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Hibrīdkaŗš

Hibrīdkaŗš pret rietumiem iet pilnā sparā. Jebkuŗā kaŗā gandrīz svarīgākais ir
vājināt pretinieka vēlēšanos aizstāvēties. Vēsturiski tas ir veikts dažādos veidos.
Tāpat kā dzīvnieku pasaulē, viens paņēmiens ir izlikties spēcīgākam nekā īstenībā
ir. Izstiepšanās pilnā augumā, krāšņi formas tērpi, skaļi brēcieni, iespaidīgas militārās
parādes, militārās technikas vizināšana pie robežām – to visu mērķis ir nobaidīt
pretinieku, lai pati kauja nebūtu vajadzīga.
Nākamais pakāpiens ir censties pierunāt pretinieku pamest cīņu. Kaŗa laikā tas
var notikt kā vienkāršs uzsaukums ar skaļruņa palīdzību, vai skrejlapas izmestas no
lidmašīnas. Tagad tā ir tiešā propaganda par, piemēram, sankciju bezjēdzīgumu – ka
tās vairāk kaitēs sankciju pieteicējus, nav cerības sasniegt mērķi, utt.
Rafinētāks paņēmiens ir demoralizēt ienaidnieku aizklātā veidā. Ietekmēt viņa
domas tik tālu, ka viņš apšauba savas valsts vērtību, neuzticas sabiedrotiem un
aizmirst savu patieso vēsturi. Līdz ar to, viņa pretestība ir, ja ne gluži neitralizēta, tad
vismaz nopietni kompromitēta.
Modernajā informācijas laikmetā lielākais paradokss ir tas, ka tieši informācijas
pārpilnība dod visādas iespējas iepludināt apritē melus un puspatiesības. Tā sauktās
troļļu fermas, kuŗās algoti propagandas kaŗa armijas kājnieki nodarbojas ar anonīmu
komentāru rakstīšanu interneta portālos, bieži ar brutālo pārsvaru iznīcina jebkādas
iespējas inteliģentai diskusijai.
Demoralizēšana, protams, sniedzas daudz tālāk par troļļu komentāriem interneta
portālos. Latvijas gadījumā tas ir atkārtots stāsts par izgāzušos valsti, par Eiropas
Savienības un NATO nederīgumu vai pat ļaunumu, mēģinājumi uzkurināt naidu dažādu
Latvijā dzīvojošu sabiedrību starpā, centieni visādos veidos traucēt mūsu ekonomisko
izaugsmi un vēstures atmiņas saglabāšanu, kampaņa pārliecināt mūsu sabiedrotos,
ka nevar uz mums paļauties, ka mēs esam fašisti, un te atdzimstot neonacisms.
Šī hibrīdkaŗa ietvaros informācija tiek iepludināta visādos veidos. Atklājies,
piemēram, ka Latvijā tirgo krievu valodas grāmatas, kuŗas ir Ukrainas Melnā sarakstā
dēļ separātisma un naida kurināšanu.
Latvijas (un vispār Eiropas) gatavība aizstāvēties šaja kaŗā nav vēl sasniegusi
vēlamo līmeni. Neaizmirsīsim, ka šis kaŗš nav pašmērķis, bet aiz tā stāv atkārtota
atklāti izteiktā vēlēšanās atjaunot Padomju savienību – ne jau komunisma paradīzi,
bet gan impēriju ar Maskavu centrā.
Baltijas ceļš bija mūsu sekmīgais hibrīdkaŗš. Būsim tikpat gudri arī nākotnē.
Gunārs Nāgels

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

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

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

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

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2015. gada augustā SLB ir apsveikusi
Mēriju Paegli, Ilgu Riņģi, Martu Rozentālu,
Veltu Kučinsku, Valentīni Ozolu, Alinu Putni
un Juri Dūšeli. ■

Senioru saiets
11. septembrī

Septembra saietā Ilona Brūvere
mums pastāstīs, un parādīs slīdītes
par savu šīgada ceļojumu Latvijā, un uz
vēsturisko Grieķijas Rhodes salu. Esmu
drošs ka būs interesants un saistošs
stāsts, un redzēsim košus skatus.

Apskatīsimies arī jaunāko no Latvijas
ziņām, un izvilkumus no nesenā VIII
Ziemeļu un Baltijas Valstu Dziesmu
Svētku Noslēguma koncerta, Mežaparka
arēnā.
Ka vienmēr, jau no plkst. 11.00
varēsim pamieloties ar Dāmu kopas
dāmu ceptām smalkmaizītēm un kūkām.
Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde
12. augustā

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

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 2002. gada

Biruta Putniņa

Dzimusi 1926. g. 2. jūnijā, Latvijā
Mirusi 2015. g. 1. augustā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1952. gada

Artis Visvaldis Medenis

Dzimis 1920. g. 5. novembrī, Latvijā
Miris 2015. g. 25. augustā, Džerigongā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Marita Lipska, , Rūdis Nemme.
Trīs Latvijā dzīvojoši Rituma saņēmēji
ir izvēlējušies to saņemt elektroniskā
veidā tādejādi ietaupot papildus pasta
izdevumus.
Frost Air Condioning ir iesniedzis
tāmi par platformas un trepju būvi uz
jumta gaisa dzesinātāju regulāriem

apkopšanas darbiem.
Sēdes dažādo jautājumu laikā
izraisījās pārrunas par augšstāva
tualetes telpām. Nolemj, ka abas
augšstāva tualetes (sieviešu un vīriešu)
ir jāpārkārto, lai viņas varētu lietot kā
‘unisex’ tualetes.
PK.

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

Pagājušā
un šinī
gadā
augstskolu
beigušo
ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta
beiguši augstākās mācību iestādes vai
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.
Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas,
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada aktā
19. septembrī, lūdzu paziņojiet vārdu,
iegūto gradu vai diplomu un mācības
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas
datumu, Rasmai Liepiņai, 78 Mowbray
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Rd., Willoughby, NSW 2068 vai ar epastu:
rasma_liepins@hotmail.com līdz šā gada
5. septembrim. ■
Rasma Liepiņa
Studenšu Korporāciju Kopas
Sidnejā viceseniore

Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu
personu vai organizāciju par izciliem
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā,
vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā
pasākuma atbalstīšanā.
Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š.
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas:
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda
valdei, PO Box 457, Strathfield NSW
2135, vai atstājamas Latviešu namā. ■

Vadonis Sidnejā

Šo Nacionālā teātrī aģentūras Mūzas
filmēto Zigmara Liepiņa mūzikālo drāmu
ar Kaspara Dimitera vārdiem izrādīja
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa
zālē 26. jūlija pēcpusdienā. Šīs 130
minūšu gaŗās izrādes pirmizrāde bijusi
jau 2009. gada 17. septembrī, bet
filmēta kādu gadu vēlāk. Kārli Ulmani
tēlo trīs aktieŗi. Vispirms kāds jauns
zēns, kas mātes (aktrise Marija Bērziņa)
uzmudināts saka kristīgas lūgšanas
vārdus; otrs ir Ulmanis vecākos gados
(aktieris Mārcis Maņjakovs), kas it
kā, citu nepamanīts, reizēm viens,
reizēm kopā ar māti staigā drāmas
tēlotājiem līdzi vai pa vidu, bet trešais ir
Ulmanis jaunības, trimdas un Latvijas
neatkarības sākuma gados (aktieris
Voldemars Šoriņš, kas mums pazīstams
jau no basketbolistu filmas Sapņu
komanda)
Ulmaņa draudzeni Mariju, kuŗu viņš
sauc par Vizbulīti, tēloja Dita Lūriņa,
sociāldemokratu – Mārtiņs Egliens,
revolucionāri ādas jakā Anna Klevere
un sievu no bēgļu vidus un arī kādu citu
sievieti – Dace Bonāte.
Mūzikālā drāmā attēloti gan notikumi
pirms Ulmaņa trimdas laika, gan stilizēts
proklamēšanas akts ar Zigmara Liepiņa
Latvijas himnas versiju, kuŗā vairākas
reizes atkārtojas himnas pirmā rinda,
kas dzirdēta jau koŗu koncertos (arī
55. Kultūras dienās). Komiski attēlotas
gaitas Amerikā, kā arī saeimas partiju
laikā.
Drāma tapusi laikā, kad arī atjaunotā
Latvija piedzīvoja morālu un financiālu
krīzi ar daudzu latviešu izceļošanu,
labāk atmaksātu darbu meklējot.
Programmas lapiņā minēts: „Vai latvieši
prot izmantot demokratiju savas valsts
pārvaldei? Vai prezidentiāla republika
nav vienīgais veids, kā pārvaldīt šo

mazo valsti? Vai viens cilvēks var
uzņemties atbildību par tautas likteni?
Kam jānotiek valstī, lai vinš par šādu soli
izšķirtos? Kāda ir maksa par valstij un
tautai ziedotu mūžu?” Šie ir jautājumi,
ar kuŗiem arī Ulmanim jātiek galā
pirms izšķiršanās par autoritāras valsts
iekārtas nodibināšanas.
Filmas beigu daļā ir dziesma Svētī
debesīs šo zemi. Arī vārdi „ Nospēlē,
vijolniek, kaut vai minorā brīvības
melodiju!”
Izrādē darbība nobeidzas ar šiem
jautājumiem un pirms autoritārās
iekārtas nodibināšanās, tā kā tur nav
nekas meklējams par vadonības laiku
vai padomju okupāciju.
No izrādes veidotājiem Aigars
Ozoliņš nominēts par 2009./2010.
gada scēnografu, Voldemars Šoriņš
par 2009./2010. gada aktieri, Alberts
Kivlenieks par 2009./2010. gada kustību
mākslinieku. ■
Juris Krādziņš

Ķīseļu pelnu
urniņu novietošana
Rukvudā

Viņu pelni, kas jau labu laiku glabājās
ārpus kapsētas, 5. augustā nonāca tiem
paredzētā kapsētas sienā, Rukvudā,
Latviešu nodalījumā. Svētbrīdi Vienības draudzes mācītāja Raimonda
Sokolovska vadībā iesāka ar baznīcas
dziesmu Tuvāk pie Dieva kļūt.
Atvadu vārdus iesāka Raimonds
Sokolovskis, ievadījumā pieminot, ka
šajā dienā atvadāmies no Elgas Ērikas
Rodzes-Ķīseles un viņas dzīves biedra
Visvalža Ķīseļa, kas ir kalpakieša
Jāņa Ķīseļa dēls. Par pēdējo nav bijis
iespējams atrast viņa dzīves stāstu.
E. Rodze-Ķīsele dzimusi 1923. gada
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Foto: Pēteris Kļaviņš

17. janvārī Rīgā un mirusi 2011. gada 2.
martā Sidnejā. Visvaldis Ķīselis dzimis
1921. gada 10. septembrī Jelgavā un
miris jau daudz agrāk 1977. gada 3.
aprīlī Sidnejā.
E.Rodze-Ķīsele Vācijā iebraukusi
kopā ar savu māti. Austrālijā viņa
dzīvojusi Pertā, Adelaidē un Sidnejā.
Pertā viņā salaulājusies ar Visvaldi
Ķīseli. Bijusi Pertas, Sidnejas un
Austrālijas vanadžu priekšniece.
1966. gadā kā liberāļu partijas
kandidāte piedalījusies Austrālijas
parlamenta vēlēšanās. Piedalījusies
Sidnejas teātŗa izrādēs un citreiz
rakstījusi recenzijas par tām, tāpat arī
citus rakstus presē un, īpaši, Sidnejas
Latviešu biedrības biļetēnā Ritums.
Vadījusi arī latviešu radio raidījumus.
Par viņas aiziešanu var teikt, ka tas bijis
zināmas ēras noslēgums.
Kaut gan bijusi cīnītāja pret
komūnismu, paradoksāli viņai 80tos
gados pārmeta kultūras sakaru
aizstāvēšanu. Viņa labojusi arī kļūmes

rakstos un, savus pārmetumus aizstāvot,
teikusi, ka „tie ir tevis paša labā”.
Raimonds Krauklis, savu pēdējo
sveicienu iesākot, atzīmēja, ka
Raimonds Sokolovskis jau visu
pateicis, tomēr atkārtoja, ka E. RodzeĶīsele bijusi sabiedriska darbiniece,
polītiķe un dzejniece, kā arī cīnītāja
par latviešu valodas pareizību. Viņš arī
nolasīja Elgas Lejas (viņas dzejnieces
pseudonims) dzejoli Jaunās debesis no
dzejoļu krājuma Ilgu laiva.
Gundega Zariņa pēdējam
sveicienam, pieminēja, ka aizgājēja
bijusi ļoti atklāta, teikusi, ko domā un
devusi pareizus atzinumus, kad viņai
jautāts par to, kā jautātāja uzstājusies.
Par savu vīru teikusi, ka tikai vēlāk
atzinusi, cik ļoti viņš to mīlējis.
Pēc otras dziesmas Paliek prieki,
paliek bēdas ar Tek saulīte, tecēdama
melodiju, urniņas iemūrēja sienā, tās
svētīja, kam sekoja lūgšanas un, beigās,
dziesma Augšā aiz zvaigznēm.
Atvadu sarīkojumā piedalījās, bez

Juris Liepiņš, Raimonds Krauklis, Gundega Zariņa, Inese Rone, mācītājs Raimonds
Sokolovskis, Lauma Krādziņa, Juris Krādziņš un Imants Līcis.
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tikpat aktuāli, kā toreiz. Tādēļ ir vērts,
tos atkal atsaukt atmiņā. Jo tie, un arī
Raiņa dzīves gājums, parāda, ka, lai
kuŗā pasaules malā latvietis dzīvotu,
viņš ir spējīgs radīt gara mantas savai
tautai, kas nezudīs, un līdz ar to rādīt tai
ceļu uz nākotni.
Kur spīd viens saules puteklīt’s, tur
arī saule ir pate;
Kur raud viens latvju pabērnīt’s, tur
arī Latvija pate. /Rainis/ ■
Vija Sieriņa
jau pieminētiem, arī vēl Inese Rone,
Pēteris Kļaviņš, Imants Līcis, Juris
Liepiņš un Lauma un Juris Krādziņi. ■
Juris Krādziņš

Raiņa 150 gadi

Foto: Edgars Greste

Šā gada 16. augusta pēcpusdienā
ap 40 tautiešu pulcējās Sidnejas
Latviešu biedrības Mārtiņa Siliņa zālē,
lai noklausītos Juŗa Krādziņa referātu
par Raini, ko ilustrēja Kārļa Gulberga
Raiņa dzeju un citu darbu izvilkumu
lasījums, un apskatītu Vijas SpoģesErdmanes gadu gaitā radīto pasakaino
dekorāciju skiču un attēlu klāstu.
Raiņa darbi gadsimteņa gaitā nav
zaudējuši savu vērtību un šodien ir vēl

Juris Krādziņš pie pults, sēž Kārlis
Gulbergs

ZAĻĀ ZONA
uz Melburnu!

SLT vedīs Aivas Birbeles komēdiju
Zaļā zona uz Melburnu. Austrālijas
skatītājiem jau vairākus gadus nav
bijusi iespēja noskatīties citu pilsētu
teātŗa uzvedumus, nav bijis Teātŗu
festivāls, nav bijušas viesizrādes. Tas
ir trūkumus mūsu kultūras dzīvē. Maijā,
pēc sekmīgām izrādēm Sidnejā, Zaļās
zonas ansamblis nolēma ka jādodās
uz Melburnu, jāatsāk tradicija, jādod
iespēja aktieriem vēlreiz uzstāties.
Pirmā iespēja kad visiem 12
ansambļa dalībniekiem bija iespējams
ceļot bija oktobris. Tā izrāde notiks
Melburnā, svētdien 4. oktobrī. Jau
notikuši vairāki mēģinājumi, lai aktieriem
neaizmirstas iemācitais teksts.
Ģenerālmēģinājums Sidnejā būs
ceturtdien, 1. oktobrī. Tiem, kas neredzēja
Sidnejas izrādes, būs iespēja noķert
zaudēto. Atnākt uz ģenerālmēģinājumu.
Varat arī nākt lai otreiz noskatītos šo
izrādi. Mēģinājums sāksies plkst 19.30
– ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem,
sākot no $5.00. Atsaucīgi skatītāji
nepieciešami, lai aktieri izjustu izrādes
satraukumu. ■
slt
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Zolīte

Pirmās spēles bija vāji apmeklētas,
bet tie kas atnāca pavadīja draudzīgu
vakaru un nolēma ka vērts turpināt
un ka centīsies piesaistīt arī citus
spēlētājus. Atvadoties norunājām,
ka nākošās spēles būs ceturtdien,
3. septembrī tāpat plkst. 19.30. Tad
lemsim vai turpināt vakaros, vai mainīt
uz pēcpusdienu. ■
Jānis Grauds

1919 – 1990

Senioru saiets
augusta mēnesī

Senioru saietu Sidnejas
Latviešu nama Mārtiņa
Siliņa zālē 14. augustā
iesāka ar pāris izvilkumiem
no Jaunatnes dziesmu un
deju svētku gājiena un
tautas deju figūru uzveduma Rīgā.
Sekoja filma par Latgales XIV
senioru dziesmu un deju festivālu,
kuŗu vecāku gada gājumu dalībnieki
no daudziem Latgales novadiem rīkoja
Dagdā šogad. Dziesmas lielāko tiesu

1991 –

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2015
Sestdien, 2015. g. 19. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā
Indriķa Kalniņa sel! runa
Pārdomas par piedzīvojumiem universitātē
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem
* * * * *
Plkst. 18.30 K!K!S! Alus vakars
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bija kopkorī, bet dejas pa novadiem vai
apvienotas, gan sievietēm un vīriešiem
atsevišķi, gan kopā un dalībnieki lēni un
prātīgi soļoja, apgriezās vai dejoja pie
lēnas mūzikas.
Ērika Niedras Ulmaņlaiku
turpinājums 3. sērijā par 1920. un
1921. gadu un no tiem pirmais iesākās
ar Nezināmā kaŗavīra pieminekļa
atklāšanu Francijā, kuŗas paraugam tad
vēlāk sekoja arī citas valstis. Tajā pašā
gadā filmās tēloja Mērija Pikforde un
Daglass Fērbenks. Amerika aizliedza
pārdot alkoholu, ko izmantoja mafija ar
slepenu tirgošanos. Amerikā sievietes
ieguva balsstiesības. Interesanta bija
toreizējā veļas mazgājamā ierīce, kuŗā
veļu rotēja ar rokturi.
Aprīlī notika pirmās vēlēšanas
Latvijā, kur ievēlēja Satversmes sapulci
un par tās priekšnieku Jāni Čaksti.
Satversmes sapulce likumīgi pieņēma
par Latvijas himnu Baumaņu Kārļa
Dievs, svētī Latviju. Ar Satversmes
sapulces darbības sākumu atkāpās
Kārļa Ulmaņa valdība, bet, kad valdību
neizdevās sastādīt sociāldemokratiem,
tad ceturto reizi pēc kārtas to sastādīja
atkal Kārlis Ulmanis.
Notika dažas vilcienu sadursmes.
Rīgā atvēra Otto Švarca kafejnīcu.
Latvijā sāka audzēt tabaku.
No trimdas pēc 14 gadiem Latvijā
atgriezās Jānis Rainis un Aspazija.
Braucot pa Rīgu, pirmā automašīnā
bija Rainis un Aspazija, bet nākamā
Jānis Čakste un Kārlis Ulmanis.
Automašīnas vispirms apstājās pie
Latvijas Universitātes. Tur braucēji
satikās ar toreizējo Rīgas pilsētas galvu
Andreju Frīdenbergu, kuŗš nolēma
agrāko Troņmantnieka ielu nosaukt
par Raiņa bulvāri. Mainīja arī citu ielu
nosaukumus, cita starpā Aleksandra
ielu par Brīvības ielu, Nikolaja ielu par
Kr Valdemāra ielu un Suvorova ielu par

