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Turpinājums 4. lpp.

Valsts uzdevums ir spēt sevi aizsargāt
LETA. 2015. gada 8. maijs 
Valsts uzdevums ir spēt sevi aizsargāt, to šodien, uzrunājot klātesošos piemiņas 

pasākumā Lestenes Brāļu kapos, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
(Nacionālā apvienība Visu Latvijai-TB/LNNK).

Viņa akcentēja, ka Otrā pasaules kaŗa un okupācijas režīmu represiju rezultātā 
upuŗu skaits Latvijā bija milzīgs un tas uzliek par pienākumu mācīties no vēstures.

“Tolaik Latvijas izvēles iespējas starptautiskajā politiskajā sistēmā līdzinājās 
gandrīz nullei. Šodien, kad par hibrīdkaŗa draudiem atklāti runā Eiropā, Latvijai 
skaidri jāapzinās sava rietumnieciskā orientācija. Mūsu valstiskums ir milzu vērtība. 
Mums skaidri jāapzinās, ka esam Eiropas Savienības un NATO valsts un ka Krievijas 
ekonomisko labumu solīšana, ja mainīsim savu nostāju Ukrainas jautājumā, pieder 
pie Kremļa propagandas,” sacīja Mūrniece.

Kā būtisku mācību no Otrā pasaules kaŗa Latvijai parlamenta priekšsēdētāja 
minēja, ka mazas valsts pilsoņi ir spējīgi bruņoti un nevardarbīgi pretoties skaitliski 
un militāri pārākam pretiniekam, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā. 
“Pierādījums pilsoņu ticībai savas valsts idejai bija vairāk nekā 10 000 Latvijas 
nacionālo partizānu cīņa pret PSRS okupācijas režīmu līdz pat 1950.gadu sākumam. 
Viņu cīņa sekmēja Latvijas Republikas pastāvēšanas idejas nemirstību Latvijas 
sabiedrībā,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.

Mūrniece norādīja, ka pirms gadsimta ceturkšņa pieredzējām principiālu 
taisnīguma uzvaru pār netaisnību un patiesības augšāmcelšanos. Līdz ar 
neatkarības deklarāciju tika pavērts ceļš mūsu valstiskuma atdzimšanai, kuŗu 
varmācīgi bija pārtraukusi padomju okupācija, pauda Saeimas priekšsēdētāja. Viņa 
uzsvēra - ne katra nācija reiz zaudētu valsti spēj no jauna atjaunot uz tikpat stipriem 
pamatiem, un Latvijas valsts neatkarība atjaunota uz 1918.gada 18.novembŗa 
republikas pamatos ieliktajām vērtībām. Tās ir latviešu valoda, kultūra, mīlestība 
pret savu tautu, zemi un valsti.

“Mēs esam spējuši uzņemties atbildību paši par savu valsti, to uzturēt un 
attīstīt. Mēs savā valstī spējam saimniekot un nepieciešamības gadījumā valsti arī 
aizsargāt. Un to mēs šodien pasakām skaļi un nepārprotami,” noslēgumā sacīja 
Mūrniece.

1945.gada 8.maijā Eiropā beidzās kaŗš un iestājās miers. Atšķirībā 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 12. jūnijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

c ienī jamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit 

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1995. gada

Aina Rita Mediķe
Dzimusi 1923. g. 28. novembrī, Latvijā

Mirusi 2015. g. 6. maijā, Kanberā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1956. gada
Alberts Zālfelds

Dzimis 1929. g. 31. augustā, Latvijā
Miris 2015. g. 20. maijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Senioru saiets  
piektdien, 12. jūnijā

Saieta pirmajā daļā skatīsimies Dzintras 
Gekas dokumentāro filmu „Balance Sheet 
of Siberia” ar subtitriem angļu valodā. 
Gekas grupa apciemo daudzas vietas 
Sibīrijā un tiekas ar izsūtītajiem latviešiem 
vai viņu pēcnācējiem, un dzird  viņu 
stāstus. Tad 5 minūšu dokumentālo filmu 
„Latvia under Communism”

Pec starpbrīža redzēsim filmu „ Būt 
Latvietim ?” ar ieskatu latviešu dzīve un 
sabiedrībā Austrālijā, Kanādā, Anglijā, 
Gruzijā un Izraēlā.

Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde  
13. maijā

Sēdi vada biedrības priekšsēdis Jānis 
Grauds un sedē piedalās Ivars Šeibelis, 
Dimis Pešudovs, Pēteris Kļaviņš, Jānis 
Čečiņš, Rūdolfs Nemme, Andris Galviņš, 
Imants Līcis. Atvainojās Inese Pētersone. 
Klāra Brūvere, Ināra Graudiņa, Ilona 
Brūvere.

Pirmais lasījums SLB statūtiem 
sagatavots angļu valodā. Valde piekrīt, 
ka uzmetumam ir vajadzīgi vairāki 

un virs deviņdesmit gadu mijās.
2015. gada maijā SLB ir apsveikusi  

Birutu Klārku, Zentu Vanagu, Pēteri 
Pētersonu, Gunu Gauju, Andri Arnoldiju, 
Dairu Tuktēnu, Juri Neimani un Lidiju 
Buduli ■
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230 
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis

Valsts uzdevums ir spēt ...
Turpinājums no 1.lpp.

no Rietumeiropas, kur tautas atguva 
neatkarību, Latvijā un Baltijā tā nenotika. 
Latvija neatkarību atjaunoja tikai 1990.
gada 4.maijā, ko ar Konstitucionālo 
likumu nostiprināja 1991. gada 21. 
augustā.

Ināra Mūrniece
Saeimas priekšsēdētāja

Sarīkojums par 
mantrām

Sidnejas latviešu teātŗa 
l i t e r ā r ā  p ē c p u s d i e n a s 
sarīkojumā Andris Kariks 
26. maijā Sidnejas Latviešu 
nama Mārtina Siliņa zālē 

deva priekšlasījumu „Īss ieskats mantrās” 
Paskaidrojumam lapiņās pie ieejas bija 
rakstīts: „Mantra ir sanskrita termiņš, 
kas apzīmē vārdu vai vārdu grupu, kam 
ir noteikta skaņas vibrācija un enerģija. 
Mantra ir svētu zīmju saistība, kas veido 
garīgu enerģijas kodolu. Šis kodols 

grozījumi un visi valdes locekli uzņēmās 
sagatavot grozījumus un ar ēpastiem 
nosūtīt tos Jānim Graudam, lai ievestu tos 
statūtu otrā lasījumā ar nolūku apstiprināt 
jaunos statūtus jūnija valdes sēdē un 
izsutīt tos visiem biedriem pirms augusta 
pilnsapulces. Inese Pētersona uzņemsies 
pārtulkot jaunos statūtus latviešu valodā, 
bet oficiālais dokuments paliks angļu 
valodā.

Saņemtas trīs tāmes atjaunot lielās 
zāles gaisa dzesinātāju. Ir radušies vairāki 
jautājumi lai varētu tāmes salidzīnāt. Valde 
mēģinās jautājumus noskaidrot nedēļas 
laikā un parakstīt kontraktu pirms maija 
beigām. Kontrakta vērtība būs vairāk ka 

$100,000. Valde mēģinās izmantot šo 
dārgo kontraktu, lai sarunātu zemākas 
cenas gaisa dzesinātājiem skolas klasēm. 

Sarunas ar apgaismošanas speciālistu 
uzlabot lielās zāles apgaismošanu 
neatrāda atrisinājumu. Valde uzņēmās 
sīkāk noteikt kādas maiņas un uzlabojumi 
būtu vēlami un tad turpināt sarunas ar 
speciālistiem.

Lai segtu paredzētos lielos izdevumus 
valde nolēma slēgt vienu $200,000 „term 
deposit” ieguldījumu. SLB finanses 
turās labā stāvoklī kaut gan ienākumi no 
ieguldījumiem ir samazinājušies sakarā ar 
valsts ekonomisko stāvokli.

DP
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darbojas kā magnets, kas 
pievelk, jeb kā lēca, kas 
koncentrē garīgas vibrācijas.

Andris Kariks vēl teica, 
ka mantras ir spēka vārdi, 
bet mantra nav lūgšana, jo 
lūgšana ir pazemīgi vārdi, 
bet mantra sastādās no 
zilbēm: „man”, kas nozīmē 
domāt un „tra”, kas nozīmē 
atbrīvošanos no pasaules. 
Mantrām ir seši aspekti: riši, 
kas ir senie pareģi, raga, kas 
ir mēdija, devata, kas ir mantras valdošā 
dievība, jeb dievišķā būtne, bija, kas ir 
mantras sēkla, sakti – spēks un kilaka 
– balsts.

Mantras cēlušās Indijā brāmanisma 
un budisma iespaidā. Līdzīgi kā daudzu 
citu tautu tradicijās (piemēram, sengrieķu. 
Red.), Indijā atcerējās dažādus laikmetus 
(jugas), kad zemes vēstures gaitā sekojuši 
zelta, sudraba, bronzas, bet pēdējais, 
dzelzs laikmets, ko nosauca indiešu 
valodā par kali jugu. 

Lai gadījumā nebūtu kas noklausīts 
nepareizi, tad te mazs izvilkums no 
paskaidrojuma lapiņām, ko Andris izdalīja 
priekšlasījuma laikā.

Mantra joga ir drošākā garīgā prakse, 
bet vienlaicīgi viena no grūtākām jogām.

Mantra ir skaņa. Vibrācija, kas veido 
noteiktas formas. Viss, ko redzam sev 
apkārt, ir ne vairāk un ne mazāk kā 
vibrācija. Jebkuŗš objekts, ko redzam, ir 
dažādu vibrāciju jeb skaņu kombinācija. 
Runas procesa laikā tiek veidotas skaņu 
vibrācijas, kas tiek nodotas ķermenim. 
Noteiktā veidā un kombinācijā atkārtojot 
skaņas, dažādos līmeņos notiek organisma 
masāža un nervu sistēmā tiek bloķēti 
signāli no ārpuses. Samazinot ārējos 
kairinātājus ir iespējams dziļāk ielūkoties 
sevī un apjaust savu potenciālu. No jogas 
viedokļa, kad tiek izrunāta mantra, notiek 
objektu un procesu veidošana. Iemācoties 

pārvaldīt šīs vibrācijas, ir 
iespējams  radīt vai iznīcināt 
lietas, objektus un procesus. 
Jogā ir enerģijas, apziņas un 
vārdu mantras.

Enerģijas mantras ir 
enerģijas spēks, kas ļauj 
sasniegt materiālas vērtības.

Apziņas mantrās  i r 
ielikta apziņa, kas ļauj garīgi 
pilnveidoties. Vārdu mantrās 
vienlaicīgi  ir gan apziņas 
un enerģijas aspekts, kas 

caur materiālām lietām sniedz garīgu 
izaugsmi. Enerģijas mantras pēc savas 
būtības veido objektus un procesus. Tās 
izrunājot tiek iegūts konkrēts rezultāts. 
Šīs mantras netiek tulkotas, jo tad zūd 
to iedarbība. Apziņas mantrās ir ielikta 
doma, vēstījums, tāpec viņas var tulkot 
no valodas uz valodu, nezaudējot tās 
iedarbību. Tomēr mechaniska apziņas 
mantru atkārtošana nedod rezultātu, ja 
netiek izprasta to jēga. 

Vārdu mantras  satur divus aspektus, 
gan enerģiju, gan apziņu. Tieši šīs mantras 
ir ieteicams praktizēt, jo satur abas mūsu 
būtības sastāvdaļas, un vienlaicīgi palīdz 
sasniegt mērķus un apiet šķēršļus. 

Mantras ir universālas, tomēr katrai 
kultūrai tās ir savas, ko nosaka valodas 
atšķirības.

Šobrīd populāras ir mantras, kas 
rakstītas sanskritā, tomēr arī latviešu 
folklorā ir daudz mantru, ko var praktizēt.

Ved mani uz patiesību;
No tumsas ved mani uz gaismu;
No nāves ved mani uz nemirstību.

Meditēsim par OM, vissenāko 
Dieva vārdu, no kā radās trīs plāni – 
blīvais zemes, smalkākais ēteriskais, 
vismalkākais debesu (Bhur Bhuva 
Suvaha)

Godināsim (Varenjam) visaugstāko 
neaprakstāmo dievišķo izpausmi (Tat), 
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Par „senioru armiju” 
senioru maija saietā

P a g ā j u š ā  g a d a  l a b ā k ā  u n 
interesantākā filma Latvijā bijusi Džimlai  
Rūdi Rallallā. Kā jau no virsraksta 
redzams, filmai jābūt par kaŗavīru dzīvi 
un tiešām, tikai ar to starpību, ka filma nav 
par obligāta kaŗa dienesta vai regulāras 
armijas kareivjiem, bet fantāzijas filma 
par brīvprātīgiem senioriem vai seniorēm, 
kas atteicas no savas vecuma pensijas 
un brīvprātīgi pieteicas armijā.

Sākumā gan armijas vadība ir 
pārsteigta, jo domā, ka abu dzimumu 
vecie ļaudis nebūs spējīgi visu veikt kā 
pienākas, bet tie neatlaidīgi piedalās 
armijas nodarbībās un filmas nobeigumā 
vēl ņem dalību NATO apvienoto armiju 
manevros gan ar tanku, gan vedot vai 
nesot karogus uz nozīmēto vietu. Filmā 
rāda gan priecīgus vai pat smieklīgus 
notikumus, gan arī bedīgākus skatus 
un tādēļ tā nosaukta par traģikomēdiju.

Ivars Šeibelis bija pareizi novērtējis, ka 

viņa vadītā senioru saieta apmeklētājus 
filma varētu interesēt un tāpēc to steidzīgi 
pasūtinājis no Latvijas, ko arī laikā 
saņēma, lai paradītu 8. maija saietā. 

Kā parasti, saietu rīkoja Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē. 
Filmas gaŗums bija viena stunda un 
četrdesmitpiecas minūtes.

Juris Krādziņš  

SLVK atceras 
Jāni Puisēnu

Diriģenta Jāņa Puisēna 100. dzimšanas 
dienā 27. aprīlī varam atcerēties un 
pieminēt dienu, kad Jānis Puisēns pirms 
100 gadiem nāca pasaulē. Un tieši 27. 

radošo, dzīvību devēju spēku, kas 
izpaužas arī Saulē (Savitur).

Meditēsim (Dīmahi) par mirdzošo 
(Bargo) Dieva gaismu (Dēvasja), kas 
iznīcina visu tumsu, visu nezināšanu, visu 
netikumību.

Ak, Dievs, mēs lūdzam Tevi neatlaidīgi 
(Jonah Pračodajat), lai Tava gaisma 
apgaismo mūsu prātu.”

Vēl var piezīmēt, ka mantrai dažādi 
pielietošanas veidi. To var izrunāt balsī, 
čukstēt vai dūkt, atkārtot klusi prātā vai 
rakstīt. 

Sarīkojums bija labi apmeklēts, norādot 
uz interesi par mantrām. 

Ziedotā ieejas nauda bija par labu 
Spodra Klauverta fondam.

Juris Krādziņš

Fo
to
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No kr.: Richards Puisēns, Daina 
Jaunbērziņa, Gunārs Zodiņš. Fonā 
Reiņa Zustera gleznotais Pēteŗa 
Laiviņa portrets. Mācītājs P. Laiviņš 
arī ir viens no 23 Sidnejas latviešu vīŗu 
koŗa līdzdibinātājiem. Viņš korī gan 
nedziedāja, bet vairākus gadus darbojās 
kā koŗa valdes sekretārs.
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aprīlī, savā mēģinājumā, Sidnejas latviešu 
vīru koris (SLVK) pieminēja šo dienu.

Pagājušā gadsimteņa piecdesmitos 
un sešdesmitos gados rosīgi darbojās 
Sidnejas latviešu vīru koris. Daudz 
d z i e d ā t s  d a ž ā d o s  o r g a n i z ā c i j u 
sarīkojumos, nosvinēti paša koŗa piec un 
desmit gadu jubilejas, sākts strādāt pie 
piecpadsmit gadu jubilejas programmas 
sagatavošanas, kad koristus un visu 
latviešu sabiedrību satrauca bēdīga ziņa. 
Traģiskā nāvē miris mūziķis, diriģents 
SLVK, dibinātājs Jānis Puisēns. Diriģents 
aizsaulē, bet viņa iesāktais darbs pastāv, 
Sidnejas latviešu vīru koris darbojas – bez 
pārtraukumiem vēl šodien.

Uzrunājot kor i  dir iģente Daina 
Jaunbērziņa teica, ka Jānis Puisēns 
dzimis 1915. gada 27. aprīlī Tomskas 
apgabalā. 1920. gadā ģimene atgriežas 
Latvijā. Jānis auga, izglītojās un strādāja 
brīvajā Latvijā, kad sākās otrais pasaules 
kaŗš, atkal bēgļu gaitas, nometņu dzīve 

1963. gadā Sidnejas Austrālijas latviešu 13. Kultūras dienu vīru kopkoris 
diriģenta Jāņa Puisēna vadībā..

Vācijā, emigrācija uz Austrāliju. Sidnejā 
rosīgs darbs dubultkvartetā Imanta, Jānis 
dibina SLVK, sieviešu kori Sidrabeni. 
(pilnu D. Jaunbērziņas uzrunas tekstu 
varam lasīt jau Rituma maija laidienā.) 
Uzrunu beidzot diriģente aicina koristus 
uz kafejnīcu, kur J. Puisēna dēls Richards 
sarūpējis dzimšana dienas kliņģeri (Ārijas 
Zodiņas meistardasrbs) un dzirkstoša 
šampanieša glāzi.

Koris, godinot Jāņa Puisēna 100. 
dzimšanas dienu diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas vadībā dziedāja Bruno 
Skultes komponēto dziesmu Aijā ar 
Sidnejas dzejnieka Teodora Tomsona 
vārdiem. Šo dziesmu koris daudzkārt, pirms 
gadiem, dziedāja arī Jāņa Puisēna vadībā. 
Piemiņas brīža noslēgumā Richards 
Puisēns, aktīvs sava tēva dibinātā koŗa 
dalībnieks, uzrunājot savus līdzbiedrus 
priecājās par koŗa daudzbalsīgo sastāvu. 
Nav balsis, nav koŗa, ir balsis, ir koris.

