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Nr 715 2014. g. maijā

4. maijs
Pirms divdesmit četriem gadiem šajā dienā tika pateikts tas, par ko mūsu tauta 

bija sapņojusi piecdesmit okupācijas gadus. Augstākās padomes deputāti nobalsoja 
par deklarāciju, kuŗā pagātnes noziegumi beidzot tika nosaukti īstajā vārdā un 
deklarēta pārliecība par Latvijas valsts tiesībām uz patiesu neatkarību. Šobrīd Latvijā 
ir nepieciešams atcerēties, ar kādu garu, ar kādu kopējo pašapziņu tika pieņemti 1990. 
gada 4. maija izšķirīgie lēmumi.

Latvijas valsts atjaunošanas process sākās 1986. gadā, kad pilsoņu tiesību kustība 
pārauga Latvijas vesturē vēl nepieredzētā latviešu tautas masveida nacionālajā kustībā, 
kuŗa kopš 1988. gada rudens bija organizātoriski ietverta Latvijas Tautas frontē. Tās 
sākotnējie – uz latviešu tautas nacionāli kulturālo līdztiesību vērstie polītiskie – mērķi kopš 
1989. gada arvien vairāk fokusējās uz Latvijas valsts atjaunošanu, tādejādi nonākot tiešā 
konfliktā ar padomju režīmu. Šis Trešās atmodas kulminācijas un vienlaicīgi noslēguma 
punkts bija 4. maija Deklarācija par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. Lai 
izprastu šīs deklarācijas polītisko un juridisko jēgu un nozīmi ir nepieciešams īsumā 
rekapitulēt vēsturiski polītisko kontekstu, uz kuŗa fona šī deklarācija radās. 

Latviešu tauta kopš 1945. gada atradās gandrīz pilnīgā garīgā izolācijā laikā un 
telpā. Šī izolācija izpaudās atšķirībā no ideju un vērtību attīstības pārējā pasaulē, viņpus 
“dzelzs aizkara”. Ja līdz neatkarības zaudēšanai 1940. gadā Latvijas sabiedriskā doma 
attīstījās Rietumu sabiedrības kontekstā un varēja teikt, ka Latvijas sabiedrība bija 
integrala Eiropas sastāvdaļa, tad kopš varmācīgās iekļaušanas Padomju Savienībā 
par atskaites punktu kļuva padomju pasaules uzskats, kas tika mākslīgi organizēts un 
vadīts ar tiešu mērķi – nostiprināt komūnsitiskās partijas totalitārās varas sistēmu. Līdz 
ar to modernās idejas un vērtības, kas attīstījās Rietumu sabiedrībā pēc Otrā pasaules 
kaŗa un kas šodien lielā mērā ietekmē pasaules attīstības gaitu, pēckaŗa Latvijas 
sabiedrībai palika svešas.

4. maijs ir Latvijas nācijas pašnoteikšanās svētki. Diena, kas skaidri parāda, kāds 
spēks ir ticībai, pārliecībai un kopīgai cerībai. Tauta, kas spēj vienoties savā pārliecībā 
par nākotni, kļūst par nāciju. Un nācija veido valsti. 4. maija notikumi ir daļa no mūsu 
vēstures. Valsts ir nācijas miesa, mājvieta tautas garam un kultūrai, patvērums mūsu 
senču vērtībām un valodai.

Mūsu visu pienākums ir pieminēt un atcerēties šos notikumus un arī veltīt labas 
domas un darbus Latvijai. Aizmirsīsim sīkās ķildas un nesaskaņas, neārdīsim paveikto 
un uzcelto. Kopsim un sargāsim garīgās un morālās vērtības.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 9. maijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2014. gada aprīlī SLB ir apsveikusi 
Astr īdu Lodēnu, Vel tu Cielēnu, 
Fomaidau Siļķēnu, Eiženiju Gravu, Andri 
Jaunbērziņu un Annu Ozoliņu

Pagā jušomēnes  B ied r ībā  i r 
iestājušies divi jauni biedri – Vija Er-
dmane un Gunta Vuciņa.

SLB valdes sēde  
2. aprīlī

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.

Kasieris Imants Līcis ziņo (rakstiski), 
ka pašlaik Biedrībā sastāv 491 biedri, 
no kuŗiem 21 ir goda biedri un 114 mūža 
biedri. Ritumu abonē 68 tautieši. Pēdējos 
divos mēnešos uz Latviju ir aizsūtīti 17 
biedru naudas pārvedumi kopsummā 
$17,984.

Pieslēgšanās bezvada internetam 

Senioru saiets  
9. maijā

Tā kā tuvumā jau būs Mātes diena, 
iesāksim saietu pieminot mātes. 
Tad skatīsimies skaistu 30 minūšu 
dokumentālu filmu angļu valodā ”Latvia” 
par Latvijas vēsturi un dažādām 
pilsētām, un pēc tam skatīsim ziņas no 
Latvijas.

Pēc starpbrīža redzēsim doku-
mentālufilmu par daudzkultūru Latvijā. 
Kā mēs šeit Austrālijā, tāpat Latvijā 
dažādu tautību kopienes turas kopā un 
glabā savu kultūru, gan ar to starpību, 
ka daudzi no viņiem nemāk  valsts 
valodu, un galvenā kopīgā valoda ir 
krievu, nevis latviešu. Filma apskata 
Moldavu, čigānu, tatāru, gruzīņu, jakutu 
un baltkrievu kopienu darbību un skolas.

Ivars Šeibelis

(WiFi) Latviešu namā tagad ir pieejama 
Mārtiņa Siliņa zālē un augšstāva klašu 
telpās..

Ir saņemts lūgums financiāli atbalstīt 
Baltiešu Filmu festivālu, kas ir paredzēts 
šogad no 15. līdz 18. oktobrim Dendy 
kino telpās. Pēc Klāras Brūveres 
paskaidrojumiem valde nolemj atbalstīt 
šo festvālu.

Aprūpes organizāvijas Laimas birojs 
būs Daugavas Vanagu namā.

Zemskatuves telpa un virtuve tiks 
izremontēta pirms Kultūras dienām šā 
gada beigās.

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

 Aldis Birzulis

 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.

Raibās Lieldienas 
Sidnejas latviešu 
sestdienas skolā

Sestdien, 12.aprīlī, dienu pirms 
Pūpolu svētdienas, Lieldienas jau tika 
iešūpotas Sidnejas latviešu skolā. Bija 
pulcējušies gan Latviešu skolas skolēni, 
gan viņu vecāki, kā arī radi un draugi. 

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.

Sestdienas rīts sākās ar Maritas 
Lipskas stāstījumu par Lieldienu 
nozīmi Latviešu kultūrā un kristiešu 
pasaulē. Kristiešiem Lieldienas ir 
īpaši nozīmīgas tāpēc, ka šajā laikā 
Jēzus Kristus tika piesists krustā, bet 
pēc tam augšāmcēlās no mirušajiem. 
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Arī latviešu kultūrā Lieldienas ir vieni 
no nozīmīgākajiem svētkiem, līdzās 
Jāņiem un Ziemassvētkiem. Jau pirms 
kristietības ienākšanas Latvijas teritorijā 
vietējie iedzīvotāji svinēja Lielo dienu, 
kas iezīmēja laiku, kad diena un nakts 
kļuva vienādi gaŗas. Šajā laikā tika 
svinēta gaismas uzvara pār tumsu.

Maritas Lipskas stāstījums 
tika papildināts ar Latvijas 
Televīzijas (LTV1) raidījumu 
epizodēm, kuras iepazīstināja 
k l ā t e s o š o s  a r  L i e l d i e n u 
tradīcijām un ticējumiem.

Pēc informatīvās daļas 
bija pienācis laiks pirmajām 
s a c e n s ī b ā m  –  I n g r ī d a s 
Veidneres un Maritas Lipskas 
vadītajam Lieldienu ticējumu 
konkursam. Dalībnieki tika 
sadalīti 7 grupās. Katrai grupai 
va jadzē ja  izdomāt  savas 
komandas nosaukumu. Te nu 
bija gan tradicionālie “Lieldienu 
zaķīši”, “Cālīši”, “Vārītās olas” 

un “Šokolādes olas”, gan alternatīvāki 
“Mopši”, “Trakie sunīši” un pat “Smirdīgās 
olas”. Uzdevums visiem bija viens – bija 
jāsaliek kopā ticējumi, kas bija sadalīti 
vairākās daļās. Dažiem veicās labāk, 
dažiem ne tik labi, bet jautrības netrūka.

Ai bagāti Lieldiensvētki,
Lieli olu gribētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Zaga olas vistiņām.

Kas nu par Lieldienu svinībām, 
bez olu krāsošanas. Skolas vadība 
un skolotāji bija izveidojuši 7 radošās 
darbnīcas. Bērniem acis žilba no iespēju 
pārpilnības. Skolotāju un vecāku vadībā 
bērni varēja krāsot olas izmantojot jau 
tradicionālās metodes – aptinot ar dziju, 
lapiņām un vārot sīpolu mizās, krāsojot 
ar krītiņiem un pārtikas krāsām, kā arī ne 
tik atpazīstamu paņēmienu – aplīmējot 
olas ar rīsiem un dažādas krāsas 
lēcām. Bērni labprāt iesaistījās gan olu 
krāsošanas, gan Lieldienu rotājumu un 
kartiņu gatavošanas darbnīcās. Visi 
darbiņi pēc tam tika izlikti izstādē. 

Pēc labi padarīta darba visi tika 
aicināti iestiprināties ar latviskiem un 
ne tik latviskiem gardumiem. Galdā 

Marita Lipska stāsta par Lieldienu 
ticējumiem.
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Daces Celinskas olu krāsošanas darbnīca
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tika liktas ceptas desiņas ar „štovētiem” 
kāpostiem, ‘’karstiem suņiem’’ (Hot 
Dogs), mazās kūciņas, augļi un uzdzert 
varēja kvasu. Par to lielais paldies mūsu 
čaklajiem pavāriem!

Kamēr visi iestiprinājās, Lieldienu 
zaķis bija iemaldījies Latviešu nama 
Lielajā zālē un atstājis paprāvu klāstu 
ar šokolādes olām. Olu bija tik daudz, 
ka pat īsti meklēt nevajadzēja. Bērni 
spēja tik vākt.

Nu un pēc visām olu krāsošanas un 
meklēšanas ēverģēlībām, visi varēja 
iemēģināt roku tradicionālajās olu 
ripināšanas sacensībās. Labākie olu 
ripinātāji saņēma nelielas dāvaniņas - 
šokolādes oliņas.

Svinēšanu noslēgumā visi vēl 
vienojās kopīgā dziesmā “Spīdēja 
saulīte upītes malā” un krāsainu olu 
pilniem groziem devās mājās. 

Lielie un mazie svinētāji sūta lielo 
paldies visiem pasākuma veidotājiem 
par jaukajām svinībām un sagādāto 
svētku prieku.

Iveta Kaņepe

Deja Vu  
(Vēsture atkārtojas)

Pasaules, un it sevišķi Eiropas, 
valstu valdības un polītiķus satrauc 
patlabanējais  Krievijas imperiālisms – 
notikumi Krimā, Ukrainā, un pat izteiktās 
bažas par Baltijas valstīm. Vairākas 
valstu valdības ir uzlikušas dažādas 
sankcijas, bet Krievijas valdība apgalvo, 
ka viņiem nav agresīvi nodomi, bet tikai 
viņu  pilsoņu interešu aizstāvēšana. Un 
pasaule gaida, kas notiksies tālāk.

Šodienas not ikumi atspoguļo 
pagājušā gadsimta 40. gadu notikumus 
– Baltijas valstu okupāciju 1940. gada 

17. jūnijā.
Vēsturisks  ir dokuments – PSRS 

Aizsardzības tautas komisāra 1940. 
gada 9. jūnijā, parakstītā pavēle 
(tulkojusi Aija Fleija, Latvijas Kaŗa 
muzeja direktore).

Citēšu izvilkumus:  „...Pavēlu 1. 
SARKANKAROGOTAI BALTIJAS 
FLOTEI no 05 minūtēm 10. jūnijā 
pāriet Ļeniņgradas kaŗa apgabala 
kaŗaspēka  komandiera operatīvajā 
pakļautībā un 12. jūnijā būt gataviem 
kaujas uzdevumu pildīšanai sekojošos 
uzdevumos... sagrābt igauņu un latviešu 
kaŗa flotes kuģus, kuŗi atrodas bāzēs 
un uz ūdens; sagrābt Lietuvas kaŗa floti 
(Palangā);

v) sagrābt Igaunijas un Latvijas 
tirzniecības floti un peldošos līdzekļus: 
pārraut šo valstu savstarpējos  sakarus 
pa jūru;  g) sagatavot un organizēt 
desanta izcelšanu Paldiksā un Tallinā;...
slēgt Rīgas līci un bloķēt Igaunijas, 
Latvijas krastus Somu līcī un Baltijas 
jūrā, lai neļautu evakuēties šo Valstu 
valdībām un nepieļaut kaŗaspēka 
un īpašumu izvešanu no valstīm. 
...aviācijas iznīcinātajiem darboties, lai 
nepieļautu igauņu un latviešu aviācijas 
pārlidošanu uz Somiju un Zviedriju...”

Pēckaŗa  latviešu polītiskie domātāji 
dalījās uzskatos par  Ulmaņa valdības  
militāro nepretošanos Padomijas 
iebrukumam. Viena daļa pārmeta 
Ulmanim,  ka ar to Latvija pasaules acīs 
bija labprātīgi iekļāvusies Padomijā.  
Savukārt,  citi polītiķi  Ulmani attaisnoja, 
un, ka ar šo rīcību viņš pasargāja 
lielu daļu tautas dzīvā spēka no 
iznīcināšanas.

Atskatā uz toreizējo pasaules 
polītisko stāvokli, un, izvērtējot šodienas 
notikumus ir attaisnojams Ulmaņa, 
kā arī pārējo Baltijas valstu valdību 
nepretošanās lēmums.

Kautgan Ukraina ir labākā stāvoklī 
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pretoties Krievijas agresivitātei (viņu 
atbalsta ASV, Nato,  Eiropas Savienība, 
un citas pasaules valstis), Krima jau 
ir zaudēta, un pie Ukrainas robežām 
pulcējas Krievijas armija.

Skaidrīte Dariusa

Iepazīsimies –  
etnoroka grupa  

“Laimas Muzykanti”
“Laimas Muzykanti” - 

etnoroka grupa no Daugavpils, 
kuŗa Latvijā ir pazīstama un 
tiek aicināta koncertēt arī ar 
nosaukumu “Uškānu ģimenes 
ansamblis”. 

Grupa “Laimas Muzykanti” 
tika dibināta 1995. gada 

oktobrī, Daugavpils Universitātē un 
sākotnēji bija Studentu Deju ansambļa 
“Laima” pavadošā folkloras kopa. Kopā 
ar dažiem domubiedriem grupu izveidoja 
un kopš tā laika vada Latvijā pazīstams 
mult i instrumentāl ists, folklorists, 
komponists un dzejnieks  Artūrs Uškāns. 

“Laimas Muzykantu” sākotnējais 
skanējums ir raksturojams kā tuvināts 
autentiskai folkloras mūzikai, izmantojot 
tautas mūzikas instrumentus un 
autentiskus tautas dziedājumus, kas 
veidoti balstoties uz folkloras ekspedīcijās 
vāktajiem tautas teicēju dziedājumiem un 
tautas mūzikantu spēlēšanas manierēm. 
Par tā laika grupas skanējumu liecina 
1999. gadā izdevniecībā “Upe” izdotais 
albums “Danco Dievis”, kuŗā “Laimas 
Muzykanti”  i r  ierakstī juši  četras 
dziesmas. 1999. gadā kā labākā vokāli 
instrumentālā folkloras grupa, “Laimas 
Muzykanti” ieņem 1. vietu Starptautiskā 
festivālā – konkursā “Music World” 
Fivicānā (Fivizzano), Itālijā.

Kopš dibināšanas brīža “Laimas 

Muzykantu” ierakstītā mūzika tiek 
izmantota Latviešu Vispārējo Dziesmu 
un Deju svētku repertuārā.

2000. gadā, pēc kopīgas mūzicēšanas 
II Vispasaules Folkloriādē Tokijā, Japānā,  
grupai pievienojas toreiz vēl tikai 
sešpadsmitgadīgā, tagad nu jau izcilā 
latviešu folkdziedātāja Kristīne Kārkle 
– Puriņa, kuŗa kopš 2005. gada grupā 
aktīvi nemuzicē, taču piedalās grupas 
ierakstos un svarīgākajos koncertos.  

Kopā ar draugiem no fokloras 
grupām “Iļģi”, “Laiksne” u.c., divi “Laimas 
Muzykantu” dalībnieki Artūrs Uškāns 
un Edgars Skrāģis piedalās projektā 
“Alus Dziesmas”, kuŗš saņem Latvijas 
Mūzikas ierakstu Gada balvu kā labākais 
folkloras ieraksts 2001. gadā.  Tajā 
pašā gadā grupa sāk eksperimentēt 
ar elektroniskiem mūzikas izteiksmes 
līdzekļiem, taču galu galā paliek 
uzticīgi “dzīvam” skanējumam, vienīgi 
autentiskiem tautas mūzikas motīviem 
un tradicionālo mūzikas instrumentu 
skanējumam klāt nāk rokmūzikai 
raksturīgi aranžējumi.  

2003. gada oktobrī, izdevniecībā 
“Izteiksme” nāk klajā “Laimas Muzykantu” 
pirmais patstāvīgais albums “Gonam 
gona”. Ierakstos piedalās leģendārās 
progresīvā roka grupas “Elpa” basģitārists 
Valdis Rundzāns, kuŗš pēc ierakstiem 
piebiedrojas “Laimas Muzykantiem” 
pastāvīga dalībnieka statusā.

Tā paša gada vasarā nāk klajā arī 
grupas pirmais videoklips “Sudrobōta 
saule lēce” (režisors Harijs Beķeris).

Kopš tā laika grupa ir izdevusi 
patstāvīgu albumu “Orkla Bolss” un 
vairākus singlus, kuŗi iekļauti un izdoti 
vairāku mūzikas izdevniecību ierakstu 
kompilācijās. “Laimas Muzykanti” 
sadarbo jas  un  sn iedz  kop īgus 
koncertus kopā ar tādām izcilām 
latviešu popmūzikas zvaigznēm, kā 
Lauris Reiniks un Olga Rajecka. Olgas 
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Rajeckas labāko dziesmu albumam 
“Svētku diena” kopīgi ierakstītā dziesma 
“Bišu koks” (autors Valdis Atāls, Artūra 
Uškāna aranžējums ) kļūst arī par visa 
albuma singlu.

Kopš 2010. gada grupas kodolu veido 
Uškānu ģimene (Artūrs, viņa sieva Inta un 
dēls Matīss), tāpēc grupa sāk piedalīties 
muzikālo ģimeņu festivālos Polijā. Tādā 
pašā sastāvā tiek nolemts startēt arī LNT 
šovā “Dziedošās ģimenes” (2. sezona), 
kur pēc 3 mēnešus garas sacensības 
iegūst godpilno 2. vietu. Kopš tā laika 
“Laimas Muzykanti” Latvijā tiek atpazīti 
arī kā “Uškānu ģimenes ansamblis.

2014. gadā “Laimas Muzykanti” 
turpina piedalīties koncertos un festivālos 
Latvijā un ārzemēs, bet gada beigās, 
pēc Austrālijas latviešu organizāciju 
aicinājuma, plāno sniegt vairākus 
koncertus  Austrālijā, kā arī plāno pabeigt 
un izdot jaunu albumu. 

Savas darbības laikā “Laimas 
Muzykanti” ir koncertējuši Lietuvā, 
Kanādā, ASV, Japānā, Anglijā, Ungārijā, 
Vācijā, Zviedrijā, Polijā, Baltkrievijā, 
Krievijā, Itālijā un citās valstīs.

Rita Vīksniņa

“Laimas Muzykantu” dalībnieki 
Sidnejas Kultūras dienās:
Artūrs Uškāns – akordeons, ermoņikas, 

dūdas, kokle, strabules, balss u.t.t.
Inta Uškāne – stabules, īru flauta, 

akordeons, perkusijas, balss
Inga Zeile – vijole, balss
Kristīne Kārkle – Puriņa – balss, vijole
Armands Vars lavāns – ģ i tāras, 

mandolīna, balss 
Matīss Uškāns – sitamie instrumenti, 

balss
Valdis Rundzāns – bass

No kreisās: Matīss, Inta, Artūrs Uškāni, Armands Varslavāns un Inga Zeile. .
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SLB biedru 
sarīkojums ar  

koncertu
Biedru  pēcpusd iena 

svētdien, 13. aprīlī Sidnejas 
Latviešu namā iesākās tieši 
12:00 ar siltām pusdienām, 
kuŗās varēja iegādāties divus 

cīsiņus ar skābiem kāpostiem un maizi 
ar sviestu, pīrāgus un smalkmaizītes un 
arī atspirdzinošus un spēka dzērienus, 
bet beigās arī gabaliņu tortes ar kafiju 
vai tēju. Tā stiprinājušies, apmeklētāji 
pie četriem gaŗiem galdiem varēja 
noklausīties SLB valdes priekšsēža Jāņa 
Grauda runu, kuŗu pieteica biedrības 
visu lietu kārtotājs Jānis Čečiņš. 

