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4. maijs – nozīmīgākā diena Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanā

Tuvojas 4.maijs, taču ar kādām sajūtām mēs to gaidām – ar patriotismu vai
uzskatām, ka tā būs mums parasta brīvdiena? 4.maijs ir Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, taču pirms pāris gadiem veiktais
pētījums apliecina, ka tikai 31% iedzīvotāju skaidri zina, kas pirms 25 gadiem notika
4.maijā, savukārt, domājot par svētkiem maijā, lielai daļai tie joprojām asociējas
vien ar papildu brīvdienām un svinībām pie uzvaras pieminekļa.
Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuŗu 1990. gada 4. maijā tika atjaunota
Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas
Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro
agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.
Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kuŗā 1990. gadā tika ievēlēts
201 deputāts. Lai likumdevēji nobalsotu par deklarāciju “Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu” bija nepieciešams 2/3 no deputātu skaita atbalsts jeb
132 balsis. Deklarāciju sagatavoja un atbalstīja Latvijas Tautas frontes frakcija
(pie tās teksta gatavošanas darbojušies Romāns Apsītis, Valdis Birkavs, Vilnis
Eglājs, Aivars Endziņš, Tālavs Jundzis, Andrejs Krastiņš, Egils Levits un Rolands
Rikards], pret bija Interfronti atbalstošie deputāti.
Ar 138 balsīm “par”, 0 “pret” (deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā
nepiedalījās) un 1 “atturas” Augstākā Padome to pieņēma. Tika pasludināts pārejas
posms no Latvijas Republikas Augstākās Padomes līdz Saeimas sasaukšanai.
Deklarācijas pieņemšanas laikā pie Augstākās Padomes ēkas (tagad Saeimas
ēka) pulcējās liels neatkarības atbalstītāju pulks un deputāti pēc pozitīvā balsojuma
tika ar sajūsmu sagaidīti Jēkaba ielā.
1990.gada 4.maijā par Neatkarības deklarāciju balsoja arī ķekavietis Jānis
Biezais, vecākais ekonomists kolhozā „Ķekava” no 1980.-1990.g. Atmodas laikā
kopā ar domubiedriem piedalījās LNNK[1] izveidē, darbojās Latvijas Tautas
frontē[2] , no kuŗas arī tika izvirzīts par Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāta
kandidātu un tika ievēlēts. Darbojās Ekonomikas komisijā, vadīja vairāku atjaunotās
valsts likumprojektu izstrādi, strādāja par Ķekavas pagasta ekonomistu. Apbalvots
ar 3.šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Turpinājums 4. lpp.

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, 8. maijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.
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Senioru saiets
piektdien, 8. maijā

Maija senioru saietā skatīsimies
Latvijas pagājušā gada populārāko filmu,
traģikomēdiju „Džimlai Rūdi Rallalā”.
Domāju ka šī filma senioriem sevišķi
piemērota, jo ir par cilvēkiem mūsu gados.
Filmas gaŗums 1 stunda un 45 minūtes
Īss filmas pārskats: Veco ļaužu
pansionāta iemītnieki jau gadiem ilgi jūtas
nevienam nevajadzīgi un traucējoši. Bet
tad viņiem rodas traka ideja – atteikties
no pensijām un doties brīvprātīgi armijā,
tā glābjot valsti finanšu krīzes laikā
un aizraujoši pavadot dzīves pēdējos
gadus. Vecīši ir gana gudri, šo notikumu
organizējot, un tagad īstie piedzīvojumi
sākas. Kulminācija visam ir veco ļaužu
armijas daļas dalība NATO apvienotajos
manervos.
Nāciet paši un aiciniet draugus lai nāk
jauni, un netik jauni.
Ivars Šeibelis

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
Juri Krādziņu, Andri Zīdu, Velgu Galviņu,
Marutu Tauriņu, Jāni Treimani, Jāni
Čečiņu, Ilgu Kārkliņu, Fomaidu, Siļķēnu,
Annu Ozoliņu, Māri Bruzguli un Imantu
Liepiņu. ■

SLB valdes sēde
8. aprīlī

Sēdi vada biedrības priekšsēdis Jānis
Grauds.
Valde piekrīt sagatavot jaunus
statūtus Sidnejas Latviešu biedrībai.
Tagadējie statūti ir novecojuši un daudz
paragrāfu vairs neattiecās uz tagadējo
biedrības darbību. Jaunie statūti tiks
sagatavoti un piesūtīti biedriem pirms
pilnsapulces, lai tos varētu apstiprināt
pilnsapulcē. Statūti būs sagatavoti angļu
un latviešu valodās, bet angļu valodas
uzmetums būs uzskatīts ka oficiālais
dokuments.
Tika noskaidrots ka biedrība nevar
saņemt „Not for Profit Charitable
Organisation” jaunāko valdības
kvalifikāciju. Ir arī noskaidrots ar
taksācijas nodaļu Kanberā ka Sidnejas
Latviešu biedrība ir uzskatīta kā
sabiedriska organizācija, kas ir atbrīvota
no nodokļiem (Sydney Latvian Society
Ltd is a Public Company Exempt from
Income Tax Entity). Ar šo kvalifikāciju
SLB drīkst darboties kā to ir iepriekš
darījusi bez nodokļu maksāšanas
valdībai atskaitot GST. Visi ienākumi ir
atbrīvoti no nodokļiem.
Lielās zāles dzesinātāja atjaunošana
virzās lēnam uz priekšu, gaidam saņemt
trīs tāmes darbam.
Par jaunām gaismām zālē,
valde nolēma pieaicināt neatkārīgu
apgaismošanas speciālistu, kas
dotu padomu par vispiemērotāko
zāles apgaismošanas iekārtu mūsu
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vajadzībām.
Valde apstiprināja 2015-2016 gada
budžetu un tas tiks pasniegts pilnsapulcē.
Klāra Brūvere deva pārskatu par loti

veiksmīgi sarīkotu „Baltic Film Festival”
ar $5,000 atlikumu. Šogad festivāls
tiks rīkots vēlāk lai nesakristu ar citiem
festivāliem. Doma ir rīkot oktobrī.
DP

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
4. maijs – nozīmīgākā diena ...
Turpinājums no 1.lpp.
1990.gada 4.maijā Latvijas PSR
Augstākajā Padomē pieņemtā Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācija bija
pirmais nopietnais solis pretim valsts
pilnīgai neatkarībai un starptautiskai
atzīšanai, lai gan iekšpolitiskā situācija
bija nestabila un PSRS centrālās
varas nostāja pret Latvijas tautas
neatkarības centieniem negatīva un
neprognozējama. Jau 14. maijā M.
Gorbačovs parakstīja dekrētu, kuŗā
Latvijas, tāpat kā Igaunijas un Lietuvas
deklarācijas tika pasludinātas par
neatbilstošām PSRS konstitūcijai un
citiem PSRS likumiem. Līdz ar to arvien
vairāk saasinājās politisko spēku par un
pret Latvijas neatkarību konfrontācija.
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pieņemšanas diena
patiešām mainīja Latvijas vēsturi,
tā bija uzdrīkstēšanās, vēsturiskā
taisnīguma un Latvijas tautas nākotnes
goda jautājums. Vēl Latvija piedzīvoja
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barikāžu laiku un citas negācijas, ko
sagādāja PSRS centrālā vara, bet
tai vairs nebija spēka un atbalsta.
Rezultātā iekšēju pretrunu plosīta valsts
apvērsuma rezultātā beidza pastāvēt pati
PSRS. 1991.gada 21.augustā, pieņemot
Latvijas Republikas konstitucionālo
likumu par Latvijas Republikas
valstisko statusu, tika institucionalizētas
Neatkarības deklarācijas idejas par
Latvijas Republiku kā neatkarīgu un
suverēnu valsti.
[1] Latvijas Nacionālās Neatkarības
Kustība (LNNK) bija politiska
organizācija Latvijā no 1988. gada
līdz 1997. gadam, kad tā apvienojās
ar apvienību Tēvzemei un Brīvībai,
izveidojot jaunu partiju – Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK.
[2] Latvijas Tautas fronte (LTF)
bija sabiedriski politiska kustība un
organizācija LPSR un Latvijā laikā
no 1988. līdz 1999. gadam, kuŗas
izveidošanās un darbība aizsāka t.s.
Trešo Atmodu.
Aija Grīnvalde

Foto: Ojārs Greste

SLB Dāmu kopas
sarīkojums

kūkas, bet arī, bez atlīdzības strādājot,
ieguvusi materiālu atbalstu biedrībai.
Kā programmas lapiņā lasījām, Dāmu
S i d n e j a s L a t v i e š u kopas peļņas atlikums nodots SLB,
b i e d r ī b a s D ā m u k o p a , parasti apmēram 24,000 gadā, tad pa
kuŗai pērngad bija 40 gadu šiem 41 gadiem tas būtu tuvu 1miljonam
jubileja, šogad iesāka jaunu dolaru.
Sarīkojumā par gaismu, skaņu
desmitgadi ar sarīkojumu 10.
aprīlī nama lielajā zālē, tur sapulcinot un techniku gādāja Jānis Grauds
kuplu apmeklētāju skaitu. Pēc pusdienu un Ojārs Greste, par ziediem Dace
maltītes ar ceptu šķinķi, kartupeļu Celinska, par loterijām Ina Rone un
sacepumu, gaŗām zaļām pupām un Ināra Upīte, par karstvīnu Inese Rone
ziliem sautētiem kāpostiem, kam sekoja un programmas lapiņu Pēteris Kļaviņš.
kafija vai tēja ar pīrāgiem, smalkmaizēm, Dāmas darbojušās jau no 1952. gada,
kūkām vai torti, apmeklētājus uzrunāja bet Dāmu kopu dibinājis toreizējais SLB
Dāmu kopas priekšniece Ināra Krūmiņa, valdes priekšnieks Vidvuds Koškins
vispirms pateicoties visiem, kas te 1974. gadā ar statūtiem un valdi. No
ieradušies. Tāpat viņa pateicās jaunajai tā laika priekšnieces bijušas: Vanda
paaudzei, kas vēlāk uzstāsies ar Treimane no 1974. gada, Mirdza
mūzikālām veltēm un Ojāram, Jānim Polikēviča no 1982. gada, Ināra Krūmiņa
un Pēterim, par viņu atbalstu. Nesen no 1984. gada, atkal Vanda Treimane
pārlasījusi senāko darbinieču sarakstu, no 1992. gada, Edīte Soboļevska no
viņa no tiem vērojusi, ka kopā tagad 1995. gada, Vaira Dortiņa no 2003.
trūkst daudz darbinieču, kas agrāk gada, Edīte Soboļevska-Birzule no
gādājušas, lai namā būtu patīkama 2007. gada un atkal Ināra Krūmiņa no
un sirsnīga gaisotne, tāda kā mazā 2014. gada. Programmas lapiņā vēl
Latvija, kur piekopj latviskas tradicijas pieminēts, ka Dāmu kopas darbinieces
un parašas. Tālāk viņa vēl pieminēja, ka ar ieņemto naudu atbalstījušas Latvijā
kopai ir divas lomas, jo tā nevien gādā skolas, slimnīcas, bāriņu namus, trūcīgo
par kafejnīcas apmeklētāju labklājību, lai ģimenes un Okupācijas mūzeju, kas
tur vienmēr būtu kafija, zupa, pīrāgi un no 1994. gada saņēmis 40,000 dolāru.
Pēc 41 gadiem kopā
vēl arvien strādā
Vija Bruzgule, Ināra
Krūmiņa, Ilga Mačēna
un Ina Rone. Ina Rone
arī visus šos gadus
bijusi vienīgā Dāmu
kopas kasiere.
Priekšnesumus
iesāka dāmu kopas
darbinieces ar Vitas
Kristovskas rakstīto
un diriģēto 21 pantu
dziesmu, kas iesākās
ar vārdiem „Kafejnīcas
“Kafejnīcas dāmas esam, ei lai lī ...”
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Foto: Ojārs Greste
Foto: Ojārs Greste

meiļā, Aijā manu vieglu
prātu un kopdziesmu,
apmeklētājiem līdzi
dziedot Dažu skaistu
ziedu.
Īsā skečā piedalījās
Ināra Krūmiņa un
Pēteris Kļaviņš,
pēdējam lasot avīzi,
bet Inārai apvaicājoties
par apmierinātību
kafejnīcā, uz ko Pēteris,
avīzes rakstos iegrimis,
atbildēja tikai ar „Jā, jā.”
Sekoja īsfilma, kuŗā
rādīja kādu Bumbēra
Gints Kārkliņš, Aija Dragūna un Ivars Štubis
nogalinātu Elīnu
Figūru un, tā kā filmā nevienu pīrāgu
dāmas esam, hei, lai, li, lai, li, lā,
Smaidot kafiju mēs vāram” un neredzējām, tad nospriedām, ka šī
nobeidzot dziesmu ar „Kafejnīcas īsfilma nav no Pīrāgu konkursa.
Sarīkojums pēc trim stundām beidzās
dāmas esam, Smaidot jaunus spēkus
ar lielās loterijas laimestu vilkšanu, ko
gaidam.”
Uz skatuves uzkāpa un sāka spēlēt vadīja Jānis Čečiņš, Laurai Moļņikai
un dziedāt vispirms Ivars Štubis ar Aiju velkot biļetes un Inai Ronei nolasot
Dragūni, kam pēc laika pievienojās numurus un laimētāju vārdus. Pie loterijas
Gints Kārkliņs un vēlāk arī Voldis galda vēl strādāja Dace Bogdanoviča un
Kains. Dziesmās dzirdējām, cita starpā, Ilga Mačēna. Mazās loterijas biļetes vilka
... jo tu esi dzīvs, Tõli dzeivoj muna jau no paša sarīkojuma sākuma paši
maksātāji, tūlīt arī saņemot laimestus.
Pēc sarīkojuma tie, kas
vēlē-jās varēja
iegādāties
kastītēs
sakārtotās
galda dekorācijas
puķes.
T a g a d
būs jāgaida
kādu gadu
uz nākamo
Dāmu kopas
sarīkojumu.
Juris
Krādziņš
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Jāņa Puisēna
simtgade

Šodien Sidnejas latviešu vīru koris
(SLVK) sanāk uz mēģinājumiem un
uzstājas dažādos sarīkojumos ar skatu,
lai netālā nākotnē atzīmētu savas
darbības 60 gadu jubileju. Šodien, lai
atceramies un pieminam to personību,
kuŗa darbība un skats tālā nākotnē
šo izdevību radīja. Diriģentam Jānim
Puisēnam atzīmējam 100. dzimšanas
dienu.
Jānis dzimis 1915. gada 27. aprīlī
Tomskas apgabalā Krievijā. 1920. gadā
ģimene atgriezās Latvijā. Jānis auga,
izglītojās un strādāja brīvajā Latvijā.
Sākās 2. pasaules kaŗš, okupācija, atkal
bēgļu gaitas, nometņu dzīve Vācijā,
emigrēšana uz tālo
Austrāliju.
Pagājušā gadsimteņa 50. gados
Sidnejā rosīgi darbojās
vīru dubultkvartets
„Imanta” un to ar
izcilām sekmēm vadīja
Jānis Puisēns, bet
Jānis juta ka latviešu
dziesmas atskaņojums
ar plašāku elpu, daudzbalsību varētu
skanēt vēl brīvāk un varenāk vīru
koŗa izpildījumā. Nobrieda doma par
tā dibināšanu. Jānim Puisēnam radās
atsaucīgi entuziasti un sākās dedzīga
vīru koŗa organizēšana.
1956. gada 2. martā uz koŗa
dibināšanu un pirmo mēģinājumu
kopā sanāca 23 dziedātāju. Sākās
rosīga darbība, korim pievienojās jauni
dziedātāji. 1958. gadā korī dzied 40
dziedātāji, 1959. gadā 52, 1961. gadā
koŗa sarakstā minēts 61 dziedātājs.
SLVK goda biedrs, dziedonis Kārlis
Nīcis 1966. gadā rakstīja: „...diriģents
Jānis Puisēns ir Austrālijas latviešu

lielākā un mākslinieciski izcilākā vīru
koŗa dibinātājs un tā ilggadīgais vadītājs,
kā arī koŗa pulsējošā sirds...” Bez vīru
koŗa, Jānis Puisēns dibināja arī sieviešu
kori “Sidrabeni.” 1969. gadā SLVK
uzstājas 13 reizes.
1970. gadā Jānis Puisēns
sastāda koŗa 15 gadu darba atceres
koncerta programmu un sāk dziesmu
i e s t u d ē š a n u . S LV K d z i e d c i t u
organizāciju sarīkojumos, kad 24.
augustā, negaidīti, kori un visu latviešu
sabiedrību sasniedz ziņa par diriģenta
Jāņa Puisēna traģisko nāvi. Mūžībā
aizgājis izcils latvju tautas dēls, patriots,
sabiedriskais darbinieks, mūziķis, koŗu
diriģents. SLVK atceras un piemin Jāni
puisēnu viņa 100. dzimšanas dienā.
SLVK dibinātāju rindas priekšgalā ir
Jāņa Puisēna vārds. Bet, vēl šodien,
koŗa aktīvo dalībnieku sarakstā lasām
Puisēna vārdu; SLVK dzied viņa dēls
Richards
Daina Jaunbērziņa