Raimonds Krauklis.
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Sidnejas ev.lut. 
latviešu draudzes 

Dārza svētku  
dievkalpojums

Dārza svētku dievkalpojumu Sv. 
Jāņa baznīcā 19. aprīlī iesāka ar 
dziesmu Cik jauki, cik skaisti, kad tuvi un 
tāli Nu ķēniņa pagalmos pulcēties sāk. 
Sākuma liturģijai sekoja otra dziesma Šī 
zeme Tava, Dievs, jo Tu to radījis. 

Svē t runa i  māc ī t ā j s  Ko l v i ns 
Makfersons (Colvin S. MacPherson) 
bija izvēlējies 12. panta sākumu no 
Jāņa evaņģelija 21. nodaļas ar vārdiem: 
„Jēzus viņiem saka: Nāciet un turiet 
azaidu.”

Aprakstītais notikums kaut kad starp 
Lieldienām un Debessbraukšanas 
dienu, kad Jēzus bija piecēlies no nāves 
gultas, bet nebija vēl atstājis Zemi un 
40 dienu laikā pēc Augšāmcelšanās, 
kad Viņš vairākas reizes parādījās 
saviem mācekļiem. Tajā reizē Pēteris ar 
citiem mācekļiem bija devies zvejot, bet 
zivis neķērās. Tad viņi ieraudzīja kādu 
cilvēku stāvot krastmalā, kas, uzzinājis 
par zvejnieku neveiksmi, teica: Izmetiet 
tīklus laivas labajā pusē. Kad zvejnieki 
to izdarīja, piepeši tīkls piepildījās ar 
zivīm un māceklis Jānis teica:”Tas ir 
mūsu Kungs”. To dzirdējis, māceklis 
Pēteris tūlīt ielēca jūŗā un peldēja uz 
krastu. Tur jau kūrās ugunskurs pie kuŗa 
noliktas zivis un maize, un Jēzus teica: 
„Nāciet un turiet azaidu.”

Dievkalpojumu kulplināja Ināra 
Gedgovda, nospēlējot uz ērģelēm Bacha 
prelūdi Sol minorā. Dievkalpojumu 
pabeidza ar visu dziedāto dziesmu: Sūti 
savas draudzes laukos, Jaunu pavasari, 
Dievs.”

Pēc dievkalpojuma sākās azaids 
Draudzes namā,  kur  draudzes 
dāmas Tamāras Koškinas vadībā bija 

sagādājušas tam gaļas pankūkas, 
bet izvēlei arī desas ar kāpostiem 
un rupjmaizi, kam sekoja izvēlei 
smalkmaizītes un dzeltenmaize un 
kūkas vai torte. Kā parasti sarīkojums 
pabeidzās ar loterijas laimestu vilkšanu 
un, kā vienmēr,  dažiem tika vairāki 
laimesti, bet citiem neviena.

Juris Krādziņš

Daugavas Vanagu  
labdarības 
sarīkojums

Daugavas Vanagu namā 9. maijā 
plkst. 12.00 notika gadskārtējais DV 
labdarības sarīkojums, kā arī Mātes 
dienas un Kurzemes cietokšņa piemiņas 
diena. DV Sidnejā priekšnieks Helmūts 
Vabulis runāja par Kurzemes cietoksni.

Vispirms par priekšvēsturi stāstīja, 
ka pirms Latviešu leģiona formēšanas 
iesauca latviešu vīrus policijas bataljonos. 
No 1941. g. septembŗa līdz 1944.g. jūlijam 
izveidoja 42 latviešu policijas bataljonus, 
kopā ap 40,000 vīru.Viņi apsargāja 
ceļus, tiltus utt. Pēc Staļingradas kaujas, 
kad vāciešiem redzami sāka rasties 
kaŗavīru trūkums, Ādolfs Hitlers pavēlēja 
izveidot Latviešu SS brīvprātīgo leģionu. 
Okupētās Latvijas ģenerālkomisārs 
Drekslers izdeva pavēli darba pārvaldēm 
iesaukt 1919-1924.g. dzimušos Latvijas 
jauniešus militārā dienestā.

Latviešu pašvaldība iesniedza savus 
noteikumus:

1. Leģiona komandieris ir ģenerālis 
Rūdolfs Bangerskis

2. Štāba priekšnieks ir pulkvedis  
Arturs Silgailis

3. Iesauktais var izvēlēties leģionu, 
vērmachtu, darba dienestu

4. Vismaz 6 mēneši apmācības 
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Latvijas teritorijā
5. Leģions piedalās kaujās tikai 

Austrumu frontes ziemeļu sektorā
6. Leģionāram tāda pat apgāde un 

tiesības kā vācu armijā.
Gandrīz neviena prasība netika 

realizēta.
Leģiona 15.divīziju sāka formēt 1943.g. 

23. martā. To iesaistīja kaujās tā paša 
gada oktobrī. Pēc cīņām Krievijā Latviešu 
15. un 19. divīzijas pārgāja Latvijas 
robežu 1944.g.17.jūlijā. Sekoja smagas 
cīņas Vidzemē. 15. divīziju 1944.g. 
augusta beigās ar kuģiem no Rīgas 
pārsūtīja uz Vāciju papildināšanai. Daļu 
kaŗavīru un smagos ieročus pievienoja 
19. divīzijai, kas vēl atradās Latvijā. 
Vairums no Sidnejas DV ir bijuši no 
15.divīzijas. Padomju spēkiem virzoties 
uz rietumiem, tie sasniedza Baltijas jūru 
pie Klaipēdas (vāc.Memel) 9.oktobrī. Līdz 
ar to izveidojās Kurzemes cietoksnis, kur 
palika 19. divīzija. Vācieši teica, ka vāks ir 
uzlikts Kurzemes cietokšņa katlam. 

Kurzemes cietoksnis. Pirmā lielkauja 
notika 1944.g. no 15. līdz 22. oktobrim, kad 
padomju armija virzījās uz sektoru Dobele-
Džūkste. Astoņu dienu laikā tā ieguva 
ap 2km dziļu joslu. Starplaikā iestājās 
moraliska krīze 19. divizijā, kas izteicās 
ar daudzām dezertēšanām. Tikai tad, kad 
kļuva skaidrs, ka vācu virspavēlniecība 
nolēmusi Kurzemi aizstāvēt, divīzijā ne 
tikai atgriezās dezertieri, bet pieteicās 
klāt vēl brīvprātīgie. Kurzemes ielenkumā 
atradās 32 Vermachta divīzijas, ieskaitot 
19.divīziju, ap 230,000 iedzīvotāju, 
tai skaitā 150,000 bēgļu. Miers zem 
Kurzemes debesīm nebija. Nakts miegu 
traucēja kukuružņiki - lēnie divplākšņi, kas, 
klusi purrādami, izmeta svecītes, kas ilgi 
karājoties izpletņos, apgaismoja apkārtni 
gaiši kā dienā. Tas bija psicholoģisks kaŗš. 
Ar to bija teikts, ka „mēs visu redzam”.

Otrā lielkauja risinājās Priekules- 

Vaiņodes sektorā un pie Auces no 27. 
oktobŗa līdz 25. novembrim. Trešā 
lielkauja notika no 21.decembŗa  līdz 
31.decembrim. Latvieši to nosauca par 
„Ziemsvētku kauju”. Ievadam, skaidrā 
laikā 14. un 15.decembrī liels skaits krievu 
lidmašīnu parādījas virs Liepājas. Pirmajā 
dienā vācu zenītartilērija notrieca 38 
krievu lidmašīnas. Otrs uzlidojums notika 
naktī, kad krievu bumbvedēji 10 viļņos 
nometa bumbas uz Liepājas ostu un 
pilsētu, nodarot lielus postījumus. Nogāza 
29 bumbvedējus. Šajā kaujā  Sarkanās 
armijas sastāvā piedalījās 130. Latviešu 
strēlnieku korpuss ar divām divīzijām. Tā 
tas ilgi nebija. Latvieši tā kā dikti šāva uz 
latviešiem, bet bez lieliem panākumiem. 
Strēlnieku divīzijās visi virsnieki bija krievi. 
Tā nu tās latviešu sarkanarmijas divīzijas, 
nesen formētas Latvijā no palikušiem pēc 
vācu iesaukumiem un steidzīgi formētiem 
bez apmācībām, steidzīgi pārsvieda uz 
vietām prom no leģionāriem, lai kādi 
nesāktu brāļoties. Ceturtā lielkauja 
notika no 1945.gada 23. janvāŗa līdz 3. 
februārim, kad sarkanarmija uzbruka, 
mēģinot izlauzt fronti uz Liepāju un Saldus. 
Piektā lielkauja notika no 12. februāŗa 
līdz 12. martam, kad sarkanarmieši 
uzbruka no Džūkstes Irlavas virzienā. Citi 
sarkanarmijas uzbrukumi notika Liepājas 
dienvidos un Tukuma dienvidos. Sestā 
lielkaujā, kas ilga no 16. marta līdz 30. 
martam, vāciešus pie Saldus atspieda 
atpakaļ dažus kilometrus. 

Kaŗa beigas .  1945.g.8 .mai jā 
Vāci jas vadītājs Dēnics pavēlēja 
ģenerālpulkvedim Karlim Hilpertam, 
pēdējam armiju grupas komandierim 
kapitulēt. Astotā maijā Ezerē (tuvu pie 
Lietuvas robežas) vācu kaŗaspēka grupas 
Kurland vadība (ģenerālis Rausers) 
parakstīja kapitulācijas aktu.

Priekšnieka runai sekoja garšīgas 
pusdienas. Vispirms dāmas pasniedza 
sēņu zupu ar makaroniem, kam sekoja 
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cīsiņi ar kartupeļiem un saknēm. Saldā 
ēdienā bija bezē kūkas ar augļiem un 
tad kafija ar saldmaizītēm. Raimonds 
Sokolovskis tad pateicās saimniecēm par 
ēdienu sagatavošanu, kā arī H.Vabulim 
par referātu. Lūgšanā R.Sokolovskis 
pateicās latviešu kaŗavīriem par to, 
ka daudzi no mums šeit atrodas, kā 
arī mātēm, par viņu pašaizliedzīgo 

darbu. Visi tad kopā, R.Sokolovska 
klavierpavadījumā nodziedāja `Novij 
mani, māmuliņ` un R.Sokolovskis 
nodziedāja `Kamola tinēja`. Gundega 
Zariņa vēl vadīja dziesmu`Lai līgo lepna 
dziesma` un Wynne Jumiķe nolasīja 
`Mana mīļā māmuliņa`. Vēl notika loterijas 
izloze. Sarīkojumā bija ap 20 dalībnieku.

Valdis Krādziņš

Lestenes Leģionāru brāļu kapu atceres brīdis
Latvijā, 2015. gada 8. maijā, DV priekšnieks Andrejs Mežmalis uzrunāja 

klātesošos Lestenes Leģionāru brāļu kapu atceres brīdī. Pilns Andreja Mežmaļa 
uzrunas teksts ir publicēts šī Rituma izdevuma DV ziņās (23. lpp.)

Lestenes 8. maija atceres brīža „programmas” dalībnieki (no kreisās): Andris Staklis 
(DV CV kasieris), Ivars Švānfelds (DV CV sekretārs), ğen.ltn. Raimonds Graube, atv.
plkv. Jānis Melderis (Nacionāla Aizsardzības akadēmija), Edgars Skreija (Nacionālo 
karavīru biedrības priekšsēdis), Raimonds Vējonis (Aizsardzības ministrs), Ināra 
Mūrniece (Saeimas priekšsēdētāja), atv.maj. Aleksejs Ozoliņš (Latvijas Virsnieku 
apvienības priekšsēdis), atv.flot.adm. Andrejs Mežmalis (DV priekšnieks), Ojārs 
Stefans (Nacionālo partizāņu apvienības priekšsēdis), Dr. Artis Pabriks (ES deputāts 
un bijušais Aizsardzības ministrs), māc. Jānis Saulīte (Lestenes baznīcas mācītājs), 
kapelāns Raimonds Krasinskis (Nac. bruņ. spēku kapelāns). Aizmugurē – Mātes 
Latvijas pieminekļa goda sardze (NBS Štāba bataljona kareivji).
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APVIENOTĀ BALTIEŠU KOMITEJA
AICINA JŪS PIEDALĪTIES

14. JŪNIJA DEPORTĀCIJU 
PIEMIŅAS SARĪKOJUMĀ

Svētdien, 2015. gada 14. jūnijā plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā

Piemiņas runu teiks Lietuvas Goda konsule Ginta Viliunas

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

un pianists Wojciech Wisniewski

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

Pēc parādes – 
paģiras?

Franks Gordons.
Kā zināms, Otrais pasaules kaŗš 

sākās 1939. gada 1. septembrī pulksten 
piecos no rīta, kad vācu kaŗakuģis 
“Schleswig-Holstein” sāka apšaudīt 
Dancigas (Gdaņskas) poļu tranzīta 
kontrolpunkta garnizonu. Un Vācijas 
faktiskā sabiedrotā – Padomju Savienība 
– 17. septembrī uzbruka Polijai no 
mugurpuses. Gdaņskā kaŗš bija sācies, 
un šajā ostas pilsētā šī gada 7. maijā 
notika starptautisks pasākums, veltīts šim 
drausmīgajam kaŗam, kas Eiropā beidzās 
1945. gada 8. maijā. Gdaņskā Eiropas 
solidaritātes centrā atklāta izstāde, 
kuŗas eksponātu vidū bija redzams 
palielināts poļu pretestības kustības 
(AK) līdera, ģenerāļa Leopolda Okulicka 
attēls, kas 1945. gadā uzņemts padomju 
cietumā. Piemiņas akts Gdaņskā bija 

saviļņojošs. Kaŗa upurus godināja 
Eiropas Padomes priekšsēdis, bijušais 
Polijas premjerministrs Donalds Tusks, 
kā arī Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas 
prezidenti. Latvijas prezidents Andris 
Bērziņš “nez kāpēc” nebija ieradies. “The 
New York Times” korespondents īpaši 
citē to, ko viņam teica Lietuvas prezidente 
Daļa Grībauskaite: “Briestošā Krievijas 
agresija un pēcpadomju imperiālisms ir 
vislielākais drauds mūsdienu Eiropai.”

Šie vārdi attiecināmi uz super-
gigantisko Uzvaras parādi Maskavā, 
kuŗas mērķis bija parādīt, ka Krievijas 
Federācija atkal ir dižvalsts, kas var 
mēroties ar ASV. Grandiozo parādi 
pieņēma Krievijas aizsardzības ministrs, 
ģenerālis Sergejs Šoigu. Pirms sveikt 
ierindā nostājušās kolonnas, viņš meta 
krustu. Zīmīga detaļa mūsdienu Krievijā. 
Piemetināsim, ka Šoigu ir tuvietis un 
tuvieši, tāpat kā mongoļi, pārsvarā ir 
budisti.
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Mēs spējām pieprasīt 
un atgūt brīvību

Saeimas priekšsēdētājas Ināras 
Mūrnieces runa Saeimas 2015.gada 
4. maija svinīgajā sēdē par godu Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanas 
25. gadadienai

Kopš Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanas pagājuši 25 gadi. Tieši pirms 
gadsimta ceturkšņa šajā dienā pieredzējām 
principiālu taisnīguma uzvaru pār netaisnību 
un patiesības augšāmcelšanos. Augstākā 
Padome pieņēma deklarāciju „Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”.

Ar to tika pavērts ceļš mūsu valstiskuma 
atdzimšanai, kuŗu varmācīgi bija pārtraukusi 
padomju okupācija.

Daudziem Latvijas pilsoņiem šo 
neatkarības atjaunošanas dienu nebija 
lemts pieredzēt. Daudzi uz valsts 
atjaunošanu cerēja gandrīz visu mūžu, 
līdz izšķirošo pagrieziena brīdi Latvijas 
vēsturē sagaidīja. Vēl kā bērni un jaunieši 
valsts neatkarības atjaunošanu piedzīvoja 
tā Aukstā kaŗa laika paaudze, kuŗai piederu 
arī es.

1990.gada 4. maijā Latvijas valsts 
tika atjaunota, balstoties uz valsts 
nepārtrauktības pamata – 1918.gada 
18. novembŗa Latviju. Tas uzsvērts arī 
Satversmes ievadā jeb preambulā, kuŗu 
Saeima pieņēma aizvadītā gada jūnijā.  

Vairākas latviešu paaudzes padomju 
okupācijas režīmā uzauga izolācijā no 
pārējās pasaules. Tomēr tautas lielākā 
daļa arī šajā periodā saglabāja savu 
garīgo piederību Eiropai un tās vērtībām. 
Tā neatzina okupācijas varu, neaizmirsa 
Latvijas valstij un tautai nodarīto. Pretestība 
okupācijas režīmam dažādās formās nebija 
apsīkusi.

Visgrūtākajos apstākļos mūsu tauta 
saglabā mūžīgas vērtības. Par to liecina 
mūsu izraušanās no pusgadsimtu ilgās 

Šai kontekstā vērts pieminēt Maskavas 
laikraksta “Zavtra” galveno redaktoru 
Aleksandru Prohanovu, kuŗš savam 
apcerējumam devis virsrakstu “Uzvaras 
reliģija”. Viņa rakstu grezno glezna 
“Dievmātes dižvalstiskā (deržavnaja) 
svētbilde”: centrā stāv Staļins baltā 
mundierī, viņam apkārt sastājušies 
maršali un augšā, uz mākoņa, Dievmāte 
ar Jēzus bērniņu.

16 000 kaŗavīru, 200 tanku, 150 
lidmašīnu – neaprakstāma rīboņa, 
dārdoņa un žvadzināšana. Prezidents 
Putins savā uzrunā teica: “Pirmskaŗa 
Eiropa ne uzreiz ieraudzīja draudu, ko 
nes nacisma ideoloģija. Un tagad, pēc 
70 gadiem, vēsture atkal māca mūs būt 
modriem.” Kā to saprast? Ka “nezvēra 
midzenis” tagad nav Berlīne, bet Kijeva?

