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Ko politiķi nestāsta
Anda Līce

Viņi daudz ko nestāsta, un tas, ko stāsta, bieži vien nav pilna patiesība. Par ieveramo 
gumiju padarītais politkorektums liedz runāt, un viņi līdzīgi zīdtārpiņiem sevi pamazām 
ietin kokonā, no kuŗa zīdu visbiežāk iegūst (ja vispār to iegūst) paši, nevis sabiedrība. Ja 
skaidru valodu nerunā politiķi, ir jārunā tiem, kuŗi norises pasaulē aplūko no cita skatpunkta. 
“Tas, kas notiek Eiropā pašreiz, ir kūka, kas izprovocējusi anarchiju. Nevajadzēja to kūku 
cept – aiz savas sirsnības, savas mīļās eiropeiskās demokrātijas,” intervijā žurnālam “Ir” 
saka režisors Viesturs Meikšāns. Ar visai nesaudzīgiem politiskiem komentāriem ne reizi 
vien pamatīgu vētru ar puspatiesībām pieblīvētajā publiskajā telpā ir sacēlis režisors 
Alvis Hermanis. Sava darba specifikas dēļ viņi cilvēkā ielūkojas dziļāk par politiķiem un 
sabiedriskās domas veidotājiem, turklāt viņi nav saistīti ar politisko biznesu un tas atbrīvo no 
politkorektuma žņaugiem. Zīmīgi, ka tieši no kultūrvēstures skatpunkta cilvēka nemainīgā 
daba atklājas vislabāk, līdz ar to ir vieglāk izskaidrot gan rīcības cēloņus, gan sekas.

Totalitārajos režīmos spēkā ir varas uzspiestās robežas, demokrātija uzsvaru liek uz 
indivīda atbildību un viņa apzinātām robežām, pie kuŗām daudz jāstrādā katram pašam. Tas 
lielai cilvēku daļai nav pa spēkam, jo mūsu daba joprojām ir kā neiebraukts zirgs. Brīvība 
un atbildība ir sava veida šķēres, kas zināmos apstākļos kļūst demokrātijai bīstamas, vieni 
tad prasa vēl vairāk brīvības, citi – vēl vairāk ierobežojumu. “Viss man ir atļauts, bet ne viss 
der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt,” to ir teicis nevis kāds Latvijas vai 
Eiroparlamenta deputāts, bet gan pirms divtūkstoš gadiem apustulis Pāvils. Sabiedrības, 
kuŗas pielūdz vienīgi pašas sevi, līdz šādam atzinumam nonākt nespēj. Padomju laiks 
gadu desmitiem ilgi nīdēja individuālo atbildību, kamēr tā dēvētā brīvā pasaule izdabāja 
cilvēka egoismam, un šodien notiekošajām kataklizmām gatavi nav nedz vieni, nedz otri. 
Nav brīnums, ka mēs dzīvojam ar aizgājuša vilciena jeb déjá vu sajūtu.

Līdzīgi dažam labam paviršam ārstam liela daļa politiķu sabiedrības slimības cēloņos 
neiedziļinās, tikai izraksta nomierinošas tabletes. Lasot žurnālu “Ko ārsti tev nestāsta”, 
daudzi domā: ak, labāk es to nezinātu, dzīvotu tāpat kā līdz šim, nelauzītu galvu, nepētītu 
pārtikas produktu sastāvu un nemainītu ēšanas ieradumus. Par ēšanu ne mazāk svarīga 
ir domāšana, un daudzi cilvēki tieši domāšanas ieradumus mainīt nespēj. Tā tas ir un tur 
neko nevar darīt. Taču tas nenozīmē, ka pārējiem nav jālauza galva, jāizdara secinājumi, 
publiski jāpauž savas domas un jāpieprasa no politiķiem patiesība. Bez tās demokrātija 
ir tikai tukša čaumala.

Latvijas Avīze, 14. marts, 2016
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 8. aprīlī, 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 no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās no 
plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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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.

2016. gada martā SLB ir apsveikusi  
Annu Liepiņu, Silviju Ķipsti, Māru 
Mūrnieci, Ivaru Šeibeli, Silviju Rinku, 

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1995. gada

Arnolds Minders
Dzimis 1921. g. 9. oktobrī, Latvijā

Miris 2016. g. 24. februārī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde  
10. februārī

Sēdi atklāj biedrības priekšsēdis Jānis 
Čečiņš un sēdē piedalās Ivars Šeibelis, 
Pēteris Kļaviņš, Jānis Grauds, Andris 
Galviņš, Imants Līcis, Toms Veidners, 
Klāra Brūvere, Ināra Krūmiņa, Mārtiņš 
Tuktēns. Protokolē Ināra Graudiņa.

Valde apsveic Ivaru Šeibeli viņa 80 
gadu dzimšanas dienā.

Būvdarbu komiteja vēl meklē jumta 
labošanas firmas, kas būtu ieinteresētas  
salabot vai atjaunot skārda jumtu virs 
skolas klasēm.

Biedrības video drošības novērošanas 
sistēma ir novecojusi un ir jāatjauno. 
Jaunai novērošanas sistēmai būs spēja 
ierakstīt vairāku dienu video novērojumus.

Šogad 3 biedri ir sasnieguši 50 gadu 
piederību SLB un tiek atbrīvoti no biedru 
naudas maksāšanas.

p.k.

Nākošais senioru 
saiets 8. aprīlī 

Aprīļa senioru saieta pirmā daļā 
skatīsimies dokumentālfilmas “Būt 
Latvietim Amerikā” un ”Ātrāk par 
straumi” – par plostniekiem Daugavā. 
Tad apskatīsim Kuldīgu ziemā.

Starpbrīdī pačalosim ar draugiem 
un baudīsim Dāmu kopas gatavotos 
gardumus. Pēc starpbrīža redzēsim 
dokumentālfilmu “The Fall of the Third 
Reich” (angļu valodā).

Nāciet paši un aiciniet draugus, lai 
nāk jauni, un netik jauni. ■

Ivars Šeibelis

Elmāru Liepiņu, Raimondu Kraukli, 
Janīnu Ziolonko, Xeniju Voigtu, Intu 
Dingu un Silviju Kreitālu. ■
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230 
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis

Kalpaka piemiņa 
ciešanu laikā

Kalpaka piemiņas diena 
6. martā šogad bija Ciešanu 
laikā, kas vienmēr tā nav. 
Dievkalpojums iesākās ar 
svinīgu Latvi jas karoga 
i e n e š a n u  S v ē t ā  J ā ņ a 

baznīcā. Gājienu vadīja mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson) 
patr., kam sekoja K!K!S! seniors Indriķis 
Kalniņš, sel., ar karogu Mārtiņš Gulbis, 
sel. un karoga sargi Aldis Liepiņš, sel. 
un Valdis Krādziņš, frat. Lett., kā arī 
atsevišķo korporāciju pārstāvji Māris 
Celinskis, frat. Latav. un Juris Turmanis, 
frat. Curs. 

Pirmā baznīcas dziesma bija Dievs, 
Tavā priekšā nākam ar karogu, pēc kuŗas 
karogu novietoja sastatnī un prezidijs 
un citu korporāciju pārstāvji atsēdās 
krēslos. Svētrunai mācītājs bija izvēlējies 
3. nodaļas 17. pantu no Pāvila otrās 
vēstules korintiešiem: „Tas Kungs ir Gars. 
Kur tā Kunga Gars, tur ir brīvība.” Katrs 
cilvēks vēlas brīvību. Jau mūsu dzīves 
iesākās ar vēlēšanos būt brīvībā. Un ne 
tikai individi, bet arī tautas un ļaudis, kas 
bijuši ieslodzīti vai svešas varas pārņemti 
vēlas būt brīvi. Šodien mēs pieminam 
pulkvedi Kalpaku un pateicamies brīvības 

cīnītājiem, kas izcīnījuši mums brīvību, 
ka mūsu karogs plīvo brīvi, un mēs 
lūdzamies, lai tā vienmēr paliktu.

Pieminot visus cīnītājus, kas agrāk 
cīnījās, gan strēlniekus, gan brīvības 
cīnītājus, gan leģionārus, visi kopā, kājās 
stāvot, dziedāja Bez krāšņiem vainagiem 
un ziediem tos brāļus šodien pieminam...” 
Dievkalpojums beidzās vispirms ar 
dziesmu Dievs sargi mūsu tēvu zemi 
un pēc tam ar Latvijas himnu, pēc kuŗas 
gājiens ar karogu atkal atstāja baznīcu un 
visi devās uz Draudzes namu.

Draudzes namā mācītājs pieteica 
K!K!S! senioru, kuŗš nolasīja sirsnīgo 
rakstu, ko bija sacerējis Latvijā 8. 
klases skolnieks A. Burka, piedaloties 
domrakstu sacensībā ar tematu „Oskars 
Kalpaks – cilvēks leģenda”. „Kā rodas 
cilvēka leģendas? Ļoti vienkārši un 
reizē sarežģīti. Viņi ar visu sirdi un 
dvēseli mīlējuši savu zemi, darot to, kas 
dzimtenei vēsturiskajos brīžos visvairāk 
ir vajadzīgs.” Un rakstītājs atzinis, ka šī 
mīlestība izpelnījusies cieņu, vienīgo 
atzinību, kas nav pērkama ne par kādu 
naudu. –-  Mēs jau zinām, ka I Pasaules 
kaŗa beigās sabruka trīs ķeizarvalstis un, 
kaut arī Latvija bija vēl pilna ar vāciešiem, 
Demokratiskā Bloka un Nacionālās 
Padomes  drosmīgie ļaudis  proklamēja 
Latvijas valsti. Tad atskanēja vārdi, 
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kuŗus Pagaidu valdības vadītājs Kārlis 
Ulmanis 1918. gada 18. novembrī teica 
no sarkanbaltsarkaniem karogiem rotātās 
Nacionālā teātŗa skatuves: 

„Grūtums lai neatbaida! Šai brīdī 
atcerēsimies, ka ilgiem gadiem daudzi 
mūsu tautas locekļi lolojuši šo mūsu 
cerību, jau agrāk klusībā vai atklāti 
strādājuši priekš viņas un nesuši domu 
par brīvo Latviju savās sirdīs. Ar pateicību 
mums jāpiemin tie, kas centušies turēt 
tautas garu možu šai virzienā un nesuši 
brīvai Latvijai vislielāko upuri – savu 
dzīvību.

Tagad, kad esam brīvi un vairs 
negaidām no augšas vai ārienes 
pabalstu un palīdzību, paši veidosim 
savu dzīvi! Visi pilsoņi bez tautības 
izšķirības aicināti palīdzēt, jo visu tautību 
tiesības būs Latvijā nodrošinātas. Tā 
būs demokratiska taisnības valsts, kuŗā 
nedrīkst būt vietas ne apspiešanai, ne 
netaisnībai.”

Stāvoklis bija grūts, jo valdībai nebija 
ne teritorijas, ne līdzekļu, ne armijas. 
Ar trim rotām: virsnieku, studentu un 
instruktoru dibināja armiju, kuŗas 300 
vīriem aizsardzības ministrs Jānis Zālītis 
uzticēja vadību pulkvedim Oskaram 
Kalpakam, kas no nelielām vienībām 
izveidoja atsevišķu bataljonu.

Tam izdevās 1919. gada 16. janvārī 
sakaut lielinieku kaŗaspēku pie Lielauces, 
bet 29. janvārī atbrīvoja Skrundu. Tad 
radās bedīgs „pārpratums” kaujas 
laukā pie Airītēm sīvā apšaudē starp 
sabiedrotajiem vāciem un latviešiem, 
kuŗas iznākumā nāvīgi ievainoja Oskaru 
Kalpaku un vēl dažus citus. Pastāv arī 
versija, ka šis „pārpratums” patiesībā esot 
bijusi iepriekš plānota bataljona vadības 
iznīcināšana. Valstī izsludināja divu 
nedēļu sēras, bet pulkvedim pēc nāves 
piešķīra Lāčplēša kaŗa ordeni.

Pēc runas atnākušos aicināja 
pakavēties pie kafijas un kūkas ar vīnu. 

Juris Krādziņš

Daugavas Vanagu 
dibināšanu pieminot

Daugavas  Vanagu  70  gadu 
dibināšanas atceres sarīkojums 
DV delegātu sanāksmes ietvaros 
Sidnejas DV namā 19. martā iesākās 
ar pusdienām plkst. 12:00, kuŗās 
apmeklētāji ēda garšīgas kotletes ar 
kartupeļiem, burkāniem un zirņiem un 
salātiem ar svaigiem gurķiem, bet saldā 
ēdienā ķīseli ar putukrējumu un kūkām 
ar kafiju. Gan ēdiens, gan dzēriens, 
ieskaitot stiprāko, bija par brīvu.

Stundu vēlāk iesākās svinīgs akts, 
kuŗā Gundega Zariņa kā apmeklētājus 
apsveica goda konsulu Aldi Birzuli un 
Sidnejas Latviešu biedrības priekšnieku 
Jāni Čečiņu, vanagus un viesus. 
Vispirms viņa aicināja nodziedāt Dievs 
Kungs ir mūsu stiprā pils, ko ar klavierēm 
pavadīja Andrejs Mednis. 

Svētku runu teica Sidnejas DV 
nodaļas priekšnieks Helmuts Vabulis, 
vispirms apmeklētājiem izdalot jauno 
grāmatu DV 70 Austrālijā. Pamatā 
bijusi leģiona 15. divīzija, kas radusies 
šaubīgos apstākļos ar pārāk maz 
apmācībām, tomēr  ar 19. divīziju kopā 
cīnījās 1944. gada 16. martā. 15. divīzijai 
vēlāk gājis sliktāk nekā 19. divīzijai, 
izņemot pulkveža Viļa Januma pulku, 
kam gāja labāk. Vācieši bija sagaidījuši, 
ka Vācijā viena divīzijas grupa palīdzēs 
aizstāvēt Berlīni,  bet pulkvedim 
Janumam izdevās aizvest savu pulku 
uz rietumiem. Pretim apbruņotiem 
amerikāņiem izgāja kapteinis Vilis 
Akermanis ar balto padošanos drānu 
un nokārtoja Januma vadītās kaujas 
grupas ieroču nolikšanu 1945. gada 27. 
aprīlī, un tā bija vienīgā grupa no 15. 
divīzijas, kas nonāca gūstā pirms Otrā 
Pasaules kaŗa beigu pasludināšanas. 
Visas pārējās 15. divīzijas vienības, 
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atskaitot pulkveža Januma pulku un 
pulkveža Roberta Oša grupu, kuŗš 
savus 4000 leģionārus bija atlaidis uz 
tuvākām latviešu nometnēm, nonāca 
Putlosā, kur par pulkvedi Arvīdu Krīpenu 
nobalsoja kā par divīzijas komandieri.  
Tur Laimonis Ceriņš iesāka dienas 
grāmatu ar maziem tualetes papīrīšiem 
uz kuŗiem pierakstīja gūstā saņemtos 
un izsniegtos uztura materiālus, kā 
arī ziņas par notikumiem, ko vēlāk 
apvienoja grāmatā par Putlosu un 
Zedelgemu, uz kurieni vēlāk aizveda no 
Putlosas. Ieradās arī krievi, kas aicināja 
uz „Dzimteni” un daži pieteicās. 

No militārām iestādēm vēlāk panāca, 
ka leģionārus neuzskatīja vairs par 
gūstekņiem, bet par bēgļiem un tad arī 
atlaida, sākot ar 1946. gada martu. 

Kad krievi pieprasīja pulkvedi Arvīdu 
Krīpenu iztaujāšanai un draudēja 
izdošana, viņš sevi ievainoja ar nazi, 
bet tik tuvu sirdij, ka tas nav bijis 
aprēķināts mēģinājums. Pulkvedis 
Krīpens izglābās un vēlāk uzrakstīja 
grāmatu Kalpaka bataljons un Baloža 
brigāde kā arī rakstu Liktenīgās dienas 
par 1939 – 1940, kuŗu publicēja Laikā 

1958. gadā.
1945.  gada be igās  d ib inā ja 

Daugavas Vanagu organizāciju, no kuŗa 
laika uzglabājies protokols no pirmās 
sēdes 1945. gada 29. decermbrī. Ar 
dibināšanu bija jāsteidzas, jo domāja, 
ka jau martā sāksies legionāru atlaišana 
no Zedelgemas.

Vēl dažas piebildes, ka par pulkvedi 
Janumu teikts, ka viņš nav pieņēmis 
neviena cita ieteiktu ierosinājumu, bet 
visu izlēmis pats un arī paveicis labāko. 
Bijušas arī baumas, ka angļi gatavojās 
uz kaŗu pret Padomju Savienību un tādēļ 
daļa virsnieku domāja, ka leģionāriem 
nav jāizklīst, jo kā tad atkal dabūs visus 
kopā. 

Pēc svētku runas Gundega Zariņa 
uzteica izcilo Helmuta Vabuļa darbu, 
savācot  dokumentus grāmatas 
izdošanai. 

Andrejs Mednis ar klavierēm spēlēja 
melodisko, skanīgo norvēģu komponista 
Sindinga Pavasaŗa šalkas. 

Austrāl i jas DV zemes valdes 
pr iekšnieks Aleksandrs Grimms 
nodeva sveicienus DV 70. gada 
dienā un runas papi ldinājumam 
pieminēja, ka  pie Daugavas Vanagu 

LR Goda konsuls Aldis Birzulis
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Austrālijas DV zemes valdes priekšnieks 
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dibināšanas pulkvedim Janumam 
palīdzējis kapteinis Vilis Akermanis, 
kuŗš vēlak dzīvoja Adelaidē. Pieminēja 
agrākos pieredzējumus Latvijā, ka pēc 
atbrīvošanas cīņām ne visiem bijušiem 
kaŗavīriem gājis labi un tāpēc vajadzēja 
dibināt organizāciju, kas rūpētos par 
sevi, saviem cīņu biedriem, atraitnēm 
un bāriņiem. Organizācijai bijusi arī liela 
loma cīņā pret padomju propagandu. Ir 
reta tāda organizacija, kas pastāvējusi 
70 gadu. Tagad jādomā par to, ko darīt 
nākotnē. 

