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Ir pienācis tas laiks!

Tas, ka kopīgiem spēkiem darbs vieglāk sokas, un ātrāk tiek uz priekšu, jau zināms sen.
Tā senās ciltis medīja un apstrādāja laukus, tā cēla mājas un citas ēkas kopīgām vajadzībām.
Kad izveidojās bagātnieki tie varēja atļauties atalgot amatniekus un strādniekus, bet tautas
vairums lielajos un nozīmīgajos darbos vienmēr viens otram, kā arī kopīgam labumam, ir
izpalīdzējuši ar talkām.
Latvijā izsenis bijušas būvēšanas, pļaušanas, kulšanas, celšanas, un dažādas citas
talkas. Kopš 2008.g. visā Latvijā, tūkstošiem cilvēku, katru gadu, simtiem vietās, piedalās
Lielā talkā lai sakoptu un satīrītu Latviju. Šogad piedalījās rekordliels skaits – 190.000
talcinieku!
Arī šeit Austrālijā, viens no lielākajiem masveida līdzdalības pasākumiem, ir ik gadu
rīkotā Clean up Australia Day. Un ļaudis labprāt piedalās, jo kopīgā darba rezultāts ir viegli
un ātri sasniedzams un tūlīt redzams.
Kad nopirkām, un vēlāk cēlām un pārbūvējām, Latviešu namu, tad, protams, daudzas
lietas bija jādod darīt meistariem, bet daudzas lietas mēs varējām darīt pāši. Un darījām
arī! Tautieši nesa un cēla, un mūrēja, un būvēja, un krāsoja, un tīrīja, un iekārtoja, un… Jo
visiem bija skaidrs, ka arī labums būs visiem!
Pirms dažiem gadiem atjaunojām fojē – Balto zāli. To darīja meistari. Mums ir vairākas
vietas un lietas kuŗas mums nākamajos gados arī vajadzētu atjaunot, salabot vai pārveidot
tā lai nams atkal pilnībā varētu kalpot mūsu sabiedrības vajadzībām. Lai būtu prieks tajā
ienākt un lepnums ievest ciemiņus!
Bet pirms varam ķerties pie būvdarbiem vispirms nams būtu jāsakārto. Ir daudz kas tāds
ko varam padarīt kopīgiem spēkiem. Pa tiem gadiem daudz kas ir sakrājies, daudz kas ir
novecojis, daudz kas ir pamests un aizmirsts. Vairākas organizācijas, kas agrāk namu lietoja
vairs nepastāv, bet viņu mantas vēl namā glabājas. Novembrī Sidnejā viesosies archivāres
no Latvijas Nacionālā archīva, kas mums palīdzēs mūsu vēsturiskās lietas dokumentēt un
pareizi uzglabāt. Bet ne viss kas ir namā ir archīva vērts!
Aicinu visus Sidnejas un apkārtnes tautiešus kam rūp Sidnejas Latviešu nams un tā
izskats, sākot no pulksten 9., piektdien 29. un/vai sestdien, 30. jūlijā piedalīties NAMA
SAKOPŠANAS TALKĀ.
Aicinu vīrus, aicinu sievas, aicinu jaunus un aicinu gados nobriedušus! Darbi ir daudzi
un dažādi – piemēroti katra spējām! Aicinu uz vienu vai abām dienām, vai tikai uz dažām
stundām. Jūsu alga – labsajūta un gardas pusdienas!
Lai talku varētu labāk izplānot, lūdzu talciniekus pieteikties zvanot: Jānim Čečiņam –
0419 220 728, Jānim Graudam – 0417 225 535, Inārai Krūmiņai – 0425 392 988 vai Andrim
Galviņam – 0408 975 154.
Jānis Čečiņš

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
8. jūnijā

Sēdi atklāj biedrības priekšsēdis
Jānis Čečiņš un sēdē piedalās Ivars
Šeibelis, Pēteris Kļaviņš, Andris Galviņš,
Imants Līcis, Jānis Grauds, Toms
Veidners. Ilona Brūvere, Ināra Krūmiņa,
Mārtiņš Tuktēns, Klāra Brūvere.
Protokolē Ināra Graudiņa.
Jūlija beigās SLB rīkos nama
tīrīšanas talku, lai atbrīvotu namu no
nevajadzīgām mantām.
Sidnejā 18. novembŗa rīkos piektdien,
18. novemmbrī.
Lielās zāles gaisa kondicionētāja
dūmu uztvērēja un izvadīšanas
sistēma ugunsgrēka gadījumā vēl
nav izremontēta. Ar steigu meklē
speciālizētas kontrolfirmas, lai šo darbu
nobeigtu.
Nama ārpuses novērošanas sistēma

ir jāsalabo. Šī sistēma ir sabojājusies,
jo nevar ierakstīt notikumus vēlākai
apskatīšanai.
pk

Nākošais
senioru saiets

Vairāki seniori ir pa laikam izteikuši
vēlēšanos, lai saietā būtu kādi “dzīvi”
priekšnesumi, ne tikai filmas. Diemžēl ne
vienmēr var atrast kādu, kas vēlas kaut
ko pastāstīt. Šoreiz mums laimējies.
Šogad ir simtgade latviešu strēlnieku
cīņām pirmā pasaules kaŗa laikā, 1916.
gadā, un Juris Krādziņš mums dos
pārskatu par strēlnieku cīņām kuplinātu
ar dzeju lasījumiem Kārļa Gulberga
izpildījumā.
Šis būs vērtīgs referāts. Atcerēsimies,
ka ja nebūtu bijuši latviešu strēlnieku
bataljoni, nez vai būtu radusies Latvijas

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1957. gada

Lidija Budule

Dzimusi 1920. g. 25. maijā, Latvijā
Mirusi 2016. g. 3. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedre kopš 2014. gada

Zenta Vanaga

Dzimusi 1922. g. 17. maijā, Rīgā, Latvijā
Mirusi 2016. g. 7. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
3

brīvvalsts.
Saietu turpināsim Rūdim Nemmem
rādot Dzintras Gekas dokummentālfilmu
“Dieva Putniņi”. Tas ir stāsts par to, kā
Otrā pasaules kaŗa beigās Vācijas bēgļu
nometnēs radās jēdziens “Displaced
Persons (DP)”, kam ir būtiska vieta arī
Latvijas vēsturē – tūkstošiem cilvēku
ar šīm nometnēm sākās ilgi trimdas
gadi svešumā. Arī mēs bijām šie “Dieva
Putniņi”, tā nu tas ir stāsts arī par mums.
Ivars Šeibelis

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2016. gada maijā SLB ir apsveikusi
Jāni Bormani, Ernu Hadfieldu, Mirdzu
Kalniņu, Silviju O’Connor, Mirdzu
Schweizeri, Jāni Miķelsonu, Elmāru
Zaļumu un Jāni Blūmu. ■

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

Dziedāt māku, spēlēt
māku

Sidnejas Latviešu
biedrības sestdienas skolas
sarīkojumu Dziedāt māku,
spēlēt māku sestdien, 4.
jūnijā iesāka mūzikālais
ansamblis ar komisko nosaukumu
Samsing laik zet (oficiāli: Somesing
Laik Zat), kuŗā Kaija Upeniece spēlē
kontrabasu un čellu, Vēsma Upeniece
vijoli un stabuli un Viktorija Mačēna
akordeonu. Piedaloties arī Maijai
Upeniecei, ansamblis ievadam deva
Iļģu apdarē radīto tautas dziesmu
Tumša nakte, zaļa zāle. Ansamblis
mūzicē jau 9 gadus un ir ļoti iecienīts.
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Dalībnieces dzied gan par mīlestību,
alutiņu, saulīti, priekiem un bēdām
un piedalījies dažādos festivālos un
koncertos.
Skola liekas ļoti mūzikāla un bērni
gatavojušies jau visu gada ceturksni,
bet dzied un dejo katru sestdienu visu
cauru gadu, kā tas bija paskaidrots
programmas lapiņā. Šajā sarīkojumā
programmu pieteica Andris Galviņš.
Visjaunāko mūziķu rindu iesāka 10 gadu
vecā Sofija Paulosa (Sophie Poulos),
ar vijoli nopietni un centīgi nospēlējot A.
Vivaldi koncerta vijolei 1. daļu T. Načeza
(T. Nachez) apdarē jeb aranžējumā.
Viņa spēlē vijoli jau četrus gadus un
klarneti divus gadus, spēlē arī skolas
stīgu ansamblī un orķestrī un dzied korī.

Foto: Pēteris Kļaviņš

Džēms Pauloss

Foto: Pēteris Kļaviņš

Viņa ir arī Suzuki stīgu orķestrī. Sofijai
sekoja 7 gadus vecais Džēms Pauloss
(James Poulos), kuŗš spēlē klavieres,
vēl gan tikai pusotru gadu. Bet viņam
patīk spēlēt ātri, ko viņš arī darīja, ar
klavierēm spēlējot S. Suzuki Allegro.
Daina Kaina jau visiem ilgi un labi
pazīstama un pirmo reiz uzstājas SLB
Jauniešu koncertā 5 gadu vecumā.
Tagad, pēc bakalaures grada iegūšanas
viņa piedalās koncertu organizācijā
„Musica Viva Australia” un strādā radio
ABC klasiskā FM stacijā. Viņa ar vijoli
spēlēja J. S. Bacha Gavoti no Partītas
No. 3 un R. Edvarda (R. Edwards)
Ulpirru, kas, no kādas aboridžinu
valodas tultojumā nozīmē stabuli.

Selga Tuktēna Viktorijas Mačēnas
klavierpavadījumā ar eifoniju spēlēja J.
C. Pezela Preludi, T. Fišera Rītausmu
un H. C. Krumpfera „Spirit un Spiel”, un,
tāpat kā iepriekšējie, saņēma atzinīgus
aplausus.
Sekoja Dainas Kainas vijoļpavadījumā Minnas Teilores (Taylor)
ar trombonu atskaņotais Viljama
Perdija (W. Purdy) Skolas gars (viņai
patlaban 11 gadi un mācās mūziku
savas austrāliešu skolas orķestrī jau
četrus gadus), bet pēc tam Viktorijas
Mačēnas ar klavierēm pavadītais Sofijas
Paulosas klarnetes solo Dziesmiņa
(Canconetta). Tai savukārt sekoja arī ar
Viktorijas Mačēnas klavierpavadījumu
Lāras Veidneres flautas solo J. B.
Loileta (J. B. Loeillet) T. Vaija (T. Wye)
apdarē Gavote un Ārija, atkal iegūstot
atzinīgus aplausus. Viņa spēlē flautu jau
trīsarpus gadus un gatavojas kārtot 4.
grada eksāmenu, un atskaņotais ir viens
no eksāmena darbiem. Viņa spēlē arī
klavieres jau divarpus gadus.
Pirmo daļu pabeidza skolas orķestris,
kuŗā jaunie mūziķi Benija Goldsmita
(Benny Goldsmith) vadībā spēlēja divas
tautas deju apdares: Kur tad tu nu biji
un Putra. Jaunie mūziķi guva skaļus
aplausus.
Otro daļu iesāka igauņu lokālais

Koncerta beidzamā dziesma – Div’ dūjiņas gaisā skrēja
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Foto: Pēteris Kļaviņš

ansamblis Lõka (tulkojumā Uguns),
ko 1997. gada dibinājis Eriks Holms.
Ansamblis 2014. gadā piedalījies igauņu
dziesmu svētkos Tallinā. Ansamblis,
kuŗā ir 5 sievietes un 4 vīrieši, spēcīgi
un jautri dziedāja 7 dziesmas, gūdami
atzinīgus aplausus. Pēdējo no septiņām
bija komponējis ansambļa dalībnieks
Pauls Kadaks.
Aija Dragūna, kas patreiz mācās
vidusskolas pēdējā klasē un spēlē
klavieres, saksafonu un kokli, kā arī
mācās komponēt, šajā koncertā ar
klavierēm spēlēja savu interesanto
kompozīciju Instrumentāls trio, kopā ar
Dainu Kainu (vijole) un Kaiju Upenieci
(čells).
Pēdējā vidusskolas klasē šogad
mācās arī Kaspars More (Moore), kas
no 10 gadu vecuma spēlējis ģitāri un
izvēlējies mūziku par matrikulācijas
priekšmetu. Viņš spēlē arī basģitāri un
šogad mācījies spēlet ukuleli, bet šajā
koncertā ar ģitāri spēlēja divas bītļu
dziesmu melodijas T. Emanuela apdarē,
iegūstot atzinīgus aplausus.
14 gadu vecā Kārla Tuktēna, kas
sākusi spēlēt klavieres jau agrā bērnībā
un 5 gadus jau spēlē arī saksafonu,
spēlē arī skolas orķestrī un dzied

vairākos koŗos, bet šogad piedalās
austrāliešu skolā iestudētā mūziklā
„Grease”, šajā koncertā ar klavierēm
teicami spēlēja Katijas Perijas (Katy
Perry) komponēto Uguņošanu D. Kotes
(D. Coates) apdarē.
Skolas vokālais ansamblis tad
izteiksmīgi un teicami dziedāja R.
Kaupera un I. Cipes Mana dziesma
Kaspara Mores ar ģitāri un Sandras
Dragūnas klavierpavadījumā.
Tad pie pults atkal stājās Samsing
Laik Zet (SLZ), izteiksmīgi nodziedot
četrus komiskus gabalus: Mēness spīd
aiz kūts (Laiksnes apdarē), Lagona
spriguleits (Laimas mūzikantu apdarē),
latgaliešu tautas dziesmu Jezups (SLZ
apdarē) un Varžu pāri (SLZ apdarē).
Sarīkojuma noslēgumā uz skatuves
nāca SLB Skolas koris Sandras
Dragūnas vadībā, vispirms nodziedot
Divdūjiņas gaisā skrēja, kur koŗa 5
zēnus un 11 meitenes ar pūšamiem
instrumentiem pavadīja viens zēns un
viena meitene. Otrā dziesmā Ar vilciņu
Rīgā braucu jau dziedāja 6 zēni un
12 meitenes, jo pūšamo instrumentu
pavadība nebija vajadzīga. Pirms
pēdējās dziesmas Andris Galviņš
aicināja visus dalībniekus uz skatuves,

Igauņu vokālais ansamblis Leke (Lõke)
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Aizlijis, bet izdevies
skolas koncerts
Sidnejā

Tā kā paredzētā mūzikas
kritiķe sliktā laika dēļ 4.
jūnijā uz koncertu nevarēja
ierasties, iekūlos rakstīšanā
es. Ar kādām tiesībām?
Apmēram 5 gadu vecumā pirmoreiz
biju Rīgas Operas namā, kur pa Gulbju
ezera uzveduma laiku esot skaļā balsī
dziedājusi līdz orķestrim (ko neatceros).
Bet, ka man bija bail no melnā gulbja un
ka bija ļoti žēl, kad mira baltais gulbis,

ko toreiz dejoja Anna Priede, to atceros
gan. Klavierspēlē tiku līdz Mocarta Turku
maršam. Tad bija jādodas svešumā, kur
klavierēm gandrīz nemaz vairs tā arī
nepieskāros. Bet mīlestība uz mūziku
(sevišķi klasisko) ir palikusi uz mūžu.
Tas nu tā.
Tad nu:
Koncertu ievadīja pieaugušie –
ansamblis Somesing Laik Zat (kas
sastāv no mātes Maijas Upenieces ar
meitām Kaiju un Vēsmu un Viktorijas
Mačēnas) ar skaisto Tumša nakte, zaļa
zāle.
Tad uz skatuves uznāca Rucavas
tautu meita – Sofija Poulosa (Poulos) –
un spēlēja samērā grūto Vivaldi koncerta
vijolei 1. daļu Nacheza aranžējumā.
Brīžiem gan vijole mēģināja spēli
papildināt pēc sava prāta, bet Sofija viņu
sauca pie kārtības, un klausītājiem par
viņas spēli bija prieks.
Sofijas brālis Džeims, kaut tikai
nesen kā sācis mācīties spēlēt klavieres,
piemēroti aši nospēlēja Suzuki Allegro.
Sekoja Daina Kaina, jau pieredzējusi
mūziķe, uz vijoles nesot priekšā Bacha
gavoti un jautro Edvarda komponēto
Austrālijas iedzimto gabalu, kas esot it
kā domāts stabulei.

Foto: Māra Mora (Moore

lai tiem pasniegtu puķes un izteiktu
pateicību. Noslēguma dziesma visiem
par prieku bija Imanta Kalniņa Sprīdītis
ar V. Kalniņa vārdiem.
Programmas lapiņā vēl izteikta
pateicība par koncerta atbalstīšanu
skolas vecākiem, Sandrai Dragūnai,
Andrim Galviņam, Dainai Kainai,
Daivai Tuktēnai, skolotājiem, Benijam
Goldsmitam, Lolitai Jurānei, Valdai
Teilorei, Lienai Sveilei, igauņu vokālam
ansamblim Lõke, „Something Laik Zat”,
visiem solistiem un gaismas meistariem
Gintam Kārkliņam un Voldim Kainam.
Pēc koncerta daībnieki un apmeklētāji
baudīja tiem sagādātās vakariņas: ceptu
vistu, ceptu šķinķi, salātus un kartupeļu
sacepumu, bet saldā ēdienā aveņu
un baltās šokolādes biezpienkūku.
Jāpiemin, ka arī jau sākumā apmeklētāji
varēja iegādāties gan pīrāgus, gan laša
un siļķes sviestmaizes, smalkmaizītes,
kūkas, dažādus atspirdzinošus
dzērienus un arī tēju vai kafiju.
Kāds jauks un skaists sarīkojums
atkal bija pabeidzies, kas paliks ilgā
atmiņā.
Juris Krādziņš

Selga Tuktēna
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Un nu uzstājās skolas orķestris
Benija Goldsmita (Benny Goldsmith)
vadībā – vispirms ar Kur tad tu nu biji,
āzīti, manu? – Sudmalās, sudmalās,
kundziņi mans... gan bez vārdiem,
bet mūzika ļoti labi attēloja āzīša
piedzīvojumus sudmalās, kas pamazām
kļuva arvien nepatīkamāki, un arī
pēdējo buku bē, kas beidzās ar varenu
disonanci.
Nākošais gabals – Putra – patīkami
šķībi pļepēja, līdz izvārījās un bija
gatava ēšanai. Šķiet, ka orķestrim mūsu
skolā varētu būt nākotne.
Ja nu ne gluži putru, tad citus
uzkožamos varēja baudīt starpbrīdī.
Koncerta otrā daļa sākās ar igauņu
ansambļa Leke (Lõke) dziedātām
septiņām dziesmām, kas visas bija ļoti
īpatnējas un visumā jautras. Pirmās
divas attiecās uz vecāku negalu ar
pusaudžu meitenēm. Pirmajā, kas bija
jautrs valsis, tēvs saucot savu meitu, lai
nākot mājās. Otrā dziesmā esot runa
par to, kas notiekot, ja meita mājās
nenāk. Trešā attēloja vērpšanu, ceturtā
un piektā – pavasara atnākšanu un
Jāņu svinēšanu. Abas esot radušās
1930os gados. Jāņu dziesmā vīru balsis

Foto: Mara Mora (Moore)

Selga Tuktēna uz eifonija, kas
izskatījās gandrīz tikpat liels kā viņa pati,
Viktorijas Mačēnas klavieru pavadījumā
nopūta trīs gabalus – Pezela prelīdi,
Fišera Rītausmu un Krumpfera Sports
un spēle, ka nevarēja dzirdēt nevienas
šķības skaņas. Malacis!
Minna Teilora (Taylor), ko pavadīja
viņas tante Daina uz vijoles, uz trombona
izpūta V. Perdija (W. Purdy) Skolas garu,
kas taisījās lekt sāņu lēcienus, bet to
viņa novaldīja.
(Minnas brālis Aleksis, kas skolas
Mātes dienas sarīkojumā uz basa raga
tik iespaidīgi bija nopūtis Kan Kanu, ka
trūka tikai dancotāju kankaros, šoreiz
laikam bija paslēpies orķestrī, jo viņu
starp solistiem redzēt nevarēju. Žēl!
Nākamreiz?)
Tad atkal uz skatuves parādījās
Sofija – nu ar klarneti, kas uzvedās ļoti
labi un skanēja tīri un precīzi, atskaņojot
Percivāla Kanconetu Viktorijas Mačēnas
pavadījumā.
Lāra Veidnere uz flautas spēlēja
Lualeta (Loeillet) Gavoti un āriju Vai
(Wye) aranžējumā, Viktorijai Mačēnai
pavadot uz klavierēm. Lai viņai
eksāmenā ar šo gabalu ietu vēl labāk!

