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Gribētos, lai latviskais gars, kas caurauž 
Jāņu nakti, saglabātos arī ikdienā

Jāņugunis ir mūsu tautas acis. Kad Līgo vakarā koku galotnes lēni iegrimst 
tumsā un miklajā zālē dusēt nolaižas vēji, aizeju Daugavas krastā, lai pavērotu, 
kā lēnām, viens aiz otra, iedegas ugunskuri. Liekas – likteņupe mostas un no 
senatnes manī raugās simtiem spožu acu pāru. Caur uguns mēlēm aizgājušās 
paaudzes vēro, vai latvieši vēl dzīvo Daugavas krastos, vai esam vienoti un vai 
Daugavas abas malas mūžam nesadalās? Vai senču mantojums – Kurzeme, 
Vidzeme, Zemgale un Latgale – vēl aizvien ir mūsu, latviešu, zeme?

Apsēžos uz pelēka akmens. No pļavas nāk miglas vāli un vakara drēgnums, 
bet akmens, dienas saulē sasilis, vēl aizvien ir silts. Jāņu nakts smaržojošā zāle, 
ugunskura smārds un apkārt valdošā gaisotne, manuprāt, ir gada visspilgtākā 
latviskuma sajūta. Kāpēc Jāņi ir tik latviski? Līgo naktī mēs visi atgriežamies pie 
savas – latviešu tautas reliģijas. Daba ir mūsu dievnams, un vienu reizi gadā mēs 
ieejam šajā baltu cilšu svētnīcā, lai garā atkal savienotos ar senču dievībām – 
Zemes māti Māru, sauli un mēnesi. Tieši tāpēc šī nakts ir tik mītiska un suģestējoša. 
Teikām, ticējumiem un auglības pilnbrieda apvīta. Kaut šodien Jāņu naktij virsū 
klājas uzsārņojumi – diskotēkas, koncerti un šašlika ēšana –, savā zemapziņā, 
varbūt pat paši to neapzinoties, mēs atgriežamies pie baltu tautu sargājošajām 
dievībām. Vasaras saulgriežos latvieši atkal un atkal atjauno saiti ar savu garīgo, 
latvisko reliģiju. Varbūt saites atjaunošana ir Jāņu nakts augstākais uzdevums? 
Altāris ir apjozts ar auglības pilnbriedā pulsējošām ozollapu, meiju un pļavas ziedu 
vītenēm, Zemes māte plaši atver sava dievnama durvis, lai mēs varētu iedegt 
altārugunis un atgriezties savās garīgajās mājās. Ne jau velti svešas varas Līgo 
svētkus nicināja un Pelšes laikā pat aizliedza. Pārāk spēcīgi latviskumā, pārāk 
atjaunoti savā nacionālajā garā mēs nākamajā rītā iznācām no Māras  svētnīcas.

Kā gribētos, lai latviskais gars, kas caurauž šo nakti, saglabātos arī ikdienā un 
visā Latvijā. Jāņu nakts dod man spēku teikt – par latvisku Latviju!

Agris Liepiņš
Latvijas Avīze



2

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

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

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Senioru saiets
Pirmā daļā piektdien, 11. jūlijā, 

redzēsim dokumentālo filmu „Nākotnes 
melnraksti”- kas notika Latvijā 1941-
1947 gadu laikā. Tad apceļosim Jūrmalu, 
Dundagu un Cēsis (angļu valodā), un 
skatīsimies kas jauns Latvijā. 

Pēc pačalošanas ar draugiem un 
pamielošanās ar Dāmu kopas gādātiem 
gardumiem, redzēsim filmu „Punktiņa un 
Antons”, viegla filma ar jaukiem bērniem 
tituļlomās.

Ivars Šeibelis

Pagājušā  
un šinī  
gadā  

augstskolu 
beigušo  
ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes 
dibināšanas atceres aktā ziņo par 
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada aktā 
27. septembrī, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Astrīdai Lodēnai, 3/70 Upper Pitt 
Street, Kirribilli, NSW 2061 vai ar epastu: 
ialodens@tpg.com.au līdz šā gada 13. 
septembrim.

Astrīda Lodēna
Studenšu Korporāciju Kopas 

Sidnejā viceseniore

Sidnejas Latviešu biedrības 

GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE 
svētdien, 2014. g. 17. augustā 

Sidnejas Latviešu namā
Tuvāka informācija, pilnsapulces darba kārta un biedrības gada pārskats 
augusta Ritumā.

SLB valdes sēde  
4. jūnijā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds protokolēja Ināra Graudiņa.

Lai paradītu SLB vēsturisko darbību 
izvēlētie materiāli tika nosūtīti Okupācijas 
Mūzejam. Materiālu izvēle turpinās un 
pirmais sūtījums drīz tiks papidināts.

Maijā Sidnejā viesojās Rīgas Latviešu 
Biedrības priekšsēdis Guntis Gailītis. Lai 
iepazīstinātu Gunti ar Sidnejas latviešu 
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Latvijas pases
Ir paredzēts ka Sidnejā darbosies 

Latvijas Republikas mobīlā pasu darbstacija 
šā gada 14.,15.,16. un 17. augustā, 
Sidnejas latviešu namā.

Lai saņemtu jaunas Latvijas pases ir 
vajadzīgs iepriekšējs rakstisks pieprasījums 
Latvijas Republikas goda konsulam Sidnejā 
pirms šā gada 26. jūnija.

Aldis Birzulis
LR goda konsuls

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  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis

plašo darbību tika sarīkotas vakariņas 
kurās piedalijās parstāvji no visām SLB 
paspārnu organīzācījām.

Pirmais uzmetums 2014/15.g SLB 
budžetam tika pārrunāts un principā 
pieņemts ar dažiem grozījumiem. Otrais 
uzmetums būs sagatavots uz jūlija valdes 
sēdi, kad to paredz apstiprināt un iesniegt 
pilnsapulces pieņemšanai. Budžets 

rāda apmēram $30,000 iztrūkumu 
jo sagatāvojoties Kultūras Dienām ir 
paredzēti lielāki nama uzlabošanas darbi. 
Pilnsapulce ir nolikta uz svētdienu 17. 
augustā.

Valsts svētku pusdienas notiks 
svētdien 16. novembrī.

D.P.

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

c ienī jamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2014. gada maijā SLB ir apsveikusi    
Jāni Bormani, Mirdzu Kalniņu, Edīti 
Ochoterenu, Ināru Krūmiņu, Pēteri 
Erdmani, Jāni Daliņu, Viju Erdmani, 
Elmāru Zaļumu, Edgaru Nemmi, Miķeli 
Strīķi un Jāni Blūmu.

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta 
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu 
personu vai organizāciju par izciliem 
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē 
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā, 
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14. jūnija sarīkojums 
Sidnejā

Sēru dienu Sidnejā 
latviešu sabiedrība atzīmē 
kopēji ar igauņiem un 
lietuviešiem jau vairāk nekā 
60. reizi, kopš tika dibināta 
Apvienotā Baltiešu komiteja 

1952. gadā. Šīs organizācijas galvenais 
uzdevums bija uzņemt kontaktus ar 
Austrālijas politiķiem lai izplatītu Baltijas 
tautu likteņstāstu, organizēt sadarbību 
starp igauņu, latviešu un lietuviešu 

sabiedrībām, un atzīmēt traģiskos 1941. 
gada 14. jūnija notikumus.  

Šī gada 14. jūnija piemiņas sarīkojums 
notika Sidnejas Latviešu namā, svētdien, 
15. jūnijā. Tas iesākās ar svinīgu 
Austrālijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
karogu ienešanu un Austrālijas valsts 
himnas dziedāšanu. Sarīkojumā bija klāt 
ilggadīgais baltiešu draugs un Austrālijas 
parlamenta loceklis Filips Radoks (The 
Honourable Philip Ruddock), senators 
Arturs Sinodinos (Senator the Honourable 
Arthur Sinodinos, AO), senatore Končeta 
Fieravanti-Vels (Senator the Honourable 
Concetta Fierravanti-Wells), septiņi 
Jaundienvidvelsas parlamenta pārstāvji, 
Latvijas goda konsuls Jaundienvidvelsā 
Aldis Birzulis, Igaunijas konsule Katrina 
Kanarika (Katrin Kanarik), Lietuvas 
goda konsule Ginta Viliunasa (Ginta 
Viliunas), Horvātijas un Polijas konsuli, un 
pārstāvi no igauņu, latviešu un lietuviešu 
sabiedrībām.

Baltiešu komitejas vadību šogad 
uzņēmās latv ieši  un 
pašreizējais komitejas 
pr iekšēd is  Dr  Ojārs 
Greste savos ievadvārdos 
atgādināja kātesošiem, 
ka 1941. gada 14. jūnijs 
bija visnozīmīgākā diena 
Balti jas valstu l iktenī 
pēdejos simts gados un 
tai ir tik pat dziļa nozīme 
igauņiem, latviešiem un 
lietuviešiem, kā Anzaku 
diena ir australiešiem. 14. 
jūnijs ir galvenais iemesls 
kapēc baltieši ir Australijā 
un Greste izteica pateicību 
Austrālijas valstij, ka mēs 
varam šeit brīvi dzīvot 
un kopt savu kultūru un 
valodu.

Austrālijas premjer-
minstra Tonija Abota (The 

No labas puses: Jaundienvidvelsas paralamenta 
deputāts Dr Pēteris Felps (The Honourable Dr Peter 
Phelps MLC); senators Artus Sinodinos (Senator the 
Honourable Arthur Sinodinos); senatore Končeta 
Fieravanti-Vels (Senator the Honourable Concetta 
Fierravanti-Wells); Austrālijas parlamenta loceklis Filips 
Radoks (The Honourable Philip Ruddock)
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vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā 
pasākuma atbalstīšanā.

Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š. 
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas: 
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda 
valdei, PO Box 457, Strathfield NSW 
2135, fax (02) 9744 7652, vai atstājamas 
Latviešu namā.
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Honourable Tony Abbott, Prime Minister 
of Australia) sveicienu nolasīja senatore 
Končeta Fieravanti-Vels. Premjerministrs 
izteica līdzjūtību visiem, kam dzīves 
tika skārtas ar 14. jūnija deportācijām 
un atzina baltiešu sabiedrības darbību 
Australijas valsts labā.

14. jūnija atmiņu runu teica Pēteris 
Manass, kuŗa mātes vēcāki, Kārlis un 
Vera Kalēvici tika izsūtīti uz Sibīriju 
1941. gadā. Kārlis un Vera bija atdalīti 
tālu projām viens no otra, bet Kārlis 
paspēja sarakstīties ar Veru. Divas 
Kārļa vēstules, rakstītas uz bērzu mizas, 
nokļuva Pētera mātes Viktorijas īpašumā. 
Kad Viktorija Manasa aizgāja mūžībā 
2009. gadā, Pēteris uzņēmās nogādāt 
šīs unikalās vēstules un citus Viktorijas 
tā laika dokumentus Latvijas Okupācijas 
mūzejam. Šīs vēstules, kopā ar citām 
līdzīgām vēstulēm uz bērzu mizas ir 
tagad vairākos mūzejos Latvijā, kur tām 
ir speciāla vieta, kā mūsu tautas simboli 
pret Padomju varas apspiestību.

Pēteris Manass mudināja klausītājiem 

sakopt viņu vecāko atmiņas, dokumentus 
un vēsturiskus objektus, kuŗi liecina par 
izsūtīto ļaužu traģisko likteni. Liela daļa 
šī paaudze ir aizsaulē. Un ārzemēs, kad 
viņu pēcteču paaudze nomirs, saites ar 
šo pagātnes vēsturi paliks trauslas un 
eventuāli pazudīs.

Sarīkojuma otrā daļā bija koncerts. 
Piedalījās igauņu koris „Kooskõlas”, 
Sidnejas Latviešu vīru koris, Sidnejas 
Lietuviešu jauktais koris „Daina”, 
pianists Vojteks Višņievskijs (Wojciech 
Wisniewski) un čelliste Saskija Tillere. 
Latviešu vīru koris dziedāja četras 
dziesmas – Vairogi, Zibsnī zvaignes aiz 
Daugavas, Dzīvības mūžīgais vārds, un 
Dvēseles dziesma Dainas Jaunbērziņas 
vadībā un ar Vojteka Višņievskija klavieru 
pavadījumu. 

Vojteks Višņievskijs ir jau vairākus 
gadus bijis klavieru pavadītajs un solists 
14. jūnija koncertā un ir labi pazīstams 
visiem baltiešiem, kā izcils pianists. Kā 
solo Vojteks spēlēja pēdejās divas daļas 
no M. Musorgskija klavieru svīta „Gleznas 

Igauņu koris „Kooskōlas”
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Aizvesto piemiņas 
akts un koncerts

S a r ī k o j u m s  n o t i k a 
svētdien, 15. jūnijā, pulksten 
14.00. Latviešu nama lielajā 
zālē.

Vispirms zālē ienesa 
Austrālijas un triju Baltijas 

valstu karogus un dziedāja Austrālijas 
himnu. Apvienotās Balti jas tautu 
padomes prezidents Dr Ojārs Greste 
nolasīja visu goda viesu sarakstu.

Tad uzaicināja  senatori Končetu 
Fieravanti- Velsu (Concetta Fierravanti- 
Wells) nolasīt ministru prezidenta Tonija 
Ebota (Tony Abbott) atsūtīto rakstu.

Ojārs Greste savā uzrunā pieminēja 
deportācijas dienu, paskaidrodams, ka 
notikumi jau sīkāk aprakstīti programmas 
lapiņā un pastāstīja arī, ka pagājušā 
gadā viesojies Sibirijā uz kuŗu Baltijas 
tautas deportētas, un pieminēja arī, ka 

izstādē” (Pictures at an Exhibition). 
Pēdēja daļa, „Kijevas lielie vārti”, ir it 
sevišķi grezna, svinīga un iespaidīga un 
Vojteka izteiksmīgā spēlēšana izsauca 
gaŗus aplausus. 

Vojteks arī pavadīja latviešu čellistes 
Saskijas Tilleres divus gabalus – 
Čaikovska „Noktirne” un Zigmāra Liepiņa 
„Es atnācu uguntiņu”. 

Koncerts beidzās ar igauņu, latviešu 
un lietuviešu valsts himnām. Pēc koncerta 
klātesošie bija aicināti pakavēties pie 
glāzes vīna un uzkodēm.

Kopā ar 14. sarīkojumu notika 
gadskārtēja baltiešu mākslinieku izstāde 
Sidnejas Latviešu nama Baltajā zālē. 
Izstādē piedalijās 12 baltiešu mākslinieki 
ar 25. darbiem, tai starpā latvieši Biruta 
Klārka (Clark), Dzidra Mičele (Mitchell) un 
Jānis Supe. Izstādi iekārtoja Austrālijas 
Latviešu mākslinieku apvienība. Izstāde 
būs atvērta līdz 29. jūnijam.

Paldies visiem, kas palīdzēja pie 
sarīkojuma veiksmīgās izdošanās, 
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Saskia Tillere

it sevišķi Pēterim Manasam par viņa 
saistošo stāstu, mācītājam Kolvinam 
Mekfersonam par lūgšanu, visiem koriem 
un solistiem par mūzicešanu, Vijai 
Spoģei-Erdmanei un Pēterim Erdmanim 
par skatuves iekārtu, Sidnejas latviešu 
biedrības Dāmu komitejai par Mārtiņa 
Siliņa zāles iekārtu, Pēterim Kļaviņam 
par programas un kataloga drukāšanu, 
Voldim Kainam un Gintam Kārkliņam 
par gaismu un skaņu iekārtu, karogu 
pavadītājiem, un Baltiešu komitejai par 
pasākuma organizēšanu.

Ojārs Greste

Gada pārskati
SLB valde atgādina visām organizācijām un grupām, kas darbojas pie  
Sidnejas Latviešu biedrības, līdz 2012. g. 15. jūlijam iesniegt darbības 
pārskatu ievietošanai augusta mēneša Ritumā.
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nesenie notikumi Ukrainā mudina būt 
uzmanīgiem.

Pēc uzrunas Ojārs Greste aicināja 
mācītāju Kolvinu Makfersonu (Colvin 
MacPherson) teikt lūgšanu, kuŗā viņš 
pieminēja nežēlīgās deportācijas un 
pateicās Austrālijas valdībai, kas mums 
devusi patvērumu.

Kā nākamo  Ojārs Greste  aicināja 
Pēteri Manasu teikt piemiņas runu, 

iepriekš pastāstot īsumā 
viņa dzīves gaitu.

P ē t e r i s  M a n a s s 
d z i m i s  1 9 5 0 . g a d ā , 
u n  p ē c  p a m a t -  u n 
v i d ē j ā s  i z g l ī t ī b a s 
nobeigšanas, ieguvis 
bakalaura un maģistra 
g radus  matēmat i kā 
Sidnejas universitātē 
(University of Sydney). 
Pēc pens ionēšanās 
ieguvis bakalaura gradu 
lingvistikā Jaunanglijas 
universitātē (University 
of New England). Sastāv 

korporācijā Lettonia un bieži apmeklē 
Latviju.

Pirms trim gadiem, 2011.gada 
14.jūnijā viņš apmeklējis Sandras 
Kalnietes sarīkoto Baltijas valstu 
deportāciju 70 gadu piemiņas dienu 
Eiropas parlamentā Briselē, bet 
šodien viņš pieminēs, kā piemēru, 
divu ģimeņu  piedzīvojumus, kuŗu 
sejas Ojārs Greste parādīja uz ekrāna. 
Vienā ir viņa vectēvs, no mātes puses, 

Pēteris Manass
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Sidnejas Latviešu vīru koris, diriģente Daina Jaunbērziņa
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Kārlis Roberts Kalēvics savas ģimenes 
vidū ap 1935.gadu. Savā laikā viņš 
bijis Tukuma dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājs, aizsargs, par nopelniem 
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, bijis 
arī lielākā zemes gabala īpašnieks 
un Tukuma draudzes darbinieks. 64 
gadu vecumā viņu izsūtīja kā padomju 
iekārtai „bīstamu” uz Vjatlaga izsūtīto 
nometni, bet viņa sievu Veru un jaunāko 
dēlu Tedi izsūtīja tajā pašā dienā uz 
citu nometni Krasnojarskas rajonā 
tūkstošiem kilometru attālumā  no 
Latvijas. Tomēr viņš ģimenei varējis 
nosūtīt vēstules, kas rakstītas uz bērza 
mizas jeb tāss. Todien no Tukuma 
deportēja 474 personas, bet 15 424 no 
visas Latvijas.

Vēstulē viņš 1942.gada 1. oktobrī, 
cita starpā rakstījis, ka sievas tiešo 
vēstuli jau saņēmis un nometnē 
mācoties taisīt karotes. Otrā vēstulē 
1943.gada 30.janvārī viņš rakstījis, ka 
saņem dienā 400 gramu maizes un 
650 gramu šķidra ēdiena, ārsti atzinuši 
viņu par darba nespējīgu un viņš cerot, 
ka viņu atlaidīs dzīvot pie ģimenes. Tas 
gan nav noticis, jo viņš miris 1945.gada 
17.jūnijā.

K ā  o t r u  p i e -
m ē r u  p i e m i n ē j a 
l a u k s a i m n i e k u 
Trumekalnu ģimeni 
no Madonas, kuŗu 
kopā ar 11 gadu 
veco mei tu  E lzu 
1949. gada 25.martā 
izsūtīja uz Tomskas 
rajonu. No turienes 
E l z a  r a k s t ī j u s i 
uz tāss Lieldienu 
apsveikuma kartiņu 
krustmātei Latvijā. 
S a v o s  L a t v i j a s 
a p m e k l ē j u m o s 
P ē t e r i s  M a n a s s 

atradis arī citas vēstules, rakstītas uz 
tāss. Dažas Okupācijas mūzejā, citas 
Tukuma mūzejā. Sandra Kalniete, 
kas pati dzimusi Sibirijā, rakstījusi arī 
grāmatu Ar balles kurpēm Sibirijas 
sniegā, kas iznākusi arī angļu valodā. 
Trumekalniem atļāva atgriezties Latvijā 
1957. gadā un 1988.gadā „atklāts”, ka 
viņi esot nepatiesi izsūtīti, viņiem atdots 
arī lauku īpašums, bet bijuši tad par 
veciem, lai spētu darīt lauku darbus.

Vera Kalēvica turpinājusi darbu kā 
ārste Krasnojarskas rajonā. Viņas meita 
Viktorija  beigusi jau Latvijā medicīnas 
fakultāti, apprecējās ar Eiženu Manasu, 
kaŗa beigās izbēga no Latvijas un 
nonāca vispirms Vācijā, bet 1948.
gadā Austrālijā, kur piedzima Pēteris 
Manass. Veru Kalēvicu atlaida no soda 
1956.gadā un viņa nonāca pie meitas 
Austrālijā. Šo stāstu Pēteris Manass 
veltījis savas mātes piemiņai, kas mirusi 
2009.gadā. 