Ceturtdienas
pusdienas

Ceturtdienas pusdienas latviešu namā,
Stratfīldā, Dāmu kopas vadībā tiek rīkotas
jau kādus desmit gadus trīs reizes mēnesī.
Tās parasti notiek plkst. 12.00, bet nenotiek
tanīs nedēļās kad ir senioru saieti.
Mums ir labas saimnieces, pareizāk
būtu viņas saukt par „šefienēm”.
Ēdienu izdoma, kvalitāte un bagātība ir
apbrīnojama, apkalpošana laipna, kā arī
ir patīkama un mājīga gaisotne.
Jūs varat pusdienot pie kopgalda
jeb atsevišķiem galdiņiem. Jūsu izvēle.
Pusdienu cena $15.00 katram. Cenā
ietilpst gaļas ēdiens, saldais un kafija ar
mājās ceptiem biskvītiņiem.
Nākiet un sviniet dzimšanas dienas,
vārda dienas jeb vienkārši pavadiet pāris
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stundas latviskā vidē. Ņemiet līdzi arī
savus cittautiešu draugus, angļu valoda
mums nesagādā grūtības.
Ja vēlaties ierasties vairāk kā divu
personu kompānijā, lūdzu piezvaniet
kādas pāris diena iepriekš, lai saimnieces
var iegādāties vajadzīgos produktus.
Visus mīļi gaidīsim un gaviļniekiem
pasniegsim pa ziedam.
Zvanīt: Ievai (02) 9630 5471
Inārai (02) 9790 6072
Mob: 0425 392 988

Sidnejas latviešu
teātŗa izrāde 30. un
31. maijā

Aivas Birbeles komēdija – Zaļā Zona.
Aktieri iedzīvojušies savās lomās.
Kādus tēlus, kādus raksturus tad redzēsiet
mūsu izrādē? Ko varam jums solīt?
Divas saimes, abas – matriarhātas,
valda mātes – lugā saka – ‘Vella pillas ir
tās latviešu sievietes’, bet tā nav lugas
galvenā tēma – komēdijai nav dziļa
zemteksta.
Vestkājas – viesu nams un pirts pār
ko valda Marika – sieviete labākajos
gados, īstena saimniece savā namā
un dārzā (dramaturģes vārdi). Loma
kā rakstīta Lindai Ozerei. Jācīnas lai
bērniem labāka dzīve – nevar padoties,
jāmeklē atrisinājumi, varbūt pat ārpus
likuma. Viņas meita – Agnese – precību
gados, bet ne jau viss iet gludi. Bonijai
Viļumai būs iespēja parādīt kā reizēm
untumaina, reizēm stūrgalvīga tomēr
var panākt savu. Viņu atcerēsieties no
Gājputnu izrādes. Vestkājās par pirtnieci
strādā Skaidrīte – Lija Veikina. Viņa
saredz šai tēlā modernāku Blaumaņa
Trīni – kas pati raksturo savu dzīvi ar
vārdiem ‘Dzejot man neļauj, mīlēt man

liegts. Vai velti šai pasaulē, pēc laimes ir
spiegts?’. Trijotnes trešais tēls – Alberts
– pensionēts kapteinis, vērā ņemams
precinieks (vismaz pēc paša domām) –
kuŗš vai nu dzenas pēc mīlas, vai katru
rītu lasa reklāmas avīzītes meklējot kur
kas lētāks iepērkams. Ojārs Greste labi
pazīstams raksturu lomās un šeit atkal
rādīs savas spējas ko krāsainu pielikt
tēlam.
Norvaiši ir otra saime – ‘jaunsaimnieki’
šai lauku pilsētā, nevienam nav īsti skaidrs
kas ir šī ģimene. Norvaišu māte – kuŗu
neviens nav redzējis, gādā par savējiem.
Lija Veikina parādīs savas spējas tēlojot
gan Skaidrīti, gan arī Norvaišu māti –
divus atšķirīgus tēlus. Tas aktrisei, kas
apsveicami pierādijusi savas spējas
daudz un dažādās lomās, būs tīrais nieks!
Māte, prombūtnes laikā, uzticējusi savu
saimniecību atbildīgai un noteiktai meitai
Janīnai un dēlam Brunim, kuŗš sapņo
par karjeru Dailes teātrī un kam lauku
darbi nemaz nav pie sirds. Jauni spēki
SLT – Marita Lipska un Edgars Pudāns.
Marita jau pazīstama latviešu sabiedrībā,
Edgars nesen iebraucis Sidnejā studēt,
sāka ar tautas dejām un tagad teātri.
Par viņu onkuli, Kārli, neatklāšu – lai jau
paliek kāds pārstiegums izrādei. Jānim
Čečiņam izaicinājums tikt galā ar šo
lomu. Bet vai tad viņš kādreiz nav paveicis
to ko uzņēmies?
Pilsētas policistu Kristapu – kam
īpašā policista intuīcija saka, ka jāpaliek
postenī un jānovērš nelaime, atveidos
Andris Kariks. Bet – kā ar mīlestību?
Ja nebūtu eksotiskās puķes tīkojošais
bankas darbinieks – Jānis Grauds
un sieviešu klubiņa ‘Ašās kaijas’
dalībnieces,varbūt viss notiktu citādi!
Kā režisors, esmu izlēmis skatuvi
iekārtot zāles vidū. Man svarīgi, ka
aktieriem ir ciešs kontakts ar skatītājiem
– un to ir vieglāk panākt šādā intīmākā
izkārtojumā. Birbeles luga ir arī ļoti
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piemērota tādai uzvešanai.
Tāda nu tā ‘ēdam karte’ Zaļai zonai.
To visu esat mīļi aicināti baudīt vai nu
sestdien 30. maijā plkst 15.00, vai
svētdien 31. maijā plkst. 13.00. Varat
arī nākt uz abām izrādēm! Biļetes var
iegādāties, vai aizrunāt, pie Imanta
Līča – grāmatnīcā, parastajās darba
stundās. Ieteicams – lai varat būt droši
par labākajām vietām!
Jānis Grauds – režisors.

dienām. Izvilkumi iesākās ar Kultūras
dienu vadītāja Jāņa Čečiņa uzrunas
sākumu, pēc tam no Atklāšanas
koncerta atskaņoja Viktorijas Mačēnas
komponēto skaņdarbu Ilgas un Ivara
Štubja aranžēto Seši jauni Bandinieki ar
Sandru Birzi pie klavierēm un Jāni Lauru
ar čello. No Garīgā koncerta Sv. Jāņa
baznīcā atskaņoja vīru koŗa dziedāto
Ritmaņu Manai tautai, bet Imanta
Ziedoņa un Renāra Kaupera Gods
Dievam augstībā dziedāja Ella Mačēna
ar ukuleli un Ivars Štubis ar ģitāri. No
Laimas muzykantu koncerta filmā bija
Seniori aprīlī atceras uzņemta dziesma Auga, auga rūžena.
Sekoja izvilkumi ar Putnubiedēkļa
55. Kultūras dienas dziesmu no teātŗa izrādes par Burvi no
Senioru saietu 10. aprīlī Sidnejas Ozu zemes. No īsfilmu konkursa „Pīrāgs”
Latviešu Nama Mārtiņa Siliņa zālē Ivars izvilkuma bija īsfilma par Pazudušo
Šeibelis iesāka parādot Ojāra Grestes pīrāgu. Kādu desmit deju izvilkumus
darināto video filmu ar izvilkumiem mums rādīja no Tautas deju uzveduma.
no nesen aizvadītām 55. AL Kultūras No Kopkoŗu koncerta izvilkuma vispirms
jauktā koŗa dziedātā Tev
mūžam dzīvot, Latvija,
Elzai Celinskai 107 gadi
tad vīru koŗa izpildījumā
Bruno Skultes un
Teodora Tomsona Aijā
un tad atkal no jauktā
koŗa Mārtiņa Brauna un
Raiņa Saule, Pērkons,
Daugava. Īss izvilkums
no 55KD noslēguma ar
karoga nodošanu Larai
Brennerei no Melburnas
un Ērika Ešenvalda un
Anitas Kārkliņas Dvēseles
dziesma apvienotā
jauktā koŗa izpildījumā.
Izvilkumu noslēgumā no
Pernigeles koŗa koncerta
tajā dziedātā Gaismas
pils. Šajā stundu gaŗā
31. martā Elza Celinska kopā ar saviem radiem
filmā iejutāmies atkal kā
nosvinēja savu 107 dzimšanas dienu. Viņa joprojām
Kultūras dienās, bet filmā
moža un vienmēr apjautājas kā veicas darbi Biedrībā.
sejas bija lielākas nekā tās
Dēls, Māris jau visiem pazīstams, jo viņa ceptie pīrāgi
varējām saskatīt koncerta
vienmēr pieprasījumā Biedrībs kafejnicā.
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Foto: Ojārs Greste

AL55.KD dziedātāji gatavojas uz kopkoŗa koncertu Sidnejas Latviešu nama
Baltajā zālē
laikā. Arī dalībnieki nu varēja apskatīt
paši sevi priekšnesumu laikā. Kad filmā
atskanēja aplausi, arī skatītāju rokas
cēlās tiem pievienot savus. Pie Ojāra
Grestes vēlāk bija iespējams iegādāties
viņa uzņemtās filmas par Kopkoŗa
koncertu un Pernigeles koncertu, bet
pēc nedēļas varēšot saņemt arī filmas
par Garīgo koncertu un teātŗa izrādi.
Otrā daļa iesākās ar Latvijā darināto
filmu ar nosaukumu Jaunatne Latvijas
brīvības cīņās, kur atsevišķas epizodes
pieminēja un par tām pastāstīja
vēsturnieki Valters Ščerbinskis, Ēriks
Jēkabsons un Juris Cigānovs. Filmā
pastāstīja, ka skolnieki iestājušies jau
1918. gadā organizētā Latvijas armijā, no
tiem 300 jaunāki par 16 gadiem un viens
pat bijis tikai 9 gadus vecs. No skolnieku
rotas 72 piedalījušies apsardzē Rīgā.
Bija arī Selonijas krustdēli ar Gustavu

Celmiņu priekšgalā, kas uzvilkuši
karogu mājai Raiņa bulvārī 19. Daudzi
pievienojās Studentu rotai, kas 2. janvārī
atstāja Rīgu, lai dotos līdzi valdībai
tās apsargāšanai. Kad jau iepriekš,
decembrī, Latvijā bija iebrukusi Sarkanā
armija ar sarkaniem strēlniekiem,
vācieši organizēja landesvēru, kuŗa
sastāvam bija pievienots arī Kalpaka
bataljons.
No ziemeļiem Latviju sāka atbrīvot
igauņi kopā ar latviešiem. Kad vācieši
tiem uzbruka, nosaucot tos par
komūnistiem, latviešu armijā iestājās
skolnieki no Valmieras un Cēsīm
organizējot Cēsu pulku Aleksandra
Grīna vadībā. Pirmais cīņās kritušais
jauneklis bija 19 gadu vecais Edgars
Krieviņš. Cīņās krita no Cēsu pulka
kādi 9 un 20 ievainoja. Kā piemēru un
ieganstu jauniešu iestāšanai armijā
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minēja Gaujas tilta sadedzinātās koka
daļas.
1919. gada oktobrī sākās cīņas ar
Bermonta armiju, kas atkal veicināja
brīvprātīgo pieplūdumu Latvijas armijā.
Studentu bataljonā bija kādi 120 vecumā
no 11 līdz 18 gadiem. 11 gadu vecais
pieņemts pēc vilcināšanas, jo parasti
iesaukšanai esot pieņemti tikai no 12
gadiem. Kaujās krita 34 jaunāki par 17
gadiem, bet pazuduši 17, 27 apbalvoti ar
Lāčplēša kaŗa ordeni. 1938. gadā uzcēla
pieminekli Cēsu rotas skolniekiem, ko
1950. gadā, padomju laikā, demontēja,
bet to atjaunoja 1992. gadā. Izvikumi no
statistikas par jauniešu skaitu brīvības
cīņās vismaz man līdz šim bija nezināmi,
tādēļ bija interesanti tos uzzināt.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas
nodibinājās Zemessargu organizācija.

ASV kaŗavīri
pārsteigti par
latviešu tautas
izdzīvošanas spējām

Eiropas valstu kaŗavīriem Latvijas
Kaŗa mūzeja ekspozīcijās skartās
temas bijušas kopumā pazīstamas, jo
kontinenta valstīm 20. gadsimtā bijusi
līdzīga pieredze.
ASV kaŗavīrus pārsteidzis latviešu
pieredzētais gan Pirmā pasaules kaŗa,
gan arī Otrā pasaules kaŗa laikā.
Sabiedroto kaŗavīrus, apmeklējot
Latvijas Kaŗa mūzeju, pārsteigusi
latviešu tautas varonība un spējas
izdzīvot sarežģītos apstākļos, sacīja
mūzeja Izglītības un informācijas
nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs.
ASV kaŗavīriem bija liels šoks par to,
ka Pirmā pasaules kaŗa laikā Latvija
zaudēja aptuveni pusi iedzīvotāju.
Brīvā Latvija
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Tās jaunākās vienībās – jaunsargos
tagad uzņem jau no 10 gadiem.
Otrā filma, kas darināta jau 2013.
gadā, bija par svētkiem Skrundā, kas
patreiz esot jaunākā pilsēta Latvijā un
kuŗai bija 17 gadu jubileja. Tai par godu
bija svētki 3 dienas. Tur bija gan bērnu
nodarbības, kuŗās ar smiltīm veidoja
gleznas, kaŗavīri parādīja kā ģērbās
senie kurši pirms 1000 gadiem, kā
arī pasaulē pazīstamo kuršu zobenu;
parādīja arī kā atbrīvojami ķīlnieki. Bija
laivu parāde pa Ventu, orientēšana
un virves vilkšana. Noslēgumā Ivars
Šeibelis solīja, ka, ja tā laikā pienāks,
nākamā senioru saietā rādīs jauno,
interesanto filmu Džimlairūdi rallallā
it kā par vecu gada gājuma latviešu
iesaukšanu armijā.
Juris Krādziņš

Ž-Ž-ŽURKA KLĀT!

Beidzot ir klāt! nobriedusi, politiska satīra
Žurka! Nosaukums: ž-žžurka varētu Žurkas žanra
cienītājus maldināt, ka
šogad ž-ž-žurka mūs ieaijās
saldā miedziņā. Nekas tamlīdzīgs! Šī
Žurkas izrāde bija spraiga, dzēlīga,
trāpīga ar asiem zobiem. Pēc pirmā
cēliena bija jautājums: „Kā viņi spēs šo
cēlienu pārtrumpot?” Ar lielām grūtībām
– čut, čut - tomēr, līdz mielēm neizdevās
pārtrumpot.
Režisors Valdis Lūriņš Žurkas izrādei
bija sapulcinājis lielisku, profesionālu
ansambli. Četri skeču autori: Niklāvs
Nagla, Egīls Zirnis, Valdis Lūriņš, Valdis
Zilvers ar 30 skečiem un dziesmām,
nenogurstoši piesātināja divus cēlienus.
Režisora Lūriņa veiksmīgās izdomas
un ansambļa profesionalitātes rezultātā

Žurkas materiāls kopumā
bija vizuāli baudāms,
daudzpusīgs.
Drosmīga politiska
satīra! Politiķu kariķējumi,
profesionālu aktieru
izpildījumā, izpelnījās
smieklu šaltis un bagātīgus
aplausus. Lai arī dažreiz
satīra šķita skarba, dažs pat domātu, ka
netaisnīga, tomēr, ja palūkojamies uz šo
politiķu darbiem, vārdiem, izdarībām, tad
jāatzīst, ka dzīvē viņu izdarības ir, un vēl
vienmēr turpina būt, nepieņemamākas
nekā šīs Žurkas satīra. Visi Žurkas
satīras „aplaimotie” vēl vienmēr sēž
Saeimā, vēl ir tautas acu priekšā un
nekas no politiķu vārdiem, darbiem
un nedarbiem nav publikai aizmirsies.
Karikatūra ir tāds greizais spogulis,
bet patiesais atspulgs var būt vēl
nepieņemamāks. Kā mēs šos politiķus
mainīsim? Biezas ādas, kurlas ausis
(dažam pat papīrnauda no ausīm
lien laukā – nav domāti neviens no
pieminētajiem), šķeltas mēles, iegājuši
vecās sliedēs, pašpārliecināti, vareni,
neaizskarami nedz no tiesām, nedz
tautas. Tas ir satīras uzdevums caur
smiekliem rāt, strostēt negausīgos, jo
nevienam sevišķi netīk, ja ir kļuvis par
izsmiekla objektu.
Žurkas konferansjē, Mārtiņš
Egliens, ar draudzīgu smaidu atsaldēja
publiku, kas drīz vien sekoja Mārtiņa
norādījumiem un iesaistījās izrādes
gaitā – gan ritmiski sitot plaukstas, gan
dziesmām dziedot līdzi piedziedājumus.
Par piemēru, dziesmiņa par deputātiem:
„Sanāca saeimā 100 deputātu; Solvita
ienāca neaicināta; ai, ai, čam, čam
neaicinātā...” Otrā cēlienā publika
Mārtiņam „ēda no rokas” un pat nelūgta
iesaistījās darbībā.
Valsts prezidentu Bērziņu, bez
liekiem pārspīlējumiem, atveidoja