Kr. Barona ielu.
14. aprīlī, Kārlim Ulmanim pa ceļu
braucot, pie Lubānas uz ceļa nogāzās
priede, kas tomēr ministru prezidentu
neskāra.
Ārpolītikā Latvija noslēdza pamieru
ar Vāciju un vēlak arī miera līgumu ar
Krieviju, kas atzina Latvijas neatkarību
uz mūžīgiem laikiem.
Satversmes sapulce pieņēma
agrārreformas likumus, ar kuŗiem
agrākā baronu zeme pārgāja
jaunsaimniecībām. Sarkanā Krusta
izdevumiem piešķir monopolu spēļu
karšu pārdošanā. Uz Latvijas robežas
maina padomju varas sagūstītos pret
Latvijā apcietinātiem.
Modē nāk spiritualistu saieti, lai
tiktos ar gariem. Šajā nozarē darbojās
arī gaišreģis Eižens Finks. Rodas
speciāla trokšņu vai rakstu tulkošana,
tā, piemēram, trīs klaudzieni sienā
nozīmējot „jā”.
1921. gada 26. janvārī citas valstis
atzīst Latvijas „de jure”, pēc tam, kad
apspriedējā starpvalstu sanāksmē
Itālijas ārlietu ministrs, atbalstot Latviju,
bija norādījis, ka viņiem nav jabūt
krieviskākiem par Krieviju, kas savā
mierlīgumā atzinusi Latvijas patstavību.
21. aprīlī uz Karļa Ulmaņa auto
sviestas divas bumbas 40 kilometrus
no Rīgas, kas gan viņu nav skārušas.
Einšteins ieguvis Nobeļa prēmiju
fotoefekta jomā. Krievijā Ļeņins
pasludina ekonomijā jauno ekonomisko
polītiku, ar kuŗu pieļauj privatīpašumus,
kas, kā vēlāk atklājas, bija nolemta tikai
uz laiku.
Mirst itāļu operdziedātājs Enriko
Karuzo un piedzimst Mario Lanza, kas
vēlāk filmā tēlo iepriekšējo. Rūzvelts
saslimst ar bērnu trieku. Ķīnā anarchija.
Komūnistus vada 28 gadus vecais Mao
dze Dungs. Par Indijas masu vadītāju
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kļūst Gandijs. Itālijā jauno fašistu partiju
vada Benito Musolini.
Latvijā vēlas mainīt mēnešu
nosaukumus, cita starpā, decembri
nosaucot par filozofu mēnesi. Nodibinās
ziemas sporta savienība. Latvijā uz
ilgāku laiku, līdz 20 gadiem, apmetas
vairāki ārzemju žurnalisti, to starpā no
Amerikas Donalds Dejs.
Jānis Čakste izstājas no Zemnieku
partijas un pievienojas Demokratiskam
Centram. Viņa domstarpības ar Kārli
Ulmani sākušās jau 1918. gadā, kad

viņš nav piekritis Tautas Padomes
dibināšanai, jo latviešiem jau no
bēgļu laikiem pastāvēja Latviešu
Pagaidu Nacionālā Padome, kuŗu
Anglija atzina par valdību jau 1918.
gada 11. novembrī. Kārlis Ulmanis ar
Tautas Padomes dibināšanu esot gāzis
starptautiski atzītu Latvijas valdību.
Kurzemē iekārto Slīteres dabas
parku.
Saieta otrā daļa iesākās ar filmu par
Kērnsu (Cairns), pilsētu Kvīnslandes
ziemeļos, kas ar 160,000 iedzīvotājiem

ZOLĪTE

Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli?
Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus.
Mēs palīdzēsim – reizi mēnesī, visiem kas vēlās spēlēt,
Latviešu namā

ceturtdien, 3. septembrī – 19.30.
Atspirdzinājumus varēs iegādāties uz vietas
Dalības maksa $5
Ja vēlaties spēlēt, bet ne vakaros, vai ir kādi citi ieteikumi lūdzu sazinaties
ar mani – Jānis Grauds – jgrauds@yahoo.com.au – 0417 225 535
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(līdzīgi Ogrei) 2011. gadā jau 20 gadus
bija draudzībā ar Rīgu. Draudzības
saišu dibināšanā sākumā aktīvs bijis
Alfreds Rubiks, ar kuŗu savā laikā
satikās arī aktieris Edgars Mūrnieks un
viņa sieva dziedātāja Vaira Mūrniece.
Par viņiem filmā stāsta Andrejs Krūmiņš,
bet ziņas par Kērnsu sniedza arī goda
konsuls Kērnsā Aleksandrs Gārša un
arī Daina Trepiņa, kas, savā laikā tur
atbraukusi, satikusi dažus latviešus.
Viņai licies, ka nonākusi pasaku zemē,
kur spožas krāsas un savādākas
skaņas. Gūtos iespaidus viņa attēlo
gleznās.
Pie Kērnsas ir lietus meži, kalni un
arī koraļu salas, no kuŗām tuvākā ir
Zaļā sala (Green Island). Ir krāsainu
zivju sugas, bet jāuzmanās no indīgām
medūzām. Pāri tropiskiem mežiem iet
trosu ceļš, arī vilciens gar Kurandas
pilsētiņu, bet apgādei palīdz helikopteri.
Visu gadu gandrīz vienāda temperatūra,
ap 30 grādiem Celsija, bet augsts
mitruma procents (95%). Toties nav
jābaidās no ziemas aukstuma.
Uz Kērnsu nosūtīts (2011. gadā,
kad filma gatavota) jauns līguma
projekts no Rīgas. Gatavojas arī
noskaidrot, cik īsti latviešu dzīvo
Kērnsā, kas varētu palīdzēt draudzības
saišu nodibināšanai. Kērnsai ir arī
draudzīgas attiecības ar Japānu, kur
sūta studentus apmaiņai, un Kērnsā
dzīvo lielāks skaits japāņu.
Filmas nosaukums bija Kērnsa –
Aizmirstais brālis, mazliet nesaprotams.
Kādēļ aizmirsts, kas aizmirsis? Un
brālis? Vai gan parasti nerunājam par
māsu (ne brāļu) pilsētām?
Cita filma vestīja par latviešu
sakariem ar Īriju, kur kādreiz devās
lielākais skaits no Latvijas. Stāvoklis
tagad mainījies un daudzi pārceļas
uz Angliju un Norvēģiju. Īrijā latviešu

skaitu vērtē uz 20,000. Īrija nav vairs
tā laimes zeme, kā agrāk bijis un tagad
braukt uz Īriju ir liels risks. No jauna tur
ierasties ir neiespējami, bet var, ja tur
bijis jau iepriekš un to var pierādīt ar
dokumentiem.
Latvijas vēstnieks Īrijā paskaidro ,
ka tagad iebraukušie meklē atbalstu. Ir
bezdarbnieki, kas saņēmuši palīdzību
divus gadus. Stāstītājs Markus Sestulis
paskaidro, ka dzīvo un strādā bez
algas. Pabalsti arī mudina nestrādāt.
Arī paši īri tagad sākot izceļot.
Neatmaksājoties arī atgriezties
Latvijā, kur zemākā alga esot 10 reizes
mazāka nekā Īrijā, kuŗā ienākumi pat
lielāki nekā Anglijā.
Vēl dažas ziņas no Latvijas.
Kravas uz Latviju ierobežo ar
remontiem. Latvijā esot ceturtā daļa
no miljona nepilsoņu, un nepilsoņu
skaits sarūkot lēni.
Nākošreiz varētu aplūkot filmu
par Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu
svētkiem Latvijā, no kuŗas parādīja
dažus izvilkumus, to starpā dažas
dziesmas, kā pēdējo ar Sibeliusa
Finlandia melodiju.
Senioru saietu vadītājs Ivars
Šeibelis, kas vienmēr rūpīgi sagatavo
saietu programmu, mēģina atrast
interesantāko un dokumentālfilmas
balancē ar mūzikālām un dziesmu
pārraidījumiem, bija norūpējies par
sarukušo apmeklētāju skaitu. Šoreiz
parasto 40 vai vairāk apmeklētāju
vietā gan bija tikai 25 vai nu neparasti
auksto dienu dēļ vai slimību kavēti vai
vēl kavējas aizjūrā. Tiem, kas bija klāt,
patika Ulmaņlaiku atmiņas un arī ziņas
par latviešiem Kērnsā un Īrijā. Kurioza
un tādēļ interesanta bija filma par
senioru dziesmu un deju svētkiem. ■
Juris Krādziņš
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3x3 Adelaidē
2016. gadā

3x3 būs ciemiņi no Latvijas un interesanti
referāti, kā arī ļoti rosīgas ievirzes un
burvīgi to vadītāji. Varēsiet uzlabot savas
latviešu valodas prasmes un zināšanas
kulinārijā vai rokdarbos. Šī ir vienreizēja
iespēja baudīt Latvijas kultūru, vēsturi
un, kas zin, varbūt arī kādu koncertu otrā
pasaules malā! Tomēr pats galvenais ir, ka
to visu Jūs varat darīt kopā ar savu ģimeni.
Mēs rūpēsimies par Jūsu bērniem, kamēr
Jūs klausāties referātus vai apgūstat
jaunas iemaņas, un pēc vakariņām būs
ģimenes izklaides.

Notiks daudziem labi
zināmajā „Nunyara“ centrā
Pulciņā, pulciņā
3x3 pulciņā!
I bitītes medu nes,
Pulciņā strādādamas.
Nu jau 33. Austrālijas 3x3 notiks
nākošā gada sākumā no 2. – 8. janvārim
Adelaidē. Esam nolēmuši šo saietu rīkot
daudziem labi zināmajā Nunyara centrā
Adelaides kalnos, kur ir burvīga
apkārtne un garšīgs ēdiens.
Ceram arī Jūs redzēt savā
pulciņā, lai kvalitatīvi, jautri un
darbīgi pavadītu vienu brīvdienu
nedēļu jauku cilvēku lokā un
latviskā vidē.
Kāpēc tieši Tev un Tavai
ģimenei būtu jāpiedalās 3x3?
Uz šo jautājumu man jāatbild
ar kādu frāzi no grāmatas 3x3
ārpus Latvijas 1981-2011: Lai
Tev nezustu Latvija un lai Tu Trīs paaudzes – iepazīstamies ar Nunyara
nepazustu Latvijai! Jo arī šajā apkārtni.

Lija Veikina, Jānis Čečiņš, Marita Lipska, Jānis Grauds (režisors),
Ojārs Greste, Linda Ozere, Edgars Pudāns, Andris Kariks, Bonija
Viļuma, Klāra Brūvere, Anita Kaze, Solvita Kugrēna.

ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ
ceturtdien, 1. oktobrī – plkst. 19.30
Ieeja – ziedojumi, sākot no $5.00
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Ceļojuma iespaidi
šodienas Krievijā

Šī gada 25. jūlijā, Kanberas latviešu
biedrības rīkotajā saietā, Imanuēla
baznīcas zālē, par saviem ceļojuma
iespaidiem, apciemojot savu tēvu
Jekaterinburgā, Krievijā, stāstīja Kanberas
latviešu saimes loceklis Viktors Speranskis.
Viktors Speranskis, dzimis 1971.
gadā, Jekaterinburgā, toreizējā Padomju
Savienībā, ir trešās paaudzes latviešu
izcelsmes loceklis. Viņa, toreiz Preiļos
dzīvojošie vecvecvecāki, Ludvigs un
Vera Prikuļi, 1890tajos gados izceļoja uz
Omskas apvidu Sibīrijā. Tur ar valdības
piešķirto saimniecības zemi bija iespēja
labākai materiālai dzīvei. Speranska
vecvecāki, Viktors un Sofija Prikuļi, abi

Foto: Imants Skrīveris

Šogad ir doma arī pievērst lielāku
uzmanību ģimenēm, kur viens no
partneriem nav latviski runājošs. Domājam,
ka šiem cilvēkiem būtu interese dalīties
savā pieredzē par Latviju un latviešiem
Ulda Ozoliņa vadībā angļu valodā.
Tāpēc ļoti ceram iedrošināt ģimenes, kas
agrāk nav piedalījušās 3x3, šogad tomēr
spert to izšķirošo soli! Darīsim visu, kas
mūsu spēkos, lai Jūsu ģimene justos
gaidīta. Protams, kā vienmēr, gaidīsim
arī dalībniekus bez bērniem, bet šoreiz
arī jauniešus, kas izbaudījuši Jaunatnes
Dienas un kas vairs nepiedalās Vasaras
Vidusskolā, bet labprāt grib uzturēt
Jaunatnes Dienas jautrību nākamajā
nedēļā!
Tuvāka informācija par pieteikšanos
tiks ievietota 3x3 mājas lapā https://
sites.google.com/ site/3x3australija/ kā
arī laikrakstā, tiks un izziņota latviešu
centros ■.
Mārīte Rumpe
3x3 Adelaidē rīkotāja
m.rumpe@gmail.com

Viktors Speranskis
latvieši, runāja latviski, pārcēlās uz dzīvi
Jekaterinburgā. Vectēvs, tāpēc ka bija
latvietis, uz kādu laiku tika ielikts cietumā.
Viņu meita (Speranska māte), Ludmila,
kas bija precējusies ar krievu, jau bija
zaudējusi latviešu valodas prasmi, jo
viņas vecāki baidījās no esošās varas
atriebības. Speranskis, patlaban gan, kā
viņš pats saka, ar grūtībām, mēģina apgūt
latviešu valodu. Kopš 1998. gada viņš
ar savu dzīves biedri un diviem bērniem
dzīvo Austrālijā
Savas bērnības un jaunības sākuma
gadus, toreizējā Padomju Savienībā,
Jekaterinburgā, Speranskis atceras kā
normālu dzīves posmu – pie pierastajām
rindām pie veikaliem, bet, tomēr vienmēr
saņemot bāzisko iztiku, kā pienu un
maizi; viņš atceras Brežņeva sludināto
‘’paradīzi’’, ko pat viņš kā bērns apšaubīja.
Bija iespēja ceļot pa Padomju Savienībai
labvēlīgām zemēm, un, viņš ar vecākiem
apciemoja Bulgāriju un, vairākkārt,
Latviju, kur viņa māte studēja Latvijas
Konservatorijā.
Pēc Padomju Savienības sabrukšanas,
Krievijas ekonomiskā dzīve mainījās.
Jaunākās paaudzes, kas mācēja
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iekļauties, un izmantot pasaules tirgus
dotās iespējas, uzlaboja savas dzīves
labklājību. Viens no Krievijā dzīvojošiem
Speranska draugiem, ir teicis, ka nevēlās
doties dzīvot uz citu valsti, jo, Krievijā
ir tikpat labas iespējas labai dzīvei,
un, ka liela daļa viņa sabiedrības ir ar
šādiem uzskatiem. Arī politiskā jomā tika
pieciestas toreizējās valdības rīcības un
Putins, tautā valdīja politiska vienaldzība.
Notikumi Ukrainā, toreizējā Ukrainas
prezidenta Janukoviča demisija, Putina
politika un citu valstu ekonomiskās
sankcijas, ir ietekmējušas Krievu tautas
politisko un ekonomisko dzīvi.
Ja citvalstu finansiālas sankcijas
skar, lielāko tiesu, Krievijas oligarhus, tad
Krievijas sankcijas pret citvalstu preču
ievedumiem skar ‘mazo’’ cilvēku. Veikalos
ir samazinājusies preču izvēle. Kā piemēru
Speranskis min sieru izvēli. Ja agrāk bija
pieejamas neskaitāmas citvalstu sieru
šķirnes, tad tagad tikai nedaudzas ir
veikalu plauktos. Un, protams, Latvijas
šprotes!

Problēma politiskā laukā ir tā, ka
diezgan lielai Krievijas tautas daļai nav
pieejama elektroniskā sistēma, un, šinī
sakarībā, informācija par notikumiem
un politiskiem izvērtējumiem pasaules
forumā. Viņu domas un izvērtējumi balstās
uz lasīto un dzirdēto Krievijas presē un
televīzijā. Savukārt Putins, sakarā ar
Ukrainas notikumiem, ir kļuvis agresīvāks
savā politiskā propagandā ietekmējot
krievu sabiedrības domu par viņa pareizo
politisko rīcību. Un, kā Speranskis saka,
ir daļa sabiedrības, kas ir pret Putinu un
viņa politiku, bet ir liela daļa kas Putinam
tic un viņu atbalsta.
Līdzīgas domas Speranskim ir arī
par Latvijā dzīvojošo krievu sabiedrību.
Liela daļa no viņiem, nepārvaldot
latviešu valodu, klausās krievu televīzijas
raidījumus, un tic Putina propagandai.
Savu stāstījumu Speranskis papildināja
ar video ierakstiem no Jekaterinburgas,
Maskavas un Dubai. Par Maskavu viņš
piebilda, ka tā pēdējos desmit gados
ir kļuvusi pārsteidzoši tīra un apkopta

Sidnejas Latviešu vīru koris
rīko
dziesmu pēcpusdienu

Dziesma dzīvo
sestdien, 2015. gada 25. oktobrī, plkst. 13.00
pusdienas plkst. 12.00
Sidnejas Latviešu namā.
Ieeja $20.00
Biļetes iepriekšpārdošanā pie G. Zodiņa tel. 9629 6001
vai SLB grāmatnīcā tel. 9744 8500
Visi ir laipni aicināti.
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pilsēta.
Viņa stāstījuma noslēgumā bija
jautājumi un pārrunas. Viens no tiem
bija par Krievijas pēdējā cara Nikolaja un
viņa ģimenes nošaušanu Jekaterinburgā,
1918. gadā. Par cara ģimenes šāvējiem
komentēja Ēriks Ingevics
Pēc cara ģimenes nogalināšanas
krievu emigrantu presē parādījās raksti,
ka cara ģimenes šāvēji bija latvieši.
Līdzīgi apvainojumi ir arī dažu Rietumu
vēsturnieku rakstos par Krievijas revolūciju.
Šāda informācija nāca no
Jekaterinburgas iedzīvotājiem, kas bija
teikuši, ka cara ģimenes šāvēji nebija
krievi, jo viņi esot runājuši krieviski ar
cittautiešu akcentu. Vietējie iedzīvotāji
domāja, ka tie bija latvieši, jo tajā laikā
latvieši ieņēma augstus posteņus čekā un
starp čekistiem bija daudz latviešu.
Vēlāk notika plaša izmeklēšana par šo
notikumu un tika noskaidrots, ka šāvēju
vidū nebija neviena latvieša. Šāvēju
komanda sastāvēja no Austroungārijas un
Vācijas kaŗa gūstekņiem, kas bija krituši
krievu gūstā Pasaules kaŗa laikā un kas
pēc Oktobra revolūcijas bija pārgājuši
lielinieku pusē. Čekistu komandu vadīja
Krievijas žīds Jurovskis. Apvainojumi
par latviešu atbildību par cara ģimenes
nošaušanu izrādījās nepamatoti.
Saieta noslēgumā visi pakavējās
sarunās pie kafijas un uzkožamiem. ■
Skaidrīte Dariusa