Viens no uzvaras parādes viesiem, 
kas visvairāk grozījās ap Putinu, bija 
Kazahstānas prezidents Nursultans 
Nazarbajevs. Viņam ir par ko bažīties. Kā 
ziņo Londonas “Guardian”, Kazahstānas 
ziemeļos, kur krievu īpatsvars ir liels, aug 
separātisms, kas Putinam var derēt par 
ieganstu sarīkot “jaunu Donbasu”.

Kas būs pēc parādes – vai paģiras? 
Ļoti dīvaini iznāca ar tiem diviem 
helikopteru bāzes kuģiem “Mistral”, kuŗus 
Krievija bija pasūtījusi, bet nesaņems. 
Melš, ka tos nāksies nogremdēt vai 
pārvērst lūžņos, jo šo kuģu pārbūve 
Francijas vajadzībām būtu pārāk dārga, 
tāpēc ka tie konstruēti atbilstoši Krievijas 
specifiskajām prasībām. Un ko par 
radušos situāciju teicis prezidents 
Putins? “Savulaik šie kuģi tika pasūtīti, lai 
palīdzētu Francijai un noslogotu tās kuģu 
būvētavas. Šie kuģi nav nepieciešami 
mūsu valsts aizsardzības spēju 
nodrošināšanai.” Vārdu sakot – sagādāt 
darba vietas franču proletāriešiem…

Nācās vien norīt krupi. Pēc parādes 
– paģiras?

Latvijas Avīze, 13. maijs, 2015.
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apspiestības un stagnācijas. Mēs spējām 
pieprasīt un atgūt brīvību.

Nacionālu, demokrātisku, eiropeisku 
Latvijas valsti vēlējās atgūt latviešu 
valstsnācijas lielākā daļa un arī te 
dzīvojošās mazākumtautības.

Cilvēktiesību grupas „Helsinki-86” 
dalībnieki nāca kā pirmie. Latvijas 
Nacionālā neatkarības kustība par 
mērķi uzstādīja Latvijas atjaunošanu uz 
valsts nepārtrauktības pamata. Pilsoņu 
kongress precizēja un popularizēja Latvijas 
valstiskuma nepārtrauktības tiesiskos 
principus. Latvijas Tautas fronte spēja 
apvienot visus tos dažādos strāvojumus, 
kas pastāvēja uz 1918.gada 18. novembŗa 
Latvijas atjaunošanu.

Neraugoties uz šķietami nepārvaramām 
pretrunām, kuŗu dēļ šīs organizācijas 
konkurēja un pat apkaroja viena otru, tās 
darbojās vienā – Latvijas valsts atjaunotnes 
virzienā.

Bet bija arī citi. Zināma toreizējās 
Latvijas iedzīvotāju daļa vēlējās, lai te 

turpinātu pastāvēt Padomju Savienības 
okupācijas režīms. Lai pat formāli 
neatkarīga Latvija tomēr būtu Latvijas PSR 
turpinājums. Tie bija galvenokārt PSRS 
pilsoņi, kas šeit bija ieradušies padomju 
okupācijas režīma kolonizācijas politikas 
rezultātā. Tie apvienojās Interfrontē un 
pieprasīja atzīt par likumīgām pusgadsimtu 
ilgās okupācijas sekas, kas bija dziļi 
cauraudušas Latvijas zemi un sabiedrību.

Reālo spēku samēru atspoguļoja 
1991.gada 3. marta tautas aptauja: 1,2 
miljoni cilvēku izteica vēlmi pēc Latvijas 
neatkarības, bet 400 000 bija pret. Šo 
Latvijas valsts pretinieku ideoloģiskie 
pēcteči 21 gadu vēlāk organizēja 
referendumu par divvalodības ieviešanu. 
Latvijas pilsoņi tikpat nepārprotami ar 
¾ balsu vairākumu to noraidīja, vēlreiz 
apstiprinot, ka Latvija ir neatkarīga, 
demokrātiska un vienlaikus nacionāla 
valsts, kur vienīgā valsts valoda ir latviešu 
valoda.

Pieņemot 4. maiju par atjaunotās 
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neatkarības atskaites punktu, šodien 
izvērtējam, kāda bijusi valsts attīstība 
aizvadītajos 25 gados.

Veiksmīga bijusi Latvijas valsts 
institūciju atjaunošana. Demokrātiskā 
Satversme Latvijā atkal ir spēkā jau 22 
gadus. Satversmes ievadā ir nostiprināti 
valsts pamati, Satversmes negrozāmais 
kodols.

Pēc 4. maija Latvijas sabiedrība, 
līdzīgi kā citviet Austrumeiropā, piedzīvoja 
iepriekš vēsturē nebijušu pāreju uz 
tirgus ekonomiku. Kamēr mūsu draugi 
Rietumos un mēs paši ticējām, ka Latvijas 
tautsaimniecība ātri un sekmīgi piemērosies 
veco demokrātiju brīvā tirgus modelim, 
resursi palika to aprindu rokās, kas tos 
pārvaldīja jau Latvijas PSR laikā. Izmantojot 
Komunistiskās partijas, Valsts drošības 
komitejas un Komunistiskās jaunatnes 
savienības finanšu līdzekļus un agrāko 
kontaktu tīklu, padomju laika konformisti 
un kolaboracionisti pārvērtās turīgos 
uzņēmējos. Tie pirmām kārtām domāja 
par savas labklājības nodrošināšanu, 
nevis valsts un tautas interesēm. Tieši 
viņi demokrātijas vietā Latvijā iesakņoja 
pseidodemokrātiju, bet džungļu ekonomiku 
uzdeva par brīvā tirgus ekonomiku, un 
diktēja visai sabiedrībai sev vien izdevīgus 
noteikumus. Lielā tautas daļā tas radīja 
rūgtumu, kas pārauga neticībā savai valstij.

Šāda notikumu gaita kropļoja un 
bremzēja Latvijas valsts attīstību.

Šodien varam teikt, ka oligarhi liela 
mērā, lai arī ne pilnīgi ir izstumti no valsts 
politiskās pārvaldes. Tomēr ekonomikā 
tie turpina apdraudēt valsts stratēģiskās 
intereses, slēdzot Latvijas drošībai 
bīstamus darījumus.

Latviju visvairāk apdraud alkatība un 
naudas kāre.

Valsts pastāvēšanu tautas interesēs 
apdraud arī naudas ietekme uz politiskajām 
partijām un varu. Nesen bijušais ilggadējs 
VDK izlūkdienesta virsnieks, mūsdienās 

Krievijas megakoncerna pārstāvis Latvijā 
– publiski izteicās, ka Saeimā jāievēl 100 
miljonāri. Tad sekmīga valsts attīstība būšot 
garantēta.

Latvija ir republika. Tas nozīmē, ka vara 
pieder tautai, nevis 100 miljonāriem. Un 
tas ir taisnīgi.

Satversmes sapulces priekšsēdētājs 
un Valsts pirmais prezidents, Latvijas 
demokrātijas pamatlicējs Jānis Čakste 
norādīja: „Latvijas valsts stāv par visu 
augstāk. Nekādas atsevišķas grupu 
intereses nevar būt, bet tikai vispārējas 
intereses. Visām vajag padoties zem 
vienas pašas brīvas Latvijas.” Čakste teica: 
„Taisnība vienmēr uzvarēs.”

Latv i jā  vē l  daudz darāmā,  la i 
izskaustu kliedzošus taisnīguma principa 
izkropļojumus. Valsts institūcijām ar 
vienlīdz lielu spēku un interesi jāaizstāv gan 
sabiedrības turīgākās, gan mazturīgākās 
daļas intereses. Taisnīguma un sociālās 
vienlīdzības principam ir jābūt kā saules 
gaismai, kas klājas vienlīdz spoži gan pār 
tiem, kas slīd pa parketu, gan tiem, kas min 
nelīdzenu bruģi. Tas veicinās sabiedrības 
uzticēšanos valstij. Un valsts tiks stiprināta.

Dāmas un kungi!
Latvija ir nacionāla valsts. Tās pamatā 

ir latviešu nācijas griba nodibināt, uzturēt 
un attīstīt savu nacionālu valsti – valsti, 
kuŗā visiem pilsoņiem ir vienādas tiesības, 
valsti, kuŗā arī mazākumtautības var kopt 
savu valodu un kultūru.

Tas nozīmē, ka latviešu valoda, kultūra 
un vēsturiskā atmiņa ir kopēja visiem 
Latvijas pilsoņiem – tāds ir priekšnoteikums 
un pamats politiskās nācijas pastāvēšanai. 
Tādēļ Latvijas valsts nedrīkst pieļaut, ka 
mūsu vēsturi kāds groza pēc sava ģīmja 
un līdzības, relativizē to.

Pagātnes totalitārie režīmi un to 
noziegumi brīvajai, demokrātiskajai Latvijas 
valstij ir jānosoda.

Latvijā joprojām tikai runājam par 
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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:
Konta vārds:

BSB:
Konta numurs:

 Westpac
 Sydney Latvian Society Limited
 032069
 448256

Lūdzu uzdodat savu vārdu un par ko maksājat.

to, ka PSRS okupācijas režīms, arī 
Valsts drošības komitejas darbība kā 
tā sastāvdaļa, un sevišķi Komunistiskā 
partija – totalitārā režīma galvenais balsts 
– ar valsts atbalstu ir mērķtiecīgi jāpēta. 
Politiskā ziņā nesalīdzināmi skaudrākos 
apstākļos Ukrainā nesen pieņēma 
komunisma seku likvidācijas likumu. 

Tas paredz lustrācijas procedūru un 
jebkāda slepenības plīvura noņemšanu 
VDK archīviem – tie būs pieejami visai 
sabiedrībai, ne tikai pētniekiem. Savukārt 
Latvijā VDK dokumentu izpēte diemžēl 
tika vilcināta un bremzēta, tā aizkavējot 
pagātnes izvērtēšanu un pārvarēšanu. 
Tas mums ir jāizdara, un šis darbs nevar 



19

būt novēlots.
Latviešu valodas pozīcijas 25 gados ir 

nostiprinājušās, daudzi nelatvieši to labi 
pārvalda un ikdienā sekmīgi lieto. Tomēr ne 
visiem latviešiem ir pietiekama valodas un 
valstiskā pašapziņa, ne vienmēr runājam 
latviski, nespējam uzturēt vitālu savas 
valodas vidi un iesaistīt tajā cittautiešus. 
Ir apkaunojoši, ka 25 gadus pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas latvietis pats savā 
valstī nevar pretendēt uz darbu, ja nerunā 
arī krievu valodā. Šāda diskriminācija nav 
pieļaujama.

Diemžēl turpinās arī skolu segregācija 
pēc tautības principa, tā veicinot Latvijas 
sabiedrības šķelšanos. Šim darbam sen 
vajadzēja būt padarītam. 90. gadu sākumā 
dzimušajiem jau bija jāuzaug vienotā 
vērtību un skolu sistēmā, nevis etniski un 
lingvistiski sadalītā pasaulē, kādu spēkā 
uztur pašreizējā Latvijas izglītības sistēma.

4. maijs iezīmēja vēl kādu būtisku 
robežšķirtni: mums bija jāatgūst vai 
jāiemācās pašnoteikšanās spēja un 
jāuzņemas atbildība par savu valsti.

Latvijas valsts nepastāv ārpus mums. 
Latvijas valsts esam mēs – tās stiprumu 
veido mūsu ticība sev, mūsu uzticība 
savai tautai un valstij. Un visstiprākās 
aizsardzības līnijas ir tās, kas iet caur mūsu 
sirdīm un prātiem.

Īpaši svarīga ir Latgale, kur pēdējā 
gada laikā pieredzējām centienus veidot 
separātisma tendences. Informatīvie 
vēstījumi, kuŗus nu jau diendienā – kā īstā 
kaŗā – medijos saņemam no pretinieka 
puses, tiek dažādi formulēti, bet to 
pamatdoma – Latvija ir neizdevusies 
valsts, kuŗā viss ir slikti, līdz ar to šādu valsti 
nemaz nav vērts aizsargāt, – iespējams, 
kāds cits mūs pārvaldītu labāk un efektīvāk. 
Šo manipulāciju mērķis ir panākt, lai 
savas valsts intereses cilvēku prātos tiktu 
aizstātas ar citas valsts interesēm.

Mēs to nepieļausim.
Latvijas sabiedrībā plašumā vēršas un 

nostiprinās patriotisms. Līdzās oficiālajām 
nevalstiskajām organizācijām uzplaukušas 
īstas tautas kustības. Pilsoniskās apziņas 
pieaugums vērojams sociālajos tīklos, 
kur cilvēki diendienā aktīvi diskutē par 
norisēm politikā. Latvieši ir „sirds cilvēki” 
– sabiedrībā pastāv augsta līdzjūtības un 
ziedošanas kultūra. Spējām mobilizēties 
atbalsta sniegšanai gan Zoli tūdes 
traģēdijā, gan palīdzīb as pasākumos 
Ukrainai. Svarīgu mīlestības darbu veic 
Latvijas audžuģimenes, uzņemoties 
audzināt pamestus vai bez vecākiem 
palikušus bērnus. Stājoties jaunsardzē un 
zemessardzē, kā jauni, tā vecāki ļaudis 
arvien biežāk izrāda gribu un gatavību savu 
zemi, tautu un valsti aizstāvēt.

Mīļie tautieši!
Šodien vēl esam ceļā uz nākotnes 

Latviju, par kādu sapņojām pirms 25 
gadiem. Uz to Latviju, kuŗā pastāv 
taisnīgums, vienotāks vērtību un ideju 
lauks. Kuŗā sevi apzināmies kā spējīgu un 
spēcīgu tautu. Uz to Latviju, kuŗā cieņa un 
labvēlība pret līdzcilvēku ir pašsaprotama; 
kur ikviens Latvijas pilsonis jūtas drošs par 
sevi un savu rītdienu. Uz to Latviju, kuŗā 
dzimst daudz vairāk bērnu, vairojot mūsu 
tautas dzīvo un gara spēku un kuŗā latviešu 
valstsnācijai, latviešu valodai un kultūrai ir 
iespējas pilnvērtīgi attīstīties un uzplaukt.

Liels ceļa gabals mūsu visu kopīgiem 
spēkiem jau ir pieveikts. Nebīsimies no 
grūtībām, ko arī turpmāk prasīs sapnis 
par savu valsti – jo mēs vēlamies to 
īstenot! Neatkarību esam atguvuši – šis ir 
neatkarības nostiprināšanas laiks.

Turēsim Latvijas valsti dziļi sirdīs un 
augstu domās! 

Sveicu klātesošos, visus tautiešus 
un Latvijas valstij uzticīgos tuvumā un 
tālumā Latvijas Neatkarības atjaunošanas 
deklarācijas 25. gadadienā!

Saules mūžu Latvijai!
Dievs, svētī Latviju!

Saeimas Preses dienests
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Turpinājums 27. lpp.

Mūžībā aizgājis mūsu visu miļotais
vīrs, tēvs, vectēvs un vīra tēvs

ALBERTS ZĀLFELDS
Dzimis Rīgā, 1929. gada 31. augustā
Miris Sidnejā, 2015. gada 20. maijā

Viņu neaizmirstamā piemiņā paturēs
sieva Judīte, dēli Roberts un Pēteris 

mazbērni Stephanie, Brent, Kelsy un Cody,
vedekla Fiona, Merry un Kate.

Rietot saule skumji mirdz,
Klusas sēras glabā sirds.

PBLA ZIŅU APSKATS

21. maijā
K a l n m e i e r u  a t k ā r t o t i  i e c e ļ 
ģenerālprokurora amatā 

Saeima ceturtdien (21. maijā) atbalstīja 
līdzšinējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera 
atkārtotu iecelšanu amatā. Par Kalnmeieru 
nobalsoja 76 deputāti, Ilze Viņķele (V) 
balsojumā atturējās, bet Artis Rasmanis 
(ZZS) un Juris Viļums (LRA) bija sēdē, 
bet nenobalsoja. Lēmums par Kalnmeiera 
atkārtotu iecelšanu amatā stāsies spēkā 
12. jūlijā, jo iepriekšējā apstiprināšanas 
reizē viņš amatā tika iecelts līdz 11. jūlijam. 
Ģenerālprokuroru pēc AT priekšsēdētāja 
priekšlikuma, kas saskaņots ar Tieslietu 
padomi, amatā ieceļ Saeima uz pieciem 

gadiem. [...] (apollo.lv)
Nollendorfs: Apturot Okupācijas muzeja 
rekonstrukciju, tas var “izčākstēt” 

L a t v i j a s  O k u p ā c i j a s  m u z e j a 
rekonstrukcijas projekta – “Nākotnes nama” 
– apturēšanas gadījumā muzejs piecu gadu 
laikā varētu “izčākstēt”, nespējot veikt savu 
darbu, preses konferencē uzsvēra Okupācijas 
muzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs. 

Reaģējot uz 20 Latvijas arhitektu iesniegto 
vēstuli, kurā izklāstīti iebildumi pret “Nākotnes 
nama” būvniecību, muzeja biedrības pārstāvji 
uzsver, ka, apturot projektu, tiktu pazaudēts 
ne tikai jau ieguldītais darbs un līdzekļi, bet 
arī padarīta neefektīva muzeja darbība, 
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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 jūnijā

DV priekšnieka uzruna
Lestenes Leğionāru brāļu kapu 
pasākumā 2015.g. 8. maijā

Ļot. cien. Saeimas priekšsēdētājas 
kundze, aug. god. Aizsardzības 
ministra kungs, aug. godātā Tukuma 
novada vadība, aug. god. Nacionālo 
bruņoto spēku komandiera kungs, 
aug. god. mācītāja kungs, aug. god. 
Latvijas Nacionālo kaŗavīru biedrības 
priekšsēdētāja kungs un biedrības 
biedri, Latvijas Nacionālo partizāņu 
apvienības priekšsēdētāja kungs un 
apvienības biedri, godātie kaŗavīri, 
brīvības cīnītāji, represētie  un mīļie 
tautieši!