Uldis Dumpis, no lapiņas
lasot sagatavoto runas
tekstu, klausoties arī uz
sufliera norādījumiem:
„tagad pauze! – pauze!”.
Prezidentam rodas
apjukums, skats bezcerīgi
klīst apkārt un runas laikā
viņš neglābjami atkārto:
„... pauze?... pauze..”. Skečs bija
īss, bet trāpīgs. Programmā ievietots
īss dzejolītis: „Visas tautas ievēlētu
prezidentu vajag mums, Tas būs vīrs,
kas sit pa galvu, kad nāk satricinājums.
Prezidentam uzticēsim visu mūsu rūpes
nest... Tad būs pensijas kā mājas, algas
– tā kā augstceltnes.”
Mārtiņš Egliens bija bezkaislīgs
intervētājs, tādam veiksmīgam
intervētājam arī jābūt, skečā Intervija
ar Nilu. Drosmīga satīra, ja atceramies
sašautā portāla kompromat.lv žurnālista
Leonīda Jākobsona likteni. Skečam
autors nav minēts. Intervijas beigās Nils
piecēlās kājās, kā Supermens lidoja
skatuves aizmugurē, un tad mainīja
kreklus ar zīmoliem: gan Eiropas
Savienības zvaigžņoto logo; gan Rīgas
sirsniņu ar balto garumzīmi; gan rēcoša
lāča attēlu; gan Mildas trīs zvaigznes,
bet augšējā zvaigzne šeit bija sarkana!
Saeimā ir sešas politiskās partijas
un publika veiksmīgi uzminēja ikvienu
no attēlotajām partijām. Visskaļākos
smieklus guva lauku atuškas koka
durvis ar izgriezto sirsniņu, kur parādījās
politiķes Sudrabas seja - No sirds
Latvijai! - attēlotāja, kas skečā par
kāpšanu lidmašīnā atkārtoja: „Tā ir kāda
cita, neesmu tā es!”
Tā varētu vēl ilgi un gari aprakstīt
šo dzēlīgo Žurku, bet jums pašiem
jāsteidzas nopirkt biļetes pirms žu-žužurka aizvelkas vasaras brīvdienās.
Iesaku nepalaist garām!
Šādu politisku satīru vēlētos redzēt
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ik mēnesi, Kultūras sadāļā, kaut vai
10 minūšu garumā, Mārtiņa Egliena
intervijās ar kādu no negaušām, jo darbi,
nedarbi, aktualitātes publiskā telpā ir
nebeidzamā krājumā.
Anita Apele

Bauskas dome
izveido 13 cilvēku
darba grupu Rail
Baltica apspriešanai

Bauskas novada domes ārkārtas
sēdē šodien tika izveidota pašvaldības
un iedzīvotāju darba grupa 13 cilvēku
sastāvā Rail Baltica plānojuma
apspriešanai un izvērtēšanai, aģentūru
LETA informēja Bauskas novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Andra Matuļenko.
Ņemot vērā, ka kopš 3.marta
pašvaldībā tika saņemti vairāki kolektīvie
iesniegumi, kuŗus parakstījis ievērojams
skaits Bauskas novada iedzīvotāju,
un šie iesniegumi satur daudz un
dažādus iebildumus un priekšlikumus
Rail Baltica projekta izstrādei, Bauskas
novada dome nolēma izveidot darba
grupu Bauskas novada iedzīvotāju
interešu aizsardzībai un pārstāvībai
saistībā ar Rail Baltica projekta izstrādes
procesiem.
Jaunajā darba grupā tika apstiprināts
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Raitis Ābelnieks kā vadītājs, kā arī
apstiprināti vēl divpadsmit darba grupas
locekļi no Bauskas novada iedzīvotāju
vidus. .
Jaunizveidotajai darba grupai
dome noteikusi piedalīties sēdēs,
kas saistītas ar Rail Baltica projekta
techniskās izpētes procesu, ietekmes
uz vidi novērtējumu, lokālplānojumu
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izstrādi pašvaldības teritorijai, ja
nepieciešams, detālplānojuma teritorijas
paplašināšanu.
Tāpat darba grupas pienākumos būs
sniegt viedokli pašvaldības deputātiem
un gatavot priekšlikumus Satiksmes
ministrijai un citām projektā iesaistītām
Latvijas un Lietuvas Republikas
atbildīgām institūcijām.
Starp darba grupas uzdevumiem
arī paredzēts, ka jāaktualizē jautājums
par automaģistrāles pieslēgumu
industriālajam parkam un jāaktualizē
sasaiste ar apvedceļu Bauskai.
Darba grupas darbības termiņu dome
noteica līdz šā gada 31.decembrim.
Pašvaldība apzinājusi, ka Rail
Baltica plānošanā līdz šā gada
rudenim tiks sākts vai turpināsies
projekta techniskās izpētes process,
ietekmes uz vidi novērtējums,
lokālplānojuma izstrāde pašvaldībās, ja
nepieciešams, detālplānojuma teritorijas
paplašināšana.
Lokālplānojuma izstrāde pašvaldībās
varētu tikt sākta maijā, kā rezultātā tiks
veidoti techniskie risinājumi (pārvadi,
divlīmeņu autoceļu un “veco” sliežu
ceļu šķērsojumi, zvēru pārejas,
energoapgādes risinājumi un citi) un
tiks veikts ietekmes uz vidi novērtējums
(IVN), lai septembrī un oktobrī kopā
ar IVN ziņojumu sabiedrībai parādītu
lokālplānojumu projektus un tos
apspriestu tajās pašvaldībās, kuŗas skar
Rail Baltica trase, liecina informācija
pašvaldības rīcībā.
Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts
paredz jaunas 1435 milimetru jeb
Eiropas standarta platuma dzelzceļa
līnijas izbūvi Baltijas valstīs. Latvijai
tas izmaksātu 1,27 miljardus eiro, bet
visās trīs Baltijas valstīs kopā – 3,68
miljardus eiro. Eiropas Komisija varētu
līdzfinansēt 85% no kopējām šī projekta
izmaksām. 2015.gadā tiks iesniegts

finansējuma pieprasījums Eiropas
Komisijai, lai 2016.gadā varētu sākties
darbi. Tālākā finansēšana paredzēta no
nākamā finanšu perioda naudas – no
2020. gada
LETA. 2015. gada 16. aprīlis

Ziemas festivāls
Austrālijā

Šoziem, jūnija un jūlija mēnešos,
Austrālijā notiks īpaši latviešu svētki
– mūzikas koncerti, mākslas izstāde
un teātŗa viesizrādes. No Latvijas
viesosies mūziķes „Māsas Dimantas”,
Laima, Katrīna un Alise, un Jaunā Rīgas
teātra aktieri, Kaspars Znotiņš un Guna
Zariņa. Viesmāksliniekiem paredzētas
uzstāšanās četrās pilsētās – Melburnā,
Sidnejā, Adelaidē un Brisbanē. Mākslas
izstādē, kuŗa notiks Melburnā, būs
iespēja apskatīt Viktorijas patreiz aktīvo
mākslinieku darbus.
„Māsas Dimantas”
Laima, Katrīna un Alise augušas
septiņu bērnu ģimenē, kurā bijusi liela
mīlestība pret mūziku, it īpaši tautas
mūziku. No bērnu kājas meitenes, kopā
ar saviem četriem brāļiem, piedalījušās
ģimenes folkloras kopā „Austra”, vēlāk
kopā „Kokle”.
Jau vairākus gadus māsas uzstājās
trijatā, sabalsojumiem reizēm piesaistot
dažādu instrumentu pavadījumu, to
starpā izmantojot vijoli, čellu un kokli.
Meitenes dzied pārsvarā tautas mūziku,
pašas veidojot savus aranžējumus.
Meitenes mīl kopā dziedāt, balsīm
piemītot īpaša tembrāla vienotība, kāda

var būt tikai māsām.
„Māsas Dimantas” uzstāsies
Melburnā, sestdien 6. jūnijā (plkst.
15.00 un 19.00), Sidnejā svētdien
7. jūnijā (plkst. 16.00), un Adelaidē
sestdien 13. jūnijā (plkst. 16.00). Turklāt
pēc Melburnas vakara koncerta notiks
dziesmu un deju vakars, kuŗā sarīkojuma
apmeklētājiem būs iespēja piedalīties
pazīstamos dančos un dziesmās.
Austrālijas turnejas noslēgumā
meitenes piedalīsies Brisbanes tautiešu
Jāņu svinībās, sestdien 20. jūnija
pēcpusdienā no plkst. 14.00.
Var iepazīties ar Dimantu māsu
mūziku ieejot viņu mājas lapā dimantas.
lv.
Jāna Andersone un Laila Grosa
LAAJ Jaunatnes nodaļa
Anita Andersone
LAAJ Skaņu mākslas nozare
Jaunā Rīgas teātŗa aktieri
Kaspars Znotiņš ir beidzis Latvijas
Kultūras akadēmiju 1997.g. un kopš šī
gada arī sācis darbu Jaunā Rīgas teātrī,
2011.g. ieguvis Harija Liepiņa balvu,
2010.g. ieguvis Spēlmaņu nakts Labākā
aktiera balvu par Ziedoņa lomu izrādē
“Ziedonis un Visums”. Guna Zariņa no
1992-1996 studējusi Sanktpēterburgas
Teātŗa Mākslu akadēmijas Aktieru
meistarības katedrā, ir JRT aktrise
kopš 1998.g., 2013.g. saņēmusi Lilitas
Bērziņas balvu.
Jaunā Rīgas teātŗa aktieru
viesizrādes katrā pilsētā sastāvēs no
divām atsevišķām daļām:
Pieaugušajiem: Ziedoņa mīlas lirika
un prozas fragmenti Kaspara Znotiņa
izpildījumā.
Programmā būs Ziedoņa mīlas lirika
un prozas fragmenti, kā arī fragmenti no
Noras Ikstenas un Ziedoņa grāmatas
“Nenoteiktā bija”. Programmai cauri
vīsies mūzikas priekšnesumi vietējo
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mūziķu izpildījumā.
Bērniem “Skolotājs Jāps un klase”
pēc Žaka Frīnsa (Jacques Vriens) stāstu
motīviem
Kādā skolā Holandē jaunais trešās
klases skolotājs Jāps ir mazliet savāds,
varētu pat teikt – traks. Bet bērniem viņš
patīk. Viņš lietas dara savādāk – viņš
šķībi dzied, stāsta par savu mazo bēbīti,
neveikli spēlē futbolu, izdala konfektes
par neparastiem panākumiem un kopā
ar klasi lec baseinā, tomēr izrādās, ka
viņš spēj bērniem palīdzēt saprast pat
ļoti nopietnas lietas. Skolotāja Jāpa
īpatnības ir jāredz pašam!
Izrādes būs Melburnā svētdien, 21.
jūnijā, plkst. 12.00, Sidnejā sestdien, 27.
jūnijā, plkst. 12.00, Brisbanē trešdien 1.
jūlijā, plkst 11.00 un Adelaidē sestdien,
4. jūlijā 12.00. Izrādei būs arī subtitri
angļu valodā.
Daina Grosa
LAAJ Skolu nozare
Jānis Čečiņš
LAAJ Teātŗa nozare

16

Viktorijas latviešu mākslinieku
izstāde paredzēta Melburnā no 20. - 21.
jūnijam. Izstāde tiks atklāta svētdien 21.
jūnijā, pirms teātŗa izrādes.
Ilze Nāgela
LAAJ Tēlotājas mākslas nozare
LAAJ pateicās Kultūras ministrijai
par sniegto atbalstu Latvijas mākslinieku
viesizrāžu turnejai Austrālijā

Veltījums latviešu
skolai

Toula Meiris ir grieķiete, kas Sidnejā
bija laulājusies ar latvieti. Kad vīrs mira,
viņa aizbrauca atpakaļ uz Grieķiju.
Pirms dažiem gadiem viņa ziedoja
3 000AUD latviešu skolai. Viņa nesen
vēl ziedoja 500 eiro latviešu skolai.
Daži izvilkumi no viņas šā gada 13.
marta vēstules (mazliet izlabota):
My thoughts are always at the
special Latvian days during those years

and they are in my thoughts today!...I
married a wonderful Latvian, and I keep
him in a special place in my heart...
Please receive a very small donation
for the children. I wish the best to all
Latvians and to Latvia, a wonderful
country! I pray „Putin, do not claim it
as your property.” He wants to swim
in the Baltic Sea! Please take care of

the children for they are the future of
Latvia!!...Please give my regards to the
Latvians who remember me. The very
best to all!
With my warmest regards and
wishes.
T. Meiris
Pireus, Greece

Foto: Jānis Čečiņš

Vētra izgāž koku latviešu nama pagalmā

21. aprīlī bija milzīgi vētras postījumi un plūdi Jaundienvidvelsā. Četri cilvēki
zaudēja dzīvību, daudzi steigā izglābti, vairāk kā 200 000 mājas ir bez elektrības.
Vairāk kā 10 000 telefoniski izsaukumi pēc palīdzības. Esot bijušas stipākās
lietus gāzes 48 stundu laikā kopš 1998. gada. Vētrā izgāzti koki uz mājām un
automašīnām. Pārplūdušas mājas. Zaudējumi skaitāmi simtiem miljonos. Ironiski,
bet labi pelnīs lietussargu pārdevēji. Sidnejā visas atkritumu tvertnes bija pilnas
ar vējā saplosītiem lietussargiem.
Latviešu cietoksnis – Sidnejas latviešu nams – vētru un lietu pārdzīvoja, bet
ielas puses pagalmā vētra izgāza mūžzaļo, skaisto, labi ieaugušo dzīvības koku.
Raimonds Krauklis
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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
Maksājumus var arī nokārtot elektroniski:
Banka: Westpac
Konta vārds: Sydney Latvian Society Limited
BSB: 032069
Konta numurs: 448256
Lūdzu uzdodat savu vārdu un par ko maksājat.

Nav tiesa, ka
sabiedrībai liegts
ietekmēt prezidenta
kandidāta izvēli
Latvijas Avīze, 17. aprīlis, 2015.
“Atkal, atkal ir debesis pušu!” –
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patlaban Latvijā ļoti daudznozīmīgi skan
šī frāze no Imanta Kalniņa populārās
dziesmas Nacionālā teātra izrādē
“Lilioms”. Mūsdienīgi vaibsti arī rindiņā
par debesu jumola remontu – aicinājums
uz līdzdalību pušuma lāpīšanā ir tik
netiešs, lai ikviens drīkstētu justies
ielūgts. Nu gluži kā tie parlamenta

saimei nepiederošie, kam ļoti gribas
ietekmēt nākamā Valsts prezidenta
kandidatūras izvēli… Bet kur problēma?
Nav taču nekādu šķēršļu amatam
piemērotas personas apspriest pie
viesību galdiem, vētīt sociālo tīklu
forumos un šķiest stundas tīmekļa
diskusiju džungļos. Protams, to biežņā
velti meklēt loģiku. Lielākoties tur
verd tumšas emocijas, ko miermīlīgāk
noskaņotie debatētāji cenšas līdzsvarot
ar ieteikumu tukši neplēsties – tik un tā
Valsts prezidentu Saeima izraudzīsies
pēc saviem kritērijiem, kur sabiedrības
viedoklim nav nozīmes.
Diemžēl grūti apstrīdēt šo
secinājumu, kas sakņojas Latvijas
politisko spēku apsaimniekotajos
lauciņos ar neskaidrām robežām. Cita
lieta, ja katram piederējis savs labi
iekopts tīrumiņš. Bet Saeimas deputātu
korpusā diezgan stabils vēlētāju kopums
ir tikai “Saskaņai” un vēl kaut cik arī
Zaļo un zemnieku savienībai. Pārējo
elektorātā ir daudz svārstīgo, kas
gluži kā nomadu ciltis pirms katrām
vēlēšanām gatavas pārcelties pie
jauna simpātiju objekta, ja tas zaļāku
ganību apsolījumā iemanās pārspēt
iepriekšējo. Šo klejotāju balsu zvejošanā
politiķi pārkāpj visus iespējamos ētikas
un morāles baušļus. Tiesa, ne jau
tikai Latvijā. Taču tādā nelielā valstī
kā mūsējā, kur mēdz strauji un pat
kaunpilni norietēt uz populisma viļņa
pēkšņi dzimušas kārtējās vēlēšanās
čakli atbalstītas partiju saules, svārstīgā
elektorātā pielabināšanai cepto solījumu
pīrāgu dalīšana pat visiem valdošās
koalīcijas spēkiem neļauj būt drošiem
par atbalstītāju kodola stabilitāti. Liekas,
tā nepieciešamība partijām arī daudz

nerūp. Jo aktualizējas tikai kārtējo
vēlēšanu priekšvakarā, kad atrodas
emisāri un to misijām nepieciešamais
finansējums, lai uzrunātu dziļāko nomaļu
iedzīvotājus. Pēc lielāko pašvaldību
domēs vai Saeimā “ieperēto cāļu”
saskaitīšanas viņu partijas listēm balsis
atdevušie politiķiem kļūst vienaldzīgi,
jūtas izmantoti un guģojas, ka atkal nav
ievēlējuši īstos.
Jāteic, paši vainīgi. Tāpēc, ka
joprojām neizmanto savas tiesības
pieprasīt regulāras atskaites no Saeimā
iebalsotajiem. Iespējams, nav pati
dižākā bēda. Daudz sliktāk, manuprāt,
ka līdztekus tradīcijai būt nemierā ar
politiķiem un likumdevējiem Latvijas
sabiedrība nav mācējusi piedzemdēt
žultaino skepsi līdzsvarojošu un
demokrātiju attīstošu kustību
partiju atbildības veicināšanai. Bet
priekšnoteikumi ir – nevalstisko
organizāciju un biedrību, pat interešu
klubu un domubiedru pulciņu veidošanu
pamatos liktā daudzpusīgās sadarbības
ideja. Tā izpaužas galvenokārt
projektu atbalstītāju meklējumos un
netiek izmantota centieniem ietekmēt
augstākos politiskos līmeņos pieņemtos
lēmumus. Arī Valsts prezidenta
ievēlēšanu. Latvijas attīstības nākotnē
ieinteresētām un sabiedriski organizētām
grupām šodien ir visas iespējas paust
savu viedokli valdošajai koalīcijai par
Valsts prezidenta kandidātiem. To izdarīt
var pa dažādiem ceļiem. Vistaisnākais
– caur tiem Saeimas deputātiem, kas
iebalsoti no viņu atbalstītā saraksta un
ar vēlētāju piešķirtu mandātu patlaban
izraugās galvu mūsu valstij.
Monika Zīle
Pirmpublicēts Latvijas Avīzē
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Sidnejas Latviešu
Organizāciju
Apvienības sēde