Palīdzīgas rokas

Kanberas Sprigulīšu saimes devums
Ik gadus daudzas ekonomiski
bagātākas valstis (ieskaitot Austrāliju)
no savu valstu budžetiem atvēl zināmas
naudas summas ekonomiski trūcīgām
valstīm to izglītības un materiālās
labklājības uzlabošanai, un, līdz ar

to, politiskai stabilitātei. Līdztekus
šiem oficiāliem valstu devumiem ir
daudz privātas organizācijas kuŗu
paspārnē darbojas atsevišķas personas
(sevišķi profesionāļi), kas, paši sedzot
savus finansiālos izdevumus, dodas uz
kādu no šīm zemēm, ziedo savu laiku
un aroda prasmi sniedzot palīdzību
attiecīgā laukā.
Arī Kanberas latviešu saimes vidū
ir personas kuŗas ir piedalījušās šādās
palīdzības akcijās. Pirms pāris gadiem
tāds bija Juris Jakovics, kas saziņā ar
Kanberas Rotary Club pats par saviem
līdzekļiem devās uz Indonēziju un tur,
vienā no nabadzīgiem lauku apvidiem,
izraka lielu skaitu ūdens akas. Ar šo aku
izrakšanu viņš atviegloja daudzu jauno
meiteņu (desmitgadīgu un jaunāku)
dzīvi, kuŗu uzdevums bija katru dienu
mērot gaŗu ceļu (10 kilometrus un
vairāk), lai savām ģimenēm piegādātu
dzeramo ūdeni.
Savukārt šī gada jūnijā uz Indonēziju,
labdarības darbos, devās Pēteris
Viljams (Peter Williams) un viņa dēls
Robbie. Tāpat kā Jakovicu ģimene,
Pēteŗa ģimene – sieva Tamāra (Ātrens)
un bērni Robbie un Daina ir bijušie
tautas deju kopas Sprigulītis dejotāji un
latviešu saimes darba atbalstītāji.
Pēteris ir mērnieks un firmas 4d
Surveying direktors. EMI (Engineering
Ministries International) paspārnē,
viņš un dēls Robbie devās uz Hillcrest
starptautisko skolu (Sentani, Papua,
Indoneēzija), lai, veicot mērnieka
darbu, varētu dot ieteikumus skolas
ēku un apkārtnes uzlabošanai. Tāpat
kā Jakovics, viņš pats sedza visus
izdevumus Šīs skolas audzēkņi lielāko
tiesu ir misionāru bērni, bet viņu vidū
ir arī vietējo iedzīvotāju bērni. Pēteris,
atskatoties uz padarīto, jūt patīkamu
gandarījumu. ■
Skaidrīte Dariusa
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Pēteris Viljams ar dēlu Robbie izdarot mērniecības darbus Hillcrest starptautiskās
skolas ēkām un to apkārtnei (Sentani, Papua), Indonēzija. Fotografs - nezināms.

LAAJ preses
ziņojums

Līdzekļu vākšanas akcija
2015. g. 24. augusts
Latviešu apvienība
Austrālijā un Jaunzēlandē
(LAAJ) turpina cītīgi strādāt
pie saviem mērķiem:
saglabāt un turpināt latviešu kultūru,
veicināt sadarbību starp latviešu
organizācijām Austrālijā, Jaunzēlandē,
un plašajā pasaulē.
LAAJ šogad ir atbalstījusi Annas
Ziederes Vasaras Vidusskolu, Tērvetes
bērnu nometni, 3x3, Latviešu skolas
Sidnejā, Adelaidē, Brisbanē un
Melburnā. Ar LAAJ atbalstu šogad
septiņi Austrālijas latviešu skolu
jaunieši devās izglītojošā ceļojumā
“Sveika Latvija”. No Austrālijas uz
Latviju tika nosūtīts tilpnis ar grāmatām.
Latviešu grāmatas tika sūtītas uz

bibliotēkām, aprūpes namiem, skolām
un mūzejiem. Šogad Austrālijā viesojās
vairāki mākslinieki no Latvijas (mūziķes
Māsas Dimantas un Jaunā Rīgas
Teātŗa aktieri). Pēc dažiem mēnešiem
tiek organizēta Valsts svētku runātāja
vizīte Austrālijā. Šogad tas būs Arlietu
ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks
diasporas jautājumos, diplomāts Pēteris
Kārlis Elferts. Tiek veidota jauna
mājaslapa, kuŗā starp visu citu arī ceram
ietilpināt plašāku sabiedrības kalendāru.
Joprojām atbalstam Vītola Fondu,
sniedzot iespēju maznodrošinātiem
jauniešiem Latvijā studēt kādā no
Latvijas universitātēm. Savukārt LAAJ
Kultūras Fonds piedalās plānošanā
nākamajām Kultūras Dienām, kas notiks
2016. gada nogalē Melburnā. Lai šos
darbus mēs varētu turpināt nākotnē
mums ir nepieciešams Jūsu atbalsts.
Šogad LAAJ rīko savu gadskārtējo
līdzekļu vākšanas akciju no 1. septembŗa
līdz 31. oktobrim. Tāpat kā iepriekšējos
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana
2015. gadam
2015. gada biedru maksa ir:
strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00
mūža biedra maksa $440.00
Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.
Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2015. gada abonēšanas maksa ir $44.00
Ja neesat vēl samaksājuši šī gada biedra maksu jeb Rituma
abonēšanas maksu, lūdzam Jūs to steidzīgi nokārtot.
Maksājumus var personīgi nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:
pirmdienās no plkst. 14:00 – 18:30
otrdienās no plkst. 14:00 – 17:00
ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
Un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30
jeb nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda
Maksājumus var arī nokārtot elektroniski:
Banka: Westpac
Konta vārds: Sydney Latvian Society Limited
BSB: 032069
Konta numurs: 448256
Lūdzu uzdodat savu vārdu un par ko maksājat.
gados varēs ziedot ar čeku, to nosūtot
Jūsu pavalsts pārstāvim, ar kreditkarti
caur Paypal, vai arī elektroniski
pārskaitot naudu (laaj.org.au). Vēstules
tiks izsūtītas septembŗa sākumā. Ik
katru Jūsu atbalstu augsti novērtējām
un jau tagad pateicamies par dāvāto
uzticību turpināt darbību tālāk.
LAAJ valde
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ASV un Ķīnas
vibrācijas atbalsojas
visā pasulē

Brīvā Latvija 4.07.2015
Brīdī, kad rakstu šīs rindiņas, biržu
“nogruvums” Ķīnā liek pasaules finanču
dūžiem nodrebēt un pieminēt ne tikai 2008.

gada krizi, ko iekustināja ASV hipotēku
bankas, bet arī 1929. gada Lielo depresiju,
ko izraisīja spēcīgs kursu kritiens Ņujorkas
biržā.
“Viedais bārdainis” Markss,
kvernēdams Britu bibliotēkas (British
Library) lasītavā, pareizi izpunktierēja, ka
krizes, kas raksturīgas brīvajam tirgum
jeb kapitālismam, ir cikliskas. Tātad
periodiski križu krampji ir nolemtība?
Chroniskas bezrūpības, izšķērdības un
nevīžības rezultātā Grieķija patlaban ir
maksātnespējīga, un Eiropai nu jāšķiež
miljardi, lai glābtu eirozonas veselumu
un neļautu grieķiem kārt zobus vadzī. Bet
kas tad ir Grieķija, salīdzinot ar Ķīnu, kas
ekonomiskās jaudas ziņā atrodas otrajā
vietā aiz ASV, atstājot Japānu un Vāciju,
kas ieņem trešo un ceturto vietu, tālu
iepakaļ.
Londonas Daily Telegraph norāda, ka
30 % akciju vērtības kritiens Ķīnas biržās
salīdzināms ar visas Apvienotās Karalistes
ekonomikas saražotajām vērtībām viena
gada laikā. Ķīna ir lielākā ASV parādzīmju
turētāja: te runa ir nevis par miljardiem,
bet triljoniem dolaru, un tas, kas notiek
Šanhajas un Honkongas biržās, var
ietekmēt dolara un vairāku citu valūtu kursu.
Ķīnai pieder liela daļa tīra zelta krājumu, un
arī zelta kurss pasaules tirgos ir apdraudēts.
Ķīnas kompartijas vadība nolēmusi
steigā investēt līdzekļus šīs milzu zemes
infrastruktūras turpmākai izbūvei, lai
iedrošinātu akciju tirgu biržās. Kā ziņo
The New York Times, Šanhajas finanču
eksperts Ve Tans teicis: “Ja krize izplatās
un visa vidusšķira (kas Ķīnā pēdējos gados
skaitliski pieaugusi. – F.G.) tiks izmēzta,
jebkuŗa valdība steigsies palīgā. Un, ja kāds
noasiņo un var mirt, nav ko spriedelēt par
viņa dzīvesveidu vai pusdienu ēdienkarti.”
Abi milzeņi – Ķīna un ASV – atrodas
savstarpējas atkarības situācijā, un to
mijiedarbe gan stratēģijas, gan finanču jomā
atbalsojas visā pasaulē.

Jo aktuālāks ir tas, ko raksta daudz
pulgotais (arī Latvijā) Džordžs Soross.
The New York Review of Books 9. jūlija
numurā viņš nāk klajā ar apcerējumu:
A Partneršip with China to avoid World
War. Viņš konstatē, ka attiecībās ar Ķīnu
Savienotajām Valstīm ir diezgan maz
“bargaining power”. ASV varētu censties
bremzēt Ķīnas augšupeju, bet tas būtu
bīstami. Prezidents Sji Jinpins uzņēmies
personisku atbildību par savas valsts
ekonomiku un drošību. Ja viņa reformas,
kas balstās uz brīvo tirgu, izgāztos, viņš
varētu uzkurināt dažus ārējos konfliktus,
lai saliedētu savu valsti un noturētos
pie varas. Tas varētu pamudināt Ķīnu
biedroties ar Krieviju ne tikai finanču jomā,
bet arī polītiskajā un militārajā sfairā. Šajā
gadījumā, ja kāds ārējs konflikts pāraugtu
militārā pretstāvē ar kādu ASV sabiedroto,
piemēram Japānu, tad nebūtu pārspīlēts,
ja secinātu, ka pasaule atradīsies uz Trešā
pasaules kaŗa sliekšņa.
Soross uzsver: gan ASV, gan Ķīnas
vitālajām interesēm atbilstu savstarpēja
izpratne un apjomīga vienošanās par
sadarbību ne tikai klimata maiņas jomā.
Tiekoties ar prezidentu Obamu 2013.
gadā, prezidents Sji runāja par “jauna
tipa attiecībām starp lielvalstīm”. ASV
prezidentam, spriež Soross, vajadzētu
apzināties starpību: kamēr Krievija
atvietojusi likuma varu ar spēka varu,
Ķīna ne vienmēr cienī likuma varu, bet
respektē savas līgumsaistības. Grūtību un
šķēršļu ir daudz, un tomēr, raksta Soross,
Savienotajām Valstīm vajadzētu papūlēties,
lai panāktu stratēģisku partnerību ar Ķīnu.
Kad prezidents Sji šā gada septembrī atkal
būs prezidenta Obamas viesis Vašingtonā,
ASV prezidents gudri rīkotos, piedāvājot
Ķīnai šādu stratēģisku partnerību,
nobeigumā raksta Soross.
Nu, viņa vārdi Dieva ausī, kā mēdz
teikt... ■
Franks Gordons
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Latvieši pasaulē –
piederīgi Latvijai un
savam novadam

Brīvā Latvija 28.07.2015
Jau piekto reizi Latvijā, šogad Cēsīs
24. un 25. jūlijā, notika pasaules latviešu
diasporas konference „Latvieši pasaulē
– piederīgi Latvijai un savam novadam”,
kas bija sapulcējusi latviešus no 16
valstīm. Tās mērķis bija turpināt dialogu
starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem,
Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību

latviskās identitātes saglabāšanai un
saišu stiprināšanai ar Latviju. Konferenci
organizēja Kultūras ministrija un Cēsu
novada dome, sadarbības partneri – Ārlietu
ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija,
Pasaules Brīvo latviešu apvienība un
Īrijas-Latvijas Tirdzniecības kamera.
Gandrīz 200 konferences dalībnieku bija
ieradušies no ASV, Kanadas, Austrālijas,
Lielbritanijas, Īrijas, Dānijas, Zviedrijas,
Norvēģijas, Islandes, Nīderlandes, Vācijas,
Austrijas, Beļģijas, Spānijas un, protams,
arī no tuvākajiem kaimiņiem – Igaunijas
un Krievijas.
Konferencē bija pārstāvētas vis-

SIDNEJAS LATVIEŠU SPORTA
SACENSĪBAS
2015.g. sestd, 12. septembrī
plkst. 09.00 no rīta

Campbell Athletic Field

Princess Street, Canterbury
Sacensības un nodarbības visiem
sportistiem un ģimenes locekļiem
- no 3 g.v. līdz 83 g.v. !!!
Tuvāku informāciju pieejama zvanot
Viktor Sīkais
0413 018 588
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dažādākās latviešu organizācijas:
PBLA, ALA, Latviešu nacionālā padome
Lielbritanijā, Grācas latviešu kultūras
biedrība, Latviešu apvienība Austrālijā un
Jaunzēlandē, kultūras biedrība „Norvēģija
– Latvija”, Latviešu biedrība Norvēģijā,
Maskavas latviešu kultūras biedrība,
Minesotas Latviešu koncertapvienība,
Gērnsijas Latviešu asociācija (Lielbritanija),
Latviešu kultūras biedrība TILTS (ASV),
grupa „Letiņi Maastricht” (Nīderlande),
Latviešu-dāņu biedrība, Dāņu-latviešu
biedrība, Andreja Eglīša Latviešu
nacionālais fonds (Zviedrija), Latviešu
biedrība Hamburgā, Tartu – latviešu
biedrība. Savukārt no Latvijas piedalījās
ne tikai nevalsts organizāciju pārstāvji,
bet arī vairāki Saeimas deputāti, Latvijas
vēstnieki Īrijā un Lielbritanijā, darbinieki
no sešām ministrijām, pārstāvji no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas, Latviešu valodas
aģentūras, Latviešu nacionālā kultūras
centra, Ziemeļu ministru padomes biroja,
vairākām Latvijas pašvaldībām, arī no
Latvijas Pašvaldību savienības u.c.
Konferences darba temas bija sadalītas
divās lielākās grupās: dzīves materiālās
jeb praktiskās vajadzības un identitātes
apzināšanās un stiprināšana. Pirmajā
konferences dienā dalībnieki strādāja
6 darba grupās: Pašvaldību atbalsts
novadniekiem, Uzņēmējdarbības attīstība
– priekšnosacījums, lai paliktu un lai
atgrieztos, Mobilitāte un piederība – 21.
gadsimta reālitāte, aktuālitātes izglītības
jomā, Tautas māksla un profesionālā
kultūra latviskai apziņai, Latvijas simtgade
– kopības apzināšanās un iespēja
sadarbībai.
Darba grupās to dalībnieki tika
iepazīstināti ar pētījumiem un atziņām –
piemēram, ar Latvijas Universitātes (LU)
pētījuma „Latvijas emigrantu kopienas:
nacionālā identitāte, transnacionālās
attiecības un diasporas polītika” pirmajiem
rezultātiem, Latvijas vēstnieks Īrijā Gints

Apals dalījās pieredzē, kas gūta Īrijā,
strādājot ar diasporu izglītības jautājumos,
pašvaldību pārstāvji stāstīja par savu
pieredzi un iespējām ieinteresēt cilvēkus
atgriezties dzimtajā pusē. Tāpat arī darba
grupās tika veidoti ieteikumi un priekšlikumi
turpmākajai saziņai ar diasporu. Interesants
bija darbs Latvijas simtgades darba grupā,
kur dalībnieki sadalījās vairākās komandās,
lai meklētu atbildes uz jautājumiem, kā
ieinteresēt latviešus visā pasaulē atcerēties
Latviju un justies lepniem par savu latvietību,
kā iesaistīt simtgades notikumos latviešus
gan nomaļos Latvijas laukos, gan tālo valstu
štatos un pavalstīs.
Pirmā konferences diena beidzās ar
tās neformālo atklāšanu un viduslaiku
vakaru Cēsu pils dārzā. Pie pils dārza
dzelzs mežģīnēs kaltajiem vārtiem viesus
sagaidīja 17. gs. apģērbos tērpti vīri (pils
kalpotāji), kuŗi uzrunāja viesus, aicinot tos
vakariņās un atgādinot, ka pirms ēdiena
baudīšanas rokas jāmazgā rožūdenī.
Sievietes (kalpones) viduslaiku apģērbos
katram viesim lēja uz rokām ūdeni ar rožu
ziedlapiņām, bet bērni pasniedza linu
dvieli, lai pēc tam viesi varētu baudīt maltīti.
Viesiem tika piedāvātas arī ekskursijas
viduslaiku pilī, viduslaiku spēka un veiklības
spēles Pils dārzā, arī viduslaika galda
spēles.
Pirmajā konferences dienā viesi varēja
arī apmeklēt gleznu izstādi Cēsu Izstāžu zālē
un apskatīt arī jauno sezonas ekspozīciju
Pasaules latviešu mākslas centrā.
Otrā konferences diena sākās
ar uzrunām tās dalībniekiem. Kultūras
ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs
Cilinskis savā uzrunā sacīja – diaspora ir
vērtība Latvijai, to nedrīkst aizmirst. PBLA
priekšsēdis Jānis Kukainis atgādināja
klātesošajiem par latviešu valodas nozīmi
un spēku latvietības saglabāšanā, Latvijas
Ārlietu ministrijas pārstāvis Pēteris Elferts
atgādināja, ka, satiekoties diviem cilvēkiem
katram ar savu ābolu rokās un apmainoties
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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.
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, brētliņi
Dažādi ievārījumi
Ādažu čipši
Konfektes „Gotiņas”
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ar to, katrs cilvēks aiziet tikai ar vienu ābolu,
bet, mainoties ar idejām, katrs aiziet ar
bagātu ideju pūru. Savukārt Cēsu domes
priekšsēdis Jānis Rozenbergs pastāstīja
par to, kā devies uz Pīterboro Anglijā
tikties ar tur dzīvojošajiem latviešiem,
kā abi ar vēstnieku Andri Teikmani velti
gaidījuši latviešus izziņotajā vietā un tad
devušies pie cilvēkiem uz viņu mājām.
Pamazām vien latvieši sapulcējušies kādas
mājas pagalmā, kur, cepot desiņas un
iedzerot pa kausam alus, sākušas risināties
sarunas, satiktie novadnieki un cilvēki vairs
nav jutušies kā svešinieki ar valsts un
pašvaldības pārstāvjiem.
Otrās konferences darba dienas četrās
sesijās visi konferences dalībnieki tika
iepazīstināti ar darba grupu priekšlikumiem,
idejām un ar tajās gūtajām atziņām. Ne
vienmēr pēdējās desmitgadēs aizbraukušie
atgriezīsies, tādēļ svarīgi ir saglabāt

latviešu valodu, lai latvieši nepazaudētu
savu latvietību, dzīvojot citās valstīs.
Sarunās dalībnieki pauda, ka tikšanās un
iepazīšanās klātienē ir ļoti svarīga, tas ne
tikai veido kopības un vienotības sajūtu,
bet dod arī jaunas idejas, reizēm ļauj
paraudzīties uz padarīto ar kritiskāku skatu.
Konference arī ļāvusi saprast, ka atšķirības
starp „jauno” un „veco” diasporu nav ļoti
nozīmīgas un svarīgas, ka latvietības
saglabāšana ir grūts darbs, kas prasa
ieguldīt laiku un līdzekļus.
Vēl jāpiebilst, ka konferences dienās
izskanēja jauna un svarīga ziņa: Cēsis
ir kļuvušas par vienu no 70 Eiropas
Savienības kultūras lielpilsētām, un par to,
cik sakopta, skaista un kultūras sarīkojumu
piepildīta ir pilsēta, varēja pārliecināties arī
konferences dalībnieki. ■
Sallija Benfelde

Foto: Pēteris Bernhards

Lijai Veikinai 80

Jānis Grauds, Ilona Brūvere un Jānis Čečiņš sveic Liju viņas 80 gadu jubilejā.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2015. gada septembrī
Gadskārtējā Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown,
sestdien, 2015. gada 10. oktobrī, plkst. 12.00
Dienas kārtība:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadītāja ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola pieņemšana
4. Pieņemt:
a) Financiālo pārskatu
b) Ārpus organizācijas Auditora pārskatu
c) Nodaļas sekciju ziņojumus
5. Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi un ierosinājumi
Nominācijas anketas valdes amatiem ir dabūjamas DV birojā, kuŗas ir
jāizpilda un jāatgriež līdz šā gada 26. septembrim.