Atceroties abus pasaules kaŗus 
un ci lvēku zaudējumus, neviena 
pamattauta, nevienā Eiropas valstī, nav 
piedzīvojusi tādus zaudējumus, kādus 
ir piedzīvojusi latviešu tauta. Šī gada 
augustā mēs svinēsim 100.gada dienu, 

kopš uz pasaules skatuves parādījās 
Latviešu strēlnieku pulki, pulki, kuri 
iedvesmoja mūsu tautu kļūt brīviem pēc 
700-gadu garās verdzības. Pēc Pirmā 
pasaules kaŗa un brīvības cīņām, pēc 
važu nomešanas un brīvības iegūšanas 
1920.gadā, latvju tauta, pēdīgi, ar lielām 
cerībām, skatījās uz gaišāku nākotni. 
Tomēr, jau pēc nepilnas paaudzes vēlāk, 
divas diktatoriskās varas, totalitārā 
Padomju Savienība un nacistiskā 
Vācija sadevās rokās un kā sabiedrotās 
plānoja mūsu un citu tautu iznīcību, 
sadalot Austrumeiropu savā starpā. 
Jau 1939.g. septembrī, abi sabiedrotie, 
Hitlers un Staļins, okupēja Poliju; gadu 
vēlāk, Padomju Savienība okupēja 
Latviju un pārējās Baltijas Valstis.

L īdz  ar  šo  okupāc i ju  sākās 
pirmā no trijām Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru traģēdijām, kad Padomju 
vara noslepkavoja ap 5000 latviešu 
kaŗavīru, vairāk kā brīvības cīņās 

Veco ļaužu aprūpes un Daugavas Vanagu
atvērto durvju diena un 

JĀŅI
piektdien, 2015. gada 19. jūnijā, plkst. 10.00 – 14.00

Daugavas Vanagu namā, Benkstaunā
Līgošana, bufete, priekšnesumi, tirdziņš

Your Aged Care at Home, 02 8764 3669 DV 02 9790 1140
youragedcare@optusnet.com sidneja.dv@gmail.com
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru
Albertu Zālfeldi – dzimis 1929. g. 31. augustā, Latvijā

miris 2015. g. 20. maijā, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja no 1971. gada (44 gadus)

Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

kritušo, galvenokārt virsniekus un 
instruktorus, kā arī ap 30 000 civilisti 
tika nogalināti vai deportēti. Abas 
sabiedrotās varas, staļiniskā Padomju 
Savienība un hitleriskā Vācija, solīja 
tikai varmācību, nāvi un iznīcību mūsu 
tautai. 

Otrā, un vēl lielāka latviešu kaŗavīra 
traģēdija Otrā pasaules kaŗā bija, ka viņš 
neredzēja savai tautai Otrā pasaules 
kaŗa laikā tuvojamies atbrīvošanu, kā 
to varēja skaidri redzēt tās Rietumu 
valstis, kuras bija nonākušās nacistiskās 
Vācijas jūgā. Un tomēr, latviešu kaŗavīrs 
saklausīja savas tautas vaimanas 
un izmisīgi cīnījās, kaut arī svešās 
uniformās, pret jaunu terora vilni, ko 
viņš skaidri saredzēja jau tuvojamies 
Latvijas robežām - robežām, kuras 
Padomju Krievija bija apsolījusies 
respektēt uz mūžu laikiem; 80,000 no 
mūsu jaunatnes krita kaujas laukos, 
jo Padomju Krievija bija lauzusi visas 
internacionālās normas un parakstītos 
līgumus.

Un, trešā latviešu kaŗavīru traģēdija 
ir, ka viņus apvainoja un ķengāja pēc 
Otrā pasaules kaŗa. Padomju čekas 
aparāts fabricēja nepatiesas liecības 
- liecības, kuras čeka izplatīja pret 
latviešu kaŗavīriem – leģionāriem. Šī ir 
sevišķi rūgta un ilgstoša pieredze mūsu 
vecajiem kaŗavīriem, jo tā skar ne vien 
viņu tagadējo likteni, bet ar ko naidnieks 
grib nievāt arī visu to, kas viņiem un 
mūsu tautai jau ir bijis jāpārcieš un 
jāupurē Latvijas okupācijas gados, no 
1940.gada jūnija līdz pat 1991.gadam. 

Mēs esam lepni par mūsu vecajiem 
kaŗavīriem, jo viņi ir cīnījušies frontē un 
vienīgi frontē, aizstāvot savu tautu un 
mūsu senčiem Dieva doto zemi; neviens 
latviešu kaŗavīrs nav bijis SS vīrs, kā to 
ir apliecinājuši paši vācieši. Mēs esam 
lepni par mūsu kaŗavīriem, leģionāriem, 
kuri iegāja mežos un turpināja cīņu kā 
partizāni; no vēsturiskā skatījuma, tas ir 
ļoti svarīgi, jo viņi neļāva brīvības alkām 
apslāpt un pauda visai pasaulei, ka latvju 
tauta vēlas brīvību.

Šeit mums ir jāapzinās, ka stāsts 
par latviešu kaŗavīriem, leģionāriem, 
ir patiesībā turpinājums stāstam par 
Latvijas Nacionālo armiju; mums ir 
jāapzinās, ka vēl šodien ir ļaundari, kuri 
pauž nepatiesību par mūsu vecajiem 
kaŗavīriem, jo šie ļaundari ir īpašu ļaunu 
nolūku vadīti.

Ja saskaitām mūsu tautas zaudējumus 
pēdējos 100 gados, no Pirmā pasaules 
kaŗa līdz brīvības atgūšanai 1991.gadā, 
mūsu tauta ir zaudējusi vairāk kā 50% 
no mūsu tēvzemes pamatiedzīvotājiem.

Šo dienu, 8.maija dienu, mēs arī 
dēvējam par Kurzemes cietokšņa dienu. 
Mēs esam lepni par jums vecie kaŗavīri, 
leģionāri, jo jūs palikāt neuzvarēti. 
Paldies Jums, mūsu vecie kaŗavīri, jo 
laba daļa no mūsu tautas nokļuva brīvībā 
dēļ jūsu lielās uzupurēšanās; lai Dievs 
svētī jūs visus, mūsu tautu un mūsu 
tēvzemi - Latviju.

Paldies par uzmanību!
Andrejs Mežmalis

DV priekšnieks
2015.g. 8.maijā, Lestenē
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Sveicināti Daugavas 
Vanagi Latvijā 
25. gadadienā!

Apsveicu Daugavas Vanagus 
Latvijā (DVL) 25. gadadienā. Tagad 
Jūs esiet apvienoti vienā specīgā 
un ietekmīgā saimē. Novēlu Jums 
veiksmīgus nākošos 25 gadus, kad 
DVL varēs svinēt 50. gadadienu. Lai 
Jums ir saticība, izturība un spēks 
veikt Daugavas Vanagu (DV) darbu un 
vienmēr pieturēties pie DV mērķiem šajā 
grūtajā Latvijas vēstures posmā.

Kaut arī Latvijas neatkarība ir atgūta, 
mēs skaidri redzam, ka nevaram vēl 
īsti brīvi un droši justies, kā to norāda 
9. maija notikumi pie “okupācijas 
pieminekļa” Uzvaras laukumā. Pilnīga 
neatkarība Latvijā būs tikai tad, kad 
latviešu tauta un Latvija varēs justies 
pilnīgi brīva un droša – kad Latvijā, 
mūsu tēvzemē, vairs netiks svinēti 
“okupantu uzvaras svētki” un kad 
bijušie okupanti atzīs un atvainosies 
par to postu, teroru un iznīcību, kādu 
viņi atnesa mūsu tautai un visai Latvijai 
50-gadu okupācijas laikā. 

Strādāsim kopā, būsim vienoti un 
turpināsim DV darbu visi vienā solī!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Visu labāko vēlēdams,

Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks

Mūžības ceļā
Maija mēnesī Austrālijā mūžībā 

a izgājušas d ivas i lggadīgas DV 
organizācijas darbinieces. Pēc ilgas 
un grūtas slimības 6. maijā savā mājā 
Kanberā 92 gadu vecumā mirusi Aina 
Mediķe. Kamēr veselība atļāva, Aina 
ilgus gadu vadīja Kanberas vanadžu 
kopu. Jāpiemin, ka Ainas vīrs Žanis 
savā laikā ir novadījis divas Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienas Kanberā (1976. 
un 1982.g.). Arī šajā darbā, atbalstot vīru, 
Aina būs devusi savu padomu. Zinām, ka 
sabiedriskais darbs parasti prasa visas 
ģimenes līdzdalību. Aina ar Žani bija arī 
koŗa dziedātāji, kaut Kanberā koŗa nebija, 
viņi KD programmu iemācījās mājā. 

Sidnejas vanadzēm bija draudzīga 
sadarbība ar Ainu. Viņa labi parzināja 
latviešu literatūru un palaikam sniedza 
DV sarīkojumos Sidnejā izcili sagatavotus 
referātus par trimdas rakstniecību. Mūžībā 
Ainu izvadīja 15. maijā mācītājs Kolvins 
Makpersons (Colvin Macpherson) no 
Norvūda (Norwood) Parka krematorijas 
Kanberā. 

Tikai nedēļu vēlāk 16. maijā Latviešu 
ciemā Melburnā 88 gadu vecumā pārtrūka 
Dzidras Cekuliņas mūža pavediens. DV 
Melburnā zaudējuši daudzu gadu ļoti 
aktīvu organizācijas darbinieci.  Dzidra ir 
vadījusi Melburnas vanadžu kopu, pildījusi 
nodaļas un Zemes valdes sekretāres 
pienākums. No 1988.–1990. gadam 
Dzidra bija Austrālijas Daugavas Vanadžu 
vadītāja. Sava amata pienākumos viņa 
DV 5. Globālās dienās Čikāgā, ASV, 
vanadžu salidojumā pārstāvēja Austrālijas 
vanadzes. Dzidra aktīvi darbojusies DV 
vīru ansambļa „Kursa” dāmu atbalsta 
grupā. Dzidrai labi padevās novusa spēle, 
gadu gaitā izpelnoties vairākas uzvaras 
savā grupā. Ģimenē no pirmās laulības 
viņa uzaudzinājusi divas meitas Dainu un 
Sandru. Dzidras pelnu urnai paredzēts 
tālais ceļš uz dzimteni.

Abas aizgājējas par nopelniem DV 
organizācijas darbā ir apbalvotas ar DV 
nozīmi zeltā. Mūsu pēdējās ardievas ar 
Kārļa Skalbes vārdiem:

Kā putni aiziet dusēt gar vakara 
debess malu,

Tā aiziet mūsu draugi uz kluso 
mūžības salu.

Ilga Niradija
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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.

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 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.

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.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $240.00

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 4. jūnijā, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Piektdien, 19. jūnijā, plkst. 11.00–

14.00 Latviešu veco ļaužu aprūpes Your 
Aged are at Home atvērta durvju diena 
un Jāņu svinēšana. Visi laipni ielūgti 
un gaidīti!

Ceturtdien, 2. jūl ijā, plkst. 12.00 
saiets un draudzības pēcpusdiena

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.
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SLOA sēde ...  Turpin. no 21. lpp.

kas jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos ir 
nozīmīga Latvijas un ārvalstu sabiedrības 
informēšanai par vēstures notikumiem. 

Okupācijas muzejs ir privāta institūcija. 
Tikai viena ceturtā daļa no tā finansējuma ir 
valsts līdzekļi. Pārējo nodrošina ziedojumi, 
kuru apmērs ir atkarīgs gan no apmeklētāju 
skaita, gan ārzemju latviešu ziedotāju 
uzticības, stāstīja Nollendorfs. Viņš uzsvēra, 
ka pagaidu atrašanās vietā, Raiņa bulvārī, 
muzeju apmeklē tikai viena trešā daļa no 
tā skaita, ko muzejs piedzīvoja, atrodoties 
Strēlnieku laukumā. 

Nozīmīgi, pēc Nollendorfa teiktā, ir arī 
tas, ka ziedotāji ir saziedojuši aptuveni 1,5 
miljonus eiro konkrētam mērķim – “Nākotnes 
nama” projektam –, tāpēc muzeja biedrība 
ir atbildīga, lai ziedojumi tiktu izmantoti tam 
paredzētajam mērķim. Pusmiljons no šiem 
ziedojumiem jau esot izmantots, gatavojot 
ekspozīciju, kas tiks izvietota jaunajā ēkā. 
Ziedotāju aktivitāte turpinoties. 

Kā skaidroja Nollendorfs, muzeja telpu 
piemērotība krājuma glabāšanai un darbam 
visu laiku tikusi balstīta tajā, ka “Nākotnes 
nams” taps. Bez tā muzeja biedrības vadītājs 
nav pārliecināts par to, ka muzejs iegūs 
valsts akreditāciju, kas nodrošina arī valsts 
finansējumu. Ja projektu apstādina, tad 
Okupācijas muzeja biedrībai nav skaidrs, kur 
paliek tiesiskas valsts principi, ka valdības 
pieņemti lēmumi ir un paliek spēkā. 

“”Nākotnes nama” projektam ir bijuši 
dažādi termiņi, bet neviens tos nekad nav 
atcēlis. Mēs esam tam gatavojušies, gan 
pieņemot un apmācot jaunus darbiniekus, 
gan izdodot līdzekļus izstādei. Esam arī 
morāli paļāvušies, ka muzejs ir vajadzīgs. 
Apturot projektu, jūs to visu pārtraucat. Tas 
būtu vēl daudzu gadu jautājums, lai tā vietā 
taptu kas jauns,” stāstīja Nollendorfs. 

Viņš salīdzināja muzeja darbu ar ģimenes 
dzīvi, kurā rodas vajadzība pēc plašākām 

telpām. “Iedomājieties, ka jums tiek piedāvāts 
vai nu visiem saspiesties mazajās telpās, 
meklēt jaunas mājas vai dzīvot dažādās 
ēkās,” uzsvēra Okupācijas muzeja biedrības 
vadītājs. 

Eiropas Parlamenta deputāte un 
Okupācijas muzeja biedrības biedre 
Sandra Kalniete (V) uzsvēra, ka muzeja 
rekonstrukcijas projekta apturēšana tā 
pēdējā stadijā ir neētiska. “Man ir prieks, 
ka daudzi izcili latviešu arhitekti šo vēstuli 
nav parakstījuši, jo viņiem svarīga ir ētika. 
Cerams, ka Latvijas valdība būs pietiekami 
pragmatiska un projektu neapturēs,” norādīja 
Kalniete. Viņa arī uzsvēra Okupācijas muzeja 
lielo lomu informēšanā par komunisma 
noziegumiem. 

Kalniete arī atzīmēja, ka arhitektu vēstulē 
piedāvātā Okupācijas muzeja pārcelšanās 
uz Stūra māju nav pamatota, jo būtu 
vajadzīgi vēl desmit līdz 15 gadi, līdz ēka 
būtu piemērota muzeja darbam. Stūra māja, 
pēc muzeja biedrības pārstāvju domām, 
atspoguļo tikai vienu okupāciju, darot to ļoti 
spēcīgi, tādējādi pilnībā nevarētu atspoguļot, 
piemēram, nacistu noziegumus. 

Savukārt Ārlietu ministrijas (ĀM) speciālo 
uzdevumu vēstnieks Kārlis Eihenbaums 
norādīja, ka ĀM aicina turēties pie valdības 
lēmumiem un iet uz priekšu Okupācijas 
muzeja ēkas atjaunošanā. Latvijas tēlam ir 
būtiski, ka oficiālie Latvijas viesi var apmeklēt 
Okupācijas muzeju, izzināt un arī emocionāli 
saprast Latvijas vēsturi, jo tad mainās viņu 
attieksme pret Latviju, stāstīja Eihenbaums, 
norādot, ka nozīmīgi ir arī tas, lai muzejs 
atrastos Strēlnieku laukumā – uz “tūrisma 
takas”. 

Tikmēr Pasaules brīvo latviešu apvienības 
valdes priekšsēdis Jānis Kukainis uzsvēra 
atbildību ziedotāju priekšā, kuri atvēlējuši 
savus līdzekļus “Nākotnes nama” projektam, 
norādot, ka tos nevar novirzīt kaut kam 
citam. Pēc viņa teiktā, ziedojumus nāktos 
atdot. Viņš stāstīja, ka jūtas apvienojies 
un dusmīgs par izveidojušos situāciju, 
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paužot arī neizpratni par to, kā arhitekte 
Zaiga Gaile, kura ir privātpersona, var iet uz 
Rīgas būvvaldi, skatīt projektu un “smādēt” 
to. Viņaprāt, tas ir absurdi. “Man to ir grūti 
pieņemt. Tas ir interešu konflikts. Cerams, ka 
veselais saprāts uzvarēs,” norādīja Kukainis. 

Pēc Okupācijas muzeja biedrības 
pārstāvju teiktā, Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma (V) ir atbildējusi uz 
biedrības vēstuli un kopā ar kultūras ministri 
Daci Melbārdi (VL-TB/LNNK) dosies uz 
Okupācijas muzeju, lai pārrunātu radušos 
situāciju. Tikšanās paredzēta 12. jūnijā. 
Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs 
(SC) uz muzeja biedrības pirmo vēstuli nav 
atbildējis, tāpēc viņam nosūtīta vēl viena 
vēstule ar aicinājumu atbalstīt muzeja ēkas 
rekonstrukcijas projektu. 

Jau ziņots, ka 20 Latvijas arhitekti, tostarp 
tādi atzīti arhitekti kā Zaiga Gaile, Andis Sīlis, 
Uldis Lukševics un citi, iebilst pret Gunāra 
Birkerta piedāvātās piebūves – “Nākotnes 
nama” – būvniecību pie Okupācijas muzeja 
Strēlnieku laukumā, norādot, ka bijusī 
Sarkano strēlnieku muzeja ēka atstājama 
kā modernisma arhitektūras piemineklis, bet 
Okupācijas muzeja pārbūvei domātie līdzekļi 
jānovirza Stūra mājai. 