SLOA sēde notiek 2015. gada 22.
aprīlī Sidnejas Latviešu namā.
Par spīti ļoti slapjajiem laika
apstākļiem ir ieradušies 9 organizāciju
pārstāvji, bet 4 atvainojušies, ka nevarēs
ierasties.
Priekšsēdis J. Grauds izsaka
pateicību J.Čečiņam un viņa rīcības
komitejai par labi norīkotām kultūras
dienām.
J. Grauds arī ziņo, ka:
• LAAJ pilnsapulcē 31.decembrī LAAJ
prezidijs pārgāja uz Melburnu un jaunā
priekšsēde ir Kristīne Saulīte. Jaunajam
K.F. priekšsēdim D. Dārziņam piešķirts
Latvijas valsts Atzinības krusta V. šķiras
ordenis.
• Laima vairs nepastāv zem SLB un
vairs nav SLOA biedru organizācija.
• aicina visām organizācijām pieteikt
kandidātus LAAJ atzinības rakstiem līdz
septembrim – 2 ierosinājumi jau saņemti.
• lūdz katrai organizācijai uz oktobŗa
sēdi iesniegt ziņojumu par gada darbību,
lai atvieglinātu viņam sagatavot Sidnejas
organizāciju darbības pārskatu LAAJ.
• K.Saulīte lūgusi Latvijas archīvam
informāciju gatavojot grāmatu par Baltijas
ceļu uz neatkarību, īpaši par Vitlama
laiku. I.Rone min, ka LAAJ informācijas
daļa krāja šādu informāciju savā archīvā,
kas kopā ar LAAJ archīviem tikai aizsūtīts
uz Latvijas archīvu. Citi ierosinājumi kur
meklēt informāciju ir grāmata “Baltic
dilemma”, DV un personām kuŗām
ģimenes locekļi bija tai laikā iesaistīti
demonstrāciju rīkošanā.
Sekretāre ziņo par izsūtītiem un
saņemtiem rakstiem. Bez kārtējās
korespondences un protokoliem:
• Izsūtīts lūgums organizācijām paziņot
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svarīgākos 2015.gada sarīkojumus
Sidnejas latviešu sabiedrības dzīvē
ievietošanai apvienotā PBLA kalendārā.
Saņemti sarīkojumu saraksti no
I.Šeibeļa (seniori), T.Veidnera (Spars),
E.Timermaņa (SLVK un Sid.lat.
ev.lut draudze) un I.Rones (Jautrais
pāris). Priekšsēdis sagatavojis
kopīgu sarīkojumu kalendāru un tas
aizsūtīts K.Saulītei, kā arī visām biedru
organizācijām.
• Saņemta informācija no K.Saulītes
par izdevniecības “Turība” izdotu
patriotisku grāmatu sēriju “Uz zaļa zara”.
Pārsūtīta biedru organizācijām.
• Saņemta informācija no K.Saulītes
par konferenci “Baltijas ceļš uz
neatkarību diasporas archīvos” Latvijā
no 30.jūnija līdz 2.jūlijam. Pārsūtīta
biedru organizācijām.
• Saņemta informācija no K.Saulītes
par Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes Informācijas centra
konkursu TV raidījumiem par diasporas
tematiku. Pārsūtīta biedru organizācijām.
• Saņemta informācija no K.Saulītes
par Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju forumu un ar to saistīto
Pasaules latviešu mentoru programmu.
Pārsūtīta biedru organizācijām.
• Saņemta informācija no K.Saulītes
par potenciāliem kandidātiem valsts
svētku runas teicējiem un aicinājums
iesūtīt ja būtu citi priekšlikumi.
Pārrunā 2015. gada 18. novembŗa
akta rīkošana
SLB uzņemas rīkot aktu. Pārrunā
LAAJ ierosinātos runātājus – Valdi
Dombrovski, Sarmīti Ēlerti, Valdi Zatleru,
Vinetu Poriņu un Juri Cālīti. Svarīgi ka
runātājs ir interesants un pazīstams.
A.Birzulis ieteic izvairīties no polītiķiem,
jo tie kādreiz atsaka pēdējā brīdī un
var izmantot gadījumu propogandai.
K.Brūvere ierosina LU lektoru un

nacionālās identitātes pētnieku Mārtiņu
Kaprānu.
Priekšnesumus sarunās I.Brūvere.
Aicinās ansambli “Da Gamba”uzstāties
valsts svētku pusdienās 15.novembrī,
18.novembrī un atsevišķā koncertā.
Uzstāsies arī vīru koris. J.Čečiņš stāsta,
ka kultūras ministrija atvēl līdzekļus lai
Latvijas mākslinieki var uzstāties trimdas
zemēs.
Seko organizāciju ziņojumi:
S i d n e j a s e v. l u t . d r a u d z e –
E.Timermanis ziņo, ka arvien notiek
dievkalpojumi svētdienās un Bībeles
stundas ceturtdienās. 19. aprīlī notika
sekmīgi Dārza svētki. 20. septembrī
paredzēti Pļaujas svētki un 17. oktobrī
Kapu svētki.
SLB DK – E.Birzule ziņo, ka dāmas
daudz strādāja KD laikā. 12.aprīlī notika
DK gadskārtējais sarīkojums, bet pašām
citi sarīkojumi šogad nav paredzēti. Vēl
DK šogad piedalīsies Jāņos, 14.jūnija
sarīkojumā un 18.novembŗa pusdienu
rīkošanā. Mirusi ilggadīgā DK locekle
Alīse Auziņa.
Konsuls – A.Birzulis ziņo, ka viņam
galvenā nodarbošanās ir ar Latvijas
pilsoņiem, kam noraidītas vīzas uz
Austrāliju un Latvijas pavalstniecību
kārtošanu.
SLT – I.Brūvere ziņo, ka SLT 26.
aprīlī rīko literāro vakaru “Par mantrām”,
Vēl paredzēts rīkot 30.un 31.maijā teātri
“Zaļā zona”, 27.jūnijā RJT teātra izrādi
un oktobrī izrādi Rainis un Aspāzija.
SLB – K.Brūvere pastāsta par SLB
Facebook lapu un aicina organizācijas
sūtīt viņai epastus ar fotogrāfijām no
mēģinājumiem, sarīkojumiem, kā arī
īsu informāciju par sarīkojumiem ko
ievietot šai lapā. J.Čečiņš ziņo, ka SLB
uzņemusies rīkot Jāņus (20.jūnijā),
kur paredzētas arī dažadas spēles
un sacensības. Šogad arī paredzētas

latviešu nama dārza pārbūves
KD – J.Čečiņš ziņo, ka KD izdevās
labi ar vairāk dalībniekiem nekā
paredzēts. Lai gan kases grāmatas
vēl nav noslēgtas, paredzams, ka būs
atlikums. O.Greste gatavo DVD no
atklāšanas, kora un garīgā koncerta,
tautas dejām, teātŗa, kā arī kopsavilkumu
no visām KD. Pīrāga izrādes notikušas
Brisbānē, Hobartā un Kanberā. Viņš
aicina visus turpināt pirkt KD gotiņas.
Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo,
ka kopš SLOA oktobŗa sēdes, Jautrais
pāris ir piedalījies kultūras dienu tautas
deju uzvedumā. Patlaban gatavojas
Jāņu sarīkojumam, Jaunatnes dienām
Adelaidē un it īpaši savai 65.gadu
jubilejai, ko svinēs 5.septembrī.
Uzvedums paredzēts pēcpusdienā un
vakarā saviesīgs vakars – visi laipni
aicināti. Gaida jaunus dejotājus, kā arī
agrākos dejotājus kuŗi gribētu piedalīties
jubilejas uzvedumā.
SLVK – D. Jaunbērziņa rakstiski
ziņo, ka kopš pagājušās sēdes SLVK ir
rīkojis 18. nov. aktu un arī tur uzstājies
ar 6 dziesmām, piedalījies Adventes
Dievkalpojumā 30. novembrī Sv.
Jāņa baznīcā ar 6 dziesmām, rīkojis
gadskārtējo koŗa eglīti 5. decembrī kur
dziedāja 6 dziesmas un piedalījies AL55
KD. Garīgā Koncertā ar 5 dziesmām un
kopkoŗa koncertā ar 8 dziesmām. Koris
atsāka 2015.gada darbību 9. martā.
Paredzēts rīkot un/vai piedalīties 6
sarīkojumos šogad. Korī pašlaik dzied
35 vīri.
Sidnejas latviešu skola – S.
Dragūna rakstiski ziņo, ka skola turpina
aktīvi darboties un šogad, 2015. gada
februārī iesāka jauno mācību gadu.
Skolas vadība 2015. gadā:
Pārzine
Daiva Tuktēna
Turpinājums 27. lpp.
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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 maijā
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

Par zāļu izdali un DV
CV pārstāvniecības telpām

Par zāļu izdali – Šodien (maija
pēdējā dienā – DV red) DV CV kasieris
ir aizvedis ārstes ar savu mašīnu uz
Slokas ielu, kur viņas gadiem atpakaļ
veica zāļu izdali legionāriem; nupat
runāju ar DV CV kasieri par šo lietu
un saprotu, ka ārstes ir apmierinātas
un pat priecīgas, ka varēs izdalīt zāles
atkal …DV īpašumā… - Slokas ielā
122. (Pašlaik zāļu izdale notiek vecrīgā
Mārstaļu ielā DV pārstāvniecības
telpās – DV red.) Te ari ir jasaprot
ka DVL vanadzes arī veic leģionāru
apmeklējumus savās DVL nodaļās
un zin labāk par leģionāru situāciju
kā neviens no mums atsevišķi; tātad,

varēs veikt arī koordināciju savā starpā
un varbūt pat atvieglināt zāļu sadali un
piegādi leģionāriem laika gaitā.
Par DV CV pārstāvniecību Pārcelšanās uz Slokas ielu 122 ir
atsevišķs jautājums, par ko ir jārunā,
jo tas ir skaidri saistīts ar naudas
ietaupīšanu, kā arī ar zāļu izdali. Par
telpām, visiem ir saprotama šī lieta,
jo agrākais DV CV prezidija lēmums
(parvākties uz Mārstaļu ielu 5 no
Lielvārdes ielas) bija “spiesta lieta”,
ko DV CV atbalstīja vēlāk DV CV
sēdē Australija. Bet, mums ir jādzīvo
laikiem līdzi un nevaram izdot naudu,
kuŗa mums nav; tātad, kā mēs varam
ietaupīt un samazināt izdevumus? Par
to ir jārunā tagad.
Skatoties uz abām lietām,
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mēs redzam, ka abas tās ir savstarpēji
saistītas un ka pirmā ir jāatrisina zāles
izdalīšana, ja vēlamies ietaupīt naudu.
Par abiem šiem ierosinājumiem, nosūtu
kopijas visiem DV biedriem/kolēgiem,
kuŗus bija informējis DV kasieris ar
domu lai uzsāktu diskusijas. Paldies DV
CV kasierim šajā lietā, jo šīs diskusijas ir
vajadzīgas tagad un šodien, lai nonāktu
pie kopsauciena.
Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks

Galipoli un Kurzemes
cietoksnis

Ir pagājusi tikai nedēļa kopš ar lielu
patriotisku tautas saviļnojumu Austrālijā
atzīmēja Anzaka (ANZAC) dienu. Šogad
25.aprīlī apritēja tieši 100 gadi, kad
pirmās ANZAC (Australien and New
Zealand Army Corps) armijas vienības,
kā daļa no Lielbritānijas kaŗaspēka,
tika izsēdinātas Turcijas Galipoli
pussalā. Desanta mērķis bija ieņemt
šo teritoriju un tad virzīties tālāk uz
Konstantinopoli. Kaujas ilga apmēram
astoņus mēnešus un beidzās ar turku
uzvaru pret iebrucējiem. Neskatoties
uz lielajiem zaudējumiem (ap 8700
kritušo), Austrālija kā nācija kaujas laukā
bija pierādījusi savu pilngadību. Līdz
Pirmā pasaules kaŗa beigām Austrālijas
zaudējumi Francijā un Beļģijā bija vēl
lielāki.
Laika gaitā Anzaka diena ir kļuvusi
par Austrālijas nacionālo dienu, kad tiek
godinātas visas Austrālijas kaŗa veterānu
un patreiz dienējušo karaspēku vienības
ar gājieniem pilsētu ielās un kritušo
piemiņu saullēkta stundā pie varoņu
pieminekļiem. Šogad Anzaka dienas
100 gadu atcerē Galipoli piedalījās ap
10,000 austrāliešu. Televīzijas un radio
raidījumos dienas gaŗumā izskanēja
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lepnums un cieņa par bijušo kaŗavīru
upuŗiem, kas nesti Austrālijas un visas
pasaules labākas nākotnes labā.
Kurzemes cietoksnis ir Otrā pasaules kaŗa latviešu kaŗavīru varonības
piemiņas vieta. Arī šīs kaujas ilga
apmēram astoņus mēnešus, kad
Latviešu leģiona 19.divīzijas kaŗavīri
kopā ar vācu vienībām aizstāvēja
Kurzemes frontes līniju pret Padomju
armijas ievērojami lielo pārspēku.
Mūsu vīri cīnījās par savu zemi un
savas tautas brīvību. Pasaules lielajā
politikā pēc Vācijas kapitulācijas 1945.
gada 8.maijā Kurzems cīnītājiem nebija
lemts saņemt uzvaras laurus. Viņus
sagaidīja izsūtījums uz Sibirijas taigām
un Vorkutas ogļu raktuvēm. Kurzemē
kritušo leģionāru kapu vietas palika
nezināmas un neapkoptas līdz Lestenes
Brāļu kapu izveidošanai pie Lestenes
baznīcas. Kapus atklāja un iesvētīja
2003.gada 27.septembrī. Šajā dienā
Lestenē pulcējās ap 5000 cilvēku
no visām Latvijas malām. Šodien
Lestenes Brāļu kapos atdusas vairāk
kā tūkstotis kritušo leģionāru, bet kapu
sienu plāksnēs iegravēti pāri par 17,000
kritušo un bez vēsts pazudušo leģionāru
vārdi.
Kurzemes cietokšņa atcere notiks
sestdien, 9.maijā DV namā Benkstaunā
(skati sludinājumu) kopā ar Daugavas
vanadžu labdarības sarīkojumu un
Mātes dienas atceri.
Ilga Niradija

Lieldienu apsveikums!

Nosūtu sirsnīgus Lieldienu
sveicienus visām DV zemju valdēm,
visām DV nodaļām/apvienībām un
visiem DV biedriem un tautiešiem! Lai
miers valda mūsu sirdīs, un paliekam
vienoti un uzticīgi mūsu tautai un mūsu
tēvzemei – Latvijai! Lai Dievs svētī

Latviju!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Visu labāko vēlēdams,
Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks
P.S. Sekojošās fotogrāfijas tika
uzņemtas šodien 5. aprīlī, vakara pusē
pirms saulrieta

Saeima

Nacionālais teātris, kur notiks Saeimas svinīgā sēde,
veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
25. gadadienai.

Transports uz sarīkojumiem.

Bijušā latviešu aprūpe tagad saucās
Your Aged Care at Home un kopā ar
Daugavas Vanagiem piedāvā maksas
transportu uz latviešu sarīkojumiem. vai
tas būtu uz Sidnejas latviešu biedrību
Stratfilda vai Daugavas Vanagu namu
Benkstaunā. Ja vēlaties izmantot šo
transporta palīdzību sazinieties ar
YACAH 02 8764 3669 vai DV namu 02
9790 1140.
Transportu arī var sarunāt citām
vajadzībām piemēram iepirkšanām,
ārstu apmeklējumiem, privātiem
apmeklējumiem vai citām personīgām

vajadzībām. YACAH un Daugavas
Vanagi izmanto izmeklētus brīvpratīgus
darbiniekus šim nolūkam tātad pakalpojumu cena ir ,,pieklājīga” un ir
nosacīta ņemot vērā katra apstākļus.
G. Zariņa

Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 7. maijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien 9. maijā Kurzemes
cietokšņa atcere un Sidnejas vanadzu
kopas gadskārtējais labdarības
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sarīkojums un mātes dienas sarīkojums.
Ceturtdien, 4. jūnijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena
Latviešu un angļu valodas
stundas. Ieinteresētiem lūdzu
sazināties DV biroju 02 9790 1140
vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai
varētu vienoties par dienu un laiku.
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.
Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.
Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.
Full/associate membership $25 /
Concession $20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885
DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday 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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Pārzines vietniece
Ingrīda Veidnere
Spēļu grupas vadītāja Māra Goldsmita
(Goldsmith)
Sekretāre/Kasiere Valda Teilore (Taylor)
Rēķinvede
Anna Audette
Saimniece
Lolita Jurāne
Šogad skolā mācās 23 bērni
četrās pamatskolas klasēs un vienā
vidusskolas klasē. Spēļu grupu apmeklē
8 - 10 pirmskolas vecuma bērni.
Skolā darbojas sekojoši skolotāji:
D. Celinska, A. Misiņa, A. Ruņģe,
M. Lipska, V. Krādziņš,V. Sieriņa, M.
Moora, S. Dragūna.
Skolā tiek mācīta latviešu valoda
un gramatika, vēsture, ģeografija,
dziedāšana, lietišķā māksla, kā arī
gatavoti dažādi projekti.
Šogad, skolas paspārnē tika
izveidota latviešu tautas deju kopa
bērniem no 9 gadu vecuma, ko vada
L. Galviņa, S. Strazda un A. Galviņš.
Pagaidām mēģinājumi notiek katru otro
nedēļu pēc skolas, lai dejošanu varētu
apmeklēt arī bērni, kas skolu neapmeklē
un latviski nerunā.
Jau daudzus gadus bērni piedalās arī
ikgadējās Latviešu sporta sacensībās,
ko organizē “Spara” vadītāji V. Sīkais
un T. Veidners. Janvāŗa beigās notiek
peldēšana un oktobrī vieglatlētikas
sacensības.
Populāras ir kļuvušas skolas
pusdienas, ko organizē un gatavo
bērnu vecāki L. Jurānes un D. Tuktēnas
vadībā. Šīs pusdienas ir radījušas īpaši
mājīgu un ģimenisku atmosfēru mūsu
skolā un ir prieks, ka kopā ar bērniem
pusdieno gan vecāki un skolotāji un
reizēm arī citi nama darbinieki un
apmeklētāji.
Pagājušais gads skolai bijis īpaši
darbīgs un interesants. Vairums skolas

bērni un vecāki piedalījās Sidnejas
55. Kultūras Dienās – teātra izrādē
“Burvis no Oza zemes”, Tautas deju
uzvedumā, ģimenes rītā, foto izstādē,
īsfilmu konkursā “Pīrāgs”. Skolas vecāki
un lielākie bērni D. Tuktēnas vadībā
paēdināja un apkalpoja vairāk kā 300
Sadziedāšanās vakara dalībniekus un
viesus.
Šo gadu uzsāka ar skolas klašu
remontu, kas pašreiz turpinās. Tiek
krāsotas telpas, ir iegādāti jauni
grāmatplaukti skolas bibliotēkai. 25.
aprīlī notiks skolas talka, kuŗā plānojam
šo darbu pabeigt.
Pie dažādiem jautājumiem A.Birzulis
jautā kāpēc mūža biedriem vairs nesūta
LAAJ protokolus. Vai vispār tiek izsūtīti
protokoli? J.Grauds noskaidros.
Sēdes noslēgumā J.Grauds aicina
visām organizācijām paziņot viņam par
paredzētajiem sarīkojumiem un arī ja ir
kādas maiņas, lai varētu uzturēt precīzu
sarīkojumu sarakstu.
Nākošā sēde paredzēta trešdien 7.
oktobrī.
Andra Rone

Jautrais pāris
– daļa no dzīves!

