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Vai nedarām pāri?

Bieži rakstīts par jaunās paaudzes aiziešanu no latviešu sabiedrības. Šis temats mums
ir ne vien aktuāls, bet arī ļoti svarīgs. Taču pirms apgalvojam, ka kāds cilvēks aizgājis no
latviešu sabiedrības, man gribētos jautāt, vai mēs bieži neuztveram šo problēmu virspusēji
un apmēram tā: „Jānis vairs nav redzēts mūsu pilsētas latviešu ballēs – viņš ir aizgājis
no latviešu sabiedrības.”
Ar „latviešu sabiedrību” mēs parasti identificējam savas tuvākās apkaimes latviešu
lokālās aktivitātes. Bet bieži vien izrādās tā: ja kādā pilsētā daudz latviešu mūziķu, tad
sabiedrības aktivitātēs dominē vairāki koŗi un dažādi koncerti; ja kaut kur vienkopus
daudz literātu, tad sabiedrības centrā allaž nonāk literāras nodarbības; ja citur daudz
mājturībnieču, tad tur lieliski bazāri, mantu loterijas un sadzīve ap galdiem. Vēl citā vietā
varbūt sagadījušies kaislīgi mednieki un makšķernieki – tad aktīvākā grupa šai sabiedrībā
ir mednieku un makšķernieku biedrība.
Negribu teikt, ka mednieki, makšķernieki vai mājturībnieces neizprastu mūsu dzīves
problēmas. Bet nevar noliegt, ka šādām grupām tomēr savā darbā ir profesionāļu intereses
vai vienkārši – viņu darbs latviešu sabiedrībā identisks ar viņu „jājamzirdziņu” vai „hobiju”.
Neievērodami šo mūsu latviešu sabiedrības īpatnību, mēs bieži kļūdamies, ja mēs,
piemēram, sakām par jaunu latviešu inženieri, kas ar savu amerikāņu sievu pāris reižu
gadā ierodas latviešu deju vakaros: „Viņš apgrozās latviešu sabiedrībā”. Turpretī, par jaunu
latviešu valodnieku, kas mācās un pētī mūsu tautas dziesmas, bet nedzied korī, nemedī
un nemakšķerē, nav sastopams ballēs, sakām: „Viņš aizgājis no latviešu sabiedrības.”
Es domāju, ka ir ļoti grūti pateikt, kuŗš aizgājis no latviešu sabiedrības, kuŗš nē. Bet
ir pilnīga kļūda, ja aiziešanu no latviešu sabiedrības identificējam arī ar aiziešanu no
latviešu tautas. Latviešu sabiedrība svešumā ir latviskās pasaules vājš atspulgs. Kaut
arī vājš, taču – mūsu!
Esam lasījuši par cilvēkiem, kas guvuši tik spilgtu pārdzīvojumu lielos latviešu
sarīkojumos, kā dziesmu svētkos, jaunatnes svētkos, ka izšķīrušies par atgriešanos un
aktīvu piedalīšanos latviešu pasākumos.
Saites, kas mūs saista ar latviešu tautu, ir dažādas. Latviešu sabiedrība ir viena
saite. Lieli, izcili sarīkojumi, laikraksti, žurnāli ir citas saites. Laika tecējumā tomēr arvien
lielāka nozīme piemitīs latviešu laikrakstam un latviešu žurnālam – līdz ar to arī jaunatnei
veltītiem žurnāliem.
Un nepārmetīsim jaunam latvietim aiziešanu no latviešu sabiedrības iekams nezinām,
vai viņš aizgājis no latviešu tautas. Mēs viņam varam nodarīt pāri.
Andris K., ASV

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 ir pieejama kopējamā mašīna.

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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SLB valdes sēde
11. maijā

Sēdi atklāj biedrības priekšsēdis
Jānis Čečiņš un sēdē piedalās Ivars
Šeibelis, Pēteris Kļaviņš, Andris Galviņš,
Imants Līcis, Jānis Grauds, Toms
Veidners. Ilona Brūvere pievienojas no
Rīgas ar ‘Skype’ palīdzību. Protokolē
Ināra Graudiņa.
Imants Līcis ziņoja ka ir iestājusies
viena biedre – Ināra Gedgovda.
Būvdarbu komiteja ir sarunājusi
vienu jumta labošanas firmu, kas ir
ieinteresētas salabot vai atjaunot
skārda jumtu virs skolas klasēm.
Lielās zāles gaisa kondicionētāja
dūmu uztvērēja un izvadīšanas
sistēma ugunsgrēka gadījumā vēl
nav izremontēta. Ar steigu meklē
speciālizētas kontrolfirmas, lai šo darbu
nobeigtu.
Par mašīnu novietošanu darbiniecēm. Biedrība nevar garantēt
mašīnas novietošanas vietu nama
pagalmā virtuves darbiniecēm viņu
dežūres laikos, tas ir jānokārto katra

sarīkojuma rīkotājiem.
Nama ārpuses novērošanas sistēma
ir jāsalabo. Šī sistēma ir sabojājusies,
jo nevar ierakstīt notikumus vēlākai
apskatīšanai.
Ir plānots ierīkot gaisa kondicionēšanas sistēmu klašu telpās virs
labierīcībām.
p.k.

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
Pēteri Pētersonu, Zentu Vanagu, Gunu
Gauju un Lidiju Buduli. ■

Nākošais senioru
saiets

Nākošais senioru saiets notiks
piektdien, 10. jūnijā. Šo senioru saietu
iesāksim skatoties dokumentālfilmu

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 2000. gada

Aina Paleja

Dzimusi 1926. g. 25. decembrī, Latvijā
Mirusi 2016. g. 6. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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par vienas igauņu ģimnazijas klases
zēnu gaitām un likteņiem otrā pasaules
kaŗa laikā un pēc tam. Filma ir angļu
valodā, un ja nezinātu, ka tā ir par
igauņu zēniem, varētu domāt, ka tā ir
par latviešu ģimnazistiem. Viņu gaitas
un likteņi ir tieši tādi paši kādi tai laikā
bija jauniem latviešiem.
Apciemosim arī skaisto Aglonas

novadu un skatīsimies Latvijas TV
raidījumu kā mēs, mums nezinot, tiekam
visu laiku novēroti un par mums tiek
vākti visādi dati.
Pirms saieta un starpbrīdī, kā
vienmēr Dāmu kopas dāmas piedāvās
visādus gardumus.
Ivars Šeibelis

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

Dārgakmenītis

Leldes Stumbres „Alma, Lība un
Konstancija”, Sidnejas Latviešu teātŗa
(SLT) izrādēs 23. un 24. aprīlī. Jāņa
Grauda režija.
Šoreiz SLT izvēle bija
nevainojama. Šeit bija īsts
retums: luga ar skaidru,
brīžiem lirisku dialogu, ticami
realizētiem raksturiem,
dzīves patiesībām, vieglu humoru
un neuzbāzīgi izveicīgu drāmatisko
struktūru.
„Alma, Lība un Konstancija” zināja
tieši uz kurieni tā dodās un kad mērķis
bija sasniegts, tā skatītāju atstāja
pacilātu pārdomās un drusku pārstaigtu.
Tās apmēram deviņdesmit minūšu gaŗā
atrisība šķita daudz īsāka. Kad zāles
ugunis atkal iedegās, daži skatītāji
patiešām lūkojās apkārt ar izbrīnu, vai
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luga jau ir beigusies? Gandrīz neticami,
laikmetā kuŗā skatuves un filmu izrādes
bieži velkās garlaicīgi pāri savam
mākslinieciski loģiskajam atrisinājumam.
Kā jau teicu – šeit bija īsts, skaists rūpīgi
apstrādāts dārgakmenītis.
Stumbres lugu var apzīmēt par gaŗu
viencēlienu vairākās ainās, kuŗu darbība
plūst tik gludi un dabīgi kā upīte, kas
robežo brāļu Bieranta un Jūlija drusku
primitīvo saimniecību.Tā sākās ar sapni
– jeb Jūlija sapņa atstāstījumu brālim.
Un tā beidzās ar otru „sapni” – jeb
Bieranta versiju, kuŗā visa apkārtējā
dzīve un daba šķiet ietverta nakts
debešu zvaigžņotajā lokā.
Lugas pusceļā ir vēl viena liriska
versija, kad abi brāļi dalās jūsmās
un ilgās atceroties vasaras nakts
braucienus, kad iemīļotais zirgs, ar
viņiem ratos, šķiet gatavs pacelties un
rikšot starp zvaigznēm – „itkā vārti uz

– jo vienīgā brīvā vieta ir rezervēta
mātes māsas gadskārtējam vasaras
brīvlaikam, un kuŗa arī tiek pēc dažām
dienām gaidīta.
Brāļi ir dvīņi, tādēļ ar pastiprinātu
mentālu tuvumu. Pēc stingras
izpratināšanas, Jūlijs atzīstas, ka „nē”
– viņa sirds necenšās pēc Konstancijas.
Viņš tikai domājis kas ir praktiskāks
un kas saskan ar citu pieņemtajām
normām, jo „cik ilgi var sievieti vazāt
aiz astes?”
Abi tagad izkaļ plānu kā Jūliju
visvieglāk no bildinājuma atbrīvot.
Bet lugās plāni nekad netek kā
gaidīts. Tāpat kā skaistajā upītē mājas
tuvumā, tie atsitās pret akmeņiem un
maziem ūdens kritumiņiem.
Ieva tas ir Konstancija, ierodas
šajā „paradīzē zemes virsū” ar motora

Foto: Ojārs Greste

citu pasauli atvērušies”.
Vārds paradīze bieži parādās tekstā
apzīmējot brāļu apkārtnes dabas
skaistumu. Viņi paši (abi vecpuiši, lai
gan nav svešinieki „draudzenēm”) arī
šķiet iesakņojušies šajā apkārtnē: ūdeni
nes no akas, mazgājās pirtī, brauc ar
zirgu un savus veselīgos salātus salasa
pļavā – zaķu kāpostus, pieneņu lapiņas
utt.
Jūlija atklāsme, ka viņš plāno precēt
Konstanciju, pie kuŗas gadiem ilgi
viesojies, bet kuŗa brāļu saimniecībā
nekad vēl nav bijusi ielūgta, un ka tā
tūlītēji gaidāma, kopā ar Jūlija tālākajiem
plāniem, Bierantu gandrīz iedzen
izmisumā. Apmainīt iemīļoto zirgu ar
Konstancijas automašīnu, mazgāt logus,
tīrīt istabas, pārkārtot gulēšanas iekārtu

Ansamblis, no kreisās puses Pēteris Erdmanis (dekoratores palīgs), Andris Kariks,
Lija Veikina, Vija Spoģe-Erdmane (dekoratore), Jānis Grauds (režisors) un Jānis
Čečiņš
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izdevīgāks un praktiskāks. Un vēl viens
no lugas apsveicamiem pārsteigumiem
ir tas ka šīs sadursmes balance netiek
pasvītroti nosvērta nevienā pusē.
Konstancijai ir savas patiesības.
Brāļi savā dzīves veidā ir jāatzīst kā
atpalikši. Bet ne viņi, ne pavecā mātes
māsa tiek pasniegti kā technoloģiski
idioti.
Tieši pretēji: katram ir savs mobilais
telefons, ko bieži lieto. Tie arī sūta
“īsziņas” (text messages). Mātes māsa
tiek pasniegta kā mundra, neatkarīga,
spirgta būtne. Ļoti skaistā ainā, viņa pat
no tāluma, ar Bienartu dalās sajusmā
par vasaras nakts maģisko spēku – abi
caur saviem mobiliem telefoniem!
Lugas humors ir maigs un dabīgi
izraisās no situācijām un raksturiem.
Tās konflikti un komplicējumi nav viegli
paredzami. Un beigās – beigās mēs
paliekam ar Bierantu vienu, mistiskās
vasaras nakts priekšā – Jāņa Čečiņa
izjustā, aizkustinošā tēlojumā.
Jānis Grauds jokojās, ka režisors
gandrīz neesot bijis vajadzīgs.
Ražisors ir vienmēr vajadzīgs, itsevišķi
skatuves izrādēm. Bet jāpiekrīt, ka
šeit viņam ar aktieriem
bija “sapņu komanda”,
kas nekļūdīgi sagūstīja
lugas mainīgos ritmus,
tās daudz pasakošās
pauzes un labi izprata
tās jūtu un uztvērienu
zemtekstus.
Jūlijs savu brāli
apzīmē par “filozofu”.
Bet īstenībā Bierants ir
kautkas tuvāks dabas
mistiķim, un Jānis
Čečiņš realizēja šo
daudzpusīgo raksturu
ar meistarīgu izpratni.
Konstancija (Lija Veikina), Bierants (Jānis Čečiņš) un Andrim Karikam ilgi
Julijs (Andris Kariks)
nebija dota iespēja

Foto: Ojārs Greste

troksni un dūmiem, un mājas suņa
brīdinošiem rējieniem. Viņas plāni ir
skaidri un ar tiem viņa neskopojās.
Pieliekamais kambarītis jāpārvērš dušas
kabinetā – Dieviņ’ kas vairs mazgājās
pirtī! Vecais šķūnis un kūts jāpārbūvē
par zāļu tēju žāvētavu, jo zāļu tējas
tagad ir lieliski modē un nesīs labus
ienākumus. Cik tālu mātes māsa un
tās vasaras vizītes sniedzās – tā tūlīt
jāievieto pensionātā, kā Konstancija,
kopā ar pieaugušo meitu, izdarījusi ar
savu māti. (Visas šādas rīcības labumus
slavējot, viņai tomēr nejauši pasprūk
vārds “patversme”.) Kas cits mūsdienās
ar veciem ļaudīm darāms, ja tie maisās
pa kājām?
Viena no šīs lugas daudzajām
kvalitātēm, ir atļauja skatītājam saprast
to kas slēpjās zem vārdiem. Tā paši
varējām prātā projektēt Konstancijas
vecumdienu likteni savas meitas gādībā.
Plašākā, metaforiskā vērienā lugu
var izprast kā plaisas ilustrējumu starp
divām Latvijām – veco un dabas tuvību
un ciešām gimenes, radu un tradiciju
saitēm. Un jauno, modernizēto valsti,
kas dzenās pakaļ tam kas iensīgāks,
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tik dziļi demonstrēt savas tēlotāja
spējas kā šeit, Jūlija lomā. Un Lija
Veikina pārliecinoši noturēja Konstancijā
līniju starp jūtīgu sievieti un bravurīgu
iebrucēju brāļu “paradīzē”.
Lielu ievērību un piekrišanu pelnīja
Vi j a s S p o ģ e s - E r d m a n e s s k a i s t i
apgaismotie dekorāciju paneļi, kas
sagūstīja tekstā bieži apjūsmoto brāļu
apkārtni. Nezinu vai spriedums pareizs,
bet šķita ka tie sekoja vasaras gaitai,
jo pēdējā paneļa augšējā stūrī jau
parādījās tādas kā rūzganas lapas.
Divas piezīmes:
„Zirgs” bija nevajadzīgs un
amatierisks. Būtu pieticis ar tumšu stūrīti
(kā ar šķūni un pirti) un bubināšanu.
Gaismas un skaņu efekti (Gints Kārkliņš,
Jānis Grauds), kā parasti ar SLT, bija
nevainojami. Sufliere bija Klāra Brūvere
un skatuves palīgs Edgars Pudāns.
Brāļu gatavošanās nakts braucienam
tika izvesta mimikā. Pilnīgi saprotams,

