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

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

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

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 10. aprīlī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2015. gada martā SLB ir apsveikusi
Annu Liepiņu, Irēnu Sproģi, Raimondu
Kraukli, Eugeniju Tubergu, Juri Liepiņu,
Jāni Graudu, Ināru Rumbu-Tomsoni un
Elmāru Liepiņu. ■

Senioru saiets
piektdien, 10. aprīlī

Saietu iesāksim skatoties Ojāra
Grestes sagatavotus video izvilkumus
no 2014. g. Sidnejas Kultūras dienām.
Tālāk saietā redzēsim dokumentālfilmas „Jaunatne Latvijas

Brivības cīņās” un „Latvijas mantojums
Austrālijā” – divu Latvijas motorciklistu
brauciens caur Austrāliju. Skatīsimies
arī Skrundas svētkus un jaunāko no
Latvijas.
Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde
11. martā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis
Grauds un protokolēja Pēteris Kļaviņš.
Šinī gadā stāv priekšā lieli remonta
darbi, it seviški jālabo lielās zāles
dzesinātājs un jātjauno lielās zāles
gaismas. Ir arī jālabo jumts lielai zālei
un klases telpām..
Biedrības valde pārliecināta ka SLB
staūti ir jāmaina, jo tagadējie statūti ir
novecojuši.
PK

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 2002. gada

Irīna Kraule

Dzimusi 1923. g. 18. martā, Latvijā
Mirusi 2011. g. 9. septembrī, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedre kopš 1998. gada

Ināra Zemīte

Dzimusi 1934. g. 8. jūlijā, Latvijā
Mirusi 2015. g. 7. martā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
Aldis Birzulis
korporāciju pārstāvji, bet
Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļas karogu ienesa Romāns
Senkēvičs. Dievkalpjumu
Pulkveža Oskara Kalpaka, viņa iesāka ar labi izvēlēto dziesmu
bataljona un studentu rotas piemiņas Dievs, Tavā priekšā nākam ar karogu,
sarīkojums šogad Sidnejā notika 8. martā. kuŗu ar ērģelēm pavadīja T. Koškina.
Pirms dievkalpojuma K!K!S! karogu Svētā Dievkalpojumu vadīja un svētrunu teica
Jāņa baznīcā ienesa Korporāciju Kopas mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S.
Sidnejā prezidijs, kam sekoja atsevišķo MacPherson), patrus, pieminot, ka mūsu
kaŗavīri bija ar mieru ziedot savu
dzīvību Latvijai, tāpat kā Jēzus
atdeva savu dzīvību mums.
Pieminēšanas daļā atcerējāmies
gan Studentu rotu, gan visus
citus kaŗavīrus, kas cīnījās par
Latviju. Dievkalpojumu pabeidza
ar Latvijas himnu.
Aktu draudzes namā atklāja
K!K!S! seniors Indriķis Kalniņš,
sel. ar īsu uzrunu. Galveno runu
teica com! Rūdis Dancis, sel. no
Adelaides, iesākot ar vārdiem, ka
šodien mēs atceramies Oskaru
Kalpaku, savu mantojumu un
Pirmā rindā: Fil! Rūdis Dancis, sel., fil! Indriķis kāpēc viņš tik ļoti iespaidojis
Kalniņš, sel., fil! Kolvins Makfersons, patrus, fil! latviešus ne tikai Latvijā, bet
Aldis Liepiņš, sel., fil. Edgars Greste, sel., Romans visā pasaulē. Viņš noorganizēja
Senkēvičs, DV Sidn. nodaļa.
patriotiskus un kaujas garā
Otrā rindā: Fil! Māris Celinskis, fr. Latav., fi! Valdis stiprus pirmos bruņotos spēkus
Vilciņš, fr. Cur., fil! Valdis Krādziņš, fr. Lett., fil! Arnis Latvijā, nostājās to priekšgalā un
Kārkliņš, fr. Liv., fil! Pēteris Manass, Lett, Gundega rādīja priekšzīmi kaŗavīru dzīvē
Zariņa, DV Sidn. nodaļa.

Foto: Juris Krādziņš

Kalpaka un cīnītāju
piemiņas sarīkojums
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un cīņu laukos, vedot savus kaŗavīrus pret
lielu pārspēkā esošu un labi apbruņotu
pretnieku. Kaut gan pulkvedis krita savu
cīnītāju acu priekšā, viņa tradicijas kļuva par
spēka avotu. Tālāk bija ziņas par viņa dzīves
gaitu un piedalīšanos cīņās gan I Pasaules
kaŗā, gan brīvības cīņās.
Pasaulē pēc tam notika lielas pārmaiņas.
Kādiem divdesmit neatkarības gadiem
Latvijā sekoja sarkanās armijas okupācija,
baigais gads ar tūkstošiem izsūtīto un
vēlāk kalpakiešu dēli gāja leģionā, lai galīgi
atbrīvotos no lieliniekiem, kas gan notika
tikai daudzus gadus vēlāk.
Kalpaka piemineklī Rīgā ierakstīti
dzejnieka A. Eglīša dzejoļa vārdi: „Ko varu
vēl Tev Tēvzeme par sirdi vairāk dot?”
Runā vēl pieminēja, ka, kamēr mēs svinām
Dziesmu svētkus Latvijā, turpinām lietot
latviešu valodu savās mājās, skolās un
pilsetās un atbalstīt latviešu patriotisma
saglabāšanu un attīstību, Kalpaka gars
dzīvos.
Savu runu R. Dancis pabeidza ar vārdiem
no ģenerāļa Kārļa Gopera grāmatas: „Tava
piemiņa paliks tautā mūžīgi dzīva, mīļo
Oskar! Vadīdams mūsu jaunās kaŗaspēka
daļas, tu tajās iedēstīji tos varonīgo kaujas
tradiciju augstos principus, kuŗus pilnā mērā
biji iemiesojis sevī un kuŗi arvienu bija un būs
tā lielā morāliskā spēka saturs un būtība,
kuŗš dara armijas par neuzvaramām, kad tās
aizstāv dzimto zemi. Tevis sētā tīrā sekla jau
uzdīgusi. Tā jau atradusi auglīgu zemi mūsu
varonīgās jaunatnes sirdīs, jaunatnes, kuŗa
vienodamās un izkopdama sevī no Tevis
mantoto garu, paliks par lielu nesalaužamu
spēku. Šis spēks sargās mūsu dārgo tēviju
no visādu laupītāju mēginājumiem aprīt to
un būs tas cietais nesatricināmais pamats,
uz kuŗa tiks būvēta brīva, neatkarīga
Latvija.”
Runai sekoja saviesīgs brīdis ar
uzkožamiem un atspirdzinājumiem, kā
arī akta dalībnieku dziedātās patriotiskās
dziesmas.
Juris Krādziņš

Dziesmotas dienas
izskaņa

Pārdomas par Sadziedāšanās vakaru Sidnejas
Kultūras dienās
Latviešu tauta ir
dziedātāju tauta. Tas spilgti
parādījās pērn notikušajās
Sidnejas Kultūras dienās,
kad 30. decembrī veselas
dienas gaŗumā Latviešu namu piepildīja
dziesma no agra rīta līdz vēlam vakaram
– sākot 9:00 no rīta ar kopkoŗa koncerta
mēģinājumu; pēcpusdienā ar koncertu;
un vakarā ar sadziedāšanās sarīkojumu,
beidzamai dziesmai izskanot krietni pāri
pusnaktij.
Pašai bija tas prieks
stāvēt koristu rindās un
tā varēju pilnībā izbaudīt
šo dziesmoto dienu.
Lielais apmeklētāju skaits,
kas pēc koncerta palika
Namā uz Sadziedāšanos vakaru,
šķiet apliecināja, ka publikai ir vēlme
pakavēties ar koristiem pēc koncerta,
būt arī pašiem daļa no dziedāšanas
pacilājošo pārdzīvojumu, gan varbūt arī
tāpat vēlēšanās pakavēties kopā svētku
gaisotnē.
Beidzamajos gados koŗu saviesīgais
vakars pēc kopkoŗa koncerta ir
pārveidojies. Sidnejā, pirms sešiem
gadiem, pēc koŗa koncerta Latviešu
namā, koristi ar saviem tuviniekiem
baudīja jauku vakaru Sv. Jāņa baznīcas
zālē. Pēc ierastās apkūlību tradicijas,
katrs koris uzstājās ar kādu jautru
dziesmu, reizēm izmantojot pazīstamas
meldijas, kuŗām pievienoti pašsacerēti
asprātīgi un trāpīgi teksti. Šīs koŗa
apkūlības bija sen iemīļota tradicija, kuŗa
deva koŗu saimei iespēju pēc kopējas
„nostrādāšanas” pakavēties kopā,
savstarpēji draudzēties.
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Foto: Pēteris Strazds
Foto: Pēteris Strazds

Foto: Pēteris Strazds

Adelaides koris
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Publika uzmanīgi klausās

Dziedošā jaunatne

Tradicijas arī attīstās,
no jauna veidojās.
Kopš iepriekšējām
Sidnejas Kultūras
dienām tradicionālās
koŗu apkūlības ir
pārveidojušās. Šodien
tās vairāk atspoguļo
Latvijas Dziesmu svētku
sadziedāšanās vakara
tradīciju, tādā ziņā,
ka pēc Noslēguma
koncerta, koncerta
apmeklētājiem ir iespēja
kopēji ar koncerta
dalībniekiem pavadīt
vakaru dziesmotā
gaisotnē. Latvijā šis
vakars ir tautas iemīļots
un ilgst līdz saules
lēktam un vēl ilgāk.
P i e
m ū s u
sadziedāšanās tradiciju
būtiskajām īpašībām,
varētu pieskaitīt
sekojošo:
Koŗu
saime
apvienojās ar tautu, tā
piesaistot ikvienu, kuŗš
vēlētos piedalīties.
• Va k a r ē š a n a
ar maltīti (koncerta
dalībniekiem bez
maksas)
• Vakara norises
vadītājs. [Vadītājam
vēlams būt diriģentam
ar spēju aizraut
dziedātājus; solistam;
un ar labu humoru. 2010.
gadā sadziedāšanos
vakaru Melburnas
Kultūras dienās vadīja
Ints Teterovskis kopā
ar Adelaides diriģentu,
Aldi Silu. Divus gadus

Foto: Pēteris Strazds
Foto: Pēteris Strazds

Liepupes koris Pernigele

Foto: Pēteris Strazds

Īrijas koris eLVē

Sandra Birze vada Melburnas Dainas kori

vēlāk, Adelaides Kultūras
dienās, sadziedāšanos
vadīja Aldis Sils un
pērn Sidnejā vēlreiz
ļoti populārais Ints
Teterovskis.]
• Dzīva mūzika.
[Pirmo reizi notiekot
sadziedāšanās vakaram
Melburnā, pavadījumu
spēlēja Latvijas
ansamblis Tango sin
quinto, un šoreiz Sidnejā,
trīs mūziķi no Latvijas
Pernigeles koŗa, kopā ar
pašmāju vijolnieku, Andri
Kariku.]
Visas šīs sastāvdaļas
varēja piedzīvot nupat
notikušajā saviesīgajā
vakarā, gan ar vienu
papildinājumu –
pievienojot senāko
apkūlību tradiciju,
atsevišķo koŗu
priekšnesumus.
Latviešu nama Lielajā
zālē bija ļaužu ieplūdums
– visi galdi pilni – kopā pāri
300 dalībnieki, no kuŗiem
apmēram trešā daļa bija
koristi. Bez Austrālijas
koristiem un Latvijas
viesu koŗa Pernige
le, bija vēl dalībnieki
no Īrijas koŗa, eLVē, to
starpā mūsu pašu bijušais
Pēteris Kļaviņš (jun.), kuŗš
jau vairākus gadus dzīvo
Īrijā. Jauki, ka Austrālijas
Kultūras dienās iegriežas
dalībnieki no citām valstīm
ieskaitot iepriekšējos
Austrālijas iemītniekus.
Ints Teterovskis ar sev
raksturīgo enerģiju braši
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Foto: Pēteris Strazds

dekoratīvo veidojumu
īpatnējā apgaismošana
deva iespēju rakstus
baudīt ar jaunu skatienu.
Apsveicu Gintu Kārkliņu
un Voldi Kainu par izcilo
apgaismošanas darbu!
Prieks vēl bija par
prāvo jauniešu dalībnieku
s k a i t u . Va i r u m s b i j a
sasēdušies uz skatuves
malas no kuŗienes varēja
labi pārskatīt notikumus
zālē. Bija ļoti jauki, ka
jaunieši paši uz savu
Ivars Štubis vada Sidnejas Vīru kori un draugus
iniciatīvu dziedāja arī
sev
īpaši
mīļas
dziesmas un spontāni
novadīja dziedāšanu, pa starpai arī
uzdejoja.
Jauniešu
uzkrītošā līdzdalība
kādu asprātīgu dziesmu, dalībniekiem
sarīkojumā
lika
atcerēties
un pārdomāt
piedaloties ne tikai ar dziedāšanu,
senāko
Kultūras
dienu
tradiciju,
kad
bet ar līdztēlošanu. Caur smiekliem
saviesīgie
vakari,
pārsvarā
mērķēti
tika izpildīta Man cepure trīs stūriem,
trīs stūriem cepure..., un visiem labi uz jaunatni, bija krodziņu vakari, katru
pazīstamā raķešu šaušana. Lai ikviens vakaru tiekoties citā krogā. Beidzamajos
varētu dziedāšanā piedalīties, rīkotāji gados ir bijusi liela maiņa Kultūras dienu
bija sagādājuši ekrānu uz kuŗa tika vakara programmas norisē un ir ieviesti
saviesīgi vakari domāti visām paaudzēm,
projicēti dziesmu teksti.
piemēram, danču vakari, dziesmu
Atsevišķo koŗu priekšnesumi
vakari, un citi līdzīgi vakari. Raksturīgi
bija jauki, publikā izraisot jautrību
arī tas, ka šie saviesīgie vakari pārsvarā
un labsajūtu, reizē arī dodot iespēju
notiek mūsu pašu namos un nevis
iepazīties ar katra koŗa sastāvu. Daiva
krogos vai klubos, kas veicina plašāku
Tuktēna ar saviem palīgiem bija gādājusi
līdzdalību. Šo pagriezienu, ka kultūras
par to lai visi sarīkojuma apmeklētāji
naktis ir pieejamas visiem, manuprāt,
ir labi paēdināti. Garšīgo uzturu it
vajadzētu uzskatīt kā lielu plusu.
īpaši novērtēja koncerta dalībnieki, tā
Pie galda, pie kuŗa mēs ar vīru
atjaunojot savus spēkus gaŗās dienas
sēdējām,
bija ģimene ar diviem pusaudžu
beigās.
bērniem. Šī ģimene bija pirms dažiem
Kultūras dienu gaŗumā, Sidnejas
gadiem iebraukusi no Latvijas. Sarunu
gaismu techniķi bija uzbūruši Latviešu
gaitā ar 15 gadus veco jaunieti uzzināju,
nama lielajā zālē līdz šim neredzētus
ka kopš iebraukšanas viņas ģimenei
gaismu efektus. Pie zāles sienām
bijis maz sakara ar vietējo latviešu
Jāņa Mačēna, pirms daudziem
sabiedrību, bet, ka kopkoŗa koncerts ar
gadiem koka darinātie latvju raksti, bija
sadziedāšanos vakaru viņus ir uzrunājis,
apgaismoti ar īpašiem projektoriem no
jo tas esot sasaucies ar Latvijas Dziesmu
apakšas, piedodot mājīguma sajūtu
svētku noslēguma koncerta tradiciju.
lielai sarīkojumu zālei. Šo skaisto un
Kaut vietēji ir atšķirības ar Latvijas
8

Vīru korim jauns
darbības gads

Sidnejas Latviešu Vīru koris pirmdien
9. martā atsāka savu 59. darbības
gadu ar koŗa pilnsapulci un sekojošu
mēģinājumu.
Sirsnīgi apsveicam Ginti Kārkliņu,
kas šogad stāsies koŗa ierindā.
Priecājamies par katru jaunu dziedātāju!

esam centušies dot jaunu pieeju,
bet jaunākos, populāros turpinām
un papildinām”. Varētu sacīt, ka šis
dziesmotais vakars ir apliecinājums
priekšsēža izteiktajām vēlmēm turpināt
un papildināt vienu no jaunākām,
populārām, tradicijām.
Liels paldies sadziedāšanās vakara
rīkotājiem Imantam Līcim un Daivai
Tuktēnai kopā ar viņu palīgiem, par
skaisti pavadīto vakaru kuplā, paaudžu
apvienotā, dziedošā saimē.
Anita Andersone
Kopkoŗa koncerta dalībniece

Pagājušais gads bija viens no
visrosīgākiem gadiem koŗa vēsturē.
Koristi ar lielu pienākuma apziņu
un entūziasmu dziedāja pašu rīkotā
dziesmu pēcpusdienā, kā arī citos
latviešu svarīgos laicīgos un garīgos
sarīkojumos. Koris nobeidza darbības
gadu ar koŗa eglīti un ar piedalīšanos
Sidnejas Kultūras dienās Garīgā
koncertā kā atsevišķa vienība.
Sadraudzēšanās un sadarbība ar

Foto: Pēteris Kļaviņš

sadziedāšanos tradīciju – daudz mazāks
dalībnieku skaits, nenotiek brīvdabā,
sākās agrāk, beidzās agrāk, nav kopēja
vakarēšana – tomēr ir vairākas līdzības,
vissvarīgākā varbūt tā, ka visiem, latvju
dziesmas iedvesmotiem, ir iespēja pēc
koncerta pakavēties saviesīgā gaisotnē
kopā sadziedot. Sadziedāšanās vakars
tagad notika Austrālijā jau trešo reizi.
Redzēsim, kā notiks tālāk, Melburnā,
2016. gada beigās.
Jānis Čečiņš savā uzrunā Kultūras
dienu programmas grāmatā raksta,
Tradicijas veidojas un pārveidojas! ....
Jau gadiem ierastajiem sarīkojumiem
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Latvijas viesu kori „Pernigele” bija
neaizmirstams, jauks piedzīvojums.
Daina Jaunbērziņa kā koncerta rīkotāja,
pasniedza Pernigeles korim Austrālijas
iedzimto cilvēku seno mūzikas
instrumentu „didgeridoo” un diriģentei
Artai Zundei „boomerang” – uz atkal
tikšanos!
Toties, pēc nodziedātā koncerta
Pernigeles koris un diriģente ar dziesmu
un dāvānām sveica vīru kori, mudinot
braukt uz Latviju piedalīties koŗa kaŗos.
Citēju –„ noteikti iegūtu vismaz trešo vai
pat otro vietu!”
Sidnejas vīri arī bija vadošā
sastāvdaļa Kultūras dienas vīru kopkorī,
kur nodziedāja 8 dziesmas 6 diriģentu
vadībā. Izcilais Gaudeamus vīru koŗa
diriģents Ivars Cinkuss izteica lielu
apmierinātību par dziedāšanas kvalitāti.
Citēju – „ labākais kopkoris manās trijās
Kultūras dienās Austrālijā”. Itsevišķi viņš
uzslavēja vīru kopkori.
Tiešām liels gandarījums visiem
koristiem par pašaizliedzīgo darbu!
Pēc pelnītas atpūtas, koris sāks
gatavoties uz lielo 60. gadu jubileju
2016. gadā, kad paredzēts Koncerts,
Pateicības dievkalpojums un jubilejas
mielasts. Svinības paredzētas 20. un 21.
augustā – atzīmējot Latvijas neatkarības
atjaunošanas 25. gadu atceri.
Bet pirms tam šogad, koris piedalīsies
14. jūnija aktā un atjaunos seno tradiciju
rīkot balli sestdien 25. jūlijā. Tad svētdien
25. oktobrī koris atkal rīkos populāro
dziesmu pēcpusdienu.
Gaidam atpakaļ ierindās visus
bijušos, kā arī vēl jaunus koristus.
Aicinu nākt mūsu pulkā, lai kopā
mūsu lielā koŗa ģimenē varam turpināt
iesāktās koŗa tradicijas, uzturēt un kopt
mūsu skaistās latvju dziesmas un valodu.
Daina Jaunbērziņa
Sidnejas Latviešu Vīru koŗa diriģente.
10

