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Pārspīlētā paškritika atņem mums spēku, kā 
rezultātā neredzam nākotni

Latvijas iedzīvotāju ikdienas negatīvisms un pārspīlētā paškritika atņem mums 
spēku un vājina, kā rezultātā noliedzam sava darba augļus un nākotni, uzrunā 
pie Brīvības pieminekļa 21. augustā sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Prezidents norādīja, ka 21. augusts atgādina par brīvības un savas valsts 
vērtību. „Tieši šajā dienā piepildījās vairāk nekā pusgadsimtu ilgie mūsu tautas 
centieni atgūt savu valsti un brīvību. Šie centieni aizsākās brīdī, kad zaudējām 
savu neatkarību. Ticība neatkarīgai Latvijai iedvesmoja gan pretošanās kustības 
Latvijā, gan arī mūsu tautiešus trimdā, kuŗu balss nepārtraukti atgādināja par 
izdarītajiem noziegumiem pret mūsu valsti un tautu,” teica Vējonis.

Valsts prezidents pauda, ka ilgais tautas sapnis, ka kādreiz atkal Latvija būs 
neatkarīga demokrātiska republika, kuŗas suverēnā valsts vara piederēs Latvijas 
tautai, pirms 25 gadiem kļuva par realitāti. Kopš tā brīža mēs paši atkal lemjam 
savu un savu bērnu nākotni. 

„Kopš izšķirošajiem balsojumiem par Latvijas valsti ir apritējis jau 
ceturtdaļgadsimts. Šodien mēs dzīvojam valstī, kuŗu jūs atjaunojāt, izpildot Latvijas 
tautas gribu. Šodien vēlos apliecināt: Latvija lepojas ar jums. Tauta jums uzticēja 
sapni par Latvijas valsti, un jūs nepievīlāt. Mēs esam pateicīgi jums par atjaunoto 
Latvijas valsti! Paldies par drosmi un darbu Latvijas labumam,” sacīja Vējonis.

Viņš arī uzsvēra, ka šodien mūsu tauta savus svētkus nesvin viena. Arī ceļā uz 
valstiskās neatkarības atjaunošanu mēs nebijām vieni. „Neatkarības atjaunošanā 
mēs bijām cieši saistīti ar savām likteņa māsām Igauniju un Lietuvu. Roku rokā 
mēs stāvējām Baltijas ceļā no Tallinas caur Rīgu līdz Viļņai, lai kopīgi atgādinātu 
par nodevīgo Molotova-Ribentropa paktu un atprasītu tiesības pašiem lemt 
savu likteni. Arī šodien katram no mums ir svarīgi just otra plecu, lai būtu vienoti 
mērķos un centienos sargāt savu brīvību un neatkarību,” atgādināja Latvijas 
valsts prezidents.

Latvijas atgriešanos pasaules valstu saimē it īpaši sekmējuši tuvākie kaimiņi 
Ziemeļvalstīs – Islande, Norvēģija, Somija, Dānija un Zviedrija. „No sirds pateicos 
tā laika Islandes ārlietu ministram Jonam Baldvinam Hanibalsonam. Islandes 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

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 ir pieejama kopējamā mašīna.
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SLB valdes sēde  
10. augustā

Sēdi atklāj Jānis Čečiņš un piedalās 
Ivars Šeibelis, Andris Galviņš, Jānis 
Grauds, Ināra Krūmiņa, Imants Līcis, 
Pēteris Kļaviņš, Mārtiņš Tuktēns, Toms 
Veidners.

Protokolē Ināra Graudiņa. 
Jumts v i rs k lasēm ir  pašlaik 

salabots, bet tam vajadzēs lielākus 
kapitālremontus lai tas atkal nesāktu 
tecēt.

Ir ievadītas sarunas ar Latvijas 
m ā k s l i n i e k i e m  p a r  i e s p ē j a m u 
viesošanos Sidnejā sakarā ar šī gada 
valstsvētku svinībām.

