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Jā, internets var būt gan mēslu, gan zelta bedre

Anda Līce
Daudzi šodien teic, ka viņi no rītiem nemaz negribot atvērt ziņu avotus divu iemeslu
dēļ – vai nu viņiem tukšā dūšā piedāvā pasaules sliktās ziņas (cik vienā vai otrā
debesu pusē noticis avāriju, dabas katastrofu un cik bojāgājušo), vai viņi uzzina kaut
ko pilnīgi nebūtisku, piemēram, kā sabiedrībā zināmi cilvēki aizvadījuši brīvdienas.
Nedz viens, nedz otrs nevar būt drošs pamats, sākot dienu laikā, kad pasaule atgādina
ieplaisājušu trauku, kas pie jebkura neuzmanīga piesitiena var sašķīst gabalos. Kad
analītiskumu aizstāj atkārtoti notikumu pārstāsti, nav iespējams ieraudzīt kopainu.
Protams, rūpīgi meklējot dažādos avotos, to var iegūt, bet tas prasa laiku un kritisko
domāšanu. Mums chroniski trūkst kā viena, tā otra. Daudz vienkāršāk ir pieslieties
kādam viedoklim, aizslēpjoties aiz šobrīd stiprākā muguras. Ar to ir skaidrojams cilvēku
uzvedības apbrīnojamais lunkanums un kažoka atkārtota apmešana uz otru pusi,
tiklīdz mainās politiskie vēji. Jo sabiedrība mazāk izglītota, jo tā vieglāk iešūpojama.
Sākot dienu, ar rīta vingrošanu un kafiju vien ir par maz. Prāta un dvēseles
atmodināšanai šodien ir pieejami dažādi garīgie vingrinājumi. Milzīga nozīme ir
pašizglītībai, un te nu blakus grāmatām nenovērtējams izrādās internets. Viss gan ir
atkarīgs no tā, ko kuŗš tajā meklē. Jā, internets var būt gan mēslu, gan zelta bedre.
Sen zināma lieta – valoda ir durvis gan uz citu tautu kultūru, gan vēsturi. Pavisam
nesen es sev kanālā “YouTube” atklāju unikālu personību – krievu dramaturgu un
prozaiķi, cikla “Vēstures mīklas” veidotāju Edvardu Radzinski. Nekad agrāk nebiju
dzirdējusi iztēli tik rosinošu vēstures notikumu izklāstu un sasaisti laikā un telpā.
Pēc izglītības vēsturnieks, šis astoņdesmitgadīgais vīrs spēj viens piepildīt skatuvi
un nepievilt skatītāju un klausītāju gaidas pēc atbildēm uz neskaitāmajiem “kāpēc”.
Grozi kā gribi – Nerons atkārtojas Staļinā, Francijas revolūciju kopē Krievija, to, ko tā
saucamie kristieši savā laikā darīja ar tautām un viņu kultūru jaunatklātajās zemēs,
šodien ir uzsācis radikālais islāms. Tieši traģiskajos notikumos un personībās joprojām
ir tik daudz pirmajā brīdī neizskaidrojamā, ka to uztveram kā kaut ko pārdabisku.
Cilvēces pagātne brīdina – vēsture vienmēr atkārtojas, kad pie varas nonāk indivīdi
ar maniakālu tieksmi pēc varas un sabiedrība to laikus nepamana un neierobežo.
Diemžēl tā visbiežāk nemaz nevēlas ierobežot, jo tieši šādi indivīdi īsteno arī
pašā sabiedrībā snaudošās tieksmes. Jautājums ir nevis par kādiem tirāniem un
oligarchiem tur augšā, bet par pašu sabiedrību – tātad par mani un tevi.
Latvijas Avīze, 6. aprīlis, 2016.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

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

pirmdienās no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās no
plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, 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, 13. maijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.
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Senioru saiets 13. maijā

Saietu sāksim ar dokumentālfilmu
par Baltiešu universitāti Pinebergā,
Vacijā. Redzēsim tās īso vēsturi, kā tā
sākās, kā darbojās, ko sasniedza, un
kā tā beidza savu darbību. Šīs ir vērtīgs
vēsturisks dokuments, kas demonstrē
ko var panākt ļoti grūtos apstākļos ar
gribu un apņemšanos. Droši vien vēl ir
kāds bijušais students arī šeit Sidnejā,
varbūt redzēsiet kādu pazīstamu seju,
gan daudz daudz jaunāku. Filma ir angļu
valodā.
Redzēsim arī pēdējo, ceturto , no
sērijas “Būt Latvietim – Austrālija”,
ka arī dokumentālfilmu no sērijas
“Latvija, Ulmaņlaiki”, par 1924/25 gadu.
Pirms saieta un starpbrīdī, kā vienmēr
Dāmu kopas dāmas piedāvās visādus
gardumus.
Ivars Šeibelis

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2016. gada aprīlī SLB ir apsveikusi Jāni
Treimani, Juri Krādziņu, Ilgu Kārkliņu un
Velgu Galviņu. ■

SLB valdes sēde
13. aprīlī

Sēdi atklāj biedrības priekšsēdis Jānis
Čečiņš un sēdē piedalās Ivars Šeibelis,
Pēteris Kļaviņš, Andris Galviņš, Imants
Līcis, Klāra Brūvere, Ināra Krūmiņa,
Mārtiņš Tuktēns. Protokolē Ināra Graudiņa.
Būvdarbu komiteja vēl meklē jumta
labošanas firmas, kas būtu ieinteresētas
salabot vai atjaunot skārda jumtu virs

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1952. gada

Fomaida Siļķēna

Dzimusi 1923. g. 18. aprīlī, Rēzekne, Latvijā
Mirusi 2016. g. 27. martā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedre kopš 1952. gada

Tatjana Vītola

Dzimusi 1926. g. 25. jūlijā, Latvijā
Mirusi 2016. g. 4. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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skolas klasēm.
Kristīne Saulīte apmācījusi organizāciju pārstāvjus, kā ievietot sarīkojumu
informāciju LAAJ mājas lapā. No SLB
apmācībās piedalījās J.Čečiņš un O.Greste
Valsts svētku runu šogad sniegs
Sarmīte Eilerte.
I. Krūmiņa izsakās, ka ir problēma
ar mašīnu novietošanu darbiniecēm, it
sevišķi pirmdienas vakaros, kad dāmas

nāk ar zupas katliem. Vajadzētu gādāt, lai
būtu mašīnas vieta darbiniecēm arī citos
dežūres laikos.
Lai gan gaisa kondicionētājs jau strādā
tā remontdarbi vēl nav pilnīgi nobeigti, jo
dūmu uztvērēja sistēma, kas gādā par
dūmu izvadīšanu ugunsgrēka gadījumā,
vēl nav izremontēta.
p.k.

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

Okupācijas mūzejs
un Zedelgema

jūlija. Viņš dzimis Melburnā, apmeklējis
Melburnas Latviešu biedrības Daugavas
skolu un Latviešu vidusskolu. Gunārs ir
K ā d a m p u s s i m t a m daudzus gadus aktīvi darbojies latviešu
apmeklētāju 3. aprīlī Sidnejas sabiedrībā Austrālijā – vadījis Latviešu
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa jaunatnes apvienību Austrālijā, dziedājis
zālē priekšlasījumu teica Rotas un Dainas koŗos, izveidojis
Latvijas Okupācijas Mūzeja Melburnas Etnografisko mūzikas
(LOM) direktors Gunārs Nāgels, bet pēc ansambli MĒMAIS, kā arī septiņus
gadus vadījis 3EA
tā varēja noskatīties 57
latviešu radio raidījumus
minūšu filmu par latviešu
Melburnā. 1974. gadā
leģionāru gūstekņiem
Monaša Universitātē
Zedelgemas nometnē,
Gunārs Nāgels ieguva
viņu piedzīvojumiem
zinātnes bakalaura gradu
un pazemojumiem.
matēmatikā ar uzslavu,
Sarīkojumu pieteica SLB
1979. gadā – filozofijas
valdes priekšsēdis Jānis
doktora gradu Zinātnes
Čečiņš, pastāstot arī
fakultātes Matēmatikas
Gunāra Nāgela biografiju:
dapartamentā, bet 2013.
Gunārs Nāgels ir Latvijas
gadā – maģistra gradu
Okupācijas mūzeja
Gunārs Nāgels
lietisķā valodniecībā. No
direktors kopš 2014. gada
Foto: Ojārs Greste
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1973. līdz 1986. gadam bijis mācībspēks apmeklētāju, no tā skaita 7,000 skolnieku.
Monaša un Melburnas Universitātēs un Tur notiek arī semināri vēstures
citur. 1980. gada beigās un līdz 2003. skolotājiem, ekskursijas citu valstu
gadam vadījis vairāku starptautisku karaļiem, prezidentiem, vēstniekiem,
informatikas projektu ieviešanu un ģenerāļiem u.t.t. Tur sagatavo izdevumus
kontrolēšanu Saudi Arābijā, Vācijā un p e r v ē s t u r e s j a u t ā j u m i e m , r ī k o
Latvijā. Tagad ir laikraksta Latvietis konferences. LOM krājumā ir ap 55,000
redaktors un PBLA Kultūras fonda preses priekšmetu, kuŗus papildina un izstāda.
nozares priekssēdis.
LOM rīkoja izstādi Katalonijas galvas
Sarīkojumu iesāka ar īsu tvartu par pilsētā Barselonā, kur Katalonijas koris
LOM izglītības nodaļu. Sekos atstāstīti dziedāja Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons,
Daugava, pirmos divus pantus latviski
izvilkumi no priekšlasījuma.
Triju okupāciju laikā Latvija zaudēja un pēdējo kataloņu valodā. 2014. gadā
kādu trešo daļu no saviem iedzīvotājiem. LOM rīkoja izstādi arī Ķījevā, Ukrainā
Mūzejā skolēni apmeklētāji var aplūkot Holodomora piemiņas mūzeja atklāšanā
un aptaustīt tur izstādītos priekšmetus. un tajā diena iesākās arī šaušanās
Diemžēl ēka Strēlnieku laukumā patlaban Maidana laukumā.
LOM financēm 2015. gada budžetā
ir slēgta, jo tur paredzēts piebūvēšanai
bija 17 % ienākumu no apmeklētājiem, 29
Nākotnes nams.
LOM dibināja 1993. gadā un to % no dotācijām (no Kultūras ministrijas
sākumā vadīja 11 cilvēku grupa, pārsvarā un ap 20,000 latu no Rīgas domes), 6 %
trimdas latvieši no ASV. Tagad mūzeja no peļņas un 48 % no ziedotājiem.
Tā kā mūzejam ēka vienmēr bijusi par
biedrībā ir ap 50 locekļu, ieskaitot G.
mazu, paredzēta piebūve, lai izveidotu
Krastu, S. Ēlerti un citus.
Pati ēka sākumā celta par godu Nākotnes namu, kuŗā pelēkā ēka raksturo
Ļeņina 100 dzimšanas dienai 1970. tumšo pagātni, gaišā granīta piebūve
gada 16. aprīlī. To nosauca par Latviešu gaišo tagadni un stikla siena apskaidrotu
Sarkano Strēlnieku mūzeju, bet nākotni. Aiz blakus esošā Melngalvju
slēdza pēc Latvijas valsts neatkarības nama paredzēta septiņu stāvu viesnīca.
atjaunošanas 1991.
gadā. Tomēr ēka nekad
netika pabeigta un daļu
no ēkas izjauca pirms
tā kļuva par Okupācijas
mūzeju.
Tagad, juridiski, LOM
ir privātmūzejs, kas
pieder LOM biedrībai,
kas savukārt ir reģistrēta
ka sabiedriska labuma
bezpeļņas organizācija.
LOM ir akreditēts mūzejs
un reģistrēta izglītības
iestāde.
Mūzejā katru gadu Uz Gunāra Nāgela referātu bija ieradušies ap pussimts
bija pāri par 100,000
cilvēku.

Tomēr projekta būve aizkavējusies.
Projekta sacensību izsludināja 2012.
gadā, projektu iesniedza Rīgas būvvaldei
2015. gadā, bet tā 2016. gada janvārī
iesniegumu noraidījusi, jo architekts saka,
ka būvdarbs nav labs, jo neiekļaujoties
viduslaiku skatā. 4. pants likumā runā
par architektonisko kvalitati, pieminot
sabiedrības intereses, bet nekur nav
paskaidrots, kādas tās ir. Atbilde jādod
pilsētas attīstības departamentam.
Būvvaldes lēmumu tagad pārsūdz un
sagaida, ka valdība grozīs likumu, jo
LOM ir nacionālo interešu objekts.
Pret LOM Nākotnes ēku vienmēr
notikusi tās kavētāju pretdarbība.
Būvdarbību apturēt aicinājuši 20
architekti, jo vecā pelēkā ēka esot
„modernisma brīnums” līdzīgs kā
Dailes teātris un Salaspils memoriāls.
Pretdarbība kļuvusi ļoti plaša, kuŗas
priekšgalā architekte Zaiga Gaile esot
galvenā pretiniece. Vienmēr nākot
jauni argumenti, un visi līdzekļi labi, lai
mūzejs nedarbotos Vecrīgas centrā.
LOM piedalījusies daudzās sēdēs,
sapulcēs un pārrunās, kas aizņem daudz
laika un līdzekļu. Latvijas galvenās
amatpersonas, kā valsts prezidents,
prezidenta atvietotāja Mūrniece, ministru
prezidents un ministru kabinets LOM
atbalsta.
LOM izstāde bija pārvesta uz
kādreizejo čekas namu, tā saukto
„Stūŗa māju” Brīvības un Stabu ielas
stūrī. Policija no tās izvācās pirms 8
gadiem. Tur tagad ir piemineklis „Melnais
slieksnis.” Stūŗa māja bija atvērta
no 2014. gada 1. maija līdz oktobrim
(sakarā ar „Rīga 2014”). Ēka atvērta
arī ziemā, bet apsildīšana ir dārga.
Līdz 2017. decembrim ir nomas līgums,
par ko mūzejs maksā īri. Tur vēl ir 5
tukši stāvi. Bijis arī fasādes un jumta
remonts. Ēka oriģināli saukusies par
Tetera namu. Baigajā gadā tur atradās
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čeka, bet vāciešu slepenais dienests
tur neatradās, jo tas bija Reimersa ielas
namā Raiņa bulvarī 6., kur tagad atrodas
4 zvaigžņu viesnīca.
Sarīkojuma apmeklētājiem rādīja arī
plānus no Stūŗa mājas stāviem. Viss
tur vēl nav izpētīts. Esot vēl neizpētīti
tuneļi u.t.t.
Jautājumu daļā vispirms Valdis
Krādziņš jautāja: „Kas ir aiz kampaņas
pret Nākotnes nama būvi?” – Atbilde:
”Tas kam ir izdevīgi, ka nestāsta taisnību.”
Aldis Birzulis: „Vai Saeimai ir tiesības
teikt, lai izbeidz pretdarbību nama
būvei?” – Atbilde: „Nav tādas tiesības,
bet būtu, ja pieņemtu attiecīgu likumu.”
Aldis Birzulis: „Vai plašāka publikas
reprezentācija palīdzētu Nākotnes
namam?” – Atbilde: „Lielākā daļa no LOM
biedriem dzīvo Latvijā.”
Jautājums: „Vai namu nobeigs līdz
2018. gada 18. novembrim?” – Atbilde:
„Namu bija paredzēts nobeigt 2014.
gadā.”
LOM pārstāve Austrālijā Ināra
Graudiņa jautāja: „Kādam projektam
vislabāk ziedot naudu?” – Atbilde: „Bez
norādījumiem.”
Valdis Krādziņš: „Kāds stāvoklis ar
čekas maisiem?” – Atbilde: „Komiteja
saka, ka iet grūti. Lietas iet no ministrijas
uz ministriju. Ir arī datora lenta. Lietas iet
lēni un neiet uz priekšu.”
Pēc šī ļoti interesantā un informatīvā
priekšlasījuma sekoja filmas Zedelgema
izrāde.
Kā jau to katrs var iedomāties,
dokumentālā filmā Zedelgema ir tik
daudz vielas, ka visu nevar ne atminēt,
ne pierakstīt, tādēļ te sekos tikai
daži subjektīvi izvēlēti izvilkumi tās
raksturošanai. Atmiņai palīdz arī maza
brošūriņa, kas pievienota tvartam ar
kādiem 50 filmas attēlu izvilkumiem
un paskaidrojumiem. Kā brošūriņā
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kompasi, kartes, binokļi, foto
un radio aparāti, velosipēdi,
kuŗi pēc kādiem 8 mēnešiem,
kad atbrīvotie nometni atstāja,
bija pazuduši. Nometnē bija
arī 30,000 vācu gūstekņu,
kas bija novietoti abos galos
aiz trijiem latviešu sprostiem.
Sākumā bijis liels papīra
trūkums, jo katram izdotas
tikai trīs tualetes papīra
lapiņas, bet vēlāk saņemti
bagatīgi papīra ziedojumi, tā
kā varējuši izdot pat vairākas
Gunārs Nāgels ar kādreizējiem Zedelgemas u z r o t a t o r a p a v a i r o t a s
nometnes iemītniekiem Albertu Cini un Uldi Poguli nometnes avīzes (Rīta ziņas,
Ceļa mala, Laika griežos) un žurnālu
ierakstīts, filma, kuŗas autors un režisors Nameja gredzens. Filmā ir arī zīmējumu
ir Andrejs Feldmanis, veltīta Latvijas attēli. Diemžēl pie M. Gaujas zīmējumā
valsts simtgadei, bet tā kā tur arī ir ir kļūda, jo dzejoļa „Nebeigs cīnīties
apsveikums DV organizācijas 70 gadiem, Latvijas dēli: pašā ellē tie gatavi nokāpt...”
tad jau, saprotams, veltīta arī tai. 2014. autors ir Kārlis Skalbe, bet ne Rainis.
gadā no okupācijas mūzeja Zedelgemā
Sākumā vēl gūstekņi bija spēcīgi,
ieradās LOM speciālisti, lai tur darinātu bet vēlāk, samazināto pārtikas devu
filmu.
rezultātā, no sporta vajadzējis atteikties.
Nometnē, kuŗas platība ir kādi 150 Nodarbību laikā invalīdi pakustinājušī
hektari, atrodas 5 kilometru pa dzelzceļa atsevišķi katru roku vai kāju. Pret
līnijas atzaru no Zedelgemas stacijas, gūstekņiem ļoti slikti izturējies kāds
kas, savukārt, atrodas uz dzelzceļa
līnijas starp Brigi un
Briseli Beļģijā. Filmā
rādīja arī kādu karti no
šīs Beļģijas apkārtnes,
kuŗā visi vietu vārdi bija
rakstīti ar krievu burtiem,
jo krievi šīs kartes savā
laikā zīmējuši Eiropas
okupācijas vajadzībām.
Pavisam nometnē bijuši
11727 latviešu leģionāru,
kas tur ieradušies no
1945. gada 2. līdz 9.
septembrim. Tie izģērbti,
apkaisīti ar DDT un
viņiem atņemti dažādi
Gunārs Nāgels, Uldis Pogulis, Vija Spoģe-Erdmane un
personīgi piederumi:
Alberts Cinis.