Sidnejas Latviešu skolas koris
9

Foto: Pēteris Kļaviņš

dziedāja meldiju, kas bija ļoti līdzīga
kādai mūsu līgo dziesmas meldijai.
Pēdējo dziedāto dziesmu esot sacerējis
pašu ansambļa loceklis Pauls Kadaks,
un tā bija sevišķi iespaidīga.
Būtu bijis vēlams, ja publikai būtu
bijis pieejams dziesmu teksta kaut vai
aptuvens tulkojums, lai gan igauņu
valoda pati par sevi ir tik melodiska, ka
pastiprina mūzikas iespaidu.
Aijas Dragūnas īso un kodolīgo
kompozīciju atskaņoja Daina Kaina
uz vijoles, Kaija Upeniece uz čello un
komponiste pati uz klavierēm. Mums
aug jauna mūziķe! Apsveicu!
Kaspars Moore uz ģitāras nopietni
un precīzi nospēlēja divas Bītlu
dziesmas Emmanuela aranžējumā. Tā
kā es ģitāru kā instrumentu nesaprotu,
man tā kā prasījās pēc balss, ko lai
ģitāra pavada. Bet Kaspara tēvs, kas
pats tīri labi šo instrumentu pārvalda,
apgalvoja, ka spēle esot bijusi laba.
Ar šīm dziesmām Kaspars uzstāšoties
vidusskolas beigu mūzikas eksāmenā.
Nākošā pie klavierēm nāca Kārla
Tuktēna, ugunīgi un bez misekļiem
nospēlējot Keitijas Perijas (Katy Perry)
Uguņošanu par spīti nošu pāršķīrējas
mēģinājumiem spēli paātrināt. Kopš

Sofija Poulosa (Poulos)
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pēdējās reizes, kad Kārlu dzirdēju, viņa
ir krietni progresējusi.
Un nu nāca dziedātāji
Vispirms skolas vokālais ansamblis
Kaspara ģitāras pavadījumā ar Renāra
Kaupera Manu dziesmu, kas mani
vienmēr aizkustina, un arī šoreiz sadzina
acīs asaras. Dziedātāji to dziedāja
ar prieku. Tā kādreiz komponistiem
un dzejniekiem veicas izteikt tieši
to, ko izjūt tauta. (Šo dziesmu 2010.
gada Skolēnu Dziesmu svētkos Rīgā
skolēnu koŗa soprānos dziedāja viens
no maniem mazdēliem. To viņš tagad
vairs nevarētu.)
Skolas ansamblim sekoja Somesing Laik Zat ansamblis ar pāris
pusnerātnām dziesmām: Mēness spīd
aiz pirts, ar kuŗas variantu sacerēšanu
nodarbojāmies bērnu dienās, līdz
iznākumu vairs nevarējām nest priekšā
vecākiem; ar Lagona spriguleits, no
kā nevienu vārdu nevarēja saprast,
jo to dziedāja latgaliski; – tikai to, ka
tur bija kas nerātns; ar dziesmu par
Jēzupu, kas, lai gan mazs augumā, jājis
precēt Madaļonku, kas nospļāvusies,
nosaukusi viņu par rupuci un aizsūtījusi
tur, no kurienes nācis. Un ar Varžu pāri,
kam bija jālec aukstā ūdenī – grib vai
negrib.
Koncertu nobeidzot, viss skolas
koris pilnā skaitā (ieskaitot manu
pēdējo mazmeitiņu, kas arī bija varonīgi
uzrāpusies uz skatuves un pat dziedāja
līdz) Sandras Dragūnas vadībā
nodziedāja Div’ dūjiņas gaisā skrēja, Ar
vilciņu Rīgā braucu un Imanta Kalniņa
Sprīdīša dziesmu.
Līdz ar to priekšnesumi bija cauri, un
nu tauta varēja mieloties ap organizētāju
sagādātajiem gardumiem.
Liels paldies visiem, kas bija
gādājuši, lai koncerts labi izdotos.
Vija Sieriņa

Jaunas asinis

Tā mūsu pašu apdāvinātais Sidnejas
jaunietis Ivars Štubis ir nosaucis savu
pirmo dziesmu ierakstu (Young Blood
CD), ko izdevis izdevis šī gada aprīlī,
Melburnā. Ivars ir ieskaņojis oriģinālas
kompozīcijas kā arī latviešu tautas
dziesmu aranžējumus.
Ivars ir beidzis mūzikas kompozīciju
Austrālijas Mūzikas Institūtā un 2013.
gadā ieguva bakalaura gradu. Ivars
spēlē ģitāri, klavieres un akordeonu.
Kopš 2008 gada Ivars dzied Sidnejas
Latviešu vīru korī un 2012 gadā Ivars
uzsāka diriģēšanas gaitas. Viņš arī
aranžē tautas dziesmas korim un
savam vadītam vīru ansamblim. Ivars
jau vairākus gadus ir darbojies Annas
Ziedares Vasaras vidusskolā jauniešu
mūzikas apmācībā.
Ivars nāk no mūzikālas ģimenes
un jau desmit gadus kuplina Sidnejas
latviešu sarīkojumus – gan dziedot, gan
pavadot citus māksliniekus. Ivars arī

uzstājās Austrāliešu sabiedrībā.
Ivars ir beidzis Ivara Cinkusa
diriģentu meistarklasi ar uzslavu. Zinam
arī, ka melburnieši Ivaru ir novērtējuši
kā lielu ieguvumu latviešu sabiedrībai.
Ivars strādā Melburnas latviešu
ciemā. Ir dzirdētas tikai labas
atsauksmes par Ivara darbu. Viņa jaukā,
pozitīvā daba, pacietība un mūzikālās
dāvanas visiem ciema iemītniekiem ļoti
iet pie sirds.
Brīvā laikā Ivars dzied nesen dibinātā
vīru korī “Veseris” un vakaros uzstājās
dziedot un spēlējot austrāliešu publikai.
Ivars ir aicināts uzstāties arī citās
Austrālijas pilsētās. Daugavas Vanagu
mūzikālā pēcpusdienā Adelaidē Ivars
nopelnīja “vakara naglas” tituli. Ivars
kuplināja Brisbanes Jāņu sarīkojumu
un piedalījās arī Melburnas deju un
dziesmu koncertā. Ivaram mūzika,
protams, ir sirds lieta un viņa nopietnā,
profesionālā pieeja un talants atstāj
publikai ļoti labu iespaidu un skaistu
piedzīvojumu.
Jūnijā uz trim mēnešiem Ivars dosies
uz Latviju, kur viņš cer papildināt savas
mūzikālās zināšanas, kā arī piedalīties
Latgales mūzikas festivālā “Muzykyz
Skrytuļs” un citos sarīkojumos.
Mēš paši sidnejieši varēsim
Ivaru atkal redzēt diriģējot Sidnejas
Latviešu vīru kori Svētā Jāņa baznīcā
25. septembŗa Pļaujas svētkos un
Pateicības dievkalpojumā, kā arī vīru
koŗa 60 gadu jubilejas koncertā 6.
novembrī.
Gada beigās Ivars ņems lielu dalību
Melburnas Kultūras dienās spēlējot
ģitāri Uģa Prauliņa tautas mūzikas cikla
“Pagānu gadagrāmata” uzvedumā, kā
arī diriģējot vīru kori kopkoŗa koncertā
un uzstājoties citos sarīkojumos un
saviesīgos vakaros.
Kā lasat, Ivara dzīve ir ļoti aizņemta
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2016. gadam
jānokārto līdz 30. aprīlim
Lūdzu ņemiet vērā paaugstinātās 2016. gada biedru maksas:
strādājošiem $38.00
pensionāriem $33.00
studentiem $15.00
mūža biedra maksa $440.00
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2016. gada abonēšanas maksa ir $44.00
Lūdzu ievērojiet, ka visas biedru maksas vai Rituma abonēšanas maksas ir nokārtojamas ne vēlāk kā līdz tekošā gada februāŗa beigām
a) Maksājumus var nokārtot personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:
pirmdienās no plkst.
14:00 – 18:30
otrdienās no plkst.
14:00 – 17:00
ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30
b) Nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
c) Elektroniski pārskaitīt naudu Sidnejas Latviešu biedrības kontā
Banka – Westpac
Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069
Konts numurs – 448256
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet
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Aizvesto piemiņai

75 gadu Baltijas valstu deportāciju
piemiņas akts notika Sidnejas Latviešu
nama lielajā zālē 19. jūnijā, kur vispirms
ienesa Austrālijas un Baltijas valstu
karogus (Latvijas karogu nesa Mārtiņš
Gulbis ar pavadītājām Madaru Birznieci
un Ivetu Roni) un nodziedāja Austrālijas
valsts himnu).
Dekorācijas skatuvei bija darinājusi
Vija Spoģe-Erdmane un Pēteris
Erdmanis, tās izveidojot no triju Baltijas
valstu karogiem ar 75 zīmi un sliežu attēlu
skatuves vidū starp bērzu gleznojumiem,
tā norādot uz sāpju ceļu cauri tiem uz
Sibiriju. Par skatuves apgaismojumu un
skaņām gādāja Voldis Kains un Ģints
Kārkliņš.
Zāles otrā galā, kā katru gadu bija
raksti, iegūti no Okupācijas mūzeja par
Latvijas okupācijas laiku, kuŗos, cita
starpā, uzsverts, ka Latvija zaudējusi
trešo daļu no saviem iedzīvotājiem.
Baltajā zāle, kas blakus lielajai, bija
baltiešu gleznotāju izstāde Ojāra Grestes
un Dzidras Mičelas (Mitchell) iekārtojumā.
Programmas lapiņā pieminētas

necilvēcīgās deportācijas 1941. gada
14. jūnijā un 1949. gada 25. martā, kad
pirmā aizveda uz Sibiriju no visam Baltijas
valstīm 60.000, bet otrā 100.000.
Apvienotās baltiešu komitejas
prezidente Tiu Krolla-Simula (Tiiu
Kroll-Simmul) savā uzrunā vispirms
pieminēja sarīkojumā ielūgto gada viesu
vārdus: valdības pārstāvjus, konsulus,
apvienību priekšniekus un pārstāvjus, kā
arī pateicās dekoratoriem un pianistam
Vojcecham Višņevskim, kas ar klavierēm
pavadīja visas sarīkojumā dziedātās
dziesmas.
Liberāļu senatore Končeta FieravantiVelsa (Fierravanti-Wells), tāpat kā
iepriekšējā gadā, nolasīja sveicienu no
Austrālijas ministru prezidenta.
Ungāru padomes Jaundienvidvelsā
goda prezidents Bela Kardos, OAM, tad
nolasīja gaŗāku runu, kuŗu še pārtulkošu
pilnibā, jo tā skaŗ jaunākos notikumus
Eiropā: Lai pieminētu 75. gadskārtu par
piespiedu kārtas necilvēcīgo deportāciju
uz Gulagu 1941. gadā, Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas pārstāvji par to stāstīja Eiropas
parlamentā 8. jūnijā. Tunne Kelams no
Igaunijas, Sandra Kalniete no Latvijas
un Algirdas Saudargas no Lietuvas
apzīmēja traģiskās deportācijas, kas bija

Foto: Pēteris Kļaviņš

– kā jau jaunam cilvēkam pienākas!
Zinu, ka visa viņa ģimene ir ļoti lepna uz
Ivara panākumiem un arī mēs latviešu
sabiedrībā varam būt pateicīgi, ka
tik talantīgs, spējīgs, jauns un jauks
latvietis aug mūsu vidē.
Varam novēlēt Ivaram tikai labas
sekmes turpmākās dzīves gaitās –
viņam taču ir jaunas asinis!
Daina Jaunbērziņa.
Tuvāka informācija.
Facebook: www.facebook.com/
ivarsstubismusic
Yo u t u b e : w w w. y o u t u b e . c o m /
ivarsstubis

Katrīna Kanarika
Igaunijas konsule Kanberā
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Eiropas Apvienībā, un ungāru padome
Jaundienvidvelsā to atbalsta. Tiem no
mums, kas pārdzīvojuši uzmācības
iznākumu, ir jābūt modriem un jāpievērš
uzmanība, lai novērstu pārvērtības un
identitātes zaudēšanu mūsu kādreizējā
dzimtenē.
Savā Lūgšanā igauņu mācītājs
Alans Taruste pieminēja necilvēcīgās
deportācijas un lūdza, lai tādas nekad
vairs nenotiktu. Sekoja izvilkumi no
Svētlaimes vārdiem Kalna sprediķī, kā:
„ Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc
taisnības, jo tie tiks paēdināti... Svētīgi
taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder
debesu valstība... Svētīgi jūs esat, ja jūs
lamā un vajā un ar meliem par jums runā
visu ļaunu manis dēļ,” un nobeidzot ar
Jēzus lūgšanu. Kā jau mums labi zināms,
padomju laikā vajāto vidū bija arī daudz
mācītāju, kuŗus nogalināja, mocīja un
deportēja.
Galveno runu šogad teica Igaunijas
konsule Kanberā Katrīna Kanarika,
aicinot vienmēr atcerēties deportācijas
un ar tām saistīto tautu genocīdu.

Foto: Ojārs Greste

rīkotas ar nolūku iznīcināt viņu tautas,
par noziegumu pret cilvēcību. Bijušie
ministru prezidenti: Džerijs Brizeks (Jery
Brizek) no Polijas Aloīss Peterle (Alojz
Peterle) no Slovēnijas un Lazlo Tokess
(Lāszlõ Tõkēs) no Ungārijas arī pieminēja
agrākās Padomju Savienības brutālo
despotismu Centrālā un Austrumeiropā
tās 50 gadu apspiešanas laikā. Piespiestā
pārvietošanās atvietoja aizvestos un
grozīja tautu etnisko sastāvu Eiropā.
Tagad ar Eiropas Apvienības
palīdzību, dažu Rietumeiropas tautu
pārstāvji, kas nav piedzīvojuši komūnistu
diktatūru, grasās mainit Eiropas tautu
sastāvu ar masu migrāciju no Āzijas un
Afrikas. Austrālijā polītiskie emigranti
no Apspiestām tautām savā laikā
piesaistīja uzmanību savu dzimteņu
atbrīvošanai no diktatūras.Tagad mums ir
pienākums paturēt tiesības Centrālās un
Austrumeiropas valstīs: Igaunijā, Latvijā,
Lietuvā, Ungārijā, Čechu republikā,
Slovakijā, Polijā un, protams, arī Ukrainā,
lemt pašiem par to, ar ko mēs vēlamies
sadzīvot savā dzimtenē. Šo mērķi
Ungārijas ministru prezidents aizstāv

Apvienotās baltiešu komitejas prezidente Tiu Krolla-Simula (Tiiu Kroll-Simmul)
atklāj sarīkojumu
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Sekojošā koncertā vispirms trīs
dziesmas dziedāja igauņu ansamblis
Lõke Kierana Skota vadībā, kur pirmo
un trešo dziesmu pavadīja ar klavierēm,
bet otro ģitāres pavadījumā, to spēlējot
ansambļa vadītājam.
Pianists Vojcechs Višnievskis pēc tam
spēlēja klavieŗu solo ar revolucionāro
etīdi opus 10, No. 12 un mazurku A
minorā opus 17, Nr.4.

ilgus un atzinīgus aplausus.
Aktu pabeidza ar 3 Baltijas valstu
himnām, kam sekoja karogu iznešana un
pēc tam saviesīgs brīdis Mārtiņa Siliņa
zālē ar uzkodām un atspirdzinājumiem,
ko sagādāja Sidnejas Latviešu biedrības
dāmu kopa.
Juris Krādziņš

Foto: Ojārs Greste

Aizvesto piemiņa
Sv. Jāņa baznīcā

Vīru koŗa diriģente Daina Jaunbērziņa
un pianists Vojcechs Višnievskis pēc
koncerta.
Lietuviešu koris Daina, kuŗā ir 10
sieviešu un 3 vīru balsis, dziedāja 3
dziesmas diriģenšu Birutes Aleknas un
Meganas Dunnas vadībā.
Daina Kaina ar vijoles solo spēlēja
Pēteŗa Vaska Mazo vasaras mūziku.
Koncertu pabeidza Sidnejas Latviešu
vīru koris diriģentes Dainas Jaunbērziņas
vadībā. Kā pirmo dziedāja Romana
Grantovska Svētī, Kungs. Otrā dziesmā,
Imanta Mežaraupa Latvju zeme mīļā,
baltā ar O. Cakara vārdiem bija arī
Oskara Štubja solo. Sekoja Raimonda
Paula Pacel galvu baltā māt’ ar Jāņa
Petera vārdiem, Imanta Kalniņa Lūgšana
ar Knuta Skujenieka vārdiem un tautas
dziesma Div’ dūjiņas Romualda Jermaka
apdarē ar katru dziesmu pieņemoties
spēkā un varenumā un tā izpelnoties

Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes
piemiņas dievkalpojums 12. jūnijā Sv.
Jāņa baznīcā iesākās ar dziesmu Dievs,
Tavā priekšā nākam ar karogu. Latvijas
karogs jau bija novietots pretim altārim.
Sākuma liturģijas Dieva vārdu
lasījumos, vispirms, 46. psalms, kuŗu
parasti nosauc ar vārdiem Dievs Kungs
ir mūsu stiprā pils, jo 2. pantā ir vārdi
„Dievs ir mūsu patvērums un stiprums,
tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā” un
pēc tam no Pāvila vēstules romiešiem
8. nodaļas no 12. – 18. pantam, kur
pēdejais pants apliecina: „Es domāju,
ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas,
salīdzinot ar nākamo godību, kas
atspīdēs pār mums.” Tirzmalietes
dziesmai ar Sibeliusa melodiju Ved mani,
Dievs, un manas gaitas svētī sekoja
mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin S.
MacPherson) svētruna, ar tēmu no 1.
Mozus grāmatas 5. nodaļas 24. panta:
„Tā kā Enochs vadīja savas gaitas ar
Dievu, tad viņa pēkšņi vairs nebija, jo
Dievs viņu bija ņēmis pie sevis.”, to
paskaidrojot ar vārdiem, ka dzīve mums
dod izvēli, ka mēs varam iet kopā ar
Dievu vai dzīvot bez Viņa. Iet ar Viņu
tā, kā to darīja Enochs, ir svētīgi, jo tur
kopā ir miers, prieks un uzvara jebkuŗos
apstākļos.
1941. gada 14. jūnijā aizvestos
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Jauna grāmata – Ināras Strungas

„SECRETS OF A WATERLOO BAKERY”
Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu

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
Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās
rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
JAUNĀKAIS CD IZDEVUMS – Latvijas vokālā grupa Latvian voices
CD Latvian voices $15.00
CD Tā kā taka
$15.00
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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pieminēja Lūgšanas laikā, bet
dievkalpojumu pabeidza ar Jāņa
Ērmaņa rakstīto dziesmu Dievs, sargi
mūsu tēvu zemi un Latvijas himnu.
Ērģeļu pavadījumu dziesmām spēlēja
Tamāra Koškina.
Juris Krādziņš

Dārza svētki
Vasarsvētkos

Tā kā Dārza svētki šogad sakrita ar
Vasarsvētkiem vienā laikā, tad Svētā
Gara un Dārza svētku dievkalpojumu 15.
maijā Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes
Svētā Jāņa baznīcā iesāka ar dziesmu
Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā Vasarsvētku
dieniņa. Sākuma liturģijas mācītāja Kolvina
Makfersona (Colvin S. Mac Pherson) Dieva
vārdu lasījumi bija no 55. psalma lūgšanas
pret viltīgiem brāļiem: „Dziedātāja vadonim
uz koklēm. Dāvida mācības dziesma.” un
no Apustuļu darbu 2. nodaļas pirmā līdz
ceturtam pantam, kas iesākās ar vārdiem:
„Kad Vasaras svētku diena bija atnākusi,
visi bija sapulcējušies vienā vietā” un
pabeidzās ar to, ka „visi tika piepildīti ar
Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā
Gars tiem deva izrunāt.”
Nākamai dziesmai: Jel mosties, Gars,
no senām dienām sekoja svētruna, kuŗā
mācītājs aicināja piesaukt tā Kunga vārdu,
jo Apustuļu darbu 2. nodaļā rakstīts: „ Un
ikviens, kas tā Kunga vārdu piesauks,
tiks izglābts. Pirms neilga laika Oksfordas
universitātes profesors Džons Lenoks
salīdzināja reliģiju ar universitāti, bet šāds
salīdzinājums nav pareizs, jo cilvēka vieta
debesīs nav pamatota uz viņa piemērotību
svēto rakstu zināšanā, bet gan no Kristus
lietām asinīm. Dievs savu dēlu nav sūtījis
pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai
pasaule caur viņu tiktu glābta (Jāņa ev.
3:17). Tā Kunga piesaukšana jūs glābs.

Te vēlos īpaši atzīmēt jauko pasākumu
baznīcas dziesmām uz lapiņām pierakstīt
to vārdu autoru, tulkotāju vai atdzejotāju.
Tā uzzinām, vai autors bijis latvietis jeb
vai oriģinālam ārzemju autoram bijis
kāds tulkotājs un atdzejotājs. Tā dziesmu
Jel mosties, Gars, no senām dienām
savā laikā latviešu valodā atdzejojis
vācu tautības mācītājs Karls Ludvigs
Kēlbrants, kas dzīvoja 19. gadu simtenī
(1803-1888). Pirms diviem gadiem par
viņu Latvijā publicēja Ingūnas Baueres
romānu Mācītājs un viņa dēls, kuŗā piemin,
ka K. L. Kēlbrants 25. gadu vecumā sācis
darbu 7000 locekļu lielajā Jaunpiebalgas
draudzē un sākumā ar vājām latviešu
valodas zināšanām. Viņam neesot gan
bijušas labas attiecības ar toreiz populāro
Brāļu draudzi, kuŗu uzlūkoja par sāncensi
kristīgās mācības sludināšanā. 1992.
gadā izdotā baznīcas dziesmu grāmatā
viņam ierakstītas 16 tulkotas dziesmas,
no kuŗām te vēlos īpaši atzīmēt man izcili
pazīstamās, sekojošās: Es skaistu rozīt
zinu, Teici to Kungu, Pastāvi, pastāvi, Tur
no debess tāles, Rīta gaisma mūžīga, Nu
es gribu gulēt iet un Ļaujiet man, ļaujiet
man.
Dievkalpojumam sekoja Dārza svētku
mielasts draudzes namā, kuŗā jau pirms
tam varēja iegādāties biļetes gan mazai
loterijai ar speciāliem gardumiem kā foreli
vai lasi, gan arī lielajai loterijai ar daudz
un dažādām mantām. Mielastā varēja
iegādāties gan gaļas pankūkas, gan
desas ar sutinātiem kāpostiem un, pie
atsevišķa galda, pīrāgus, smalkmaizes,
kūkas un tortes gabaliņus, kuŗus visus
veikli un veiksmīgi izdalīja draudzes dāmas
priekšnieces Tamāras Koškinas vadībā.
Sarīkojums, kā vienmēr, pabeidzās ar
loterijas laimestu vilkšanu un daudziem
priecīgiem laimētājiem. Nākamo tikpat
jauku sarīkojumu gaidīsim Pļaujas svētkos
25. septembrī.
Juris Krādziņš
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SKOLĒNU LAPA
Ritums bērniem
Šomēnes pabeigta gatavošanās lielajam koncertam un Dziedāt māku, spēlēt
māku jau noticis. Bija tiešām fantastisks koncerts. Nu gatavojamies Jāņu dienas
svētkiem ar jaunām dziesmām un dejām. Mūsu orķestris bija tik labi uzņemts,
ka ceram turpināt šo darbu arī uz nākamajiem pasākumiem. Protams vēl arvien
mācamies klasēs. Jūlijs kā parasti Latviešu skolā būs mazliet klusāks, jo dažas
ģimenes dodas uz Latviju. Tūlīt pēc Jāņiem sākas arī skolas brīvdienas un būsim
atpakaļ tikai 23. jūlijā.
Turpinām iepazīstināt ar mūsu klasēm:

5/6 klases skolēnus Ežus māca
Marita Lipska un Valdis Krādziņš. Šeit
Lāra Veidnere atbild uzdevumu klases
priekšā.