“Nākotnes nama” projekts saskaņots 
ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju un patlaban atrodas Rīgas 
būvvaldē, kā arī notiek sarunas par tehniskā 
projekta izstrādi. Projektā valsts ieguldījusi 
jau vairāk nekā 400 000 eiro. (la.lv)
Tilts uz Austrumiem? Nē! Mēs jau esam 
pierādījuši, ka Latvija ir spējīga uz ko 
labāku 

Atkal un atkal dzirdot «tilta uz Austrumiem» 
koncepciju biznesa un valdības aprindās, tā 
sākotnēji šķiet loģiska - ģeogrāfiski esam 
tieši blakus Krievijai. Taču pārāk maz 
cilvēku ir ieklausījušies bijušā eirokomisāra 
Andra Piebalga nesen teiktajā: «Ideja, ka 
Latvija varētu būt tilts starp Austrumiem un 
Rietumiem, ir jānoārda pašā saknē.» Tieši tā. 

Kāpēc šī ideja nemirst? Daudzos augstos 

amatos biznesā un politikā joprojām ir 
PSRS auguši bijušie komjaunieši, pat 
kompartijas biedri, kam dabīgi ir vieglāk 
saprasties ar Krieviju nekā Rietumiem. Arī 
mūsu prezidenta Vecgada uzrunā pirms 
sešiem mēnešiem atkārtojās tēma par 
tiltiem. Piebalgs ir retais no šīs paaudzes, 
kurš sapratis šīs domas vājumu. Par viņa 
«pārskološanu» varam pateikties ES. 

Tilta stratēģijai ir milzīgi mīnusi. Pirmais 
- atkarība no Austrumu partnera, it īpaši 
transporta, enerģētikas un daļēji arī finanšu 
jomā. Otrs - biznesa un politiskās kultūras 
imports. Termiņuzturēšanās atļauju tirgus 
veicina fiktīvus darījumus un aplokšņu 
algas celtniecībā. Lielie transporta un 
enerģētikas darījumi veicina politisko lobiju 
no Ventspils un bijušo čekistu darbību 
ietekmīgos uzņēmumos. Hibrīdkarā Krievija 
šīs ekonomiskās saites sistemātiski izmantos, 
lai vājinātu mūsu neatkarību. 

Trešais mīnuss - «tilta» ekonomiskais 
labums sasniedz ļoti mazu skaitu iedzīvotāju, 
šauru nerezidentu baņķieru, tranzītbiznesa 
vidutāju un nekustamo īpašumu brokeru 
loku, kas lieko naudu izmanto, pērkot 
importētus bentlijus un Cartier pulksteņus. 

Taču galvenais arguments - turpinot 
paļauties uz šīm vēsturiskajām saitēm, 
novērtē jam sevi  pārāk zemu. Mēs 
esam spējīgāki. Varam spēkoties ar 
lieliem spēlētājiem lielos tirgos - un ne 
tikai operdziedātāju un diriģentu ziņā! 
Informācijas tehnoloģiju jomā ir veiksmes 
stāsti globālam eksportam, piemēram, 
Infogr.am datu vizualizācijas rīks, MikroTik 
bezvadu komunikācijas iekārtas un dažādas 
IT ārpakalpojumu firmas. Stendera ziepes 
var nopirkt visā pasaulē. Ar Primekss 
betonu ražo grīdas IKEA veikaliem un citiem 
klientiem globālā mērogā. Jaunā paaudze 
jau intuitīvi domā citā virzienā, tikai daļa 
vecā kaluma cilvēku pie vadības stūres to 
nenojauš. 

Kas vēl jādara? Valsts politika aktīvi 
jāvirza uz enerģētikas un infrastruktūras 
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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

integrāciju ar ES valstīm, aktīvi vājinot 
Gazprom un citu Krievijas uzņēmumu 
žņaugu. Otrkārt, jāfokusējas uz eksporta 
un inovāciju veicināšanu, lai radītu vēl 
augstākas pievienotās vērtības preces un 
pakalpojumus. Īstermiņa darbi ir atbalstīt 
eksportu un riska kapitāla tirgus attīstību, 
bet ilgtermiņā jāstiprina izglītība, tajā skaitā 
eksakto zinātņu apgūšana un universitāšu 
konsolidācija. 

2010. gadā Viktors Janukovičs arī runāja 
par Ukrainu kā tiltu starp Eiropu, Krieviju 
un ASV. Redzam, kā šī stratēģija apgrūtina 
Ukrainas izķepurošanos no Maskavas 
nagiem. Valstisks uzdevums ir nenonākt 
šādā situācija, turklāt esam jau pierādījuši 
- Latvijas labākie var veiksmīgi konkurēt ar 
pasaules labākajiem, šī spēja tikai jāvērš 
plašumā. (Žurnāls „Ir”, 2015. gada 21. 
maijs, autors Andris K. Bērziņš, uzņēmējs, 
IT inkubatora TechHub Riga līdzdibinātājs)
20. maijā
Prezidenta amata kandidātiem atšķirīgi 
viedokļi par bēgļu uzņemšanu un 
attiecībām ar Krieviju 

Valsts prezidenta amata kandidāti 
šodien (20. maijā) Latvijas radio diskusijā 
«Krustpunktā» pauda atšķirīgus viedokļus 
par to, kā būtu jāizpaužas Eiropas Savienības 
solidaritātei bēgļu jautājumā un par to, kā 
Latvijai būtu jāveido attiecības ar Krieviju, 
ņemot vērā, ka tā ir ES dalībvalsts. 

Nacionālās apvienības virzītais Valsts 
prezidenta amata kandidāts Egils Levits 

iestājās par to, ka attiecības ar Krieviju ir 
jāveido korekti un, lai gan Latvijas ārpolitiku 
lielā mērā ietekmē ES, to var ietekmēt. 
Tāpēc Valsts prezidentam jābūt tādam, 
kam Eiropā ir «svars» un kura teiktais tiek 
uzklausīts un ņemts vērā. Levits uzsvēra, 
ka Latvijai neatkarību izdevās atgūt, tikai 
pateicoties tiesiskuma idejai - bija valstis, 
kas neatzina Latvijas aneksiju un okupāciju. 
Tāpēc ārpolitikā un arī ES kopumā daudz 
lielāka loma jāpiešķir tiesiskumam un labu 
kaimiņattiecību idejai. 

ZZS virzītais Valsts prezidenta amata 
kandidāts Raimonds Vējonis piebilda, ka 
prezidents var ietekmēt ārpolitiku kā tādu, 
taču tai jābūt saskaņotai ar Saeimu un Ārlietu 
ministriju, tā nevar «lekt ārpus kopējā rāmja». 
Ja prezidents ir pārliecināts par atsevišķiem 
ārpolitikas jautājumiem, viņam ir iespējas 
diskutēt, pierādīt, mēģināt panākt, ka tā 
kļūst par kopējo valsts politiku. Tomēr viņš 
atgādināja, ka atrodamies Eiropas Savienībā 
un ne vienmēr kopējā ES nostāja būs tāda 
pati kā Latvijas vai Baltijas valstu nostāja, 
tāpēc jāizmanto katra iespēja aizstāvēt 
Latvijas intereses. Kā piemēru viņš minēja 
NATO Velsas samitu - sākotnēji neizskatījās, 
ka tiks pieņemts pozitīvs lēmums, kas stiprina 
austrumvalstu drošību, tomēr kopīgi panākts, 
ka tika pieņemti vienbalsīgi lēmumi. «Tas ir 
ceļš, kā prezidents un ārpolitika var strādāt, 
aizstāvot Latvijas intereses. Tajā pašā laikā 
jāskatās uz citiem jautājumiem pietiekami 
solidāri, jāiesaistās Afganistānā un citās 
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misijās.» 
«Saskaņas» kand idā ts  Serge js 

Dolgopolovs gan aicināja konkurentus 
«nolaisties no debesīm uz mūsu grēcīgās 
zemes», paužot, ka valsts autoritāte nav 
Valsts prezidenta vai ministru prezidenta 
autoritāte, bet gan pati valsts - kā tā attīstās, 
cik saliedēta tā ir, cik maz ir problēmu, kas var 
ietekmēt Eiropas dzīvi. Tad arī amatpersonas 
iegūs lielāku autoritāti. Viņš arī pārmeta, 
ka patlaban politiķi pārāk bieži rīkojas, kā 
Eiropa vēlas, kategoriski neformulējot savas 
prasības, intereses un viedokli. Viņš gan 
tieši neprecizēja, kā Latvijai būtu jāveido 
attiecības ar Krieviju. 

Latvijas Reģionu apvienības pārstāvis 
Mārtiņš Bondars gan atzīmēja, ka, piemēram, 
Ukrainas konflikta risināšanas sarunās 
iesaistījās nevis ES vadība, bet Francijas 
prezidents Fransuā Olands un Vācijas 
kanclere Angela Merkele, un būtu naivi 
iedomāties, ka ar tādu pašu svaru šādās 
sarunās piedalīsies arī Latvijas prezidents. 
Bondars uzskata, ka Latvijas iespējas 
realizēt savas intereses ir caur partneriem 
ES un ASV. «Mūsu attiecības ar Krieviju 
veidosies nevis Rīgā, bet partnerattiecībās 
ar citām valstīm.» Bondars norādīja, ka 25 
gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas 
neesam redzējuši ilgtspējīgus, abpusējus 
attiecību risinājumus ar Krieviju augstākajā 
līmenī, tāpēc Valsts prezidentam ir jāpauž 
skaidra Latvijas pozīcija, un tādējādi stiprs 
prezidents var palīdzēt pasaules politiskajai 
elitei formulēt ārpolitiku. Eiropas dienvidu 
valstīm ir citas ārpolitiskās prioritātes nekā 
ziemeļaustrumu valstīm, tāpēc ir Latvijai ir 
svarīgi paust savu nostāju, neskatoties uz 
to, kāda ir ES kopējā ārpolitika un nostāja. 

Runājot par Āfrikas bēgļu uzņemšanu, 
Vējonis savos izteikumos bija piesardzīgs, 
norādot, ka ir jāvērtē konkrētā situācija un 
piedāvājumi. «Uzskatu, ka jebkurā jautājumā 
jāskatās no solidaritātes aspektiem, jo esam 
ieinteresēti pieņemt arī tādus lēmumus, kas 
nepieciešami tikai mūsu reģionam. Tāpēc 

jāskatās daudz plašāk, iesaistoties citu 
reģionu problēmu risināšanā. To var risināt 
daudzos un dažādos veidos,» pauda Vējonis. 

Arī Levits pauda, ka jautājums par 
bēgļiem ir jāskatās Eiropas Solidaritātes 
ietvaros, taču tas nav vienvirziena ceļš - ja 
prasām solidaritāti, to prasa arī no mums. 
Attiecībā uz bēgļiem latviešiem tas ir īpaši 
jutīgs jautājums, jo pēc kara rietumi uzņēma 
ap 200 000 bēgļu no Latvijas. Taču vienlaikus 
viņš uzsvēra, ka priekšlikums sadalīt bēgļus 
pa valstīm ir «pseidorisinājums», jo nekur 
nav minēts, kas notiks ar to miljonu bēgļu, 
kas paliks ārpus «kvotām». Viņaprāt, Latvijai 
ir aktīvi jāiesaistās Eiropas bēgļu politikas 
veidošanā, norādot, ka ir nepieciešama 
saprātīga, efektīva Eiropas politika, kas 
veicina, ka cilvēkiem nav jābēg. 

«Tas ir grūti, jo katra valsts uz savām 
problēmām skatās egoistiski. Taču šis vilnis 
nāk uz Eiropu, un tam ir jārod risinājums. 
Daudzi šo kvotu risinājumu ir noraidījuši, 
tāpēc tas nav reālistisks, jo nav efektīvs. 
Latvijai un Valsts prezidentam ir jāiesaistās 
diskusijās, ne tikai noliedzot piedāvāto 
risinājumu, bet, dodot priekšlikumus, kā šo 
jautājumu labāk atrisināt,» pauda Levits. 

Bondars gan iebilda, ka šis ir jautājums 
par solidaritāti Eiropas Savienības valstu 
starpā un runa nav tikai par bēgļiem, bet 
arī plašākā nozīmē, kontekstā un laika 
posmā. Bondars uzsvēra, ka 2008.gadā 
Latvija uzņēmās visu finanšu piesārņojumu, 
zaudēja 250 000 strādājošo, kuru izglītībā 
Latvija ieguldījusi milzu līdzekļus un kuri 
tagad maksā nodokļus citās valstīs. Viņš 
norādīja, ka Latvijā par to jārunā un jādara 
sava solidārā daļa, bet nedrīkst būt tā, ka ir 
tādas solidārās lietas, kas tiek risinātas uz 
mūsu rēķina, un tādas, kas jārisina visiem. 
(tvnet.lv)
Āboltiņa: 12. Saeimas darbs ir katastrofāls 

12. Saeimas darbs ir katastrofāls, 
intervijā aģentūrai BNS sacīja koalīcijā 
esošās partijas «Vienotība» vadītāja Solvita 
Āboltiņa. Viņa atzina, ka nekad nav bijis tik 
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daudz deputātu, kuri jau pirmā pusgada laikā 
ir bijuši spiesti nolikt mandātu gan deputātam 
nepieņemas uzvedības dēļ, gan alkohola 
lietošanas dēļ, gan kriminālprocesu dēļ. 

«Diemžēl šobrīd Saeimas darbs vairāk 
ir ar skandāla pieskaņu. Priekšā gan ir vēl 
trīs ar pusi gadi. Varbūt iestrādāsies,» tā 
Āboltiņa. Tāpat politiķe pauda, ka Saeimā 
šobrīd trūkst kvalitatīvu debašu. 

«Protams, ka likumprojekti, kuri virzās 
caur komisijām, uz priekšu iet, bet cik ir tās 
iniciatīvas, cik ir kvalitatīvu debašu? Tas jau 
ir pamats. Kad uz Saeimu nāk skolēni un 
studenti, es viņiem stāstu, kādēļ aiz Saeimas 
priekšsēdētāja sēž cilvēks, kurš pieraksta 
katru repliku. Tas ir vēsturei, lai pēc tam 
varētu saprast, kādēļ viens vai otrs likums ir 
ticis pieņemts un bieži vien tas izriet tikai un 
vienīgi no debatēm. Pašlaik šo debašu bieži 
vien nemaz nav. Protams, ir pāris likumi, 
par kuriem viedoklis ir visiem. Mēs viens 
otru varam mācīt, kurš ir tikumīgāks, kurš 
patriotiskāks. Taču tikpat svarīgas ir lietas, 
kuras attiecas uz sociālo nodrošinājumu, 
uz izglītību, uz nodokļiem, uz ekonomikas 
attīstību,» tā Āboltiņa. (tvnet.lv)
Vīķe-Freiberga:  “Bez informētas 
sabiedrības demokrātija nav iespējama” 

Bez informētas sabiedrības demokrātija 
nav iespējama, tā Rīgā notiekošajā pirmajā 
Austrumu partnerības mediju konferencē, 
kas veltīta mediju lomai Austrumu partnerībā, 
atzina bijusī prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. 

Kā norādīja Vīķe-Feiberga, mediji ir 
starpposms starp realitāti notikuma vietā un 
informācijas patērētāju kaut kur citur, kam 
ir ierobežots laiks iedziļināties viedokļos un 
versijās, līdz ar ko medijs kļūst par filtru starp 
realitāti un lasītāju. “Medijam demokrātiskā 
sabiedrībā ir izšķiroša loma, un nav reāla 
demokrātija, ja pilsoņi nav informēti par to, 
kas notiek valstī,” piebilda Vīķe-Freiberga. 
Viņa norādīja arī uz mediju lomu miera 
saglabāšanā pasaulē, sakot, ka cilvēkiem ir 
svarīgi zināt, ko domā un saka pretējā puse, 
lai būtu iespējams dialogs. [...] (kasjauns.lv)

Cēsīs apskatāmi diasporas latviešu 
mākslinieku darbi 

Līdz š.g. 21. jūnijam “Pasaules latviešu 
mākslas centra” (PLMC) izstāžu zālē 
Cēsīs, Lielā Skolas ielā 6 vēl ir iespējams 
apskatīt atklāšanas izstādes darbus. Izstādē 
pārstāvēti vecākās paaudzes mākslinieki 
J. Annuss, J.Gailis, J.Kalmīte, F.Milts, 
N.Strunke, kā arī to mākslinieku darbi, kas 
attīstījušies ārpus Latvijas kā L. Mieriņš 
(Anglija), Ģ. Puriņš, G. Roze, O. Šteiners, 
(ASV), Māris Raudziņš (Austrālija) u.c. 
Apmeklētāji var iepazīties ar mazāk zināmu 
mākslinieku L. Stepes, A. Nukšas, J. Mintika 
zīmējumiem, ofortiem, instalācijām. 

PLMC izstāžu kuratore Lelde Kalmīte 
(Čikāga) norāda, ka Cēsu iedzīvotāji un 
pilsētas viesi 27. jūnijā tiks aicināti uz otrās 
diasporas mākslas izstādes atklāšanu, 
kurā būs iespējams iepazīt ASV un Kanādā 
dzimušo latviešu mākslinieku daiļradi. No 
jauniegūtajiem kolekcijas darbiem izceļams 
Jana Senberga pastelis, kuru pazīstamais 
Austrālijas latviešu izcelsmes mākslinieks 
ziedojis PLMC, kā arī A. Annusas Hagenas, 
R.Grendzes, G.Grīnberga (ASV) u.c. darbi. 

Plānots, ka 2015. gadā Cēsu pašvaldība 
nodibinājuma rokās nodos blakus telpas, kuru 
remontam un iekārtošanai būs nepieciešami 
jauni ieguldījumi. PLMC iecerējis izveidot vēl 
vienu galeriju un ārzemju latviešu mākslas 
darbu krātuvi ar pētniecības centru. 