8

Skolotāju konference
Sidnejā

Skolotāju konference Sidnejas
Latviešu namā notika no 9. līdz 10. aprīlim,
piedaloties latviešu skolu skolotājiem
no Austrālijas, kā arī Latviešu valodas
aģentūras (LVA) dalībniekiem, Valsts
izglītības un satura centra (VISC) pārstāvei
un PBLA pārstāvei no Latvijas. Bija kupls
dalībnieku skaits – 40 personas – gan
skolotāji, gan brīvklausītāji.
Daina Grosa, PBLA Izglītības
Padomes (IP) locekle un LAAJ skolu
nozares vadītāja, kā arī konferences
rīkotāja, lūdza prof. Jāni Valdmani,
Latviešu valodas aģentūras direktoru,
atklāt Skolotāju konferenci Sidnejā 2016.
Profesors atzīmēja, ka mums ir kopīgs
mērķis, stiprinot latviešu valodu un
kultūru pasaulē. Viņš arī teica, ka mācību
materiālu sagatavošanā un mācību
procesa nodrošināšanā svarīgākā nozīme
ir skolotājam. No visām latviešu vērtībām
latvieši liek savu valodu pirmajā vietā. Tad
runāja LAAJ priekšsēde Kristīne Saulīte.
Viņa teica, ka divas trešdaļas no ārzemēs

Profesors Jānis Valdmanis
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angļu ārsts, kas tiem katru dienu jautājis,
kāpēc tie cīnījušies Vācijas pusē. Daudzi
sākuši slimot, citi ar depresiju un 80 arī
nomiruši un apglabāti Lomelas kapsētā,
Ostendē.
Nometnē bija arī dievnams un trīs
mācītāji: luterāņu mācītājs Olģerts
Kraulis (kas iesvētījis 226 leģionārus),
katoļu priesteris Kazimirs Ručs un
baptists Vikmanis.
Majora Viļa Hāznera ierosmē
nometnē izveidojušies arī divi varietē
teātŗi. Katru mēnesi cita programma,
kuŗai katrai vairākas izrādes, jo tikai kādi
450 varējuši noskatīties vienā laikā, bet
citi gājuši skatīties katru izrādi.
Viens no leģionāriem, invalīds
ar zaudētu kāju, izgriezis protēzi ar
kabatas nazīti no malkas pagalēm.
Citi pagatavojuši derīgas lietas no
dažādiem pieejamiem materiāliem.
No dažādiem materiāliem izveidots arī
Brīvības pieminekļa samazināts modelis,
ko nometnē atklāja valsts svētku svinībās
1945. gada 18. novembrī.
Kad nometnē ieradušies krievi, lai
aicinātu leģionārus uz dzimteni, angļi tos
sākumā neesot gribējuši ielaist, bet vēlāk
piekāpušies, bet kad propagandists sācis
runāt, neviens nav varējis dzirdēt, ko viņš
saka, jo visā telpā atskanējuši gan govju
māvieni, gan jēru brēcieni, gan vistu
klukstēšana un citu dzīvnieku trokšņi, tā
kā runātājam, majoram pēc 10 minūtēm
bijis telpa jaatstāj. Tomēr vēlāk kādi 199
atgriezušies Latvijā.
No gūsta leģionārus atbrīvoja sākot ar
1946. gada martu. Kāds anglis, kapteinis
Stīvens, varbūt mazliet pārspīlējot,
nometnes atstājējiem teicis, ka viņš esot
visādus cilvēkus sastapis, bet nevienu
tādu kā latviešus, jo, ja vienu latvieti
ieslodzītu pliku, tad tas pēc nedēļas
iznāktu ārā apģērbies un ar koferi rokā.
Juris Krādziņš
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Dace Dalbiņa
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dzīvojošajiem latviešiem vēlas, lai viņu
bērni saprot un pārvalda latviešu valodu.
Un tālmācība ir līdzeklis, kā uzturēt latviešu
valodu. Daina Grosa tad sveicināja viesus.
Viņa minēja, ka ir brīnums, ka latviešiem
ārvalstīs pastāv trešā latviski runājoša
paaudze. Katrs bērns ir svarīgs. Jārada
bērnam piederības sajūta ar Latviju.
Bērniem ir jāpatīk iet skolā. Valoda ir
jāmāca strukturālā veidā. Tikai 10% no
latviešu bērniem ārpus Latvijas apmeklē
latviešu skolas.
Dace Dalbiņa, Latviešu valodas

Anta Lazareva

aģentūras direktora vietniece, paskaidroja
par Latviešu valodas aģentūras atbalsta
pasākumiem diasporai 2016.gadā.
Aģentūras darbības mērķis ir veicināt
latviešu valodas, kā Latvijas Republikas
(LR) valsts valodas un ES oficiālās
valodas statusa nostiprināšanu un
ilgtspēju attīstību. Āģentūrā strādā ap 22
cilvēki. Aģentūra izdod vārdnīcas, latviešu
un arī lībiešu valodu mācībvielu, kā arī
rūpējas par skolotāju tālāku izglītību. PBLA
sadarbojas ar aģentūru jau kopš 2005.
gada. Ja nebūtu sadarbība ar diasporu,
tad darbs nebūtu veiksmīgs. Tad izklāstīja
LVA budžetu diasporai. Salīdzinot ar 2010.
gadu, atbalsts ir manāmi pieaudzis. 2010.
gadā tas bija 34,433 eiro, bet 2015.gadā
jau 212,330 eiro. Diaspora saņem ap
vienu piekto daļu no aģentūras budžeta.
Ir atbalsts Eiropas skolām, kā arī skolām
ārpus Eiropas, ieskaitot skolām Krievijas
federācijā. Notiek arī kursi: šogad no
26.-28. jūlijam Latgalē paredzēta latviešu
valodas apguves nometne „Mana Latvija”.
Aģentūra arī nosūta grāmatas diasporai.
Katru gadu 26. septembrī aģentūra
piedalās pasākumā Eiropas valodu
dienā. Jautājumos pēc referāta pacēlās
vajadzība pēc ļoti elementāras mācību
grāmatas mūsu skolēniem – ar angļu
valodu kā starpniekvalodu.
Sekoja Austrālijas latviešu skolu
pārskati. Pārskatus sniedza Ingrīda
Veidnere no Sidnejas pamatskolas, kur
ir 32 skolēni (5-16.g.v.); Dace Ose-Abey
no Brisbanes latviešu skolas, kur ir 10
bērnu (2-16.g.v.); Linda Graudiņa no
Melburnas pamatskolas, kur ir 42 bērni;
Amanda Hirsta no Melburnas bērnudārza;
Mārīte Rumpe no Adelaides skolas, kur
ir 12 mazie un 27 lielie; Ilga Vasele no
Adelaides latviešu vidusskolas, kur mācās
viens skolēns.
Sekoja prof. Jāņa Valdmaņa lekcija:
„Latviešu valodas prasme un valodiskā
uzvedība: Sociolingvistiskais aspekts”.
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Profesors ir mācījis ilgāk nekā 30 gadu
Latvijas Universitātē un bijis saistīts ar
pētniecību, latviešu valodas sintaksi,
semantiku un valodas polītiku. Profesors
stāstīja, ka 2014. gada aptauja rāda, ka
aptaujāto cittautiešu pašvērtējumā 33%
uzskata savu latviešu valodas prasmi
par labu, 32% par viduvēju, 16% par ļoti
labu, 15% par pamatprasmi un 9% neprot.
Salīdzinājumā – 1989.gadā tikai 23%
cittautieši prata latviešu valodu jebkādā
līmenī. Profesors uz ekrāna izrādīja daudz
slīdīšu ar tabulām par valodas lietošanu
un tos izklāstīja.
Pēc kafijas pauzes Dace Dalbiņa
sniedza lekciju: „Latviešu valoda kā
svešvaloda Latvijā un diasporā”. Eiropas
valstis izstrādāja valodas apguves līmeņus

un izveidoja Eiropas valodas portfeli.
(Galvenais iemesls ir, lai sekmīgi apgūtu
svešvalodas saziņai un darba nolūkiem
citur Eiropā – VK). Latvijā mazākumtautību
izglītība ir septiņās valodās. Tas ir polītiski
svarīgi. Latvijā ir arī bēgļi no citām valstīm.
Ir izdotas mācību grāmatas „Palīgā”
sērija un sāk izdot grāmatu sēriju „Laipa”.
Laipa jau ir iznākusi valodas līmenī
A1. Ir arī financiāls atbalsts septiņiem
lektorātiem ārvalstu augstskolās, kur
pasniedz latviešu valodu: Sietlā (ASV),
Kauņā, Prāgā, Pekinā, Tallinā, Tartu un
Ļvovā - tagad arī Helsinkos. Pašlaik 21
ārzemju augstskolā pasniedz latviešu
valodu.
Pēc garšīgām pusdienām, ko

Sidnejas latviešu biedrības Dāmu kopas
par labu Okupācijas mūzejam
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Jānis Jaudzems
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sagatavoja Sidnejas sestdienas skolas
vecāki, Anta Lazareva nolasīja lekciju:
„Valodas prasmes līmeņi – kā tie saistāmi
ar latviešu valodu diasporā?”
Valodas prasmes līmeņi ir domāti
svešvalodu apguvei. Augstākais līmenis
ir “Proficient user”. Tas sastāv no C2brīvi pārvalda valodu (Mastery) un C1profesionāli pārvalda valodu (Effective
Operational Proficiency). Vidējais līmenis

- “Independent user” sastāv no B2 patstāvīgi spēj lietot valodu, progresīvais
sliekšņa līmenis (Vantage) un B1- sliekšņa
līmenis (Threshold). Pamata līmenis “Basic user” sastāv no A2 - Elementāra
valodas prasme pirmssliekšņa līmenis
(Waystage) un A1 - Izdzīvošanas līmenis
(Breakthrough). Latvijā sāk izstrādāt
mācību materiālus lietojot valodas līmeņu
specifikācijas, piemēram, grāmatu sēriju
„Laipa”, kuŗa ir jau iznākusi A1 līmenī.
Nākošo lekciju „Mans prakses laiks
Latvijā – ko jaunieši var darīt pēc skolas
beigšanas” sniedza Andrejs Jaudzems,
kas studē inženieru zinātnes Monaša
universitātē Melburnā. Viņš ir Annas
Ziedares vasaras vidusskolas absolvents
un ir 20 gadus vecs. A. Jaudzems
stāstīja par savu darba praksi Latvijā.
Katra ES dalībvalsts rotācijas kārtībā
uz 6 mēnešiem kļūst par prezidējušo
valsti un vada ES Padomes darbu.
Latvija bija prezidējušā valsts 2015.
gada pirmajā pusē. A.Jaudzems strādāja
sekretāriatā, starp profesionāliem, kas
gatavoja prezidentūru. Latvijā bija 181

No Kreisās: Ļena Rumpe, Anta Lazareva, Vineta Vaivada, Jānis Valdmanis
Dace Dalbiņa un Anta Spunde.
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un klasē māca daudzos līmeņos. Mājas
darbiem un daudziem materiāliem ir
jābūt ar paskaidrojumiem angļu valodā.
Redzējām arī video no vienas mācību
klases nodarbībām. Ļ. Rumpe ir ļoti
piestrādājusi pie savas programmas.
Nākošo lekciju sniedza Anta Spunde un
Arnis Gross – „Latviešu valodas tālmācības
programma un tās izstrāde”. Anta Spunde
ir PBLA IP izpilddirektore un Arnis Gross
PBLA IP techniskais konsultants. Arnis
Gross parādīja piemērus valodas mācību
mājas lapām internetā. „Quizlet” var
lietot vārdu krājumu papildināšanai. Ir arī
lietotnes (apps) - „DuoLingo” (programma,
ko lieto ap 120,000,000 cilvēki pasaulē
bet tur latviešu valoda nav iekļauta),
„uTalkLatvian”, „Bitsboard”, „Lociņš”,
„Tilde Translator”, „Latvian nouns”,
„Latvian verbs”, „Vārdenīte”, „Ābece”;
„Kas, kas, ko”; „Lakstīgala un Ēriks”
(runas atpazīšana valūtas konvertēšanai).
Pašlaik ir izveidots tālmācības rīka vienas
nodarbības paraugs/prototips un notiek
sagatavošanas darbi tālmācības rīka
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prezidentūras diena. Šajā laikā notika
kopā 225 kultūras pasākumi un 197
sanāksmes. Arī citiem jauniešiem no
vasaras vidusskolas ir bijuši sarunāti
darbi Latvijā.
Sekoja divu darbu grupu nodarbības.
Vineta Vaivade vadīja grupu „Idejas
diferencētai mācīšanai valodas
klasēs” un Anta Lazareva vadīja grupu
„Diagnosticējošo valodas pārbaudes
darbu veidošana un izmantošana valodas
apguvē”.
Ar to arī beidzās konferences pirmā
diena. Pēc tam dalībnieki piedalījās
vakariņās vietējā korejiešu restorānā un
sadziedāšanās vakarā ar Viktoriju Mačēnu
un Kaiju Upenieci.
Iesākot otro konferences dienu,
Ļena Rumpe sniedza lekciju „Adelaides
latviešu skolas eksperimentālā mācību
programma – teorija un prakse”.
Mārīte Rumpe no Adelaides skolas arī
piepalīdzēja. Programmas teorētiskais
pamatojums ir sintezēts no dažādām
apmācību teorijām. Mācības ir tematiskas

Izbraukumā uz Manliju (Manly), no kreisās: Jānis Valdmanis, Dace Dalbiņa, Dace
Geigena, Viveta Vaivoda; priekšējā rindā: Dace Freija, Amanda Hirst-Whyte, Anta
Spunde, Anta Lazareva, Aija Vinzora (Windsor), Mārīte Rumpe, Valda Jefimova,
Ilga Vasele, Daina Grosa.
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izveidei. Par saturisko daļu būs atbildīga
Latviešu valodas aģentūra, PBLA IP
techniskā komanda veidos technisko
darbu. Mērķauditorija ir diasporas
pusaudži, jaunieši un pieaugušie jebkuŗā
vietā pasaulē.
Pēdējo lekciju „Latviešu valodas
aģentūras „Māci un mācies” portāls - kas
tur atrodams, kā to izmantot valodas
mācīšanā” nolasīja Vineta Vaivade.
Aģentūrai ir brīvpieejas elektroniski
mācību un metodiskie resursi. Tie ir
atrodami vietnē „Māci un mācies” un
www.saziņastilts.lv Arī ir „E-pupa”. Valodas
mācības arī iepazīstina ar Latvijas vēsturi
un ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijām.
Beigās vēl parādīja īsu video sižetu par
suitu sievām.
Pēc lekcijām notika nodarbības
divās darba grupās. Pirmā bija „Ieskats
LVA izveidotajā mācību vielā diasporai/
studentiem”, ko vadīja Vineta Vaivade. Viņa