Pulkvedis Arvīds Krīpens

Ir pienākuši avīžu lapu izgriezumi
par Arvīdu Krīpenu dažādos laikos. Kas
neparasts ir viņa, kā 15. divīzijas 32.
grenadieru pulka komandieŗa, iebildumi
pret viņa priekšnieka divīzijas komandieŗa
policijas ģenerāļa Helmanama neloģiskie
un nepareizie rīkojumi kaujas apstākļos.
Lai gan policijas virsnieki zina vairāk par
policiju un savu politisko partiju, bet viņu
militārās zināšanas nav pietiekošas.To
nevar paciest Krīpens, jo nepareizie poziciju
rīkojumi maksā latviešu grenadieru dzīvības
un Krīpens zaudē sava pulka komandiera

vietu.
Lai varētu saprast Krīpena skolu,
zinības un militāro pieredzi, te ir īss
kopsavilkums.
1916. g. 26. apr. Krievijas Caricinas
studentu bataljons; 1916.g. 20. dec Tbilisi
studentu kaŗa skola, leitnanta pakāpe.
Dienests kājniekos.
1918.g 14. dec. Latvijā kopā ar diviem
brāļiem iestājās Cēsu Rotā 1. latviešu
atsevišķā bataljonā kaujās Dienvidkurzemē.
Pēc Rīgas ieņemšanas 1919. maijā
bataljons uz Vidzemi, nonāk jaunajā 2.
Ventspils kājnieku pulkā,no 1919. 20.
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septembŗa cīņās Latgales frontē pret
lielinieku spēkiem Latgales partizāna pulka
sastāvā.
1922. gada martā tiek pārcelts uz 6.
Rīgas kājnieku pulku. 1922. g. beidz kaŗa
skolu, no 1922. g. septembŗa līdz 1924.
gadam vada ložmetēju rotu 12. Bauskas
kājnieku pulkā, pēc tam iestājās kaŗa
akadēmiskajos kursos.
Ar diplomdarbu, kuŗā apskatīti Krievijas
impērijas zaudējuma iemesli Pirmajā
pasaules kaŗā, Krīpens kursus beidz 1926.
gadā ar pirmo šķiru.
No 1926. gada ir lektors kaŗa skolā,
1927. gada 18.novembrī paaugstināts
par pulkvedi-leitnantu, bet 1931. gada,
1. decembrī tiek nozīmēts par bataljona
komandieri 6. Rīgas kājnieku pulkā.
No 1933. gada augusta Krīpens ir
grupas komandieris bataljonu komandieru
kursos, līdz tiek nozīmēts par štāba
priekšnieku Kurzemes divīzijā 1934. gada
4. februārī.
1935.gada augustā Krīpenu ieceļ par
kaŗa skolas priekšnieku un paaugstina
par pulkvedi. Šajā amatā viņš sagaida
pēdējo kaŗa skolu izlaidumu 1939. gada
pirmajā septembrī. Pēc PSRS bruņoto
spēku uzsāktās mobilizācijas 1939.
gada 14. septembrī Krīpens ir viens
no virsniekiem, kas iestājas par labu
mobilizācijas izsludināšanai arī Latvijas
bruņotos spēkos taču šis aicinājums valdībā
neatrod dzirdīgas ausis.
Pats Krīpens pēckaŗa gados apraksta
šos notikumus: „14. septembrī Padomju
Savienība izsludināja savu bruņoto spēku
vispārēju mobilizāciju un divas dienas vēlāk

mūsu izlūkošana konstatēja, ka sarkano
tanku kolonnas tuvojas Latvijas robežai.
Tas neapšaubāmi bija naidīgs solis, kam
varēja būt tikai viena atbilde – Latvijas
armijas mobilizācija, pilnīgi automatiska,
bez jebkādas prātošanas. Bet mobilizācija,
par spīti Pad. Savienības naidīgajam solim
(nevienas valsts nolūki vairs nav draudzīgi,
ja tās bruņotie spēki sāk virzīties pret
kādas citas valsts robežām), Latvijā tomēr
nenotika.
Līdz ar to jau šajā brīdī bijām
kapitulējuši, lai gan savu brīvību vēl
gatavojāmies aiztāvēt līdz pat 1940. g.
17. jūnijam mūsu formālās kapitulācijas
dienai.” (Laiks,1958.g.15.janv, Nr5, 6.lpp).
(A.Krīpens , Liktenīgās dienas. Laiks)”.
1939. g. septembrī A. Krīpens tiek iecelts
par 1. Liepājas kājnieka pulka komandieri.
Amats saglabāts tikai līdz 1940. g. piektajam
augustam, kad komūnistu laikrakstā „Cīņa”,
ar valsts prezidenta pavēli armijai atvaļināti
daudzi virsnieki – ar vārdiem ir pilnas divas
lapas. Tā arī atvaļināts 1. Liepājas kājnieku
pulka komandieris plkv. Arvids Krīpens
ar tiesībām atvaļinājumā valkāt karavīra
ietērpu. Baigajā gadā arestēti abi Arvīda
brāļi: kaptenis Morics un pulkvedis-leitnants
Valdemārs. Pēc tam Arvīds viņus vairs
neredzēja.
Pēc Vācijas iebrukuma PSRS, Krīpens
organizē nacionālo partizānu grupu
„Smiltenes brīvprātīgie cīnītāji” Bilkstas
pagastā. Sākumā 15 vīri, 29. jūnijā jau
50. No tiem ap 20 Litenes nometnes
dezertējušie pilnā apbruņojumā, vajā
sarkanarmijas vienības līdz pat PSRS
robežai. (Tēvija, 1941.g. 22. dec. Nr149,

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru
Arti Visvaldi Medeni – dzimis 1920. g. 5. novembrī, Latvijā
miris 2015. g. 21. augustā, Džerigongā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja no 1952. gada (63 gadus)
Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.
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4. lpp.)
1941. g. 16. jūlijā Krīpenu ieceļ par
Daugavpils rajona pašaizsardzības
priekšnieku. Daugavpils Latviešu avīze:
Daugavpils rajona pašaizsardzības
priekšnieks plkv. Krīpens pavēlē Nr 1
paziņo, ka Atbrīvotās Latvijas Organizācijas
Centrs iecēlis viņu par Daugavpils rajona
pašaizsardzības priekšnieku un ka viņam
pakļautas visas pilsētā un apriņķī atrodošās
valsts un pašvaldības iestādes.
Ar to pašu pavēli plkv. Krīpens uzdod:
līdzšinējiem valsts un pašvaldības iestāžu
vadītājiem, ka uz savu iniciatīvu vai saziņā
ar vācu kaŗa iestādēm uzņēmušies valsts un
pašvaldības iestāžu vadību, turpināt izpildīt
pienākumus, kuŗus viņi ir uzņēmušies, liekot
katram darbiniekam pie sirds pašaizliecīgi
un nesavticīgi, ar lielu tēvzemes mīlestību
ķerties pie Latvijas uzbūves darba.
Nodibinoties vācu vietvaldībai, Krīpens
tiek iecelts par iekšlietu un personālo
jautājumu ģenerāldirektora Oskara Dankera
otro palīgu. Izmantojot savu autoritāti
jaunāko virsnieku vidū kā kaŗa skolas
priekšnieks (Zem melnbrūnā zobenaHeinrihs Strods,1994, Rīga: 78 & 79
lpp), Krīpens 1942. gada 20. februārī
„Tēvijā” publicē aicinājumu latviešu
virsniekiem brīvprātīgi pieteikties dienestam
jaunveidotajos latviešu policijas bataljonos:
„Lēmums ir pieņemts, tā saka pirms
kaujas katrs komandieris, kad viņš ir
apsvēris visus apstākļus un taisījis savu
slēdzienu. Tā arī man tas šodien jāsaka
par sevi – lēmums ir pieņemts. Un ne tikai
par sevi. Ar dziļu pārliecību, no daudziem,
daudziem pat uz to lūgts, kā bijušais
latviešu jaunākās virsnieku saimes vadītājs
un audzinātājs varu teikt, ka tas ir arī šodien
kļuvis tik pat kā par visas mūsu virsnieku
saimes lēmumu. Šis lēmums skan – ir
pieteikta nesaucīga cīņa boļševismam.
1943. gada aprīļa sākumā Krīpens
atgriežas pēc 1943. gada 10. februāŗa
pavēles par vienota Latviešu leģiona izveidi,

kur viņš ir iecelts par jaunveidojamās 15.
divīzijas 32. grenadieru pulka komandieri.
Par viņa adjutantu kļūst majors Hāzners.
Pulka formēšanu uzsāk Paplakā. Uz fronti
pulks izbrauc 1943. gada 28. novembrī.
Krīpens pulku vada aizsardzības kaujās
Novosokolovņiku pozīcijās 1944. gada
janvārī.
1944.gada 2. febr. Krīpens saņem
pavēli atkāpties vēl pirms pie pulka ir
atgriezies tā II bataljons. Viņš nesekmīgi
protestē tuvumā novietoto vācu 83.un 205.
divīziju komandieriem.
Februāŗa vidū pulks atkāpjas
uz Veļikajas pozicijām, tās ar kauju
sasniedz vien 29. februārī, ciešot smagus
zaudējumus. Turpina pulku vadīt Ostrovas
pozīciju kaujās, kā arī pārraudzījis sākotnēji
mierīgo novietošanos Opočkas pozicījās,
Tur 1944. gads, Jāņu svinības pārtrauc
ienaidnieka uzbrukums – pulks tiek izsists
no savām pozicijām, kad tās ieņemt izrādās
neiespējami bez nesamērīga dzīvā spēka
zaudējuma.
Krīpens to paziņo divīzijas komandierim – policijas ģenerālim Heilmanam
un atkāpjas no pulka komandieŗa amata.
(Daugavas Vanagu Centrālās Pārvaldes
izdevums – Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules
kaŗa laikā,Toronto: 1976, 4. sējums, 14.
lpp).
Atgriežoties Rīgā Krīpenu šajā sakarā
apciemo SD kapteinis, taču tas laimīgā
kārtā sakrīt ar latviešu virsnieku viesošanos
viņa dzīvoklī un sekas izpaliek. Atlikušo kaŗa
daļu Krīpens pavada ģenerālinspektora
Bangerska štābā (Laiks 1968. g. 28. aug.
Nr69, 6. lpp). ■
Helmuts Vabulis

Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 3. septembrī, plkst.
12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena
Ceturtdien, 17. septembrī, plkst.
12.00 Kanaku pusdienas un nama diena.
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Ceturtdien, 1. oktobrī, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 10. oktobrī, plkst. 12.00
Sidnejas nodaļas DV pilnsapulce.
Latviešu un angļu valodas stundas.
Ieinteresētiem lūdzu sazināties DV
biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu
02 9520 8200, lai varētu vienoties par
dienu un laiku.
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Romans
Senkevičs, tālr. 0447 020 121.
Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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PBLA ZIŅU APSKATS
10. augustā
8. Brāļu kapos apbedīs Latvijas armijas
ģenerāli
Šodien Brāļu kapos Rīgā notiks
svinīga bijušā Latvijas armijas Bruņoto
vilcienu pulka komandiera, ģenerāļa Jāņa
Lavenieka (1890 – 1969) pārapbedīšana,
apstiprināja Rīgas pašvaldības aģentūras
“Rīgas pieminekļu aģentūra” direktors
Guntis Gailītis. Ģenerālis Lavenieks nomira
un tika kremēts trimdā ASV. Viņa pelnus
uz dzimteni atvedusi mazmeita Baiba
Akermane. Skrīveru pagasta “Vaineļos”
zemnieka ģimenē 1890. gada 12. jūnijā
dzimušais jauneklis dažus gadus pirms
Pirmā pasaules kara sākuma brīvprātīgi
pieteicās Krievijas armijā, mācījās Viļņas
karaskolā, taču kara gaitas vadīja kā
virsnieks 51. Sibīrijas strēlnieku pulkā,
vēlāk arī citās krievu karaspēka daļās, taču
ne latviešu strēlniekos. 1918. gada februārī
Lavenieks krita austriešu gūstā un nonāca
Zalcvēdeles karagūstekņu nometnē Vācijā.
Kad sākās pretlieliniecisko karaspēka
daļu veidošana, nākamais ģenerālis
pieteicās pulkveža Virgoļiča vienībā, kas
vēlāk kļuva par bēdīgi slavenās Pāvela
Bermonta armijas sastāvdaļu. Kopā ar
bermontiešiem Lavenieks 1919. gada
jūnijā nonāca Jelgavā un tika nozīmēts
par komandieri no vāciešiem pārņemamā
bruņuvilcienā. Savu politisko izvēli par
labu Latvijai virsnieks tomēr jau bija

izdarījis. Vajadzēja tikai izdevīgu mirkli.
Tāds pienāca 1919. gada jūlijā, kad
pārdrošā kārtā Priedainē viņš nodeva
bermontiešiem domāto bruņuvilcienu
Latvijas armijas rīcībā. Virgoliča lauku
kara tiesa par to aizmuguriski piesprieda
nāvessodu, savukārt Latvijas armijā
Lavenieks kapteiņa pakāpē kļuva par 1.
bruņotā diviziona 1. vilciena komandieri.
Vilciens vēlāk lieti noderēja Neatkarības
cīņās. Par kaujas nopelniem Lavenieku
apbalvoja ar Lāčplēša Kara ordeņa III
šķiru; viņš saņēma arī citus ordeņus.
1939. gadā viņš beidza Augstākās kara
skolas speciālo kursu un ieguva ģenerāļa
pakāpi. Karjeras beigu daļā Lavenieku
iecēla par Lejaskurzemes rajona garnizona
priekšnieku. Tas bija ļoti atbildīgs amats,
jo Kurzemē pēc 1939. gada oktobra
līguma izvietojās PSRS armijas bāzes,
kurās notiekošajam viņam bija jāseko. No
armijas Lavenieks demobilizējās 1940.
gada 17. novembrī un pārgāja civilajā
dzīvē, strādājot par kādas konservu
fabrikas direktoru. Staļiniskās represijas
bijušo ģenerāli neskāra. Vācu okupācijas
laikā Lavenieks darbojās Latviešu karavīru
palīdzības organizācijā kā priekšnieka
vietnieks. Viņš ir viens no leģendārā
Latvijas Centrālās padomes memoranda
parakstītājiem, kurā rietumvalstīm tika
pieprasīts atjaunot Latvijas suverenitāti.
1944. gadā atvaļinātais ģenerālis kopā ar
ģimeni devās bēgļu gaitās; pēc kara bija
aktīvs dažādās latviešu bēgļu organizācijās
Vācijā, līdz 1950. gadā pārcēlās uz ASV,
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kur līdz pat nāvei dzīvoja Ņūdžersijas
štata Ņūbransvikā. Jānis Lavenieks
nomira no sirdstriekas 78 gadu vecumā
savās mājās 1969. gada 17. februārī.
Viņš tika kremēts, un ģenerāļa pelnus
apbedīja vietējā kapsētā. Tagad tos
pārapbedīs Brāļu kapos pa labi no Mātes
Latvijas tēla, «ģenerāļu rindā», jo, kā
uzsvēra Guntis Gailītis, Lavenieks bija
gan Latvijas Neatkarības cīņu varonis,
gan Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris.
Pārapbedīšanu vadīs arhibīskaps Jānis
Vanags. Ceremonijā piedalīsies Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, Aizsardzības
ministrijas un NBS pārstāvji, korporācijas
«Tervetia» (J. Lavenieks bija tās goda
filistrs) un Latviešu virsnieku apvienības
locekļi. Ceremonija Brāļu kapos notiks
plkst. 15. (Latvijas Avīze, autors Viesturs
Sprūde)
11. augustā
Lasītāju atsauksmes par Okupācijas
muzeju
Gribētu aicināt Zaigas Gailes
atbalstītājus, lai izlasa 3. augusta “Latvijas
Avīzē” Viļa Vītola rakstu par Okupācijas
muzeju un 7. augustā – Gunāra Nāgela
rakstu “Aritmētikas analfabēti vai ...?”,
kā arī 10. augustā Andas Līces rakstu
“Ņemšanās” un steidzami atsauc savus
parakstus zem aicinājuma nerealizēt
Birkerta projektu. (Latvijas Avīze, autore
Mārīte Rubene Ikšķilē)
Sāp sirds, ka ir pretdarbība Okupācijas
muzeja piebūves celtniecībai. Okupācijas
muzejā ir apskatīti tautas likteņi, un tie
ir pelnījuši piemiņu. Muzejs ir tikpat kā
vēstures mācību grāmata, un jauniešiem
vēsture jāmācās, viņi bez šādu vietu
apmeklējuma daudz ko nezinās. (Latvijas
Avīze, autore Gunta Eglīte Rubenē)
Straujuma: minimālā alga nākamgad
būtu jāpalielina līdz 380 eiro mēnesī
Minimālā alga nākamgad būtu
jāpalielina par 20 eiro līdz 380 eiro
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mēnesī, otrdien intervijā Latvijas Televīzijas
raidījumā «Rīta Panorāma» teica Ministru
prezidente Laimdota Straujuma. Viņasprāt,
«Vienotības» rosinājums palielināt
minimālo algu līdz 400 eiro mēnesī ir
pārāk straujš palielinājums un uzņēmējiem
varētu būt grūti to īstenot. Budžets Saeimā
tiks iesniegts līdz 1.oktobrim, un, pēc
premjeres teiktā, kavēšanās ar budžeta
sagatavošanu nebūs.
Minimālā darba alga ar šā gada
1.janvāri tika palielinātā no 320 eiro līdz 360
eiro. «Vienotības» līdere Solvita Āboltiņa
norādījusi, ka viena no «partijas topa
prioritātēm līdzās aizsardzības un iekšlietu
budžeta palielināšanai būs minimālās
algas celšana. Koalīcijas partneriem tikšot
piedāvāts minimālo ienākumu slieksni
palielināt no 360 eiro līdz 400 eiro». (tvnet.
lv, autors BNS)
13. augustā
Magoņa tiesa
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
birojs pagājušajā nedēļā aizdomās par
liela apmēra kukuļa ņemšanu aizturējis
vienu no labāk atalgotajām valsts
amatpersonām - Latvijas dzelzceļa
ilggadējo vadītāju Uģi Magoni (50). Kā
notika Magoņa aizturēšana, un ko par
KNAB darbu domā tā darbinieki? Kamēr
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs
Streļčenoks atradās atvaļinājumā, bet
viņa vietnieks korupcijas apkarošanas
jautājumos Jānis Roze pazuda no biroja
līdz ar darba dienas beigām (iespējams,
kā ierasts, autoinstruktora gaitās), ierindas
KNAB korupcijas apkarotājiem pagājušajā
ceturtdienā smagākais darbs tikai sākās.
Agrā vakarpusē operatīvo darbību rezultātā
neilgi pēc iebraukšanas Latvijā aizdomās
par pusmiljona eiro kukuļa pieņemšanu
aizturēts Latvijas dzelzceļa (LDz) valdes
priekšsēdētājs Uģis Magonis.
Oficiālā informācija par notiekošo
ir skopa - ierosināts kriminālprocess