Jānis Grauds pēc apmeklētāju 
apsveikšanas pieminēja rūpes par to, 
kā piesaistīt vēl vairāk biedru, jo katram 
latvietim it kā būtu pienākums iestāties 
biedrībā un tā atbalstīt sabiedrību. Tiem, 
kas iestājušies, savukārt rodas sajūta 
it kā viņi piederētu vienai ģimenei. Ko 
varētu darīt, lai palīdzētu sabiedrībai 
ģimenē ar darbu sadali. Ir jau labi, ja 
biedri nāk uz sarīkojumiem, bet te ir arī 
darbi, kuŗiem vajaga palīgu. Biedrības 
dāmas rīkojas rosīgi, bet viņu kļūst 
mazāk. Patlaban arī pārkārto telpas, un 
turpmāk kredītbiedrība būs apakšā, bet 
biedrības birojs otrā stāvā. Vajadzētu 
arī kādu, kas aplūko bibliotēku un to 
sakārto. Ir daudz un dažādu darbu, un 
palīgi vajadzīgi arī valdei.

Runai sekoja pārsteigumu daļa, 
jo uz katra galda atradās iepriekš 
nesen atnestas aploksnes, kuŗās, kā 
to redzējām pēc to atvēršanas, bija 
sagrieztas papīra sloksnes, uz kuŗām 
bija uzrakstīti seno latviešu Lielās dienas 
ticējumi. Sloksnes bija sagrieztas tā, 
ka bija 3 ar rakstītā pirmo daļu, bet 5 
ar otro daļu. Tās bija pareizi jāsaliek, 

bet tie, kas savienoja pareizās atbildes, 
saņēma kopā ar savas grupas biedriem 
šokolādes oliņas.

Kā jau tas bija pareizi paredzēts, 
pusotras stundas pēc sarīkojuma 
sākšanās iesākās kamerkoncerts 
Mūzikālie stāsti, kuŗus iesāka Margarita 
Balanas ar čella solo, bez pavadījuma 
spēlējot Zoltana Kodali sonati, opus 
8, 1. daļu. Kā jau ungāram, mūzika 
bija spēcīga, bet vietām arī smeldzīga. 
Nākamā, Roberta Šūmaņa Adagio un 
Allegro, jau bija čella spēle ar Ilzes 
Dzērves klavieŗpavadījumu. Pēteŗa 
Vaska „Pianissimo” no „Grāmatas” bija 
atkal tikai čella solo bez pavadījuma, 
bet Margarita Balanas dažus toņus 
papildināja arī ar savu balsi. Nākamie 
priekšnesumi visi bija ar čellu un 
pavadījumu. Tos iesāka ar Selgas 
Mences „Inquieto”(jeb – „nemierīgi”), 
kas ieplūda spēcīgi  nemierīgos 
toņos, bet beidzās ar apklusinātiem. 
Pazīstamāku mūziku iesāka ar Jāzepa 
Mediņa Romanci, turpinot ar Emīla 
Dārziņa Aizver actiņas un smaidi, 
ko vairāk pazīstam kā dziesmu un, 
pabeidzot, ar „vienmēr zaļo” Jāņa 
Mediņa tā saukto Āriju no 1. svītas, 
kas ir arī kompozīcija viņa 1922. gadā 
Nacionālā operā uzvestai operai Dievi 
un cilvēki ar Leona Paegles tekstu, kuŗā 

Margarita Balanas un Ilze Dzērve
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tā pazīstama kā Berenikas dziesma. 
Visus priekšnesumus publika uzņēma 
ar atzinīgiem aplausiem, bet it sevišķi 
pēc pēdējā, kad Jānis Čečiņš bija 
solistēm pasniedzis sarkanas neļķes, tie 
turpinājās, kādēļ čelliste un pavadītāja 
deva piedevai Sen Sānsa Gulbi. Kad 
arī pēc tā iesākās un nerima aplausi, 
solistes otrreiz deva, bet šoreiz piedevai 
Dārziņa Aizver actiņas un smaidi. 
Labi, ka apgaismojums zālē neizdzisa 
pavisam, bet atstāja pusgaismu, tā 
atļaujot savas piezīmes rakstīt arī šo 
rindiņu rakstītājam. Koncertam sākoties, 
apmeklētājus sasēdināja krēslu rindās 
pretim skatuvei un, pēc koncerta, ar 
krēslu rindā ieņemto krēslu kartības 
cīparu mīklu palīdzību izvēlējās tos, kam 
jāsaņēm šokolādes zaķīši uz skatuves, 
kuŗus tad saņēma Rita Niedra, Juris 
Reinfelds un Ivars Birze. Aipmeklētājiem 
tomēr pēc tam nebija jāiet mājās, bet 
tie varēja atgriezties pie galdiem un 
turpināt baudīt kūkas ar kafiju kopā ar 
pārrunām par iepriekš dzirdēto. Par 
galda dekorācijām bija gadājusi Dace 
Celinska, par pusdienām un kafijas 
galdu SLB dāmu kopa, bet par gaismām 
un skaņām Voldis Kains un Gints 
Kārkliņš.

Juris Krādziņš

Valts Pūce un  
Burvis no Oza zemes

Ļoti priecājos par ziemas 
ceļojumu uz Rīgu (atskaitot 
dienas temperāturām, kas 
divas nedēļas turējās starp -14 
un -17) jo bija iespēja apmeklēt 
daudzas teātŗu izrādes un 
koncertus. 

Janvāŗa beigas, kad lielais 
Rīgas aukstums izbeidza kniebt vaigos, 
ausīs un degunā, man bija iespēja tikties 

ar latviešu komponistu Valti Pūci. Biju lielā 
sajusmā par iespēju pārrunāt Oza Burvja 
izrādi ar tās komponistu! Bet kāpēc? Tādeļ 
ka 2014. gada Kultūras Dienās Sidnejā, 
taisos iestudēt Burvis no Oza Zemes, 
dziesmu spēli, kur izlieto Frenka Bauma 
(Frank Baum) motivus, bet mūzika un 
vārdi dziesmām ir pavisam citādi un jauni.

Pārrunājām daudzus jautājumus par 
agrākām izrādēm – bet kā tad sanāca 
ka viņš ar dzejnieku Pēteri Brūveri (nē, 
neesam radi – tā jau būtu bodīte!!) 
izdomāja tieši šī stāsta motīvus pielietot 
jaunajam darbam?

Var jau visur iegūt informācīju par 
Valti Pūci: tēvs režisors Voldemārs 
Pūce; vecākais brālis, Kaspars, aktieris; 
absolvejis E. Dārziņa speciālo mūzikas 
skolu un Latvijas Valsts konservatorijas 
Kordiriģešanas nodalu; vadījis koŗus Alojā  
un Ulbrokā kā arī vokālo ansambli Liesma; 
nodibinājis kameransambli  Marana – ar 
ko viņš arī viesojies Austrālijā Kulturas 
dienās. Tātad apdāvināts un skolots 
komponists! 

Sarunā Dienā ar Uldi Rudaku (2013. 
gada 25. augustā), Valts Pūce ir izteicies 
ka mākslinieka uzdevums ir publiku 
audzināt. Nu to viņš (ar Brūveri) ir panācis 
ar Oza Burvja dziesmu spēli – lai gan pats 
komponists to nosaucis par mūzikli.

1997. gadā pēc Frenka Bauma stāsta 
Brīnumainais burvis no Oza zemes 
motīviem tapa Valta Pūces un Pēteŗa 
Brūvera mūzikls Burvis no Oza zemes. 
Pirmizrāde notika Zviedrijā ar Zviedru 
režisoru, Hansu Bertisonu, un zviedru 
valodā, tulkojumā no latviešu valodas. 
Tieši tāpēc arī bija Frenka Bauma stāsts 
izmeklēts. Zviedri un latvieši jau pazina 
stāstu par Dorotiju un Oza burvi. Krievu 
rakstnieka darbs par Smaragda pilsētu un 
tās burvi, arī izmantojot Bauma notīvus, 
bija pazīstams latviešiem un angļu versija 
zviedriem. Izrādes Zviedrijā tika spēlētas 
gandrīz gadu. 
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Ilona Brvere un Valts Pūce.

Savukārt 2004. gadā mūzikls Burvis 
no Oza zemes režisora Kārļa Auškāpa 
vadībā tika iestudēts Latvijā, Dailes 
teātrī, un līdz 2006. gadam izrāde bija 
teātra repertuārā. Trešā dzimšanas diena 
mūziklam bija nupat 2014. gada marta 
nogalē  mūzikas namā “Daile”. Un ceturtā 
dzimšanas diena būs Sidnejā Kultūras 
Dienās 2014. gada decembrī!

Un kā tad publika tiek audzināta? 
Klausoties mūzikla melodijas, nevar 
salīdzināt ar Ameŗikas kino versiju. Pūces 
pieeja ir sava. Dziedātāja Ieva Akuratere, 
kuŗa mūziklā iejutīsies Labās burves 
tēlā “Dailes” izrādē, atzīst, ka “Valta 
Pūces dziesmas šai pasakai ir kā zelta 
pulkstenītis ar perfektu mechānismu, 
un, ja to uzmanīgi un precīzi uzgriež, 
tad izplatās burvīga, sapņaina skaņu 
pasaule.”

Ar komponistu Valtu Pūci Lauvas lomas 
atveidotājs Niks Matvejevs sadarbojies 

neskaitāmas reizes: “Man vienmēr ir 
patikusi viņa mūzika, jo tā vienmēr 
ir godīgi komponēta ar tikai Valtam 
raksturīgu rokrakstu” (Delfi Kulturas 
Mājaslapā, 21. marts, 2014).

Došos atkal uz Rīgu maijā un ar lielu 
sajūsmu steigšos pa vecājām Rīgas 
ielām uz izrādi, jo februārī redzēju tikai 
mēģinājumu. Noteikti jau lietas parādīsies 
Sidnejas izrādē, kas saistīs to ar Rīgas 
izrādi! 

Ilona Brūvere

Aprīļa senioru saiets 
Sidnejā

Senioru saietu 11. aprīlī iesāka 
Guntars Saiva ar informātīvu referātu par 
Jermaku dzimtu un Lāčupītes mūzikas 
festivāliem. Komponists Romualds 
Jermaks Latvijā komponējis turpat vai 
tūkstoš skaņdarbu, no tiem daudzi 
dzirdēti gan dziesmu svētkos Latvijā, ASV 
un Kanādā, gan arī Sidnejā un Austrālijas 
latviešu 47. un 49. Kultūras dienās. 
Tā kā Guntars Saiva ar kundzi Brigitu 
centies jau kopš 1994. gada iepazīstināt 
Latvijas māksliniekus un zinātniekus ar 
viņu profesiju kollēgām trimdā, lai tā tos 
„pārvestu mājās”, to darot, iepazinušies 
ar Romualdu Jermaku un viņa ģimeni.

Romualds Jermaks ir docents Jāzepa 
Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. 
Absolvējis Jāņa Ivanova kompozīcijas 
klasi un ir arī viens no ievērojamākiem 
ērģeļu būves spaciālistiem. Viņa dzīves 
biedre ir Mūzikas akadēmijas profesore 
Dr. Ilma Grauzdiņa, kas bijusi akadēmijas 
profesore un ir daudzu grāmatu autore. 

Pirmā iepazīšanās ar Jermaku ģimeni 
notikusi 1999. gada 17. jūnijā Latvijas 
Mūzikas akadēmijas sarīkojumā par 
Sidnejā mūžībā aizgājušo pianistu un 
komponistu Eiženu Freimani, kur klāt 
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Biļešu	  cena	  $15	  
SLB	  biedriem	  bonusu	  karte.	  Bērniem	  ieeja	  bez	  maksas.	  
	  
	  
	  
	  

Visa	  peļņa	  2ek	  ziedota	  Kultūras	  dienām	  Sidnejā	  
Uzziņas:	  

kinoklubs.sidneja@gmail.com	  vai	  0499	  145	  824	  

	  

sestdien,	  2014.	  g.	  10.	  maijā	  
Sidnejas	  Latviešu	  namā	  

	  

Latviešu	  valodā,	  bez	  sub;triem.	  Filmas	  garums	  70	  min.	  
	  

Režisore:	  	  Lūcija	  Ločmele	  
	  

Lomās:	  Ga;s	  Rēpelis,	  Māris	  Strēlis,	  u.c.	  
	  

Mār;ņa	  Brauna	  un	  Imanta	  Kalniņa	  mūzika.	  
	  

Tikšanās	  ar	  filmas	  "Saulessvece"	  režisori	  

Lūciju	  Ločmeli	  
	  

un	  filmas	  

Saulessvece	  
	  

(1986,	  ģimenes	  spēlfilma)	  
izrāde	  

plkst.	  14:00	  
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bijis arī komponista dēls ar ģimeni un 
mazmeita Edīte Alpa.  Tur tad Ilma 
Grauzdiņa uzlūgusi Saivas piedalīties 
Lāčupītes mūzikas festivālā pēc trim 
dienām.

Aiz Rīgas Jūrmalas Rīgas jūŗas līča 
piekrastē ir vairāki zvejnieku ciemi kā 
Bigauņciems, Lapmežciems, Ragaciems, 
Klapkalnciems un beidzot Apšuciems 
kādus 70 k i lometrus no Rīgas. 
Nogriežoties no pēdējā un pārbraucot 
Lāčupītei drīz vien sasniedzams 
vasarnīcu kooperatīvs Lāčupīte. Tur 1969. 
gadā izveidots mūziķu, inženieŗu un citu 
profesiju ciemats, un R. Jermaks vēlējies 
tajā uzcelt tādu māju, kur var ievietot 
ērģeles un iebūvēt zāli koncertiem. Tas 
izdevies, un jau 1984. gadā tajā noticis 
pirmais Lāčupītes mūzikas festivāls, kam 
sekojuši citi, sākumā vairāk, šodien retāk  
un tagad tikai svētdienās pirms vai pēc 
Pēterdienas. Klausītāji neko nemaksā, 
izpildītāji saņem tikai aplausus un 
ziedus. Tur sākuma gados piedalījušies 
ievērojamākie ērģelnieki un koŗu diriģenti 
ar saviem koŗiem (piemēram, Imants 
Kokars, Edgars Račevskis, Jānis Zirnis). 
Koŗi piedalās arī tagad, tāpat daudz 
solistu.  Festivālos divi stundu gaŗi 
koncerti, pēc kuŗiem ir saviesīgā daļa 
ar cienastiem, ieskaitot vieglākus un 
stiprākus dzērienus, kas pašu dalībnieku 
sanesti. 

Pirmajā  festivālā, kuŗu apmeklējuši, 
bi jusi  iepazīst ināšana ar Eiženu 
Freimani, kad B. Saiva nodziedājusi 
viņa komponētās dziesmas: Pavasaris 
dzimtenē ar Teodora Tomsona vārdiem 
un Sveši soļi ar Zinaidas Lazdas vārdiem. 
Nākošā festivālā bijusi iepazīstināšana ar 
Jāņa Muižnieka komponēto Agnus Dei. 

Lai seniorus iepazīstinātu ar festivālos 
redzamo un dzirdamo, rādīja G. Saivas 
video ar saīsinātu programmu, kuŗā 
saīsināja priekšnesumus, lai varētu 
ierobežotā laikā vairāk parādīt. Savukārt 

arī es šeit, vēl vairāk saīsinot, pieminēšu 
tikai dažus.

 Iesāka ar čellista Māŗa Villeruša 
spēli, viņa dzīves biedres, pianistes 
Intas Villerušas pavadījumā. Sekoja 
Jāņa Muižnieka Agnus Dei ērģelēm 
komponēts un ar Brigitas Saivas, Māŗa 
Villeruša un Intas Villerušas piedalīšanos. 
Pēc tam pieminu redzētos izpildītājus, 
kas bija Egīls Siliņš, Solveiga Raja, 
Kārlis Miesnieks ar Pēteri Lielzuiku, 
Andris Baumanis, Ventis Zilberts, Juris 
Ādamsons, Brigita Saiva ar Venti Zilbertu 
(ar Anša Saukas aranžēto Kur tu teci, 
gailīti), sieviešu koris Vizma, sieviešu 
koris Līga, jauktais koris Amadeus. 

Saviesīgā daļā bija, cita starpā, prof. 
Andŗa Baumaņa un mācītāja Kārļa Zuikas 
vijoļu duets, dziedoņi bass Romāns 
Polisadovs un Juris Ādamsons, Ilma 
Grauzdiņa, un Uldis Leiškalns. Viss 
parādītais deva labu ieskatu festivāla 
programmā. 

Tālākā saieta daļā Ivars Šeibelis 
parādīja grupu latviešu izpildītāju, kas ar 
te redzēto programmu piedalīsies Euro 
festivālā, kuŗā, kā parasts, ar retiem 
izņēmumiem, dzied angļu valodā .

Sekoja Ivara Šeibeļa parādītie 
izvilkumi no filmas Džimlai rūdi rallallā, 
kuŗai scenarija autors ir Māris Putniņš. 
Filmas saturā kā veci abu dzimtu 
ļaudis brīvprātīgi nodibina kaŗavīru 
pulciņu, sakot, ka, ja jau viņi kritīšot, 
valsts priecāšoties, jo nebūšot jāmaksā 
pensijas, kas savā ziņā ir traģikomēdija, 
ievedot dzīvē diezgan nereālas idejas. 
Ivars Šeibelis ierosināja, ka šo filmu, 
kas ir jau dažus gadus veca, laikam 
vajadzēšot noskatīties, kam apmeklētaji 
izteica savu piekrišanu.

Vēl bija interesanta īsfilma par 
lībiešu ciemu pie Kolkas raga. Rādīja 
Nedervalles rūnakmeni Zviedrijā, kam 
kādreiz Sigrida likusi iecirst vēstījumu 
sava vīra Svena piemiņai, kas ap 1040. 
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gadu „bagātos kuģos” devies apkārt 
Domesnes ragam (Kolkas rags) uz 
Zemgali. Tā būtu pirmā reize, kad Kolkas 
rags ar rakstu zīmēm pieminēts. Tālāk 
redzami ap 1846. gadu gleznās rādīti 
lībiešu portreti, bet no 1902. gada  jau 
Heikeļa foto attēli. Pieminētas agrāk un 
tagad celtās bākas, baznīcas, ne tikai 
luterāņu, bet arī pareizticīgo un katoļu.. 
Kolcenieku tradicionālā nodarbošanās ir 
zvejniecība gan Dižjūŗā, gan Mazajā jūŗā 
(Rīgas jūŗas līcī), kas pie Kolkas raga 
savienojas. 

Otrā daļa iesākās ar laikrakstu 
virsrakstiem Latvijā, kur cita starpā 
pieminēts, ka prokrieviskie spēki iemēģina 
nemierus (Ukrainā), jo krievi grib atjaunot 
savu impēriju agrākā sastāvā un pat 
vēlas iesūdzēt (tagad 83 gadu veco) 
Michailu Gorbačovu, kas esot vainīgs, 
ka pirms 23 gadiem izjukusi Padomju 
Savienība. Tatjāna Ždanoka atkal sūdzas 
par krievu valodas pazemināšanu, jo 
tai vajagot vismaz līdzīgas tiesības kā 
Ukrainā. Latvijas krievu lielākā daļa 
atbalstot Krimas okupāciju. 

50 minūšu gaŗā filmā ar nosaukumu 
„7 gadi” bija apcerēts  laiks no 2004. 
līdz 2010. gadam. Kad Latvija iestājās 
Eiropas Savienībā latvieši esot domājuši, 
ka labklājība esot garantēta (Ivars 
Godmanis). Filmā rādīja latviešu polītīķus 
un klausījāmies viņu izteikas savā laikā, 
bet, varbūt, atskaitot dažus izņēmumus, 
katru atsevisķi nepieminēšu.

Optimistiskā cerībā uz labāku dzīvi, 
daudzi latvieši un viņu sabiedrības 
aizņēmās naudu. Kādēļ pirkt lētu, lietotu 
automašīnu, ja var aizņemties naudu 
un pirkt jaunu? Arī bankas mudināja 
aizņemties, sakot, ka, kāmēr būs 
pieprasījums, būs arī kredīts. Cerot, 
ka turpināsies bagātie gadi, daudzi 
atļāvās risket. Arī E. Repše atzinās, ka 
pats arī atļāvies risket, bet, uz to vēlāk 
atskatoties, pašam palicis slikti. Un arī 

„treknajos gados” cilvēki ar zemākiem 
ienākumiem emigrēja.