Mūsu vecākā klase ir Stārķu klase.
To vada skolotājs Valdis Krādziņš.

Pagājušās nedēļas koncerts bija ļoti
Dažu koncerta dalībnieču
patīkams
un es gribu, lai mums ir vēl
domas par koncertu.
Man patika pagājušās nedēļas
koncerts. Kad es iegāju [zālē], vēl
nebija sācies, bet visi tur bija. Varēja
dabūt ēdienu no liela galda pie [zāles]
malas…
(Elza Svilāna)
Igauņu dziesmas bija ļoti
interesantas. Kad es spēlēju savu
trombonu, visi klausījās. Es biju priecīga
par to, jo austrāliešu skolā tikai skolotāji
klausās.
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viens koncerts. (Minna Teilore (Taylor))
Pagājušonedēļ es piedalījos
koncertā. Es spēlēju flautu, dziedāju
un spēlēju orķestrī. Bija ļoti forši, bet es
biju drusku sanervozējusies.
		
(Lāra Veidnera)
Man vislabāk patika ansamblis
„Somesing Laik Zat” tāpēc, ka tam
bija visinteresantākās dziesmas un
balsis skaisti skanēja. Man liekas, ka
skatītājiem bija liels prieks redzēt igauņu

Gudriniekiem
Nedēļas dienas

Atbildes jūnija
krustvārdu mīklai.

Vārdu saraksts:
Svētdiena
Ceturtdiena
Pirmdiena
Piektdiena
Otrdiena
Sestdiena
Trešdiena

ansambli tāpēc, ka viņiem bija skaistas
dziesmas un interesanti tautas tērpi.
Mums visām bija liels prieks, redzot
tik daudz bērnu spēlējot mūzikas
instrumentus un dziedot latviešu
dziesmas.
Visa tā izrāde nevarēja notikt bez
visiem skolotājiem, dalībniekiem un
ansambļu vadītājiem. Es ceru, ka
nākošgad mēs varēsim to darīt atkal.
			
(Laima Jurāna)
Man visvairāk patika spēlēt latviešu
skolas orķestrī un man arī ļoti patika
skatīties Lōke. Es domāju, ka ielūgt

to igauņu vokālo ansambli bija ļoti
laba ideja, jo mēs varējām piedzīvot
citu Eiropas valstu kultūru… Man ļoti
patika uzstāties, spēlēt un dziedāt
daudzas priecīgas dziesmas, …ko
mēs dziedājām V[asaras] V[idusskolas]
beigu koncertā. Arī apgaismojums
bija ļoti labs. [Par to] paldies Gintam
Kārkliņam un Voldim Kainam. [Paldies
arī visiem citiem] un skolas vadītājai
Daivai Tuktēnai.
Pēc koncerta skola arī noorganizēja
ļoti garšīgas vakariņas.
			
(Kārla Tuktēna)
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Kas man igauņu/latviešu koncertā
patika vislabāk bija, kad igauņi dziedāja
savas jautrās dziesmas, kas, salīdzinot
ar mūsējām, kā „Mana dziesma”, „Div’
dūjiņas gaisā skrēja” un „Ar vilciņu Rīgā
braucu”, bija daudz interesantākas.
Bija prieks uzstāties latviešu un
igauņu sabiedrības priekšā, jo mēs
varējām dalīties ar saviem talantiem ar
viņiem un viņi ar mums.
		
(Kaija Mora (Moore)
Kad es klausījos skolas koncertu,
es jutos tik lepna un priecīga. Visi bērni

bija labi spēlētāji un dziedātāji. Man
ļoti patika Sofijas spēle tāpēc, ka viņa
ir tik maza, bet ļoti laba violiniste. Kad
es dziedāju uz skatuves, es biju drusku
nobijusies, bet vairāk gan satraukta.
Žēl, ka vakars tik ātri beidzās, jo bija
tik forši! Paldies visiem bērniem un
vecākiem, kas radīja šo izdevību un
ceru, ka tā kaut ko varēsim darīt arī uz
priekšu.		
(Zinta Mora (Moore))
(Skolnieču domas salikusi
kopā, rakstus drusku saīsinājusi un
pakoriģējusi skolotāja Vija Sieriņa.)

Skolēnu lapas atbildīgā redaktore ir Ieva Lapiņa.

SLB pamatskolas
Ģimenes dienas
sarīkojums

Š. g. 8. maijā notika Ģimenes dienas
sarīkojums Mārtiņa Siliņa zālē. Bija
atnākuši latviešu skolas skolotāji, skolas
bērni ar vecākiem, vecvecākiem un
draugiem.
Sarīkojuma vadītājs Toms Veidners
uzrunāja kuplo klausītāju skaitu.
Programmā bija šādi uzvedumi:
Skolas koris dziedāja latviešu tautas
dziesmu Es savai māmiņai. Stārķu
un Ežu klases nodeklamēja un lasīja
smieklīgas anekdotes. Pa starpu notika
mūzikāli priekšnesumi: Milla Sproģe
spēlēja klarneti, Aleks Teilors (Taylor)
pūta baritona tauri,un Džeims Pūlos
(James Poulos) spēlēja klavieres. Spēļu
grupa dziedāja un pūta svilpes. Zaķu
klase skandēja tautas dziesmu. Dainis
Galviņš spēlēja ģitāru un Sofija Pūlos
(Sophie Poulos) spēlēja klarneti. Lāču
klase deklamēja tautas dziesmu. Lāču
un vāveŗu klases gāja kopīgā rotaļā
Zaļā dārzā bijām mēs. Vāveres skandēja
tautas dziesmu. Skolas koris dziedāja
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Ceļš uz mājām (komponējis Imants
Kalniņš) un Ar vilciņu Rīgā braucu
(latviešu tautas dziesma). Elza Svilāne
spēlēja klavieres. Tad notika viktorīna.
Skolas orķestris spēlēja Skaisti dziedi
lakstīgala un Aijā, žūžū. Visbeidzot Sofija
Pūlos (Sophie Poulos) uzstājās ar vijoli.
Visām mātēm tad pasniedza ziedus
un visiem pieaugušajiem klātesošajiem
šampānieša glāzi. Visus tad uzlūdza pie
bagātīgām uzkodēm, ko bija sarūpējuši
bērnu vecāki. Bērni bija ļoti centīgi
sagatavojuši savus uzvedumus, un
sarīkojums bija ļoti labi organizēts Daivas
Tuktēnas vadībā.
V.Krādziņš

Lepojamies!

Latviešu šūpuļdziesma ir atzīta par
labāko dziesmu pasaulē
Mūsu slavenā šūpuļdziesma Aijā
žūžū lāča bērni ir iekļauta pasaules
labāko šūpuļdziesmu sarakstā, ne tikai
kompaktdiskā, bet arī grāmatā.
Dziedātāji un mūziķi no visas
pasaules ir ierakstījuši savas valsts
vispopulārākās šūpuļdziesmas

ekskluzīvā kolekcijā, kuŗas nosaukums
ir Pasaules šūpuļdziesmas, un Aijā žūžu
lāča bērni ir atzīta par labāko dziesmu.
Dziesmu mūzika ir autentiska, kas
spēlēta ar katras valsts nacionālajiem
instrumentiem. Šūpuļdziesmu kolekcijā
ir iekļautas arī tādas valstis kā Armēnija,
Vācija, Beļģija, Ķīna, Somija, Francija,
Grieķija, Indija, Itālija, Japāna, Koreja,
Jaunzēlande un citas.
Latvija ir maza valsts, bet mēs noteikti
varam lepoties ar savām tradīcijām,
talantiem un cilvēkiem, kuŗi Latvijas
vārdu nes pasaulē! Esam gandarītas
un priecīgas, tādēļ šovakar savu mazuli
palutini ar labāko šūpuļdziesmu pasaulē!
2016.g. 13. aprīlī, Skaties.lv
Šo dziesmiņu var noklausīties šeit.
https://youtu.be/HGNeIVyOsig

Kurp doties pēc
Kultūras dienām
– turpināt latvisko
kopābūšanu?

Atbilde: Falls Creek, 2017.g. janvārī!
Ko darīt pēc Melburnas aktīvā decembra
aktivitātēm – Kultūras Dienām, PLEIF
(Pasaules Ekonomikas un inovācijas
foruma), pēc lielās skriešanas no viena
sarīkojuma uz nākošo – no kopkoŗa koncerta
un sadziedāšanās vakara uz tautas deju
uzvedumu, Pagānu gadagrāmatas koncertu,

Eslingenas dziesmu spēli
un Vecgadu balli? Ko darīt
pēc knapi gulētām naktīm un
jautrā, skaļā jampadrača, kas
raksturīgs Kultūras dienām?
Aicinām visus – jaunus un
vecus – uz latvisko nedēļu klusā un noteikti
vēsākā vidē, kur ir miers un klusums, bet
tomēr latviska sadzīve un iespēja turpināt
domas vērst uz latviskām nodarbībām –
pavadīt vienu nedeļu 3x3 saietā 2017. gada
sākumā – no 2-8. janvārim.
Nākošais 3x3 notiks Falls Creek,
Viktorijas sniega kalnos, kur jau iepriekš
notikuši vairāki 3x3 saieti. 3x3 kustība,
ko iesāka Līga Ruperte 80s gados ASV
un tagad ir izplatījusies pa visu pasauli
– ieskaitot Latviju – pulcina ļaudis no
dažādām paaudzēm, stiprināt savas
latviskās zināšanas, uzturēt latviskās
draudzības un piekopt latvisko dzīves ziņu.
Iespējas piedalīties saietos ir izmantojuši
pāri par 32,000 dalībnieku visā pasaulē
kopš 3x3 iesākuma.
Pēdējos gados 3x3 ir saņēmusi Latvijas
Kultūras Ministrijas atbalstu, kas ļauj mums
aicināt ievērojamus lektorus no Latvijas, lai
iegūtu zināšanas, pieredzi un apgūtu jaunas
iemaņas.
Šoreiz 3x3 viesi no Latvijas būs
demogrāfs Ilmārs Mežs – labi pazīstams
Latvijā ar savām rūpēm par Latvijas
dzimstību un latviešu tautas pastāvēšanās
jautājumiem. Blakus saviem demogrāfiskiem
darbiem, Ilmārs ir pazīstams kā folklorists
un latvisko tradīciju piekopējs. 3x3 Falls
Creek piedalīsies arī Ilmāra sieva Janta;
arī pazīstama folkloriste, dziedātāja un
rokdarbniece. Un lai demogrāfiski jautājumi
nebūtu tikai teorētiska interese, der zināt,
ka Ilmāram un Jantai ģimenē ir seši bērni!
Pievienojam fotografiju no Ilmāra un Jantas
– abi ļoti atvainojās, ka nespēj atrast nevienu
fotogrāfiju no sevis, kur nebūtu redzams
neviens bērns… tomēr uz 3x3 ir plānots
Ilmāram un Jantai braukt uz Austrāliju bez
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Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu.
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Skatiet rakstu 33. lpp.

Ilmārs un Janta Meži ar savu jaunāko
atvasi.
bērniem, lai viņi varētu pēc iespējas daudz
nodot sevi 3x3 saieta nodarbībām.
Ilmārs vadīs politikas ievirzi (garākas
pārrunas par Latvijas politikas jaunumiem
katru dienu), sniegs referātu par Latvijas
demogrāfiju, iespējams arī par savām
folkloras ekspedīcijām pa Latviju un arī
ārpus tās un arī aicina tos, kas interesējās
par savu radu rakstiem piedalīties un
pārrunāt iespējas labāk nokļūt pie vērēm un
oriģināldokumentiem. Janta vadīs folkloras
ievirzi, kur apskatīs dažādus mītus un
patiesības saistībā ar latviešu folkloru, un
vadīs ievērojamu „rokas ievirzi“ – iespēju
apgūt dažādas iemaņas, kur pa vienu nedēļu
saietā būs iespēja piestrādāt – un cerams arī
nobeigt – kādu latvisku rokdarbu. Būs izvēle
no dažiem – iepriekš varēs jau izvēlēties
tieši kuŗš vairāk interesē. Nupat notikušā
amatnieku darbnīca Melburnā liecina, ka
pa spīti mūsu visaptverošam digitālam
laikmetam, ir daudzi, kas nodarbojas ar
amatniecību un veido rokdarbus – visi
rokdarbnieki mīļi gaidīti iegūt no Jantas
pieredzes!
3x3 saiets sola daudzpusīgu
programmu, kuŗā ietilpst ne tikai nopietnas
ievirzes, referāti un diskusijas, bet arī

izklaide – dabas pastaigas, riteņbraukšana
aktīvākiem entuziastiem. Ceram arī sarunāt
latviskās virtuves “saimnieci”, kas apmācīs
interesentus par latvisko ēdienu gatavošanu.
Būs arī pāris “pārsteigumu” vieslektori un
ieviržu vadītāji no Amerikas un Eiropas, par
kuŗiem ziņosim vēlāk.
Šī gada sākumā notikušā 3x3 Adelaidē,
lielu piekrišanu guva dažādas latviskas
galda spēles, kuŗas atkal spēlēsim, un
protams nedrīkst aizmirst slaveno zolītes
turneju, kur pēc sīvas cīņas uzvarētājs
iegūst ceļojošo kausu, kam uz koka pamata
mazos vairodziņos ir iekalti iepriekšējo
uzvarētāju vārdi. Jāmin arī bērnu progrmmu,
jau ierastais 1/2x1/2, kas nodarbina
bērnus pamatskolas un jaunākā vecumā
visdažādākās aktivitātēs, gan aktīvā sportā,
gan rokdarbos un mākslā, gan uzveduma
gatavošanā. 3x3 pieņem bērnus, kas saprot
latviski un neatsakās latviski sazināties ar
citiem. Nevaram uzņemt bērnus, kas latviski
nesaprot.
Aicinām arī jauniešus – tos, kas jau pirms
pāris gadiem beiguši Vasaras vidusskolu, un
kas vēlas turpināt KD laika satikšanos un
izklaidi. Būs sadziedāšanās vakaros, būs
danči, būs latviskā nīkšana! Latvijas 3x3 ir
populārs „Jauniešu klubs” – būtu labi tādu
izveidot arī šeit!
Beidot jāsaka, ka no iepriekšējās
pieredzes, Falls Creek – augsti kalnos
– mēdz būt patiešam vēsāka vieta nekā
daudz citas vietas Austrālijā janvāŗa pirmajā
nedeļā – ja nepatīk domāt par Melburnas vai
Pertas vai Adelaides karstumu, vai Sidnejas
vai Brisbanes sutu šinī laikā, Falls Creek
varētu labi noderēt gan atpūtai, gan latvisko
bateriju uzlādēšanai!
Tuvākas ziņas par programmu un
nodarbībām sniegsim regulāri nākamajos
ziņojumos.
Daina Gross un Uldis Ozoliņš
3x3 2017.g. rīkotāji
www.3x3.lv
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Kino pēcpusdiena!

Sestdien, 9. jūlijā izrādīs divas
latviešu filmas. Kino pēcpusdienu
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē
iesāksim ar dokumentālo īsfilmu Baltie
Zvani (1961). Šī ir ļoti svarīga filma
latviešu kino „kanonā”, un ir uzskatīta
kā filma kas iesāka ‘jauno vilni’ latviešu
kino mākslā, padomju laikā. Par šo
filmu Latvijas Filmu izlases katalogā ir
rakstīts:
„20gs. 60. gados Latvijas
dokumentālajā kino sākas jaunais
vilnis – ienāk jauna režisoru, operatoru
un scenaristu paaudze, kas organiski
nav spējīga strādāt vecajā padomjlaiku
propagandas stilā. Jaunieši ņem
platekrāna kameru, apbruņojas ar
pacietību un vēro dzīvi, strukturējot
to īpašā tēlu sistēmā. Rodas, vēlāk
leģendārais Rīgas poetiskā dokumentāla
kino stils, kuŗa kvintesence kristalizējas
gadus 15 vēlāk kā maza bērna dvēseles
spogulis.”

Rīga 1960os gados
Filma intereses arī tiem cilvēkiem,
kuŗiem patīk vēsturiskas ainas. Filma
piedāvā labu iespēju redzēt kā izskatījās
Rīga, Centraltirgus, centrālā stacija,
Brīvības iela utt. 60. gados.
Pēc tam izrādīsim Dāvja Sīmana
Escaping Riga (2014). Šī filma saņēma
labas recenzijas kad to izrādija Rīgas
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pirmā Starptautiskā Kino festivālā
2014.g., kad Rīga bija Eiropas Kultūras
galvas pilsēta. Par šo filmu ir rakstīts:
“Filma ir dokumentālos notikumos
balstīts stāsts par divām izcilām 20.
gadsimta personībām – Sergeju
Eizensteinu un Jesaju Berlīnu. Abi

Sergejs Eizensteins un Jesajs Berlīns
dzimuši un bērnību pavadījuši Rīgā,
bet drīz vien šo pilsētu pametuši.
Izsekojot abu varoņu dzīves gaitām uz
20. gadsimta pirmās puses drāmatisko
notikumu fona, filma stāsta, kā viens
no viņiem kļūst par „izcilāko savas
paaudzes kinorežisoru” totalitārajā
Padomju Savienibā, bet otrs – par
„izcilāko savas paaudzes domātāju”
liberālaja Lielbritānijā.”
Filma ir sastādīta īpašā veidā, jo tā
neizmanto nevienu autentisku vizualu
dokumentu, viss „archīva materiāls”
uzfilmets ar 8mm kinokameru.
Pirms filmas izrādīšanas varēs
nopirkt gardu zupu ar maizi.
Ieeja pret ziedojumiem.
Zupu pārdos no 13:00 un filmas
izrādis 13:45.
Filmas būs ar angļu valodas
subtitriem tātad variet ņemt līdz
austrāliešu draugus!
Klāra Brūvere

Jūnija senioru saiets

Saiets 10. jūnijā iesākās ar Helgas
Meritas igauņu filmu „1943. gada
klase”, kas uzņemta 2012. gadā un
kuŗā attēlotas kādreizējās Igaunijas
ģimnazijas klases zēnu gaitas
II Pasaules kaŗā. Kā jau tas agrāk
paskaidrots, igauņu skolēnu gaitas
līdzīgas tā paša laika latviešu skolēnu
gaitām, kam bija jāpiedzīvo II Pasaules
kaŗa traģēdija. Jau 1941. gada jūnijā,
tāpat kā Latvijā, bija igauņu deportācijas
uz Krieviju. Pēc tam vāciešus sagaidīja
kā atbrīvotājus, bet vēlāk no klases
atkal pazuda vairāki. Gandrīz visi bija
1943. gadā sasnieguši 18 gadus, tātad
dzimuši 1925. gadā. Viņiem sākumā
piedāvāja izvēli iet vācu armijā vai
darba dienestā. Tie, kas aizgāja armijā
vispirms nonāca 3 mēnešu apmācībās,
pēc tam sūtīja uz austrumu fronti. Kad
tie, kas bija izvēlējušies darba dienestu,
pēc 9 mēnešiem atgriezās Tallinā, arī
tos iesauca igauņu 20. leģionā. Teica,
ka esot brīvpratīgie, bet izvēles nebija.
Viņus nosūtīja uz Narvu, kur vajadzēja
iztīrīt Narvas upi no ledus, bet bija
jāuzmanās no krievu armijas, kas
šāva uz tur nodarbinātiem. 1944. gada
augustā krievi ieņēma Tērbatu (igauniski
Tartu). 20. leģionu nosūtija uz Vāciju,
kur bija niknas cīņas janvārī. Krievu
uzbrukums sākās no rīta niknā salā,
kuŗā daudzi krita. Vēlāk bija atkāpšanās
līdz Elbas upei un pāri tai, kur nonāca
angļu vai amerikāņu gūstā. Tos, kas
bija nonākuši Dānijā, jo visas grupas
nebija vienuviet, gribēja sūtīt uz Berlīni,
bet tas dažu iemeslu dēl nenotika. Pēc
kaŗa sagūstītie nonāca angļu pārvaldītā
Zedelgemā, Beļģijā, bet nākamā gada
martā viņus atlaida uz bēgļu nometnēm.
Lielākā igauņu nometne Vācijā bija
Geislingenā. Katram tomēr dzīves gaitas
bija savādākas. Tā, piemēram, Paulu
Meritu pieņēma Baltijas universitātē