Ģimenes diena ar
tradicijām

Vienības draudzes
tematiskā sarīkojuma
Sidnejas Latviešu namā 1.
maijā ar nosaukumu Latviskās
tradicijas mūsdienās III,
ievadā, mācītājs Raimonds
Sokolovskis pastāstīja par ģimenes
dienas izcelšanās sakarību ar Bībeles
Veco Derību (kur teikts: Tev būs savu
tēvu un māti godāt), kristīgo ticību un
latviešu tautas dziesmām. Jēzus teica,
ka „tie kas pilda Manu vārdu, arī ir
mani brāļi un māsas”un tā paplašināja
ģimenes jēdzienu. Bet ir arī tādi, kas
savas ģimenes dēļ gatavi nogalināt citus
cilvēkus un tautas un ģimenes jēdzienu
galīgi pārprot. Tāpat kā savu ģimeni,

kamēr tā bija „izrāde” Konstancijai
klausoties aiz durvīm. Bet kad
Konstancija viņu mimikai pievienojās,
tur bija domāts – kas? Ka viņa grib
iekļautied brāļu pasaulē? Jeb ka viņa
apjēdz ko pavisam citu.
Un tagad divi lūgumi Jānim Graudam
un viņa ansamblim:
Lūdzu, lūdzu vediet šo burvīgo izrādi
kā bagātu ciema kukuli latviešiem citās
pilsētās – pat uz Pertu, ja iespējams!
Arī Anita Apele uz to mudināja sava
raksta beigās.
Lūdzu, lūdzu atrodiet kaut ko
sajēdzīgāku ko programmā teikt par
Leldi Stumbri, kā to kas šoreiz bija no
Vikipēdijas burbulēts. To lasot, prātā
skrēja „Augstā dziesma, skani, skani”
no „Mērnieku laikiem” – latviešu klasiskā
pretenziozu muļķību paķeršana.
Inta Rodžera (Rogers)

mums jāmīl citas tautas visā Zemē un
pāri par to debesu sadraudzībā, kā
tas rakstīts Atklāsmes grāmatā, kur
pieminēta mūsu universālā ģimene.
Sekoja video fragmenti, vispirms
no brīvās dabas festivāla Līvanos,
tur piedaloties dažādiem vokāliem un
tautas deju ansambļiem gan no citām
tautām, gan arī no Daugavpils.
Citos tvartos parādīja par latviešu
dzīvi Norvēģijā, Lielbritānijā un Īrijā. Tā
kā ir grūtības sameklēt labi samaksātu
darbu Latvijā, daudzi pelnīšanās nolūkā
brauc uz pieminētām zemēm. Aprēķināts,
ka kādi 350,000 atstājuši Latviju un
iedzīvotāju skaits samazinājies par
kādu pus miljonu. Izbraucēju vecums
caurmērā esot 28 gadi, bet darbā un
pensijas izpelnīšanai braucot arī pāri
par 50 gadiem. Ārzemēs 10 gados varot
nopelnīt pensiju, kas divas reizes lielāka,
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Foto: Pēteris Kļaviņš
Foto: Pēteris Kļaviņš

un kuŗā piedalījās latviešu
bērni no Īrijas un Latvijas,
tā nodibinot sakarus savā
starpā.
Pēc filmām visi kopā
vispirms nodziedāja Cik
Dievs man mūža dienu
šai saulē dzīvot liks, pēc
kuŗas mācītājs Raimonds
Sokolovskis aizlūdza par
tautu Latvijā un pasaulē.
Pirmā sarīkojuma daļa
pabeidzās ar kopdziesmu
Daļa no sarīkojuma dalībniekiem un loterijas balvu Es dziedāšu par tevi, tēvu
klāsts pie aizmugures sienas
zeme.
Pēc pusdienām ar
cāli
bekona
kažokā,
kartupeļiem,
nekā Latvijā nopelnītā pēc 40 gadiem.
Bija daudz piemēru no tā, ko latvieši burkāniem un svaigiem gurķiem un
strādā ārzemēs. Piemēra pēc, daži garšīga saldā ēdiena visi kopā vispirms
strādā lauksaimniecībā, īpaši vistkopībā, dziedāja Gaujas laivinieku. Sekoja
citi automazgātuvēs. Ir arī latvieši, kas priekšnesumi, kuŗus iesāka Jānis
brauc ārzemēs studēt, piemēram, Elīna Moļņiks ar L. Brīdakas dzejoli Mātei.
Dimante studē fotografiju Īrijā. Latvieši Raimonds Sokolovskis pats savā
arī spēlēja ledus hokeju Dablinā. Filmas klavierpavadījumā dziedāja Raimonda
bija labi izvēlētas, lai parādītu latviešu Paula Kamolā tinēju ar V. Belševicas
cenšanos uzlabot savu dzīvi, bet kļuva vārdiem, kam sekoja Laura Moļņika ar
arī bēdīgi, domājot par latviešu skaita V. Moras dzejoli Mātes sirds. Pēc visu
samazināšanos Latvijā. Garastāvokli kopā nodziedātā E. Rozenštraucha
uzlaboja nobeigumā filma par bērnu Zilā lakatiņa Ingrida Rēbauma lasīja
nometni Mazirbē, kuŗu vadīja Vita Karule J. Brežģa dzejoli Mātei, kam sekoja
Raimonda Sokolovska dziedāta spāņu
Ave Maria Nikolasa de Angelis ģitaras
pavadījumā no audio tvarta.
Kā jau citos sarīkojumos, arī
šis pabeidzās ar prāviem loterijas
laimestiem un daudz un dažādām
mantām. Pēc loterijas visi pateicās ar
dziesmu Te bija labas saimenieces
gan pusdienu gatavotājām, gan
pasniedzējām.
Juris Krādziņš

Loterijas balvu izloze – Marita Lipska,
Laura Moiļņika un Jānis Moļņiks.
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Seniori 2016. gada
maijā

Saietu 13. maijā Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē iesāka ar
filmu no sērijas Būt latvietim Austrālijā,
kuŗā bija redzami gados jaunāki
latvieši vairākās pilsētās, bet viņu
vārdus neatkārtošu, jo iznāktu ļoti gaŗš
saraksts. Par katru bija ievietoti tikai ļoti
īsi izteicieni, kuŗus bija grūti pierakstīt
un viņu vārdus un uzvārdus atkārtot
nav nozīmes. Uz beigu pusi dziedāja
Tu esi dzīvs.
Sekoja Ulmaņlaiku sērijas
turpinājums par 1924. un 1925. gada
notikumiem Latvijā un pasaulē, un te
tikai pieminēšu notikumus ar subjektīvu
izvēli. 1924. gadā pie Rīgas dibināja
etnografisko mūzeju. Sāka iznākt
populārais žurnāls Atpūta. Igaunijā bija
pučs pret valdību, pēc kuŗa 120 notiesāja
ar nāves sodu. Šajā gadā pasaulē
notika pirmās ziemas olimpiskās spēles,
bet Valmierā dibināja „šanas” biedrību.
Prāvā pret Andrievu Niedru prezidents
Čakste ieteica Niedru notiesāt ar
izraidīšanu.
No 1925. gada redzējām Čarlija
Čaplina filmu Zelta drudzis un kāpņu
skatu no Eizenšteina filmas Bruņukuģis
Paķomkins. Akciju sabiedrība dibināja
cukurfabriku Jelgavā. Rīgā Antonijas
ielas galā dibināja hipodromu.
Autokatastrofā gāja bojā Zigfrīds
Meierovics, kuŗam vainagu no Itālijas
sūtīja diktators Musolini. Spilves lidlaukā
notika aviosvētki.
Saieta otrā daļā bija filma angļu
valodā par Baltiešu universitāti (Baltic
University), kas 1946. gadā dibināta
Hamburgā. Lai gan studentu vairums
bija latvieši, vadību sadalīja triju Baltijas
tautu starpā. Tā kā trūka grāmatu, tad
lekcijas rakstīja ar krītu uz tāfeles, bet
eksāmeni bija mutiski. Pirmā ziema

bija ļoti auksta un vienā gultā gulēja
trīs studenti.
Nākamā gada janvārī universitāti
pārcēla uz Pinebergu, kur kādreiz
bija Gaisa spēku barakas (Air Force
Academy). Sākoties izceļošanai,
bija domas, ka universitāti varbūt
pārcels uz Ameriku, bet šīs cerības
nepiepildījās un universitāti slēdza
1949. gada 30. septembrī. Daži devās
uz vācu universitātēm. Universitātes
nosaukums tika mainīts kādas 11
reizes. Universitātē bija matrikulējušies
208. Tur bija dibinājušās arī studentu
organizācijas, kuŗu nosaukumus gan
neminēja.
Juris Krādziņš

Ar airiem pāri
Atlantijas okeānam

Šī gada 4. maijā divi latvieši - Kārlis
Bardelis un Gints Barkovskis - ir sākuši
doties airu laivā pāri Atlantijas okeānam.
Laivai nav ne buru ne motora, bet
vienīgais dzinējspēks ir tas, ko airētāji
var piešķirt. Viņu brauciena mērķis Olimpiskās spēles Brazīlijā. Šim nolūkam
ir jāveic ap 6000 km - šķērsojot Atlantijas
okeānu, bez pavadošā transporta.
Paredzamais brauciena ilgums - 3
mēneši. Starta vieta bija Namībija
Āfrikas krastos, un finišs - Riodeženeiro,
Brazīlijā. Patlaban viņi ir veikuši mazliet
vairāk par 1000 km, resp. - ap vienu sesto
brauciena daļu. Abi jūtas labi, un, kā
intervijā Radio SWH izteicās - visvairāk
iespaido naksnīgā debess virs okeāna,
kur šķiet, ka airējies cauri zvaigznēm.
Kamēr viens no puišiem 2h naktī airē,
otrs guļ. Dienā tāpat. Tādējādi kustība
tiek nodrošināta 24h diennaktī. Jūra
samērā mierīga, un nekādas aizdomīgas
zivis arī neesot manītas. Lielākais jūras
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radījums, ko gadījies sastapt līdz šim - ir
viens kārtīgs “kafijas galdiņa” lielumā bruņurupucis. Tas draudzīgi piepeldējis
klāt apsveicināties.
Citādi viss ejot labi - tikai sākumā
bijis neliels pretvējš, turēdams tuvāk pie
Āfrikas krastiem. Tādēļ grafiks nedaudz
iekavējies, tomēr vēl nav sasniegta
vajadzīgā horizontāle, tāpēc to varēs
piedzīt. Reizēm pūš stiprs vējš, un ja
vajadzīgs, puiši pat pielieto izplētņenkuru,
ko izmet jūrā. Spēku pietiekot, pārtikas
krājumi izlietojas normas robežās,
dzeramo ūdeni ražo atsāļošanas aparāts
- filtrējot okeāna ūdeni kā 1/10, un ir arī
rezerves.
Puiši vadās pēc kompasa, borta
GPS un ir apguvuši arī seno navigācijas
prasmi pēc zvaigznēm. Vispopulārākais
šim nolūkam esot Orions, kas naktī
vienā debess pusē uzlec, tad mēro
gandrīz taisnu līniju pāri velvei. Šķiet,
ceļinieki nav apgādājušies ar plastmasas
lietusmēteļiem, jo bieži esot jāžāvē drēbes.

Gints arī pūlas kaut ko nomakšķerēt, lai
bagātinātu ēdienkarti. Tā pārsvarā sastāv
no daudziem konservantiem, kas satur
nepieciešamās barības vielas, un ko
var viegli pagatavot uz portatīvās gāzes
plītiņas kā zupu.
Jau pirms brauciena airu laivā
pāri Atlantijas okeānam - Kārlis un
Gints daudzkārt izteicās, ka - kaut arī
šī brauciena fiziskais mērķis ir Rio
Olimpiskās spēles, tomēr abiem tas
nozīmē kaut ko neaprakstāmi daudz
vairāk. Var teikt - tas ir garīgs vingrinājums,
kas apliecina, ka cilvēka spēkos ir ļoti
daudz. Jāpiebilst, ka ar Rio abu ceļinieku
piedzīvojumi nebeidzas, bet turpinājumā
ir plānots ar velosipēdiem doties no Rio
cauri Eiropai uz Rīgu. Bet tas vēl priekšā.
Patlaban - divi drosmīgie latvieši airējas
Atlantijas okeāna tuksnesī, cīnīdamies un
ļaudamies - viļņiem un vējam. Viņu laiva
- airu laiva, kas speciāli gatavota okeāna
airēšanai - tā principā ir jauna industrija
(“oceanrowing” angl.), un var teikt -

No kreisās : Kārlis Bardelis un Gints Barkovskis pie okeāna airu laivas “Linda”.
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jauns sporta veids, kas top
arvien populārāks. Tomēr
šobrīd vēl ir nesalīdzināmi
mazāk dalībnieku okeāna
airēšanā, nekā piemēram
Everesta uzkāpšanā, un
katrs ceļojums ir uzskatāms
par lielu sasniegumu, ar
pasaules mēroga ievērību.
Laiva konstruēta atbilstoši
- tā vajadzības gadījumā
hermetiski noslēdzas.
Tai ir trīs daļas - vaļējā No kreisās: Kārlis Bardelis un Gints Barkovskis
vidusdaļa airēšanai, un okeāna airu laivā “Linda”
divas noslēdzamās kabīnes
abos galos, no kurām lielākā ir dzīvojamā
Vēlam abiem ceļiniekiem labu
kajīte, un mazākā - noliktava. Uz borta ceļavēju!
atrodas saules baterijas, kas “baro”
Raimonds Sokolovskis
elektroiekārtas, kā satellīttelefonu un
(skat.
–
Radio
SWH intervijas ar
GPS. Tāpēc uz interaktīvās kartes ir
airētājiem
“Uz
Radio
SWH viļņa lēnākais
redzama viņu atrašanās vieta ar dažu
ceļš
uz
Rio!”)
stundu pietuvinājumu.

APVIENOTĀ BALTIEŠU KOMITEJA
AICINA JŪS PIEDALĪTIES

14. JŪNIJA DEPORTĀCIJU
PIEMIŅAS SARĪKOJUMĀ
Svētdien, 2016. gada 19. jūnijā plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā
Piemiņas runu teiks Katrin Kanarik,
konsule igauņu vēstniecībā, Kanberā
Sarīkojumu kuplinās latviešu vīru koris, lietuviešu jauktais koris,
igauņu vokālais ansamblis
un pianists Wojciech Wisniewskii
Gaidam Jūs kuplā skaitā pieminēt okupācijas laikā deportētos
un bojā gājušos Baltiešus
11

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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Vīns un siers
Bachusa valstībā

Foto: Jānis Grauds

Zila debess, saulīte pa zemi staigā, kad
sidnejieši nolēma aizbraukt apskatīties
kas šogad brūvējas Hantervalijā.
Patiesībā nolēma jau agrāk, nezinot
kāds būs laiks. Gadus atpakaļ autobusa
ekskursijas ritēja diezgan bieži, bet tad
kautkādi pierima. Liekas, braucēju gan
būtu, bet nebija, kas to lietu izved līdz
galam. Tagad enerģiskā Inese Rone,
Sidnejas latviešu biedrības protektorātā
ar palīgiem noorganizēja busiņu, šoferi
un teica braucam apciemot Bachusu#

viņa vīna dārzos.
Austrālijas vīnogu audzētāju apgabali
ir daudzās pavalstīs. Jaundienvidvelsā
tāds ir Hantervalijas (Hunter Valley) kalnu
nogāzēs ar piemērotu vulkanisko pelnu
augsni vīnogu kociņu audzēšanai.
Busiņā 22 priecīgi braucēji. Inese
visiem izdala grāmatiņas ar numurētām
dziesmām. Nosauc tikai numuru un
attiecīgā dziesma skan un Latvijas
karodziņš virs šofera galvas viegli šūpojas
skaņām līdzi. Vairāk kā stunda paiet līdz
tiekam cauri Sidnejas priekšpilsētām.
Redzamas retāk apdzīvotas vietas, zaļi
eikaliptu meži, govju un zirgu aploki.