Senioru saiets martā

13. martā senioru saietu Sidnejas
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesāka
ar pozitīvās psīcholoģijas speciālistes
Aijas Brūveres referātu par tematu:
„Stratēģijas gaŗam mūžam; laba,
laimīga pozitīva novecošanās jaunākos
zinātniskos pētījumos” Aijai Brūverei ir
divi bakalaura gradi: uzņēmējdarbībā
(business) un sabiedriskās (sociālās)
zinātnēs un maģistra grads psīcholoģijas
ietrenēšanā (coaching). Runātāja
iesāka ar jautājumu par to, kas dara
cilvēkus laimīgus un pastāstīja par
zinātniskiem pētījumiem par to, kas
dod laimi dzīvē. Viņa arī paskaidroja,
ka pozitīvā psīcholoģija nemāca, ka
katram būtu jācenšas visu laiku smaidīt,
lai tā pierādītu savu pozitīvo noslieci.
Pieminēja arī, ka, ja ir 3 pozitīvas jūtas
un viena negatīva, atmiņā parasti paliks
negatīvā.
Pozitīvai psīcholoģijai ir 7 laimes
stratēgijas, kas visas sākas ar a:
attieksme, apstākļi, apzināta darbība,
apzinātība, aizraušanās, aktivitāte un
attiecības un aplūkoja šīs stratēģijas
pēc kārtas, no kuŗām te mēģināšu dot
dažus izvilkumus.
Attieksmē pret vecumu ir jautājums,
vai vecuma dēļ cilvēks jūtas mazāk
vērtīgs. Pētījot to, vai citiem ir
neapmierinātība ar novecošanos,
Polijā jautāts mūķenēm kā vienveidīgu
cilvēku grupai, ko tās domā par savu
dzīvi. Viņas bijušas apmierinātas un
rakstījušas par savu dzīvi arī biografijas.
Esot izpētīts. ka tie, kas apmierināti ar
savu dzīvi, dzīvojot desmit gadu ilgāk.
Katra cilvēka garīgās sajūtas ietekmē
arī fizisko. Izjautāti par saviem sakariem
ar citiem cilvēkiem, apmierinātie teikuši,
ka viņiem patīkot būt kopā ar citiem
cilvēkiem, bet citi bijuši vientuļi un
neapmierināti. Tie, kam pozitīva ievirze,

arī mazāk sūdzoties par fiziskām kaitēm.
Apstākļu ziņā daudzi maldīgi domā,
ka vairāk naudas un labāka māja vairo
laimi. Te tomēr jāatšķir tos, kuŗu apstākļi
ir tik ierobežoti , kā tiem pensionāriem
Latvijā, kam pietrūkst naudas augļiem
un saknēm. Bet, ja iztikas līmenis ir
pietiekošs, tad apstākļiem nav nozīmes.
Pie apzinātas darbības varam
atcerēties latviešu sakāmvārdu, ka
katrs pats ir savas laimes kalējs. Te arī
palīdz labestība, kā Skalbes kaķīšam,
kas vēl tikai labu, jo kādēļ vairot sāpes?
Ieteicams arī kādam pateikt kaut ko
labu, jo, to darot, uzlabojas arī mūsu
pašu sajūta. Ir labi arī izteikt pateicību.
Tā pateiksimies arī par to, ka dzīvojam
valstī, kur nav kaŗu. Var arī nostaigāt
kādu ceļa gabalu vai iemacīties kādu
valodu.
Apzinātība nozīmē ceļā apstāties
uin pasmaržot kādu puķi vai nobaudīt to
ēdienu, ko ēdam. Apzinātība ir pretstats
raizēm un uztraukumiem. Nebūtu
jāuztraucas par to, kas notiek pasaulē,
bet jāpriecājas par to, kas te ir apkārt.
Aizraušanās piemērs var būt tādi
cilvēki, kas brīvprātīgi strādā vairākās
organizācijās. Tāpat tie, kas darbojas
līdzi latviešu sabiedrībā, sarīkojumos
un Kultūras dienās. Var arī aizrauties
ar krustvārdu mīklām, karšu spēli un
līdzīgām nodarbībām. Ir labi staigāt,
satikties vakariņās ar draugiem un
tā tālak. Bet pasīvas aktivitātes kā
skatīšanās televīzijas lodziņā nepalīdz.
Domājot par aktivitāti novērots, ka
fiziska aktivitāte pavairo laimes sajūtu.
Viens no labiem padomiem ir ieteikums
45 minūšu pastaigai divas reizes
nedēļā. Fiziska altivitāte pavairo ne tikai
fizisko sajūtu, bet arī garīgo. Mūsu senči
gāja laukos darbā un strādāja ar rokām,
ne mašīnām. Pastaigājoties gūstam
arī kādus jaunus iespaidus klausoties
putnu dziesmās vai pasmaržojot kādu

puķi. Riteņbraukšana un slēpošana
varot aizdzīt dusmas.
Attiecības ir varbūt pati galvenā
stratēģija. Domājam par attiecībām
ar citiem cilvēkiem. Atceramies savas
attiecības bērnībā, pozitīvas attiecības
ģimenē, attiecības skolas laikā. Spēja
mīlet un būt mīlētam ir galvenais
faktors, lai nodzīvotu gaŗu un laimīgu
dzīvi. Arī draudzīgas attiecības ir ļoti
svarīgas.
Pēc šiem stratēģijas piemēriem Aija
Brūvere pastāstīja par kādu interesantu
eksperimentu, kad nolēma kādai cilvēku
grupai atgriezt laiku pirms 20 gadiem:
runāt par to, kas noticis, pat ģērbties
līdzīgās drēbēs, aplūkot 29 gadu vecas
fotografijas, spēlēt tā laika mūziku.
Grupa uz vienu nedēļu atgriez ās uz
laiku pirms 20 gadiem. Nofotografējās
pirms un pēc tam. Visi vēlāk izskatījās
labāk. Uzlabojās atmiņa un redzė. Tas
pierādīja, ka iespējams atgriezt laiku
atpakaļ.
Dzirdētā ietekmē aicināja
apmeklētājus pateikt, ko katrs domā
par to, kas palīdz pret novecošanos.
Bija dažādas atbildes vai ieteikumi:
piekopt jogu, staigāt katru dienu
ar suni, pastaigāties, peldēt, iet uz
sarīkojumiem un tā tālāk. Domāju, ka
referāts bija interesants, informatīvs un
ierosinošs, par ko apmeklētāji pateicās
ar sirsnīgiem aplausiem un rīkotāji
referentei pasniedza puķes.
Pēc starpbrīža Rūdolfs Nemme
rādīja uz ekrāna Ērika Niedras sērijas
par Latvijas atgriešanos Eiropā otru
daļu no 1991. līdz 1993. gadam.
Pagātnes notikumi jau lielākai daļai
ir zināmi, bet filma sauc atmiņā tagad
jau senos notikumus. Neatkārtojot visu
redzēto, te sekos daži tumsā pierakstīti
izvilkumi. Iesākās ar notikumiem
Krievijā 1991. gada augustā, Gorbačova
„saslimšanu”, puču, Jeļcinu uz tanka,
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pučistu apcietinašanu, Gorbačova
atgriešanos un PSRS sabrukumu
gada beigās. Atgriežoties pie gada
sākuma, ziņas par notikumiem Viļņā,
kur krievu armija nogalināja 13, bet
Rīgā vēlāk 5 cilvēku zaudēja dzīvības.
Omoniešu tomēr bija par maz, lai tie
piespiestu baltiešus atgriezties Padomju
Savienībā. Rīgā rādīja barikādes, bet
vēlak notikumus pēc augusta puča, kad
nogāza Ļeņina pieminekli. Rādīja čekas
„Stūŗa māju” un pastāstīja par dzīvi
čekas kambaŗos. Čekas mājā atrada
arī tā saucamos čekas maisus, bet
svarīgākos jau agrāk čeka bija nosūtījusi
uz Krieviju. Šajā gadā nodibinājās arī
zemessargu vienības, kur īsā laikā
sapulcināja 10,000. Izdeva likumu par
denacionalizāciju, lai atdotu īpašumus
to agrākiem īpašniekiem.
1992. gadā Māstrichtā, Holandē
Eiropas valstu apvienība pieņēma
nosaukumu par Eiropas Savienību. No
Holandes sāka eksportēt puķes gan
uz Rīgu, gan Romu, gan Reikjaviku un
citur. Ar humanitāro palīdzību (humpalu)
vairākus gadus Latvijā ieveda vecas
ārstniecības zāles. Izdeva certifikātus,
kuŗus daudzi pārdeva par lētu naudu.
Sāka izdot Latvijas pases. Krievu rubļu
vietā Latvijā sāka lietot Latvijas rubļus,
kuŗus tauta sauca par repsīšiem. Daudzi
savāca un pat zaga krāsainos metalus,
lai pārdotu Rietumeiropai. .
1993. gadā Rietumeiropā turpinājās
apvienošanās, bet Austrumeiropā
valstu sadalīšanās. Čechoslovakija
rādīja piemēru kā valsts var sadalīties
miera ceļā, Vaclavam Havelam no
Čechoslovakijas prezidenta kļūstot par
Čechijas prezidentu, bet Dienvislāvijā
sadalīšanās notika ar kaŗu. Latvija
deklarēja, ka vēlas pievienoties Eiropas
Savienībai. Par Krieviju sacīja, ka ar
prātu to nevar saprast. Latvijā iesākās
mafijas laiki, kad uzņēmējus, kas negrib
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maksāt, nošāva. Par valsts prezidentu
kļuva bijušā prezidenta Kārļa Ulmaņa
radinieks Guntis Ulmanis, kas gan
sākumā netika Rīgas pilī, kur agrākos
laikos mita prezidents, bet padomju
laikā to sauca par pionieru pili, vēlāk
skolnieku pili, ko tikai pēc remontēšanas
varēja nodot prezidentam, kas sākumā
mita Maikapara namā. Pēc Latvijas
Ceļa parauga partijas locekļi saeimā
balsoja ja, ja tās vadītājs rādīja ar
pirkstu uz augšu, bet ne, ja tas rādīja
uz leju, Zigerists neveiklā valodā teica,
ka, lai tiktu vaļā no komūnistiem,
jābalsojot par viņa partiju. Volgas un
žiguļu vietā Latvijā sāka pārdot rietumu
automašīnas. Tauta sāka iepazīties ar
mobīlo telefonu. Tirgū varēja nopirkt
banānus, kas padomju laikā nebija
pērkami, jo Padomju Savienībā tādi
neauga. Cilvēki iegādājās asaru gāzes
baloniņus, lai varētu aizsargāšanās
nolūkā ar tādu iespiest gāzi laupītāja
ģīmī.
Ar to arī pabeidzās marta saiets.
Juris Krādziņš

ALMA – aicinājums
uz pilnsapulci

Australijas Latviešu mākslinieku
apvienība (ALMA) aicina visus, kam
interesē māksla, piedalīties ALMAs
pilnsapulcē sestdien, 2015. gada 18.
aprīlī, plkst. 13.00 Sidnejas Latviešu
namā, 32 Parnell St, Strathfield NSW
2135. Lai piedalītos vēlēšānās, jābūt
ALMAs biedriem. Varēsit samaksāt
biedru naudu pilnsapulces laikā.
Proponētā darba kārta
1. Pilnsapulces vadības vēlēšana
2. 2012. gada pilnsapulces protokols
3. Priekšsēža ziņojums par 2012-2014. g.
4. Kases lietas

Saviesīga un jautra
pēcpusdiena

kopdziedāšanu. Priekšnesumu starplaikā
varēja dziedāt kopdziesmas apkopotas
dziesmu lapiņā, no kuŗas kā pirmo
dziedāja Visi ciema suņi rēja Sandras
Dragūnas klavieŗpavadījumā. Tai
izskanot, SLB valdes priekšsēdis Jānis
Grauds sveicināja visus ieradušos,
humoristiski piemetinot, ka, ja vadonim
gadās pateikt kādus nepareizus vārdus,
tad viņu piesienot pie staba, tādēļ viņš
teikšot tik maz, cik iespējams, cita starpā
uzsverot, ka SLB rīko šo sarīkojumu
ne tikai saviem biedriem, bet visai
sabiedrībai. Saviesīgās pēcpusdienas
mērķis ir atbalstīt latviešu kultūru,
izglītību un valodu. Šeit var ierasties
arī nebiedri un būt kopā ar mums, un,
ja viņien patiks, tad biedru pulks var
pieaugt.
Kā otro kopdziesmu dziedāja Ziedi,
ziedi rudzu vārpa. Kārtīgi izlasot visu
dziesmu lapiņu, ievērojām, ka tajā ir tikai
latviešu tautas dziesmas bez ziņģēm un
šlāģeriem.
Sekoja Sidnejas Latviešu sestdienas
skolas skolnieču Laimas Jurānes,

Sidnejas Latviešu biedrības biedru
pēcpusdienu Latviešu nama lielajā zālē
rīkoja 15. martā, sākot ar plkst. 12:00,
kad varēja iegādāties dāmu kopas
sagatavotās pusdienas. Galvenais
ēdiens bija cīsiņi ar rupjmaizi un
sautētiem kāpotiem, ko varēja iegādāties
pie galda kur apmeklētājus sagaidīja
Ina Rone, Māra Sproģe, Ilona Glebe
un Dagnija Marošeki. Pie blakus galda
pircējiem pīrāgus un smalkmaizītes
pārdeva Vija Bruzgule, Aneta Pīrce un
Irēna Makenzija, tortes gabalu Inese
Rone un kafiju Ināra
Upīte. Atspirdzinošus
vieglākus un stiprākus
dzērienus sagādāja
Zintis Dakmantons.
Bija arī galds no kuŗa
pie Lindas Ozeres
varēja iegādāties
Latvijas ražojumus,
sākot ar krējuma
konfektēm, kuŗas
dažreiz saucam par
„gotiņām”.
Pēc azaida priekšnesumu daļu atklāja Jānis
Čečiņš ar īsu uzrunu,
kuŗā solīja klātesošiem
p r i e k š n e s u m u s , Laima Jurāne, Selga Tuktēna, Zigrīda Veidnere, Lāra
p ā r s t e i g u m u s u n Veidnere un Kārla Tuktēna
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Foto: Pēteris Kļaviņš

5. Revizijas komisijas ziņojums
6. Valdes vēlēšanas
7. Revīzijas komisijas vēlēšanas
8. 2015. gada darbība
9. Dažādi jautājumi
Ojārs Greste
ALMA priekšsēdis
(ojars.greste@gmail.com)

Selgas Tuktēnas, Zigrīdas Veidneres,
Lāras Veidneres un Kārlas Tuktēnas
dziedātās dziesmas sākot ar Sidnejas
Latviešu skolas dziesmu, kam Imanta
Kalniņa melodija, Div dūjiņas un V.
Pūces Dzimtene no mūzikla Oza burvis.
Kā trešo kopdziesmu visi nodziedāja
Tumša, tumša tā eglīte.
Lai vingrinātu arī smadzenes, visiem
izsniedza kartiņas kuŗās katrai bija
dažādu 25 Latvijas pilsētu nosaukumi
un katrā kartiņā savādāki. Jānis Čečiņš
tad nosauca dažādu pilsētu vārdus. Ja
kāds bija uz kartiņas, tas bija jānosvītro.
Tā ka katrā rindā, vai nu vertikālā, vai

horizontālā vai diagonālā bija piecu
pilsētu vārdi, tad tas, kas uz kartiņas
kā pirmais bija nosvītrojis 5 pilsētu
vārdus kādā vertikālā, horizontālā vai
diagonālā rindā, pēc nokliegšanas
„Latvija” saņēma par balvu maisiņu ar
krējuma konfektēm, kuŗu pasniedza
Linda Ozere. Pirmo godalgu saņēma
Ģiedra Vadze, otru Sandra Dragūna.
Trešo balvu saņēma tā, kuŗai kartiņā
bija izsvītroti visu pilsētu vārdi un tā bija
Skaidrīte Veidnere. Tā kā visi vēlējās
pilsētu laimes spēli turpināt, to varēja
darīt ar otru kartiņu un balvas līdzīgā
veidā kā agrāk ieguva Ilga Riņģe, Ilga

Sidnejas latviešu biedrības Dāmu kopas sarīkojums

DĀMU KOPA 41
Svētdien, 2015. gada 12. aprīlī. plkst. 12.00
Sidnejas Latviešu namā
Karstas pusdienas, kafija, kūkas, smalkmaizītes, pīrāgi,
karstvīns
PRIEKŠNESUMI
lielā un mazā loterija.
Ieeja $5.00
Laipni lūdzam apmeklēt mūsu sarīkojumu un
pavadīt jauku pēcpusdienu.
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Ella Mačēna un Ivars Štubis
Niradija un Ināra Upīte. Spēli turpinot
ar to pašu otro kartiņu ar visu pilsētu
vārdu nosvītrošanu savās kartinās kā
konsolācijas balvu ar kartupeļu skaidu
maisiņu vispirms saņēma vienā laikā
Valdis Krādzinš un Juris Krādziņš un
pēc tam vēl vairāki, kuŗu vārdiem pēc
tam kļuva grūti izsekot. Sekoja ceturtā
kopdziesma Puiši, puiši, kas tie puiši.
Pēc starpbrīža rādīja Sidnejas
Latviešu teātŗa ansambļa skeču uz
skatuves par kādu iedomātu lidmašīnas
braucienu ar nosaukumu „Div dūjiņas
gaisā skrēja”, kur piedalījās Jānis
Grauds, Jānis Čečiņš, Ingrīda Rēbauma
un Ilona Brūvere. Darbības gaitā
rādīja tautiskas stājas drošības jostu,
pastāstīja par tautisku stāju avārijas
gadījumā, paskaidroja, ka katram
lidmašīnas spārnam ir divas reaktīvas
jāņugunis, izskaidroja, ka, lai atrastu
vistuvāko izeju, jāizskaita, cik daudz
taktis ir līdz tai, izeja būšot appušķota
ar meijām, zem galda esot drošības
sainītis ar vainagiem, lakatiem un
cepurēm, avārijas gadījumā ir jāuzvelk
pastalas, lai pievērstu uzmanību
ap kaklu ir jāapliek tautiskas krelles
un Nameja gredzens uz pirksta, no
griestiem nokritīs pīrāgs, bet vispirms ir
jāapmierina sava ēstgriba un tikai pēc

tam var pabarot bērnus.
Kā piekto kopdziesmu
nodziedāja Ozolīti, zemzarīti.
Pēc tam uz skatuves nostājās
Ella Mačēna un Ivars Štubis
ar ģitāri, nodziedot vairākas
dziesmas: Auga, auga rūžena,
Bēdu manu lielu bēdu, Dziedat
meitas upes malā, Veltījumu
mīlestībai ar Māras Zālītes
vārdiem un Mārtina Brauna
melodiju, Seši mazi bandinieki
un Gods Dievam augstībā.
Pēdējo dziesmu vajadzēja
atkārtot. Par šo dziesmu Jānis
Čečiņš pastāstīja, ka iepriekšējās
Kultūras dienās Melburnā kopā ar kundzi
Lindu un Latvijas kultūras ministri Žaneti
Jaunzemi Grundi dzirdējis dziedam šo
R. Kaupera dziesmu.
Sarīkojumu pabeidza ar kopdziesmu
Div’ pļaviņas es nopļāvu, kad pēc tā
sākšanās bija pagājušas trīs stundas.
Juris Krādziņš

Pulkveža Oskara
Kalpaka atcere
Kanberā.

Šī gada 7. martā, Imanuēla baznīcas
zālē, DV Kanberas nodaļa rīkoja
pulkveža Kalpaka piemiņas saietu.
Saietu atklāja Kanberas nodaļas
priekšsēdis Edvīns Peniķis. Savā
uzrunā viņš pieminēja divus svarīgus
datumus, 6. martu – pulkveža Kalpaka
nāves dienu, un 16. martu, Leģiona
dienu. Runājot par plkv. Kalpaku,
kas bija pirmais armijas komandieris
Latvijas atbrīvošanas kaŗā, Peniķis
citēja plkv. Kalpaka vārdus ‘...es klausu
tikai Latvijas valdības pavēlēm’. Runājot
par Otro pasaules kaŗu, un latviešu
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Andrejs Grigulis.
karavīru neuzvaramo cīņu, Peniķis
it sevišķi pieminēja 15. divīzijas 33.
kājnieku pulka komandieri pulkvedi Vili
Janumu. Janums vadīja savu pulku no
tā formēšanas 1943. gadā Kurzemē līdz
ieroču nolikšanai 1945. gada 27. aprīlim,
padodoties amerikāņu armijas vadībai
pie Elbas upes.
Janums rūpējās par katru savu

kaŗavīru, un viņš viņus sauca par saviem
‘dēliem’ vai arī ‘puikām’. Viņš viņus
izveda no sniegotiem Krievijas purviem,
caur daudziem ielenkumiem, Poliju un
Berlīni līdz Elbai, gūstā Cēdelgēmā.
Janums bija viens no Daugavas Vanagu
organizācijas dibinātājiem, un, sevišķu
vērību viņš piegrieza latviskas jaunatnes
audzināšanai.
Uz DV Minsteres nodaļas ierosinājumu Okupācijas mūzejā (jaunajā)
būs pastāvīga izstāde plkv. Januma un
leģionāru piemiņai. Jau dažas Austrālijas
DV nodaļas, ieskaitot Kanberas, ar
ziedojumiem atbalsta šo projektu.
Saieta turpinājumā Andrejs Grigulis
lasīja Žaņa Mediķa sakārtoto plkv.
Kalpaka biogrāfiju, un Latvijas presē
publicēto interviju ar Latvijas nacionālo
bruņoto spēku komandieri, ģenerāli
Raimondu Graubi.
Pēc tam, uz lielo ekrānu, Juris
Jakovics rādīja melburnieša Ulda Šterna
foto klāstu no Kalpaka piemiņas dārza.

Lieliskas	
  dāvānas	
  
Lieldienām	
  un	
  	
  
Ģimenes	
  dienai	
  
Latvijas	
   go5ņas”	
  
“
$5	
  un	
  $9	
  
Sidnejas	
  Latviešu	
  nama	
  
Grāmatnīcā	
  un	
  Kafejnīcā	
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Noslēgumā, saieta dalībnieki
pakavējās sarunās pie kafijas un
uzkodām.
Skaidrīte Dariusa

Diriģentes solījums
aizvest Pernigeli uz
Austrāliju – izpildīts!