Koncertu iesāka igauņu „Kooskõlas 
(In Harmony) dziedātāji, kuŗā sastāv arī 
ansamblis „Lõke” ar trīs dziesmām. Kori 
diriģēja Reičele Eliota (Rachelle Elliott), 
bet klavieru pavadījumu deva Voicechs 
Višņevskis (Wojciech Wisniewski). Viņš 

Sidneja Lietuviešu jauktais koris Daina 
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arī pavadīja citus koŗus, arī latviešu 
čellisti Saskiju Tilleru., kas spēlēja 
P.Čaikovska Noktirni opus 19, Nr 4 
un Zigmāra Liepiņa aranžēto tautas 
dziesmu Es atnācu uguntiņu. Vēlāk viņš 
spēlēja arī M.Musorgska 9.un 10. daļu 
no svītas Gleznu izstāde. 

Sidnejas Latviešu vīru koris dziedāja 
četras dziesmas; Imanta Zemzara 
Vairogi ar Vitauta Ļūdēna vārdiem, 
Zigmāra Liepiņa Zibsnī zvaigznes 
aiz Daugavas ar Toma Mačēna solo, 
Raimonda Paula Dzīvības mūžīgais 
vārds ar Jāņa Petera vārdiem; un Ērika 
Ešenvalda Dvēseles dziesma ar Anitas 
Kārkliņas vārdiem un Toma Mačēna  un 
Oskara Štubja solo. 

Koncerta beigās dziedāja Sidnejas 
Lietuviešu koris „Daina” ar četrām 
dziesmām, ko vadīja Birute Alekne 
un Megana Danna (Megan Dunn). 
Noslēgumā visi klātesošie nodziedāja 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas himnas.

Skatuvi bija dekorējuši Vija Spoģe- 
Erdmane un Pēteris Erdmanis, skatuves 
apgaismojumu un audio Gints Kārkliņš 
un Voldis Kains; Baltiešu gleznu izstādi 
ierīkojis Ojārs Greste bet programmas 
vāku zīmējis Juris Dukurs. Vieglos 
atspirdzinājumus pēc koncerta sagatavoja 
Sidnejas Latviešu biedrības dāmu kopa.

J.Krādziņš

Puiši, puiši, kas tie 
puiši?

Tautas dejas ir Kultūras 
d i e n u  n e a t ņ e m a m a 
sastāvdaļa, un arī Austrālijas 
La t v i ešu  55 .  Ku l t ū ras 
dienu ietvaros, šī gada 29. 
decembrī, Sidnejā, būs tautas 
deju uzvedums, Uzveduma 
tēma - „Mēs puisēni jaun’ būdami”, kur 

ar dejas soļiem ir iecerēts parādīt gan 
puišu darbus, gan nedarbus. Un kur ir 
puiši, tur protams ir arī meitas! Tātad 
uzvedumā arī atklāsies ko par puišu 
nedarbiem domā meitas un vai viņas 
kādreiz nav galvenais iemesls kapēc 
tie nedarbi vispār izceļas!

Jūs jautājiet, kas ir tie puiši, kas 
gatavojas uz Kultūras dienu tautas deju 
uzvedumu? Tādu ir daudz – mazi puiši, 
lieli puiši, jauni puiši un arī tādi, kas gluži 
tik jauni vairs nav. 

Sāksim ar mājiniekiem. Mazie puiši 
Sidnejas latviešu skolā sper pirmos 
dejas soļus. Meiteņu skolā ir krietni 
vairāk, tātad puišiem jāturās. Tie 
kā dadzīši starp rozītēm sestdienās 
braši mācās rotaļas un dejas, lai līdz 
Kultūras dienām būtu gatavi rādīt savu 
dejas māku, ne tikai mammai, tētim un 
skolotājiem, bet arī plašākai publikai.

Lielākie puiši un meitas piektdienas 
vakaros dodas uz Sidnejas latviešu 
n a m u ,  l a i  p i e d a l ī t o s  „ J a u t r ā 
pāra ”  mēģ inā jumos.  Tur  s ta rp 
pieredzējušajiem dejotājiem ir arī 
tādi, kas šogad tikai iesākuši dejot, 
lai varētu piedalīties Kultūras dienās. 
Pašlaik „Jautrais pāris”, tāpat kā tautas 
deju kopas citās Austrālijas pilsētās, 
gatavojas uz Jāņiem – jo kas tad būtu 
Jāņi, bez dejošanas! Tad, pēc Jāņu 
sarīkojuma, varēs nopietni pievērst 
uzmanību Kultūras dienu dejām, lai tās 
līdz decembrim būtu kartīgi noslīpētas.

Tie „puiši” kas sirdī vēl jauni, bet 
gados jau varbūt drusku vecāki, uz 
Kultūras dienām stāsies „Trakā pāŗa” 
rindās. Tie ir bijušie „Jautrā pāŗa” 
dejotāji, kam vēl dejot gribas un solis 
vingrs. Daudzi šie „puiši” tagad tautas 
dejas dejo vienā pārī ar savām sievām. 
Tie pāri viens otrs jau agrā jaunībā 
kopā dejojuši un tā arī tautas deju 
mēģinājumos nolūkojuši savus mūža 
biedrus. Nu soļi iet gludi blakus, ne tikai 
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uz skatuves, bet arī dzīvē.
Protams, uz Kultūras dienām tiek 

gaidīti arī viesi! Tuvākajiem kaimiņiem, 
Kanberas „Sprigulītim”, ceļš uz Sidneju 
jau labi pazīstams. Viņu rindās ir daudz 
dejotāju kas paši, vai kuŗu vecāki, jau 
agrāk ir redzēti uz Sidnejas skatuvēm, 
tautas deju uzvedumos. Vistālākie 
ciemiņi būs Adelaides „Auseklītis” – 
gados jauni, bet braši dejotāji. Pirms 
pusotra gada tie savās mājās gaidīja 
viesus uz Kultūras dienām un nu paši 
dosies ceļā, lai piedalītos tautas deju 
uzvedumā Sidnejā.

Me lburnas  „Ri ten ī t i s ”  tagad 
neapšaubāmi ir lielākā tautas deju kopa 
Austrālijā. Pagājušā gada decembrī, 
Ritenīša 60 gadu jubilejā, piedalījās 
aptuveni četrdesmit Ritenīša dejotāji. 
Lielākā daļa no tiem solās arī braukt 
uz Kultūras dienām, tātad varam 
sagaidīt, ka Ritenītis tiešām kuplinās 
Kultūras dienu tautas deju uzvedumu. 
No Melburnas gaidam arī „Piektā 
riteņa” dejotājus. „Piektais ritenis” nupat 
atskatījās uz 10 darbības gadiem un 
viņu jubilejas uzvedumā dzirdējām, ka 
iedvesme viņu kopas izveidošanai ir 
bijusi „Trakā pāŗa” piedalīšanās 2002. 
gada Kultūras dienās Sidnejā. Cerams, 
ka arī šo Kultūras dienu tautas deju 
uzvedums iedvesmos gan jaunus, gan 

Latvieši ārpus  
Latvijas Jāņus 

svinēja vismaz 20 
valstīs

Tuvojot ies  šā gada Vasaras 
saulgriežiem, portāls latviešiem pasaulē 
www.latviesi.com, sadarbībā ar latviešu 
kopienām ārpus Latvijas, ir apkopojis 
latviešu ārpus Latvijas organizētos Jāņu 
sarīkojumus.

Apkopotie dati liecina, ka šogad 
notika vairāk nekā 50 latviešu Jāņu 
sarīkojumi, vismaz 20 valstīs: Amerikā, 
Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, 
Dānijā, Francijā, Igaunijā, Itālijā, Īrijā, 
Jaunzēlandē, Kanādā, Lielbritānijā, 
Norvēģijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā un 
arī tādās eksotiskās valstīs kā Malta, 
Spānija un Apvienotie Arābu Emirāti.

Lai arī latviešu ārpus Latvijas mītnes 
zemes ir dažādas, ikvienā no tām Jāņu 
svinēšana plānota tradicionāli – ar 
latviešu dziesmām un dejām, pinot 
vainagus, kurinot ugunskuru, pušķojot 
telpas latviskā noskaņā, lasot Jāņu 

Jautrā pāŗa mēģinājums
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ne tik jaunus dejotājus, 
iesaistīties tautas deju 
pasaulē – ar raitu soli uz 
skatuves, vai līksmu sirdi 
skatītāju rindās.

Gaidīsim gan puišus, 
g a n  a r ī  m e i t a s  u z 
Kultūras dienu tautas deju 
uzvedumu Sidnejā. Un 
tos, kas paši nav gatavi 
šogad aut uz deju kājas 
– lielus, mazus, jaunus 
un vecus – gaidīs im 
skatītājos, lai dalītos ar 

mums dejas priekā!
Sarma Strazda un Iveta Rone
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zāles, ēdot tradicionālo Jāņu sieru un 
dzerot latviešu alu.

Tā, piemēram, Latviešu biedrība 
Austrijā Klosterneuburgā piemeklējusi 
svinību pļavu gan lustīgai līgošanai, 
gan arī telšu pilsētiņas būvniecībai, jo 
svinības ieplānotas līdz pat nākamās 
dienas plkst.12.00. Tur notiks svinīga 
Līgovakara atklāšana, konkurss 
“Skaistākais Jāņu vainags”, Ugunskura 
aizdedzināšanas ceremonija, ģitāras 
skaņu pavadī jumā skanēs Līgo 
dziesmas un sirsnīgas sarunas.

Eksotiski siltajās zemēs dzīvojošie 
latvieši Spānijā, Apvienotajos Arābu 
Emirātos un Maltā Jāņus aizvadīs 
jūras krastā, taču, piekopjot latviskās 
tradīcijas, piemēram, latviešu Jāņu 
svinībās Spānijā tiks lasīta informatīva 
lekcija par latviešu tradīcijām, Jāņu 
vēsturisko izcelsmi, bet priekšnesumus 
sniegs Madrides latviešu deju kolektīvs.

Pie latviešiem visā pasaulē svētku 
dienās ciemosies arī mākslinieki no 
Latvijas – Duets Inga un Normunds, 
grupa “Zenīts”, “Ugunis”, Gundega 
Graudiņa&Ieva Baltmiskyte, Agnese 
Nikolovska, Kristīne Ozoliņa, muzikanti 
Ieva Ploriņa, Eduards Krūmiņš, Alise 
Dimanta un Katrīna Dimanta, Edgars 
Lipors monoizrādē “Karavīrs”, Baltu 
saime “Saules ceļš”, Latvijas folkloras 
kopa “Teiksma”, folkloras kopa “Svātra” 
no Daugavpils, Kristīnes Kārkles - 
Puriņas folkloras grupa, “Kokle” un 
Māriņa muzikanti, “Randiņš” no Rīgas, 
“Folkvakars” no Rīgas, Talsu draudzes 
koris “Amendas”, folkloras kopa 
“Atštaukas”, dūdenieki un koklētāji, 
koris “Aizkraukle”, folkloras deju kopa 
“Senleja” no Siguldas.

Pilns šī gada Jāņu sarīkojumu 
apkopojums latviešu organizācijās 
ārpus Latvijas apskatāms portāla 
Latviesi.com notikumu kalendārā www.
latviesi.com/notikumi.

Nevis slinkojot un 
pūstot.

Aprīlī Sidnejas Latviešu biedrības 
dāmu kopa svinēja savu 40 gadu jubileju

Kafejnīcas dāmas esam,
Lielus upurus mēs nesam.
Kopš dibināšanas aktīvi darbojušās 

ir četras neatlaidīgas, strādīgas, čaklas 
darbinieces: Vija Bruzgule, Ināra 
Krūmiņa, Ilga Mačēna un Ina Rone.

Sarukusi mūsu banda,
Un mums priekšgalā stāv Inār’.
Kasiere ir mazā Ina,
Naudu taupīt viņa zina.
Ledusskapi pārzin Vija,
Vai nav precēm kāda vaina.
Tik dēļ jums, mīļie kundes, dēļ jums.”
Dāmas strādāja no pirmās dienas, 

bet nebija savas kopas. Taču pirms 40 
gadiem toreizējais biedrības priekšnieks 
Vidvuds Koškins aicināja Vandu Treimani 
nodibināt kopu. Četrdesmit gados ir 
bijušas četras priekšnieces:  Vanda 

Latviesi.com ir interneta medijs 
latviešiem ārpus Latvijas, kas sniedz 
noderīgu informāciju un nodrošina 
kopienas komunikācijas platformu 
latviešiem visā pasaulē, ar mērķi 
palīdzēt latvietības stiprināšanā, 
ikdienas sadzīvē un strādājot, studējot 
vai ceļojot ārpus Latvijas.

Latviesi.com nodrošina lielāko 
latviešu diasporas notikumu kalendāru, 
pasaules latv iešu uzņēmēju un 
profesionāļu tīklu, organizāciju un 
kopienu katalogu, pa valstīm un 
tematiem sakārtotu noderīgu padomu 
apkopojumu, kā arī svarīgākās ziņas, 
kas saistošas tieši ārpus Latvijas 
dzīvojošajiem latviešiem.

Indulis Bērziņš 
Latviesi.com vadītājs
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Treimane, Mirdza Polikēviča, Edīte 
Birzule, Ināra Krūmiņa.

Interesanti kā darbība augusi. Ar 
humoru kopas dibinātājas atcerējās 
kā agrāk ēdiens bija jāgatavo mājās, 
no mājām uz biedrību bija jānogādā 
zupa – dažreiz savā limuzīnā, citreiz 
sabiedriskajā transportā. Grūtākais bija 
nodrošināt, ka zupa ceļā uz namu neizlīst.

Cik aktīva ir bijusi kopa ir grūti aptvert, 
nauda nodota nevis tikai biedrības 
vajadzībām, bet Okupācijas Mūzejam 
aizsūtīti vairāk nekā $4,000. Šo labdarības 
akciju ierosināja Ruta Birzule, kuŗa bija 
pirmā Okupācijas Mūzeja pārstāve 
Austrālijā.

Dāmu kopas sarīkojumos notika 
arī teātŗa izrādes. Trīs reizes izrādītas 
Čaukstenes, Ainas Vāveres luga Kad 
kāzas būs pāri guva lielu atsauksmi. 
Elgas Rodze-Ķīseles skeči ļāva pasmaidīt 
par mūsu sabiedrību. (Ilgus gadus Kārlis 
Gulbergs pašaizliedzīgs režisors), dāmas 
spēja dejot Kankanu.

Ne par nieku bēdājām,
Kājas augsti cilājām.
Ir apbrīnojami, ka gadi ir aizritējuši, 

bet dāmu kopa vēl joprojām strādā un  
darbojas. Nobeigumā Ileanas Zvirbules 
un Ināras Krūmiņas rindas:

Dažām iznāk laba torte,
Citām pīrāgi ir forte.
Jāsver milti, gaļa, sviests,
Neviens ēdiens netiek šķiests.
Visām mums tik viena raize,
Ka  tik kafejnīcā maize.
Tik dēļ jums mīļie ļaudis, dēļ jums.
Cerams, ka mūsu sabiedrībā ir 

vēl neatklātas saimnieces, cepējas, 
vārītājas, kafijas brūvētājas. Viss kas ir 
nepieciešams ir vēlme strādāt, smaidīt 
un iestāties saticīgā, draudzīgā pulciņā. 
(Gadi nav ierobežojums) SLB. Dāmu kopa 
aicina katru tautieti, kuŗa grib palīdzēt.

V.K

Senioru saiets  
13. jūnijā

I daļā, pieminot aizvesto dienu, 
kas gan dienu vēlāk, iesāka ar vācu 
okupācijas laikā uzņemto filmu ̀ Sarkanā 
migla`, kuŗas sākumā nolasīja Edvarta 
Virzas dzejoli `Baigā vasara` ar zīmīgo 
rindu: „...vējš miglu sarkanu pār 
laukiem dzīs”, tālāk aizrādījums, ka 
Latvijas apspiedēji to okupēja it kā ar 
aizbildinājumu, ka 2 miljoni latviešu var 
apdraudēt 186 miljonus krievu. Filmā 
rādītās demonstrācijas, kas pieprasīja 
Latv i jas p ievienošanu Padomju 
Savienībai, Višinska sastādītā valdība 
profesora Augusta Kirchenšteina vadībā 
tad devās uz Maskavu, kur Staļina 
priekšā soļoja viņu gājiens. Sekoja kādu 
15 000 latviešu izvešana uz Sibiriju. Pēc 
vācu okupācijas armijas ierašanās Rīgā, 
Rīgas un apkārtnes pilsētās redzami 
nomocīto latviešu līķi.

II filmā par līdzību poļu Katinai ar 
latviešu Liteni, bija daudz liecību par to, 
ka uz Liteni aicināti latviešu virsnieki. 
Kad tie tur ieradās, krievu čekisti ar 
sarkanā ar zilu cepurēm teica, lai 
paceļot rokas. No visiem divi pretojās, 
pat nošaujot kādu krievu virsnieku, 
bet viņu liktenis ar to bija apzīmogots. 
Daudz virsnieku veda uz Sibiriju, kur tie 
gāja bojā.

Pēc 2 gaŗākām filmām bija viena 
tikai 9 minūtes gaŗa, kur redzējām 
īsumā Latvijas vēsturi, sākot ar akmens 
laikmetu, pēc tam 9 – 11. gadsimts 
ar skandināvu sirotājiem. Seko cīņas 
Latvijā ar krusta kaŗotājiem, Livonijas 
laiks, Hercoga Jēkaba laiks Kurzemē 
ar kolonijām Gambijā un Tobago, 
tad caristu spiešanās Latvijā sākot 
ar Ziemeļu kaŗu līdz pēdējai Polijas 
sadalīšanai 1795. gadā. Pagāja pāri 
par 100 gadu, līdz krievu milzīgā 
impērija beidza valdīt Latvijā. Filmā tālāk 
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SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2014. gadam

2014. gada biedru maksa ir:
strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00

Visi SLB biedri maksājot biedra naudu saņem Ritumu pa brīvu.

Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2014. gada abonēšanas maksa ir $44.00

Ja neesiet vēl samaksājuši šī gada biedra maksu jeb Rituma 
abonēšanas maksu, lūdzam Jūs to steidzīgi nokārtot.

a) Maksājumus var personīgi nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga, 
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:

 pirmdienās no plkst. 14:00 – 18:30
 otrdienās no plkst. 14:00 – 17:00
 ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
 un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30

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) Pārskaitīt naudu Sidnejas Latviešu biedrības kontā:
 Banka – Latvian Australian Credit Co-op Society Ltd
 Konta vārds – Sydney Latvian Society
 BSB – 704723
 Konta numurs – 205250301
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Jauna grāmata par 
Austrālijas latviešu 

trimdas vēsturi
Tikai pašu miglainās atmiņās un 

putekļainos archīvos atrodami stāsti par 
mūsu vēsturi tagadējā dzīves 
vietā, Austrālijā. Būtu labi, ja 
kāds būtu pētījis un apkopojis 
vienviet to vēstures periodu, 
kad ar pirmā imigrācijas 
ministra gādību par pasaules 
malu nodēvētājā Austrālijā 
ieceļoja pirmie latvieši 
no dīpīšu (t.i. Displaced 
Persons) nometnēm kaŗa 
izpostītajā Vācijā.

Mums ir laimējies, jo 
par šādu tematiku tikko ir 

pieminēja I Pasaules kaŗu, strēlnieku 
cīņas, brīvības cīņas, neatkarības 
gadus un beigās atbrīvošanos no 
Krievijas. Tiešām, ievērības cienīgas 
9 minūtes.

II daļas sākumā redzam gan gaisa 
sportu gan ūdens sportu (burošanu), 
dziesmas par Gauju un galdu ar krēsliem 
uz plosta, kur dziedātājām sēdēt; gan 
kāpjot Gaujas nacionālajā parkā uz 
skatu torni, bet vēlāk dažādu izpildītāju 
dziesmas. Jauniešu koris Balsis latviešu 
tērpos dzied Pūt, vējiņi. Cits, vergu 
koris uz akmeņainas skatuves dzied 
no Verdi operas Nabuko. Vēl ārija no 
Traviatas, kur dzied  Anna Netrebko, 
Elīna Garanča, Ramons Vargas un 
L. Teziers. Izvilkumi no „Kaķu operas” 
un „Jumta vijolnieka” un uz kādas ļoti 
platas skatuves Veronā dziedāšanu  
beidza ar toreadora dziesmu no operas 
Karmena, ko dziedāja Klaudio Sgara.

J.Krādziņš

iznākusi jauna grāmata Latvieši Austrālijā: 
skats no tālienes. Trimdas gadi (173 lpp.). 
Grāmatas autore ir Latvijas Universitātes 
Vēstures doktorantūras studente Ineta 
Didrihsone-Tomaševska. Autorei vēstures 
bakalaura studiju laikā bija tas gods 
saņemt Sidnejas latviešu sabiedrības 
dalībnieces Elvīras Palavas stipendiju 
un, pateicībā par to, autore nolēma 
pievērsties  padziļinātai Austrālijas 
latviešu vēstures izpētei.