Seniori aprīlī

Senioru saiets Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē 8. aprīlī iesākās
ar padomju Latvijas laikā uzņemto filmu
par plostiem Daugavā. Ja esmu pareizi
noklausījies un pierakstījis, tad gada
laikā Rīgu sasniedzot 200,000 plostu,
kas liekas ievērojams skaitlis. Filma
parādīja, kā no nocirstiem kokiem,
kuŗus ieveļ Daugavā, tos sasien plostos
un tad peldina pa upi lejup uz jūŗas pusi.
Lai nu kā būtu ar plostošanu, otrā
filma mums vēstīja par Amerikas latviešu
rosību, to starpā parādot Čikāgas goda
konsulu Norbertu Klaucēnu, Čikāgas
kādreizējo mācītāju Vili Vārsbergu,
tagadējo PBLA priekšsēdi Jāni Kukaini,
komponisti Lolitu Ritmani, Čikāgas
„piecīti” Albertu Legzdiņu un daudzus
citus, kam visiem bija kaut kas ko
pasacīt, bet to visu nav iespējams ne

minēja dažādus materiālus - piem. Laipa
A1, Latviešu valoda studentiem (mācību
grāmata/skolotāju grāmata), Lociņš,
Jaunā lasāmgrāmata 12-14.g.v. bērniem”
u.c. Otrā bija pārrunas - „Skola absolvēta,
ko tālāk?”, ko vadīja Daina Grosa un Anta
Spunde. Tika minētas iespējas – Sveika
Latvija (13-15 g.v.) /Heritage Latvija (ALA
projekts); par abām informācija pieejama
www.alausa.org (13-15g.v.)/ prakses darbs
Latvijā, 6-8 nedēļas (19-29.g.v.) / 2 x 2
Latvijā (www.2x2pasaule.lv)/ Vasaras
nometnes Latvijā/ darbs valsts pārvaldē
tiem jauniešiem, kas jau beiguši studijas
ārpus Latvijas un ir speciālisti savā laukā.
Pirmdien dalībnieki pavadīja jauku
dienu ekskursijā, braucot ar kuģīti un
pastaigājoties pa Menliju (Manly), kā
arī vēlāk ap Operas namu, pirms devās
mājās.
V. Krādziņš

pierakstīt, ne atkārtot. Lai nu tomēr
būtu kāda statistika, tad atkārtošu, ka
no visiem 200,000 (šoreiz ne plostu,
bet cilvēku), kas 1944/45 atstāja Latviju,
45,000 esot nokļuvuši ASV, un, cik
varu noprast, galvenokārt Čikāgā,
kaut arī citās pilsētās, ka, piemēram,
Ņujorkā, Minneapolē un LosAndželosā,
viņu skaits ir ievērojams. Cik zinu,
tad Čikāgā arī var noklausīties radio
raidījumus latviešu valodā. Latvieši
sākuši ierasties ASV ap 1949. gadu, kad
viņus sagaidījuši kā „baltos nēģerus”
darbam Amerikā.
Pirmo daļu pabeidza ar filmu par
ziemu Kuldīgā ar korāļa Jūs, bērniņi,
nāciet melodijas skaņām, kur bija
redzama ledus ieskautā Ventas rumba,
sniegu apskautās Kuldīgas ielas ar
kādiem putniņiem, kas ziemā meklēja
barību. Melodija pārmainījās uz mazo,
kluso Betlēmi un bija vēl kāda cita pirms
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filmas beigām.
Sarīkojuma otrā daļā redzējām filmu
par Trešās valsts galu (The End of the
Third Reich), kas gan iesākās ar tās
it kā gala sākumu,vāciešu iebrukumu
Krievijā, tā saukto Barbarosu. Filmas
gaitā arī pastāstīja, ka Otrā Pasaules
kaŗa laikā gājis bojā 40 miljonu un puse
no tiem civilistu. Ar to tad 2. Pasaules
kaŗš atšķiŗas no 1. Pasaules kaŗa,
kuŗā lielākie zaudējumi bija frontē.
Kaŗa beigās bijis 11 miljonu vācu kaŗa
gūstekņu, no kuŗiem, kā filmā stāsta,
1 miljons miris gūsta laikā. Kaŗa laikā
vācu 6. armija 6 mēnešus cīnījusies
pie Staļingradas ar padošanos 1943.
gada sākumā. Kaŗa beigās 1945. gadā
izvarotas kādas 2 miljonu sievietes.
Filmā jau rādīts arī, kā padomju armija
gatavojas atriebības iebrukumam Vācijā
ar lieliem priekiem un dancošanu.
Juris Krādziņš

Pārdomas par
skolotāju konferenci

Uz LAAJ rīkoto skolotāju konferenci
Sidnejā, bez mājiniekiem, bija ieradušies
dalībnieki no Adelaides, Brisbanes,
Melburnas un protams viesu lektori no
Latvijas.
Konferences programma bija tik
bagātīga, ka aizpildīja divas dienas no
rīta līdz vakaram, un nebūtu iespējams
aprakstīt katru lekciju. Atklāti sakot, es
arī nepaspēju visas lekcijas noklausīties.
No dzirdētā varu teikt, ka mani visvairāk
saistīja praktiskie jautājumi, itsevišķi
kā Adelaides skola ir veidojusi savu
mācību programmu. Ļena Rumpe, kuŗa
Latvijā ieguvsi sākumskolas skolotājas
izglītību, tagad strādā Montessori
bērnudārzā Adelaidē. Nez pa kuŗu laiku
viņa ir sastādījiusi Adelaides latviešu
skolai detalizētu programmu, kuŗā
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ir padomāts gan par vārdu krājuma
paplašināšanu, gan par gramatikas
pamatiem. Tiešām milzīgs un vērtīgs
darbs! Tika pārrunātas arī grūtības ko
izraisa bērnu ļoti atšķirīgās prasmes.
Vērtīga bija iespēja iepazīt skolotājas
no citām pilsētām, izlūgties materiālus,
pārrunāt viņu pieeju mācīšanai un
problēmām. Ne jau visiem jautājumiem
varējām izdomāt apmierinošas atbildes,
bet ir mierinoši dzirdēt, ka citi arī cīnās
ar līdzīgām problēmām.
Dabujām iepazīties ar Latviešu
Valodas Aģentūras darbiniekiem un
aģentūras pakalpojumiem. Apskatījām
jaunas mācību grāmatas un tīmekļa
vietnes. Vai ziniet, ka kuŗš katrs var
aizrakstīt ēpastu uz adresi konsultācija@
valoda.lv lai noskaidrotu atbildi valodas
jautājumam kas varbūt jūs ilgu laiku
ir mocījis? (Latvijā skolnieki kādreiz
izmantojot šo izdevību lai iegūtu
mājasdarbu atbildi!)
Man stāstīja, ka šī esot bijusi

viena no labāk apmeklētām skolotāju
konferencēm Austrālijā. Protams, lai tādu
sarīkotu, daudziem cilvēkiem ir jāpieliek
roka. Daiva Tuktēna ar Lolitu Jurāni
vadīja virtuves palīgus lai konferences
dalībniekiem tiktu abas dienas
pasniegtas ne tikai gardas pusdienas
bet arī uzkodas katrā pārtraukumā.
Kamēr skolotāji sestdienas rītā klausījās
lekcijas, bērniem Viktors Sīkais un Toms
Veidners sarīkoja sporta nodarbības, un
Benijs Goldsmits mūzikas nodarbības.
(Mūzikas nodarbību rezultātus varēsit
noklausīties mūzikālā pēcpusdienā
4. jūnijā!) Skolas saime un atbalstītāji
sagādāja naktsmājas viesiem no citām
pilsētām. Sestdienas vakarā viesus
izklaidēja Viktorija Mačēna un Kaija
Upeniece ar sadziedāšanās vakaru. Un
es nemaz nespēju iedomāties cik daudz
priekšdarbu Dainai Grosai un LAAJ bija
jāpaveic! Paldies visiem.
Valda Teilora (Taylor).

Skolotāju konferences Sidnejā 2016 dalībnieki. Konference notika
2016. gada 9. un 10. aprīlī
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Ja esat aizmirsis
tad
lūdzu
nokārtojat
SLB biedru maksu
un
Rituma abonēšanas maksu
2016. gadam.
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2016. gadam
jānokārto līdz 30. aprīlim
Lūdzu ņemiet vērā paaugstinātās 2016. gada biedru maksas:
strādājošiem $38.00
pensionāriem $33.00
studentiem $15.00
mūža biedra maksa $440.00
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2016. gada abonēšanas maksa ir $44.00
Lūdzu ievērojiet, ka visas biedru maksas vai Rituma abonēšanas maksas ir nokārtojamas ne vēlāk kā līdz tekošā gada februāŗa beigām
a) Maksājumus var nokārtot personīgi 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
b) Nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
c) Elektroniski pārskaitīt naudu Sidnejas Latviešu biedrības kontā
Banka – Westpac
Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069
Konts numurs – 448256
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet
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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
Ulža Siliņa
Autobiogrāfiskas piezīmes
Atskatīties,
pasmaidīt ... $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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Žurkas ex libris

Nacionālais teātris – 2016.gada
29. marts
Režisors: Valdis Lūriņš;
scenārija autori: Egīls Zirnis,
Mārtiņš Egliens, Valdis Lūriņš.
Programmā lasu – paldies
par sadarbību – Uldim Siliņam
(Austrālija).
Biļetes uz Žurkas izrādi mums jau
nopirktas, bet ar dažiem gudriniekiem,
pie vakariņu galda, cenšamies saprast
kādēļ rēvijai dots tāds nosaukums –
Žurkas ex libris? Kāds izsaka domu,
ka izrāde varbūt būšot par literatūru –
tiks ņemtas priekšā grāmatas, autori,
grāmatu varoņi; kādam atkal doma,
ka varbūt žurka būs izkāpusi no kādas
grāmatas, bet kādēļ žurka grauž pati
savas grāmatas? Pagājušā gada Žurka
bija sevišķi laba, piesātināta ar politisko
satīru. Kā būs šogad? Esmu cerīga, jo
kāds putniņš pačivināja, ka beidzot tiks
atzīts Uldis Siliņš ar vienu viņa skeču –
pēdējais laiks, jo Uldis ir Kaleidoskopu
karalis.
Dienas rītā, kad ejam uz izrādi,
Latvijas ārstu biedrības prezidents Dr
Pēteris Apinis bezbailīgi paziņo, ka
„Mūsu mērķis ir aizliegt smēķēt Latvijā.”
Ministru prezidents Māris Kučinskis
notrīc, jo ir pazīstams kā „kaislīgs”
smēķētājs. Viņš nav vienīgais, kas
apsēsts ar pīpēšanas niķi. Pēc šādiem
vārdiem drebuļi pārskrien
daudziem. Paziņojums
no preses turpinās:
„Daži deputāti metušies
cīņā pret aizliegumu
smēķēt mašīnās. Citi
ieslīgst gaŗās pārrunās
par atšķirībām – smēķēt
uz privātmājas balkona
ir labi, bet smēķēt uz
daudzdzīvokļa nama

balkona – slikti. Tie visi ir tikai pussoļi.
Mūsu mērķis ir aizliegt smēķēt Latvijā,
pilnīgi un galīgi. Mūsu mērķis ir sodīt
tabakas tirgotājus tāpat kā mēs šobrīd
sodam narkotiku tirgotājus”.
Mierīgi! Esiet mierīgi! Ja nevarēsit
smēķēt uz ielām, balkoniem un
automašīnās, lūdzu, nāciet uz teātri, jo
skatuve ir tā piedūmota, ka astmatiķiem
uz izrādēm būtu jāaizliedz iet – izrādes
pat veselam ir veselībai bīstamas. Dr
Apinis laikam uz teātri neiet, jo nav to
pamanījis. Pie dūmošanas strādā ne
tikai dūmu mašīna, bet arī aktieri jauni
un veci pīpē uz nebēdu! Lai atturētu
jauniešus no šīs atkarības, citviet
pasaulē, ir aizliegts smēķēt reklāmu
klipos, filmās un uz skatuves.
Žurkas ex libris programma mani
tiešām smīdina, jo esmu sagatavojusies
pamatīgi izsmieties: Varoni meklējot;
mežacūku maršs; varenā saūjināšanās;
pensionāru svings; ūks, kaks, kolm; trīs
runči. Divos cēlienos būs 25 skeči, tas
būs jautri. Meklēju kur ir Ulža skečs,
bet pēc nosaukumiem nevaru atrast.
Izrādās, ka tas ir skečs Varoni meklējot,
kur pieaugušais Sprīdītis pārnāk mājās.
Iesākumā jaunā Lienīte, vecāmāte
un Sprīdītis, ar super-lielu lāpstu pār
plecu, tā kā strīdas, bet vecāmāte tā
pārspēlējās, ka nevaru izsekot par
ko ir tracis. Otrā skeča daļā Sprīdītis
ir pavecs, kas ļoti īsu brīdi satiekas
ar savu Lienīti (Indru Burkovsku), bet
skeča lielāko daļu sēž
pie galda un sarunājas ar
savu meitas jaunkundzi.
Skečam ir tik daudz
nogriezts, saīsināts, ka šī
noteikti NAV Ulža skeča
cienīga interpretācija.
Vispār skečus
režisors ir novietojis
skatuves vidusplānā,
attālināti no skatītājiem
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Bērnu un jauniešu koncerts,

Dziedāt māku, spēlēt māku!
Sestdien, 4. jūnijā
plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē
Koncertā piedalās SLB skolas bērni, bijušie skolēni,
skolotāji un igauņu viesi.
Programmā latviešu un cittautu mūzika
Pēc koncerta saviesīgs vakars ar uzkodām un atspirdzinājumiem,
dančiem un dziedāšanu.
Ieejas maksa $20
Biļetes var iegādāties internetā: https://trybooking.com/KWMP
vai arī SLB grāmatnīcā
Rīko SLB pamatskola
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– proscēniju izmanto pieteicēji. Kaut jel
viens skečs būtu tuvplānā! Skečā Es
biju Ķīnā Dace Bonāte tēlo Laimdotu
Straujumu, kas taisnojas, ka nav zinājusi
par Saeimas lēmumiem, jo bijusi Ķīnā
- teksts ir, bet pazūd dūmos, pazūd
izpratnei. Ir daudz dziesmu un deju, bet
dārdošā mūzika, apžilbinošie starmeši
tā traucē, ka dziesmas un dejas nevaru
skatīties kur nu vēl baudīt.
Skečā Varenā saūjināšanās Solvita
Āboltiņa, ko ļoti meistarīgi attēlo Marija
Bērziņa, vēlreiz tiek izsmieta, saūjinoties
ar piketējošo pensionāru pūli. Āboltiņai
šis skečs un Žurkas izrāde laikam ir
palikusi atmiņā, jo apmēram pēc nedēļas
Āboltiņa ir tik sašutusi par EP deputāta
Krišjānis Kariņa ieteikumu virzīt Andri
Piebalgu Vienotības līdera pozīcijai,
ka Āboltiņa atzīst: „viņu skumdinot, ka
partijas jaunā priekšsēdētāja izvēles
procesā esot sākušās „mazās žurku
cīņas”.
Otrais cēliens bija daudzmaz veltīts
Raimonda Paula jubilejai:„
Arī debesīs un peklē, latvietis pēc
Paula meklē; politiķis Paulam zvana:
patīk tavi motīvi – nāc par lokomotīvi!”.
Mārtiņš Egliens bija tā iejuties Paula
ādā, ka abus, ja viņi nostātos viens
otram blakus, būtu grūti atšķirt. Skečs
un dziesma Trīs runči izpelnījās skatītāju
sajūsmu: „Trīs runči kādā krogā par
Rīgas jumtiem dzied, par jaunību kas
garām un arī šķērsām iet, cik meiteņu
ir mīlēts, cik pelīšu ir ķerts, no priekiem
un no bēdām cik balderjāņu dzerts.” Trīs
runči šoreiz bija Zigmārs Liepiņš, Imants
Kalniņš un Juris Kulakovs, aktieri bija tā
paslēpušies savos tēlos, ka neatpazinu.
Tad uznāca Uldis Dumpis kā vecs
rokeris noskandēja dziesmas vārdus kā
melodeklamāciju, skaidra dikcija, braša
stāja, un atkal publika rēca sajūsmā.
Vēl varētu daudz skeču aprakstīt,
kā piemēram Dzeguzēnu enerģisko

dziesmu un deju: „Anniņa vanniņā
mazgājās un mazdrusciņ aizsnaudās...”
bet laikam Elvisa Preslija (Egīls
Melbārdis) vecais, labais Jailhouse
Rock vislabāk ieritmoja publiku, ka
gribējās celties kājās, kā sendienās
un dziedāt līdzi „Let’s rock! Everybody,
let’s rock!”.
Žurkas ex libris šogad nebija tik
satīrisks kā iepriekšējā gadā, jo bija
pārāk daudz dziesmu un deju, bet no 25
skečiem bija ko izvēlēties un pasmieties.
Anita Apele

Pavasaris Rīgā

Nesen pulksteņi Latvijā bija
jāpagriež stundu atpakaļ, jo saules
stari logā miegamices sveica katru rītu
agrāk un spožāk. Kāds no Saskaņas
(politiskā partija) stipri vēlējās, lai
Latvijas pulksteņu laiks ielāgotos ar
Maskavas laiku, savāca parakstus,
iesniedza petīciju Saeimā – nesanāca
– priekšlikums neguva Saeimas
vairākuma atbalstu. Latvija ir Eiropā ar
Eiropai saskaņotu laika zonu.
Bija pienācis pirmais aprīlis, un
zālājā jau bija parādījušās pirmās mazās
puķītes, TV laikavīrs solīja, ka siltais,
pavasarīgais laiks būs vēl tikai pāris
dienu – tad nāks auksta gaisa plūsma
no Arktikas, un varam rēķināties ar
-250C salu!!! Tas gan laikam bija april!
april! joks, bet es tiešām šo salu, pāris
dienu, gaidīju ar bažām. Labi, ka laikavīrs
jokoja, un vēl labāk, ka mūsu dārza lielie
kastaņa pumpuri to nedzirdēja – tie jau
sasparojušies brangu olīvogu lielumā,
un gatavojas drīzumā masveidā plaukt
vaļā. Tagad, caur kailajiem koku zariem,
vēl varam ieraudzīt Daugavas zilo ūdeni,
varam redzēt kad Rīgas ostā iebrauc
Tallink. Pēc nedēļas koki būs salapojuši
un aizsegs skatu. Tad arī būs skaisti, jo
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Mūžības gaitās aizgājusi mūsu mīļā māte un Oma

Fomaida Siļķēna
dzim. Zeltiņš
Dzimusi 1923. gada 18. aprīlī, Rēzeknē, Latvijā
Mirusi 2016. gada 27. martā, Sidnejā, Austrālijā

Tev zeme bij’ svēta, kur piedzimi;
Tev valoda mīļa kā runāji.
Tik tālos ceļos piekusa kājas
Un svešā zemē apstājās sirds.
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Mīļā piemiņā viņu paturēs
Rudīte, Alan, Robert, David
Mikus, Judy, Lauren un Debbie.