Hamburgā. Vēlāk citi nonāca Amerikā,
citi Austrālijā bet bija arī tādi, kas
palika Vācijā. Bija arī tādi, kas, krievu
sagūstīti, nonāca soda nometnēs, daži
uz sešiem gadiem. Ilgu laiku neviens
nezināja par savām ģimenēm Igaunijā,
un ziņas, kaut trūcīgas, pienāca tikai pēc
Staļina nāves. Armijā gājušie baidījās
braukt uz Igauniju, bet daži aizbrauca
uz Somiju, lai no turienes redzētu
Igaunijas krastu. Filmas beigās rādīja
„Baltijas ceļu” no Tallinas līdz Viļnai.
Filmas stāstītājs pieminēja Igaunijas
valsts atjaunošanos, bet teica arī, ka
priekš viņa šis notikums nācis par vēlu,
jo viņa dzīve praktiski jau beigusies. Citi,
kas dzīvoja Igaunijā pat pēc neatkarības
atgūšanas baidījās par savu dzīvi
runāt, lai viņus par piedalīšanos kaŗā
nenosūtītu uz soda nometnēm. – Filma
bija kādu stundu gaŗa un te pieminēti
tikai subjektīvi izvēlēti izvilkumi.
Pēc starpbrīža bija filma par to, kā
cilvēkus novēro rietumos. Tā, piemēram
drošības iestādes fotografē automašīnu
un motociklu reģistrācijas numurus un
novēro, kur to vadītāji brauc un arī par
mobīlo telefonu lietošanu. Tā kādā vietā
bija savākti 208,799 reģistrācijas numuri
un arī ziņas par to, kur un kad numurs
uzņemts. Informāciju ievāc to mums
pašiem nezinot, kaut gan ir noteikumi
par to, ko ar šo informāciju var darīt. Vāc
arī datus par individuāliem iepirkumiem
veikalos, ja to izdara ar veikalu kartēm.
Bija arī interesants ziņojums, kā fotografē
autoparkos novietotās automašīnas,
kuŗas iespējams atrast, ja autovadītājs
savu vietu aizmirsis.
Pēdējā filma bija par kuldīdznieku
dziesmu un deju svētkiem 2013.
gadā Rīgā. Tur ieradās arī Vaira VīķeFreiberga un runā teica, ka dalībnieki
ar dziesmu turpināšanu palikšot viemēr
jauni. Sarīkojumā bija arī izstādes ar
rokdarbiem, audumiem un citiem tekstila
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izstrādājumiem, pītiem groziem un māla
traukiem. Bija gan dziesmu izvilkumi
kā Pūt, vējiņi, Gaismas pils un citi arī
Mežaparkā un Tautas deju uzvedums
Stadionā, bet noslēgumā rādīja gājienu
pa Rīgas ielām un arī gar Brīvības
pieminekli un dziedātāju atgriešanos ar
autobusiem, dziedot, uz savu māju pusi.
Juris Krādziņš

Latviešu brašie
airētāji pāri Atlantijas
okeānam

Iepriekšējā Rituma numurā iesāku
stāstu par diviem drosmīgiem latviešiem
- Kārli Bardeli un Gintu Barkovski,
kuŗi pašlaik airu laivā šķērso Atlantijas
okeānu. Iedomājieties - airu laivā pāri
okeānam! Puiši startēja no Namībijas
(Āfrikas krastiem) un dodas virzienā uz
Riodeženeiro (Brazīlija), uz Olimpiādi.
Šim nolūkam ir jāveic 6000km, un ir jau
pieveikta apm. trešā daļa. Atgādinu arī
(neparastības dēļ), ka šai okeāna airu
laivai nav ne motora ne buru, bet vienīgais
dzinējspēks ir tas, ko airētāji var piešķirt.
Tāpēc viņu pārvietošanās ātrums – ir

neliels, tomēr virzība uz priekšu notiek.
Pa šo laiku abi vīri ir pieraduši pie
okeāna, kuŗš mēdzot būt mierīgs, bet
brīžiem pūš liels vējš un tad arī viļņi kļūst
apjomīgi. Esot bijis arī tā, ka vairākas
dienas pie airiem vispār nevar pieķerties.
Tādos gadījumos airi ir piesieti pie laivas,
bet vienīgā kustība ir “sērfošana” ar
pusotru tonnu smago laivu – augšā
un lejā pa viļņiem. Dažreiz arī nācies
izmest izplētņenkuŗu, kuŗš spēj noturēt
laivu relatīvi vienā pozīcijā, lai to atturētu
no aiznešanas sāņus. Šādu manevru
dēļ – taisnā līnija, kā redzam uz kartes,
vietām top līkumota, tomēr pārvietošanās
kopīgā aina uzskatāma par labu progresu.
Ar visu to – vīriem garastāvoklis labs,
piedzīvojums lielisks, kaut mērķis vēl tālu
aiz horizonta. Dienā esot piepeldējusi klāt
neliela smaidīga haizivs apsveicināties...
Naktī priecē aļģu spīdēšana apakšā un
zvaigžņu mirgošana augšā, un liekas, ka
slīdi caur debess jumu... Pārtikas krājumi
pa pilnam, bet Gints turpina mēģināt kaut
ko nomakšķerēt, ko tad uz portatīvās
gāzes plītiņas varētu pagatavot papildus.
Maršruta līnijai vijoties cauri milzīgajam
ūdens tuksnesim – ceļā bieži sastopas
lielāki un mazāki kuģi, kuŗi tad abiem
ceļiniekiem par iepriecu – brauc ar lielu
līkumu apkārt. Uz borta ir radars, kas
ļauj kuģiem airētājus
atpazīt, kā arī radio –
nelielu attālumu sarunām.
Tādējādi ceļā vienmēr spīd
“zaļā gaisma”, ja neskaita
viļņus un vēju, kas tomēr
periodiski arī stipri palīdz
pūsdams “pareizajā”
virzienā. Nupat tuvojās
Sv. Helēnas sala, kur
braucējiem liktos kārdinoši
piestāt, lai “atvilktu elpu”
un papildinātu borta
krājumus. Tomēr klinšaino
Turpinājums 33. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2016. gada jūlijā

Jāņu ielīgošana
DV namā

To šogad 16. jūnijā paveica Sidnejas
Daugavas Vanagu nodaļa kopā ar veco
ļaužu aprūpes organizāciju Heatheres
vadībā. Liekas jau, ka 6. jūnijs Jāņu
svinībam būtu par jaunu, tomēr aicinātie
ieradās.
Vispirms jau galda galā redzējām
Jāni (Jānis Vadzis) ar lielu ozolu vainagu
galvā. Viņš tur sēdēja un gaidīja Jāņa
bērnus, kas pēc tam ar mazu kavēšanos
ari ieradās. Gundega Zariņa, kas
bija rīkošanas pārzine, tad aicināja
nodziedāt pazīstamo Jāņu dziesmu:
Sit, Jānīti, vara bungas vārtu staba galiņā’
Lai sanāca Jāņu bērni no maliņu maliņām.
Dziesmu jau bija daudz un visas te
neatkārtošu, bet tad uz galda parādījās
divi pīrāgi ar buljonu.
Dziesmu lapiņā bija daudzas Jāņu
dziesmas un tad no lapas lasījām un
dziedājām.
Jaunu ļaužu pulciņā
Skan sirsniņa pie sirsniņas
Ar sarkanu dzīpariņu.
Pēc tam Ingrida Rēbauma nolasīja
1. pantu no tālākās dziesmas:
Nākat šurpu, Jāņa bērni,
Nākat lieli, nākat mazi,
Lieliem došu saldu alu,
Maziem siera gabaliņu.
Tad arī kā no brīnuma galdā parādījās
Jāņu siers un Jāņu alus.

Vēl bija vairākas dziesmas, bet
tad parādījās sarīkojuma mielasts,
kur galvenais ēdiens bija ar kotletēm,
vārītiem kartupeļiem, sēnēm mērcē,
sutinātiem kāpostiem un vārītiem
zirņiem un burkāniem. Sekoja arī
saldais ēdiens ar krējumu.
Juris Krādziņš

Trīs zvaigžņu ordenis
Dr. Čakstei Tīpainei
un Dr. Vijai Tīpainei!

Es esmu saņēmis oficiālās fotografijas
no apbalvošanas ceremonijām, kuŗās
redzams Valsts prezidents Raimonds
Vejonis kopā ar Trīs zvaigžņu ordeņa
kavalierēm, Dr. Viju Tīpaini un Dr.
Čaksti Tīpaini ordeņa pasniegšnas
ceremonijas laikā.
Dr. Vija Tīpaine saņēma ordeni š.g.
4.maijā pie Valsts prezidenta Melngalvju
namā, kur līdzdalību ņēma arī DV Latvijā
Vanadžu priekšniece Klāra Mētra.
Ar lielu sirsnību Valsts prezidents
pasniedza ordeni Dr. Čakstei Tīpainei
š.g. 25.maijā, viņas māsas Vijas dzīvoklī,
jo viņa atradās uz slimības gultas; pēc
tam, viņa tika ievietota slimnīcā, kur
jau nakošā dienā 26. maijā, mūsu
čaklā un vienmēr izpalīdzīgā ārste 96
gadu vecumā aizgāja mūžībā plkst.
22.50. Čakstes izvadīšana notika š.g.
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3.jūnijā, plkst. 14.00, Rīgas Brāļu kapu
krematorijā; lai viņai vieglas smiltis; pēc
tam sekoja bēru mielasts.
Paldies visiem labdariem par
atbalstu, jo tas bija ļoti vajadzīgs un
lietderīgs, lai izvadītu izcilo ārsti un
leğionāru aprūpētāju ar godu un cieņu.
Dr. Vija Tīpaine turpina savu iknedēļas

darbu palīdzot ar zāļu izdali leğionāriem,
par ko viņai liels paldies no mums
visiem. Pievienoju fotogrāijas. Ludzu
nosutit to talak savam DV nodalam/
biedriem.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis

2016.g. 4.maijā.–
N o k r e i s ā s , D r.
Vija Tipaine, Valsts
prezidents Raimonds
Vejonis un DV Latvija
Vanadžu priekšniece
Klāra Mētra – pie
Valsts prezidenta
Melngalvju namā

2016.g. 4.maijā.– No kreisās, Dr. Vija Tipaine, Valsts prezidents Raimonds Vejonis un DV Latvija
Vanadzu prieksniece Klara Metra - pie Valsts prezidenta Melngalvju nama

30

Nokreisās:
kreisās: Maija
Cālite,
māsu Tīpaiņu
māsica Liene
Kalniņa,Liene
DV priekšnieks
Andrejs
Mežmalis,
No
Maija
Cālite,
māsu Tīpaiņu
māsica
Kalniņa,
DV priekšnieks
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, dr. Vija Tīpaine un uz gultas guļošā Trīs zvaigžņu ordeņa
Andrejs Mežmalis, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Dr. Vija Tīpaine un
kavaliere dr. Čakste Tīpaine.
uz gultas guļoša Trīs zvaigžņu ordeņa kavaliere Dr. Čakste Tīpaine.

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušos biedrus
Zentu Vanagu – dzimusi 1922. g. 17. maijā, Latvijā
mirusi 2016. g. 7. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
viņa bija DV mūža biedre.
Mariju Simsoni – dzimusi 1919. g. 20. augustā, Rīgā, Latvijā
mirusi 2016. g. 4. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja 23 gadus.
Par viņām sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.
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Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 7. jūlijā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien, 3. augustā, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena.
Sestdienas vakaru džesu vakari
atsāksies pavasarī.
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.
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Latviešu brašie...
Turpinājums no 28. lpp.
krastu dēļ tur varētu būt zināms risks, jo
laivai nav motora, lai cīnītos ar piekrastes
viļņiem, ko spēcīgas straumes gadījumā
būtu jādara. Tāpēc pēc īsas “borta
apspriedes” tika nolemts Sv. Helēnas
salā nepiestāt jo rezerves – gan provizijas,
gan psiholoģiskās esot papilnam. Puišiem
atliek tik airēt uz priekšu, baudot lielisko
piedzīvojumu. Jau pirms tam Kārlis un
Gints izteicās, ka, kaut arī šī brauciena
fiziskais mērķis ir Rio Olimpiskās spēles,
tomēr abiem tas nozīmējot kaut ko
neaprakstāmi daudz vairāk. Tas ir garīgs
vingrinājums, kuŗš 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

Kāds ir noslēpums
īstas maizes
cepšanai?

Tas ir jautājums, ko autore Ināra
Strunga iztirzā savā jaunā dokumentālā
grāmatā Secrets of a Waterloo Bakery.
Tā iesākas ar tautas dziesmu, kas
raksturo rupjmaizi un saldskābmaizi, par
ko iet runa:
Kviešu maize, griķu maize,
Tā pa ciemu lenderēja;
Rudzu maize, miežu maize,
Tā saimītes turētāja.
Šī grāmata savij kopā trīs stāstus:
pirmkārt to par vecu maiznīcu, kur cepa
īstu maizi; otrkārt par latviešu iebraucēju
ģimeni Strungiem, kuŗiem piederēja
maiznīca; un treškārt par Sidnejas
priekšpilsētu Voterlū (Waterloo), kur viss
risinājās. Piedevām ir arī dažas slepenas

latvieši jau tuvojas nulles meridiānam, –
airu laivā “Linda”, šūpodamies Atlantijas
okeāna viļņos un vējā, bet droši slīdot
uz priekšu. Abi gan zaudējuši katrs 8 10 kilogramus sava ķermeņa svara (!),
bet ieguvuši lielisku pieredzi. Jāpiebilst,
ka šodien katram šādam braucienam
piemīt Pasaules mēroga ievērība, un
tas uzskatāms par lielu sasniegumu. Tas
ir jauns sporta veids un industrija, kuŗa
attīstās, tomēr – vēl ar nesalīdzināmi
mazāk dalībniekiem nekā piemēram
Everesta uzkāpšanā. Varam Radio SWH
mājas lapā uz interaktīvās kartes redzēt
viņu atrašanās vietu ar dažu stundu
pietuvinājumu.
Vēlam abiem ceļiniekiem labu ceļavēju!
Raimonds Sokolovskis
(skat. – Radio SWH intervijas ar
airētājiem “Uz Radio SWH viļņa lēnākais
ceļš uz Rio!”)
receptes.
Secrets of a
Waterloo Bakery
izdota šā gada maijā;
izdevējs MoshPit
Publishing. Grāmata
apraksta Elmas
beķereju, kas līdz
1991.g. cepa rudzu maizi no vecām
latviešu un igauņu receptēm. Maize bija
ļoti iecienīta un to pārdeva visā Austrālijā.
Autore jautā, kas tad īsti bija šīs maizes
„’noslēpums’’? Vai recepte, vai maiznieku
latviešu izcelsme, vai Voterlū apkārtne?
Šī ir grāmata (ko ilustrējusi Linda
McInally, un kuŗā atrodamas daudzas
Aivara un Oskara Štubju un Anitas ApinisHermanes fotogrāfijas) par maizi, veciem
arodiem, latviešu bēgļu un iebraucēju
gaitām, ģimenēm, un par graustu rajonu,
kas tagad pārveidots par dārgu un
iekārojumu dzīves vietu (ar interesantu
vēsturi ieskaitot noziedzniekus, buboņu
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mēri un t.s. ‘’Zaļos aizliegumus’’).
Autore Ināra Strunga ir Austrālijas
latviete, kas arī uzrakstījusi romānu
Sunstone. Viņa dzīvo Brisbanē un
strādā kā patoloģe. Viņas interese par
vietējo vēsturi un savu vecāku unikālo
uzņēmumu iedvesa viņu izpētīt apkārtni
un savākt stāstus no ģimenes.
Grāmata (186 lpp, angļu valodā)
pērkama no Amazon un citiem interneta
grāmatu veikaliem. Ir 3 izdevumi (ar
dažādām cenām): melnbaltā, krāsu

Lidija Budule

(1920. g. 25. maijs – 2016. g. 3. jūnijs)
Lidija Riekstiņa
dzima 1920. g. 25.
maijā Kharkovā,
Krievijā. Māte
Emīlija bija šuvēja;
tēvs Alberts strādāja
apdrošināšanas
birojā, kuŗu pirmajā
pasaules kaŗā
pārcēla no Rīgas uz
Krieviju. 1920. gadā
ģimene atgriezās Rīgā. Lidija apmeklēja
Rīgas pilsētas pirmo pamatskolu, kur
vairākus gadus bija vienā klasē ar
Leonīdu Buduli, pēc tam gāja Rīgas
pilsētas otrā vidusskolā. Tad sekoja
studijas Latvijas universitātē medicīnas
fakultātē.
Viņai ļoti patika lasīt grāmatas. Skolā
vislabāk patika matemātika; valodas
padevās diezgan viegli; bet dziedāšana
un zīmēšana neko negāja pie sirds.
Mācībās gandrīz vienmēr saņēma
novertējumā piecniekus. Sākumā vecāki
katru šādu atzīmi atalgoja ar latu; drīz
gan tie piecnieki nāca tik bieži, ka sāka
pietrūkt latu.
Kamēr Lidija vēl studēja, izcēlās
otrais pasaules kaŗš. Kaŗa laikā Lidija
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(ISBN 978-1-925447-47-7) un e-grāmata.
Krāsu izdevums pērkams arī no SLB
grāmatnīcas un pasūtams no autores
Ināras Strungas, rakstot uz e-pastu
jimmyinara@bigpond.com vai uz PO Box
1907, Toowong, 4066, vai zvanot +61
401 997790. Cena $A25 Austrālijā, $A35
ārzemēs (sūtīšana ieskaitīta).
h ttp ://w w w.a m a z o n .co m/
Secrets-Waterloo-Baker-Full-colour/
dp/1925447472

apprecējās ar Leonidu (1943. g. 23.
oktobrī) un nepilnu gadu vēlāk nobeidza
augstskolu. Viņa īsu laiku strādāja Rīgas
slimnīcas ķirurgiskā nodaļā. Frontei
tuvojoties Rīgai, Lidija ar māti, māsu un
māsas meitiņu Inesi izbrauca uz Vāciju.
Ap to pašu laiku, Leonids ar citiem
fabrikas darbniekiem izbrauca uz Poliju.
Lidija vairākus mēnešus dzīvoja ar
māti un māsu un strādāja ārstu kabinetos
Dresdenē un apkārtnes ciemos. Kad
fronte tuvojās, māte, māsa un mazā
Inese aizbrauca; Lidiju gan neatlaida no
darba. Beidzot, 1945. gada aprīlī, viņa
ar laipnas ģimenes uzdāvinātu divriteni
uzsāka 600-kilometru braucienu uz
Vācijas dienvidiem, lai meklētu vīru un
pārējos ģimenes locekļus. Lidija mēdz
stāstīt, kā šīs desmit dienas pavadīja:
brauca pa skaistiem lauku ceļiem gar
pavasara ziedu pilnām pļavām, bet,
dzirdot lidmašīnu rūkoņu, ātri noslēpās
kādā grāvī. Pa ceļam gan vienmēr
atrada cilvēkus, kas izpalīdzēja ar
padomiem, guļasvietu vai uzturu.
Ar laiku Lidija atrada māti un māsu,
but ar Leonidu gan kopā bija tikai
augusta beigās, pēc otra gaŗa divriteņa
brauciena – šoreiz ap 550 kilometru.
Nākamos četrus gadus Lidija un
Leonids dzīvoja piecās bēgļu nometnēs.
Pa šo laiku 1946. gadā piedzima

pirmā meita, Ilze, un Leonids pabeidza
elektroinženiera studijas.
1949. gada augustā ģimene iebrauca
Austrālijā. Sākumā dzīvoja Bathurstas
nometnē, kur Leonids vispirms bija
tīrītājs un vēlāk palīgs nometnes kantorī.
Lidiju nodarbināja par slimnīcas māsu,
bet viņa darbojās kā ārste, neoficiāli;
parakstīt neko jau nedrīkstēja. Leonids
pēc pusgada atrada radio inženiera
darbu Sidnejā un visa ģimene drīz
pārcēlās uz lielo pilsētu. 1951. gada
beigās ģimene uzsāka dzīvi Rīvsbijā,
kur Lidija un Leonids nodzīvoja 53
gadus.
Otrā meita, Anna, dzima 1951. gadā
un dēls, Ēriks, 1955. gadā.
Lidijas medicīnas gradu un pieredzi
Austrālija neatzina. Līdzekļu trūkuma
un trīs bērnu audzināšanas prasību dēļ,
viņai nebija iespējams studijas atkal
uzsākt, un tā arī nevarēja Austrālijā
strādāt par ārstu. Darba trūkumu
Lidija izjuta, bet beigās Sidnejas
latviešu sabiedrībai tas iznāca par lielu
ieguvumu.
Jau tajos agros gados, latvieši
Sidnejā turējas kopā. Vairākas ģimenes
apmetās Rīvsbijā un tās apkārtnē; V.
Bērziņš atvēra pārtikas veikalu netālā
Benkstaunā. Veikalā latvieši satikās, tur
izmainīja ziņas un idejas. Tur arī 1952.
gada sākumā Lidija dzirdēja par plāniem
atvērt sestdienas skolu latviešu ģimeņu
bērniem. Pirmā skolas dienā, 1952.
gada aprīlī, Lidija bij klāt, ar piecu gadu
veco Ilzi pie rokas.
Tā sākās Lidijas 36-gadu ilgstošā,
arvien dziļākā, saistība ar skolu. Viņa
piedalījās pirmajā vecāku padomē; 30
gadus, no 1958. gada, strādāja par
skolotāju; divreiz – kopā 20 gadu viņa
vadīja skolu. Skolā iesaistītie atzina,
ka Lidija prata maigi bet neatsakāmi
savilkt cilvēku grupas kopīgos darbos,
kopīgiem mērķiem.