Arī pasaulē bija krīze, kas atstāja 
iespaidu arī uz Latviju. Lielākais bankrots 
bija Lēmaņa bankai ASV. Tās sarakstā 
bija arī Parex banka, kas tad no valdības 
prasīja 300 miljonus latu. Valsts kļuva par 
Parex bankas īpašnieci.

Kad valdība lūdza palīdzību  pasaules 
Valūtas fondam, tas pieprasīja lata 
davaluāciju (vertības pazemināšanu), 
kuŗu valdība noraidīja. Kristīna Lagarda 
no Francijas bija skeptiska par Latvijas 
izredzēm pārvarēt krīzi. Ievērojams 
aizstāvis bija komisārs Hoakims Almunijs, 
bet viņš pieprasīja paklausību saviem 
padomiem. Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis gribēja atrast mazāk 
sāpīgu veidu kā tikt ārā no krīzes, bet 
bija japiekāpjas, jāsamazina tēriņi un 
pat jāsamazina pensijas. Latvijas banka 
pārdeva savas ārzemju rezerves, to 
starpā kādu miljardu euro. 

Uz vēlēšanu laiku 2010. gadā jau 
varēja runāt par krīzes pārvarēšanu 
un pēc tam par euro ieviešanu Latvijā.  
Filmas beigās kā kādā lugā aktieŗus, 
radīja tajā dalību ņēmēju polītiķu un 
financiālo darbinieku sarakstu.  

Juris Krādziņš

Guntis Gailītis, Rīgas 
Latviešu biedrības 

priekšsēdētājs, 
iegriezīsies Sidnejā

Guntis Gailīt is maijā viesosies 
Austrālijā, lai piedalītos Adelaides 
Latviešu biedrības sešdesmit gadu 
jubilejas svinēšanā. Viņš izmantos 
izdevību pie tā paša arī viesoties citās 
pilsētās. Sidnejā, sestdien, 17. maijā, 
plkst 16:00s, viņš sniegs divus referātus. 



15

Referātu temati – vispirms Latviešu 
biedrību pasaulē fenomens, to optimālās 
darbības modeļa meklējumi mūsdienās 
un tam sekos Nacionālais svētums – 
Brīvības piemineklis un Brāļu kapi. Būs 
iespēja jautājumiem un pārunām.  Esmu 
ticies ar Gunti Gailīti un varu apliecināt 
ka viņš ir spējīgs, kaislīgs un aizraujošs 
runātājs un ka ikviens, kas atnākls aizies 
mājās ko guvis.

Par Gunti Gailīti Rīgas Latviešu 
biedrības (RLB) mājas lapā rakstīts:

Režisors, sabiedriskais un kultūras 
darbinieks Guntis Gailītis dzimis 1949. 
gada 11. februārī Līgatnē. Studējis J. 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā režiju 
(diploms 1975. un 1980.) un Latvijas 
Universitātē – pedagoģiju un psiholoģiju 
(2005.). No 1975. līdz 2006. g. strādājis 
Latvijas Nacionālajā operā. Šajā laikā 
īstenoti vairāk nekā 50 operu inscenējumi. 
Kopš 1983. g. darbojies kā pedagogs J. 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Vairāk 
nekā 500 kultūras pasākumu, festivālu, 
koncertu režijas autors. No  2006. g. ir 
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas 
pieminekļu aģentūra” direktors. Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieks (2002).

Guntis Gailītis no 2002. gada ir 
Rīgas Latviešu biedrības biedrs, aktīvi 
iesaistījies biedrības dzīvē, darbojies 
arī RLB Domē un Valdē, 2011. gada 
3. augustā ievēlēts par Rīgas Latviešu 
biedrības priekšsēdētāju.

Gunta Gailīša vadībā veikts ievērojams 
un aktīvs darbs  ekonomiskās situācijas 
stabilizēšanai, saimnieciskā potenciāla un 
juridisko jautājumu sakārtošanai. Īpaša 
vērība veltīta kultūras dzīves tradīciju 
turpināšanai un attīstībai.  Noritējušas 
daudzas p laša vēr iena ku l tūras 
programmas. Rosinot projektu darbu, 
realizēti vairāki Rīgas Domes, Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un Eiropas Savienības 
atbalstīti projekti. Rīgas Latviešu biedrība 
aktīvi stiprinājusi sabiedriski politisko 

nozīmību un atpazīstamību, attīstot 
plašu sadarbību ar valsts, pašvaldības 
institūcijām, uzņēmumiem, citām kultūras 
un sabiedriskajām organizācijām. Slēgti 
vairāki sadarbības līgumi ar augstākās 
izglītības iestādēm, lai kopīgi veidotu 
projektus. Svarīgs darbs ieguldīts Rīgas 
Latviešu biedrības – pirmās latviešu 
sabiedriskās organizācijas – vēstures 
izpētē  un biedrības nozīmīgās lomas 
Latvijas Valsts veidošanās procesu 
aktualizēšanā. Daudz spēka veltīts 
Rīgas Latviešu biedrības nama kā izcila, 
vēsturiska architektūras un mākslas 
pieminekļa uzturēšanā un popularizēšanā. 

Stella Līpīte (RLB biroja vadītāja) un 
Guntis Gailītis.
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Latviskās tradīcijas 
mūsdienās.

Šā gada 31.martā SLB namā Siliņa zālē 
notika Vienības draudzes sarīkojums par 
tēmu –„Latviskās tradīcijas mūsdienās”. 
Prieks bija par kuplo draudzes locekļu un 
viesu skaitu - ap četrdesmit dalībnieku.

Pasākumu ievad ī ja  māc ī tā j s 
Raimonds Sokolovskis ar uzrunu  un 
Tēvreizi.

Tālāk tika rādīti vairāki video fragmenti. 
Pirmajā sižetā Latvijas folkloras kopas 
vadītājs pastāstīja par Lielās dienas 
svinēšanas tradīciju aizsākumiem Eiropā 
un to kosmisko jēgu – gaismas uzvaru 
pār tumsu un pavasaŗa sagaidīšanu, 
kas mūsdienu kristīgajā pasaulē sakrīt 
ar Lieldienu laiku. Marta 20ajos datumos 
dienas gaŗums kļūst vienāds ar 
nakts gaŗumu un ar to Ziemeļu 
puslodē iestājas pavasaris.

Tam sekoja īsi fragmenti 
ar Lielās dienas tradīciju 
izdarībām Rīgā – Āgenskalnā, 
kur bi ja redzama šūpoļu 
uzkāršana un pušķošana, 
šūpošanās, olu mētāšana pāri 
koka zaram un citas izdarības.

D i v i  v i d e o f r a g m e n t i 
b i ja  par  Meteņa svētku 
atzīmēšanu. Latgales pusē – 
Makašānos ar maskām un 
dziesmām. Savukārt Skrundā 

ar gadskārtējo „Meteņdienu šļūcienu” 
no sniega kalniņa ar ragavām, kā arī 
citiem priekšmetiem – tādiem kā bļodas, 
piepūšamās laivas un plastika plēves. 
Šajos pasākumos valdīja jautra noskaņa 
un senās tradīcijas bija apvienotas ar 
mūsdienīgām un jautrām izdarībām.

No pēdējā sižeta uzzinājām par nesen 
Latvijā izdotās grāmatas un diska „Spēka 
Dziesmas” tapšanu un saturu.

Tajā ir iekļautas latviešu tautas 
dziesmas, kas ar savu saturu un 
skanējumu dod īpašu spēku un enerģiju. 
Katram latvietim tas var kalpot kā spēka, 
enerģijas un zināma vieduma avots.

Tālāk sekoja pusdienas un kafijas 
galds. Par to bija mīļi parūpējušās mūsu 

No kreisās: Marita Lipska, Herta Sūna, Gundega 
Zariņa, Ināra Tomsone, Kristīne Kugrēna un Biruta 
Apene-Klarka; priekšplānā Laura un Jānis Moļņiki.

Guntis Gailītis kā prioritātes biedrības 
darbā un nākotnes virzību uzsver izglītību 
– sniegt plašai sabiedrībai zināšanas un 
garīgo saturu, vienlaikus atgādinot, ka 
biedrības pamatbūtība ir biedrošanās 
– dalīšanās panākumos, pieredzē un 
iedvesmojoša, pozitīva savstarpējā 
gaisotne.

Jānis Grauds
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Latviskās tradīcijas 
Vienības draudzes 

sarīkojumā
Lieldienu datumi mainās gadskārtīgi 

starp 23. martu (bija 2008. gadā) un 25. 
aprīli (1943. gadā), bet astronomiskais 
gada ceturksnis pavasarī Latvijā, kad 
diena un nakts ir vienā 
gaŗumā, ko sauc arī 
par ekvinoku (angliski 
„equinox”), pienāk 20. 
vai 21. martā un kuŗu 
senlatvieši savā laikā 
sauca par Lielo dienu. 
Tajā laikā Latvijā  var būt 
sniegs. Tā nu zīmīgi, 
ka Vienības draudze 
i ekā r t o j a  l a t v i sko 
tradīciju sarīkojumu 
marta beigās, gan pēc 
gada ceturkšņa maiņas 
paiešanas, 30. martā. 
Apmeklētājus apsveica 
Vienības draudzes 
mācītājs Raimonds 
Sokolovskis, atgādi-

draudzes dāmas – Kristīne Kugrēna, 
Biruta Apene-Clark, Gundega Zariņa, 
Ināra Tomsone, Herta Sūna un Marita 
Lipska. Kā daudzi atzīmēja – tās bija īpaši 
labi izdevušās un ļoti garšīgas. Visām 
dāmām - sirsnīgs paldies! Lieli palīgi pie 
galdiņu apkalpošanas bija mūsu draudzes 
jaunie locekļi Laura un Jānis Moļņiki.

Pasākuma tu rp inā jumā v ies i 
varēja ļauties priekšnesumu valdzi-
nājumam. Uzstājās Imants Līcis ar paša 
komponētiem skaņdarbiem „Nakts poēma” 
un „Pavasara valsis”, vairākas dziesmas 
dziedāja Raimonds Sokolovskis, klavieru 
solo sniedza Andrejs Mednis un tautas 
dziesmas izteiksmīgi lasīja Laura un Jānis 

nādams, ka sarīkojuma sākumā, kas bija 
pulkstens 12:00, Latvijā vēl ir dziļa nakts 
(pulkstens 3:00).

Lieldienas ir Augšāmcelšanās svētki, ko 
pieminam katru gadu, un tas ir vienreizīgs 
gadījums pasaules vēsturē. - Pasaule 
neies bojā, bet sasniegs kulminācijas 
punktu patreizējā krīzes laikā, un mēs 
esam pasaulē, lai palīdzētu civilizācijai 

No kreisās: Silvija Kārkliņa un galvenās balvas vinnētājs 
Andris Kārkliņš

Moļņiki. 
Noslēgumā sekoja loterijas biļešu 

izvilkšana un balvu izdalīšana. Liels un 
patiess prieks bija Andrim Kārkliņam par 
galvenās balvas laimēšanu.

Sarīkojumā valdīja mājīga gaisotne 
un labestība.

 Sirsnīgi pateicamies visām dāmām un 
maziem palīgiem par garšīgo pusdienu 
gatavošanu un apkalpošanu, visiem, 
kas sniedza jaukos priekšnesumus un 
visiem mīļš paldies par saziedotajām 
dāvanām loterijai, kā arī visiem pasākuma 
atbalstītājiem un apmeklētājiem!

Valdes locekle Marita Lipska
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ieiet nākamā attistības posmā, teica 
Raimonds Sokolovskis, un turpināja, ka 
latviešiem ir divas augstākās lietas jeb 
piederības: latvietība un kristietība, kas 
abas ir savienotas. Šodien programmā 
paredzētas latviskas tradīcijas mūsdienās, 
bet Lieldienas svinēsim 20. aprīlī. Īso 
uzrunu pabeidza ar Kristus tēvreizi. Pēc 
tam Imants Līcis spēlēja savu kompozīciju 
Nakts poēma. 

Tradīciju programmā bija vairākas 
īsas filmas no Latvijas. Pirmajā Latvijas 
folkloras biedrības valdes priekšsēdis 
Andris Kapusts stāstīja par Lielo dienu, 
kad diena un nakts ir vienā gaŗumā un 
rādīja Āgenskalnu iepriekšējā gadā, kad 
to ap Lielo dienu vēl klāja sniegs. Tālāk 

rādīja dažādas Lielās dienas izdarības kā 
olu mešanu un ķeršanu gaisā, šūpošanos 
šūpolēs un iešanu rotaļās, no kuŗām viena 
bija Kumeliņi, kumeliņi, tu man kauna 
padarīji, tev kājiņa paslīdēja, man nokrita 
cepurīte. Kā jau to atceramies: kas godīga 
mātes meita, tā cepuri pacēla, bet kas tā 
tāda vīzdegune, ne ar kāju nepaspēra. 

Cita filma bija ar Lūcijas Rancānes 
Makašānu aroda vidusskolas 8. klasi, 
kas, svinot Meteņdienu, gāja aizgavēņa 
ķekatās un brauca ar kamanām no 
kalniņa lejiņā.  Modernās tradīcijas rādīja  
filmā no Skrundas, kur, arī sniegā, šļūca 
no pakalna lejā gan ar lieliem šķīvjiem, 
kuŗos šļūcēji iesēdās, gan arī dažāda 
veida kamanās. - Kāda cita filma rādīja 

 
 

 

SLB rīko  TIKŠANOS ar 
 

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU 
 

GUNTI GAILĪTI 
VIŅS STĀSTĪS PAR 

 
Latviešu biedrību pasaulē fenomens, to optimālās darbības modeļa meklējumi 

mūsdienās 
un 

Nacionālais svētums - Brīvības piemineklis un Brāļu kapi. 
 

Jautājumi un pārrunas 
 

Sidnejas Latviešu namā. 
 

sestdien 
17. maijā plkst. 16:00 

 

Ieeja pret ziedojumiem 
sākot ar $10. 
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SLB 2013. gada 
gadskārtējās 
pilnsapulces  

protokols
Pilnsapulci Sidnejas Latviešu nama 

Mārtiņa Siliņa zālē 2913. gada 25. 
augustā, plkst. 13.10 atklāj SLB valdes 
priekšsēdis Jānis Grauds, aicinot ar 
klusuma brīdi pieminēt pagājušajā 
darbības gadā mirušos biedrus.

Sapulcē piedalās 39 biedri (skat. 
Dalībnieku parakstu lapu).

jaunu, sakopotu tautas dziesmu grāmatu, 
kuŗā esot trejdeviņas dziesmas ar citās 
pamīšu lapās iestarpinātiem zīmējumiem. 
Grāmatas nosaukums – Spēka dziesmas, 
un ir paredzētas iespiešanai arī vēl citas.

Pēc pusdienām, kur bija sacepums ar 
salātiem, saldais ēdiens un kafija ar kūku 
(kā programmā rakstīts, to sagatavojušas 
saimnieces Kristīne Kugrēna, Biruta 
Apene, Gundega Zariņa un Marita Lipska) 
sekoja koncerts.

Vispirms Raimonds Sokolovskis 
dziedāja Relikvijas Imanta Līča sintezatora 
pavadījumā. Dzejoļus skandēja Jānis 
un Laura Moļņiki. Pēc tam Raimonds 
Sokolovskis nodziedāja Raimonda Paula 
Mežrozīti ar Alfrēda Krūkļa vārdiem un 
Raimonda Paula Kā es tevi mīlēšu ar 
Imanta Ziedoņa vārdiem Imanta Līča 
pavadījumā ar sintezatoru, ar kuŗu pēc 
tam Imants Līcis atskaņoja savu Pavasaŗa 
valsi.  Koncertu pabeidza Andrejs Mednis, 
spēlējot vispirms klavieŗu sonatas 20. 
pirmo daļu opus 49. Nr. 2 sol mažorā un 
Kristiana Sindinga Pavasaŗa šalkas. 

 Bija arī loterija ar lielu laimējumu 
skaitu, bet sarīkojuma noslēgumā visi kopā 
dziedāja Es dziedāšu par tevi, tēvuzeme,

Juris Krādziņš

Proponētā Darba kārta 
D.K.1 – Sapulces atklāšana
D.K.2 – Sapulces vadības vēlēšanas
D.K.3 – Goda biedru uzņemšana
D.K.4 – 2012.gada pilnsapulces 

protokola nolasīšana
D.K.5 – 2012/2013. gada darbības 

pārskats
D.K.6 – Revidenta ziņojums
D.K.7 – Debates, pārskata un revidenta 

ziņojuma pieņemšana
D.K.8 – SLB un tās nama saimniecības 

budžets 2013/2014. gadam
D.K.9 – SLB valdes locekļu un valdes 

kandidātu vēlēšanas
D.K.10 – Pārrunas un ierosinājumi.
D.K.1 Sapulces atklāšana

SLB valdes priekšsēdis Jānis Grauds 
atklāj SLB Gadskārtējo pilnsapulci 
un aicina klātesošos ar klusuma brīdi 
pieminēt pagājušajā darbības gadā 
mirušos SLB biedrus -.

Daina Brizga, Elmārs Ģērmanis, 
Alfreds Siļķēns, Laimonis Kaimiņš, 
Sigurds Tuktēns, Jānis Saldums, Vanda 
Treimane, Irma Ziemele, Jānis Strazds, 
Lauma Ruņģe, Asja Everte, Jēkabs 
Ozols, Richards Štubis, Rūdolfs Ozers, 
Kārlis Roberts Vanags, Valerija Manasa, 
Arnolds Jumiķis, Brigita Āboltiņa, 
Andrejs Bičevskis, Alberts Ziemelis, 
Lūcija Gudža.

Nolasa paredzēto darba kārtu, kas 
publicēta Rituma augusta laidienā:

Pilnsapulce vienbalsīgi pieņem 
ierosināto darba kārtu
D.K.2 Sapulces vadības vēlēšanas

Aklamācijas kārtībā sapulces vadībā 
ievēl šādas amatpersonas:

Sapulces vadītājs – Aldis Birzulis
Sekretāre – Ināra Graudiņa

D.K.3 Goda biedru uzņemšana
SLB valdes priekšsēdis Jānis 

Grauds aicina pilnsapulci apstiprināt 
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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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četrus jaunus SLB goda biedrus. SLB 
valde ir ierosinājusi par goda biedriem 
uzņemt Daci Celinsku, Juri Krādziņu un 
Ojāru Gresti. Pilnsapulce ar aklamāciju 
pieņem SLB valdes ierosinātos goda 
biedrus.
D.K.4 2012. gada pilnsapulces pro-
tokola nolasīšana un pieņemšana

Sapulces vadītājs Aldis Birzulis lūdz 
sekretāri Ināru Graudiņu nolasīt 2012. 
gada pilnsapulces protokolu. Pilnsapulce 
pieņem 2012. gada protokolu bez 
labojumiem un papildinājumiem.
D.K.5 2012/2013. gada darbības pār-
skats

SLB darbības pārskats, kā arī to 
organizāciju darbības pārskati, kas 
darbojas SLB paspārnē, sīki aprakstīti 
2013. gada augusta mēneša Ritumā.

SLB valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds pateicās visām organizācijām, 
kas turpina rosīgi darboties – Jauktais 
koris, Vīru koris, Tautas deju ansamblis 
Jautrais pāris, Sidnejas latviešu 
teātris, SLB spēļu grupa, pamatskola 
un vidusskola, sporta kopa Spars, 
SLB bibliotēka, Jauniešu ansamblis 
Jaunais vējš, Muzikālais ansamblis 
Sidnejas muzikanti, Senioru saiets, 
SLB grāmatnīca, SLB Dāmu kopa, veco 
ļaužu aprūpe Laima.

Viņš pateicas arī: 
 • Skolas saimei par ļoti sekmīgi 

sarīkoto Jāņu sarīkojumu;
 • Pēterim Kļaviņam un viņa komandai 

par  Ri tums  sagatavošanu un 
izdošanas darbiem

 • Imantam Līcim par administratīvajiem 
darbiem, ieskaitot rūpēšanos par telpu 
izīrēšanu namā.

 • Inesei Pētersonei par gādību, lai 
nama telpās būtu tīrība un kārtība.

 • SLB valdes locekļiem, kas ar viņu 
kopīgi strādājuši

 • Visiem biedriem, kas nākuši uz 
namu, rīkojuši sarīkojumus, gādājuši, 
lai SLB darbība neapsīktu.

Valdes priekšsēdis ziņo, ka 2012. 
gadā veikti Baltās zāles atsvaidzināšanas 
darbi, pēc architekta Andreja Mačēna 
izstrādāta projekta un atjaunotas 
durvis uz lielo zāli Darbu veica Toms 
Mačēns(Macens Construction). Baltās 
zāles atsvaidzināšanas izdevumi segti 
no maza mantojuma.