Darbs sadalīts 2 daļās. Pirmā daļa 
nodēvēta par „Trimda uz palikšanu: Latvieši 
Austrālijā līdz 1975. gadam”, kur tiek 
aplūkota Austrālijas imigrācijas politika, 
sniegts vispārējs 50to gadu raksturojums, 
latviešu kopienas raksturojums no 1960. 
līdz 1975. gadam, sabiedriski politiskās 
aktivitātes periodā, aktivitātes globālajās 
trimdas organizācijās, un „Austrālijas 
Latviešu kauja”, t.i. Vitlama valdības 
lēmums atzīt de iure Baltijas valstu 
iekļaušanu Padomju Savienībā. Savukārt 
otrajā daļā ar nosaukumu „Palicēji vai 
aizbraucēji? Latvieši līdz 1991. gadam”, 
ieskicēta situācija Austrālijas imigrācijas 
politikā un izmaiņas latviešos 70os un 
80os gados, sabiedriski politiskā darbība 
līdz 1990. gadu sākumam.

Pē t ī j umā au to re  i zman to jus i 
daudzveidīgus avotus, kas pieejami 
Latvijas archīvos un bibliotēkās un to 
vidū ir gan mums pazīstamais laikraksts 

Austrālijas Latvietis, gan 
biedrību dokumenti, gan 
m ū s u  v ē s t u r n i e k u  u n 
z i n ā t n i e k u  p ē t ī j u m i , 
piemēram Edgara Dunsdorfa, 
Alda Putniņa,  un Ulda 
Ozoliņa darbi un vēl daudzi 
citi. Grāmatā atrodas arī 
dažādi ilustratīvie materiāli. 
Tajos, piemēram, skatāmi 
fragmenti no konsulāta 
darbinieka Olģerta Rozīša, 
un vēlāk goda konsula Emīla 
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Filmu kluba izrāde 
21. jūnijā Sidnejas 

Latviešu namā
Kā mums visiem zināms, Austrālijā 

diezgan bieži liesmo mežu ugunsgrēki 
(bushfires), tomēr gandrīz vienmēr 
maldījušies tie, kas pēc ugunsgrēka 
vienā vietā to pašu sagaida un uz to 
sagatavojas jau nākošā gadā. Tik bieži 
mežu ugunsgrēki vienā vietā nenotiek 
un pieredze rāda, ka tie vienā un tajā 
pašā vietā notiek parasti ar 10 vai 12 
gadu atstarpi. To apliecināja arī filmas 
Stāsti par ugunsgrēkiem veidotāja Laura 
Zustera. Filma darināta 2013. gadā un tā 
ir 33 minūšu gaŗa. Filmā stāstīts un rādīts 
par lielo mežu ugunsgrēku Zilos kalnos 
pie Sidnejas 1957. gadā, kad sadega 
kādas 170 mājas un tas notika Leuras 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES
Saviesīgā pēcpusdiena

Svētdien, 13. jūlijā, pēc dievkalpojuma, draudzes namā,
30 Bridge Rd, Homebush.

Dievkalpojums plkst.10.00

Pusdienās: kāpostu tīteņi (vīkstotnes) un debesmanna.  
Cena $15.-

Pēc pusdienām, draudzes mācītājs Kolvins Makfersons  
(Colvin MacPherson) pastāstīs par savu Latvijas  

apmeklējumu, kur piedalījās Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes 
draudzes draudžu dienās.

Visi mīļi lūgti.

Dēliņa oficiāliem ziņojumiem, kas attiecās 
uz vietējo pilsoņu labklājību. Ir interesanti 
pastaigāt pa šo vēstures taku.

Grāmata ir ieteicama lasīšanai 
ikvienam latvietim un jebkuram, kuŗš 
tāds jūtās, un kuŗu interesē pēckaŗa 
latviešu trimdas sabiedrības izveidošanās 
Austrālijas un pasaules mērogā. Darbs 
pārliecina un rada iespaidu, ka autore 
ir iedziļinājusies daudzās Austrālijas 
latviešu sabiedrības norisēs un dod 
dziļāku ieskatu tādos 20. gadsimta 
vēstures notikumos kā slavenā Petrova 
lieta 50tos gados un kontroversiālā Ž. 
Zakenfelda/Raimonda Paula/J. Vēja 
viesošanās pie mums.

Grāmatu var  iegādāt ies SLB 
grāmatnīcā vai pasūtīt laikraksta Latvietis 
interneta veikalā (www.laikraksts.com). 
Grāmatas cena ir $20 + pasts. 

Kārlis Upenieks
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un Ventvorsa ūdenskrituma (Wentworth 
Falls) pilsētiņās. Laura Zustera vēl 
pastāstīja pēc filmas, ka aplūkojusi 
vecas avīzes un aicinājusi pieteikties 
visus tos, kas minēto mežu ugunsgrēku 
atceras, to pārdzīvojuši un par to var 
pastāstīt. Filmā tad arī redzami daudzi 
no aculieciniekiem par to laiku, kas 
pastāsta, ko piedzīvojuši un pārdzīvojuši, 
par uguns parādīšanos un izplatīšanos 
un fotouzņēmumos redzami skati no 
izdegušām mājām. Leurā un apkārtnē 
tas bijis līdz šim lielākais ugunsgrēks, 
kaut arī citi ugunsgrēki Zilos kalnos bijuši 
1968, 1977. 1988... tiešām ar 10 vai 12 
gadu atstarpēm, un pēdējais lielākais 
2004. gadā, tā ka sagaida līdzīgu ap 
2014. gadu. Domājot, ka tāds būs, daudzi 
jau tagad tam gatavojas, vispirms jau 
iegādājoties lielas ūdens tvertnes.

 Tā kā no minētā lielā ugunsgrēka 
pagājuši jau 57 (!) gadi, tad cietušie, kas 
to atceras un vēl ir dzīvi, jau kļuvuši krietni 
vecāki. Māju zaudējumi bija ļoti lieli, bet 
cilvēku zaudējumos ierakstīti 4 zēnu 
vārdi, kuŗiem veltīta piemiņas plāksne 
un pie kuŗas filmas beigās nolika ziedus. 
Filma parādīta arī jau 5 dienas izrādes 
telpās, kas bijušas pārpildītas.

 Filmas veidotājai pēc izrādes 
un paskaidrojumiem no filmu kluba 
pasniedza ziedus Andris Vītoliņš.

Otrā filma bija no sērijas Dzintara 
ceļš, kuŗas pirmo daļu redzējām jau pirms 
kāda laika. Otrā daļa bija ar nosaukumu 
no Bārtas līdz Vislai, kādā gaŗumā 
Baltijas jūŗas piekrastē  agrāk un arī vēl 
tagad atrod dzintaru. Filma darināta jau 
1993. gadā un tās režisors bija Rodrigo 
Rikards, kas, kā Ineses Pētersones 
rakstā iepriekšējā Ritumā minēts, miris 
šī gada aprīlī un tā tad, filmu noskatoties, 
pieminam arī viņu. Viņš pētījis dzintaru 
un, kā saka, gājis dzintara ceļu. Kā jau 
arī iepriekš Ineses Pētersones rakstā 
minēts, viņš kīnoekspedīcijās iemūžinājis 

tajā laikā sastaptos cilvēkus: dzintara 
meklētājus, pētniekus, apstrādātājus un 
unikāla dzintara kolekcionārus. Dzintaru 
atrod dažādos veidos, nokrāsās un to 
paveidos. Kā filmā teica: katrs dzintara 
gabaliņš ir vienreizīgs un neatkārtojams. 
Daudzos atrodam arī dzintarā tā 
veidošanās laikā sveķos iekritušos 
kukaiņus, bet jautājumam, vai šiem 
kukaiņiem varētu būt pēcnācēji, atbilde 
vēl šodien ir negatīva. Varbūt te vietā 
no manas puses pieminēt, ka zinātnisko 
fantāzijas romānu autors Michaels 
Kraitons (Crighton) romānā Juras parks 
(Jurassic park), izdomājis hipotēzi, ka 
no dzintarā iegrimuša oda, kas būtu 
sasūcies dinozaura asinis varētu klonēt 
dinozauru un tādēļ parka veidotāji 
iegādājās dzintaru lielos vairumos.

Tā kā dzintaru atrod arī Lietuvas un 
Polijas piekrastē pie Baltijas jūras, tad 
dzirdējām arī liecinieku stāstus lietuviešu 
un poļu valodā, kuŗus gan tūlīt tulkoja 
latviski. Runātāji bieži bija tērpušies 
savos tautas tērpos. Bija pat par dzintaru 
sacerēta dziesma.

Īpaši parādīja Malborkas pili (agrāko 
Marienburgu Austrumprūsijā) tagad 
Polijā, kur atrodas daudz dzintara 
paraugu. Kā ievērojamākais ir dzintara 
skapītis, kas 1771. gadā dāvināts 
pēdējam Polijas karalim Staņislavam 
Poņatovskim.

Rādīja ari daudzas interesantas un 
senas kartes, kuŗās parādīta dzintara 
piekraste pie tagadējās Baltijas jūŗas, 
kas gan senākās kartēs nosaukta citos 
vārdos (piemēram, gotu jūŗa u.tt.). 

Pārgriežot vienu dzintara gabalu, 
paradījās it kā Mozus galva ar graudiņiem 
kā debess mannu. 

Šī filmu izrāde, kā Andris Vītoliņš 
paskaidroja, ir pēdējā šajā filmu kluba 
sezonā un nākamā sākšoties 9. augustā. 

Juris Krādziņš
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Trīsreiztrīs Austrālijā 
 

Nākošais 3x3 Sidnejas saiets notiks 
2015. gadā no 2. - 8. janvārim 

 
LUTANDA YARRAMUNDI 

Atpūtas centrā 
 

River Park, 761 Springwood Rd 
Yarramundi NSW 2753 
www.lutanda.com.au 

 
 

 
 
Aicinām dalībniekus uz 2015. gada 3x3 saietu !!! 
Trīsreiztrīs saiets domāts visām paaudzēm, ģimenēm un vieniniekiem. Tas veltīts 
latvisko zināšanu paplašināšanai, latviskās kopības veicināšanai, latvisko ģimeņu 
stiprināšanai un draudzību sekmēšanai. 
Esam pieteikuši ļoti skaistu vietu stundas braucienā no Sidnejas, netālu no 
Ričmondas, Zilo kalnu tuvumā. 
Šis centrs mūsu sagaida ar brīnišķīgu apkārtni, kas piemērota arī nodarbībām ārā, 
pastaigām un atpūtai svaigā gaisā. Atpūtas centrā ir peldbaseins, vēsinātas telpas, 
plaša sarīkojumu zāle ar modernu video un audio iekārtu. 
Kā parasti, būs dažādas nodarbības un izklaides gan lieliem un maziem, gan jauniem 
un ne tik jauniem. Saietā sagaidām vairākus viesus no Latvijas, tai skaitā dalībniekus 
no folkloras grupas “Laimas Muzykanti”.  
 

 
 
Sīkāka informācija par saieta programmu un norisi drīzumā sekos Austrālijas latviešu 
presē un elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
 
Sidnejas 3x3 2015 vadība: 
Pauls un Ieva Svilāni 
Valda Taylor 
Sandra Dragūna  
Baiba Harrington 
Epasts: valda.email@gmail.com,  
Tel: 0416 036 423 
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Gan priecāsimies 
svētkos, gan būsim 

modri
Saulgrieži ir saules svētki. Ziemas 

saulgriežos Ziemassvētkos tā dzimst no 
jauna, bet vasaras saulgriežos Jāņos tā ir 
savas varas augstumos.

Latvieši svin un priecājas abos svētkos 
– gan tumšākajos, gan gaišākajos. 
Tumšākajos, jo zinām, ka gaisma atkal 
pieaugs, bet gaišākajos tāpēc, ka gaisma 
ir uzvarējusi.

Latvijā ir oficiāli ārkārtīgi daudz upuŗu 
piemiņas un sēru dienu. Līdz ar to mums 
nemitīgi tiek atgādināts par mūsu tautas 
ciešanām un mēs nevaram tikt galā ar 
savu pagātni. Tas neizbēgami ietekmē 
mūsu tautas psihi.

Ir tāda prakse dažviet pasaulē 
(arī Austrālijā) – savest kopā krimi-
nālnozieguma upuri ar to, kas viņam ir darījis 
pāri, lai otrais varētu nožēlot savu ļauno 
darbību, iegūstot garīgu atbrīvošanos, 
un pirmais varētu saprast notikušo, 
pārliecināties, ka tas neatkārtosies, un 
pārvilkt svītru šai pagātnes daļai. Šāda 
kopā savešana palīdz gan (bijušajam) 
noziedzniekam, gan upurim.

Bet visos mūsu upuŗu piemiņas dienu 
pieminētajos pāri darījumos lielākoties 
vaininieks neatzīst savu vainu un tāpēc 
šāda samierināšanās nav iespējama. 
Konkrēti ir runa par Krieviju, kas ir Padomju 
Savienības juridiskā un garīgā mantiniece.

Šādai pagātnes noziegumu neatzīšanai 
ir negatīvas sekas abām pusēm. Krievijas 
tauta tiek musināta uz atkārtotiem 
noziegumiem, un Latvijas tauta tiek turēta 
kā putns krātiņā, kur pie atvērtām durvīm 
gaida kaķis, kuŗš aplaizās.

Viena iespējama putna reakcija ir 
realitātes noliegšana. Sak, kaķis jau tāds 
labdabīgs, un kopš tiem gadiem, kad tas 
pusi putna radu apēda, ir pagājis labs laiks 

un būtu netaisnīgi pārmest kaķim vecos 
grēkus, kaut arī viņš tos neatzīst.

Otra iespējama reakcija ir mūžīgi 
skaitīt putna apēsto radu vārdus, trīcēt un 
drebēt no bailēm un to vien darīt, kā gaidīt 
pastardienu.

Dažreiz mūsu biznesmeņu izteicieni 
un Jāņu prieki atgādina pirmo putnu, bet 
mūžīgās sēru dienas atgādina otro putnu, 
taču ir arī cits ceļš.

Gudrs putns negrimtu ne vienā, ne otrā 
galējībā. Tas gan priecātos svētkos, gan 
turētu modri aci vaļā un sadraudzētos ar 
citiem putniem, lai liktu kaķim saprast, ka 
viens putns ir ēdams, bet organizēts putnu 
bars ir spēks. Tik jāatceras Hičkoka filma 
“Putni”.

Tāpēc šajos saulgriežos novēlu visiem 
priecīgus Jāņus un pārliecību, ka kopā ar 
mūsu sabiedrotiem spēsim turēt kaķi vai, 
mūsu gadījumā, lāci savā vietā – jau pie 
mūsu durvīm, bet ne solīti tālāk.

Gunārs Nāgels
Latvijas Avīze

14. jūnija pieminas 
atcere Kanberā

Kanberas baltiešu kopīgi rīkotā 14. 
jūnija atcere notika šī gada 14. jūnijā, 
austriešu klubā, Mawson.

Piemiņas aktu atklāja Kanberas 
lietuviešu biedrības priekšniece Zydre 
Pember.

Piemiņas runu teica lietuviete Jurate 
Vitkunaite-Reilly.  Dzimusi Adelaidē, 
ieguvusi Adelaide universitātes bakalaura 
grādu angļu valodā un polītiskās zinātnes, 
un pēc tam diplomu pedagoģijā (Rusden 
Teachers College). 

Vitkunaite-Reilly ir ļoti aktīva lietuviešu 
sabiedrības polītiska darbiniece. Viņa 
ir uzsākusi Facebook lapu – Baltica, 
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forums, kas, nu jau pasaules apjomā, 
ietver domu apmaiņu par visām trijām 
Baltijas valstīm.

2013. gadā Vitkunaite-Reilly  izdeva 
grāmatu A Wolf at Our Door kuŗā viņa 
atstāsta viņas mātes māsu izsūtīšanu, 
un izdzīvošanu Sibīrijā. Viņas runas tema 
bija šie noklausītie  stāsti, emocijas, un 
pārdomas šodienas jaunajām paaudzēm.

Akta turpinājumā Dr Ted Reilly 
nolasīja trīs dzejas – Metamorphosis 
(igauņu), My gift to you (latviešu) un 
Awakening (lietuviešu).

Latviešu dzejas Mana dāvāna Tev  
autore ir Natālija Skuja (mirusi). Šo 
dzejoli, rakstītu 1975. gadā, viņa bija 
veltījusi savai māsai Olītei Latvijā. 
Tulkojumu angļu valdā ar nosaukumu My 
gift to you veica Juris Jakovics.

Pirmdien, 9. jūnijā Kanberas latviešu 
ev.lut. draudzes izkārtojumā notika 
Aizvesto piemiņas dievkalpojums Sv. 

 Mūžībā aizgājusi

ĒRIKA JAUNALKSNE  
(dzim. Melle)

 Dzimusi 1922. gada 3. novembrī, Līvbērzē, Latvijā
 Mirusi 2014. gada 15. jūnijā, Ņūkaslē, Austrālijā

 

Mīļās, labās mātes rokas
Mierā kļautas dusēt var,
Kad pēc mūža ceļa gaŗa
Pēd’jais saules stars tās skar.

Sēro meita Gundega ar ģimeni,
dēli Namejs, Māris, Kalvis un Dainis ar ģimenēm
un Vokera (Walker) ģimene.

No kreisās Ēriks Ingevics (Kanberas 
latviešu biedrības priekšnieks), Zydre 
Pember (Kanberas lietuviešu biedrības 
priekšniece), Jurate Vitkunaite-Reilly un 
Dr. Ted Reilly. 
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Pēteŗa baznīcā, Reid. Dievkalpojumu 
vadīja mācītājs Dainis Markovskis.

Skaidrīte Dariusa
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Uz Mūžības gaiši  
violetās mantijas 

fona
Starp neskaitāmiem citiem – viens no 

visvairāk detaļās izpētītajiem reinkarnācijas 
gadījumiem Dr. Rick Brown praksē ir 
Bruce Kelly (ASV), kuŗš bija gājis bojā 
II Pasaules kaŗā uz zemūdenes “Shark” 
kā matrozis James Edvard Johnston. 
Atceroties savu traģisko jūrnieka nāvi savā 
iepriekšējā dzīvē Bruce Kelly atbrīvojās 
no VISIEM simptomiem un fobijām, kas 
viņu bija vajājušas 30 gadus (kā bailes 
no ūdens, neizskaidrojamas sāpes u.c.) 
Pēc terapeitisko mērķu sasniegšanas vēl 
pusgadu Bruce veltīja savas iepriekšējās 
dzīves pētniecībai – apmeklējot “savas” 

vecās mājas un satiekot iepriekšējās 
ģimenes locekļus, kas vēl dzīvi. Ar 
apbrīnojamu precizitāti apstiprinājās visas 
Bruce atmiņas, ieskaitot datus, ģimenes 
locekļu vārdus un paražas, detalizētus 
notikumus James E. Johnstona dzīvē, 
kā arī zemūdenes “Shark” biedru vārdus 
utt. Bruce, kļuvis kristietis (born again 
Christian, angl.), saka: “Rietumu pasaulē 
varbūt daudzi teiktu savādāk, bet es 
varu teikt – es nebaidos no nāves.  Es 
zinu, ka nāve nav beidzamā situācija. 
Kad tā nāks, tad nāks, bet es zinu, ka 
pēc tam ir turpinājums...” Iepriekšējās 
dzīves atmiņas – ar visu tās traģisko 
noslēgumu, ir devušas Bruce un tāpat 
dod daudziem citiem – pārliecību un ticību 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi šajā dzīvē.

Tāpat spilgts dvēseles pārdzimšanas 

LASĪTĀJU DOMAS

Sidnejieši sestdien, 28. jūnijā svinēja Jāņu sarīkojumu, kuŗā piedalījās sestdienas 
skolas skolēni, deju grupa Jautrais Pāris un Sidnejas latviešu jauktais koris. Plašāku  
aprakstu par Jāņu sarīkojumu sniegsim nākošā Rituma izdevumā.
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gadījums, kas liecina par reinkarnāciju, 
ir 6 gadīgā Titu (Indija) iepriekšējās 
dzīves atmiņas. Mazais Titu jau kopš 
2.5 gadu vecuma sācis runāt par saviem 
iepriekšējiem vecākiem, kuŗus spilgti 
atceras, un “savu” dzīvesvietu 13km 
attālā pilsētā. Viņa vārds bijis Suresh, un 
viņam bijusi sieva Uma, divi bērni Sonu un 
Ronu, un piederējis Radio/TV veikaliņš, 
kad viņš ticis nošauts. Abām ģimenēm 
satiekoties apstiprinājās VISS Titu sacītais, 
ieskaitot tūlītēju “savu” bērnu atpazīšanu 
rotaļājamies lielā kaimiņu bērnu pulkā. 
Kad Titu pastāstīja savai iepriekšējai 
ģimenei par savas nošaušanas apstākļiem 
iepriekšējā dzīvē, tie to apstiprināja ar 
ārstu slēdziena liecībām. Vairāk par to 
– mazajam Titu nodzenot matus, kļuva 
redzama uz galvas dzimumzīmīte ar iedobi 
vietā, kur Suresham bija ietriekusies lode.