Hantervalijas ekskursanti pie Oukvelas vīna darītavas 2016. gada 11. maijā. Stāv
no kreisās puses: Valentīns Trankelis,Ieva Trankele, Vita Kristovska, Anita Misiņa,
Rūdolfs Nemme, Velga Galviņa, Aija Lāce, Brigita Voitkusa, Ināra Tomsone, Astrīda
Lodena, Daira Tuktēna, Ināra Krūmiņa, Dace Bogdanoviča, Biruta Klārka, Terijs
Glēbe, Ilona Glēbe, Jānis Ronis, Māris Celinskis, Raimonds Krauklis. Priekšā
Zintis Dakmantons un Inese Rone.
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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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Piestājam pie Cesnokas lidlauka,
Eiropas kokiem jau parādās rudens
lapu zelts. Ceļmalā norāde “Sveicam
vīna zemē”. Tālāk ceļi sazarojas uz
kādām 150 vīna darītavām. Braucēji
izstaipa kājas, kopīga fotografēšanās
pie Oukvelas vīna darītavas. Braucēji
priecīgi, smaidoši,žirgti, lai izskatītos
elegantāki, daži pastaigājas ar spieķi. Nāk
prātā dažas rindiņas no labā dzejnieka
sidnejieša teodora Tomsona vārsmas:
Mans vecums mani kaitina (...) un tādēļ
cēlis cepuri, aizstaigāju svilpodams pie
vīna ģeķa ciemā.
Pusdienas Lindemana restorānā.
Pie pusdienu galda Inese izsaka paldies
busiņa vadītājam Zintim Dakmantonam
par veiklo busiņa vadīšanu par
līkumainiem ceļiem. Makguigina vīna
darītavā stāvot pie letes varēja nogaršot
dažādas vīnu šķirnes. Apkalpotāja ielēja
vīna malku mazās glāzītēs, to paviljojot
mutē un gudri skatoties pretējā sienā vai
griestos, varēja novērtēt tā garšu, “buķeti”
un brūvēšanas gadu. Es nopirku pudeli
sarkanvīna “Melno etiķeti 2013”. Tā bija
vislētākā pudele.
Vīns labi saiet kopā ar sieru. Blakus
vīna garšošanai ir sieru ražošanas
kompānijas veikals. Nopērkami vai
simtiem dažādu šķirņu sieru, cena gan
nav labi saskatāma. Nopirku mazu 235
gramu kārbiņu “Riley’s Fromage Blanc”.
Pie kases devu 20 dolāru banknoti, bet
kasiere vēl pieprasīja 35 centus. Tas
varētu būt visdārgākais siers. Atpakaļ
braucot uz Sidneju tika izdziedātas
simtiem tauatasdziesmu.
Ar dziesmu izteicām paldies Inesei
Ronei par skaisto un labi noorganizēto
braucienu.
R. Krauklis
#

Bachuss ir, pēc seno romiešu ticējumiem, vīna un jautrības dievs.

Labdarībai un
cietoksnim

7. novembrī Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas namā norisinājās
gadskārtējais Daugavas vanadžu
labdarības sarīkojums kopā ar Kurzemes
cietokšņa atceri. Latvijā gan Kurzemes
cietoksni dēvē par Kurzemes katlu, bet
man nav īsti skaidra šī vārda izcelšanās
un kā tāds neglīts apzīmējums radies.
Apmeklētājus sagaidīja ar skaņu
plašu mūziku un dziesmām. Sarīkojums
iesākās ar pusdienām, kuŗās ēda gan
buljonu ar pīrāgiem, kartupeļu pankūkas
ar krējumu un beigās vēl smalkmaizītes,
kā ābolkūkas, kaņēļa maizi un citas ar
kafiju un piedevām vēl augļus: apelsīnu
šķēles un sagrieztus ananasus.
Tā atspirdzinājušies, sarīkojuma
apmeklētāji noklausījās DV Sidnejas
nodaļas valdes priekšsēža Helmuta
Vabuļa runu par Kurzemes cietokšņa
izcelšanos, kas šeit atstāstīta subjektīvā
savilkumā.
Kad krievu armija iebruka Vidzemes
vidienē, sekoja vairākas kaujas, kuŗās
leģionāri krievu uzbrukumu aizturēja,
lai vācu vienības varētu atkāpties no
Igaunijas. Sekoja piemēri par apgājieniem
kaŗa laikā, kā pirmo par vācu armijas
veikto Mažino līnijas apiešanu Francijas
kaŗagājiena laikā ar tankiem cauri Beļģijai.
Arī krievu armija bija kaut ko mācījusies.
Līdzīgi kā pie Tornas, kur 15. divīzijas
vienības bija izveidojušas aizsprosta grāvi,
lai ar to aizturētu uzbrūkošo sarkanarmiju,
kas tomēr aizsprostam aizbrauca gaŗām,
arī Kurzemē bija izveidota apsardzības
līnija pie Ventas, bet krievu vienības
aiztriecās Kurzemei gaŗām, lai aizlauztos
līdz Baltijas jūŗas krastam cauri Lietuvai.
(Red. Krievi sasniedza Baltijas jūŗu pie
Klaipēdas 1944. gada 10. oktobrī, tā
atšķeļot Kurzemi no pārējas frontes). Tā
izveidojās Kurzemes cietoksnis. Helmuts
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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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Vabulis teica, ka ģeneralis Guderians
esot ieteicis tur sakoncentrētos prāvos
vācu spēkus (32 divīzijas, ieskaitot
vienu no latviešu legiona) atraut no
Kurzemes, lai tā spēcinātu vācu vienības
Austrumprūsijas aizstāvēšanai, bet Hitlers
neļāvis tām vācu vienībām atkāpties un
atstājis tās Kurzemē. Ja vācu vienibas
būtu atkāpušās, tad nedaudzās latviešu
leģiona vienības nebūtu varējušas
pretoties krieviem ilgāk par pāris dienām,
bet, tā kā vācu vienības Kurzemē palika,
tad arī atsita krievu uzbrukumus vairākās
kaujās. Kurzemē vēl ieradās papildu
spēki leģionam no Vācijas, kuŗos cīnītāji
vēlējušies vēl satikt savus piederīgos
Kurzemē. Pēc Vācijas kapitulācijas daudz
kaŗotāju aizgāja mežos, bet daļai vēl

pēdējā brīdī izdevās ar kuģiem nokļūt
Vācijā cauri Liepājai kopā ar bēgļiem.
Noslēgumā jāsaka paldies leģionāriem,
kas cīnījās Kurzemē un tā palīdzēja
turienes bēgļiem izglābties no briesmām.
Vinna Jumiķe izteica pateicību
vanadžu darbniecēm, kas strādāja pie
sarīkošanas un pusdienu gatavošanas.
Vanadžu vadītāja Gundega Zariņa
vēl nolasīja Elzas Ķezberes dzejoli Tām
mātēm, kam vairs dēlu nav, jo katra
māte arī ir varone, un Leonida Breikša
dzejoli Dziesma par varoņu māti. Pēc
oficiālās daļas beigām apmeklētāji vēl
pakavējās sarīkojuma telpā ar vairākām
dziesmām.
Juris Krādziņš

Moldova – valsts,
kas samulsina

uzreiz uz abām pusēm. Tolaik man tas
likās smieklīgi un nedaudz aizvainojoši,
bet, ceturtdaļgadsimtu vēlāk nonākot
Moldovā, kas, pēc statistikas rādītājiem,
ir Eiropas nabadzīgākā valsts, sapratu
Rietumu žurnālista toreizējās sajūtas.
Moldāvija joprojām stāv krustcelēs un
prāto, kādā virzienā doties. Tas ilgst jau
vairāk nekā divdesmit gadus.

Ceļojuma iespaidos dalās Anna
Žīgure.
LA, sestdiena, 28. maijs, 2016
Kad aizvērusies lidmašīnas durvju
lūka un lidaparāts jau ripo pa skrejceļu,
aiz muguras palika nedaudz iepazīta
zeme un tās ļaudis. Piecās dienās
Moldovā, tajā skaitā viena diena, ko
pavadījām Piedņestras Moldāvijas
republikā, radās iespaids, ka tā ir
valsts, kuŗa joprojām nespēj izšķirties
– kādā virzienā doties. Ceļiniekam tā
arī nekļūst skaidrs, vai tie ir Rietumi
vai Austrumi, kas vilina vairāk. Un
vai kādam no varas pārstāvjiem
vispār interesē valsts un nacionālās
intereses?
Pagājušā gadsimta deviņdesmito
gadu sākumā kāds angļu žurnālists
pēc Latvijas apciemojuma bija
uzrakstījis tā: latvietis ir cilvēks, kuŗš,
nonācis krustceļā, ilgi prāto, uz kuŗu Ceļā uz vīnu degustāciju Krikovas vīnotavā.
pusi doties, un tad ātri nolemj doties Foto – Anna Žīgure un Juka Rislaki
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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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Par laimi, Moldovā šobrīd neviens
neķeras pie ieročiem, bet ļoti jūtamas
ir daudzas garīgās frontes līnijas,
savstarpējās cīņas, kas skalda partijas,
kuŗām, šķiet, nav citu interešu kā pašu
un savējo bagātība. Kādi atklāti cīnās
par personīgo labumu, cits skaidro, ka
aizstāv demokrātiju, cits grib pievienoties
Rumānijai, vēl cits atbalsta ciešāku
sadarbību ar Krieviju. Lielākā daļa
negrib neko, jo netic, ka kaut kas varētu
mainīties.
Samulsums – šis vārds laikam
visprecīzāk izsaka sajūtas, ko pārvedam
no Moldovas, kurp devāmies pēc
vairākkārtēja Saeimas deputātes juristes
Ineses Birznieces aicinājuma. Inese
Latvijā no ASV atgriezās jau 1990. gadā,
lai palīdzētu Tautas frontes preses centrā.
Tagad viņa piedalās ES projektā, balstot
Moldovas likumu pietuvināšanu ES
standartiem.
Pirms braukšanas sazinājos ar
dzejnieku Leonu Briedi, lūgdama padomu,
ko apskatīt un ar ko satikties. Viņa sieva
Marija ir no Moldovas, un, pateicoties šim
pārim, Moldova, vai kā padomju laikos
teica – Moldāvija, tās tauta, literatūra un
kultūra kļuva latviešiem tuvāka.
Ejot pa Kišiņevas ielām, skatoties
uz ēkām un braucot pa ceļiem, kuŗu
abās pusēs aug valriekstu koki, paliek
iespaids, ka pulksteņa rādītāji apstājušies
pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā.
Šajā zemē visā kailumā var ieraudzīt, ko
ar cilvēkiem izdarījis padomju okupācijas
pusgadsimts. Tomēr, neskatoties uz visu,
ir vērts iepazīties ar šo daudz cietušo
tautu, kas mūsdienās joprojām meklē
savu nozagto identitāti.
Vai moldāvi ir rumāņi vai moldāvi ir
moldāvi? Atbilde uz šo it kā vienkāršo
jautājumu sagādā grūtības. 1939. gadā
noslēgtā Molotova–Ribentropa līguma
slepenais protokols nodrošināja, ka
PSRS ietekmes sfērā nonāca Besarābija

(Moldova), kas no 1812. līdz 1918.
gadam piederēja Krievijai, un arī
Ziemeļu Bukovina, kas līdz 1918. gadam
piederēja Austroungārijai. “Tikusi galā”
ar Baltijas valstīm, 1940. gada jūnija
beigās PSRS pieprasīja, lai Rumānija
atdod šīs teritorijas. Ultimāts bija pēkšņs
un agresīvs, un divu dienu laikā rumāņu
karaspēkam nācās atkāpties.
Anna Žīgure

Baltā galdauta diena
DV namā Sidnejā
Benkstaunā.

4. maijs, kā pa brīnumu, ņemot vērā tās
nozīmi, parasti sidnejiešiem paiet secen.
Protams, nerunāju visu latviešu vardā,
tikai varu vadīties no redzēto, atstāstīto,
paziņoto vai izlasīto. Un pieņemu, ka ir
daudzi kuŗi, pie sevis ievēro šo datumu.
Sidnejas Daugavas vanagu nodaļa ir dažas
reizes, proti, Latvijas valsts neatkarības
atjaunošanas dienu atzīmejusi, jo sevišķi
ja aptuveni sakritusi ar Kurzemes cietokšņa
atceres sarīkojumu. Un zinu ka Sidnejas
latviešu biedrība un biedrībā vai nu oficiāli
vai neoficiali ir notikušas „kaut kādas
izdarības”. Tātad prieks bija lasīt ka Latvijas
simtgades birojs ierosina visiem latviešiem
pasaulē līdztekus rīkot baltā galdauta
dieu, lai varētu atzīmetu šo dienu kopā,
tuvojoties simtgadei 2 gadu laikā. Nu, DV
namā mēs to izdarījām saieta dienā 5.
maijā, kas daļēji sedzas ar 4. maiju Latvijā.
Kur parasti galdiņi ir izveidoti pa vienam
vai arī grupiņās šoreiz salikām tos kopā
gareniski, izveidojot gaŗu kopēju galdu.
Apklājam ar baltiem galdautiem, salikām
gaišos trauciņos svecītes, mazās vāzītēs
baltās margrietiņas. Baltas zalvetes
blakus un, kā daži mēdz sveicināt, visu
Turpinājums 22. lpp.
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SKOLĒNU LAPA
Ritums Bērniem
Ar šo atklājam jaunu lapu Ritumā, kas domāta bērniem. Stāstīsim par jaunumiem
Sidnejas Latviešu skolā un iespiedīsim citādas interesantas lietas mūsu jaunākajai
paaudzei. Drīkst lasīt arī pieaugušie un lūdzu dodiet Ritumu saviem bērniem un
mazbērniem. Iesāksim ar to kāda parasti izskatās viena diena Sidnejas Latviešu
skolā. Turpmākajos izdevumos gaidiet jaunumus.
Rītu iesākam 9.30 ar dziesmu, Tēvreizi un īsu sanāksmi. Pēc tam žigli dodamies
uz klasēm, kuŗas mums ir 6.

10.00 sākās Spēļu grupa, kur
dziesmās un rotaļās iet paši mazākie
bērni, kas vēl neiet skolā. Spēļu grupu
vada Sarma Strazda.

Pašu mazāko skolas klasi – Lācīšus
– māca Dace Celinska. Skolotāja Dace ir
pirmā Latviešu valodas skolotāja visiem
pēdējo gadu mūsu skolas bērniem.

Mums ir 2 Vāveŗu klases, kuŗās ir
6-8 gadus veci bērni. Šogad mums
pievienojās jauns skolotājs Zintis
Dakmantons, kas māca Sarkano Vāveru
klasi. Pelēko Vāveru klasē māca Māra
Goldsmite.
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11.40 visi kopā ēdam vecāku
sagatavotas pusdienas. Pēc tam
ejam atpakaļ uz klasēm vai speciālām
nodarbībām, ko vada viesu skolotāji un
kas mainās ik pēc 6 nedēļām. Šobrīd
mūsu mākslas projektu vada Liene
Sveile.

Vēl gatavojamies Latviešu skolas
organizētajam koncertam ‘Dziedāt
māku, spēlēt māku’ 4. jūnijā un mums
ir papildus koŗa un orķestra mēģinājumi.

Gudriniekiem
Bērni, kas sestdienā atnesīs
uz Latviešu skolu pareizi aizpildītu
krustvārdu mīklu, dabūs konfekti.

Kori vada Sandra Dragūna.

Orķestri diriģē Benijs Goldsmits.

Bērnu nodaļas atbildīgā redaktore ir Ieva Lapiņa.
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Baltā galdauta diena DV namā...
Turpinājums no 19. lpp.