PLMC mērķis ir nodrošināt ārpus Latvijas 
tapušas mākslas kolekcijas kvalitatīvu 
un ilglaicīgu glabāšanu un pieejamību 
plašai sabiedrībai Latvijā un ārvalstu 
apmeklētājiem, kā arī rūpēties, lai trimdas 
latviešu mākslinieku devums kļūtu par 
Latvijas kultūras dzīves integrētu sastāvdaļu. 
PLMC galerija atvērta no trešdienas līdz 
svētdienai. Papildus informācija iegūstama 
rakstot plmc@inbox.lv, vai zvanot pa tālruni 
00371 20281728 vai 29386454. (leta.lv)
19. maijā
PBLA un tās dalīborganizāciju atklāta 
vēstule Latvijas valsts augstākajām 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

amatpersonām par Latvijas Okupācijas 
muzeja Nākotnes nama būvniecību 

Valsts prezidentam Andrim Bērziņa 
kungam; Saeimas priekšsēdētājai Inārai 
Mūrnieces kundzei; Ministru prezidentei 
Laimdotai Straujumas kundzei; kultūras 
ministrei Dacei Melbārdes kundzei; Rīgas 
domes priekšsēdētājam Nilam Ušakova 
kungam 

Latviešu centrālo organizāciju apvienība 
ārzemēs – Pasaules Brīvo latviešu apvienība 
- un tās dalīborganizācijas vēršas pie 
jums saistībā ar 20 arhitektu 2015. gada 
3. martā parakstīto un kultūras ministrei 
Dacei Melbārdes kundzei adresēto 
vēstuli „Par Okupācijas muzeja ēkas un 
Strēlnieku laukuma ansambļa aizsardzību 
un saglabāšanu” un tai sekojošo diskusiju 
sabiedrībā un Latvijas medijos. 

Vēršamies pie jums ar aicinājumu 
nepieļaut Gaismas pils arhitekta Gunāra 
Birkerta projektētā Okupācijas muzeja 
Nākotnes nama būvniecības apstādināšanu. 

Latvijas Okupācijas muzeja izveidi 1993. 
gadā ierosināja ārzemju latviešu iniciatīvas 
grupa vēsturnieka Ph. D. Pauļa Lazdas un 
ķīmijas zinātņu profesores, pedagoģes Ph. D. 
Gundegas Micheles vadībā. Divdesmit divos 
gados muzejs sekmīgi un ar panākumiem 
saglabājis un apkopojis mūsu valsts traģisko 
XX gadsimta notikumu liecības, nepieļaujot 
šo vēstures posmu aizmirstībai, savukārt 
ārzemju latviešu sabiedrība šai laikā 
Okupācijas muzeju ir uzturējusi ar saviem 

ziedojumiem, ieguldot muzejā un tā darbības 
nodrošināšanā vairāk nekā sešus miljonus 
eiro. 

2008. gadā Rīgas pilsētas būvvaldē 
tika apstiprināts Gunāra Birkerta skiču 
projekts Latvijas Okupācijas muzeja ēkas 
rekonstrukcijai (Nākotnes nams), un kopš 
tā laika līdz šodienai ziedojumos šī projekta 
īstenošanai ārzemēs ziedoti vairāk nekā 
pusotrs miljons eiro. Patlaban Okupācijas 
muzeja rekonstrukcijas tehniskais projekts 
jau ir iesniegts izskatīšanai Rīgas pilsētas 
būvvaldē. 

Šobrīd, kad pēdējā šī projekta attīstības 
stadijā notiek neargumentēti, brīžiem pat 
nepatiesi un maldinoši mēģinājumi to apturēt, 
vēlamies uzsvērt, ka projekta apturēšana 
nozīmētu ne tikai daudzu ieguldītu darba 
gadu un vairāk nekā 6300 ziedotāju ieguldītu 
līdzekļu zaudējumu (daudzi ir mērķziedojumi 
tikai šim konkrētajam Nākotnes nama 
projektam), bet arī uz vairākiem gadiem tiktu 
aizkavēta vai pat apdraudēta muzeja spēja 
pasaulei pilnvērtīgi stāstīt Latvijas stāstu, lai 
pretotos tiem, kas ar agresīvu propagandu 
to cenšas noliegt. 

Šāda rīcība ir nepieļaujama, tāpēc PBLA 
atkārtoti pauž atbalstu Latvijas Okupācijas 
muzeja iecerei būvēt Gunāra Birkerta 
projektēto Nākotnes namu. Latvieši ārzemēs 
ir bijuši lielākie Okupācijas muzeja atbalstītāji, 
tāpēc vēlas uzsvērt, ka ir nepieļaujama šī 
muzeja „aizbīdīšana perifērijā” vai plānotā 
apjoma samazināšana, citiem vārdiem, 
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Nākamais Ritums būs 2015. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2015. g. 15. JŪNIJAM.

muzejam uz visiem laikiem jāpaliek šai 
centrālajā novietojumā Vecrīgas pašā sirdī - 
Strēlnieku laukumā, un tam jāvar šajā vietā 
pilnvērtīgi funkcionēt. 

Ar patiesu cieņu – Jānis Kukainis, 
PBLA priekšsēdis; Pēteris Blumbergs, 
Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis; 
Andris Ķesteris, Latviešu Nacionālās 
apvienības Kanadā priekšsēdis; Kristīne 
Saulīte, Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē priekšsēde; Aldis Austers, 
Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis; 
Daina Gūtmane, Dienvidamerikas un Karību 
reģiona latviešu apvienības priekšsēde; 
Lauma Vlasova, Krievijas Latviešu kongresa 
priekšsēde. Rīgā, 2015. gada 15. maijā 
(PBLA pārstāvniecība)
Vīķe-Freiberga atbalsta atklātu balsojumu 
Saeimā, bet ne tautas vēlētu prezidentu 

Bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga sliecas uz to, ka Latvijā nebūtu 
nepieciešams tautas vēlēts prezidents, 
atklāts parlamentāriešu balsojums gan ir 
vajadzīgs. 

Intervijā Latvijas Radio raidījumam 
„Krustpunktā” bijusī prezidente atzina, ka 
neatbalsta tautas vēlētu prezidentu, norādot 
uz iespējamiem riskiem tautas vēlēta 
priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanai: „Ja 
kāda kaimiņvalsts, kas ir lielāka par mums, 
ieliktu naudu tajā kampaņā... Man šķiet, ka 
pagaidām stratēģiskā un vēsturiskā situācijā 
vēl nav tas brīdi pienācis.” 

Lai gan Latvijā diskusijās par tautas 
vēlētu prezidentu izskan arī viedoklis par 
nepieciešamību paplašināt prezidenta 
pilnvaras, Vīķe-Freiberga uzskata, kas nebūtu 
nepieciešams. „Tur nav nekādas pretrunas,” 
saka bijusī prezidente un skaidro, ka politiķi 
var respektēt arī tautas izvēlētu prezidentu, 

pat ja formāli pilnvaras ir mazākas. 
Savukārt pašreizējā situācijā būtisks būtu 

Saeimas deputātu atklāts balsojums par 
Valsts prezidentu: „Tauta būtu pilnīgi skaidri 
informēta, kā un kurš deputāts ir balsojis, 
un tad atkristu jebkādas aizdomas par balsu 
pirkšanu, jo katram deputātam publikas 
priekšā un, kandidējot nākamajās vēlēšanās, 
būtu jāizskaidro sava izvēle. Tas, manuprāt, 
būtu ārkārtīgi labs risinājums.” [...] (lsm.lv)
Miris tautsaimnieks Gundars Ķeniņš-
Kings 

Ses td i en ,  16 .  ma i j ā ,  s l imn ī cā 
Takomā (ASV) miris latviešu izcelsmes 
ASV ekonomists Gundars Ķeniņš-Kings 
(19.04.1926-16.05.2015),  por tā lam 
la.lv pastāstīja augstskolas “Turība” 
Komunikācijas fakultātes dekāns Andris 
Pētersons. 

Gundars Ķeniņš-Kings bija dzejnieku 
Ata Ķeniņa un Austras Dāles dēls. Latvijas 
ZA ārzemju loceklis (1990), Rīgas Tehniskās 
universitātes goda doktors (1991), Spīdolas 
balvas (1999) un PBLA balvas (2005) 
laureāts, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks 
(2006.), ilggadīgs profesors un dekāns 
biznesa skolās Amerikā. 1968.gadā viņš 
piedalījies Baltijas studiju veicināšanas 
apvienības dibināšanā, bijis apvienības 
pirmais prezidents. Latvijas Zinātnes 
padomes neatkarīgais starptautiskais 
eksperts ekonomikā (kopš 1999. gada). 
Viņš pētījis ASV kara rūpniecības apgādes 
jautājumus, uzņēmējdarbības tradīcijas, 
vidi un attīstības iespējas Latvijā. Publicējis 
ap simt zinātnisku rakstu un astoņas 
monogrāfijas, tostarp sešas latviešu valodā. 

Atmodas laikā organizējis ASV Ārlietu 
ministrijas atbalstītus pirmos Baltijas 
valstu studentu braucienus uz Amerikas 
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augstskolām, vadījis mācībspēku apmācības 
Latvijā un ASV, tautiešus dzimtenē rosinājis 
intensīvai pētniecībai un akadēmiskai 
apmaiņai starptautiskā mērogā. Kopā ar 
Rietumu kolēģiem Ķeniņš-Kings izveidoja 
Latvi jā pi lnīgi jaunu mācību iestādi 
uzņēmējiem – Rīgas Biznesa skolu. (la.lv)
Lielākās Jāņu svinības ārpus Latvijas 
notiks Anglijas karaliskajos īpašumos 

Latviešu izklaides pasākumu organizatori 
Anglijā – apvienība “Bērzes Strazdi”, kura 
ik gadus rīko Jāņu svinības ārpus Latvijas 
dzīvojošajiem tautiešiem, paziņojusi, ka 
šogad tās noritēs britu karaliskās Rokingemas 
pils īpašumos Anglijā, Korbijā, portālam la.lv 
pavēstīja biedrības “Bērzes Strazdi” pārstāve 
Latvijā Linda Burda. 

Burda stāsa, ka Rokingemas pils bija 
iecienīta slavenā angļu rakstnieka Čārzla 
Dikensa medību un atpūtas vieta. Tajā 
filmēta BBC Anglijas pilsoņu kara drāma 
“By the Sword Divided”, televīzijas seriāls 
“Arnescote Castle”, kā arī tā redzama 
leģendārajā parodijfilmu klasikā “Top Secret!” 
ar Holivudas aktieri Velu Kilmeru galvenajā 
lomā. 

“Tā kā vasaras saulgriežu svinības – 
Jāņi, tradicionāli ir nozīmīgākais svešatnē 
dzīvojošo tautiešu kopā sanākšanas 
pasākums, “Bērzes strazdi” jau ceturto gadu 
pēc kārtas rīko lielākos tradīcijām bagātākos, 
muzikālākos un iespaidīgākos Līgo svētkus 
Lielbritānijā. Ar katru gadu latviešu skaits 
tajos pieaug. Pirmajos rīkotajos Jāņos 
Anglijas latviešu īpašumā “Mūsmājas” 
ieradās aptuveni 970 cilvēki, pērn “Daugavas 
Vanagu” lauku īpašumā “Mūsmājas” jau bija 
2300 svinētāju. Šovasar “Bērzes strazdi” 
ir sagādājuši Lielbritānijā dzīvojošajiem 
latviešiem vēl grandiozāku pārsteigumu, 
piedāvājot nosvinēt Līgo svētkus vairāk 
nekā 900 gadus senās Rokingemas pils 
īpašumos,” stāsta Burda. 

Svinības 52 hektārus lielajā Rokingemas 
pilsmuižas Lielajā parkā risināsies no 19. 
līdz 21. jūnijam. Agrajiem līgotājiem būs 

iespēja iesildīt balsis un deju soli ar latviešu 
dziesmām, grupām “Dakota” un kavermūzikas 
virtuoziem “Mazie Rakari”. Bet visu svētku 
garumā notiks dejotāju, dziedātāju, koklētāju 
un aktieru priekšnesumi, aktivitātes bērniem, 
būs arī Jāņu tirdziņš ar gardajiem latviešu 
labumiem, alu, amatnieku rokdarbiem. 
Tiks pīts Jāņu vainags un kurināts lielais 
Jāņu ugunskurs, kā arī gaidāma jestrā un 
tradicionālā nakts balle līdz rītausmai ar 
dzīvajām gupām “Mazie Rakari”, “Dakota” 
un “Credo”. Vēl varēs baudīt teātra skatus 
no “Miču-Maču Silmači”, un “Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā” un citu latviešu filmu skatīšanos 
brīvdabas kino zem klajas debess. 

“Mēs, visa latviešu sabiedrība, esam 
pelnījuši Anglijā piedzīvot šos svētkus. 
Turklāt fantastiskais pļavas ielejas reljefs ar 
skatuvei piemērotu uzkalnu, veido savdabīgu 
dabas amfiteātri. Ideāla vieta ar labu skatuvi, 
vērienīgu piedāvājumu no vietējiem latviešu 
tirgotājiem, amatniekiem un izklaides, 
kultūras programma visai ģimenei – tādi 
būs šie svētki,” stāsta svētku organizators 
Toms Zeltiņš. 

Jāņu pasākuma organizācijā jau kopš 
septembra aktīvi piedalās 12 cilvēku 
komanda, bet pasākuma dienās brīvprātīgo 
skaits sasniegs pat 80 cilvēkus. (la.lv)
18. maijā
Valsts prezidenta vēlēšanas notiks 3. 
jūnijā 

Saeimas Prezidijs pirmdien (18. maijā) 
pieņēma lēmumu par ārkārtas Saeimas 
sēdes sasaukšanu 3. jūnijā, aģentūra BNS 
uzzināja parlamentā. Saeimas ārkārtas 
sēde, kurā vienīgais izskatāmais jautājums 
būs valsts pirmās amatpersonas vēlēšanas, 
sāksies pulksten 10. [...] (apollo.lv)
Uldis Ozoliņš: Valsts prezidentam 
vajadzētu būt tautas vienības simbolam, 
bet viņa izraudzīšanas process liecina 
pretējo 

Ažiotāža ap gaidāmajām Valsts prezidenta 
vēlēšanām nedaudz mazinājusies, jo 
vairākas galvenās partijas nosaukušas 
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savus kandidātus. Bet neskaidrības par 
prezidenta ievēlēšanas procesu un vairāku 
partiju vadītāju liekulīgie izteikumi liecina, ka, 
iespējams, arī šoreiz tauta jauno prezidentu 
sagaidīs ar dziļi izjustām šaubām un varbūt 
pat neapmierinātību. Valsts prezidentu 
uzskata par tautas vienības un saliedētības 
simbolu, toties paša prezidenta meklēšanas 
process ir pretējs jebkādai solidaritātes 
saprašanai. 

Jau iepriekšējie prezidenti nākuši pie 
varas ar šaubīgumu traipu, taču viņi jāvērtē 
pēc vēlākajiem darbiem. Lūk, “zvērudārza” 
prezidents Valdis Zatlers tika izraudzīts 
no šauras oligarhu kliķes, tomēr izrādīja 
apbrīnojamu mugurkaulu neturpināt klanīties 
saviem “kungiem”, bet ar panākumiem 
iesaistījās oligarhu apkarošanā, pat ierosināja 
Saeimas atlaišanu. Arī Andris Bērziņš, Zaļo 
un zemnieku savienības ieliktenis, kaut 
ko mēģināja darīt tautas saliedēšanā – 
piemēram, izlīdzināt nesaskaņas starp 
leģionāriem un sarkanarmiešiem. Tomēr 
tas izrādījās par grūtu – tikpat “pelēks” kā 
uznācis, viņš noies no skatuves. Viņam 
neizdevās pārliecināt tautu par savu spēku 
un varēšanu. 

Iepriekšējās vēlēšanās par kandidātiem 
(zināmiem vai nezināmiem) pēc izvirzīšanas 
nekavējoties saziņoja un sasapņoja tik 
fantastiskas īpašības, ka izvēle bieži likās, 
žurnālista Jāņa Dombura vārdiem runājot, 
“kompromiss starp mazāko ļaunumu un 
lielāko kretīnu”. Noteikums, ka prezidenta 
kandidāti jāizvirza vairākas nedēļas pirms 
balsošanas, vismaz dod drošību, ka kāds 
netiek «iesmērēts» pēdējā minūtē. Tomēr 
joprojām pastāv aizklāta balsošana, kas 
turpina izraisīt nepatiku par procesu. 

Tagad ZZS ar īpatnējo “Vienotības” 
atbalstu ieteikusi aizsardzības ministru 
Raimondu Vējoni, bet vairāki deputāti no 
“Vienotības”, Nacionālā apvienība un “No 
sirds Latvijai” solījuši atbalstu juristam, 
4. maija deklarācijas un Satversmes 
preambulas autoram Egīlam Levitam. 

“Saskaņa” izvirzījusi savu vecbiedru Sergeju 
Dolgopolovu. Ja šie paliek galvenie kandidāti, 
tad spēles gals, šķiet, redzams pat no 
tālienes – pat ja NA vienoti atbalsta Levitu 
un daži “Vienotības” deputāti aiziet līdzi, 
“Saskaņa” nekādā gadījumā nebalsos par 
eirocentrisko un tiesisko Levitu. Tad labāk 
sadzīvos ar Vējoni. Tomēr aizklātā balsošanā 
ir iespējami pārsteigumi. 