Mūžībā aizgājušas
SLB biedre kopš 1996. gada

Biruta Freija
Dzimusi 1920. g. 10. septembrī, Latvijā

Mirusi 2016. g. 24. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1977. gada
Aina Līde

Dzimusi 1911. g. 9. novembrī, Rīgā, Latvijā
Mirusi 2016. g. 20. augustā, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1989. gada
Mērija Paegle

Dzimusi 1925. g. 4. augustā, Latvijā
Mirusi 2016. g. 20. augustā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Vēl 20 biedri nav atsaukušies 
uz atkār to t iem atgādinājumiem 
samaksāt savas biedru maksas. Par 
nesamaksājušo izrakstīšanu lems 
nākamajā valdes sēdē.

Nolemj pieteikties Jaundienvidvelsas 
valdības Community Partnership 
grants piešķīruma konkursā, lai daļēji 
segtu lielās zāles jumta atjaunošanas 
izdevumus. Ja laimēsies piešķīrumu 
saņemt, tad darbs būtu jāpaveic līdz 
2018.g. marta beigām.

Lai veicinātu biedrības 
elektronisko dokumentu pieejamību 
un uzglabāšanu, turpmāk izmantos 
Dropbox firmas pakalpojumus.

JČ
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Pārspīlēta paškritika ...   
Turpinājums. no 1.lpp.

uzdrošināšanās pirmajai jau 1991. gada 
22. augustā atzīt Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanu bija skaidrs 
apliecinājums, ka mūsu centieni atgūt 
neatkarību vainagojušies panākumiem. 
Tas deva grūdienu citām valstīm atzīt 
mūs. Tas ļāva ātrāk un sekmīgāk 
atgriezties starptautiskajā politikā,” 
skaidroja Vējonis.

Prezidents vērsa uzmanību arī uz 
to, ka vairāk nekā 50 pasaules valstis 
1940. gadā neatzina Latvijas okupāciju. 
Latvijas diplomātiskais un konsulārais 
dienests ārzemēs vienmēr ir pārstāvējis 
Latvijas valsti un aizstāvējis mūsu 
intereses. Pēc valstiskās neatkarības 
atjaunošanas starptautiskā kopiena 
mūs ir atzinusi par to pašu valsti, kuŗa 
proklamēta 1918. gada 18. novembrī.

„Mēs stāvam Latvijas simtgades 
priekšā. Tā ir iespēja pārdomāt, kādu 
Latviju mēs veidojam saviem bērniem 
un bērnu bērniem. Katru dienu ar savām 
domām un darbiem esam ceļā uz savu 
ideālo Latviju. Svarīgi apzināties, ka 

viss ir mūsu pašu rokās. Mūsu Latvija 
ir tāda, kādu to veidojam. Nevienu citu 
nevaram vainot,” teica Vējonis.

Vienlaikus prezidentu ļoti uztrauc 
tas, ka nereti zaudējam ticību sev 
pašiem un Latvijai. „Mūsdienu pasaulē 
mēs pārlieku bieži gribam noticēt 
ātriem un vienkāršiem risinājumiem. 
Ikdienas negatīvisms un pārspīlētā 
paškritika atņem mums spēku un 
vājina mūsu valsti. Tā mēs noliedzam 
sava darba augļus un nākotni. Šajos 
gados esam smagi strādājuši un 
varam lepoties ar paveikto. Pirms 25 
gadiem šķita neticami, ka varam būt 
Eiropas Savienībā un NATO. Šodien 
kopā ar citām šo organizāciju valstīm 
lemjam par Eiropas kopīgo nākotni un 
dodam savu artavu pasaules drošības 
veidošanā,” uzsvēra Vējonis.

„Latvija ir brīva, demokrātiska un 
neatkarīga. Mēs esam stipri un saliedēti. 
Savā valstī esam un varam justies droši. 
Leposimies ar mūsu Latviju! Strādāsim 
kopīgi Latvijas labumam,” tā prezidents. 
[...] (bns.lv)

Nākošais senioru 
saiets 9. septembrī
Septembŗa saietu iesāksim skatoties 

dokumentā l f i lmu no sēr i jas XX 
Gadsimts Latvijā, un turpināsim ar vēl 
vienu dokumentālfilmu – Būt Latvietim 
Amerikā.