Foto: Ilga Bīskapa

pelēcīgo beiša krāsu nomainīs koši zaļo Dainim bija sagatavots plašs ilustratīvs
priekšlasījums kā „bioloģiskā
jauno lapu plaukums.
Ik mēneša pirmajā piektdienas vakarā d a u d z v e i d ī b a n o d r o š i n a d a b a s
ELJA50 aicina uz kādu interesantu ilgtspējīgumu, atveseļošanās iespēju
priekšlasījumu; ik mēneša otrajā un iespēju reaģēt uz dažādām izmaiņām
piektdienas vakarā, PBLA birojā ir „atvērto (piem klimatu)”. ). Dainis skaidroja par
durvju” vakars - tikšanās ar latviešiem ģenētiskiem resursiem pasaulē un Latvijā,
no ārzemēm, un arī vietējie latvieši to vēsturi, un pašreizējās aktivitātes un
labprāt apmeklē biroja telpas – tur Jānis virzienus. Iepazināmies ar Latvijas
Andersons ir sarūpējis gardas uzkodas, Kultūraugu selekcijas banku un tās
un vīna glāze ir ļoti „demokrātiskās” izmantošanu; par „pasaules barotājām”,
cenās – tā Latvijā apzīmē cenas, kas nodrošina 95% no nepieciešamām
kas ir samērīgas un neiztukšo tavu kalorijām – kvieši, mieži, rīsi, kukurūza;
bankas kontu. PBLA birojā,
aprīļa piektdienā, Valters
Nollendors klātesošos
izsmeļoši informēja par
Okupācijas dienām un
nedienām.
ELJA50 piektdienas
vakarā, Dr. Dainim Ruņģim
bija priekšlasījums par
pētniecības darbu Ģenētisko
resursu centrā, Salaspilī,
kur Dainis, kopš 2006.
gada strādā Latvijas Valsts No kreisās: Ivars Apelis, Dace un Dainis Ruņģi, Anita
m e ž z i n ā t n e s i n s t i t ū t ā . Apele, Laima un Guntis Bērziņi.

par gēnu banku ( Global seed vault)
sēklu glabāšanai Spicbergenes salā
1300 km no ziemeļpola, kur tiek uzturēts
sevišķs klimats sēklu drošībai. Klausīties
Daiņa priekšlasījumu bija sanākuši
sevišķi daudz ļaužu un pēc referenta
nobeiguma runas sekoja tik daudz
jautājumu, ka laikietilpīgi, Dainim atbildot
uz jautājumiem veidojās vēl viens ļoti

informatīvs priekšlasījums.
Šoreiz priekšlasījums sākās astoņos
vakarā, stundu vēlāk nekā parasti, un
Dainis bija atnācis kopā ar Daci un viņu
trijām meitām. Bija vēla stunda, kad
Dainim bija jāšķiras no interesentiem,
kas viņu neatlaidīgi lenca ar daudziem
jautājumiem.
Anita Apele

Pulkveža O. Kalpaka
atcere Kanberā

kaŗa latviešu gūstekņu dzīvi un darbību
šajā nometnē. Ar lepnumu, saieta
dalībnieki noklausījās par bijušā
kanbērieša Jāņa Juškevica (mūžībā),
projektu – Latvijas Brīvības pieminekļa
atveidojumu šajā nometnē.
Noslēgumā, visi pakavējās pie kafijas
un vanadžu sagatavotām uzkodām.
Skaidrīte Dariusa

Foto: Imants Skrīveris

Šā gada 6. martā, notika
DV Kanberas nodaļas
rīkotais pulkveža Oskara
Kalpaka atceres saiets.
Saietu ievadīja DV
Kanberas nodaļas valdes
priekšsēde
Inta Skrīvere.
Saieta dalībnieki
noklausījās 1990. gadā,
SBS raidījumā, ieskaņoto
Ainas Mediķes (mūžībā),
stāstījumu par plkv. Kalpaka
dzīvi un nopelniem Latvijas
atbrīvošanā.
Turpinājumā, saieta
dalībnieki noskatījās
Latvijas Okupācijas mūzeja
biedrības videofilmu
Zedelgema.
Š ī f i l m a d e v a l a b u No kreisās: Lita Ātrena, Inta Skrīvere, Inta Payne,
pārskatu par Otrā pasaules Ingrīda Grēviņa, Aira Grigule un Biruta Vilkina.

Pateicība

Sirsnīgi pateicamies mācītājam
Kolvinam Makfersonam un ērğelniecei
Tamārai Koškinai par mūsu mātes
Fomaidas Siļķēnas izvadīšanu pēdējā
gaitā. Liels paldies korporācijai Spīdola

par goda sardzes sastādīšanu. Mīļš
paldies arī draugiem un organizacijām
par izjustiem atvadu vārdiem, līdzjūtības
apliecinājumiem un ziedojumiem
Okupācijas mūzejam. Arī pateicamies
SLB dāmu kopas dāmām par bēŗu
mielasta sarūpēšanu.
Mikus Siļķēns un Rudīte Watson
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Svinēsim Jāņus visi kopā
sestdien, š. g. 25. jūnijā, plkst. 12.00
Latviešu namā, Stratfildā
Būs dziesmas, dejas, rotaļas un danči – gan krāšņi priekšnesumi,
gan izdevība pašiem padziedāt un padejot.
Varēsit baudīt Dāmu kopas gatavotas pusdienas, Jāņu sieru, alu,
karstvīnu un citus gardumus.
Ieeja brīva!
Jūs visus mīļi aicina Jautrais pāris
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2016. gada maijs
KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE
un
DAUGAVAS VANADŽU
GADSKĀRTĒJAIS LABDARĪBAS SARĪKOJUMS
Sestdien, 2016. gada 7. maijā, plkst. 12.00, DV namā
Ieeja: $20.
Cenā ieskaitītas pusdienas
Visi laipni aicināti un gaidīti

Daugavas Vanagu
svinības

Pagājušā gadā Daugavas Vanagu
organizācija nolēma plaši atzīmēt
savu septiņdesmito dzimšanas dienu.
Tās atmiņas un jubilejas centrs bija
novembŗa beigās Rīgā. Austrālijā katra
nodaļa atsevišķi, sākot ar zemas valdi
Melburnā un beidzot visi kopā 2016.
gada 19. martā, Sidnejas valdes namā.
Sākām meklēt rakstus tikai par
pulkvedi Arvīdu Krīpenu, jo viņam
neparasta militārā dzīve, tad raksti beigu
daļā tepat Sidnejā. Materiāli tomēr nāca
par citiem 15. divīzijas reģionāriem, tā
dotot daudz plašāku skatu ne tikai par
slaveniem virsniekiem, bet arī no piektā
pulka administrācijas Laimona Ceriņa,
kuŗš kārtoja piegādes ēdienu, bet arī
lietoja zaldātu neatliekamām vajadzībām

dotos papīrīšus, tur pierakstot ne tikai
par vakariņām, bet arī par ikdienas
darbiem, par zviedru nodošanu latviešu
karavīrus krieviem,par vietējās biržas
vērtību pārdodot cigaretes par maizi un
otrādi, domāt kā šovakar dzied Jāņos
Latvijā, kā Putlosā angļu 8. korpusa
štāba virsnieks atklāti apciemo latvešu
divīzijas štāba virsnieku.
Tas un daudz cits ir sagatavots
56. lapaspušu grāmatiņā „DV70
AUSTRĀLIJĀ”. Klātesošiem pasniegta
19. marta svinibās. Sūtīs DVCV
locekļiem un materiāla devējiem.
Pārējiem Sidnejas nodaļas locekļiem
ar citu materiālu.
Ir jau vietām palicis drukas velniņš,
jo ļoti vēlu pienāca daudzi labi materiāli.
Pat tik dienā pirms drukāšanas.
Helmuts Vabulis
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2016. gada 19. martā Daugavas Vanagu namā, Sidnejā notika DV Austrālijas
vanadžu 57. salidojums.
Salidojumu atklāja un vadīja DV Austrālijas vanadžu vadītāja Silvia Miglis.
Sekretāre Ilga Niradija no Sidnejas DV.
DV Austrālijas vanadžu vadītājas ziņojums: Austrālijā darbojas piecas vanadžu
kopas – Adelaides, Kanberas, Melburnas, Pertas un Sidnejas. Brisbanes kopa
izbeidza savu darbību 2015. gada 31. decembrī No iesūtītiem datiem vanadžu
kopskaits Austrālijā 149, bez Sidnejas kopas, kuŗa savu atskaiti iesūtīja vēlāk.
Sidnejas nodaļā ir 25 vanadzes.

Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas
Vanadžu kopas 2015.
g. darbības pārskats

Sidnejā 2 vanadzes darbojas
nodaļas valdē un tādā veidā ir iesaistītas
sarīkojumu rīkošanā un nodaļas
darbībā. Mums nav atsevišķas kases
un sanāksmes nenotiek, jo aktīvo
vanadžu skaits ir minimāls. Esam
priecīgas ka locekles var atnākt uz
mūsu sarīkojumiem, atbalstīt un baudīt
darbinieku devumu.
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2015.g. sarīkojumi:
10 saieti/draudzības pēcpusdienas
Ziemassvētku eglīte
Jāņi – rīkoti kopā ar latviešu veco ļaužu
aprūpes organizāciju Your Aged Care
At Home (YACAH).
11. novembŗa Lāčplēša dienas atcere
Leģiona atceres diena – Rukvudas
kapos un DV namā
Kurzemes cietokšņa atcere un vienlaikus
vanadžu labdarības sarīkojums
Nama diena
Rīkoti 3 bēŗu mielasti.
Noturētas 3 piparkūku talkas

Ziemassvētku laikā apciemojām bijušos
leģionārus
Gada tecējumā apciemojām biedrus vai
nu aprūpes namos vai slimnīcā
2015. gadā mirusi 1 vanadze: Viktorija
Niedoliņa
Liels nopelns ir YACAH organizācijai
kuŗas birojs tagad atrodas DV namā
apakšējā stāvā un ir atvērts katru
dienu. YACAH dod priekšroku latviešu

klientiem un algo 5 latviešu darbiniekus
un mērķtiecīgi darbojas līdztekus DV
valdei un darbiniekiem.
Liels nopelns ir YACAH priekšniecei
Heather Pooloo.
Gundega Elga Zariņa
DV Sidnejas nodaļas sekretāre
un vanadžu vadītāja

Daugavas Vanagu mērķi un darbības virzienu būtību var izteikt arī ar
dzejnieka Viļa Plūdona rakstīto:
Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,
Mēs gribam nu paši sev likumus lemt:
Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –
Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt!
Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –
Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, –
Tā zeme ir mūsu, ir mūsu – jā gan!
Caur simtgadu vaidiem, zem svešnieku spaidiem
Šobaltdien vēl dzirdi – latvju mēle te skan.
Tā zeme ir mūsu. Tā Dieva un Laimas
Latvju tautai sensenis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu. To nedos vairs svešiem
Ne zemgal’s, ne latgal’s, ne sēlis, ne kūrs.
/Vilis Plūdons/

Sarīkojumi DV namā

Sestdien, 30.aprīlī un svētdien,
1. maijā JDV novusa meistarsacikstes
Ceturtdien, 5. maijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena un
Baltā galdauta svētki. Uz Latvijas valsts
simtgades biroja aicinājuma svinēsim
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4.maiju pie balta galdauta.
Sestdien, 7. maijā Kurzemes
cietokšņa atcere un vanadžu kopas
gadskārtējais labdarības sarīkojums.
Sestdien, 14. maijā. plkst 20.00
Dzessa vakars. Andrew Dickeson Trio.
Piedalīsies Ivars Štubis no Melburnas.
Katru sestdienas vakaru plkst.
20.00 (izņemot 30. aprīli) džess vakari ar
Andrew Dickeson Trio. Dejošana. Bars
atvērts no plkst 18.00. Uzkodas
Ceturtdien, 2. jūnijā plkst. 12.00
saiets un draudzibas pecpusdiena
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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Pieteikšanās pie Ināras Krūmiņas 0425 392 988
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Mortgage Loans

3.59% 5.28%
fixed for 12 months

Comparison Rate

on new loans secured by first mortgage for the first 12
months the discounted rate of 3.59% p.a. and then it
reverts to the variable rate which is currently 5.40% p.a.
Comparison rate is 5.28% p.a.
Based on a loan of $150,000.00 for
25 years with costs of $900.00.

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

Latviešu
Kreditkooperātīvs
Austrālijā
Phone
1300 658 528
Email Address:
lacc@latviancredit.com.au
Website:
www.latviancredit.com.au
Australian Credit Licence 247391
RIT084-06/15
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Aicinām uz Sidnejas
latviešu bērnu un
jauniešu koncertu!

Šī gada 4.jūnijā, plkst. 14.00,
Latviešu nama lielajā zālē atkal skanēs
mūzika. Mūzicēs mūsu pašu Sidnejas
latviešu bērni un jaunieši, kuŗiem
pievienosies arī skolas bijušie skolotāji
un igauņu jaunieši.
Latviešu jauniešu koncerti Sidnejā
ir notikuši jau daudzus gadus un ar
nelieliem pārtraukumiem skanējuši kopš
80-to gadu sākuma, kad tos organizēja
I. Štube, A. Siļķēns, nedaudz vēlāk V.
Mačēna.
Vairāki šo koncertu dalībnieki tagad
jau izauguši par starptautiski atzītiem
profesionāliem mūziķiem. Tie, kas gadu
gaitā ir apmeklējuši jauniešu koncertus,
man noteikti piekritīs, ka tas ir bijis viens
no saistošākajiem momentiem šajos
koncertos, ka esam varējuši sekot viņu
mūzikālajai izaugsmei.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma šo
tradīciju esam nolēmuši turpināt, jo arī
vairums tagadējie latviešu skolas bērni
mācās mūzikas instrumentu spēli un
dziedāšanu ārpus skolas. Esam spējuši
izveidot pat nelielu orķestri, kas pirmo
reizi uzstāsies publikas priekšā.
Dzirdēsim solo priekšnesumus,
kā arī dažādus instrumentālus un
vokālus ansambļus. Skanēs gan
latviešu, gan cittautu mūzika. Cerams
koncertā izskanēs arī viens jaundarbs,
instrumentālam ansamblim. Tā kā
pārsteigumu netrūks !
Pēc koncerta aicinām visus pavadīt
laiku kopīgā sadraudzībā, kur varēsim
remdēt izsalkumu, pārrunāt dzirdēto, kā
arī uzdziedāt un uzdancot !
Uz redzēšanos koncertā,
Sandra Dragūna

Latvijas valsts
simtgades birojs
aicina svinēt 4. maiju
pie balta galdauta

Baltā galdauta svētki #mans4maijs
1990. gada 4. maijā ar Latvijas
PSR Augstākās Padomes Deklarāciju
PAR Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu tika atjaunota Satversmes
sapulces 1922. gada 15. februārī
pieņemtā Latvijas Republikas Satversme.
Šī deklarācija pasludināja 1940. gada
17. jūnija PSRS militāro agresiju par
starptautisku noziegumu un atjaunoja
Latvijas Republikas suverenitāti.
Latvijas valsts simtgades svinību
ieskaņā Latvijas valsts simtgades birojs
(Kultūras ministrija) aicina rīkot Baltā
galdauta svētkus par godu Latvijas valsts
neatkarības atjaunošanai – vienai no
būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts
gados.
Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt
un stiprināt tradiciju 4. maijā cilvēkiem
pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu,
kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot
savas valsts esību un godinot tos, kuŗi
palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā
galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, katrs
pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu
devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. Baltā
galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošana –
Latvijas valsts otrā dzimšanas diena, bija
rezultāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai
rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās.
Baltā galdauta svētku formātu veido
paši to rīkotāji. Latvijā oficiāli rīkotie svētki
notiks vismaz 67 dažādās pilsētas un
vietās. Bet neoficiāli tādi notiks vēl simtiem,
ja ne tūkstošiem – mājās, dārzos un citās
vietās. Arī aizjūrā dzīvojošie latvieši tiek
aicināti svinēt Baltā galdauta svētkus, un
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ar savām svinībām dalīties sociālajos tīklos
ar tēmturiem #mans4maijs #LV100
Sidnejas Latviešu biedrība Baltā
galdauta svētkus svinēs ceturtdienas
pusdienās 5. maijā, plkst. 12. Aicinām
visus – pastāvīgos, agrākos un nekad
vēl nebijušos pusdienotājus nākt kopīgi
nosvinēt Latvijas neatkarības atjaunošanu,
Latvijas otro dzimšanas dienu. Bet lūdzu
pieteikties pie Ināras Krūmiņas 0425 392
988
Jānis Čečiņš