Šoreiz gan ZZS ir ko mācījusies no 
iepriekšējām reizēm – R. Vējonis nebūs 
ne ieliktenis, ne iesācējs, kā bija V. Zatlers 
vai A. Bērziņš (vai pat Guntis Ulmanis). 
Vējonis kā aizsardzības ministrs ir bijis 
spējīgs izteikt stingru viedokli Ukrainas 
kara jautājumā, un šis viedoklis ne vienmēr 
paticis dažiem labiem ZZS «shēmotājiem». 
Vējonis šajos jautājumos spēja piesegt 
prezidenta Andra Bērziņa nemākulību un 
valdības vadītājas Laimdotas Straujumas 
nespēju. Ja tāda stāja Vējonim ir īsta 
un viņš to spētu pilnveidot valsts galvas 
amatā, tad varbūt Latvijai nebūtu jākaunas 
par mūsu prezidentu, ja kāds viņu sāktu 
salīdzināt ar Igaunijas prezidentu Tomasu 
Hendriku Ilvesu vai Lietuvas prezidenti 
Daļu Grībauskaiti. Ja tomēr tiktu izraudzīts 
Levits, tad sagaidāms, ka pirmie pārmetumi 
no politiskajiem pretiniekiem būs par to, ka 
Latvijai jau otro reizi aicina kādu no “turienes” 
(t. s. ārzemju latviešiem) vadīt valsti. Tomēr 
viņš būs prezidents, kurš varēs bez bailēm 
pārstāvēt Latviju ikvienā pasaules vietā. Kā 
Levits tiktu galā ar iekšējo politisko tirgu, to 
ir grūtāk pateikt. 

Kāpēc gan ārzemju latvieši nevar kļūt 
par prezidentiem? Ventspils «sargs» Aivars 
Lembergs intervijā «Dienai» izklāstījis savus 
uzskatus par vēlamo Valsts prezidentu 
– viņš noskaitīja sešas īpašības, kurām 
jābūt prezidentam. Vairākas no tām ir 
neapšaubāmi apsveicamas – vajag tādu, kas 
spēj parādīt, ko ir paveicis līdz šim brīdim; 
jābūt tādam, kas spēj parādīt savus nopelnus 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪNIJĀ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – Aizvesto 

piemiņas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 21. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

JŪLIJĀ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien,7. A.Kristovskis
Svētdien,14. J.Rīmanis
Svētdien,21. U.Hāgens
Svētdien,28. J.Turmanis
JŪLIJĀ
Svētdien,5. J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JŪNIJĀ
Svētdien,7. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,14. L.MacPherson
Svētdien,21. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,28. I Mačēna/ I Upīte
JŪLIJĀ
Svētdien,5. 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 komite jas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
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 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 

 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Vēl citu līdzību Viņš tiem sacīja: “Debesu 

valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu 
sēklu sēja savā tīrumā”. (Mt.13:24)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪNIJĀ
Svētdien, 7. plkst. 9.30 dievkalpojums II 

svētdienā pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 Tautas sēru 

dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 21. plkst. 9.30 Jāņu dienas 

dievkalpojums IV svētdienā pēc 
Vasarsvētkiem.

Svētdien, 28. plkst. 9.30 Sv. Apustuļu 
Pēteŗa un Pāvila dievkalpojums V 
svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   
Svētdien, 7.  Olafs Šics   
Svētdien, 14.  Juris Liepiņš
Svētdien, 21.  Olafs Šics  
Svētdien, 28.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 14.  Marita Lipska
Svētdien, 21.  Gundega Zariņa
Svētdien, 28.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
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.
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Nr 662 2015. g. jūnijā

2015.g. Austrālijas  
latviešu 

meistarsacīkstes novusā
Sestdien un svētdien 25, un 26, aprīlī 

26 novusa spēlētāji pulcējās Sidnejas 
Daugavas Vanagu namā, lai sacenstos 
Austrālijas latviešu meistarsacīkstēs 
novusā. Ieradās četri spēlētāji no 
Adelaides, seši no Melburnas, seši no 
Centralā krasta un desmit no Sidnejas. 
Spēlētāju starpā bija arī četras dāmas 
un Melburna arī deva divas dāmas, 
Guntu Vagaru un Maiju Balceru rakstīt 
un sagatavot rezultātu tabulas. Četri 
spēlētāji ņēma dalību pirmo reizi ALM 
novusā, tie bija Dainis Balcers un Vilis 

Lazdiņš no Melburnas, Stans Kašs no 
Sidnejas un Helmuts Šulcs (Schultz) no 
Centralā krasta.

Spēletāji bija sadalīti četrās grupās 
no kuŗām trīs labākie devās uz pirmo 
finālu lai cīnītos par meistara godu. Pēc 
ļoti sīvām cīņām pirmā finalā iekļuva 2 
melburnieši (Andersons un Mirovics) 
4 sidnejieši (Puisēns, Graudiņš, Kašs 
un Rūdolfs Nemme) trīs adelaidieši 
(Brakovskis, Ezeriņš un Dancis), un trīs 
no Centralā krasta (Dimis Pešudovs, 
Linda Pešudova un Helmuts Šulcs 
(Schultz)). Meistara godu ieguva Ivars 
Mirovcs (MDNNK) ar 16 punktiem un 
28 uzvarētiem setiem atstājot Richardu 
Puisēnu (15/28) (SNK) otrā vietā un Jāni 
Brakovski (14/28) (ASK) trešā vietā.

Linda Pešudova (CKN) izcīnīja pirmo 
vietu dāmām atstājot Selgu Pešudovu 
(CKN) otrā vietā un Anitu Misiņu (ASK) 
trešā vietā.

Dubultspēlēs, kuŗās piedalījās 
vienpadsmit pāri, pārliecinoši uzvarēja 
sidnejieši Richards Puisēns ar Berenu 
Delforce uzvarot 13 setus, otrā vietā 
palika melburnieši Saša Grimms un 
Andris Miglis ar 12 uzvarētiem setiem un 
trešo vietu ieņēma Dimis Pešudovs ar 
meitu Lindu arī ar 12 uzvarētiem setiem, 
bet tā kā viņi bija zaudējuši Sašam un 
Andrim tad bija jāsamierīnājās ar bronza 
medaļām.

Techniskie rezultāti:
Vienspēlēs:
Ceturtā vieta Dimis Pešudovs (CKN) 

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
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13/26, 5.v. Helmuts Šulcs (Schultz) 
(CKN) 13/24, 6.v. Agris Ezeriņš (ASK) 
12/25, 7.v. Rūdolfs Nemme (SNK) 
11/26, 8.v. Imants Graudiņš (SNK) 
11/22, 9.v. Sigis Andersons (MDVNK) 
9/22 10.v. Pēteris Dancis (ASK) 8/18, 
11.v. Linda Pešudova (CKN), 5/15, 12.v. 
Stans Kašs (SNK)  2/4

B finalā: 13.v. Guntis Kaufmanis 
(SNK) 11/18, 14.v. Andris Miglis 
(MDVNK) 10/18, 15.v. Roms Senkēvičs 
(SNK) 9/16, 16.v. Edgars Nemme (SNK) 
7/15, 17.v. Arturs Ernšteins (CKN) 
6/14, 18.v. Kārlis Peksis 9SNK) 5/12, 
19.v. Andris Ruņģis (CKN) 4/10, Selga 
Pešudova (CKN) 3/8

C f inalā:  21.v.  Saša Grimms 
(MDVNK) 6/11, 22.v. Anita Misiņa (ASK) 
5/9, 23.v. Dainis Balcers (MDVNK) 2/5, 
24.v. Gundega Zariņa (SNK) 1/2 un  
25.v. Vilis Lazdiņš (MDVNK) 0/2

Dubultspēles
Ceturtā vietā brāļi Rūdolfs un Edgars 

Nemmes (SNK) ar 12 uzvarētiem setiem, 
5.v. un 6.v. dalija Imants Graudiņš un 
Guntis Kaufmanis (SNK) ar Ivaru Mirovicu 
un Daini Balceru 11 uzvarētiem setiem, 
7.v. Pēteris Dancis ar Anitu Misiņu 10p. 
8.v. un 9.v. dalīja Jānis Brakovskis un 
Agris Ezeriņš (ASK) ar Helmutu Šulcu 
(Schultz) (CKN) un Gundegu Zariņu 
(SNK) 9p., 10.v. Andris Ruņģis ar Arturu 
Ernšteinu 6p., 11.v. S. Andersons ar Daini 
Balceru (MDVNK) 5p.

Aivara Drēziņa Ceļojošā Piemiņas 
Balva

Cīņas par šo balvu sakās četrus 
gadus atpakal, kad Aivara Drēziņa 
atraitne Inese uzdāvināja šo ceļojošo 
piemiņas balvu. Pirmos divos gados 
balvu uzvarēja melburnietis Roberts 
Kārkl iņš, 2014.g balvu uzvarēja 
SNK spēlētajs Richards Puisēns, 

bet šo gadu šo balvu 
p a ņ ē m a  C e n t r a l ā 
krasta pārstāvis Dimis 
Pešudovs.  Turnīrā 
drīkst piedalīties divi 
pārstāvji no katras 
reģistrētas novusa 
kopas Dalibnieki spēlē 
divus setus katris pret 
katru un spēlētājs ar 
lielāko skaitu uzvarētu 
setu ir tā gada balvas 
me is ta rs .  2015 .g . 
piedalījās tikai divas 
kopas SNK un CKN. 
Gala rezultāts bija 1.v. 
Dimis Pešudovs (CKN) 
ar 5 uzvarētiem setiem, 
2.v. Richards Puisēns 
4 setiem, 3.v. Andris 
Ruņģis (CKN) 2 setiem, 
4.v. Edgars Nemme 
(SNK) 1 setu.

Dimis Pešudovs

Apbalvotie spēlētāji un turnīra darbinieki
Sēžot no kreisās: Anita Misiņa, Dimis Pešudovs, Linda 
Pešudova, Gunta Vagare, Maija Balcera, Saša Grimms, 
(iztrūkst Selga Pešudova)
Stāvot no kreisās: Ivars Mirovics, Helmuts Šulcs (Schultz), 
Rūdolfs Nemme, Edgars Nemme, Beren Delforce, 
Richards Puisēns, Jānis Brakovskis, Andris Miglis
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2015. g. 
Jaundienvidvelsas 

latviešu 
meistarsacīkstes novusā

Pārstāvj i  no četram akt īvām 
novusa kopām Austrālijā 2014. gadā 
pārrunāja grūtības ar piedalīšanos 
piecos atklātos turnīros gadā un nolēma 
turpināt ikgadējas Austrālijas Latviešu 
Meistarsacīkstes (ALM) rotācijas kārtībā 
starp Sidneju, Melburnu un Adelaidi. Lai 
samazinātu spēlētāju izdevumus un trīs 
reizes gadā braukt uz Sidneju kad tur 
ir kārta rīkot ALM viņi nolēma nerīkot 
to gadu pavalsts meistarsacīkstes tanī 
pilsētā kur tiek rīkotas ALM.

Sidnejas novusa kopa (SNK) ar 
Centralā krasta novusa Kopas (CKN) 
atbalstu 2015.gada sākumā nolēma 
ka atmest 2015.g. Jaundienvidvelsas 
Meistarsacīkstes turnīru nav pieņemams 
un Richards Puisēns uzņēmās izstrādāt 
veidu kā varētu apvienot ALM un JDV 
turnīrus ar mazāku slodzi spēlētāju 
izdevumiem un laikam.

Puisēna propozīcija 
bija samērā vienkārša 
un prasī ja ļo t i  maz 
ekstra laiku, lai izspēlētu 
visas turnīra spēles. 
Vienspēlēs spēļu formats 
netika mainīts. Spēlēja 
kā parasti četru setu 
partijas, bet pirmo trīs 
setu rezultātus skaitīja 
JDV turnīram un visus 
četrus setus skaitīja 
ALM turnīram. Viktorijas 
un Dienvaustrā l i jas 
s p ē l ē t ā j i  i z v ē l ē j ā s 
n e p i e d a l ī t i e s  J D V 
turnīrā un viņu rezultāti 
netika reģistrēti JDV 
turnīrā kaut gan tie bija 

vienkarši pieejami. Dubultspēlēs parasti 
spēlē divu setu partijas, bet Puisēna 
propozīcija prasīja spēlēt trīs setus. 
Skaitīt pirmos divus setus kā parasti 
ALM turnīra rezultātiem un visus trīs 
setus JDV turnīra rezultātiem. Viktorijas 
un Dienvidaustrālijas spēlētāji atkal 
atteicās piedalīties JDV turnīrā un 
nespēlēja trešo setu.

Kaut gan SNK rīkojot 2015.g. 
Jaundienvidvelsas Latviešu meis-
tarsacīkstes novusā lauza 2014.g. visu 
aktīvo novusa kopu lēmumu viņi tomēr 
pierādīja, ka ir iespējams apvienot ALM 
un pavalsts tunīrus un izspēlēt tos bez 
ekstrā slodzes spēlētājiem. Rīkotājiem 
bija žēl redzēt, ka visi spēlētāji nevēlējās 
izmēģināt šo jauno spēļu formatu kuŗš 
turnīra beigās bija novērtēts kā sekmīgs 
un ka ir vērts to turpināt nākotnē.

Liels paldies rezultātu rakstītājām 
Guntai Vagarei un Maijai Balcerei kuŗas 
neatrada nekādas grūtības sakopot 
rezultātus jaunā formatā.

No kreisās: Helmuts Šulcs (Schulz), Richards Puisēns, 
Selga Pešudova, Dimis Pešudovs Rūdolfs Nemme un 
Edgars Nemme.
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2015. g. JDV turnīra rezultāti
Vienspēlēs piedalījās 15 spēlētāji: 

1v. Richards Puisēns (SNK), 2v. Rūdolfs 
Nemme (SNK), 3v. Helmuts Šulcs 
(Schultz) (CKN), 4v. Dimis Pešudovs 
(CKN), 5v. Imants Graudiņš (SNK), 6v. 
Linda Pešudova (CKN), 7v. Staņislavs 
Kašs (SNK), 8v. Guntis Kaufmanis 
(SNK), 9v. Arturs Ernšteins (CKN), 10v. 
Edgars Nemme (SNK), 11v. Kārlis Peksis 
(SNK), 12v. Romans Senkēvičs (SNK)  
13v. Andris Ruņģis (CKN), 14v. Selga 
Pešudova (CKN), 15v. Gundega Zariņa 

PBLA ziņas – turpinājums. no 36. lpp.

(SNK).
Dubultspēlēs piedalijās 7 pāri: 1v. 

Richards Puisēns/Berins Delforce 
(SNK), 2v. Linda Pešudova/Dimis 
Pešudovs (CKN), 3v. Rudis Nemme/
Edgars Nemme (SNK), 4v. Imants 
Graudiņš/Guntis Kaufmanis (SNK), 5v. 
Arturs Ernšteins/Andris Ruņgis (CKN), 
6v. Gundega Zariņa (SNK)/Helmuts 
Schultz (CKN), 7v. Romans Senkēvičs/
Staņislavs Kašs (SNK)

Richards Puisēns

Latvijas neatkarības stiprināšanā; tādam, 
kas spēj izteikt stingru viedokli un aizstāvēt 
Latvijas intereses; jābūt labam oratoram. 
Pret šīm četrām īpašībām laikam grūti ko 
iebilst. Piektā īpašība – jābūt līderim. Un šeit 
Lembergs uzsver – līderim ne tikai latviešiem 
bet arī krievu kopienai. Tas jau liek pārdomāt. 
Bet sestais un interesantākais: «viņam jābūt 
brīvam no starptautiskās finanšu oligarhijas 
ietekmes un vispirms jau no Džordža 
Sorosa». Un re, kā īlens izlien no maisa 
sakarā ar Levitu. Jo Levits ne tikai pārstāv 
visas eiropeiskās īpašības un tikumus, kas 
tā kremt tiem, kuri labāk spēlē pēc Ventspils 
pagalmu oligarha noteikumiem. Levits 
taču pārstāv Sorosa tuvākos sabiedrotos, 
ne tirgoņus un finansistus, bet juristus un 
Eiropas likumus, kas tik nežēlīgi mēģina 
ierobežot Lemberga patvaļu. Pret to viņš 
un viņa sabiedrotie cīnīsies ar sirdi un 
dvēseli. (Latvijas Avīze, autors Uldis Ozoliņš, 
politologs, «University of Western Sydney», 
Austrālija)
Laikraksts:  Bal t i ja  i r  mūsdienu 
Rietumberlīne 

Baltijas valstis ir mūsdienu Rietumberlīne, 
raksta vācu laikraksts Die Welt, rosinot 
izveidot vācu un poļu kaujas brigādi Kremļa 
agresijas apturēšanai. 

Laikraksts prognozē, ka Krimas aneksija 

un Rietumu vājā reakcija tikai vairos 
Krievijas prezidenta Vladimira Putina apetīti, 
salīdzinot Rietumu sabiedrības pienākumu 
nosargāt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
brīvību ar Rietumberlīnes situāciju Aukstā 
kara laikā. 

“Austrumvācijā dislocētie 500 000 
padomju kareivju varēja Berlīnē izvietotos 
10 000 amerikāņu, britu un franču karavīrus 
sakaut divās dienās. Tomēr viņi nosargāja 
Rietumberlīnes brīvību, jo Maskavai bija 
skaidrs, ka Vašingtona rīkosies, ja kāds 
amerikāņu karavīrs kritīs no krievu lodes,” 
raksta avīze. 

“Vai tagad atkal tā nevarētu būt? Vai 
Igaunija, Latvija un Lietuva nevarētu būt 
mūsdienu Rietumberlīne? Baltijas valstis 
uz to cer,” raksta avīzes komentētājs, 
norādot, ka Baltijas valstu tiekšanās uz trīs 
NATO bataljonu izvietošanu - pa vienam 
katrā valstī - “būtiski uzlabotu Baltijas valstu 
drošību un parādītu kungiem Kremlī, ka 
Rietumi nopietni uztver alianses locekļu 
aizsardzību”. 

Die Welt rosina arī Vācijai uzņemties 
iniciatīvu un izveidot kopīgu vācu un 
poļu brigādi, kas atrastos Polijā. Šiem 
spēkiem varētu pievienoties arī citu NATO 
dalībvalstu karavīri, lai atturētu Putinu no 
tālākiem kaimiņvalstu zemes sagrābšanas 
mēģinājumiem. (diena.lv)
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Latvia’s dairy produce at 99.14% of milk 
quota

RIGA, May 19 (LETA) - According to 
dairy farming data, Latvia’s dairy produce, 
before the abolition of milk quotas in the 
European Union, amounted to 99.14 percent 
of the quota in 2014, as the Agricultural Data 
Center’s Deputy Director Erna Galvanovska 
told LETA.