Dr. Ian Stevensons vairāku desmitu 
gadu laikā ir pētījis tūkstošiem šāda 
veida liecību. No tām konsekventi izriet, 

ka vardarbīgas nāves gadījumā daļa no 
iepriekšējās dzīves atmiņām tiek pārcelta 
uz jaundzimušo, ieskaitot rētu vietas, 
kas fiziskajā izpausmē var parādīties kā 
dzimumzīmīte.

Šie regresijas psichiatrijas nozares 
plaši publicētie uzskati (skat. references) 
nav celti nedz uz reliģiskiem nedz 
jebkuriem filozofiskiem pamatiem, bet 
gan ir dibināti uz desmitiem gadu gaitā 
patstāvīgi izdarītiem atklājumiem. Tie tikai 
apstiprina mūsu cilvēciskās civilizācijas 
seno atziņu.  

Raimonds Sokolovskis
(Vielas fragmenti ņemti no publikācijām 

par Dr. R. Brown; skat. arī uz YouTube 
“Reincarnated Submariner”, kā arī “Boy 
remembers previous life reincarnation 
document”, un arī   Dr.Dolores Canon, 
Dr.Michael Newton, Dr.Brian Weiss, 
Dr.Bruce Goldberg u.c.)

(Bībelē sk. Mt.11:14, Mt.17:10-13, 
Mk.9:11-13, I Tim.6:19 u.c.)

PBLA ZIŅU APSKATS

27. jūnijā
KNAB acī ieknābj Valsts kontrole 

Kamēr Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojā (KNAB) ieildzis 
priekšnieka Jaroslava Streļčenoka un 
viņa vietnieces Jutas Strīķes konfliktu 
riņķa dancis, atklājies, ka iestāde netiek 
galā ar savu pamata funkciju izpildi, 
piektdien vēsta laikraksts Diena. Valsts 

kontrole (VK) revīzijā konstatējusi būtiskus 
trūkumus politisko partiju finansēšanas 
likuma izpildes kontrolē - KNAB ne tikai nav 
metodikas, kā pārbaudīt partijām piešķirtā 
valsts budžeta finansējuma izlietojumu, 
bet “klibo” arī grāmatvedības uzskaite. 
VK ieskatā, tas rada risku, ka politiskās 
organizācijas no valsts saņemto naudu var 
izlietot neatbilstoši mērķiem. 

Vēlēšanu gados, kāds ir arī šis, 
partiju kases uzkarst no ziedojumiem 
un dāvinājumiem, bet kopš 2012.gada 
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tās papildina arī valsts budžeta līdzekļi. 
Mehānisms vienkāršs - katrai partijai, kura 
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās saņēma 
vairāk nekā divus procentus vēlētāju balsu, 
gadā par katru balsi pienākas 0,71 eiro. 
Partijām paredzētā summa ik gadu tiek 
iekļauta KNAB budžetā, kas to pārskaita 
saņēmējiem. Taču, piemēram, 2012.gadā 
partijām tika pārskaitīti 431 257 lati, bet 
to gada pārskati uzrādīja, ka no minētās 
summas iztērēti vien 394 387 lati. Lai arī 
revīzijā gan netika konstatēti fakti, kas 
norādītu uz naudas piešķiršanu neatbilstoši 
likumos noteiktajiem termiņiem, VK 
norāda, ka KNAB grāmatvedībā nezinot, 
kā rīkoties, ja finansējums nav izlietots 
atbilstoši likuma prasībām un līdzekļi 
atmaksājami valsts budžetā. 

Tāpat arī neesot skaidrs, kā KNAB 
kontrolē partijām piešķirtās nodokļu 
maksātāju naudas izlietojumu. Iestāde VK 
spējusi uzrādīt vien metodikas dokumenta 
projektu, taču tas nav spēkā esošs, turklāt 
arī biroja darbinieku faktiskā rīcība daudzos 
gadījumos atšķīrusies no projektā noteiktās. 
VK pārstāve Ilva Liepiņa-Milzarāja norāda, 
ka šāda iekšējā normatīvā akta neesamība 
radot risku, ka pārbaudes par partijām 
piešķirtā valsts budžeta finansējuma 
izlietojumu var tikt veiktas pēc dažādiem 
principiem un metodēm, neievērojot 
vienotu, caurskatāmu pieeju, ko būtu 
apstiprinājis iestādes vadītājs. VK ieteikusi 
KNAB pilnveidot grāmatvedības uzskaites 
kārtību, kā arī apstiprināt metodiku valsts 
budžeta finansējuma kontrolei, kas būtu 
obligāti piemērojama visa partijām piešķirtā 
valsts budžeta finansējuma izlietojuma 
pārbaudēm. Birojā Dienai gan norāda, 
ka iestāde arī līdz šim pārbaudījusi 
pilnīgi visus no valsts naudas finansētos 
partiju darījumus, tomēr, neskatoties uz 
šo apgalvojumu, KNAB akceptējis VK 
ieteikumu un apņēmies to ieviest līdz 
oktobrim. (Diena)
Diennakts laikā patvērumu Latvijā 

pieprasījuši deviņi ārzemnieki 
Aizvadītajā diennaktī patvērumu valstī 

paprasījušas deviņas personas, aģentūru 
LETA informēja Valsts robežsardzes 
preses pārstāve Jevgēnija Pozņaka. 
Ieceļojot valstī, Silenes robežkontroles 
punktā patvērumu Latvijā pieprasījis kāds 
Somālijas pilsonis, kā arī četri Sīrijas un trīs 
Gruzijas pilsoņi. Savukārt Rīgas pārvaldes 
Atgriešanas un patvēruma meklētāju 
dienestā patvērumu Latvijā pieprasīja 
viena Ukrainas pilsone. Kā aģentūrai 
LETA norādīja Valsts robežsardzē, 
deviņi patvēruma pieprasītāji vienā 
diennaktī ir diezgan netipiska situācija. 
Ieskaitot pēdējos deviņus ārzemniekus, 
patvērumu Latvijā šogad pieprasījuši 
142 cilvēki. Savukārt pagājušajā gadā 
patvērumu pieprasī jušas kopumā 
185 personas. Visbiežāk patvērumu 
Latvijā pērn pieprasījuši Gruzijas un 
Sīrijas valstspiederīgie. Latvija attiecīgi 
saņēmusi 141 un 13 šo valstu piederīgo 
pieprasījumus. Tāpat patvērumu Latvijā 
pieprasījuši arī pieci Krievijas, pieci Ēģiptes 
un trīs Uzbekistānas valstspiederīgie. 
No patvēruma pieprasītājiem 180 lūdza 
patvērumu Latvijā, bet vēl pieci patvēruma 
meklētāji, kuri Latviju izmantoja kā pirmo 
valsti ieceļošanai Eiropas Savienībā (ES), 
tika atgriezti no citām ES valstīm. (Leta)
Rosina atjaunot Tēvzemes balvu 

Nacionālās kultūras padome rosina 
atjaunot Tēvzemes balvu, kā arī iedibināt 
īpašu apbalvojumu par starptautiskiem 
sasniegumiem kultūrā, liecina Kultūras 
ministrijas izplatītā informācija. Pārrunājot 
dažādus iespējamos kultūras izcilības 
balvas piešķiršanas modeļus, Nacionālā 
kultūras padome vienojās par izcilības 
balvas veidošanu Kultūras ministrijas 
paspārnē, ko varētu piešķirt par nozīmīgiem 
starptautiska mēroga sasniegumiem. 
Plānots, ka pretendentus gada beigās 

Turpinājums 29. lpp.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts 
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā.

Vēl dabūjama
„THE LONG ROAD TO RēZEKNE” – A journey to Eastern Latvia, by Wanda 
Skowronska. Cena $18.

Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – „THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – „ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – „CASTLE OF LIGHT” cena $25

Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
„SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
„SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
„VIŅI, CEĻĀ” $20.50
„A STOLEN CHILDHOOD” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
„SVEŠA VARA” $18.50
„VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

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 - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2014. gada jūlijā

Lūdzu ievērojiet, ka Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļai tagad ir jauna epasta 
adrese: sidneja.dv@gmail.com

Rosīgā Rēzeknes nodaļa
Bijušais Anglijas iemītnieks Gunārs Spodris rosīgi darbojas DV Rēzeknes 

nodaļā, iesaistot jaunus vanadzēnus un jauniešus un rīkojot nodarbības, sporta 
pasākumus un „ārpusskolas vēstures klases”.

Jaunieši arī apciemo vecākus ļaudis aprūpes namos un vēl atrod laiku ārpus 
visām aktivitātēm mācīties vai pat studēt.

 DV CV atbalsta trūcigākus jauniešus vai tādus bez ģimenes atbalsta ar 
stipendijām. Jo labak ja jau ir parādījuši sekmes bet  atbalsts ir nepieciešams, lai 
turpinātu studijas.

Gundega Zariņa
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Līdzjūtība Rūdolfam Nemmem
Kaut gadskārtējais Sidnejas Baltiešu 

padomes rīkotais 14. jūnija akts ir dēvēts 
kā tautas sēru diena, sarīkojumam 
bija paciloša gaisotne ņemot vērā, ka 
74 gadus pēc baigā gada diasporas 
baltieši Sidnejā vēl uztur savu  tēvzemju  
kultūrvērtības un neļauj laika tecējumam  
nobalināt svarīgus notikumus. Bet 
pacilājums izgaisa, kad uzzināju, ka 
piektdien, 13. jūnija vakarā Rūdolfa 
Nemmes sieva Ilga aizgāja mūžībā. 
Zinājām, ka Ilga ir nopietni slima, bet tik 
pēkšņa aiziešana bija visiem negaidīta. 
Daugavas Vanagu saime, kā arī, man 
liekas, visa latviešu sabiedrība jūt līdzi 
Rudolfam un meitai Vinetai ar vīru 
Darenu (Darren) un bērniņiem Evu un 
Pāvulu šinī grūtajā laikā. Rūdis nekad 
neatteicās palīdzēt techniskos un 
praktiskos darbos, kur bija vajadzīgs 

un netikai oficiālos sarīkojumos un 
organizāciju aizkulisēs. Mēs visi zinam, 
vai esam dzirdējuši, ka Rūdolfs ar Ilgu 
palīdz daudziem vai nu ar aprūpi vai 
sadzives vajadzībām vai techniskām 
problēmām (galvenokārt televizoriem). 
Rudolfam ar Ilgu dzīves kodols bija 
viņu mazā ģimenīte. Kā meita Vineta 
bēru mielasta pateicības runā Hombuša 
baznīcas draudzes zālē, raugoties uz 
lielo draugu pulku, kas bija sabraukuši 
izvadīt Ilgu, teica „nē, mums ir liela 
ģimene!” 

Kaut varbūt neesam pelnījuši, katrs 
Ilgas un Rūdolfa klātbutnē jutās kā viņ   
u tuvi draugi vai pat ģimenes locekļi. 
Ilgas smaids, kā arī skaistās dzeltenās 
rozes baznīcā viņas izvadīšanā, mūžīgi  
paliks mūsu atmiņā.

Gundega Zarina

Daugavas Vanagu Rēzeknes nodaļas vanadzēni Kalnezera 
pamatskolā. Trīs jaunie biedri labajā pusē.
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Latviešu centrā Bērzaine 
Freiburgā Jāņus ieskandinās 
jauktais koris Aizkraukle

23. jūnijā ikviens ir laipni gaidīts 
Freiburgā, Latviešu centrā Bērzaine, lai 
latviskā un muzikālā vidē ieskandinātu 
Vasaras saulgriežus.

Uz Jāņu svinībām no Aizkraukles uz 
Freiburgu dosies koris “Aizkraukle” ar 
diriģentēm Ilzi Atardo un Leldi Kamzoli 
-Gagaini priekšgalā.

Jau dienas gaitā Bērzainē notiks 
vainagu pīšana, mājas un Jāņu laukuma 
greznošana un svētku galda klāšana. 
No plkst.19.00 sāksies kopīga līgošana 
ar latviešu tautas dziesmām, līgo 
dziesmām un rotaļām.

Ilze Atardo, koŗa diriģente: “Būs 
akordeons un arī kāds sitamais 
instruments. Balsis mums varenas! 
Iesim arī rotaļās un uzdancosim!

Plānojam sagatavot  ar ī  l īdz i 
dziedamo dziesmu grāmatiņu – gan 
jau būs līgotāji, kas gribēs pievienoties!”

Jauktais koris “Aizkraukle” ir Latvijas 
jaunākās pilsētas vienaudzis - dibināts 
tikai dažus gadus pēc Pļaviņu HES 
uzcelšanas 1971.gadā. Kora repertuārā 
ir latviešu un cittautu komponistu darbi, 
tautas dziesmas un klasika. Sevi 
motivējot ar devīzi “Pēc kaut kā cēla, 
nezināma, sirds ilgojās ..” 13.jūlijā koris 
“Aizkraukle” piedalīsies arī Pasaules 
koru olimpiādes lielkoncertā Mežaparkā.

Savukārt latviešu centrs Bērzaine ir 
viens no pēdējiem publiski pieejamajiem 
latviešu īpašumiem Eiropā. Bērzaine 
ir ne tikai aktīvs Vācijas, Francijas un 
Šveices latviešu centrs, bet arī iecienīta 
naktsmāju vieta, ko, apceļojot Eiropu, ir 
iecienījuši viesi no Latvijas.

Ieejas maksa – 5 Eiro. Telts vieta – 
5 Eiro, uz matračiem – 10 Eiro, vēl ir 
pieejamas istabiņas Bērzaines viesu 
namā.

Pieteikšanās un papildu informācija, 
rakstot uz e-pastu: berzaine@latviesi.
com vai pa tālruni: 0049 (0) 76153340. 
Adrese:

Leinhaldenweg 28, 79104, Freiburg.

Indulis Bērziņš
Latviešu centra Freiburgā vadītājs

Seko un uzzini Latviešu centra 
Bērzaine jaunumus sociālajos tīklos:

[www.latviesi.com/berzaine](http://
www.latviesi.com/berzaine)

[www.facebook.com/Berzaine]
(https://www.facebook.com/Berzaine)

[www.draugiem.lv/freiburga](http://
www.draugiem.lv/freiburga)

[www.twitter.com/Berzaine](https://
twitter.com/Berzaine)

DV Slokas ielas īpašums
Pēc DV Austrālijas Zemes valdes  

2011. gada marta sēdes propozīcijas 
balsojuma dāvāt DVL (Daugavas 
Vanagiem Latvijā), DVCV (Daugavas 
Vanagu Centrālā Valde) pārstāvniecības  
Slokas ielas 122  īpašuma trešdaļu, 
tās propozīcijas balsojuma pieņenšanu 
DVCV 2011. gada oktobra sēdē 
Melburnā, un pēc triju gadu vairāku 
versiju Dāvinājuma līguma tekstiem, 
2014. gada trešajā aprīlī ir parakstīts 
Dāvinājuma līgums.
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

     Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas 
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga 
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri. 
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto 
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves 
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu 
un angļu valodās. Grāmatas cena $A 
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un 
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja 
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141 
Darley Rd   RANDWICK, NSW 2031, tel. 
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši 
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti 
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas 
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
   For those interested in the Latvian 
Legion, the Daugavas Vanagi organization 
and the Occupation Museum of Latvia 
have joined forces and produced quarto 
sized book LATVIAN LEGIONAIRES 
which includes never before published 
photographs of battles and life on the 
frontline. All commentaries are in English 
and Latvian.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
     Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
    The office and bookshop is open every 

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

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

Sarīkojumi DV namā
2014. gada un jūlijā.

Ceturtdien, 3. jūlijā,  plkst. 12.00 
saiets un draudzības pēcpusdiena.

Latviešu un angļu valodas stundas. 
Ieinteresētiem lūdzu sazināties DV 
biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu 
02 9520 8200, lai varētu vienoties par 
dienu un laiku.

Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.

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.
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PBLA ziņu apskats
Turpinājums no 23.lpp

varēs pieteikt valsts un pašvaldību iestādes, 
kā arī nevalstiskās organizācijas, un 
kandidātus trīs etapu vērtēšanas procesā 
izvērtēs nozaru padomes, Nacionālā 
kultūras padome un īpaša izcilības balvas 
komisija. Kultūras ministrija turpinās darbu 
pie balvas nolikuma un kritēriju detalizētas 
izstrādes, kā arī gatavos priekšlikumus 
jaunajām politikas iniciatīvām finansējuma 
piesaistei. Nacionālā kultūras padome 
rosinās atjaunot 1937. gadā iedibinātās 
Tēvzemes balvas tradīciju, līdz 2018. 
gadam pārdēvējot šajā vārdā Ministru 
Kabineta balvu, kā arī apsvērt īpašas 
st ipendijas piešķiršanu par valsts 
starptautiskās reputācijas stiprināšanu ar 
kultūras palīdzību, balstoties uz veiksmīgo 
Igaunijas pieredzi, kur šādu stipendiju 
piešķir Ārlietu ministrija. (Latvijas Avīze)
26. jūnijā
Rinkēvičs aicina lemt par ilgstošu NATO 
spēku klātbūtni Baltijā

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
(V) gaidāmajā NATO samitā Velsā 
aicina pieņemt lēmumu par ilgstošu 
NATO sabiedroto spēku klātbūtni Baltijā. 
Rinkēvičs no 24.jūnija piedalās NATO 
ārlietu ministru sanāksmē Briselē, kuras 
galvenā uzmanība veltīta NATO valstu un 
valdību vadītāju 4.-5.septembra samitam 
Velsā, Apvienotajā Karalistē. Diskusiju 
laikā par gaidāmā samita darba kārtību 
Rinkēvičs kā nozīmīgākos jautājumus 
uzsvēra transatlantiskās sadarbības nozīmi 
un kolektīvās aizsardzības stiprināšanu. 
Tāpat ministrs norādīja, ka drošības 
vide Eiropā ir mainījusies un aliansei 
ir nepieciešami ilgtermiņa kolektīvās 
aizsardzības stiprināšanas pasākumi, kā 
arī uzsvēra, ka gaidāmajā samitā jāpieņem 
lēmumu par ilgstošu NATO sabiedroto 
spēku klātbūtni Baltijā.

Tāpat Rinkēvičs ministru sanāksmē, 
atkārtoti pauţot Latvijas apņemšanos līdz 
2020.gadam atvēlēt 2% no iekšzemes 
kopprodukta valsts aizsardzībai, sacījis, 
ka NATO dalībvalstīm šajos apstākļos 
nepieciešams izrādīt politisko gribu un 
atvēlēt pienācīgus resursus, lai pildītu 
valstu uzņemtās saistības. 

Sanāksmes laikā ministri diskutēja arī 
par NATO iespējamo paplašināšanos, 
uzsverot nepieciešamību turpināt alianses 
«atvērto durvju» politiku un aicinot 
kandidātvalstis izpildīt noteiktos kritērijus. 
Savukārt Rinkēvičs, norādot, ka gaidāmajā 
samitā jāuzsver arī NATO partnerību 
politika un īpaši jāattīsta sadarbība ar 
visaktīvākajām NATO partnervalstīm, 
augsti novērtēja lēmumu ievērojami 
stiprināt sadarbību ar Gruziju. Tāpat 
NATO samits atzīmēs Starptautisko 
drošības atbalsta spēku (ISAF) operācijas 
noslēgumu šā gada beigās un tālāko NATO 
klātbūtni Afganistānā. (TVnet)
Deputāti Kursīte-Pakule, Rībena un 
Rusiņš kļuvuši par VL-TB/LNNK 
biedriem

Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-
«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK valde ir 
nolēmusi Saeimas deputātus Janīnu 
Kursīti-Pakuli, Ingunu Rībenu un Gunāru 
Rusiņu uzņemt kā VL-TB/LNNK biedrus, 
aģentūru LETA informēja politiskā spēka 
preses sekretāre Laila Ozoliņa. Tāpat 
par VL-TB/LNNK biedru uzņemts reţisors 
Edvīns Šnore. Kā ziņots, komentējot 
savu aiziešanu no «Vienotības», Rībena 
norādīja, ka politiskais spēks cenšas 
apvienot sevī pārāk plaša idejiskā spektra 
politiķus. Arī Kursīte- Pakule iepriekš 
izstājusies no «Vienotības». Savukārt 
Rusiņš paudis: «Savu politisko darbību 
esmu nolēmis turpināt nacionālās 
apvienības sastāvā, jo tieši šī politiskā 
spēka ideoloģija un nostāja valsts 
nacionālo interešu aizstāvībai man šķiet 
vispieņemamākā.» Jau vēstīts, ka šajā 
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Saeimas sasaukumā partijas piederību 
mainījusi gandrīz piektdaļa deputātu. 
(Apollo)
Latvijas žurnālisti aicina boikotēt 
Ēģiptes kūrortus

Latvijas Ţurnālistu asociācija (LŢA) 
aicina Latvijas iedzīvotājus boikotēt 
Ēģiptes kūrortus, kamēr netiek panākta 
taisnīga tiesa latviešu izcelsmes TV 
kanāla «Al Jazeera» ţurnālistam Latvijas 
un Austrālijas pilsonim Pēterim Grestem 
un viņa kolēģiem, aģentūru LETA 
informēja LŢA valdes priekšsēdētāja Anda 
Roţukalne. Roţukalne norādīja, ka Gresti 
notiesāja par Ēģipti nomelnojošu ziņu 
izplatīšanu un viņam nebija iespējas sevi 
tiesā aizstāvēt, izmantojot juristu palīdzību. 
Greste, kurš ir pieredzējis un cienījams 
ţurnālists, vienmēr ievērojis ţurnālistu 
profesionālo ētiku un nav to pārkāpis, 
pauda Roţukalne, aicinot Ārlietu ministriju, 
citas valsts augstākās amatpersonas 
enerģiski izmantot savas iespējas un 
ietekmi starptautiskajās struktūrās, panākot 
sprieduma pārskatīšanu. «Grestes un viņu 
kolēģu notiesāšana Ēgiptē ir šokējošs 
notikums, kas nedrīkst palikt bez ievērības, 
jo tas iezīmē biedējošu praksi izmantot 
tiesu varu, lai vērstos pret profesionāliem 
ţurnālistiem, kas strādā daţādu valstu 
iekšējo vai ārējo konfliktu zonās. Tādējādi 
rupji un bez pamatojuma tiek ierobeţota 
informācijas pieejamība, kas ir daļa no 
vispārējām cilvēktiesībām. LŢA aicina 
Latvijas iedzīvotājus boikotēt Ēģiptes 
kūrortus un nedoties tūrisma braucienos 
uz šo valsti, kamēr netiek panākta taisnīga 
tiesa Grestem,» norādīts LŢA paziņojumā.