Goda konsuls Aldis Birzulis uzteica 
runu, no kuŗas daudz ko mācījies. Viņa 

tēvs, kas piedalījies divos kaŗos, par 
tiem mājās nekad nav runājis un tādēļ 
viņš pats ar prieku lasīs jauno grāmatu.  
Novēlēja delegātu sapulcei nospraust 
nākotnes mērķus.

SLB valdes priekšsēdis Jānis 
Čečiņš.pastāstīja, ka pirmo reiz ar DV 
iepazinies, kad 12 gadu vecumā gājis 
uz šaušanas sekcijas nodarbībām. 
Domājis, ka varēs šaut ar īstu šauteni, 
kuŗas vietā viņam dota gaisa šautene. 
SLB vārdā vēlēja līksmu svinēšanu un 
novēlēja sastādīt mērķus nākotnei.

G u n d e g a  Z a r i ņ a  p a t e i c ā s 
apsveicējiem, un, viņas aicināts, Kārlis 
Gulbergs ar lielu izjūtu deklamēja 5 
Andreja Eglīša dzejoļus: Vienā vārdā, 
Šīs dienas pieminiet, Vēl, Kam tie brāļi 
svešumā tēvu zemi dala un Kareivis ar 
koka kājām.

Visi kopā dziedāja Latvijas himnu, 
bet svētku aktu pabeidza ar Daugavas 
vanagu dziesmu. 

Pēc oficiālās daļas turpinājās 
saviesīgas pārrunas.

Beigās vēl  norādī jums t iem, 
kas piemin vai raksta par leģionāru 
gūsta vietu. Kā tas norādīts Latvju 
Enciklopēdijas 1962 – 1982 5. sējuma 
445. lappusē, tās īstais vārds ir 
Zedelgema, kā to izrunā, ar z, flāmi 
Flandrijā, Beļģijā, kur tā atrodas. Vārda 
sākums ar c ir vācu izkropļojums pēc 
viņu izrunas. 

Juris Krādziņš

Seniori 2016.g. martā
Saietu 11. martā Sidnejas Latviešu 

nama Mārtiņa Siliņa zālē iesāka ar filmu 
Būt latvietim Austrālijā, kuŗā redzējām 
Kārli Ātrenu, Valdu Tomani un Skaidrīti 
Agulēviču no Adelaides, Kārli Gulbergu, 
Jāni Čečiņu, Ilonu Brūveri un Lindu 

Kārlis Gulbergs – Andreja Eglīša 
Kareivis ar koka kājām.
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SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš
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Sidnejas latviešu biedrības Dāmu kopas sarīkojums 
par labu Okupācijas mūzejam

No Meksikas tempļiem 
līdz šodienas Kubai

 Ar saviem iespaidiem un “mohitos” dalīsies Edīte Birzule

Svētdien, 2016. gada 15. maijā. plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā

Ieeja pret ziedojumiem sākot no $7.00

Laipni lūdzam apmeklēt mūsu sarīkojumu un  
pavadīt jauku pēcpusdienu.

Ozeri no Sidnejas, Baibu Treimani 
no Brisbanes un Hariju Paceru un 
Ivetu Laini no Melburnas darba vietās 
Austrālijas latviešu sabiedrībā.

Citā filmā pastāstīja par 10 saistošiem 
faktiem sakarā ar latviešiem un Latviju. 

1. Latvijas karoga krāsu pieņemšana 
un uzturēšana nacionālā Latvija no 1918 
līdz 1940. gadam un tad atkal atjaunotā 
Latvijā. Latvijas karogs jau aprakstīts 
13. gadu simteņa atskaņu chronikā, 
kad ar to ieradušies kaŗotāji no Cēsīm.

2.  Par Latvijas ministru prezidenta 
Valža Dombrovska atkāpšanos no 
valdības, uzņemoties atbildību par 
„Maxima” traģēdiju, kuŗā gāja bojā 54 
un ievainoti 40.

3. Par latviešu tautības Frici Zanderu, 
kas interesējās par ceļošanu izplatījumā 
un gatavoja pirmo raķeti, kas izlidoja 
no PSRS.

4.Par ātrāko augošo ekonomiju 
Eiropā, kad starp 2006. un 2007. gadu 
GDP audzis par vairāk nekā 10%.

5. Par gaŗāko Latvijas sportisti Uljanu 
Semjonovnu ar 6 pēdām un 11 collām, 
kas valkāja 21 numura kurpes.

6. Par latviešu virtuvi no zivīm, 
un lauksaimniecības produktiem 
kartupeļiem, kāpostiem, sīpoliem, 
auksto biešu zupu, rūgušpienu un Rīgas 
melno balzamu.

7. Par 107 mašīnām, kas vienā laikā 
taisa visvairāk kliņģeŗu.
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8. Par latviešu sportu ledushokeju, ar 
ko 2014. gada sasniedza ceturtdaļfinālu 
un Rīgas maratonu ar vairāk par 20,000 
skrējējiem.

9. Par latviešu krokodīļu Dandī 
(Crocodile Dundee), Arvīdu Blūmentālu, 
leģionāru no Dundagas, kas 1951. gadā 
iebrauca Austrālijā, vēlāk arī vērojis 
Austrālijas aborigēnu parašas un racis 
opalus.

10. Baltijas ceļš 1989. gada 23. 
augustā, atzīmējot 50 gadu kopš 
Molotova-Rībentropa pakta pa-
rakstīšanas. Tas bija miermīlīgs protests, 
kad igauņi, latvieši un lietuvieši sadevās 
rokās 675 kilometru gaŗā cilvēku ķēdē.

Kā nākamo rādīja 4 minūšu mēmo 
filmu par Berlīni 1945. gada jūlijā, kuŗā 
vācieši sūknēja ūdeni un novāca drupas 
gaisa uzbrukumu izpostītā pilsetā. 

Vēl bija īsfilma ar Jelgavas skatiem, 
pēc kuŗas pasniedza dāvanu senioru 
saieta vadītājam Ivaram Šeibelim 
dzimšanas dienā un Irēnai Dzirneklei 
par ilggadēju ziedojumu vākšanu saietā.

 Otrā daļā no Ulmaņlaiku sērijas 
par 1922. un 1923. gadu rādīja tā laika 
ievērojamākos notikumus gan pasaulē, 
gan Latvijā.

1922. gada Itālijā pie varas nāca 

duče Benito Musolīni. Ēģiptes Kartera 
ekspedīcijas archaiologi atklāja faraona 
Tutanchamona kapenes un vēlāk bojā 
gāja gandrīz visi ekspedīcijas locekļi 
it kā sakarā ar kādreizēja faraona 
lāstu. Krieviju ar tajā apvienotām 
republikām Ļeņins nosauca par Padomju 
Sociālistisko Republiku Savienību 
(PSRS). 

Latvijas armija bija pieaugusi ar 
76,000 vīriem, bet miera laikā tai 
atļāva tikai 20,000 kaŗavīru. Obligāto 
kaŗadienestu noteica no 12 līdz 18 
mēnešiem. Par pirmo Latvijas bīskapu 
iecēla Kārli Irbi, atšķiroties no vācu 
vadības luteraņu baznīcā. Latvija un 
Šveice kļuva par vienīgām valstīm, kur 
atļāva mainīt valūtu pret zeltu. Tā laika 
finanču ministrs Latvijā bija Ringolds 
Kalnings. Šajā gadā izstrādāja arī 
Latvijas satversmi. Saeima nobalsoja 
pret tautas vēlētu prezidentu. Par pirmo 
valsts prezidentu saeima ievēlēja Jāni 
Čaksti. Skolas pārgāja uz latīņu burtiem. 
Nacionālo teātri vadīja Jānis Rainis, 
bet Dailes teātri Eduards Smiļģis, kas 
uzveda Raiņa lugas. 

1923. gada Padomju Savienības 
nometnēs izsūtītie strādāja necilvēcīgos 

Irēna Dzirnekle sveic Ivaru Šeibeli viņa 
dzimšanas dienā.
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Raimonds Krauklis sveic Irēnu Dzirnekli 
viņas nesenajā virs 90 gadu dzimšanas 
dienā.
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Ziedojumi Okupācijas mūzejam 
no 2015. g. jūlija līdz 2015. g decembrim

No $50 lidz $200: U. Jankovskis, Harijs Bergers, Valdis Bērziņš, DV 
Austrālijas valde, DV Melburnas nodaļa, Inese Drēziņa, Melburnas 
Latviešu biblioteka, Līvija Graudiņa, Tālivaldis Ābele, Ausma Rozīte, 
Balaratas Ev.Lut. draudze.
No $201 līdz $500: DV Kanberas nodaļa, Valdis Graudiņš, Melbur-
nas Latviešu organizāciju apvienība.
No $501 līdz $1000: Ausma Bļodniece, Daugavas Vanadžu Mel-
burnas nodaļa.
No $1001 līdz $2000: Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa, 
Kopziedojums Birutas Ūdres bērēs, DV Kanberas nodaļa, DV Mel-
burnas nodaļa.
No $2001 līdz $3000: Kopziedojums Jūlija Elmāra bērēs.

Kopā: $ 13,835

No šīs summas: $ 6,380 Vispārējām vajadzībām; $ 350 Pamat-
fondam; $ 7,105 Nākotnes Namam.

Sirsnīgi pateicos visiem, kas tik devīgi arvien atbalsta Okupācijas 
mūzeju un ar to novērtē tik svarīgo darbu ko tas veic jau kopš 1993. 
gada „ATCERĒTIES, ATGĀDINĀT UN PIEMINĒT”, pārvarot jau tik 
daudz šķēršļu. 

Paldies arī visiem, kas nodeva savus parakstus par Nākotnes 
Nama projekta nepieciešamību, lai mūzejs nākotnē spētu visiem 
spēkiem efektīgi darboties.

Mūzeja direktors Gunārs Nāgels pavadīs savu tik pelnīto 
atvaļinājumu Austrālijā. Viņš dos mums iespēju noklausīties pēdējās 
ziņas par notikumiem, sakarā ar mūzeja nākotni, uzrunājot tautiešus 
Adelaidē jau 12. martā un Sidnejā 3. aprīlī. Iesim visi klausīties un 
arī noskatīties dokumentālo filmu „Zedelgema”, kas stāsta, ko tur, 
astoņos mēnešos, piedzīvoja gūstā saņemtie latviešu kaŗavīri.

Ināra Graudiņa
OM pārstāve Austrālijā
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Jautra biedru 
pēcpusdiena

Sidnejas Latviešu biedrības biedru 
pēcpusdiena Sidnejas Latviešu nama 
lielajā zālē iesākās 20. martā plkst. 
12:00 ar pusdienām, kad varēja nopirkt 
gan garšīgas un mīkstas desiņas ar 
sutinātiem kāpostiem un apsmērētām 
saldskābas maizes šķēlēm, gan šķīvi 
ar uzkodām, pīrāgus, ūdens kriņģeļus, 
smalkmaizes, dzeltenmaizi vai torti ar 
kafiju, bet pie cita galda sarkano vai 
balto vīnu.

Stundu vēlāk sarīkojumu, kuŗā ieeja 
biedriem bija par brīvu, bet par ēdieniem 
un dzērieniem jāmaksā, atklāja Toms 
Veidners lielā priekā par to, ka esot prieks 
redzēt daudzos apmeklētājus. Pastāstīja 
arī, ka Raimonds Sokolovskis sniegšot 
pārsteigumu, jo viņam atklātas jaunas 
un  speciālas dāvanas un sarīkojumā 
būšot arī Viktorīnas sacensības. Pēc tam 
viņš aicināja runāt Jāni Čečiņu, kuŗš arī 

apstākļos. Ādolfu Hitleru par sacelšanos 
apcietināja Bavārijā.

Rīgā ierodas izsalkušu vilku bars no 
Ādažiem. Vēlāk izrādījās, ka bija tikai 
trīs vilki. 

Šajā gadā miris tautas dziesmu 
krājējs Krišjānis Barons. Latvijā sākās 
8 stundu darba diena. Izstrādā agrāro 
reformu, pēc kuŗas izdalīto zemi noteica 
ne lielāku par 22 hektāriem. Laupītāju 
Adamaiti un tā 5 bandas locekļus notiesā 
uz nāvi, pakarot. Ernests Brastiņš 
nodibina jaunu reliģiju – dievturību 
un teic, ka kristīgā reliģija esot sveša 
latviešu garam.

Senioru saieta noslēgumā vēl bija 
īsfilma par Rēzekni, kur rādīja pilsētas 
svētkus viduslaiku noskaņā Rēzeknes 
pilskalnā ar bruņinieku cīņām.

Juris Krādziņš 

SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš
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Vasaras vidusskolas skolnieku un 
draugu ansamblis

priecājās redzēt apmeklētājus turpat vai 
tādā skaitā, kā rīkotāji domājuši, galdus 
klājot, un tikai dažas vietas pie galdiem 
palikušas brīvas. Šī būšot pirmā „jautrā 
pēcpusdiena”. Pats agrāk bijis vairākus 
gadus sarīkojumu pieteicējs, bet tagad 
gan priekšsēdis un jaunam priekšsēdim 
pienākoties nākt ar kādām pārmaiņām. 
Biedrībā strādā arī apakškomitejas, 
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 III

   1. maijā

bet apmeklētāji parasti pazīst biedrības 
priekšnieku, bet ne citus valdes locekļus 
un tamdēļ viņš aicināja tos nostāties uz 
podestiem, lai katrs viņus varētu redzēt 
un tad iepazīstināja no labās puses uz 

kreiso. Tur tad nu stāvēja priekšnieka 
palīgs Andris Galviņš, tad tālāk Mārtiņš 
Tuktēns, Imants Līcis, Ivars Šeibelis, 
kas vada senioru saietus, kasieris Jānis 
Grauds, Pēteris Kļaviņš, kas sagatavo 
un raksta biedrības biļetēnu Ritums, 
Dr. Klāra Brūvere, kas ieguvusi doktora 
gradu par tematu Globalizācija latviešu 
filmā un vada sarīkojumu komiteju un 
valdes kandidāts Toms Veidners. Trūkst, 
jo nevarēja ierasties, Ilona Brūvere, kas 
Latvijā māca augstskolā un gatavojas 
doktora gradam. Šogad paredzēti daudzi 
sarīkojumi: filmas, priekšlasījumi, mūzikas 
sarikojumi. Sestdienas skola plānojot 
mūzikas vakaru kopā ar lietuviešiem 
un igauņiem.  Gada beigās būs jāsvin 
Latvijas dzimšanas svētkus veselu 
nedēļas nogali. 

Jānis Čečiņš pieminēja vēl trīs 
nozīmīgas lietas. Zināms jau, ka Sidnejas 
Latviešu biedrība piešķiŗ E. Palavas 
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Raimonds Sokolovskis atklāj savas 
speciālās dāvanas.
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stipendiju studentiem un par to pateicība 
saņemta no Santas Pastalnieces Latvijā. 
Otrkārt, pagājušās Kultūras dienās te 
viesojās un dziedāja Liepupes pagasta 
jauktais koris Pernigele, no kuŗas tagad 
saņemta vesela paka ar personīgām 
pateicības vēstulēm katram sidnejietim, 
pie kuŗa kāds koŗa dalībnieks uzņemts 
tā mājās. Šīs vēstules izdalīs sarīkojuma 
laikā. Lai pierādītu, ka neesam Pernigeli 
aizmirsuši, mums visiem jāpaceļ rokas 
un jānosaucas: „Sveiciens Pernigelei”, 
ko uzņems tvartā un tai aizsūtīs. Treškārt, 
vēl jāpanāk, lai Austrālijas SBS atjauno 
latviešu radio raidījumus, kādam nolūkam 
uz atsevišķa galda novietota petīcija 
parakstiem.

Ja domājām, ka ar šo gaŗo runu 
priekšnesumi beigušies un sekos 
starpbrīdis, tad vīlāmies, jo nu tikai 
sākas! Toms Veidners vispirms aicināja 
vasaras vidusskolas (kam nu jau 40 
gadu) skolnieku un draugu ansambli, kas 
dziedāja 3 dziesmas: Renāra Kaupera 
Mana dziesma, Imanta Kalniņa Sprīdīša 
dziesmu ar Māras Zālītes vārdiem 
un Andreja Jurjāna Dievs, dod mūsu 
tēvu zemei, visas Sandras Dragūnas 
klavieŗpavadījumā. Ansamblī piedalījās 
Selga Tuktēna, Kārla Tuktēna, Zinta 
Moore, Kaija Moore, Laima Jurāne, Kārlis 
Dragūns  un Valdis Krādziņš.

Visiem izdalīja jautājumu lapas, 
kuŗai katrā pusē 25 jautājumi par vietām 
Latvijā ar 3 varbūtībām, no kuŗām 
bija jāatķeksē pareizā jeb kuŗu domā 
par pareizo. Šajā posmā parādīja 25 
varbūtību grupas, piemēram, vai Brīvības 
pieminekļa attēls parādīts janvārī, jūnijā 
vai februārī? Nākamā, vai attēlā redzams 
Dzelzs tilts, Daugavas tilts vai Vanšu 
tilts? Un tā tālāk... Attēlus uz ekrāna ar 
paskaidrojumiem rādīja Jānis Grauds. 

Kad ar 25 jautājumiem bijām tikuši 
galā, tad, visiem par atvieglojumu, 
Raimonds Sokolovskis, kas parasti 
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Jautrās pēcpusdienas viesi

dzied savā vai cita pavadījumā, šoreiz 
ar klavierēm spēlēja melodiju potpuriju 
ar Aiz ezera augsti kalni un citu melodiju 
variācijām un saņēma atzinīgus aplausus. 

Linda Ozere arī gatavojas doktora 
gradam Technoloģiskā universitātē par 
tematu Identitāte un valoda Austrālijas 
latviešu trešā paaudzē, bet vēlas 
datus arī par pirmo un otro paaudzi, ko 
vēlas publicēt un izdalīja šim nolūkam 
sastādītas aptaujas lapas.