Reiz bija laiks, kad
sasniedzot 65 gadu
vecumu, ļaudis izbeidza
darba gaitas un kļuva
par tā saucamajiem
pensionāriem. Šodien, kad „60 ir jaunais
50” un daudzi latvieši vēl 70 un 80 gadu
vecumā, ja ne strādā algotu darbu, tad
vismaz enerģiski darbojas sabiedriskajā
laukā, 65 ir tīrais nieks. Un kāpēc lai
tā nebūtu arī latviešu organizācijām?
Sidnejas tautas deju kopa Jautrais pāris
šogad atskatīsies uz 65 darbības gadiem
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skatītāju rindās vēl ir daži
no pirmajiem Jautrā pāŗa dejotājiem,
kam, ja ne kājas, tad vismaz sirdis mums
dejo līdzi.
Sadzīves technoloģijas maiņu
iespaidu arī var just. Šodien dejotāji
un vadītāji sazinās pa mobīlajiem
telefoniem, ar īsziņām un epastiem,
kas Jautrā pāŗa sākuma gados vispār
vēl nebija izdomāti. Kādreiz dejas bija
jāmācās no pierakstiem grāmatās,
bet tagad var ņemt arī palīgā video
ierakstus. Var pat izmantot internetu,
un dejotāji mājās var noskatītos dejas,
ko kāda cita deju kopa kaut vai vakar
dejojusi otrā pasaules pusē. Pasaule
ir kļuvusi mazāka. Ja piecdesmitajos
gados Jautrā pāŗa dejotāji ar vilcienu
mēroja tālo ceļu uz Kanberu, lai ciemotos
pie Kanberas Sprigulīša, tagad tie sēžas
lidmašīnā, lai kopā ar citiem dejotājiem

Foto: Roberts Birze

un nemaz nedomā „doties penzijā”, bet
turpina rosīgi darboties un dejot.
Jautrais pāris izveidojās 1950.
gadā, no tautas deju kopas Kamoliņš.
Sešdesmit piecos gados ir izdejotas
daudzas dejas, uzšūti un novalkāti
daudzi tautas tērpi, apmeklētas
daudzas Kultūras dienas un izveidotas
neskaitāmas draudzības. Lai gan pa
aizgājušajiem gadiem daudz lietas
Jautrā pāŗa dzīvē ir mainījušās, dažas ir
atkal kā tās reiz bija un citas ir vienmēr
vienkārši tā bijušas.
Kopš 1950. gada, Jautrajā pārī, tāpat
ka visur pasaulē, ir bijušas visādas
izmaiņas. Galvenā, un neizbēgamā,
protams ir paaudžu maiņa, gan
dejotājiem, gan vadītājiem. Tagad
dejo jaunieši kuŗu vecvecāki un to
vienaudži bija starp pirmajiem Jautrā
pāŗa dejotājiem. Tomēr ir jauki, ka

“Jautrā pāŗa dejotāji AL53.Kultūras dienas – no kreisās Strazdi, Liepiņi, Kaini un
Galviņi
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no Austrālijas piedalītos Dziesmu un
deju svētkos Latvijā. Protams iespēja
brīvi ceļot uz Latviju un iedraudzēties ar
vienaudžiem Latvijā ir atstājusi iespaidu
uz Jautrā pāŗa dejotājiem, kā arī radījusi
interesi par latviešiem un tautas dejām
tādos jauniešos, kuŗu vecāki varbūt savā
laikā visai aktīvi nepiedalījās latviešu
sabiedrībā.
Ir arī tādas lietas Jautrā pāŗa dzīvē,
kas kopas vidējos gados bija citādākas,
bet nu ir apmetušas loku un ir atkal tā
kā bija sākuma gados. Piecdesmitajos
gados protams visi Jautrā pāŗa dejotāji
bija dzimuši Latvijā, bet pa gadu
desmitiem tos nomainīja dejotāji kas bija
dzimuši dīpīšu nometnēs Vācijā un vēlāk
tie kas bija dzimuši Austrālijā. Tagad
ir prieks redzēt, ka starp Jautrā pāŗa
dejotājiem atkal ir vairāki jaunieši kas
ir dzimuši Latvijā. Bija laiks, kad Jautrā
pāŗa mēģinājumos bija liels meiteņu
pārsvars, bet beidzamajā laikā mums
atkal ir kuplāks puišu skaits – tāpat kā
tas esot bijis Jautrā paŗa sākuma gados!
Lietas mainās, bet dzīves rats tomēr
griežas ap to pašu asi.
Protams ir arī lietas kas nekad
nemainās! Jautrā pāŗa dejotājiem
vienmēr ir bijis dejas prieks – prieks par
labi nodejotu deju un arī prieks par to,
ka var patīkami pavadīt laiku kopā ar
saviem vienaudžiem. Sešdesmit piecos

gados, starp dejotājiem ir izveidojušās
daudzas draudzības un protams arī ne
viena vien mīlestība. Dejotāju rindās
bieži ir bijuši gan precēti, gan saderināti
pāŗi, gan arī tādi kas polku lecot vēl tikai
tā dziļāk viens otram acīs ieskatās. Un
tā lūk Jautrais pāris sidnejiešiem ir kļuvis
par daļu no dzīves. Šodienas Jautrā
pāŗa jauno dejotāju vidū ir vairāki, kuŗu
vecāki savā laikā kopā dejoja. Dejas
prieks laikam ieiet asinīs – to ne tikai
manto bērni, bet tas neizzūd arī tad, kad
dzīves steiga un ģimenes dzīve vairs
neļauj katru piektdienu nākt uz Jautrā
pāŗa mēģinājumiem. Nu jau vairāk kā
desmit gadus, bijušie Jautrā pāŗa dejotāji
atrod laiku ne tikai vest savus bērnus uz
latviešu skolu, bet arī piedalīties Trakajā
pārī, kas sanāk kopā lai dejotu kad
Sidnejā ir kādi lielāki svētki.
Varam tikai priecāties, ka dzīves rats
turpina griezties un ka šogad Jautrais
pāris varēs atzīmēt savus 65 nodejotos
gadus. Jubileju svinēsim šā gada 5.
septembrī, Sidnejas Latviešu namā,
gan ar uzvedumu, gan saviesīgu vakaru.
Aicinam jūs visus uz mūsu jubileju –
priecāties par iemīļotām dejām, redzāt
kā dejas pa šiem gadiem ir mainījušās,
satikt ilgi neredzētus draugus ar ko jūs
reiz kopā dejojāt, vai tikai tāpat dalīties
ar mums dejas priekā. Būsiet mīļi gaidīti!
Iveta Rone

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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PBLA ZIŅU APSKATS
24. aprīlī
Plaši svinēs neatkarības deklarācijas
pieņemšanas dienu
Latvijas neatkarības deklarācijas
pieņemšanas 25. gadadiena šogad 4.
maijā visā Latvijā tiks svinēta ar vairāk
nekā 70 pasākumiem. Svētku norisēm
būs plaša tematika, un tie būs paredzēti
dažādām interesēm un dažādām vecuma
grupām. Latvijas lielākajās pilsētās plānotas
svinīgas ceremonijas, koncertprogrammas,
sportiskas aktivitātes, izstādes un citi īpaši,
neikdienišķi notikumi. Rīgā būs iespēja bez
maksas apmeklēt Rīgas radio un televīzijas
torni, kā arī gaidāmi dažādi koncerti.
Rēzeknē sportisko aktivitāšu cienītāji varēs
pulcēties uz Draudzības velobraucienu,
Jelgavā notiks Nacionālo bruņoto spēku
parāde, Jēkabpilī koncertēs grupa
“Jumprava”. Pilna pasākumu programma
ir pieejama mājaslapā 4maijapasakumi.lv.
(Latvijas Avīze)
Saeimas priekšsēdētāja piedalīsies
ikgadējā Lenarta Meri konferencē
Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece no 24.līdz 25.aprīlim darba vizītē
apmeklēs Igaunijas galvaspilsētu Tallinu,
kur piedalīsies 2015.gada Lenarta Meri
konferencē.
Astotās Lenarta Meri konferences
temats ir “Kur beidzas kārtība?”, un tā
veltīta aktuālajiem notikumiem, kas grauj
mūsdienu starptautisko kārtību. Rietumu

sabiedrība meklē adekvātu veidu, kā reaģēt
uz jaunākajiem notikumiem, lai saglabātu
pastāvošo kārtību, uz kuru ir balstīta mūsu
drošība, labklājība un brīvība, kas līdz
šim uzskatīta par pašsaprotamu, vēsta
konferences pieteikums.
Konferences plenārsēdē un
paneļdiskusijās tiks skatīti tādi jautājumi kā
Krievijas starptautiskā rīcība un Rietumvalstu
reakcija uz to, Austrumu partnerības valstu
stratēģiskā dilemma, Ziemeļatlantijas
reģiona drošības situācija un tās dinamiskās
pārmaiņas, Eiropas integrāciju apgrūtinošās
politiskās problēmas, nemitīgie nemieri
Tuvajos Austrumos, kā arī jaunākās
tendences pārvērst informāciju par ieroci.
(saeima.lv)
Latvija no ASV varētu iepirkt pretgaisa
aizsardzības raķetes
Vakar, 23.aprīlī, aizsardzības ministrs
Raimonds Vējonis tikās ar ASV aizsardzības
sekretāra vietnieku Bobu Vorku (Bob Work),
ASV valsts sekretāra palīdzi Eiropas un
Eirāzijas lietās vēstnieci Viktoriju Ņūlandi
(Victoria Nuland) un ASV Nacionālās
drošības padomes Eiropas lietu direktoru
Čārlzu Kupčanu (Charles Kupchan), lai
pārrunātu drošības situāciju Eiropā un ASV
spēku klātbūtni Latvijā un Baltijā.
R. Vējonis pateicās par ASV konsekvento
atbalstu Latvijas neatkarības nodrošināšanā
un norādīja, ka ASV spēku klātbūtne ir
būtiska, lai nodrošinātu reģionālo stabilitāti.
“Augošās Krievijas neprognozējamības
apstākļos ir svarīgi, ka NATO īsteno
pārliecinošu atturēšanas politiku un ASV
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spēku klātbūtnei Baltijā ir būtiska loma,”
norādīja aizsardzības ministrs.
B. Vorks norādīja, ka ASV ir skaidri
apliecinājušas savu apņemšanos nodrošināt
kolektīvo aizsardzību NATO sabiedrotajiem.
“NATO visi sabiedrotie, liels vai mazs, ir
vienādi un ir tiesīgi vienādi baudīt kolektīvo
aizsardzību, ko nodrošina Vašingtonas
līguma 5.pants,” norādīja B. Vorks. Viņš
vēlreiz apliecināja ASV valdības gatavību
arī turpmāk nodrošināt ASV spēku klātbūtni
Latvijā.
R. Vējonis informēja par Latvijas valdības
plāniem paātrināt Latvijas aizsardzības
budžeta pieaugumu un vēlmi sasniegt 2%
no iekšzemes kopprodukta jau 2018. gadā.
Savukārt B.Vorks norādīja, ka aizsardzības
budžeta pieaugumam ir nozīme ne tikai
tālākā sabiedroto atbalsta nodrošināšanā,
bet arī Latvijas aizsardzības spēju
attīstībā. Viņš pozitīvi novērtēja Nacionālo
bruņoto spēku kaujas gatavības celšanas
pasākumus, tostarp personāla apmācību
un skaitliskā sastāva palielināšanu.
Tikšanās laikā tika apspriestas iespējas
Latvijai no ASV iegādāties dažādas ieroču
sistēmas, jo īpaši pretgaisa aizsardzības
raķetes STINGER. Aizsardzības ministrs
norādīja, ka Latvijai nepieciešams paātrinātā
kārtībā iegādāties ieročus, lai sasniegtu
augstāku kaujas gatavību un spēju reaģēt
uz esošajiem draudiem, kā arī segtu to spēju
iztrūkumus, kas izveidojušies iepriekšējs
gados nepietiekamā aizsardzības
finansējuma rezultātā.
R. Vējonis pateicās ASV par Eiropas
drošības atbalsta iniciatīvas (European
Reassurance Initiative) ietvaros piešķirto
finansējumu un informēja, ka tā ietvaros
veiksmīgi nodrošināti kopīgi militārās
infrastruktūras pilnveidošanas projekti
Lielvārdes un Ādažu bāzēs, kā arī iegādāts
ekipējums, lai veicinātu NBS spēju
stiprināšanu.
ASV amatpersonas informēja, ka ASV
sagaida arī turpmāku papildu atbalstu
Eiropas drošības atbalsta iniciatīvai.
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Vienlaicīgi tika norādīts, ka ASV prezidents
Baraks Obama pievērsīs īpašu vērību tam,
kādā veidā sabiedrotie pilda apņemšanos
palielināt aizsardzības izdevumus līdz 2%
no iekšzemes kopprodukta.
R. Vējonis informēja, ka viena no
pašreizējām Latvijas prioritātēm ir pilnvērtīga
uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšana
sabiedroto spēkiem Latvijā. “Vēlamies
panākt to, lai jūsu karavīri Latvijā varētu
justies kā mājās, tādēļ uzņemošās valsts
atbalsts ir viena no Latvijas galvenajām
prioritātēm, kam nepieciešami ne tikai
papildus cilvēkresursi, bet arī finanšu
līdzekļi,” sacīja aizsardzības ministrs.
Tikšanās laikā pārrunāja arī robežu
drošības jautājumus, kas pēc Krievijas
agresijas Ukrainā ieguvuši arvien lielāku
aktualitāti. Aizsardzības ministrs informēja
ASV pusi par Latvijas valdības apņemšanos
stiprināt iekšējo drošību, pievēršot īpašu
uzmanību robežas aizsardzībai, kā arī
Valsts robežsardzes materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai. ASV puse norādīja, ka
būtiski nostiprināt robežu tādā veidā, lai tā
nodrošinātu valsts drošībai svarīgus militāro
uzdevumus. Jau ziņots, ka aizsardzības
ministrs apmeklē ASV darba vizītē no 18.
līdz 24. aprīlim. (leta.lv)
Latviju apmeklēs ASV Valsts sekretāra
vietnieks Eiropas un Eirāzijas jautājumos
Džons Hefferns
ASV Valsts departamenta Valsts
sekretāra vietnieks Eiropas un Eirāzijas
jautājumos Džons Hefferns (John A.
Heffern) ieradīsies Latvijā 27. aprīlī, lai tiktos
ar Latvijas Ārlietu ministrijas un Ekonomikas
ministrijas pārstāvjiem, enerģētikas, banku
un uzņēmējdarbības ekspertiem. Vizītes
laikā Dž.Hefferns tiksies arī ar Rīgas
Juridiskās augstskolas Centrālās Āzijas
programmas studentiem. Šī būs Dž.Hefferna
pirmā vizīte Latvijā.
Dž. Hefferns ir karjeras diplomāts ASV
ārlietu dienestā un ASV Valsts sekretāra
vienieka amatu ieņem kopš 2015. gada
februāra. Iepriekš Dž. Hefferns ieņēma ASV

vēstnieka amatu Armēnijā (2011 - 2014),
ASV vēstnieka vietnieka amatu NATO,
ASV vēstniecībā Džakartā un Indonēzijā.
Dž. Hefferns arī bijis palīgs ASV Valsts
sekretāram politikas jautājumos. [...] (leta.lv)
Varšava aizliedz Krievijas pro-kremlisko
baikeru 9. maija braucienu cauri Polijai
Polijas valdība nolēmusi aizliegt cauri
valsts teritorijai braukt Krievijas prokremliskā
motociklistu kluba “Nakts vilki” biedriem,
kuri par godu Uzvaras dienai plānoja doties
no Maskavas uz Berlīni, paziņojusi Polijas
Ārlietu ministrija. Krievijas vēstniecībai
Polijā iesniegta nota, kurā tā informēta
par atteikumu Polijā iebraukt organizētajai
motociklistu grupai, kurā ir kluba “Nakts
vilki” pārstāvji.
Polijā krievu baikeru iecere izsauca
protestus. Polijas premjerministre Eva
Kopača “Nakts vilku” akciju nodēvējusi par
“provokāciju”. Šis temats ir visai aktuāls
diskusiju iemesls sociālajos tīklos arī Latvijā.
Savukārt Polijas parlamenta spīkers un
bijušais ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis
norādīja, ka baikeru bandas piedalījās
Krimas aneksijā. “Nakts vilku” līderis ir
Krievijas prezidenta Vladimira Putina tiešs
sabiedrotais Aleksandrs Zaldostanevs jeb
“Ķirurgs”. Viņš iepriekš sacīja, ka Polijas
negatīvā nostāja braucienu neietekmēs.
Arī no Vācijas tiek saņemti signāli, ka
prokremliskās baikeru bandas akcija nav
vēlama. Braucienu bija iecerēts sākt 25.
aprīlī un noslēgt 9. maijā Berlīnē. Motociklisti
plānoja apmeklēt arī Minsku, Brestu,