Jau ziņots, ka Kairas tiesa pirmdien 
telekanāla «Al Jazeera» ţurnālistam 
Austrālijas latvietim Pēterim Grestem 
piesprieda septiņu gadu cietumsodu. 
Kairas tiesā pirmdien Gresti un vēl divus 
telekanāla «Al Jazeera» Kairas biroja 
darbiniekus atzina par vainīgiem Ēģiptes 
nomelnošanā un sadarbībā ar aizliegto 

kustību Musulmaņu brālība. Visiem trim 
apsūdzētajiem tiesa piesprieda septiņu 
gadu cietumsodu. Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (V) sola, ka Latvija 
kopā ar Eiropas Savienību un Austrāliju 
turpinās cīnīties par Grestes atbrīvošanu, 
neskatot ies uz notiesājošo t iesas 
spriedumu. Ārlietu ministrija ir izteikusi 
noţēlu par Ēģiptes tiesas spriedumu, ar kuru 
Grestem piespriesta brīvības atņemšana. 
Ārlietu ministrija uzskata, ka tiesas procesa 
gaitā nav ņemti vērā visi apstākļi, kas 
saistīti ar Grestes aizturēšanu, tostarp tiešu 
pierādījumu trūkums. «Ārlietu ministrija 
izsaka cerību, ka Ēģiptes apelācijas 
tiesa rūpīgi izvērtēs pirmās instances 
tiesas pieņemto spriedumu, un tic, ka 
jaunais Ēģiptes prezidents Abdelfatahs 
Elsisi veicinās vārda brīvības ievērošanu 
valstī. Izsakām savu stingru atbalstu un 
solidaritāti ar Pēteri Gresti, kā arī ar viņa 
ģimeni. Latvija turpinās cieši sekot šai 
lietai arī Apelācijas tiesā. Mēs sniegsim 
visu iespējamo atbalstu. Latvija strādās 
kopā ar Eiropas Savienību un Austrāliju, 
lai patiesība tiktu noskaidrota un uzvarētu, 
un Pēteris Greste un viņa kolēģi tiktu 
atbrīvoti,» teikts ministrijas paziņojumā.

Vēl deviņas personas notiesātas 
aizmuguriski, un tām piespriests desmit 
gadu cietumsods. Kopumā lietā apsūdzēti 
20 cilvēki, no kuriem deviņi ir «Al Jazeera» 
darbinieki. Greste ir vienīgais ārvalstu 
ţurnālists, kurš aizturēts šajā lietā. Trīs 
televīzijas kanāla «Al Jazeera» ţurnālisti 
- latviešu izcelsmes austrāliešu ţurnālists 
Greste, «Al Jazeera» angļu redakcijas 
Kairas biroja vadītājs Muhameds Fahmijs, 
kurš ir gan Ēģiptes, gan Kanādas pilsonis, 
un producents Bahers Muhameds - tika 
arestēti 29.decembrī vienā no Kairas 
viesnīcām. Ēģipte ţurnālistus apsūdzēja par 
«drošības objektu filmēšanu, sabiedriskās 
kārtības un miera apdraudēšanu un 
strādāšanu bez atļaujas». Fahmijs tika 
apsūdzēts arī par piederību islāmistu 
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kustībai Musulmaņu brālība, kuru Ēģiptes 
pagaidu valdība pasludinājusi par 
teroristisku organizāciju. Prokuratūra visus 
trīs apsūdzēja arī par Musulmaņu brālības 
atbalstīšanu, sniedzot tai «aprīkojumu, 
informāciju un ierakstus, kas veicina tās 
intereses». Tāpat ţurnālisti apsūdzēti par 
«melīgu ziņu» pārraidīšanu, lai tādējādi 
pakalpotu tagad par teroristu organizāciju 
atzītajai Musulmaņu brālībai. Žurnālisti, 
kas nav bijuši oficiāli akreditēti, savus 
materiālus veidojuši tā, «lai ārzemēs 
nomelnotu Ēģiptes tēlu un kalpotu 
starptautiskās teroristu organizācijas 
interesēm», apgalvo prokuratūra. (Apollo)
Grigule darbam Eiropas Parlamentā 
meklē “palīgu ar labu humora izjūtu”

Eiropas Parlamenta (EP) deputāte 
Iveta Grigule (ZZS) Latviešu biedrības 
Beļģijā mājaslapā publicējusi sludinājumu, 
kurā aicina pietiekties potenciālos palīgus. 
“Lūkojos pēc darbinieka nākamajiem 
pieciem gadiem savam Briseles birojam. 
Tā kā es EP darbošos EFD grupā, 
pretendentam nepieciešama pietiekami 
liela emocionālā noturība :) un laba humora 
izjūta,” norādīts deputātes publicētajā 
sludinājumā. Grigule aģentūrai LETA 
atzina, ka viņai nepieciešams tehnisks 
cilvēks ar iepriekšēju pieredzi darbā EP, 
kurš palīdzētu ar tehniskiem sadzīves 
jautājumiem ikdienā. “Man nepieciešama 
palīdzība biļešu un tamlīdzīgās lietās,” 
sacīja deputāte, piebilstot, ka būtu daudz 
loģiskāk, ja palīgs dzīvotu Briselē. “Lai zinu, 
ka viņš jebkurā brīdī būs tur un pieejams.” 
“Man ir ļoti daudz piedāvājumu no tiem EP 
darbiniekiem, kuru deputāti nav ievēlēti. Tie 
ir bijušie biroja vadītāji, konsultanti, kā arī 
ieņēmuši citus nozīmīgus amatus. Mūsu 
grupā “Brīvības un demokrātijas Eiropa” no 
ievēlētajiem 80% ir jauni deputāti, līdz ar 
to visi vecie deputātu palīgi izmisīgi meklē 
darbu. Es esmu apņēmusies darbu dot 
latviešiem, jo mūsējie šajās struktūrās ir 
jāievelk iekšā, jāapmāca un jāveido lobija 

slānis,” sacīja Grigule. Savukārt vaicāta 
par atsaucību uz sludinājumu, Grigule 
norādīja, ka tikko atgriezusies no Briseles, 
kur piedalījās grupas sapulcē, tādēļ vēl nav 
informēta par pieteikumu skaitu.

Jau ziņots, ka Grigule vienojusies par 
sadarbību ar jaunizveidoto EP politisko 
grupu EFD, liecina grupas prezidenta 
britu eiroskeptiķu Apvienotās Karalistes 
Neatkarības partijas (UKIP) līdera Naidzela 
Faridţa izplatītais paziņojums. Saskaņā 
ar Faridţa sniegto informāciju grupa 
patlaban apvieno 48 EP deputātus no 
septiņām valstīm, tostarp Latvijas deputāti 
ZZS pārstāvi Griguli. Grupā darbošoties 
arī pārstāvji no Lielbritānijas, Lietuvas, 
Itālijas, Čehijas, Francijas un Zviedrijas. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze)
Politikā kopā ar Šleseru gatavs 
atgriezties arī Kalvītis

Kopā ar 11. Saeimā neiekļuvušo 
politiķi Aināru Šleseru politikā mēģinās 
atgriezties arī “trekno gadu” ekspremjers 
Aigars Kalvītis, kurš šoruden startēs 
parlamenta vēlēšanās partijas “Vienoti 
Latvi jai” sarakstā, raksta “Diena”. 
Šleseram nolēmuši pievienoties arī 
ekspremjers, pēdējos piecus gadus 
Eiropas Parlamentā pavadījušais un Zaļo 
un zemnieku savienības atraidītais Ivars 
Godmanis, bijušais Tautas saskaņas 
partijas priekšsēdis Jānis Jurkāns, 
kādreizējais “tēvzemiešu” līderis un 
Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume 
un bijušais ministrs, viens no Tautas 
partijas līderiem Edgars Zalāns. Minētie 
politiķi politiku bija spiesti pamest, jo 
zaudēja vēlētāju uzticību. Šlesers, kurš 
vēl nesen pie vēlētājiem nāca ar nācijas 
izlīguma ideju un vēlējās vienoties par 
sadarbību ar “Saskaņas centru”, tagad 
par saukli izvēlējies trīs vārdus: “Pieredze. 
Profesionalitāte. Patriotisms.” Šlesers 
savu piedāvājumu iecerējis kā alternatīvu 
“Vienotībai”.

Kalvītis mēģināšot atgriezties politikā, 
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jo viņam esot ţēl noskatīties uz “šīs valsts 
lēnajiem attīstības tempiem – ja mēs tā 
mīņāsimies, tad Eiropas Savienības līmeni 
nevarēsim sasniegt”. Tāpēc, viņaprāt, 
cilvēkiem, kuriem vēl ir spēks un enerģija, 
ir jāliek šie resursi lietā. Uz atgādinājumu, 
ka pēc viņa pārstāvētās politiķu paaudzes 
aiziešanas vēl daudzkārt pieminēja treknos 
gadus un “gāzi grīdā”, Kalvītis reaģējis 
bez vainas apziņas – toreiz valsts esot 
attīstījusies, un ap šo jautājumu bijis 
pārāk daudz politiskās propagandas. 
Viņš uzskata, ka tagadējiem politiķiem 
pietrūkstot gan profesionalitātes, gan 
pieredzes, un valstī vispār neesot politikas 
– to, kas pastāv, viņš uzskata tikai par 
eksistēšanu izdzīvošanas režīmā.

Domubiedru grupā iesaistījies arī 
bijušais Tautas saskaņas partijas līderis 
Jurkāns. Viņš bija piepalīdzējis arī partijas 
“No sirds Latvijai” līderei Ingunai Sudrabai 
jauna politiskā spēka veidošanā, bet 
par iekļaušanos tajā tomēr nevienojās. 
Savukārt ar Šleseru viņam jau bija kopīga 
sadarbības pieredze pirms 11.Saeimas 
vēlēšanām. Jurkāns atgrieţoties politikā, 
lai palīdzētu Latvijai “izkulties no tā purva, 
kurā tā ieslīgusi”. Jurkāns varētu būt 
saraksta līderis Latgalē, Zalāns – Kurzemē, 
Kalvītis – Vidzemē. Lai arī grupas līderis ir 
Šlesers, oficiāli viņš vēl netiekot dēvēts par 
partijas premjera amata kandidātu. Sīkāk 
par savām iecerēm partija informēšot 3. 
jūlijā. (Latvijas Avīze)
Gaismas pilī notiks atklāšanas lentes 
digitālā griešana

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
ceturtdien sāksies Gaismas pils atklāšanas 
lentes digitālā griešana, kas turpināsies 
līdz pat LNB inaugurācijas dienai – 29. 
augustam, pavēstīja LNB sabiedrisko 
attiecību speciālists Augusts Zilberts. 
Viņš norādīja, ka digitālās lentes griešana 
iesāks līdz šim nebijušu notikumu – 
iespēju atklāt Gaismas pili ikvienam 
interesentam, saņemot elektronisku 

uzaicinājumu no saviem draugiem vai 
kolēģiem. Pirmie digitālo lenti griezīs 
Latvijas Universitātes rektors Mārcis 
Auziņš, sociālo mediju eksperts Artūrs 
Mednis, modes dizainere Aļona Bauska 
un LNB Atbalsta biedrības valdes loceklis 
Georgs Turlajs. Sākot ar bibliotēkas 
atklāšanas nedēļu, kas plānota no 25. līdz 
29.augustam, katrs digitālās lentes griezējs 
savā īpašumā varēs iegūt Gaismas 
pils lentes fragmentu ar personificētu 
tautasdziesmu. 17.jūnijā jau sākts īpaši 
sagatavotās lentes griešanas process ar 
speciāli šim notikumam veidotām šķērēm, 
kuras izkalis kalējs Jānis Nīmanis. Uz 
lentes izvietotas latvju dainas. Katrs lentes 
griezējs izvēlas nākamo personu, kam 
nodot lentes griešanas stafeti. Plānots, 
ka līdz LNB inaugurācijai Gaismas pils 
atklāšanas lenti fiziski pārgriezīs aptuveni 
1000 cilvēku visā Latvijā. Lentes kopējais 
garums ir 10 000 metru, uz tās ir izvietoti 
50 000 tautasdziesmu. (TVnet)
25. jūnijā
Saeima ārkārtas sēdē uzklausīs 
Straujumas ziņojumu par Latvijas 
nacionālo drošību 

Saeimas deputāti 3.jūl i jā plāno 
pulcēties uz parlamenta ārkārtas sēdi, 
kurā uzklausīs Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas (V) ziņojuma 
Saeimai par Latvijas nacionālo drošību 
izstrādātāju sniegto informāciju, viedokļus 
un komentārus. Tāpat šajā sēdē plānots 
izskatīt vairākus būtiskus likumprojektus 
galīgajā lasījumā, piemēram, grozījumus 
Maksātnespējas likumā, Būvniecības 
likumā, likumā par zemes privatizāciju 
lauku apvidos, kā arī valsts aizsardzības 
finansēšanas likumprojektu. Darba kārtībā 
plānots iekļaut arī likumprojektu par 
Eiropas Savienības fondu apguvi 2014.-
2020.gada plānošanas periodā. Grozījumi 
maksātnespējas regulējumā paredz 
privātpersonu maksātnespējas procesa 
reformu, tostarp būtiski samazinot parādu 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

saistību dzēšanas termiņu un ieviešot tā 
saukto nolikto atslēgu principu mantai, 
kas kalpojusi kā nodrošinājums. Tas 
nozīmē, ka, pārdodot mantu, kas kalpojusi 
kā nodrošinājums, atlikušās parādnieka 
saistības līdz ar izsoles akta apstiprināšanu 
tiks dzēstas. Šāda kārtība attieksies 
tikai uz gadījumiem, kad parādnieka 
maksātnespējas procesā tiek pārdots 
parādnieka mājoklis. 

Grozījumi likumā par zemes privatizāciju 
lauku apvidos paredz izmaiņas Latvijas 
lauksaimniecības zemes tirdzniecībā. 
L ikumpro jek ts  paredz  konkrē tus 
nosacījumus, kurus izpildot ikvienam 
neatkarīgi no valstiskās piederības būs 
tiesības iegādāties lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi. Grozījumu mērķis 
ir Latvijas zemes resursu ilgtspējīga 
saglabāšana, kā arī veicināt iedzīvotāju 
ie interesēt ību lauksaimnieciskajā 
ražošanā. Tāpat likumā plānots noteikt 
ierobežojumu 2000 hektāru apmērā 
lauksaimniecības zemes iegādei. Tomēr 
pašvaldībām būs tiesības noteikt fiziskām 
vai juridiskām personām lauksaimniecības 
zemes iegādes ierobežojumus, kas var 
būt arī līdz 2000 hektāru. Tikmēr grozījumi 
Būvniecības likumā paredz pastiprināt 
būvdarbu uzraudzību. Galīgajā lasījumā 
deputātiem būs jālemj arī par valsts 
aizsardzības finansēšanas likumprojektu, 
kas paredz pakāpenisku aizsardzības 
budžeta palielināšanu līdz 2020.gadam. 
Lai gan atbalstītajā likumprojekta redakcijā 

ir pausta apņemšanās līdz minētajam 
termiņam palielināt aizsardzības budžetu 
līdz 2% no iekšzemes kopprodukta, tajā 
nav noteikts, kādā veidā šādu finansējuma 
apmēru ir plānots sasniegt. Plānots, ka 
Saeimas Prezidijs 2.jūlijā varētu sasaukt 
ārkārtas sēdi. Parlamenta pavasara sesija 
noslēdzās 20.jūnijā, bet rudens sesija 
sāksies 2.septembrī. Saeimas Kārtības 
rullis paredz, ka Saeimas sesijas ir kārtējas 
un ārkārtas. Gadā ir trīs kārtējās sesijas: 
rudens, ziemas un pavasara sesija. 
(Apollo)

ZZS saraksta līderi vēlēšanās būs 
Brigmanis, Dūklavs, Reizniece-Ozola, 
Seržants un Vējonis 

12.Saeimas vēlēšanās Zaļo un 
zemnieku savienības (ZZS) saraksta līderi 
katrs savā vēlēšanu apgabalā būs Augusts 
Brigmanis, Jānis Dūklavs, Dana Reizniece-
Ozola, Kārlis Seržants un Raimonds 
Vējonis, aģentūrai LETA pavēstī ja 
ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs 
Brigmanis. Viņš pats būs pirmais Zemgales 
vēlēšanu apgabalā, zemkopības ministrs 
Dūklavs kā pirmais numurs kandidēs 
Vidzemē, Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas priekšsēdētāja 
Reizniece-Ozola būs augstākajā vietā 
Kurzemes sarakstā, parlamenta deputāts 
Seržants startēs kā Rīgas saraksta 
līderis, bet aizsardzības ministrs Vējonis 
būs pirmais Latgalē. Zemgalē kandidēs 
arī labklājības ministrs Uldis Augulis 
un deputāts Andris Bērziņš. Latvijas 
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Latvijas uzņēmums meklē kontaktus 
Austrālijā!