Nu gan bijām nopelnījuši vismaz 
pusstundu gaŗu starpbrīdi, lai varētu 
sarunāties ar ilgi neredzētiem galda 
biedriem un kur tad vēl aptaujas lapu 
izpildīšana, bet Toms Veidners paziņoja, 
ka būšot tikai īss starpbrīdis un drīz vien 
aicināja visus veikt Viktorīnas jautājumu 
otro daļu. Pēc jautājumu atbildēšanas 
Jānis Grauds nolasīja pareizās atbildes 
un tad katrs varēja saskaitīt, cik viņam 
pašam ir pareizo atbilžu. Par pareizām 
atbildēm, tad  zinātāji saņēma, sakarā ar 
tuvām Lieldienām, stobriņu ar šokolādes 
olām un mazu  šokolādes zaķīti.  Saņēmēji 
bija: 1) par lielāko pareizo atbilžu skaitu 
44 no 50 jautājumiem abās lapas pusēs 
– Linda Ozere, 2) par lielāko pareizo 
atbilžu skaitu 22 no 25  jautājumiem pirmā 
lapas pusē – Alīna Medne, 3) par lielāko 
pareizo atbilžu skaitu no 25 jautājumiem 
otrā lapas pusē – Sandra Dragūna ar dēlu 
Kārli. Tad vēl atzinības balvas maziem 
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2016. gadam

Jānokārto līdz 30. aprīlim

Lūdzu ņemiet vērā paaugstinātās 2016. gada biedru maksas:
strādājošiem $38.00
pensionāriem $33.00
studentiem $15.00

mūža biedra maksa $440.00

Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.

Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2016. gada abonēšanas maksa ir $44.00

Lūdzu ievērojiet, ka visas biedru maksas vai Rituma abonēšanas mak-
sas ir nokārtojamas ne vēlāk kā līdz tekošā gada februāŗa beigām

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

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

 b) Nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz

„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

 c) Elektroniski pārskaitīt naudu Sidnejas Latviešu biedrības kontā
Banka – Westpac

Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069

Konts numurs – 448256

Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet
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Augu funkcionālā 
daudzveidība (Plant 
Functional Diversity)
Organismu pazīmes, sabiedrību 
struktūra un ekosistēmu īpašības

Autori – Eric Garnier, Marie-Laure 
Navas un Karl Grigulis

Izdevniecība – Oxford University 
Press, Londonā, Anglijā, 2016. gadā.
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Jaunās paaudzes galds

dalībniekiem, kam visvairāk pareizo 
atbilžu – mazu šokolādes zaķīti.

Kad Raimonds Sokolovskis bija 
nospēlejis uz klavierēm otro variāciju 
kompozīciju un izpelnījies atzinīgus 
aplausus, vārds atkal Tomam Veidneram, 
kuŗš vispirms pateicās Galviņiem 
par galda dekorācijām ar acālijām 
spainīšos,  tad apbalvoja ar vīna pudeli 
Jāni Graudu un Raimondu Sokolovski, 
pateicās biedrības dāmām par ēdienu 
sagatavošanu un pasniegšanu, pateicās 
valdei un komitejai, pateicās visiem, kas 
apmeklēja šo sarīkojumu. Spainīšus ar 
acālijām piešķīra pie galdiem sēdošiem 
sakarā ar numuriem tam krēslam, uz 
kuŗa kāds sēdējis. Ar to arī šī gada biedru 
pēcpusdiena bija pabeigusies.

Juris Krādziņš 

• Pirmā grāmata kas paskaidro 
augu funkcionālo daudzveidību ar uz 
pazīmēm balstītu pieeju salīdzinošā 
augu ekoloģijas kontekstā.

• Tiek diskutēti vairāki plaši apspriesti 
jautājumi augu ekoloģijā, kas attiecas 
uz augu reakciju, uz vides apstākļiem, 
augu sabiedrības struktūras veidošanu, 
ekosistēmu īpašībām un ekosistēmas 
pakalpojumiem cilvēku sabiedrībai.

• Grāmata ir piemērota doktorantiem 
un pētniekiem, autori ir atzīti augu 
fizioloģijas zinātnieki.

Augšminētā informācija no Internet 
avotiem, tulkojums – Kaiva Ruņģe, 
Rīgā.

Šīs grāmatas ko-autors, Dr. Kārlis 
Grigulis, ir kādreizējais kanberietis. 
Līdztekus skolas gaitām austrāliešu 
skolās, viņš arī apmeklēja Kanberas 
latviešu skolu. Doktoranta grādu (PhD), 
viņš ieguva Austrālijas Nacionālā 
universitātē, (Ecology, Evolutiom & 
Systematics), Kanberā, 1999. gadā.

Kārlis Grigulis dzīvo un  strādā kā 
vides pētnieks Laboratoire d’Ecologie 

Kārlis Grigulis Austrālijas Alpos
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
Jauns izdevums
Ulža Siliņa 
Autobiogrāfiskas piezīmes
Atskatīties,
 pasmaidīt ...    $20

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

SPECIĀLS IZDEVUMS dubult-CD „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas „Laikmets” dziesmas ierakstītas 
divos kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c. 
Cena $20. 

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas šprotes, brētliņi
Dažādi ievārījumi
Ādažu čipši
Konfektes „Gotiņas”
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Ārējo teritoriju ministrijā, Austrālijas 
ārējās palīdzības un Ārlietu ministrijā, kur 
ieņem atbildīgus posteņus.

Kā Austrālijas valdības nominēts 
kandidāts 1981. gadā, uz četriem 
gadiem, viņš tiek iecelts par Kolombo 
plāna biroja direktoru Sri Lankā. Šī 
reģionālā organizācija veicina un koordinē 
Dienvidāzijas un Dienvidaustrumāzijas 
valstu saimniecisko attīstību. 

Pēc pensionēšanās no valsts 
dienesta Ingevics 1994. gadā uzņemas 
Kanberas latviešu biedrības priekšnieka 
pienākumus, un šajā postenī paliek līdz 
aiziešanai mūžībā.

Šajā, vairāk kā 20 gadu darbošanās 
posmā, latviskā vidē, viņš lasa  referātus  
un publicējas presē. Viņš raksta gan par 
politiskiem notikumiem Austrālijā, kas 
skar latviešus, piemēram Austrālijas, 
Vitlama valdības, politiskie lēmumi 
attiecībā uz Baltijas valstīm, gan arī 
par Latvijas vēsturiskām personām, kā 
piemēram pulkvedi O. Kalpaku, pulkvedi 
F. Briedi u.c.

Ēriks Ingevics bija akadēmiskās 
vienības Auseklis loceklis.

Izvadīšana pēdējā gaitā notika šā gada 
24. februārī, no Kanberas krematorijas. 
Bēru ceremoniju vadīja mācītājs Colvin 
MacPherson. Ģimenes vārdā par Ērika 
dzīvi runāja viņa  znots Paul Taudevin. 
Atvadu vārdus no Kanberas latviešu 
biedrības teica KLB priekšnieka vietnieks 
Juris Jakovics.

KLB valdes sekretārs, Andrejs 
Grigulis nolasīja ģimenei, KLB un 
latviešu saimei  atsūtītās līdzjūtības, 
to vidū privātpersonas,  organizācijas, 
un biedrības no Latvijas un Austrālijas. 
Baltu ziedu pušķi bija pēdējie  sveicien no 
Kanberas un Sidnejas latviešu biedrībām.

Ēriku piemiņā paturēs dēls un meita ar 
ģimenēm, un, Kanberas latviešu saime.

Skaidrīte Dariusa

In Memoriam
Kanberas latviešu 

biedrības priekšnieks 
Ēriks Ingevics

Šā gada 19. feb-
ruārī mūžībā aizgāja 
K a n b e r a s  l a t v i e š u 
biedrības priekšnieks 
Ēriks Ingevics.

Ē r i k s  I n g e v i c s 
piedzimst 1929. gada 30. maijā, 
Daugavpilī, skolotāju Teodora un Annas 
ģimenē. 

1944. gada rudenī, viņš, kopā ar 
māti, dodas bēgļu gaitās, uz Vāciju, kur 
1948. gadā pabeidz Augsburgas latviešu 
ģimnāziju.’

1949. gadā emigrē uz Austrāliju, un 
jau 1951. gadā uzsāk studijas  Melburnas 
universitātē, komerczinātņu fakultātē, 
un 1955. gadā  iegūst Bachelor of 
Commerce (Honors) gradu.

Pēc Melburnas un ivers i tā tes 
beigšanas, 1955. gadā, sāk strādāt 
Austrālijas federālās valdības dienestā, 
Kanberā. Viņš strādā Finanču ministrijā, 

Alpine, Grenoblē, Francijā. Kārļa dzīves 
biedre, Sandra Lavorel arī strādā kā 
zinātniece Grenobles  universitātē.

Katru gadu Kārlis brauc uz Kanberu, 
uzturot saites savā profesijas nozarē 
ar līdzīgi ieinteresētiem, un apciemojot 
savus vecākus.

Kārļa vecāki, Aira un Andrejs Griguļi, 
un brālis Pēteris ar sievu Sanitu, ir 
rosīgi Kanberas latviešu sabiedrības 
darbinieki. Visa Griguļu saime ir dabas 
mīļotāji, un, bieži, savus vaļas brīžus 
pavada Austrālijas dabā – staigājot pa 
Austrālijas mežonīgajiem kalniem, vai 
jūrmalas klintīm. Kārlis ar sievu Sandru, 
ir cītīgi Eiropas  kalnu slēpotāji.

Skaidrīte Dariusa
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Bērnu un jauniešu koncerts, 
 

Dziedāt māku, spēlēt māku! 
 

 Sestdien, 4. jūnijā 
plkst. 14.00 

Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē 
 

Koncertā piedalās SLB skolas bērni, bijušie skolēni un skolotāji,  
lietuviešu un igauņu viesi. 

 
Programmā latviešu un cittautu mūzika 

 
Pēc koncerta saviesīgs vakars ar uzkodām un atspirdzinājumiem,  

dančiem un dziedāšanu. 
 

Ieejas maksa $20 
 

Biļetes var iegādāties internetā: https://trybooking.com/KWMP 
vai arī SLB grāmatnīcā 

 
 

 
 
 
 
 

Rīko SLB pamatskola
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Pamatots 
brīdinājums un  
Putina kūleņi

Franks Gordons.
“Vai tās ir beigas Rietumiem?”, bažīgi 

vaicā izcilā vēsturniece un publiciste 
Anna Aplebauma laikrakstā Washington 
Post, raksturojot tagadējo situāciju kā 
ārkārtīgi drāmatisku. Viņa brīdina, ka 
pietiek ar vēl divām vai trim sliktām 
vēlēšanām (bad elections), lai pienāktu 
gals NATO aliansei, Eiropas Savienībai 
“un varbūt liberālajai pasaules kartībai, 
kādu mēs pazīstam”.

Viņa gluži neizslēdz varbūtību, ka 
nākamgad janvārī Trampa personā 
par Baltā nama saimnieku varētu kļūt 
cilvēks, kam nav ne mazākās intereses 
par to, ko ASV prezidenti no Trūmena līdz 
Obamam dēvēja “par mūsu kopīgajām 
vērtībām”. Tramps labprāt novērstos 
no Eiropas, kuŗas atbalstam ASV šķiež 
ik gadu milzu summas, un viņam būtu 
“labas attiecības ar Putinu”.

Ne tikai zināmiem amerikāņiem 
“mūsu alianses kļuvušas par nastu”, 
raksta Anna Aplebauma: pēc gada 
Francijā būs prezidenta vēlēšanas, un 
te labas izredzes ir Marinai Lepēnai no 
“Nacionālās frontes”, kas tāpat koķetē 
ar Krieviju, kuŗas bankas financē viņas 
vēlēšanu kampaņu. Jūnijā Lielbritanijā 
notiks referendums jautājumā par 
izstāšanos no Eiropas Savienības, un 
iznākums nav pareģojams.

Redzīgā publiciste atgādina, ka 
Rietumu vienotība, kodolieroču esamība 
un valstu armijas deva Rietumiem 
politisku stabilitāti ilgāk par pusgadsimtu, 
kopīgā saimnieciskā telpa palīdzēja 
nodrošināt labklājību un brīvību gan 
Vakareiropai, gan Zimeļamerikai, “bet 
visas šīs lietas mums šķiet garantētas, 
līdz to vairs nebūs”, brīdina Aplebauma.

Šis br īd inājums i r  pamatots. 
Publ ic is te garāmejot  p ieminēja 
Ungārijas premjerministru Viktoru 
Orbanu, kuŗš 15. martā, uzrunājot 
tautu sakarā ar valsts svētkiem, nikni 
uzbruka Eiropas Savienības vadībai 
Briselē sakarā ar ES piekāpību bēgļu 
jautājumā. Beidzot kanclere Angela 
Merkele sapratusi, ka kaut kas jādara, 
lai miljonam pērngad Vācijā ieplūdušo 
migrantu nesekotu nākamais miljons. 
Visa tā bēgļu būšana sašķēlusi Vācijas 
sabiedrību un ļāvusi jaunai, agresīvai, 
faktiski antieiropiskai partijai Alternative 
fuer Deutschland-AfD radīt draudus 
polītiskajai stabilitātei “telpā starp Reinu 
unn Oderu”. Interesanti, ka naids pret 
migrantiem sevišķi krasi izpaužas 
bijušās komūnistiskas VDR (1949-
1989) teritorijā. Piemēram, Saksijas-
Anhaltes federālās zemes parlamenta 
vēlēšanās šai jaunai partijai izdevies 
ar 24 procentiem balsu ierindoties 
otrajā vietā aiz Merkeles kristīgajiem 
demokratiem, kas ieguva 29 procentus.

AfD darboņi, šaustīdami Merkeli 
un Briseli, zināmā mērā simpatizē 
Krievijai, kuŗas prezidents Vladimirs 
Putins metis pamatīgu polītisku kūleni, 
izraisot milzīgu šoku Vakareiropas un 
ASV vadošajās aprindās.

14. marta pievakarē Putins pēkšņi, 
bez brīdinājuma, nāca klajā ar pavēli 
atsaukt no Sīrijas lielāko daļu no 
Krievijas militārā kontingenta – tiklab 
kaŗa lidmašīnas, kā arī sauszemes 
kaŗaspēka vienības. Vašingtonai un 
Londonai, Briselei un Berlīnei tas bija 
šoks! Kā to saprast? Ko tas nozīmē? Ne 
velti jau Čērčils reiz nosauca Krieviju kā 
“noslēpumā tītu mīklu”... Rietumvalstu 
galvaspilsētās sāka spriest par Kremļa 
“plašo žestu”, demonstrējot Krievijas 
miermīlību un gatavību sekmēt sarunas 
par Sīrijas likteni, kam bija jāsākas 
Ženēvā. Nakts no 14. uz 15. martu 
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SLT GATAVOJĀS  

ALMA, LĪBA UN KONSTANCIJA 
IZRĀDEI 

Lija Veikina - Konstancija

Vija Erdmane - dekorācijas un Jānis Grauds - 
režija

Andris Kariks - Jūlijs

Jānis Čečiņš - Bierants
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pagāja vienos minējumos un hipotēzēs, 
kamēr nākamajā dienā, 15. martā, ap 
pusdienas laiku no Kremļa nāca vēsts, 
ka Krievija nebūt negrasās izvest 
visu savu militāro potenciālu, ka Sīrijā 
palikušie “gaisa kosmiskie (!) spēki” 
(vozdušno-kosmičeskije sili) ne tikai 
nevājinās, bet, gluži otrādi, pastiprinās 
“cīņu pret terrorismu”. Un ka Krievijas 
bazes Latakija un Tartusā tiks vēl vairāk 
nostiprinātas.

Vērīgi rietumvalstu analitiķi tagad 
spriež, ka šī Putina kūleņa mērķis ir 
pārliecināt Vašingtonu, ka ASV arī 
Tuvajos Austrumos nav vienīgā lēmēja, 
ka Krievija ir pastāvīgs, patstāvīgs 
faktors šajā reģionā un ka tikai divas 
superlielvalstis, proti  ̶  ASV un Krievija 
spēj panākt polītisku risinājumu Sīrijā.

Te nu nāk prātā milzu raksts – 
“Obamas doktrīna”, kas publicēts žurnāla 
Atlantic jaunākajā numurā. Tajā ASV 
prezidents atgādina drāmatiskos brīžus 
2013. gada augustā, kad kļuva zināms, 
ka Asads lieto ķīmiskos ieročus pret 
mierīgajiem iedzīvotājiem, un Obama 
jau bija nolēmis ar raķetēm uzbrukt 
Damaskai un darīt galu Asada režīmam, 
bet pēkšņi sastinga, neuzdrošinoties 
spert liktenīgo soli. Tad, kā zināms, 
Putins “nāca Obamam pretī”, solīdams 
pierunāt Asadu likvidēt savu ķīmisko 
ieroču arsenalu. Tā nu Putins izglāba 
Asada režīmu un atbrīvoja Obamu no 
smagās atbildības nastas...

Tikmēr Putina personas kults Krievijā 
gūst jaunu izpausmi: līdzās titulam 
“Krievijas Federācijas prezidents” jau 
tiek rakstīts par “Krievijas Federācijas 
galvu” (galva). Būtībā “galva” ir tas pats 
kā “vadonis”, “fīrers”, “kaudiljo”. Šaurā 
lokā Putina līdzgaitnieki jau sen sauc 
viņu par “caru”.

Brīvā Latvija 21.03.2016

Alma, Lība  
un Konstancija

Leldes Stumbres luga
Laika gaitā, SLT ir iestudējis septiņus 

Leldes Stumbres dramatiskos darbus, 
gan viencēlienus, gan „lielās” lugas. 
Ievērojamākā bija Zīmējumi smiltīs ar 
ko SLT apceļoja Latviju 1990. gadā, 
izrādot Stumbres lugu deviņās pilsētās, 
to skaitā Rīgā – Nacionālajā teātrī.

Sidnejas Latviešu teātrī šī Stumbres 
siltā, ar dzimtenes mīlestību piesātinātā 
luga būs baudāma jau aprīlī. 

Par ko būs šī Leldes Stumbres luga? 
Par mīlestību, par mīlestību pret savu 
tuvāko, par dzimtenes mīlestību, par 
pienākumu, par cieņu, un papildus cauri 
visai lugai Stumbre ir ievijusi krietni lielu 
devu jautrības.

Divi brāļi, vecpuiši, pensionāri klusi 
un miermīlīgi dzīvo lauku sētā. Savas 
trīs „meičas”, Almu, Lību un Konstanciju, 
kuŗas arī sasniegušas cienījamu vecumu 
un jau ierindojušās pensionāru kārtā, abi 
brāļi cienī un par viņām rūpējas, jo spēks 
vēl abiem kaulos turas, visu vajadzīgo 
abi padarīs vienā mierā. Kuŗa no trim ir 
tante, kuŗa brūte, un no kuŗas Bierants, 
ne par ko, nešķirsies – tas atklājas 
lugas gaitā.