Lidija atbalstīja un piedalījās visādās
Sidnejas Latviešu Biedrības nodarbībās.
Kad Kultūras Dienas notika Sidnejā, viņa
bieži palīdzēja rīkotājiem, sevišķi pie
bērnu un jaunatnes programmām. Reiz
viņa bija rīcības komitejas sekretāre.
Lidijas ieguldījumus latviešu
sabiedrībā, un sevišķi tās skolā,
Sidnejas latvieši atzina 1980. gadā ar
skaistu dāvanu, viņas 60. dzimšanas
dienā. Viņai pasniedza Lielvārdes tautas
tērpu, kuŗu Sidnejas latvieši bija paši ar
lielu mīlestību gatavojuši. Dāvana Lidijai
nāca par lielu pārsteigumu. Ilgus gadus
viņa svarīgos gadījumos ar prieku un
lepnumu valkāja skaisto tautas tērpu.
Lidijas, Ilzes, Annas un Ērika tautas
tērpi tagad pieder Austrālijas Nacionālā
Mūzeja krājumā Kanberā, kopā ar
rakstītiem un ierunātiem stāstiem: Lidijas dzīves stāsts nepazudīs.
Arī pasaules apmērā latviešu
sabiedrība atzina Lidijas panākumus.
PBLA tos slavēja 1978. gadā un Latvijas
valdības Izglītības un Zinātnes Ministrija
2008. gadā nosūtīja atzinības rakstu
citējot Lidijas ‘veiksmīgu un radošu
darbu bērnu un jauniešu latviskajā
izglītībā.’
Sidnejas latviešu skolas 50. jubilejas
sarīkojumā Lidija stāstīja par skolas
dzimšanu un agriem gadiem. Viņa
atgādināja par skolas dibinātāju mērķiem:
‘palīdzēt ģimenēm audzināt bērnus
latviskā garā’ un kuplināt sabiedrību
‘kā bērniem, tā viņu vecākiem.’ Bet viņa
arī uzsvēra, ka ‘skolas mācību laiks ir
ļoti īss – tikai dažas stundas nedēļā’,
tādēļ ‘pamatakmens visam ir ģimene
un valoda ģimenē.’
Lidija un Leonids mājās ikdienas
dzīvē vienmēr piekopa šo viedokli.
Bērni uzauga latviskā ģimenē, mājās
vienmēr runāja latviski. Bērni visi
apmeklēja latviešu sestdienas skolu,
kamēr nobeidza tās vidusskolas klases,
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un piedalījās latviešu sabiedrības
nodarbībās un notikumos: apmeklēja
uzvedumus, piedalījās deju grupās,
korī, gaidu un skautu organizācijās.
Visiem trim ir mīļas, dārgas atmiņas par
latvisku jaunību.
Lidijas vīrs Leonids mira 2004. gadā.
Pēc tam, Lidija atvadījās no ilggadīgās
ģimenes mītnes Rīvsbijā un pārcēlās
uz Varungu, netālu no dēla Ērika
mājas. Vēl vairākus gadus apmeklēja
latviešu sabiedrībā rīkotos uzvedumus,
koncertus un citus notikumus. Kad
ģimene sanāca kopā, Lidija vienmēr
bija centrā, goda vietā. Viņa lepojas

ar visu trīs bērnu un sešu mazbērnu
panākumiem un ar prieku sagaidīja
piecus mazmazbērnus.
Ķermeņa vājuma dēļ viņas pēdējie
gadi bija arvien grūtāki, bet Lidija
nezaudēja interesi ne tikai par ģimenes
notikumiem, bet arī par visu ko latvisku –
te Sidnejā un arī Latvijā. Agrākos gados
ciemojoties Latvijā, viņa vienmēr jutās
kā ‘atpakaļ mājās.’
Lidija aizgāja no šīs dzīves 2016.
gada 3. jūnija agrā rītā. Viņa atstāja lielu
tukšumu, bet arī dārgas un bagātīgas
atmiņas.
Ilze Grovs (Groves)

Sidnejas latviešu
organizāciju
apvienības sēde

ar uzkodām, dziedāšanu un dejošanu.
Izskan doma, ka vakarā pēc akta varētu
sanākt par vēlu, bet darbdienā nevar
aktu sākt agrāk, jo strādājošie nevar
tikt. J. Grauds domā, ka jāpieturas pie
akta formāta, bet jāatrod motivācija nākt
ģimenēm un jaunākiem cilvēkiem. Par to
kā īsti to izvest dzīvē vēl jāpadomā.

SLOA sēde notiek 2016. gada
25.maijā, plkst. 19.00 Sidnejas Latviešu
namā. Sēdē piedalās astoņu organizāciju
pārstāvji.
Priekšsēdis ziņo, ka kasiere Ina Rone
atteikusies no amata. J. Grauds izsaka
viņai pateicību par ilggadīgo darbu. Viņš
aicinājis Daci Bogdanoviču pārņemt
kasieres amatu.
Pārrunā 2016. gada 18. novembŗa
akta rīkošanu. 18. novembris šogad iekrīt
piektdienas vakarā. Nolemj aktu sākt
plkst. 19.00. Svētku runu teiks Sarmīte
Elerte. J. Grauds aicinās S!K!K!S! šogad
uzņemties akta rīkošanu. Nolemj aicināt
ar priekšnesumiem piedalīties SLVK.
Tā kā pagājušā gadā bija maz cilvēku,
SLB ir nolēmusi šogad nerīkot 18.
novembŗa pusdienas.
J. Čečiņš SLB vārdā, ierosina
18.novembri atzīmēt vairāk kā svinības,
ne kā pieminēšanu, piemēram kā Adelaidē
ar bērnu un tautas deju priekšnesumiem
un pēc tam ar pakavēšanos pie galdiņiem
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Seko organizāciju ziņojumi:
SLVK – R.Krauklis ziņo, ka kopš
oktobŗa sēdes SLVK sarīkojis savu
dziesmu pēcpusdienu, dziedājis 18.
novembra sarīkojumā un sarīkojis savu
eglītes vakaru. Atsevišķi koristi piedalījās
un atbalstīja Jaunatnes dienas un jauktā
koŗa sarīkojumus. Šo darbības gadu koris
iesāka ar pilnsapulci un valdes vēlēšanām.
SLVK diriģente Daina Jaunbērziņa, koŗa
valdes priekšsēdis Gunārs Zodiņš.
Paredzēts, ka koris dziedās 14. jūnija
piemiņas sarīkojumā, koŗa 60 gadu
darbības pateicības dievkalpojumā 25.
septembrī un 60 gadu darbības jubilejas
koncertā 6. novembrī ar citu pilsētu vīru
koŗa dziedātāju piedalīšanos. Jāpiezīmē,
ka SLVK dibināts 1956. gada 7. martā, tā
kā tas darbojas jau savā 60. gadskārtā.
Sidnejas Latviešu ev.lut draudze

INVITATION TO INFORMATION MEETING
To be held on
Saturday 16th July 2016 at 2.00pm
Latvian House Sydney
32 Parnell Street, Strathfield, New South Wales
Chairman Eric Cirulis and Managing Director Peter
Delvers will be present to inform Sydney members of
details of the transfer of business from Latvian
Australian Credit Co-operative to the Dnister Ukrainian
Credit Co-operative.
All members are invited to attend, after the meeting
you are invited to refreshments.

For catering purposes RSVP to 1300 658 528 or
laccmelb@hotmail.com
LATVIAN AUSTRALIAN CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

Sydney Office:
Postal Address:
Telephone:
Fax:

32 Parnell Street, Strathfield, NSW, 2135
PO Box 457, Strathfield, NSW, 2135
(02) 9747 6279
(02) 9715 5556

National Phone

1300 658 528

Web Address:
E-Mail address:

www.latviancredit.com.au
lacc@latviancredit.com.au

RIT087-06/16
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– E. Timermanis ziņo, ka notiek kārtējie
dievkalpojumi un bībeles stundas
ceturtdienas rītos. Dievkalpojumi angļu
valodā vairs nenotiek. Draudze arī
atbalsta 4 draudzes Latvijā. 15. maijā
notika veiksmīgi dārza svētki. 12.
jūnijā paredzēts aizvesto piemiņas
dievkalpojums, 25. septembrī Pļaujas
svētki un pieminēšanas dievkalpojums.
SLT – J.Čečiņš ziņo, ka 23.un 24.aprīlī
notika “Alma, Lība un Konstancija”
izrādes, bet diemžēl bija maz publikas.
29. un 30. oktobrī paredzēta nākamā
izrāde kuŗu pašreiz raksta.
SLB – J.Čečiņš ziņo, ka notikusi eglīte
un biedru pēcpusdiena. 31. jūlijā Sidnejā
viesosies PBLA priekšsēdis J. Kukainis.
Oktobrī Sidnejā uz 4 nedēļām būs 2
archivistes no Latvijas nacionālā archīva,
kuŗas ne tikai vāks informāciju, bet arī
apmācīs kā vislabāk saglabāt un uzturēt
trimdas archīvus. Latviešu nama zālē
ielikts jauns gaisa dzesinātājs, ko darbināt
izmaksā $40 stundā. Līdz ar to mainīsies
īres noteikumi – pirmās 3 stundas
dzesināšana būs ieskaitīta telpu īrē, bet
par papildus lietošanu būs jāpiemaksā.
Paredzēts arī likt visiem īrētājiem izpildīt
īres anketes lai nebūtu pārpratumu
par to kas ieskaitīts īrējot dažādas
telpas. J. Čečiņš arī atgādina jau tagad
pieteikt telpas 2017.gadam lai varētu
dot latviešu sarīkojumiem priekšroku,
jo vairāki regulārie sveštautiešu
īrnieki jau izteikuši savas vēlmes. J.
Čečiņš arī aicina censties, lai dažādu
organizāciju sarīkojumi nesakristu un tā
visi nodrošinātu sev pēc iespējas vairāk
apmeklētāju.
SLB DK – I. Krūmiņa ziņo, ka dāmas
turpina tāpat atvērt kafejnīcu sarīkojumu
laikā. DK šogad atkal gatavos ēdienu
Jāņu sarīkojumā.
Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo, ka
kopš SLOA oktobŗa sēdes, daļa Jautrā
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pāŗa dejotāju piedalījās Jaunatnes
dienās Adelaidē. Šogad Jautrais pāris
ir uzņēmies rīkot Jāņu sarīkojumu (25.
jūnijā) un viņa ielūdz visus to apmeklēt.
Bez tam ir saņemti ielūgumi piedalīties
vairākos nelatviešu sarīkojumos, kā arī
KD Melburnā gada beigās.
Konsuls – A.Birzulis ziņo, ka katru
gadu apmēram 100 cilvēki interesējas
par to kā kļūt par Latvijas pavalstniekiem,
lai gan reti kuŗš izrāda kādu interesi par
šejienes latviešu sabiedrību. Konsuls
arī atkārto savu agrāko piedāvājumu
par finansiālu atbalstu, ja tiek aicināti
priekšnesumu izpildītāji 18. novembŗa
svinībām no Latvijas.
Vēl pārrunā dažādus jautājumus:
A.Birzulis ierosina 2018. gada 18.
novembra svinības atbalstīt no SLOA
kases. Sēdes dalībnieki šim priekšlikumam
piekrīt. Aicina organizācijas un individus
nākt ar priekšlikumiem, kā Latvijas
simtgadi Sidnejā atzīmēt, gan pašiem,
gan arī ārpus latviešu sabiedrības,
iesaistot pēc iespējas daudzus, īpaši no
jaunākajām paaudzēm.
2018. gadā notiks KD Adelaidē – tās
vadīs R.Dancis. 2020. gadā KD notiks
Sidnejā.
Pārrunā kā vislabāk koordinēt
sarīkojumus Sidnejā. Jāmudina visas
organizācijas laicīgi ievietot savus
sarīkojumus LAAJ mājas lapas kalendāri
(laaj.org.au), lai paredzēto sarīkojumu
datumi ir visiem viegli atrodami. Izskan
arī domas, ka būtu labi, ja visi sarīkojumi
parādītos sarakstā Ritumā, lai gan tas
parasti ir tikai kādu mēnesi uz priekšu,
kad bieži ir jau par vēlu datumu mainīt.
Atgādinājums pieteikt drīz telpas uz
2017. gadu.
Nākošā sēde paredzēta 2016.gada
7. septembrī.
AR

LASĪTĀJU DOMAS
Paldies Zintim

Neliela grupa – SLB biedri un dāmu
kopas darbinieki – izbraucām uz vīna
dārziem Hantervalijā (Hunter Valley).
Mūsu autobusa vadītājs – gados
“jauns zēns” – veiksmīgi izkārtoja mūsu
braucienu. Šis “jaunais zēns”, vārdā
Zintis, salīdzinot ar mums varēja būt
mūsu mazdēls
Sākām aizrautīgi dziedāt un
dziedājām daudz tautasdziesmas un
populāros šlāgerus! Pēc kāda laika
palikām klusāki, bet tad jaunais zēns
Zintis stiprā drošā balsī uzsāka atkal
dziedāt. Tas mūs uzmundrināja un mēs
turpinājām dziedāt un izturējām kamēr
dziedot sasniedzām Latviešu nama
durvis.
Liels paldies vēlreiz visu braucēju un
dziedātāju vārdā mūsu jaunajam autobusa
vadītājam Zintim Dakmantonam.
Kāpjot ārā no autobusa mēs jau
domās vēlējamies zināt kad mēs atkal
varēsim braukt?
J. Ronis

Kas īsti notika ar
Atlantīdu?

Senā, teiksmainā zeme Atlantīda...
Cik gan daudz mītu un leģendu ar to
saistās! Par tās godību gan arī postu ir
runājuši senie ēģiptieši, senie romieši, un
atskaņas no tās dus daudzu – ja ne visu
tautu – senatnes apziņā.
Tomēr – ko mēs par to zinām šodien?
Vai eksistē arī vēl citi – neatkarīgi, ar
vēsturisko tradīciju un antīko literatūras

mantojumu nesaistīti avoti, kas varētu
dot liecību par Atlantīdu? Un izrādās,
ka jā. Tādi ir. Pateicoties beidzamo
50 gadu metodiskai, sistemātiskai un
balstītai uz zinātniski eksperimentālo
kritisku pētniecisko darbu veiktai medicīnas nozarei, kas šodien kļūst arvien
populārāka - Regresijas terapijai. Tās
metodes var lietot un tiek lietotas vēstures
pētniecībai. Tās metodes ir desmitiem
gadu gaitā pierādījušas savu varitāti. Tās
metodes ir apstiprinājusi pārbaudāmā
vēsture, kas sniedzas tepat dažu desmitu
un dažu simtu gadu senā pagātnē. Tāpēc
– tieši tāpat ir pieņemama datu bāze, kas
iesniedzas sirmā senatnē, un ir pētāma ar
regresijas metodes palīdzību. Regresijas
terapijā atsevišķa nozare balstās uz
atklājumu, ka – ievedot cilvēku dziļā
relaksācijas stāvoklī, viņam rodas iespēja
piekļūt SAVĀM seno dienu atmiņām, kuŗas
sniedzas simtiem un pat tūkstošiem gadu
(retumis - miljoniem) dziļā senatnē. Kā
jau minēts – fenomens ir izturējis laika
pārbaudi, un tā varitāte ir izpētīta visos
iespējamos veidos beidzamo 40 – 50 gadu
laikā. Tāpēc metode ir atzīta, un tā kļūst
arvien populārāka, un ir ieņēmusi savu
vietu arī modernās medicīnas arsenālā.
Tālāk stāstot par Atlantīdu, tiks lietoti
vielas fragmenti, kas galvenokārt balstās
uz regresijas terapeites, Quantum Healing
technikas pamatlicējas – Dr. Doloresas
Cannon piecdesmit gadu darbības
laikā apkopoto datu bāzi. Bet, pats
interesantākais – tā nav pretrunā ar citām
neatkarīgām vēsturiskām tradīcijām par
Atlantīdu. Tā tikai to apstiprina. Un dažās
detaļās papildina.
Tad nu tā.
Reiz bija...
Bija varena valsts, kontinents, kas
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saucās Atlantīda. Tas atradās Atlantijas
Okeāna rajonā un stiepās līdz pat
Gibraltāra Jūras šaurumam. Tā bija senā
civilizācija, kas dzīvoja uz Zemes vēl ilgi
pirms senās Persijas (550 BC) impērijas,
senās Grieķijas (800 - 500 BC), un senās
Ēģiptes laikiem (3000 BC). Lielos vilcienos
- tā bija senā kultūra, kas toreiz apdzīvoja
visu Zemi. Un datējama līdz pat 10.000
BC, kad notika Lielie Plūdi, kas pieminēti
gandrīz visu mūsdienu seno kultūru
vēsturiskajos avotos.
Atlantīdas kultūra bija radusies - gan
kā mantojums no, savukārt vēl senākas

civilizācijas, kas dzīvoja uz Zemes,
gan arī - kombinācijā ar techniku, un
sabiedrisko ideoloģiju, ko atlantiem bija
snieguši viesi no zvaigznēm. Atlantīdā
bija izskaustas slimības, un cilvēka mūža
ilgums pārsniedza tūkstoš gadu. Ja Bībelē
pirmajās grāmatās sacītais attiecas uz
šo laikposmu, tad var redzēt, ka mūža
garuma piemēri saskan ar tur minēto.
Atlanti bija apguvuši gravitācijas principus
un lietoja transporta līdzekļus, kas “skrēja
pa gaisu”. Viņu civilizācija kā enerģijas
avotu visplašāk pielietoja kristālus. Ar
kristālu enerģiju darbināja spēkratus,

Meklē gadījuma rakstura (casual) darbinieku veco ļaužu aprūpei
Your Aged Care at Home (bijušā Veco ļaužu aprūpe Laima) gādā aprūpi vecākiem
cilvēkiem viņu mājās.
Mēs meklējam latviski runājošu darbinieku sekojošiem darbiem:
•
Apmazgāšanu
•
Mājas darbiem
•
Transportu
•
Iepirkšanos
•
Ēdienu gatavošanu
•
Sabiedrisko atbalstu
•
Transportu uz sarīkojumiem.
Darbiniekam jābūt uzticamam, ar mieru pielāgoties mainīgām darba stundām un
darba vietām, būt izpratnei par veco ļaužu jūtām, piederēt apdrošinātai automašīnai
un braukšanas tiesībām un piekrist Austrālijas Policijas veiktajai izziņai par
strādāšanu ar veciem ļaudīm.
Mēs palīdzēsim ar apmācīšanu veco ļaužu darbā un dosim padomu un atbalstu.
Atlīdzība noteikta algu likmē. Turklāt, samaksājam arī par nobrauktiem kilometriem
starp klientiem.
Lūdzu sazinājaties ar izpildvadītāju, Heather Pooloo:
Tālrunis: 8764 3669 vai e-pasts: youragedcare@optusnet.com.au
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ieguva siltumu, tos lietoja informācijas
glabāšanai, uztverei un pārraidei, kā arī
ieroču konstrukcijai. Kristālus pielietoja
laika/telpas fabrikas (space-time fabric
angl.) manipulācijām, lai veiktu ceļojumus
lielākos attālumos - zinātne, kas mūsdienu
civilizācijā vēl nav apgūta. Atlantīdā
bija priesteru kārta, un sievietes tanī
ieņēma līdzsvērtīgu posteni kā vīrieši.
Valsts iekārta bija līdzīga mūsdienu
demokrātijas principiem, bet protams, ar
vairākām un grūti izprotamām atšķirībām.
Ilgstošais miers un nepārtrauktā attīstība
atlantiem bija pavērusi iespējas milzīgiem
sasniegumiem gandrīz visās sadzīves
sfērās. Viss bija organizēts vienkārši un
effektīgi. Un - kā tas mēdz būt apstākļos,
kad ilgstoši viss ir lieliskā labklājībā un
bezrūpībā - radās vēlme eksperimentēt
tālāk. Kā būtu, ja pamēģinātu vēl arī tā?
Un konkrēti - atlanti savās laboratorijās
sāka izdarīt tāda veida ģenētiskas
manipulācijas, kas pārsniedz dievišķības
noteiktos parametrus. Jeb, citiem vārdiem,
neatbilst Universā iedibinātiem harmonijas
principiem. Tie sāka ģenētiski krustot
cilvēku ar dzīvnieku. Te saglabājušies
zināmie piemēri grieķu mitoloģijā - kā
minotaurs, kas ir pa pusei cilvēks, pa pusei
zirgs. Vai jūrā – nāra, pa pusei cilvēks,
pa pusei zivs. Šie radījumi nav “izgudroti”
ne Grieķijā, pat ne senajā Ēģiptē, bet
gan ir tiešais vēsturiskais mantojums no
Atlantīdas ziedu laikiem. Šodien vairākus
no šiem vārdiem lieto saistot ar kādu
spilgtu īpašību, piemēram “Nāra” - daile un
valdzinājums, “Minotaurs” vai “Kentaurs”
- spēks un stiprums. Mūsu dvēselēs
dus atmiņas par toreizējiem milzum
augstajiem sasniegumiem, līdz kuŗiem
mēs šodien vēl gluži nesniedzamies. Bet
arī par kļūdām, kuŗas tie pieļāvuši.
Tālāk. Technikas iespējas bija tik
augstas, ka atlanti ar milzu kristāliem sāka
izdarīt ietekmi uz debesu ķermeņiem planētām. Tas radīja grūti prognozējamas

sekas uz Zemes. Visi magnetiskie lauki
ir saistīti - tāpēc kontinentu formācija
un okeanografija saņēma spēcīgus
grūdienus, un to centās līdzsvarot ar
virskārtas iežu kustību atbilstoši. Tādējādi
mikrokosmā - jeb cilvēka ģenētikā uz
Zemes - tika ievests disbalanss, kas
rezonējot viļņveidīgi piepildīja Zemes
biolauku. Tai pat laikā makrokosmā - tika
izdarītas līdz galam neizprastas ietekmes
ar varenajām technoloģijām, par ko šodien
vēl tikai sapņojam.
Tas viss, un bez šaubām - arī vēl citi
disonējoši ar Visuma harmoniju uz Zemes
un debesīs - iemesli - ko radīja varenas,
bet nomaldījušās civilizācijas neapdomīga
rīcība - radīja nepieciešamību pēc totālas
Zemes attīrīšanās. (turpinājums sekos...)
Raimonds Sokolovskis
(referencēm skat. Dr. Dolores
Cannon “Atlantis”, Edgar Cayce
“Atlantis”, Dr. Norma Milanovich “Sacred
Journey to Atlantis”,u.c.) (Bībelē sk. par
Lielajiem Plūdiem - 1. Moz.6-9 nodaļas,
par Universa civilizācijām - Ecehiēla 1.
nodaļu, 1.Moz.6:1-4,u.c.)