Meklējam uzņēmumus, kam pieder kravas automašīnas, autobusi, 
traktortehnika, spectehnika (kokvedēji, atkritumvedēji, betonvedēji), 
un kas jau šobrīd vai tuvākā nākotnē patērēs AdBlue produktu.
Meklējam potenciālos klientus un lūdzam Jums palīdzēt ar jebkādu 
kontaktinformāciju.
Mūsu kontakti: tom.macens@crosschem.net.au
Tālrunis: +61412 855 320
AdBlue by CrossChem
VDA licensed product, highest quality, best prices!
www.crosschem.net.au

Zemnieku savienība ZZS sarakstam 
piedāvājusi kandidātu listi, kurā pieredze 
ir kopā ar jaunību, norādīja Brigmanis, 
kurš ir arī Latvijas Zemnieku savienības 
(LZS) priekšsēdētājs. LZS kā kandidātus 
sarakstam izvirzījusi arī deputātu Rihardu 
Eigimu, 2013.gada vēlēšanu Rīgas mēra 
kandidātu Armandu Krauzi, televīzijas 
darbinieku Jāni Rāznu, Jaunjelgavas 
novada deputātu Jāni Blūzmani, LZS 
ģenerālsekretāru Artūru Graudiņu, Durbes 
novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
Edgaru Putru un biedrības “Latvijas 
Mazpulki” vadītāju Ilzi Kļavu. (Diena)
Sākas elektroniskā pieteikšanās 
studijām Latvijas augstskolās 

No šodienas portālā «Latvija.lv» 
būs iespēja pieteikties studijām Latvijas 
augstākās izglītības iestādēs, aģentūru 
LETA informēja Valsts reģionālās 
attīstības aģentūrā (VRAA). Elektroniskais 
pakalpojums «Elektroniskā pieteikšanās 
studijām pamatstudiju programmās» 
paredz iespēju ātri un ērti pieteikties 
studijām kādā no 11 Latvijas augstākās 
izglītības iestādēm. Elektroniski pieteikties 
studi jām varēs Rīgas Tehniskajā 

universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, Banku 
augstskolā, Daugavpils Universitātē, 
Informācijas Sistēmu menedžmenta 
augstskolā, Liepājas Universitātē, Rīgas 
Starptautiskajā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolā, Rēzeknes 
Augstskolā, Ventspils Augstskolā un 
Vidzemes Augstskolā. Konkurss vienotajā 
uzņemšanā notiks divās kārtās, un pirmajā 
no tām iesniegumi tiks pieņemti līdz 
8.jūlijam. Portālā ir publicēta pieteikšanās 
un pakalpojuma apmaksas kārtība, 
skaidrojums par prioritāšu noteikšanu 
un konkursa norisi, kā arī augstskolu 
uzņemšanas punktu adreses, darba laiki 
un kontakttālruņi. Pieteikšanās studijām 
caur portālu «Latvija.lv» ir izdevīgi, 
jo neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, 
studiju programmu un prioritāšu skaita 
30 eiro par reģistrāciju jāsamaksā tikai 
vienreiz, uzsver VRAA. Tomēr pēc 
elektroniskās pieteikšanās reflektantiem 
obligāti ir personiski jāierodas jebkurā 
no uzņemšanas punktiem apstiprināt 
pieteikumu un uzrādīt nepieciešamos 
dokumentus, jo skolu beigšanas diplomi 
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Nākamais Ritums būs 2014. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2014. g. 15. JŪLIJAM.

netiek reģistrēti e-vidē. (Apollo)
 20. jūnijā
Gadu pēc Rīgas pils ugunsgrēka 
prokuratūra ceļ apsūdzības trim 
personām 

Gadu pēc ugunsgrēka Rīgas pilī 
prokuratūra saistībā ar šo gadījumu 
cēlusi  apsūdzības tr īs personām. 
Rīgas tiesas apgabala prokuratūra 
pie kriminālatbildības saukusi divas 
uzņēmumu norīkotās atbildīgās personas, 
kuru pienākumos ietilpa nodrošināt 
ugunsdrošības prasību ievērošanu. 
Tāpat pie kriminālatbildības saukta viena 
uzņēmumā strādājošā persona, kuras 
nevērīga rīcība darba izpildes laikā, 
iespējams, izraisīja ugunsgrēku, aģentūru 
LETA informēja prokuratūras preses 
sekretāre Aiga Šēnberga. Uzņēmumu 
personas pie kriminālatbildības sauktas par 
ugunsdrošības noteikumu tīšu pārkāpšanu, 
ja to izdarījusi persona, kura ir atbildīga par 
šo noteikumu ievērošanu, un ar to radīts 
būtisks kaitējums. Par šādu noziegumu var 
sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai 
piespiedu darbu, vai naudas sodu. 

S a v u k ā r t  s t r ā d n i e k s  p i e 
kriminālatbildības saukts par svešas 
mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz 
neuzmanības, ja rezultātā izraisītas 
smagas sekas. Par šādu noziegumu 
var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 
trim gadiem vai piespiedu darbu, vai 
naudas sodu. Saistībā ar Rīgas pils 
ugunsgrēku tiek turpināts process arī 
pret juridiskajām personām par piespiedu 
ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu. LETA 
jau vēstīja, ka Rīgas pils ugunsgrēka 
lietā tiek vainots atbildīgais būvdarbu 

vadītājs no pilnsabiedrības «SBRE», kā 
arī apakšuzņēmēja «Fritex» strādnieks, 
kurš neuzmanības dēļ varētu būt izraisījis 
aizdegšanos. Joprojām nav zināms, kura 
ir trešā būvnieku amatpersona, pret kuru 
celtas apsūdzības. Amatpersonas bijušas 
atbildīgas par ugunsdrošības noteikumu 
ievērošanu. 

Prokuratūra tāpat kā policija pagaidām 
neizpauž, kādā veidā strādnieks varētu būt 
izraisījis ugunsgrēku. Latvijas Televīzija 
(LTV) iepriekš vēstīja, ka ugunsgrēks 
Rīgas pilī naktī uz 2013.gada 21.jūniju 
izcēlies pils rekonstrukcijas darbos 
nodarbināto strādnieku bezatbildīgas 
rīcības rezultātā. Būvnieki 20.jūnija dienā 
bēniņos virs Rīgas pils Svētku zāles ar 
leņķa slīpmašīnu griezuši vecās ventilācijas 
caurules. Īsi pirms darba laika beigām 
griešanas procesā radusies dzirkstele 
izraisījusi aizdegšanos, ko strādnieki, 
izmantojot divus ugunsdzēšanas aparātus, 
apdzēsuši. Tomēr neviens neesot palicis 
uzraudzīt degšanas vietu, kas saskaņā ar 
normatīviem būtu bijis jādara 12 līdz 24 
stundas. Tāpat par notikušo aizdegšanos 
neesot informēta Militārā policija, kurai 
pils telpu apsardze nodota pēc darba laika 
beigām, ziņoja LTV. 

S a v u k ā r t  p i l s  r e m o n t ē t ā j u 
pilnsabiedrības «SBRE» uzaicinātais 
eksper ts ,  Apv ieno tās  Kara l i s tes 
Ugunsgrēku izmeklētāju apvienības 
prezidents un Starptautiskās Ļaunprātīgās 
dedzināšanas izmeklētāju apvienības 
pirmais viceprezidents Pīters Mansi 
apgalvo, ka Rīgas pils ugunsgrēks ir izcēlies 
ēkas centrālās daļas ziemeļaustrumu daļā, 
neizmantotā šautuvē, kur nekādi darbi 
netika veikti. VAS «Valsts nekustamie 
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īpašumi» pieaicinātie Igaunijas eksperti 
secinājuši, ka ugunsgrēks 20.jūnijā izcēlies 
būvnieka rīcībā nodotajā Rīgas pils 
daļā un tā iemesls bijis atklātas uguns 
avots - dzirkstele, kvēlojoša cigarete vai 
jebkurš cits atklātas uguns avots. Iepriekš 
kriminālprocesa izmeklēšanas laikā policija 
arī bija sākusi procesus par piespiedu 
ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu divām 
būvdarbos iesaistītajām juridiskajām 
personām. Viena no šīm juridiskajām ir 
personām ir pilnsabiedrība «SBRE». 

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» 
(VNĪ) un pilnsabiedrība «SBRE» maijā 
parakstī ja papildu vienošanos pie 
sākotnējā līguma par ugunsgrēka radīto 
seku novēršanu par «SBRE» līdzekļiem, 
kā arī par citu zaudējumu nodrošināšanu. 
Vienošanās paredz, ka «SBRE» apņemas 
veikt ugunsgrēka rezultātā nepieciešamos 
papildu darbus par saviem līdzekļiem 
un iemaksāt speciālā darījuma kontā 
naudas summu, kas atbilst aprēķinātajiem 
ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem 
gadījumam, ja tiesas ceļā tiks konstatēta 
būvuzņēmēja atbildība par ugunsgrēka 
rezultātā nodarīto kaitējumu. «SBRE» 
nekavējoties apņēmies darījumu kontā 
ieskaitīt nodrošinājumu vairāk nekā viena 
miljona eiro apmērā. Savukārt atlikušie 
aptuveni 3,7 miljoni eiro šajā kontā bija 
paredzēts ieskaitīt līdz 15.jūlijam. Noteikts, 
ka darījuma summai kontā jāatbilst 
aprēķinātajiem zaudējumiem, kas ir 4 857 
931 eiro. [...] (Apollo)
Juristiem nav vienota viedokļa par 
Satversmes preambulas lietderīgumu 

Juristiem un ekspertiem nav vienota 
viedokļa par ceturtdien Saeimā pieņemto 
Satversmes preambulu. Daži norāda, ka 
preambulai ir audzinošas un ideoloģiskas 
funkcijas, citi uzsver, ka preambulā 
ierakstītās vērtības Satversmē jau ir 
bijušas iekļautas. Bijušais Satversmes 
tiesas (ST) priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, 
jautāts, ko īsti Satversmes preambula dos 

Latvijas iedzīvotājiem, norādīja, ka tas 
būtu jāargumentē cilvēkiem, kuri pieņēma 
un par spīti visam virzīja šo projektu. “Es 
varētu piekrist teiktajam, ka preambula 
var sniegt un pacelt kādam cilvēkam 
emocionālo pašapziņu, bet, manuprāt, no 
juridiskā viedokļa tā nedod neko,” izteicās 
Kūtris. Viņš norādīja, ka dažās vietās 
preambula var radīt problēmas, jo tajā ir 
aizskartas dažas lietas, kas Satversmes 
pantos ir skaidri un gaiši noteiktas. “Es 
varbūt negribētu teikt priekšlaicīgi, bet es 
kā jurists redzētu iespēju par preambulu 
prasīt referendumu, ņemot vērā to, ka 
tā aizskar jautājumus, kas ir visai tautai 
svarīgi. Ja nē, tad tas varētu būt arī ST 
jautājums,” skaidroja bijušais tiesas 
priekšsēdētājs. 

Tāpat Kūtris teica, ka, abstrahējoties 
no tā, ka viņš ir jurists, viņam kā normālam 
latvietim neliekas, ka preambula radītu 
kaut ko jaunu, jo tas viss Satversmē jau ir 
ierakstīts, un viņš šaubās, ka ar preambulu 
var ieaudzināt kādam patriotiskas jūtas. 
“Tā problēma ir tāda - vērtības, ko grib 
uzsvērt ar šo preambulu, Satversmes 
pantos ir ļoti skaidri noteiktas, lai arī panti 
ir lakoniski, tomēr ir skaidrots, kas katrā 
pantā iekļauts un kā to saprast. Preambula 
to nerada,” sacīja Kūtris. Jautāts, vai 
problēma, ko gribēja atrisināt, proti, radīt 
Satversmes kodolu, tika atrisināta, Kūtris 
norādīja, ka, pēc viņa domām, nē. Viņš 
piebilda, ka tālākais ir Valsts prezidenta 
izlemšanā. 

Latvijas Universitātes Juridiskās 
fakultātes Valststiesību zinātņu katedras 
vadītājs Ringolds Balodis norādīja, ka 
preambulas jautājums aktualizējās pēc 
valodas referenduma un Valsts prezidenta 
kancelejas Konstitucionālo tiesību komisija 
savā atzinumā minēja, ka ir nepieciešams 
stiprināt valsts pamatus un konstitūcijā 
skaidrāk raksturot valsts kodolu, kur 
viens no priekšlikumiem bija preambula. 
“Diskusijas Saeimā pirmajā lasījumā 



38

pierādīja, ka preambula ir nepieciešama. 
Pašreizējā brīdī, ja mēs palūkojamies uz 
Satversmes preambulu, tad tā tiešām kalpos 
par audzinošu un ideoloģisku elementu, jo 
konstitūcijai ir vairākas funkcijas, un viena 
no tām ir tieši šī audzinošā, ideoloģiskā 
un politiskā funkcija,” sacīja Balodis, 
norādot, ka pēc būtības Satversmei līdz 
šim tādas ideoloģiskas funkcijas nebija, 
bet “raudzījāmies tikai uz juridisko”. Balodis 
pauda, ka konstitucionālā pašsaprotamība 
ir tiešām nepieciešama. “Šobrīd mēs 
varam runāt par to, ka mums beidzot 
konstitūcijā ir skaidras un pašsaprotamas 
lietas ierakstītas, ko var lasīt gan tie, kuri 
vēlas iepazīties ar Latvijas vēsturi, gan 
tie, kam vajadzētu, proti, deputāti, gan 
arī pilsoņi pirms zvēresta došanas, kā arī 
skolēni, kuriem tā tiks mācīta,” izteicās 
jurists. 

Jautāts par referendumu, Balodis 
izteicās, ka referendums nebūtu tas 
jautājums, par kuru vajadzētu diskutēt, 
un labāk tas noteikti nebūtu. “Preambula 
bija jāraksta nevis tāpēc, lai būtu jautri 
konstitūcijā, bet gan lai parādītu, kur mēs 
esam un kāpēc esam,” sacīja Balodis. “Ir 
gandrīz noslēdzies pārsteidzoši ilgs un 
mokošs process - tas ilgums un mokas 
acīmredzot liecina par pašu latviešu zemo 
pašapziņu, neizpratni un pat bailīgumu, 
gļēvumu. Es ļoti cītīgi sekoju līdzi visam, 
ko kurš runāja un rakstīja par preambulas 
jautājumu. Brīžam tā aina patiešām bēdīga 
izskatījās. Nereti nācās piekrist Andrim 
Grūtupam, kurš nedaudz citā kontekstā 
reiz teica - Satversmes reforma ir nevis 
juridisks, bet gan nācijas izdzīvošanas 
jautājums, kas jāsaprot pašiem, un 
juristi būtu pēdējie, kas pielaižami pie 
Satversmes,” pauda zvērināts advokāts 
Aldis Alliks. Pēc viņa domām, šis tiešām 
bija tas gadījums, kad process bija tikpat 
nozīmīgs vai pat nozīmīgāks par rezultātu. 
“Egila Levita ideja bija gaidīta kā dabisks 
un loģisks turpinājums atzinumam par 

Satversmes neaizskaramo kodolu. Tekstā 
viss itin kā zināms, tik pašsaprotams. 
Tomēr no šodienas viedokļa uzskatu - šāda 
paplašināta preambula bija nepieciešama 
jau kopš valsts neatkarības atjaunošanas. 
Pārāk plaši un dziļi ir “padomju stāsts” 
skāris valstsnācijas galvas un sirdis, 
tostarp latviešu juristu prātus un uzskatus. 
Pārāk daudzu un ne jau tikai juristu 
prāti savulaik trenēti spēt izlasīt tikai 
to, kas vārds vārdā jeb melns uz balta 
ir uzrakstīts,” izteicās Alliks. Viņš gan 
norādīja, ka nav šaubu, ka Levits jau ir 
paveicis darbu, kurš līdz šim nevienam 
citam juristam nav bijis pa spēkam vai 
nav bijis pietiekoši gribēts, tomēr vēl savs 
vārds sakāms Valsts prezidentam Andrim 
Bērziņam. “Ceru, ka viņam pietiks drosmes 
būt latvietim. Šaubas manī raisa fakts, ka 
viņš likvidēja un patrieca Konstitucionālo 
tiesību komisiju. Un ne tikai tas vien,” 
rezumēja advokāts. 

Saeimas deputāti ceturtdien trešajā, 
galīgajā, lasījumā pieņēma Satversmes 
preambulu, kurā noteikts, ka Latvija 
izveidota, lai garantētu latviešu nācijas 
pastāvēšanu un nodrošinātu Latvijas 
tautas un ikviena brīvību un labklājību. 
Preambulas pieņemšanu atbalstīja 69 
deputāti, kas pārstāv koalīcijas partijas, 
kā arī pie frakcijām nepiederošie deputāti, 
savukārt pret bija 28 politiskās apvienības 
“Saskaņas centrs” parlamentārieši. 
Deputāti Satversmes papildināšu ar 
preambulu sveica ar ilgiem aplausiem. 
Preambulā, par kuras izsludināšanu 
vēl jālemj prezidentam, teikts: “1918.
gada 18.novembrī proklamētā Latvijas 
valsts ir izveidota, apvienojot latviešu 
vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu 
nācijas negrozāmo valstsgribu un tās 
neatņemamajām pašnoteikšanās tiesībām, 
lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas 
un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri 
gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas 
un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.” 
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“Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības 
cīņās. Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē 
tā nostiprināja valsts iekārtu un nolēma 
sev Satversmi. Latvijas tauta neatzina 
okupācijas režīmus, pretojās tiem un 
atguva brīvību, 1990.gada 4.maijā 
atjaunojot valstisko neatkarību, uz valsts 
nepārtrauktības pamata. Tā godina savus 
brīvības cīnītājus, piemin svešo varu 
upurus, nosoda komunistisko un nacistisko 
totalitāro režīmu un to noziegumus,” pausts 
Satversmes ievadā. 

Preambulā noteikts, ka Latvija kā 
demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga 
un nacionāla valsts balstās uz cilvēka 
cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka 
pamattiesības un ciena mazākumtautības. 
“Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, 
Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās 
vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. 
Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā 
kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu 
tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu 
valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās 
vērtības,” teikts Satversmes preambulā. 
Satversmē ierakstī ts,  ka uzt icība 
Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts 
valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, 
taisnīgums, godīgums, darba tikums 
un ģimene ir saliedētas sabiedrības 
pamats. “Ikviens rūpējas par sevi, saviem 
tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, 
izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām 
paaudzēm, vidi un dabu. Latvija, apzinoties 
savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, 
aizstāv valsts intereses un veicina vienotas 
Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un 
demokrātisku attīstību. Dievs, svētī Latviju!” 
tā noslēdzas Satversmes preambula. [...] 
(Delfi)
19. jūnijā
Prezidents atturīgs par kandidēšanu uz 
otru termiņu 

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
pagaidām atturas dot skaidru atbildi, vai 
piekristu kandidēt uz šo amatu atkārtoti, 

liecina Bērziņa sacītais intervijā LNT 
«900 sekundēm».«Man vēl gads un divas 
nedēļas ir jāstrādā šajā amatā. Spriest, 
ko pēc gada darīs, ir acīmredzot par agru. 
Darāmā ir ļoti daudz sakrājies. Pieļauju, 
ka nākamgad pēc 1.aprīļa varētu par šo 
jautājumu nopietni runāt. Es vienkārši 
centīšos darīt darbu, ko esmu iesācis,» 
uz jautājumu atbildēja prezidents. Latvijas 
Televīzijas raidījumā «Sastrēgumstunda» 
trešdienas vakarā, debatējot par Valsts 
prezidenta amata kandidātiem un Bērziņa 
izredzēm, Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) viens no līderiem Uldis Augulis 
apliecināja, ka ZZS atbalstītu Bērziņu, jo 
cita kandidāta šobrīd neesot. 

Nacionālajai apvienībai galvenais 
kritērijs, pēc tās līdzpriekšsēdētāja Raivja 
Dzintara vārdiem, ir, lai Valsts prezidents 
spētu sev un citiem definēt Latvijas valsts 
mērķi un nacionālās intereses, kā arī 
spētu mobilizēt un iedvesmot sabiedrību. 
Kā piemēru Dzintars minēja Egilu Levitu. 
Savukārt Jānis Reirs pavēstīja, ka 
«Vienotība» pirms Saeimas vēlēšanām 
septembrī varētu pieņemt lēmumu šajā 
jautājumā. «Nav izslēgta iespēja, ka 
parādīsies kandidāts, un netiek izslēgta 
iespēja atbalstīt šo prezidentu,» teica 
Reirs, atgādinot, ka «Vienotībai» savulaik 
jau bijusi oficiāli izvirzīta kandidatūra 
– Sandra Kalniete. Par tautas vēlētu 
prezidentu diskusijas laikā iestājās 
«Saskaņas centra», partijas «Latvijas 
attīstībai», Reģionu alianses un «No sirds 
Latvijai» pārstāvji, kuras līdere Inguna 
Sudraba pauda pārliecību, ka līdz Bērziņa 
pilnvaru termiņa beigām ir iespējams 
pieņemt atbilstošas izmaiņas Satversmē. 
Andris Bērziņš Latvijas Valsts prezidenta 
amatā stājās 2011.gada vidū. Prezidentu 
ievēlē Saeima uz četriem gadiem. (TVnet) 
Latviešu projekts AirDog savācis 
nepieciešamos 200 000 dolārus 

Latviešu bezpilota lidaparāta projekts 
AirDog pūļa f inansēšanas v ietnē 
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Kickstarter jau savācis 200 000 dolāru (147 
780 eiro), kas nepieciešami ražošanas 
sākšanai, novēroja biznesa portāls Nozare.
lv. Lai projekts izdotos, pūļa finansēšanas 
kampaņai tika uzlikti 200 000 dolāru griesti 
(147 780 eiro), par kuru sasniegšanu 
uzņēmuma pārstāvis Andis Blinds iepriekš 
izteicās ļoti cerīgi - tagad viņa prognoze 
piepildījusies. Pārdošanas kampaņa 
kolektīvā finansējuma interneta vietnē 
Kickstarter tika uzsākta 16.jūnijā, 40 dienu 
laikā plānojot savākt noteikto summu. 
Šobrīd latviešu bezpilota filmēšanas 
lidaparātam AirDog ir jau 285 atbalstītāji, 
no kuriem 100 pieteikušies to iegādāties 
par 995 dolāriem (735 eiro), bet 47 
gatavi maksāt 1195 dolārus (883 eiro), lai 
pirmie tiktu pie kārotā aparāta. 85 cilvēki 
projektam izteikuši atbalstu ar naudas 
ziedojumiem desmit vai vairāk dolāru 
vērtībā. 