2013. gada mai jā,  sakarā ar 
piedāvājumu namu pārdot, notikusi 
SLB Ārkārtējā pilnsapulce. Pilnsapulcē 
SLB biedri nobalsoja, ka nevēlās 
izpētīt piedāvājumu biedrībai piedalīties 
projektā daudzstāvu ēkas būvē The 
Boulevard un Parnell ielas stūrī tur 
eventuāli SLB iegūstot jaunas telpas 
jaunā celtnē. Pilnsapulces dalībnieki 
izteica velmi paturēt savu namu. Valdes 
priekšsēdis uzsvēra, ka biedri un 
prasības mainās un jādomā, kā tas 
iespaidos darbību nākotnē. Jāpārdomā, 
kā telpas namā labāk izmantot un 
pielāgot izīrēšanai. 

D imi t r i j s  Pešudovs z iņo ,  ka 
financiālais pārskats parādījies šī gada 
septembra mēneša Ritumā. Patreizējais 
financiālais stāvoklis ir labs, kaut gan 
gada peļņa samazinās
D.K.6 Revidenta ziņojums

Dimitrijs Pešudovs atgādina, ka 
SLB ir algots revidents, Charles Pitt un 
nolasa revidenta ziņojumu angļu valodā. 
Charles Pitt izdarījis SLB kases grāmatu 
revīziju un konstatējis, ka grāmatas 
vestas priekšzīmīgā kārtībā. Saskaņā ar 
attiecīgajiem grāmatvedības principiem, 
pārskats saskan ar grāmatām un pareizi 
rāda SLB financiālo stāvokli 2013.gada 
30. jūnijā un atbilst pastāvošajiem 
grāmatvedības standartiem un legālām 
prasībām.
D.K.7 Debates, pārskata un revidenta 
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ziņojuma pieņemšana
Sapulces vadītājs Aldis Birzulis jautā 
vai būtu kādi jautājumi vai debates. 
Jautājumu un debašu nav. Darbības 
pārskatu un revidenta ziņojumu pieņem.
D.K.8  SLB un tās nama saimniecības 
budžets 2013/2014. gadam

Sapulces vadītājs atgādina, ka SLB 
un nama saimniecības budžeta plāns 
būs publicēts Rituma septembra laidienā 
un ir izdalīts sapulces dalībniekiem. 
Šis plāns trijās slejās uzrāda budžetu 
un izdevumus 2012/2013. gadam, un 
budžetu 2013/2014. gadam.

2012/2013. gadā labi izdevies 
izvest saimniecisko daļu. Baltās zāles 
atsvaidzināšanas izdevumus sedzis 
mazs mantojums.

Budžetā paredzētie ienākumi, netika 
izpildīti. Bankas procenti kritušies, kas 
iespaidotu ienākumus arī nākotnē. 
Lai paaugstinātu ienākumus valde 
apstiprinājusi, no kapitāla ieguldīt 20% 
($500,000-00) BP (Defensive Equity 

Income Fund) akcijās ar ap 7% peļņu. 
Tādā veidā iegūstot augstāku peļņu un 
tikt pie stiprākas financiālas bāzes. BP ir 
Westpak bankas filiāle. Fonds izmaksā 
procentus ik mēnesi. Ja ieguldam tikai 
bankās, zaudējam 3.5%.

Gundega Zariņa piebilst, ka ar šādu 
rīcību risks ir augstāks nekā ieguldot 
bankā.

Valdis Krādziņš jautā, ja iesākam 
ar 20% no kapitāla, tad cik procentu 
ieguldīs vēlāk. 

Dimitrijs Pešudovs atbild, ka tas 
ir SLB valdes rokās. Valde skatās, kā 
varētu uzlabot ienākumus un samazināt 
izdevumus.

Ivars Šeibelis piebilst par iespēju 
nopirkt bankas akcijas, jo tad banka 
izmaksā augstākus procentus, ap 6% 
salīdzinot ar tikai 3.5%.

Andris Vītoliņš jautā, vai apskatītas 
iespējas ieguldīt apdrošināšanas 
sabiedrībās. 

 Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

SKAIDRA VEISS
 Dzimusi 1932. gada 28. decembrī, Ventspilī, Latvijā
 Mirusi 2014. gada 10. martā, Katumbā, Austrālijā

 

Lai viegli plašā dzīves jūrā
Peld tava buru laiviņa

Par viņu sēro meita Margita ar vīru Mark, meita 
Lita ar vīru Jacques; mazbērni Maija, Jānis 
un Tamija (Tamy); Imants, Astrīda un Jolanta 
(Yolande).
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Ja paļaujamies tikai uz banku 
procentiem, tiem nepieaugot, tad pēc 
10 gadiem būs grūtības apsaimniekot 
namu.

Uldis Misiņš piezīmē, ka izdevumi 
par remontu lielas zāles jumtam nebija 
paredzēti budžetā.

Dimitrijs Pešudovs atbild, ka līdz ar 
Baltās zāles atsvaidzināšanas darbiem 
salabotas arī bojātās vietas jumtam. 
Ieteikts apklāt jumtu ar Colour bond  
materiālu.

Aldis Birzulis jautā, kādēļ nevarētu 
lietot jau iekrātos līdzekļus nama stāvokļa 
uzlabošanai un uzturēšanai. Kāpēc 
līdzekļi jāatstāj jaunajai paaudzei?

Ivars Šeibelis atbild, ka viss tiek 
darīts, kas nepieciešams.
D.K.9 SLB valdes locekļu un valdes 
kandidātu vēlēšanas

Jānis Grauds ziņo, ka pēc SLB 
statūtiem valdes locekļu pilnvaras ar 
šo sapulci izbeidzas četriem: Imantam 
Līcim, Ivaram Šeibelim, Pēterim 
Kļaviņam, Dimitrijam Pešudovam. 
Visi četri kandidē uz nākošajiem trim 
gadiem. Visus ar aklamāciju ievēl uz 
nākamajiem trim gadiem. Līdz ar to 
2013/2014. gadā SLB valdē darbosies 
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Andris 
Galviņš, Jānis Grauds, Pēteris Kļaviņš, 
Imants Līcis, Rūdis Nemme, Dimitrijs 
Pešudovs un Ivars Šeibelis.

Jānis Grauds lūdz paturēt Inesi 
Pētersoni par SLB valdes kandidāti uz 
2013/2014. gadu. Pilnsapulce piekrīt.
D.K.10 Pārrunas un ierosinājumi

Jānis Grauds lūdz ieteikumus, kā 
rīkoties, lai vismaz reizi gadā nama zāle 
būtu pārpildīta.

Valdis Krādziņš ierosina izsaukt 
muzikantus no Latvijas vai ielūgt tādu, 
kā Imantu Kalniņu.

Ivars Šeibelis izteicas, ka vēlams 

piesaistīt jauniebraucējus.
Aldis Birzulis piebilst, ka neesot 

liels skaits jauniebraucēju.
Jānis Čečiņš: grūti izvērtēt, kas 

iebraucējus vieno, kultūra?. Arī Latvijā 
tikai 2% no iedzīvotājiem apmeklē 
teātrus. Katram sava lieta, kas interesē. 
Vita Kristovska intervijā izteikusies, ka 
būtu labi, ja tie tautieši, kas sabiedrībā 
iet, sarunā kādu līdzgājēju, kas citādi uz 
sarīkojumus neapmeklētu.

Uldis Misiņš jautā vai Kultūras 
dienu komiteja sarunājusi kādu kori, kas 
piedalītos 2014. gada KD un vai būtu 
iespējams sarīkot papildus koncertus?.

Jānis Čečiņs atbild ka, atsaucoties 
uz Latvijas Kultūras centra ziņojumu, 
pieteikušies 6 kori, 3 tautas deju 
ansambļi un vēl citi piedalīties KD. 
Pieteikušos drīz izvērtēs. 

Laiks, ko koristiem iespējams 
pavadīt prom no Latvijas lielākoties 
ierobežots, sakarā ar brīvdienām, jo 
galvenokārt dalībnieki ir studenti. Tas 
varētu iespaidot papildus koncertu 
rīkošanu.

Aldis Birzulis ziņo, ka uzņēmies 
rīkot filmas Sapņu komanda izrādi. 
Filmu drīkst izrādīt tikai kino teātrī. SLB 
jāatbalsta šī izrāde.

Jānis Grauds ziņo, ka nama uzrauga 
darbu pārņēmis Raimonds Sokolovskis 
ar Maritu Lipski.

Aldis Birzulis pateicas SLB valdei 
un pārējiem darbiniekiem, kas ziedo 
tik lielu daļu no savas dzīves Sidnejas 
Latviešu biedrībai.

Jānis Grauds pateicas pilnsapulces 
vadībai un visiem biedriem, kas atnākuši 
uz pilnsapulci, un aicina sapulces 
dalībniekus pēc pilnsapulces uzkavēties, 
un baudīt vīnu un maizītes.

Sapulci beidz 14.05
Aldis Birzulis  – sapulces vadītājs
Ināra Graudiņa – sekretāre
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APVIENOTĀ BALTIEŠU KOMITEJA
AICINA JŪS PIEDALĪTIES

14. JŪNIJA DEPORTĀCIJU 
PIEMIŅAS SARĪKOJUMĀ

Svētdien, 2014. gada 15. jūnijā plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā

Piemiņas runu teiks Pēteris Manass
Runas temats: “Vēstules no Sibīrijas uz bērza mizas”.

Sarīkojumu kuplinās latviešu vīru koris, lietuviešu jauktais koris,   
igauņu  vokālais ansamblis  

un pianists Wojciech Wisniewskii

Gaidam Jūs kuplā skaitā pieminēt okupācijas laikā deportētos  
un bojā gājušos Baltiešus 

Ar prieku un  
lepnumu...

Dr. Daiņa Ruņģa pētniecības darbs 
Latvijā.

Šī gada februāra avīzes „Medinieki” 
izdevumā ir žurnālistes Ilzes Pētersones 
raksts ar virsrakstu „Iekāpjam augstākā 
plauktiņā”. Viņa raksta ka,...”Pagājušā 
gada nogalē Valsts mežzinātnes 
institūta Silava savvaļas dzīvnieku 
pētnieki  saņēma l ie l isku ziņu – 
apstiprināts Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) atbalsts 476 919 eiro apmērā 
savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa 
sistēmas izveidei. Piešķirtie līdzekļi 
ļaus zinātniekiem divus gadus veikt 
plēsēju un staltbriežu populācijas 
ģenētisko izpēti, kā arī novērtēt vilku 
un lūšu medību ilgspējību.”  Pētersone 
intervē zinātnisko vadītāju Jāni Ozoliņu 

kurš īsumā pastāsta par šo projektu 
sākumiem un vēsturi.  Ozoliņš saka, 
ka „ ...Tā būs augstāka līmeņa zinātnes 
piesaiste salīdzinājumā ko darījām līdz 
šim. Iekāpjam augstākā plauktiņā...” 

Turpinājumā institūta vadošais 
pētnieks, ģenētisko resursu centra 
vadītājs, Dainis Ruņģis saka, ka „... 
Silavas ģenētiķiem savvaļas dzīvnieku 
pētījums būs jauna pieredze. Līdz šim 
esam pārsvarā nodarbojušies ar meža 
koku sugām – priedi, egli, bērzu ozolu 
– taču analīzes tiek veiktas līdzīgi gan 
kokiem, gan dzīvniekiem, atšķirās tikai 
marķieru komplekts, kas katrai sugai ir 
specifisks.”

Dainis Ruņģis ir Austrālijas latviešu 
sabiedrībā labi pazīstamo, sabiedrisko 
darbinieku, Dr Juŗa un Vitas Ruņģu 
dēls. 

Līdztekus akadēmiskām studijām 
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Negaidīti ātrs dzīves 
noslēgums

Dzīves noslēgums dažreiz i r 
lēns, citreiz ātrs. Tāds 15. martā 
pienāca kādreizējai Sidnejas Latviešu 
vidusskolas beidzējai Maijai Ilgai 
Rutupai – Lobb pēc negaidīti ātras 
veselības un dzīvības zaudēšanas. 
Viņa dzimusi 1952. gada 6. janvārī 
un daudzi bijušie Sidnejas Latviešu 
vidusskolas audzēkņi viņu atcerēsies. 
Latviešu sabiedrībā viņa kādreiz dejoja 
tautas deju kopā Rota un piedalījās 
29. Kultūras dienās Sidnejā 1979. 
gadā Andreja Jansona dziesmu spēlē 
Sprīdītis. Savā laikā viņu kristīja 
mācītājs Jānis Krauklis, kad baznīcu 
vēl apmeklēja Golburnas  (Goulburn 
street) ielā. 

Viņa apmeklēja Fort ielas (Fort 
Street) meiteņu vidusskolu, kad vēl 
dzīvoja pie vecākiem Enmorē. Viņa 
vēlāk mācījās skolotāju institūtā par 
franču un vācu valodas skolotāju, un 

un doktorgrāda iegūšanai, 
Dainis bija ļoti rosīgs latviešu 
sabiedrības pasākumos, bet, 
visvairāk savu jauno mūžu viņš 
saistīja ar latviešu tautas deju 
– dejodams  Sidnejas Jautrā 
pārī,  Kanberas Sprigulītī un 
Saules jostā. Ar Saules jostu 
viņš apbraukāja pasauli  5 
reizes un šo ceļojumu laikā 
viņš Kanādā satika  savu 
tagadējo dzīves biedri Daci 
Miezīti no Toronto.

Daiņa un Daces ģimenē 
aug trejmeitiņas – Kaiva, Meta 
un Zīle; viņi dzīvo Rigas skaistā piekajē 
– Babītes mežmalā.

Ar prieku un lepnumu skatu šī jaunā, 

No kreisās - Dainis, Zīle, Meta, Kaiva un Dace. 

Austrālijā  dzimušā, latvieša dzīvi  un 
devumu Latvijai.

Skaidrīte Dariusa

pirmais darbs bijis Volongongā, bet 
vēlāk Sidnejā, kur viņa kopā ar vīru 
Trevoru dzīvoja Menlijā (Manly).  Kopā 
ar māti Līgu Rutupu viņa ap 2004. gadu 
apmeklēja Latviju, tur satiekot visus 
radiniekus. Bērēs Svētā Jāņa baznīcā 
21. martā viņu izvadīja mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson), 
kur par viņas dzīvi atmiņas stāstīja 
Susan Wearne, Kath Ann un vīrs Trevor 
Lobb. No Fort ielas meiteņu vidusskolas 
bērēs, 22. martā, bija ieradušās kādas 
sešas viņas klases biedrenes, kā arī 
bija daudzi darba biedri un kaimiņi, 
kopā pāri par 60 pavadītāju, vairums 
austrāliešu. Pavadītāji nodziedāja 2 
dziesmas angļu valodā: Pirmo psalmu 
– „The God is my Shepherd” un „Be 
Still my Soul” ar Sibeliusa Finlandijas 
melodiju un pēc bēŗu dievkalpojuma 
pulcējās draudzes namā pieminēšanas 
brīdim, kur draudzes dāmas bija 
sagatavojušas cienastu.

Juris Krādziņš
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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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 Archibīskaps Elmārs 
E. Rozītis Kanberā
Šī gada Lieldienu nedēļas nogalē, 

Kanberā, viesojās Latvijas Ev. Lut. 
baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) 
archibīskaps Elmārs E. Rozītis ar dzīves 
biedri Veru Rozīti.

Lielās Piektdienas vakarā, Sv. Pēteŗa 
baznīcā, „Reid”, viņš vadīja dievkalpojumu 
ar dievgaldu. Sprediķa tema bija par 
cilvēka divām dzīvēm – dabīgo, kas ir 
fizisks dzīvošanas process no sākuma 
līdz mūža beigām, un, kristīgo, kas ir 
atgriešanās pie Dieva. Teikto viņš ilustrēja 
ar diviem grafiskiem zīmējumiem – 
pretējiem pusapļiem abām dzīvēm.

Dievkalpojuma noslēgumā Kanberas 
ev. lut. draudzes priekšnieks Egons 
Eversons pateicās archibīskapam par 
apciemojumu un, atvadās, draudzes 
vārdā, pasniedza viņam 
grāmatu – „Kanberas latviešu 
saimes 50 gadi.”

Savukārt, archibīskaps 
Rozītis, savā un LELBāL 
virsvaldes vārdā, pasniedza 
Egonam Eversonam At-
zinības rakstu par uzticīgo un 
pašaizliedzīgo darbu  draudzē 
un Kristus baznīcā.

Nākamā dienā, sestdienas 
rītā, draudzes locekļi,  kopā ar 
archibīskapu un viņa kundzi,  
pulcējās Sv. Pēteŗa baznīcas 
zālē, atvadu saietā. Draudzes 
dāmu komiteja bija sagādājusi 
ļoti bagātu mielasta galdu, 
un, pēc galda lūgšanas, un 

mielasta iebaudīšanas, saieta dalībnieki 
noklausījās archibīskapa stāstījumu par 
notiekošo Ev. Lut baznīcas draudžu dzīvēs, 
kā arī atbildēja klausītāju jautājumus. 
Viņš pastāstīja par archibīskapa zizli, 
ko, pirmoreiz, 1932. gadā, saņēma 
archibīskaps T. Grīnbergs, un, šis zizlis ir 
nodots nākamajiem archibīskapa amata 
izpildītājiem – prof. K. Kundziņam, A. 
Lūsim un, patlaban, Elmāram E. Rozītim.

Archibīskapa kundze, Vera Rozīte, 
pastāstīja par lūgšanas veidiem un 
lūgšanas spēku – katru teikto lūgšanas 
vārdu vajaga piedomāt ar visu savu 
būtību, un tad šī lūgšana dos garīgo 
apmierinājumu.

Kanberas latviešu ev. lut. draudzei šī 
nedēļas nogale bija Liela diena – paldies 
archibīskapam  Elmāram E. Rozītim un 
viņa kundzei.

Skaidrīte Dariusa 

Kanberas latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks 
Egons Eversons un archibīkaps Elmārs E. Rozītis.
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SLB Dāmu kopas 40 gadu jubileja
Svētdien, 27. aprīlī, SLB Dāmu kopa rīkoja savu 40 gadu jubilejas sarīkojumu, 

kuŗā Ināra Graudiņa, Latvijas Okupācijas mūzeja pārstāve Sidnejā, nolasīja 
Okupācijas mūzeja apsveikumu. Apsveikuma pilns teksts ir lasāms nākošā lpp.

Pilns SLB Dāmu kopas sarīkojuma apraksts būs nākošā mēneša Ritumā.
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PBLA ZIŅU APSKATS

24. aprīlī
Kas partijām Briseles vezumā? 

Pēc mēneša – 24. maijā – notiks Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas. Uz astoņām deputātu 
vietām no Latvijas kandidēs 170 cilvēki no 
14 partiju sarakstiem. “Latvijas Avīze” 
piedāvā apskatu par partiju piedāvājumu 
šīm vēlēšanām – kandidātu sarakstus (lai 
neierobežotu vēlētāju izvēli, kandidāti te 
sarindoti nevis partiju noteiktajā secībā, 
bet alfabēta kārtībā; pirms vārda norādīts 
kandidāta kārtas numurs sarakstā; katram 
kandidātam norādām dzimšanas gadu un 
nodarbošanos), ieskatu programmās, kā arī 
“Latvijas Avīzes” komentētāju vērtējumus 
(pirmā rindkopa – vērtējums tam, kas solīts 
programmās, autors Ģirts Zvirbulis; otrā 
rindkopa – vērtējums tiem, kas kandidē, 
autors Māris Antonevičs; trešā rindkopa 
– vērtējums programmu ekonomiskajām 
sadāļām, autors Ivars Bušmanis). 

I. saraksts. “Saskaņa” 
1. Boriss Cilevičs (1956), Saeimas 

deputāts 
13. Irina Cvetkova (1973), Saeimas 

deputāte 
16. Sergejs Dolgopolovs (1941), Saeimas 

deputāts 
11. Marjana Ivanova-Jevsejeva (1982), 

Saeimas deputāte 
2. Guntars Jirgensons (1962), Rīgas 28. 

vidusskolas direktors 

3. Andrejs Klementjevs (1973), Saeimas 
deputāts 

9. Ivans Klementjevs (1960), Saeimas 
deputāts 

6. Elizabete Krivcova (1978), “SC” 
Saeimas frakcijas konsultante 

15. Eldars Mamedovs (1972), Eiropas 
Parlamenta Sociālistu un demokrātu grupas 
padomnieks 

4. Andrejs Mamikins (1976), Rīgas 
tūrisma attīstības biroja projektu vadītājs 

7. Sergejs Mirskis (1952), Saeimas 
deputāts 

12. Ņikita Ņikiforovs (1983), Saeimas 
deputāts 

10. Igors Pimenovs (1953), Saeimas 
deputāts 

8. Sergejs Potapkins (1977), Saeimas 
deputāts 

14. Vitalijs Trusevičs (1970), Ventspils 
pilsētas domes deputāts 

5. Jānis Tutins (1966), Saeimas deputāts 
Jābeidz taupīt, jāsāk pārdalīt. “Saskaņa” 

savā programmā galveno uzsvaru liek uz 
sociālajiem jautājumiem un cilvēktiesībām. 
Partija sola panākt “ES sociālās dimensijas 
stiprināšanu”, kas sevī ietvertu minimālās 
algas, pensiju un pabalstu pārskatīšanu, 
piesaistot tos reālajam iztikas minimumam, 
kā arī veselības aprūpes pieejamību un 
kvalitāti, mājokļa politikas standartus. (Visi 
tie gan ir jautājumi, kas nav EP kompetencē, 
bet ar šo pašu blefošanas kaiti slimo arī 
citas partijas.) “Saskaņa” uzskata – Eiropai 
ir nekavējoties jāizbeidz stingrā taupība un 
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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

ir jāatsāk publiskās investīcijas ekonomikā. 
Tāpat “Saskaņa” sola konsekventi cīnīties 
pret visu veidu diskrimināciju, izstrādājot 
tiesiskuma, demokrātijas un sociālo tiesību 
ievērošanas monitoringa mehānismu ES 
dalībvalstīs. 