Valdošā koalīcija
rīkotos godīgi, ja
atzītu tai veltīto
kritiku

Monika Zīle
Lai gan sabiedrība periodiski pauž ilgas
pēc labām ziņām, tā bez skaļas līksmes
un pat skeptiski uztvēra svaigākajā
“Eirobarometra” aptaujā “Dzīves kvalitāte
Eiropas pilsētās” secināto, ka pēdējos
trijos gados Rīgā ar savu finansiālo
situāciju apmierināto skaits pieaudzis
no 44 līdz 63 procentiem. Izklausās tīri
labi, kamēr šo skaitli nenoliek blakus
90 procentiem Norvēģijas galvaspilsētā
Oslo vai 92 procentiem Šveices Cīrihē.
Jā, tie izraisa gluži cilvēcisku skaudību,
bet šajā gadījumā nebūs galvenais klusā
sarūgtinājuma avots. Iemeslus gādā reālā
dzīve un politiķu attieksme pret mums
visiem svarīgo labklājības līmeni.
Divās Saeimas komisijās – Sociālo un
darba lietu un Eiropas lietu – valdot stipri
drūms noskaņojums pēc nupat aizvadītās
kopīgās sēdes, kuŗā deputāti iepazina
Eiropas Komisijas (EK) darba dokumentu
“Ziņojums par valsti – Latvija 2016″.
Tajā vairs nebija ne vēsts no pašapziņu
glāstošajiem komplimentiem ekonomiskās
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krīzes izciešanas teicamniekiem, bet gaŗš
uzskaitījums nepadarītā vai slikti paveiktā,
kas bremzējis valsts attīstību. Būtībā šie
aizrādījumi sabalsojas ar mazliet agrāk
no Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) ekspertiem
dzirdēto: Latvija divdesmit piecos gados
zaudējusi ceturto daļu iedzīvotāju, valstī
saglabājas liela sabiedrības nevienlīdzība,
augsts nodokļu slogs vāji atalgotajiem,
nav uzteicamu rezultātu ēnu ekonomikas
apkarošanā, darba tirgū trūkst kvalificētu
strādnieku un tā tālāk.
Vārdu sakot, nav ar ko lepoties.
Valdošajai koalīcijai nu derētu saprast,
ka pietiek dzīvot pēc principa “kreklam
gabalu noplēšot, pielāpām bikses” –
gluži matemātiski satapināt budžetu,
acīmredzamo mīnusu caurumus
aizdrīvējot ar kārtējo jauno nodokli
vai atliekot sociāli būtiskus projektus
uz nezināmu nākotni. Būtu godīgi, ja
galvenie par valsts sociālo un darba
tirgus politiku atbildīgie piekristu
starptautisko vērtētāju ieliktajām atzīmēm
– EK dokumentā stabils divnieks! –
un apstiprinātu veselīgas paškritikas
klātbūtni. Taču labklājības ministra Jāņa
Reira (“Vienotība”) publiskie komentāri
satur vienīgi paudumus, ka Latvija tik un
tā jau šogad cer kļūt par pilntiesīgu locekli
valstij nozīmīgajā OECD, jo ministrijā un
valdībā topot uzņemšanas procedūru
veicinoši dokumenti. Diemžēl ne vārda
par sociālās politikas virzieniem, kas
vairotu Latvijā vidusšķiru, kuŗas trūkumu
OECD eksperti īpaši uzsvēruši. Bet
Saeimas sociālo un darba lietu komisijas
vadītāja Aija Barča (ZZS) pat atļāvās
izrādīt sašutumu par EK dokumentā
izteiktajiem aizrādījumiem pabalstu
politikas sakarā – tie ik palaikam celti,
kāpēc šo cildeno veikumu nepamanīja
un neuzsita malačiem pa plecu? Tiesa,
nebija aprēķināts, ka pēdējais dažu
eiro pielikums zemo algu saņēmējiem

glīti izskatīsies, bet patiesībā daudzām
ģimenēm atņems likumīgo pabalstu
un vairos reāli nabadzīgos. Nu, kuŗam
negadās!…
Mūsu sabiedrībā pierasts starptautisku
organizāciju ekspertu secinājumus
nievājoši dēvēt par augstos plauktos
sagrābstītām gudrībām. Šķiet, ar šo
viedokli patlaban žonglē politiķi, ne pārāk
veikli cenšoties stāstīt, ka paši redzam –
visas lietas Latvijā attīstītās gluži ciešami.
Jāizdzīvo kā nebūt līdz 2020. gadam, kad
Valsts ieņēmumu dienests (VID) ieliks

budžetā ēnu ekonomikai atņemto pusotru
miljardu eiro, un tad… Tikmēr pusmūžā
darbu zaudējušajiem gandrīz nav izredžu
tikt pie cita, lai gan brīvu vakanču atliku
likām, – sociālajā politikā trūkst pat
mājiena, ka ekonomikas attīstības vārdā
pēdējais laiks valsts līmenī iestāties pret
jaunības kultu speciālistu izvēlē. Tajā
pašā laikā Latvijā pāri visiem bortiem
izmestais piecdesmitgadnieks aizbrauc
uz Īriju vai Angliju un bez problēmām
pelna iztiku, nereti pat taisīdams karjeru.
Latvijas Avīze, 8. aprīlis, 2016

LASĪTĀJU DOMAS
Uz mūžības gaiši
violetās
mantijas fona II

Ir viedoklis, ka beidzamos gadsimtos
uz Zemes raksturīga reinkarnāciju
intensifikācija, kas savā ziņā izskaidro
lielo apdzīvotības pieaugumu.
Dvēseles necenšas atbrīvoties no
reinkarnācijām, bet tās pēc īsāka vai ilgāka
perioda Viņpasaulē – ar prieku dodas
jaunā unikālā piedzīvojumā Zemes virsū,
jaunā cilvēkā. Ja inkarnāciju intervāls
sarūk līdz dažiem desmitiem gadu vai
tikai dažu gadu atstarpei, tad bieži daļa no
iepriekšējās dzīves atmiņām tiek pārcelta
uz jauno ķermeni – izjūtas, neskaidras
vai arī spilgtas atmiņas par iepriekšējo
ģimeni, dzīves vietu utt. Rezultātā, un
īpaši pie zināmiem apstākļiem cilvēkam
uzplaiksnī atmiņas no savas iepriekšējās
dzīves (vai dzīvēm).
Atcerēsimies, ka mēs esam Gars/
Dvēsele ar šobrīd “fiziskuma” pieredzi,
nevis otrādi – fizisks radījums ar “garīguma”
pieredzi. Dvēsele – tas ir tas īstenais “Tu”

pats, jeb tava Apziņa, kas ir nemirstīga,
un ko sauc arī par Garu. Gars ir Dvēseles
smalkākā daļa. Kad Gars/Dvēsele ieiet
fiziskā miesā, resp. inkarnācijā – rodas
dzīvība. Kad tas atstāj miesu – paliek pīšļi.
Ja iepriekšējā dzīvē cilvēkam ir bijušas
kādas traumatiskas pieredzes, tad ar
regresijas metodēm atbrīvošanās no
tām dod atbrīvošanos no dažādiem
psihosomatiskiem stāvokļiem šajā dzīvē.
Bet ja tas notiek spontāni un ikdienas
apstākļos, to mēdz saukt par deja vu. (W.
Baldwin u.c.).
Starp šādiem un neskaitāmiem citiem
ierindojas Jenny Cockell (LielBr.) gadījums.
Jenny (dzimusi 1953.g.) – sasniedzot ap
30 gadu, vadījās pēc savām dziļajām
atmiņām. To rezultātā viņa atrada savu
iepriekšējās inkarnācijas ģimeni – piecus
bērnus, kas vēl dzīvi, un kam nu jau ap
70 - 80 gadu. Bērni no savas iepriekšējās
dzīves. Sastopoties, un pēc neskaitāmām
detaļām – tie atpazina Jenny kā “savu”
bijušo māti, kam vārds bijis Mary, un kuŗu
tie atcerējās kopš tālas bērnības. Laika
ritums un 3 dimensionālās pasaules fizika
turpina darboties. Tāpēc – ja kāds atrod
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savu iepriekšējās dzīves ģimeni, bet pats
vēl ir bērns vai jauneklis šai dzīvē, tad
viņa/s iepriekšējās inkarnācijas brāļi vai
māsas, jau būs sirmgalvji.
Šai sakarā jāpiemin arī 30-40 gadu
laikposmā izdarītie pētījumi attiecībā uz 3
– 6 gadīgu bērnu spontānām iepriekšējās
dzīves atmiņām. Dr. Iana Stīvensona
katalogs vien satur ap 2,500 pētījumu
aprakstu, no kuŗiem vairāk kā divi simti
piecdesmit tiek uzskatīti par ideālu piemēru
(sk.Dr.I. Stevenson, Dr. J.B.Tucker u.c.).
Rezultāts ir šāds: bērniem, kamēr vēl
nav “piepildītas smadzenes” ar jaunās
dzīves informāciju – mūža pirmajos
gados bieži ataust spilgtā atmiņā savas
iepriekšējās dzīves apstākļi. Un tie atceras
precīzi vietas, cilvēkus un notikumus,
kas saistās ar iepriekšējo dzīvi zemes
virsū. Bez kāda cita iemesla to zināt vai
izpaust, kā tikai personīgās atmiņas. Šo
atmiņu saturs visbiežāk ir detalizēts un
ļoti skaidri formulēts. Tas ietver vārdus,
adreses, precīzus notikumus savā
iepriekšējā inkarnācijā. Tikko bērnam
rodas iespēja runāt – viņš to dara, un šādā
atcerēšanās gadījumā pavēstī par savas
iepriekšējās dzīves notikumiem, tai skaitā
– aiziešanas apstākļiem. Vardarbīgas
nāves gadījumā, kas notikusi iepriekšējās
dzīves noslēgumā daļa no izjūtām bieži
pārceļas uz jauno fizisko ķermeni. Tas var
izpausties kā neizskaidrojamas sāpes,
bailes u.t.t. Visbiežāk šādām izjūtām
par iemeslu ir iepriekšējās inkarnācijas
notikumi. Ir apkopots liels izpētītu materiālu
daudzums par šo fenomenu. Bērns
vienkārši pastāsta, ko atceras par savu
iepriekšējo dzīvi zemes virsū – dodams
faktus, datus un personu vārdus. Tā kā šī

veida atmiņas visbiežāk saistās ar samērā
nesenu iepriekšējo inkarnāciju (piem. 20
– 30 gadu pagātnē), tad daudzi apstākļi
ir verificējami kā mājas ar nosaukumu
un lokalizāciju, un iepriekšējie ģimenes
locekļi vai darba biedri, kas vēl ir dzīvi.
Tos apmeklējot, kā arī pārdzīvojot senos
notikumus no šodienas perspektīvas
notiek dziļi psihoterapeitiska atbrīvošanās
no vecās nastas. Un jaunais cilvēks to
atstāj pagātnei, kur tā pieder.
Spilgts piemērs ir James Leininger
gadījums. Šim četrgadīgam puisēnam
arvien vairāk uzzibsnīja spontānas atmiņas
kā II Pasaules kaŗa laika lidmašīnas
pilotam (ASV), kuŗš gājis bojā sadursmē
ar japāņu gaisa floti. Džeimsu mocīja kaŗa
lidmašīnu „dogfight” ainas, ko viņš spilgti
atcerējās, pārdzīvodams pagātnes gaisa
kauju, kuŗā tika notriekts. Džeimss deva
precīzu notikumu aprakstu, savu un biedru
uzvārdus, to skaitā „copilot” uzvārdu
(angl. “otrs pilots’) un missijas uzdevumus.
To vēlāk apstiprināja vēsturnieki, kā arī
atvaļinātie Jūras aviācijas komandieri.
Gadījums tika pētīts četrus gadus.
Savāktie materiāli no amerikāņu un japāņu
archīviem, kas plašai publikai tolaik nebija
pieejami –- apstiprināja Džeimsa atmiņu
stāstu, ar daudziem sīkumiem.
Šinī gadījumā ievērības cienīga ir arī
konversija, ko piedzīvoja Džeimsa tēvs.
Viņš ilgi nevarēja pieņemt faktu, ka viņa
dēls ir kāda cita cilvēka reinkarnācija.
Šodien viņš ar lepnumu par to runā,
un būdams Kristietis – kuŗš pieņēmis
reinkarnāciju kā realitāti, uzskata to par
zīmi, kas caur viņa ģimeni ir dota visiem.
Savukārt Džeimss, pēc senās kauju
vietas fiziska apmeklējuma, kur devās

Nākamais Ritums būs 2016. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2016. g. 15. MAIJAM.
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kopā ar ģimeni un citiem, ātri atbrīvojās
no pagātnes nastas, to guldīdams ar
ziedu vainagu jūrā – aizmirstībai. To
visu vēlreiz pārdzīvojot no šodienas
perspektīvas jaunajam cilvēkam viņa
iepriekšējās dzīves noslēguma skaudrās
atmiņas strauji sāka gaist. Drīz pavisam
izzuda bailes un trauksmes sajūtas,
un iestājās dvēseles miers. Senatnes
atmiņas nogūla pagātnē, kur tās pieder.
Palika vien celsmīgā un skaidrā atziņa,
kas cilvēku pavada visu mūžu, un proti:
mēs esam garā ceļā devušās Gaismas
būtnes, kas ar lielu aizrautību un prieku, un
nebeidzamiem piedzīvojumiem ceļojam
cauri laikmetu laikmetiem.
Mūsdienu medicīnas nozares terapijas iepriekšējai dzīvei (Past Life
therapy angl.) plaši publicētie uzskati
šai jautājumā (skat. references) – nav

PBLA ZIŅU APSKATS
2016. gada 19. aprīlī
VDK zinātniskās izpētes komisija izdod
otro rakstu sējumu
Nākamajā nedēļā VDK zinātniskās
izpētes komisija prezentēs otro rakstu
sējumu «LPSR drošības iestāžu darbība
(1944-1956)», informēja komisijas pārstāve
Kristīne Jarinovska. Sējuma atvēršanas
pasākums notiks 28. aprīlī pulksten 17
Stūra mājā, Brīvības ielā 61, Rīgā.
Rakstu pirmajā sējumā bija publicēti
komisijas 2015. gada decembra Liepājas
konferences materiāli. Vienlaikus komisijas

celti nedz uz reliģiskiem nedz jebkuriem
filozofiskiem pamatiem, bet gan ir dibināti
uz desmitiem gadu gaitā patstāvīgi
izdarītiem atklājumiem. Tie tikai apstiprina
cilvēciskās civilizācijas seno atziņu.
Raimonds Sokolovskis
(Vielas fragmenti ņemti no publikācijām
par Dr.Ian Stevenson, Dr.Dolores Canon,
Dr.Michael Newton, Dr.Brian Weiss,
Dr.Bruce Goldberg u.c., skat. arī uz
YouTube “Past Life Memories Lead to
Reunion with Past Life Children” - Bob
Olson TV par Jenny Cockell, kā arī “The
Reincarnation of the World War II Fighter
Pilot” par James Leininger u.c., un arī
rakstu “Ritumā” Nr.717. “Uz Mūžības gaiši
violetās mantijas fona”).
(Bībelē sk. Mt.11:14, Mt.17:10-13,
Mk.9:11-13, I Tim.6:19 u.c.)

rakstu pirmajā sējumā nav iekļauti vairāki
pētījumi, tajā skaitā vairāku pētnieku 2015.
gadā veidotie darbi, kurus izdos rakstu
trešajā sējumā 2016. gada maijā.
Rakstu otrajā sējumā iekļauts plašais
Ritvara Jansona pētījums, kurā tuvāk
analizēta LPSR drošības struktūru
izveidošanās, sākot ar 1944. gadu, kad
Latviju vēlreiz okupēja PSRS bruņotie
spēki. (tvnet.lv)
2016. gada 20. aprīlī
Kučinskis piekrīt valdības rīcības plāna
pielikumā izcelt atsevišķus nacionālās
drošības jautājumus
Ministru prezidents Māris Kučinskis
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(ZZS) ir piekritis “Vienotības” politiķiem,
ka valdības rīcības plāna pielikumā īpaši
būtu izceļami uzdevumi saistībā arī valsts
drošību.
Premjers otrdien (19. aprīlī) pēc tikšanās
ar “Vienotības” pārstāvjiem stāstīja, ka viņš
pieņēmis koalīcijas partneru piedāvājumu
līdzās tautsaimniecībai, reformām izglītībā
un veselībā izcelt arī atsevišķus nacionālās
drošības jautājumus, kas ir saistīti ar robežu
apsardzību. Šie uzdevumi tiks iestrādāti
dokumentā. “Bez tiem ekonomikas attīstība
faktiski nebūtu iespējama,” teica premjers.
Šo jautājumu izcelšana “horizontālā
plāksnē” nozīmēšot, ka to īstenošanai
ir atbildīgais ministrs, zem kura ir citi
iesaistītie ministri. Gadījumā, ja īpaši
izcelto uzdevumu izpilde nenotiks, kā
sākotnēji plānots, to paredzēts skatīt
valdībā, lai saprastu, kādi ir galvenie faktori,
lai nodrošinātu šo uzdevumu īstenošanu
saskaņā ar sākotnējo apņemšanos,
skaidroja Kučinskis. Tāpat šo jautājumu
īpaša izcelšana nozīmē, ka šie uzdevumi
nav vienatnē paveicami.
Ti k š a n ā s l a i k ā p ā r r u n ā t s a r ī
«Vienotības» redzējums saistībā ar valsts
simtgades svinībām un kāda būs valdības
rīcība. Simtgades organizēšanas jautājumi
sakrīt ar valdības prioritātēm, informēja
Kučinskis. [...] (leta.lv)
Kučinskis prasīs ministriem regulāri
atskaitīties par valdības rīcības plāna
izpildi