Foto no «Pernigeles» albuma

Izvilkums no Alojas, Krimuldas,
Limbažu Salacgrīvas novada
laikraksta Auseklis – 28. janvāŗa
izdevuma.
Vēl aizvien kavējoties spilgtās
atmiņās par tālajā koncertbraucienā
piedzīvoto, atkal iejusties ierastajā
dzīves ritmā un laika joslā turpina
Liepupes pagasta jauktais koris
Pernigele. Viņiem pagājušā gada nogalē

bija vienreizēja iespēja piedalīties
Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienās
Sidnejā. Tās norisinās ik pēc 2 gadiem
katrreiz citā šīs valsts vietā, kur ir latviešu
kopiena. Dalībnieki bija sabraukuši no
visas pasaules, jo ne visi šobrīd dzīvo
tieši Austrālijā. Uzaicinājumu turp doties
koristi saņēma, pateicoties liepupietim
Jānim Atim Krūmiņam, kuŗš jau iepriekš
bijis Austrālijā ar vīru kopu Vilki. - Šis
pasākums ir fenomens. Ja mēs Latvijā
tā koptu savu latvietību… - turienes
tautiešus apbrīno kora diriģente Arta
Zunde. Viņai piekrīt arī dzīvesbiedrs,
pernigelietis Andris Zunde: – Ar kādu
lepnumu un tautas gara apziņu, bez
jebkādas atlīdzības viņi gadu desmitus
to ir darījuši un joprojām turpina darīt!
Pernigelei bija gods vispirms
uzstāties Kultūras dienu dievkalpojumā
Vienības draudzes baznīcā, pēc
tam – svinīgajā atklāšanas koncertā

Koris Pernigele ar savu diriģenti Artu Zundi (1. rindā no kreisās) pie Sidnejas
Latviešu nama
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana
2015. gadam
2015. gada biedru maksa ir:
strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00
mūža biedra maksa $440.00
Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.
Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2015. gada abonēšanas maksa ir $44.00
Ja neesat vēl samaksājuši šī gada biedra maksu jeb Rituma
abonēšanas maksu, lūdzam Jūs to steidzīgi nokārtot.
Maksājumus var personīgi nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:
pirmdienās no plkst. 14:00 – 18:30
otrdienās no plkst. 14:00 – 17:00
ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
Un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30
jeb nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
Sidnejas Latviešu namā. Īpaši šim
notikumam kolektīvs bija sagatavojis
pirmatskaņojumu Noriet saule
vakarā, kuŗā piedalījās arī tā autore,
Austrālijas latviešu jaunā komponiste
Ella Mačēna. Tāpat priecējusi dalība
pārdomātas programmas kopkoŗu
jeb t.s. Dziesmusvētku koncertā, kuŗa
virsdiriģents bija Ivars Cinkuss. Arta
visu kolektīvu priekšā diriģēja Raimonda
Tigula Dod, Dieviņi, kur solo izpildīja
Kristīne Kārkle-Puriņa, bet Pernigeles
koncertmeistare Solveiga Boka spēlēja
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pavadījumu. Uz citu fona izcēlies
spēcīgais Sidnejas latviešu vīru koris,
kas apvieno trīs paaudžu dziedātājus.
Interesants bijis arī Inta Teterovska
vadītais sadziedāšanās vakars, kuŗā
mūzicēja Liepupes koŗa vīri. Neizpalika
arī teatrāla balle, ar humoru atskatoties
uz piedzīvoto un aizdomājoties par
nākotni. Viendien noticis dalībnieku
jautrs izbrauciens ar kuģīti, izbaudot
Sidnejas skatus no ostas puses. Vēl
Kultūras dienās Latviju pārstāvēja
Laimas muzykanti. Par šiem daudzajiem

pasākumiem vairāku dienu gaŗumā
gādāja Latviešu apvienība Austrālijā un
Jaunzēlandē.
Arī pēc 55. Kultūras dienu noslēguma
pernigeliešiem dienas bija aizpildītas
pārdomāti. 1. janvārī, jau ne vairs kā
Kultūras dienu sarīkojums, korim notika
atsevišķs koncerts. Tas bija visai kupli
apmeklēts, turklāt biļešu cenas, līdzīgi
kā uz iepriekšējo dienu pasākumiem,
nebija no zemajām. Mūsējos pārsteidzis
tas, ka turienieši pieraduši par visu
maksāt. Pat esot pasākuma rīkotāju
komandā, viņiem pašsaprotami ir
iegādāties koncerta biļeti, lai tādējādi
atbalstītu savu organizāciju. Koŗa
diriģente Arta Zunde drusku kautri
nosmej – nevar jau sevi lielīt, taču
klausītāji bijuši sajūsmā par Pernigeles
sniegumu un izvēlēto repertuāru. Par
to var pārliecināties, arī lasot turienes
laikraksta Latvietis cildinošo publikāciju:
– Par tīro, dzidro skaņu var pateikties
koŗa visumā gados jaunajam sastāvam
un mīlīgās diriģentes Artas Zundes
neatlaidīgajam darbam. Starp kori
un diriģenti jūtama liela mīlestība un
uzticība... Uzrunātie pernigelieši atzina,
ka arī pašiem šī gada pirmās dienas
koncerts šķitis visemocionālākais,
sajūtot neaizmirstamu kopības sajūtu
ar klātesošajiem.
Liepupieši dzīvoja Sidnejas latviešu
ģimenēs, tajās latviskā garā ar dziesmām
nosvinēti arī Ziemassvētki. Vairākās
mājās joprojām goda vietā bijušas
redzamas Latvijai raksturīgas lietas –
gobelēni, dzintars, adījumi, grāmatas
utt. Viens otrs tik ļoti ciena savu senču
valodu, ka neatļaujas lietot žargonu.
Kad latvieši kā bēgļi sākotnēji ieradās
tālajā kontinentā, viņiem īpaši rūpēja,
lai bērniem būtu pieejama laba izglītība.
Tās nozīmīguma apziņa saglabājusies
līdz šodienai. – Austrālijas tautieši ir labi
informēti par to, kas patlaban notiek

pie mums, Latvijā, – kāda ir politiskā
un ekonomiskā situācija, kas aktuāls
kultūras jomā, – piebilst Pernigeles
koncertmeistare Solveiga Boka.
Spilgtas atmiņas koristiem palikušas
par kādu sirmu kundzi krietnos gados,
taču joprojām enerģisku, apveltītu ar
izcili asu prātu un interešu daudzpusību.
Viņa atklājusi, ka griboties arī uz Latviju
vēl atbraukt, tikai sacījusi, ka nevienam
nedrīkstot to teikt, citādi vecuma dēļ
tuvinieki nelaidīšot.
Jaunais gads, kas Austrālijā iestājās
kā vienā no pirmajām zemēm pasaulē,
sagaidīts, vērojot grandiozu uguņošanu.
Tiesa, uzvesties varēts ne tik brīvi, kā
ierasts pie mums. Jau laikus jāieņem
vietas iežogotā teritorijā, kur ielaiž tikai
noteiktu skaitu cilvēku. Alkoholu uz ielas
pat šādā reizē lietot nedrīkst. Tūliņ pēc
salūta visi izklīst, nevis turpina publiski
svinēt.
Pēc Kultūras dienām pernigelieši
izmantoja izdevību apskatīt tuvākos
tūristu iecienītos objektus un vienkārši
atpūsties. Visi kopā apmeklēja Zilos
kalnus, devās pārgājienā kādreizējā
Liepupes mācītāja, tagad Austrālijā
dzīvojošā Raimonda Sokolovska
pavadībā. Citi peldējās un snorkelēja
okeānā, apskatīja zoodārzu. Šobrīd
ķenguru zemē ir vasara, gaisa
temperatūra pernigeliešu brauciena
laikā turējusies ap 30 grādiem. Patīkami
bijis vērot dienvidnieku mieru, pieklājību
un smaidīgās sejas. – Jauki bija justies
iederīgiem gan starp latviešiem, gan,
izejot uz ielas un saplūstot ar pārējo
ļaužu masu, – atzīst Pernigeles
dalībniece Sandra Zaķe. Vienu dienu
iepazīta arī Malaizija.
Ceļš koristiem prasīja lielu izturību,
jo lidojums vienā virzienā, gan ar
pārsēšanās reizēm, ildzis 22 stundas.
Dažiem bijis visai neomulīgi atrasties
Āzijas kompānijas lidmašīnā, kad
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Foto no «Pernigeles» albuma

Pa ceļam pernigelieši paspēja mazliet paviesoties arī Malaizijas galvaspilsētā
Kualalumpurā. Šis foto tapis Batu alās, kas ir nozīmīga ticības apliecinājuma vieta
hinduistiem un iecienīts tūrisma objekts
piedevām apkārt valdījis spēcīgs negaiss
un piedzīvota turbulence. Laiku īsināt un
par nogurumu nedomāt palīdzējusi,
protams, dziesma! Lidojumā mājup
Arta pajokojusi - gan jau viņai blakus
piesēdīšoties kāds tadžiks, piemēram.
Un piesēdies… uzbeks. Vārds pa
vārdam, apmainījušies ar adresēm,
un nu korim jāgaida uzaicinājums uz
Uzbekistānu.
Lai varētu aizbraukt uz Kultūras
dienām, zināms atspaids Pernigelei bija
vairāki finansiālie atbalstītāji, tai skaitā
Salacgrīvas novada dome, vietējie
uzņēmēji. Ciemkukulī uz Austrāliju veduši
Lielezera uzsaukto rudzu maizi, īpašos,
pirmo gadu tapušos koŗa kalendārus un
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vēl šo to. S. Boka neslēpa, ka iespēja
lauku korim aizbraukt uz ārzemēm ir
liela motivācija pēc gaŗas darbdienas
nākt uz mēģinājumu, veltīt tam savu
brīvo laiku. Viņai piebalsoja arī Inga
Keiša un S. Zaķe, slavējot Artas milzīgo
uzņēmību. Zīmīgi, ka pirms vairākiem
gadiem, sākot strādāt ar Pernigeli,
diriģente dziedātājiem teikusi, ka
aizvedīs viņus arī uz Austrāliju. –
Vismaz reizi mūžā tur jānokļūst! –
pārliecināta Arta.
Un, lūk, - sapņi piepildās, vajag tikai
tiem noticēt!
Ilva BIRZKOPE
Laikraksts Auseklis

Sidnejas latviešu
teātris

pārprašanās un viss kas vajadzīgs lai
skatītāji var dzīvot līdzi un pasmieties
par šo dzīves momentu.
Aiva Birbele šodien ir viena no
SLT gatavojas 2015. gada repertuāra
pazīstamākajām drāmaturģēm Latvijā.
pirmai izrādei.
Mēģinājumi sākušies, aktieri sāk Pagājušajā gadā Latvijas Radioteātŗa
iejusties lomās. Izvēlējāmies Aivas ReStarts lugu konkursā godpilno pirmo
Birbeles komēdiju – Zāļā zona. Autores vietu, pēc 15 žūrijas pārstāvju vērtējuma,
vārdiem – Uz patiesiem faktiem balstīts saņēma viņas luga Būda mežā. Kopumā
stāsts par to, kā reizi kādā pierobežas konkursam tika iesniegtas 28 lugas.
Latvijā raksta, ka salīdzinot ar citu
pilsētā uzņēmīgi ļaudis pieversās
valstu teātriem, mūsdienu drāmaturgu
alternatīvajām biznesa formām.
Šī būs otrā Birbeles luga kuŗa lugas samērā reti parādās Latvijas
parādīsies uz Sidnejas skatuves. teātŗu repertuāros. Kultūras akadēmijas
2012. gadā SLT uzveda Tāda es drāmaturģijas programmas vadītājs
esmu – arī komēdija bet rakstīta Lauris Gundars uzskata, ka latviešu
vienai personai. (Gadu vēlāk, ar to lugām nav pietiekama valsts atbalsta
pašu lugu viesojās Latvijas aktrise un trūkst ieinteresētības no lielo teātŗu
Zane Daudziņa.) Zaļā zonā redzēsim puses. Valsts subsidētie teātŗi nevar, un
desmit dažādus raksturus, katram man ir tāda sajūta, ka vairāki arī negrib
sava ipatnība, krāšņums. Mīlestība, lāgā atļauties, ar dažiem izņēmumiem,
neko tādu, kas būtu
būtisks un kaut kādā
ziņā finansiālu risku
nesošs.
Tam nepiekrīt drāmaturģe Aiva Birbele.
„Manuprāt, nav gluži
tas periods, kad būtu
jāžēlojas, jo ir daudz
sadarbības iespējas
ar režisoriem, ja kādu
tas interesē,” Aiva
domā, ka vaina drīzāk
ir drāmaturgu kūtrumā.
„Ja kāds tagad vaimanā,
ka latviešu drāmaturģiju
neiestudē, lai viņš uzdod
sev jautājumu, cik daudz
Zem Mārtiņa Siliņa, Spodŗa Klauverta un mācītāja viņš pats ir sarakstījis. Jo
Pēteŗa Laiviņa acīm, Sidnejas Latviešu teātris gudro, šitā doma, ka uzrakstīs
vienu lugu un teātri skries
kā pelnīt naudu tirgojoties ar narkotikām.
Pirmā rindā no kreisās: Ojārs Greste, Linda Ozere, pakaļ, lai to iestudētu, arī
Edgars Pudāns, Andris Kariks, Ilze (Bonija) Viļuma. ir jāatmet.”
Man interesē ko
Otrā rindā stāv Lija Veikina, Jānis Čečiņs, Marita Lipska
raksta šīsdienas drāun režisors Jānis Grauds.
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maturgi Latvijā. Ir pieejamas daudzas
lugas, ne visās atrodu saturu vai stilu kas
mani saista. No tām ko vēlētos iestudēt
tad jāizvēlas tāda luga kuŗai varam
sastādīt ansambli. Zaļā zonā daudz
ironisku komentu par ikdienas dzīvi,
spilgti raksturi, dzīvs dialogs – domāju,
ka ļoti piemērota SLT ansamblim un
skatītājiem. Aktieri ar prieku uzņēmās
savas lomas. Redzēsim mūsu ‘spēkus’
– Liju Veikinu, Lindu Ozeri, Jāni Čečiņu,
Andri Kariku, Ojāru Gresti – kā arī
spējīgus jaunus un mazāk redzētus
aktierus.
Atzīmējiet savos kalendāros –
sestdienu 30. vai svētdienu 31. maiju, lai
diena brīva un variet nākt uz Zaļo zonu.
Jānis Grauds
Režisors

Par mūsu ļaudīm, uz
kuŗiem turas Latvija

Nora Ikstena*. 2014. gada 10.
novembrī.
Rakstniece Nora Ikstena – par
ļaudīm, kuŗi ar savu ikdienu tur mūsu
valsts pamatu un vairo mīlestību šajā
naudas un kaŗu plosītajā pasaulē.
Jau ceturto gadu oktobŗa beigās
manās rokās iegulst bieza mape
ar ļaužu stāstiem, kuŗus līdzcilvēki
pieteikuši Latvijas lepnuma godam.
Šo stāstu lasīšana dod īpašu spēku
un piepilda sirdi ar cilvēcības, līdzpārdzīvojuma un cerību gaismu. Tā
ļoti nepieciešama īpaši tagad, kad lēni
un pamazām atkāpjas priekšvēlēšanu
gaisotnes netīrās nogulsnes, kas
atstājušas pamatīgas mieles, domājot
par mūsu Latvijas ļaudīm. Izcilais režisors
Alvis Hermanis nosauca lielu daļu mūsu
cilvēku par bezsmadzeņu būtnēm.
Stindzinošs bija sižets par balsu pirkšanu
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Latgalē, pēc kuŗa bija sajūta – mēs esam
arī tumši un zemi, jo pārdodam savu
valsti par septiņgrādīgu plastmasas alus
pudeli. Šīs epizodes atsauca atmiņā vēl
kādu pašas piedzīvotu sižetu – lidojumu
reisā Rīga–Dublina pirmā izceļotāju
viļņa laikā. Jaunu latviešu pārdzertas
sejas un krievu lamuvārdu lavīna, par
kuŗu tā bija sašutis ne viens vien Dailes
teātŗa apmeklētājs, skatoties lietuviešu
dramaturga Marjus Ivaškeviča Izraidītos,
kur viņš tik dziļi un patiesi zīmējis savas
tautas daļas atbaidošās grimases.
Tāpēc tagad, kad lasu šo Latvijas
cilvēcības stāstu grāmatu, mana sirds
priecājas. Par ļaudīm, kuŗi ar savu
kluso, grūto ikdienu tur mūsu valsts
pamatu un vairo mīlestību šajā naudas
un kaŗu plosītajā pasaulē. Par ļaudīm,
kuŗu dzīvē kristīga tuvākā mīlestība ir
ikdienas sastāvdaļa, nevis kanceles
runa svētdienas dievkalpojumos un
kolektīvajos baznīcas svētkos. Par
ļaudīm, kuŗi gatavi riskēt ar pašu dārgāko
– dzīvību, lai glābtu kāda cita cilvēka
dzīvību.
Te ir sirdi aizkustinoša vēstule
no trīspadsmitgadīgas meitenes,
kuŗa Latvijas lepnumam piesaka savus
krustvecākus, kuŗi viņu un brālīšus
pieņēmuši savā ģimenē, kamēr
bioloģiskie vecāki turpina dzert. Meitene
raksta: «Bet ko nu tik daudz par slikto.
Pasaulē ir daudz vairāk labā. Tādi ir
mani krustvecāki, kuŗi ir nolikuši savas
vieglās dienas malā un gādā par mums,
mīl mūs un lutina. Viņi savā dzīvē nav
izpelnījušies slavu, viņi nav miljonāri,
toties viņi ir labākie cilvēki uz Zemes.
Es katru dienu, katru mīļu brīdi pateicos
Dievam par viņiem. Un, Dieviņ, es
nelūdzu tev daudz, bet lūdzu, lai mūžam
sitas mana krusttēva un krustmātes sirds
un lai ar viņiem lepojas visa Latvija.»
Te ir stāsts par pusaudzi, kuŗš
bezbailīgi metas aizsalušā dīķī, pa

ceļam nomezdams drēbes un lauzdams
ledu, lai glābtu sava mazā skolas biedra
dzīvību. Un stāsts par diviem kaimiņu
vīriem, kuŗi garāmbraucot no degošas
mašīnas, kuŗa var eksplodēt kuŗu katru
brīdi, izvelk divus bezsamaņā esošus
jauniešus, izraujot viņus nāvei no nagiem
un ne mirkli nedomājot par savu drošību.
Te ir stāsts par vecmāmiņu, kuŗa kā
savus bērnus audzina pulku mazbērnu,
kuŗu vecāki dzīvo atkarību realitātē.
Te ir vecu ļaužu rokrakstā rakstītas
vēstules, kuŗās tie pateicas savai gados
jaunākai kaimiņienei, kuŗa palīdz pārvarēt
vientulības un trūkuma pilno ikdienu tālā
Latvijas nostūrī. Un sirmas kundzes
lūgšana par savu kaimiņieni, kuŗa bijusi
klāt arī dzīves smagajā zaudējumā –
atvadās no dēla.
Te ir stāsts par laimīgu ģimeni, kuŗa
pateicas liktenim par saviem diviem
veselajiem bērniem un dod mīlestības
siltumu smagi slimam puisītim, kuŗa
cerības izdzīvot šajā pasaulē vēl pirms
diviem gadiem bijušas niecīgas. Mūsu
birokrātiskās sistēmas šo ģimeni
iesākumā atzinušas par nepiemērotu
smagi slimā bērniņa adoptēšanai. Bet
sieva un vīrs nav padevušies, ejot
cauri smagajiem operāciju periodiem
un sagaidot brīdi, kad puisīša smagās
diagnozes atkrīt vien pēc otras. Tas ir
stāsts par augšāmcelšanos – vienas
pavisam jaunas un trauslas dzīves
augšāmcelšanos. Un mīlestību, kuŗas
klātbūtne palīdz augšāmcelties.
Un te ir stāsts par Zolitūdes traģēdijas
bezbailīgajiem glābējiem. Kā pretmets
mūsu valsts bezzobainajai, nožēlojamai
nespējai uzņemties atbildību un sākt
valstisku procesu pret traģēdijas
vaininiekiem. Kā pretmets cietušajiem
un viņu radiniekiem , kuŗi nu ilgu daļu
savas dzīves būs spiesti pavadīt gaŗās
tiesas prāvās, kur pret viņu aizstāvjiem,
kas strādā bez atlīdzības, nostāsies

apsūdzēto dāsni apmaksāta Latvijas
advokātu superkomanda.
Te ir stāsti par sirdsgudriem skolotājiem
un pašaizliedzīgām audžuģimenēm,
par pagastu kultūras dvēselēm, par
dārzniekiem, par līdzcietību pret
dzīvniekiem un par neparasto meiteni,
kuŗa izglābusi neskaitāmus putnus, sakot
bibliskus vārdus: «Dievs ir izvēlējies
runāt ar mani caur putniem, kaut man
dzīvē bija pavisam citi plāni. Cilvēkam
vienmēr kaut kā pietrūkst, kaut kas nav
labi. Putni ir tik dzīves priecīgi. Uzspīd
saule vai līst lietus, viņi priecājas par
katru dzīves mirkli. Cilvēkam ir no kā
mācīties.»
Mums arī būs mācīties. No šiem ļaužu
stāstiem, kas mūs piepilda ar dievišķu
cilvēkmīlestības gaismu. Kas mūs paceļ
pāri ikdienas drazām, nenovīdībai,
skaudībai, trakajam skrējienam pakaļ
labklājības ilūzijai. Tie paceļ mūs
pāri pasaulei, kuŗā pseidodzīvi dzīvo
kampaņu pīāristi un politiķi, kuŗiem šos
stāstus vajadzētu lasīt kā savas valsts
pamatu pastāvēšanas rokasgrāmatu.
Par mūsu ļaudīm, uz kuŗiem turas Latvija.
* Autore ir ilggadēja Latvijas lepnuma
žūrijas dalībniece.
Nora Ikstena
Raksts pirmpublicēts 31. oktobŗa
žurnālā Sestdiena.