“Centra” nav, palikusi tikai “Saskaņa”. 
Kā noprotams, tas ir mēģinājums neuzkāpt 
vēlreiz uz tā paša grābekļa, kur saskaņieši 
attapās pirms četriem gadiem. Toreiz no 
“SC” saraksta Eiroparlamentā iekļuva nevis 
iepriekš iedomātais favorīts Boriss Cilevičs, 
bet gan Alfrēds Rubiks un Aleksandrs 
Mirskis. Abiem izrādījās savas intereses 
un ambīcijas, un “Saskaņas” ieceres iegūt 
ciešākus “kontaktus” Briselē bija jāatliek. 
Arī šoreiz B. Cilevičs ir saraksta līderis, 
bet tas vēl negarantē viņam vietu EP, jo 
sarakstā netrūkst arī citu krievu vēlētājiem 
zināmu un tīkamu personāžu. Žurnālists 
Andrejs Mamikins latviešu sabiedrībai palicis 
atmiņā ar dažiem skandāliem, vadot TV5 
raidījumu “Bez cenzūras”. Taču Mamikins 
izceļas ar to, ka veikli spēj pielāgoties 
apstākļiem. Jādomā, ka arī Briselē viņš 
ātri vien “integrēsies”. Turklāt “Saskaņas” 
sarakstā ir tādi pieredzējuši ļaudis kā Andrejs 

Klementjevs un Sergejs Dolgopolovs. Savs 
kumosiņš arī latviskuma aizskartajiem – 
“antifašiste” Irina Cvetkova un Nepilsoņu 
kongresa aktīviste Elizabete Krivcova 
– kareivīgas sievietes. Latvieša “lomu” 
sarakstā spēlē Rīgas pedagogs, bijušais 
LSDSP aktīvists Guntars Jirgensons, bet 
latgalieša lomu – rēzeknietis Jānis Tutins. 

Kā tipiska sociāldemokrātiska, tas ir, 
vērtību pārdalītāja, nevis radītāja partija 
“Saskaņa” grib panākt līdzīgus sociālos 
apstākļus visā Eiropā – nosakot minimālās 
algas, pensiju un pabalstu apmēru. Eiropai 
esot nekavējoties jāizbeidz stingrā taupība, 
teikts programmā, bet nav atbildēts, uz kā 
rēķina. Jāatceras, ka pat pašreizēja taupība 
ir ar parādu. Būvēt sociālistisku Eiropu, 
kurā bagātie vācieši pabaros un pensijas 
maksās arī nabaga latviešiem, tīkami gribēt, 
bet ir demoralizējoši no Latvijas attīstības 
viedokļa. 

II. saraksts. “Alternative” 
3. Andrejs Ādamsons (1982), biedrības 

“Hanzas šķīrējtiesa” priekšsēdētājs 
4. Ivans Bebrišs (1949), Maltas speciālās 

internātpamatskolas direktors 
2. Natālija Bokučava (1969), uzņēmēja, 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au 

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

partijas “Alternative” valdes priekšsēdētāja 
8. Anita Laizāne (1972), Eiropas 

Parlamenta deputāta asistente 
1. Aleksandrs Mirskis (1964), Eiropas 

Parlamenta deputāts 
7. Irina Romančenko (1962), SIA “VIP 

Fitnesa klubs” galvenā trenere 
5. Natālija Sproģe (1980), zvērināta 

advokāte 
6. Nataļja Steļmaha (1973), medicīnas 

māsa slimnīcā “Gaiļezers” 
Sola visu visiem. Aleksandra Mirska 

politiskais projekts ar solījumiem neskopojas. 
Īsajā un gramatikas kļūdām bagātajā 
programmā pietrūkst tikai solījuma nonest 
zvaigznes no debesīm. Partija sola Latvijas 
pensionāriem Eiropas pensiju, apturēt 
jauniešu izbraukšanu uz ārzemēm un 
tamlīdzīgi. Īpaši orientējas uz cittautiešu 
vēlētājiem, solot nodrošināt ikvienam 
izglītību dzimtajā valodā, bet reģionos ar 
lielu krievvalodīgo īpatsvaru piešķirt krievu 
valodai oficiālās valodas statusu. 

Eiroparlamenta deputāta Aleksandrs 
Mirska “projekts”, kurā pārējie kandidāti pilda 
tīri dekoratīvas funkcijas. Lai gan partijas 
izredzes vēlēšanās netiek vērtētas augstu, 
pats Mirskis (jeb Mirsky kā viņš sevi dēvē 
Briselē) noskaņots kareivīgi, par ko liecina 
reklāmas, kas gandrīz katru dienu parādās 
vadošajā krievvalodīgajā avīzē “Vesti”. 
Vērojot A. Mirska politiskās aktivitātes, 
nezinātājam varētu rasties jautājums – ko 
viņš īsti pārstāv? Katrā ziņā ne Latviju, pret 

kuru viņa izteikumos jaušams gandrīz vai 
zooloģisks naids. Latvija Mirskim ir “dziļi 
deģenerēta valstiskā sistēma, kur plaukst 
korupcija un nelikumības, nacionālisms 
un populisms” un tamlīdzīgi. Toties netiek 
slēptas simpātijas Putina Krievijai tās 
agresīvākajā veidolā. Vai Latvijā tādai 
politikai būs daudz piekritēju? Te jāatgādina, 
ka iepriekšējās EP vēlēšanās A. Mirskim 
“plusiņu” ievilka 53 699 pilsoņi. Lai gan arī 
uz šo vēlētāju daļu, protams, ir konkurence. 

Populistisku, bet neīstenojamu saukļu 
savirknējums, kuri rada iespaidu par 
kandidātu vēlmi ietikt Eiropas Parlamentā, 
bet ne pēc tam strādāt. Piemēram. “Latvijas 
pensionāriem Eiropas pensiju.” “Apturēt 
jauniešu izbraukšanu uz ārzemēm.” Bet 
galīgu nezināšanu pierāda ideja: “Izveidot 
atsevišķu aģentūru Eiropas Savienības 
līdzekļu apgūšanai, kur jebkuram Latvijas 
iedzīvotājam ir reāla iespēja iegūt ES 
finansējumu.” Tā teikt, ejam pie kases un 
paņemam! 

III. saraksts. Latvijas Sociālde-
mokrātiskā strādnieku partija 

8. Aivis Biķernieks (1976), LLU doktorants 
7. Andris Burtnieks (1948), “Eurolife 

Latvija” finanšu konsultants 
1. Jānis Dinevičs (1948), uzņēmējs 
6. Juris Dzelme (1945), LU vadošais 

pētnieks 
9. Skaidra Kalniņa (1958), bezdarbniece 
3. Margarita Krauča (1945), ārste 
5. Ilga Ozoliņa (1955), Ernsta Glika 
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Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora 
vietniece 

4. Māris Pļaviņš (1951), SIA “Medicīnas 
sabiedrība Gaiļezers” nodaļas vadītājs 

2. Aivars Timofejevs (1970), Stokholmas 
Ekonomikas augstskolas Rīgā projektu 
vadītājs 

S o l ī j u m u  v i e t ā  ž ē l o š a n ā s . 
Sociāldemokrātu programmā konkrētas 
apņemšanās vai piedāvājumus saskatīt grūti. 
To vietā dominē jau gadiem ilgi nemainīgā 
žēlošanās par “naudas partijām”, kuras 
krīzes laikā glāba bankas uz iedzīvotāju 
rēķina, un par to, ka otrajā liekajā EP grupā 
Latvijas sociāldemokrātiju pārstāvot “SC” 
nelatvieši. 

No varas brīvie sociāldemokrāti turpina 
pieteikt savus kandidātu sarakstus dažādām 
vēlēšanām, taču svaigums tajos arvien nav 
jūtams un tas pats “sastāvs” tiek piedāvāts 
te uz Saeimu, te uz Rīgas domi, te uz 
Eiroparlamentu. Centrālais tēls joprojām ir 
politikas veterāns Jānis Dinēvičs, kurš prātīgi 
spriež par latviskas sociāldemokrātijas 
nepieciešamību valstī, bet nespēj piesaistīt 
jaunus sekotājus šīm idejām. 

Jocīgi, ka programmā lūdz neaizmirst, ka 
bez “Saskaņas” arī viņi esot sociāldemokrāti 
un tāpēc viņiem jābūt EP. Atšķirībā no 
minētajiem prasa “stingru finanšu disciplīnu”, 
bet tādu, kas neatstāj iespaidu ne uz 
ekonomiku, ne sociālo jomu, ne uz vēlmi 
dzīvot Latvijā. Gumijas siksnu? Iestājas par 
enerģētisko neatkarību ar atjaunīgajiem 
resursiem, bet pret tirgus atvēršanu. Tāpēc, 
lai cena būtu zemāka, kaut gan tieši šis 
uzstādījums to turēs augstu. Gaidāms 
LSDSP karagājiens pret bankām, kas 
bezatbildīgi aizdeva naudu. 

IV. saraksts. “Par prezidentālu 
republiku” 

1. Augusts Kūravs (1957), viesnīcas 
strādnieks 

5. Andris Liepiņš (1972), bezdarbnieks 
2. Margots Rotbergs (1970), uzņēmējs 

4. Marija Rubcova (1955), uzņēmēja 
6. Inga Škutāne (1978), privātprakse 

juridiskos un grāmatvedības jautājumos 
7. Natālija Vecgaile (1951), zvērināta 

advokāte 
3. Margarita Visocka (1958), uzņēmēja 
Pret federālu Eiropu. Programmā 

galvenais uzsvars l ikts uz drošības 
jautājumiem – “Pasaules drošības štāba” 
izveidi. Tautsaimniecības jomā solīts panākt 
vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Partija 
arī apņēmusies samazināt ES birokrātiju un 
kategoriski iebilst pret Eiropas federalizācijas 
centieniem. 

Pirms četriem gadiem dibinātā partija 
atbilstoši tās nosaukumam apņēmās 
panākt lielākas varas piešķiršanu Valsts 
prezidentam. Tiesa, nav skaidrs, kā šo 
mērķi varētu tuvināt darbība Eiroparlamentā, 
tomēr uz turieni gatava doties visa partijas 
valde ar ģenerālsekretāru Augustu Kūravu 
priekšgalā. 

Īsa, skaidra konservatīvo programma 
ražotāju interesēs: “taisnīga konkurence, 
mazs regulējums, relatīvi zemi nodokļi, 
maza valsts pārvalde, lielāki Eiropas 
fondu maksājumi jaunajām dalībvalstīm”. 
Tieši prasa “ES finansējumu enerģētiskās 
drošības un alternatīvo enerģijas avotu 
izveidei”. Vienīgais, kas mani nepārliecina: 
kāpēc man būtu jābalso par šo partiju, ja 
tās pamatmērķim nav nekāda sakara ar ES. 

V. saraksts. Latvijas Atdzimšanas 
partija 

6. Jeļena Badjanova (1971), Daugavpils 
Universitātes lektore 

4. Dzintra Iliško (1971), Daugavpils 
Universitātes asociētā profesore 

8. Uldis Pāže (1983), SIA»Maxima 
Latvija» darbinieks 

1. Andris Rubins (1947), LU profesors 
9. Silvestrs Rubins (1973), LU docents 
2. Astrīda Skrinda (1972), Daugavpils 

Universitātes pētniece 
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7. Dzintra Strazde (1970), bezdarbniece 
3. Valdis Šteins (1948), pensionārs 
5. Elīna Tetere (1984), «CallPoint 

NewEurope» darbiniece 
«Briseles iestādes pārcelt uz Rīgu.» 

Partija uzskata, ka jāpalielina ES finansējums 
militārajai drošībai. Lai gan arī citas partijas 
sola panākt lauksaimniecības tiešmaksājumu 
izlīdzināšanu, Atdzimšanas partija iet vēl 
tālāk un pieprasīs no ES arī kompensāciju 
Latvijai par iepriekšējos gados nesamaksāto. 

Bijušajam Zīgerista partijas deputātam, 
ārstam Andrim Rubīnam regulāra dalība 
vēlēšanās, šķiet, ir kā piedzīvojums, kuru 
viņš nevēlētos laist garām. Viņam izdevies 
atrast arī astoņus domubiedrus, lai izveidotu 
sarakstu, taču diez vai izdosies atrast daudz 
vēlētāju, kurus tas varētu nopietni interesēt. 

Tik populistiska, ka tā vien prasās 
pārdēvēt par Latvijas Pasaku partiju. Katra 
pieteiktā punkta īstenošana naudas izteiksmē 
ir dārga (piemēram, katrai jaunajai ģimenei 
mājokli pēc pirmā bērna piedzimšanas, 
militāro rūpniecību un aeronautiku arī 
Latvijā, palielināt pensijas par 10% katru 
gadu). Sāku lūkoties, kur ņems naudu, 
bet neatradu. Turklāt plānots «par 50% 
samazināt nodokli vidējiem uzņēmējiem un 
pilnīgi atbrīvot uz trim gadiem no nodokļiem 
mazos uzņēmējus», tas ir, praktiski visiem. 

VI. saraksts. Kristīgi demokrātiskā 
savienība 

2. Armands Agrums (1961), biedrības 
«Latvijas Sociālās tirgus ekonomikas 
institūts» vadītājs 

5. Ivars Brīvers (1957 ),  Banku 
augstskolas profesors 

4. Jānis Jurģelis (1968), SIA «Foboss 
viens» izpilddirektors 

3. Jānis Liepiņš (1974), pašnodarbinātais 
finanšu konsultants 

1. Mareks Raups (1973), fonda «Paritāte» 
valdes loceklis 

6. Māra Viktorija Zilgalve (1960), asociētā 
profesore un uzņēmēja 

Kristīgi demokrātiskās savienības 
baušļi. KDS piedāvājums ir tikpat kodolīgs 
un vienlaikus universāls kā Tā Kunga 
baušļi. Savā programmā partija nav īpaši 
tērējusi vietu laicīgiem sīkumiem, bet runā 
galvenokārt par vērtībām – cilvēka cieņu, 
ģimeni, morāles vērtībās balstītu ekonomiku 
un, protams, kristīgajām vērtībām. 

Vācijas «kristīgie demokrāti» lielā mērā 
nosaka Eiroparlamenta (un varbūt pat visas 
Eiropas Savienības) politiku, bet Latvijas 
«kristīgie demokrāti» par to var tikai sapņot. 
Ievērojamākā personība KDS sarakstā ir 
Banku augstskolas profesors Ivars Brīvers, 
kurš gan iepriekš kandidējis arī no citu partiju 
sarakstiem. 

Grēks būtu zaimot, un kristīgās vērtības 
rediģēt neņemos. Programma veido tās, 
ieskaitot apgalvojumu, ka «ilglaicīgas 
ekonomiskās stratēģijas pamatā ir noturīgas 
morālās vērtības». Bet sociālās politikas 
pamatā ir «taisnīgs līdzsvars starp katra 
cilvēka un kopējo sabiedrisko labumu». Taču 
tādā ekonomiskā, pat varētu teikt, dalībvalstu 
merkantilu interešu savienībā, manuprāt, 
nepietiek ar augstu pāri galvām paceltu 
vērtību lāpu. Kaut bez tās arī nevar. 

VII. saraksts. «Suverentitāte» 
12. Dmitrijs Dēliņš (1980), SIA «Kreiss» 

darbinieks 
5. Dainis Grabovskis (1970), «Herbold 

Meckesheim Gmbh» darbinieks 
9. Valēr i js Jevdokimovs (1965), 

bezdarbnieks 
15. Raimonds Lejnieks-Puķe (1986), 

bezdarbnieks 
6 .  N o r m u n d s  O z o l i ņ š  ( 1 9 5 9 ) , 

bezdarbnieks 
2. Edvīns Puķe (1961), SIA «President» 

darbinieks 
1. Pāvels Sidorovs (1968), biedrības 

«Sodeistvie» darbinieks 
4. Aivars Silinieks (1956), SIA «ASG 

Company» darbinieks 
8. Lita Sproģe (1965), ārsta palīdze un 
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bērnudārza audzinātāja 
7. Kristīne Ševeļova (1989), bezdarbniece 
14. Jevgēnijs Šuļga (1991), SIA 

«Salaspils siltums» darbinieks 
3. Guntra Vīksna (1970), Latvijas 

Apvienotās pol ic istu arodbiedrības 
darbiniece 

13. Zane Vēciņa (1991), studente 
10. Irina Vlasova (1962) SIA «Eglīte I.V.» 

darbiniece 
11. Aigars Zariņš (1960), pašnodarbinātais 
«Suverenitāte» augstāka par gramatiku. 

Te nav pat ko teikt. Nododu lasītāju 
vērtējumam pilnu tekstu (saglabāta oriģinālā 
rakstība): «Latvijas Republikas Suverenitāte 
ir vienīgais ceļš uz labklājību. Par Latvijas 
Republikas atjaunošanu. Par savu, 
nacionālo, ekonomisko, kultūras politiku un 
militaro neitralitāti. Par Latvijas Republikas 
suverēnām tiesībām noteikt valsts iekšējos 
noteikumus, nodokļus, ražošanas kvotas, 
kultūras, ģmenes, morāles un iekšējā 
patēriņa produktu kvalitātes standartus.» 

Eiroparlamenta vēlēšanām pieteikto 
sarakstu numuru izlozē plašsaziņas 
līdzekļu uzmanību piesaistīja kāds kungs ar 
izteiksmīgām ūsām un bordo krāsas tauriņu, 
kurš priecājās par partijas «Suverenitāte» 
izlozēto septīto numuru, kas tagad kļūšot 
«liktenīgs Latvijai». Daudz izsaka fakts, ka uz 
EP no šī saraksta kandidē trīs bezdarbnieki. 

Īsākā programma. No 42 vārdiem, kuros 
ir kādas desmit kļūdas. Neesmu tik talantīgs 
kritiķis, lai par tik īsu nesakarīgu savārstījumu 
rakstītu par to garāku vērtējumu. 

VIII. saraksts. Latvijas Reģionu 
apvienība 

9. Edgars Abrams (1968), uzņēmējs 
2. Aldis Adamovičs (1970), Preiļu novada 

domes priekšsēdētājs 
6. Inga Bite (1981), Saeimas deputāte 
7. Zigfrīds Berezovskis (1951), zvērināts 

advokāts 
1. Mārtiņš Bondars (1971), uzņēmējs 
13. Guntis Gladkins (1969), Rūjienas 

novada domes priekšsēdētājs 
12. Jāzeps Janiševs (1955), izdienas 

pensionārs 
15. Rūdolfs Kalvāns (1980), Izglītības un 

zinātnes ministrijas darbinieks 
16. Anita Kehre (1960), Eiropas Veselības 

tiesību asociācijas izpilddirektore 
5. Nellija Kleinberga (1964), Skrundas 

novada domes priekšsēdētāja 
14. Evita Ostrovska (1974), zvērināta 

advokāte 
3. Indra Rassa (1955), Saldus novada 

domes priekšsēdētāja 
10. Vladimirs Samohins (1959), Pļaviņu 

novada domes deputāts 
4. Mārtiņš Šics (1950), Katastrofu 

medicīnas centra vadītājs 
8. Māris Trankalis (1959), AS «Brīvais 

vilnis» izpilddirektors 
11. Inga Vanaga (1980), Saeimas 

deputāte 
Sola atbrīvot no bailēm un trūkuma. Viena 

no loģiskāk strukturētajām programmām. 
«Mums rūp cilvēkdrošība – lai ikviens būtu 
brīvs no bailēm un brīvs no trūkuma,» 
uzsvērts Reģionu apvienības programmā. 
Partija sola iestāties par īpaša atbalsta 
sniegšanu Latvijas reģionu stiprināšanai 
un attīstībai, novirzot šim mērķim ES 
finansējumu. Tāpat LRA pieprasīšot no ES 
līdzekļus reemigrācijas pasākumiem un 
ierobežošot Eiropas institūciju diktātu pret 
dalībvalstīm. 