pret Magoni par liela apmēra kukuļa
pieņemšanu, aizdomas, ka kukulis ņemts
saistībā ar LDz meitasuzņēmuma LDz ritošā
sastāva serviss dīzeļvagonu iepirkumu.
Magonim piemērots drošības līdzeklis
- apcietinājums. Plašāku informāciju ne
KNAB vadītājs Jaroslavs Streļčenoks,
ne citi lietā tieši vai pastarpināti iesaistītie
nesniedz, taču ir skaidrs - tik augsta
līmeņa amatpersonas pieķeršana ar
pusmiljonu eiro skaidrā naudā ir labākais
KNAB «ķēriens» pēdējo gadu laikā.
Tas viss apstākļos, kad birojs nomocīts
iekšējos konfliktos, turpinās tiesvedības
pret darbiniekiem, virkne pieredzējušu
izmeklētāju darbu birojā pametuši,
bet esošie strādā «par spīti vadībai»,
pienākuma apziņā pret valsti un KNAB.
Kā liecina žurnāla Ir rīcībā esošā
informācija, Magonis aizturēts Ainažu
apkaimē automašīnā Audi A8, ar kuru
viņš un šoferis iebraukuši no Igaunijas
Latvijā. Automašīnā atradusies arī nauda
- gandrīz pusmiljons eiro (trūcis tikai pāris
simtu). Summa liela - skaidrā naudā,
iespējams, lielākā, ko KNAB šādā veidā
izdevies pieķert. Banknotes piecsimt eiro
un mazākos nominālos blīvās paciņās
bija sakrautas vidēja izmēra papīra maisā,
kas līdzinās tiem, ko bankas parasti
izsniedz līdz ar suvenīriem, stāsta kāds par
aizturēšanas apstākļiem informēts cilvēks,
kurš nevēlējās atklāt savu vārdu.
Magoni un viņa šoferi KNAB operatīvie
darbinieki pārsteiguši nesagatavotus,
žurnāla rīcībā esošā informācija
neapstiprina medijos plaši izskanējušo
ziņu, ka Magonis būtu bēdzis ar ātrumu
200 kilometri stundā. Tā kā ne KNAB, ne
Magoņa advokāts Alvis Marga nesniedz
informāciju par notikušā apstākļiem, pašlaik
nav zināms Magoņa skaidrojums naudas
izcelsmei, taču žurnāla rīcībā esošā
informācija liecina - iespējams, LDz šefs
mēģinājis naudas klātbūtni izskaidrot ar to,
ka naudu ved, lai izpalīdzētu kādam citam,

ne savām vajadzībām. Apcietinājums kā
drošības līdzeklis šajā lietā patlaban gan
ir tikai Magonim, un, kā liecina žurnāla
rīcībā esošā informācija, notikušais nav
nejaušs «ķēriens», bet gadiem ilga KNAB
darbinieku darba rezultāts.
Magonis no amata tika atcelts jau
nākamajā dienā, par jaunā LDz vadītāja
atlases nosacījumiem amatpersonas
pagaidām runā atturīgi, noliedzot dažādas
baumas par it kā jau noskatītajiem jaunajiem
vadītājiem. Magonim pie varas esošo
atbalsts bijis gana spēcīgs gandrīz desmit
gadus, ļaujot noturēties vienā no labāk
atalgotajiem valsts amatpersonas krēsliem
(pagājušajā gadā LDz viņš nopelnīja 100
tūkstošus eiro), neraugoties uz to, kādas
partijas ir bijušas pie varas. Par LDz šefa
ietekmi liecina arī tas, kā Latvijai izdevās
nobremzēt Krievijas prezidenta Vladimira
Putina tuva līdzgaitnieka, fonda Russkij
mir padomes locekļa, Krievijas dzelzceļa
prezidenta Vladimira Jakuņina iekļaušanu
ES melnajā sarakstā. Jakuņinam liegta
iebraukšana ASV, taču Latvijas likto šķēršļu
dēļ viņš var brīvi pārvietoties Eiropas
Savienībā. Savukārt par Magoņa turību
daiļrunīgi vēsta amatpersonas 50 gadu
svinības, kas ar vērienu tika atzīmētas
Rundāles pilī. Uz tām bija ieradies ne
tikai Jakuņins, bet arī daudzas citas
augstas valsts amatpersonas, to skaitā
bijušais satiksmes ministrs Aivis Ronis,
pašreizējais satiksmes ministrs Anrijs
Matīss (Vienotība), ekonomikas ministre
Dana Reizniece-Ozola (ZZS) ar vīru
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
vadītāju Andri Ozolu.
Kamēr oficiāli amatpersonas par
Magoņa aizturēšanu un lietas apstākļiem
informāciju nesniedz, divi KNAB darbinieki
- no amata atstādinātā bijusī KNAB
priekšnieka vietniece Juta Strīķe un
operatīvo izstrāžu nodaļas priekšnieks
Juris Jurašs - piekrita Ir atklāt personīgo
veidokli, kādos apstākļos noticis darbs pie
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šīs lietas. «Šīs lietas un to darbinieku dēļ,
kas pie tās strādāja, es negāju projām,»
pauda Strīķe. Lai arī Streļčenoka noteiktie
darba pienākumi to neparedz, pie šīs
lietas viņa darbojusies, liekot lietā gan
savas zināšanas, gan kontaktus «gluži
kā mežabrālis/māsa, proti, slepus».
Juris Jurašs uzteic KNAB darbinieku
profesionalitāti, spējot mobilizēties pat
apstākļos, kādi patlaban valda birojā.
«Es varētu situāciju raksturot tā: nevis
pateicoties [Streļčenokam], bet par spīti
[viņam, ir izdevies], ņemot vērā tendences,
kas šobrīd norisinās birojā un ar ko ir
jāsaskaras īpaši izteikti apakarošanas
blokam un manis vadītajai nodaļai.»
(Žurnāls Ir, autore Indra Sprance)
18. augustā
Krievijas plānotie dzelzceļa remontdarbi
LDz pārvadājumu apjomus neietekmēšot
Krievijas plānotie dzelzceļa remontdarbi
Latvijas virzienā kravu pārvadājumu
apjoma rezultātus pa “Latvijas Dzelzceļa”
(LDz) infrastruktūru neietekmēs, aģentūru
L E TA i n f o r m ē j a u z ņ ē m u m ā . L D z
viceprezidents tehniskās ekspluatācijas
jautājumos Ēriks Šmuksts, šodien tiekoties
ar “Krievijas dzelzceļa” vadītājiem,
noskaidrojis, ka “Krievijas dzelzceļš” plāno
veikt remontdarbus posmos ŠahovskajaSebeža un Sankova-Pitalova. Vilcienu
diennakts caurlaides spēja posmā
Šahovskaja-Sebeža tiks samazināta no
15 uz deviņiem vilcienu pāriem, savukārt
posmā Sankova-Pitalova - no 12 uz
septiņiem vilcienu pāriem. Kā norāda LDz
pārstāvji, vilcienu pāri ir vilcienu skaits pa
pāriem, kas izbrauc cauri vienam noteiktam
iecirknim turp un atpakaļ.
Kravu pārvadājumu apjoma rezultātus
pa “Latvijas Dzelzceļa” infrastruktūru
šis samazinājums neietekmēšot, jo jau
patlaban posmā Šahovskaja-Sebeža
diennaktī kursējošo kravas vilcienu apjoms
nepārsniedz septiņus vilcienu pārus,
savukārt posmā Sankova-Pitalova pašlaik

kursē četri vilcienu pāri, skaidro LDz
viceprezidents. Kā ziņots, vakar uzņēmuma
“Latvijas Dzelzceļš” (LDz) viceprezidents
Ēriks Šmuksts devās uz Maskavu, lai
saņemtu detalizētāku informāciju par sliežu
remontdarbiem Latvijas virzienā. 6.augustā
izskanēja ziņa, ka Krievija veiks Latvijas
virziena sliežu remontu un divu mēnešu
periodā būs ļoti ierobežota vilcienu plūsma.
Satiksmes ministrijas rīcībā ir neoficiāla
informācija, ka Krievija varētu apturēt
ogļu kravu tranzītu caur Rīgas ostu, taču
oficiāls apstiprinājums tam pagaidām
nav saņemts. 7.augustā no uzņēmuma
“Krievijas dzelzceļš” vadības LDz saņēma
apstiprinājumu, ka sliežu ceļa remontdarbi
Latvijas virzienā notiks, taču kravu kustības
ierobežojumi “nebūs milzīgi”. (leta.lv)
Valdība sniedz galējo apstiprinājumu
Latvijas pozīcijai par Grieķijas palīdzības
programmu
Šodien Ministru kabineta (MK) sēdē
valdība sniedza galējo apstiprinājumu
nacionālajai pozīcijai par nepieciešamajiem
pasākumiem, kas jāveic Grieķijai, lai
stabilizētu situāciju, un nepieciešamajiem
lēmumiem Grieķijas makroekonomiskās
korekcijas programmas noslēgšanai.
Apstiprinātajā pozīcijā ietverti arī Saeimas
Eiropas lietu komisijas deputātu rosinātie
grozījumi. Apstiprinātā pozīcija un Ministru
kabineta rīkojums ļaus balsot ES Padomes
izsludinātajā rakstiskajā procedūrā un
pilnvaro finanšu ministru Jāni Reiru (V)
balsojumam ESM valdē rīt, 19.augustā par
palīdzības sniegšanu Grieķijai.
Finanšu ministrs atzina, ka Latvijas
pozīcija šajā jautājumā ir stingra Grieķijai maksājumi netiks nodrošināti,
ja tā neīstenos reālas reformas valsts
ekonomiskās situācijas stabilizēšanai
un ekonomikas izaugsmei. «Būs reāli
darbi, būs arī maksājumi. Šo mēnešu
laikā kopīgi ir veiktas rūpīgas sarunas
un pieņemti pārdomāti lēmumi. Visa
Eiropa un arī Grieķija izprot savu atbildību
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palīdzības sniegšanā un uzdotā godprātīgā
pildīšanā,» uzsvēra Reirs. Lai pilnībā
izslēgtu iespēju, ka Latvijai šīs programmas
laikā kādā brīdī varētu rasties zaudējumi,
pozīcijā uzsvērta nostāja neatbalstīt
nekādus risinājumus, ja tādi tiktu meklēti
Grieķijas parāda norakstīšanai, kas radītu
nepieciešamību Latvijas valstij rezervēt
jaunus finanšu līdzekļus iemaksai Eiropas
Stabilitātes mehānismā (ESM). Tas
būtu iespējams tikai tad, ja Latvijai šāds
kapitāla pieprasījums tiktu pilnā apmērā
kompensēts, tādējādi neradot nekādu
slogu Latvijas budžetam. Latvijas pārstāvim
ESM valdē būs pienākums izmantot
veto tiesības, ja kompensācija netiks
nodrošināta.
Saprašanās memorandā par palīdzības
programmu Grieķijai ietverti tādi nosacījumi
kā fiskālās ilgtspējas atjaunošana, finanšu
stabilitātes nodrošināšana, paredzot, ka
nepietiekama banku kapitāla gadījumā
zaudējumus jāsedz banku īpašniekiem,
ne valstij un iedzīvotājiem. Tāpat Grieķijai
jāsekmē izaugsme, konkurētspēja un
investīciju piesaiste. Īpaša uzmanība tiks
pievērsta efektivitātes palielināšana valsts
sektorā, sniedzot publiskos pakalpojumus.
Saprašanās memorandu paredzēts
pārskatīt katru ceturksni, izslēdzot
paveiktos uzdevumus un konkretizējot
veicamos uzdevumus nākamajā ceturksnī,
jo finansējums Grieķijai tiks izmaksāts
vairākos maksājumos. Katrs maksājums
tiks veikts tikai tad, kad tiks noslēgta

pārskata misija par iepriekšējo ceturksni un
apstiprināts, ka šajā laika posmā plānotie
uzdevumi ir sekmīgi izpildīti.
Tikai strikti nosacījumi garantēs to, ka
ESM palīdzības programma sasniegs mērķi
– nodrošinās tādas izmaiņas Grieķijas
ekonomikā, valsts pārvaldē un fiskālajā
politikā, lai valsts pēc ESM programmas
beigām varētu atgriezties finanšu tirgos.
Aizdevuma piešķiršana Grieķijai neietekmē
ne eirozonas dalībvalstu deficītu, ne valsts
parādu, ne arī rada nepieciešamību veikt
jebkādus papildu maksājumus ESM. Lai
iegūtu finanšu resursus aizdevumam, ESM
šos resursus aizņemas starptautiskajos
finanšu tirgos. Ņemot vērā ESM
augsto kredītreitingu, tam ir ļoti izdevīgi
nosacījumi. ESM dalībvalstu iemaksātā
nauda pamatkapitālā tiek investēta,
iegādājoties augsti likvīdus vērtspapīrus
finanšu tirgos. Šis finansējums valstu
palīdzības programmām netiek izmaksāts.
Tāpēc dalībvalstis ar saviem līdzekļiem
neriskē.
Nevadāma vienas eirozonas valsts
maksātnespēja ir liels risks visas eirozonas
stabilitātei, un sekas šādam scenārijam nav
paredzamas, tāpēc visām dalībvalstīm,
tajā skaitā arī Latvijai ir svarīgi, lai Grieķija
kā Eiropas Savienības (ES), eirozonas
un NATO dalībvalsts stiprinātu savu
ekonomiku, drošību un tautas labklājību.
Kopējais palīdzības finansējums Grieķijai
būs 86 miljardi eiro un tā vidējais
aizdevuma periods būs 32,5 gadi. Tas tiks
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izmaksāts vairākos maksājumos. Grieķijai
jānoslēdz vienošanās par trešo palīdzības
programmu līdz šā gada 20. augustam, kad
tai ir jāatmaksā 3,4 miljardi eiro Eiropas
Centrālajai bankai. (leta.lv)
Latvija drošībai nākamgad tērēs par 120
miljoniem eiro vairāk
Otrdien koalīcijas darba grupa vienojās
par nākamā gada budžeta lielāko ieņēmumu
palielinājuma daļu aptuveni 120 miljonu
eiro apmērā, kas galvenokārt tiks novirzīti
budžeta prioritātei - drošībai. Šovakar pēc
koalīcijas darba grupas sēdes Saeimas
deputāts Kārlis Šadurskis (V) medijus
informēja, ka darba grupa vienojusies par
virkni jautājumu, bet daudz jautājumu tā
arī netika atrisināts. Koalīcijas darba grupa
vienojusies par valsts kapitālsabiedrību
dividendēs izmaksājamās peļņas daļu
90% apmērā, kas budžetā dos papildu 27
miljonus eiro. Finanšu stabilitātes nodevas
bāzes pieaugums dos aptuveni trīs miljonus
eiro, bet transportlīdzekļu ekspluatācijas
nodevas ikmēneša maksājuma ieviešana
tiks atlikta uz gadu, kas dos aptuveni 30
miljonus eiro. Pēc Šadurska teiktā, lielāko
ieņēmumu pozīciju veidos tā sauktais
solidaritātes nodoklis. “Ja patlaban sociālo
iemaksu griesti algām ir 4000 eiro, tad
šodien vienojāmies par atsevišķu nodokli,
kas nonāks valsts budžetā, tādējādi
ļaujot iekasēt aptuveni 40,9 miljonus
eiro,” sacīja deputāts. Sociālo iemaksu
griestu nodokļa ieviešana nozīmētu to, ka
tiks uzlikts nodoklis summai, kuru darba
devējs pašlaik nemaksā sociālajā nodoklī
tā griestu dēļ. Ja darbinieka alga būs tik
liela, ka pārsniegs summu, kas maksājama
sociālajā nodoklī, tādā gadījumā uz to daļu,
kas pašlaik netiek maksāta budžetā minēto
griestu dēļ, varētu tikt piemērots attiecīgs
nodoklis. Nacionālās apvienības “Visu
Latvijai!”-”Tēvzemei un brīvībai”/LNNK
valdes loceklis Einārs Cilinskis žurnālistiem
norādīja, ka solidaritātes nodokļa ieviešanu
jeb sociālo iemaksu griestu atcelšanu