Vroclavu, Brno, Bratislavu, Vīni, Minheni un
Prāgu. (kasjauns.lv)
Pasaulē laimīgākā valsts ir Šveice;
Latvija 89. vietā
Šveice kļuvusi par pasaules laimīgāko
valsti, bet tai ar nelielu atstarpi seko
Islande, Dānija, Norvēģija un Kanāda,
liecina ceturtdien publiskotais ANO ekspertu
ziņojums.
Pirmajā desmitniekā iekļāvušas arī
Somija, Nīderlande, Zviedrija, Jaunzēlande
un Austrālija, kamēr Latvija atrodama tikai
saraksta 89. pozīcijā, ievērojami atpaliekot
gan no Igaunijas, gan Lietuvas, kuras ieņem
attiecīgi 73. un 56. vietu, vēsta Leta/AFP. Šis
jau ir trešais «World happiness report», bet
pirmo šāda veida ziņojumu ANO publicēja
2012. gadā.
Par visnelaimīgāko no sarakstā
iekļautajām 158 valstīm atzīta Togo.
Nelaimīgāko valstu desmitniekā iekļautas
arī Afganistāna, Sīrija, Burundi, Benina,
Ruanda, Burkinafaso, Kotdivuāra, Gvineja
un Čada.
Va l s t i s r a n ž ē t a s , p a m a t o j o t i e s
uz vairākiem faktoriem, arī ņemot
vērā iekšzemes kopproduktu uz vienu
iedzīvotāju, paredzamo veselīgas dzīves
ilgumu, pastāvošo sociālā atbalsta sistēmu
un korupcijas līmeņa uztveri. Viens no
redaktoriem - Kolumbijas Universitātes
Zemes institūta direktors Džefrijs Sakss uzsvēra, ka 13 pirmās pozīcijas ieņem tās
pašas valstis, kas iepriekšējā ziņojumā, lai
gan to secība ir mainījusies. Šajās valstīs

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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pastāv gan labklājība, gan spēcīga sociālā
atbalsta sistēma, ko papildina relatīvi godīga
un atbildīga pārvalde, norādīja Sakss.
No valdošo valstu grupas atpaliek ASV
(15. vieta), kuras apsteidz, piemēram,
Izraēla (11. vieta) un Meksika (14. vieta).
ASV apsteidz arī Kostarika (12. vieta) un
Austrija (13. vieta). Tikmēr Lielbritāniju ANO
eksperti ierindojuši 21. vietā, atstājot aiz
Beļģijas (19. vieta) un Apvienotajiem Arābu
Emirātiem (20. vieta). Savukārt Vācija seko
tikai 26. vietā. Vēl interesanti varētu būt tādi
salīdzinājumi kā Kazahstānas ierindošana
54. vietā, kamēr Slovēnija atrodama tikai
55. vietā.
Pēc ANO ekspertu domām, dzīve
laimīgāka nekā Latvijā un Igaunijā ir
arī Nikaragvā (57. vieta) un Baltkrievijā
(59. vieta), kas tikai nedaudz atpaliek no
Lietuvas. Arī Lībijā (63. vieta) ļaužu dzīve ir
laimīgāka. Tikai nedaudz nelaimīgāka dzīve
ir Krievijā, kas ierindota 64. vietā.
Kā apgalvo ANO eksperti, par
latviešiem un igauņiem laimīgāka dzīve ir
arī turkmēņiem (70. vieta). No viņiem gan
nedaudz atpaliek Honkongas iedzīvotāji (72.
vieta), kas ziņojumā izdalīta kā neatkarīga
valsts.
Latviešiem, kā norāda ANO eksperti,
pievilcīga varētu būt arī, piemēram,
Vjetnamas (75. vieta), Kirgizstānas (77.
vieta), Nigērijas (78. vieta), Azerbaidžānas
(80. vieta), Pakistānas (81. vieta) un
Rumānijas (86. vieta) pilsoņu dzīve.
Toties Latvijā dzīve ir laimīgāka nekā
pašpasludinātajā Somalilendā (91. vieta)
un Albānijā (95. vieta). (irir.lv)
Rīga - visdārgākā no visām Baltijas
valstu galvaspilsētām
No Baltijas valstu galvaspilsētām Rīgā
dzīvojošie pamatvajadzību nodrošināšanai

tērē visvairāk, liecina «Swedbank»
Privātpersonu finanšu institūta veiktā
Baltijas galvaspilsētu mājsaimniecību
izdevumu pētījuma rezultāti.
Četru cilvēku ģimene, kas dzīvo
sev piederošā 70 kvadrātmetru dzīvoklī
padomju laikā celtā daudzdzīvokļu mājā,
par pārtiku, mājokli un transportu Rīgā tērē
44%, Viļņā 41,5%, bet Tallinā tikai 25,5%
no mājsaimniecības rīcībā esošajiem
ienākumiem.
Tas nozīmē, ka ar tipisku patēriņa
modeli šāda ģimene pārtikai, mājoklim un
sabiedriskajam transportam Rīgā iztērē
ap 591 eiro mēnesī, Viļņā ap 513 eiro, bet
Tallinā ap 499 eiro mēnesī. [...] (apollo.lv)
Valsts akadēmiskā kora Latvija koncerti
Ņujorkā pārliecina un iedvesmo
Vareni, brīnumaini, izcili, pārsteidzoši,
aizraujoši… – vesels birums cildinošu epitetu
burtiski brāzās pār Valsts akadēmiskā kora
Latvija dziedātāju un diriģenta Māra Sirmā
galvām pēc diviem koncertiem Alises Talijas
zālē/Alice Tully Hall Linkolna centrā un
Barišņikova Mākslu centrā Ņujorkā. Šie
pasākumi iekļauti Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē publiskās
diplomātijas un kultūras programmā, kas
reprezentē Latvijas labākos mākslas
spēkus ārvalstīs. Kopumā programmu,
kas laikā un apjomā vēl ir apmēram
pusē, var slavēt par izcilu un pārdomātu
izvēli, kurā nav nejaušību. Nodrošināta
gan mākslu daudzveidība, gan notikumu
augsta kvalitāte. Pasākumi ārvalstīs spējuši
piesaistīt sabiedrības uzmanību – par
to varam uzzināt presē, Latvijas Radio
programmās un LTV raidījumā Kultūras
ziņas.
Latvijas mūzika un māksla šajā pusgadā
tiek reprezentēta Lielbritānijā, Vācijā,

Nākamais Ritums būs 2015. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2015. g. 15. MAIJAM.
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Francijā, Beļģijā, Krievijā, Ukrainā, Ķīnā,
Amerikā un citās valstīs un pilnībā attaisno
kultūras programmas uzdevumu – rādīt
Latvijas un līdz ar to Eiropas kultūru pasaulē.
Kora Latvija koncerti Ņujorkā bija ne
vien māksliniecisks, bet arī menedžmenta
izaicinājums – ja apjēdzam to milzu
konkurenci, kas valda šajā kosmopolītiskajā
mākslu centrā. Koncerti, ko ik vakaru var
izvēlēties Ņujorkā, aptver visus iespējamos
žanrus – no smalkāko kamermūzikas
dižgaru priekšnesumiem līdz komerciālo
krāsaino mūziklu spiedienam Brodvejā.
Tomēr Latvijas mūziķu klātbūtni Ņujorkā
sajutu uzreiz – iebraukšanas dienā ejot
pastaigā gar Kārnegija zāli, kuras afišas
vēstīja nākamās nedēļas programmu, to
vidū trīs Bostonas simfoniskā orķestra
koncertus Andra Nelsona vadībā, kā arī
Artemis kvarteta uzstāšanos, kurā muzicē
arī Latvijas vijolniece Vineta Sareika.
Savukārt Linkolna centra kompleksā, kurā
centrālā vieta ierādīta Metropolitēna operas
teātrim, milzu plakāti reklamē nākamo
operas sezonu ar Aleksandra Antoņenko
– kolorīti grimēto – Otello, kurš, iespējams,
pārsteigs pasauli ar jaunu tēla interpretāciju
jau septembrī.
Alises Talijas zāli raksturo lieliska
akustika, acij tīkama silta koka apdare,
klausītājiem ērts sēdvietu izvietojums,
atturīgs interjers un vairāk nekā 1000
skatītāju vietu ietilpība. Šoreiz milzu zāle nav
stāvgrūdām pilna, tomēr publikas netrūkst
– tie ir Ņujorkas latvieši, vēstniecības
aicinātas diplomātu ģimenes, kormūzikas
interesenti.
Viena no koncerta veiksmes atslēgām
ir gudri sakārtotā programma: divās daļās
attiecīgi reprezentēti Eiropas un Baltijas
komponistu kordarbi, no klasiskā repertuāra
dodoties mūsdienu Baltijas mūzikas virzienā
un paralēli pastiprinot teatralitātes un
instrumentu klātbūtni skaņdarbos. Te
Alesandro Skarlati Exultate Deo sarežģītajā
vokālajā tehnikā dāmu balsis kā spožas
pērlītes mirdz pasāžās, te – skandināva

Svena Dāvida Sandstrema un Henrija
Pērsela Hear My Prayer, O Lord – ilgstošās,
telpā it kā aizkavējušās saskaņās moderni
spēlējas Pērsela senatnīgās harmonijas,
saplūdinot priekšstatus par pagātni un
tagadni. Savukārt Olivjē Mesiāna Louange
a l’Eternite de Jesus pierāda kora spēju
caurspīdīgi atainot komplicētas intonāciju
inkrustācijas.
Dažbrīd sajūtams, ka dziedātāji cīnās
ar sava ķermeņa bioloģisko ritmu. Lai arī
balsis skan labi, tomēr brīžiem manāma
zināma piepūle, tiecoties pēc perfekta
rezultāta (koncerts notiek trijos naktī pēc
Latvijas laika).
Baltijas mūzikas daļā Arvo Perta Nunc
dimittis koris izpilda, izstājies visapkārt
zālei, ļaujot izbaudīt sajūtu – kā ir atrasties
mūzikas iekšpusē. Pēc niršanas meditācijā
atmodina Pētera Vaska agrīnā perioda
skaņdarba Zīles ziņas asums, kontrasti
un kā ar pirkstiem sataustāmā raupjā
tekstūra, dikcijas precizitāte, latviešu
valodas zināmais skarbums. Līdzīgs efekts
arī Veljo Tormisa kompozīcijai Dzelzs
apvārdošana – ar etnisko vēstījumu, atklāto
vokālu, kas robežojas ar kliegšanu un mijas
ar čukstiem, un klausītājiem neizprotamām
teksta vārsmām. Iegrimstot šajā skaņu
eksotikas pasaulē, manā iztēlē virs koristu
galvām rindojas senu pagānu tautu mītiskie
tēli.
Koncerta apgarotā kulminācija ir Ērika
Ešenvalda Stars ar glāžu izmantošanu,
kurās ielejot zināmu daudzumu ūdens
un velkot pa to maliņu rodas pastāvīga
vibrējoša skaņa, kas tembrāli satur kopā
visu darba mūzikas audumu. Pārpasaulīga,
kosmiska sajūta, ko rada tembrālo krāsu
palete un Ērika Ešenvalda emocionālā
mūzikas valoda.
Noslēgumā esam piedzīvojuši kora
ideju visdažādākajās izpausmēs un
izpratnēs, katrā skaņdarbā ieraugot jaunus
pārsteigumus komponistu rokrakstā,
tembros, kustībās, kora izkārtojumos,
papildu instrumentos, dziedāšanas
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tehniskajos paņēmienos.
BAC/Baryshnikov Arts Center atrodas
nedaudz nomaļāk, Manhetenas rietumu
lejasdaļā, kur tiekas mākslu gardēži un
zinātāji: vairāki latvieši speciāli uz koncertu
braukuši no citām ASV pilsētām, satiekam
komponisti Daci Aperāni, pasākumu apmeklē
viens no vadošajiem ASV kormūzikas
speciālistiem un arī pats BAC saimnieks –
kādreizējais rīdzinieks baletdejotājs Mihails
Barišņikovs.
Noskaņojums šeit ir pavisam cits – zāle
daudz mazāka, publika atrodas tuvu korim,
gandrīz var sajust viens otra elpu. Skaņa
kļūst pavisam silta, reizē precīza, tieši sūta
enerģijas impulsus skatītājos. Viendaļīgajā
koncertā skan tikai Baltijas mūzika, un
katrs darbs tajā ir kā mazs Baltijas jūras
dzintariņš. Aktīvais teatrālisms izpaliek,
bet sajūtams ēterisks virmojums, garīgs
piesātinājums, kas jau sākumā uzplaukst
Arvo Perta un Ērika Vitakra darbos. Tad
ritms tiek pārsists ar autentiskāku Baltijas
skaņu – Uģa Prauliņa, Jēkaba Jančevska un
Gundegas Šmites mūsdienu kompozīcijām
–, līdz nokļūstam līdz meditācijai un apcerei
Raimonda Tigula un Ērika Ešenvalda
nosacītā miera un klusuma pasaulē.
Raimonds Tiguls jau agrāk
klausītājiem Latvijā ļāvis iepazīt neparasto
sitaminstrumentu hangu, kura maigā,
zumzīgā skaņa atgādina te zvanus, te siltu
dunēšanu. Tagad, pievienojoties korim uz
skatuves, tieši hanga pastāvīgā klātbūtne
Tigula rokās viņa darbā Nyari gianta ļauj
iegremdēties harmoniskā vienkāršībā,
izslēdzot liekus jautājumus un ļaujoties tīras
saskaņu harmonijas baudai.
Fināla kontrasts ar Veljo Tormisa efektīgo
darbu Ingerijas vakari atgriež skarbā,
pat brutālā realitātē – ar tautas mūzikas
dziedāšanas manieri, platajām basu balsīm
un sašaurinātiem, saspiestiem patskaņu
tembriem pārējās kora grupās. Koncerta
noslēgumā daļa publikas burtiski mirkst
asarās, jūtot līdzi piedevās dziedātajai
Imanta Ramiņa Pūt, vējiņi skanīgajai
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apdarei, kas Ņujorkas vides kontekstā ar
kora klasiski latvisko skanējumu un balsu
plašumu liek aizrauties elpai.
Abi koncerti piedzīvojuši stāvovācijas,
un to klausītāji domās atgriezušies no
garīga pārlidojuma Ņujorka–Rīga–Ņujorka.
Vietējie latvieši te raduši spēku, emocijas
un reizē ļāvušies maigai nostalģijai. Mihaila
Barišņikova atsaucīgā sajūsma ļauj cerēt,
ka latvieši viņa centrā viesosies vēl. [...]
(Kultūras Diena, 2015. gada 23. aprīlis,
autore Ieva Rozentāle, LTV)
23. aprīlī
Saeima noraida ierosinājumu atvērt
«čekas maisus»
Saeima šodien (23. aprīlī) noraidīja
«Saskaņas» deputātu iesniegto
likumprojektu, kas paredzēja atklāt LPSR
Valsts drošības komitejas (VDK) «maisu»
saturu.
Grozījumi likumā par bijušās VDK
dokumentu saglabāšanu, izmantošanu
un personu sadarbības fakta ar VDK
konstatēšanu paredzēja izveidot sistēmu
VDK dokumentu atklātumam, nododot
visus VDK dokumentus, kas ir Totalitārisma
seku dokumentēšanas centra un citu valsts
glabātavu rīcībā, Latvijas Nacionālajam
arhīvam.
Tāpat bija paredzēts noteikt šo
dokumentu brīvu pieejamību, kā arī
nodrošināt, lai līdz 2017. gada 1. janvārim
tiktu publicēti dokumenti, kuros ir informācija
par VDK darbiniekiem un informatoriem.
«Saskaņas» deputāti uzskata, ka šādas
izmaiņas «nodrošinās objektīvo pētniecību
un sociālās atmiņas politikas veidošanu, jo
tikai saliedētai, sevi izprotošai sabiedrībai
ir svarīgi, lai totalitāro represiju avoti būtu
pieejami ne vien šauram angažētu pētnieku
lokam, bet ikvienam aktīvam sabiedrības
loceklim».
Deputāts Andrejs Elksniņš (S) iepriekš
pauda - «lai arī ir bijuši viedokļi par labu VDK
maisu iznīcināšanai, šodien tajos esošais
informācijas saturs tiek izmantots, lai
manipulētu gan ar sabiedrības viedokli, gan

ar atsevišķu «maisos esošo cilvēku» rīcību».
Tāpēc «Saskaņa» uzskata, ka situācija
jāmaina un saturs jāatklāj, piemēram, kā
to izdarīja Lietuva pirms vairākiem gadiem.
Pašlaik likums nosaka, ka VDK
dokumenti būs publiski pieejami pēc to
zinātniskās izpētes, kas būs jāveic līdz
2018. gada 31. maijam. [...] (apollo.lv)
Vējonis: Ukrainas neatkarība ir svarīga
Eiroatlantiskajai drošībai
Ukrainas valsts neatkarība un
suverenitāte veido būtisku Eiroatlantiskās
drošības konteksta aspektu, vizītē ASV
paudis aizsardzības ministrs Raimonds
Vējonis.
Turpinot vizīti ministrs tikās ar ASV
senatoru Džeku Rīdu (Jack Reed), lai
pārrunātu ASV īstenoto Eiropas drošības
atbalsta iniciatīvu (European Reassurance
Initiative).
Vējonis pateicās ASV par finansējumu
Eiropas drošības atbalsta iniciatīvas
pasākumiem. Ministrs norādīja, ka
finansējums palīdz nodrošināt sabiedroto
spēku klātbūtni un sniedz būtisku ieguldījumu
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) spēju
attīstībā. Aizsardzības ministrs aicināja ASV
likumdevējus pašreizējā drošības situācijā
turpināt atbalstīt sabiedroto spēku klātbūtni
Baltijas reģionā.
Tikšanās laikā puses apsprieda arī
drošības situācija Ukrainā. Ministrs informēja
par Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai.
«Latvijai, tāpat kā ASV, ir būtiski Ukrainu
atbalstīt tās pašreizējā cīņā. Ukrainas
valsts neatkarība un suverenitāte veido
būtisku Eiroatlantiskās drošības konteksta
aspektu,» sacīja Vējonis.
Vizītes laikā Vējonis apmeklēja ASV 3.
kājnieku divīziju, Savannā, Džordžijas štatā.
Divīzijas karavīri šobrīd rotācijas kārtībā
atrodas Latvijā. Apmeklējuma laikā ministrs
tikās ar divīzijas komandējošo sastāvu un
Latvijā dislocēto karavīru ģimenēm.
Tiekoties ar karavīru piederīgajiem,
ministrs pateicās par karavīru ieguldījumu
Latvijas drošības veicināšanā. Sarunās ar