Līdz šim zināma kā Reģionu alianse 
– politiskais spēks, kas pēc pietiekami 
veiksmīgām pašvaldību vēlēšanām sapratis, 
ka «apetīte aug ēdot». Eiroparlamenta 
vēlēšanas LRA gan vairāk izskatās kā 
treniņš pirms rudenī gaidāmajām Saeimas 
vēlēšanām, tomēr piedāvājums ir diezgan 
interesants. Te beidzot «noenkurojies» pa 
Latvijas politikas laukumu ilgstoši klīdušais 
bijušais baņķieris Mārtiņš Bondars. Sarakstā 
ir arī bijušais Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta direktora vietnieks 
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Nākamais Ritums būs 2014. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

Mārtiņš Šics, kura atstādināšanu no 
amata pēc «Maxima» traģēdijas daudzi 
uztvēra kā netaisnību. Uz EP pieteiktas 
arī divas Saeimas deputātes, kuras līdz 
šim pārstāvēja Reformu partiju, – Inga 
Bite un Inga Vanaga. Ir vairāki pašvaldību 
cilvēki, piemēram, Preiļu novada domes 
priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un Saldus 
novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa. 
Tiesa, pagaidām nav līdz galam saprotams, 
kas ir politiskā platforma, kas viņus visus 
satur kopā. 

Reģionu attīstība par ES naudu gudri 
pamatota. Reģionu pārstāvniecība Eiropas 
Savienībā saistīta ar demokrātijas pamatu. 
Attīstīti Latvijas reģioni un apdzīvoti lauki – 
ar drošību Eiropā. Vienlaikus programmā 
līdzsvara centru starp Briselē un uz vietas 
risināmiem jautājumiem meklē daudz 
tuvāk nacionālai valstij. Tikai no pirmā 
acu uzmetiena ģeķīga liekas ES līdzekļu 
prasīšana «par citās valstīs nodarbinātajiem, 
lai šos līdzekļus izmantotu Latvijas iedzīvotāju 
atgriešanās veicināšanai». Kā maksājumu 
mātes klubam par hokejistiem leģionāriem. 

IX. saraksts. Zaļo un zemnieku 
savienība 

11. Anita Adijāne (1968), Jūrmalas 
pilsētas domes deputāte 

15. Ivars Bārdiņš (1951), uzņēmējs 
1. Andris Bērziņš (1955), Saeimas 

deputāts 
9. Jānis Blūzmanis (1983), Jaunjelgavas 

novada domes deputāts 
10. Artūrs Graudiņš (1984), Latvijas 

Zemnieku savienības ģenerālsekretārs 
3. Iveta Grigule (1964), Saeimas deputāte 
6. Ilona Jurševska (1970), Labklājības 

ministrijas parlamentārā sekretāre 

13. Ilze Kļava (1967), Saldus novada 
domes deputāte 

5. Armands Krauze (1970), Latvijas 
Biškopība sabiedrības priekšsēdētājs 

12. Sarmīte Launaga (1977), Saeimas 
deputāta palīdze 

14. Indriķis Putniņš (1979), Latvijas 
komandu spēļu asociācijas izpilddirektors 

4. Kārlis Seržants (1959), Saeimas 
deputāts 

2. Iveta Šulca (1964), Latvijas vēstniece 
Ēģiptē 

16. Edgars Tavars (1982), uzņēmējs 
8. Reinis Uzulnieks (1986), Labklājības 

ministra biroja vadītājs 
7. Juris Guntis Vjakse (1967), īpašuma 

vērtētājs 
Zaļo un zemnieku savienība – pašvaldību 

instruments Briselē. Viens no pirmajiem 
solījumiem, protams, ir panākt taisnīgākus 
tiešos maksājumus lauksaimniekiem, 
vienlaikus ierobežojot plašāku ģenētiski 
modificēto organismu audzēšanas izplatību 
Eiropā. ZZS arī iestāsies par to, lai Latvijas 
valdība pilnībā ratificētu ES Sociālo Hartu 
un palielinātu finansējumu veselības 
aizsardzībai. ZZS spēks tradicionāli slēpjas 
pašvaldībās, tādēļ arī EP programmā viens 
no centrālajiem solījumiem ir būt pašvaldību 
lobijam Briseles gaiteņos. 

Lauksaimniecības speciālisti Latvijai 
Eiroparlamentā noteikti noderētu, un 
kas cits gan tos varētu piedāvāt, ja ne 
Zemnieku savienība. Tomēr vienīgais ZZS 
kandidāts, kas pēc izglītības un pieredzes 
tam atbilst, ir bijušais Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padomes valdes 
priekšsēdētājs un lauksaimnieku pārstāvis 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā 
Armands Krauze. Protams, pieredzējusi 
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un zinoša Eiropas jautājumos ir arī bijusī 
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja, pašreizējā Latvijas vēstniece 
Ēģiptē Iveta Šulca. Par dažiem citiem 
kandidātiem gan var rasties aizdomas, 
ka partijas vadība slepus nolēmusi citādi 
no viņa(s) vaļā netiksim, kā vien nosūtot 
patīkamā «trimdā» uz Briseli. Ticamāk gan, 
ka ZZS savu sarakstu vienkārši mēģinājusi 
veidot pēc principa, lai kaut kas pieņemams 
tajā atrastos dažādu uzskatu vēlētājiem 
(ieskaitot tos, kuriem tā Eiropas Savienība 
ne pārāk) – sanācis zaļgans «kokteilis» ar 
neskaidru garšu. 

Vairāk zaļo nekā zemnieku uzstādījumu. 
Solīta tik cieša sadarbība ar pašvaldībām 
un NVO, it kā Ekonomisko un sociālo lietu 
komitejas vairs nebūs. Nav daudz apsolīts 
padarīt, bet virzieni ir skaidri. Kontraversālos 
jautājumos pozīcija iezīmēta: pret ĢMO, 
par kūpinājumiem, par ES finansējumu 
zaļajiem enerģijas avotiem, par ģimenes 
saimniecības modeli. Varbūt ne lielākā, 
bet daļa lauku sabiedrības savu politisko 
pasūtījumu varētu izvietot šeit. 

X. saraksts. Latvijas Sociālistiskā 
partija 

6. Tatjana Apanasova (1986), SIA 
«EuroEnergy Biogāze» darbiniece 

3. Fridijs Bokišs (1956), Ludzas novada 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

4. Normunds Grostiņš (1964), biedrības 
«Latvijas Nākotnes institūts» priekšsēdētājs 

2. Jeļena Jakovļeva (1957), nodokļu 
inspektore 

1. Alfrēds Rubiks (1935), Eiropas 
Parlamenta deputāts 

5. Udo Pērsis (1960), Skrīveru novada 
domes deputāts 

Cīnīsies par neatkarību no Eiropas. Pēc 
iestāšanās ES «Latvija uz Briseli aizveda 
vairāk neatkarības, nekā Brisele to prasīja» 
savā programmā sūkstās Alfrēda Rubika 
vadītie sociālisti. Tādēļ viņi sola cīnīties 
par tautas tiesībām pašiem lemt par ES 

jautājumiem, tajā skaitā referendumos. LSP 
iestājas par to, lai ES no valstu savienības 
kļūtu par tautu savienību. Lielākoties gan 
programma veltīta visu veidu cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību. 

Kad kļuva skaidrs, ka Alfrēds Rubiks 
saņems «kurvīti» no «Saskaņas», viņš 
bija izteicies, ka patiesībā jau nemaz tik 
ļoti nekāro palikt Eiroparlamentā un varbūt 
vairs nekandidēs. Vēlāk tomēr pārdomāja. 
Klīda arī baumas, ka LSP varētu atjaunot 
sakarus ar Ždanokas partiju vai kādu 
citu prokrievisku spēku, jo vēlētājus visi 
makšķerē vienā «dīķī». Iznākums tomēr 
ir tāds, ka sociālistiem ir pašiem savs 
saraksts, un interesanti, ka tajā iekļuvis arī 
«eiroskeptiķis» Normunds Grostiņš. 

Rubika partija programmā pilnībā 
attaisno partijas oficiālo nosaukumu, prasot 
darbaspēkam, kurš «kļuvis par preci», visu 
ko «vairāk», «labāk», «tuvāk». Tāpat kā 
«Saskaņa» prasa «vienādu minimālo sociālo 
garantiju ieviešanu visās ES dalībvalstīs». 
Solījumos izdevumu daļa ir lielāka nekā 
ienākumu daļa. Naudu pelnīt domāts, vien 
veicinot «ražošanas attīstību Latvijā un 
importa aizstāšanas politiku». 

XI. saraksts. «Vienotība» 
13. Anna Broka (1983), Vidzemes 

Augstskolas lektore 
14. Anna Buša (1973), Izglītības sektora 

pārstāve UNESCO 
10. Krišjānis Bušs (1985), Saeimas 

deputāta palīgs 
1. Valdis Dombrovskis (1971), Saeimas 

deputāts 
9. Andrejs Judins (1970), Saeimas 

deputāts 
2. Sandra Kalniete (1952), Eiropas 

Parlamenta deputāte 
7. Ojārs Ēriks Kalniņš (1949), Saeimas 

deputāts 
4. Arturs Krišjānis Kariņš (1964), Eiropas 

Parlamenta deputāts 
8. Karina Korna (1975), satiksmes 



38

ministra padomniece 
11. Aleksejs Loskutovs (1962), Saeimas 

deputāts 
3. Artis Pabriks (1966), Saeimas deputāts 
15. Veiko Spolītis (1971), Ārpolitikas 

institūta asociētais pētnieks 
5. Kārlis Šadurskis (1959), Eiropas 

Parlamenta deputāts 
6. Inese Vaidere (1952), Eiropas 

Parlamenta deputāte 
16. Pēteris Vinķelis (1966), Eiropas 

Parlamenta deputātes biroja vadītājs 
12. Elga Zēģele (1963), SIA « Rīgas 

meži» darbiniece 
Joprojām cenšas iedvesmot ar «veiksmes 

stāstu». Spriežot pēc programmas, 
«Vienotība» jau EP vēlēšanās mēģinās 
izmantot riskanto «veiksmes stāsta» trumpi, 
aprakstot pēdējo gadu sasniegumus, 
kā arī liks uzsvaru uz savu kandidātu 
atpazīstamību Eiropā. «Vienotība» sola 
panākt godīgākus noteikumus mūsu 
uzņēmējiem un lauksaimniekiem, atbalstīt 
ģimenes ar bērniem, veicināt nodarbinātību, 
mazināt nabadzību un nevienlīdzību, kā 
arī izmantot ES sniegtās iespējas Latvijas 
iedzīvotāju reemigrācijas veicināšanai. 
Eiropas ārpolitikā «Vienotības» prioritāte būs 
ciešāka sadarbība ar Austrumu partnerības 
valstīm, bet drošībā – sekmēt mehānisma 
izstrādi, kas ļautu ES ātri un efektīvi reaģēt 
uz ārkārtas situācijām Eiropā un pasaulē. 
«Mēs turpināsim iestāties par vēsturisko 
taisnīgumu – total i tārā komunisma 
noziegumu nosodījumu un piemiņu Eiropas 
kopējā vēsturē,» uzsver valdošā partija. 

Valdošās partijas sarakstā ir tik daudz 
ievērojamu un pieredzējušu politiķu (teju 
vai «sapņu komanda»), ka varētu rasties 
jautājums – pag, bet kurš tad paliek 
Latvijā? Varbūt «Vienotība» jūt, ka pēc 
rudenī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām 
līdzšinējo ietekmi Latvijas politikā saglabāt 
neizdosies, tāpēc biedriem ir vērts jau laikus 
meklēt patvērumu? Paši viņi, protams, to 

nekad neatzīs, un teiks, ka arī Briselē darba 
ir pāri galvai un tas nav mazāks svarīgs 
kā Saeimā vai Ministru kabinetā. Lai nu 
tā būtu... Saprotama ir bijušā premjera 
Valda Dombrovska gatavība augstākiem 
lidojumiem, un Eiroparlamenta deputāta 
vieta viņam varētu būt tikai kā atspēriena 
punkts. Gan jau vēlētāji viņam to neliegs. 
Bet kuri vēl būs veiksminieki? Kāds no 
pašreizējiem eiroparlamentāriešiem – 
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Inese 
Vaidere, Kārlis Šadurskis? Artis Pabriks, 
kuru partija pat divreiz piedāvāja Ministru 
prezidenta amatam, un tas it kā liecina par 
augstu novērtējumu? Saeimas deputāti 
Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrejs Judins vai 
Aleksejs Loskutovs? Iekšējā konkurence 
ir ļoti sīva, un var atstāt iespaidu arī uz 
personiskajām attiecībām partijā. Vēlēšanas 
paies, bet tālāk kopā jādzīvo. 

Uz Latvijas veiksmes stāsta pozitīvās 
nots sola pārveidot Eiropu: enerģijas 
monopolistus pakļaut konkurencei, veikt 
strukturālās reformas dalībvalstīs, veidot 
kopēju digitālo tirgu, uzlabot Latvijas 
savienojamību ar Eiropu, veikt investīcijas 
zinātnē un inovācijās (pašu mājās to gan 
«piemirsās»). Cerīgs uzstādījums «vairāk 
Eiropas lielās lietās un mazāk Eiropas mazās 
lietās». Labs katehisms eiroticīgajiem. 

XII. saraksts. Latvijas Krievu savienība 
14.  Vladimirs Buzajevs (1951), 

biedrības «Latvijas Cilvēktiesību komiteja» 
līdzpriekšsēdētājs 

13. Vladimirs Čuprovs (1972), SIA 
«Glaskek bel» direktors 

6. Tatjana Favorska (1947), Biedrības 
«Krievu sabiedrība Latvijā» priekšsēdētāja 

11. Aleksandrs Filejs (1988), students 
9. Aleksandrs Gamaļejevs (1961), RTU 

projektu vadītājs 
4. Viktors Guščins (1958), Baltijas 

vēsturisko un sociālpolitisko pētījumu centra 
direktors 

5. Aleksandrs Kuzmins (1984), Eiropas 
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Parlamenta deputāta palīgs 
2. Miroslavs Mitrofanovs (1966), Eiropas 

Parlamenta deputāta palīgs 
8. Jeļena Osipova (1980), studente 
3. Vladislavs Rafaļskis (1959), skolotājs 
12. Gagiks Sarkisjans (1955), pensionārs 
7. Ludmila Ušakova (1959), Krievu 

kopienas «Lad» priekšsēdētāja 
10. Aleksejs Vasiļjevs (1971), skolotājs 
1. Tatjana Ždanoka (1950), Eiropas 

Parlamenta deputāte 
Gr ib  E i ropas  p i l son ību  v i s iem 

nepilsoņiem. Ironiski, ka Tatjana Ždanoka un 
viņai līdzīgie parasti vaino valdošās partijas, 
ka tās šķirojot cilvēkus pēc tautībām, taču paši 
skaidri un gaiši pasaka, ka Eiroparlamentā 
pārstāv Latvijas krievvalodīgo sabiedrību. 
Ždanoka lielās, ka, tieši pateicoties viņai, 
Latvijas un Igaunijas nepilsoņiem piešķirtas 
tiesības bez vīzas ieceļot ES dalībvalstu 
lielākajā daļā un Krievijā. Nākamais mērķis 
– panākt ES pastāvīgo iedzīvotāju un ES 
pilsoņu statusa automātisku piešķiršanu 
Latvijas nepilsoņiem. Tāpat viņa uzstāj, lai 
tiktu nodrošinātas valsts garantijas krievu 
izglītībai Latvijā, lai gan ar šiem jautājumiem 
Eiroparlaments nenodarbojas. 

Lasot sarakstu, rodas sajūta, ka esi 
nokļuvis kaut kādā «monstru ballē», kur 
padomju maršu pavadībā, ietinušies 
Krievijas karogos, ar izbļāvieniem «Fašizm 
ņeproidjot!» dejo lielākie latviskuma nīdēji. 
Nu labi, visi viņi tur nav, bet pietiek jau ar 
šiem – Tatjana Ždanoka, Viktors Guščins, 
Vladislavs Rafaļskis, Vladimirs Buzajevs... 
Osipovs un Lindermans kandidēt nevar, 
viņiem nav Latvijas pilsonības, toties Krievu 
savienības sarakstā ir Osipova ne mazāk 
kareivīgā sieva Jeļena. Būtiskāks gan ir cits 
– cik daudzi būs gatavi par viņiem balsot? 
Tā daļēji būs arī atbilde uz jautājumu, cik 
droši mēs šobrīd varam justies Latvijā? 
Iepriekšējās Eiroparlamenta vēlēšanās 
par Ždanoku nobalsoja 76 436 Latvijas 
Republikas pilsoņi. Daudz! 

Lielāko programmas daļu paņem wiki-
skaidrojums, kas ir Tatjana Ždanoka un 
ko viņa «ēd». Programma rakstīta viņai 
vienīgajai. Politiskā ēdienkarte skaidra, 
par ekonomisko nav ne vārda. Ir pieminēta 
«Jauna Apvienotā Eiropa», kas cels 
«Eiropas nākotni kopā ar Krieviju». Tāpat kā 
sociālisti un saskaņieši iestājas par «vienotu 
sociālo politiku» un pret «ekonomisko un 
sociālo nevienlīdzību». Leksikā parādījusies 
padomjlaikos sevi diskreditējusī norma 
– «pilnīgas nodarbinātības garantijas». 
Balsojot par Ždanoku, pilnīgi visiem būšot 
darbs. 

XIII. saraksts. «Latvijas attīstībai» 
11. Andris Bačkurs (1987), elektroniskās 

komercijas speciālists 
14. Aleksejs Bočarovs (1987), nestrādā 
4. Liene Cakare (1984), zvērināta 

advokāte 
15. Uldis Ciekurs (1956), uzņēmējs 
8. Iveta Ciganova (1976), Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras projektu 
vadītāja 

10. Olga Geitus-Eitvina (1977), nestrādā 
12. Oskars Ikstens (1991), nestrādā 
16. Emīls Jakrins (1980), CSDD valdes 

loceklis 
13. Iļja Kirejevs (1989), biedrība «Latvijas 

nākotnes forums» 
7. Uldis Osis (1948), uzņēmējs un 

ekonomists 
2. Rihards Pīks (1941), pasniedzējs 
6. Juris Pūce (1980), partijas «Latvijas 

attīstībai» ģenerālsekretārs 
5. Vladimirs Reskājs (1984), Saeimas 

deputāts 
9. Edmunds Stankevičs (1974), jurists 
3.  Dans Ti tavs (1963),  Latv i jas 

eksportētāju un investoru kluba valdes 
loceklis 

1. Andrejs Žagars (1958), režisors 
Pirmajā vietā uzņēmēji. Strādājot 

Eiropas Parlamentā, atbalstīs starpvalstu 
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ekonomisko at t iecību ats logošanu 
no regulējumiem, ierobežojumiem un 
veicinās Latvijas eksportu, bet vērsīsies 
pret pārspīlētām Eiropas prasībām, kas 
var apgrūtināt ražotāju darbu. «Mūsu 
uzņēmējiem nav jācieš tādēļ, ka neesam 
pienācīgi spējuši aizstāvēt savas intereses,» 
uzsvērts programmā. Partija arī apzinās, 
ka darbs Eiropas Parlamentā nav tikai 
likumdošanas process, bet arī iespēja veidot 
Latvijas tēlu. 

Repšes partija cīņā par Eiroparlamenta 
deputātu vietām iesaistījusies ar plašu 
reklāmas kampaņu, kuras centrā ir bijušais 
Latvijas Nacionālās operas vadītājs Andrejs 
Žagars. Iespējams, pasaules slavenākie 
opernami tagad lej rūgtas asaras, jo 
zaudējuši talantīgu režisoru, kurš devis 
priekšroku politikai. Tomēr kā šis viņa talants 
varētu noderēt Briseles gaiteņos, pagaidām 
var tikai minēt. Sarakstā gan ir arī daži 
politikā pieredzējušāki cilvēki, piemēram, 
bijušie ministri Rihards Pīks (agrāk Tautas 
partijas biedrs) un Uldis Osis (agrāk «Latvijas 
ceļa» biedrs), kā arī par «pelēko kardinālu» 
dēvētais Dans Titavs un bijušais Ekonomikas 
ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce. 
Domājams, ka partijai šīs vēlēšanas ir tikai 
piešaude Saeimai, ne velti partijas līderis 
Einars Repše palicis «ierakumos». 

Mazliet atgādina alus reklāmu «Par 
lielu Latviju», kurā mūsu valsts bija lielākais 
kontinents. No ambīciju viedokļa, ka nu tik 
Eiropas Parlamentā varēs labot tās iepriekš 
pieņemtās direktīvas un regulas, kas Latvijai 
nav izdevīgas («mūsu uzņēmējiem nav jācieš 
tādēļ, ka neesam pienācīgi spējuši aizstāvēt 
savas intereses, lai «mūsu lauksaimnieki 
saņemtu lielāku atbalstu».). Gudri ievirzītas 
domas, taču uzņēmējdarbību veicināt solīts 
mazāk, nekā bija pierasts dzirdēt šīs partijas 
iekšējam tirgum domātās TV reklāmās. 