Lugas sākumā, skatam paveras 
jauks maija rīts: – „dzied putni, pogo 
lakstīgalas un ir īsta paradīze zemes 
virsū”. Brāļi sēž pagalmā uz soliņa, 
ietur rīta pauzi, un pārspriež sapni, 
ko Jūlis vakarnakt redzējis. Sieviešu 
dzimta jau, kā parasts, ir uz izrīkošanu, 
un sapņu tulks Bierants skaidro brālim, 
starp citiem izskaidrojumiem, iespēju, 
ka varbūt Jūļa sapnī mirusī māte 
burkšķējusi, ka „pagalmu atkal esam 
piekrāmējuši pilnu visādiem krāmiem.” 
Ja tā, tad abiem būs aši jāķeras pie 
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Lielās slotas. Vecpuiši pēc nedēļas 
gaida tanti, mammas jaunāko māsu, kas 
vasaras mēnešus pie brāļiem pavada 
laukos. 

Pārspriežot gaidāmos darbus, 
Bierantam par pārsteigumu atklājas, 
ka šodien pie Jūļa ciemos atbrauks 
pensionētā, žirgtā brūte no Allažiem. 
Brūte atbrauks ar savu mašīnu un pilnu 
kravu šeptīgiem plāniem kā pārveidot 
vecpuišu saimniecību ekoloģisko zāļu 
tēju audzēšanai. Bierants smej, ka Jūlis 
nu stāvēs lauku tirgū ar izkaltētām zāļu 
tēju paciņām – stāvēs un pārdos par 
grašiem.

 Plāni nav tikai un vienīgi par zāļu 
tējām, ak mī’ un žē’!, plāni brūtei ir arī 
par laulībām ar Jūli. Bierants nepavisam 
nav ar šādiem plāniem apmierināts. „Un 
es zinu – ja iesprauksies mums pa vidu 
sieviete, nebūs labi! Šito precēšanās 
lietu mēs, brāl, abi esam nogulējuši, 
vajadzēja jaunībā sasparoties. Vienīgā, 
kas mums te pa vidu var iespraukties, ir 
tante! Viņa mūs pazīst no bērna kājas, 
mammas māsa, tā ir cita lieta! ... veca 
jau, bet sprigana un balss viņai kā 
pastardienas bazūne. Kā atbrauc, tā sāk 
komandēt un šiverēt, spēj tik izpatikt.”  

Ar tanti brāļi ir saraduši, jo nav 
nekāds ciemiņš – pašu cilvēks, bet 
dzīvot ar jaunpienākušo, neierasto 
sievišķi Jūlis sekas nav apdomājis. „Tu 
maz sajēdz, ko tas nozīmē? Mīcīties 
vienā istabā no rīta līdz vakaram, vienā 
virtuvē, pie vienas bļodas, D   ievs 
pasargi! ... Vēl tas tavs sievišķis nav 
te parādījies, kad mēs jau plēšamies!”   

Jūlim smadzenes mazliet paskalojusi 
izdarīgā pilsētniece, jo mājās esot 
vajadzīga vannas istaba. Bierantam 
brālis jāpārliecina, ka tā tās lietas neies: 
„Ar ko tad pirts uzreiz sliktāka? Paklau, 
mēs abi ar tevi nolēmām. Nolēmām? 

Toreiz, kad mamma aizgāja? Nolēmām 
vai nē?... Mēs paši esam tie, kas te kaut 
ko groza vai negroza. Skaidrs? ...Tā mēs 
izlēmām, jo abi tā gribējām: dzīvosim 
vecāku mājā, vadīsim saimniecību, lai 
viņiem tur augšā nebūtu kauns, ka divi 
dēli nespēj turpināt to, ko viņi, sviedrus 
liedami, te izveidoja.” 

Jūlim atliek tikai nopūsties un 
piekrist, jo daba te tāda, ka dažreiz 
elpu rauj ciet, sevišķi vakaros, kad 
iestājas klusums. Tad tikai gribas stāvēt 
un skatīties zvaigznēs... Un kad pie 
mežmalas parādās briežu bars, tad 
atliek tik aizturēt elpu un vērot karaliskos 
meža valdniekus.

Bet kā lai tiek ar gaidāmo ciemiņbrūti 
galā? Bierantam ir plāns – labs plāns: 
„Kā ar mieru un bez naida aizdzīti būs 
čigāni!” Ap šo Bieranta drošo plānu 
Stumbre ir veidojusi asprātīgu notikumu 
pilnu lugu. 

Lelde Stumbre ir dialogu meistare, 
un šo viņas lugu, ko var arī ierindot 
komēdiju kategorijā, ar prieku esmu 
izlasījusi jau vairākkārt. Mazliet no 
Salnas pavasarī, tik saldsērīgi, ka asaras 
sariešas acīs, mazliet no Trīnes grēkiem,  
ka skaļi jāpasmejas. Visādu svešzemju 
autoru lugas tiek rādītas Latvijas teātru 
skatuvēs. Lelde Stumbre šo lugu ir 
rakstījusi latviešiem par latvieša dzīves 
jēgu. Reti gadās kaut kas īsti baudāms, 
kaut kas, kas patrinkšķina latvieša sirds 
stīgas. Šo lugu būtu vēlams izrādīt arī 
Latvijā kā atgādinājumu par to cik mūsu 
dzimtene ir skaista, par to, ka garīgās 
vērtības ir galvas tiesu pāri materiāliem 
„labumiem”.

Iesaku Leldes Stumbres jau-
nāko„odziņu”  – Alma, Lība un 
Konstancija.

Anita Apele 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2016. gada aprīlī

Daugavas  
Vanagiem 70

19.marta sestdienā, DV Sidnejas 
nodaļā atzīmēja Daugavas Vanagu 
organizācijas 70-to gadskārtu. Uz 
jubileju bija ieradušies pārstāvji no 
visām DV nodaļām Austrālijā. Piedalījās 
arī pārstāves no Daugavas Vanagiem 
Latvijā Līga un Daiga Kurpnieces.

   Par godu Daugavas Vanagu 
organizāci jas 70 gadu jubi lejai , 
Sidnejas nodaļa izdeva grāmatiņu 
“DV 70 Austrālijā”, kas stāsta par DV 
dibināšanas vēsturi. Izdevumā iekļauti 
raksti par pulkvedi Arvīdu Krīpenu, 
kurš dzīvojis un ir apglabāts Sidnejā, 
aplūkots leģionāru statusa jautājums 
pēc kara, būt nevis gūstekņiem, bet 
internētiem, kā arī var lasīt izvilkumus 
no Laimoņa Ceriņa dienasgrāmatas, 

kuŗu viņš rakstīja būdams Cēdelgemas 
nometnē.

Izdevumu papildina bagātīgais 
fotogrāfiju klāsts un Daugavas Vanagu 
dibināšanas protokola Nr.1 kopija.

Paldies Pēterim Kļaviņam par 
vāka noformējumu un datorsalikumu. 
Grāmatiņa “DV 70 Austrālijā” ir pieejama 
DV Sidnejas nodaļā.

S a r ī k o j u m ā  S i d n e j ā  ī p a š i 
t ika prezentēta Laimoņa Ceriņa 
dienasgrāmata, kas ir unikāls materiāls 
par leģionāru gūsta laiku Putlosā un 
Cēdelgemā no 1945.gada maija līdz 
1946.gada martam. Laimonis Ceriņš 
dienasgrāmatu rakstījis gandrīz katru 
dienu uz maziem tualetes papīriņiem. 
Tā sniedz precīzas ziņas gan par 
uzturu, gan par notikumiem un sadzīvi 
nometnēs. Dienasgrāmata sastādīta 
vienā eksemplārā uz A4 lapām un ir 

KURZEMES CIETOKŠŅA  ATCERE
un

DAUGAVAS VANADŽU
GADSKĀRTĒJAIS LABDARĪBAS SARĪKOJUMS

Sestdien, 2016. gada 7. maijā, plkst. 12.00, DV namā

Ieeja: $20.

Cenā ieskaitītas pusdienas
Visi laipni aicināti un gaidīti
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apskatāma DV Sidnejas nodaļā.
Paldies Gunāram Spodrim, kuŗš 

izmantojot senu draudzību ar Laimoni 
Ceriņu, ieguva no viņa vērtīgās lapas 
un nosūtīja diviem mūzejiem Rīgā un 
Helmutam Vabulim Sidnejā.

Sarīkojumā par gardām pusdienām 
gādāja Biruta un Vinna.

Helmuts Vabulis

DV Centrālās Valdes apsveikums 
2016. gada 19. martā (izvilkums).

Sirsnīgi sveicieni no Latvijas visiem DV 
Austrālijas delegātu sapulces dalībniekiem!

Augsti godātais DV Austrālijas valdes 
priekšsēža kungs un valdes locekļi, ļoti 
cienītās Vanadzes un augsti godātie 
Vanagi un mīļie viesi. Sirsnīgi sveicu jūs 
visus DV Austrālijas gadskārtējā delegātu 
sapulcē un  novēlu jums sekmīgu delegātu 
sapulci. 

2016.gads Latvijā ir iesācies ar 
daudziem un dažādiem sabiedriskajiem 
pasākumiem, kuŗi tikai pieaugs skaitā, jo 
tuvojās 2018.gads, kad atzīmēsim Latvijas 
100. neatkarības dienu. Šogad, 6. martā, 
mūsu tauta Latvijā un ārzemēs atzīmēja 
pulkveža Oskara Kalpaka krišanas dienu 
Airītēs; mēs, arī, Daugavas Vanadzes 
un Vanagi Latvijā, šo dienu atzīmējām 
Kaŗa mūzejā, Rīgā, ar „Oskara Kalpaka 
konkurss” noslēgumu, kuŗā piedalījās 
labs skaits jauniešu no dažādām Latvijas 
skolām. Dažas dienas vēlāk, 11. martā, 
DV CV prezidijs, sadarbībā ar Latvijas 
Kaŗa mūzeju, noturēja semināru ārzemju 
diplomātiem par Latvijas neseno vēsturi 
un notikumiem Latvijā Otrā pasaules kaŗa 
laikā, kā arī grafiski parādot nežēlīgo 
okupācijas laiku, kas ir atņēmis mūsu 
tautai Latvijā vismaz vienu trešo daļu 
no Latvijas pirmskaŗa iedzīvotāju skaita. 
Visi šādi pasākumi ir ļoti svarīgi mūsu 
tautas izdzīvošanai Latvijā – tagad un vēl 

paredzamā nākotnē, līdz kamēr naidnieks 
Latvijā un ārpus tās būs rimies, būs atteicies 
no mūsu zemes, būs pilnībā atzinis mūsu 
tautas brīvību un sāks respektēt noslēgtos 
līgumus. Šogad, kā arī katru gadu, mēs 
nododam godu mūsu brīvības cīnītājiem, 
leğionāriem, šeit Latvijā. Latviešu leğiona 
piemiņas diena 16. martā vienmēr izraisa 
uzbrukumus no agrākiem Padomju 
Savienības ierindniekiem; šos uzbrukumus 
mēs varam un esam spējīgi atvairīt ar 
„gara ieročiem, kuŗi ir mūsu rīcībā un kuŗos 
iekļaujās informācija, fakti un patiesība. 
Mēs skaidri zinām, ka Padomju Savienība, 
Krievija, bija sabiedrotā nacistiskajai 
Vācijai un tā laika krievi bija lielākie fašisti 
kādus varam atrast Pasaules vēsturē; 
Otrā pasaules kaŗa vecie vācu virsnieki ir 
nākuši klajā ar informāciju un faktiem, ka 
vāciešiem, 1920s un 1930s gados, bija 
noslēgti „ļoti slepeni līgumi” ar Padomju 
Savienību, zem kuŗiem vāciešiem bija 
iekārtoti plaši militārie poligoni Krievijā 
vācu pilotu, tankistu un dažādu citu ieroču 
šķiru apmācībai un pat ražošanai; tādā 
veidā, Vācija, ar šo ļoti slepeno Padomju 
Savienības atbalstu, apgāja Pirmā 
pasaules kaŗa Vācijas-Sabiedroto miera 
līguma noteikumus un ierobežojumus, 
kas aizliedza Vācijai dažādus ieročus, 
ierobežoja kaŗavīru skaitu, utt.. Varam pat 
secināt, ka Padomju Savienība, tagadējā 
Krievijas Federācija, ar savu slepeno 
rīcību, ir lielā mēra vainīga par Otrā 
pasaules kaŗa izraisīšanu!

Pagājušā gadā no Krievijas mājās 
atgriezās 236 kritušie Latviešu leğiona 
kaŗavīri; liels paldies Brāļu kapu komitejai 
par paveikto darbu un šo mūsu kritušo 
kaŗavīru mirstīgo atlieku atvešanu 
dzimtenē. Svinīgā pārapbēdīšanas 
ceremonija pašlaik tiek plānota Lestenes 
Brāļu kapos š.g. 8.maijā, Kurzemes 
cietokšņa dienā. 

Krievijas „militārā dēka” Ukrainā un 
Krimā, kā arī krievu militārie uzbrukumi 
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No kreisās: Aija Balodis.(Adelaide), Gunta Rudzītis(Adelaide - nodaļas priekšniece), 
Gunta Vagare (Melburna), Jānis Kārkliņš (Melburna, sanāksmes sekretārs), 
Ilmars Rudaks (Perta - sanāksmes vadītājs), Aleksandrs Grimms (Melburna - DV 
Austrālijas priekšsēdis), Ilga Niradija (Kanberas nodaļas pilnvarota delegāte), 
Gundega Elga Zariņa (Sidneja), Helmuts Vabulis (Sidnejas nodaļas priekšsēdis).

Austrālijas DV delegātu sanāksme 
Svētdien, 2016. gada 20. martā Benkstaunas DV namā notika Austrālijas Daugavas 
Vanagu delegātu sapulce.

Sīrijā, kuŗi lielā mērā izraisīja un turpina 
izraisīt lielo un nelabvēlīgo migrantu 
situāciju visā Eiropā, liek mums atkal 
padomāt par mūsu drošību un nākotni 
Latvijā. Piedaloties 12. marta DV Latvijā 
gadskārtējā delegātu sapulcē, izskanēja 
bažas, ka mūsu DV organizācija strauji 
noveco un ka ir jāpieliek pūles piesaistīt 
gados jaunākus un nacionāli noskaņotus 
biedrus; tāpat, DV Vanadzēnu vadītājs, 
Gunārs Spodris, izteica savas domas, ka 
ir jāpieliek pūles un jāpalielina Vanadzēnu 
kustības darbība Latvijā un DV zemēs. Es 
domāju, ka šie atzinumi ir mums jāņem vērā 
un pie tiem ir nopietni jāpiestrādā. Liela 
nozīme ir DV informācijas izplatīšanai, ko 
savā ziņā veic arī DV Mēnešraksts. Ņemot 
vērā pagājušā gada DV darbu Latvijā un 
minēto notikumu ietekmi mūsu dzimtenē, 

kā arī DV sadarbību ar citām organizācijām 
un individiem Latvijā, kuŗiem rūp Latvijas 
un mūsu tautas nākotne, es aicinu visus 
DV biedrus un DV zemes:
1. Atbalstīt „Gunāra Astras piemiņas-

patiesības fondu”.
2. Turpināt atbalstīt mūsu leğionāru aprūpi 

un aprūpes darbu.
3. Abonēt DV Mēnešrakstu (DVM).
4. Atbalstīt DV Latvijā (DVL) DV centra 

pilnveidošanu.
Vēlreiz, novēlu jums veiksmīgu 

delegātu sanāksmi! 
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Patiesā cieņā,

Andrejs Mežmalis
atv. flotiles admirālis

DV priekšnieks
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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 
Tuesday from 9am to 12noon and every 

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

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership  $25/$20.

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

Friday from 2pm to 4pm.
     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 7. aprīlī, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Ceturtdien, 5. maijā, plkst. 20.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 7. maijā Kurzemes 

cietokšņa atcere un vanadžu kopas 
gadskārtējais labdarības sarīkojums.

Katru sestdienas vakaru plkst. 
20.00 (izņemot 30. aprīli) džess vakari 
ar Andrew Dickeson Trio. Dejošana. 
Uzkodas

Sestdien 30. aprīlī un svētdien 1. 
maijā JDV novusa meistarsacikstes

Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Romans 
Senkevičs, tālr. 0447 020 121.

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Ikdiena Latvijā
Kā jūs ar Ivaru dzīvojat Latvijā? Ko 

jūs darāt? Tu, Anitiņ, droši vien daudz 
skrien uz operām, teātriem.

Šādus jautājumus man uzdod 
draugi, ciemiņi – gājputni, kas īslaicīgu 
atvaļinājumu pavada Latvijā. Par 
gājputniem apzīmēju tos, kas apceļo 
Eiropu un tad, starp citām pieturas 
vietām, iegriežas arī Rīgā. 

Mums ar Ivaru dzīve Latvijā ir 
ikdiena. Ikdienā ietilpst lietišķi darbi gan 
mājā, gan dārzā. Ir iestājies pavasaris, 
jāveic lielie, ziemas miegā uzkrātie 
darbi: jāsakopj dārzs, jāstāda narcises, 
jāmazgā logi, jāieeļļo grīdas. Ar katru 
rītu kļūst gaišāks un drīz nāks Lielā 
diena ar latviskām tradīcijām Brīvdabas 
mūzejā. 

Pēc brokastīm aizstaigājām līdz 
Kalnciema tirdziņam, tas tagad atvērts 
katru sestdienu. Šodien ir saulains, 
viegls vējiņš kutina degunu un ausis. 
Gandrīz visas sniega kupenas ir 
nokusušas un droši var apaut vieglas 
sportenes (krossenes), jo kājas neslīdēs 
tā kā slīdēja atkusnī – tad bija drošāk 
uzturēties iekštelpās, jo kaulus lauzt 
nav joka lieta. To piedzīvoju pagājušā 
gada janvārī, kad salauzu labās rokas 
locītavu tīrot sniegu no gājēju ietves 
mūsu mājas priekšā. Katrai mājai, ar 
likumu, ir sētnieks, un savas mājas 
sētnieki esam mēs paši – dažreiz darbs 
lauž kaulus tā kā man. Bija jau arī savs 
labums no traumas, jo Ivars iemācījās 
darboties virtuvē, un tagad vairs nevar 
lielīties, ka viņš vienīgi māk uzvārīt 
ūdeni.