ģimenēm ministrs apliecināja, ka piederīgie
var būt droši, ka uz rotācijas laiku Latvijā
dislocētie ASV karavīri var justies kā mājās.
Vizītes laikā ministrs apmeklēja karavīru
memoriālu, lai godinātu starptautiskajās
operācijās kritušos karavīrus.
Iepazīstoties ar divīzijas ieroču sistēmu,
ministrs norādīja, ka ņemot vērā esošo
drošības situāciju, arī NBS ir būtiski
palielināt savas ieroču sistēmas, kas var
nodrošināt uguns atbalstu NBS vienībām,
tādēļ tuvākajā laikā jādomā par šādu ieroču
iegādi. Aizsardzības ministrs apmeklē ASV
darba vizītē no 18. līdz 24. aprīlim. (apollo.lv)
Gatavojas “Dvēseļu puteņa” fil-mēšanai
Topošās filmas “Dvēseļu putenis”
komanda režisora Dzintara Dreiberga
vadībā Ādažu poligonā ir veikusi pirmās
filmēšanas proves kaujas ainu epizodēm.
Sagatavošanās darbos iesaistītie
Latvijas jaunsargi, Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvji un aktieri pirmie izdzīvoja kara laika
realitāti un brida un gūlās pavasara drēgnajos
purva ūdeņos filmas režisora Dreiberga un
operatora Valda Celmiņa vadībā. Dreibergs
atzīst, ka kara ainas ir vienas no tehniski
sarežģītākajām un atbildīgākajām filmas
epizodēm, izceļot latviešu strēlnieku drosmi
un vēlmi cīnīties par neatkarīgu valsti. Lai
radītu nepieciešamo noskaņu, kadram ir
jābūt izplānotam līdz sekundes simtdaļai.
Pirmie filmēšanas sagatavošanās darbi
kaujas ainu epizodēm ir nepieciešami, lai
izveidotu mākslas filmas «Dvēseļu putenis»
pirmo materiālu, kas vērienīgajam vēstures
projektam palīdzētu piesaistīt partneru un
kopproducentu uzmanību un investīcijas.
To plānots pabeigt līdz vasaras sākumam.
(Latvijas Avīze)
22. aprīlī
Maizītis: Krievijas «maigās varas»
periods ir beidzies; sākusies cita fāze
Krievijas īstenotās «maigās varas»
periods ir beidzies un ir sākusies cita fāze,
kurā specdienesti mēģina ietekmēt kopējo
sabiedrības noskaņojumu, mēģinot sēt
šaubas par to, vai Latvija var pastāvēt
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kā neatkarīga valsts un vai NATO mūs
aizstāvēs jebkuras agresijas gadījumā,
- šādu viedokli šorīt LTV raidījumā «Rīta
panorāma» pauda Satversmes aizsardzības
biroja vadītājs Jānis Maizītis.
«Maigās varas periods ir beidzies. Tā
bija oficiāli deklarēta Krievijas pozīcija,
un tā neslēpa šo «maigo varu». Tagad
runājam par citu fāzi; ir dažādas definīcijas
hibrīdkaram. Dažādi to var runāt, bet
«maigā vara» ir pārgājusi citā fāzē – tās
ir metodes, ar kurām mēģina ietekmēt
sabiedrības viedokli, vai Latvija var pastāvēt
kā neatkarīga valsts; vai mums palīdzēs vai
nepalīdzēs NATO un tiks aktivizēts 5. pants
jebkuras agresijas kontekstā. Sākušies citi
procesi,» norādīja Maizītis.
Viņš atzina, ka ārvalstu specdienesti
interesējas par to, kas notiek Latvijā.
«Ar draugiem un partneriem pārrunājam
procesus, bet, ja ar kaimiņu dzīvojam kā
suns ar kaķi, tad suns laiku pa laikam
painteresējas, ko kaķis dara visos līmeņos
- vai tā ir politika, vai prezidenta vēlēšanas,
vai parlamenta vēlēšanas; procesi, kādā
veidā tiek pieņemti atbildīgi lēmumi. Ir
normāla specdienestu interese par visiem
procesiem, kas notiek, tajā skaitā Latvijā,»
sacīja SAB priekšnieks.
Jebkura specdienesta mērķis ir iegūt
apsteidzošu informāciju savas valsts
lēmumu pieņēmējiem par to, kādi būtu
iespējamie lēmumu pieņemšanas scenāriji
vai, piemēram, kas būs Latvijas prezidents.
«Protams, ir interese no Krievijas
specdienestiem - kas tā būs par personību,
cilvēku, kā veidosies pēc tam starpvalstu
attiecības; ko ir iespējams prognozēt, ko
ir iespējams komentēt. Tādēļ šie dienesti
pastāv,» skaidroja Maizītis.
Jautāts, vai ir mēģinājumi panākt,
ka augstos amatos Latvijai nonāktu citai
varai draudzīgi cilvēki, Maizītis norādīja,
ka šādu apgalvojumu viņš gluži nebūtu
gatavs apstiprināt, taču norādīja, ka jebkura
specdienesta veiksme ir ietekmes aģentu
nonākšana citas valsts varas struktūrās vai
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augstos amatos. «Tā ir milzīga veiksme, tā
ka pamēģināt pamēģina šad tad.»
Viņš neapgalvoja, ka šīs brīvvalsts
laikā augstos amatos būtu nonākuši šādi
«ietekmes aģenti», kas nav lojāli Latvijas
valstij, taču norādīja, ka SAB ir zināms
par kontaktiem ar dažādām mūsu valsts
amatpersonām, tajā skaitā politiķiem, un
drošības iestādes diezgan precīzi ir arī
noskaidrojušas, kāda ir šo kontaktu jēga
un rezultāts.
Pagājušais gads ir kardināli mainījis
daudz ko dienestu darba ikdienā, un SAB
seko, kādā veidā mums nedraudzīgu valstu
dienesti mēģina ietekmēt šo noskaņojumu.
«Mūs interesē nevis žurnālistu viedoklis
vai kādas diskusijas, bet tas, vai un cik lielā
mērā tieši specdienesti mēģina, izmantojot
vārda brīvību, ietekmēt noskaņojumus,
ietekmēt dažādus procesus. Ir ļoti svarīgi
domāt par to, kas tiek teikts, kādi viedokļi
tiek izteikti un kā tie atbilst faktiskajiem
faktiem, nevis kādiem pieņēmumiem.
Svarīgi ir būt drošiem un nepakļauties mirkļa
emocijām un bailēm,» uzsvēra Maizītis.
SAB priekšnieks aicināja būt drošiem
par Latvijas nākotni un apzināties, ka NATO
ir nevis mūsu vājums, bet spēks. «Ja ar
šādu uzstādījumu un emocijām izpratīsim
un sadzīvosim, viss būs kārtībā. Tas ir mūsu
spēks, ja esam NATO. Mūsu vājums - ja
sākam par kaut šaubīties. Tas ir Krievijas
ieguvums,» viņš uzsvēra.
Jautāts, kuras sabiedrības grupas
visvairāk pakļautas mēģinājumiem ietekmēt
to viedokli, Maizītis pauda: vecumam nav
izšķirošas nozīmes. Iespējams, seniori ir
vieglāk ietekmējami, jo viņiem ir vēsturisko
agresiju pieredze, taču viņš uzsvēra, ka
ir svarīgi apzināties, kā notiek procesi,
un svarīgi arī apzināties, kur mēs esam aliansē, kura rūpējas par savu drošību, bet,
protams, šim procesam ir jābūt līdzsvarotam
un arī mums pašiem daudz ir jādara, lai
draudzību un partnerību īstenotu ne tikai
vārdos, bet arī darbos. Maizītis atzinīgi
vērtēja valdības paveikto pēdējo pāris gadu

laikā valsts drošības jomā, gan norādot, ka
vienmēr var izdarīt vairāk. (tvnet.lv)
Saeimas svinīgā sēde 4. maijā notiks
Nacionālajā teātrī
Saeimas svinīgā sēde, veltīta Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas
25. gadadienai, 4. maijā notiks Latvijas
Nacionālajā teātrī, portālam «Apollo»
pavēstīja parlamenta Preses dienestā.
Plānots, ka Saeimas svinīgajā sēdē
uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece, kā arī Lietuvas parlamenta
priekšsēdētāja Loreta Graužiniene, Igaunijas
parlamenta prezidents Eiki Nestors un
Islandes parlamenta priekšsēdētājs Einars
K. Gudfinsons.
Svinīgajai sēdei sekos svētku koncerts,
un tajā muzicēs Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris un Valsts akadēmiskais
koris «Latvija» diriģenta Māra Sirmā vadībā,
kā arī maestro Raimonds Pauls un Rīgas
Doma kora skolas audzēkņi, un tajā skanēs
latviešu komponistu skaņdarbi.
4. maija Saeimas svinīgajā sēdē
aicināti piedalīties Valsts prezidents Andris
Bērziņš, visi atjaunotās Latvijas Valsts
prezidenti, 12. Saeimas deputāti, Augstākās
Padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu, un
visu Saeimas sasaukumu priekšsēdētāji,
kā arī Ministru kabineta locekļi un citas
Saeimas apstiprinātās amatpersonas.
Tāpat uz svinīgo sēdi aicināts ārvalstu
diplomātiskais korpuss, Latvijas neatkarības
kustības aktīvisti, tradicionālo konfesiju un
garīdzniecības pārstāvji, kā arī Zolitūdes
traģēdijas glābšanas darbos iesaistītie
glābēji, 5. Jauniešu Saeimas deputāti, kuri
būs ieguvuši nākotnes politiķa titulu, un citi.
4. maija Saeimas svinīgo sēdi un koncertu
tiešraidē translēs Latvijas Televīzija un
Latvijas Radio. Saeimas svinīgā sēde 4.
maijā Latvijas Nacionālajā teātrī sāksies
pulksten 12. (apollo.lv)
Edvards Lūkass: Eiropa drošību stiprina
pārāk lēni
“Tātad,” es teicu, uzrunājot diskusijas

dalībnieku no Polijas, “jūsu valsts ir vienīgā
šajā apgabalā, kas ir liela, apzinās Krievijas
draudus un izdod lielu naudu aizsardzībai.
Kā jūs domājat mūs aizsargāt?” Es piedalījos
Zviedrijas Aizsardzības pētījumu aģentūras
rīkotajā konferencē Stokholmā, ko atbalstīja
ES prezidējošā valsts Latvija, kā arī Latvijas
un Polijas vēstniecības.
Kā liecina mans jautājums, reģionālā
drošība ātri mainās. Kamēr mēs runājām,
Zviedrijas kreisās koalīcijas mazākuma
valdība paziņoja par aizsardzības izdevumu
palielināšanu līdz 10,2 miljardiem kronu
(1,18 miljardi dolāru) no sešiem miljardiem
kronu, kā paredzēja vienošanās martā,
taču joprojām tikai pusi no tā, ko ģenerāļi
uzskata par minimumu. Kā ironizē zviedri,
acīmredzot mērķis ir aizsargāt “pusi valsts
uz pusi nedēļas”.
Zviedrija ataino drošības politikas
attīstību Eiropā: virziens pamatā ir
pareizs, bet ātrums ir pārāk lēns. Dažām
valstīm, piemēram, Polijai un Igaunijai,
palīdz spēcīga stratēģiskā kultūra, gan
sabiedrībai, gan politiķiem apzinoties
nepieciešamību nopietni izturēties pret
aizsardzību. Igaunijas pēdējais aizsardzības
izdevumu palielinājums virza to pāri NATO
noteiktajam mērķim atvēlēt aizsardzībai 2%
no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Kopš 2005. gada Polija ir palielinājusi
militāros izdevumus par 38%, un šogad
tiek plānots palielinājums vēl gandrīz par
piektdaļu. Tajā iekļauti 10 miljardi dolāru par
pretraķešu sistēmas pirkumu, par ko drīz
tiks paziņots. Citas valstis cenšas neatpalikt.
Lietuva atjauno obligāto karadienestu un
divkāršo aizsardzības tēriņus.
Pat Latvija, vērā ņemams (un
bažas raisošs) atpalicējs, palielina savu
aizsardzības budžetu par krietniem 15%.
Taču pārējo NATO dalībvalstu vairākums
domā citādi. Daudzas Eiropas valstis
bažījas par draudiem no dienvidiem, nevis
austrumiem. Pat britu konservatīvie nesola
Turpinājums 42. lpp
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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
BAZNĪCĀ30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
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.
Svētdien, 17. plkst.10.00 – Debesbraukšanas dienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Svētā
Gara Svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 31. plkst. 10.00 – Lasītais
dievkalpojums.
JŪNIJĀ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – Aizvesto
piemiņas dienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MAIJĀ
Svētdien, 3.
U.Hāgens
Svētdien, 10.
J.Turmanis
Svētdien, 17.
J.Trumpmanis
Svētdien, 24.
I.Birze
Svētdien, 31.
I.Liepiņš
JŪNIJĀ
Svētdien, 7.
A.Kristovskis
Svētdien, 14.
J.Rīmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MAIJĀ
Svētdien, 3.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien, 10.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 17. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 24.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 31.
A.Medne/S.Graudiņa
JŪNIJĀ
Svētdien, 7.
Svētdien, 14.

R.Plikše/V.Galviņa
L.MacPherson

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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
“Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa,
it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja
visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem
parādījās it kā uguns mēles, kas
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto
Garu...” Alleluja, lai ir slavēts Tas
Kungs!
R.S.
(Bībelē sk. Ap.d.2. nodaļu)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MAIJĀ
Svētdien, 3. plkst. 09.30 dievkalpojums
IV svētdienā pēc Lieldienām.

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, 10. plkst. 9.30 Ģimenes
dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 17. plkst. 9.30 Debesbraukšanas dievkalpojums.
Svētdien, 24. plkst. 9.30 Vasarsvētku
dievkalpojums.
Svētdien, 31. plkst. 9.30 Trīsvienības
dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 3. Olafs Šics
Svētdien, 10. Olafs Šics
Svētdien, 17. Olafs Šics
Svētdien, 24. Olafs Šics
Svētdien, 31. Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3. Gundega Zariņa
Svētdien, 10. Marita Lipska
Svētdien, 17. Gundega Zariņa
Svētdien, 24. Marita Lipska
Svētdien, 31. Gundega Zariņa
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
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Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell Street, Strathfield, 2135
Tel. mob.
0438 301 512.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.