Ministriem būs nepieciešams regulāri
atskaitīties par valdības rīcības plāna
izpildi, tā trešdien (20. aprīlī) pēc tikšanās
ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni
atzina Ministru prezidents Māris Kučinskis
(ZZS), kurš no savas puses solīja veikt
situācijas monitoringu.
Premjerministrs norādīja, ka valdībai
īpaši būtiska ir rītdiena, kad norisināsies
Nacionālās trīspusējās sadarbības
padomes sēde. “Tajā notiks diskusijas ar
uzņēmējiem un arodbiedrībām. Tāpat tiek
veikts darbs ar koalīcijas partneriem. Mēs
pašlaik plānojam rīcības plānu apstiprināt
nākamajā nedēļā, īpaši akcentējot darbus,
kas veicami arī ministriju sadarbības
ietvaros,” viņš sacīja.
Kučinskis arī norādīja, ka panākta
vienošanās par to, ka ministriem regulāri
nāksies atskaitīties par valdības rīcības
plāna izpildi. Turklāt premjers sola veikt
situācijas monitoringu, “lai valdības rīcība
būtu ar reāliem rezultātiem”, tostarp
veselības aprūpē.
Turpinot par veselības aprūpi, Vējonis
skaidroja, ka problēmas veselības nozarē
ir samilzušas, taču tās “krājušās gadiem
ilgi”, savukārt pašlaik notiekot aktīva
diskusija no mediķu puses. “Bet risinājumi
ir jāmeklē. Man nepatiktu, ka tas tiktu
darīts uz budžeta deficīta rēķina,” atzina
prezidents, kura ieskatā sākotnēji jāveic
darbu izvērtējums un tad jāspriež par
finansējuma piešķiršanu. (diena.lv)

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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Pērn visā pasaulē samazinājusies
preses brīvība; Latvijā situācija
uzlabojusies
Pasaulē 2015. gadā samazinājusies
preses brīvība, it īpaši situācija
pasliktinājusies Latīņamerikā, trešdien (20.
aprīlī) savā ikgadējā ziņojumā “Pasaules
preses brīvības indekss” norādījusi
starptautiskā preses un vārda brīvības
organizācija “Reportieri bez robežām”
(RSF). Latvija organizācijas ziņojumā par
180 valstīm ierindota 24. vietā, Lietuva 35.
vietā, bet Igaunija - 14. vietā.
Tādējādi salīdzinājumā ar pagājušo
gadu situācija Latvijā atkal uzlabojusies un
tā pakāpusies par četrām pozīcijām, kamēr
Lietuva un Igaunija abas noslīdējušas par
četrām pozīcijām.
Kā norādīts ziņojumā, situācija ir īpaši
slikta Latīņamerikā, kur galvenie šķēršļi
preses brīvībā ir “institucionālā vardarbība”
Venecuēlā un Ekvadorā, organizētā
noziedzība Hondurasā, nesodāmība
Kolumbijā, korupcija Brazīlijā un mediju
koncentrācija Argentīnā.
Pēdējās vietas starp 180 apskatītajām
valstīm ieņem Ķīna (176), Sīrija (177),
Turkmenistāna (178), Ziemeļkoreja (179)
un pēdējā 180. vietā atrodas Eritreja.
Somija sesto gadu pēc kārtas saglabājusi
pirmo vietu, tai seko Nīderlande un
Norvēģija. (diena.lv)
Saeimas komisijā par Herbertu Cukuru
izceļas karstas debates starp NA
deputātiem un Rinkēviču
Saeimas 20. aprīļa Ārlietu komisijas
sēdes atklātās daļas noslēgumā izcēlās
karstas debates starp Nacionālās
apvienības (NA) deputātiem un ārlietu
ministru Edgaru Rinkēviču (V). Sēdē
deputāts Aleksandrs Kiršteins (VL-TB/
LNNK) informēja par vairākām vēstulēm,
kuras adresējis Ārlietu ministrijai, saistībā
ar Herberta Cukura lietu. Deputāts
pārmeta, ka ministrija izvairījusies sniegt

plašas atbildes uz vēstulē paustajiem
jautājumiem.
Savukārt Rinkēvičs uzsvēra, ka uz
daudziem jautājumiem atbildējis ārpolitikas
debatēs un viņš negrasoties ielaisties
“garās diskusijās”. Turklāt ministrija neplāno
nekādas tālākas darbības. “Uzskatu šo
jautājumu par slēgtu,” viņš sacīja, norādot,
ka Kiršteinam tiks atbildēts rakstiski.
Ar to mierā nebija Kiršteins, sakot, ka tā
arī no ministra nav saņēmis atbildi, retoriski
vaicājot: “Vai arī mums ir jāmeklē cits
ārlietu ministrs?” Viņam piebalsoja arī Jānis
Dombrava, kurš atzina, ka no ministra bija
gaidījis cita veida atbildi. “Ņemot vērā,
ka jums ir bijušas problēmas ar melu
izplatīšanu, dezinformācijas izplatīšanu,
kaut vai par Ungārijas patruļlidmašīnu
sasaisti ar migrācijas jautājumu, kur
pēc tam Ungārijas vēstniecei ar mediju
starpniecību nācās taisnoties, ka tā bija
absolūta nepatiesība,” viņš sacīja, aicinot
ministru atzīt savas kļūdas. Uz to ministrs
atbildēja, ka ar melīgas informācijas
izplatīšanu tobrīd nodarbojies tieši
Dombrava. [...] (leta.lv)
Rakstniece Gundega Repše: Meli ir
Latvijas ikdiena, pret tiem nav riebuma;
cienām mahinatorus, intrigantus,
shēmotājus
Meli ir Latvijas ikdiena, tie nekad mūsu
sabiedrībā nav tikuši nicināti. Mēs cienām
mahinatorus, intrigu vērpējus, shēmotājus,
kas rada neticību un bezcerību par nākotni,
tik skarbus vārdus par Latvijas sabiedrību
un valdošo varu Latvijas Televīzijas
raidījumā «1:1» otrdienas (19. aprīļa)
vakarā pauda rakstniece Gundega Repše.
Repše atgādina, ka Latvijā par meliem
pieķerti politiķi nekad nav pat atvainojušies,
atšķirībā no citām valstīm, kur politiķi
par meliem demisionē. «Meli ir absolūta
Latvijas ikdiena.Tas rada norūpējušos
vaigu, zināmu skepsi un bezcerību par to,
kā var veidoties Latvijas nākotne dažādās
sarežģītās politiskās situācijās, kas var
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draudēt. Meli mūsu sabiedrībā nekad
nav tikuši nicināti. Mums vispār ir tāda
īpatnēja vērtību sistēma - mēs mīlam
fantomus, burbuļus, kas ir mūsu veiksmes
stāsti, kuri balstīti pilnīgos melos. Ir daiļi
vārdi, ārišķība, neskarot to, kas notiek
ar parastiem cilvēkiem īstenībā. Un pret
šiem meliem nav riebuma. Mēs cienām
mahinatorus, intrigu vērpējus, shēmotājus o, tas ir «gudri», tas ir «intelekts»! Intelekts,
ko agrāk cilvēki godāja kā parādību, tagad
ir neliešu drošākais patvērums.»
Repše netic, ka situāciju mainīt var
revolūcija un dumpis. «Kādi dumpji,
mēs aizvien vairāk tiekam iesprostoti
aizliegumos, likumu normās, «metros no
ieejām», visdažādākā veida aizliegumos.
Un tad runāt par dumpi un revolūciju...tas
vienmēr būs it kā pret valsti. Īpaši tagad,
kad pastāv ārpolitiskais apdraudējums.
Jebkurš, kurš iestājas pret to, kā rīkojas šī
vara, ir potenciāls noziedznieks. Patiesībā
tas ir totalitārisms.»
Repše norāda, ka mēs esam
pārāk norūpējušies par sīkumiem un
nepievēršam uzmanību lielām lietām.
«Lielās lietās ar mums neviens nedalās,
tās notiek slepenībā un pilnīgi citos
līmeņos.Tāpēc [cilvēku] apkrāptības un
neuzticēšanās sajūta [varai] aug. Ja tu
neuzticies, nevari tikt uz priekšu. Mēs
ejam tikai uz konfrontāciju, pat vienas
nozares ietvaros - vienu dienu medicīna,
citu - literatūra, mūziķi vai vēl kas. Tādas
[savstarpēji sarīdītas] masas talantīga
režisora rokās ir ļoti viegli izstumdāmas.
Ko talantīgs režisors var darīt ar muļķīgiem
aktieriem - salikt tos masu skatos,» tā
Repše. (apollo.lv)
2016. gada 21. aprīlī
Valsts prezidents apsveicis Lielbritānijas
karalieni Elizabeti II dzimšanas dienā
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
nosūtījis oficiālu apsveikumu Lielbritānijas
karalienei Elizabetei II, kura šodien (21.
aprīlī) svin savu 90. dzimšanas dienu,
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būdama tautā populārāka nekā jebkad
iepriekš, informēja Valsts prezidenta
likumdošanas un juridiskā padomniece
Kristīne Jaunzeme. Valsts prezidents
valsts vārdā nosūtījis laba vēlējumus un
atzīmējis valstu draudzīgās attiecības,
sacīja Jaunzeme. [...] (tvnet.lv)
Dānija ir noraizējusies par Krievijas
agresīvo propagandu pret Baltijas
valstīm
Dānija ir noraizējusies par Krievijas
veikto agresīvo propagandu, kas ietekmē
ne vien Baltijas valstis, bet arī citas Eiropas
Savienības (ES) dalībvalstis, ceturtdien
(21. aprīlī) pēc tikšanās ar Latvijas ārlietu
ministru Edgaru Rinkēviču («Vienotība»)
žurnālistiem sacīja Dānijas ārlietu ministrs
Kristians Jensens.
Jensens norādīja, ka Dānija ir
satraukta par Krievijas izrādīto agresiju,
par hibrīdkara draudiem un par situāciju ES
Austrumu spārnā. Ministrs atzina, ka pret
Krievijas agresīvo propagandu ES valstīm
vajadzētu cīnīties plecu pie pleca.
Jensens arī norādīja, ka Dānija gaida
jūlijā iecerēto NATO Varšavas samitu. «Būs
jāstiprina solidaritāte, jāveic pasākumi, lai
novērstu draudus pret NATO aliansi, un
jāskatās, kā pareizi sadarboties, lai ikviens
NATO biedrs justos droši un stabili,»
izteicās Jensens.
Aģentūra BNS jau vēstīja, ka
Jensens ceturtdien Rīgā atklāj semināru
«Komunikācija un attiecības ar masu
medijiem Krievijā: platforma debatēm vai
hibrīdkarš?», aģentūru BNS informēja
Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA)
sabiedrisko attiecību un mārketinga
vadītāja Laura Majevska. Seminārā
būs divas paneļdiskusijas - «Kā atklāt
Krievijas dezinformācijas stratēģiju un
uzbrukumus?», kā arī «Kā stiprināt
Krievijas neatkarīgos masu medijus?».
Seminārā piedalās tādi eksperti kā
Eiropas Komisijas galvenais padomnieks

jautājumos par pilsonisko sabiedrību un
masu medijiem Andris Ķesteris, NATO
Stratēģiskās komunikācijas izcilības
centra direktors Jānis Sārts, Eiropas
Savienības (ES) «East StratCom Task
Force» pārstāvis Jons Kists (Jon Kyst),
Dānijas Karalistes aizsardzības koledžas
pētnieks Tomass Nisens (Thomas Nissen),
Austrumeiropas politikas pētījumu centra
direktors Andis Kudors, izdevuma
«Medusa» galvenais redaktors Ivans
Kolpakovs (Ivan Kolpakov), Latvijas
Televīzijas žurnāliste Olga Proskurova.
(apollo.lv)
Baltā galdauta svētkos aicina balsot par
brīvību un svinēt iespēju domāt
Ir jāsvin tas, ka mēs drīkstam
domāt. Tāds ir viens no vadmotīviem,
kas ideoloģiski varētu iezīmēt Baltā
galdauta svētkus, kurus plānots ieviest ar
nozīmīgu mērķi – sanākt kopā pie svinīgi
klāta galda kopā ar saviem mīļajiem
un dalīties sajūtās par to, ko katram no
mums nozīmē Latvija. 20. aprīlī Latvijas
Mākslas akadēmijā norisinājās Kultūras
ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja
organizēta saruna, kurā tika atsaukts
atmiņā 1990. gada 4. maija balsojums par
neatkarības atjaunošanas deklarāciju,
aicinot sabiedrību šo nozīmīgo notikumu
atzīmēt ar Baltā galdauta svētkiem. [...]
(tvnet.lv)
2016. gada 22. aprīlī
Šogad valstī par 2% pieaudzis jaundzimušo skaits
Šā gada pirmajos trīs mēnešos
reģistrēti 5313 jaundzimušie, kas ir par
87 mazuļiem jeb 2% vairāk nekā 2015.
gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās
statistikas pārvaldes (CSP) provizoriskie
dati. Tendence jaundzimušo skaita
pieaugumam vērojama jau kopš 2011.
gada.
Vienlaikus CSP dati liecina, ka pirmajā
ceturksnī nedaudz pieaugusi mirstība

- reģistrēti 7848 mirušie, kas ir par 86
cilvēkiem jeb 1,1 % vairāk nekā pagājušā
gada pirmajos trīs mēnešos.
Dzimušo skaits joprojām nepārsniedz
mirušo skaitu, tādēļ dabiskais pieaugums
Latvijā saglabājas negatīvs jau no 1991.
gada. 2016. gada pirmajos trīs mēnešos
iedzīvotāju skaits valstī, mirušo skaitam
pārsniedzot dzimušo skaitu, samazinājās
par 2535 cilvēkiem. Attiecīgajā periodā
2015.gadā šis rādītas bija 2536 cilvēki.
CSP dati rāda, ka 2016. gada 1.
aprīlī iedzīvotāju skaits Latvijā bija 1 967
2000 cilvēki. Šā gada pirmajā ceturksnī
reģistrētas 1626 laulības, un salīdzinājumā
ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni laulību
skaits ir samazinājies par 7% jeb 131
laulību. [...] (leta.lv)
EP līmenī paceļ jautājumu par
Latvijā pieņemtajiem Krimināllikuma
grozījumiem
Eiropas Parlamenta (EP) Sociālistu
un demokrātu grupa nobažījusies
par apstiprinātajiem Krimināllikuma
grozījumiem, paužot cerību, ka izmaiņas
neuzliek neadekvātus ierobežojumus
nevardarbīgai politiskai izpausmei.
Savā paziņojumā grupa arī pauž
cerību, ka grozījumi neietekmēs vārda
brīvību Latvijā. Tāpat grupa aicina valdību
par minētajiem grozījumiem konsultēties
ar Venēcijas komisiju, lai panāktu lielāku
skaidrību un nodrošinātu, ka Latvija
piepildīs savas saistības - aizsargāt
pamatbrīvības.
Savukārt EP deputāts Andrejs
Mamikins (S) paudis bažas, ka
Krimināllikuma grozījumiem nav nekā
kopīga ar demokrātijas vērtībām, turklāt
tie pieļaujot plašas iespējas to ļaunprātīgai
pielietošanai.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
ar Valsts prezidenta likumdošanas
un juridiskā padomnieces Kristīnes
Jaunzemes starpniecību aģentūrai Leta
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gan iepriekš norādīja, ka notikušās plašās
diskusijas Saeimas Juridiskajā komisijā un
darba grupās, piesaistot cilvēktiesību un
citu tiesību zinātņu ekspertus, kā arī viņu
sniegtais vērtējums pilnveidotajām normu
redakcijām nostiprina pārliecību par likuma
atbilstību Satversmei. [...] (leta.lv)
Svina garša – līdz sāpēm izcili
Vakar, 21. aprīlī, Spīķeru koncertzālē
notika Latvijas Literatūras gada balvas
(LALIGABA) pasniegšanas ceremonija,
kurā tika paziņoti un apbalvoti laureāti,
sveikts speciālbalvas ieguvējs dzejnieks
un atdzejotājs Uldis Bērziņš par nozīmīgu
ieguldījumu pasaules kultūrtekstu
latviskošanā, no senislandiešu valodas
atdzejojot Eddas dziesmas, godināts mūža
balvas ieguvējs Jānis Rokpelnis par izcilu
ieguldījumu Latvijas rakstniecībā, radot
augstvērtīgus literāros darbus dzejā, prozā
un atdzejā.
Kategorijā Labākais dzejas darbs
atzīts Kārļa Vērdiņa dzejoļu krājums
Pieaugušie (Neputns). «(..) viens no
nedaudzajiem laikmetīgajiem dzejniekiem
Latvijā; viņš azartiski reflektē par šo
laiku – cilvēku domāšanu un dzīves
paradumiem, tradīcijām un institūtiem.
Viņa intonācija vienmēr ir izteiksmīga un
neizdibināma, tā ir reizē sirsnīga, zobgalīga
un bezkaunīga, tā atsedz fundamentālu
jautājumu klātbūtni triviālās sadzīves
detaļās un laupa svētsvinību visgudrām
frāzēm,» vērtē literatūras kritiķe Anda
Baklāne.
Kategorijā Labākais prozas darbs
laurus guva Māra Bērziņa darbs Svina
garša (Dienas grāmatas vēsturisko
romānu sērija). «Jūtīgais un domājošais,
netipiskais strādniekpuisis, kas ir romāna
varonis, liek domāt. Domāt arī par laikmetu,
humānismu, piederību. (..) Liek apzināties,
ka ne tikai miesa un asinis, bet arī sirds
un dvēsele nepieciešama ikdienišķībā un
mūžīgajā. Māra Bērziņa domas un valodas
mānīgais vienkāršums atstāj laikmeta
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radīto patiesības pēcgaršu,» saka kultūras
žurnāliste Līga Piešiņa. «Līdz sāpēm
izcili,» – rakstnieks Arvis Kolmanis.
Kategorijā Labākais ārvalstu literatūras
tulkojums triumfēja Dena Dimiņa veiktais
Džonatana Litela romāna Labvēlīgās
tulkojums no franču valodas (apgāds
Jānis Roze). «Romāns, kas, vērtējot pat
vairāku gadu šķērsgriezumā, atstājis
visspēcīgāko literāro un arī emocionālo
pēcgaršu, atmodinot iztēli un zemapziņu,
ļaujot tām rosīties savā vaļā kā dienas
laikā, tā arī nakts sapņos nedēļām ilgi,» –
literatūrzinātniece Austra Gaigala.
Kategorijā Labākais oriģinālliteratūras
darbs bērniem balvu saņēma Luīzes
Pastores darbs Svešinieka atnākšana
– trešais darbs detektīvstāstu sērijā
bērniem Mākslas detektīvi (Neputns). «Ja
salīdzina ar pirmajiem diviem stāstiem,
trešais ir mākslinieciski, sižetiski un
stilistiski visnoapaļotākais un informatīvi
visblīvākais, un papildus autore izvēlējusies
paralēli N. Strunkes gleznas apspēlei
mazos lasītājus iepazīstināt arī ar A. Čaka
dzejoli, piedevām vēl mudinot lasītājiem
pašiem kļūt par literatūras detektīviem,»
uzskata literatūrzinātniece Santa Ratniece.
Spilgtākā debija – Elīnas Bākules-Veiras
dzejas krājums Zilonis okeāns (Pētergailis).
Laureāti balvā saņēma dizaina studijas
Mājo veidotās LALIGABA lampas, kā arī
naudas apbalvojumu 1500 eiro apmērā pēc
nodokļu nomaksas. [...] (Diena, autores
Undīne Adamaite un Ilze Auzāne)
Pēc «Latvijas pasta» vadības atkāpšanās
ministrija ieceļ pagaidu valdi
Pēc tam, “Latvijas pasts” valde pilnā
sastāvā atkāpās no amata, Satiksmes
ministrija kā uzņēmuma akcionārs lēma
iecelt pagaidu valdi. “Latvijas pasta”
Eksprespasta departamenta direktors
Mārcis Vilcāns, reģionu ekonomists
Kristaps Krūmiņš un Satiksmes
ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze
Aleksandroviča. Ministrijā informē, ka