XIV. saraksts. Nacionālā apvienība 
2. Baiba Broka (1975), tieslietu ministre 
7. Uldis Verners Brūns (1957), jurists 

13. Ēriks Ezeriņš (1984), VAS «Latvijas 
Gaisa satiksme» iepirkumu nodaļas vadītājs 

12. Ilze Indriksone (1974), Talsu novada 
domes deputāte 

8. Līga Jankova (1962), RPIVA docente 
15. Edgars Jansons (1979), RD Mājokļu 

un vides departamenta darbinieks 
9. Daiga Kalnbērziņa (1973), Carnikavas 

novada domes deputāte 
16. Māris Klismets (1976), VARAM 

darbinieks 
3. Rihards Kols (1984), Kultūras 

ministrijas parlamentārais sekretārs 
6. Evija Nagle (1973), Kocēnu novada 

domes priekšsēdētāja vietniece 
10. Andris Pārups (1978), LIAA eksporta 

veicināšanās nodaļas vadītājs 
4. Edvīns Šnore (1974), vēsturnieks 
5. Edmunds Teirumnieks (1977), 

Rēzeknes pilsētas domes deputāts 
14. Krista Veita (1970), juriste 
11. Marika Zeimule (1979), VARAM 

ministra biroja vadītāja 
1. Roberts Zī le (1958), Eiropas 

Parlamenta deputāts 
ES izmantos glābiņam no Krievijas. 

Nacionāļi Eiropas Savienību redz kā vienīgo 
izeju no Kremļa ģeopolitiskās ietekmes un 
tā realizētajiem rusifikācijas centieniem. 
Tādēļ NA Eiroparlamentā aicinās stiprināt 
Latvijas enerģētisko neatkarību no Krievijas, 
izbeigt Krievijas monopolu Latvijas gāzes 
tirgū, uzlabot transporta infrastruktūru ES 
virzienā (tostarp īstenojot «Rail Baltica» 
dzelzceļa projektu). Partija sola ES līmenī 
vērsties pret Šengenas uzturēšanās atļauju 
un pilsonības tirdzniecību un neatbalstīt ES 
bezvīzu režīma ieviešanu ar Krieviju. Tāpat 
nacionāļi atbalstīs Ukrainas, Gruzijas un 
citu bijušo PSRS republiku rietumnieciskos 
mēģinājumus tuvināties ES. 

Roberts Zīle Eiroparlamentā ir jau desmit 
gadus, un, šķiet, arvien vairāk attālinājies 
no Latvijas iekšpolitiskajām aktualitātēm, 
kurās viņam reizēm simboliski tomēr nācies 
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piedalīties kā vienam no «Tēvzemei un 
Brīvībai»/LNNK, bet vēlāk Nacionālās 
apvienības līderiem. Droši vien NA vēlētāji 
neliegs viņam iespēju turpināt darbu, lai 
gan būtu interesanti, ja EP tiktu ievēlēts 
arī vēstures zinātņu doktors Edvīns Šnore, 
kurš plašāk zināms ar savu dokumentālo 
filmu «Padomju stāsts». Viņš varētu turpināt 
eiropiešu izglītošanu par Austrumeiropas 
vēsturi un politiku, kas, ņemot vērā Ukrainas 
notikumus, tuvākajā laikā būs nozīmīgs 
temats. 

Ne tikai proeiropeiska, bet uzsvērti 
pretkrieviska programma, prasot enerģētisko 
un transporta savienojamību ar Eiropu. 
Vēršas pret Šengenas uzturēšanās atļauju 
un pilsonības tirdzniecību ES līmenī. Iestājas 
par lielāku banku kontroli un mazāku 
ekonomikas regulāciju. Vienlaikus grib 
godīgu konkurenci (nez kā bez regulācijas?), 
it īpaši lauksaimniecībā, kā arī vēlas reāli 
atvērtu ES pakalpojumu tirgu. Ekonomikas 
izaugsmi veicinās tikai ar (ne)regulēšanu? 

Fakti. 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām reģistrēti 

14 saraksti, kuros kopā pieteikti 170 deputātu 
kandidāti. Partijas un partiju apvienības EP 
kandidātu sarakstā varēja iekļaut līdz 16 
deputātu kandidātiem. Piesakot kandidātu 
sarakstu vēlēšanām, Centrālās vēlēšanu 
komisijas depozīta kontā bija jāiemaksā 
1400 eiro drošības nauda. Drošības nauda 
tiks atmaksāta, ja no kandidātu saraksta EP 
tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. 

No Latvijas Eiropas Parlamentā pašreiz 
ir deviņi deputāti, bet nākamajās vēlēšanās 
no Latvijas tiks ievēlēti astoņi deputāti, 
kuri Eiropas politiskā kursa noteikšanā 
piedalīsies līdz 2019. gadam. Jaunievēlētie 
EP deputāti sāks darbu jūlijā. Deputātu vietu 
sadalē nepiedalās tie kandidātu saraksti, kuri 
saņēmuši mazāk par pieciem procentiem no 
balsu kopskaita. 

Uzziņa. Kopējais kandidātu skaits: 170, 
no tiem vīrieši 110, sievietes 60. Vidējais 
vecums: 45,8 gadi. Vecākais kandidāts: 78 

gadi. Jaunākais kandidāts: 22 gadi [...]. 
Kandidātu dzīvesvieta (kandidāti nāk 

no 39 dažādām Latvijas vietām, norādām 
tos novadus vai pilsētas, no kurām ir trīs 
vai vairāk kandidātu): Rīga 100 (58,8%); 
Jūrmala 14 (8,2%); Mārupes novads 6 
(3,5%); Daugavpils 5 (2,9%); Ogres novads 
3 (1,8%); Rēzekne 3 (1,8%) 

Kandidātu pilsonības valsts: Latvija 170; 
Amerikas Savienotās Valstis 1; Austrālija 1. 

Kandidātu izglītība: augstākā 93,5%; 
vidējā 6,5%. Dati: komisija (CVK); pēc 
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja 
un ES oficiālās mājaslapas informācijas. 
(Latvijas Avīze, partiju sarakstu vērtējums 
Māris Antonevičs, partiju programmu 
vērtējums – Ģirts Zvirbulis, Ivars Bušmanis) 
Krievijas politologs: Putinam vajag uzlikt 
kāju uz Baltijas, viņš to var izdarīt Latvijā 

Pēc ietekmes izplešanas daļā Ukrainas 
teritoriju Krievijas prezidents Vladimirs Putins 
ķersies klāt Kalnu Karabahai un Latvijai, 
intervijā radio «Brīvība» sacīja Krievijas 
politologs Staņislavs Belkovskis. «Es 
uzskatu, ka pēc Ukrainas viņam uzdevums 
būs Kalnu Karabahas neatkarības atzīšana. 
Pateicoties tam, viņš saņems ASV, Kanādas 
un Francijas armēņu diasporas atbalstu, 
kas no ārpolitiskā skatu punkta viņam ir 
svarīgi,» sacīja politologs. «Un vēl - panākt 
prokrievisko spēku nonākšanu pie varas 
Latvijā, jo viņam vajag uzlikt kāju uz Baltijas. 
Igaunijā un Lietuvā viņš to nevar izdarīt, 
bet Latvijā - var,» norādīja Belkovskis. 
«Es uzskatu, ka NATO valstu - jebkuru - 
teritorijā Putins nerīkosies tā, kā viņš rīkojas 
Ukrainā,» piebilda politologs. 

Kalnu Karabaha, kas padomju laikā 
bija Azerbaidžānas PSR sastāvā, kopš 
deviņdesmito gadu sākuma ir «de facto» 
neatkarīga armēņu republika. Tai ir ļoti cieša 
saistība ar Armēniju, bet oficiāli joprojām tiek 
uzskatīts, ka tā ir Azerbaidžānas sastāvā. 
Jau kopš Pirmā pasaules kara beigām 
šis armēņu apdzīvotais apgabals ir bijis 
par iemeslu strīdiem starp Armēniju un 
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Azerbaidžānu. [...] (apollo.lv)
Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā 
galvenā prioritāte ir valsts drošība, uzsver 
Straujuma 

Ņemot vērā jauno ģeopolitisko situāciju, 
valdības darba vissvarīgākā prioritāte ir 
iekšējā un ārējā drošība, ceturtdien, 24. 
aprīlī valdības darba pirmajām simts dienām 
veltītajā preses konferencē uzsvēra Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma (V). “Mēs 
šodien atrodamies citā Latvijā, nekā bijām 
brīdī, kad šī valdība 22. janvārī sāka darbu,” 
teica Straujuma, piebilstot, ka valdības 
apstiprināšanas brīdī neviens nevarēja 
paredzēt to, kā attīstīties notikumi Ukrainā. 

Arī koalīcijas partijas pārstāvošie 
ministri īpaši uzsver pašreizējās ārpolitiskās 
situācijas ietekmi uz viņu vadīto ministriju 
dienaskārtību. Tā, piemēram, Kultūras 
ministrija īpaši pievērsusies mediju politikas 
jautājumiem un sākusi darbu pie Mediju 
politikas nodaļas izveides. Kultūras ministre 
Dace Melbārde (NA) īpaši atzīmēja faktu, 
ka valdība jau atvēlējusi līdzekļus krievu 
valodā raidošā Latvijas Radio 4 apraides 
paplašināšanai. Tāpat, paralēli diskusijām 
par iespējām veidot kopīgu Baltijas vai ES 
valstu televīzijas kanālu krievu valodā, tikšot 
meklēti līdzekļi arī tam, lai sabiedriskajā 
televīzijā palielinātu krievu valodā veidota 
satura īpatsvaru. 

Savukārt iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis (RP), atzīstot, ka patlaban 
vērojami atsevišķu provokatīvi noskaņotu 
ļaužu mēģinājumi destabilizēt situāciju 
Latvijā, norāda uz nepieciešamību stiprināt 
Kārtības policiju. 

Labklāj ības ministr i ja,  savukārt, 
ga lvenokār t  p ievērsus ies  pens i ju 
indeksācijas jautājumiem. Labklājības 
ministrs Uldis Augulis (ZZS) domā, ka no 
sociālās drošības viedokļa ir būtiski, lai 
straujāk pieaugtu tieši mazās pensijas un 
jaunā pensiju indeksācijas kārtība, kas 
paredz pensiju indeksācijā izmantot ne tikai 
patēriņa cenu, bet arīdzan darba samaksas 

pieauguma indeksus, nodrošināšot to, ka 
šoruden lielāku pensiju pieaugumu sagaidīs 
tieši tie sirmgalvji, kas saņem mazākas 
pensijas. 

Uzsverot to, ka Latvija vēl arvien ir 
straujāk augošā ekonomika ES un ir 
pazīmes, kas liecina, ka Latvija viena no 
pirmajām vienosies ar Eiropas Komisiju par 
jaunā plānošanas perioda ES fondu apguves 
uzsākšanu, Straujuma akcentē, ka svarīgākā 
prioritāte patlaban būs tieši iekšējās un 
ārējās drošības stiprināšana. 

Šos jautājumus, tostarp arī enerģētiskās 
drošības stiprināšanu valdības vadītāja plāno 
apspriest arī gaidāmajā vizītē ASV, kur viņai 
paredzētas tikšanās ar ASV viceprezidentu 
Džo Baidenu un Enerģētikas departamenta 
vadītāju. “Rietumvalstis mums ir parādījušas 
solidaritāti,” norāda Straujuma. [...] (delfi.lv)
28. aprīlī
Graube: NATO pašlaik maksā par Latvijas 
drošību 

NATO pašlaik maksā par Latvijas 
drošību un NATO karavīru un gaisa telpas 
patruļlidmašīnu klātbūtne Baltijā nemaksā 
lēti, pirmdienas (28. aprīļa) rītā Latvijas 
Televīzijas (LTV) raidījumā Rīta Panorāma 
pauda Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
Raimonds Graube. 

“Mums ir jādomā par finansējumu. Man ir 
signāli, ka speciālisti jau sāk jautāt, ka “mēs 
maksājam, bet jūs nemaksājat”. Brīvība nav 
par velti un neatkarība nav par velti. Tā ir tā 
skumjākā atziņa,” teica Graube. “NATO nav 
radīta, lai aizsargātu Latviju. Mēs iestājāmies 
NATO, lai aizsargātu sevi visi kopā,” viņš 
turpināja. 

Graube arī atzina, ka Latvijas aizsardzības 
joma un finansējums nav proporcionāli 
līdzvērtīgs citu valstu piedāvājumam. Turklāt 
nākas atzīt, ka NBS grūti nākas noturēt labus 
karavīrus konkurētnespējīgā atalgojuma dēļ. 

Savukārt intervijā LNT raidījumā 900 
sekundes NBS komandieris pauda, ka 
Latvijā obligātais militārais dienests nebūtu 
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jāatjauno, jo mūsdienās pieejamās modernās 
tehnoloģijas neprasa lielu cilvēku skaitu. 
Turklāt obligātā karadienesta atjaunošana 
prasītu ļoti lielas izmaksas, uzsvēra Graube. 
No pagājušās nedēļas Baltijas valstīs un 
Polijā ieradušies kopumā 600 ASV karavīri, 
no viņiem Latvijā - 150. Baltijas valstu gaisa 
drošības telpu uzrauga vairāku NATO 
dalībvalstu lidmašīnas. (diena.lv)
Žurnālists: eiropeiski noskaņotie krievi 
Latvijā nav jāaizstāv 

Krieviski iznākošā laikraksta «Čas» 
žurnālists Igors Vatoļins uzskata, ka 
«Nepilsoņu kongresa» aktīvisti - Gapoņenko, 
Girss un Lindermans - cenšas radīt 
apdraudējuma gaisotni Latvijā, tāpēc 
vietējiem krievu medijiem jāattopas un 
jāpārtrauc iet Kremļa pavadā. Tā vēsta 
portāls tvnet.lv, atsaucoties uz TV3 raidījumā 
‹›Nekā personīga›› izskanējušo informāciju. 

Vatoļins skaidros saviem lasītājiem, ka 
minētie cilvēki cenšas provocēt un šķelt 
sabiedrību. Viņu aktivitātes likušas sarosīties 
tiem krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, kas ir 
eiropeiski noskaņoti. Vatoļins vēlas dibināt 
«Eiropas krievu kustību», kas aicinās 
apvienoties eiropeiski noskaņoto krievu 
kopienu. 

«To nevar atrisināt krievvalodīgie mediji 
uzreiz un vienā mirklī, jo tas tika gatavots 
20 gadu laikā. Diemžēl man jāsaka, ka 
Putina varbūt netieši atbalstītāji ir arī mūsu 
nacionālromantiķi, kuri savā ziņā izaudzināja 
Gapoņenko un viņa piekritēju sabiedrību,» 
skaidrojis žurnālists. 

Biedrības «Eiropas krievu kustība» 
mērķis ir parādīt Krievijas prezidentam 
Vladimiram Putinam, ka Latvijā ir arī 
eiropeiski noskaņoti krievi. Viņi ne no viena 
nav jāaizstāv, bet sauja radikāļu nepārstāv 
visu Latvijas krievu kopienu, paudis Vatoļins. 

«Pēc Krimas notikumiem jebkuram 
cilvēkam jāizšķiras, vai viņš ir Latvijas 
un Eiropas patriots. Vai viņš ir Putina 
administrācijas atbalstītājs un ir gatavs kalpot 
kā tāda piektā kolonna - pēdiņās pagaidām. 

[..] Ja būs karadarbība, tad bez pēdiņām, bet 
kuri ir gatavi kaut kā destabilizēt situāciju,» 
saka Vatoļins. 

Biedrība «Eiropas krievu kustība» 
patlaban ir veidošanas procesā. Zināms, 
ka tās kodolā būs apmēram 20 cilvēku no 
dažādām nevalstiskajām organizācijām, 
mākslas aprindām u.c. Tuvāko divu nedēļu 
laikā Vatoļins plāno nākt klajā ar īpašu 
manifestu, kas mudinās Latvijas eiropeiski 
noskaņotos krievvalodīgos cilvēkus iestāties 
biedrībā. (ir.lv)
Kembridžas hercogu pāris vairākkārt 
slavējis Ērika Ešenvalda mūziku 

Austrālijas lielākajā pilsētā Sidnejā Sv. 
Andreja katedrālē 20. aprīlī izskanēja Ērika 
Ešenvalda komponētais opuss «Trinity Te 
Deum». Lieldienu dievkalpojumu apmeklēja 
arī Kembridžas hercogu pāris – princis 
Viljams un Keita Midltone, portālam «Apollo» 
pastāstīja Valsts Akadēmiskā kora «Latvija» 
producente Ieva Vītiņa. 

Komponists Ēriks Ešenvalds stāsta: 
«Nemaz nezināju, ka Austrālijā skanēs 
mans «Trinity Te Deum», tāpēc biju patīkami 
pārsteigts Otrajās Lieldienās saņemt vēstuli 
no Sv. Andreja katedrāles kora diriģenta 
Rosa Kobes (Ross J. Cobb, Royal School of 
Church Music), kurā viņš rakstīja, ka hercogu 
pāris vairākkārt uzslavējis katedrāles kora 
sniegumu, ka mans «Trinity Te Deum» 
bijis svētku dievkalpojuma muzikālās 
programmas virsotne, un ka koristiem šis 
opuss nu jau kļuvis par favorītu.» 

«Trinity Te Deum» rakstīts 2012. gadā 
Kembridžas Universitātes Trīsvienības 
koledžas jaunā māstera sera Gregorija 
Vintera (Sir Gregory Winter) inaugurācijas 
ceremonijai, un to pirmatskaņoja koledžas 
koris un mūziķi diriģenta Stīvena Leitona 
(Stephen Layton) vadībā. 2014. gada 
sākumā Īli katedrālē Lielbritānijā notika 
opusa ieraksts, ko līdz ar citiem Ešenvalda 
kormūzikas skaņdarbiem 2015. gada 
sākumā izdos ierakstu kompānija «Hyperion 
Records». (apollo.lv)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MAIJĀ
Svētdien, 4. plkst. 11.00 – Dārza 

svētku un draudzes 65.gadu jubilejas 
koncerts ar svētbrīdi. Piedalīsies 
Sidnejas Latviešu vīru koris un 
Draudzes ansamblis.

Svētdien, 11. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 25. plkst. 10.00 –Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

JŪNIJĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Debes-

braukšanas dienas atceres diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien,8. plkst. 10.00 – Svētā Gara 
svētku dievkalpojums.

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

MAIJĀ
Svētdien, 4. J.Turmanis
Svētdien, 11. J.Trumpmanis
Svētdien, 18. I.Birze
Svētdien, 25. J.Rīmanis
JŪNIJĀ
Svētdien, 1. U.Hāgens
Svētdien, 8. I.Liepiņš

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MAIJĀ
Svētdien, 4. S.Fraser/A.Zīds
Svētdien, 11. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 18. A.Hickey/L.MacPherson
Svētdien,25. I.Mačēna/I.Upīte
JŪNIJĀ
Svētdien,1. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,8. A.Medne/S.Graudiņa
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

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

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Ir viedoklis, ka vaicādami sev: “no 

kurienes nākam”? mēs faktiski sākam 
apzināties, ka eksistējam daudzās 
vietās vienlaicīgi. Bet uz Zemes 
šobrīd esam kāda viena persona, kas 
paskatoties spogulī, ierauga sevi.

(sk. Dolores Cannon, Darryl Anka/
Bashar, u.c.)

(Bībelē sk. Fil.3:20, Gal.3:28, Jņ. 17:21 
u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

MAIJĀ
Svētdien, 4. plkst. 09.30 II dievkalpojums 

pēc Lieldienām.
Svētdien, 11. plkst. 09.30 Ģimenes 

dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 18. plkst. 09.30 IV diev-

kalpojums pēc Lieldienām.
Svētdien, 25. plkst. 09.30 V diev-

kalpojums pēc Lieldienām.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 4.  Olafs Šics
Svētdien, 11.  Amans Myla
Svētdien, 18.  Olafs Šics
Svētdien, 25.  Amans Myla

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.  Marita Lipska
Svētdien, 11.  Gundega Zariņa
Svētdien, 18.  Marita Lipska
Svētdien, 25.  Biruta Apene

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.
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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

Sidnejas Novusa kopas ziņas
Neskatoties uz to, ka mūsu kopa ar 

katru gadu paliek mazāka, mēs tomēr 
uzturam regulāras sancensības. 

Pēdē jās  novusa sacensības 
Sidnejā bija Jāņa Tiliba Balva kas 
noslēdzās šā gada 1. februārī. Šinīs 
sacensībās uzvarēja Rūdolfs Nemme 
ar 28 punktiem no iespējamiem 42. Otrā 
vietā palika Richards Puisēns ar tikpat 
daudz punktiem, bet izšķirošā spēle pret 
Rūdolfu Rchards zaudēja.