Tirgū valda tāda rosība, ka uzmanīgi 
jāspraucas cauri pircējiem, nevar 
skatīties debesīs, jāskatās kur liek 
kājas – suņuki pie siksnas pinas pa 
kājām; mazi knēveļi izsprukuši mātei 
no acīm, jo māte kaut ko interesantu 

ir  ieraudzī jusi pārdošanā. Visur 
dzirdu latviešu valodu: „Kundzīt, bez 
maizes taču nevarat iztikt!” Jāpiekrīt 
un jānopērk puskukulītis svaigas 
maizes. Jau pārdod pūpolu buntītes, 
kļavu un bērzu sulu plastikas pudelēs. 
Ivars iegādājās divas ceptas desas 
ar skābiem kāpostiem; man vairāk 
interesēja āboldrupačplātsmaize ar 
smaržīgu kafijas krūzi.

Pirms pāris nedēļām Ķīpsalas 
izstāžu hallē bija Grāmatu izstāde. 
Grāmatām piemīt burvju spēks, kur ir tur 
rodas vairāk un vairāk! Jānes grāmatas 
prom uz „brīvo apmaiņas galdu”, lai 
lasa citi. Mums ir tāda apņemšanās – ja 
gribi pirkt jaunu grāmatu, divas vecās ir 
jādod prom. Tas gan ar mani nestrādā. 
Vispār, Rīgā grāmatu veikali, kioski 
čum un mudž no grāmatām, žurnāliem, 
avīzēm – īsts gardēža klāsts. Visus 
neizlasīsi kaut vai sēžot klubkrēslā un 
lasot cauru dienu un vakaru. Kaut kad ir 
arī jānoskatās jaunākās ziņas televīzijā; 
jāseko līdzi politiķu demagoģijai un 
jākreņķējās; jāspēlē zolīte ar draugiem; 
jāapmeklē sporta spēles (Ivaram); 
jāiet uz priekšlasījumiem. Vispār, 
televīzijā ir daudz kas kvalitatīvs ko 
skatīties – latviešu filmas, koncerti, 
intervijas, viktorīnas – viss latviešu 
valodā. Seriālus neskatāmies, jo tie ir 
sliktāki par sliktākām lubenēm. Tiešām 
žēl, kā šie nejēdzīgie seriāli piesaista 
skatītājus un sabojā publikas gaumi, it 
sevišķi jauniešiem. 

Apmeklēju arī teātŗus, bet retāk, jo 
pirms pērku biļetes izvērtēju vai autors 
man tīkams un vai nevajadzēs atstāt 
zāli jau starpbrīdī pēc pirmā cēliena.

Tagad kad ir nokusis sniegs vajadzēs 
atkal apceļot Latviju – tik daudz vēl nav 
apgūts! 

Anita Apele
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Mortgage Loans
3.59% 5.28%
fixed for 12 months               Comparison Rate
on new loans secured by first mortgage for the first 12 
months the discounted rate of 3.59% p.a. and then it

reverts to the variable rate which is currently 5.40% p.a.

Comparison rate is 5.28% p.a.
Based on a loan of $150,000.00 for
25 years with costs of $900.00.

We lend to all nationalities

For full terms and conditions contact us:
Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd

Phone 1300 658 528
Email Address: lacc@latviancredit.com.au
Website: www.latviancredit.com.au
Australian Credit Licence 247391

RIT084-06/15

Latviešu
Kreditkooperātīvs
Austrālijā
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LASĪTĀJU DOMAS 
Debesbraukšana

Ar Debesbraukšanu Kristietībā saprot 
Jēzus Pacelšanos Godības sfērās, kas 
notika 40 dienas pēc Lieldienām – pēc 
Viņa Augšāmcelšanās.

Ar Debesbraukšanu Kristietībā 
saprot arī  v isu Ticīgo nākotnes 
apsolījumu. Kā laiku beigās ir apsolīta 
Augšāmcelšanās visai Cilvēcei, bet 
ticīgajiem pa priekšu, tā – pēc tam ir 
sagaidāma Debesbraukšana tiem un 
tad, kad tas tiks piešķirts.

Bet Jēzus – ticības iesācējs un 
piepildītājs – ir jau pacēlies Debesīs. 
„Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz 
pasaules galam,“ – bija Jēzus vārdi, 
kad mācekļi bija sapulcējušies kalnā, 
no kuŗa Viņa Debesbraukšana notika. 
Uzcelts Godības sfērās Debesīs, un 
tomēr palicis tuvāks mums ik brīdi. To 
Viņš īstenoja un īsteno caur Svēto Garu, 
kas izlejas pār visiem ticīgajiem. Tas, 
savukārt, pēc Jēzus Debesbraukšanas 
kā pirmo reizi notika Vasarsvētkos.

Runājot par Debesbraukšanu – tā 
satur vairākas izpratnes. Atcerēsimies, 
ka teoloģijas uzdevums nav skaidrot 
garīgo lietu metafiziku jeb uzbūvi (kaut 
arī tāda pastāv), bet gan galvenokārt 
sistematizēt Ticības atziņas, lai tās 
būtu saskanīgi ar Svētajiem Rakstiem 
pieejamas ticīgo sirdīm un prātam. 
Tādēļ var teikt, ka teoloģija principā 
dziļāk par rudimentu Debesbraukšanas 
notikumā neietiecas. Pie galvenajām 
izpratnēm tiek minētas trīs, un proti:

1) Jēzus Debesbraukšana notika 
Viņam a) garīgi pārvietojoties, b) garīgi 
paaugstinoties un c) fiziski pārvietojoties;

2) Jēzus Debesbraukšana notika 

Viņam a) garīgi pārvietojoties (Debesīs) 
un b) garīgi paaugstinoties („sēdies pie 
Tēva labās rokas“);

3) Jēzus Debesbraukšana notika 
Viņam c) fiziski pārvietojoties (paceļoties 
uz augšu).

Visas izpratnes a), b), c) ir Bībelē 
pamatotas un tāpēc uzskatāmas par 
patiesām. Tādēļ pakavēsimies pie 
katras no tām.

A) Garīgā pārvietošanās. Tā attiecas 
uz Jēzus pārvietošanos garīgajā telpā 
ar un pēc Debesbraukšanas. Līdz 
Debesbraukšanai 40 dienas Jēzus 
atradās tādā stāvoklī, ko sauc par 
intermediālo – starp debesīm un zemi. Ar 
Augšāmcelšanos Viņš jau bija iemantojis 
pārveidoto – Augšāmcelšanās miesu 
(somatisko grieķ.), bet vēl atradās 
garīgajā telpā Zemes tuvumā, tāpēc tika 
daudziem redzams, dzirdams un Viņam 
varēja pat pieskarties: „Stiep šurp savu 
roku un liec to manās brūcēs... un neesi 
neticīgs, bet ticīgs,“ cituviet Jēzus teica 
Tomam, kad mācekļi bija sapulcējušies 
vienuviet. Pie tam Jēzus bija „stājies 
viņu vidū“, jo tie bija sapulcējušies aiz 
slēgtām durvīm, – Viņš neienāca pa 
durvīm, bet – „stājās viņu vidū“.

Šo biblisko ainu bieži attēlo gleznās, 
kuŗ mācekļi ir istabā, un tās vidū atspīd 
milzīgs gaišums – kuŗ rodas zināma 
veida laika un telpas portāls, caur kuŗu 
iznirst Jēzus, spēka apņemts, un ienāk 
šai trīsdimensionālā telpā mācekļu vidū. 
Tieši tā to raksturo Bībele. Šī ir garīgā 
pārvietošanās, kas notiek garīgajā telpā, 
šodien teiktu – piektajā vai sestajā 
dimensijā. Līdzīgi Jēzus bija nozudis, 
kad bija pazīts – laužot maizi pie galda 
ar mācekļiem, kas Viņu satika ceļā uz 
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Emmaus. (Lk.24.)
Tomēr paralēli Viņš bija demonstrējis 

Sevi esam fiziskā miesā, – Augšāmceltā 
jeb somātiskā (grieķ.) miesā, ar šīm 
jaunajām Augšāmcel tās miesas 
kvalitātēm. Viņš bija ēdis kopā ar 
viņiem, skaidri rādīdams, ka šis ir 
fizisks ķermenis, kuŗš var uzņemt fizisku 
barību, nevis tikai Dvēsele/Gars. Tie 
deva Viņam maizi un zivi, un tie ēda 
kopā.

Tas ir  ļot i  svarīgi:  Jēzus pēc 
Augšāmcelšanās – ir fiziskā ķermenī. 
Vai varētu to šodien tulkot kā pozitīvu 
ģenētisko mutāciju, kā rezultātā pie 
fiziskā ķermeņa ir notikušas matērijas 
un enerģijas augstākās metamorfozes? 
Zinātne pazīst cilvēka ķermeņa divas 
gēnu spirāles un runā par iespēju 
milzīga spēka rezultātā attīstīt vai 
atmodināt divpadsmit. Tad fiziskais 
ķermenis – tiek transformēts augstākā 
kvalitātē. Tas var notikt Augstāko Spēku 
ietekmē. Un – kā Bībelē teikts: „...Kristus 
sava Tēva godības spēkā uzcelts no 
mirušiem.“ (fragm. no Rom.6:4) Vai gan 
tieši par to nav runa? Tam piemīt arī 
jaunas spējas kā teleportācija un iespēja 
pārvietoties caur augstākām dimensijām 
– tikpat viegli, kā ejot pa parku.

Un Debesbraukšanā – Jēzus, 
būdams jaunajā – Augšāmceltā miesā, 
tika pacelts debesīs.

B) Garīgā paaugstināšanās. Tā 
attiecas uz Jēzus paaugstināšanu un 
paaugstināšanos garīgajā telpā ar un 
pēc Debesbraukšanas. „...Kristus, kas 
paaugstināts pie Dieva labās rokas.“ 
(Kol.3:1) Un Ticības apliecībā sakām: „...
Uzkāpis Debesīs, sēdies pie Tēva labās 
rokas.“ M. Lutera Katehisma iztirzājumā 
dotais skaidrojums: „Tas ir Jēzus Kristus 
Visaugstākās godības stāvoklis, ar ko 
Viņš pēc savas cilvēcīgās dabas pacelts 
Dievišķās Majestātes tronī. Viņš, visur 
klāt būdams, valda Savam Vārdam par 

godu un Viņa ticīgajiem par stiprinājumu 
un glābiņu.“

C) Fiziskā pārvietošanās. Tā 
attiecas uz visiem tobrīd klātesošajiem 
skatāmo Jēzus fizisko pārvietošanos 
fiziskajā telpā debess virzienā, kas 
tad notika paralēli ar iepriekšminēto 
garīgo pārvietošanos un garīgo 
paaugstināšanos. „Tie, Viņam aizejot, 
cieši skatījās uz debesīm...“ (Ap.d.1:10). 
Iedomāsimies šo ainu: mācekļi stāv 
un skatās, lēni paceldami galvas – 
redzēdami kā Jēzus lēni un majestātiski 
spēka apņemts tiek pacelts pretim 
Padebesim, kas tad Viņu apņēma. „...
Un padebess Viņu uzņēma prom no 
viņu acīm.“ (Ap.d.1:9). Tas ir vienreizēji 
kolosāls un krāšņs notikums, cilvēka 
miesas acīm ko uzlūkot.

Š e i t  j ā p i e m i n  a r ī  z ī m ī g a i s 
latviešu valodas teoloģijas termins 
debesbraukšana, kas, lai cik tas 
liktos neparasti, tomēr liek domāt 
arī par kādu transporta līdzekli. Gan 
latviešu, gan citu tautu kultūrās eksistē 
senās izpratnes par zvaigžņu ratiem 
un citiem analoģiskiem sava veida 
agregātiem, ar kuŗiem dievišķās būtnes 
ir novērotas pārvietojamies Izplatījumā. 
Pravieša Ecehiēla grāmatā (Bībele, 
VD) mēs lasām aprakstu vienam 
šādam, acīmredzot Kosmiskās un 
garīgās telpas lidaparātam, kuŗu kopā 
ar tā pilotiem/iemītniekiem vaigu vaigā 
sastapa Ecehiēls: „redzēju – piepeši 
nāca stipra vētra no ziemeļiem, pacēlās 
liels mākonis ar uguni, tam bija spožums 
visapkārt un pašā vidū spulgoja kaut 
kas kā spilgti mirdzošs metāls. Tam vidū 
bija redzami četri dzīviem radījumiem 
līdzīgi veidojumi: tie bija cilvēkiem līdzīgi 
tēli.“ (Ec.1:4-5) Vai šodien to nesauktu 
par piektās pakāpes sastapšanos 
(encounter of the fifth kind angl.)? Citu 
tautu antīkajos rakstos, piem., Vēdās ir 
pieminēti līdzīgi lidaparāti vimanas, pat 
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ar smalkiem aprakstiem un dažādām 
konstrukcijām – atkarībā no darbības 
rādiusa, vai veicamo lidojumu tāluma 
un uzdevumiem, – ar tiem ir bijušas 
redzētas lidojam un kosmiskajā telpā 
pārvietojamies dievišķas un attīstītas 
būtnes no citām vietām Izplatījumā. Vai 
gan Dieva Dēlam pašam arī nebūtu tāds 
pieejams, Debesīs uzbraucot?

Lai nu kā, bet vispilnīgākā izpratne, 
kas attiecas uz Jēzus Debesbraukšanu – 
būs respektējot šai sakarā Bībelē sacīto, 

neko neatmetot. Tā mēs iegūstam 
vispilnīgāko priekšstatu. Atcerēsimies, 
ka vēl paliek arī Noslēpums. Tāpēc – 
izdibināt tās mehāniku – vai gan tas 
šobrīd ir mūsu uzdevums? Mums ir 
dots Dievbijības noslēpums: „Viņš ir 
skatīts miesā, taisnots Garā, parādījies 
eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts 
pasaulē, uzņemts godībā.“ (I Tim. 3:16).

Tam Kungam Jēzum Kristum lai ir 
gods un slava mūžīgi mūžos!

Raimonds Sokolovskis

Par to, kas notiek Sidnejas latviešu dzīvē (arī Austrālijā, Latvijā un citur pasaulē) 
varam lasīt Sidnejas latviešu informācijas biļetenā Ritums, kas jau daudzus gadus  
iznāk kā ilustrēts mēnešraksts dažreiz pat vairāk kā 60 lapaspušu apmērā. Ineses 
Rones fotouzņēmumā redzami, no kreisās puses Pēteris Kļaviņš, Raimonds 
Krauklis, Juris Rīmanis, aizmugurē Juris Kažoks, Andrejs Ginters, Jānis Ronis, 
Ilga Riņģe un Imants Līcis. Iztrūkst Rūdolfs Nemme un Kristīne Kugrēna.

Ritums
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Nākamais Ritums būs 2016. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2016. g. 15. APRĪLIM.

PBLA ZIŅU APSKATS
21. martā
Zemessardzes novadus pārstrukturēs 
par Kājnieku brigādēm 

Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis (ZZS) uzdevis Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) komandierim 
Raimondam Graubem organizēt 
Zemessardzes novadu pārstrukturēšanu 
par Zemessardzes kājnieku brigādēm, 
aģentūru Leta informēja Aizsardzības 
ministrijā (AM). 

Reorganizāciju uzdots paveikt līdz 
šā gada 1. jūlijam. Bergmanis norāda, 
ka laikā, kad tika taupīts finansējums, 
Zemessardze ir cietusi visvairāk, tāpēc 
tagad ir īstais laiks, kad “atdot tai 
parādu” ne tikai ekipējuma un tehniskā 
nodrošinājuma ziņā, bet arī strukturāli 
tās vienības maksimāli integrējot NBS 
sastāvā. 

Pat laban Zemessardzei  i r  18 
bataljoni, kas izvietoti trīs Zemessardzes 
novados. Zemessardzes vienības savus 
uzdevumus veic visā Latvijas teritorijā un 
arī ārpus tās, piedaloties starptautiskajās 
operācijās un cita veida militārajās 
aktivitātēs. Līdz ar to novada nosaukums 
jau sen neatbilst Zemessardzes vienību 

sasniegtajai operacionālajai kvalitātei, 
skaidro ministrijā. 

Izmaiņas nepieciešamas arī tāpēc, 
lai Zemessardze iesaistītos Valsts 
operatīvās aizsardzības plāna uzdevumu 
izpildē atbilstoši NATO strukturālajam 
dalījumam. Plānots, ka nākotnē vēl 
vairāk tiks palielināta Zemessardzes 
operacionalitāte, turpinot pilnveidot tās 
struktūru. Viens no tādiem soļiem ir 
jauna bataljona izveide Bauskā. Kopumā 
plānots izveidot četras brigādes, informē 
AM. 

Ministrijā uzsver, ka Zemessardzes 
vienības to ģeogrāfiskā izvietojuma 
un spēju specifikas dēļ ir kritiskas 
konvencionāla un hibrīdkara draudu 
novēršanai un neitralizēšanai. Lai 
celtu Zemessardzes kaujas gatavību, 
tuvākajos gados paredzēts ieguldīt 
līdz 70 miljoniem eiro lielu finansējumu 
ekipējuma, personāla un infrastruktūras 
vajadzībām. 

Šobrīd ministrijā nevarēja pateikt, 
vai novadu komandieri automātiski 
kļūs par brigāžu komandieriem, jo 
personāla jautājumi būs NBS komandiera 
uzdevums. Šobrīd pirmā Zemessardzes 
novada komandieris ir Jānis Gailis. Šī 
Zemessardzes novada pakļautībā ir 
bataljoni Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, 
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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

Dobelē un Jelgavā. Otrā Zemessardzes 
novada komandieris ir Ervīns Kopeika, un 
šī novada pakļautībā ir bataljoni Gulbenē, 
Alūksnē, Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, 
Aizkrauklē un Jēkabpilī. Savukārt trešā 
Zemessardzes novada komandieris ir 
Rūdolfs Rudzuroga. Šī Zemessardzes 
novada štābs atrodas Rīgā, un tā 
pakļautībā ir Studentu bataljons, 17. 
pretgaisa aizsardzības bataljons, 19. 
nodrošinājuma bataljons, 22. kājnieku 
bataljons, 27. kājnieku bataljons un 54. 
inženiertehniskais bataljons. 