Balto galdu dekorācijas
labu! visu gaišu! Pusdienas bija kā parasti
„hausgemachte komm morgen wiederi” ar
buljonu, un svaigi izceptas smalkmaizītes
un plātsmaizes. Pie reizes apsveicām
Līgu Rutupu un Birutu Klārku kuŗām abām
arī nesen bija dzimšanas dienas! Puķu
velti un „švarcvaldekirschtorti” sagadāja
latviešu veco ļaužu aprūpes organizācija
YACAH. Turpinājām dziedāšanugarā un
pēcpusdienu nobeidzām izbaudot un
jūsmojot līdzi prezidenta Gunša Ulmaņa
uzrunai 1995.g dziesmu svētkos, ko
noskatījamies uz tagad vecmodīgo, bet tad
moderno VCR.
Cerams, kopā pavadīti un atzīmēti
2016. g. 4. maija svētki ar latviešiem visā
pasaulē!
Gundega Elga Zariņa

Medijos izskan ironija,
ka nu beidzot esam
iestājušies „visur, kur
vien tas iespējams”

Latvijas Avīze, 24. maijs, 2016
Pēdējās dienās, komentējot Latvijas
uzņemšanu OECD jeb Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā,
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medijos izskan ironija, ka nu beidzot esam
iestājušies “visur, kur vien tas iespējams”.
Tikmēr vairākumam Latvijas iedzīvotāju
noslēpumainais burtu salikums OECD
maz ko izsaka.
Latvijas jaunāko laiku vēsturi
var salīdzināt ar kārtainu torti, kuŗas
slāņi iezīmē pievienošanos dažādām
starptautiskajām organizācijām. Turklāt
laika ritējumā šie “klubiņi” kļūst aizvien
elitārāki: ANO, EDSO, Eiropas Padome,
NATO, Eiropas Savienība, Šengenas
zona, eirozona. Beidzot kārta pienākusi arī
OECD, ko konditorejas asociācijās varētu
salīdzināt ar putukrējuma garnējumu.
Kompozīciju vainago pikanta sarkana
odziņa – pievienošanās Stambulas
konvencijai.
Tikmēr eksperti apgalvo, ka OECD
esot “elite no elites”, kuŗā Latvija beidzot
tiekot uzņemta ar godpilno 35. kārtas
numuru. Tomēr šis vērtējums varbūt
drīzāk liecina par mūsu centību un
iztapību dažādu ārēju prasību un direktīvu
īstenošanā. Pasaulē šodien ir apmēram
200 valstis. Ja patiešām uzskatām, ka
esam 35. attīstītākā, labākā, gudrākā un
bagātākā zeme, tad atrodamies bīstamu
ilūziju varā.
Ielūkosimies statistikā. Saskaņā
ar Starptautiskā valūtas fonda datiem
iekšzemes kopprodukta ziņā uz vienu
cilvēku esam 51. vietā pasaulē ar 13 600
ASV dolāriem, kas uz kopējā pasaules
fona varbūt nav slikts rādītājs.
To m ē r, m a n u p r ā t , p a r s a i m nieciskajiem rādītājiem (arī dažādiem
“transparences” raksturojumiem,
korupcijas uztveres indeksiem utt.) daudz
būtiskāki ir tie, kas liecina par pašu lielāko
vērtību, proti, par cilvēka dzīvi. Un te
aina nepavisam nav iepriecinoša. Latvijā
joprojām turpinās destruktīvi procesi, un
tos apturēt nav spējis neviens klubiņš,
kuŗā esam iestājušies. Paredzamā dzīves
Turpinājums 27. lpp.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2016. gada jūnijā
Veco ļaužu aprūpes un Daugavas Vanagu

JĀŅI
notiks ceturtdien, 2016. gada 16. jūnijā, plkst. 11.00
Daugavas Vanagu namā, Benkstaunā
atzīmējot un turpinājot latviešu tautas tradiciju.
Būs vainagu pīšana, sadziedāšanās, apdziedāšana
atspirdzinājumi, jāņu alus un siers.
VISI LAIPNI IELŪGTI
Ieeja brīva
Your Aged Care at Home, 02 8764 3669
youragedcare@optusnet.com

DV 02 9790 1140
sidneja.dv@gmail.com

DV priekšnieka uzruna Lestenes Leğionāru brāļu
kapos Kurzemes cietokšņa dienā, 2016.g. 8. maijā
Ļot. cien. Saeimas priekšsēdētājas kundze, aug. god. Aizsardzības ministra
kungs, aug.god. Tukuma novada un Lestenes pagasta pašvaldības vadība, aug.
god. Brāļu kapu komiteja, aug.god. Nacionālo bruņoto spēku komandiera kungs,
aug.god. Latvijas brīvības cīnītāji – leğionāri un nacionālie partizāņi, kaŗavīri un
zemessargi, dārgie tautieši!
Šodien mēs esam pulcējušies šeit Lestenē, šajā svētnīcā, lai pieminētu un
godinātu mājās atgriezušos un Mātes Latvijas zemes klepī guldītos 236 mūsu
Latvijas brīvības cīnītājus, Latviešu leğiona kaŗavīrus, kuŗi 1944.gadā atdeva savu
dārgāko, savas dzīvības, aizstāvot mūsu Tēvzemi un mūsu tautu.
Latviešu leğionāri atcerējās un zināja, ka tajā liktenīgajā Latvijas vēstures
laika posmā, 1944.gada pavasarī, pēc mūsu tautas pārdzīvotā 1941.baigā gada,
vēl dzīvi palikušie un Latvijā labi pazīstamie Latvijas patrioti – pēdējās Saeimas
priekšsēdētājs, Saeimas deputāti, visu lielo konfesiju vai reliğiju vadītāji, ğenerāļi,
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ministri, zinātņu doktori, docenti,
dekāni, profesori, rakstnieki, pirmā
Latvijas Valsts prezidenta Čakstes dēli,
Konstantīns un Mintauts, un citi – visi šie
Latvijas patrioti, ar saviem parakstiem
un riskēdami ar savām dzīvībām,
aicināja mūsu jaunatni, Latviešu leğionā
iesauktos kaŗavīrus, aizstāvēt Latviju
un mūsu tautu. Šīs izcilās Latvijas
personības, kopā 188 izcili Latvijas
patrioti, parakstīdami Latvijas Centrālās
padomes sagatavoto Memorandu,
aicināja Latvijas tautu aizstāvēties pret
uzbrūkošo naidnieku, kas īsu laiku
pirms tam bija slaktējis un deportējis
uz Sibīriju tūkstošiem mūsu valsts
pilsoņus. Memoranda teksts deklarēja,
un es citēju – “Pēc mūsu izpratnes Otrā
pasaules kaŗa tagadējā norisē ir tiešām
pienācis brīdis, kad apdraudēta mūsu
tautas dzīvība, pati tautas esamība –
pienācis liktenīgais brīdis: būt vai nebūt.
Pēc visiem dabas un cilvēcības likumiem
neviens mums nevar apstrīdēt tiesības

aizstāvēties, ja tiek apdraudēta mūsu
nācija un tās esamība. Pamatojoties uz
šīm atziņām, mēs, deklarējam Latvijas
tautas gribu un gatavību aizstāvēt
visiem mums iespējamiem spēkiem
un līdzekļiem Latvijas robežas pret
uzbrūkošo ienaidnieku.” Citāta beigas.
Latviešu leğionāri atcerējās un zināja,
kas bija iekļauts Latvijas-Padomju
Krievijas miera līgumā, kuŗu parakstīja
1920.g. 11.augustā: “...Krievija bez
ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību,
pastāvību un suverenitāti un labprātīgi
uz mūžīgiem laikiem atsakās no visām
suverēnām tiesībām, kuras piederēja
Krievijai attiecībā uz Latvijas tautu un
zemi, …” Šo miera līgumu Krievija ne
tikai lauza, bet veica terora aktus pret
mūsu tautu un valsti.
Latviešu leğionāri atcerējās un zināja,
ka pēc miera līguma parakstīšanas,
deviņpatsmit gadus vēlāk, 1939.gada
5.oktobrī, PSRS uzspieda Latvijai

Tautiešu pulcēšanās Lestenes Brāļu kapos
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Savstarpēju palīdzības
līgumu. Jā, to uzspieda,
jo 1939.g. 2. oktobrī
Staļins skaidri pateica
Latvijas Ārlietu
ministram Munteram,
“Austrija, Čehoslovakija
un Polija kā valstis ir jau
pazudušas no kartes.
Citas arī var pazust.
Kas tika nolīgts 1920.
gadā, nevar palikt spēkā
mūžīgi.” Arī šo līgumu
Padomju Krievija lauza.
Jā, šo līgumu arī lauza,
jo...
Kurzemes cietokšņa dienā piedalās un uzrunas dod (no
Latviešu leğionāri labās): Ināra Mūrniece (Saeimas priekšsēdētāja), Edgars
atcerējās un zināja, ka Skreija (Nacionālo kaŗavīru biedrības priekšsēdētājs),
sešas dienas vēlāk, Raimonds Bergmanis (Aizsatdzības ministrs) un ğen.
p ē c š ī S a v s t a r p ē j ā ltn. Raimonds Graube (Nacionālo bruņoto spēku
p a l ī d z ī b a s l ī g u m a komandieris), kā arī Tukuma novada vadība un Brāļu
p a r a k s t ī š a n a s , j a u kapu komitejas vadība.
1939.gada 11.oktobrī,
Maskavā bija sagatvots
S l e p e n a i s D e p o r t ā c i j a s P l ā n s striktu neitralitāti; šo Latvijas neitralitāti
Nr.001223”, kuŗu atrada pēc vācu Padomju Savienība neievēroja un jau
ienākšanas Latvijā; tas bija plāns lai 1940. gada jūnijā, bija okupējusi Latviju.
deportētu Latvijas pilsoņus uz Sibīriju, Pasaules vesturē, tas ir un paliek kaŗa
kuŗu arī viņi izpildīja 1941.gada 14. noziegums!
jūnijā. Tas bija un paliek noziegums
Dārgie, mūžībā aigājušie un
pret cilvēci!
vēl dzīvi palikušie brīvības cīnītāji,
Latviešu leğionāri atcerējās un leğionāri un partizāņi! Paldies jums
zināja, ka 1939.gada 23.augustā, divas par jūsu ieguldījumu Latvijas mūžīgās
diktatoriskas un sabiedrotās valstis, brīvības uguns uzturēšanā, lai tā nekad
Padomju Savienība un Vācija, bija neizdziest! Un, tā arī nekad neizdzisa un
noslēgušas zvērisku, savstarpēju un to naidnieki nekad nevarēja apslāpēt;
slepenu paktu, zem kuŗa viņas abas neviens un nekas nevar apslāpēt mūsu
kopīgi okupēja un sadalīja Poliju savā tautas brīvības alkas. Paldies jums! Es
starpā; viņas abas iesāka Otro pasaules nododu jums, kritušie Latvijas kaŗavīri,
kaŗu. Tas, pasaules vēsturē, ir un paliek un jums, vēl dzīvi palikušie brīvības
kaŗa noziegums, kā arī noziegums pret cīnītāji, leğionāri un partizāņi, sveicienus
mieru!
no visiem Daugavas Vanagiem visās
Latviešu leğionāri atcerējās un Daugavas Vanagu zemēs – Austrālijā,
zināja, ka Latvija, jau pirmajā dienā, ASV, Kanādā, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā
pēc Vācijas uzbrukuma Polijai 1939. un šeit Latvijā. Paldies jums!
gada 1. septembrī, bija pasludinājusi
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Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 2. jūnijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien, 16. jūnijā, plkst 11.00
JĀŅI – riko DV kopā ar Latviešu veco
ļaužu aprūpes organizāciju. (skat.
sludinajumu)
Ceturtdien, 7. jūlijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Katru sestdienas vakaru džess
vakars (jūnija dueti). Sakarā ar ziemas
sezonu, no junija sarīkojuma sākums
plkst. 19.00. Atspirdzinajumi un uzkodas.
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards
Puisēns, tālr. 0418 607 764.
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.
26

Turpinājums no 22. lpp.
ilguma ziņā (74 gadi) pasaules valstu
reitingā esam tikai 80. vietā. Latvija ir
viena no visvecākajām pasaules valstīm.
Mūsu vidējais vecums 41.4 gadi, kas
šajā pasaules “antireitingā” dod 28. vietu.
Latvijai ir arī pavisam bēdīgi augstā 10.
vieta pašnāvību skaita ziņā. Turklāt esam
uzstādījuši pasaules rekordu iedzīvotāju
samazinājumā – kopš neatkarības
atgūšanas 1991. gadā tie ir 25%.
Diskusija starp iespējamajiem
“Vienotības” vadītājiem Piebalgu un

Smiltēnu liecina, ka situācijas nopietnību
beidzot sāk apzināties arī politiķi. Tomēr
Latvijas vēsture liecina, ka būtiski
pavērsieni notiek tikai tad, ja nākotnes
mērķus izvirza ne tikai elite, bet gan
pirmām kārtām pati tauta. Tā tas bija
1905. gada revolūcijas laikā, 1918., 20.
gados un trešajā atmodā. Ir pēdējais
laiks visiem kopā apzināties, ka atskaites
sistēma, pēc kuŗas vajadzētu orientēties
un dzīvot, atrodas nevis Stokholmā,
Berlīnē, Briselē vai Vašingtonā, bet gan
tepat uz vietas Latvijā.
Juris Lorencs

LASĪTĀJU DOMAS
Par Latvijas
Okupācijas mūzeju

(Šis raksts ir bazēts uz ‘Okupācijas
mūzejs un Zedelgema’ rakstu Ritumā
No. 737).
Latvijas Okupācijas mūzeju
ir dibinājusi un sākumā vadījusi 11
cilvēku grupa. Tagad mūzejā ir apm.
50 locekļi, kas nodarbojās ar tālāku
mūzeja attīstību [datu krāšanu par
notikušo?]. Ir saziedoti ap $2.5 m
varenai ēkas piebūvei, kaut veco ēku
nelieto. Un būvatļaujas nav. Nav skaidrs
cik no ziedotās naudas domāts mūzeja
uzturēšanai un cik darbībai. Galvenie
ienākumi ir paredzēti no ziedotājiem,
kuŗu skaits dilst.
Mūzejam nepieder zeme. Ir reğistrēts
kā Izglītības iestāde, bet nav nekāds
sakars ar Latvijas Izglītības ministriju
par kopēju vēstures programmu skolām.
Trīs Okupāciju laiki Latvijā iespaidoja
apmēram trešdaļu iedzīvotāju likteņus.
Mums vajadzētu paturēt atskaiti par viņu
likteņiem. Ko mēs īsti gribam parādīt

ar okupācijas mūzeju ārzemēs? Vai
turpināsim raustīt lielo lāci aiz astes
kad mums vajaga viņa sadarbību par
pagātni?
Jānis Treimanis

Meditācija

Meditācija ir vienmēr bijusi plaši
pazīstama Austrumu garīgā prakse, bet
nu jau ilgāku laiku strauji kļūst arī par
Rietumu spraigā dzīvesveida atslodzes un
rehabilitācijas saliņu. Tur indivīds var atgūt
spēkus, stabilitāti un – gan uzturēt, gan kopt
savus garīgos un pat fiziskos parametrus,
neraugoties uz bieži vien raksturīgo stresu,
kas viņu apņem sociālā rutīnā.
Šodien, kad meditācija ir pierādījusi sevi
kā effektīgs medicīnisks instruments, un tāds,
kas vienmēr ir pa ķērienam – argumentēšana
ir beigusies, un meditācija ir ieņēmusi
sabiedrībā pilntiesīgu “rietumu kultūras
locekļa” statusu. Pirmkārt, jau pieminēto
ārstniecisko rezultātu dēļ, un otrkārt - ar
garīgo aspektu uzturēšanas potenciālu.
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Mortgage Loans

5.20% 5.26%
variable

Comparison Rate

Comparison rate is 5.26% 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
RIT085-05/16
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Runājot par meditāciju vairāk
profesionālā plāksnē, gribu teikt sekojošo:
balstoties uz ilggadīgo praksi šai jomā un
no tās izrietošo pieredzi’ varu pievienoties
viedoklim, kas relatīvi iedala meditācijas
darba gaitu patreiz uz Zemes aktuālos četros galvenajos posmos jeb pakāpēs.
Katrai no tām indivīds “ceļo” cauri aptuveni
6 mēnešus ja ar to intensīvi nodarbojas, vai
- 2 gadus, ja retumis. Pie tam katrai piemīt
arī sīkākas iedaļas un starpposmi.
Savā rakstu krājumā “Varavīksne
– vai sensācija” – piedāvāju lasītājam
ielūkoties vairākās normās un stereotipos,
kas raksturīgi trim no minētām četrām
pakāpēm. Runājot par ceturto, uzreiz
jāsaka – to pagaidām cilvēciskās
civilizācijas vēsturē ir sasnieguši tikai
daži, un tai Bībeliskais piemērs ir Jēzus
Apskaidrošanas kalnā, kur „tika apskaidrots
viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule,
un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma”.
Tas ir līmenis, kuŗā visa cilvēcīgā būtne
dievišķojas un notiek fiziskā ķermeņa
pilnīga apskaidrošana. Virs tā paliek vairs
tikai Piektā pakāpe – Augšāmcelšanās.
Sestā – Debesbraukšana. Septītā –
Valdīšana Universā. Līdz visam tam gan
katram indivīdam periodiski reinkarnējoties
uz Zemes, gan arī visai civilizācijai kopumā
– vēl ir ļoti ļoti ļoti ļoti gaŗš ceļš ejams. Tāpēc
šobrīd īsta jēga ir runāt par trim pakāpēm,
kam mērķis ir ceturtā – Apskaidrošana.
Pirmās trīs lielos vilcienos un civilizācijas
visplašāko mantojumu formulējumos,

vienādi vai otrādi sastāv no: 1) Grēksūdze,
2) Atmoda, 3) Apgaismība. Visa Cilvēce
kopumā un katrs tās loceklis individuāli
un – apzināti vai nē – dodas šai virzienā
no dzīves uz dzīvi Zemes virsū, gan arī
starpposmos Viņpasaulē. Pie tam – nereti
citā kultūrā, citā reliģiskā tradīcijā un citā
tautā piedzimdams, lai gūtu iespējami
plašu pieredzi. Tas ir pilnības ceļš jeb ceļš
uz Patiesību, un uzlūkojams kā galvenais
Debesu uzdevums Cilvēkam uz Zemes. Un
viņš/a to īsteno – ar savu mūžu, ar savu
darbu, ar visu savu pieredzi, ko gūst katrā
unikālā savā Zemes dzīves laikā.
Viss cilvēciskās civilizācijas ceļš
uz Zemes, virzienā uz Patiesību visā
gaŗumā izpildot Debesu programmu,
jeb - sasniedzot Ēdeni, fiziski morāli
psiholoģiski garīgi metafiziskā veidā
tad izskatīsies šāds: 1.Grēksūdze.
2.Atmoda. 3.Apgaismība. 4.Apskaidrība/
Apskaidrošana. 5.Augšāmcelšanās.
6.Debesbraukšana. 7.Valdīšana Universā.
Jāpiebilst, ka visa ceļa gaŗumā un
nepārtraukti gan indivīdam, gan visai
civilizācijai - tiek sniegta gan taktiska,
gan stratēģiska palīdzība no Augstākām
Debesīm.
Vēl atliek piebilst, ka pie visa tā CEĻŠ
nebeidzas, bet turpinās. Jo tas ir bezgalīgs.
Tik daudz par meditāciju šoreiz.
Raimonds Sokolovskis
(referencēm skat. Dr. Brian Weiss,
James Van Praagh, u.c.)