nacionālā apvienība ir centusies panākt
jau ļoti sen. Atsevišķā darba grupā tiks
skatīti priekšlikumi par akcīzes nodokļa
paaugstināšanu alkoholam un azartspēlēm.
VL-TB/LNNK vēl būs jāiesniedz precizēta
informācija saistībā ar plāniem par
pieaugumu dabas resursu nodoklī par
atkritumu apglabāšanu poligonos. Šodien
saruna vēl neesot nonākusi līdz spriešanai
par budžeta papildu izdevumiem, norādīja
politiķis. Tāpat koalīcijas darba grupa
vienojās paaugstināt akcīzes nodokļa likmi
degvielai, kas ļaus papildu iekasēt aptuveni
12,5 miljonus eiro. Šadurskis skaidroja, ka
akcīzes nodokļa likme tiks paaugstināta
sekojoši - papildu trīs eiro centi par benzīna
un gāzes litru, bet viens eiro cents par
dīzeļdegvielas litru. Plānota arī alkohola
akcīzes celšana, tomēr darba grupa šodien
nespēja vienoties par nodokļa celšanas
apmēru, taču esot skaidrs, ka akcīzes
celšana ļaušot budžetā iekasēt papildu
trīs miljonus eiro. “Šodien vienojāmies
par aptuveni 120 miljoniem eiro, bet visus
šos līdzekļus “apēd” galvenās prioritātes drošības - pieprasījumi,” atzina Šadurskis,
piebilstot, ka no minētās summas Iekšlietu
ministrijas vajadzībām tiks novirzīts 61
miljons eiro, bet Aizsardzības ministrijai 59 miljoni eiro.
Tiesa, koalīcijas darba grupa šodien
nevienojās par minimālo algu, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likmi un neapliekamā
minimuma ieviešanu. Šadurskis informēja,
ka koalīcijas darba grupa par minētajiem
jautājumiem turpinās spriest trešdien
pulksten 17:00 Finanšu ministrijā. Saeimas
deputāts piebilda, ka kopumā ministrijas
kā “dzīvībai nepieciešamus līdzekļus”
nākamā gada budžetā prasa aptuveni
270 miljonus eiro, kas salīdzinājumā ar
iepriekš izskanējušo pusmiljardu eiro ir
teju uz pusi mazāk, tomēr joprojām tiek
meklēti risinājumi, kur šiem pieprasījumiem
rast līdzekļus. Kā ziņots, valsts nākamā
gada budžeta veidošanas kontekstā
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tiekot izskatīta iespēja samērīgi celt
akcīzi alkoholam, kā arī degvielai, liecina
aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā
informācija. Tiek norādīts, ka akcīzes
celšanu alkoholam varētu veikt uzmanīgi,
kas varētu nozīmēt “ne pārāk lielu” nodokļa
pieaugumu. Līdz ar to tiek pieļauts, ka tas
īpaši negatīvi neietekmēs patērētājus.
Ja tiktu panākta vienošanās par akcīzes
paaugstināšanu alkoholam un degvielai,
budžeta papildu ienākumi varētu būt starp
desmit un 15 miljoniem eiro. Vairāki no
minētajiem priekšlikumiem lielā mērā nāk
no “Vienotības”, un tie vēl ir jāapspriež
koalīcijas partneriem, jo vienošanās
par tiem nav panākta. Tāpat vairāku
priekšlikumu īstenošana būs atkarīga gan
no atsevišķu ministriju nostājas, gan no
sarunām ar iesaistītajām pusēm. (delfi.lv,
autors LETA)
19. augustā
Latviešu mūsdienu mūzikas 24 stundu
radio maratons - “JAUNĀ MŪZIKA:
LATVIJA” apceļos pasauli 24. augustā!
Pirmdien, 24. augustā, Ņujorkas Q2
laikmetīgās mūzikas interneta radio stacija,
24 stundas pārraidīs vienīgi latviešu
mūsdienu klasisko mūziku īpašā Latviešu
mūzikas maratonā - 24 Hours of Latvian
New Music with “Jaunā Mūzika: Latvijā”
. Maratonam varēs pieslēgties sekojošā
mājaslapā: www.wqxr.org/q2 vai www.
q2music.org un to klausīties visā pasaulē.
Raidījums tiks atkārtots sestdien, 29.
augustā.
Maratona programmu ir sakārtojis tā
mākslinieciskais vadītājs un iniciators Alex
Ambrose - Q2 producents un liels latviešu
mūzikas draugs. Vairāku gadu garumā,
Q2 stacija ir saņemusi starptautiski izdotus
latviešu mūsdienu mūzikas diskus, kā
arī, Latvijā ražotus diskus no Latviesu
Mūzikas Informācijas Centra, Radio LR
3 “Klasika”, latviešu koriem, vokālistiem,
instrumentālistiem un citiem ansambļiem.
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Maratona tehniskā puse ļoti strauji
attīstījās šovasar, bet ideja par to ir
pakāpeniski veidojusies kopš 2011. g.
marta, kad Q2 producents Alex Ambrose
un producente Nadia Sirota intervēja
Pēteri Vasku par viņa mūziku Q2 studijā.
Pētera Vaska, Santas Ratnieces, Ērika
Ešenvalda, Uģa Prauliņa, Riharda Dubras,
Indras Rišes un daudzu citu latviešu
mūsdienu komponistu mūzikas ieraksti,
kā arī, latviešu mākslinieku, koru un
orķestra ieraksti ir bieži skanējuši Q2 (un
tās filiāla kanāla – WQXR ) , atsevišķos
raidījumos un tēmatiskās programmās:
Elīna Garanča: Latvian Mezzo with a
Gypsy Soul (2010), Requiems Discovered
– The Music of Viktors Baštiks (2011), The
Singing, Soaring Lines of Latvian Melodist
Pēteris Vasks (2012), Vocal Music of the
Northern Baltic -raidījums par Valsts kori
“Latvija” (2015), ir tikai daži piemēri.
Tomēr, 24. augusta maratonā, būs
pirmā reize kad latviešu laikmetīgā mūzika
Q2 stacijā skanēs nepārtraukti 24 stundas.
Latvija ir trešā valsts, pēc Polijas un
Somijas, kura ir saņēmusi šādu nozīmīgu
atzinību. Q2 maratona mājaslapā*
latviešu mūsdienu mūzika ir raksturota kā
“dinamiska un krāsaina” .
Pašlaik Q2 staciju un tās filiāļu stacijas
klausās vismaz 16 miljoni klausītāju. Alex
Ambrose un viņa degsmīgā maratona
komanda, cer uz plašu latviešu klausītāju
atsaucību raidījumam, ar kuru viņi vēlās
izcelt latviešu laikmetīgās mūzikas dziļi
radošo daudzveidību un vitālitāti. Uz
tikšanos šajā vienreizējā kulturālā notikumā
24. augustā un 29. augustā - “Jaunā
Mūzika: Latvija”!
*http://www.wqxr.org/#!/story/24hour-marathon-latvian-new-music-jaunamuzika-latvija/ (autore Dace Aperāne)
20. augustā
ASV senators: ikvienam skaidrs, ka
Putins īsteno propagandas kampaņu
pret Baltijas valstīm

Ikvienam ir skaidrs, ka Krievijas
prezidents Vladimirs Putins īsteno
propagandas un dezinformācijas kampaņu
pret Baltijas valstīm, Ukrainu, kā arī
vairākām NATO dalībvalstīm šajā reģionā,
ceturtdien, atklājot NATO Stratēģiskās
komunikācijas izcilības centra jauno ēku
Rīgā, sacīja ASV senators un ASV Senāta
Bruņoto spēku komitejas priekšsēdētājs
Džons Makeins. Makeins arī norādīja, ka
Krievijas īstenotajai propagandai ir bijusi
ietekme uz krieviski runājošo sabiedrības
daļu Baltijas valstīs. “Dezinformācija nav
jauna metode, jo tā veikta jau gadsimtiem
ilgi. Es ticu, ka NATO Izcilības centrs Rīgā
var palīdzēt sniegt patiesu informāciju
un realitāti visu NATO dalībvalstu
iedzīvotājiem, ieskaitot Baltijas valstis,”
sacīja senators.
“Esmu pārliecināts, ka mēs varam
cīnīties pret propagandu, jo propaganda ir
meli. Šī institūcija [NATO Izcilības centrs
Rīgā] būs svarīga, lai nodrošinātu patiesas
informācijas izplatību, jo patiesība vienmēr
gūst virsroku,” uzsvēra ASV politiķis.
Uz NATO Izcilības centra stratēģiskās
komunikācijas jautājumos atklāšanu
ceturtdien bija ieradies arī prāvs mediju
pārstāvju pulks, tostarp no ārzemēm,
piemēram televīzijas no Krievijas. NATO
Izcilības centrs stratēģiskās komunikācijas
jautājumos darbosies baltā trīsstāvu
ēkā Rīgā, Kalnciema ielā 11b, un to
ieskauj balts betona mūris. Ēka, pie
kuras turpmāk plīvos NATO un Latvijas
karogi, atrodas pie Kalnciema un Slokas
ielu krustojumā. NATO centra atklāšanā
piedalījās daudz ārvalstu militārpersonu un
augstas amatpersonas. Ieradās Makeins,
ASV senatori Šeldons Vaithauss un Džons
Baraso, kā arī Lietuvas prezidente Daļa
Grībauskaite. (delfi.lv, autors BNS)
9 mīti par bēgļiem
Valdības lēmums nākamo divu gadu
laikā uzņemt Latvijā 250 patvēruma
meklētāju, lai solidāri palīdzētu Āfrikas

un Tuvo Austrumu bēgļu straumes
nomocītajai Itālijai, Grieķijai un Maltai, ir
kļuvis par leknu augsni dažādiem mītiem
un aizspriedumiem. «Rasisms nav tik
mells, kā viņu mālē! Bēgļi gan ir melli!»,
«Nabadzīgajai un izzagtajai Latvijai nav
vajadzīgi jauni migrantu pūļi no Āfrikas,
ko barot!» - šie ir tikai pāris no saukļiem,
kas izskanēja protesta akcijā pie valdības
nama. Ir analizē deviņus izplatītākos mītus
par bēgļiem
1. Latvija uzņems 250 bēgļu
Patiesībā valdība 6. jūlijā vienojās divu
gadu laikā Latvijā uzņemt 250 patvēruma
meklētāju. Bēgļa statusu šiem cilvēkiem
neviena valsts vēl nav piešķīrusi. Atšķirība
statusā ir ļoti būtiska, taču šis pārpratums
ir ļoti izplatīts - pat Ministru kabineta
mājaslapā ziņai par valdības lēmumu
ir kļūdains virsraksts par 250 bēgļiem.
Visticamāk, 50 patvēruma meklētāju
Latvijā tiks uzņemti no trešajām pasaules
valstīm, bet pārējie - no Itālijas un Grieķijas
imigrantiem, taču precīza kārtība vēl nav
zināma, Iekšlietu ministrijas darba grupai
priekšlikumi jāsagatavo līdz 30.novembrim.
Kad patvēruma meklētāji būs nogādāti
Latvijā un izmitināti centrā Mucenieki, katrs
no viņiem Latvijas valsts robežsardzei
rakstīs iesniegumu ar lūgumu piešķirt
bēgļa statusu. Robežsardze intervēs
katru, cenšoties noteikt cilvēka identitāti un
bēgšanas iemeslus. Tālāk visi dati nonāks
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
(PMLP), kas veiks padziļinātu pārbaudi
un izlems, vai lūgtais statuss ir pamatots.
Pārbaude var aizņemt vairākus mēnešus.
Tās rezultātā patvēruma meklētājam var
piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Ja
PMLP secina, ka personai nav pamata
piešķirt aizsardzības statusu, jo mītnes
zemē nav apdraudēta cilvēka dzīvība,
patvēruma meklētājiem būs jāatgriežas
mājās. Divu robežsargu pavadībā
patvēruma meklētājs tiek nogādāts,
piemēram, uz lidmašīnu, un nolaišanās
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galapunktā viņu atkal sagaida tās valsts
robežsargi, kas pavada tālākajā ceļā.
Ārzemniekam ir tiesības PMLP lēmumu
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
kuras lēmums būs galīgs. Līdz šim
Latvijā patvērumu lūgušas pavisam 1440
personas, aizsardzība piešķirta tikai 15%,
tāpēc ir iespējams, ka visi uzņemtie 250
patvēruma meklētāji valsts aizsardzību
nesaņems un daļa tiks izraidīta.
2. Bēgļi atvedīs radu pulkus
Ja Latvija piešķirs patvēruma
meklētājiem bēgļa statusu, šie cilvēki
iegūs pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
Eiropas Savienībā un tiesības uz ģimenes
apvienošanu. Tas nenozīmē, ka bēglis
drīkst aicināt uz dzīvi Latvijā jebkādus
savus radiniekus. Ģimenes apvienošana
nozīmē, ka bēglis drīkst aicināt pie sevis
dzīvot savu vīru vai sievu, bērnus, kas nav
sasnieguši 18 gadu vecumu, un vecākus,
ja tiem nepieciešama ikdienas kopšana.
Turklāt iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
skaidro, ka Latvijas prioritāte būs uzņemt
patvēruma meklētāju ģimenes, kas bēgļu
gaitās devušies kopā, tāpēc papildu
apvienošana nebūtu nepieciešama. Ne visi
valsts aizsardzību ieguvušie ārzemnieki
saņem bēgļa statusu. Latvijā lielākā
daļa no visiem aizsardzību ieguvušajiem
(69%) līdz šim ir saņēmuši alternatīvo
statusu. Tas nozīmē, ka viņiem piešķirta
tikai termiņuzturēšanās atļauja ES līdz
četriem gadiem, bet tiesības uz ģimenes
atkalapvienošanu šie cilvēki saņems tikai
pēc diviem Latvijā nodzīvotiem gadiem.
3. Bēgļi saņem vairāk nekā pensionāri
Kamēr valsts izvērtē bēgļa statusa
piešķiršanu, patvēruma meklētāji dzīvo
centrā Mucenieki. Bez maksas viņi uzturas

kopmītnes tipa istabiņās, taču par pārtiku
un visām sadzīves vajadzībām jārūpējas
pašiem, iztiekot no valsts maksātās dienas
naudas - 2,15 eiro. Patvēruma meklētājiem
ir ļoti ierobežotas tiesības - viņi nedrīkst
strādāt, nedrīkst bez atļaujas pamest
mītni. Kad ārzemnieki ir saņēmuši bēgļa
vai alternatīvo statusu, viņiem ir jāatstāj
Mucenieki, pašiem jāmeklē mājvieta un
iztika. Lai bēgļi atspertos, valsts sākumā
sniedz palīdzību - atšķirībā no mūža
pensijas, to maksā stingri ierobežotu
laiku. Uz 12 mēnešiem tiek piešķirts
pabalsts - 256,12 eiro mēnesī. Papildus
vēl 49,80 eiro mēnesī latviešu valodas
mācībām, bet šo naudu bēgļi nesaņem, to
pārskaita viņu izvēlētai mācību iestādei.
Bēgļu nepilngadīgie bērni saņem pabalstu
76,84 eiro mēnesī. Ja valsts piešķīrusi
nevis bēgļa, bet alternatīvo statusu,
pabalstu apjoms nemainās, bet tos saņem
īsāku laiku - deviņus mēnešus. Bēgot no
kara vai citām briesmām, cilvēkiem nav
iespēju paņemt līdzi mūža laikā iekrāto
iedzīvi. Labākajā gadījumā plecos ir
mugursoma. Mucenieku vadītāja Edīte
Pavlova stāsta, ka reizēm cilvēki ierodas
ziemā bez siltajām drēbēm un apaviem.
Salīdzinot ar citām ES valstīm, Latvijā
valsts atbalsts bēgļiem ir mazāks, tāpēc
daudzi pēc oficiālā statusa un dokumentu
saņemšanas aizbrauc. Piemēram, Lietuvā
bēgļi vispirms tiek izmitināti bēgļu centrā
Jonavas rajonā, kur viņiem tiek nodrošināta
veselības aprūpe, psihologa, jurista
pakalpojumi, lietuviešu valodas, Lietuvas
sabiedrības izpratnes, profesionālās
orientācijas kursi, tiek organizētas brīvā
laika pavadīšanas iespējas un izklaides.
Bēgļu centrā ir pieejama gultasveļa,
apģērbs, virtuves piederumi, trauki,

Nākamais Ritums būs 2015. gada oktobrī.
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higiēnas preces, un papildus tiek izmaksāts
71 eiro mēnesī pārtikai un nelieliem
izdevumiem. Kad apgūtas sociālās
prasmes, bēgļi var izvēlēties pašvaldību,
kurā turpināt integrāciju. Vēl gadu valsts
nodrošina bēgļiem valodas apguvi, palīdz
iekārtoties darbā, izmaksā vienreizēju
apmešanās pabalstu 456 eiro un ikmēneša
pabalstu - 265 eiro. Savukārt Vācijas
bēgļu centros tiek nodrošināts viss dzīvei
nepieciešamais, arī ēdināšana, un papildus
tiek izmaksāts pabalsts 140 eiro mēnesī.
Sociālie darbinieki palīdz bēgļiem atrast
darbu un pastāvīgu dzīvesvietu.
4. Pieņemot bēgļus, atbalstām
cilvēktirdzniecību
Cilvēku tirdzniecībā galvenais mērķis
ir personu izmantošana prostitūcijai,
piespiedu darbam, verdzībai vai
orgānu izņemšanai, skaidro nevalstiskā
organizācija Patvērums Drošā māja.
Viņiem nav ziņu, ka imigranti tiktu izmantoti
šādiem nolūkiem. Cilvēku pārvadāšana
pāri robežai, nelegāli nogādājot ekonomiski
attīstītās un no kara brīvās valstīs, ir cilvēku
kontrabanda. Tās pieaugums tiešām ir
saistīts ar bēgļu plūsmu, jo kontrabandisti
saskata iespēju nopelnīt uz citu nelaimes
rēķina. Kā Ir stāstīja patvēruma meklētāji
no Sīrijas, pārcelšanās no Turcijas uz
Grieķiju pa Egejas jūru pārpildītā plostā
maksā aptuveni 1500 eiro, Krievijas un
Latvijas robežas šķērsošana pa purvu kopā
ar pavadoņiem un pēc tam prāmja biļete no
Rīgas uz Stokholmu - aptuveni 7000 eiro.
Cilvēku kontrabanda ir noziegums, par
kuru Latvijā gan draud visai maigs sods.
Robežsardze informē, ka visbiežāk tas
ir 3-6 mēnešu cietumsods vai piespiedu
darbs. Šogad līdz jūlija beigām robežsardze
notvērusi jau 52 imigrantu pārvadātājus, un
tas ir gandrīz trīsreiz vairāk nekā pērn visa
gada laikā.
5. Bēgļu uzņemšana ir izdabāšana ES
Bēgļu pieplūdumu Eiropā izraisa
masveida vardarbība viņu mītnes zemēs,