Ja kampaņas laikā tiks savākta lielāka 
summa, tad Helico Aerospace Industries 
sola piedāvāt papildu krāsas AirDog 
korpusam, kā arī iespēju savienot GoPro 
videokameru ar lidaparāta galveno litija 
polimēru akumulatoru. Airdog tuvākais 
konkurents Drone-X, kas savu Kickstarter 
kampaņu uzsāka vienu dienu agrāk, 
savācis jau vairāk nekā pusmiljonu dolāru 
(368 510 eiro), ko samaksāt apņēmušies 
vairāk nekā tūkstotis atbalstītāju. AirDog 
ražošanu paredzēts uzticēt latviešu 
elektronikas ražošanas uzņēmumam 
Hanzas elektronika. [...] (Diena)
18. jūnijā
Straujumu nokaitina IZM absolūtā 
neprofesionalitāte 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
izskatās “absolūti neprofesionāli,” otrdien 
valdības sēdē ieilgstot diskusijām par 
vairākiem IZM sagatavotajiem noteikumu 
projektiem, sacīja Ministru prezidente 
La imdota St rau juma (Vienot ība) . 
Premjerministri aizkaitināja IZM ierēdņu 
nespēja apsolīt, ka noteikumu grozījumiem 

nepieciešamie līdzekļi tiks rasti, pārdalot 
ministrijā resursus iekšēji, nevis jaunā 
mācību gada sākumā prasot papildu 
finansējumu. IZM skaidroja, ka šādu 
solījumu grūti dot, jo nevar prognozēt, cik 
liels bērnu skaits 1.septembrī sēdīsies 
skolas solā. “To apgalvot būtu bezatbildīgi,” 
sacīja IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa. 
Šāds skaidrojums Straujumu nokaitināja 
vēl vairāk. “Man saka, ka nezina, kas būs 
1.septembrī, nezina, kas būs nākošajā 
gadā, nezina, cik daudz naudas vajadzēs. 
[...] Tad stāvēsim priekšā pedagogu 
streikam visi. Ierēdņi stāvēs pirmajās 
rindās,” barga bija premjere. 

Jautājuma skatīšana noslēdzās ar 
Druvietes vārdiem: “Paldies un, lūdzu, 
piedodiet.” Diskusiju karstumā ministre 
pat izmeta, ka skolēnu skaitu var ietekmēt 
arī demogrāfiskais sprādziens. Finanšu 
ministrs Andris Vilks (Vienotība) gan 
ironizēja, ka tāds iespējams vien Āfrikā. 
Pēc valdības sēdes premjerministre 
žurnālistiem atzina, ka reti ir dusmīga, 
taču šoreiz tiešām tāda bijusi, jo IZM nav 
varējusi sniegt aprēķinus, cik īsti Latvijā 
būs skolēnu 1. septembrī. Premjere 
sacīja, ka precīzu skaitu tiešām ir grūti 
pateikt, taču aplēsēm jābūt pieejamām. 
“Kurš nav profesionālis - ministrs vai 
ierēdņi? Es uzreiz gribu pateikt, ka ministri 
netaisa personīgi aprēķinus. Šos aprēķinus 
ministram iesniedz ierēdniecība,” sacīja 
valdības vadītāja. Premjere atzina, ka 
valdības sēdē noticis “riņķa dancis”, 
visi ministri bijuši sašutuši. Turklāt par 
IZM sniegto skaitļu precizitāti diskusijas 
bijušas arī iepriekšējās Valda Dombrovska 
(Vienotība) valdības laikā. (Diena)
Līderos ‒ programmētāja profesija 

Latvijas Darba devēju konfederācija 
(LDDK) sadarbībā ar karjeras un izglītības 
portālu “Prakse.lv” jau trešo reizi izveidojusi 
Latvijas darba devēju visvairāk ieteikto 
izglītības iestāžu ranžējumu. Tas jauniešiem 
sniedz ieskatu pieprasītākajās profesijās 
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un izglītības iestādēs, kur tās būtu vislabāk 
apgūt. Arī šogad līdera godu starp darba 
devēju ieteiktajām augstskolām saglabājusi 
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Pirmajā 
piecniekā tai seko Latvijas Universitāte 
(LU), Biznesa augstskola “Turība” (BAT), 
kas šogad piedzīvojusi kāpumu par 
vienu vietu, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte (LLU) un Banku augstskola 
(BA). Darba devēju aptauja liecina, ka 
šogad biežāk minēto profesiju lokā ir 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
nozares specialitātes, par līderi izvirzot 
programmētāja profesiju. Tai seko tādi 
amati kā grāmatvedis, mārketinga 
speciālists, projektu vadītājs, sabiedrisko 
attiecību speciālists un citas. Darba devēju 
pieprasījumā lielu kāpumu piedzīvojusi 
būvinženiera, viesmīļa un farmaceita 
profesija. 

“IT joma ne vien Latvijā, bet pasaulē 
ir viena no visstraujāk augošajām. To 
izjūt arī darba devēji Latvijā, jo joprojām 
vērojams labu IT speciālistu trūkums, 
kas visbiežāk saistīts ar nevienmērīgu 
proporciju starp humanitāro un eksakto 
studiju programmu absolventiem, kuriem 
darba vieta “Lattelecom” atradīsies 
vienmēr,” stāsta “Lattelecom” valdes 
locekle, personāla vadības direktore 
Ingrīda Rone. Savukārt portāla “Prakse.lv” 
vadītājs Jānis Logins novērojis, ka šogad 
ievērojami vairāk ieteiktas ar uzņēmuma 
darbības nodrošināšanu saistītas profesijas 
‒ grāmatvedis, sabiedrisko attiecību 
speciālists, mārketinga speciālists. 

“Topā  norād ī jām tādus  mūsu 
uzņēmumam aktuālus studiju virzienus 
kā finanses, loģistika, darba aizsardzība un 
personālvadība. Tāpat iesakām mācības 
turpināt arī pēc bakalaura studijām. Taču 
aicinām jauniešus nopietni domāt par 
praktisku iemaņu iegūšanu jau augstskolas 
laikā, meklējot pirmās prakses vai darba 
iespējas,” iesaka “Statoil Fuel & Retail 
Latvia” biznesa atbalsta direktore Jekaterina 

Leidmane. Darba devēju visbiežāk minēto 
studiju programmu desmitniekā augstu 
vērtēta RTU piedāvātā datorzinātņu studiju 
programma un vairākas LU apgūstamās 
studiju programmas ‒ datorzinātņu, 
grāmatvedības, komunikāci jas un 
vadības zinātņu programmas, tāpat 
arī BA uzņēmējdarbības vadības un 
finanšu, BAT tūrisma un viesmīlības, 
kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas 
bakalaura programma ekonomikā un 
uzņēmējdarbības vadībā. (Latvijas Avīze)
17. jūnijā
Saņemti desmit piedāvājumi par 
«Liepājas metalurga» iegādi 

Patlaban ir saņemti desmit nesaistošie 
p i e d ā v ā j u m i  n o  p o t e n c i ā l a j i e m 
maksā tnespē j īgās  AS «L iepā jas 
metalurgs» investoriem, ar kuriem tālāk 
noritēs darbs, informēja uzņēmuma 
administrators Haralds Velmers. Līdz tam 
Velmers kopumā bija uzrunājis gandrīz 160 
potenciālos investorus un bija noslēgti 28 
konfidencialitātes līgumi. «Pēc precizējošu 
atbilžu saņemšanas par piedāvājumiem 
tuvāko nedēļu laikā ceram pieņemt 
lēmumu, ar kuriem no desmit investoriem 
tālāk turpināt sarunas, lai vēlāk saņemtu 
saistošos piedāvājumus,» skaidroja 
Velmers. Nesaistošie piedāvājumi ir 
saņemti gan no Rietumeiropas, gan 
Austrumeiropas valstu investoriem. Lielākā 
daļa piedāvājumiem ir no stratēģiskiem 
investoriem, bet daži būtu uzskatāmi par 
finanšu investoriem. 

Investoru piesaistes process atbilstoši 
starptautiskajai praksei notiek trijās 
fāzēs. Pirmajā ir investoru garā saraksta 
apzināšana, kas beidzas ar nesaistošu 
piedāvājumu saņemšanu. Nākamajā fāzē 
(ilgst vienu līdz divus mēnešus) veido 
investoru īso sarakstu, investori veic 
padziļinātu izpēti par uzņēmumu, sagatavo 
un iesniedz saistošo jeb galējo piedāvājumu. 
Trešajā fāzē (viens līdz trīs mēneši) notiek 
labākā investoru piedāvājuma izvēle, 
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darījuma dokumentu sagatavošana, 
parakstīšana un darījuma noslēgšana. 
Jūnija sākumā veiksmīgi noslēdzies 
«Liepājas metalurga» tehnoloģisko 
iekārtu izmēģinājums. Pēc gadu ilgušās 
rūpnīcas dīkstāves un ziemas perioda tika 
iedarbināta tērauda elektrokausēšanas 
iekārta un velmētava, lai pārbaudītu to 
darbību. Secināts, ka ražošanas iekārtas 
ir labā darba kārtībā. «Liepājas metalurga» 
ražošanas iekārtu izmēģinājums bija 
viens no uzņēmuma pārdošanas procesa 
posmiem, lai pārbaudītu iekārtas un varētu 
sniegt nepieciešamo tehnisko informāciju 
potenciālajiem pircējiem. [...] (TVnet)
LNB saņem vērienīgu mākslas grāmatu 
dāvinājumu 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 
saņēmusi vērienīgu Vācijas grāmatu 
izdevēju dāvinājumu - 500 mākslas 
grāmatu un katalogu 15 tūkstošu eiro 
vērtībā. LNB norāda, ka vācu izdevēju 
dāvinātās mākslas grāmatas un katalogi 
būs labs papildinājums bibliotēkas mākslas 
izdevumu kolekcijai. Paredzēts, ka kolekcija 
tiks izvietota 4.stāvā, LNB Mākslas un 
mūzikas centrā. Dāvinājumā ir pārstāvētas 
dažādas mākslas nozares, apjomīgi 
kolekciju un starptautisku mākslas izstāžu 
katalogi, ievērojamu vācu mākslinieku 
un pasaules lielo mākslas personību 
katalogi un citi. Lielākā daļa izdevumu 
ir nesen izdoti un atspoguļo šodienas 
mākslas procesus Vācijā un pasaulē, kā 
arī laikmetīgās mākslas aktualitātes, par 
kurām līdz šim LNB krājumā bija pieejams 
salīdzinoši maz informācijas. 

LNB arī norāda, ka dāvinājuma klāstā 
ir izdevumi, kas ļauj izsekot zīmējuma 
un grafikas attīstībai no 16., 17.gadsimta 
līdz mūsdienām, piedāvājot ieskatu gan 
izcilās Vācijas grafikas darbu kolekcijās 
un vecmeistaru darbos, gan mūsdienu 
mākslinieku meklējumos. Pirmdien 
Gaisamas pilī par godu LNB jaunās ēkas 
inaugurācijas ceremonijai (29.augustā) 

Vācijas vēstniece Andrea Viktorīna 
bibliotēkai pasniedza mākslas un mākslas 
vēstures grāmatu dāvinājumu, informē 
LNB. Dāvinājumu aptuveni 15 tūkstošu eiro 
vērtībā palīdzēja sarūpēt Berlīnes valsts 
muzeji – Prūsijas kultūras mantojums, 
grāmatnīca «Walther König», Hamburgas 
mākslas halle, izdevniecība «Hatje Cantz 
Verlag», Mākslas vēstures centrālais 
institūts Minhenē, izdevniecība «Verlag 
für moderne Kunst» Nirnbergā, kā arī 
Bavārijas Valsts gleznu kolekcijas. (TVnet)
14. jūnijā
‘Gazprom’ pārtrauc gāzes piegādi 
Ukrainai 

Pirmdien, 16.jūnijā, pulksten 10 pēc 
Maskavas laika Krievijas gāzes koncerns 
“Gazprom” noteicis priekšapmaksu 
gāzes piegādei Ukrainas gāzes apgādes 
uzņēmumam “NAK Naftogaz Ukraini”. 
“No šodienas Ukrainas uzņēmums 
saņems gāzi tikai tādos apjomos, ko 
tas ir apmaksājis,” norādīts “Gazprom” 
paziņojumā. Gāzes piegādes pārtraukšana 
var radīt traucējumus arī gāzes piegādē 
pārējai Eiropai. Rietumu mediji gan norāda, 
ka pagaidām šī soļa ietekme uz Eiropas 
valstīm varētu būt neliela, jo vasarā 
gāzes patēriņš ir neliels un ir atjaunoti 
gāzes krājumi. Savukārt “Gazprom” jau 
pasteidzies paziņot, ka turpinās gāzes 
piegādi Eiropai caur Ukrainu, bet tai 
savukārt esot godprātīgi jāļauj gāzes 
tranzīts. Krievijas kompānija Ukrainai 
aprēķinājusi 4,46 miljardu ASV dolāru 
parādu. 

“Gazprom” iesniedzis prasību par 
teju 4,5 miljardu dolāru piedziņu no “NAK 
Naftogaz Ukraini” Stokholmas arbitrāžas 
tiesā. Arī Ukrainas “Natogaz” iesniedzis 
Stokholmas starptautiskajā šķīrējtiesā 
prasību pret “Gazprom”, proti, apstrīdot 
Krievijas uzņēmuma noteikto gāzes 
cenu. Paziņojumā medijiem kompānija 
informē, ka pieprasa noteikt “taisnīgu un 
tirgus līmenim atbilstošu gāzes cenu”. 
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Līdz vēlai 15.jūnija naktij Kijevā turpinājās 
centieni panākt vienošanos par gāzes 
cenu, tomēr pulksten 3 naktī Krievijas 
pārstāvji tās pameta, vēsta Ukrainas 
aģentūra UNIAN. Krievijas mediji vēsta, 
ka Ukrainas puse noraidīja “Gazprom” 
pēdējo gāzes cenas piedāvājumu - 385 
dolārus par tūkstoš kubikmetriem gāzes. 
Krievijas gāzes milzis “Gazprom” aprīlī 
atcēla Ukrainai piemērotās atlaides un 
par 80% paaugstināja gāzes cenu - no 
268,5 dolāriem par tūkstoš kubikmetriem 
līdz 485,5 dolāriem. Tā ir augstākā cena 
Eiropā. 

“Gazprom” apgalvo, ka Ukrainas 
parāds sasniedzis jau 4,46 miljardus ASV 
dolāru, savukārt Kijeva atteikusies maksāt 
līdz panākta vienošanās par zemāku 
gāzes cenu. Tomēr jūnija sākumā Ukraina 
pārskaitīja pirmo maksājumu par gāzi - 786 
miljonus dolāru. Ukrainas premjerministrs 
Arsēni js Jaceņuks piektdien deva 
rīkojumu valdībai sākt gatavot ies 
iespējamai Krievijas dabasgāzes piegāžu 
pārtraukšanai. Jaceņuks paziņoja, ka 
licis reģionālajiem vadītājiem un valsts 
enerģētikas kompānijai sākt īstenot plānu 
enerģijas patēriņa samazināšanai. (Delfi)
Pēc pusotra gada Latvijā jūtas kā mājās 

Lai gan joprojām vairāk bērnu izbrauc 
no Latvijas, tomēr daļa arī atgriežas. 
Arī Engures vidusskolā pirms pusotra 
gada sāka mācīties četri brāļi. Lielākais 
klupšanas akmens bija tas, ka viņi nerunāja 
latviski, jo ģimenes sarunu valoda ir angļu. 
Daudz pūļu nācās veltīt gan zēniem, gan 
pedagogiem, kam šie robi bija jāaizpilda, 
jo pieredzes, kā to darīt, nebija. 

Vecākais no brāļiem, devītās klases 
skolnieks Andis Duntavs-Saunders ir 
smaidīgs, laipns un runātīgs. Kad klasē eju 
palūgt uz sarunu, klasesbiedri draudzīgi 
pavelk viņu uz zoba – nu, jā, viņš jau te 
esot vietējā zvaigzne. Puisis gan ļaunā to 
nemaz neņem un vēlāk arī apliecina, ka 
ar citiem saprotas labi, arī par skolotājiem 

un skolu varot teikt pašu to labāko. Runā 
puisis lēnām un apdomīgi, ik pa brīdim 
piemeklējot vajadzīgos vārdus, bet, ja īsti 
nav uztvēris jautājumu, to precizē. «Pirms 
tam Latvijā biju pirms gadiem astoņiem – 
tikai šis tas bija palicis atmiņā, piemēram, 
Dubultu stacija. Tagad jau esmu bišķiņ 
pieradis un jūtos kā mājās, bet sākumā 
nebija viegli, jo ienācu te pilnīgi svešs 
– nevienu nepazinu. Skaidrs, ka uzreiz 
jau neviens tevi nepieņem, bet šobrīd 
problēmu vairs nav – visi ir draudzīgi un 
laipni,» teic Andis, piebilstot, ka lielākā 
problēma bijusi latviešu valoda. Tā kā 
mamma ir amerikāniete un latviski nerunā, 
bet tētis daudz strādā, lai apgādātu 
ģimeni (arī šobrīd viņš ir bieži prom no 
mājām, jo ir tālbraucējs šoferis), ikdienas 
sazināšanās notiek angliski. Šobrīd gan ar 
tēvu sarunājoties tikai viņa dzimtajā mēlē 
un arī ar brāļiem mēģinot biežāk papļāpāt 
latviski. 

Tā kā ģimene dzīvojusi dažādās 
valstīs (Andis ir dzimis Brazīlijā), bērni 
lielākoties zinības apguvuši mājmācībā 
pēc īpašas ASV programmas. Kā liecina 
rezultāti, pamati ielikti labi, un šobrīd 
puisim raizes rada vien latviešu valoda 
un literatūra, kā arī Latvijas vēsture. 
Par laimi, latviešu valodas tests ir aiz 
muguras, un tajā saņemtais septītnieks 
viņam ir augsts vērtējums. Šīs dienas 
(6. jūnijā) matemātikas eksāmens gan 
neuztraucot nemaz, jo Ķīnā, kurā ģimene 
uzturējās pēdējos astoņus gadus, prasības 
ir ļoti augstas. Ja mūsējie vaimanājot 
par lielām mājasdarbu kaudzēm, tad tas 
esot nieks pret ķīniešu skolēniem. Viņi 
pat ienīstot brīvdienas, jo tad jāmācās 
vairāk nekā darbdienās. Patīkami, ka arī 
skolotāji te ir pretimnākošāki un ieklausās 
bērnos, bet Ķīnā gan galvenais esot labas 
atzīmes. Vispār jau – esot ļoti priecīgs, 
ka pamatskola jau ir aiz muguras un 
priekšā jauni izaicinājumi. Andis gribot 
iestāties Rīgas Valsts tehnikumā un apgūt 

Turpinājums 46. lpp
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪLIJĀ
Svētdien, 6. plkst.10.00 – Lasītais diev-

kalpojums
Svētdien, 13. plkst. 10.00 - Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma pusdienas un mācītāja 
latvijas ceļojuma atstāstījums. Skat 
atseviško reklāmu.

Svētdien, 20. plkst. 10.00 –Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 27. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

AUGUSTĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Dievkalpojums Volongongā:
Svētdien, 20. jūlijā, plkst. 14.00 – Svētā 

Jāņa baznīcā, Burelli St, Wollongong.
GRĀMATAS

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

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

JŪLIJĀ 
Svētdien, 6. I.Birze
Svētdien, 13. J.Rīmanis
Svētdien, 20. U.Hāgēns
Svētdien, 27. I.Liepiņš
AUGUSTĀ
Svētdien, 3. A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JŪLIJĀ 
Svētdien, 6. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 13. A.Hickey/L.MacPherson
Svētdien, 20. I Mačēna/ I Upīte
Svētdien, 27. B.Liberta/R.Hāgena

Draudzes mācītājs būs Latvijas 
apmeklējumā no 26.jūnija līdz 8. 
jūlijam. Steidzīgos gadījumos lūdzu 
zvanīt draudzes prekšniekam.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
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Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
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 cpherson@optusnet.com.au

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Jēzu, Tu, kas esi uzkāpis Debesīs pie 

Tēva labās rokas, Tu esi teicis: “Es 
sūtīšu jums Aizstāvi, kas būs pie 
jums vienumēr.” Un Tu esi sūtījis 
Svēto Garu mums par iepriecu un 
stiprinājumu. Alleluja.