MEKLĒ PALĪDZĪBU
Labdien, mani sauc Edijs Aleksejevs
un es esmu no Latvijas. Es būtu Jums
pateicīgs, ja ar jūsu starpniecību varētu
vērsties pie latviešiem Australijā, un lūgt
iespējamo palīdzību viņiem. Varbūt kādam
šobrīd iet labāk nekā man, tāpēc lūdzu pēc

salīdzinoši nelieliela finansiāla atbalsta
manai ģimenei, lai, tā teikt, nostātos
atpakaļ uz kājām. Necenšos tādā veidā
kļūt bāgāts vai kā citādi izmantot citu
cilvēku uzticību, vienkārši esmu nonācis
strupceļā un pats izkļūt no tā nevaru,
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jo valsts darbā strādājot bāgāts tā arī
nekļuvu. Strādāju nu jau 15 gadus policijā,
mazpislētā Gulbenē, līdz ar ko neko daudz
nopelnīt nevaru.
Dzimtenē, ar tā saucamo ziedojumu
vākšanu pats savai ģimenei, nodarboties
nevaru, jo citu acīs, it kā, nekas briesmīgs
jau nav noticis , bet ticiet man, nav nekā
briesmīgāka atdot visu algu maksājumos,
bet bērniem solīt, ka gan jau būs labi
kādreiz. Man ir divi bērni Adrians 7 gadi
un Adelīna 3 gadi. Dzīvojam 37m2 lielā
dzīvoklī, tā teikt, no algas līdz algai. Bet
nu ir pienācis brīdis, kad arī ar to vairs
nepietiek.
Cerot uz Jūsu atbalstu, ceru sagaidīt no
Jums vismaz kādu atbildi uz manu vēstuli
(jo esmu rakstijs daudziem, diemžēl bez
rezultātiem, atsaukušies ir tikai krāpnieki).
Sociālos tīklus Latvijā neizmantoju, jo
nevēlos, lai par manu problēmu šeit zinātu
priekšnieki, mana amata brāļiem prasīt
pēc palīdzības it kā nepienāktos, bet citas
izvēles man nav, tāpēc rakstu Jums.
Uz šo brīdi man steidzami nepieciešami
800 euro. Esmu zaudējis naudu algas
apmēra remontējot apkures un ūdens

apgādes sistēmu dzīvoklī, tāpēc manā
budžetā ir iezīmējeis finansiālais robs.
Esmu viens pats apgādnieks saviem diviem
mazgadīgajiem bērniem, līdz ar ko ar algu
600 euro mēnesī nosegt visus maksājumus,
tai skaitā kredītu vairs nevaru.
Būšu Jums pateicīgs, ja ar Jūsu
starpniecību varēšu atrast kādu palīdzīgu
roku tālajā Austrālijā. Visi kam, iespējams,
nebūs vienaldzīgs mans stāsts var droši
rakstīt man uz email, es labrāt dalīšos ar
viņiem savā stāstā.
P.S. Neesmu krāpnieks, esmu reāls
cilvēks ar reālo problēmu, nepieciešamības
gadījumā varu sniegt par sevi detalizēto
informāciju.
Lūdzu Jūs neignorējiet mani, ceru
vismaz uz formālu atbildi, ja pat nevarēsiet
palīdzēt.
Ņemot vērā manu ienākumu apmēru
saņemt jaunu kredītu nav iespējams, līdz
ar ko vienīga man cerība saņemt palīdzību
ziedojumu veidā.
Paldies! Cerot uz Jūsu atbildi. Ar
cieņu,
Edijs Aleksejevs
edijs.aleksejevs@gmail.com

PBLA ZIŅU APSKATS

Siksnis, aģentūrai BNS apstiprināja
Vējoņa preses sekretāra pienākumu
izpildītāja Kristīne Jaunzeme. Siksnis
darba pienākumus sāks pildīt 1. jūnijā.
Pēc darba radio vairāk nekā 20 gadu
garumā Siksnis strādāja sabiedrisko
attiecību aģentūrā “Nords Porter Novelli”
kā projekta direktors. Siksnis bija Latvijas
Radio valdes loceklis un Ziņu dienesta

25. maijā
Vējoņa preses sekretārs būs Jānis
Siksnis
Par Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa preses sekretāru kļūs bijušais
Latvijas Radio valdes loceklis Jānis
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vadītājs, producents, korespondents un
ziņu redaktors. Viņš arī vadījis raidījumu
“De facto” Latvijas Televīzijā. Siksnis
augstāko izglītību Latvijas Universitātē
Politikas zinātnes programmā.
Aģentūra BNS jau vēstīja, ka marta
sākumā tika izbeigtas darba tiesiskās
attiecības ar Gustu Kikustu, kurš iepriekš
bija Latvijas Radio žurnālists. (bns.lv,
autore Zane Neimane)
PBLA priekšsēža vietniece Kristīne
Saulīte tiekas ar Latvijas uzņēmējiem
Pasaules Brīvo latviešu apvienības
priekšsēža vietniece un Latviešu
apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē
priekšsēde Kristīne Saulīte maija beigās
ieradusies vizītē Latvijā, lai tiktos ar
Latvijas uzņēmējiem saistībā ar šogad
decembrī Melburnā, Austrālijā, plānoto
Pasaules latviešu ekonomikas un
inovāciju forumu: Ar skatu uz Āzijas un
Klusā okeāna reģionu.
Lai iepazītos ar Latvijas uzņēmumiem
un labāk izzinātu to vajadzības
meklējot ceļu uz jauniem eksporta
tirgiem, pagājušajā nedēļā K. Saulīte
apmeklēja Valmieru un piedalījās Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras
rīkotajās Vidzemes uzņēmēju dienās.
Sava Vidzemes apciemojuma laikā K.
Saulīte arī tikās ar Valmieras domes
pārstāvjiem, kā arī apmeklēja vairākus
Valmierā un tās apkaimē bāzētus
uzņēmumus.
„Latvijas uzņēmēju potenciāls
izlauzties pasaulē ir ne mazāks kā
uzņēmējiem no citām valstīm. Tomēr
uzņēmējiem, pirmkārt, ir jāgrib, un,
otrkārt, ir jābūt gataviem strādāt, lai
ieietu jaunos tirgos. Lai to sasniegtu,
uzņēmējiem ir jāmācās uzklausīt vietējo
padomus, kas būtu jāmaina, lai to produkti
un pakalpojumi būtu konkurētspējīgi
konkrētā tirgū. Ir jāizdara mājas darbs,“
pēc sarunām ar Latvijas uzņēmējiem
secina K. Saulīte. Latvijā top lieliski

produkti, bet tos ir jāmāk iepakot un
pārdot,“ piebilst K. Saulīte. Strādājot pie
Melburnā plānotā foruma sagatavošanas,
K. Saulīte norāda, ka PLEIF dalībnieki
no ārvalstīm labprāt vēlas palīdzēt
Latvijas uzņēmējiem labāk saprast, kas
tiem vajadzīgs ieiešanai ārvalstu tirgos,
bet norāda, ka uzņēmējiem pašiem
jābūt gataviem strādāt. „Mēs esam
gatavi palīdzēt saprast, kas ir vajadzīgs.
Bet nevaram darīt citu cilvēku vietā,“
paskaidro PLEIF koordinatore.
Jāatzīmē, ka vismaz vienam no
Valmierā bāzētajiem uzņēmumiem –
Valpro jau ir sadarbības partneri Austrālijā,
bet citi vēl šobrīd tikai vērtē sadarbības
iespējas. Tikmēr, tiekoties ar Valmieras
pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Baiku,
K. Saulīte pārrunāja sadarbības iespējas
nākotnē, kā piemēru minot iespēju,
sadarboties 2018. gadā Valmierā plānota
uzņēmēju foruma rīkošanā. (PBLA)
Žurnāls atklāj, kuras ir bagātākās
sievietes Latvijā
Par Latvijas bagātāko sievieti biznesa
žurnāls “Kapitāls” atzinis olu un olu
produktu ražotājas AS “Balticovo” netiešo
līdzīpašnieci Tatjanu Poplavsku, kuras
bagātība ir 30 miljoni eiro, informēja
“Kapitāla” pārstāvis Raimonds Ločmelis.
No 2009. gada maija “Balticovo” akciju
kontrolpakete – 95% – pieder SIA BCO.
Kā liecina “Firmas.lv” informācija, BCO
īpašnieki kopš 2009.gada 17.decembra
ir Poplavska ar 66% kapitāldaļu un Valdis
Grimze – 33% kapitāldaļu.
Latvijas bagātāko sieviešu “Top 10”
otrajā vietā ar 17 miljoniem eiro ir degvielas
tirgotājas “Viada” līdzīpašniece Alevtīna
Moroza, trešajā vietā – nekustamā
īpašuma iznomātāja SIA “Marno J”
īpašniece Jeļena Sagateljana, kuras
bagātība tiek lēsta 16 miljonu eiro apmērā.
To p a c e t u r t a j ā v i e t ā i r R ī g a s
brīvostas stividorkompānijas “Strek” 30%
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kapitāldaļu turētāja Tatjana Omeļčenko
– 13 miljoni eiro, bet piektajā vietā
restorānu aprīkojuma tirgotājas, riekstu
un žāvēto augļu importētājas SIA
“Gemoss” īpašniece Ieva Treija – 10
miljonu eiro. Sesto un septīto vietu ar
deviņu miljonu eiro bagātību dala gaļas
pārstrādes uzņēmums SIA “Rēzeknes
gaļas kombināts” lielākā īpašniece
Vineta Piteronoka un “Mercedes-Benz”
automašīnu tirgotājas SIA “Domenikss”
īpašniece Benita Sadauska.
Savukārt topa astoto un devīto
vietu ar astoņiem miljoniem eiro dala
telekomunikāciju uzņēmumu SIA “BelamRīga” un SIA “Telekom Invest” līdzīpašniece
Ludmila Kaca un Daugavpils nekustamo
īpašumu attīstītāja SIA “Pellston nami”
līdzīpašniece Inta Kugra. Topa desmitajā
vietā ar septiņiem miljoniem eiro ir “Rīgas
laku un krāsu rūpnīcas” līdzīpašniece
Larisa Polosuhina. [...] (la.lv)
26. maijā
Saeima: par latviešiem varēs kļūt arī
pilsoņi bez latviskām saknēm
Latvijas pilsoņi bez latviskas
izcelsmes, kuri vismaz 15 gadus dzīvo
Latvijā, prot valsts valodu un ir piederīgi
latviešu kultūrai, varēs mainīt savu
tautības ierakstu pret ierakstu „latvietis”.
To paredz Saeimā ceturtdien, 26. maijā,
otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi Vārda,
uzvārda un tautības ieraksta maiņas
likumā, vēsta Saeimas preses centrs.
Saeimas sēdē atbalstītais priekšlikums
paredz vairākus priekšnosacījumus, lai
persona bez latviskas izcelsmes varētu
kļūt par latvieti. Savu tautības ierakstu pret
ierakstu „latvietis” varēs mainīt cilvēks,
kam vismaz pēdējos 15 gadus pastāvīgā

dzīves vieta ir Latvija, kas augstākajā
pakāpē prot latviešu valodu un ir piederīgs
latviešu kultūrai, kā arī apzinās un vēlas
publiski nostiprināt savu piederību latviešu
tautai. Veikt tautības ieraksta maiņu varēs
arī latviskas izcelsmes personas, kurām
izveidojusies saikne ar Latviju un kuras
var apliecināt savu latvisko izcelsmi un
valodas zināšanas.
Likumprojekts paredz iespēju
mainīt tautības ierakstu uz “latvietis”
vai “lībietis (līvs)” arī personai, kura
Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju,
reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās
uzturēšanās apliecību ar nosacījumu, ka
tā var apliecināt savu latvisko izcelsmi
un valodas zināšanas. Patlaban likums
šādas tiesības paredz personai, kura
ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai
Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka
statuss.
Veikt tautības ieraksta maiņu
ārzemniekiem Latvijā likums neparedz,
bet, ja šīs personas nāk no valstīm,
kur tautības ieraksts netiek fiksēts, tām
nepastāv arī iespēja mainīt tautību pēc
šo valstu likumiem. Neskatoties uz to, ka
attiecībā uz šīm personām izpildās citi
Pilsonības likuma nosacījumi, tautības
ieraksta dēļ Latvijas pilsonību tās var
iegūt, tikai nodzīvojot atbilstošu gadu
skaitu un nokārtojot naturalizācijas
procedūru, teikts likumprojekta anotācijā.
Personai, kura vēlas mainīt tautības
ierakstu, likums jau patlaban nosaka
pienākumu ar dokumentiem apliecināt
latvisko izcelsmi un latviešu valodas
zināšanas. (irlv.lv)
Igaunijas premjers pieprasa pastāvīgu
NATO spēku klātbūtni Baltijā