vienlaikus tiks izsludināts atklāts konkurss
uz “Latvijas pasta” valdes priekšsēdētāja
un trīs valdes locekļu amatiem.
Ministrijā līdzšinējās valdes locekļu
lēmumu par atkāpšanos skaidro ar pēdējā
pārbaudē konstatētajiem pārvaldības
trūkumiem uzņēmumā. Pasta valde
neesot ņēmusi vērā un ieviesusi Valsts
kontroles ieteikumus, proti, nav sakārtota
pasta norēķinu sistēma un izvērtēts
nepieciešamo dienesta transportlīdzekļu
skaits, kā arī nav pieņemti pamatoti lēmumi
par automašīnu nomu.
Tāpat uzņēmuma valdes līdzšinējās
darbības modelis un lēmumu pieņemšanas
process esot radījis riskus uzņēmuma
darbības nepārtrauktībai. Valdes pieņemtie
lēmumi par iepirkumiem un to procesu bijuši
necaurspīdīgi, bez noteiktas kontroles un
uzraudzības sistēmas, norāda Satiksmes
ministrija.
Jau ziņots, ka “Latvijas pasta” valdes
priekšsēdētājs Arnis Salnājs piektdien,
22. aprīlī, uzrakstījis atlūgumu. Pēc
nepilnas stundas līdzīgi rīkojās arī pārējie
uzņēmuma valdes locekļi - Ilze Bagatska,
Arnis Gulbis un Egons Strazdiņš. (lsm.lv)
Raimonds Pauls: Ojārs Grinbergs bija
gaišs zēns
Mūžībā aizgājušais latviešu estrādes
dziedātājs Ojārs Grinbergs bija gaišs zēns
un par viņu var teikt visu to labāko, pauda
komponists Raimonds Pauls. Komponists
atklāja, ka ar Grinbergu bija ļoti viegli
strādāt, jo atšķirībā no daudziem citiem, ar
kuriem sākās sadarbība tālajos 60.gados,
dziedātājs vienmēr bija godīgs, smaidīgs
un nekad neiepinās nekādās intrigās, kā
tas parasti mēdz notikt.
«Kad bija pabūts kopā ar viņu, tad
palika saulains un gaišs iespaids. Visādā
ziņā viņa ierakstiem un dziesmām latviešu
estrādes sākumposmā bija nozīmīga loma,
tās palika populāras. Par Ojāru varu teikt
visu to labāko un varu izteikt tikai līdzjūtību

radiem un paziņām. Ļoti žēl,» pauda
komponists. Pauls minēja, ka šodien pa
radio tieši nejauši dzirdēja atskaņojam
Grinberga izpildīto dziesmu «Dziesma
nenosalst». «Grinbergam ir vairākas
dziesmas, kas joprojām skan, un tas ir ļoti
patīkami,» piebilda Pauls.
Jau ziņots, ka šorīt (22. aprīlī) 73 gadu
vecumā mūžībā aizgājis latviešu estrādes
dziedātājs Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
Grinbergs. Visdziļāko līdzjūtību izcilā
latviešu estrādes dziedātāja Grinberga
ģimenei un talanta cienītājiem, viņu mūžībā
aizvadot, izteicis arī Valsts prezidents
Raimonds Vējonis. (apollo.lv)
Visaugstvērtīgākais Triju Zvaigžņu
ordenis – nesasniedzams pat Paulam
Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru 4.
maijā saņems komponists Raimonds
Pauls un diriģents Andris Nelsons, bet
šā apbalvojuma zemākas pakāpes –
15 kultūras, izglītības un sabiedriskie
darbinieki. Šoreiz sarakstā nav neviena
pašmāju, ne arī ārvalstu politiķa vārda.
Nav arī I šķiras ordeņa, ko pasniedz tikai
ārvalstu vai Latvijas valsts vadītājiem.
Nu jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā tiek
piešķirts dažādu pakāpju Triju Zvaigžņu
ordenis. I šķiras apbalvojumu, ko pasniedz
ārvalstu un pašmāju valsts vadītājiem
vai ļoti augstām amatpersonām, līdz
šim saņēmuši kopumā 80 cilvēki. (Tas
lielākoties notiek protokolāri – oficiālas
amatpersonu vizītes laikā.) Savukārt
otru augstāko – II šķiras Triju Zvaigžņu
ordeni – pa šiem gadiem saņēmušas 143
personas, bet zemāko pakāpju godazīmes
saņēmis krietni lielāks pulks Latvijā vairāk
vai mazāk zināmu ļaužu. Apbalvojamo
personāliju izvērtēšana gulstas uz Ordeņa
kapitula pleciem. «Paši kapitula locekļi reti
iesaka kādu cilvēku, lielākoties izskatām
organizāciju, iestāžu un atsevišķu personu
iesniegumus, kuros argumentēti izklāstīts,
kāpēc konkrētajai personai pienāktos
apbalvojums,» skaidro Ordeņa kapitula
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priekšsēdētāja Kārina Pētersone.
Eiroparlamenta deputāte Sandra
Kalniete, kas savulaik arī vadījusi Ordeņa
kapitulu, uzskata: nav pareizi, ka pirmā
pakāpe tiek piešķirta tikai ārvalstniekiem
un Latvijas prezidentiem. Turklāt šim
apbalvojumam ir arī nelāga pieskaņa tāpēc,
ka tas tiek pasniegts gan demokrātisko,
gan totalitāru valstu vadītājiem, un
tas pazemina ordeņa vērtību. Viņa ir
pārliecināta, ka vajadzētu arī I pakāpi
pasniegt Latvijas cilvēkiem – tiem, kas
pelnījuši visaugstāko atzinību. Lai gan
politiķei radies iespaids, ka ordenis kopumā
tiek piešķirts gana pārdomāti, tomēr bijuši
gadījumi, kad ordenis ticis cilvēkiem, kuri
sadarbojušies ar komunistisko režīmu.
Tāpēc pilnīgi saprotama bijusi disidentes
Lidijas Lasmanes-Doroņinas atteikšanās
saņemt apbalvojumu, jo kopā ar viņu
apbalvoti tika bijušie VDK aģenti.
Arī akadēmiķis Jānis Stradiņš domā,
ka Raimonds Pauls un Andris Nelsons
ir pelnījuši augsto apbalvojumu. Tiesa,
Maestro pirms 11 gadiem saņēmis ordeni –
gan III šķiras, kas vairāk bijis par viņa tautas
deputāta nopelniem, bet šoreiz tas viņam ir
par sasniegumiem mūzikā. Prieks esot par
zinātniekiem, kas iekļuvuši apbalvojamo
pulkā. Diemžēl neviena ārsta tur neesot, bet
tas laikam vairāk skaidrojams ar pašreizējo
situāciju veselības aprūpes jomā, spriež
akadēmiķis, kurš arī pats 1995. gadā
kļuvis par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri.
J. Stradiņš noteikti nepiekrītot tiem, kas
apgalvojot, ka ar ordeņiem mētājoties pa
labi vai kreisi. Tas, ka daļa sabiedrības
ne visai augstu tos vērtē, neesot nekas
pārsteidzošs, arī pirmās Latvijas brīvvalsts
laikā tā bijis. Vairāki ļoti zināmi cilvēki tolaik
pat atteikušies tos pieņemt, jo uzskatījuši,
ka novērtēti ar zemāku pakāpi nekā to
pelnījuši.
Valodniece un politiķe Janīna Kursīte
teic: skaidrs, ka vienmēr būs tādi, kam
šķitīs, ka vajadzēja ordeni dot tam vai
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citam, bet pārmest kapitulam nevarot –
tā locekļi strādājot ļoti atbildīgi. Šoreiz
sarakstā ietverti tie, kam patiešām pienākas
apbalvojums. It īpaši liels prieks esot par
Alsungas suitu sievu Mariju Steimani jeb
Ruču, kā viņu dēvē, kura Latvijai devusi
augstākās raudzes pienesumu. Bet R.
Paula un A. Nelsona vārdi paši par sevi
runā, un tie aizskanējuši tālu pār mūsu
valsts robežām. [...] (Neatkarīgā Rīta Avīze
Latvijai, autore Aisma Orupe)
PBLA un LVA aicina latviešu organizācijas ārpus Eiropas pieteikties
atbalstam izglītojošu pasākumu
organizēšanai
Labdien! Šogad atkal aicinām pieteikties
2016. gadā latviešu organizācijām ārpus
Eiropas pieejamajam finansiālajam
atbalstam izglītojošu pasākumu (semināru,
kursu, meistarklašu, konferenču)
organizēšanai no Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta programmas „Valsts
valodas politika un pārvalde”. Kopējais
pieejamais finansējums ir 12 186 EUR.
Plānots, ka vienam pasākumam sniegtais
atbalsts būs līdz 2000 EUR, izņēmuma
gadījumos reģionāla mēroga pasākumiem,
kas paredzēti plašai auditorijai, iespējams
lielāks finansiālais atbalsts.
Projektu izsludina Pasaules Brīvo
latviešu apvienība (PBLA) un Latviešu
valodas aģentūra (LVA).
Visām latviešu organizācijām, kas vēlas
pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai,
elektroniskā pieteikuma anketa ir jāaizpilda
līdz 2016. gada 1. jūlija pulksten 17.00 pēc
Latvijas laika.
Pieteikumus vērtēs komisija, kurā
ir LVA un PBLA pārstāvji. Finansiālā
atbalsta piešķiršanas gadījumā elektroniski
aizpildītā anketa tiks pievienota ar
finansējuma saņēmēju slēgtajam līgumam.
Detalizētāka informācija pieejama,
Turpinājums 46. lpp.

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MAIJĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – lasītais
dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. plkst. 11.00 – Dārza
svētku/Vasarsvētku dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma Dārza svētku pusdienas
un sarīkojums.
Svētdien,22.plkst.10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.plkst.10.00 – lasītais
dievkalpojums.
JŪNIJĀ
Svētdien,5.plkst.10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MAIJĀ
Svētdien,1.
J.Turmanis
Svētdien,8.
J.Rīmanis
Svētdien,15.
I.Birze
Svētdien,22.
A.Kristovskis
Svētdien,29.
J.Trumpmanis
JŪNIJĀ
Svētdien,5.
I.Birze
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MAIJĀ
Svētdien,1.
L.MacPherson
Svētdien,8.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,15.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,22.
R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien,29.
L.MacPherson
JŪ NIJĀ
Svētdien,5.
B.Liberta/R.Hāgena
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referatu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
svētrunas var klausīties arī tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
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.
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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 priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

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

Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
“Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa,
it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja
visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem
parādījās it kā uguns mēles, kas
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto
Garu...” Alleluja, lai ir slavēts Tas
Kungs!
R.S.
(Bībelē sk. Ap.d.2. nodaļu)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MAIJĀ
Svētdien, 1. dievkalpojums baznīcā
nenotiks. Sarīkojums “Latviskās
tradīcijas mūsdienās” Latviešu namā.
Svētdien, 8. plkst. 9.30 Debesbraukšanas
dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. plkst. 9.30 Vasarsvētku
dievkalpojums.
Svētdien, 22. plkst. 9.30 Trīsvienības
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svētku dievkalpojums.
Svētdien, 29. plkst. 9.30 dievkalpojums
II svētdienā pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 8.
Olafs Šics
Svētdien, 15.
Olafs Šics
Svētdien, 22.
Olafs Šics
Svētdien, 29.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 8.
Gundega Zariņa
Svētdien, 15.
Marita Lipska
Svētdien, 22.
Gundega Zariņa
Svētdien, 29.
Marita Lipska
SARĪKOJUMS
“Latviskās Tradīcijas mūsdienās –
III”notiks svētdien, 1. maijā plkst.
12.00 Latviešu Namā – M. Siliņa
zālē. Būs video, gards mielasts,
priekšnesumi un loterija. Nākam paši
un ņemam līdzi draugus! 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
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
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Austrālijas Latviešu
Meistarsacīkstes

Latvieši Austrālijā kopš 1952. gada
ir cīnijušies 13 Austrālijas Latviešu
Meistarsacīkšu (ALM) sporta nozarēs.
Šinī gadā ir paredzētas ALM sacīkstes
četrās sporta nozarēs. Trīs sacīkstes notiks
Kultūras Dienu laikā Melburnā, – basketbols,
volejbols un golfs. Ceturtās sacīkstes
novuss, tiks rīkotas augustā Adelaidē.
Nozaru vadītāji ir izraudzīti un turnīru
organizēšana sākusies. Lai varētu ņemt
dalību ALM turnīros spēlētājiem jāsastāv

16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
0420 705 263
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090
reģistrētos klubos vai kopās kuŗas ir
reģistrētas pie Austrālijas Latviešu Sporta
Pārvaldes (ALSP) un izpilda ALSP statūtu
vajadzības.
46. ALM turnīrs Basketbolā
Spēles notiks 29., 30. un 31. decembrī
no pulkstens 09.00 līdz 13.00, Melbourne
Sports and Aquatic Centre (MSAC) Albert
Parkā Melburnā. Valdis Kirps (MLS
vadītājs, tel. 0425 797 444) ar Juri Misiņu
ir atbildīgie turnīra organizatori basketbolam
un volejbolam.
26. ALM turnīrs Volejbolā
Spēles notiks tanī pašā laikā un vietā
kā basketbols ja būs pieteiktas turnīram
pietiekoši daudz vienības.
15. ALM turnīrs Golfā
Spēles notiks 27. decembrī
Heidelbergas Golf Klubā. Spēles notiks
divās grupās, pirmā grupā spēlētāji ar
oficiālu Golf Australia handicap, lai izcinītu
Arnolda Gūtmaņa ceļojošo balvu un ALM
meistara godu, spēlēs stableford sistēmu.
Otrā grupa bez oficiāliem handicap spēlēs
stroke systemu. Roberts Blāķis (tel. 0423
040 720 ) ir atbildīgais organizators.
38. ALM turnīrs Novusā
Spēles notiks 20. un 21. augustā Talavā,
Adelaides Latviešu namā. Turnīru organīzē
Jānis Lindbergs, ASK vadītājs.
Dimis Pešudovs
ALSP vadītājs
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SLB Pamatskolas
sporta diena

Foto: Valda Teilora (Taylor)

Šā gada 9. aprīlī notika SLB
Pamatskolas sporta diena. Nodarbības
vadīja SLB sporta kopas Spara
prezidents Viktors Sīkais, viņa bērni
Jēkabs un Laura Sīkie, Kaspars Mors
(Moore) un Toms Veidners. Bērni
pulcējās latviešu nama lielā zālē jau
9:30 no rīta. Vispirms Viktors lika visiem
bērniem iesildīties ar piemērotiem
vingrinājumiem un vieglu skriešanu.
Pēc iesildīšanās Viktors sadalīja bērnus
četrās komandās un noturēja bumbu
spēļu sacensības – kapteiņa bumba
un tuneļa bumba. Pirms sacensībām
Viktors un Toms mācīja bērniem kā

vislabāk mest un ķert bumbas šādām
sacensībām. Pēc vairākām sacensību
nodarbībām bērni uz īsu laiku atpūtās.
Skolas bērni arī Viktoram iemācīja kaut
ko jaunu – vienu ļoti populāru spēli –
“Dodž bumbu” kuŗā bērniem ir jāizvairās
no bumbas, vai ir jānoķer pretinieka
metiens.
Bērni bez noguruma spēlēja
spēli pēc spēles! Pusdienas laikā
pamatskolas saime sagatavoja garšīgas
uz ugunskura ceptas (barbecue)
desiņas – paldies Mārtiņam Tuktēnam
par lielo darbu. Visi bērni ar lielu prieku
un entuziasmu piedalījās nodarbībās.
Ļoti gaidīsim visus bērnus piedalīties
nākošā SLB Pamatskolas sporta dienā.
Toms Veidners