Trešā vietā Edgars Nemme ar 29.5 
punktiem; ceturtā vietā Imants Graudiņš 
ar 28p; piektā vietā Roms Senkēvičs 
26p; sestā vietā Arnis Kārkliņš 23p; 
septītā vietā Kārlis Peksis ar 16p un 
astotā vietā Andrejs Mednis ar 3p.

Richards Puisēns

JDV 2014. g. Novusa meistar-
sacīkšu rezultāti

Meistarsacīkstes notika 12. un 13. aprīlī.
Vienspēles:
1.v. R. Nemme (SNK); 2.v. J. Brakovskis 

(ASK); 3.v. I. Mirovics (MNK); 4.v. A. Ruņģis 
(CNK); 5.v. S. Andersons (MNK); 6.v. R. 
Kārkliņš (MNK); 7.v. G. Kaufmanis (SNK); 
8.v. I. Graudiņš (SNK); 9.v. R. Puisēns 
(SNK); 10.v. D. Pešudovs (CNK); 11.v. A. 
Ernšteins(CNK); 12.v. K. Peksis(SNK); 13.v. 
A. Miglis (MNK); 14.v. L. Pešudova (CNK); 
15.v. A. Grimms (MNK); 16.v. E. Nemme 
(SNK); 17.v. S. Pešudova (CNK); 18.v. R. 
Senkevics (SNK); 19.v. J. Lindbergs (ASK); 
20.v. G. Zariņa (SNK); 21.v. P. Dancis (ASK); 
22.v. R. Berķis (ASK); 23.v. A. Misiņa (ASK); 
24.v. R. Lācis (SNK).

Dāmu vienspēles:
1.v. L. Pešudova (CNK); 2.v. S. Pešudova 

(CNK); 3.v. G. Zariņa (SNK).
Dubultspēles:
1.v. B. Delforce (SNK) / R. Puisēns (SNK); 

2.v. R. Kārkliņš (SNK) / S. Andersons (MNK); 
3.v. I. Graudiņš (SNK) / G. Kaufmanis (SNK); 
4.v. I. Mirovics (MNK) / K. Peksis (SNK); 5.v. 
D. Pešudovs (CNK) / L. Pešudova (CNK); 
6.v. R. Senkevičs (SNK) / E. Nemme (SNK); 
7.v. A. Grimms (MNK) / A. Miglis (MNK); 8.v. 
S. Pešudova (CNK) / R. Berķis (ASK); 9.v. 
A. Misiņa (ASK) / P. Dancis (ASK); 10.v. J. 
Burkovskis (ASK) / J. Lindbergs (ASK); 11.v. 
A. Ruņģis (CNK) / A. Ernšteins (CNK).

Aivara Drēziņa Balva:
Šo balvu R. Puisens izcīnija no MNK, ar 

11 punkiem no iespējamiem 14.
Richards Puisēns 
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Design of Latvia’s Pavilion for World 
Expo’15 Presented

„Feeding the planet. Energy for life”. 
This is the main motto of the extraordinary 
eventWorld Expo 2015, which will focus 
on displaying tradition, creativity and 
innovation in the business of food and the 
significance of it in providing sustainable 
global development. Latvia is among more 
than 140 countries that will participate in 
the global exposition in Milan starting on 
May 1, 2015, concurring with Latvia’s 
Presidency of the Council of the EU.

Latvia’s aim is to show our own unique 
ecosystem and share our experience and 
knowledge about organic food and an 
intact natural environment, presenting 
Latvia as a country ‘eco by default’. 
This will be the second time for Latvia in 
the World Expo, allowing us to continue 
to express our creativity, ability to attract 
business perspectives and show our 
developing economic capacities.

A large oak tree will be the foundation 
for Latvia’s pavilion, serving as a place to 
witness the natural environment of Latvia 
and symbolizing the most important tree 
in Latvian folklore.

Regular exposition of the pavilion, 
created as an adventurous trip for all 
five senses of the human being, will 
allow visitors to “charge” the ecosystem 
of Latvia with their recorded heartbeats, 
experience aesthetic architectural 
illustrations, listen to wonderful sound 
compositions of Latvia’s nature, have a 

taste of Latvian slowfood and enjoy the 
most typical fragrances of Latvian life – 
freshly baked bread, wood and natural 
environment. Furthermore, modern 
technology will ‘shower’ visitors with 
information about Latvia, its tourism and 
business environment.

Natural and healthy nutrition, ecologic 
products and materials have been an 
integral part of Latvian green lifestyle. 
The World Expo 2015 in Milan is a chance 
to showcase once more the traditions of 
living in harmony with nature that Latvians 
have kept alive for centuries.
Former KGB House in Rīga Open to 
Public for First Time

Living History: on May 1, 2014, as 
part of the Rīga 2014 European Capital 
of Culture programme, the former “KGB 
House” will open to the public for the 
first time.

The former building of the Committee 
for State Security of the Soviet Union in 
Rīga is known by numerous names – 
the Corner House, the KGB house – but 
regardless of what name is attributed 
to it every inhabitant of Latvia knows 
what this building is, and everyone 
has a story associated with it – family 
members or friends who were imprisoned, 
interrogated, or even shot inside the 
building, others who worked there, others 
still who were deported following orders 
signed in this building.

The KGB house has stood empty 
for many years – a sad testament to its 
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horrific past. Opening up this edifice with 
exhibitions and cultural events will not 
only enable people to tackle their personal 
histories associated with this building, to 
see what is inside the notorious house, 
but will also create a space for discussion 
about the relationship between people 
and authority, between then and now, 
and, crucially, what can be done with this 
building in the future.

The building was completed in 1912, 
designed by architect Aleksandrs Vanags 
in a neo-classical style, with notable 
art nouveau elements, as a residential 
apartment building. The grand entrances, 
mirrored entrance halls, high ceilings, 
numerous staircases are testament to 
the grandeur intended for its inhabitants. 
During the initial period of Latvian 
independence it was home to street level 
shops, offices, organisations.

During the first occupation, at the start 
of the Second World War when Soviet 
forces occupied Latvia, the house was 
adapted to be an internal prison, and 
became the centre for State Security 
Service activities in occupied Latvia. With 
the exception of the Nazi occupation, the 
house served that same purpose up until 
1991, when the Soviet Union collapsed. 
The Latvian police took over the building 
very briefly.

And so it stands to this day as it was on 
the day the State Security Service of the 
Soviet Union fled from it in a hurry, with 
the chilling detention cells, interrogations 
rooms, the unsettling exercise yard, the 
street level shooting room and much 
more preserved as it was. The house is 
a museum in and of itself, and for the first 
time it will be able to serve that purpose to 
the public. Between May 1 and October 
19, six exhibitions will be open to the 
public in the KGB house, which in different 
ways address the interaction between 
people and authority.

Who’s Afraid of the Big, Bad Bear?
Kārlis Streips – April 17, 2014
If countries were described in terms 

of human lifespans, it could fairly safely 
be said that Russia today is a teenage 
hooligan.

It lashes out whenever it wants to.  
It prefers brawn over braininess.  It 
absolutely doesn’t care what anyone else 
thinks of it. It refuses to play by any rules 
at all. And whenever it is called on what 
it is doing, it retreats into a sulk. Oh, poor 
me! Nobody understands me! I’m a good 
guy! Why can’t others see that?

The scenario that has been playing 
out in Ukraine in recent weeks has been 
wearily familiar to anyone who watched 
what happened in Crimea. A group of 
armed men, all of them wearing masks 
and all of them without any insignia 
whatever on their uniforms, storm an 
administrative building, raise the Russian 
flag above it (asked why on a television 
show that I watched recently, one of the 
masked men replied, “Because we are 
all Russians, and we want to be part 
of Russia”), proclaim an “independent 
republic,” announce that a referendum 
on the territory’s future is needed, and 
suggest that Russia should come to their 
aid just as soon as possible. 

The Kremlin continues to blithely claim 
that in all cases, these men are a part 
of “self-defense” forces that are simply 
trying to protect ethnic Russians who 
are so terribly oppressed. The rest of the 
world knows perfectly well that this is a 
bald-faced lie. On the second or third day 
of events in Crimea, a television reporter 
found a “self-defense” activist who calmly 
declared that “We are Russian soldiers 
here.” In one case in Eastern Ukraine, the 
“self-defense” activists proved that they 
were by no means local residents by first 
invading the local opera house.  Oops! 

But one way or another, it is patently 
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evident that the process is one that has 
been coordinated by someone from 
above. In all cases, huge piles of vehicle 
tires and sandbags have been brought 
in to barricade the occupied buildings.  
Last weekend the process occurred 
more or less simultaneously in multiple 
locations, thus again suggesting thorough 
choreography. There is no reason to 
disbelieve the US ambassadress to the 
United Nations, Samantha Powers, who 
told an emergency meeting of the UN 
Security Council that clearly the whole 
process has been coordinated in Russia.

As to the rest of Ukraine, Moscow has 
been putting pressure on the new/old 
government in Kyiv, first announcing that 
Ukraine owes Russia $16 billion (when 
in fact the debt is more like $2.2 billion, 
i.e., a lot less), and then magnanimously 
announcing in the person of Russian boss 
Vladimir Putin that no, no, Russia won’t 
insist on the rapid repayment of the loan, 
but also pointedly stating that this will be 
true only if Ukraine doesn’t “cross a line 
after which there is no retreat.” Of course, 
it will be Russia and only Russia that will 
determine where that line is and what kind 
of activity would mean crossing it, and that 
means that the central government in Kyiv 
is in a “damned if you do, damned if you 
don’t” kind of situation. If the authorities do 
nothing, then the Ukrainian government 
will be seen as weak, and that will 
encourage the Kremlin to push it around 
to an even greater degree. If it turns its 
(not inconsiderable) military force against 
the rebels in what Kyiv has described 
as an “anti-terrorism operation,” then 
that may well prove to be a pretext for a 
full Russian invasion – again to “protect 
ethnic Russians.” Not that Russia has 
polled “ethnic Russians” in Eastern 
Ukraine to ask whether they need any 
protecting. Certainly there has been 
nothing to suggest that they are being 

singled out for any kind of discrimination 
or repression. It is also true that in every 
single oblast (district) of Eastern Ukraine 
where administrative buildings have been 
attacked and occupied, the majority of 
residents are not Russians at all. In this, 
these territories differ from Crimea, where 
80% of residents were Russians, and so 
it was comparatively easy to convince 
them to vote in a referendum that they 
should just join Russia and be done with 
it. Elsewhere in Ukraine – not so much.

Received wisdom differs on what 
Russia might do next. There is a school 
of thought to say that Vladimir Putin is not 
interested in occupying Ukraine, all that 
he wants is to create such instability there 
that the European Union and, crucially, 
NATO would never think of inviting it to 
become a member. The EU has already 
moved forward with signing the political 
side of a potential association agreement 
with Ukraine. The problem is that that 
is the easy part. Far more difficult will 
be the economic reforms upon which 
the EU (and also the IMF and other 
international agencies) will insist before 
further relations can be developed. This 
would include things such as raising the 
price of utility services to the cost level, 
which would clearly be most unpopular 
among Ukraine’s residents.

There is also the question of the 
immense level of corruption in Ukraine.  
No one has forgotten that in addition 
to the palatial digs of former Ukrainian 
President Viktor Yanukovich, a similarly 
over-the-top home was inhabited by the 
country’s now former prosecutor general. 
This begs the question of the power 
and authority of the central government. 
The Upper Rada, or Parliament, of 
Ukraine is the same one which just a 
few months ago was busily declaring that 
the protesters who gathered daily on the 
so-called Maidan were all terrorists. That 
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same Upper Rada switched sides just as 
soon as Yanukovich fled ignominiously, 
and that raises questions about whether 
it would not be ready to switch right back 
if Russia were to take the upper hand. 

The other school of thought in this 
says that Putin so much doesn’t care 
about world opinion that he will invade 
Eastern Ukraine, and let the chips fall 
where they may. Certainly it is true that 
the invasion and annexation of Crimea 
was a massive violation of the 1994 
agreement which Russia itself signed 
together with Ukraine, the United States 
and the United Kingdom, guaranteeing 
Ukraine’s sovereignty and territorial 
inviolability. This clearly demonstrates the 
fact that the Kremlin cares nothing about 
treaty obligations, and this means that a 
new world order is being established in 
this part of our planet.

As far as Latvia is concerned, there 
is, of course, the crucial fact that unlike 
Ukraine, Latvia is a member state of the 
North Atlantic Treaty Organization. In 
response to events in Crimea, NATO has 
already increased the number of military 
planes which patrol Baltic airspace, and 
there has been much talk about how to 
expand the alliance’s presence in the 
Baltic States. US Senator John McCain 
was in Latvia this week, and he said 
that America is not planning to actually 
establish military bases here, but it does 
seem that the presence is going to be 
boosted in some manner nonetheless.  
Of course, given that Latvia is in NATO, 
it can be said that Latvian military bases 
are NATO bases anyway.  The issue is 
the logistical and other support which the 
alliance can provide in times of trouble, 
and there is no doubt that it is entirely 
prepared to do so. On multiple occasions 
senior American and other officials 
have said that they take Article 5 of the 
Washington Treaty – the one that says 

that an attack against one member state 
is an attack against all member states, 
and so all member states will do what they 
can to defend the victim of aggression – 
very seriously, indeed. Ignoring a 1994 
agreement among individual states is one 
thing.  Rattling sabers in the direction of 
the world’s most powerful military alliance 
is something else entirely, and there is no 
particular reason to believe that Vladimir 
Putin’s beady little eyes are focused 
in our direction, at least not in a purely 
military sense.

That, however, does not mean that 
Moscow has no other opportunities 
for mischief, and there are two major 
issues here.  The first relates to Western 
sanctions against Russia. For the time 
being, these only involve visa bans for 
a number of Russian and Ukrainian 
officials, and this has been received 
as something of a ha-ha moment on 
both sides. Senator McCain, while in 
Latvia, joked that he was disappointed 
that Russia had implemented a visa 
ban against him, because he had been 
planning to spend his summer holidays in 
Siberia. If, however, Russia takes another 
step against Ukraine’s sovereignty, 
substantial economic sanctions would 
certainly be on the agenda. For Latvia, 
that could mean big, big trouble.

The most glaring issue, to be sure, is 
the fact that Latvia is 100% dependent on 
Russia’s Gazprom company for natural 
gas. Were the gas pipeline to be shut off, 
Latvia could survive for a while because 
of its gas storage facility at Inčukalns, but 
the establishment of alternative delivery 
routes would be a matter of years, not 
days. (Although it also must be noted, of 
course, that shutting off the gas would 
equally hurt Russia, which very much 
depends on energy resource revenues to 
prop up its national budget.) There is also 
the fact that 70% of transit cargo passing 
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through Latvia comes from Russia. Again, 
finding alternative deliveries would not be 
a quick process. There are also industries 
in Latvia which continue to be highly 
dependent on the Russian market. The 
canned fish industry in particular has been 
unable to convince anyone in Western 
Europe or elsewhere that Latvian sprats 
are one dandy food. One company has 
already filed for bankruptcy even in the 
absence of economic sanctions, simply 
because of the fairly vast devaluation 
of the Russian ruble during these times 
of upheaval. Of course, smart business 
people shifted their focus from Russia to 
other markets long ago. Those who didn’t 
may find that the time is coming when the 
piper will call the tune.

Of course, Latvia is not the only 
country which has doubts about economic 
sanctions. The UK, for example, has said 
that there should not be sanctions against 
the Russian billionaires who own lots of 
property in London in particular and who, 
therefore, make up a sizeable portion 
of the local and national economy. But 
if Russia does decide to invade parts 
of Ukraine, it is likely that Latvia, the 
UK and all other Western countries will 
have to swallow the bitter pill, and to a 
certain extent it can be said that in the 
long run, this would be good for Latvia 
in that it would finally force the entire 
business world to realize that no matter 
what kind of money can be made in 
Russia, the fact is that our neighboring 
country is in all ways unpredictable and 
questionable. Even before the events 
in Crimea there were many occasions 
in which Russia suddenly declared that 
Latvian sprats (and Lithuanian dairy 
products; and Ukrainian pork products; 
and Dutch flowers (if you can believe it)) 
were suddenly unacceptable in Russia 
for sanitary and hygienic reasons, and 
so imports thereof would be banned. 

It is hard to imagine any case in which 
a business would decide that this is all 
fine and good. Yes, extensive economic 
sanctions would hurt in Latvia, but, again, 
in the long run that might be a positive 
thing.

The other issue has to do with 
Russia’s immense propaganda maw. 
The occupation of Crimea was preceded 
by a torrent of mendacious propaganda 
on Russian television about how “fascists” 
had taken over the government in 
Ukraine, and so Russia had every reason 
to go and “protect” its “compatriots” in 
Crimea. Readers of Latvians Online 
will know that a few weeks ago the 
Latvian National Electronic Mass Media 
Council banned the rebroadcasting 
of the Rossiya RTR channel for three 
months specifically because of content 
which, according to the council, fomented 
hatred, discord or conflict. The ban has 
been more than conditional, because 
the satellite company Viasat announced 
right away that it didn’t feel that the ban 
was applicable to it. Latvia’s leading 
cable content provider, Lattelecom, did 
remove the program from its repertoire, 
but smaller cable companies either didn’t 
or instead replaced Rossiya RTR with 
an equally mendacious propaganda 
channel.

The extent to which this propaganda 
has had an effect on Latvia’s “Russian 
speakers” can be seen in the fact that a 
survey last week found that a substantial 
proportion of them supported Russia’s 
annexation of Crimea, thus evidently 
believing the claim that Moscow was 
trying to protect people against “fascists.” 
That does not, however, suggest that 
anything of the type that has been 
happening in Ukraine is likely here. Yes, 
there are a few radical activists who 
believe that the Soviet Union should 
never have collapsed and that if the 
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Kremlin is trying to reestablish what 
some have called “the USSR 2.0”, then 
Latvia should certainly be part of it. 
They are not, however, anywhere near 
the majority. Evidence of this was given 
in the referendum a few years back on 
whether the Russian language should 
be given the status of a state language. 
Despite vocal support from people 
such as Riga mayor Nils Ušakovs, 
the referendum crashed and burned.  
There is no way in which a majority of 
Latvia’s residents would vote in favor 
of allowing Russia to mess around with 
the country’s “Russian speakers” even 
if some “Russian speakers” were to call 
for its “protection.”

Here again it must be remembered 
that Latvia is in NATO, and it is hard to 
imagine Russia sending its “little green 
men,” as the masked and supposedly 
anonymous men in Eastern Ukraine 
have been described, into our country.  
Neither is it by any means likely that 
even a majority of the Russian speakers 
in Latvia really would want the country to 
join the vastly impoverished and corrupt 
autocracy that lies to our East.

Russian propaganda says that 
territories which join the “motherland” will 
see increased old age pensions and the 
like, but in Crimea’s case, this promise 
has already been superseded by the 
admission that well, the national budget 
right now is what it is, and so those who 
were expecting higher pensions will just 
have to wait until next year’s budget, 
or maybe the one after that.  Latvia’s 
non-citizens already enjoy privileges of 
which Russia’s own residents can only 
dream, including free travel in the EU’s 
Schengen Zone.  A member of Latvia’s 
Saeima said in an interview recently 
that 98% of Latvia’s non-Latvians would 

oppose any attempt to merge with 
Russia.  That may be overstating it, but 
the fact is that Latvia is not Crimea.  Even 
Daugavpils is not Crimea. 

The bottom line here is that Russia 
is evidently prepared to do its worst 
when it comes to relations with nations 
that used to be part of the USSR.  It is 
likely that the Kremlin is banking on the 
fact that eventually the West will just 
accept the annexation of Crimea, just 
as it accepted the establishment of the 
“independent nations” of Transnistria 
and South Ossetia in Georgia. Time will 
show what Moscow decides to do in 
relation to the rest of Ukraine, but Latvia 
does not need to be afraid.  Yes, there 
have been those in our country who 
have been impatient with the hesitant 
approach of the government in terms of 
denouncing Russia for its hooliganism 
in Ukraine (and it is parenthetically 
worth noting here that protests have 
already been arising once again in Kyiv, 
this time involving people who want 
their government to attack the rebels 
in Eastern Ukraine with much greater 
vigor), but this is surely a case in which 
slow and steady will win the race.  If 
economic sanctions come to pass, Latvia 
will have to grit its teeth and bear it.  But 
the idea that Vladimir Putin would dare 
to challenge the world’s most powerful 
military alliance simply beggars belief.  
NATO’s protection, thus, is something 
that we can very much rely upon.

Kārlis Streips was born in Chicago, 
studied journalism at the University of 
North Illinois and University of Maryland. 
He moved to Latvia in 1991 where he has 
worked as a TV and radio journalist. He 
also works as a translator and lecturer 
at the University of Latvia.
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