Latvijas izglītības
ministre un
diasporas skolotāji

Latvijas izglītības ministre
un diasporas skolotāji pārrunā
sadarbību un aktualitātes
2015. gada 8. martā Ņujorkā Latvijas
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte
Seile Latvijas Republikas pastāvīgajā
pārstāvniecībā ANO tikās ar ASV
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latviešu diasporas skolu vadītājiem un
skolotājiem. Ministre, kas ieradusies
Ņujorkā, lai piedalītos ANO Sieviešu
statusa komisijas sanāksmē, atrada
laiku uzklausīt aktīvo latviešu diasporas
darbinieku viedokli.
Konstruktīvās tikšanās laikā tika
pārrunātas šā brīža aktualitātes un
problēmas, kas saistītas ar latviešu
skolu darbību un latviskuma uzturēšanu
ārpus valsts. Diasporas skolotāji izteica
pateicību un atzinību par līdzšinējo
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
un tās pakļautībā esošo iestāžu
padarīto darbu. Klātesošie uzsvēra,
ka nepieciešams turpināt veiksmīgo
sadarbību, veidojot, pielāgojot un
papildinot diasporai domāto mācību
līdzekļu klāstu. Tika uzsvērts, ka pēdējā

laikā kļuvusi ļoti pieprasīta tālmācības
kursa izveide, kuŗu varētu izmantot
latviešu bērni un citi interesenti visā
pasaulē, kuŗiem nav iespējas apmeklēt
diasporas latviešu skolas klātienē.
Mārīte Seile atzina, ka apzinās prasību
svarīgumu un turpinās sadarboties
piemērotu mācību līdzekļu izveidē.
Uz tikšanos bija ieradušies ALA
priekšsēde Anita Bataraga, ALA izglītības
nozares vadītāja Andra Zommere,
Gaŗezera vasaras vidusskolas direktore
Sandra Sīpola, Ņujorkas latviešu ev. lut.
draudzes Bronksas (Jonkeru) latviešu
skolas pārzine Laura Zamura, un vairāki
Ņujorkas un Ņūdžersijas skolu skolotāji.
Andra Zommere
ALA Izglītības nozares vadītāja
azommers@sbcglobal.net

SIDNEJAS EV.LUT. LATVIEŠU
DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI
Svētdien, 2015.gada 19. aprīlī,
plkst.11.00
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd,
Homebush
Dārza svētkus ievadīsim ar dievkalpojumu.
Pēc dievkalpojuma, ierastais Dārza svētku
sarīkojums ar pusdienām, loterijām, kūku
galdu, un jautru sabiedrību.
Mīļi lūdzam nākt un piedalīties Draudzes
Dārza svētkos.
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Nenovērtējam
demokrātijas
priekšrocības un
neizmantojam tās
gudri

Latvijas Avīze; 20 marts, 2015.
Paņemot rokās Māra Bērziņa
romānu “Svina garša”, es sākumā
nesapratu, ko nozīmē grāmatas beigās
uz vairākām lappusēm teksta vietā
ieliktās zvaigznītes. Pēc grāmatas
izlasīšanas šī metafora kļuva skaidra
– ar zvaigznītēm ir domāti vācu laikā
Rumbulā nošautie cilvēki. Zvaigznītes
mani uzrunāja spēcīgāk par vārdiem
un vedināja domāt arī par citām Latvijas
vēstures traģiskām lappusēm. Ar martu
vien ir saistītas divas tādas. Tāpēc jau
mēs pieminam 14. jūniju, 16. un 25.
martu, ka ir zaudēts tik daudz dzīvību,
kuras varēja mirdzēt pie Latvijas
debesīm kā zvaigznes. Tā nav tikai
pagātne – te vienā, te otrā pasaules
malā tas notiek nemitīgi. Neviens šodien
nevar pateikt, cik dzīvību gada laikā jau
ir izdzēsušas lodes Ukrainā.
Laikā, kad tik daudz tiek runāts
par cilvēka vērtību un neaizstājamību
un kad pasaulē pilnīgi visam ceļas
cena, cilvēka vērtībai un līdz ar to arī
dzīvībai cena krītas. Tam pierādījums

ir nebeidzamās politiskās spekulācijas
gan ar 16. martu, gan 9. maiju. Kad
piemiņas dienās pulcējamies piemiņas
vietās, pajautāsim sev: “Vai es nāku
godināt piemiņu vai uzturēt spēkā
naidu, un kas ir tie, ar kuriem es šeit
kopā stāvu?”
Mēs tik daudz ko nespējam panest –
dažādus pārtikas produktus, bezmiegu,
piesārņotu ūdeni un gaisu, stresu, tomēr
labprāt paciešam melus. Ne tāpēc,
ka patiesība nav pieejama, bet gan
pateicoties kādai īpašai deformācijai
uztverē, kuras frekvence sakrīt ar melu
frekvenci. Kremļa propagandai tic ne
tikai daudzi Latvijas krievi, bet, lai cik
tas liktos savādi, arī daļa latviešu, kuri
ir dzīvojuši padomju laika orveliskajā
pasaulē un kuriem taču it kā vajadzēja
uz visu atlikušo mūžu kļūt imūniem pret
totalitāristu meliem. Var apmāt jaunos
prātus, bet kas darās sirmajās galvās,
kuras piekrītoši māj līdzi tiem, kas zākā
demokrātiju (kura, tāpat kā daudz kas
pasaulē, ir nepilnīga), tomēr vienīgā ļauj
cilvēkam izvēlēties? Mēs nenovērtējam
demokrātijas priekšrocības un joprojām
neizmantojam tās gudri. To apliecina
attieksme pret vēlēšanām, kurās mēs
sējam, nedomājot, ko pļausim. Tāpēc
jau valsts mīdās uz vietas un slīd atpakaļ
vilcēju apkampienos. Nenogurstoši ir
jāuztur spēkā neapgāžamā atziņa, ka
Turpinājums 31.lpp.

Mūžībā aizgājis

NIKOLAJS JIRGENSONS

Dzimis 1917. gada 29. jūlijā, Pēterburgā. Krievijā
Miris 2015. gada 23. martā, Ričmondā, NSW, Austrālijā
Par viņu sēro meita Biruta un mazbērni
Jānis, Linda, Kurds, Heidi, Tims un Storms.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:
Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Grāmatas
Jauns izdevums
Lidijas Mednes „Atmiņas” Vētras traukti dziedātājputni, cena $40.
Birutas Clark „Domu kamols” Dzejas un patiesi stāsti, cena #20.
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
SPECIĀLS IZDEVUMS dubult-CD „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas „Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c. Cena $20.
LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes
Nēģi želejā
un citi.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2015. gada aprīlī
KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE
un
DAUGAVAS VANADŽU
GADSKĀRTĒJAIS LABDARĪBAS SARĪKOJUMS
un MĀTES DIENAS SARĪKOJUMS
Sestdien, 2015. gada 9. maijā, plkst. 12.00, DV namā
Priekšnesumi. Lielā un mazā loterija.
Ieeja: $20.
Cenā ieskaitītas pusdienas
Visi laipni aicināti un gaidīti

Leģiona dienu
pieminot
14. marta priekšpusdienā, plkst. 11:00
Rukvudas kapsētas Daugavas Vanagu
nodaļā ieradās svinīgs gājiens, kuŗu vadīja
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S.
MacPherson), patr., kam sekoja ar karogiem
vispirms Daugavas Vanagu Sidnejas
nodaļa ar Rūdolfu Nemmi un Romānu
Senkēviču, aiz viņiem DV Kanberas
nodaļa ar Arvīdu Purvi un Ervīnu Peniķi
un Korporāciju Kopa Sidnejā ar Indriķi
Kalniņu, sel. un Helmūtu Vabuli, frat. Metr.
Svētbrīdi iesāka ar dziesmu Kungs, kas
zāles čukstus dzirdi ar Leonida Breikša
vārdiem. Piemiņas uzrunu teica mācītājs,
pieminot kritušos cīņā austrumu frontē,

citējot leģiona virsnieka A. Bērziņa vārdus
un nolasot piemērotu dzejoli. Pēc kritušo
pieminēšanas visi kopā dziedāja dziesmu
Bez krāšņiem vainagiem un ziediem, bet
pēc lūgšanas visi nodziedāja dziesmu ar
Sibeliusa melodiju Ved mani, Dievs, un
manas gaitas svētī.
Leģiona dienas atcere pēc tam
turpinājās DV namā, kur vispirms ēda
pusdienas ar kranski desu un kartupeļu
salātiem un saldā ēdienā ābolu biezeni
ar putu krējumu. Pēc kopējām pusdienām
Daugavas vanadžu vadītāja Gundega
Zariņa ienesa DV karogu, un visi kopā
dziedāja Latvijas himnu.
DV Sidnejas nodaļas valdes priekšsēdis
pastāstīja par iemesliem Leģiona
dienas izvēlei un par DV organizācijas
nodibināšanu.
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Vēlāk 15. divīziju nosūtīja uz Vāciju.
Atkāpjoties pa Vāciju, Vilis Janums sūtīja
vācu virspavēlniecībai ziņas par stāvokli
vietās, kuŗās viņa vienība gāja cauri,
gan neatklājot, ka viņa īstais nolūks ir
izvairīšanās no Berlīnes aizstāvēšanas
un nonākšana angļu vai amerikāņu
gūstā. Gūsta laikā Beļģijā arī Vilis
Janums piedalījās pie Daugavas Vanagu
organizācijas nodibināšanās, sabiedrotiem
paskaidrojot, ka tā ir palīdzības organizācija
un ne militāra.
Gundega Zariņa nolasīja Valmieras
vanadžu priekšnieces Klāras Mētras
apsveikumu, kā arī apsveikumu no DV
priekšnieka Andreja Mežmaļa. Viņa arī
pieminēja, ka šajā sarīkojumā kādu 30
apmeklētāju vidū piedalās 6 bijušie kaŗavīri:
Roberts Dubaus, Ēriks Peniķis, Arvids
Purvis, Herberts Tirziņš, Helmūts Vabulis
un Jānis Vadzis.
Sekojošā priekšnesumu daļā Ivars
Štubis, vispirms, spēlējot akordeonu,
nodziedāja sešas legionāru dziesmas:

Foto: Juris Krādziņš

Pēc Latvijas atbrīvošanas no Padomju
Savienības 1941. gadā vācieši sākumā
latviešiem neuzticējās. Viņu plānos bija
latviešus sūtīt par pārvaldniekiem iekaŗotā
Krievijā, bet Latvijā ievest vāciešus,
kas izveidotu savu pārvaldi. Tādēļ aŗī
latviešiem sākumā nedeva ieročus, jo
domāja, ka vācieši paši tiks galā ar
Padomju Savienības sakaušanu. 1943.
gadā pēc lieliem militāriem zaudējumiem
pie Staļingradas un Kurskas, Vācijas
valdība nolēma dibināt latviešu leģionu,
kuŗā iesauktos sauktu par brīvprātīgiem.
Iesauktos apmācīja maz, atskaitot virsnieku
bļāvienus un soļošanas apmācības. Tajā
laikā pulkvedis Vilis Janums, kuŗu iesaistīja
leģionā, prasīja kartīgas apmācības ar
ieročiem. 1944. gada 16. martā sākās
krievu uzbrukums pie Veļikajas upes, un
tur pirmo reizi 15. un 19. leģiona divīzijas
cīnījās viena otrai blakus, pēc divām
dienām atgūstot zaudētu augstieni. Tad arī
ierosināja 16. martu nosaukt par Leģiona
dienu.

No kreisās: Rūdolfs Nemme, Romāns Senkēvičs, Arvīds Purvis, Ervīns Peniķis,
Indriķis Kalniņš un Helmuts Vabulis.
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Kurzemes leģionārs, Nu ardievu, Vidzemīte,
Augstienē pie Madonas, Divi bija, divi bija,
Reiz bija bunkurs trīspadsmit un Div dūjiņas
gaisā skrēja, bet pēc tam pēc īsa starpbrīža
visi dziedāja kopdziesmas Zilais lakatiņš,
Bēdu manu, lielu bēdu, Dažu skaistu ziedu,
Projām jāiet un Es katru sestdien’s vakaru.
Ar to sirsnīgi pabeidzās šī gada Leģiona
dienas atcere.
Juris Krādziņš

Austrālijas Daugavas
Vanadžu 56. salidojums
Melburnā 2015.gada 21.martā
Pēdējā laikā bieži nākas atbildēt uz
jautājumu: kas ir Daugavas Vanadzes? DV
statūti norāda, ka „DV organizācijas biedri –
sievietes saucās DAUGAVAS VANADZES,
kuŗu mērķis ir sekmēt un padziļināt
DV organizācijas darbu.” Vanadzēm ir
pieņemts vienveida tērps, kuŗa valkāšana
DV sarīkojumos un svētkos ir vēlama, bet
nav obligāta.
Salidojumā Melburnā vanadzes bija
pārstāvētas no visām nodaļām: Adelaides,
Brisbanes, Kanberas, Melburnas, Pertas
un Sidnejas. Salidojumu vadīja Ilga
Vēvere (Adelaide), protokolēja Ilze Ābele
(Melburna). Austrālijas Vanadžu vadītāja Ilga
Vēvere nolasīja kopējo Vanadžu 2014.gada
darbības pārskatu, kuŗu papildināja katra
delegāte ar īsāku vai gaŗāku ziņojumu par
vanadžu darbību un sabiedrisko rosību savā
kopā vai nodaļā. Šķiet, ka gadu gaitā šie
pienākumi nav daudz mainījušies. Galvenie
uzdevumi ir līdzekļu sagāde organizācijas
darbam un palīdzībai Latvijā: bijušajiem
leģionāriem zāļu iegādei, daudzbērnu
ģimeņu un audžuģimeņu atbalstam,
vanadzēnu un skolu atbalstam, stipendijām,
kā arī citiem labdarības mērķiem. Vanadžu
saimnieciskie pienākumi sarīkojumos un DV
mītnēs prasa samērā daudz fiziska spēka.
Savukārt veco ļaužu aprūpei un slimnieku

apciemojumiem jāatlicina daudz laika no
citiem pienākumiem.
Austrālijā reģistrētas 214 vanadzes
(Adelaidē 48, Brisbanē 23, Kanberā 12,
Melburnā 68, Pertā 22, Sidnejā 41), no
tām tikai 15% ir aktīvas, 20% vidēji aktīvas,
bet pārējās vecuma, slimības, ģimenes
vai citu apstākļu dēļ ir pasīvas. Salidojuma
„zvaigznes”, visas melni-baltajos formas
tērpos, bija adelaidietes kopas vadītājas
Regīnas Berķes un DVAdelaides nodaļas
valdes priekšsēdes Guntas Rudzītes
vadībā. Vanadžu salidojuma, saviesīgās
pēcpusdienas un otrā dienā DV delegātu
sapulces „rūķīši” bija mājasmātes –
melnburnietes Silvias Miglis drošās rokās,
gādājot dienas gaŗumā par kafijas galdu,
pusdienu un vakariņu maltītēm. Melburnas
DV mītnes saimnieks Jānis Kārkliņš vēl jauns
gados, bet labi pazīstams sabiedriskais
darbinieks, sirsnīgi sveica visus vanagus,
vanadzes un viesus. Salidojuma gaitā
vanadzes apliecināja savu vienotību un dziļo
pienākuma apziņu kalpot DV organizācijas
mērķiem un uzdevumiem. Austrālijas
Daugavas Vanadžu 56. salidojumu nobeidza
ar kopīgi dziedātu Daugav’s abas malas.
Salidojumam sekoja saviesīga pēcpusdiena.
Sākot ar 2015.gada 1. janvāri DV
Austrālijas valde nākamos trīs gadus
darbosies Melburnā: valdes priekšsēdis
– Aleksandrs Grimms, vicepriekšsēdis
– Jānis Kārkliņš, kasiere – Gunta
Vagars, DV Austrālijas Vanadžu vadītāja
– Silvia Miglis.
Ilga Niradija

Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 2. aprīlī, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien 25. un svētdien 26. aprīlī
DV novuss klubs rīko JDV novusa
meistarsacīkstes – vienspēlē un
dubultspēlēs.
Ceturtdien, 7. maijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena
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Sestdien, 9. maijā, plkst 12.00
Daugavas Vanadžu un Mātes dienas
sarīkojums.
Latviešu un angļu valodas
stundas. Ieinteresētiem lūdzu
sazināties DV biroju 02 9790 1140
vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai
varētu vienoties par dienu un laiku.
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.
Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.
Full/associate membership $25 /
Concession $20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885
DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Nenovērtējam ...
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patiesība cilvēku dara brīvu un stipru.
Pirms gadiem divdesmit piemiņas
dienās bija jārunā par mūsu tautai
nodarītajām vēsturiskajām netaisnībām.
Tās bija jāizraud, jāizrunā un jāuzraksta.
Šodien ir jāmaina uzsvars – jānovērtē un

daudz biežāk jāatgādina par cilvēka spēju
robežām, kuras mēs neapzināmies,
iekams tās nav pārbaudījusi dzīve. Ir
atkal un atkal jāceļ gaismā mums atstātā
ne tikai izdzīvošanas, bet arī dzīvošanas
pieredze, ar kuru ir bagāta ik dzimta,
un tas, kas cilvēkam piešķir līdzību ar
zvaigzni.
Anda Līce

23. marta vakarā, Imanuela baznīcas
zālē, kuŗā vēstnieks Teikmanis tikās ar
Kanberas latviešu saimi.
Saietu atklāja KLB priekšnieks Ēriks
No 23. – 25. martam Kanberā,
darba vizītē, viesojās Latvijas vēstnieks Ingevics iepazīstinot klausītājus ar
Lielbritānijā, Austrālijā un Jaunzēlandē, vēstnieku.
Vēstnieks runāja par Latvijas –
Andris Teikmanis. Vēstniekam līdz bija
Latvijas Ārlietu ministrijas pārstāvis Austrālijas attiecībām un par Latvijas
prezidentūru Eiropas Padomē. Viņš
Oļegs Orlovs.
Šinī sakarībā KLB rīkoja saietu minēja ka Latvijai ir samērā nelielas
attiecības ar Austrāliju tirdzniecības un
investējumu laukā, bet
tās ir pieaugošas, un
viņš izteica pārliecību
ka tās pieaugs nākotnē.
Tālāk viņš runāja
par Latvijas mērķiem
un uzdevumiem
prezidentūras laikā
Eiropas Padomē.
Viņš pateicās
Kanberas latviešiem,
it īpaši Egonam
Eversonam, par lielo un
sekmīgo darbu izveidojot
Latvijas novietni
nesenajā Kanberas
Multikulturālā festivālā,
kas pievilka daudzus
tūkstošus apmeklētāju.
Tā bija pirmā šāda veida
Latvijas piedalīšanās
Kanberas Multikulturālā
No kreisās – Vēstnieks Andris Teikmanis, DV Kanberas festivālā. Pēc savas
nodaļas priekšsēdis Evīns Peniķis, un KLB priekšnieks runas viņš atbildēja uz
Ēriks Ingevics

Foto: Egons Eversons

Latvijas vēstnieks
Teikmanis Kanberā
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daudziem klausītāju jautājumiem.
Šinī saietā bija neparasti kupls
apmeklētāju skaits un starp tiem
daudzi no jaunākās paaudzes. Saieta
noslēgumā pie atspirdzinājumiem saieta
dalībniekiem bija iespēja apmainīt
domas ar abiem viesiem.
Nākošā dienā, 24. martā, vēstnieks
lasīja referātu Austrālijas Nacionālās

universitātes Eiropas studiju centrā
(Centre for European Studies) par
tematu European Chalenges. The Baltic
Outlook. Referāts bija labi apmeklēts.
Šī bija ievērojama nedēļa Kanberas
baltiešiem, jo tajā pašā laikā darba vizītē
Kanberā viesojās arī Lietuvas Ārlietu
ministrs
Skaidrīte Dariusa

LASĪTĀJU DOMAS
Munču/raganas
zaldātu piedzīvojumi
Oza zemē

„Burvis no Oza zemes” bija ļoti
interesants, priecīgs notikums, it sevišķi
mēģinājums, kas notika visu svētdienu,
un lielais mēģinājums ar visiem
aktieŗiem. Mums ļoti patika dziesmas,
ko Valts Pūce uzrakstīja. Man vislabāk
patika, kad mēs mēģinājām kostīmos,
un mums bija liels prieks redzēt, ka visi
aktieŗi izskatās un spēlē, kā vajag.
Tas bija jauns notikums mūsu
bērniem tāpēc, ka šī bija mūsu pirmā
uzstāšanās īstā teātrī.
Man ir žēl, ka ,,Burvis no Oza zemes”
ir pabeidzies, bet es priecājos, ka man ir

šīs atmiņas - un, kad es klausos mūsu
dziesmas, es jūtos ļoti lepna, ka es biju
šinī lugā.
Paldies visiem aktieŗiem, palīgiem,
un it sevišķi režisorei Ilonai Brūverei.
Paldies!
Zinta Moore.
Man pašai ļoti patika piedalīties
teātŗa uzvedumā. Bija interesanti
piedalīties ar vecākiem, jaunākiem un
citiem aktieŗiem, kas jau ir piedalījušies
citās izrādēs.
Es domāju, ka bija ļoti svarīgi, ka
skolas bērni piedalījās, jo tas mums
deva jaunu pieredzi. Varbūt nākotnē
varēsim vēl lielākas lomas uzņemties.
Lomas bija tieši piemērotas bērniem,
un mēs daži nekad nebijām uzstājušies.
Tas mums visiem patika. Ilonas enerģija
deva mums
iedvesmu.
Kārla Tuktēna.
Es domāju,
ka izrāde bija
ļoti veiksmīga.
Viss bija labi
pārdomāts. Ilona
kopā ar Valtu Pūci
izveidoja unikālu
teātŗa izrādi pēc
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stāsta par meiteni, kas devās uz Oz
zemi. Man patika ne tikai aktieŗi, bet arī
skatuves dekorācijas un mūzika.
Es domāju, ka mans tēls bija svarīgs,
bet tas neizcēlās izrādē. Varbūt, ja
izrāde tiktu uzvesta atkal, tad munčiem
un zaldātiem tiktu pievērsta lielāka
uzmanība.
Es nedomāju, ka es atkal piedalītos
tādā izrādē, jo tā aizņēma daudz laika un
bija grūti spēlēt tādā līmenī, kā vecākie
aktieŗi.
No šīs izrādes es iemācījos, kā
saspēlēties ar citiem un arī, kā iejusties
tēlā. Es iemācījos regulēt savu balsi.
Es domāju, ka kritiķe izanalizēja lugu
labi. Viņas rakstā bija gan pozitīvi, gan
negatīvi komentāri. Viņa analizēja tēlus
un viņu kostīmus.
Laima Jurāna.