Pateicība

Lidijas Budules ģimene izsaka
sirsnīgu pateicību visiem, kas izteikuši
līdzjūtību par Lidijas aiziešanu mūžībā –
paldies par labsirdīgiem vārdiem un par
ziediem. Pateicāmies arī par devīgiem
ziedojumiem, Lidiju atminot, Latvijas
Neredzīgo Bibliotekai. Ar materiāliem no
šīs iestādes, Lidija pēdējos gados varēja
klausīties grāmatas, stāstus un dzejoļus
savā mīļajā latviešu valodā.
Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam!
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PBLA ZIŅU APSKATS
17. jūnijā
Saeima ratificē līgumu par Latvijas
pievienošanos OECD
Saeima ceturtdien (16. jūnijā) divos
lasījumos atbalstīja likumprojektu par
Latvijas pievienošanos Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijai
(OECD), aģentūra BNS noskaidroja
parlamentā. Parlaments likumprojektam
ceturtdien noteica steidzamības kārtu un
likumprojektu arī izskatīja abos lasījumos,
to vienbalsīgi atbalstot.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
( “ Vi e n o t ī b a ” ) , a i c i n o t p a r l a m e n t u
atbalstīt likumprojektu, pauda, ka līdz ar
pievienošanos “tāpat vien nekas nenotiks”,
bet gan būs nepieciešams turpināt darbu
pie ēnu ekonomikas mazināšanas, nodokļu
iekasēšanas veicināšanas un citiem
ekonomiski svarīgiem jautājumiem.
Līdzīgu viedokli iepriekš pauda arī
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs
Ojārs Ēriks Kalniņš («Vienotība»), kurš
līguma iespējamo ratificēšanu nodēveja
par vēsturisku Saeimas lēmumu. «Līdz
ar pievienošanos OECD, kas ir viena
no pasaulē prestižākajām institūcijām,
Latvija iekļausies pasaules attīstītāko

valstu pulkā,» sacīja Kalniņš, norādot, ka
pievienošanās sarunas likušas Latvijai
ievērojami ātrāk paveikt darbus, kuri mūsu
valstij būtu jāpaveic jebkurā gadījumā. [...]
(bns.lv)
Vējonis k ritizē deputātus un Ulmani
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
tradicionālajā uzrunā deputātiem,
noslēdzot parlamenta pavasara sesiju,
kritizējis Saeimas pieņemto likumu kvalitāti.
“Sabiedrība no Saeimas sagaida kvalitatīvu
likumdošanas darbu un pārdomātus
likumus. Tomēr ikdienā nereti gadās
sastapties ar gadījumiem, kad rodas
pamatotas šaubas par likumdošanas
procesa un paša likuma kvalitāti,” no
Saeimas tribīnes deputātiem aizrādīja
prezidents. Viņš jau iepriekš vairākkārt
kritizējis Saeimā iecienīto praksi
trešajā lasījumā, pirms likumprojektu
pieņemšanas galīgajā lasījumā, iestrādāt
tajos konceptuālus priekšlikumus, kas nav
saistīti ar iepriekšējos lasījumos apspriestā
likumprojekta mērķi un tvērumu. “Šādi
priekšlikumi bieži vien nav līdz galam
pilnīgi izstrādāti un apspriesti. Trīs reizes
šajā gadā esmu lūdzis likuma otrreizēju
caurlūkošanu, un visos trijos gadījumos
manus iebildumus izpelnījās tieši trešajā
lasījumā iekļautie priekšlikumi,” atgādināja
prezidents.

Nākamais Ritums būs 2016. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2016. g. 15. JŪLIJAM.
42

Tāpat viņš aicināja deputātus rūpīgāk
izvērtēt gadījumus, kad likumprojektu
virzībai tiek piešķirta steidzamība. “Par
sarežģītiem ierosinājumiem nepieciešamas
pilnvērtīgas diskusijas, ekspertu
uzklausīšana un izsvērta labāko risinājumu
izvēle,” uzsvēra Vējonis.
Prezidents arī aicināja stiprināt Saeimas
analītisko kapacitāti, iespējams, izveidojot
īpašu analītisko struktūrvienību Saeimā,
lai deputātiem būtu pieejama neitrāla,
kvalitatīva analīze par likumprojektos
skartajiem jautājumiem, to ietekmi uz
tautsaimniecību un tiesisko vidi. Prezidents
ieteica likumdošanas procesā vairāk
izmantot Latvijas Zinātņu akadēmijas
zinātnieku potenciālu. Vējonis jau lūdzis
savā paspārnē izveidoto Tiesiskās vides
pilnveides komisiju analizēt likumdošanas
procesu un sniegt priekšlikumus tā
pilnveidošanai, lai meklētu risinājumus
likumu kvalitātes uzlabošanai. Rudenī
prezidents piedāvāšot jaunas idejas
un ierosmes likumdošanas procesa
uzlabošanai.
Prezidents arī atgādināja, ka Latvijas
sabiedrībā aizvien pastāv augsta neticība
valsts varai, kā arī vairākās jomās vairojas
tikai atsevišķu cilvēku labklājība, ne
kopējais labums. Pēc valsts galvas domām,
sociālā nevienlīdzība un neticība valsts
varai ir tās plaisas, kas apdraud mūsu
valsts drošību un nākotni.
Runājot par pozitīvajiem darbiem,
Vējonis pateicās Saeimai par atbalstu
viņa rosinātajiem grozījumiem nacionālās
drošības likumos. “Paldies par kopīgo
darbu! Turpmāk Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem negaidīta militārā iebrukumā
gadījumā būs ļauts izpildīt savu pienākumu
– aizsargāt Latvijas valsti, tās teritoriālo
vienotību un iedzīvotājus no agresijas,
negaidot atsevišķu pavēli. Briesmu
brīdī nebūs iespējama nedz politiska
pakļaušanās citas valsts ultimātiem,
nedz aicinājums palikt savās vietās un

nepretoties agresijai. Mēs aizstāvēsim
savu valsti, savas valsts neatkarību un savu
brīvību!” teica prezidents. Uzmanīgākie
klausītāji šajā citātā saskatījuši pārmetumu
Kārlim Ulmanim par viņa bēdīgi slaveno
frāzi: “Es palieku savā vietā, jūs palieciet
savās.”
(Latvijas Avīze, autors Ģirts Zvirbulis)
20. jūnijā
Pasaules Banka iesaka Latvijai ieviest
darbaspēka nodokļu progresivitāti 19%
zemajām, bet 29% lielajām algām
Pasaules Banka (PB) iesaka Latvijai
ieviest darbaspēka nodokļu progresivitāti
19% zemajām, bet 29% lielajām algām,
šorīt (20. jūnijā) LNT raidījumā «900
sekundes» atzina finanšu ministre Dana
Reizniece-Ozola (ZZS).
Ministre stāstīja, ka PB pēc Latvijas
nodokļu politikas sākotnējā izvērtējuma
piedāvā ieviest progresivitāti darbaspēka
nodokļos, pārskatīt atvieglojumus
uzņēmumu ienākuma nodoklī (UIN), kā
arī pārskatīt mikrozuņēmumu regulējumu.
Runājot par progresivitātes ieviešanu
darbaspēka nodokļos, PB iesaka
progresivitāti gradēt no 19% līdz 29%
atkarībā no iedzīvotāju atalgojuma, proti,
zemāku algu saņēmējiem zemāka procentu
likme, turpretī lielāku algu saņēmējiem
- augstāka. «Patlaban tas ir tikai PB
piedāvājums, jo diskusijas vēl tikai sāksies.
Diskusijas būs smagas, bet meklēsim
Latvijai piemērotāko modeli,» piebilda
Reizniece-Ozola.
«PB iesaka arī pārskatīt UIN atvieglojumus,
palielinot kapitāla nodokļus, lai izskaustu
nodokļu optimizāciju. Tāpat PB atzīst,
ka mikrouzņēmumu regulējums ir labs
uzņēmējdarbības sākumposmā, tomēr šis
režīms būtu jāpārskata, ja lielie uzņēmumi
to izmanto nodokļu optimizācijas nolūkos.
Mikrouzņēmumu režīms būtu jāaizvieto
ar iesācējuzņēmumu jeb «start-up»
regulējumu,» teica ministre.
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Vaicāta, par iespējamajām izmaiņām
pievienotās vērtības nodoklī (PVN),
Reizniece-Ozola atzina, ka PB ieskatā
PVN likmes nav jāceļ, bet gan jāpārskata
līdzšinējie atvieglojumi. «Ja vēlamies
atbalstīt kādu sabiedrības grupu, tad
to labāk darīt ar darbaspēka nodokļu
atvieglojumiem, nevis PVN atvieglojumiem,»
uzsvēra finanšu ministre. Jau ziņots, ka šā
gada janvārī tika parakstīts līgums ar PB
par Latvijas nodokļu politikas izvērtējumu.
PB šo pētījumu veiks par 300 000 eiro. [...]
(tvnet.lv)
Koalīcija virzīs pedagogu algu reformu
izskatīšanai valdībā
Koalīcijas padome pirmdien nolēma
izskatīšanai valdībā virzīt pedagogu
atalgojuma modeļa plānu, ziņo Leta.
Pēc koalīcijas padomes sēdes Ministru
prezidents Māris Kučinskis (ZZS) sacīja,
ka koalīcija vienojās pedagogu atalgojuma
reformas modeli virzīt tālāk izskatīšanai
Ministru kabinetā.
“Vienojāmies, ka [izglītības un zinātnes
ministra Kārļa] Šadurska (V) projekts
iet Ministru kabineta apritē uz priekšu,”
apstiprināja Kučinskis. Viņš norādīja, ka
Finanšu ministrija papildu 4,5 miljonus eiro
pielikumu jau iezīmētajiem 27 miljoniem
eiro neatbalsta, līdz ar to droši vien notiks
līdzekļu meklēšana iekšienē.
Pagājušajā nedēļā izskanēja, ka papildu
budžetā jau iezīmētajiem 27 miljoniem eiro
būtu jāatrod vēl seši miljoni eiro, tomēr, kā

skaidroja Kučinskis, 1,5 miljoni eiro esot
atrasti Izglītības un zinātnes ministrijas
rezervēs. “Ja šī reforma izmaksā 31,5
miljonus, tad es vēlētos no koalīcijas
partijām saņemt skaidru apstiprinājumu
kopējā izpratnē, ka vairāk arī līdzekļu
faktiski nākamā gada budžetā būs ļoti
grūti atrast. Es kā premjers vēlētos vismaz
drošības sajūtu un izpratni par to, ka visas
partijas ir vienojušās, ka šī ir prioritāte un,
iespējams, citas lietas būs uz nākamo gadu
jāatliek,” sacīja premjerministrs.
Ministru prezidents piekrīt Šadurskim,
ka ar pedagogu atalgojuma reformas
jautājumu vairs nedrīkst vilcināties.
“Protams, šajās nedēļās vēl būs sarunas
ar pašvaldībām, bet apmēram jūlijā punkts
Ministru kabinetā ir jāpieliek, par to esam
vienojušies,” sacīja Kučinskis. Šadurskis
teica, ka valdībā šo jautājumu būtu jāskata
5. jūlijā. (irlv.lv)
Izbraukušo latviešu kopienu īpaši
neietekmēs britu izstāšanās no ES,
uzskata vēstnieks Teikmanis
Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas
Savienības (ES) drīzāk varētu ietekmēt
nākotnes imigrantus, vērtējot šāda
iespējamā lēmuma ietekmi uz Lielbritānijā
dzīvojošajiem latviešu imigrantiem un
citiem iebraucējiem, intervijā laikrakstam
“Neatkarīgā Rīta Avīze” prognozē Latvijas
vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis.
“Pieņemu, ka ir jau kāds, kas baidās,
bet šādas bažas vēstniecībā nav izteiktas,”

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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norāda Teikmanis, piebilstot, ka var novērot,
ka ir kāda cilvēku daļa, kas vēlas pieņemt
britu pilsonību vai saņemt rezidenta
statusu. Tomēr tā ir salīdzinoši neliela daļa,
un par šīs vēlmes eksistenci var spriest
pēc tā, ka cilvēki lūdz vēstniecībā izziņas
par savu nesodāmību. Tātad šīs izziņas
viņi vēlas kaut kur tālāk izmantot, uzsver
vēstnieks.
“Man ir grūti pateikt, kas varētu notikt
un kā mūsu lielo imigrantu kopienu varētu
ietekmēt Lielbritānijas izstāšanās no ES.
Domāju, ka lielu ietekmi tas neatstātu.
Tas vairāk varētu attiekties uz nākotnes
imigrantiem, nevis tiem, kuri šeit ir jau
tagad,” viņš prognozē.
Lūgts precizēt, vai tādā gadījumā tie,
kas jau atrodas Lielbritānijā, var justies
samērā droši, Teikmanis uzsver, ka viņu
statuss būs atkarīgs no sarunu rezultāta.
Viņš skaidro, ka Lisabonas līguma 50.
pants ir vienīgais legālais pamats, kas tālāk
var noteikt sarunas starp Lielbritāniju un ES
par izstāšanos noteikumiem. Kādi tie būs,
ja Lielbritānija nobalsos par izstāšanos, to
šobrīd neviens nevar pateikt, viņš akcentē.
Vaicāts, kāds Latvijai būtu vēlamākais
referenduma rezultāts, vēstnieks uzsver,
ka tas būtu, ja “spēcīga Lielbritānija arī
turpmāk atrastos spēcīgā ES, un arī
reformas, kas ES spēcinātu un padarītu to
efektīgāku, būtu Latvijas interesēs.”
Viņš atzīst, ka paredzētais referendums
zināmā mērā ir par to, vai nepieciešams
ierobežot migrāciju. “Tas ir viens no
centrālajiem jautājumiem referenduma
diskusijās,” uzsver vēstnieks, piebilstot,
ka izstāšanās kampaņas organizatori
un vadītāji to tā pozicionē, un viņu
atbalstītājiem tas pilnīgi noteikti ir viens no
centrālajiem jautājumiem. Cits populārs
jautājums ir britu iemaksas ES. Abi šie
jautājumi ir ļoti svarīgi, skaidro Teikmanis.
Šodien oficiāli reģistrēta Kaimiņa partija
«KPV LV»

Šodien (20. jūnijā) oficiāli reģistrēta
Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa
politiskā partija «KPV LV», liecina partijas
mājaslapā publicētā informācija. Mājaslapā
«kampiedervalsts.lv» teikts, ka «10. jūnijā
iesniegtie dokumenti Uzņēmumu reģistrā
ir vainagojušies rezultātiem - reģistrēta
politiskā partija «KPV LV»».
Tuvākajās dienās plānots izveidot
partijas bankas kontu, kā arī būs iespēja
uzņemt jaunos partijas biedrus, teikts
politiskā spēka paziņojumā. «Visiem
jaunuzņemtajiem biedriem būs iespējas
veikt iestāšanās maksu un oficiāli slēgt
uzņemšanas procedūru. Turklāt atbalstītāji
tiks pie ilgi gaidītās iespējas sniegt savu
artavu «KPV LV»,» norādīts mājaslapā.
Kā ziņots, ar mērķi novērst juridiskos
šķēršļus Kaimiņa vadītās partijas
reģistrēšanai politisko spēku bija plānots
pārdēvēt par «KPV.LV». Tomēr punkts no
jaunā nosaukuma izņemts labskanības
labad, aģentūrai Leta skaidroja Kaimiņš.
Iepriekš partija kā savu nosaukumu bija
izvēlējusies «KPV», taču radās juridiska
problēma, lai reģistrētu partiju, jo ar šādu
nosaukumu jau ir dibināta sabiedrība
ar ierobežotu atbildību. Aģentūra Leta
jau ziņoja, ka šā gada 3. maijā Rīgā,
Lielajā ģildē, tika nodibināta pie frakcijām
nepiederošā Saeimas deputāta Kaimiņa
partija. (apollo.lv)
Ārzemju latviešu sportistiem iegūstot
Latvijas pasi, rodas konkurenti uz
olimpiskajiem sapņiem
Kad izskanēja ziņa, ka uz Riodežaneiro
olimpiskajām spēlēm, iespējams, netiks
Latvijas maratoniste Anita Kažemāka
(jo no normatīvu izpildījušajām četrām
sportistēm viņas rezultāts ir vissliktākais),
toties varētu tikt latviešu izcelsmes ASV
sportiste Ariana Hilborna, sociālajos tīklos
Latvijā uzvirmoja neizpratne un līdzjūtība,
sak, kā tad tā – mūsu vietējai sportistei
olimpiāde ies gar degunu, bet Latviju
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pārstāvēs aizokeāna tautiete, kura mūsu
valstī nedzīvo! Līdzjutēji sašutusi spriež
– amerikāniete, kas par savu vecvecāku
dzimteni atcerējusies tikai pirms pāris
gadiem (par Latvijas pilsoni kļuva 2014.
gadā), tagad parādījusies, lai piepildītu
sapni startēt olimpiskajās spēlēs. Taču
vieglatlētika ir sporta veids, kur valda skaitļi
– kurš ātrāk, tālāk, augstāk, tas arī pirmais.
Neklātienes cīņā Hilborna izrādījās labāka
un godam nopelnījusi iespēju startēt Rio.
Hilborna nav vienīgā Latviju pārstāvošā
sportiste, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir
citur. Līdz ar 2013. gadā pieņemtajām
izmaiņām Pilsonības likumā, kas atzīst
dubultpilsonību, ārzemju latviešiem ir krietni
atvieglota iespēja un izvēle saņemt Latvijas
pasi. Pēdējā laikā vairāki ārzemju latviešu
sportisti starptautiskajās sacensībās
pārstāv Latviju. Pēc sabiedrības diskusijām
ap Hilbornu un Kažemāku rodas jautājums:
kā darīsim – ja kādā disciplīnā vai sporta
veidā mums pietiek savu sportistu, tad
nosacītajam ārzemniekam pateiksim –
atvaino, sēdi mājās? Bet, ja citur trūkst,
– laipni lūgts? Runa gan vienā, gan otrā
gadījumā par latvieti vien ir. Un kurš
izmērīs, kurš ir lielāks latvietis?
Saskaņā ar Latvijas Vieglatlētikas
s a v i e n ī b a s ( LV S ) i z s t r ā d ā t a j i e m
noteikumiem mājās jāpaliek Kažemākai.
LVS prezidents Guntis Zālītis skaidroja, ka
rezultāts pēc būtības ir vienīgais objektīvais
kritērijs liekā atsijāšanai: «Bez šaubām,
cilvēcīgi gribas, lai tepat augusī sportiste
startētu olimpiādē. Hilbornu esmu redzējis
vienreiz mūžā, bet tas nav iemesls aizliegt
viņai startēt.» Guntis Zālītis savā ziņā ir
pat priecīgs, ka šāda situācija radusies,
jo nekad iepriekš augstā līmenī tik daudz
gargabalnieku Latvijai nav bijis: «Tas ir
Rīgas maratona dēļ. Pasākumā kopā
piedalās vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku,
un no lielās masveidības daudziem ir āķis
lūpā – rodas tādi, kas grib trenēties un
sasniegt labus rezultātus.»
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Par Rio sastāvu LVS valde lems,
visticamākais, 11. jūlijā – pēc Eiropas
čempionāta noslēguma. Bet gala
lēmumu visos sporta veidos 14. jūlijā
pieņems Latvijas Olimpiskās komitejas
izpildkomiteja. Teorētiski tā var nepiekrist
LVS lēmumam un sūtīt citu sportistu, taču
parasti nenotiek iejaukšanās federāciju
iekšējās lietās, «Latvijas Avīzei» teica
LOK prezidents Aldons Vrubļevskis,
piebilstot: “Mans uzskats? Sportā visu
izsaka rezultāts. Uz pjedestāla augstākā
pakāpiena vienmēr stāv tas, kuram ir
labāks rezultāts. Olimpiskās spēles ir
labāko sportistu sacensība, un tam, vai
sportists piedzimis latviešu ģimenē Latvijā,
ASV vai kur citur, nav nozīmes, ja viņš ir
Latvijas pilsonis.»
Pie Latvijas pases tikuši arī citi ārvalstu
tautieši sportisti. Viņi pagaidām kalnus
nav gāzuši, taču, kad jau trešajā paaudzē
ārvalstīs dzīvojošie cilvēki ar tik siltām
emocijām stāsta par Latviju, – tā ir liela
vērtība.
Jāņu brīvdienās gaiss sakarsīs līdz plus
32 grādiem
Jāņu brīvdienās gaidāms karsts un
sauss laiks - nedēļas izskaņā gaiss
sakarsīs līdz plus 32 grādiem, aģentūra
Leta uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrā. Visas četras
brīvdienas - no 23. līdz 26. jūnijam laikapstākļus Latvijā noteikts augsta
spiediena apgabals, kā ietekmē laiks
būs saulains, silts un bez ievērojamiem
nokrišņiem. Karstā laika dēļ vien atsevišķas
vietās 23. un 24. jūnijā ir iespējams īslaicīgs
un lokāls lietus ar pērkona negaisu.
Savukārt abās svētku dienās gan rīti,
gan naktis būs bez nokrišņiem - lietus
iespējams vien dienas vidū.
Ja otrdien un trešdien gaisa temperatūra
būs ap plus 26 grādiem, Līgo dienā gaiss
sakarsīs jau līdz plus 27 grādiem, bet Jāņu
dienā - līdz plus 29 grādiem. Savukārt 25.

jūnijs būs vēl karstāks - atsevišķās vietās
līdz plus 32 grādiem. Svētdien, 26. jūnijā,
valsts austrumu rajonos joprojām būs
ap plus 30, plus 31 grādu, bet rietumos
temperatūra būs nedaudz zemāka - plus
25, plus 27 grādi. Sinoptiķi prognozē, ka
25. jūnijs paies pilnībā bez nokrišņiem, bet
26. jūnijā no rietumiem pietuvosies neliela
nokrišņu zona, tāpēc naktī rietumos un
dienā centrālajos rajonos iespējams neliels
īslaicīgs lietus. Pēc šī karstuma perioda
temperatūra nedaudz pazemināsies un
nākamnedēļ tāds karstums vairs nav
gaidāms.
Šie būs sausākie un karstākie Jāņi,
kādi pēdējos gados bijuši. Meteorologu
apkopotā informācija liecina, ka siltākā
Jāņu nakts bija 2013. gadā, kad
temperatūra nebija zemāka par plus 16,
plus 17 grādiem. Siltākās svētku dienas
bija 2000.gadā un 2013. gadā, kad gaisa
temperatūra sasniedza plus 25, plus 26
grādu atzīmi. Vēl pirms tam tik karsti Jāņi
bija vien 1979. gadā, kad temperatūra
pakāpās līdz plus 27 grādiem. [...] (leta.lv)
21. jūnijā
OECD pauž nopietnas bažas par KNAB
darbību
Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) Kukuļošanas
apkarošanas starptautiskajos biznesa
darījumos darba grupa Latvijas 2. fāzes
novērtēšanas ziņojumā bija paudusi
nopietnas bažas par Korupcijas novēršanas
un apkarošanas biroja (KNAB) darbību,
ziņo Leta.
Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotajā
informatīvajā ziņojumā, ko otrdien valdība
pieņēma zināšanai, norādīts, ka darba
grupa aicinājusi Latvijas valdību turpināt
atturēties no jebkādiem komentāriem par
KNAB darbību, kas var radīt risku - radīt
priekšstatu par politisko iejaukšanos KNAB
darbā. Tāpat ziņojumā darba grupa norāda
uz nopietnām bažām par KNAB īstenoto
personālpolitiku, kuras rezultātā ir cietis