Nākamais Ritums būs 2016. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2016. g. 15. JŪNIJAM.
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Igaunijas premjerministrs Tāvi
Reivass pieprasījis pastāvīgu NATO
spēku klātbūtni Baltijas valstīs, ceturtdien
vēsta vācu laikraksts «Die Welt».
«Mums Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir
nepieciešama pastāvīga viena bataljona
klātbūtne katrā no valstīm,» uzsvēra
premjers. «Nevar būt nekādu pārrāvumu.
[Pretinieka] atturēšanai ir jābūt jaunajai
normai.»
1997. gada Pamataktā NATO un
Krievija vienojās, ka alianse austrumu
dalībvalstīs uz pastāvīga pamata
neizvietos lielu daudzumu karaspēka.
Sagaidāms, ka NATO samitā jūlijā
Varšavā vienosies par karaspēka
nosūtīšanu uz Baltijas valstīm pastāvīgām
mācībām, bet šīs karaspēka vienības
regulāri tiks nomainītas. Karaspēka
nosūtīšana, ievērojot rotācijas principu, ir
pareiza doma, sacīja Reivass, «bet tam
[Baltijā] ir jābūt visu laiku». (tvnet.lv)
EK pieprasa Latvijai grozīt
ierobežojumus lauksaimniecības
zemes iegādei
Eiropas Komisija (EK) oficiāli
pieprasījusi, lai Bulgārija, Ungārija,
Latvija, Lietuva un Slovākija grozītu
tiesību aktus par lauksaimniecības
zemes iegādi, pamatojoties uz to, ka
tajos pārkāpts princips par kapitāla brīvu
apriti un brīvību veikt uzņēmējdarbību,
pretējā gadījumā EK var pieņemt lēmumu
vērsties pret šīm dalībvalstīm Eiropas
Savienības (ES) Tiesā.
EK paziņojumā norādījusi, ka 2003.
gada Pievienošanās līgumā jaunajām
dalībvalstīm paredzēts pārejas periods,
kura laikā valstu noteikumus par
lauksaimniecības zemes iegādi pieskaņot
ES tiesību aktiem. Pēc šo periodu
beigām 2014. gadā Bulgārija, Ungārija,
Latvija, Lietuva un Slovākija pieņēma
jaunus tiesību aktus, kas reglamentē
lauksaimniecības zemes iegādi.
Dažiem ierobežojumiem var būt

attaisnojami mērķi, jo tie tiecas apkarot
spekulatīvas iegādes vai kalpo plānošanas
vajadzībām un lauku politikas mērķiem;
tomēr, lai ierobežojumi būtu likumīgi,
tiem jābūt samērīgiem un tie nedrīkst būt
diskriminējoši attiecībā pret citiem ES
pilsoņiem, uzskata EK.
EK pieprasījums ir izteikts argumentēta
atzinuma veidā. Ja Bulgārija, Ungārija,
Latvija, Lietuva un Slovākija divu mēnešu
laikā nenodrošinās valsts tiesību aktu
atbilstību ES tiesību aktiem, EK var
pieņemt lēmumu vērsties pret šīm
dalībvalstīm ES Tiesā.
Kā vēstīts, EK jau pērn aprīļa beigās
informēja par tās būtiskākajām bažām
saistībā ar ierobežojumiem, kas Latvijā
piemēroti ieguldītājiem (pircējiem)
attiecībā uz lauksaimniecības zemes
iegādi.
Savukārt Latvijas valdība pērn 16.
jūnijā nolēma neatzīt EK formālajā
paziņojumā izteiktos pārmetumus
lauksaimniecības zemes tirgus jomā,
jo nesaskata lauksaimniecības zemes
iegādei izvirzīto prasību neatbilstību
līguma par ES darbību prasībām, aģentūru
Leta iepriekš informēja Zemkopības
ministrijā.
Zemkopības ministrijā skaidroja, ka,
izstrādājot zemes tirgus regulējumu, jau
sākotnēji tika rūpīgi veikta ES tiesību
aktu regulējuma, Eiropas Kopienu
tiesas spriedumu un citu ES dalībvalstu
pieredzes izpēte un analīze kontekstā ar
zemes tirgus regulējumu. (irlv.lv)
Zatlers: Izskatās, ka Āboltiņa pilda
uzdevumu iznīcināt «Vienotību»
Izskatās, ka «Vienotības» aizejošā
līdere Solvita Āboltiņa pilda uzdevumu
iznīcināt savu partiju, šādi žurnālam «Ir»
izteicies ar Saeimas atlaišanu Latvijas
vēsturē iegājušais eksprezidents Valdis
Zatlers, kura paša vadītā partija pirms
iepriekšējām Saeimas vēlēšanām zemo
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reitingu ietekmē «izšķīda» un daļēji
iekļāvās «Vienotībā».
Zatlera vērtējumā, Āboltiņas rīcība,
faktiski gāžot «Vienotības» vadīto
Laimdotas Straujumas valdību, liecinot,
ka «Āboltiņa ir pašnāvniece». «Zaudēt
premjeru, zaudēt finanšu ministru, pilnīgi
zaudēt ietekmi - tā ir politiska pašnāvība.
Un nebija nekādu argumentu, kāpēc tas
bija jādara, izņemot viņas personīgās
intereses, kuras turklāt nepiepildījās. (...)
Tas, kurš kuru uzmetīs, bija skaidrs no paša
sākuma. Ne jau Solvita Āboltiņa uzmeta
Aivaru Lembergu,» teicis ekspolitiķis.
«Varu pateikt vēl ciniskāk - varbūt Āboltiņa
pilda konkrētu uzdevumu savas partijas
iznīcināšanai? Tā izskatās,» piebildis
Zatlers.
Vērtējot «Vienotības» iespējas
nākamajās Saeimas vēlēšanās, Zatlers
paudis viedokli, ka sabiedrībā esot
pieprasīta «Vienotības» «politiskā
spektra niša», taču «pašas «Vienotības»
politiskais izpildījums ir, maigi sakot, ļoti
jocīgs, lai neteiktu, ka vārgs». «Vai viņi
saprot, ka nākamajās vēlēšanās var
iet tikai ar ļoti spēcīgu premjerministra
kandidātu? Jo falšuma vairs nebūs,
partijām būs jāliek reāli kandidāti ar
reālām programmām.»
Lūgts vērtēt abus partijas
priekšsēdētāja kandidātus, Zatlers paudis
uzskatu, ka Edvardam Smiltēnam esot
līdzīga problēma kā savulaik Tautas

partijas priekšsēdētājam Marekam
Segliņam: «Visi zināja, kas aiz viņa
stāv, ka viņš nav lēmumu pieņēmējs.»
Savukārt Andrim Piebalgam esot «jānāk
ļoti drosmīgi, jāliek visas kārtis galdā
un jāpasaka, kādi būs partijas politiskie
mērķi».
Pēc Zatlera vārdiem, arī «Saskaņai»
šobrīd neesot politisko mērķu. «Viņi vairs
nav interesanti Kremlim», kas saprot, ka
šī partija «tuvāko 20 gadu laikā nebūs
ietekmīga» Latvijā. Gan Nila Ušakova
neveiksmīgā okupācijas kariķēšana, gan
Jāņa Urbanoviča vēstule Obamam par
nepilsoņiem esot «izmisīgi mēģinājumi
pievērst sev uzmanību», taču Kremlim
daudz vērtīgāki šķiet slēptāki ietekmes
aģenti un galēji labējie Eiropā, «jo viņi ir
ideoloģiski tuvi», izteicies Zatlers. (apollo.
lv)
27. maijā
Latvijas iedzīvotāju skaits 2015. gadā
sarucis straujāk
2015. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits
sarucis par 0,86% jeb 17,1 tūkstoti
cilvēku, liecina Centrālās statistikas
pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Iedzīvotāju
skaita sarukums bijis par 0,09% straujāks
nekā 2014. gadā.
Reģionu griezumā iedzīvotāju skaits
palielinājās tikai Pierīgas reģionā,
kur pieauga par pustūkstoti cilvēku.
Savukārt vislielākais iedzīvotāju skaita
samazinājums joprojām vērojams

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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Latgales reģionā – tur nu dzīvo par 5,6
tūkstošiem cilvēku mazāk.
Iedzīvotāju skaits Kurzemē
samazinājās par 3,8 tūkstošiem, Vidzemē
par 3,2 tūkstošiem, bet Zemgalē – par 2,8
tūkstošiem.
Iedzīvotāju skaits saruka arī visās
republikas nozīmes pilsētās, visvairāk –
Rīgā (par 2 258 cilvēku), Daugavpilī (1
149), Liepājā (631), Rēzeknē (572), bet
vismazāk – Jelgavā (135).
Toties 17 no 110 Latvijas novadiem
iedzīvotāju skaits pērn pieaudzis. 14
no tiem bija Pierīgas reģiona novadi.
Vislielākais iedzīvotāju skaita kāpums
bija Mārupes (par 1 093 cilvēkiem vairāk),
Ķekavas (306), Garkalnes (244), Ādažu
(204), Salaspils (176), Carnikavas (169),
Babītes (154) novadā. No minētajiem 17
novadiem 16 novados vairāk iedzīvotāju
ieceļoja nekā izceļoja, bet 11 novados
dzimstība pārsniedza mirstību.
Pērn Latvijā piedzima 22 tūkstoši,
bet nomira 28,5 tūkstoši cilvēku. Jau
četrus gadus pēc kārtas Latvijā palielinās
dzimstība – dzimušo skaits uz 1 000
iedzīvotāju pieauga no 9,1 2011. gadā
līdz 11,1 2015. gadā.
Salīdzinot ar 2014. gadu, 2015. gadā
nedaudz samazinājās imigrantu, bet
pieauga emigrantu skaits. Latvijā no citām
valstīm ieradās 9,5 tūkstoši cilvēku, no
tiem 59% bija Latvijas iedzīvotāji, kuri
atgriezās Latvijā. Salīdzinot ar 2014.
gadu, emigrantu skaits palielinājās par
1,1 tūkstoti un sasniedza 20,1 tūkstošus.
(diena.lv)
PBLA priekšsēža vietniece Kristīne
Saulīte un Izglītības padome tiekas ar
izglītības un zinātnes ministru Kārli
Šadurski
Šodien, 27. maijā, PBLA (Pasaules
Brīvo latviešu apvienības) priekšsēža
vietniece un Latviešu Apvienības
Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde

Kristīne Saulīte un PBLA Izglītības
padomes izpilddirektore Anta Spunde
tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli
Šadurski, lai pārrunātu diasporas izglītības
aktuālākos jautājumus un turpmāko
sadarbību PBLA un IZM (Izglītības
un zinātnes ministrijas) Sadarbības
memoranda ietvaros. PBLA pārstāves
aktualizēja nākamā gada diasporas
izglītībai atvēlētā budžeta neskaidrību un
izteica cerību, ka tiks atrasti līdzekļi gan
iesākto iniciatīvu turpināšanai, gan rasti
trūkstošie līdzekļi elektroniska tālmācības
rīka izstrādei.
Sarunas gaitā tika apspriesta
iespējamā Izglītības un zinātnes
ministrijas apbalvojumu piešķiršana
gan diasporas skolu skolotājām, gan
diasporas skolu absolventiem. PBLA
puse uzsvēra šāda žesta nozīmīgumu
latviskās izglītības ieguvēju motivācijas
veicināšanai. Tālāk tika runāts par latviešu
izcelsmes jauniešu un studentu iespējām
gan īstermiņā, gan ilgtermiņā iekļauties
Latvijas izglītības sistēmā. Abas puses
vienojās, ka šim jautājumam būtu jāvelta
īpaša uzmanība. Apspriežamo tēmu
lokā bija arī situācija remigrējušo bērnu
jomā, kuras uzlabošanai jāpievērš īpaša
uzmanība, iespēja diasporas bērniem
un jauniešiem kārtot latviešu valodas kā
svešvalodas eksāmenu. Noslēgumā abas
puses vienojās par turpmāku regulāru
sadarbību diasporas izglītības jautājumu
risināšanā. (Autore: PBLA Izglītības
padomes izpilddirektore Anta Spunde)
Tenisists Gulbis: Man vienmēr bijusi
apkārt aura - tas bagātais čalis no
Latvijas, kuram nevajag naudu
Teicamu sniegumu šī gada Francijas
atklātā čempionāta pirmajās divās kārtās
parādījušais Latvijas labākais tenisists
Ernests Gulbis pirms sezonas otrā Grand
Slam turnīra pārtraucis sadarbību ar
savu ilggadējo treneri Ginteru Bresniku
no Austrijas, vēsta laikraksts The New
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York Times. Tostarp sportists arī atzinis,
ka viņam neviens nekad nav piedāvājis
naudu par apzinātu zaudējumu.
Jau ziņots, ka Gulbis Roland Garros
tenisa kortos notiekošajā Francijas
atklātajā čempionātā ir iekļuvis trešajā
kārtā, kur tiksies ar mājinieku favorītu Žo
Vilfridu Tsongu, kurš turnīrā ir izlikts ar
sesto numuru, bet ATP pasaules rangā
ieņem septīto pozīciju. Gulbis pirmās
kārtas cīņā otrdien ar 6-3, 7-5, 6-4 uzvarēja
itāli Andreasu Sepi, kurš pasaules rangā
atrodas 38.pozīcijā, bet otrās kārtas cīņā
ceturtdien vēl pārliecinošāk ar 6-2, 7-5,
6-3 pārspēja Žuau Sousu no Portugāles,
kurš turnīrā bija izlikts ar 26.numuru,
bet rangā ir trīs pozīcijas zemāk. The
New York Times publicētajā Gulbja
intervijā Latvijas tenisists neslēpj, ka
šķiršanās ar Bresniku bijusi neizbēgama,
jo austrietis vairāk laika veltījis savam
otram audzēknim - tautietim Dominikam
Tīmam, nevis latvietim.
Gulbim arī tika jautāts, jo viņš domā
par pēdējā laika dopinga skandāliem
sportā, jo īpaši saistībā ar Krieviju.
Latvieša atbilde bija ļoti filozofiska.
“Uzskatu, ka cilvēkam rīkojoties slikti,
agri vai vēlu nāks atmaksa. Tas nav tikai
par sportu, tā ir dzīvē. Es patiešām ticu,
ja nauda tiek pelnīta nepareizā veidā, tā
tiks zaudēta vai notiks kas cits slikts. Tā ir
mazliet budistu filozofija par karmu, taču
es tai patiešām ticu. Es varu runāt tikai
par sevi, tāpēc par šīm (dopinga) lietām
nemaz nedomāju, jo vēlos, lai mana
karma būtu gaiša, lai tā būtu brīva no
visām šīm lietām. Bez tam, ja kāds grib
kaut ko (sliktu) pārdot vai grib krāpties,
ko es tur varu izdarīt?” akcentēja Gulbis.
Viņš arī norādīja, ka nekad nav
saskāries ar situācijām, kad kāds viņam
piedāvātu apzināti zaudēt vai sarunāt
spēles iznākumu. “Iespējams, tādēļ, ka
cilvēki, kuri dara šīs lietas, baidās pie
manis vērsties, jo man vienmēr bijusi
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apkārt aura - tas bagātais čalis no
Latvijas, kuram nevajag naudu. Viņi zina
arī manu raksturu, jo varbūt es tādu cilvēki
saķeršu pie rīkles un nodošu taisnai tiesai,
kas zina. Tieši tāpēc neviens man nekad
neko nav piedāvājis,” sacīja Gulbis.
Jau ziņots, ka Gulbis Francijas atklātā
čempionāta trešo kārtu sasniedzis trešo
reizi karjerā. Zīmīgi, ka “French Open” viņš
ir izcīnījis tikpat uzvaru atsevišķās spēlēs,
cik pārējos trīs “Grand Slam” turnīros
kopā. Ar šo turnīru saistīts Gulbja karjeras
lielākais sasniegums, jo tieši šajā turnīrā
viņš 2014. gadā aizkļuva līdz pusfinālam,
kurā viņš piekāpās slavenajam serbam
Novakam Džokovičam. Šāds sniegums
latvietim ļāva iespraukties pasaules
ranga pirmajā desmitniekā, taču pēc šī
turnīra viņš ir piedzīvojis lejupslīdi un ar
tik augstvērtīgiem sasniegumiem vairs
nav izcēlies.
Vēl Gulbis 2008. gadā sasniedza šī
turnīra ceturtdaļfinālu, bet kopumā viņš
Francijas atklātajā čempionātā 24 spēlēs
guvis 15 uzvaras. Trešās kārtas cīņu
pret Tsongu Latvijas tenisists aizvadīs
sestdien (28. maijā). (diena.lv)
Igauņu trīnītes pārrakstīs olimpisko
vēsturi
Igaunijas trīnītes Leila, Līna un Lili
Luikas pēc nepilniem diviem mēnešiem
startēs Rio olimpiskajās spēlēs, kļūstot
par pirmajām trīnītēm, kas uz starta izies
vienā un tajā pašā distancē. Dvīņu starts
olimpiskajās spēlēs nav nekas neparasts.
Taču trīnīšu starts ir kaut kas vēl līdz šim
nepieredzēts.
Savas pirmās nopietnās sacensības
Tartu dzimušās trīnītes aizvadīja pirms
nepilniem četriem gadiem. Parādot
atzīstamu sniegumu, igauņu sportistes
nosprauda mērķi - olimpiskās spēles. Pēc
tam arī tika izveidots sauklis «Trio to Rio».
«Ir garlaicīgi skriet vienai. Kad māsas ir
ar mani kopā, jūtu daudz vairāk enerģijas.