Novērotājas piezīmes

Kultūras dienas – Ak, jā! Tie ļaužu
bari, neaprakstāmi, kā vecos laikos.
Satiku tik daudz draugu.
Atklāšanas koncerts – vienreizējs!
Tur nebija, ko atņemt, vai pielikt.
Varēju no sirds baudīt mūziku. Aplausi
negribēja rimties!
Ir gan apdāvināti mūsu jaunie! Man
patika, kā Roberts Birze serenādēja

savu sieviņu... Es savējam teicu, kāpēc
viņš ik vakaru nedzied man: Čuči, mana
līgaviņa, uz manāmi rociņām...
Ivars Štubis ir arī tik apdāvināts. Ne
tik vien viņš skaisti strinkšķina ģitāri,
bet dzied, ka skudriņas skrien pa manu
muguru.
Vai esat dzirdējušas ir nodibināts
Ivara Štubja fanklubs...
Teātŗa izrāde – tā gan bija īpatna...
Dekorācijas, liekas, prasīja tik daudz
laika, ka nebija laika iemācīt aktieriem
runāt skaidri un saprotami. Viena ragana
kliedza tik skaļi, ka nevarēja saprast
tekstu.
Nabaga Lija Veikina. Lai citi aktieri
nenobālētu viņai bija aizliegts runāt.
Labi, ka atļāva latviski riet „vau, vau”
ne „bau, vau”.
Vai dzirdējāt, ka mēnesi no Rīgas
viesojās viens komponists, varbūt
dziedāšanas skolotājs. Viņš mācīja
Lijai dziedāt, bet nabags nezināja,
ka Lijai neļauj dziedāt. Bet skolotājs
varens! Nākošreiz es arī pieteikšos uz
privātstundu.
Mēs esam bagāti, par daudz naudas.
Tā jāizdod. Agrāk, kad bijām trūcīgi,
varējām izrādīt gan Raini, gan Brigaderi,
gan Blaumani... gan ar dziesmām, gan
tīru drāmu... Nevajadzēja dziedāšanas
skolotājus.
Es piekrītu rakstam Brīvā Latvijā,

Telpu pieteikumi 2015.
gadam
Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes,
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Imantam Līcim.
Pieteikumu lapas var dabūt SLB grāmatnīcā.
„Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.”
SLB valde
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Mortgage Loans

3.59% 5.51%
fixed for 12 months

Comparison Rate

on new loans secured by first mortgage for the first 12
months the discounted rate of 3.59% p.a. and then it
reverts to the variable rate which is currently 5.65% p.a.
Comparison rate is 5.51% p.a.
Based on a loan of $150,000.00 for
25 years with costs of $900.00.

We lend to all nationalities
For full terms and conditions contact us:
Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd

Latviešu
Kreditkooperātīvs
Austrālijā
Phone
1300 658 528
Email Address:
lacc@latviancredit.com.au
Website:
www.latviancredit.com.au
Australian Credit Licence 247391
RIT083-03/15
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kuŗā apraksta teātŗa izrādi. Izlasiet
paši...
Žēl, ka bērni neapmeklēja izrādi. Tie
varētu papriecāties par labo un ļauno
raganu.
Referātu rīts. – Labi, ka no rīta varēju
atkopties referāta rītā. Žēl tikai, ka tik
maz bija atnākuši.
Jundzis runāja bez nevienas lapiņas.
Temats komplicēts! Bet zinošs cilvēks
var visu izskaidrot.
Laimas Muzykantu koncertā sēdēju
pirmā rindā. Pēc starpbrīža nosēdos
zāles aizmugurē. Bundzinieks bungoja
bez apstājas, skaļi, skaļāk un vēl skaļāk.
Tā bija. Teicu kādam, ka viņu varēja
atstāt mājās, bet kur nu, viņš ir vadītāja
dēls.
Bet viņi ir klase. Brauc katru gadu.
Bez viņiem Vasaras Vidusskola nevarētu
pastāvēt. Apmāca jauniešus divās
valodās un viņi neprašņas runā trešā
valodā.
Īsfilmu konkurss „Pīrāgs” – Vai
nebija labs filmu vakars? Zāle pilna.
Biļetes visas izpārdotas. Man patika,
ka mēs varējām balsot. Es piekrītu, ka
filma tagad ir mūsu stiprums. Agrāk bija
teātris, tagad esam gājuši laikam līdz.
Ceru, ka nākošreiz temats būs salauztā
sirds. Nieki. Filma reklamēja Celinska p
īrāgus, ko pārdod arī mūsu kafejnīcā.
Nav ko pelt. Esmu par daudz
vecmodīga, gribu tikai kokles un
tautasdziesmas, kas apraksta saulīti,
māmiņu un ābeli, liepu un ozolu.
Gaidu Melburnas Kultūras Dienas tur
viņi uzstāsies atkal.
Kopkoŗa koncerts – Man patika
kopkoŗa sarīkojums. Kas par diriģentu
plejādi. Es arī pieteikšos nākošreiz.
Lai būtu par diriģenti, jāaizbrauc uz
Melburnu tur vienā nedēļas nogalē
diriģents no Latvijas iztaisa tevi par

diriģentu.
Raibais sarīkojums – Uz jautro vakaru
gāju redzēt Vijas Spoģes-Erdmanes
dekorācijas. Bet par to nedrīkst runāt!
Kumēdiņi paliek kumēdiņi.
Balle bija varena, bet mans vecais
negribēja dejot, jo bija noguris skatot
sporta sacīkstes. Ballē bija arī ieradusies
Ruta Priedkalne no Čikāgas. Nemaz
nav mainījusies, tikpat “Priša” kā mēs.
Skaistas jau bija tās Kultūras Dienas.
Jāsāk domāt par Kultūras Dienām
Melburnā nākošgad. Jāuzzin tikai kad
būs tie diriģentu kursi. No Sidnejas 3
diriģentu vietā varētu būt 7. Kāda ir
starpība, maisīt putru vai zizli.
3x3 – Mani jaunie bija 3x3 saietā.
Tur lektors lektora galā, bet vislabākais
Uldis Ozoliņš. Viņš bija sagatavojies,
mācēja vadīt sapulci.
Interesants bija arī Viktorijas
Mačēnas sniegums. Tagad, ja slikta
oma tad var piekopt mūzikas terapiju.
Ir arī mākslas terapija, tamdēļ nav vairs
ko bēdāt.
Latvijas diriģents arī tur bija. Skaists
puiša cilvēks, tikai skops valodā, runāja
ar smalkiem ļaudīm. Viņš domāja, ka
nav atbraucis uz 3x3, bet 1x1.
Vēstures lektors no Latvijas bija
sajaucis viens ar divi. Divu stundu vietā
viņš bija sagatavojis vienu. Tas tamdēļ,
ka viņam katru dienu bija jāsagatavojas
uz angļu stundām, uz kuŗām bija
pieaicināts austrālietis.
Vieta gan esot bijusi skaista un Volda
Kaina pastaigas pierādīja, kas jauns,
kas tizls.
Bet labāk nerunāsim nekā slikta,
citādi nebūs neviena KD un 3x3 rīkotāja
nākotnē.
Bet priecāsimies, nebūsim tikai
ķēkšas, bet arī diriģentes.
Novērotāja
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PBLA ZIŅU APSKATS
27. martā
Rinkēvičs: Jaunā ģeopolitiskā
situācija ļauj novērtēt NATO kolektīvās
aizsardzības ieguvumus
29. martā Latvija atzīmē 11. gadadienu
kopš pievienošanās Ziemeļatlantijas
līguma organizācijai (North Atlantic
Treaty Organization - NATO) 2004. gadā.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, sveicot
iedzīvotājus Latvijas dalības NATO
gadadienā, atzīmē: „Krievijas agresija
Ukrainā un nelikumīgā Krimas aneksija
pirms gada šodien ļauj patiesi novērtēt
NATO īstenotās kolektīvās aizsardzības
ieguvumus, ko Latvija baudījusi šo 11 gadu
garumā. Tas vēlreiz apliecina lēmumu
tālredzību un pareizību Latvijai īsi pēc
neatkarības atjaunošanas 90. gadu sākumā
uzsākt sarunas par pievienošanos NATO”.
Tāpat E. Rinkēvičs norāda uz alianses
spēju šodien ļoti ātri reaģēt un pielāgoties
strauji mainīgajai ģeopolitiskajai drošības
videi. To apliecina pērn NATO Velsas samitā
pieņemtie lēmumi, tostarp Gatavības
rīcības plāna (Readiness Action Plan)
apstiprināšana un īstenošana, pašlaik
stiprinot kolektīvo aizsardzību ar palielinātu
sabiedroto klātbūtni, hibrīdā apdraudējuma
pārvarēšanu un bruņoto spēku reaģēšanas
ātrumu. [...] (Ārlietu ministrijas Preses
centrs) - 4 Vienojas par nepieciešamību VDK
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dokumentu izpētes komisiju nodot
neatkarīgai zinātnieku institūcijai
Lai izslēgtu jebkāda veida politisko
ietekmi, iesaistītās puses vienojās
LPSR Valsts drošības komitejas (VDK)
dokumentu izpētes komisiju nodot
neatkarīgai zinātnieku institūcijai. Kā
šodien (27. martā) žurnālistiem paziņoja
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
(V), pagaidām gan vēl nav pieņemts
lēmums par konkrētu institūciju. Tomēr
izskanēja gan Vēstures institūta, gan arī
Latvijas Zinātņu akadēmijas vārds. Par
komisijas nodošanu pirmdien, 30. martā,
lems koalīcijas padome.
‘’Pagaidām pastāv sarežģījumi veikt
šādu operāciju, jo pastāv šķēršļi Latvijas
likumdošanā, tāpēc varētu tikt veidots jauns
neliels likums,’’ uzsvēra premjerministre.
Kā ziņots, šodien (27. martā) Ministru
kabinetā notika premjerministres
Straujumas, VDK dokumentu izpētes
komisijas vadītāja Kārļa Kangera,
Satversmes aizsardzības biroja (SAB)
direktora Jāņa Maizīša, kā arī Vēstures
institūta un Tieslietu ministrijas pārstāvju
tikšanās, kurā sprieda par komisijas
turpmāko nākotni. (leta.lv)
Latvijas vēstnieks piedalās uzņēmuma
“Valmiera Glass USA Corp” ražotnes
atklāšanā ASV
26. martā Latvijas vēstnieks ASV Andris
Razāns piedalījās uzņēmuma Valmiera
Glass USA ražotnes svinīgajā atklāšanas
ceremonijā ASV Džordžijas pavalsts pilsētā

Dublinā.
Uzrunājot klātesošos, vēstnieks
atzīmēja Latvijas uzņēmuma veiksmi,
izmantojot iespējas, ko piedāvā ASV
uzņēmējdarbības vide. Vēstnieks vērsa
klātesošu uzmanību, ka uzņēmuma ražotne
uzsāk savu darbu ASV laikā, kad apritēs
75 gadi, kopš ASV savā ārpolitikā īstenoja
savu neatzīšanas politiku attiecībā uz
Baltijas valstu nelikumīgo inkorporāciju
PSRS. Šis Latvijas – ASV attiecībās
svarīgais notikums rada ļoti pozitīvu fonu
ikvienam abu valstu sadarbības veidam.
Latvijas uzņēmēju aktivitāte sadarbībā ar
ASV partneriem ir viens no svarīgākajiem
priekšnoteikumiem ciešām abu valstu
politiskajām attiecībām.
ASV ilgtermiņa atbalsts Latvijas
neatkarībai un drošībai ir veicinājis
arī Latvijas uzņēmumu izaugsmi un
nostiprināšanos starptautiskajā vidē,
tai skaitā ASV. Valmiera Glass piemērs
uzskatāmi apliecina ekonomisko saišu
ar ASV nozīmīgo potenciālu Latvijas
uzņēmumu izaugsmei, norādīja A.Razāns.
Uzņēmuma atklāšanas ceremonijā
piedalījās un uzrunas teica Valmiera Glass
USA Corp vadības pārstāvji, Džordžijas
pavalsts un pašvaldību amatpersonas,
kā arī Dublinas pilsētas mērs Fils Bests
(Phil Best), Valmieras pilsētas mērs Janis
Baiks un Finanšu ministrijas parlamentārais
sekretārs Arvils Ašeradens. (Ārlietu
ministrijas Preses centrs)
airBaltic» tuvāko stundu laikā jau

nodrošinās divus cilvēkus pilota kabīnē
Latvijas nacionālā lidsabiedrība
«airBaltic» šobrīd veic visas nepieciešamās
darbības, lai tuvāko stundu laikā ieviestu
kārtību, kas paredz - ja kādam no pilotiem
nepieciešams iziet no pilota kabīnes,
tad viņa vietā uz kabīni dodas viens no
apkalpes pārstāvjiem, nodrošinot, ka pilota
kabīnē ir divi cilvēki.
Vienlaikus «airBaltic» patlaban
nekomentē, vai turpmāk nodrošinās, lai
kabīnē visu lidojuma laiku būtu divi piloti,
kā to ierosinājušas vairākas Eiropas
lidsabiedrības.
Uzņēmumā uzsver, ka «airBaltic»
ir viena no pirmajām aviokompānijām
pasaulē, kas vakar pieņēma lēmumu, ka
turpmāk lidojuma laikā lidmašīnas pilota
kabīnē visu laiku atradīsies divi cilvēki.
Kā ziņots, Norvēģijas zemo cenu
lidsabiedrība «Norwegian Air Shuttle»,
Lielbritānijas zemo cenu aviokompānija
«easyJet» un Kanādas aviokompānija
«Air Transat» pieprasīs divu pilotu klātbūtni
kabīnē jebkuros apstākļos, ceturtdien
paziņojuši lidsabiedrību pārstāvji.
Aviokompānijas ar šādu paziņojumu
nākušas klajā, noskaidrojoties, ka
šonedēļ avarējušās aviokompānijas
«Germanwings» pasažieru lidmašīnas
otrais pilots Andreass Lubics tīšām viens
pats ieslēdzies pilotu kabīnē un nogāzis
lidmašīnu. [...] (tvnet.lv)
Vasaras sezonā lidostā “Rīga” darbu

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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sāks trīs jaunas aviokompānijas
Starptautiskajā lidostā “Rīga” līdz ar
vasaras lidojumu saraksta ieviešanu - no
29. marta - atgriezīsies Skandināvijas
lidsabiedrība SAS, lidojumus sāks
Šveices nacionālā aviokompānija “Swiss
International Air Lines” un Ukrainas
kompānija “Ukraine International Airlines”,
aģentūru Leta informēja lidostā.
Savukārt nacionālā aviokompānija
“airBaltic” atklās vairākus jaunus
galamērķus. “Star Alliance” dalībniece SAS
lidojumus no Stokholmas uz starptautisko
lidostu “Rīga” sāks 29. martā, veicot 18
reisus nedēļā. “Ukraine International
Airlines” pirmais reiss no Kijevas uz Rīgu
arī tiks veikts 29. martā, nodrošinot septiņus
lidojumus nedēļā.
Savukārt “Swiss International Air Lines”,
arī “Star Alliance” dalībniece, reisus no
Cīrihes uz Rīgu sāks izpildīt 31. martā un
abas pilsētas savienos trīs reizes nedēļā.
Nacionālā aviosabiedrība “airBaltic”
vasaras sezonā atklās piecus jaunus
galamērķus - uz Alborgu Dānijā,
Dubrovnikiem Horvātijā, Rodas salu
Grieķijā, Salonikiem Grieķijā un Pizu Itālijā.
Tāpat lidosta atgādina, ka zemo cenu
kompānija “Wizz Air” no aprīļa paplašinās
bāzi Rīgā, izvietojot otru gaisa kuģi, kā
arī atklās trīs jaunus galamērķus - uz
Stavangeru Norvēģijā, Lībeku Vācijā un
Liverpūli Anglijā, kā arī palielinās lidojumu
skaitu pašreizējiem reisiem.
Kopumā vasaras sezonā no
starptautiskās lidostas “Rīga” būs
iespējams doties uz 87 galamērķiem, ko
nodrošinās 21 aviopārvadātājs - “airBaltic”,
“Aeroflot”, “Belavia”, “Brussels Airlines”,

“Ellinair”, “Finnair”, LOT, “Lufthansa”,
“Nesma Airlines”, “Norwegian”, “Uzbekistan
Airways”, “Ryanair”, “Transaero”, “Turkish
Airlines”, “Turkmenistan Airlines”, “Ukraine
International Airlines”, “Onur Air”, SAS,
“Swiss International Air Lines”, “Wizz Air”
un “Smartlynx”. (leta.lv)
11. Freiburgā godinās Daugavas Vanagu
dibinātājus
Pavisam drīz pēc Vācijas kapitulācijas
1945.gadā Otrā pasaules kara cīnītāji
par Latvijas brīvību Beļģijā, Cēdelgemā
nodibināja latviešu pašpalīdzības
organizāciju - Daugavas Vanagus. Jaunās
organizācijas mērķis bija patiešām svarīgs
un tālredzīgs - uzturēt ciešu saikni latviešu
cīnītāju starpā, lai viņi pēc gūsta neizklīstu un
nepazustu pasaules tālēs, bet sadarbotos
un cits citam palīdzētu. Pagājušos 70 gados
Daugavas Vanagu biedri šo uzdevumu
pildīja un tā lielā mērā ietekmēja latviešu
sabiedrības attīstību ārpus Latvijas.
Par godu Daugavas Vanagu 70 gadu
jubilejai sestdien, 28. martā pulksten 17.00
Daugavas Vanagu Vācijā namā Bērzainē
notiks Latviešu skolas Bērzainītes koncerts.
Un pēc koncerta – pulksten 18.00
būs Lieldienu dievkalpojums, ko vadīs
arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. Bet
pēc dievkalpojuma - kopīgas dziesmas
un sarunas. Tāpat - kafija, tēja un svētku
kliņģeris. Brauciet - būs skaisti un
sirsnīgi! Bērzaine, Leinhaldenweg 28,
79104, Freiburg, Deutschland; e-pasts:
rezervacijas@berzaine.de (latviesi.com)
13. Noslēpumu minēs Čehijā
Latvijai unikālo Rīgas pils gotisko ciļņu
“Madonna ar bērnu” un “Mestrs Volters
fon Pletenbergs” dolomīta paraugi nosūtīti
analīzēm uz Kārļa Universitāti Prāgā. Rīgas