Skolas bērnu saime „sporta dienā” – „tuneļa” bumba

PBLA ziņas – turpinājums. no 42. lpp.
sazinoties ar PBLA Izglītības padomes
izpilddirektori Antu Spundi (anta.spunde@
pbla.lv).
Lūdzu nodrošiniet, ka anketā uzrādīto
informāciju saglabājat pieteikuma
iesniedzēja vajadzībām (piemēram,
veidojot ekrānšāviņus (screen shots) vai
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kā līdzīgi). Nosūtītā elektroniskā versija
iesniedzējam otrreiz nebūs pieejama, tā
paredzēta tikai komisijas vajadzībām.
Pieteikuma forma aizpildāma
elektroniski internetā, izmantojot šo
saiti: https://www.surveymonkey.com/r/
JTVSDRK (Autore Anta Spunde, PBLA
Izglītības padomes izpilddirektore)
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Latvijas Pasts CEO Salnajs and board
members hand in resignations
RIGA, April 22 (LETA) - Latvijas Pasts
postal company’s CEO Arnis Salnajs and
other board members - Ilze Bagatska,
Arnis Gulbis and Egons Strazdins - have
handed in their resignations, as the
company’s external communications
officer Gita Valtenberga told LETA.
The Transport Ministry confirmed to
LETA that Salnajs’ resignation had been
received. The ministry declined to comment
on the reasons why Salnajs was stepping
down. Latvijas Pasts shareholders meeting
will be held in the afternoon, where a
decision will be taken on whether to accept
Salnajs’ resignation.
Media recently reported that violations
had come to light which could cost Salnajs
his job.
Salnajs has been working on the
Latvijas Pasts board since January 2012.
He was appointed acting chairman
of Latvijas Pasts board in May 2013,
and confirmed as the company’s CEO in
August 2013.
According to LETA archive, Latvijas
Pasts has had seven board chairpersons
during the past ten years.
In 2014, Latvijas Pasts posted EUR
61.4 million in turnover and EUR 1.7
million in profit. No data on the company’s
turnover and profit in 2015 have been
released yet.
Temporary board appointed for Latvijas
Pasts

RIGA, April 22 (LETA) - A temporary
board was appointed for the Latvijas Pasts
postal company today, made up of Marcis
Vilicans, head of Latvijas Pasts Express
Mail Department, economist Kristaps
Krumins, and Transport Ministry’s deputy
state secretary Ilze Aleksandrovica, the
Transport Ministry informed LETA.
Producer prices in Latvia down 3.1%
BNN April 21, 2016
Compared to February, the level of
producer prices in the Latvian industry
decreased by 0.5 % in March 2016.The
level of prices of products sold on the
domestic market dropped by 0.6 %, and
prices of exported products – by 0.4 %.
The level of prices of goods exported to
euro area countries grew by 0.4 %, while
the level of prices of products exported
to non-euro area countries decreased by
0.8 %, according to information compiled
by the Central Statistical Bureau of Latvia.
During the month, the most notable
price changes were caused by price
reduction in electricity, gas, steam and
air conditioning supply, as well as in
manufacture of food.
In March 2016, as compared to March
2015, the average level of producer prices
fell by 3.1 %. The prices of goods sold on
the domestic market dropped by 3.8 %,
and prices of exported products – by 2.4
%. Prices of products exported to euro
area countries decreased by 1.5 % and
of products exported to non-euro area
countries – by 2.8 %.
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The most significant price drop was
recorded in electricity, gas, steam and air
conditioning supply (of 1.2 percentage
points), in manufacture of wood and
products of wood, except furniture (of 0.7
percentage points), and in manufacture of
food products (of 0.6 percentage points).
Regulator expresses warning to
Latvijas Gāze
BNN April 21, 2016
The Council of the Public Utilities
Commission has reviewed the
administrative case launched in regards
to the possible violations of Latvijas Gāze
in relation to Latvenergo’s request to be
provided access to natural gas systems.
The council has decided to express a
warning to Latvijas Gāze.
This decision was made by the
Regulator because Latvijas Gāze’s actions
do not comply with requirements of the
Energy Law, the Law on Public Utilities
Regulators and conditions of the license
provided to the company.
According to the Energy Law, if the
Regulator finds that the operator of the
natural gas system, trader or market
participant does not comply with the law’s
requirements, the Regulator has the
authority to make one of multiple following
decisions: enforce compliance with the law
within a specific period of time, express a
warning or apply a fine.
«The Regulator has no doubts that a
violation of regulations has taken place.
An assessment of this violation showed
that refusal to provide access to a third
party has taken place for the first time.
With that, the Regulator has decided to
express a warning. At the same time,
we hope Latvijas Gāze will take this
warning into consideration and comply with
requirements of the law,» – notes Rolands
Irklis, Chairman of the Regulator’s Council.
The administrative case about the
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possible violations by Latvijas Gāze in
relation to Latvenergo’s request to be
provided access to natural gas systems
was launched by the Regulator’s Council
on 17 March. The case was launched in
order to assess whether or not Latvijas
Gāze’s actions complied with requirements
of the law. Latvenergo submitted its request
to be provided with access to the natural
gas systems in order to transport natural
gas from GMS Kemenai to Latvenergo’s
object Riga TEC-2 on 11 January 2016.
According to the Energy Law, natural
gas transmission, distribution, storage and
LNG system operator provides equal and
open access to appropriate systems for all
users that request it. The law also provides
for cases in which the operator has the
authority to refuse providing access to
specific systems.
Saeima supports stricter smoking
restrictions in the final reading
BNN April 21, 2016
On Thursday, 21 April, the Saeima
approved a new law on the turnover of
tobacco products in the third and final
reading. This will help adopt the EU
directive on tobacco and introduce new
smoking restrictions.
According to the Saeima’s supported
redaction of the law, smoking will be
prohibited within state and municipal
buildings. A full ban on smoking will apply
to public transports, taxis and passenger
cabins on ships. Long-distance passenger
trains and ships may establish special
smoking zones, Saeima press-service
reports.
The new law also prohibits smoking in
the presence of pregnant women.
Saeima’s Social and Employment
Matters Committee also called for more
restrictions in relation to the accessibility
of tobacco products. One such proposal
was the initiative to put away all tobacco

products from store shelves and replace
them with a price list. However, such a
proposal would require permission from
the European Commission and many
months to realize. Because of that, the
committee decided not to propose it for
now. Instead, the committee decided to
progress the adoption of new cigarette
packaging requirements.
The new law also provides clarifications
to the definition of smoking, applying
the term to hookahs and other smoking
appliances.
The new law will come into force on
20 May.
Health Ministry proposes four-stage
health reform; revision of governmentfunded services being planned
RIGA, April 21 (LETA) The Health
Ministry is proposing a reform of the
national health system in four stages,
which among other things would also
include a revision of the governmentfunded services and the launch of a new
healthcare funding scheme in 2018.
Health Ministry state secretary Solvita
Zvidrina met with members of the Saeima
social and labor affairs committee on
Thursday to brief them on the planned
reform.
The ministry official explained that the
first stage of the reform would include
a revision of the basket of governmentfunded healthcare services and medicines,
as well as the number of residency
vacancies.
The second stage would provide for
developing a new healthcare funding
scheme. The ministry plans to draw up
a report on several alternative funding
schemes and submit it to the government
by July 2016. Work on the chosen funding
scheme would continue until the end of
this year, and the new scheme would be
launched in 2018.

The third stage of the health reform
would include a structural analysis of the
healthcare system and patient turnover,
the ministry representative said.
The four stage of the planned reform
provides for the creation and launch of an
e-health system.
The Saeima committee today debated
a possible extra allocation for healthcare.
As reported, the Latvian health care
sector might initiate dissolution of Saeima
if no solution to its problems is found.
Valdis Keris, the chairman of the
Latvian Trade Union of Health and Social
Care Employees, told the press on Monday
that the forms of protests are still being
discussed, but it is clear now that if all other
steps do not bring any results, the sector
might initiate dissolution of Saeima.
The planned protest campaigns
will allow participation of every Latvian
resident, so, most believably, these will not
be strikes. The planned campaigns might
involve meetings. Local governments will
also be asked to turn to Prime Minister Maris
Kucinskis to include in the government’s
action plan the deleted promises to
improve the health care system.
Saeima approves amendments to
Immigration Law
RIGA, April 21 (LETA) - Saeima
today approved in the third and final
reading a number of amendments to the
Immigration Law, thus concluding work on
the amendments which were submitted
to the 11th Saeima for review almost 18
months ago.
One of the provisions supported by
MPs today gives the Cabinet of Ministers
the right to assess the effect of temporary
residence permits on the national security
or economic development of Latvia, and
impose restrictions on issuing such permits
for up to five years.
The restrictions may apply to all third49

country citizens as well as to citizens of
one specific third country, according to
the amendments proposed by the Interior
Ministry.
The Cabinet will only use this right
in order to avert risks related to national
security, unity of society, increasing rates
of organized crime and others.
Saeima also supported part of the
Interior Ministry’s proposals concerning
third-country citizens’ payments for
temporary residence permits, agreeing
that these funds would primarily be spent
on the Economic Development Program’s
administration and Security Police’s
operations.
At the moment, third-country citizens
who apply for a temporary residence
permit based on purchase of real estate in
Latvia have to pay 5 percent of the value of
the property into the state budget. Those
who apply for residence permits on the
grounds of having invested in the capital of
a Latvian credit institution have to pay into
the budget EUR 25,000, and foreigners
who buy Latvian state securities also have
to pay the same amount into the budget.
The parliament also approved a
proposal specifying which purchases of
real estate in Latvia entitle third-country
citizens to apply for Latvia’s residence
permits.
Another provision approved by Saeima
today lays down minimum investment
amounts in companies of various sizes
that will entitle a third-country investor for
Latvia’s residence permit.
Saeima also decided today that a thirdcountry national may be stripped of his or
her residence permit if the person’s tax
debts exceed EUR 150.
Remaining in force will be that in order
to request a residency permit, a foreigner
will have to purchase a property in Latvia
with a value of no less than EUR 250,000.
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Several proposals were turned down
by Saeima today, including a proposal
by All For Latvia-For Fatherland And
Freedom/LNNK stating that third-country
nationals buying real estate in Latvia could
not receive residence permits, or that a
foreigner should own real estate in Latvia
for a period of at least twelve months
before he or she may apply for Latvia’s
residence permit.
The amendments approved today will
come into force on July 1, 2016.
Destroyer USS Donald Cook visits Rīga
LSM.LV, 20. april, 2016
The missile destroyer USS Donald
Cook, which last week grabbed
headlines after a series of particularly
aggressive flyovers by Russian aircraft,
on Tuesday arrived in Rīga for a
scheduled port visit.
The visit shows the US’ “continued
commitment to the collective security of
NATO under Operation Atlantic Resolve,”
a US Embassy release said.
Following a meeting with officials at the
Rīga City Council, Commander Charles
Hampton of the US Navy spoke to LSM
about the recent flyovers.
He stressed that as a multi-mission
destroyer the USS Donald Cook can
respond to a variety of threats.
Hampton said that “the crew was very
well prepared and very well trained” for the
incident, which Secretary of State John
Kerry told the Miami Herald and CNN
Espanol “could have been a shoot-down”.
While Foreign Minister Edgars
Rinkēvičs, speaking to Latvian Television
Wednesday morning, said that the flyovers
could have been Russia “preparing” for the
talks between NATO and Russia taking
place Wednesday in Brussels.
He warned there’s potential for
incidents like these to end “sadly”.
“The more incidents like these take

place, the bigger the possibility more
serious problems arise,” said Rinkēvičs.
For the first time, agency from Latvia
enters European Fintech Awards as
TOP3 Innovative Banking company
21.04.2016
This year, 413 European companies
were nominated for European Fintech
Awards TOP100 that was held April 14 at
the ABN AMRO Head Office in Amsterdam.
For the first time company from Latvia - UX
Design Agency entered TOP3 in category
of Innovative Banking Software, and
was exclusively selected to present their
approach at Fintech Awards 2016.
In the world there is a technological
revolution, and financial industry is no
exception. World’s economy is rapidly
increasing volume of electronic payments,
which already is dominating. Major
European banks HSBC, Deutsche Bank,
Lloyds Bank, DNB, Banco Santander,
Royal Bank of Scotland, Barclays during
the last month announced plans to close
more than 1,000 branches.
Experts predict that by 2030 Sweden
becomes the first country to completely
become cashless economy. Therefore,
to identify Europe’s most advanced and
innovative technology companies in
finance industry European Fintech Awards
was established.
In 2016 for European Fintech Awards
TOP100 were nominated 413 companies.
30% of all nominees were from the
UK, and only 6 fintech companies from
Latvia. On the basis of votes, from over
55.000 FinTech enthusiasts and judge
decisions, TOP100 most interesting fintech
companies in Europe by 9 categories were
selected. From Latvia, in the TOP100 got
only 2 companies, one of them - UX Design
Agency.
UX Design Agency on the results of
public voting and jury decision was included

in the TOP3 of European companies in the
category - Innovative Banking Software,
competing more than 40 other fintech
companies. UX Design Agency, based
in Latvia is the first and leading boutique
agency delivering user experience design
for online financial services: banking,
fintech, insurance, trading, payments, etc.
The innovative approach of UX Design
Agency takes into account business and
technological opportunities and focuses
on the needs and behavioral patterns of
users. As a result, company makes digital
banking interfaces and other financial
startups customer-centred and frictionless.
Latvia based UX Design Agency service
is in demand among banks and fintech
startups from Europe and the United
States.
Latvian President Raimonds Vejonis
publicly praises Prime Minister Maris
Kucinskis
2016-04-20, BNS, RIGA
Latvian Prime Minister Maris
Kucinskis has been publicly praised
by the country’s president, Raimonds
Ve j o n i s , o n n a t i o n a l t e l e v i s i o n .
Kucinskis replaced former Latvian PM,
Laimdota Straujuma, in February 2016 and
while Vejonis said two months in office is
too short a period to fully assess Kucinskis’
performance so far, he said the Greens/
Farmers’ party member has “lived up to
expectations”.
He added that Kucinskis is also
excelling at making Latvia’s coalition
g o v e r n m e n t t o w o r k c o h e s i v e l y.
The president also praised Kucinskis’ nononsense approach to ministries, in which
he consistently outlines that their action
plans should only include achievable - and
not misleading - measures.
Baltic states lacked unity as they were
occupied in 1940 - Latvian Chief of
Defense
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RIGA, Apr 22, BNS - The Baltic states
were insufficiently united as they were
being occupied by Soviet forces back in
1940, and it is therefore essential not to
repeat these mistakes anymore, Latvian
Chief of Defense Lt. Gen. Raimonds
Graube said on Latvian Radio on Friday.
This week, Lt. Gen. Graube took part
in the Baltic Military Committee meeting
in Estonia to prepare for the upcoming
NATO summit in Warsaw and discuss the
region’s security challenges.
The Latvian chief of defense said
in the interview that Latvia, Lithuania
and Estonia are determined to continue
work on the Baltic battalion project, that
they have agreed a united stance on
international issues and discussed their
common capacity for hosting allied forces.
The topics discussed at the meeting
included “how we host our partners in the
Baltic states, how we ourselves are ready
to help other countries and how we are
preparing for the summit in Warsaw”, Lt.
Gen. Graube said.
He also underscored the necessity
for the Baltic states to coordinate their
purchases of weaponry and national
defense plans. “We look back to history
in order to prevent the mistakes that were
made as we were being occupied in 1940
when we were not sufficiently united,” Lt.
Gen. Graube said.
The Baltic Military Committee
consisting of the commanders of armed
forces embodies the highest military
authority, implements the decisions of the
ministers, provides military assessment
of the common projects and makes
recommendations for further development.
Latvia’s accession to OECD to promote
economic growth - president
RIGA, Apr 20, BNS - Latvia’s accession

to the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD)
will promote economic growth, Latvian
President Raimonds Vejonis said in
an interview with Latvian Television on
Wednesday.
“What will we gain from accession to
the OECD? First of all, it means belonging
to the group of economically developed
countries, which in itself is a great honor,
just like we were once striving to join the
EU or NATO... Secondly, we can use these
developed countries’ experience more
widely in order to achieve better economic
growth results,” Vejonis said.
The president praised the government
for done the necessary homework so that
Latvia can join the OECD. “At any rate, I
am glad that the government has done its
homework,” the president said, voicing
confidence that the remaining tasks, such
as appointing supervisory boards to the
largest state-owned enterprises, will be
finished on time.
The Corporate Governance Committee
at the Organization for Economic
Cooperation and Development has issued
a positive report on Latvia’s compliance
with the OECD principles, and technical
talks on Latvia’s accession to the OECD
have therefore concluded.
Completion of the accession talks with
the OECD this year is among the goals of
the new Latvian government.
OECD has 34 members, including
21 EU member states. The mission of
the OECD is to promote policies that will
improve the economic and social wellbeing
of people around the world. To be able
to join the OECD a state should meet
certain criteria, but accession is ensured
by a unanimous decision of the OECD
member states.
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