Mēs vēlētos uzvarēt. Tas ir mūsu sapnis.
Tomēr mēs apzināmies realitāti un
saprotam, ka maratonā dominē Etiopijas
un Kenijas skrējējas,» stāstīja Leila.
Ziemā māsas Luikas trenējas Kenijā, taču
šobrīd Rio spēlēm gatavojas Ziemeļitālijā.
Piebildīsim, ka ikdienā māsas Luikas
nedzīvo kopā, tādēļ skriešana ir labs
veids, kā kopā pavadīt laiku. (tvnet.lv)
Latvijas Medicīnas Fonda atbalsts
medicīnai Latvijā
Šogad 31. maijā pulkten 16.00
Latvijas Ārstu biedrības telpās Skolas
ielā 3 Hārvarda Universitātes ortopēdijas
profesors Bertrams Zariņš pasniegs
piecas stipendijas kopsummā 50 000 ASV
dolāru apjomā. Papildus tradicionālajām
stipendijām, kas paredzētas jauno ārstu
profesionālajai pilnveidei un medicīnas
studentu izglītības atbalstam, pirmo reizi
tiek piešķirta jauna stipendija “Akadēmiskā
attīstība un izcilība”. Tā ir stipendija
sertificētiem ārstiem specialitātē savas
profesionālās, akadēmiskās un vadības
karjeras attīstībai.
Pirmo stipendiju “Akadēmiskā attīstība
un izcilība” 20 000 ASV dolāru apjomā
LMF (Latvijas Medicīnas fonds, ASV)
piešķir Aknu transplantācijas vienības
(Paula Stradiņa Klīniskā universitātes
slimnīca – PSKUS) apmācībai Portugālē.
Šogad Latvijā valsts apņēmusies
apmaksāt pirmās aknu transplantācijas
operācijas no valsts budžeta. Diemžēl
mediķu apmācībai finansējums nav
paredzēts. Zariņu stipendija ir lieliska
iespēja sagatavot aknu transplantācijas
ārstu komandu, lai pēc tam palīdzētu
Latvijas iedzīvotājiem. Grupas vadītājs
ķirurgs Jānis Vilmanis ir arī PSKUS
galvenais ķirurgs.
Zariņu stipendiju “Akadēmiskā attīstība
un izcilība” 15 000 ASV dolāru apjomā
saņems arī Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas Neatliekamās palīdzības un
observācijas nodaļas vadītāja Zanda

Pučuka, jaunu ārstniecības metožu un
darba organizācijas pieredzes apguvei
Zviedrijā, Somijā, Londonā un Romā.
Zariņu medicīnas studiju ceļojuma
stipendijas 5000 ASV dolāru apjomā šogad
saņems RSU rezidents Neatliekamajā
palīdzībā Jevgēņijs Kravčuks, Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes slimnīcas ārsts-patologs
Jurijs Nazarovs un Traumatoloģijas un
ortopēdijas slimnīcas traumatoloģeortopēde Marija Ose.
Zariņu medicīnas studiju stipendijas
Latvijas ārstiem tika izveidotas 2003.
gadā. Idejas ierosinātājs bija mecenāts
Normans Naits (ASV), kurš ziedoja
Latvijas Medicīnas Fondam ar mērķi
atzīmēt un novērtēt latviešu ārstu no
ASV – brāļu Bertrama Zariņa (Hārvarda
Universitātes ortopēdijas profesors) un
Kristapa Zariņa (Stenforda Universitātes
ķirurģijas profesors) ieguldījumu Latvijas
medicīnas attīstībā. Latvijas Medicīnas
Fonds ir dibināts 1990. gadā ASV kā
privāta bezpeļņas organizācija ar mērķi
atbalstīt veselības aprūpi Latvijā. Fonds
ir saistīts ar Latviešu ārstu un zobārstu
apvienību.
Kopš 2003. gada 29 jaunie ārsti
no Latvijas ir saņēmuši 140 000 $
mācību stipendijām un papildinājuši
savas zināšanas 12 dažādās valstīs.
Stipendiju mērķis vienmēr ir bijis palīdzēt
Latvijas ārstiem papildināt zināšanas
dažādās ārzemju augstskolās un
zinātniskās laboratorijās. Stipendija ir
plānota studiju ceļojumiem uz Eiropas
vai citām valstīm 1- 6 mēnešu garumā, lai
piedalītos slimnīcu, medicīnas centru un
universitāšu klīniskajā un/vai pētniecības
darbā un studijās. Stipendija domāta tiem
ārstiem, kas vēlas apgūt jaunas, līdz šim
Latvijā nepielietotas vai mazpielietotas
Turpinājums 46. lpp.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪNIJĀ
Svētdien, 5. plkst.10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Aizvesto
Piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
JŪLIJĀ
Svētdien, 3. 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.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 5.
I.Birze
Svētdien, 12.
U.Hāgens
Svētdien, 19.
J.Turmanis
Svētdien, 26.
J.Rīmanis
JŪLIJĀ
Svētdien, 3.
A.Kristovskis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 5.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 12 M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 19.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 26.
A.Medne/S.Graudiņa
JŪLIJĀ
Svētdien, 3.
L.MacPherson
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.
Arī 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.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 9715 3424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Ir viedoklis, ka vaicādami sev: “no
kurienes nākam”? mēs faktiski sākam
apzināties, ka eksistējam daudzās
vietās vienlaicīgi. Bet uz Zemes
šobrīd esam kāda viena persona, kas
paskatoties spogulī, ierauga sevi.
(sk. Dolores Cannon, Darryl Anka/
Bashar, u.c.)
(Bībelē sk. Fil.3:20, Gal.3:28, Jņ. 17:21
u.c.)
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪNIJĀ
Svētdien, 5. plkst. 9.30 dievkalpojums III
svētdienā pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien, 12. plkst. 9.30 Tautas sēru
dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums
V svētdienā pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien, 26. plkst. 9.30 Sv. Apustuļu
Pēteŗa un Pāvila dienas dievkalpojums.

Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 5.
Olafs Šics
Svētdien, 12.
Olafs Šics
Svētdien, 19.
Olafs Šics
Svētdien, 26.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.
Gundega Zariņa
Svētdien, 12.
Marita Lipska
Svētdien, 19.
Gundega Zariņa
Svētdien, 26.
Marita Lipska
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
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
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
0420 705 263
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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

A.Ruņģis.
No Nūkastles 1 dalībnieks: H.Schultz.
No Ķīpsalas 1 dalībnieks: I.Apelis.
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JDV novusa
meistarsacīkstes

Sidnejas Novusa kopa (SNK), 2016.
gada 30. aprīlī un 1. maijā, rīkoja
Jaundienvidvelsas (NSW) atklātās
novusa sacensības, kur piedalījās 24
dalībnieki no sešām novusa kopām.
No Sidnejas (SNK) 9 dalībnieki:
A. Galviņš, I. Graudiņš, S. Kašs,
E. Nemme, R. Nemme, S. Peksis, R.
Puisēns, R. Senkēvičs, G.Zariņa.
No Melburnas (MNK) 6 dalībnieki:
S.Andersons, D.Balcers, A.Grimms,
J.Grīnbergs, P.Mežakls, I.Mirovics.
No Adelaides (ANK) 4: J.Brakovskis,
P.Dancis, J.Lindbergs, A.Misiņa.
No Centrālā krasta (Central Coast)
3 dalībnieki: D.Pešudovs, S.Pešudova,
40

Vienspēļu sacensībās dalībnieki
tika sadalīti trijās priekšgrupās ar
sekojošiem rezultātiem:
1. Grupas rezultāti
1. I.Graudiņš, 2. I.Mirovics, 3.
R.Nemme, 4. H.Schultz, 5. A.Galviņš,
6. A.Grimms, 7. K.Peksis, 8. J.Lindbergs
2. grupas rezultāti
1. J.Brakovskis, 2. S.Kašs, 3.
D.Pešudovs, 4. P.Dancis, 5. I.Apelis,
6. P.Mežaks, 7. A.Ruņģis, 8. D.Balcers.
3.grupas rezultāti
1. S.Andersons, 2. E.Nemme, 3.
J.Grīnbergs, 4. R.Puisēns, 5. A.Misiņa,
6. S.Pešudova, 7. R.Senkēvičs, 8.
G.Zariņa
No katras grupas pirmo trīs vietu
ieguvēji spēlēja galvenā finālā ar šādu
rezultātu: 1. R.Nemme; 2. I.Graudiņš;
3. I.Mirovics; 4. J.Brakovskis; 5.
S.Andersons; 6. J.Grīnbergs; 7.
D.Pešudovs; 8. S.Kašs, 9. E.Nemme.
Trīs grupu spēlmaņi no 4. līdz
6.vietai sacentās, lai noskaidrotu, kuŗi
ierindosies no 10. līdz 18. vietai ar šādu
rezultātu: 10. R.Puisēns; 11. A.Misiņa;
12. P.Dancis; 13/14 vietu dala I.Apelis
un A.Galviņš; 15. Vietā P.Mežaks;
16. H.Schultz; 17. A.Grimms; 18.
S.Pešudova.
Seši atlikušie dalībnieki sacentās par
19. līdz 24. vietu: 19. R.Senkēvičs; 20.
A.Ruņģis; 21. D.Balcers; 22. K.Peksis;

23. J.Lindbergs; 14. G.Zariņa.
Otrā sacensību dienā notika
dubultspēles ar desmit pāŗu
piedalīšanos.
Pirmo vietu izcīnīja J.Grīnbergs/
P.Mežaks (MNK).
Otro vietu ieguva E.Nemme/R.
Puisēns (SNK).
Trešā vietā ierindojās I.Mirovics/S.
Andersons (MNK).
Ceturto, piekto un sesto vietu dalīja:
R.Nemme/I.Graudiņs (SNK); A.Ruņģis/I.
Apelis (CkNK ); J.Brakovskis/P.Dancis
(ANK).
Septīto un astoto vietu dalīja:
S.Pešudova/D.Pešudovs (CkNK);
A.Grimms/D.Balcers (MNK)
Devītā un desmitā vietā ierindojās:
A.Misiņa/I.Lindbergs (ANK);
H.Schultz/E.Nemme.
„Aivara Drēziņa Balvu” ieguva
J.Brakovskis (ANK)
„Aivara Drēziņa balvas” noteikumi:

katra kopa izvēlas divus labākos
spēlētājus, kuŗi spēlē katrs pret katru
divus setus. Uzvarētājs ir spēlētājs, kuŗš
uzvar visvairāk setus. Izvēlētie dalībnieki
bija: (ANK) J.Brakovskis un P.Dancis;
(MNK) S.Andersons un P.Mežaks;
(CkNK) D.Pešudovs un A.Ruņģis; (SNK)
E.Nemme un R.Puisēns.
Rezultāti ”Aivara Drēziņa balvai”:
J.Brankovskis 11punkti; E.Nemme
un A.Ruņģis 8 punkti; D.Pešudovs,
P. M e ž a k s , R . P u i s ē n s 7 p u n k t i ;
S.Andersons 5 punkti; P.Dancis 3.punkti.
Pēc sacensībām, Daugavas Vanagu
dāmas bija sarūpējušas bagātīgas
vakariņas, lai dalībnieki atslābtu pēc
divu dienu saspringtām cīņām, pirms
balvu pasniegšanas. Notika arī pārrunas
par pagājušajām un nākošajām
sacensībām, par to šo rindu rakstītājs
nevar sīkāk aprakstīt, jo, diemžēl, viņam
bija jāsteidzas uz citu sarīkojumu.
Ivars Apelis

2016.g. Jaundienvidvelsa novusa Meistarsacīkstes – Apbalvotie Spēlētāji
No kreisās: Ivars Mirovics (MDVNK) 3. vieta vienspēlēs un 3.v. dubultspēlēs, Juris
Grīnbergs 1.v. dubultspēlēs, Pēteris Mežaks 1.v. dubultspēlēs, Imants Graudiņš
2.v. vienspēlēs, Jānis Brakovskis Aivara Drēziņa balva, Rūdolfs Nemme 1.v.
vienspēlēs, Sigis Andersons 3.v. dubultspēlēs, Edgars Nemme 2.v. dubultspēlēs,
Richards Puisēns 2.v. dubultspēlēs.
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Labdien sportisti un
sporta darbinieki

(kongress) iesaka katram latviešu
centram iegādāties novusa galdu
(informācija www.novussusa.com) un
veicināt novusa spēlēšanu.”
Austrālijā lielos latviešu centros
novuss ir bijis populārs kopš latviešu
emigranti ieradās šeit pēc Otrā
Pasaules kaŗa. Austrālijas Latviešu
Meistarsacīkstes novusā sākās 1963.
gadā, kad Sparietis Viktors Lācis
uzvarēja pirmo turnīru. Pēc tam turnīri
ir notikuši daudzos latviešu centros un
vēl joprojām turpinās.
Dimis Pešudovs
ALSP vadītājs

PBLA ziņas – turpinājums. no 41. lpp.

Sveicināti! 29. maijā pulksten 13.05
Latvijas Radio 1 varēsit noklausīties
kārtējo „21.gadsimta latvietis” raidījumu.
Šonedēļ par to kur ir mājas un kur
jūtas kā mājās. Ojārs un Lāsma Rozīši,
Austrālijā un Vācijā dzimuši, Anglijā
iepazinušies, Vācijā un Beļģijā dzīvojuši
beidzot piepildījuši mūža sapni - tagad
sauc Mārupi par mājām. Vācijā paliek
meitas Asja un Jāna, kā arī mazdēls.
Cilvēcīga saruna par to ko dažādos
laikos un dažādās valstīs nozīmē justies
kā latvietim, par saprotošām meitām,
kas nepārmet vecākiem latviskās dziņas
sekošanai, un par to vai šis ir īstais
brīdis pārvākties tuvāk Putinam. Lai labi
klausās!
Klausieties mūs arī iTunes, kā arī
citās podkāstu vietnēs. Raidījuma
podkāstus meklējiet: https://itunes.
apple.com/us/podcast/21.-gadsimtalatvietis/id902433400 Svaigāko, kā
arī vecos raidījumus, katrs var sev
izdevīgā brīdī noklausīties Latvijas radio
mājaslapā: http://lr1.latvijasradio.lv/lv/lr1/
raidijumi/21.-gadsimta-latvietis/ (Radio
raidījums 21. gadsimta latvietis)

Šogad no 29. aprīļa līdz 1. maijam
notika Amerikas Latviešu Apvienības
kongress Losandželosā. Piedalījās
pārstāvji no visiem latviešu centriem
Amerikā kā arī viesi no Latvijas un citiem
latviešu centriem pasaulē ieskaitot
melburnieti Gunāru Nāgeli, kopā
gandrīz 200 delegātu. Lasot kongresa
rezolūcijas un ieteikumus atradu vienu
kurš, es domāju, Jums interesētu:
“Ieteikums Nr.2
Atzīstot sporta nozīmi latviešu
sabiedrības saliedētības veicināšanā,

ārstēšanas metodes, Latvijai trūkstošas
un pašreiz aktuālas specialitātes, lai
tās turpmāk izmantotu Latvijas pacientu
ārstēšanā un kolēģu apmācībā, kā arī
jaunu progresīvu darba organizācijas
metožu apguvei.
Aicinām piedalīties Zariņu stipendiju
pasniegšanas pasākumā 31. maijā
pulksten 16.00 Skolas ielā 3, Rīgā,
LĀB telpās. Informācija precizēšanai un
papildinformācija: Dainis Krieviņš, LMF
Zariņu mācību stipendiju vadītājs Latvijā
(tālr. 29450000, dainiskk@yahoo.com )
Plašāka informācija par
Latvijas Medicīnas Fondu http://
latvianmedicalfoundation.org/ Papildus
informācija par Latviešu ārstu un zobārstu
apvienības (LĀZA) stipendijām www.
lazariga.lv (Autore Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā, e-pasts:
laza@lazariga.lv, tālrunis +371 29121922)
Radio raidījums 21. gadsimta latvietis
– saruna ar Ojāru un Lāsmu Rozīšiem,
kuru mājas tagad Marupē, agrāk Vācijā,
Beļģijā, Anglijā, un Austrālijā
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Latvian DefMin to revise its development
projects to prepare for increased NATO
presence
RIGA, May 27, BNS - The Latvian
Defense Ministry is going to revise some
of its development plans as it prepares
for increased NATO presence in the Baltic
region.
Latvian Defense Minister Raimonds
Bergmanis said on public radio Friday that
“this will cost a lot of money”, but did not
name exact figures.
“We will have to revise some development
projects so that we can provide more
support as a host country... Lithuania and
Estonia are facing the same challenges, as
it is necessary to prepare barracks, training
grounds, shooting ranges, storehouses,
maintenance points, this is not easy,” the
minister said.
After a meeting with German Foreign
Minister Frank-Walter Steinmeier on
Thursday, Latvian Foreign Minister Edgars
Rinkevics said that the Baltic states are
likely to hear good news about their security
shortly. The minister said that the Alliance’s
members are unanimous about the need to
expand allied presence in NATO’s Eastern
flank, including in the Baltics and Poland.
It is expected that these decisions will be
taken at the upcoming NATO summit in
Warsaw in July.
Latvia’s Olainfarm drugmaker takes EUR
14 mln loan to buy Tonus Elast
RIGA, May 25, BNS - Latvian