PBLA ziņas – turpinājums. no 39. lpp.
uzturēt aizsardzības budžetu 2% apjomā no
IKP gadījumā (maz ticamā), ja viņi uzvarētu
parlamenta vēlēšanās 7. maijā.
Lai gan konferences dalībnieki no
Vācijas apgalvoja, ka viņu valsts ir lojāla
un uzticama sabiedrotā, pagātnes kļūdas
liek apšaubīt tās uzticamību: tai nepatika
NATO paplašināšanās Baltijā, tā iebilda
pret ārkārtas pasākumu plāna izstrādi
jaunajām dalībvalstīm un mēģināja vājināt
mācības “Steadfast Jazz” 2013. gadā
(pirmās lielās militārās mācības jaunajās
dalībvalstīs). Skaļākie smiekli konferencē
izskanēja, kad Vācijas pārstāvis apgalvoja,
ka nav iespējams palielināt aizsardzības
izdevumus, jo tas padarītu kaimiņvalstis
nervozas. “Savas valdības vārdā es
varu jums apliecināt, ka tā nav,” attrauca
amatpersona no valsts, kam ir visi iemesli
bažīties par Vācijas militārismu, bet kas
pašreiz ir vairāk noraizējusies par tās
neitrālismu.
Īstā sadales līnija Eiropā ir starp valstīm,
kas baidās no Krievijas revizionisma, un
citām. Lai gan neviens nevēlas to atzīt
atklāti, tas būtībā nozīmē ziemeļvalstu –
Baltijas valstu un Polijas – drošības aliansi
(par laimi, ASV atbalstītu), kas sniedzas pāri
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Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
(02) 9520 8200
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

NATO/ārpus NATO dalījumam. Šī “bailīgo
koalīcija” kļūst lielāka un ciešāka.
Taču tās dalībniekiem joprojām ir
dažādi viedokļi par draudu formu. Daļa
militārpersonu baidās no pēkšņa uzbrukuma
(militāru mācību aizsegā, ko mēdz
rīkot Krievija), iespējams, Ālandu salās
(autonoma, demilitarizēta Somijas teritorija,
kur vairākums iedzīvotāju runā zviedriski),
iespējams, Gotlandē (ja šī Zviedrijas
sala nonāktu krievu rokās, Baltijas valstu
aizsardzība būtu neiespējama), vai varbūt
Norvēģijai piederošajās Svalbāra salās.
Taču tas ir mazticami, kamēr aptuveni 20
000 Krievijas karavīru ir izvietoti Ukrainas
austrumos vai tās tuvumā.
Kāds eksperts uzstāja, ka Krievijas
galvenais mērķis ir iegūt koridoru uz
Kaļiņingradu. Cits paziņoja, ka lielākās
briesmas būtu pārrēķināšanās: Kremlis
tic pats savai propagandai, ka Rietumi
plāno uzbrukt Krievijai un izlaupīt tās
resursus. Iespējams, visbaismīgākais
bija arguments, ka Putins, sadūries ar
Rietumiem, kas atmodušies, un Krievijas
ilgtermiņa lejupslīdi, varētu pasteigties. (la.
lv, autors Edvards Lūkass, „The Economist»
redaktors)
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The Netherlands offers Latvia a new
tulip variety
22.04.2015. 13:25
On 23 April, a new tulip variety will be
presented as a gift from the Netherlands to
Latvia in celebration of its first Presidency
of the Council of the European Union. Ms
Zanda Kalniņa-Lukaševica, Parliamentary
State Secretary for European Affairs will
receive the new tulip from Henk van den
Dool, Ambassador of the Netherlands.
On Thursday, 23 April the Embassy
of the Netherlands in Latvia will organize
a “Tulip Day”. The day will start with a
seminar (10:00 – 12:00) in the National
Library of Latvia. During this seminar
representatives from the horticulture and
gardening community in Latvia and the
Netherlands will discuss historical features
and modern trends in the development
and planting of spring gardens with bulb
flowers. Fellow organizer SIA Onava
from Bulduri will discuss their experience
and expertise as flower specialists from
Latvia. The organizers have also invited
Mr Jos Beelen, sales manager for Eastern
Europe of JUB, to give his expert opinion
on the Dutch horticultural sector. JUB is
one of the world’s largest suppliers of
bulbs for mechanical planting in public
green areas and since 2010 they have
been the proud holders of the Royal
Warrant. JUB is a clear example of
the Dutch horticulture’s out-of-the-box,
internationally oriented approach to doing
business. By thinking big and out-of-the-

box, the Dutch horticulture sector has
been able to create numerous innovative
solutions.
In the afternoon at 13:00 a tulip
ceremony will take place. During
this ceremony the new tulip will be
officially baptised by Ms Zanda KalniņaLukaševica, the Parliamentary State
Secretary for European Affairs of Latvia.
Together with Mr Jos Beelen, Mr Andris
Vilks – the Director of the National Library
of Latvia, and H.E. Mr Henk van den Dool
– the Ambassador of the Netherlands to
Latvia, she will sign the certificate that
officially registers the Latvija tulip as a
new tulip.
On October 15 2014, 17 000 tulips
were presented as a gift from the
Embassy of the Netherlands to the
Latvian Presidency and planted in front
of the National Library of Latvia. The tulip
bed has a special design: the thousands
of red and white tulips have been planted
in such a way that they represent the
Latvian Presidency logo. The red tulip
has been specially created for this event
and during the ceremony on April 23 will
receive its name.
World War II commemoration events
and Europe Day in Latvia
23.04.2015. 11:22
8 May is an important day in the history
of Latvia and for the entire world. This is
the day marking the defeat of Nazism
and a day to commemorate the victims
of World War II. This is the day when
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we recall and weigh the poignant history
of Latvia – a land at the crossroads. On
8 May, when remembering the world’s
greatest tragedy and commemorating
the countless victims of appalling war
crimes committed during World War II, we
bow our heads to all those who perished,
who fell or died a tragic death far away
from home. On 8 May, we think of a lost
generation, the devastating wars and the
rise and domination of ideologies which
were against human nature, have come
at a great cost to people of Latvia. Peace
and concordance are the supporting
foundations for a Latvia that can ensure
continual growth and security, irreversibly,
for all times to come.
On 8 May 1945, the war in Europe
came to an end and peace was restored.
In Western Europe, nations regained
their independence, but this was not the
case with Latvia and other Baltic States.
For Latvia, independence was restored
only on 4 May 1990 and confirmed in
Constitutional Law on 21 August 1991.
On 9 May 1950 in Paris, French
Foreign Minister Robert Schuman, being
aware of the threat of a possible third
world war, urged European countries
to pool their coal and steel production
with the aim of safeguarding peace and
raising living standards. This was based
on a conviction that development of the
countries on the continent could only
be fostered by peace not war. The first
step was taken towards the eventual
establishment of the European Union.
In 1985, it was decided that 9 May
would be celebrated as Europe Day.
This day symbolises unity and solidarity
among various countries, including those
that once were fighting with one another.
Since 1 May 2004, when Latvia joined the
European Union, 9 May is also celebrated
as Europe Day in Latvia.
Scientist Kalviņš Nominated for
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European Inventor Award
23.04.2015, Business, EU,
Ivars Kalviņš, Director of the Latvian
Institute of Organic Synthesis, has been
nominated for the European Inventor
Award in the lifetime achievement
category.
This is the first time a scientist from
Latvia is nominated for the prestigious
award. Kalviņš is one of three finalists for
the Lifetime Achievement Award in 2015.
Kalviņš’ biggest success story to
date is meldonium, medicinal name
“Mildronate”, an efficient drug against
heart disease and one of the most
successful medications to be created
in Latvia. Kalviņš, 67, has published
650 academic papers and contributed
to more than 215 patents in the field of
biomedicine.
The targeted use of natural
compounds - as opposed to artificially
created chemicals - is the foundation
of Kalviņš’ approach. He successfully
brought to market drugs based on natural
compounds to treat and prevent strokes,
tinnitus, heart attacks, Alzheimer disease,
as well as chronic pain and inflammation.
Manufactured and marketed by Latvian
pharmaceuticals company “Grindeks”,
“Mildronate” ranks among Latvia’s most
successful medical exports: it generated
an export turnover of around EUR 65
million in 2013, with a share of 0.6 percent
to 0.7 percent of all Latvian exports.
In 2006, Kalviņš received the highest
state honor in Latvia - the Three Star
Order.
Increase in Latvia’s Birthrate up 3%
Latvian Institute, 23.04.2015
In the first three months of the year, a
total of 5,226 babies were born, which is
by 158 babies or three percent more when
compared to the same period last year.
Latvia has observed an increase in the

birthrate since 2011 - from approximately
18,800 newborns in 2011, to 21,500
newborns last year.
According to estimates, Latvia’s
population at the beginning of April was
1.983 million.
Latvia Elected to UN Statistical
Commission for First Time
Latvian Institute, 21.04.2015
For the first time ever, the Economic
and Social Council (ECOSOC) of the
United Nations (UN) has elected Latvia
to the UN Statistical Commission where
Latvia is to serve from 2016 to 2019.
The Commission is the highest body
of the global statistical system, which
coordinates international statistical
activities, the setting of statistical
standards, the development of concepts
and methods and their implementation at
the national and international level.
Each member state is represented
by the head of the respective country’s
statistical institution. Latvia will be
represented by the head of the Central
Statistical Bureau, Aija Žīgure.
The commission was established in
1947, and is a Functional Commission
of ECOSOC. It consists of 24 member
states, which are elected on the basis
of an equitable geographical distribution
according to the following pattern: five
members from African States, four
members from Asian States, four
members from Eastern European States,
four members from Latin American and
Caribbean States, seven members from
Western European and other States
Latvia Ranked 33rd Worldwide in
Terms of Social Progress
Latvian Institute, 21.04.2015
The latest “Social Progress Index”
by the non-governmental organization
“Social Progress Imperative”, which
measures various dimensions of social

development, places Latvia 33rd this year.
Latvia is ranked the highest in terms
of basic human needs and foundations
of well-being, as well as education
opportunities. Latvia’s lowest marks are
for public health and welfare, obesity, and
high number of suicides.
The ranking of 133 countries is based
on over 50 criteria, including access
to healthcare, water supply, shelter,
personal safety, access to information,
sustainability, tolerance, and access to
education.
Norway is ranked first in the index,
followed by Sweden, Switzerland, Iceland,
and New Zealand. Great Britain is in 11th
place, Germany is 14th, the United States
- 16th, France - 21st. At the bottom of
the list is the Central African Republic,
preceded by Chad, Afghanistan, Guinea
and Angola.
Estonia is ranked the highest of the
Baltic countries - 23rd or four places down
from 2014, whereas Lithuania is in 35th
place, two places down from 2014.
National Library Named Latvia’s Best
New Public Facility in 2014
01.04.2015, EU
The new Latvian National Library
building has been named the best public
facility in Latvia in 2014 by the Latvian
Builders Association.
The library is not only an essential
support for Latvian national culture, but
also a symbol of knowledge. The library,
opened in 2014, is located on the bank of
the River Daugava opposite the Old Town
and is a home for the events of Latvia’s
Presidency of the EU Council.
It is designed by internationally
acclaimed Latvian-born architect Gunārs
Birkerts. The building is one of the most
significant 21st century projects to be
undertaken in Latvia, with the venue
serving as a modern and multi-functional
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culture, education and information centre.
The competition for the best
buildings of the year is organized by
the Latvian Builders Association and
Latvian Association of Civil Engineers in
cooperation with the Economy Ministry,
Transport Ministry, Environmental
Protection and Regional Development
Ministry, Latvian Chamber of Commerce
and Industry, Latvian Association of
Local and Regional Governments, Riga
Technical University, newspaper “Dienas
Bizness”, and other cooperation partners.
Latvia in 2016 to preside in three Baltic
organisations
RIGA, Apr 22, BNS - Latvia next year
will preside in the Baltic Assembly, the
Baltic Council of Ministers and the Baltic
Sea Paarliamentary Conference, BNS
learned from the parliament.
At present ideas are being exchanged
among parliament lawmakers and
ministries to define priorities that Latvia
might propose for discussion in the above
mentioned cooperation platforms.
The Baltic Assembly, founded in
November 1991, is a body for cooperation
between parliaments of Latvia, Lithuania
and Estonia. Each of the Baltic states is
represented at the Baltic Assembly by 1220 lawmakers. The Baltic Assembly is a
coordinating and consultative institution,
holding sessions once a year.
The Baltic Assembly has the right
to make its views known to the national
parliaments, governments and the Baltic
Council of Ministers in the form of a
resolution, decision, declaration and
recommendation, while using the form of
an appeal, proposal, or announcement
when addressing other international
or regional organizations. Between
sessions, the Presidium of the Baltic
Assembly may make decisions about
current issues.
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The Baltic Council of Ministers,
established in June 1994, is an institution
for governmental cooperation among
Latvia, Lithuania and Estonia. The highest
decision-making body of the Baltic Council
of Ministers is the Session of the heads of
government (Council of Ministers), which
takes place at least once a year.
The Baltic Sea Parliamentary
Conference (BSPC) was established in
1991 as a forum for political dialogue
between parliamentarians from the
Baltic Sea Region. BSPC gathers
parliamentarians from 11 national
parliaments, 11 regional parliaments and
five parliamentary organizations around
the Baltic Sea.
Riga newsroom, +371 6708 8611,
zinas@ bns.lv
Latvian PM calls on residents to be
tolerant, sensitive on May 9
RIGA, Apr 21, BNS - Latvian Prime
Minister has called on residents to be
tolerant and sensitive on May 9, the
date when Russia celebrates the Soviet
victory in World War II, as Latvia’s
Russian speakers are also organizing
celebrations on that day.
“There are groups of extremists who
always want to organize provocations on
May 9. There are two groups of residents
in the country. The Russian-speaking
population marks the victory of Russia
over fascism, while for Latvians it is the
start of the occupation,” Straujuma said
in an interview with the Latvian public
television on Tuesday.
The prime minister noted that these
two groups of residents have different
attitude towards May 9. “I would like to call
on everybody to be tolerant and sensitive.
Understand that symbols of the USSR or
other symbols that can arise provocations
may not be used. I hope that our people
will be calm and will allow others to

express themselves as they wish,” the
prime minister said.
According to the information at
the disposal of the Security Police, a
possibility of provocations on May 9
cannot be excluded, however, it is too
early to discuss any particular provocation
risks.
The Riga City Council has received
two applications for public events to be
held on May 9 by the Victory Monument
in Riga. Organization 9.maijs.lv has
announced a public event to celebrate
defeat of fascism in the Victory Park from
9 a.m. until 11 p.m. on May 9. The event
might be attended by several thousands
of people.
Meanwhile, Kristaps Kass as an
individual has announced a picket in
the Victory Park. He plans to explain
the tradition of the May 9 celebration
and its role in Latvia’s history with an
exhibition. The event is supposed to
last from midnight to midnight on May 9.
However, this event should not interrupt
the event that has been announced
earlier, therefore, Kass, most believably,
should look for a different venue for his
picket.
The Riga City Council has received
an application from Aleksejs Saripovs,
a representative of the Latvian Anti-Nazi
Committee, about a march planned by
the organization in Riga on May 9. It is
planned that some 100 people will join
the march from a monument to 1905
revolutionaries on the right bank of the
River Daugava to the Victory Monument
on the left side of the river.
The Riga City Council has forwarded
all these applications to the security
agencies.
The Victory Day is celebrated in
Russia and some other former Soviet
Union countries on May 9, the anniversary
of the Soviet victory over the Nazi army

in World War II. Elsewhere in Europe,
including Latvia, Nazi defeat is celebrated
on May 8, the date that World War II
allies formally accepted the unconditional
surrender of the armed forces of Nazi
Germany. On May 9, Latvia officially
celebrates Europe Day.
Latvia’s Russian-speakers widely
celebrate the Victory Day on May 9
while ethnic Latvians tend to scorn this
celebration because for Latvians this date
means the beginning of the long Soviet
occupation.
Riga newsroom, +371 6708 8611,
zinas@ bns.lv
Latvian healthcare union members to
protest insufficient funding today
2015-04-20
The Trade Union of Health and Social
Care Employees of Latvia will hold a
protest by the Latvian National Library at
noon today.
The protest is scheduled for the same
time that an informal meeting of the health
ministers of European Union member
states will be taking place in Riga.
The protest will take place in a form of
a discussion, allowing people to publicly
voice their opinions.
The union emphasised once again
that the rally was being organised in order
to protest against insufficient funding
for healthcare, which this year is at just
3 percent of gross domestic product.
Another major problem they mentioned
is that two largest hospitals in Latvia may
be on the verge of insolvency.
The union also points out that the
proportion of residents with neglected
health care needs in Latvia is the highest
in the EU, that salaries for medical
personnel increase only after considerable
delays, when compared to other sectors,
and that only 50 percent of graduates from
medical universities and colleges seek
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employment in Latvia.
However, the Latvian Health Minister,
Guntis Belevics, a member of the Greens
and Farmers’ Union political party, has
claimed that the union have chosen the
“wrong place and time” for a protest,
during an interview with the Latvian
Television show Rita Panorama.
“Healthcare is a national matter for
each country, it is not only a matter for
the European Union,” the minister said.
He believes that the Cabinet of Ministers
is the right place to voice one’s demands;
while the best time for this would be during
talks about next year’s budget.
At the same time, the minister said that
he will inform the EU’s health ministers
about the insufficient level of funding for
healthcare in Latvia. He also repeatedly
confirmed that he supports the protesters’
demands and is ready to stand up for
them.
“However, it does not make much
sense in this context. Asking for additional
funding will make sense only when the
right time comes - during budget talks,”
the minister emphasised.
59% of residents of Latvia consider
themselves happy: new survey
2015-04-23
Slightly more than half or 59 percent
of residents of Latvia consider themselves
happy, the public opinion research center
SKDS Director Arnis Kaktins informed
reporters today.
According to the findings of the SKDS
survey, 19 percent of residents consider
themselves to be very happy, and 40
percent say they are happy.
By contrast, 27 percent feel unhappy,
and 10 percent very unhappy, while 4
percent had no opinion on the question.
Therefore, the average happiness
index for Latvia, on a ten-point scale, is

6.84, said Kaktins.
According to these figures, Latvia
is one of the unhappiest countries in
the world. The happiest ones are Fiji,
Colombia, Niger, and Saudi Arabia. In
Europe, Finland is the happiest nation.
Based on data available to SKDS,
France, Italy, and Greece are unhappier
than Latvia.
In Latvia, the unhappiest groups of
people are senior citizens, divorcees, and
those who are widowed, as well as people
who live alone and have lower levels
of education. According to Kaktins, 56
percent of people who live alone say they
do not feel happy. It was also observed
that in general the higher the level of
education, the happier the person is.
Every third resident of Latvia is afraid
of loneliness, and 62 percent feel lonely
now and then. Only 33 percent say that
they never feel lonely.
According to the findings of the survey,
unhappy people feel that they are not
supported by the people around them.
Of those who say they feel happy, none
said that they are not supported by other
people, while 21.5 percent of those who
consider themselves unhappy note that
they receive no support from other people.
Those who live alone rate their
happiness levels as 5.92 on average,
whereas those who live with one other
person have an average score of 6.8.
People who live in groups of three 6.9,
and people who live with three or more
persons - 7.36. People with children tend
to be happier than childless people.
The survey concludes that having a
family is important for one›s happiness,
and that people with children and married
couples are happier than those who live
alone, added Kaktins.
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