Pašlaik zemessargu ir nedaudz vairāk 
kā 8000, bet atbilstoši valsts aizsardzības 
plāniem līdz 2020. gadam zemessargu 
skaitu plānots palielināt līdz 12 000-
13 000. Pagājušā gadā Zemessardzē 
iestājušies 1210 zemessargi, no kuriem 
lielākā daļa ir gados jauni cilvēki. Savukārt 
no Zemessardzes pērn izstājās vai tika 
izslēgti 1197 zemessargi. [...] (leta.lv)
Rinkēvičs izsaka līdzjūtību Krievijai 
saistībā ar traģisko lidmašīnas avāriju 

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
Latvijas vārdā izsaka līdzjūtību Krievijai 
saistībā ar traģisko “Flydubai” gaisa 
kuģa “Boeing 737-800” avāriju, kurā bojā 
gājuši 62 cilvēki. Ārlietu ministrs pauž 
visdziļākos līdzjūtības apliecinājumus 
bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem. 

Tiek ziņots, ka sestdien, 19. martā, 
cenšoties otro reizi veikt nosēšanos 
sliktu laikapstākļu dēļ Krievijas dienvidos 

avarēja lidmašīna, kas bija ceļā no Arābu 
Emirātiem uz Krieviju. Lidmašīna avarēja 
Rostovas pie Donas lidostā, tajā atradās 
55 pasažieri un 7 apkalpes locekļi. Krievijas 
Federācijas Ārkārtas situāciju ministrija ir 
informējusi Latvijas vēstniecību Maskavā, 
ka starp aviokatastrofā bojāgājušajiem 
Latvijas valstspiederīgo nav. (mfa.gov.lv)
Atis Lejiņš aicina ārzemēs iepazīt 
Latvijas vēsturi caur vienas mīlestības 
atmiņu stāstu 

Pirms dažiem gadiem LR Saeimas 
deputāts, Latvijas Ārpolitikas institūta 
dibinātājs un šobrīd goda direktors Atis 
Lejiņš tulkoja uz angļu valodu savas 
mātes Annas Lejiņas biogrāfisko grāmatu 
“Dzīvot dzīvu dzīvi” (Stokholma, 1988), 
kura jaunajā variantā ieguva nosaukumu 
“Anna’s Story” (Annas stāsts). Nu tā jau 
krietnu laiku iegādājama internetā ne tikai 
drukātā, bet arī elektroniskās grāmatas 
formā, un tulkotājs aicina visus, kam 
angļu valoda nav sveša, iepazīties ar šo 
personisko pagātnes liecību. 

Latviešu skolotājas Annas Lejiņas 
dzīvesstāsts, kura apakšnosaukums ir 
“A Latvian tale of love, war and peace” 
(Latviešu stāsts par mīlestību, karu 
un mieru), sniedz iespēju arī latviski 
nerunājošajiem ielūkoties Latvijas 
dramatiskajā iepriekšējā gadsimta vēsturē 
no tā sākuma līdz apmēram 1950. gadam. 

“Manuprāt, tieši vienkārša cilvēka 
skatījums uz dzīvi, nevis slavenību raksti, 
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dod nepastarpinātu ieskatu cilvēku dzīvē 
bangojušajā iepriekšējā gadsimtā,” saka 
Atis Lejiņš. “Attiecības ar dažādām 
tautībām cariskā impērijā, vācu un krievu 
okupācijas laiki Latvijā, bada gads Krievijā 
un bēgļu gaitas - tas viss ir šajā grāmatā.” 

Deputāts uzskata, ka šo iespaidu 
iepazīšana var lasītāju uzmundrināt, dot 
spēku un spēju labāk saprast mūsdienu 
situāciju Eiropā. “Tur ir arī mana tēva 
lakoniskais stāsts par “piedzīvojumiem” 
Krievijas revolūcijas periodā, dienot 
dažādās armijās. Skaistākās brīdis - 
Eduarda Lejiņa un Annas Irbes pirmā 
tikšanās Ventspils arodskolā brīvajā 
Latvijā un dzimusī mīlestība līdz mūža 
galam...” 

Angļu valodas izdevumā ietverta arī 
papildus nodaļa, kuras autors ir pats Atis 
Lejiņš un kurā stāstīts par viņa vēsturiski 
sarežģīto ceļu cauri Austrālijai un ASV 
atpakaļ uz Latviju, no kuras viņu 1944. 
gadā vien divu gadu vecumā aizveda 
vecāki, dodoties trimdā uz Berlīni. 

Aust rā l i jā  Ata  Le j iņa  ģ imene 
nokļuva 1950. gadā - bēgļu statusā, 
ar ANO atbalstu, bet ASV 1960. gadā. 
Ievērojams posms šodienas Latvijas 
politiķa dzīvē ir 1968. gads, kad viņš 
vadīja opozīcijas frakciju 1.Vispasaules 
jaunatnes kongresā Berlīnē, un arī tas 
aprakstīts šajā grāmatas nodaļā - tāpat 
kā autora vēlāk tapusī VDK darbības 
atmaskojumu grāmata “Gorkija iela 
11a”, pieredze Latvijas Tautas frontē un 
liecība par “OMON” zvērībām Rīgā 1991. 
gadā. Grāmata iegādājama gan drukātā, 
gan elektroniskā formā grāmattirgotāju 
tiešsaistes tīklā “Amazon”. Skat.: http://
www.amazon.com/Annas-Story-Latvian-
Tale-Peace/dp/1456567993/ (leta.lv)
22. martā
Valsts prezidents nosoda Briselē 
notikušos terora aktus 

„Latvija kategoriski nosoda šodien, 

22.martā, notikušos terora aktus Briselē. 
Šādai rīcībai nav attaisnojuma un tā 
grauj pamatvērtības, kurās balstās 
demokrātiska sabiedrība. Diemžēl šis 
tik īsā laikā ir vēl viens atgādinājums, 
ka terorisms mūsu gadsimtā ir viens no 
lielākajiem izaicinājumiem katras valsts 
un visas pasaules drošībai un mums kopā 
visiem spēkiem jācīnās pret to,” pauž 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

Valsts prezidents izsaka visdziļāko 
līdzjūtību sprādzienos Beļģijā bojāgājušo 
ģimenēm, tuviniekiem, draugiem un visai 
Beļģijas tautai, un novēl pēc iespējas drīzu 
atveseļošanos traģiskajos notikumos 
ievainotajiem. 

„Traģiskie notikumi Briselē vēlreiz 
apliecina, ka mūsu pieņemtie lēmumi 
iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai 
ir pareizi soļi un darbs šajā virzienā ir 
jāturpina,” akcentē Raimonds Vējonis. 
Saskaņā ar Iekšlietu ministra sniegto 
informāciju terorisma draudu līmenis 
Latvijā saglabājas zems. 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
traģiskos notikumus Briselē un drošības 
situāciju valstī ir pārrunājis ar Ministru 
prezidentu Māri Kučinski. Iepazīstoties 
ar Latvi jas drošības dienestu un 
partnerdienestu aktuālo informāciju par 
drošības situāciju un apdraudējuma 
līmeni valstī, Valsts prezidents secina, 
ka šobrīd nav nepieciešams sasaukt 
Nacionālās drošības padomes sēdi. [...] 
(president.lv)
DP rekomendē pievērst uzmanību 
aizdomīgām personām Rīgas lidostā, 
stacijā un autoostā 

Saistībā ar terora aktiem Briselē 
Drošības policija (DP) ir rekomendējusi 
past ipr ināt preventīvos drošības 
pasākumus Rīgas starptautiskajā lidostā, 
Centrālajā dzelzceļa stacijā un Rīgas 
starptautiskajā autoostā, aģentūru Leta 
informēja DP preses sekretāre Līga 
Pētersone. 
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DP rekomendējusi piesaistīt papildu 
drošības personālu un pastiprināt 
uzmanību aizdomīgu personu aktivitātēm 
šajos objektos un to tiešā tuvumā. DP 
rekomendācijām ir preventīvs raksturs 
un tās nav saistāmas ar terorisma draudu 
līmeņa pieaugumu Latvijā. 

Jau ziņots, ka Valsts policija preventīvos 
nolūkos palielinājusi policistu skaitu Rīgas 
lidostā un Rīgas Centrālajā dzelzceļa 
stacijā. Šodien ārkārtas apstākļu dēļ 
tika slēgta Briseles Zaventemas lidosta. 
Latvijas aviokompānija airBaltic informē, 
ka šodienas (22. marta) un rītdienas rīta 
reisi no Rīgas uz Briseli un no tās ir atcelti. 
[...] (apollo.lv)
PBLA sarunā ar IZM aktualizē latviešu 
valodas tālmācības programmas 
nepieciešamību 

Šodien, 22. martā, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības priekšsēdis Jānis 
Kukainis un Eiropas latviešu apvienības 
priekšsēdis Kristaps Grasis, tiekoties 
ar Izglītības un zinātnes ministra biroja 
pārstāvjiem, aktualizēja nepieciešamību 
pēc iespējas drīz risināt jautājumu par 
tālmācības programmas izstrādi un 
pieejamību ārpus Latvijas dzīvojošajiem 
bērniem. 

Kā to liecina Latvijas diasporas 
pētnieku veiktās aplēses, šobrīd ārpus 
Latvijas izveidotajās latviešu skolās 
mācās aptuveni 6% no kopējā ārpus 
Latvijas dzīvojošo Latvijas valstpiederīgo 
bērnu skaita. Lai veicinātu latviešu valodas 
apguvi šo bērnu vidū, nepieciešams 
nodrošināt arī Latvijas valdības atbalstu 
latviešu diasporas skolu darbībai un 
tālmācības programmu izstrādei. 

PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis 
tikšanās laikā norādīja, ka sarunas par 
šāda tālmācības rīka izstrādi notiek jau 
trīs gadus, PBLA Izglītības padome ir 
ieguldījusi lielu darbu šī jautājuma izpētē 
un tālmācības rīka protototipa izstrādē, 

kas var kalpot par pamatu valsts īstenotas 
tālmācības programmas izveidei. “Pie šī 
jautājuma strādājam jau vairākus gadus. 
Vēlos redzēt, kad būs rezultāts,” tiekoties 
ar IZM pārstāvjiem, uzsvēra J.Kukainis. 
“No savas puses esam darījuši visu, lai 
projektu veicinātu, pašlaik nepieciešama 
koordinēta valsts institūciju rīcība projekta 
uzsākšanai,” piebilst J. Kukainis. 

“Ņemot vērā, ka Latvijā aktualizējies 
jautājums par izceļojušo tautiešu 
remigrāciju, jāatceras, ka šo personu 
spēju atgriezties noteiks ne t ikai 
ekonomiski apsvērumi, bet arī viņu spējas 
iekļauties Latvijas darba tirgū un izglītības 
sistēmā. Latviešu valodas zināšanas un 
latviskā izglītība ir visa pamatā,” uzsvēra 
ELA priekšsēdis Kristaps Grasis. Viņš 
aicināja Izglītības un zinātnes ministriju 
risināt diasporas skolu klasifikācijas 
un atbalsta jautājumu, kā arī aicināja 
IZM iesaistīties skolēnu apmaiņas 
programmu veicināšanā: „Sniedzot 
latviešu jauniešiem pastriprināti iespēju 
mācīties uz laiku - pusgadu vai gadu - 
Latvijas skolās atstātu izteikti pozitīvu 
iespaidu uz viņu valodas attīstību, un 
varētu būtiski veicināt viņu vēlmi Latvijā 
atgriezties arī nākotnē.“ 

PBLA un IZM sadarbības memoranda 
ietvaros tika pārrunāti arī citi aktuāli 
jautājumi, kā piemēram, diasporas 
nedēļas nogales skolu piekļuve Letonika.
lv materiāliem, diasporas nedēļas 
nogales skolu klasifikācija un citi ar 
diasporas izglītību saistīti jautājumi. 
Tika akcentēta nepieciešamība saglabāt 
līdzšinējo valsts finansējumu diasporas 
izglītības vajadzībām, to attiecīgi palielinot 
proporcionāli bērnu skaita pieaugumam 
diasporā. (pbla.lv)
23. martā
Ārlietu ministrs: Cīņa ar terorismu 
būs ilga 

Cīņa ar terorismu pasaulē būs ilga, 
prognozē Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
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Rinkēvičs. «Nav jautājuma, vai būs vēl 
kāds terorakts. Jautājums ir, kad tas būs. 
Diemžēl, tā tas ir,» LTV raidījumā «Rīta 
panorāma» norādīja ministrs. «Mēs esam 
karā. Citādi to nosaukt nevar,» komentējot 
pasaules cīņu ar teroristisko grupējumu 
«Islāma valsts», uzsvēra ministrs. «Mums 
ar to [terorismu] ir jātiek galā. Nav citu 
variantu,» viņš piebilda. 

Rinkēvičs arī pauda viedokli, ka 
būtiskākais cīņā ar terorismu galvenais 
esot izlūkošana un informācija, kas 
palīdz novērts teroraktus. Tāpat ministrs 
uzskata, ka iestādēm vajag piešķirt 
lielākus resursus to centienos novērst 
teroraktus. Rinkēvičs arī apstiprināja, ka 
terorisma draudu līmenis Latvijā šobrīd 
ir zems. 

Ministrs paziņoja, ka sociālos tīklos 
izskanējusi informācija, ka viens Latvijas 
valstspiederīgais Briseles uzbrukumos 
gājis bojā, tomēr Ārlietu ministrija šo 
informāciju nevar apstiprināt. [...] (apollo.
lv) 
Vējonis 30. martā atsāks pildīt 
pienākumus pilnā apjomā 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
trešdien parakstījis paziņojumu par to, ka 
2016. gada 30. martā atsāks pildīt Valsts 
prezidenta pienākumus pilnā apmērā, 
aģentūru Leta informēja prezidenta 
Preses dienestā. Paredzēts, ka 30. martā 
pulksten15 Jūrmalas rezidencē notiks 
Valsts prezidenta preses konference, 
kurā mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot 
jautājumus prezidentam. [...] (irlv.lv)
Kalniete: Krievijas tiesa savu verdiktu 
par Savčenko balstījusi uz safabricētām 
apsūdzībām 

Krievijas tiesa savu verdiktu par 
Ukrainas kara aviācijas pilotei Nadijai 
Savčenko piespriesto cietumsodu 
balstījusi uz safabricētām apsūdzībām, 
tā saviem kolēģiem Eiropas Parlamentā 
(EP) šodien norādīja deputāte Sandra 

Kalniete (V). Politiķe norādīja, ka politiķu 
un iedzīvotāju uzdevums ir pieprasīt 
nekavējošu Savčenko atbrīvošanu. Viņa 
arī atgādināja, ka Krievija Ukrainas pilsoni 
pretlikumīgi aizveda uz Krieviju, lai arī tai 
nebija tiesību to darīt. 

Kalniete, vēršoties pie kolēģiem, 
sacīja, ka Krievijai jāuzņemas pilna 
atbildība par Savčenko veselības stāvokli 
un viņa arī pieprasīja, lai Ukrainas 
piloti aprūpētu Ukrainas ārsti. «Viņas 
atbrīvošanai jākļūst par priekšnosacījumu 
attiecību uzlabošanai starp Eiropas 
Savienību un Krieviju,» izteicās Kalniete. 

Krievijas tiesas lēmumu stingri 
nosodījis arī Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, kā arī ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (V). Savukārt Ārlietu 
ministrija medijiem izplatītajā paziņojumā 
norādījusi, ka tā nosoda Savčenko 
notiesāšanu nelikumīgā tiesas procesā, 
kas balstīta uz nepamatotām apsūdzībām 
par divu Krievijas žurnālistu slepkavību. 
Ministrija aicina Krieviju nekavējoties 
atbrīvot Savčenko, ievērojot  tās 
starptautiskās saistības, tostarp Minskas 
vienošanās īstenošanas pasākumu 
kopumu. Tāpat tā atgādina, ka Savčenko 
tika nolaupīta, nelikumīgi pārvietota pār 
starptautiski atzītām robežām un ilgstoši 
prettiesiski turēta apcietinājumā. 

Jau vēstīts, ka Krievijas tiesa otrdien 
(22. martā) nolēmusi, ka nolaupītā 
Ukrainas kara aviācijas pilote Savčenko 
ir vainīga viņai izvirzītajās apsūdzībās 
par krievu žurnālistu slepkavību, un 
piesprieda viņai 22 gadu cietumsodu. 
Savčenko piespriesta reāla brīvības 
atņemšana vispārējā režīma kolonijā. 
Tiesa paziņoja, ka Savčenko alibi tiesas 
procesa laikā nav ticis pierādīts. [...] 
(apollo.lv)
Pētījums: Gada laikā Latvijā algas ir 
pieaugušas par vidēji 5% 

Vidēji algas gada laikā Latvijā ir 
pieaugušas par 5%, liecina interneta 
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personāla atlases uzņēmuma “CV-
Online Latvia” veiktā atalgojuma pētījuma 
rezultāti. “CV-Online Latvia” vadītājs Aivis 
Brodiņš norāda, ka joprojām lielākās algas 
Latvijā starp kvalificētiem speciālistiem 
saņem strādājošie informācijas tehnoloģiju 
(IT) jomā, jo īpaši vecākie programmētāji, 
sistēmu arhitekti, kuru atalgojums nereti 
pārsniedz vidējā un augstākā līmeņa 
vadītāju algas, ziņo aģentūra Leta.

Kopumā augstākais vidējais mēneša 
neto atalgojums Latvijā ir tādos biznesa 
sektoros strādājošajiem kā IT, finanses, 
telekomunikācijas, mārketinga un 
pārdošanas joma, bet zemākais - izglītībā, 
kultūrā, veselības aprūpē un sabiedriskajā 
ēdināšanā. Tāpat salīdzinoši augstas 
algas saņem finanšu kontrolieri, galvenie 
grāmatveži, celtniecības projektu vadītāji, 
būvinženieri, lielo klientu menedžeri, 
produktu vadītāji. 