“This is the final figure following 
declarations from all dairy farms, which 
had to be submitted by May 15. The result 
confirms that a levy will be evaded, just as 
we had hoped it would,” said Galvanovska.

She added that Lithuania would also 
avoid paying a levy, whereas Estonia 
would have to pay a fine of approximately 
EUR 2 million, as the country’s quota was 
exceeded by 1 percent.

According to the European Union’s 
regulations, farmers will have to continue 
provide data about dairy produce for three 
more years, said Galvanovska.

“The regulations on submitting the 
relevant data to the Agricultural Data 
Center are still in force, for producers and 
customers both. All the documents have to 
be kept for another three years, because 
an audit by the European Commission may 
come any time, which may be followed by 
a fine that the state will have to pay if the 
data are incorrect. This is what has already 
happened in Lithuania that received a fine 
of about EUR 0.5 million. The Commission’s 
inspectors have not been to Latvia since 
2004, so an audit is entirely possible,” said 

Galvanovska.
As reported, the EU milk quotas were 

scrapped as of March 31 after more 
than three decades of efforts to prevent 
overproduction.

The annual quota period began on April 
1, 2014, and ended on March 31 this year. 
The remaining amount of milk quota for 
Latvia was 781,132 tons. Back in January 
yet, data were suggesting that Latvia could 
exceed its milk quota by about 1 percent, 
which would entail a fine of more than EUR 
2 million. At the beginning of this past April, 
Agriculture Minister Janis Duklavs (Greens/
Farmers) said that Latvia had exhausted 
99.1 percent of its annual quota.

Ingrīda Mičāne, LETA
Saeima committee supports re-election 
of Bickovics as Supreme Court chief 
justice

RIGA, May 19 (LETA) - Saeima Legal 
Affairs Committee today supported re-
election of Supreme Court Chief Justice 
Ivars Bickovics to a second term.

Seven members of the committee voted 
for Bickovics, three members (from Unity 
and the Alliance of Regions of Latvia) were 
opposed.

The full Saeima will have the final say 
on the candidate.

Unity’s leader Solvita Aboltina said 
during the committee meeting that she would 
like for the Supreme Court’s chairperson to 
be a judicial leader, who would come to 
parliament to propose improvement in the 
judicial system. “My coalition partners are 
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saying that there are good candidates, but 
perhaps we would like to see someone 
exceptional head the judiciary at a time 
public trust in rule of law could be better,” 
stressed Aboltina.

The fact that some Legal Affairs 
Committee members did not support 
Bickovics proves that, perhaps, the leader 
of the Supreme Court “is expected to work 
differently, be more active,” added Aboltina.

Bickovics, however, looked fairly pleased 
after the meeting, and said that he was 
satisfied that the Legal Affairs Committee 
had supported him for a second term as 
Supreme Court chairman.

Bickovics said that some of his 
colleagues had also made critical remarks 
about his performance, and he himself had 
never denied that “some things could have 
been done better”

“The question is whether the quality of 
my past work was so poor that it would need 
to be halted,” said Bickovics.

He said he believed that he had been 
working to the best of his ability and had 
nothing to be ashamed of.

As reported, the plenum of the Supreme 
Court decided on April 24 to nominate 
current Supreme Court Chief Justice Ivars 
Bickovics for the position.

23 judges voted in favor of Bickovics. 
The other candidate - former Chief Justice 
Andris Gulans - was favored by 15 judges. 
Two judges abstained from voting.

Bickovics’ term in office ends on June 
16.

Gatis Kristovskis, LETA
Presidential elections to take place on 
June 3

RIGA, May 18 (LETA) - Presidential 
elections will take place on Wednesday, 
June 3, the Saeima Presidium decided 
today.

The emergency meeting of Saeima to 
elect the next President of Latvia will start 

at 10 a.m.
As reported, the coalition previously 

failed to agree on one joint presidential 
candidate. Greens/Farmers thus decided 
to nominate Raimonds Vejonis, whereas 
VL-TB/LNNK put forward Levits, urging 
other MPs to vote for him. Unity originally 
said it would support Vejonis, while several 
opposition MPs, for instance, Ringolds 
Balodis (For Latvia from the Heart), and 
Unity’s Lolita Cigane said they would vote 
for Levits.

All For Latvia-For Fatherland And 
Freedom/LNNK has said that the European 
Court of Justice Judge Egils Levits would 
make a good candidate.

Two opposition parties have also officially 
nominated their candidates for president: 
the Alliance of Regions of Latvia put forward 
Saeima member Martins Bondars, and For 
Latvia from the Heart - MP Gunars Kutris.

Ainārs Leijējs, LETA
More would-be Presidents join the fray

Riga 13. May. Two more wannabe 
presidents officially announced their 
candidacies Wednesday from the right-wing 
National Alliance party and the Harmony 
party that draws most of its support from 
the Russian minority.

In a widely expected move, European 
Court of Justice judge Egils Levits was 
confirmed as the NA candidate for the 
job while Harmony opted for veteran 
parliamentarian Sergejs Dolgopolovs, who 
has a reputation as one of the country’s 
hardest-working MPs.

Levits is understood to have strong 
support and is regarded as an intelligent 
person with international experience. 
However, the fact he has lived out of Latvia 
for many years makes him unpopular in 
some quarters, as does his role in drafting 
controversial amendments to the Latvian 
constitution.

Despite being widely respected in 
parliament, Dolgopolovs has little to no 
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chance of securing the presidential mandate.
However, confusion reigned in the 

centre-right Unity party. After signalling on 
Monday that Unity would back Raimonds 
Vejonis, the candidate of the Greens 
and Farmers Alliance (ZZS), Unity party 
chairwoman Solvita Aboltina performed a 
U-turn and announced her parties would in 
fact be allowed to choose between Vejonis 
and Levits.

“Unity [lawmakers] will likely be able 
to vote for one candidate or the other, and 
then, if there is a second round, the whole 
faction will vote for the one who gained 
more votes,” explained Unity party chair 
Solvita Aboltina.

That, at least is the theory. Whether 
lawmakers do what they are told given the 
fact that the vote to select the new president 
is a secret ballot remains to be seen. 
Previous elections have been notable for 
the claims of MPs to have voted one way 
or another refusing to tally with the actual 
results, and given the secret nature of the 
whole process, they can vote however they 
want with no fear of detection.
55 pct of Latvian business reps believe 
corruption is widespread - survey

RIGA, May 19, BNS - More than 
half or 55 percent of Latvian business 
representatives believe corruption and 
bribery is widespread, according to the latest 
fraud and corruption survey conducted by 
EY audit and consulting company.

“Compared to more developed 
countries, Latvian business leaders admit 
a considerably higher corruption level in 
Latvian business environment. As many 
as 55 percent of respondents agreed that 
bribery and corrupt practices happen widely 
in their country compared to just 35 percent 
in developed economies. At the same time, 
Latvian business leaders more often than in 
developed countries believe that financial 
accounts, transparency and precision is 
on high level in Latvia,” EY representatives 

reported.
The survey shows that more than half 

of Latvian residents believe that corruption 
and bribery is widespread in Latvia, which 
is just slightly better than in Russia (60 pct), 
but much worse than in France (29 pct), 
Germany (26 pct), Estonia (21 pct) and 
the countries with the lowest corruption 
perception -- Sweden (10 pct) and Denmark 
(4 pct). The highest corruption perceptions 
was recorded in Croatia (92 pct) and 
Slovenia (87 pct).

The survey also shows that Latvian 
business representatives are of better 
opinion about financial accounts and 
transparency than representatives of 
Eastern Europe and even developed 
countries. Just 22 percent of Latvian 
respondents agreed that companies in 
Latvia are showing better financial results 
than they actually are compared to 39 
percent in Eastern Europe and 33 percent 
in developed economies.

According to EY, 55 percent of Latvian 
companies do not have any corruption 
prevention policies, which is slightly worse 
than in Eastern Europe on average (51 pct). 
Just 39 percent of Latvian business leaders 
admitted that the company’s management 
has clearly communicated its resolution to 
prevent corruption compared to 42 percent 
in Eastern Europe on average.

“Business management and leadership 
play a critical role in prevention of corrupt 
practices. Unfortunately we see that just 
42 percent of Latvian respondents agree 
that the company’s top management 
is implementing high ethical standards 
in business compared to 55 percent in 
Germany or 53 percent in Estonia,” said EY 
Baltic partner Diana Krisjane.
Riga to host European Choir Games in 
2017

RIGA, May 19, BNS - The Latvian 
capital city Riga will host the European 
Choir Games 2017, Riga vice mayor Andris 
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Ameriks told the press Tuesday.
The week-long games might kick off on 

July 15, 2017, with some 8,000 choristers 
from more than 200 choirs, representing 
European countries, the United States, 
China and other countries, expected to take 
part in the event.

“Winning the bid to host the European 
Choir Games is a huge success for Riga, 
and this will be a great festival of choir music 
and the whole city as we are marking Riga 
as a center of choir games once again 
before Latvia’s centenary... We are fulfilling 
what [renowned Latvian choir conductor] 
Imants Kokars said that Riga must not 
disappear from the world’s choir map, and 
in this case we can ensure this with our 
experience. I would say that this is a great 
challenge to Riga, and we are ready to take 
this commitment in 2017,” Ameriks said.

Gunter Titsch, President of Interkultur, 
the organizer of the World Choir Games, 
said that it was proposed to hold the 
European Choir Games in Riga after several 
choirs that took part in last year’s World 
Choir Games in Riga said they wanted to 
revisit the Latvian capital and other choirs 
showed a desire to see Riga as well.

Ameriks met with World Choir Games 
organizer Titsch on Tuesday.
Historic Latvian opera has special Berlin 
performance

RIGA, May 18, BNS The Cultural 
Program of the Presidency of the Council 
of the EU hosted its centerpiece guest 
performance by the Latvian National Opera 
(LNO) production Valentina at the Deutsche 
Oper Berlin Tuesday night.

The LNO staged the two-act opera, 
written by composer Arturs Maskats and 
librettist Liāna Langa under the joint 
patronage of the Minister of Foreign Affairs 
Edgars Rinkēvičs and Germany’s Federal 
Minister for Foreign Affairs Frank-Walter 
Steinmeier.

The opera is about cultural legend and 

film historian Valentīna Freimane’s life 
during World War II between 1939 and 
1944 and features “remarkable mementos 
of Latvian history and culture” representing 
the various ethnic groups that live here, 
says the Cultural Program’s press release.

Freimane arrived with her parents on the 
eve of the war’s outbreak and lived through 
the trauma of losing them and her husband 
in the Holocaust and herself being forced 
into hiding from the occupation authorities.

The costs to the state of Latvia for putting 
on the show in Berlin were reported to have 
totaled €405,919. Tickets cost between €21 
and €76 euro.

The world premiere was held last 
December at the LNO in Riga. This is the 
only guest performance of the LNO this 
season and its first in Berlin in over a year-
and-a-half’s time.
Germany to send troops to Baltics

RIGA, May 18, BNS Germany will 
follow the US by sending a series of troop 
deployments to the Baltic states on a 
‘rotating’ basis, the BNS newswire reported 
Tuesday.

While until now only Americans have 
sent additional protection to the Baltic 
countries in the light of the Ukraine crisis, 
next year Germany will also send a rotating 
infantry company to the region, chairman of 
the Bundestag’s national defense committee 
Hans-Peter Bartels said on Monday.

“Basically a rotating company will be 
sent to three East European countries for 
three months to take part in exercises,” 
Bartels told the Estonian daily Postimees 
on Monday in Berlin.

Details of the decision will soon be clear 
but it is already known that the company 
should reach the Baltics next year.

It would basically be the same type of 
mission like the one US infantry companies 
that came to the Baltic states last year have 
had. No other NATO member state has 
embarked on a similar mission so far.
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Latvia marks 25 years since independence
2015-05-07  By TBT staff
RIGA - On May 4 Latvia marked the 

25th anniversary of the restoration of its 
independence, with a large number of 
events taking place in the capital Riga and 
in other Latvian cities and towns.

25 years ago, on May 4, 1990, the 
Supreme Council of Soviet Latvia passed 
the declaration “On the Restoration of 
Independence of the Republic of Latvia”, 
re-instituting the Constitution of Latvia of 
1922. Latvia had been part of the Soviet 
Union for five decades prior to that, since its 
forced annexation at the end of World War II.

The programme of events this year in 
Riga opened with an ecumenical service 
in Riga Cathedral, and performances by 
Latvian schools brass bands at the Freedom 
Monument began at 11 a.m.

As is tradi t ional,  state off ic ials 
participated in a flower laying ceremony at 
the Freedom Monument, the symbol of the 
country’s independence in the centre of the 
capital, and a flower carpet was created by 
residents at the monument.

The atmosphere at the ceremony was 
for the most part festive and cheerful. But 
speaking to The Baltic Times in a cafe 
close to the Freedom Monument in Riga, 
a number of people were less enthusiastic.

“I don’t feel concerned about this day; I 
didn’t even go to the demonstration,” said 
Olga, a student at the University of Latvia.

“We don’t have a future, even in 25 years 
it will be the same. Either we will stagnate 
or go backwards,” Olga added.

Meanwhile, the traditional Armed Forces 
parade took place in the city of Jelgava, 
featuring more than 60 military vehicles from 
the U.S. Army and Latvian Armed Forces, 
State Border Guard, State Police, and 
State Fire and Rescue Service, as well as 
demonstration flights by Italian Eurofighter 
Typhoon fighter jets .

Latvia “no less protected”

The President of Latvia, Andris Berzins, 
made a speech in Jelgava focusing mainly 
on security and Latvia’s membership of 
NATO: “Today is not only an important 
anniversary of the independence of Latvia, 
it is a period of trouble for Europe and the 
entire world. The external security situation 
has changed, we have had to revise our 
priorities and pay much more attention to 
bolstering our defense capacities. Latvia’s 
accession to NATO was, historically, the 
right decision, of crucial importance. During 
the eleven years we have been members of 
the Alliance, we have proved that Latvia is 
a reliable partner,” said Berzins.

As Berzins has decided not to run for 
a second presidential term — the first 
president since Latvia’s independence 
was restored not to do so — this will in all 
likelihood be his last independence day 
speech as president.

Berzins reminded listeners that the 
crisis in southeastern Ukraine began, NATO 
has boosted patrols over Latvian airspace 
fourfold, minesweepers have resumed 
patrols in the Baltic Sea, and the number of 
allied troops in Latvia has been increased; 
Latvia has also done much to enhance its 
defense capacity, Berzins noted, adding that 
the law now specifies that defense spending 
must reach two percent of gross domestic 
product by 2018.

“I wish to emphasise that Latvia is 
no less protected than any other NATO 
member state. I have been confirmed 
this during my meetings with our strategic 
partners, this was also acknowledged during 
the NATO Summit in Wales, and this resolve 
is proved by our allies’ actions ever yday,” 
the president concluded.

Inara Murniece, the Speaker of the 
Latvian Parliament (the Saeima), also 
made a speech in which she said that, 
although much had been achieved since 
the restoration of independence, Latvia is 
still some way from the nation that it dreamt 
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of becoming 25 years ago.
“Today, we are still moving toward the 

future Latvia that we were dreaming of 25 
years ago. Toward a Latvia ruled by the 
principle of fairness, with a more uniform set 
of values and ideas, where the people will 
consider themselves a capable and strong 
nation, where respect and kindness toward 
other people will be a matter of course, 
and where every citizen of Latvia will feel 
safe for him or herself and their future,” 
said Murniece, adding that much had been 
achieved already. She urged the nation not 
to be afraid of difficulties, as achieving the 
dream of Latvia will not be easy.

Still a long way to go
Latvia still has to do a lot to eliminate 

unacceptable defects in the principle of 
fairness that are commonplace in Latvia, 
said Murniece. The authorities have to be 
equally interested in the protection of the 
interests of both the wealthy and indigent 
residents, and the principles of justice and 
social equality have to be equal for all, which 
will also contribute to society’s trust in the 
state, said the Saeima speaker.

After the restoration of independence, 
Latvia, much like the other countries 
in Eastern Europe, experienced an 
unprecedented transition to a market 
economy, said Murniece. “While our friends 
in the West and we believed that the 
economy of Latvia would quickly and 
successfully adapt to the free market 
model of the Western democracies, the 
resources remained in the hands of those 
who had managed them in the Latvian 
SSR. Using the finances of the Communist 
Party, KGB and Komsomol, and their 
networks of contacts, the conformists and 
collaborationists of the soviet era became 
wealthy businessmen.”

“Today we can say that oligarchs, 
although not completely, have been ousted 

from the political administration of the 
country. But in the economy they continue 
to pose threat to the strategic interests 
of the state, concluding deals that are 
dangerous to the security of Latvia. Greed 
and lust for money pose the greatest threat 
to Latvia,” Murniece said, explaining that 
it was demonstrated by the influence of 
these persons on political parties and the 
government of Latvia.

However, even at the hardest times, 
the traditional values of the Latvian nation 
persevered, which is proved by the 
restoration of freedom following a fifty-year 
period of oppression and stagnation. “We 
were able to claim and restore our freedom,” 
said Murniece, adding that restoration of a 
national, democratic, European Latvia was 
supported by the majority of Latvians and 
ethnic minorities living in Latvia.

A lso par t ic ipat ing in  Saeima’s 
ceremonial meeting today were Lithuanian 
Parliament Speaker Loreta Grauziniene, 
Estonian Parliament Speaker Eiki Nestor 
and Icelandic Parliament Speaker Einar 
Gudfinnsson, as well as a number of 
former presidents of independent Latvia, 
deputies of the current Saeima, Supreme 
Council members who voted for Latvia’s 
independence, all former Saeima speakers, 
Cabinet ministers, and other Saeima 
officials.

Other leaders Baltic leaders who could 
not attend chimed in with statements and 
letters of congratulations.

 “I am glad that today, just as 25 years 
ago, we stand together and speak for 
common values such as freedom, human 
rights and welfare, security and peace.” 
reads the letter of the prime minister of 
Lithuania Agirdas Butkevicius..

“I am sure that our unity will continue 
leading our nations towards welfare and 
prosperity,” the letter reads.
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