un ES dienvidu valstis nespēj vienas
tikt galā ar šo krīzi. 2014.gadā visā
ES apmierināti 184 tūkstoši patvēruma
meklētāju pieprasījumu pēc aizsardzības,
37% nākuši no Sīrijas. Lielāko skaitu
uzņēmusi Vācija (48 tūkstoši), Zviedrija
(33), Francija un Itālija (katrā 21). Taču
šogad patvēruma meklētāju plūsma
vēl pastiprinās un dramatiski pieaudzis
Vidusjūrā bojāgājušo skaits - pērn kopumā
reģistrēts 3500 mirušo vai pazudušo, bet šā
gada pirmajos četros mēnešos jau 1750.
Tāpēc Eiropas Komisija maijā piedāvāja
ieviest obligātas bēgļu kvotas, lai solidāri
dalītu atbildību. Taču dalībvalstis kvotu
sistēmu jūnijā noraidīja. 20.jūlijā Eiropas
Padome apstiprināja projektu, kas paredz
- visas ES valstis, izņemot Ungāriju,
uzņems brīvprātīgi nosauktu patvēruma
meklētāju skaitu no Grieķijas un Itālijas.
Pašlaik ir izdevies vienoties par 32 256
patvēruma meklētāju pārmitināšanu, un
līdz gada beigām ministri apņēmušies
vienoties par atlikušo 7744 personu
sadali. Arī Latvija noraidīja obligāto kvotu,
kas paredzēja uzņemt 737 cilvēkus, taču
valdība piekrita brīvprātīgai 250 patvēruma
meklētāju uzņemšanai, uzsverot - Latvijai ir
jāuztur spēkā solidaritātes princips ES, jo
mūsu pašu valsts drošība un labklājība ir
atkarīga no citu partneru atbalsta. «Bēgļu
uzņemšana ir apdrošināšana Latvijai,»
uzskata demogrāfs, Starptautiskās
Migrācijas organizācijas Rīgas biroja
vadītājs Ilmārs Mežs. «Piemēram, ja
situācija Ukrainā eskalēsies un Latvijā
ieradīsies 10 000 ukraiņu bēgļu, arī
mēs uzskatīsim, ka viņi nemūk tieši
uz Latviju, un lūgsim iesaistīties arī
pārējās ES valstis,» demogrāfs atgādina,
ka Latvija pati ir ES ārējās robežas
valsts. Mežs uzskata, ka 250 patvēruma
meklētāju uzņemšana divos gados Latvijai
ir taisnīga. «Kādas ir mūsu morālās
tiesības gaidīt NATO aizsardzību, ja paši
atsakāmies palīdzēt, kad grūtībās ir citas
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valstis?» retoriski vaicā Mežs. Eksperts
atgādina, ka Latvija ikdienā saņem NATO
partneru militāro atbalstu, kaut arī neesam
izpildījuši prasību aizsardzībai atvēlēt 2%
no IKP un izmantojam ES privilēģijas gan
struktūrfondu veidā, gan brīvi ceļojot un
strādājot.
6. Bēgļi ir vieglas dzīves meklētāji
Lielākā bēgļu krīze pasaulē kopš Otrā
pasaules kara - tā par kara pārņemtās
Sīrijas četriem miljoniem bēgļu pasaulē
norāda ANO. Glābjoties no kara un Islāma
valsts teroristiem, kas nežēlīgi izrēķinās ar
«neticīgajiem», par kādiem sunnītu radikāļi
uzskata arī šiītu mazākumu, patvēruma
meklētāji cenšas no Ziemeļāfrikas un
Tuvajiem Austrumiem nonākt Eiropā,
kur valda miers. Bēgļa statusu var iegūt
tikai tādas personas, kuras pamatoti
baidās no personiskas vēršanās pret
viņiem un vajāšanas rases, reliģijas,
tautības, sociālās piederības vai politiskās
pārliecības dēļ savas pilsonības valstī,
savukārt alternatīvo statusu - ja nāves
draudi vai vajāšana nav vērsta pret
konkrēto cilvēku, tomēr izcelsmes valstī ir
vispārēji draudi tikt spīdzinātam, sodītam
ar nāvi, dzīvot necilvēcīgos apstākļos vai
cilvēks var ciest militāros konfliktos.
7. Bēgļi atņems mums darbu
Lai gan pasaulē joprojām turpina
pieaugt iedzīvotāju skaits un turpmāko
15 gadu laikā jau esošos 7,3 miljardus
iedzīvotāju papildinās vēl viens miljards
bērnu, Latvijai tiek prognozēta gluži pretēja
tendence. Iedzīvotāju skaita samazinājuma
ziņā Latvija pašlaik ir septītajā vietā
pasaulē, un līdz 2050.gadam iedzīvotāju
skaits Latvijā samazināsies par piekto
daļu, liecina jaunākās ANO prognozes.
«Būs pieaugošs apgādājamo pensionāru
skaits un arvien mazāks darbspējīgo
roku skaits,» izmaiņas skaidro demogrāfs
Ilmārs Mežs. Hronisks darbinieku trūkums,
viņaprāt, vairākās profesijās, kuras ir maz
apmaksātas Latvijā, iestāsies jau pēc
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aptuveni 10 gadiem. Šīs profesijas varētu
būt ārsti, medmāsas, ceļu būvnieki, celtnieki
u.c. Lai sabiedrībā nodrošinātu ilgtspēju,
mums būs vajadzīgi papildu cilvēki,
kas šos darbus veic, tāpēc imigrācijas
pieaugums Latvijā, tāpat kā citur Eiropā,
būs neizbēgams.
8. Bēgļi apdraud latvietību
Katru gadu Latvijas iedzīvotāju skaits
sarūk. Jebkura veida imigrācija latviešu
īpatsvaru, protams, samazina, taču 250
cilvēku uzņemšana Latvijas etnisko un
lingvistisko sastāvu ietekmēs salīdzinoši
nedaudz, skaidro demogrāfs Ilmārs
Mežs, vienlaikus nenoliedzot - bēgļu
skaits Latvijā nākotnē var pieaugt atkarībā
no situācijas pasaulē. Mežs atgādina,
ka pēdējo gadu laikā Latvijā uz dzīvi
ieradušies vairāki tūkstoši ārzemnieku
katru gadu. Taču bēgļu īpatsvars, arī ja tiks
uzņemti 250 papildu bēgļu, būs tikai 5% no
visiem jauniebraukušajiem ārzemniekiem.
Taču viņš nenoliedz, ka pēc vairākām
paaudzēm draudi Latvijas identitātei
pastāv, tomēr tie atkarīgi arī no pašiem
latviešiem. «Ilgtermiņā latviešu zemā
dzimstība, augstā mirstība un emigrācija
komplektā ar pieaugošu imigrācijas
tendenci pakāpeniski samazinās latviešu
īpatsvaru, un līdz ar to arī latviešu valodas
lietošanas nepieciešamību. Jāatzīst,
arī paši latvieši ir visai pakļāvīgi pēc
rakstura, drīzāk pieskaņojas citiem, līdz
šim nav demonstrējuši labas [cittautiešu]
integrēšanas spējas,» saka Mežs. «Ja
mēs spētu sasniegt pozitīvu dabīgo
pieaugumu un savas valodas lietošanu
visās situācijās, savas kultūras un tradīciju
dominēšanu, tad mēs varētu būt drošāki
par Latvijas identitātes saglabāšanu tālākā
nākotnē.» Latviešu īpatsvars Latvijā, kas
tagad ir ap 62%, ir viens no zemākajiem,
ja ne pats zemākais ES. Tomēr problēmas
risinājums nebūs cilvēku neuzņemšana
valstī un lēna izmiršana, risinājums būtu
gudra imigrantu integrācijas sistēmas

izveide.
9. Latvijai pienākas izņēmuma statuss
kā Ungārijai
Šā gada pirmajā ceturksnī vien Ungārija
ir uzņēmusi jau 22 800 kosoviešu, kas
nelegāli ieplūduši ES, lielākoties caur
Serbiju. Valsts meklē risinājumu, kā
stiprināt savu robežu, un paudusi ES, ka
tās finansiālā spēja uzņemt patvēruma
meklētājus ir izsīkusi. «Mēs varam
strīdēties par mūsu padomju mantojumu,
bet piekritīsit - mums nav šeit 60 000
nelegālu valsts robežas šķērsotāju, kas
dzīvo zem tiltiem un klīst pa ielām,» būtisko
atšķirību skaidro Mežs. «Vai mēs gribētu,
lai tā notiek un tad varētu pieprasīt līdzīgu
izņēmuma statusu kā Ungārija?» (Žurnāls
Ir, autore Ieva Cielava)
21. augustā
«Vienotību» var piemeklēt Tautas
partijas liktenis, bažījas Kalniete
Lielāko varas partiju «Vienotība» var
piemeklēt Tautas partijas liktenis, šādas
bažas Latvijas Televīzijas raidījumā „Rīta
panorāma” pauda Eiropas Parlamenta
deputāte no Latvijas Sandra Kalniete
(«Vienotība»).
No viņas teiktā noprotams, ka
savulaik populārās, bet tagad likvidētās
Tautas partijas beigu sākums bija savu
vēlētāju uzticības zaudēšana. Līdzīgi
procesi patlaban vērojami attiecībā uz
«Vienotību» – partija «zaudē kontaktu
ar savu vēlētāju», teica Kalniete. Viņa
norādīja, ka «Vienotība» ir liberāla partija,
taču šo liberālo virzienu pārstāv vien astoņi
„Vienotības” Saeimas frakcijas deputāti.
Partija sliecas vairāk atbalstīt konservatīvās
idejas, ko jau pārstāv koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība un Nacionālā
apvienība. «»Vienotība” šajā brīdī vairāk
sāk iet šo partiju virzienā, un ar ko tad mēs
atšķirsimies?” retoriski vaicāja Kalniete,
gan atzīstot, ka liberālisma virziens šobrīd
piedzīvo krīzi visā Eiropā.

Tāpat Kalniete atkārtoti noraidīja
runas, ka „Vienotība” nav vienota – ja
partija nebūtu vienota, tad tā ilgi nevarētu
pastāvēt. Partijā ir viedokļu dažādība,
kas, pēc Kalnietes sacītā , ir «absolūti
nepieciešama lieta”. Viņa arī noraidīja
baumas par ieceri dibināt savu partiju.
«Noteikti es zinu, ka es to nedarīšu,» viņa
piebilda. Kalniete gan pauda viedokli, ka
«Vienotībai» un tās līderei Solvitai Āboltiņai
vairāk būtu jādomā par pēctecību – jaunām
sejām politikā un politiķu paaudžu maiņu.
„Pašreiz pie varas esošajiem ir jādomā, kas
nāks pēc viņiem,” teica politiķe, norādot,
ka, piemēram, bijušais Vācijas kanclers
Helmuts Kols mērķtiecīgi gatavojis savu
pēcteci – pašreizējo kancleri Angelu
Merkeli. (lsm.lv)
Pirmo «Kentucky Fried Chicken»
ēstuvi Latvijā atklās nākamnedēļ
ASV ātrās ēdināšanas tīkla «Kentucky
Fried Chicken» (KFC) ēstuve tiks atklāta
nākamnedēļ, liecina KFC paziņojums
sociālajā tīklā «Facebook». Paziņojumā
«Facebook» teikts, ka pirmā KFC
ēstuve Latvijā tiks atklāta 28.augustā
plkst.12. Kā apstiprināja «KFC Latvija
Facebook» komandas pārstāvji, šo KFC
ēstuvi pārvaldīs Lietuvas uzņēmuma
«Cibus Restaurants» filiāle Latvijā, kas
reģistrēta šā gada 25.jūnijā. Kā liecina
publiski pieejamā informācija par Lietuvas
uzņēmumu, «Cibus Restaurants» Lietuvā
pārvalda ne tikai KFC, bet arī picēriju
«Pizza Hut» tīklu.
A ģ e n t ū r a s L E TA r ī c ī b ā e s o š ā
informācija liecina, ka Rīgā plānots atklāt
arī «Pizza Hut», ko arī pārvaldīs «Cibus
Restaurants». KFC ēstuve Rīgā tiks
izvietota divos stāvos, un tās kopējā platība
būs 400 metru. Jau vēstīts, ka šonedēļ
Rīgā, Audēju ielā 14, notika jaunās ēstuves
iekārtošana un uz ēkas tika uzstādīts
pasaulē populārā ēdināšanas tīkla logo.
Turpinājums 46. lpp
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mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 6.
I.Birze
Svētdien, 13.
I.Liepiņš
Svētdien, 20.
J.Rīmanis
Svētdien, 27.
A.Kristovskis
OKTOBRĪ
Svētdien, 4.
U.Hāgens
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 6.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 13.
L.MacPherson
Svētdien, 20. M. Timermane/A. Zodiņa
Svētdien, 27.
B.Liberta/R.Hāgena
DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst. 10.00 – Dievkalpojums angļu valodā ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 20. plkst. 11.00 – Pļaujas
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Piedalīsies SLVK.
Sarīkojums.
Svētdien, 27. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
OKTOBRĪ
Svētdien, 4. 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
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Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136

Telefons
(02) 9715 3424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001

E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.
Gundega Zariņa
Svētdien, 13.
Marita Lipska
Svētdien, 20.
Gundega Zariņa
Svētdien, 27.
Marita Lipska

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Tuvojas Reformācijas 500. gadadiena. Ir
uzskats, ka Dr. Mārtiņš Luters esot ļoti
pozitīvi raudzījies uz Dabas zinātņu
tālāku attīstību, tai skaitā - zināšanām
par cilvēka organismu un medicīnas
uzplaukumu kopumā.
R.S.
(Bībelē sk.I Kor.2:10-11, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 13. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 20. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 27. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 6.
Olafs Šics
Svētdien, 13.
Olafs Šics
Svētdien, 20.
Olafs Šics
Svētdien, 27.
Olafs Šics

DRAUDZES 65 GADU JUBILEJA
Vienības Draudzes darbības 65 gadu
Jubileju, un gadskārtējos Pļaujas
svētkus svinēsim svētdien, 18. oktobrī,
Sidnejas Latviešu namā, sākums
plkst. 12.00. Visi mīļi gaidīti!
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.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
(02) 9520 8200
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Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
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Austrālijas plūdmales
volejbolisti Latvijas
meistarsacīkstēs„Saulkrasta kokteilis”

Ceturtdien, 16. jūlijā, 37 plūdmales
volejbola pāŗu komandas pulcējās
Baltijas jūras krastā, Vidzemes jūrmalā,
pašos Saulkrastos, lai noskaidrotu
labākos kārtējā apdrošināšanas
kompānijas “Ergo” atbalstītajā Latvijas
atklāto meistarsacīkšu posmā, kuŗš jau
20to gadu nes “Saulkrastu kokteilis”
vārdu. Pašā jūras krastā, Ainažu ielā, ir
gan Jūras parks, gan Saulkrastu novada
Tūrisma informācijas centrs, kur var
vienmēr iegūt labu informāciju dažādās
valodās, ko redzēt šajā Latvijas pilsētā
kur daba un jūra ir brīnišķīga.
44

Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090
Bet, atgriežoties pie lielajiem
plūdmales volejbola notikumiem
atklātās meistarsacīkstes nozīmē
– tajās drīkst startēt arī citu valstu
spēlētāji. Un mums zināmie Austrālijas
pārstāvji – Tālis Švarcs un Alisters
Lins (Allyster Lyne) jau iepriekš, kā
arī vairākas dienas tieši plūdmalē, bija
trenējušies, saspēlējušies, lai godam
nestu Austrālijas vārdu šajās sporta
sacīkstēs! Un abiem puišiem, pārvarot
dažādas grūtības, tas labi izdevās
un ieguva 17. vietu šajā Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas sportistu
konkurencē, kuŗā startēja arī Londonas
Olimpisko spēļu medaļnieks Mārtiņš
Pļaviņš! Spēlēja arī otra medaļnieka
Jāņa Šmēdiņa brālis Toms, kuŗam arī
ir atzīstami panākumi šajā sporta veidā
gan valsts, gan starptautiskā mērogā.
Laikapstākļi pārāk nelutināja
sportistus – ceturtdien ap 18-20
grādiem, piektdien pat lietus! Tomēr
Tālis un Alisters spēlēja atzīstami,
pirmajā spēlē cīnoties ar krieviem
Maksimu Hudjakovu/Pjotru Koroļevu
(Maxim Hudyakov/Piotr Korolev), kuŗi,
izrādās, sacensību noslēgumā bija
vieni no spēcīgākiem – ieņemot 3. vietu.
Rezultāts pēc setiem 0:2 (7:21; 15:21).
Pirmajās spēles minūtēs varēja mazliet
just mūsu pārstāvju vēl neiejušanos
līdz galam spēlē, tomēr ar katru spēles
momentu Tālis un Alisters kļuva drošāki
un meistarīgāki.
Otrajā spēlē pret lietuviešiem
Andriusu Gaidi/Pauliusu Matuli (Andrius
Gaidys/Paulius Matulis) Tālis un Alisters
rādīja jau stabilāku spēli un lika aizvien

Šajā spēlē abi Austrālijas pārstāvji
demonstrēja vēl lielāku koncentrēšanās
spēju kā iepriekšējā spēlē un uzvarēja
22:20 vienā no setiem! Spēle bija
spraiga, līdzjutējiem un spēlētājiem
liekot pamatīgi nervozēt, bet, diemžēl,
noslēgumā Tālim un Alisteram nācās
atzīt lietuviešu pārsvaru, pēc setiem 1:2
(10:21; 22:20; 7:15).
Pēc apakšgrupu cīņām noskaidrojās
visas tās komandas, kuŗas turpināja cīņu
par sacensību atbalstītāju, arī “Bigbank”,
8000 EUR lielo balvu fondu. Skatītājiem
bija iespēja servju konkursā cīnīties
par ilggadējā sacensību sadarbības
partnera, “Mūrnieka Tirdzniecības
nama”, dāvāto mēbeļu komplektu, un
cita atbalstītāja ziedotātās mantas,
kā arī finālspēļu starplaikā piedalīties
labdarības izsolē par „Miķeļa alus”

Foto: Dāvids Vējiņš

vairāk sanākušajiem latviešiem un
austrāļiem, viņu līdzjutējiem, uzgavilēt
un arvien skaļāk skandidāt: “Ozi, ozi, oi
, oi, oi ”. Viens no austrāļu atbalstītājiem,
pat bija paņēmis līdzi Austrālijas karogu
un, skrienot ik pa laikam gar laukuma
malu, aktīvi atbalstīja Tāļa un Alistera
spēli. Jaundienvidvelsas Sporta
apvienības vadītājs un, Sidnejas sporta
kopas „Spars” prezidenta un Austrāļa
pāris organizators, Viktors Sīkais bija
sagādājis līdzjutējiem sporta kreklus,
uz tiem izvietojot gaumīgus Latvijas
un Austrālijas karogus, ar parakstu
“Latvijas asinis, Austrālijas gaiss”, tā
simbolizējot, ka Tālī Švarcā rit latviešu
asinis jau daudzās paaudzēs, bet
ikdienas dzīve rit Austrālijas gaisā.
Tālis ir melburnas latviešu sabiedrībā
zināmo Viktora un Ilzes Švarcu dēls!

Priekšā no kreisās, nezināms bērns, Saulkrasta deputāts Guntars Zombergs,
Viktors Sīkais, Karla Milne, turnīra organizātors Andris Vanags, Andris Deniņš un
Tālis Švarcs
otrā rindā no kreisās, Alisters Lins (Lyne), vietējāis atbalstītājs, Jamie Kundie,
Dāvids Sīkais, Uldis Brūns, Agris Pīrāgs, Joel Barrie, Dāvids Vējiņš, llze Švarca.
45

Foto: Dāvids Vējiņš

un Ināra Sīkie, saka lielu paldies ikkatram,
kuŗi atbalstīja šo iespēju piedalītīes
Latvijas plūdmales “Saulkrasta kokteilis”
turnīrā. Tai skaitā Austrālijas Latviešu
Sporta Pārvaldei, Jāņa Tiliba fondam,
Melburnas Daugavas Vanagu nodaļai,
O.Freibergai, Ilzei un Viktoram Švarciem
un Melburnas Latviešu biedrībai.
Vēl citas fotogrāfijas no sacīkstēm
redzamas
https://lv-lv.facebook.com/pages/
Saulkrastu-kokteilis/405580632874136
Agris Pīrāgs

PBLA ziņas – turpinājums. no 40. lpp.