Savukārt mazāko algu saņēmēju vidū 
ir, piemēram, tādi amati kā medicīnas 
māsas, sanitāri, skolotāji, viesmīļi, 
apsargi, glābēji, veikala pārdevēji, kā arī 
mazkvalificētie strādnieki, atzīmē Brodiņš. 

Salīdzinot pētījuma datus Latvijas 
reģionos un lielākajās pilsētās, secināts, 
ka vidējā neto darba samaksa Rīgā un 
Daugavpilī atšķiras par 59%. Zemākais 
vidējais atalgojums ir Latgales reģionā, 
bet augstākais - Pierīgā. 

Salīdzinot pētījuma rezultātus ar 
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 
datiem, iespējamais “aplokšņu algas” 
īpatsvars ir vidēji vairāk nekā 30% no 
kopējās darba samaksas. CSP dati 
liecina, ka pērn vidējais neto atalgojums 
bija 603 eiro, bet algu informācijas 
datubāzes “Algas.lv” apkopotā informācija 
liecina, ka pērn vidējā neto alga, ko 
darbinieks saņēmis “uz rokas”, bija 802 
eiro. [...] (irlv.lv)
24. martā
Ministru prezidenta Māra Kučinska 
sveiciens Lieldienās 

Līdz ar Lieldienām mostas daba, 
dienas kļūst garākas un pavasara 
atnākšanas prieks ir arī cilvēku sirdīs. 
Lieldienas ir atmošanās laiks arī kristīgajā 
pasaulē. Novēlu, lai svētki nes jaunu 
iedvesmu un enerģiju turpmākajos 
darbos. Saulainas un tradīcijām bagātas 
Lieldienas! (nra.lv
Vējonis vēstulē Obamam apliecinājis 
L a t v i j a s  g a t a v ī b u  p a l i e l i n ā t 
aizsardzības budžetu 

„Apliecinu, ka Latvija ir stingri 
apņēmusies īstenot Velsas samitā 
pieņemtos lēmumus un palielinās savu 
aizsardzības budžetu, sasniedzot 2% 
no IKP līdz 2018. gadam”, vēstulē 
Amerikas Savienoto Valstu prezidentam 
Barakam Obamam pauž Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, akcentējot personisku 
apņemšanos paplašināt sadarbību starp 
abām valstīm. 

Valsts prezidents uzsver, ka Latvija 
augstu novērtē ASV vadošo lomu 
Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā, 
ilgtermiņa ASV spēku klātbūtni saskaņā 
ar rotācijas principu un regulāro dalību 
mācībās Baltijas reģionā. “Gaidāmajam 
NATO samitam Varšavā jādod spēcīgs 
signāls par Alianses spēju aizsargāt katru 
tās dalībvalsti pret 21. gadsimta draudiem 
pašreizējos apstākļos un nākotnē,” pauž 
Raimonds Vējonis. 

Vēstulē Amerikas Savienoto Valstu 
prezidentam Raimonds Vējonis arī 
pateicas par Baraka Obamas sūtītajiem 
veselības un laba vēlējumiem, norādot, 
ka plašais atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs, 
atgūstot spēkus un veselību. (president.
lv)
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
Beļģijas Goda konsulātā parakstās 
līdzjūtības grāmatā 

Saeimas pr iekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece cetur td ien,  24.  martā, 
Beļģijas Karalistes Goda konsulātā 
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Turpinājums 46. lpp.

Rīgā parakstījusies līdzjūtības grāmatā, 
godinot terora aktos Briselē bojāgājušo 
piemiņu. 

Apl iecinot sol idari tāt i  Beļģi jai , 
I.Mūrniece kategoriski nosoda terorismu 
un uzsver: “Barbariskie uzbrukumi Briselē 
atgādina starptautiskajai sabiedrībai, ka 
pret terorismu un ekstrēmismu ir jācīnās 
kopīgiem spēkiem.” Latvijas parlamenta 
vārdā Saeimas priekšsēdētāja izsaka 
visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm 
un viņu tuviniekiem, kā arī novēl drīzu 
atveseļošanos ievainotajiem. (saeima.lv)
Arhibīskaps Vanags: Pēc piecdesmit 
gadiem Latvija varētu būt islāma valsts 

Briselē Lieldienu gaidīšanas laiks 
izvērties traģisks, daudzus uztrauc, kas 
notiek pasaulē? Uz šādu un arī citiem 
jautājumiem šorīt (24. martā) raidījumā 
«Rīta Panorāma» atbildēja Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) 
arhibīskaps Jānis Vanags. 

«Es domāju, ka tas ir komplekss 
un sarežģīts process, tur daudz ko var 
novērot. Viena lieta, kas attiecas konkrēti 
uz tā dēvēto «Daesh» jeb «Islāma valsti», 
tur notiek vienas valsts veidošana. 
Kalifāts ir ar vienu mērķi, ka tam jāpārņem 
visa pasaule,» sacīja Vanags. 

«Tāpēc Kalifs nedrīkst būt mierā ar 
saviem kaimiņiem. Tam ir pienākums 
karot un karš arī šobrīd notiek . Ne tik 
daudz klasiskā sadursmē, kā terora veidā. 
Tā bez šaubām ir arī civilizāciju sadursme, 
kas ne vienmēr izpaužas varbūt terora 
veidā, bet ienākot lielai cilvēku masai no 
absolūti citas vērtību sistēmas, no pilnīgi 
citas attīstības pakāpes, bez kaut kāda 
adoptācijas laika. Tas protams izraisa arī 
sadursmes,» pauda Vanags. 

Uz repliku, ka tieši reformācija būtiski 
mainījusi kristīgo pasauli un tas, ka tā nav 
notikusi islāma pasaulē ir iemesls, kādēļ 
tā ir tik ļoti atšķirīga, Vanags atbildēja: 
«Tie musulmaņi, kas nāk no Ziemeļāfrikas 
vai Tuvajiem austrumiem un spētu būt 

eiropieši, viņiem tiešām ir jāpiedzīvo 
nopietna reformācija. Tie, kas ienākuši 
pamazām un adoptējušies pamazām, 
garākā periodā vairākās paaudzēs, viņi 
ir kļuvuši vairāk par eiropiešiem, lai gan 
mēs redzam, ka tieši no viņu vidus nāk 
arī tā radikalizēšanās.» 

Vaicāts, vai kristīgā pasaule ir 
apdraudēta? Vanags sacīja: «Tas, kas 
notiek Tuvajos austrumos, Ziemeļāfrikā, 
šur tur citur, ir skaidri aprakstāms kā 
genocīds, kas tiek šobrīd veikts pret 
kristiešiem, tā kā kristieši ir apdraudēti. 
Vai kristīgā pasaule ir apdraudēta, 
man būtu jautājums, ko mēs saprotam 
ar kristīgo pasauli. Ja mēs saprotam 
Rietumeiropu, Ziemeļameriku tad tā 
lielā mērā ir postmodernā pasaule un es 
domāju, ka visvairāk tieši pret to ir vērsta 
islāma ideoloģija, uzskatot, ka tā ir pilnīgi 
aplama dzīves sistēma, kuru vajadzētu 
sagraut un iznīcināt.» 

Viņš norādīja, ka cilvēks ir tāda būtne, 
kurā mostas reliģiskā vajadzības un 
tas ir skaidri pierādījies padomju laikā, 
kad visas reliģijas tika nīdētas: «Ja 
mums nebūs skaidras savas reliģiskās 
identitātes sabiedrībā, tad es domāju 
Klimoviča kungam (Roberts Klimovičs 
– aut.) ir liela taisnība, ka cilvēki, kas 
meklēs, mūsu bērni, mūsu jaunieši viņi 
atradīs to, kas sevi visskaļāk pieteiks un 
pēc piecdesmit gadiem tiešām Latvija 
varētu būt islāma valsts.» [...] (apollo.lv) 
Pētījums atklāj, ka Latvija ir pret citām 
rasēm tolerantākā Baltijas valsts 

Globālā pētījumā secināts, ka no trim 
Baltijas valstīm Latvija ir tolerantākā pret 
citas rases cilvēkiem, savukārt Igaunija 
vismazāk iecietīgā, bet kopumā Āzijas 
un Tuvo Austrumu valstis ir vismazāk 
tolerantas pret citām rasēm, vēsta The 
Washington Post. 

World Value Survey aptaujā starp 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Baltās 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 10. plkst. 10.00 – diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 17. plkst. 10.00 – diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 24. plkst. 10.00 – diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

MAIJĀ
Svētdien,1.plkst.10.00 –  lasītais 

dievkalpojums. 
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
APRĪLĪ
Svētdien, 3. I.Birze
Svētdien, 10. A.Kristovskis
Svētdien, 17. J.Trumpmanis
Svētdien, 24. U.Hāgens
MAIJĀ
Svētdien,1. J.Turmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

APRĪLĪ
Svētdien, 3. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 10. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 17. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 24. T.Koškina/V.Parcell
MAIJĀ
Svētdien, 1. L.MacPherson
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referatu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

svētrunas var klausīties arī tīmeklī:
 www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
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 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem 

sacīja: “Miers ar jums!”
R.S.

(Bībelē sk. Lk.24:1-9,36, Jņ.21:1-14 
u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

APRĪLĪ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 Baltās svētdienas 

dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 dievkalpojums 

II svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 17. plkst. 9.30 dievkalpojums 

III svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 24. plkst. 9.30 dievkalpojums 

IV svētdienā pēc Lieldienām.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

Svētdien, 3.  Olafs Šics 
Svēt

dien, 10.  Olafs Šics
Svētdien, 17.  Olafs Šics  
Svētdien, 24.  Olafs Šics  

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 10.  Marita Lipska
Svētdien, 17.  Gundega Zariņa
Svētdien, 24.  Marita Lipska 

SARĪKOJUMS 
“Latviskās Tradīcijas mūsdienās - III” 

notiks svētdien, 1. maijā plkst. 12.00 
Latviešu namā - M. Siliņa zālē. Būs 
video, gards mielasts, priekšnesumi 
un loterija. Visi mīļi gaidīti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 301 512.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
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Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  0420 705 263
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 

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

Spara apbalvošanas 
pēcpusdiena

Sestdien, 12 martā notika Spara 
gadskārtējā apbalvošanas pēcpusdiena.  
Spara valde un SLB pamatskolas 
saime sagatavoja garšīgas pusdienas 
– cīsiņas un skābie kāposti. Pirms 
oficiālā sarīkojuma Spara presidents 
Viktors Sīkais pateicās visiem bērniem 
par dalību vieglatlētikas un peldēšanas 
sacensībās. Sevišķu paldies viņš 
pateica vecākiem, kas ne tikai ved 
bērnus piedalīties, bet arī vienmēr palīdz 
sacensību vadibai. Balvas pasniedza 
bērniem par peldēšanu un vieglatlētiku 
un šogad vislabākie peldētāji bjia Ingrīda 
Freimanis un Varis Hislops (Hyslop).  
Liels paldies Skaidrītei Veidnerei un 

Darai Tuktēnai par 
sevišķi garšīgiem 
kāpostiem. Spara 
valdes vārdā pa-
teicos visiem par 
dalību un ceru redzēt 
visus sportistus šā 
gada septembŗa 
vieglatlētikas sa-
censībās.

Toms Veidners

2015. gada v is-
labākie peldētāji – 
Ingrīda un Varis
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Spara spotisti ar savām balvām

NSW Sporta 
savienības darbības 

izbeigšana
2015.gadā 9. oktobrī notika  NSW. 

Latviešu sporta savienības delegātu 
sapulce DV namā, 49 Stanley Street,  
Bankstown. Piedalījās pārstāvji no 
Daugavas Sporta kopas, Spars,  
Sidnejas Novusa kopas un Austrālijas 
Latviešu sporta pārvaldes un Tiliba fonds 
pārstāvis, Dimis Pešudovs.

Pārrunās par Tiliba fonda, sēdes 
dal ībnieki  a ic ināja Voldemārām  
Dūšelim  pārņemt Tiliba fonda vadību 
no  Dima Pešudova.  V. Dūšelis pieņēma 
aicinājumu.

Daugavas spor ta kopa savā 
ziņojumā, izstājās no NSW sporta 
savienības, atstājot tikkai divas sporta 
kopas. Šajā sakarā un ņemot vērā 
ka Sidnejas Novusa kopa 2016.g.15.

februārī ir arī lūgusi izstāties no 
savienības, ir palikusi tikai viena kopa 
savienības ietvaros. Tādēļ NSW sporta 
savienības priekšsēdis Viktors Sīkais 
pieņema lēmumu ka, nav vērts turpināt 
NSW sporta savienību kā atsevišķu 
organizāciju, kad vietejās sporta kopas 
nevēlas turpināt tanī darboties. NSW 
sporta savienība tika dibināta 1950.
gadā un ir bijusi  aktīva 66 gadus 
līdz šai dienai. Beidzamos gados, 
Savienība bija atbildīga rīkot Austrālijas 
Latviešu Meistarsakstīces tad, kad 
Kultūras Dienas notika Sidnejā un katru 
gadu ir rīkojusi NSW Latviešu sporta 
dienas vieglatlētikā un peldēšanā.    
Daudziem bērniem šīs dienas bija pirmā  
iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem 
un vienmēr tika labi apmeklēts. NSW 
Sport savienība izsaka lielu paldies 
visām sporta kopām, kas savā laikā 
ir ņēmušas aktīvu dalību savienībā, 
un vēl lielāku paldies atbalstītājiem un 
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sportistiem.
NSW Sporta savienības atlikušās 

naudas summas ir noziedotas Tiliba 
fondam. Aicinu sportistiem un sporta 
kopām griesties pie V. Dūšeļa ar  
lūgumiem financiāli atbalstīt savu kopu 
darbību un sporta veidus.

Viktors Sīkais.

PBLA ziņas – turpinājums. no 41 .  lpp.

vairākiem citiem jautājumiem, kas tika 
uzdoti vairāk kā 80 pasaules valstu 
iemītniekiem, tika palūgt izvēlēties 
“cilvēku grupas, kurām jūs negribētu 
dzīvot blakus”. Viens no variantiem bija 
citas rases cilvēki, pēc tā Zviedrijā bāzētā 
pētnieki, kas koncentrējas uz ekonomikas 
un sabiedrības jautājumu izpēti, uzskata, 
ka var veidot zināmu tolerances indeksu. 

Starp Baltijas valstīm Latvija izrādās 
ir tolerantākā, savukārt igauņi visbiežāk 
atzīmēja, ka negribētu, lai blakus dzīvo 
citas rases pārstāvji. Interesanti, ka 
Francija ir vismazāk tolerantā valsts 
Eiropā. Tolerantākās valstis pasaulēs 
savukārt ir anglosakšu un Latīņamerikas 
zemes. Visu karti iespējams apskatīt šeit: 

https://www.washingtonpost.com/
news/worldviews/wp/2013/05/15/a-
fascinating-map-of-the-worlds-most-and-
least-racially-tolerant-countries/ (diena.lv)
NATO karakuģi apmeklēs Rīgu, lai 
demonstrētu solidaritāti ar Baltijas 
valstīm 

NATO 1. pastāvīgā Jūras spēku grupa 
(SNMG1) ceturtdien (24. martā) apmeklēs 
Rīgu, lai demonstrētu alianses solidaritāti 
un saliedētību ar Baltijas valstīm, 
informēja NATO Spēku integrācijas 
vienības komandiera padomniece Anda 
Bergmane. 

SNMG 1 vada admirālis Hose Enrike 
Delgado. Grupu veido no trīs kuģiem: 

grupas vadošais kuģis Spānijas F100 
klases fregate «ESPS ALVARO de 
BAZAN (F101)», Lielbritānijas 23.tipa 
fregate «HMS IRON DUKE (F234)» un 
Spānijas kaujas apgādes kuģis «ESPS 
CANTABRIA (A15)». 

Iepriekšējās dienās SNMG1 piedalījās 
mācībās Baltijas jūrā, sadarbojoties ar 
reģiona valstu jūras un gaisa spēkiem. 
Mācības ļāva p i lnve idot  grupas 
reaģēšanas spējas un savietojamību ar 
citām vienībām. 

Admirālis Delgado norāda, ka grupas 
pirmā vizīte Rīgā šogad sniegs SNMG1 
iespēju uzsākt sadarbību ar vietējām 
institūcijām un ļaus kuģu apkalpes 
komandām izbaudīt vēstures un kultūras 
iespējas Latvijā. SNMG1 turpinās sekmēt 
sadarbību un mācību iespējas ar NATO 
sabiedrotajiem Baltijā. 

SNMG1 kuģi būs atvērti un pieejami 
apmeklētājiem Rīgas Pasažieru ostas 
kuģu piestātnēs MK-3 un MK-4 sestdien, 
26.martā, no pulksten 10 līdz 12 un no 
pulksten 15 līdz 19. (tvnet.lv)
Svētdien Latvijā pulksteņa rādītāji 
jāpagriež stundu uz priekšu 

Šosvētdien, 27. martā, Latvijā un 
daudzviet citur pasaulē notiks pāreja 
uz vasaras laiku, kad  pulksteņa rādītāji 
būs jāpagriež par vienu stundu uz 
priekšu, informē Ekonomikas ministrija. 
atvijā pāreja uz vasaras laiku notiks 27. 
martā pulksten 3 jeb naktī no sestdienas 
uz svētdienu. Tad pulksteņa rādītājus 
jāpagriež stundu uz priekšu. 

Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika 
ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997. 
gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā no 
marta pēdējās svētdienas līdz oktobra 
pēdējai svētdienai. Pāreja atpakaļ no 
vasaras laika notiks 30. oktobrī pulksten 
4, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par 
stundu atpakaļ. [...] (irlv.lv)
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Number of passengers at Riga airport 
grows 12 pct this year

RIGA, Mar 24, BNS - The number of 
passengers served by International Airport 
Riga grows 12 percent by March 21 this 
year, the airport’s spokeswoman Sarmite 
Rinmane told BNS.

She said that on March 27 the summer 
flight schedule will be introduced and a 
number of passengers during the active 
travel season is expected to grow.

Rinmane said that three new airlines 
are planning to start operations at the 
airport while the national carrier airBaltic 
will open flights to new destinations and 
resume flights on several routes that in the 
winter season were not serviced. Therefore 
passengers are asked to arrive at the airport 
timely in order to settle all the necessary 
formalities.