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪLIJĀ
Svētdien, 6. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Svētdien, 13. plkst. 09.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 20. plkst. 09.30 dievkalpojums. 
Svētdien, 27. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    
Svētdien, 6.  Amans Myla

Svētdien, 13.  Olafs Šics
Svētdien, 20.  Amans Myla        
Svētdien, 27.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.   Gundega Zariņa
Svētdien, 13.  Marita Lipska
Svētdien, 20.  Biruta Apene
Svētdien, 27.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  (02) 9520 8200
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Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271

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

programmēšanu. 
Skolas direktorei Ilzei Kalnozolai 

laiks pirms pusotra gada palicis prātā 
kā mēreni auksta duša. Pirmkārt, kad 
izrādījies, ka bērniem, kurus tēvs pieteicis 
skolā, nekāda izglītības dokumenta nav, 
jo mācījušies mājās. Otrkārt, ka viņi 
latviski nerunā nemaz. «Vajadzēja taču 
saprast, kurā klasē viņus ieskaitīt, jo ne jau 
vecums ir tas rādītājs. Tad nu gatavojām 
diagnosticējošos darbus, rezultāti bija 
labi – it īpaši matemātikā, taču tieši 
latviešu valodas dēļ Andis (un arī otrs 
brālis) sāka mācīties vienu klasi zemāk,» 
stāsta direktore. Darbs ieguldīts milzīgs, 
skolotājiem nācies daudz strādāt individuāli, 
lai gan atbilstoša finansējuma nav bijis, kā 
tas, piemēram, ir, strādājot ar bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Ne velti blakus skola, 
kur sākotnēji tēvs gribējis pieteikt bērnus, 
atteikusi uzņemšanu, jo gada vidū papildu 
nauda šim darbam nav bijis ierēķināta. Arī 
te varējuši latviešu valodas skolotājai labi 
ja 40 latu mēnesī piemaksāt, lai gan visiem 
mācību priekšmetu skolotājiem vajadzējis 
stipri palauzīt galvu, kā bērniem izskaidrot 
vielu, kā dot papildu uzdevumus. 

«Vajadzētu tomēr mācību materiālus 
dažādiem līmeņiem, jo bērni te atgriežas 
dažādos vecumos ar ļoti atšķirīgām 
zināšanām. Šo puišu zināšanas nebija 
salīdzināmas ar sākumskolas puiku, kurš 
te atgriezās ar mammu no Vācijas. Viņš labi 
runāja latviski, un tomēr veselu pusgadu 
bija jāpiestrādā, lai iedabūtu sliedēs,» 
uzsver I. Kalnozola, pieļaujot, ka šādos 
gadījumos būtu nepieciešama arī standartu 

mainīšana. Arī Anda tēvs raizējies, ka 
latviešu valodas dēļ dēls nevarēs iestāties 
tehnikumā. Tomēr kopumā direktorei 
ir prieks, ka brāļi iedzīvojušies labi, arī 
mācībās sokas – abiem vecākajiem 
vidējā atzīme ir virs astotnieka, piektās 
klases zēnam – tuvu astotniekam. Vienīgi 
mazākajam puikam bijis psiholoģiski 
grūtāk iedzīvoties, tāpēc viņam atļauta 
daļēja mājmācība. Zēni ir daudzpusīgi – 
iesaistījušies pašdarbībā, dziedājuši un 
dejojuši. Tas arī palīdzējis sadraudzēties 
ar vienaudžiem un arī valodas apguvei 
bijis krietns pluss. Mazliet žēl gan esot, ka 
puiši kopā ar ģimeni pārceļas uz citu skolu 
Sēlijas pusē, jo tur vecāki iegādājušies 
māju. (Neatkarīgā Rīta Avīze)
Lielvārdē nolaidīsies trīs ASV lidmašīnas 
ar karavīriem 

Gaisa spēku aviācijas bāzē Lielvārdē 
otrdien, 17.jūnijā, nolaidīsies trīs ASV 
transporta lidmašīnas «C-130», kas 
atvedīs uz Latviju 435.krīzes reaģēšanas 
vienības karavīrus no Ramšetinas Gaisa 
spēku bāzes Vācijā, kuri mācību «Saber 
Strike 2014» ietvaros trenēsies veikt 
savus uzdevumus, aģentūra BNS uzzināja 
Aizsardzības ministri jā. Pasākumā 
piedalīsies NATO Apvienoto spēku 
pavēlniecības Brunsumā koordinācijas 
grupa, kas ieradusies Latvijā novērot 
mācības «Saber Strike 2014». «C-130» 
lidmašīnas šādās mācībās jau tikušas 
izmantotas, lai karavīri trenētos veikt 
desantu, taču līdz šim tās pacēlušās 
no lidostas «Rīga». Lidmašīnas, kas 
ieradīsies Lielvārdē, pieder 37. Gaisa 
eskadras 86.eskadriļai no Ramšteinas 
Gaisa spēku bāzes Vācijā. (TVnet)
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Latvian journalist sentenced to seven 
years jail in Egypt

Jun 23, 2014. From wire reports, RIGA
An Egyptian court has sentenced Latvian- 

Australian journalist Peter Greste and two 
colleagues to seven years in prison for aiding 
a ‘terrorist organization.’

The three, who all denied the charge 
of working with the now banned Muslim 
Brotherhood, include Canadian-Egyptian 
national Mohamed Fahmy, Cairo bureau 
chief of Al Jazeera English, Reuters reports.

The third defendant, Egyptian producer 
Baher Mohamed, was given an extra three 
years for possessing a single bullet at the 
hearing attended by Western diplomats, 
some of whose governments summoned 
Egypt’s ambassadors over the case.The men 
have been held at Egypt’s notorious Tora 
Prison for six months, with the case becoming 
a rallying point for rights groups and news 
organizations around the world.

They were detained in late December 
and charged with helping “a terrorist group” 
- a reference to the Muslim brotherhood - 
by broadcasting lies that harmed national 
security and supplying money, equipment 
and information to a group of Egyptians.

The Brotherhood was banned and 
declared a terrorist group after the army 
deposed elected Islamist president Mohamed 
Mursi in July following mass protests against 
his rule. The Brotherhood says it is a peaceful 
organization.

Al Jazeera, whose Qatari owners back 
the Brotherhood and have been at odds 

with Egypt’s leadership since he was ousted, 
said the ruling defied “logic, sense and any 
semblance of justice”. “There is only one 
sensible outcome now. For the verdict to be 
overturned, and justice to be recognized by 
Egypt,” Al Jazeera English managing director 
Al Anstey said in a statement.

The ruling came a day after U.S. 
Secretary of State John Kerry met newly 
elected Egyptian President Abdel Fattah 
al-Sisi in Cairo and raised the issue of 
the journalists. On Monday, Kerry said he 
called Egypt’s foreign minister to register his 
“serious displeasure” over the “chilling and 
draconian verdict”.

The courtroom quickly descended into 
chaos as the verdict was read out. Shaken 
and near tears, Greste’s brother Michael said: 
“This is terribly devastating. I am stunned, 
dumbstruck. I’ve no other words.” The three 
men had looked upbeat as they entered the 
courtroom in handcuffs, waving at relatives 
who had earlier told journalists they expected 
them to be freed for lack of evidence.

One Dutch woman and two Britons were 
sentenced to 10 years in absentia on the 
same charges of aiding a “terrorist group”. 
Judicial sources told Reuters the verdicts 
could be appealed before a higher court and 
a pardon was still possible. Egypt’s public 
prosecutor last week ordered the release 
of another Al Jazeera journalist, Abdullah 
al-Shamy, on health grounds after he spent 
more than 130 days on hunger strike.

The trial has triggered international 
outrage amid fears of growing media 
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restrictions in Egypt. The Latvian Ministry of 
Foreign Affairs expressed dismay in reaction 
to news about the verdict, with Foreign 
Minister Edgars Rinkevics vowing that Latvia 
- together with the European Union and 
Australia, will continue the fight for Greste’s 
release despite this setback.      “The Ministry 
of Foreign Affairs deplores the convicting 
verdict by the Egyptian court against a dual 
citizen of Latvia and Australia, journalist 
Peter Greste,” a statement from the Foreign 
Ministry of Latvia read.

“The Foreign Ministry is of the opinion that 
all the circumstances concerning Greste’s 
detention have not been considered in the 
proceedings, including the lack of direct 
evidence. The Foreign Ministry voices 
hope that the Egyptian Court of Appeal will 
thoroughly review the sentence imposed by 
the court of first instance and believes that 
the new President of Egypt Abdel Fattah el-
Sisi will promote the exercise of freedom of 
speech in country.”
Paunins to resign over Maxima tragedy

Jun 04, 2014. From wire report
RIGA - Construction company Re&Re’s 

CEO, Ainars Paunins, has decided to resign 
sometime during the next 12 months and says 
he is ready to face the consequences if found 
guilty in the Zolitude Maxima roof collapse 
tragedy, Paunins said in an interview with 
the business daily Dienas bizness. Paunins 
will continue work on company strategy. 
“The decision to resign from the executive 
position has been made. I will leave office during 
the next 12 months. I do regret this decision, 
as I feel still young and competent; however, 
I believe this to be the right choice,” he said. 
“I share responsibility for what happened, 
because nothing like this should have 
happened. It must not be repeated,” 
emphasized the CEO, explaining that since 
the tragedy, the company has been double 
checking everything at its construction sites.

According to Paunins, the weak link 
that caused the collapse of the Maxima 

supermarket’s roof was the lack of state 
control over the construction process. 
Paunins stresses that in the past there 
was the State Construction Inspection, 
which was competent in carrying out 
inspections of large public facilities. 
“I  bel ieve that the lack of such an 
institution was one of the reasons why 
the project’s documents were not in 
complete order. Of course, we also have 
to discuss the current situation in the 
construction sector, which is also one of 
the reasons for this tragedy,” Paunins says. 
On Nov. 21, 54 people lost their lives when 
the roof of a Maxima supermarket in Zolitude 
collapsed.

Moral hazard
On May 10, Riga Zemgale District 

Court accepted a lawsuit filed by three 
private individuals against Riga Mayor 
N i l s  U s a k o v s  ( H a r m o n y  C e n t e r ) 
and CEO Paunins, reported LETA. 
Charges against Usakovs were filed for his 
“incompetent actions” to identify and hold 
responsible the perpetrators of the Zolitude 
tragedy. The claimants also want Paunins 
to pay the Zolitude tragedy victims moral 
compensation for his actions. This includes, 
for instance, his vacationing in the Maldives 
while the funeral for those killed in the roof 
collapse was held in Riga.

The claimants want Usakovs and Paunins 
to offer their apologies; the claim also states 
that Paunins and Usakovs have failed to 
do everything they could in order to reduce 
the emotional suffering of the victims. 
Instead of solving the various problems in 
the wake of the collapse and holding his 
employees accountable, the claim states, 
Paunins was attending various entertainment 
events,  inc lud ing a fashion show. 
Usakovs, on the other hand, did not take 
responsibility for the Construction Board 
he was in charge of and did not make 
the board officials answer for their failure 
to ensure safety of the people at the site 
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and during the construction process. 
The mayor also failed to establish a quality 
control system to prevent poorly constructed 
buildings from opening. He also put personal 
needs above the Zolitude tragedy, say the 
claimants.
Riga Becomes European Leader in Free 
WiFi

Arnis Gross | June 12
On my travels to Estonia’s largest 

island, Saaremaa a few years ago I was 
gobsmacked to be able to connect to the 
free public WiFi network – in a rural location 
that seemed to be in the middle of nowhere. 
But I shouldn’t have been surprised, because 
Estonia already had a reputation for being a 
worldwide leader in e-services.

This week Rīga, European Capital 
of Culture 2014, takes the front stage by 
announcing the further expansion of its 
free public WiFi network to become the top 
European leader putting Estonia’s capital 
Tallinn in second spot followed by Stockholm, 
Vienna, Paris and Helsinki.

The free WiFi service is provided by 
Lattelecom, a telecommunications company 
partly owned by the Latvian government. 
Lattelecom is also known for its innovative 
services such as Internet TV and blindingly 
fast 1 Gbits/s optical Internet connections. 
Each WiFi point in Latvia’s capital city will 
on average serve up to 750 residents and 
the company claims a minimum of 3 WiFi 
points per square kilometre. Lattelecom 
provides over 3700 WiFi points throughout 
Latvia including 21 hospitals, 165 educational 
institutions as well as major city parks and 
recreation areas.

To use the service connect to the 
“Lattelecom-free” WiFi network , watch the 
15 second advertisement and then starting 
using the Internet. After 30 minutes of usage 
you will be required to watch another 15 
second slot before continuing with your 
online session.

This service is just in time for the tourist 
season and the upcoming 8th World Choir 
Games to be hosted by Riga early next 
month. When you decide to go online 
from Vērmanes dārzsor other favourite 
outdoor venue don’t forget to send us your 
WiFi experiences.

More details on the WiFi service including 
locations are available from wifi.lv/en.html.
Gulbis Reaches ATP World Top 10

After a marvellous performance at the 
Roland Garros-2014 French Open, Latvian 
tennis star Ernests Gulbis has moved up 
seven spots in the latest ATP men’s singles 
rankings, thus reaching #10, his career best. 
The successful two-week run to the semi-
finals in Paris earned him 720 ATP ranking 
points.

London is next this week for Gulbis at 
the “ATP World Tour 250” series tournament. 
Gulbis succeeded in winning both the 
legendary Roger Federer as well as the 
sixth-seeded Czech Tomas Berdych, but 
could not outmatch Novak Djokovic in the 
semi-final game.
June 17: Occupation of the Republic of 
Latvia Day

Latvian flags on June 17 are flying at 
half-mast. June 17 is the Occupation of the 
Republic of Latvia Day, commemorating the 
forceful occupation of Latvia in 1940, when 
it became part of totalitarian Soviet Union.

June 17 also marks the end of Latvia’s 
first period of independence, which lasted 
since November 18, 1918 when Latvia was 
proclaimed an independent state.

Latvia was included in the Soviet sphere 
of influence when the Molotov–Ribbentrop 
pact between the Soviet Union and Nazi 
Germany was signed on August 23, 1939. 
This unlawful agreement led to the occupation 
of Latvia by the Soviet Union and, for a short 
period of time – Nazi Germany as well.

Two days prior to the occupation of 
Latvia, Soviet troops attacked three border 
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The Russian Invasion of Ukraine an 
Annexation of Crimea!

by Andrejs Mežmalis
The above noted Soviet policies 

were extremely devastating to the 
Soviet economy and they backed off 
from it for a few years. Thus, in 1921, 
the Soviets-Russians introduced a “new 
economic policy” (NEP), which was 
also used in Russia, that lasted from 
1921 until 1928; the NEP allowed free-
market and commercial activity at the 
discretion of the farmers themselves, 
a common sense approach that had 
existed before the revolution. Thus, the 
Ukrainian farmers got a short reprieve 
from repression and were able to restore 
some semblance of farm production 
that the Soviets had managed  to  
destroy  in  just  a  couple  of  years  
earlier.  This  period  also  gave  the 
Ukrainians a chance to become more 
independent and to restore their own 
deprived language and culture at the 
national level. Statistics indicate that by 
1926, 97% of Ukrainian children were 
studying in their own native language 
– Ukrainian. However, there were other 
events on the horizon, which drastically 
changed the Ukrainian lives forever. On 
December 30, 1922, the Communists 
managed to create the Ukrainian Soviet 
Socialists Republic and essentially 
annexed it as part of the Soviet Union. 
In the meantime, Joseph Stalin became 
the General Secretary of the Communist 
Central Committee in Russia, while Lenin 
headed the Commissars Committee 
of the Union of the Soviet Socialist 
Republics (USSR). Also, the dreadful 
Cheka, known later as GPU, NKVD, 
KGB, etc., was centralized by 1923 
under Felix Dzerzhinski; after Lenin’s 
death, Stalin and other Soviet dictators 
utilized the Cheka as an instrument of 

Continuation from June Ritumsposts in Eastern Latvia. The attack was 
meant to be a provocation in order to support 
the forthcoming occupation. The following 
day, Soviet Foreign Minister Vjacheslav 
Molotov declared an ultimatum to Latvia’s 
government, demanding its government’s 
immediate resignation and an approval for 
the Soviet army’s entry into Latvian territory. 
The Soviet government gave 9 hours to 
Latvia’s Prime Minister Kārlis Ulmanis to 
accept the ultimatum.

During the spring of 1940, Finland had 
already been forced to sign a peace treaty 
with the USSR, which resulted in ceding 11 
percent of its territory to the Soviet Union after 
an unsuccessful defensive effort.

Latvia, along with Estonia and Lithuania, 
agreed to Soviet demands, understanding 
that military resistance would lead to many 
casualties and a great loss of lives. Soon 
thereafter, Soviet troops invaded Latvia, 
occupying bridges, communications and 
broadcasting offices, helped by Soviet 
military garrisons already on-ground after the 
Baltic States had already signed a previous 
Soviet ultimatum in 1939.

In less than four days’ time, Latvia 
was governed by a puppet government 
loyal to Moscow and in mid-July, 1940, a 
plebiscite was held to approve Latvia’s new 
socialist parliament, which then unanimously 
supported Latvia’s accession to the Union of 
Soviet Socialistic Republics.

This chain of  events later led 
to Soviet terror throughout the Baltic 
States. Repressions quickly grew  
from arrests to mass deportations and 
execution. Immediately after establishing its 
rule through its collaborators and proxies, 
the Soviets began deporting the elites to 
the Soviet Union, culminating in the mass 
deportation on June 14, 1941, of more than 
15,000 people. A declared neutral country 
during the early phases of World War II, 
Latvia fell prey to the realpolitik of both Nazi 
Germany and the Soviet Union.
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Left and center pictures: Ukrainians farmers being robbed of their grain (1931-
1932). Far right picture: Soviet-Russian collected grain being transported to 
collection points and farther shipment to Russia.

terror against the people of the Soviet 
Union, but especially against the various 
ethnic minorities in USSR, such as the 
Tatars of Crimea and the Ukrainians 
in Ukraine and elsewhere. By 1920, 
Finland, Estonia, Latvia and Poland had 
become independent nations and the 
Soviet Union (Russia) forever renounced 
any claims against these nations and 
recognized their independence and 
territorial integrity; however, history 
teaches us that Russia does not keep 
its promises or treaty obligations, as we 
see it now in Ukraine with the Russian 
occupation of Crimea in violation of 
international law and signed treaties.

After Lenin’s death in 1924, Stalin 
assumed dictatorial powers in USSR. 
By 1928, Moscow-Kremlin became 
very concerned about the widespread 
Ukrainian national movement and the 
espoused idea that the “….state’s policy 
is to allow the development of culture, 
which for an extended time had been 
artificially oppressed and restricted.” 
Stalin and his cronies were worried 
about the strong and growing Ukrainian 
patriotism – the emerging Ukrainian elite 
and Ukrainian pride about their culture 
and language; also, Stalin did not like 
the strong national independence stance 
taken by the Ukrainian farmers. Thus, in 
1928, the Soviets-Russians launched a 
new, two-prong wave of terror against 
the Ukrainian nation. First, tens of 

thousands of Cheka-led Soviet-Russian 
internal security personnel descended 
upon the Ukrainian farms and started the 
confiscation of grain from the Ukrainian 
farmers; second, in 1929, the Soviets-
Moscow carried out their long-standing 
program of nationalizing private property. 
In essence, that was an outright robbery 
of Ukrainian property – farms, livestock, 
food, etc. were seized and declared 
to be the property of the Soviet State. 
The seized grain and livestock  were 
sent to  Russia  without compensation. 
In  addition, the  thousands of Soviet-
Russian personnel and their supporters, 
who were engaged in carrying out this 
state-sponsored robbery and terror, were 
given the properties that they had taken 
away from the Ukrainians - for free, or 
for a negligible amount. Additionally, 
by 1929, the Soviets had managed to 
eliminate (kill or deport) around 30,000 
of the Ukrainian elite – teachers, writers, 
politicians, etc. Ukrainians resisted this 
Soviet-led genocide against their nation. 
Nonetheless, the Soviets continued this 
wave of terror for 3-4 years throughout 
Ukraine. Ukrainian history testifies that, 
in addition to the daily atrocities carried 
out by the Soviets-Russians-Bolsheviks, 
285,000 Ukrainian farm families (one 
million people or more) were deported 
from eastern and central Ukraine to 
Siberia; the deported Ukrainian farms 
and property were given to Russian 
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 To be concluded.

10-14 million Ukrainians perished during the Soviet-Russian state-sponsored 
artificially created famine.

these Soviet excesses reached its peak 
in the spring of 1930; Soviets-Russians 
responded by a new wave of terror and 
a total confiscation of Ukrainian grain, 
livestock and food-stuffs during 1930-
1932.

Stalin stated on January 31, 1930, 

“….To liquidate the kulaks as a group, 
it is necessary to break their resistance 
in an open fight, denying them food and 
any chance for development.”

 The net result was a deliberately 
created famine that took the lives of 
children and adults alike. People were 
searching for food everywhere, including 
fields that had already been harvested. 
This was the true face of Communism, 
hidden from the rest of the civilized World! 

Children and adults searching for grain that may have dropped after a harvest in 
Ukraine (early 1930s).

colonizers. Most of the deported 
Ukrainian families perished in the cold 
and wilderness of Siberia. In addition, 
mass arrests of Ukrainian clergy took 
place in 1930 and virtually all churches 
became Soviet-Russian targets for 
destruction. Ukrainian resistance against 

This was also the way how the Soviets-
Russians were building their “utopian 
Soviet State” by eliminating one ethnic 
group after another. The tragic result of 
this Soviet created famine was the mass 
deaths of millions of Ukrainians. There 
are estimates that at least 10.1 million 
Ukrainians perished; some Ukrainian 
sources claim that as many as 14 million 
Ukrainians died during this Moscow-led 
genocide in Ukraine.
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