KNAB izmeklēšanas darbs.
Latvijai būtu proaktīvāk jāizmeklē
jebkuras aizdomas par ārvalstu
amatpersonu kukuļošanas gadījumiem, kā
arī ar to saistītos noziedzīgos nodarījumus,
piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšana un grāmatvedības pārkāpumi.
Ir nepieciešams pastiprināt minēto
noziedzīgo nodarījumu apkarošanu,
nodrošinot atbilstošas apmācības un
ciešāku savstarpējo sadarbību starp
tiesībsargājošām iestādēm un prokuratūru,
pausts darba grupas atzinumā.
Kopumā Latvijas 2. fāzes ziņojumā
Latvijai izteiktas 42 rekomendācijas, kuras
paredz nepieciešamību veikt noteiktus
grozījumus normatīvajos aktos, atsevišķu
iestāžu iekšējo normatīvo aktu, procesu un
vadlīniju nodrošināšanu, izveidošanu vai
grozīšanu, kā arī apmācību veikšanu un
noteiktu pasākumu un darbību īstenošanu
vai atturēšanos no tām. Ziņojums paredz
Latvijai sniegt mutisku ziņojumu par
atsevišķu rekomendāciju īstenošanu
oktobra darba grupas plenārsēdes laikā.
Savukārt par visām 2. fāzes novērtējumā
izteiktajām rekomendācijām Latvijai ir
jāsniedz rakstveida ziņojums 2017. gada
oktobra darba grupas plenārsēdes laikā.
Valdība otrdien (21. jūnijā) nolēma
noteikt TM par atbildīgo institūciju
informatīvā ziņojumā paredzēto uzdevumu
un pasākumu izpildes koordinēšanā.
Kā aģentūrai Leta papildināja tieslietu
ministra Dzintara Rasnača (VL-TB/LNNK)
preses sekretārs Andris Vitenburgs,
oktobrī Latvijai ir jāsniedz ziņojums par
atsevišķu rekomendāciju izpildi, piemēram,
par visaptveroša normatīvā regulējuma
trauksmes cēlēju aizsardzībai izstrādi,
pasākumiem, lai nodrošinātu proaktīvu
ārvalstu amatpersonu kukuļošanas
gadījumu izmeklēšanu, par trūkumu
novēršanu KNAB personālpolitikā, par
veiktajiem Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja likuma grozījumiem,
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lai noteiktu KNAB priekšnieka atlaišanas
pamatu un kārtību, sankciju palielināšanu
par kukuļdošanu, starpniecību kukuļdošanā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un
grāmatvedības pārkāpumiem.
OECD Padome maija pirmajā pusē
pieņēma lēmumu par Latvijas uzņemšanu
organizācijā. Saeima 16. jūnijā galīgajā
lasījumā akceptēja līgumu par Latvijas
pievienošanos OECD. (irlv.lv)
Trīs gadus pēc Rīgas pils ugunsgrēka
joprojām nav zināms, kurš vainīgs un
kurš par to maksās
Tieši pirms trim gadiem sociālajos tīklos
milzu ātrumā izplatījās ziņa, ko daudzi
sākotnēji uzskatīja par joku – «Deg Rīgas
pils». Tagad liesmu nodarītie postījumi ir
likvidēti, bet neatbildēti palikuši jautājumi
– kurš ir vainīgs un kurš par to maksās,
pirmdien vēstīja LTV «Panorāma».
Ziņu, ka deg Rīgas pils, glābēji saņēma
2013. gada 20. jūnija vakarā - ap pulksten
22.30. Tomēr liesmas vēsturisko būvi
postīja vēl līdz diviem naktī. Ar tām cīnījās
kopumā 79 glābēji, vairāki no viņiem –
riskējot ar dzīvību. Par pilnībā likvidētu
ugunsgrēku atzina tikai nākamās dienas
vidū.
Saistībā ar ugunsgrēku šobrīd rit
divi tiesu procesi. Kriminālprocess ar
trīs apsūdzētajiem, kā arī kompensāciju
pieteikumu būvniekiem, un arī civilprocess,
kurā «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ)
vēršas pret uzņēmumiem SBRE, «Skonto
būve» un «Re&Re».
Abos procesos galvenais sadursmes
punkts ir – kur un kā īsti izcēlās ugunsgrēks,
no kā arī izriet – kurš par to atbildīgs.
Neatkarīgus ekspertus, tostarp, no
ārvalstīm, piesaistījušas abas puses. To
atzinumi – kardināli atšķirīgi. Kamēr «Valsts
nekustamo īpašumu» uzrunātie igauņu
speciālisti kā ugunsgrēka izcelšanās vietu
nešaubīgi nosauc to pils daļu, kurā rosījās
būvnieki, būvuzņēmuma SBRE noalgotais
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eksperts no Anglijas rāda citā virzienā.
Ti k m ē r p i l s a t j a u n o š a n a s u n
rekonstrukcijas darbi ir teju noslēgušies, un
jau vasaras beigās tajā varēs atgriezties pils
saimnieks – valsts prezidents. Ugunsgrēka
nodarītie zaudējumi tiek lēsti aptuveni
piecu miljonu eiro vērtībā. Būvnieki par
padarīto darbu Valsts nekustamajiem
īpašumiem izrakstījuši rēķinu.
«Ja izrādīsies, ka SBRE nav vainīgs pie
šī ugunsgrēka iniciācijas tieši vai netieši,
acīmredzot viņi arī nesegs šos izdevumus
un VNĪ apmaksās, ja gadījumā būs kāds
cits lēmums, protams, šis rēķins netiks
apmaksāts
Tuvākā pils krimināllietas tiesas sēde
gaidāma jūlijā, bet straujāk uz priekšu
process varētu pavirzīties rudenī. Ja
kriminālprocess noslēgsies pirmais un tiesa
konstatēs būvnieku atbildību, civilprocess,
visticamāk tiks izbeigts.
Tomēr iespējama arī situācija, kad
krimināllietā apsūdzētie netiek notiesāti,
bet civilprocesā būvnieku atbildība tiek
pierādīta. Šis spriedums ir izšķirīgs arī
pils apdrošinātājiem, kam būvniekiem
nelabvēlīga iznākuma gadījumā
kompensācija par ugunsgrēka nodarītajiem
postījumiem nebūs jāmaksā. Tiesa,
kā norādīja Baltijas apdrošināšanas
nama juridiskā pārstāve, arī, ja atbildīgie
izrādīsies VNĪ, apdrošinātājs vēl spriedīs
par atlīdzības izmaksu. (tvnet.lv)
Vējonis neatbalsta “VIP pacientu”
sistēmas ieviešanu veselības aprūpē
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
neatbalsta ideju par “VIP pacientu”
sistēmas ieviešanu veselības aprūpē, kā
to paredzējusi Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca. Tā vēlas izstrādāt
kārtību, kādā “VIP cilvēki” par pilnu maksu
varēs saņemt pakalpojumus tā, lai par to
neviens neuzzinātu, vēsta aģentūra Leta.
“Domāju, ka nebūtu pareizi Latvijā
ieviest kādu VIP apkalpošanu - tas būtu

nepareizs solis,” intervijā “Radio Baltkom”
otrdien (21. jūnijā) teica Vējonis. Viņaprāt,
vispirms būtu jādomā, kā mazināt rindas
uz pakalpojumu saņemšanu.
Stāstot par savu pieredzi, prezidents
uzsvēra, ka arī pats regulāri dodas pie
ģimenes ārsta, turklāt ir nomainījis ģimenes
ārstu uz Rīgā praktizējošu speciālistu,
lai taupītu savu laiku. Ģimenes ārsts
arī ir tā persona, kas pacientu nosūtīs
uz konkrētām pārbaudēm, ja tādas būs
nepieciešamas.
Savukārt komentējot nepieciešamību
jaunajiem medicīnas speciālistiem pēc
valsts apmaksātām studijām noteiktu
laiku nostrādāt valsts finansētā medicīnas
iestādē, Vējonis uzsvēra, ka tas būtu
pareizi. “Šī sistēma nav jauna un no tā
neviens nemirst,” piebilda prezidents.
Kučinskis: Latvijā jāvirzās uz
darbaspēka nodokļu progresivitāti
Latvijā ir jāvirzās uz darbaspēka
nodokļu progresivitāti, otrdien pēc
valdības sēdes žurnālistiem pauda Ministru
prezidents Māris Kučinskis, komentējot
Pasaules Bankas ieteikumu ieviest Latvijās
progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli
(IIN).
Viņš pauda gandarījumu par Pasaules
Bankas prezentētajiem pirmajiem pētījuma
rezultātiem, norādot, ka minēti konkrēti
priekšlikumu, lai gūtu lielākus ieņēmumus
budžetā un uzlabotu nodokļu sistēmu.
Pēc premjera teiktā, Latvijā ir jāvirzās
uz darbaspēka nodokļu progresivitāti,
taču jautājums ir, kā to darīt - ar tādiem
instrumentiem kā neapliekamais minimums
vai ieviešot progresīvu IIN.
Kučinskis uzsvēra, ka septembrī
vajadzētu būt gatavam Pasaules Bankas
pētījumam un tad gaidāmas diskusijas
starp valdību un sociālajiem partneriem
par pētījuma rezultātiem un ieteikumiem.
[...] (tvnet.lv)
Bēgļiem mācīs latviešu valodu

Lai uzlabotu trešo valstu pilsoņu
iekļaušanos izglītības sistēmā un darba
tirgū, Kultūras ministrija plāno latviešu
valodas apmācības nodrošināt vismaz
1000 cilvēku. Projektu konkursu apmācību
nodrošināšanai plānots izsludināt jūlija
sākumā. Kopumā trešo valstu pilsoņiem
plānots nodrošināt latviešu valodas apguvi
120 stundu garumā. Šim mērķim paredzēti
780 000 eiro no ES Patvēruma, migrācijas
un integrācijas fonda finansējuma. (Latvijas
Avīze)
Pagājušajās brīvdienās uz Latvijas
robežas aizturēti 38 vjetnamieši
Pagājušajās brīvdienās par nelikumīgu
Latvijas valsts robežas šķērsošanu
aizturētas trīs robežpārkāpēju grupas,
kurās bija 38 Vjetnamas pilsoņi un seši
pārvadātāji, Krievijas pilsoņi, aģentūru
BNS informēja Valsts robežsardzē. Kopš
gada sākuma par valsts «zaļās» robežas
nelikumīgu šķērsošanu jau aizturēti
187 trešo valstu piederīgie, tostarp 128
Vjetnamas pilsoņi un 30 pārvadātāji. [...]
(apollo.lv)
Arhibīskaps Vanags: lēmuma maiņa
par sieviešu ordināciju - pašlaik nereāla
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas
(LELB) Sinodes pieņemtā lēmuma par
sieviešu ordinācijas aizliegumu maiņa
pašlaik ir nereāla, uzskata LELB arhibīskaps
Jānis Vanags. Kā skaidroja Vanags, LELB
Sinodes delegāti pieņēma lēmumu izdarīt
labojumu LELB Satversmē, būdami
informēti par Pasaules Luterāņu federācijas
(PLF) politiku sieviešu ordinācijas jautājumā
un apzinādamies, kāda būs partneru
reakcija. PLF padomes nostāja bija
paredzama, un viņu paziņojums par «dziļu
sarūgtinājumu» nav pārsteigums, norādīja
Vanags. PLF Padome ir apliecinājusi, ka
turpinās divpusēju dialogu ar LELB, bet
Vanags jau ir ticies ar PLF prezidentu un
ģenerālsekretāru, lai vienotos par tālākām
sarunām.
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«Tomēr sinodes lēmuma maiņa ir maz
ticama, jo tādam lēmumam vajadzētu iegūt
trīs ceturtdaļas sinodes delegātu atbalsta,
kas pašlaik ir pilnīgi nereāli,» uzsvēra
arhibīskaps. LELB Sinodē ir aptuveni
440 locekļu, no kuriem divas trešdaļas
ir draudžu delegāti. Šajā sinodē ap 40%
delegātu bija sievietes. Tuvākā Sinode būs
pēc četriem gadiem, tātad 2020. gadā. [...]
(tvnet.lv)
22. jūnijā
Latvieši Jāņus svinēs 28 pasaules
valstīs!
Latvieši ārpus Latvijas Jāņus šogad
svinēs vairāk nekā 80 vietās vismaz 28
pasaules valstīs, informēja medija «latviesi.
com» pārstāvis Indulis Bērziņš. Paredzēts,
ka rīt, 23. jūnijā, latviešu centrā «Bērzaine»,
Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā, notiks
Jāņu ielīgošana kopā ar Talsu folkloras
kopu un ansambli «Tals’ trimiš». Svinību
laikā paredzēts koncerts, skaistāko Jāņu
vainagu konkurss, lauku aplīgošana un
daudzas citas latviešu tradīcijām bagātas
aktivitātes.
Savukārt latviešu izklaides pasākumu
organizatori Anglijā «Bērzes Strazdi» rīko,
iespējams, lielāko Jāņu svinēšanu ārpus
Latvijas «Jāņu festivālu 2016», kura laikā
Jāņus sanākušie līgotāji latviešu centrā
«Straumēni» ieskandinās trīs dienu garumā
- no 24.jūnija līdz 26.jūnijam. Festivāla laikā
uz skatuves kāps tādi latviešu mūziķi un
mūzikas grupas kā Aija Andrejeva, «Double
Faced Eels», «Musiqq» un daudzi citi.
Arī citās Jāņu svinībās līgotāji uzņems
viesus no Latvijas. Tā, piemēram, 23. jūnijā
Briselē, Beļģijā, notiks Jāņu ielīgošana
kopā ar folkloras kopu «Tīrums», savukārt
Valensijā, Spānijā, no 23. jūnija līdz 26.
jūnijam Latviešu biedrība Spānijā aicina uz
Jāņu ielīgošanu, kurā viesosies rotkalis no
Liepājas Andris Grebis ar vairāk nekā 40
gadu amatnieka pieredzi.
No 24. jūnija līdz 26. jūnijam latviešu
kultūras biedrība «Saime» ielūdz uz
50

kopīgām Līgo svētku svinībām
Dienvidvācijā, kur notiks Liepupes tautas
nama amatierteātra brīvdabas izrāde
«Īsa pamācība mīlēšanā» ar deju kopas
«Trejdeksnītis» līdzdalību.
Tikmēr 25. jūnijā Ņūdžersijā, ASV,
interesenti varēs apmeklēt Jāņu ielīgošanu
kopā ar Initu Āboliņu un Normundu Ķieti
no mūzikas grupas «Lauku muzikanti» - to
vadīs un apmeklētājus izklaidēs dziedošie
aktieri no Dailes teātra un Liepājas teātra.
Tāpat 25. jūnijā norisināsies latviešu
folkloras nodarbība Jāņu tradīciju
noskaņās Cīrihē, Šveicē, kopā ar mūziķi
un folkloras entuziasti Ilgu Reiznieci. Šīs
dienas vakarpusē Ilga Reizniece kopā ar
Māri Muktupāvelu no «Iļģiem» viesosies
Šveicē, kur par lustīgo atmosfēru palīdzēs
rūpēties mūziķe no folkloras draugu grupas
«Skandinieki» Zoja Heimrāte.
Sagaidāms, ka 23. jūnijā Jāņus ielīgos
Luksemburgā, sanākušajiem kopīgi pinot
vainagus, ejot rotaļās ar lieliem un maziem,
kurot ugunskuru un ļaujoties dziesmu varai.
Tāpat šajā dienā interesenti pulcēsies uz
svētku ielīgošanu Meksikas pilsētā Mehiko.
Šo tradīcijām bagāto svētku laiku
noslēgs līgotāji 2. jūlijā Dzintaros, Austrālijā,
kur sanākušie pulcēsies uz vainagu pīšanu,
sadziedāšanos un sadancošanos, Jāņu
alus malkošanu un ugunskura kurināšanu.
Jau mēneša sākumā, 4. jūnijā, Itālijas
un itāļu Šveices latviešu biedrība «Alisi»
ar Latvijas vēstniecības Latvijā atbalstu
rīkoja Jāņu ielīgošanas svinības kopā
ar Ilgu Reiznieci un Zoju Heimrāti. Vīnē,
Austrijā, Latvijas koklētāju ansamblis
«Teiksma» 18.jūnijā aicināja uz kopīgu
sadziedāšanos - ansambļa pavadībā pēc
koncerta dejotgribētājiem bija iespēja
izmēģināt tradicionālās Jāņu rotaļas un
dejas.
Par muzikālo noskaņu un danču
mācīšanu 18. jūnija Novodesā, Brazīlijā,
rūpējās mūziķes «Māsas Dimantas»,
savukārt Berlīnē, Vācijā, šajā dienā par

izklaidi rūpējās folkloras un tradīciju
zinātājas un mūziķes - Dina Liepa, Elizabete
Miltiņa un Baiba Indrevica no Latvijas
folkloras kopām «Kokle» un «Laiksne».
Tāpat 18. jūnijā Zviedrijā norisinājās
Jāņu tirdziņš Stokholmā, uz ko aicināja
Zviedrijas Latviešu apvienības valde,
Upsalas un Stokholmas nodaļa, savukārt
Vīnē interesenti pulcējās uz lustīgām
Jāņu svinībām, ko rīkoja Latviešu biedrība
Austrijā. (tvnet.lv)
Mūrniece: šajā vakarā ir labi sajust
zemes spēku
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece,
sveicot visus Latvijas iedzīvotājus un
tautiešus ārzemēs Līgo svētkos, novēl
ikvienam šajos svētkos atrasties tuvāk pie
dabas, kur šo svētku būtība ir sajūtama
vislabāk.
Jāņos mēs redzam un sajūtam, kā daba
uzplaukst visā krāšņumā un dāsni šajā
skaistumā dalās ar mums. Mēs izjūtam
vienotību ar dabu, un pat visrūdītākajam
pilsētniekam zāļu vakarā rodas vēlēšanās
nopīt vainagu, atgulties pļavā, raudzīties
jāņugunīs, sagaidīt saullēktu. Šajā vakarā
ir labi sajust zemi un zemes spēku, saka
I. Mūrniece.
Mūsu valsts iedzīvotāji lepojas ar
Latvijas dabu un latviešu tradīcijām. Jāņus
tradicionāli uzskata par vislatviskākajiem
svētkiem, un to burvība visvairāk izpaužas
tradīcijās vīt vainagus, pacelt alus kausu,
nobaudīt Jāņu sieru, dziedāt pie ugunskura,
sveicot saullēktu.
Saeimas priekšsēdētāja izsaka
gandarījumu par to, ka arvien vairāk
latviešu Jāņos uzvelk tautastērpu vai
izmanto savā apģērbā folkloras motīvus,
apjož tautisku jostu, greznojas ar saktu.
“Prieks, ka patriotisms un interese par
tradīcijām pieaug tieši jauniešu vidū.
Jūtama arvien lielāka vēlme apzināties
savu latvisko identitāti, savas saknes.”
Ināra Mūrniece novēl aizvadīt Jāņus ar

labām domām, saudzīgu attieksmi pret
vidi un pārliecību par drošu mājupceļu pēc
svinībām. (nra.lv)
Valsts prezidents un Iveta Vējones
kundze tiekas ar “Sveika, Latvija!”
dalībniekiem
Valsts prezidents Raimonds Vējonis un
Iveta Vējones kundze otrdien, 21. jūnijā,
tikās ar Amerikas Latviešu apvienības
projekta “Sveika, Latvija!” dalībniekiem.
“Sveika, Latvija!” ir izglītojoša programma
13-15 gadus veciem Amerikas latviešu
jauniešiem, kuras laikā tie apceļo Latviju,
kā arī iepazīst tās kultūru un tradīcijas.
(president.lv)
LELB liek šķēršļus Liepājas draudzes
lēmumam atšķelties
Lai gan pēc Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas (LEBL) lieguma
sievietēm kļūt par mācītājām Liepājas
Krusta draudze nolēma izstāties no
LELB, nu organizācija liek šķēršļus šādai
draudzes rīcībai, atlaižot tas vadību.
Intervijā Latvijas Radio raidījumā
“Pēcpusdiena” Liepājas Krusta draudzes
mācītājs Mārtiņš Urdze stāsta, ka jūnija
sākumā kopsapulcē draudzes vairākums
nolēma, ka izstāsies no LELB. “Tas savā
ziņā bija protests, ka sievietēm LELB
nav tiesību tik ordinētām par mācītājām,”
apliecina Urdze.
Taču pirms nedēļas LELB vadības
institūcija Kapituls pieņēma lēmumu
atlaist Liepājas Krusta draudzes padomi,
valdi un priekšsēdētāju. Tā vietā iecelta
pagaidu komisija ar juristu priekšgalā,
norāda draudzes mācītājs. Turklāt draudze
jau bija iesniegusi Uzņēmuma reģistram
dokumentus par izmaiņām. “Kā var atlaist
draudzi, kas jau ir aizgājusi?” pauž Urdze.
Draudzē, kurā ir aptuveni 120
locekļi, šāda situācija radījusi pamatīgu
satraukumu. Šonedēļ draudze tikās ar
tās pagaidu pārvaldi, kura paziņoja, ka
Turpinājums 54. lpp.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪLIJĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 31. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
AUGUSTĀ
Svētdien, 7. 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
JŪLIJĀ
Svētdien, 3.
A.Kristovskis
Svētdien, 10.
J.Trumpmanis
Svētdien, 17.
U.Hāgens
Svētdien, 24.
J.Turmanis
Svētdien, 31.
J.Rīmanis
AUGUSTĀ
Svētdien, 7.
A.Kristovskis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
JŪLIJĀ
Svētdien, 3.
L.MacPherson
Svētdien, 10.
I. Mačēna/ I Upīte
Svētdien, 17.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 24.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 31. M.Timermane/A.Zodiņa
AUGUSTĀ
Svētdien, 7.
R.Plikše/V.Galviņa
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 10. jūlijā, plkst. 14.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
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

271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 3.
Olafs Šics
Svētdien, 10.
Olafs Šics
Svētdien, 17.
Olafs Šics
Svētdien, 24.
Olafs Šics
Svētdien, 31.
Olafs Šics

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Ir viedoklis, ka – lai gan šobrīd visi
dzīvojam uz Zemes (vismaz fiziski),
tomēr agrāk esam pabijuši arī citās
vietās Visumā. Kā zinām – Universs
ir milzīgs, un kūsā – pilns ar dzīvību.
R.S.
(skat.Dr.Dolores Canon “The Convoluted
Universe”, Dr.Brian Weiss “One Soul,
Many Bodies” u.c.) (Bībelē skat.
Ecehiēla 1. nod.,1.Moz.6:1-4,u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪLIJĀ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 Bībeles stunda.
Svētdien, 17. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 24. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 31. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.
Gundega Zariņa
Svētdien, 10.
Marita Lipska
Svētdien, 17.
Gundega Zariņa
Svētdien, 24.
Marita Lipska
Svētdien, 31.
Gundega Zariņa
DRAUDZE S 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
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Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
0420 705 263
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,

NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

PBLA ziņas – turpinājums. no 51. lpp.