Nākamais Ritums būs 2015. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
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pils restaurācijas metodiskās padomes
priekšsēdētājs Valdis Platais cer, ka atbilde
palīdzēs noteikt kaļķakmens izcelsmes
vietu, bet tas palīdzēs atminēt, kur figūras
izgatavotas.
“Īstenībā mēs nezinām vēl
kompetentāku akmens restaurācijas vietu
Eiropā,” čehu speciālistu varējumu slavē
restaurators Platais. Kārļa Universitātes
rīcībā ir plaša kaļķakmens paraugu
datubāze no visas Eiropas, taču viņiem
nav paraugu no Baltijas. Tātad, ja čehiem
neizdosies atrast analoģijas savā datu
bāzē, varēs puslīdz droši teikt, ka figūras
izgatavotas no Sāmsalas dolomīta, jo
Livonijas ordenim Sāmsalā bija raktuves,
bet Latvija izslēdzama jau tagad, jo tāda
sastāva kaļķakmens iegulas pie mums
atrodas dziļumā, kādā figūru tapšanas laikā
dolomītu vēl neieguva. Savukārt, ja viens
vai abi ciļņi būs no Centrāleiropas dolomīta,
čehu speciālisti varēs precīzi pateikt, no
kurienes tas nācis. Atbilde palīdzēs noteikt
datējumu, izdarīt tālākos secinājumus.
Abi vēsturiskie ciļņi no nišas virs Rīgas
pils konventa vārtiem tika izņemti un nodoti
restaurācijai 10. martā. Paredzēts, ka
oriģinālus pēc atjaunošanas pārvietos uz
saudzīgāku mikrovidi Rīgas pils iekštelpās
un nākotnē tie būs publiski apskatāmi.
Apmeklētājiem slēgtajā pils daļā, kas
domāta Valsts prezidentam, vietā uzstādīs
ciļņu kopijas. Pēc noņemšanas nekas tāds,
kas varētu pavēstīt ko vairāk par figūru
vēsturi, gan nav atklājies, kaut gan cerības
atrast kādu meistara zīmi restaurācijas
gaitā vēl neesot atmestas.
Noskaidrots, ka abi ciļņi nišā virs vārtiem
ielikti sasteigti, iespējams vienlaikus vai
ar dažu dienu starpību. Vai tas noticis
pils pārbūves laikā 18. gadsimtā vai kādā
citā laikā, arī vēl nevar noteikt. Pēc Platā
teiktā, droši par abiem tēliem var teikt tikai
to, ka figūru tagadējā atrašanās vieta tām
nav pirmā. Restaurators sliecas domāt, ka
ievērojamā karotāja un diplomāta Livonijas

ordeņa mestra Voltera fon Pletenberga
(1450 – 1535) figūra akmenī izkalta tepat
Rīgā vai Latvijā, savukārt Madonnas cilni
kā universālu reliģisko atribūtu varēja
atvest no citurienes. Viduslaikos dažādu
celtniecības dekoratīvo elementu, konsoļu,
portālu, figūru iegādāšanās citur nebija
nekas neparasts.
Provizoriskā apskate liecina, ka
Pletenberga cilnis ir tikai dabiski novecojis,
savukārt Sv. Marijas cilnis jau atrodas
sairšanas procesā un senatnē vairākkārt
labots, kas apliecina abu figūru atšķirīgo
vecumu, lai gan uz abām ir gada skaitlis
“1515”. Par vecumu dažādību tāpat liecina
krāsas slāņu skaita atšķirības Sv. Marijas
un Pletenberga figūrām. Ja tās būtu
gatavotas vienā laikā, arī slāņu skaits būtu
aptuveni vienāds, taču pirmajai figūrai tas
ir krietni lielāks nekā otrajai. Madonnas
cilnis ir vairāk traumēts, tam ir sen izdarīti
labojumi, kas turklāt nav paveicami, ja cilnis
atrodas iemūrēts sienā. “Mani nepārsteigtu,
ja Sv. Marija izrādītos saglabājusies no
iepriekšējās Rīgas pils, kuru rīdzinieki
nojauca 15. gadsimta beigās,” norādīja
Valdis Platais. (Latvijas Avīze, autors
Viesturs Sprūde)
25. martā
Ar klusu gājienu Rīgā piemin politiski
represētos
Vairāk nekā 100 cilvēku trešdien ar
klusu gājienu cauri Vecrīgai pieminēja
komunistiskā genocīda upurus. Gājiens
sākās pie Latvijas Okupācijas muzeja
un virzījās cauri Vecrīgai uz Brīvības
pieminekli.
Gājiena priekšgalā bija visu trīs Baltijas
valstu karogi sēru noformējumā, kā arī
Latvijas Politiski represēto apvienības
karogs, aiz kura kopā ar apvienības
vadītāju Gunāru Resno devās arī Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/
LNNK).
Gājienā bija devušies gan vecāka
gadagājuma cilvēki, gan jaunieši. Viņi uz
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Brīvības pieminekli devās, savā starpā
klusi sarunājoties. Pie Brīvības pieminekļa
gājiena dalībniekus sagaidīja Nacionālie
bruņotie spēki un vairākas valsts augstākās
amatpersonas.
Kā novēroja aģentūra Leta, vēl pirms
gājiena sākuma nesaskaņas radušās starp
atsevišķiem dalībniekiem un pasākuma
organizatoriem. Pasākuma organizatoru
pārstāvis aptuveni četriem gājiena
dalībniekiem neļāva izvirzīties priekšā trīs
Baltijas valstu karogiem, kam bija paredzēta
vieta gājiena priekšgalā. Gājiena dalībnieki
ar šādu kārtību nebija mierā, norādot,
ka “ir noteicēji paši savā valstī”. Tomēr
pēc nelielas izskaidrošanās viņi piekrita
paredzētajai kārtībai un nostājās aiz valstu
karogiem.
Vēlāk bija dzirdama gājiena dalībnieku
neapmierinātība - neizpratne par to, ka
gājiens nesākas laicīgi. No pūļa izskanēja
izsaucieni “Kusties!”, “Un ko mēs gaidām?”.
Tāpat kāds gājiena dalībnieks atgādināja,
ka veci cilvēki nevar tik ilgi nostāvēt kājās.
Ilgi gan nebija jāgaida, un gājiens tomēr
sākās. Kā ziņots, trešdien visā Latvijā notiek
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākumi. [...] (leta.lv)
Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzruna
pie Brīvības pieminekļa par godu
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai
Godātie klātesošie! Atcerēties, nekad
neaizmirst un neko tam līdzīgu nepieļaut!
Ar šādām domām ik gadu 25.martā mēs
pulcējamies pie Brīvības pieminekļa, lai
mūsu tautas sēru dienā būtu kopā un
atcerētos tos, kuri palika Sibīrijas plašumos.
Pirms sešdesmit sešiem gadiem - 1949.
gada 25. martā vairāk nekā 42 tūkstoši
nevainīgu cilvēku tika izsūtīti uz Sibīriju,
sākot savu moku ceļu.
Cilvēces un Latvijas vēstures tumšākās
lappuses saistās ar kariem, kuros gājuši
bojā desmitiem miljonu cilvēku. Otrais
pasaules karš kļuva par 20. gadsimta
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lielāko traģēdiju, kad tika mainītas valstu
robežas un mērķtiecīgi iznīcinātas veselas
tautas. Latvija un visa Baltija, divu totalitāru
režīmu vienošanās rezultātā, zaudēja
savu valstisko neatkarību un, necilvēcīgu
represiju rezultātā, ievērojamu daļu savu
iedzīvotāju.
Simboliski, ka mūsu tautas sēru diena
25.marts, kurā pieminam komunistiskā
genocīda upurus, sakrīt ar Māras dienu,
kurā pēc tautas ticējumiem koki jūt sāpes,
tāpēc tos nedrīkst ne lauzt, ne cirst, ne
aizskart. 1949.gadā mūsu Latvijas kokā šī
smagā brūce tika cirsta jau otro reizi, kopš
1941.gada izvešanas.
Visus padomju okupācijas gadus šie
noziegumi tika noklusēti. Vara iznīcināja
nevainīgus cilvēkus, kuri dzīvoja savā
zemē, to mīlēja, tai strādāja. Ir grūti pat
aptvert katru cilvēcisko traģēdiju, kas
slēpjas aiz šīs baisās patiesības.
Soli pa solim mēs piešķiram konkrētus
vaibstus mūsu tautas sāpju ceļiem. Top
dokumentālās un mākslas filmas, tiek
rakstītas grāmatas, kurās baigie gadi
atainojas personisku stāstu veidā. Stāsta
aculiecinieki un nākamās paaudzes, kas
šos stāstus dzirdējušas no vecākiem un
vecvecākiem. Šāds process ir nepieciešams
mūsu tautai, un arī pasaulei ir jāzina šī baisā
patiesība.
Melānija Vanaga, Sibīrijas ciešanu
grāmatas ‘’Veļupes krastā’’ autore rakstīja:
‘’Atpakaļ pēc 16 gadiem es braucu kā melnu
ciešanu bezdibeni izbridis, izmocīts cilvēka
rēgs ar cerībām dzimtenē atkal pārdzimt
cilvēkā.”
Šodien, pieminot upurus un godinot tos,
kas izdzīvoja, mums jāatceras, ka lielākais
noziegums ir: liegt cilvēkam būt cilvēkam.
Šie noziegumi to liedza, atņemdami visu
dārgāko - dzimteni, ģimeni un dzīvību.
Lai šīs dienas piemiņa ir nepārprotams
brīdinājums visiem tiem, kas joprojām
cenšas okupēt brīvas un neatkarīgas
valstis, radot ciešanas un liedzot cilvēkam

būt cilvēkam, pārliecībā, ka paši paliks
nesodīti. Tādēļ mēs ik gadu piemiņas
brīžos nākam kopā, lai neļautu aizmirst
noziegumus pret cilvēci, lai tie vairs nekad
neatkārtotos! Mūžīga piemiņa visiem, kas
gājuši bojā deportācijās. (president.lv)
Krievijas Valsts dome lems par
pensiju izmaksu apturēšanu ārvalstīs
dzīvojošiem pilsoņiem
Krievijas Valsts domē izstrādāts
likumprojekts, kas paredz apturēt pensiju
izmaksu ārvalstīs dzīvojošiem Krievijas
pilsoņiem, laikrakstam «Izvestija» pavēstīja
Valsts domes deputāts Mihails Degtjarevs.
Attiecīgs likumprojekts jau ir izstrādāts. Tas
paredz apturēt pensiju izmaksu Krievijas
pilsoņiem, kas aizvadīto 12 mēnešu laikā
vairāk nekā 183 dienas uzturējušies
ārvalstīs.
Pensijas izmaksu paredzēts atsākt, ja
persona pēc atgriešanās Krievijā nodzīvos
vismaz pusgadu. Pensiju izmaksas
paredzēts apturēt arī tiem pensionāriem,
kas mainījuši pilsonību vai pieņēmuši otru
pilsonību.
Kā liecina Krievijas statistikas dati,
2014. gadā Krievijas pensiju saņēma 265
200 ārvalstīs dzīvojošu pensionāru kopumā
31,4 miljardu rubļu apmērā. Visvairāk
pensijas vecuma Krievijas pilsoņu dzīvo:
1. Vācijā - 96 900 pensionāri; 2. Izraēlā
- 40 500 pensionāri; 3. Latvijā - 21 500
pensionāri. (tvnet.lv)
Gaismas pili apskādējuši putni; cauro
jumtu apsekos nākamnedēļ
Nākamajā nedēļā notiks Gaismas pils
jumta apsekošana, lai būvnieki kopīgi ar
projektētāju novērstu izveidojušos sūci,
kuru, iespējams, ir izraisījuši putni, portālu
“Delfi” informēja “Nacionālās Būvkompāniju
apvienības” pārstāvji.
Tiek uzsvērts, ka jaunās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ēkas jumtam līgums
ar pasūtītāju paredz 10 gadu garantiju, un
pilnsabiedrība “Nacionālā Būvkompāniju
apvienība” regulāri apsekojot jumtu, gan

novēršot defektus, ja tādi ir radušies.
Lai iespējami ātri novērstu ēkas spicē
radušos sūci, jau pirmdien (30. martā)
alpīnistu komanda apsekos jumtu. Šobrīd
to nav iespējams darīt tāpēc, ka bibliotēkā
notiekošo pasākumu dēļ nav saņemta
atļauja šāda veida darbiem.
Sūce ir radusies tehnoloģiski sarežģītā
jumta izolācijas materiāla bojājumu
dēļ. Ēkas spice ir veidota no dažādiem
materiāliem, tāpēc to salaiduma vietās
izmantoti izolācijas materiāli, tai skaitā
silikons. Pirms apsekošanas precīzs sūces
iemesls nav zināms, bet viena no darba
versijām ir visai komiska, taču tāpēc ne
mazāk iespējama – silikonu acīmredzot ir
iecienījuši putni, kas Gaismas pils spici bieži
vien izmanto kā pieturvietu ceļā, norāda
būvnieki.
Jau iepriekš putni ēkas spicei sagādājuši
problēmas, tāpēc Latvijas Nacionālā
bibliotēka uzstādīja putnu atbaidītāju, tomēr
šobrīd saprotams, ka tas problēmu nav
atrisinājis pilnībā. [...] (delfi.lv)
Longfordā atklāj izstādi “Latvijas
traģēdija.1941”
25. martā pulksten 19.00 Longfordā
(Longford) Latvijas vēstnieks Īrijā Dr Gints
Apals ar uzrunu par Latvijas vēsturi atklās
izstādi “Latvijas traģēdija.1941”. Pasākumā
aicināti piedalīties Longfordas pilsētas un
grāfistes, vietējās sabiedrības un latviešu
kopienas pārstāvji.
Latvijas okupācijas muzeja un muzeja
“Ebreji Latvijā” kopīgi veidotā izstāde
“Latvijas traģēdija.1941” ir daļa no
Latvijas prezidentūras Eiropas Padomē
kultūras programmas Īrijā. Tā atspoguļo
Latvijas vēstures traģiskos notikumus un
veltīta šajos notikumos cietušo Latvijas
iedzīvotāju piemiņai. Centrālā tēma izstādē
ir deportācijas un holokausts, taču akcentēti
arī citi svarīgi 1941. gada notikumi.
Izstāde no 24.marta līdz 28.martam ir
skatāma Longfordas grāfistes bibliotēkā
(Longford County Library, Town Centre,
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Longford). Aprīlī izstāde “Latvijas
traģēdija.1941” tiks izstādīta Balinaslo
(Ballinasloe) Galvejas grāfistē (Europe
Direct Information Centre, Ballinasloe
Library, Fairgreen, Co. Galway), kur to varēs
aplūkot līdz 18.aprīlim. 31.martā plkst. 18.00
Balinaslo notiks oficiālā izstādes atklāšana
ar vēstnieka Ginta Apala piedalīšanos, uz
kuru visi laipni aicināti. Iepriekš izstāde tika
izrādīta Tuberkerijā (Tubbercarry), bet maijā
to plānots izstādīt Dublinā. (leta.lv)
Mirusi dzejniece Astrīde Ivaska
89 gadu vecumā mirusi dzejniece
un atdzejotāja, latviešu literatūras
popularizētāja Astrīde Ivaska (07.08.192624.03.2015), informē Latvijas Literatūras
centrā.
Ivaska dzimusi 1926. gadā Rīgā,
Latvijas armijas ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa
ģimenē, viņas tēvs 1940. gadā deportēts uz
Krieviju un 1941. gadā Maskavā nošauts.
1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, beigusi
Hānavas nometnes latviešu ģimnāziju.
Studējusi Mārburgas universitātē romāņu,
ģermāņu un slāvu valodas (1946-1949);
Mārburgas universitāti pabeigusi ar cand.
phil. grādu. 1949. gadā precējusies ar
igauņu dzejnieku un literatūrzinātnieku
Ivaru Ivasku.
1949. gadā pārcēlusies uz ASV, līdz
1967. gadam dzīvojusi Minesotas pavalstī
(ASV), pēc tam Normanā, Oklahomā
(ASV). No 1950. līdz 1952. gadam bijusi
bibliotekāre Minesotas universitātes
Mākslas nodaļā. Mācījusi krievu un vācu
valodu Sv. Olafa koledžā Minesotā un
Oklahomas universitātē. No 1991. līdz
2001. gadam dzīvojusi Fauntinstaunā, Īrijā,
pēc tam Rīgā. Darbojusies žurnāla “Jaunā
Gaita” redakcijā un žurnāla “Ceļa Zīmes”
redakcijas kolēģijā.
Dzeju publicējusi kopš 1959. gada.
A. Ivaskas dzejai mūziku komponējuši P.
Plakidis un A. Šturms. Saņēmusi Z. Lazdas
balvu (1969), par dzejoļu krājumu “Ziemas
tiesa” (1968), PBLA KF 1974. gada Goda
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balvu par dzejoļu krājumu “Solis silos”
(1973), J. Jaunsudrabiņa prozas balvu
par ceļojumu aprakstu krājumu “Līču loki”
(1981), K. Gopera fonda balvu par īsprozas
krājumu bērniem “Pārsteigumi un atklājumi”
(1984).
A. Ivaska kopā ar vīru Ivaru Ivasku bija
arī vieni no pirmajiem un aktīvākajiem,
kas ārpuslatvijas latviešu sabiedrībā
rūpējās par to, lai pavisam nesatrūktu
saites ar latviešu rakstniekiem pēckara
Latvijā. Tāpēc viņas rakstīto un publicēto
recenziju un rakstu klāstā ir daudzi raksti,
kas veltīti tieši Latvijas dzejnieku daiļradei.
Recenzijas un apceres par latviešu un
cittautu literatūru viņa publicējusi gan
žurnālos “Jaunā Gaita”, “Tilts”, “Books
Abroad” (vēlāk “World Literature Today”),
“Journal of Baltic Studies” gan citos
preses izdevumos. Latviešu trimdas dzejas
pārskats publicēts rakstu krājumā “Arhīvs”
(1966, 6), pārskats par latviešu literatūru izdevumā “Encyclopedia of World Literature
in the XXth Century” (1967).
Latvijas PEN kluba biedre, Latvijas
Rakstnieku savienības biedre (1993), Īrijas
Rakstnieku savienības biedre. 2001. gadā
saņēmusi IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
(irir.lv)
24. martā
Latvija izsaka līdzjūtību saistībā ar
aviokatastrofu Alpos
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš
un citas valsts augstākās amatpersonas
izsaka līdzjūtību saistībā ar notikušo
aviokatastrofu Dienvidfrancijā, kur avarējusi
“Germanwings” lidmašīna, kas bija ceļā
no Barselonas uz Diseldorfu, informēja
prezidenta Preses dienestā. “Latvija domās
ir kopā ar visu bojāgājušo ģimenēm,”
uzsvērts prezidenta paziņojumā.
Līdzjūtību šodien (24. martā) pauda arī
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
(V), norādot, ka ir ļoti skumji par šādu
traģēdiju. “Ir zudušas tik daudzu cilvēku
dzīves. Esmu domās kopā ar bojāgājušo

tuviniekiem,” teica Straujuma.
Līdzjūtību izteikusi arī Ārlietu ministrija,
paziņojumā norādot, ka “šajā sāpīgajā
brīdī Latvija izsaka visdziļāko līdzjūtību
bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem
saistībā ar šo traģēdiju”. [...] (kasjauns.lv)
Pērn uzturēšanās atļaujas trīs gadījumos
pirktas par noziedzīgi iegūtu naudu
Vairāki ārzemnieki, kuriem piešķirta
termiņuzturēšanās atļauja Latvijā,
iespējams, tās pirkuši par noziedzīgi iegūtu
naudu, pirmdien (23. martā) vēsta Latvijas
Televīzija.
Pērn Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas dienests
konstatējis trīs aizdomīgus gadījumus
par četrām personām. Vienā gadījumā
nauda bija iegūta krāpšanas ceļā. Plašāku
informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs
Viesturs Burkāns gan neatklāja, uzsverot,
ka summas mērāmas vairākos desmitos
tūkstošos eiro, iespējams, atsevišķos
gadījumos pat simts tūkstošos eiro.
“Pārbaudījuši esam personu skaitu,
kas mērāms tūkstošos, taču 2014. gadā
konstatēti trīs gadījumi, kuros mums ir
bijis pamats aizdomām, ka nauda iegūta
ārvalstīs, izdarot noziedzīgus nodarījumus.
Par attiecīgajiem gadījumiem mēs esam
sagatavojuši materiālus tiesībsargājošajām
iestādēm,” informē Burkāns.
Tikmēr Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldē pērn atteikti 94 pieteikumi
termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai, bet
37 atļaujas ir anulētas. Pēc drošības iestāžu
rekomendācijas parasti tiekot anulētas
atļaujas 2– 5% gadījumu. (diena.lv)
Latvijā lielākais uz autoceļiem bojā
gājušo skaits Eiropas Savienībā
Latvijā pērn ceļu satiksmes negadījumos
gājuši bojā 105 cilvēki uz miljonu iedzīvotāju,
kas ir lielākais rādītājs starp Eiropas
Savienības (ES) dalībvalstīm, liecina
Eiropas Komisijas (EK) dati.