pharmaceutical company Olainfarm has
signed an agreement with ABLV Bank
about a EUR 14 million loan to finance
the acquisition of 100 percent of shares
in Tonus Elast, the producer of elastic
medical appliances, Olainfarm said in a
statement submitted to the Nasdaq Riga
stock exchange.
The loan period is 10 years.
“Acquisition of Tonus Elast is so far
the biggest project related to expansion of
Olainfarm group. We believe that all the
synergies, new markets, improved product
portfolio and joined experience will ensure a
more dynamic development of Tonus Elast
and the entire group,” said Valerijs Maligins,
Board Chairman of Olainfarm.
Antons Marcenko, Head of Project
Funding Unit at ABLV Bank said that
Olainfarm’s purchase of Tonus Elast was
a good indication about the investment
climate in Latvia, showing that the local
capital was playing an increasing role in
development of Latvian economy and
improving competitiveness of Latvian
companies abroad. ” We expect that
further growth of our loan portfolio will also
be predominantly ensured by lending to
Latvian-based companies,” he said
Olainfarm signed the agreement about
acquisition of Tonus Elast for EUR 14 million
on May 12 this year.
Tonus Elast was established in 1995 and
is a producer of elastic medical products,
from elastic bandages to complicated
corsets for pregnant and lactating women.
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It has more than 100 products in its product
portfolio. The production plant in Nica,
western Latvia, turns out over 11.2 million
items annually, of which 11 percent are sold
in Latvia and 89 percent exported to 35
world countries. The main sales markets
are CIS and EU countries, India and the
countries in the Middle East. In 2015 Tonus
Elast generated EUR 7.3 million in turnover
and its unaudited profit was EUR 1.7 million.
Turnover of the Olainfarm group in 2015
reached EUR 97.4 million, up 4 percent
from 2014 sales, and consolidated profit
increased 25 percent to EUR 15.289 million.
Turnover of the parent company, Olainfarm,
in 2015 stood at EUR 84.746 million, also
up 4 percent from 2014, and its profit grew
27.5 percent to EUR 14.566 million.
Olainfarm shares are quoted on the Main
list of Nasdaq Riga stock exchange. The
company’s largest shareholder is its board
chairman, Valerijs Maligins.
Gulbis beats Sousa, Sevastova drops out
of French Open
PARIS, May 26 (LETA) - Latvia’s
highest-ranked tennis player Ernests Gulbis
defeated Joco Sousa (Portugal) 6-2, 7-5,
6-3 at the French Open today, reaching the
third round of the tournament, for the third
time in his career.
Gulbis is currently ranked 80th in the
ATP rankings, while Sousa is in 29th place.
In the third round, Gulbis will play the
winner of Jo-Wilfried Tsonga’s match against
Marcos Baghdatis.
In the meantime, Anastasija Sevastova
(87th in the WTA rankings) lost to Karin
Knapp (Italy) 3-6, 4-6 today, and dropped
out of the French Open.
Contraband scheme involving luxury
cars from Russia uncovered in Latvia
- LTV
RIGA, May 28 (LETA) - The Customs
Police under the Latvian State Revenue
Service has uncovered a major contraband
44

scheme involving luxury cars from Russia,
and officials of the Latvian Road Traffic
Safety Directorate (CSSD) might have
helped to cover up the illegalities, according
to unofficial information obtained by the
public Latvian Television (LTV).
Luxury cars such as Ferrari, Range
Rover and others were driven into Latvia
from Russia, crossing the border on own
wheels, not in car carrier trailers. They
got temporary registration and were sold
afterwards. LTV said that the CSDD officials,
when registering the vehicles that already
had the Latvian registration plates, had
turned a blind eye to the fact that the cars
had originally been brought here from
Russia.
As a result, hundreds of thousands
of euros did not get paid into the Latvian
budget, and the legalized cars became
vehicles of the EU origin that could be sold
freely in other countries.
The CSDD would not comment on
the alleged involvement of its staff in the
contraband. CSDD representative Janis
Aizports told LETA that the CSDD had been
cooperating with the Customs Police from
the very start and had also taken measures
to prevent similar contraband cases in the
future.
Court orders Citizenship and Migration
Affairs Office to grant refugee status to
Afghan citizen persecuted by Taliban
RIGA, May 26 (LETA) - The Administrative
District Court earlier this May overturned the
Office of Citizenship and Migration Affairs’
decision and granted the status of a refugee
to a citizen of Afghanistan who the Taliban
tried to recruit in the past.
Last September, the State Burder Guard
received an Afghan citizen’s application for
the status of a refugee or alternative status
in Latvia.
The man indicated that he had worked
as a guard of a local government official in
his country of origin. He was approached by

Taliban members but refused to join. A short
while later, he was beaten up - although
he turned to the police, he was offered no
help. He continued to receive threats from
the Taliban, and eventually decided to leave
the country.
This past January, the Citizenship and
Migration Affairs Office refused to grant the
man the status of a refugee, and gave him
alternative status instead.
The man appealed the office’s decision
to the Administrative District Court.
In his petition to the court, he explained
that Afghanistan was a very dangerous
place, especially for young men who
Taliban try to recruit. Those who refuse to
join Taliban are persecuted, tortured, or
even killed.
The Administrative District Court’s ruling
cannot be appealed.
According to the law, the alternative
status can be granted to a person if there is a
reason to believe that the person is at risk of
being exposed to death penalty or corporal
punishment, torture, inhuman or degrading
attitude, or degrading punishment in his
or her country of nationality, this person
requires protection due to international
or domestic armed conflicts and he or
she cannot return to his or her country of
nationality.
The refugee status can be granted if a
person has justified fear of persecution in his
or her country of nationality due to his or her
race, religion, nationality, membership of a
social group, or political views.
Latvian Railways to buy defunct freight
car manufacturer
Public broadcasting of Latvia; 23. May,
2016
Last week the government greenlighted
the Ldz Ritošā Sastāva Serviss, a Latvian
Railways subsidiary, to buy the Rīgas
Vagonbūves Uzņēmums Baltija (RVU
Baltija) company for building freight cars

in Daugavpils. Previously, however, the
company’s private investors were unable
to start production, while the demand for
freight cars is currently low, reported Latvian
Television’s “De Facto” Sunday.
Previous plans for the freight car factory
included an investment of several million
lats, with former Latvian Railways head
Uģis Magonis saying four years ago that the
company could produce up to 1,000 freight
cars a year, employing a hundred people.
However the company has thus far built
merely two open wagons, ceremoniously
unveiled a year and a half ago. As the cars
have not received certification, there’s no
use building more.
At the moment RVU Baltija is owned
by the railways subsidiary (25%) and UK
citizen Georgiy Chesnokov (75%), formerly
a citizen of Russia. Last year Chesnokov
offered selling his part or splitting up
company assets. Latvian Railways decided
to take over the inactive business.
The takeover had to be approved by
the government. The proposal was handed
to the Transport Ministry late last year,
where it was stuck until last Tuesday when
it was okayed despite objections by Unity
ministers.
Minister of Economy Arvils Ašeradens
(Unity) said that as the takeover does
not concern strategically important
infrastructure, it should be very clear why
the government goes ahead with the deal if
it should do so.
The proposal was waved through by
ministers from the Greens and National
Alliance. However PM Māris Kučinskis
sounded a note of caution, saying that “if
there’s a zero there a year later, or if nothing
will be started this year, we will have trusted
you in vain.”
The company had failed previously, in
part because of restricted access to EU
funds and because the private investor
decided to withdraw from the market,
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according to Guntis Innuss, technical
director at the Latvian Railways subsidiary.
Both company representatives and
industry experts say that the availability of
freight cars is quite high at the moment,
so the Transport Ministry annotation that
the company would produce freight cars
for Latvian Railways should be viewed
skeptically.
“Now when the market is saturated with
empty cars, when cars are available, when
there are no problems accessing them, they
don’t even have to be bought, they can be
rented,” said former Transport Minister Anrijs
Matīss (Unity).
However current Transport Minister
Uldis Augulis (Greens), who championed
the initiative, said that the company would
produce platforms for transporting Abrams
tanks.
“The company is meant for the task of
building NATO platforms, for the needs of
NATO, so that the forces that will be here
could be safely moved with the platforms
suitable for the task,” said Augulis.
While the Defense Ministry told De Facto
that the National Armed Forces would rent
the platforms.
EC warns Latvia of potential lawsuit over
agriculture regulation
Public broadcasting of Latvia; 26. May,
2016 Economy
The European Commission demands
that Latvia, Lithuania, Bulgaria, Hungary
and Slovakia amend legislation regulating
purchases of agricultural land, arguing that
the countries are restricting free movement
of capital and the freedom of doing business.
The Commission warned it might take the
countries to the Court of Justice of the
European Union, reported LETA Thursday.
The European Commission said in a
Thursday statement that the accession
agreement the bloc’s new member states
signed in 2003 provided for a transitional
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period, giving the countries time to bring
their legislation on farmland purchases in
line with EU law. After the transitional period
ended in 2014, Latvia, Lithuania, Bulgaria,
Hungary and Slovakia passed new laws
regulating farmland purchases.
This new legislation contains several
provisions that in the European Council’s
view restrict free movement of capital and
business freedom, which in turn might deter
foreign investors.
One of the main qualms about Latvia’s
(and Lithuania’s) agriculture law is that
allows sale of farmland specifically to
farmers.
Some of the restrictions might be
justifiable as they are intended to curb
speculative deals or serve planning
purposes and rural policy goals. Yet for
the restrictions to be legitimate, they
have to be proportionate and must not be
discriminatory against other EU citizens, the
European Commission says.
The European Commission has given
Latvia, Lithuania, Bulgaria, Hungary and
Slovakia two months to bring their legislation
in line with EU law. If they fail to comply,
the European Commission can take the
countries to the EU Court.
In June 2015, the Latvian government
decided to reject the European Commission’s
warnings as it did not find in the Latvian laws
any inconsistencies with EU legislation, the
Agriculture Ministry said earlier.
Grey economy ruins Latvia’s reputation
BNN; May 26, 2016
«Grey economy ruins Latvia’s reputation
in the international business environment,»
– foreign investors say, adding that the
main causes behind grey economy include
weak control and incomplete application
of legal measures, corruption and political
games, insufficient motivation to pay taxes,
high income tax and social inequality and
comparatively low tax-paying culture in the

country.
«In Latvia companies often think: if you
know how to cheat and have opportunities
to do that, there is no reason not to. This is
largely because the country cannot properly
protect itself. And this is because there is no
certainty that paid taxes will be rationally
used. At the same time, it serves as a form
of protest: the general understanding of
the reason to pay taxes is very low,» – as
mentioned in the report presented by the
Foreign Investors Council in Latvia on
Thursday, 26 May.
«Grey economy creates unfair
competition between those who pay taxes
and those who do not. All this creates a
snowball effect – taxes are not administered
in full amount, which results in decisions to
raise them and again impact the companies
that honestly pay taxes, worsening the
competition in the process. Companies that
pay taxes may last for a little while, but it is
only a matter of time until taxes become
unbearable,» – investors say.
Foreign companies offer proposals to help
combat grey economy in Latvia, including
the improvement of the transparency and
predictability of the country’s tax system,
tax collection system, investment into proper
training of employees, increase of fines for
involvement in grey economy, reduction of
the labour force tax burden, simplification
of the tax system for small and micro
enterprises, use of electronic documents in
communication and make efforts to reduce
the abundance of transactions involving
cash.
At the same time, businessmen note that
«it is important to consider not only fines
and punishments, but also ways to motivate
people and companies to be honest and
create inconveniences for those who
operate in the grey economy. Unless there
is no appropriate reaction to illegal activities,
it is impossible to change anything».
In general, it is concluded in the report

that in order to achieve any success in
the fight about grey economy, a complex
approach is necessary. «Grey economy is
not just tax avoidance or profit omission.
It also consists of non-compliance with
different rules and regulations, including
those that govern the transport sector,
construction sector, overtime and other
aspects, which only serves to distort
competition. In addition, combating grey
economy is not the duty of only the State
Revenue Service. It should be the main
objective of the entire government, a priority
for all ministries and institutions. In order to
reduce the impact of grey economy, there
has to be a transparent and predictable
tax policy. Society needs to be educated
why they should pay taxes and how those
taxes are used, as well as introduce simple
and comprehensive rules that would
help companies to work responsibly and
sustainably,» – notes Girts Greiskalns, CEO
of Foreign Investors Council in Latvia.
«A smaller degree of grey economy is
not an abstract benefit. It provides tangible
benefits: smaller queues when going to
the doctors, state funded catering for
children in schools and kindergartens, good
roads and more well-paid jobs, because
investors acquire wider opportunities to
work in conditions of fair competition,
which motivates them to increase their
investments. It is also worth keeping in
mind that the fight against grey economy is
like a marathon – it is long and hard work.
It is also important to focus on long-term
improvements for the economy, rather than
sort-term benefits and bigger tax revenue,»
– notes KPMG Baltics partner Armine
Movsisyan.
Latvia’s population declines by 17,100
during a year
BNN; May 27, 2016
At the beginning of 2016 in Latvia there
were 1 million 969 thousand residents. In
2015, population number reduced by 0.86
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% or 17.1 thousand persons, while in 2014
population number declined by 0.77% or
15.4 thousand.
In regional breakdown, increase in
population number was recorded only in
Pierīga region – of 0.5 thousand or 0.14
%. Whereas the moist notable drop in
population number still was observed in
Latgale region – of 5.6 thousand or 2 %.
Population number in Kurzeme reduced
by 3.8 thousand, in Vidzeme – by 3.2
thousand, and in Zemgale – by 2.8 thousand.
Population diminish was recorded also in all
cities; the greatest decline was observed
in Riga (of 2,258 persons), Daugavpils (of
1 149), Liepāja (of 631), and Rēzekne (of
572), while the smallest – in Jelgava (of
135), according to the latest information
from the Central Statistical Bureau of Latvia.
Last year, out of 110 counties population
number increased in 17, 14 of those counties
were located in Pierīga region. The highest
rise in population number was observed in
Mārupe (of 1,093 persons), Ķekava (of 306),
Garkalne (of 244), Ādažu (of 204), Salaspils
(of 176), Canrikava (of 169), and Babīte (of
154) counties. Out of the 17 counties, in 16
more persons immigrated than emigrated,
while in 11 counties birth rates exceeded
death rates.
In 2015, 22.0 thousand persons were
born and 28.5 thousand persons died in
the country. Already for four years in a row,
birth rates in Latvia are growing – number
of births per 1 000 population rose from 9.1
in 2011 to 11.1 in 2015.
As compared to 2014, number of
immigrants dropped slightly, while number
of emigrants indicates a small increase.
9.5 thousand persons arrived to Latvia
(0.9 thousand less than in 2014), 59 % of
them were Latvia residents returning to the
country. As compared to 2014, the number
of emigrants grew by 1.1 thousand and

reached 20.1 thousand. International longterm migration led to the fall in population
number of 10.6 thousand in 2015 (in 2014
– of 8.7 thousand), and natural movement
resulted in the drop of 6.5 thousand (in 2014
– of 6.7 thousand).
Along with the increase in birth number,
since 2012 number of children and young
people (aged up to 14) has gone up by more
than 8 thousand (in 2015 – by 2.5 thousand),
amounting to 15.3 % of the total population
at the beginning of 2016 (14.3 % at the
beginning of 2012).
Number of population over working
age (aged over 62) keeps increasing – in
2015 the indicator grew by 0.6 thousand.
The share of elderly population in the total
population increased from 23.0 % in 2015
to 23.2 % at the beginning of 2016. In
2015, mainly due to emigration, number of
working-age population diminished by 20.3
thousand or 1.7 %.
In 2015, population decline was observed
among all largest Latvia ethnicities: number
of Poles and Lithuanians fell by 2.2 %, of
Belarusians – by 2.0 %, of Russians – by 1.6
%, and of Latvians – by 0.6 %. Nevertheless
number of Latvians has dropped, the share
thereof in the total population has risen
slightly – from 61.6 % at the beginning of
2015 to 61.8 % at the beginning of 2016.
Since 2011, the number of marriages
has been increasing – from 5.2 marriages in
2011 to 6.9 marriages per 1 000 population
in 2015. In 2011, 4.0 marriages were
divorced per 1 000 population, while in 2015
the indicator has dropped by 2.6 divorces.
Death rates have not changed – 14.4
deaths per 1 000 population were recorded.
It should be noted that, infant mortality has
increased slightly last year – 90 children died
during their first year of life, i.e., 4.1 infant
deaths per 1,000 live births (in 2014 – 3.8).
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