Tajā līdz šim bija rakstīts, ka ordināciju
var lūgt ikviens, kurš ir atbilstoši LELB
kārtībai Dieva aicināts un sagatavots
mācītāja amatam. Taču šobrīd satversmē
nostiprināja principu, ka LELB ordinēs tikai
vīriešus.
Savukārt Liepājas Krusta evanģēliski
luteriskās baznīcas draudze šī aizlieguma
dēļ nolēma izstāties no Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas (LELB) un iestāties
Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
ārpus Latvijas (LELBĀL). (lsm.lv)
25. jūnijā
Lielbritānijas pārstāvis EK paziņo par
demisiju; portfeli nodos Dombrovskim
Lielbritānijas pārstāvis Eiropas Komisijā
(EK) Džonatans Hils sestdien paziņoja,
ka atkāpsies no amata pēc tam, kad
referendumā Lielbritānijas vēlētāji atbalstīja
valsts izstāšanos no Eiropas Savienības
(ES), un viņa pienākumi tiks uzticēti EK
viceprezidentam Valdim Dombrovskim. Hils
pauda «ļoti lielu vilšanos» par referenduma
rezultātu, tomēr atzina, ka «izlietu ūdeni
nesasmelt».
«Pārejot jaunā posmā, nedomāju,
ka būtu pareizi, ja es turpinātu darbu kā
Lielbritānijas virzīts komisārs it kā nekas
slikts nebūtu noticis,» teikts ES finanšu
pakalpojumu komisāra Hila izplatītajā
paziņojumā.
«Atbilstoši tam, par ko pirms dažām
nedēļām runāju ar EK prezidentu,
esmu viņam pateicis, ka man vajadzētu
atkāpties,» Hils informēja par sarunu ar
Žanu Klodu Junkeru.

nākamsvētdien būs jau cits mācītājs.
Turklāt šajā gadījumā strīds ir arī par
nekustamajiem īpašumiem. Lai gan
draudze īpašumus – draudzes māju un
baznīcu – reģistrējusi Zemesgrāmatā kā
savus, taču draudze ir pakļauta LELB
vadībai un bez iespējām realizēt savas
tiesības. Šāda kārtība noteikta draudzes
nolikumā. Viņš šo situāciju skaidro ar LELB
varas izrādīšanu, raidot signālu arī citām
draudzēm par izstāšanās riskiem.
Par šādas situācijas rašanos nožēlu
pauž LELB Liepājas bīskaps Pāvils
Brūvers, skaidro – baznīca nevar pieņemt,
ka mācītājs, kurš grib aiziet no LELB,
paņem visu draudzi. “Viņam līdzi var
aiziet kaut vai 90%, bet draudzi mēs
tā neatlaižam, tā paliek. Mums jau nav
nekāda naida. Mēs varam saprast viņa soli.
Bet ir katram savs viedoklis un intereses.
Tāpēc izveidojām pagaidu pārvaldi. Mūsu
intereses, lai paliek baznīcas vienotība,”
saka Brūvers. Viņš atklāj, ka Liepājas
Krusta draudzē aptuveni 80% izteikuši
vēlēšanos aiziet no LELB.
Viņš gan domā, ka daļa draudzes
locekļu varētu pārdomāt. Brūvers pieļauj
iespēju vienoties ar to draudzes daļu, kas
aizies no LELB, par iespējām lietot telpas.
Vēstīts, ka Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīca jūnija sākumā nolēma
aizliegt sievietēm kļūt par mācītājām.
Lielākā daļa jeb 77% LELB Sinodes jeb
augstākās lēmējinstitūcijas dalībnieku
atbalstīja baznīcas satversmes grozīšanu.
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Latvia celebrates Midsummer or Ligo!
on June 23-24
RIGA, June 23 (LETA) - June 23-24
are public holidays in Latvia, and the whole
country celebrates Midsummer or Ligo!,
a festival rooted in the pagan tradition of
greeting summer solstice.
Traditionally, revelers will make crowns
of oak leaves and flowers, sing folk songs
and gather at bonfires to wait for the dawn.
One must not sleep on the Midsummer
night or else the person will be sleepy all
year.
Bonfire is an essential part of the
celebration. Jumping across flames is
a tradition supposed to bring one good
health, and the fields where the fires are lit
will be blessed with prosperity and fertility.
Beer and traditional caraway-seed
cheese are typically served during the
Ligo! festivities.
Latvian president regrets UK’s decision
to leave EU
RIGA, June 24 (LETA) – Latvian
President Raimonds Vejonis voiced
regrets over the UK’s decision to leave the
EU, the President’s Chancellery reported.
At the same time, Vejonis underscored
that the UK will remain an important ally
and an international partner for Latvia and
the EU also in the future.
“It is clear that the UK’s decision will
influence and change the EU. The bloc’s
member states should do everything
possible to retain the achievements of
the integration process, at the same

time, promoting economic growth, global
competitiveness and public support,” said
Vejonis.
The president said that in the nearest
time negotiations on the exit terms and
further relations. The Latvian government
has to do everything necessary to defend
its national interests and interests of its
nationals in the UK.
“We should achieve a solution
acceptable for all involved parties. This
is an unprecedented occasion in the EU’s
history, therefore, it is difficult to predict
the length and outcome of this process,”
said Vejonis.
Latvian government will protect
interests of Latvian nationals in UK
RIGA, June 24 (LETA) - The Latvian
Ministry of Foreign Affairs regrets the
outcome of the United Kingdom’s European
Union membership referendum, LETA
learned from the ministry.
The United Kingdom will remain an
important ally and international partner to
Latvia. Close relations will be maintained
including in foreign affairs and security
policy.
In the near future, negotiations must
begin concerning the conditions on which
the United Kingdom will withdraw from the
European Union and a future model of the
relationship.
In these negotiations, the Latvian
government will make every effort to
protect its national interests, the interests
of Latvian nationals in the U.K. and
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the EU’s common interests. A solution
acceptable for all the involved parties
needs to be reached.
This is an unprecedented occasion
in the EU’s history; therefore, it is difficult
to predict the length and outcome of this
process.
38 Vietnamese migrants held on Latvian
border last weekend
RIGA, Jun 21, BNS - Three groups
of trespassers, including 38 citizens of
Vietnam and six traffickers, were held for
illegally entering Latvia last weekend, BNS
was told at the State Border Guard.
Since the beginning of this year, 187
illegal migrants have been detained for
crossing Latvia’s “green” border, including
128 Vietnamese and 30 traffickers.
As many as 463 citizens of third
countries, including 309 Vietnamese and
87 traffickers, were detained at the Latvian
border in 2015.
Statistics show that illegal border
crossings has continued to rise in Latvia
lately.
Latvia’s only porcelain factory lures
10,000 yearly visitors
Public Broadcasting of Latvia, 7. june,
2016
The former dairy at Ineši is glistening
with hues of white other than that of milk.
Fifteen people now work in Latvia’s only
porcelain factory, which successfully
weathered the economic downturn and
now boasts about 10,000 annual visitors,
reported Latvian Television Saturday.
Artist Jānis Ronis, who owns the place,
moved to the countryside nine years ago,
and has since settled down and managed
to build a factory and launch a porcelain
painting workshop.
Initially the wares were manufactured
after a recipe of the former Rīga Porcelain
Factory, however now the porcelain clay is
brought from England.
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The wares are designed by Jānis Ronis
and his former study mates.
Recently porcelain cats have come
into vogue, and each year porcelain
enthusiasts eagerly await the fair of
the Latvian Ethnographic Open Air
Museum, which serves as a departure
point for the following year.
Documentary film trilogy about
Šķērsiela in Pārdaugava released on
DVD
Egils Kaljo, 2016 January 14
The award winning series
of Šķērsiela documentary films has been
released on DVD. The series, made up
of three films – Šķērsiela (1988), Jaunie
laiki Šķērsielā (1999), and Kapitālisms
Šķērsielā (2013) are directed by Ivars
Seleckis, and trace the lives of those
who live on the Šķērsiela road in the
Pārdaugava region of Riga. The films
revisit its subjects approximately every ten
years (similarly to British director Michael
Apted ‘s Up Series documentary project)
and present their stories.
Though the film is meant as a
documentary of “ordinary” people on an
“ordinary” street, the characters are all
memorable and engaging. The films are
also a kind of time capsule of Latvia and
how major events affected everyday life,
and how Latvia in many ways has changed
dramatically in the last 25 years, and, how
in certain ways, it has not changed at all.
The films, sold separately, are all region
0 PAL DVDs (which should play on most all
DVD players), and are in Latvian and have
English and Russian subtitles. Irritatingly,
however, the film producers subscribe
to the notion that everyone who speaks
Latvian also speaks Russian, and do not
provide Latvian subtitles when someone
is speaking Russian. As a bonus, the films
include interviews with director Seleckis
and scenographer Tālivaldis Margēvičs.

For further information, please visit the
EDFS website.
Prime Minister Invites Pope Francis to
Visit Latvia
Latvian Institute, 24.06.2016
Latvian Prime Minister Māris Kučinskis
met with His Eminence, Cardinal Pietro
Parolin, State Secretary of the Holy See,
on Thursday, May 12, in Rīga. During the
meeting, the Prime Minister invited His
Holiness Pope Francis to visit Latvia in
2018, when this country and the other
Baltic States will be celebrating the
centenary of their independence. The
Cardinal thanked Mr Kučinskis for the
invitation and promised to convey it to
the Pope.
The Prime Minister emphasised the
excellent relationship between Latvia
and the Holy See. The Vatican has
always supported Latvia’s aspirations
for independence and never recognised
the country’s incorporation into the
Soviet Union. Mr Kučinskis also spoke
about successful collaboration between
the Roman Catholic Church and the
Latvian government in the field of social
justice. The Church helps to strengthen
social values and provides specific
assistance in rebuilding the country’s
social environment, he said. The Prime
Minister and the Cardinal also discussed
current developments in Europe, including
the issue of asylum seekers.
Latvia’s ruling coalition agrees to
put teachers’ wage reform before
government
2016-06-20, BNS/LETA/TBT STAFF/
RIGA
The council of the ruling coalition
parties today agreed to send to the
government for review the draft model of
a new pay system for teachers.
“We agreed that the draft model created
by (Education and Science Minister) Karlis

Sadurskis (Unity) should be forwarded to
the Cabinet of Ministers for further review,”
Latvian Prime Minister Maris Kucinskis
(Greens/Farmers) told the press after the
meeting of the ruling parties.
He said that the Finance Ministry
was against granting 4.5 million euros
in addition to 27 million euros already
earmarked for the wage reform; therefore
the government will have to keep looking
for further economising options within the
existing budget. Last week the required
additional financing was estimated at 6
million euros but now 1.5 million euros
have been found in the Education and
Science Ministry’s budget.
Sadurskis said that the government
should review the wage reform on July 5
after the matter had been discussed at the
Cabinet of Ministers Committee.
Teachers’ minimum monthly wage
in Latvia is to be raised from 420 euros
to 680 euros, or by 62 per cent next
academic year, starting on Sept. 1, 2016,
under the new pay system proposed by the
Education and Science Ministry.
Fairy Tale series “Eža Kažociņš” coin
released
Egils Kaljo, 2016, May 17
As the first commemorative collector’s
coin released in 2016, the Bank of Latvia
has chosen to continue the Fairy Tale
(‘’Pasaku monēta’) series (the first release
– ‘Pieci kaķi’ was released in 2015),
this time producing a coin inspired by
the Latvian folk fable ‘Eža kažociņš’
(Hedgehog’s Coat).
‘Eža kažociņš’, the story of a hedgehog
that, regardless of his small stature, is able
to herd pigs in the forest. The hedgehog,
using his cleverness and bravery, marries
the princess and he himself turns into a
prince. One of the most popular variations
of the story was by Vilis Plūdonis in 1921,
as well as poet Māra Zālīte’s interpretation
57

in 1991.
The oval shaped coin, minted by UAB
Lietuvos monetų kalykla (Lithuania), was
designed by Gundega Muzikante, and
the plaster model was created by Ligita
Franckeviča. The silver proof quality coin
has a mintage of 10,000 and has a nominal
value of 5 Euro.
This is not the first time the hedgehog
has appeared on Latvian currency – a
special 1 Lats coin was produced in 2012.
In addition to Fairy Tale Coin II, further
collector’s releases planned for this year
will include the following themes:
The 150th anniversary of the birth of
Latvian artist Janis Rozentāls
Latvian porcelain
Entrepreneurship
The Golden Brooch I (The first coin in
the planned three-coin series dedicated
to the centenary of the State of Latvia in
2018)
The Christmas Battles
Innovative coin The Earth
For further information, please visit the
Bank of Latvia Collector’s Coin website.
Viegli Fund third CD again features
songs with lyrics by Ziedonis
Egils Kaljo, 2016, February 21
The Viegli Fund, a charitable
organization that, according to its website,
has as one of its main goals “realizing
the ideas and continuing the values of
Imants Ziedonis” (famed Latvian poet
that died in 2013), has released the third
CD in the Viegli series – Loks paliek
vaļā. This CD, continuing in the tradition
of 2013’s Vakars. Pietura. Jasmīns and
2011’s Viegli, features songs with lyrics by
Ziedonis performed by many well-known
Latvian artists.
Many notable Latvian musicians
perform on the album, including Renārs
Kaupers from Prāta Vētra, Jānis HolšteinsUpmanis (better known as Goran Gora),
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Māra Upmane-Holšteine from Astro-n-out,
singer/songwriter Kārlis Kazāks, composer
Raimonds Tiguls, kokle player Laima
Jansone, and many others.
The fund has begun accepting
submissions for the 2016 Laiks
Ziedonim award, which, according to the
website, are awarded in five categories –
science, local history, children and youth,
economics and literature. Applications are
due by February 26.
For further information, please visit
the Viegli Fund website and the Laiks
Ziedonim website.
Latvian Museum of Contemporary Art a
catalyst for changes in Latvia
2016-06-15, The Baltic Times
Set to become a cultural and arts
centre of interregional as well as national
significance, the planned Latvian Museum
of Contemporary Art (LMoCA) in Riga
is set to open in Nov. 2021. LMoCA
will be situated within the 24.5-hectare
territory of the business and leisure centre
New Hanza City (NHC), in the quarter
between Hanzas iela, Pulkveza Brieza
iela, Skanstes iela, and Sporta iela.
The museum will be adjoined by a
number of office buildings, including the
headquarters of ABLV Bank, a hotel,
conference centre, exclusive apartment
district, a pre-school educational
facility, as well as an urban garden
with spacious and verdant grounds for
recreation at the heart of the territory.
LMoCA, a unique collection, will span art
and visual culture in Latvia and the Baltic
Sea region from the 1960s to the present
day.
The new circa 30-million-euro museum,
funded by the Boris and Inara Teterev
Foundation and the ABLV Charitable
Foundation, who are working closely with
the Ministry of Culture of the Republic of
Latvia, aims to become the most visited

art museum in the Baltic States.
“It is a source of pride that we can
experience the first example in Latvia’s
history of cultural patronage on such
a scale. The new museum building is
becoming a catalyst for changes in
Latvia. It is an affirmation of the power of
private public partnership and the ability
to significantly influence our cultural
environment,” said Dace Melbarde,
Minister for Culture of the Republic of
Latvia.
“The ambitiousness of the project
proves that, by involving the private
sector, it is possible to embark on the
construction of large-scale, nationally
important infrastructure. The creation of
the museum is also a huge investment in
the shaping of Latvia’s international image.
I am glad that this project has already
made creative partnerships between the
world’s top class and Latvian architects’
offices.”
The Latvian Museum of Contemporary
Art Foundation (LMoCAF) hosted on
June 6 presentations delivered to the
competition jury by each of the shortlisted
seven architectural teams vying to win the
commission for the LMoCA. Each team
presentation is a collaboration between
an international architectural practice and
local Latvian architects.
The jury was comprised of David
Bickle (chair), Director of Design,
Exhibitions, and FuturePlan, Victoria and
Albert Museum; Uldis Balodis, Architect,
representing the Ministry of Culture; Gianni
Botsford, Director & Head of Design,
Gianni Botsford Architects; Janis Dripe,
Architect, representing the Ministry of
Culture; Reinier de Graaf, Partner, Office
for Metropolitan Architecture (OMA),
and Director of AMO (OMA’s think tank);
Luke Jerram, visual artist and director of
Luke Jerram Ltd; Ieva Valtere, Executive
Director, Pillar Management, SIA; Elina

Vikmane, Board Member, LMoCAF.
The jury later met on Monday, June 6, and
Tuesday, June 7 to select a winner. The
winner of the competition is expected to be
announced in mid to late June.
The presentations, which were
delivered in English, formed part of the
jury assessment. Each of the proposals
was on display prior to the presentations.
The competitions’ seven shortlisted
architectural firms included: Lahdelma
& Mahlamaki Architects (Finland) and
MADE arhitekti; Henning Larsen Architects
(Denmark) and MARK Arhitekti; Neutelings
Riedijk; Architects (Netherlands) and
Brigita Bula arhitekte; Sauerbruch Hutton
(Germany) and Arhitekts Ingurds Lazdins;
wHY (US), OUTOFBOX Architecture and
ALPS; Caruso St John Architects (UK) and
Arhitektu birojs Jaunromans un Abele; and
Adjaye Associates (UK) and AB3D.
“There was great excitement in the
Foundation when we saw the submissions.
We were so thrilled with these and we
wanted the general public to see them
too — these seven proposals have come
out of a hugely creative collaboration
between international architectural
practices and Latvian architects,” said
Romans Surnacovs, Chair of the LMoCAF.
“We would like to thank all the teams for
participating in the competition and allowing
us to present their design concepts for the
forthcoming contemporary art museum not
only to the competition jury, but also to the
general public, architectural professionals
and students, and the art community.”
An online gallery showcasing the seven
shortlisted design concepts for the LMoCA
Design Competition has been launched
by the competition’s organisers, Malcolm
Reading Consultants, in association with
the LMoCA.
Population ageing named as serious
future problem for Latvia - Barometer
survey
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2016-06-15, The Baltic Times
More than a half or 57 per cent of
respondents believe that population
ageing will become a serious problem in
Latvia during the next five years, according
to the Baltic International Bank Latvia
Barometer survey.
Social inequality was mentioned as
a significant problem by 42 per cent,
labour shortage by 40 per cent, and poor
economic situation by 39 per cent of
respondents.
In the opinion of 31 per cent, large
numbers of immigrants will become a
major problem for Latvia over the next
five years.
High unemployment was mentioned by
27 per cent, tough economic competition
with other countries by 18 per cent,
differences between ethnic groups by 10
per cent, geopolitical tensions by 8 per
cent, and environmental problems by 4
per cent.
The respondents were asked to name
the three biggest problems that Latvia was
likely to face in the next half-decade.
Compared to a similar poll in Jan.
2015, the number of respondents worrying
about population ageing, poor economic
situation, and large numbers of immigrants
has increased this year but fewer
respondents think that unemployment,
economic competition with other countries,
differences between ethnic groups, and
geopolitical tensions would be among
Latvia’s biggest problems in the near
future.
The latest poll was carried out by SKDS
pollster among 1,005 residents of Latvia
aged 18 to 74 years between May 21 and
June 1.
Baltic International Bank Latvia
Barometer is a survey of the public

sentiment in Latvia about different social,
economic, and other matters.
Barometer surveys had been conducted
monthly since 2008 by DNB Banka, but
recently the bank decided to stop the
surveys because of minimal changes in
public sentiment over the last four years,
which can be explained by continued
moderate growth in the Latvian economy.
Now Baltic International Bank has
decided to support monthly Barometer
surveys, believing that this unique survey
should continue.
Dombrovskis takes over British
commissioner’s job
2016, 26 June, Public broadcasting
of Latvia
Latvia’s European Commission
Vice-President, Valdis Dombrovskis, on
Saturday took over the powers of Britain’s
EU Commissioner following the latter’s
resignation.
British commissioner Lord Jonathan
Hill quit following the June 23 referendum
in the United Kingdom which sees that
country set to leave the European Union
in coming months.
In a statement Hill said: “I wanted it to
end differently and had hoped that Britain
would want to play a role in arguing for an
outward-looking, flexible, competitive, free
trade Europe. But the British people took a
different decision, and that is the way that
democracy works.”
Hill had responsibility for Commissioner
for financial stability, financial services and
capital markets union, so Dombrovskis
was the clear candidate to take over as
he already has responsibility for the euro
and social dialogue.
Dombrovskis said via Twitter: “Currently
the most important thing is to ensure
stability on the financial markets.”
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