Aizvadītajā gadā visā ES ceļu satiksmes
negadījumos bojā gājuši 25 700 cilvēki jeb
aptuveni 70 cilvēki dienā, kas neatbilst
bloka nospraustajiem mērķiem avāriju
upuru skaita samazināšanā.
“2014. gads bija ļoti slikts attiecībā
uz satiksmes drošības uzlabošanu uz
Eiropas autoceļiem,” norādīja ES transporta
komisāre Violeta Bulca, iepazīstinot ar 2014.
gada avāriju upuru datiem. Salīdzinājumā
ar 2013. gadu avārijās bojā gājušo skaits
samazinājies tikai par vienu procentu. ES
plāns paredz līdz 2020. gadam uz pusi
samazināt 2010. gada avāriju upuru skaitu
- 31 400 cilvēki. Lai sasniegtu 2020. gada
mērķi, katru gadu satiksmes negadījumu
upuru skaits jāsamazina par 8%, ko izdevās
panākt 2012. un 2013. gadā. Satiksmes
negadījumu upuru skaits starp ES valstīm ir
ļoti atšķirīgs, vidēji ES valstīs uz autoceļiem
pērn dzīvību zaudējis 51 cilvēks uz miljonu
iedzīvotāju.
39% no avārijās Latvijā bojā gājušajiem
ir gājēji, kas ir otrais lielākais īpatsvars starp
ES valstīm. 7% no satiksmes negadījumu
upuriem Latvijā pērn bijuši velosipēdisti, kas
ir zem vidējā rādītāja, bet motociklisti - 6%,
kas ir ceturtais mazākais rādītājs starp ES
valstīm. (kasjauns.lv)
23. martā
Straujuma ir ļoti nikna uz ierēdniecību
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
(V) šodien (23. martā) Latvijas Darba devēju
konfederācijas (LDDK) rīkotajā diskusijā
pauda lielu neapmierinātību ar ierēdņu
darba kvalitāti. Viņa arī solīja tikties ar
amatpersonām, lai pārrunātu situāciju par
maksātnespējas procesa administratoriem.
«Es esmu ļoti nikna uz ierēdniecību!
Nevar būt tā, ka 20 ierēdņi ar savu parakstu
apliecina, ka projekts «skolas.lv» ir ok,
un tad pēkšņi izrādās, ka nekas nav ok,»
uzsvēra Straujuma. Viņa piebilda, ka
līdzīga situācija bijusi ar «Expo» projektu.
«Es nezinu, cik ierēdņu parakstu bija uz šī
projekta, bet rezultāts ir zināms», piebilda
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Straujuma.
Ministru prezidente Laimdota Straujuma
(V) plāno arī tikties ar ģenerālprokuroru
Ēriku Kalnmeieru, tieslietu ministru Dzintaru
Rasnaču (VL-TB/LNNK), kā arī Valsts
kontroli (VK), lai pārrunātu situāciju par
maksātnespējas procesa administratoriem.
Valdības vadītāja šodien (23. martā) pēc
koalīcijas padomes norādīja, ka plāno
pārrunāt šo jautājumu un iespējamo tālāko
virzību, ņemot vērā VK secinājumus par
šo jomu. Straujuma arī uzsvēra, ka šis ir
svarīgs jautājums investīciju procesā.
Jau rakstīts, ka valdība nolēma atteikties
no Latvijas dalības izstādē «Expo Milano
2015». Savukārt Ekonomikas ministrija
(EM) dienesta pārbaudē secinājusi, ka
«Expo Milano 2015» projekta organizēšanā
pieļauti būtiski pārkāpumi, kuras rezultātā
ierosināta disciplinārlieta pret sešām EM
amatpersonām.
Kā ziņots, Izglītības un zinātnes
ministrija pieņēma lēmumu neturpināt
uzturēt portālu «skolas.lv», kura izveidē un
uzturēšanā tādējādi nelietderīgi izmantoti
3,5 miljoni eiro, turklāt šos izdevumus nebūs
iespējams segt no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzekļiem.
Savukārt Ģenerālprokuratūra vērtēs 13
maksātnespējas administratorus, kuri varētu
būt pārkāpuši likumu, turklāt aizdomas krīt
arī uz tiem, kuri Administratoru asociācijā
rūpējušies par ētikas jautājumiem, svētdien
vēstīja TV3 raidījums «Nekā personīga».
Ģenerālprokuratūra pārbaudīs
iespējamos pārkāpumus maksātnespējas
administratoru darbā pēc tam, kad Valsts
kontrole veica auditu maksātnespējas
sistēmā. Uzņēmumos bankrots bieži tiekot
ierosināts mākslīgi, un maksātnespējas
procesu nereti vada viena administratoru
grupējuma locekļi, lai panāktu procesā sev
izdevīgu iznākumu. Ar iepriekš sarunātu
administratoru vieglāk norakstāmi parādi
valstij, bankai vai uzņēmumiem, kas nav
shēmā. Apšaubāmās darbības bijušas
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iespējamas daudzu gadu garumā, jo
valsts uzraudzība ir vāja. Valsts kontroliere
Elita Krūmiņa iepriekš nosūtījusi vēstuli
Straujumai, lūdzot uzņemties vadību pār
maksātnespējas procesa sakārtošanu
valstī. (tvnet.lv)
Vīķe-Freiberga: Mēs nedrīkstam ieslīgt
miegā, domājot par mūsu drošību
Pagājušā gada notikumi Ukrainā
pamodināja eiropiešus un mēs nedrīkstam
nonākt atpakaļ miega stāvoklī, šodien
(23. martā) Eiropas ārpolitikas tendenču
pētījuma prezentācijā uzsvēra bijusī Valsts
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa atzina,
ka pagājušā gada notikumi pamodināja
Eiropu no miega, pašapmierinātības un
sajūtas, ka visas problēmas ir atrisinātas
un viss ir mierīgi.
Tomēr viens no lielākajiem draudiem
ir nespēja sastapties ar problēmām. Un,
domājot par drošību, nedrīkst atkal iemigt,
uzskatot, ka pašus neskars drošības draudi.
«Mēs nedrīkstam iet gulēt, apgalvojot, ka
esam drošībā un neviens mums neuzbruks,
lai arī kas notiktu kaimiņos,» teica VīķeFreiberga. Viņa uzsvēra, ka, tāpat kā
ekonomiskie procesi, arī drošība ir globāla
norise. «Mans aicinājums ir: neieslīgsim
miegā, kad domājam par mūsu drošību,»
noteica eksprezidente.
Viņa kritizēja arī kolektīvo vainas izjūtu
par notikumiem Ukrainā, secinot, ka liela
daļa uzskata - pati Eiropa ir vainīga par
Krievijas aktivitātēm Ukrainā, jo tieši Eiropa
esot tas agresors. Viņasprāt, tā ir ļoti dīvaina
loģika. Tomēr, viņasprāt, ir jāatceras, ka
pirms vairākiem gadiem vairāk nekā 14
miljoni ukraiņu nolēma, ka grib paši savu
neatkarīgu valsti. Tāpat Vīķe-Freiberga
kritizēja arī Krievijas prezidenta Vladimira
Putina pārliecību, ka Eiropa ir zaudējusi
savas morālās vērtības, ir dezorientēta un
agresīva. (tvnet.lv)
Krievu uzskati mainās
Kopš pagājušā gada pavasara ir
palielinājies to Latvijas krievu valodā

runājošo iedzīvotāju skaits, kuri par
neattaisnojamu uzskata Krievijas bruņotu
iesaistīšanos Ukrainā, atsaucoties uz
SKDS pētījumu, vēsta Eiropas Parlamenta
deputāte Sandra Kalniete.
Atbilstoši Kalnietes izplatītajiem datiem,
pērn aprīlī 43,1% aptaujāto Latvijas
krievvalodīgo uzskatījuši, ka ir attaisnojama
Krievijas bruņota iesaistīšanās Ukrainā.
Augustā šāds respondentu skaits nokrities
līdz 28,6%, bet šogad februārī – 28,9%.
Pagājušā gada aprīlī 35,7% krievu
valodā runājošo iedzīvotāju uzskatījuši,
ka nav attaisnojama Krievijas bruņota
iesaistīšanās Ukrainā. Augustā šādi
domājuši 37,1%, bet šogad februārī –
42,1% aptaujāto. (Latvijas Avīze)
Miris bijušais Austrālijas premjerministrs
Freizers - Latvijas draugs un neatkarības
atbalstītājs
84 gadu vecumā pēc īsas slimības 20.
martā miris bijušais Austrālijas Ministru
prezidents Melkoms Freizers (Malcolm
Fraser), portālu irir.lv informēja laikraksta
“Latvietis” Austrālijā redaktors Gunārs
Nāgels. Freizers dzimis 1930. gadā, bet
1955. gadā viņš bija Austrālijas parlamenta
jaunākais loceklis, vēsta aģentūra ABC.
Melkoms Freizers ir Latvijai zīmīgs
ar to, ka viņš 1975. gada decembrī tūliņ
pēc ievēlēšanas atcēla iepriekšējās Gofa
Vitlama (Gough Whitlam) valdības lēmumu
atzīt de jure Baltijas valstu inkorporēšanu
Padomju Savienībā.
Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis
Dēliņš saka: „Melkolms Freizers bija
Latvijas draugs, Latvijas un pārējo Baltijas
valstu neatkarības atbalstītājs un viens no
mūsu valsts atjaunošanas sekmētājiem.”
Izpildot Triju Zvaigžņu ordeņa (TZO)
domes lūgumu un Latvijas Ārlietu ministrijas
uzdevumu, 2000. gada 4. maijā goda
ģenerālkonsuls Austrālijā un Jaunzēlandē
Emīls Dēliņš Freizeram pasniedza TZO
komandiera pakāpes nozīmes un diplomu.
(irir.lv)

Iznākusi Valda Zatlera biogrāfija “Kas
es esmu”
Vakar (22.martā) bijušais prezidents
Valdis Zatlers svinēja 60 gadu jubileju,
bet dienu iepriekš kuplā interesentu lokā
tika atvērta grāmata – V. Zatlera biogrāfija
“Kas es esmu”. Tajā līdzās ārsta gadiem un
darbībai plaši aprakstīti viņa prezidentūras
gadi un arī vērtējumi par politiskajiem
procesiem Latvijā, tostarp oligarhu
“tipoloģija”. Paši oligarhi uz grāmatas
atvēršanas svētkiem Nacionālajā bibliotēkā
nebija ieradušies.
Uz grāmatas atvēršanas svētkiem bija
pulcējušies daudz sabiedrībā pazīstamu
cilvēku, politiķi, uzņēmēji, specdienestu
vadītāji. Klāt bija ekspremjeri Andris
Bērziņš, Ivars Godmanis, eksprezidents
Guntis Ulmanis, Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece, akadēmiķis Jānis Stradiņš,
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis,
eksprezidentes dzīvesbiedrs Imants
Freibergs, bijušais Satversmes aizsardzības
biroja vadītājs Jānis Kažociņš, bijušais
Drošības policijas priekšnieks Jānis Reiniks,
ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, valsts
kontroliere Elita Krūmiņa, “Latvijas gāzes”
valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis, politiķi
Raivis Dzintars, Artis Pabriks, Ģirts Valdis
Kristovskis, bijušais tautpartijietis Atis
Slakteris, vairāki bijušās Reformu partijas
politiķi un daudzi citi.
Uzrunājot klātesošos, eksprezidents
uzsvēra, ka savulaik grāmatas rakstītas ar
zemtekstiem un arī šajā grāmatā lasītāji
tos atradīs, lasot starp rindiņām. “Valsts
prezidenta laiks man bija četri, bet kopumā
politikā biju septiņarpus gadus. Grāmatā ir
publicēts pilns Hipokrata zvēresta teksts,
kas ir manas ētikas pamatā,” uzrunā teica
V. Zatlers.
Eksprezidents grāmatā apraksta, ka pēc
ievēlēšanas pirmajās dienās viņu daudz
atbalstījis toreizējais Ministru prezidents
Aigars Kalvītis. “Šis tik daudz kritizētais un
kariķētais politiķis patiesībā ir ļoti vienkāršs
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un draudzīgs cilvēks, viņā nav nekā no
daudziem politiķiem raksturīgās viltīgās
lapsas dabas,” grāmatā raksta V. Zatlers,
kurš arī atzīst, ka domas par Kalvīti kā par
cilvēku nav mainījis.
Grāmatā V. Zatlers apraksta tā saucamo
lietussargu revolūciju, uz kuru 2007.
gada oktobrī bija sapulcējušies ap 9000
cilvēku. “Lai gan sapulce solījās būt
miermīlīga, valdīja izteikti emocionāla,
pat nokaitēta un daļēji bīstama gaisotne.
Varbūt tāpēc apsardzes puiši uzstāja, ka
man esot jāvelk bruņuveste. Kategoriski
atteicos to darīt. Tā bija vienīgā reize
visā prezidentūras laikā, kad nepakļāvos
drošības dienesta prasībām,” atceras V.
Zatlers, kurš uzskatījis, ka viņa uzdevums
bijis tautu nomierināt.
Prezidentūras laikā viņa mērķis bijusi
arī oficiāla vizīte Krievijā. Prezidents
uzsver, ka 2015. gada ziemā rakstīt par
Krieviju un Putinu emocionāli nav viegli, jo
“tik ļoti viņa vadībā ir mainījusies Krievija”.
Pirmoreiz Krievijas prezidentu V. Putinu
viņš uzrunājis 2008. gada NATO samitā
Bukarestē. “(..) Ievēroju, ka Putins vēl
uzkavējas zālē. Lieki negaidot, devos
viņam klāt, teikdams: “Labvakar, prezidenta
kungs! Esmu Latvijas prezidents un vēlos
ar jums iepazīties. Domāju, ka mums būtu,
par ko parunāt.” Jums būtu vajadzējis
redzēt Putina acis šajā brīdī! Tajās bija
viss – pārsteigums, interese, izbrīns,
turklāt bez jebkādas nepatikas. Tādas
Putina acis neesmu redzējis ne pirms,
ne pēc tam. Pārsteigumu vēl pastiprināja
Lilitas novēlējums: “Objazateļno peredaiķe
privet vašei supruge!” (“Noteikti nododiet
sveicienu savai dzīvesbiedrei!”),” atceras
eksprezidents. Nākamajā dienā Krievijas un
NATO padomes sēdē tas neesot traucējis
Putinam brutāli uzbraukt Baltijas valstīm.
Eksprezidentam Ārlietu ministrijas
sagatavotais teksts šķitis jēls un mazdūšīgs,
bez konkrētības, tādēļ viņš ar saviem
vārdiem atbildējis Putinam un speciāli
46

pārgājis uz krievu valodu. “Runāju asi un
skaidri, būt par mīkstmiesi nenāca prātā.
Putinam bija jādod pretspars. (..) Zinātāji
stāstīja, ka jau atceļā uz mājām lidmašīnā
Putins vēl esot pieminējis Latviju, turklāt
ne ar tiem labākajiem vārdiem.” (Latvijas
Avīze)
Likteņdārzam veltītajā labdarības
pasākumā saziedoti 23 052 eiro
Likteņdārzam veltītajā ikgadējā
labdarības pasākumā - koncertā un izsolē,
kas 20. martā notika „Mūzikas namā Daile”,
dārza tālākai īstenošanai saziedoti 23 052
eiro.
„Deviņos gados tūkstošiem lielu un
mazu roku ir pielikts, lai radītu dārzu uz
salas Daugavas vidū. Sala deviņu gadu
laikā ir skaisti pārvērtusies. Ābeles, kuras
esam iestādījuši, jau dod augļus. Taciņas
ir iestaigātas, un dārzs dzīvo. Tas aug, un
augt var vienīgi uz nākotni,”Likteņdārza
labdarības pasākuma sākumā, atceroties
dārza idejas pirmsākumus 2006. gadā, teica
viena no „Kokneses fonda” dibinātājām,
dzejniece Māra Zālīte.
Pasākuma turpinājumā skanēja
komponista Raimonda Paula mūzika tās
autora, Latvijas Radio bigbenda un Kristīnes
Prauliņas izpildījumā. Klausītājiem bija
iespēja baudīt džeza mūziku Kārļa Vanaga un
austrāliešu multi-instrumentālista Džeimsa
Morisona aranžējumā. Koncertā noslēgumā
izskanēja latviešu tautasdziesma „Pūt,
vējiņi”. Maestro Raimonds Pauls bija viens
no mūziķiem, kas piedalījās pašā pirmajā
Latvijas Televīzijas organizētajā ziedojumu
akcijā „Top Latvijas Likteņdārzs!” 2009.
gadā. Komponista dziesma „Nepiesauc
mani vēl” kļuvusi par LTV Likteņdārza
akcijas muzikālo atpazīstamo simbolu.
Izsoli tradicionāli vadīja Fonda padomes
loceklis Guntis Belēvičs. Izsolē tika pārdoti
33 darbi, no kuriem 12 bija Likteņdārza
atbalstītāju dāvinājums un visi ienākumi
no to pārdošanas ir dāvinātāju ziedojums
Likteņdārzam, un 21 darbs, ko izsolei bija

nodevuši mākslinieki, ziedojot Likteņdārzam
pusi no darba sākuma cenas.
Iegūtie līdzekļi tiks ieguldīti Likteņdārza
apmeklētāju autostāvvietas būvniecības
turpināšanā. Stāvvietas būvniecība tika
iesākta pagājušajā gadā. Tās tehniskais
projekts ir SIA „Aqua-Brambis” un AS
„Ceļuprojekts” ziedojums. 2014. gadā
īstenotie būvniecības darbi tika paveikti
par LTV ziedojumu akcijā „Top Latvijas
Likteņdārzs!” saņemtajiem līdzekļiem.
Likteņdārza īstenotājs – „Kokneses
fonds” – šādu pasākumu rīkoja piekto gadu
pēc kārtas, un to atbalstīja AS “Latvijas
Valsts meži”, Valsts kultūrkapitāla fonds
un „Mūzikas nams Daile”. Fonds pateicas
katram, kas piedalījās pasākumā.
Ikviens ir aicināts piedalīties Likteņdārza
īstenošanā, ziedojot līdzekļus, iestādot
koku, atvedot laukakmeni amfiteātrim,
ziedojot bruģakmenim ar savu vārdu
L i k t e ņ d ā r z a d r a u g u a l e j ā - w w w.
draugiem.lv/liktendarzs, piedaloties talkās
vai atvedot zemi Likteņdārza lielajam
kalnam. (Valda Auziņa, „Kokneses fonda”
valdes priekšsēdētāja, valda.auzina@
koknesesfonds.lv)
20. martā
Gada labākās būves - Gaismas pils un
Rundāles pils
Par pagājušā gada labākajām būvēm
Latvijā atzītas Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jaunbūve un Rundāles pils
pēc restaurācijas, aģentūru Leta informēja
žurnāla “Latvijas Būvniecība” galvenā
redaktore Agrita Lūse.
Vērienīgā un svinīgā ceremonijā ar
būvniecības nozares, valsts institūciju,
pašvaldību un vēstniecību pārstāvju dalību
šovakar Mazajā ģildē tika noskaidroti divu
konkursu - “Latvijas būvniecības gada
balva 2014” un “Gada būvinženieris Latvijā
2014” - laureāti.
Galvenās balvas - “Grand Prix” - saņēma
divas 2014. gadā pabeigtas ievērojamas

ēkas, kuras, lai arī pēc tipoloģijas atšķirīgas,
ir līdzīgas pēc saturiskā uzdevuma - tām
ir būtiska nozīme kultūras mantojuma
saudzēšanā un sabiedrības izglītošanā.
“Grand Prix” balvu saņēma Rundāles
pils restaurācija un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jaunbūve.
Kopumā “Latvijas Būvniecības gada
balvas 2014” konkursā ēkas un būves
tika vērtētas deviņās nominācijās.
Nominācijā “Jaunbūve - sabiedriska ēka”
pirmā vieta tika piešķirta Daugavpils
Universitātes laboratoriju korpusam.
Nominācijā “Jaunbūve - dzīvojamā ēka” par
uzvarētāju kļuva zemas enerģijas patēriņa
privātmāja Mežaparkā, Rīgā. Nominācijā
“Rekonstrukcija” uzvarēja Oskara Kalpaka
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas
ēkas rekonstrukcija un sporta kompleksa
jaunbūve, savukārt nominācijā “Fasāžu
renovācija” - J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna
vidusskola.
Nominācijā “Restaurācija” pirmā vieta
tika piešķirta Bauskas pils jaunajai daļai,
bet nominācijā “Jauna inženierbūve”
- beramkravu terminālim “Riga Bulk
Terminal”. Par labāko būvi nominācijā
“Rekonstrukcija - inženierbūve” atzīts tilts
pār Mūsu Bauskā. Par labāko koka būvi
atzīta privātmāja Rotas ielā, Jūrmalā.
Savukārt nominācijā “Publiskā ārtelpa” par
labāko atzīts Pasta salas labiekārtojums
Jelgavā. [...] (irir.lv)
Minhenē atklāta izstāde “Latviskās
dvēseles raksti”
Vakar, 2015. gada 19. martā, Minhenes
Piecu kontinentu muzejā atklāta latviešu
tautas tērpiem un Dziesmu un deju svētku
tradīcijai veltīta izstāde “Latviskās dvēseles
raksti”. “Šī ir pirmā šāda veida izstāde, kas
piedāvā skatījumu uz Latvijas un latviešu
tautas veidošanos, tradīcijām un folkloru.
Rūpīgs darbs pie ekspozīcijas veidošanas
noritējis vairāk nekā astoņus mēnešus, un
Turpinājums 50. lpp
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DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 5. aprīlī,plkst. 14.00 –
Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
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.