The airline Yanair will start flying from 
Kiev to Riga International Airport on May 
20, performing seven flights a week. The 
Spanish carrier Vueling will embark on its 
first flight from Barcelona to Riga on June 
25, and the Greek Aegean Airlines will 
launch flights between Athens and Riga 
on June 26, providing flights once a week.

airBaltic on May 28 will open flights 
to Icelandic capital Reykjavik, and, in 
cooperation with the tour operator Tez Tour, 
from June 5 flights will be performed to the 
Italian seaside city of Rimini.

Hungarian budget airline Wizz Air from 
June 20 is planning to commence flights 
from Riga to Tel Aviv twice a week.

On the whole, in comparison with the 
summer season of 2015, the planned 
number of flights this summer is expected 
to stay at the last year’s level. The highest 
flight frequency from Riga will be observed 
on the route to Moscow (66 times a week), 
Stockholm (49 times a week), Helsinki 
(45 times a week) and London (39 times 
a week).

In the summer season, Riga International 
Airport will provide the opportunity to fly 
to 79 destinations, by 21 air carriers - 
airBaltic, Aeroflot, Aegean Airlines, Belavia, 
Ellinair, Finnair, FlyEgypt, LOT, Lufthansa, 
Norwegian, Onur Air, Ryanair, SAS, 
SmartLynx Airlines, Turkish Airlines, Ukraine 
International Airlines, Utair, Uzbekistan 
Airways, Vueling, Wizz Air, Yanair.

Fully-owned by the Latvian state, Riga 
International  Airport  is the largest air traffic 
hub in the Baltic states. In 2015, Riga   
airport  served 5.163 million  passengers 
, up 7.2 percent from 2014, as well as 
handled 68,078 flights and 18,863 tons of 
cargo.
Fight against terrorism is not matter of 
one day - Latvian PM

RIGA, Mar 23, BNS - The fight against 
terrorism is not a matter of one day, but 
Europe should continue with the necessary 
security measures, said Latvian Prime 
Minister Maris Kucinskis in an interview with 
the Latvian public television on Wednesday.

The miniser said that there are no 
ground for concerns in Latvia. “The Security 
Police is watching the situation, According 
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to them, the threat level has not raised. 
Security has been stepped up at the airport, 
and train terminal,” said the prime minister.

Kucinskis said the events in Brussels 
showed that more attention should be paid 
to such places as the train terminal and 
airport. “The fight against terrorism is not 
a matter of one day. Terrorists want the 
whole Europe to be frightened, but Europe 
should continue with the necessary security 
measures,” he said.

The prime minister underscored that the 
government will discuss strengthening of the 
Security Police capacity.

34 people were killed and hundreds 
wounded in blasts at Brussels airport 
and metro. The Islamic State claims 
responsibility for the terrorist attacks, said 
Aamaq news agency related with the 
terrorist group.
Vejonis to resume presidential duties 
on March 30

RIGA, March 23 (LETA) - President 
Raimonds Vejonis has released a statement 
today saying that he will resume his 
presidential duties on March 30, LETA was 
informed by the Presidential Press Service.

A press conference has been scheduled 
on March 30 at 3:00 p.m. at the president’s 
Jurmala residence.

As reported, Vejonis has been staying 
in the Vaivari rehabilitation center in the 
Latvian sea-side resort town Jurmala for the 
past three weeks. On February 26 he was 
discharged from the Stradins Hospital in 
Riga and went to Vaivari for a cardiac 
rehabilitation course.

On January 20 the Latvian president 
underwent emergency heart surgery at the 
Stradins Hospital in Riga. Medics eliminated 
the source of a sepsis infection in his heart, 
replacing one of the heart valves with an 
artificial one.
Latvia marks day of deportations

25. march, 13:09 Latvian Public 

Broadcasting English-language service
At ceremonies across Latvia Friday 

people marked one of the darkest days 
in the nation’s history, the deportations of 
thousands of men, women and children 
from their homes to Siberia by the occupying 
Soviet government.

Hundreds of people paid their respects 
at sites including the stations from which 
people were deported, often with only a few 
minutes’ notice.

On and around March 25, 1949 some 
42,000 people were summarily deported.

In a special address posted to YouTube, 
President Raimonds Vejonis paid tribute to 
the resilience of the Latvian people.

“The Latvian nation not only survived 
the occupation period, but even more - we 
won the right to rule our own country and 
regained our independence.

“Today, after 67 years, we continue 
to strengthen our country. We will not 
allow another March 25. That is why we 
are strengthening our national defense 
capabilities,” Vejonis said. 

For more background on the events 
of March 25, 1949 and an earlier wave of 
deportations in 1941 the Latvian Ministry 
of Foreign Affairs and Latvian Occupation 
Museum have prepared information
New summer destinations at Rīga Airport

24. march, 13:09 Latvian Public 
Broadcasting English-language service

The summer flight season begins at Riga 
International Airport on March 27, with three 
new airlines offering flights to and from Riga, 
reported LETA Thursday.

Ukrainian airline Yanair will offer seven 
flights per week between Riga and Kyiv 
(from May 20), Spanish airline Vueling will 
offer flights between Riga and Barcelona 
(from June 25), while Greek airline Aegean 
Airlines will offer one flight per week 
between Riga and Athens (from June 26).

Meanwhile, Latvian national airline 
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airBaltic will also be offering new routes, 
as well as resuming several of its seasonal 
routes.

airBaltic will open direct flights between 
Riga and Reykjavik in Iceland on May 28 
and seasonal flights to the Italian city of 
Rimini from June 5.

Meanwhile, Hungarian low-cost airline 
WizzAir will begin two weekly flights 
between Riga and Tel Aviv from June 20.

Compared to the previous summer 
season, the number of scheduled flights this 
season remains at the same level.

This summer season, 21 airlines will 
be offering flights to 79 destinations from 
Riga Airport.
Latvia to switch to daylight saving time

27th Time transition in Latvia will be 
carried out at 03:00 a.m. on the night 
from Saturday to Sunday, as reported by 
Economy Ministry.

Residents of approximately 70 countries 
of the world perform summer and winter time 
switch every year. This practice was first 
introduced to Latvia in 1989. Starting from 
1997, summer time rules Latvia from the 
last Sunday of March until the last Sunday 
of October.

Transition to winter time will be carried 
out at 04:00 a.m. 30th October. Residents 
will turn their clocks one hour back.
Finance Minister: Latvia must join OECD 
to prove it’s no ‘banana republic’

2016-02-24 BNS/TBT Staff
Joining the Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) is a 
matter of prestige for Latvia so that it would 
not be perceived as some kind of a banana 
republic, Finance Minister Dana Reizniece-
Ozola said on Feb. 24, during a morning 
news program on Latvian public television. 
“To a certain extent, it (Latvia’s accession 
to the OECD) is a matter of prestige. Some 
of the key questions asked by investors 
are about whether it is geopolitically safe 

here, whether we have reduced corruption, 
and the OECD membership would partly 
be an answer to the investors that we are 
a trustworthy country, not some kind of a 
banana republic,” the minister said.

There have already been some benefits 
from the accession talks with the OECD, 
she said. For example, governance of 
the state-owned companies has been 
improved specifically because of the 
OECD requirements. Latvia also needs to 
improve its financial market governance. 
“It has been made clear to us that, 
without substantial changes and quality 
improvement, we won’t be able to join 
the OECD,” Reizniece-Ozola said. 
Completion of the accession talks with the 
OECD this year is among the goals of the 
new Latvian government.
Latvian nationals have not asked for 
consular help in Belgium

RIGA, Mar 24, BNS - Latvian nationals 
living in Belgium or their relatives have 
not asked for consular help in relation 
to the terrorist attacks in Brussels, the 
Latvian Foreign Ministry’s press secretary, 
Ambassador Raimonds Jansons, told BNS.

He said that there is information from 
hospitals that there are no Latvian nationals 
among the hospitalized victims.

At the same time, Jansons said that 
identification of the people killed in the 
terrorist attacks is still ongoing. Still, 
considering that Latvian nationals living in 
Belgium or their relatives have not asked 
for consular help in relation to the terrorist 
attacks, the Foreign Ministry said there is 
no reason to think that any Latvian national 
might have died in the blasts.

The AFP news agency reports that a 
string of explosions rocked Brussels airport 
and a city metro station on Tuesday, killing at 
least 34 people, according to media reports, 
as Belgium raised its terror threat to the 
maximum level.

Two explosions targeted the main hall of 
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Zaventem Airport at around 8:00 am (0700 
GMT), with a third hitting the Maalbeek 
metro station, near the European Union’s 
main buildings, just as commuters were 
making their way to work in rush hour.
72 pct of EUR 1 coins in circulation in 
Latvia are Latvian coins – Citadele Bank

RIGA, Mar 23, BNS - The share of 
the Latvian one-euro coins featuring the 
profile of a girl in the Latvian folk costume, 
informally referred to as Milda, in circulation 
in Latvia has dropped down to 72 percent, 
Citadele Bank’s spokeswoman Baiba 
Abelniece reported.

“The number Latvian euro coins featuring 
Milda os declining - more than two years 
after euro adoption, the share of these coins 
in circulation in Latvia has dropped to 72 
percent,” she said.

Most of foreign one-euro coins found 
in Latvia are German (7 pct), Lithuanian 
(7 pct), Spanish (4 pct), and Italian (3 pct), 
Finnish (2 pct), while the share of Estonian 
coins has dropped to less than 1 percent 
and is lower than the share of French and 
Austrian coins in Latvia.

Citadele Bank said that its Encashment 
Service had examined 3,000 coins from 
Riga, Daugavpils and Liepaja.

Citadele Bank’s Encashment Service is 
one of the largest providers of encashment 
services in Latvia.

Latvia adopted the euro on January 1, 
2014. 
NATO Secretary General commends 
Latvia’s role in strengthening shared 
security

NATO Secretary  Genera l  Jens 
Stoltenberg welcomed the new Latvian 
Prime Minister Māris Kučinskis in his first 
visit to NATO Headquarters on Thursday 
(17 March 2016). Speaking at a joint press 
conference with Prime Minister Kučinskis, 
Mr. Stoltenberg thanked Latvia for its 
contributions to Allied security and stressed 

that “NATO is strongly committed to Latvia”.
The Secretary General commended 

Latvia for its contributions to the NATO 
Response Force and NATO’s Resolute 
Support Mission, as well as its strong 
political and practical support for Ukraine. 
He also highlighted Latvia’s participation in 
NATO exercises and its role in hosting the 
new NATO Force Integration Unit in Riga. 
“This small headquarters will play a key 
role in planning and exercising. And to help 
ensure that our forces can deploy quickly, if 
needed,” said the Secretary General.

Mr. Stoltenberg also underl ined 
NATO’s steps to strengthen its defence 
and deterrence posture with an enhanced 
forward presence in the eastern part of the 
Alliance. He noted that this presence will be 
multinational, sending a clear signal that an 
attack on any Ally will be met by all Allies. 
“These decisions mean that there will be 
more NATO in Latvia than ever before,” said 
the Secretary General.

In their talks, Prime Minister Kučinskis 
and the Secretary General addressed key 
issues on NATO’s agenda ahead of the 
Warsaw Summit, including the Alliance’s role 
in countering hybrid warfare. Mr. Stoltenberg 
also welcomed Latvia’s commitment to raise 
defence spending to 2% of GDP, in line with 
NATO guidelines.

Latvian Institute, 22.03.2016, Foreign 
Affairs
Directed and designed by Latvians for 
Teatro alla Scala

Teatro alla Scala in Milan on 25 February, 
2016 had a premiere of Giuseppe Verdi’s 
“The Two Foscari”, directed by Latvian 
theatre director Alvis Hermanis. But it was 
not the only Latvian connection for this 
production – the costumes were designed 
by costume designer Kristīne Jurjāne, who 
is also from Latvia.

As Teatro alla Scala workshops were 
overbooked, many of the costumes were 



51

prepared in tailor workshops in Latvia. It 
took one and a half months to embroider 58 
dresses with pearls and crystals but luckily 
it took only three weeks to get the male 
costumes ready.

“It is completely clear that we are not 
behind any other workshop in the entire 
world, in fact, we might even be a little bit 
ahead because of our enormous honesty 
and love towards work,” Jurjāne told to a 
Latvian newspaper.

Jurjāne has been the main artist, 
costume and set designer in 17 grand scale 
productions in Latvia between 1997 and 
2008, and in parallel has also worked for 
international projects elsewhere in Europe, 
for example in Vienna’s Burgteater, in 
Schaubuehne am Lehniner Platz Theatre 
and Staatsoper im Schiller Theater in Berlin.  

According to the Latvian media, her 
talent, passion and love towards her job are 
the main keys to success. Local artists are 
always happy to work with Jurjāne because 
she manages to combine hard work and 
willingness to achieve the best results with a 
nice personality and positive mind. And they 
are really proud of the fact that her talent is 
appreciated not only by their greatest fans 
– Latvians, but also by other art lovers all 
over the world.

Source: Latvian media reports
Latvian Institute, 15.03.2016,

An amphitheatre worthy of Latvia’s 
hundredth birthday

The Baltic Times 2016-03-23 Michael 
Mustillo

In two years, Latvia will celebrate its 
100th birthday. And in a way quite typical 
of this nation of singers, one of the main 
events will be an outdoor singing show in 
Mezaparks. To make the show worthy of 
such an historic landmark, Riga City Council 
is investing heavily in a spectacular series 
of expansions.

Riga City Municipality and the Latvian 

National Culture Centre of the Ministry of 
Culture have signed in March the official 
agreement for the reconstruction of the 
Mezaparks Open-air stage with architectural 
offices of Juris Poga and Austris Mailitis, the 
2007 winners of the international design 
competition for the projection.

The project is one of the most significant 
cultural reconstruction projects in Riga 
since 1991, according to Riga Mayor Nils 
Usakovs. The grand open-air stage at 
Mezaparks, as it stands, was constructed 
in 1955, and stages large-scale cultural 
and entertainment events, as well as 
playing host to the Latvian Song and Dance 
Festival, Latvia’s largest amateur choral 
events in the world and an important cultural 
and social event for Latvia.

The venue presently accommodates 
up to 9,000 choir singers on the stage 
and has a seating capacity for around 
22,000 spectators — not enough for 
Latvia’s hundredth birthday celebrations. 
“This is an extraordinary project, but I 
believe that we have all the necessary 
experience as well as the support of the 
ministries of Culture and Finance,” said 
Riga’s Vice-Mayor, Andris Ameriks.

Mayor Usakovs is hoping that the 
project will be completed and ready to 
be used as a tribute to Latvia during the 
nation’s centenary celebrations in 2018. 
Ameriks has emphasized that the 
construction project must be ready by 
Jan. 10, 2017, in order for the Riga 
municipality to be able to accomplish the 
planned works before next nationwide 
Latvian Song and Dance festival in 2018. 
After the reconstruction the audience area 
will have a seating capacity of at least 
30,000, which will be 8,000 more seats than 
at present.

Additionally, if an event without seating 
is staged, the maximum standing combined 
audience and choir stand capacity will 
total 70,000, an increase of 25,000. 
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A new multifunctional building with 
conference and exhibition hall facilities 
will be built under the audience area. 
The official signing was also attended 
by Signe Pujate, director of the Latvian 
National Culture Center of the Ministry of 
Culture; Aivars Taurins, chairman of the 
board at Rigas Mezi Ltd.; architect Juris 
Poga; architect Austris Mailitis; as well 
as concert director of the 2018 Song and 
Dance Festival, Ugis Brikmanis.

The Riga City Municipality will have 
the option of borrowing up to 45 million 
euros from the State Treasury at a zero 
interest rate for 30 year repayment term. 
The construction costs of the first stage of 
construction are estimated to be around 18 
million euros, while the costs of the second 
stage are expected to be 25 million euros.

The costs of the design project 
a n d  c o n s t r u c t i o n  e x p e r t i s e  a r e 
e s t i m a t e d  a t  2  m i l l i o n  e u r o s . 
The projects precise costs will, however, be 
determined after the technical project and 
procurement procedures have taken place.
Security police calls for increased 

The Baltic Times 2016-03-23BNS/TBT
RIGA  - While the threat level for terrorist 

attacks remains far lower than anywhere like 
Paris or Brussels, Latvia’s Security Police 
are not sitting back, opting instead to tighten 
security measures throughout Latvia. 
 In view of the recent terrorist attacks in 
Brussels, the Latvian Security Police has 
recommended a number of public transport 
hubs in Riga to take preventive security 
measures.

The Security Police recommended 
on March 22 that Riga International 
Airport, Riga Central Rail Terminal, and 
Riga Coach Station increase the number 
of security personnel and to be more 
vigilant of suspicious persons or activities. 

The recommendations have been made 
for preventative purposes and the terrorist 
threat level in the country has not been 
raised, the Security Police said.

State Police spokeswoman Sigita 
Pildava told BNS that police presence 
has been beefed up at Riga Airport and 
the Riga Central Railway Terminal as a 
preventive measure. “We are monitoring 
the situation. The number of police might 
also be increased elsewhere if needed,” the 
spokeswoman said.

“This is being done as a preventive 
measure, so that people feel safe,” 
Pi ldava explained, noting people’s 
worries have increased. “In the post-
Soviet area, people feel more secure 
when they see the police,” Pildava said. 
Maris Ozols, a spokesman for Latvijas 
Dzelzcels (Latvian Railway, LDz), told BNS 
that the company intends to comply with 
all the recommendations provided by the 
Security Police. “Of course it is our duty 
to follow all their recommendations. Riga 
Central Railway Terminal is one of the critical 
infrastructure objects requiring our special 
attitude, and of course meeting all security 
requirements,” the LDz representative 
said without elaborating on the security 
measures to be taken at the rail terminal.

R i g a  A i r p o r t  s p o k e s w o m a n 
Sarmite Rinmane told BNS that the 
airport will comply with all the security 
recommendations, but that this will not 
affect passenger services at the airport. 
At least 34 people have died in two blasts at 
Brussels Zaventem airport and an explosion 
in Maelbeek metro station close to EU 
offices on Tuesday morning.

So far  there is  no in format ion 
about  any Latv ian nat iona ls  who 
might have suffered in the attacks. 
Latvian top state officials have sent 
condolences to Belgian residents in relation 
to the tragic events.
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