No kreisās: Tālis Švarcs un Alisters
Lins (Lyne).
sarūpētajām, pazīstamā hokejista
Miķeļa Rēdliha parakstītām divām
īpašajām hokeja nūjām. Iegūtie līdzekļi
tika ziedoti Latvijas Olimpiešu sociālajam
fondam!
Plūdmales volejbols ir sporta veids,
kur daudz kas ir atkarīgs no konkrētiem
apstākļiem konkrētai spēlei, no spēlētāju
saspēles un meistarības slīpēšanas
daudzu gadu gaŗumā. Arī šoreiz –
turnīrā “Saulkrastu kokteilis” bija jauni
favorīti – uzvaru svinēja latvieši pāris
Rihards Finsters un Edgars Točs, kuŗi
finālā divos setos ar 21:11 un 21:15
pārspēja turnīra lielāko pārsteigumu,
latviešu pāri Ģirtu Glāzeru un Sandri
Andrejevu. Mārtiņš Pļaviņš un Hermans
Egleskalns ierindojās 5. vietā.
Noslēgumā plūdmales volejbolisti
Tālis Švarcs un Alisters Lins, kā arī viņu
brauciena techniskie organizētāji Viktors
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Kā ziņots, pagājušā gada nogalē un šā
gada sākumā ēkā Audēju ielā 14 darbību
pārtrauca līdz tam tur strādājušie uzņēmumi
«Street Burgers» un «Kabuki Macaroni».
Toreiz izskanēja, ka viņu vietā varētu sākt
darboties KFC un tā partneruzņēmums
«Pizza Hut». Saskaņā ar Latvijas Patentu
valdes mājaslapā pieejamo informāciju
KFC jau 1992.gadā reģistrējis preču zīmi
Latvijā. Gan KFC, gan «Pizza Hut» zīmols
pieder ASV ātrās ēdināšanas uzņēmumam
«Yum! Brands».
KFC patlaban ir viens no lielākajiem
ātrās ēdināšanas tīkliem pasaulē, kuram
pieder vairāk nekā 18 000 restorānu 115
valstīs visā pasaulē, liecina KFC mājaslapā
publicētā informācija. Uzņēmuma
specializācija ir vistas gaļas burgeri, nageti
un cita produkcija. Kompānijas pārdošanas
apjomi 2013.gadā ASV vien tika lēsti
4,220 miljardu dolāru apjomā. Iepriekš
par potenciālu KFC ienākšanai Latvijā
netika runāts, tikmēr uzņēmums jau 2007.
gadā atvēra restorānu Viļņā, paziņojot, ka
nākamo gadu laikā plāno izvērsties visā
Baltijas tirgū. «Pizza Hut» ir vairāk nekā 13
000 restorānu 88 pasaules valstīs. (tvnet.
lv, autors LETA) ■
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Number of Russian tourists visiting
Latvia declines by one-third
BNN - August 21, 2015
In Q2 2015 there were 411.7 thousand
foreign visitors in Latvian accommodation
establishments, which is 4.7% more than
in Q2 2014. The number of visitors to
Latvia from Russia has reduced by 37.0%.
In total in Q2 2015 there were
577.6 thousand visitors in Latvian
accommodation establishments, which
is 2.4% more than in Q2 2014.Number of
local residents served reduced by 2.8%
and comprised 165.8 thousand. The
highest share of the Latvian residents
stayed in accommodation establishments
in Riga – 23.2%, in Jūrmala – 9.0%, in
Liepāja – 6.3%, in Ventspils – 6.0%, in
Daugavpils – 3.6%, in Kuldīga county –
3.1% and in Sigulda county – 3.0%. The
highest share of the foreign visitors stayed
in Riga – 81.1%, in Jūrmala – 7.6%, in
Sigulda county – 1.7%, in Liepāja – 1.3%,
in Daugavpils and Ventspils – 0.9% of
visitors in each, according to data from
the Central Statistical Bureau of Latvia.
Since 2010 number of nights spent in
accommodation establishments has risen
each year by 10.4% on average. In its
turn, in Q2 2015 the total number of nights
spent reduced by 1.6%, as compared to
Q2 2014. The number of nights spent
in accommodation establishments by
Latvian residents has reduced by 5.2%,
but number of nights spent by foreign
visitors has remained at the level of Q2

2014.
In Q2 2015 there were 372.5
thousand visitors in Riga accommodation
establishments, which is 7.7% more than
in Q2 2014. 334.0 thousand or 81.1% of
total foreign visitors served in Latvian
accommodation establishments chose
Riga accommodation establishments,
which is a rise of 7.9%, as compared to
Q2 the last year. In Riga accommodation
establishments mostly were served
foreign visitors from Germany (14%),
Russia (9.8%), Finland (6.6%), Estonia
(6.4%), Norway (6.1%), Lithuania (5.8%),
Sweden (5.5%), the United Kingdom
(4.8%) and France (3.0%).
Books blacklisted in Ukraine are being
freely sold in Latvia
BNN - August 18, 2015
Latvian book store Polaris, which
specializes in books written in Russian,
sells books banned in Ukraine. Ukraine
added nearly 40 books to its blacklist – for
popularizing hate and separatism. More
than half of these book are available
in Latvia, as reported by Panorāma
programme of LTV.
These books often state that Ukraine
has been a pro-Nazi country for a long
time, and that it has never been able to
maintain its independence. Many of those
books mention discrimination of Russianspeakers, praise the annexation of Crimea
and discuss all kinds of conspiracies.
According to the programme, Polaris
does not provide books with alternative
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opinions or alternative approach to the
aforementioned subjects.
Many Russian authors whose books
are found in the aforementioned bookstore
are tied to Russian budget funding. There
is also Eduard Limonov’s work ‘Kyiv
kaput’.
Pavel Danilin had previously worked
in United Russia and the administration
of the Russian president. Another author
– Dushenov – had spent multiple years
in prison for inciting hatred.
Russian politologist Dmitry Oreshkin
notes that pseudo-historic books are
in favour in Russia. However, those
available in Latvia are of low quality:
«There are internet trolls working in
Russia. Their objective is to ‘toss around
dirt’ in Russia’s information space. Here
we see paper-trolls and a clear sign of
disorientation campaign. It doesn’t matter
how ridiculous the things they write
appear to people. What is important is
that the truth drowns in all the lies. And I
don’t believe these people are not driven
by altruism.»
The management of Polaris had
previously announced that it does not
sell literature that appears unacceptable,
such as anti-religious texts. Multiple
years ago Polaris refused to sell writer
Vladlen Dozortsev’s book. Dozotsev had
previously said the reason for Polaris’
refusal was the ‘anti-Russian’ subtext
in his writing. Polaris Director Yelena
Vistrova does not agree with alleged
claims that the store has some sort
of censure when it comes to events
in Ukraine. «I am not in charge of the
assortment of books we provide. I only
know book publishers by their names. I
am not engaged in procurements of books
personally, so I don’t know the ins and
outs of the process…» – said Bistrova to
the programme.
Landmanis: in other countries,
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politicians like Lembergs would be
wiped into history’s dustbin
BNN - August 20, 2015
«In Latvia, you can say, discuss and
argue about absolutely anything, but once
the topic touches [Aivars] Lembergs,
everyone, including politicians of different
colour and status avoid it like fire,» –
says Ventspils City Council deputy Aivis
Landmanis in his rhetorical question about
the deterring and unnatural power of this
unspoken taboo.
«On 17 August news was quietly
announced in Latvia that Aivars Lembergs
became a suspect in the so-called oligarchs
case. Lembergs, among other things, is
accused of committing especially serious
crimes. Such politically discrediting news
would no doubt shock any democratic
society with any semblance of selfrespect. At the very least authorities would
request having the politician accused of
serious crimes removed from his post.
In countries like Sweden, Germany and
Estonia, such politicians would be swiftly
whipped off and tossed into the dustbin of
history, because these countries heavily
condemn bribery, abuse of official power
and trade of influence. This is because
they understand that such activities
serve no other purpose but to delay
economic development. Society in those
countries are proud of their economic
accomplishments, industrial development
and stories of technological success like
Skype and others,» – adds Landmanis.
«We also have many ‘accomplishments’
we are proud of. Our politicians have
managed to oppose adopting an ideology
that would condemn corrupt, wasteful,
money-laundering and capitalistically
cultivated activities. Unlike the ‘losers’
Estonians, our fearless politicians have
managed to resist ‘provocations’ and
not allow justice to be served to ‘honest
people’ who take what they want and

share amongst themselves. On 18 August
LTV Panorāma programme reported –
our country’s government has begun
tackling the 2016 budget development
process. The entire country held its
breath watching tired faces of ministers
and Saeima deputies so deep in worry
and discussions. What will it come to?
Will they find a solution? Suddenly
Aivars Lembergs’ face appears on the
screen. The audience can now relax.
The country’s national treasure, Latvia’s
NOKIA, has come to help our ‘heroic
government’. Aivars Lembergs – the one
man who knows best where money needs
to be put, and if there is no money – how
it can be pulled from wallets of employers
and pensioners,» – the deputy continues.
«What is this mystical power that
has lifted Lembergs above the law and
morals? One gets the impression that
crimes against human health and lives
are not an obstacles in Lembergs’ way
to steer Latvia in the direction favourable
to only its haters,» – believes Landmanis.
The deputy believes «the roots of this
taboo lie in Lembergs communist past,
in which Latvia was and is a province of
USSR. While other countries are proud
of their Skype, our people submit to the
father of another country’s soft power
experiment. More and more it seems
we have become hostages of special
services of a hostile country,» – says
the politician. Landmanis adds that «the
beating of NATO troops in Ventspils,
the cold response to pensioners from
Lembergs’ girlfriend [Solvita] Aboltina, the
inability to get rid of insufferable ministers
(Kaspars Gerhards and Anrijs Matiss)
and keeping the founder of Helsinki-86
human rights protection group, 64-yearold Linards Grantins under arrest only
serves to demonstrate the influence of
Communist KGB on nearly every political
party in the country.»

Riga Hosts NATO Conference on
Strategic Communication
On August 20, some of the most
influential minds from the world of strategic
communications, media, defence and
security gather in Rīga for the conference
“The Riga StratCom Dialogue: Perception
Matters”, organized by NATO Strategic
Communications Centre of Excellence
located in the Latvian capital.
The conference focuses on how
strategic communication can strengthen
the defence capabilities of NATO in
the new information environment and
has attracted more than two hundred
participants, including Heads of States,
foreign and defence ministers, NATO
representatives, as well as academics,
journalists, defence and communications
experts from NATO and partner nations.
The agenda of the conference includes
topics such as the lessons learned from
ISAF operations in Afghanistan, how
NATO can improve its defence by using
strategic communications, what is the role
of social media in modern conflicts, and
what communication methods DAESH
is using to recruit new supporters and
disseminate their propaganda.
“This will be the first high-level
conference on strategic communications
organised by the NATO Strategic
Communications Centre of Excellence,
and hopefully it will become a long-term
tradition to share the expertise on topical
strategic communications issues”, said
Jānis Kārkliņš, Director of the NATO
StratCom COE.
A high level session, “StratCom’s
Role in NATO Transformation” featured
Mr. Raimonds Vējonis, President of
Latvia, Dr. Laimdota Straujuma, Prime
Minister of Latvia, Mr. Tomasz Siemoniak,
Deputy Prime Minister and Minister
of National Defence of Poland, Ms.
Marina Kaljurand, Minister of Foreign
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Affairs of Estonia,Mr. Juozas Olekas,
Minister of Defence of Lithuania, Mr.
Edgars Rinkēvičs, Foreign Minister of
Latvia, Mr. David Bakradze, State Minister
of Georgia for European and Euro-Atlantic
Integration and other high ranking officials
from the COE’s sponsoring, supporting
and partner countries.
As part of the conference,
the inauguration of the new premises of
NATO STRATCOM COE was held, visited
by Mr. Raimonds Vējonis and Ms. Dalia
Grybauskaite, President of Lithuania.
Samoilovs and Šmēdiņš Win Gold
a t E u r o p e a n B e a c h Vo l l e y b a l l
Championship
Latvian Institute, 03.08.2015
Latvian beach volleyball pair
Aleksands Samoilovs and Jānis Šmēdiņš
triumphed at the 2015 European Beach
Volleyball Championship. In the final
match, Samoilovs/Šmēdiņš beat Italy’s
Alex Ranghieri and Adrian Carambula 2-0
(21:18, 21:18).
At the previous two European
Championships, Latvian players took
silver. Yet, this is the second time Latvia
wins gold at European Championships back in 2009, Inguna Minusa and Inese
Jursone had won European gold in the
women’s competition.
Samoilovs/Šmēdiņš were three points
ahead in the first set, 12:9, but the Italians
erased Latvia’s lead at 15 all. In the final
stretch, Samoilovs’ offense and a block
by Šmēdiņš put the Latvians back in the
lead and the first set ended 21:18. The
Italians briefly moved ahead at the
start of the second set, but Samoilovs/
Šmēdiņš brought the match to an end
with a second 21:18.
“As we entered the match, we really
said to ourselves that it was time to
break the negative series and win a final
here in Klagenfurt,” Samoilovs told the
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organizers. “This is a legendary place
and everyone in the world talks about this
centre court and all what happened here
throughout the years. So now we have
our small place in the history of this place.
It has been a difficult season with Jānis
being injured but now we are definitely
back on track and our focus is entirely
on getting as many points as possible in
order to secure our qualification for next
year’s Olympics in Rio de Janeiro.”
U.S. Congressional Delegation to Visit
Latvia
Latvian Institute, 18.08.2015
A delegation of U.S. Senators is
visiting Latvia to participate in the
inauguration ceremony for the NATO
Strategic Communications Center of
Excellence.
The delegation, led by Senators John
McCain and Sheldon Whitehouse, also
includes Senator John Barrasso. While
in Latvia, the delegation has a meeting
with President Raimonds Vējonis, Prime
Minister Laimdota Straujuma, and Foreign
Minister Edgars Rinkēvičs. Also, a visit
to Ādaži Military Base is planned to meet
with U.S. and Latvian troops.
The senators have confirmed
participation in the conference “The Riga
Stratcom Dialogue: Perception Matters”
at the National Library. Senator McCain
and Senator Barrasso last visited Latvia
in April 2014.
Merchandise Exports Continue on
Successful Trend
Bank of Latvia, 29.07.2015
In the first five months, exports of
goods continued to grow reaching a
2.0% increase year-on-year. The fastest
growth rate was observed for machinery
and electrical equipment, products
of chemical industry, building materials,
paper and cardboard products, as well
as plastic products.

The merchandise export shares
in the world import also continued to
increase; however, the hardly predictable
external environment development
remains an issue. Nevertheless, the
drop in exports to Russia has been
compensated by growth in other markets
such as Lithuania, Denmark, the UK and
the USA.
Furthermore, the situation in Greece
has not affected exports of Latvian goods,
neither directly due to its small share
(a mere 0.2 %) in total Latvian exports,
nor indirectly through Latvia’s main
export partners in the EU. Meanwhile,
good news was received: in April 10
Latvian dairy producers obtained a
permission to export their products to
China. Moreover, certification of 11
Latvian fish processing enterprises
was announced in May. Future holds
a promise of pleasant surprises from
markets in Europe, represented by a fairly
good cyclical recovery of the euro area in
the first quarter 2015.
Landmanis: people ought to tighten
belts so that lembergs & Co. can enjoy
being corrupt
BNN - August 14, 2015
People who cover up corrupt and
wasteful state officials are present
everywhere in the country, says Ventspils
City Council deputy Aivis Landmanis,
commenting on recent developments in
Latvia.
«Corruption Prevention and Combating
Bureau has caught Ugis Magonis redhanded. His case is considered one of
the biggest bribery cases in KNAB history.
This piece of news is then followed up
by another – Russia may halt its cargo
transit through Latvia. This has been
reported by multiple Latvian politicians
(Andris Ameriks, Andrejs Mamikins
and Anrijs Matiss). This may serve as
a signal that touching Magonis could

potentially have negative consequences
for Latvia’s national economy. Shortly
after announcement of this news, the
government decided not to allow multiple
Culture Ministry’s enterprises (including
Latvian National Opera and Ballet, New
Riga Theatre and Doll Theatre) to keep
their revenue, making them transfer
the money to the state budget. This
effectively prevents them from resolving
problems that have been present for
some time now. Finally, there is our
Finance Minister’s decision to announce
that ministries are to reduce their base
expenses by 1%, 3% or 5% in next year’s
budget,» – said Landmanis.
«Definitely. Maintaining our country’s
budget afloat is the duty of the opera,
theatres and everyone else except
for capital enterprises, freeports,
municipalities, state officials and the
government, who are allowed to do
anything they desire. All of us should
consolidate, tighten our belts in order to
let magoni, lembergi, matisi and others
enjoy corruption to the fullest extent and
spend our country’s wealth,» – said the
politician.
«Isn’t it time for ministers, port
managers, railway owners – Matiss
and others to resign? Gentlemen! Will
you once again say you have created a
proper system in which law enforcement
institutions’ attempts to take down big
thieves put in danger the country’s transit
industry? What kind of country is this
if it is not allowed to touch the biggest
thieves, because that would lead to us
losing cargoes? Who is responsible for
creating such a system? Is it not the
coalition and ministers responsible for the
industry and simultaneously controlled
by the big thieves? And what about your
responsibility for delaying port reforms?
Is everything alright there as well?» –
Landmanis rhetorically asks.
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He continues: «People working in
culture have the right to protest, because
not once in any point of their existence
did the freeports ever transfer money to
the state budget, aside from co-financing
one EXPO. They are not in any way
controlled by the state. As a result, the
state intentionally allows freeport boards
to freely misappropriate millions. This
especially applies to individuals like
Lembergs, Loginovs and their associates.
Before the state budget once again is
forced to tighten its belt, the people should
know the amount of money freeports
and other capital enterprises working in
Latvia’s transit industry have contributed
to the state budget over the past 25 years
and how much of our money they have
wasted on sponsoring certain people’s
desires. The people should know the
names of people who misappropriate
budget funds and why the country’s
culture sector is to be made a scapegoat
to save the state budget,» – says the
deputy.
«First of all, people accused of serious
crimes and officials with questionable
reputation should be refused rights to
make decisions on the use of multimillion budgets. Only then will you be in
any position to request the population to
tighten their belts,» – said Landmanis,
addressing high-rank officials.
President congratulates Latvians on
anniversary of de facto restoration of
independence
RIGA, Aug 21, BNS - Twenty four
years ago we regained the right to decide
own fate and be free, Latvian President
Raimonds Vejonis said in a statement
on the 24th anniversary of the de facto
restoration of the independence of Latvia.
On August 21, 1991, the
Latvian Supreme Council passed

the constitutional bill on the status
of the Republic of Latvia, restoring
Latvia’s de facto independence from the
disintegrating Soviet Union.
„The independence of the Latvian
state was expressly restored on the basis
of the 1922 Constitution and the doctrine
of the continuity of the state. After August
21, 1991, other countries recognized
restoration of our independence and we
regained the right to decide own fate and
be free,” the Latvian president said.
“Today we can take pride in our
accomplishments. We have successfully
restored and strengthened our country,
prosperity is growing and more
opportunities open up. We have returned
to the international community and have
become full-fledged members of the EU
and NATO,” he said.
He also referred to Latvia’s recently
concluded term as the EU presiding
country. “Twenty four years ago it would
have seemed a far-fetched dream but
today it is an accomplished fact,” the
Latvian president said.
But the last century taught us that
independence and a country of our own
should not be taken for granted, Vejonis
said. “Each and every generation must be
prepared to work for the common good, to
devote oneself to the national growth and
to defend our country, should it become
necessary,” he said.
„As the centenary of the Republic of
Latvia is approaching, let us work together
to make our Latvia even more successful
and stronger,” the Latvian president said.
On the 24th anniversary of the de facto
restoration of the independence of Latvia,
congratulatory messages have been
posted on Twitter also by the Latvian
Cabinet of Ministers and Latvian Foreign
Minister Edgars Rinkevics.
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