DIEVKALPOJUMI SV. JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Piektdien, 3.plkst.10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Baltās
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 11.00 – Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma Dārza svētku
sarīkojums.
Svētdien, 26. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – Ģimenes
dienas Dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
mācītāja referāts.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Piektdien, 3.
J.Trumpmanis
Svētdien, 5.
I.Birze
Svētdien, 12.
I.Liepiņš
Svētdien, 19.
A.Kristovskis
Svētdien, 26.
J.Rīmanis
MAIJĀ
Svētdien, 3.
U.Hāgens
Svētdien, 10.
J.Turmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Piektdien,3.
L.MacPherson
Svētdien,5.
L.MacPherson
Svētdien,12.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,19.
R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien,26.
L.MacPherson
MAIJĀ
Svētdien,3.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,10.
T.Koškina/V.Parcell
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au

Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 9715 3424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870
Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums
II svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 26. plkst. 9.30 dievkalpojums
III svētdienā pēc Lieldienām.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Ti e s a c ī j a : “ Ta s K u n g s p a t i e s i
augšāmcēlies un Sīmanim parādījies.”
R.S.
(Bībelē sk. Lk.24:1-9, Jņ.21:1-14 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
APRĪLĪ
Svētdien, 5. plkst. 9.30 Lieldienu Rīta
dievkalpojums.
Svētdien, 12. plkst. 9.30 Baltās
svētdienas dievkalpojums. Bībeles
stunda.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 5. Juris Liepiņš, Ģirts Moļņiks
Svētdien, 12.
Olafs Šics
Svētdien, 19.
Olafs Šics
Svētdien, 26.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.
Kristīne Kugrēna
Svētdien, 12.
Marita Lipska
Svētdien, 19.
Gundega Zariņa
Svētdien, 26.
Marita Lipska
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
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jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell Street, Strathfield, 2135
Tel. mob.
0438 301 512.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233

PBLA ziņas – turpinājums. no 47. lpp.
esam gandarīti, ka izstāde, kas Latvijas
vārdu nesīs pasaulē, jau šī gada vasarā
būs apskatāma arī Rīgā,” stāsta izstādes
projekta vadītāja Linda Rubena.
Izstādes atklāšanā piedalījās Latvijas
vēstniece Vācijā Elita Kuzma, Minhenes
Piecu kontinentu muzeja direktore Doroteja
Šēfere (Dorothee Schäfer), Bavārijas
parlamenta prezidente Barbara Štamma
(Barbara Stamm), Augšbavārijas valdības
prezidents Kristofs Hillenbrands (Christoph
Hillenbrand), Latvijas Nacionālā kultūras
centra direktore Signe Pujāte un Saeimas
deputāte, Latvijas-Vācijas parlamentārās
grupas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
“Latviskās dvēseles raksti” ir stāsts par
Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību
saistībā ar tautas pašapziņas un valsts
veidošanos un par tautas tērpu kā vienu
no tautas pašapziņas izteiksmes formām.
Izstādē eksponēti 26 tērpi no Tautas tērpu
centra “Senā klēts”, kā arī priekšmeti no
Latvijas muzeju krājumiem - fotogrāfiju
izdrukas, etnogrāfiskie un arheoloģiskie
priekšmeti un attēli, latviešu rakstu zīmes
un informatīvie teksti. Audiovizuālais
noformējums atspoguļo dziesmas un dejas
nozīmi latviešu dzīves uztverē. Izstādes
apmeklētājiem ir iespēja izdzīvot Dziesmu
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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

un deju svētku kopdziedāšanu dažādos
laikos, dejas soļa raitumu, kā arī izpētīt
latviešu raksta un ornamenta nozīmi un
kopsakarības laikā un telpā.
Ekspozīcijas tapšanā palīdzējuši
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs,
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs,
Madonas Novadpētniecības un mākslas
muzejs, Tukuma muzejs, Latvijas Banka
un Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Izstāde Minhenes Piecu kontinentu
muzejā būs atvērta līdz 19. aprīlim. No 8.
maija līdz 7. jūnijam izstāde būs apskatāma
Neiminsteres Abatijā Luksemburgā un no
25. jūnija līdz 30. augustam izstāžu zālē
“Rīgas Mākslas telpa”. Izstāde Rīgā tiks
atklāta, ieskandinot VIII Ziemeļu un Baltijas
valstu Dziesmu svētkus. Ekspozīciju “Rīgas
Mākslas telpā” papildinās tautas tērpi no
Skandināvijas un Baltijas valstīm.
Izstādi “Latviskās dvēseles raksti”
rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Projekta vadītāja Linda Rubena, mākslinieks
Jurģis Krāsons, satura koncepta autori Valdis Celms un Toms Skābardis. Izstāde
ir iekļauta Latvijas prezidentūras ES
Padomē kultūras programmā, kuras
pamatvērtības ir laikmetīgums, unikalitāte
un izcilība. Šajā ekspozīcijā atklājas arī
viena no programmas tematiskajām līnijām
- Dziesmu un deju svētku tradīcija. (leta.lv)

April 2015

PUBLISHED BY THE SYDNEY LATVIAN SOCIETY
The new geopolitical situation allows us
to fully appreciate the benefits of NATO’s
collective defence
On 29 March, Latvia commemorates the
11th anniversary of joining the North Atlantic
Treaty Organization (NATO) in 2004.
Foreign Minister Edgars Rinkēvičs
congratulates the people of Latvia with
their NATO membership anniversary and
notes: “Russia’s aggression in Ukraine and
the illegal and illegitimate annexation of
Crimea a year ago enables us to evaluate
the benefits of collective defence provided
by NATO and enjoyed by Latvia over the
past eleven years. This once again confirms
that Latvia had prescience and made the
right decision to begin NATO accession
negotiations shortly after the restoration of
independence in the early 1990s.”
Edgars Rinkēvičs highlights the
Alliance’s ability to respond swiftly and
adapt to the rapidly changing geopolitical
security environment. This is confirmed by
decisions made at the NATO Wales Summit
last year, including the approval and
implementation of the Readiness Action
Plan, and the current strengthening of
collective defence through increased Allied
presence, countering the hybrid threat and
the speed of the response.
Since 2014, in response to Russia’s
aggressive actions, regular Allied military
exercises take place in Latvia. In view of the
increasing frequency of flights by Russian
military aircraft, NATO’s Baltic Air Policing
operation was reinforced. This is of special

significance, as the Russian military aircraft
fly with their transponders turned off and
do not react to instructions from air traffic
controllers, thereby posing risks to civilian
aviation. In 2015, a decision was made
to establish NATO’s Joint Staff Elements
in Latvia and five other countries at the
eastern borders of the Alliance. NATO patrol
ships are also undertaking more regular
patrolling of the Baltic Sea.
Latvia made a considerable contribution
to NATO by taking part in the international
peace-keeping operations in Bosnia and
Herzegovina, Kosovo, and Afghanistan the
since 1990s and by regular participation
in the NATO Response Force. Since 1
September 2014, the NATO Centre of
Excellence for Strategic Communication
has been working in Riga and devising
responses to address information warfare.
Latvia has committed itself to increasing
its defence budget to at least 2% of GDP
by 2018 in compliance with the Wales
Summit guideline and providing contribution
to strengthening its own security and that
of the other members of the Alliance. Last
year, to commemorate the decade of NATO
membership, Latvian diplomats delivered a
series of lectures to 7000 students in more
than 100 schools across Latvia in order
to raise public awareness of international
policy and Latvia›s contribution to the
implementation of the Alliance›s goals.
In 1994, Latvia began its course towards
NATO by joining the Partnership for Peace
programme and confirming, in political and
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practical terms, its interest in cooperation
with the Alliance. From 1999, Latvia
implemented the NATO Membership Action
Plan, MAP, and was invited to join the
Alliance in 2002. The process of Latvia›s
accession to NATO was completed on
29 March 2004 in Washington, when the
Prime Minister of Latvia, together with the
head of six other governments, submitted
accession instruments to the U.S. Secretary
of State. The flag of Latvia has been flying
at the NATO headquarters in Brussels
(Belgium) since 2 April 2004.
Edgars Rinkēvičs.
The Cabinet of Ministers approves
candidates for judge at the European
Court of Human Rights
28.03.2015. 01:10
The Latvian Cabinet of Ministers has
approved the candidates for the post of
permanent judge on the European Court
of Human Rights from Latvia – Artūrs Kučs,
Mārtiņš Mits and Daiga Rezevska.
The Ministry of Foreign Affairs will
submit the list of the candidates nominated
by Latvia to the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe, and, at its June
session, one of the candidates will be
elected as a permanent judge on the
European Court of Human Rights.
The previous ECHR judge from Latvia,
Ineta Ziemele, resigned as of 1 January
2015 in advance of the conclusion of
her term in office – 31 October 2015,
since being elected as a judge to Latvia’s
Constitutional Court.
Extract from speech by Latvian
Foreign Minister Edgars Rinkēvičs at
a Discussion on Foreign Policy in the
Latvian Parliament (Saeima)
Mr President, Madame Speaker,
Honourable Members of Parliament,
Ministers, Excellencies,
I have the pleasure of opening the first
debate on foreign policy in the 12th Saeima,
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and I hope that the discussions today will
be interesting and bear fruit. I also hope
that cooperation in foreign policy between
the Latvian Parliament (the Saeima) and
the Cabinet of Ministers, which is being led
by Prime Minister Laimdota Straujuma, will
be as successful and constructive as it was
during the term of the previous Parliament.
To begin my report on the past year in
the world (2014), from the perspective of
Latvia’s foreign policy, I would very much
have wished to say that the world and
Europe enjoyed peace, security and growth.
Regrettably, the reality was quite to the
contrary. I dare say that our country and its
foreign service is facing an unprecedented
challenge to national and European
security.
We are encountering the most serious
security crisis in Europe since the Cold War.
The annexation of a part of the territory
of Ukraine by Russia, its aggression and
military activities in the east of Ukraine and
the clear intent to revise the international
order and the principles of international
law are presenting a challenge to the entire
world, including to the foreign policies of the
European Union and Latvia.
Meanwhile, we are witnesses to Russia
distancing itself from the international
community, waging a massive propaganda
campaign against the European Union and
NATO, and wishing to see the world split
into spheres of interests. This suggests
parallels with grim pages of the 20th century
history. I would like to hope that our century
will show more wisdom than the previous
one and avoid repeating mistakes that
caused two enormous tragedies. This is
our shared responsibility.
The attack on the main office of
the Charlie Hebdo magazine in Paris
has again confirmed the need for a strict
counter-terrorism policy. This tragic event
is evidence of threats posed to one of
the fundamental values of European

democracy – the freedom of speech and
expression.  
Tension is building up in the European
Union’s southern neighbourhood. The
activities of the ISIL terrorist group in Syria
and Iraq clearly demonstrate the necessity
of combating international terrorism, and
amending and supplementing legislation
both in Europe and Latvia to prevent
extremism and the participation of our
citizens in groupings of this kind. Terrorism
has become both an external and internal
challenge.
What will Latvia’s foreign policy address
during the 12th Saeima, and in 2015 in
particular?
Our diplomats and those who formulate
our national foreign policy will have to
handle four tasks:
First, strengthening the external security
of the country in the context of the rapidly
changing and dangerous geopolitical
situation.
Secondly, actively representing Latvia’s
national interests in the European Union
and effectively running Latvia’s Presidency
of the Council of the European Union.
Thirdly, enhancing the political and
economic competitiveness of Latvia both
on a global and regional scale.
And a fourth priority is maintaining and
strengthening a close connection with
Latvia’s diaspora.
Latvia’s interests lie in the implementation
of a coherent, active and principle-based
EU Common Foreign And Security Policy.
Honourable Members of Parliament,
In view of the threat of instability
in Europe, all efforts will be made in
Latvia’s diplomacy to reinforce domestic
and external security, both through an
enhanced presence of NATO Allies in the
region, and also through exploring new
export markets to promote the economic
competitiveness of our country.

Russia’s military activity was observed
near Latvia’s borders in previous years
already, and grew at an alarming rate in
2014, with the increase of Russia’s military
activity in the Baltic Sea region. In 2014,
more than 200 cases of interception were
registered in the air, and 50 by sea, which
surpasses the total number of incidents
during the past decade. Such activities pose
a threat to Latvia’s security. Key decisions
for Latvia’s security and defence were
made during the NATO Wales Summit;
these decisions strengthened Allied security
guarantees as well as the actual presence
of Allies in the Baltic States and Poland.
At the same time, it is Latvia’s own
primary duty to invest in strengthening
both homeland and external security. The
Law on Defence Funding provides for
spending 2% of GDP on Latvia’s defence
by 2020. Under the agreement adopted by
NATO’s member countries in Wales, 20%
of this amount will be spent on defence
investment and new equipment.
The past year has clearly proved that
national capabilities should be enhanced
not only to counter conventional military
threats, but also a new emerging threat. Socalled hybrid warfare has become reality in
present-day Europe. In 2014, together with
six other NATO Allies, Latvia has opened
the NATO Centre of Excellence for Strategic
Communications (StratCom) in Riga.
Jointly with other EU member states, we
shall work on the enhancement of the EU’s
capabilities for countering the impact of third
country propaganda in the EU media space.
Civilian and military cooperation should also
be strengthened by utilising dual purpose
resources in border defence. This means
enhancement of the justice system and
information space, as well as practical
capacity building amongst the state border
guard and security agencies.
In view of developments across the
globe, near the EU’s borders, and in the
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new hotspots with which we are familiar,
the European Security Strategy is
outdated. Its initial sentence “Europe has
never been so prosperous, so secure nor
so free” speaks for itself: the reality in 2015
is completely different from this statement
made in 2003. Therefore, the revision of
the European Security Strategy should
begin as early as Latvia’s EU Presidency.
The European Union should invest much
more in the development of joint defence
capabilities, boost its defence budgets,
improve its cooperation with NATO, and
modernise its defence industry.
Latvia will contribute to the
strengtheningof the Common Security and
Defence Policy (CSDP) of the European
Union by taking part in CSDP missions
and operations in Afghanistan, Georgia,
Somalia, and Mali. Latvia’s participation in
the EU civilian mission in Ukraine is also
planned. Latvia will certainly be advocating
closer cooperation under the CSDP with
the most capable member states of the UN
and NATO, and especially with the United
States of America.
Honourable Members of Parliament,
Against a background of volatile
security conditions, Latvia’s principal
task in its foreign policy in 2015 will be to
successfully manage the first ever Latvian
Presidency of the Council of the European
Union. The Presidency will show our identity
and ability as Europeans. I have no doubt
that the preparations for the Presidency
and the Presidency itself are making our
public administration and society in Latvia
as a whole more experienced and more
confident. Following on from a year when
Riga was the European Capital of Culture,
the Presidency’s public diplomacy and
culture programme will once more highlight
Latvia on the map of Europe.
In a close dialogue with nongovernmental organisations (NGOs) and
social partners at home, and with Italy and
54

Luxembourg in the Presidency Trio, Latvia
has defined three principal priorities for
Europe during its presidency in the first
semester of 2015.
The first priority of the Presidency is the enhancement of
Europe’s competitiveness. In practical
terms this will mean hard work on the
drafting of a new investment plan for the
EU, the so-called “Juncker plan”, the
establishment of the Energy Union, and
strengthening of the Banking Union to
put Europe back on the path of long-term
growth.
The second priority is the development
of a Digital Agenda. This means the
mainstreaming of the digital agenda in
EU policies, increased data security,
cybersecurity, and the promotion of the EU’s
Digital Single Market to increase the digital
competitiveness of the European Union with
respect to the US and Japan.
Thirdly, Latvia’s EU Presidency will
also turn attention to enhancing the EU’s
global and regional role. I wish to place
a special emphasis on this priority due to
its strong foreign policy dimension. The
first two priorities, for their part, have been
described in greater detail in the annual
Foreign Policy Report.
Latvia’s Presidency will focus on the
strengthening of EU cooperation with
the Eastern Partnership countries. On 22
May, Riga will host the Eastern Partnership
Summit. I am certain that this will prove to
be an historic milestone, one of the most
significant events of the Presidency, with
a number of challenging tasks. I would like
to highlight them.
First, the Riga Summit should send
a signal that the European Union has
clear interests in the strengthening and
continuation of the Eastern Partnership.
Second, the Riga Summit will take
stock of the fulfilment of objectives set
by the Vilnius Summit and provide a

preliminary assessment of implementation
of the Association Agreements. An
assistance programme should be prepared
to support practical implementation of the
Association Agreements.
Third, the process of visa
liberalisation with the Eastern Partnership
countries which comply with the criteria
should be taken forward.
And fourth, the EU, while pursuing this
initiative, should be looking at the individual
interestof each EaP country and their
readiness to cooperate with the EU, not
merely applying the same approach to all
six countries.
In 2015, as in the year gone by, the
attention of Latvia’s foreign policy will
be focused onUkraine. I would like to
emphasise that Ukraine, through its
presidential and parliamentary elections
held last year, has clearly defined its choice.
Ukraine has reinforced its course towards
integration with the EU and created a solid
foundation for continued reforms. It is vital
that also in future, a unified and supportive
EU policy be pursued in relation to Ukraine
with the aim of providing support for the
implementation of democratic reforms and
also financial support to the recovery of the
country. At the same time, success with
reforms depends greatly on Ukraine itself.
Latvia will follow the policy of support for
Ukraine both bilaterally and on an EU level.
Latvian president should come
from academic circles - head of Latvian
Academy of Sciences
RIGA, Mar 27, BNS - In the optimal
scenario, the president of Latvia should
come from academic circles, Ojars Sparitis,
President of the Latvian Academy of
Sciences, said in an interview with public
television Friday.
The president of the Latvian Academy of
Sciences believes that it would be possible
to find very flexible and highly learned
candidates in the academic environment.

“It is quite possible that we might find
very flexible, very erudite candidates in
this academic environment,” said Sparitis.
He mentioned as an example former
Latvian President Vaira Vike-Freiberga
who also came from academic circles and
adapted to her new role as head of the
Latvian state very fast.
Sparitis said that he too had been
approached as a possible candidate for the
Latvian presidency, but that he did not want
to run for this job at the moment.
“I do not find last moment offers
convincing, as the president’s powers
and actions are restricted by the current
distribution of power and existing leverages,”
the president of the Latvian Academy of
Sciences explained.
Sparitis said that although the ongoing
public debates about Latvia’s upcoming
presidential elections might be educating,
the scenario of the election might be
decided behind the scenes already.
Incumbent President Andris Berzins’
first term in office ends in July.
Riga newsroom, +371 6708 8611,
zinas@bns.lv
New political parties in Latvia may need
at least 500 founding members in future
RIGA, Mar 26, BNS - The Latvian
parliament on Thursday upheld in the first
reading the draft amendments to the law
on general elections that would increase
the minimum number of founding members
for establishment of a new political party to
500 from current 200.
The bill also contains a provision that
only the parties founded at least a year
before the general elections will be allowed
to run in the elections.
A panel of experts organized under the
auspices of the Latvian president in 2013
presented its proposals for improvements to
the political party system in late November
2014, and one of the conclusions was that
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the number of members was an important
factor demonstrating functionality of the
given party.
At present the minimum number of
founding members in Latvia is set at
200 as opposed to 500 members and
2,000 members in Estonia and Lithuanian
respectively. The experts agreed that
increasing the minimum number to 500
might be a way to improve institutional
maturity of the existing and would-be political
parties, while noting that a higher threshold
might interfere with political diversity on the
regional level, preventing establishment of
new parties that seek to operate only on the
level of local governments.
The parties coming and going on the
political scene in Latvia and the trend of
establishing new parties shortly before
the elections suggests that the political
process could be made more predictable
by introducing a requirement that only the
parties established a certain period before
the elections should be allowed to run in
the elections so that the voters would have
enough time to study their activities before
making their choice at the elections, the
experts said.
Riga newsroom, +371 6708 8611,
zinas@ bns.lv
2 Million Tourists Visited Rīga in 2014
The total number of tourists visiting
the city reached 2 million last year, which
represents a 15.6 percent increase
comparing to 2013. A total of 1,122,926
visitors stayed at hotels and other
accommodations in Rīga during the year
of European Culture Capital.
The average number of nights a
traveler spent in Rīga last year totaled in
1,953,199 nights, which is a 10 percent
increase. Although the number of Russian
tourists decreased 6.5 percent last year,
tourists from Russia still account for the

biggest number in Rīga hotels.
Russian tourists constituted 18.4
percent of all tourists in Rīga hotels and
other accommodations last year, while
tourists from Germany - 11.9 percent,
Estonia - 7.2 percent, Lithuania - 6.3
percent, Norway - 5.8 percent, Finland - 5.7
percent, Sweden - 5 percent, Great Britain
- 4.8 percent.
Number of British tourists in Rīga
increased the most - by 50 percent. The
number of German tourists grew 40
percent, while tourists from Belgium - 35
percent, Denmark and Belarus - 30 percent
each and Netherlands - 20 percent.
However, Rīga was also visited by
dozens of cruise liners last year, letting
the passengers spend only a day in the
capital, therefore - they are not included in
the statistics. For instance, almost 700,000
passengers traveled on the “Tallink” ferry
line between Latvia and Sweden in 2014.
Furthermore, nearly one-third of tourists
visiting Rīga do not stay in hotels or other
accommodations but prefer alternative
lodging.
“Based on information and statistics we
have, it is safe to say that the total number
of tourists in Riga reached 2 million in
2014. We were hoping very much that it
would happen, and it did thanks to fruitful
co-operation in the sector. Last year brought
about a remarkable drop in the number
of Russian tourists, we therefore decided
to re-focus on Western countries, which
made it possible to maintain steady growth
in the number of tourists. Our marketing
activities, participation in various fairs were
also contributing factors,” the Rīga Tourism
Development Bureau’s board member Vita
Jermoloviča explained..
At the end of 2014, there were 119
tourist accommodations with a total of
13,871 beds in Riga.
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