Pēc starpbrīža un pamielošanās ar 
Dāmu kopas gādātiem gardumiem, un 
pačalošanas ar draugiem, redzēsim 
igauņu dokumentālfilmu angļu valodā 
The Singing Revolution. Šī filma pilnīgi 
atspoguļo to kas notika Latvijā cīnoties 

atgūt neatkarību, un eventuāli to 
panākot. Tiešām vērts redzēt. ■

Ivars Šeibelis

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 augustā SLB ir apsveikusi 
Richardu Puisēnu, Martu Rozentālu, 
Albertu Cini, Ilgu Riņģi, Veltu Kučinski, 
Romanu Senkēviču un Alinu Putni. ■
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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

LAAJ ziņojums
LAAJ Līdzekļu vākšanas akcija

2016. g. 16. augustā
La t v i ešu  apv ien ība 

Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) šogad atzīmē 65 
darbības gadus un turpina 
cītīgi strādāt pie saviem 

pamatmērķiem: saglabāt un turpināt 
latviešu kultūru, veicināt sadarbību 
starp latviešu organizācijām Austrālijā, 
Jaunzēlandē, un plašajā pasaulē. 

LAAJ šogad ir atbalstījusi daudz 
un dažādas projektus, ieskaitot mums 
visiem labi pazīstamās nometnes – 
Annas Ziederes vasaras vidusskolu, 
Tērvetes vasaras bērnu nometni un 
3x3 ģimenes nometni. Izglītojošajā 
jauniešu ceļojumā „Sveika, Latvija” 
šogad piedalījās divi Austrālijas latviešu 
jaunieši.  Šogad LAAJ atbalstīja latviešu 
valodas skolotāju konferenci Sidnejā, 
kuŗā piedalījās skolotāji no Adelaides, 
Brisbanes,Melburnas un Sidnejas. 
Atbalstījām arī skolotāju piedalīšanos 
konferencē Latvijā, kuŗa ir domāta  tieši 
ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešu 
skolu skolotājiem. Pirmo reizi šogad 
LAAJ atbalstīja trīs jaunietes praktikantu 
programā „Pavadi vasaru Latvijā”, kur 

jaunietes pavadīja ilgāku laiku strādājot 
Latvijā.

No Austrālijas uz Latviju joprojām 
tiek sūtīta tilpne ar grāmatām. Latviešu 
grāmatas tika sūtītas uz bibliotēkām, 
aprūpes namiem, skolām un mūzejiem. 
Šogad Austrālijā un Jaunzēlandē 
viesojās virsdiriģents no Latvijas Ivars 
Cinkuss. Pēc dažiem mēnešiem tiek 
organizēta Valsts Svētku runātāja vizīte 
Austrālijā. Šogad tā būs Sarmīte Ēlerte, 
Vienotības frakcijas vadītāja. Ēlerte 
ir bijusī Latvijas kultūras ministre un 
laikraksta ‘Diena’ galvenā redaktore. 

Ir izveidota jauna mājaslapa (www.
laaj.org.au), kuŗā esam ietilpinājuši 
plašāku sabiedrības kalendāru. Esam 
gandarīti, ka ik mēnesi lapas apmeklētāju 
skaits pieaug un šobrīd lapu mēnesī 
izmanto ap 1500 skatītāju. Atbalstījām 
Vī to lu Fondu,  sniedzot  iespēju 
maznodrošinātiem jauniešiem Latvijā 
studēt kādā no Latvijas universitātēm.  
Savukārt LAAJ Kultūras Fonds piedalās 
plānošanā nākamajās Kultūras Dienās, 
kas notiks šā gada nogalē Melburnā. 
kā arī jau otro gadu pēc kārtas atbalsta  
Sidnejas latviešu teātŗu viesizrādes 
Melburnā un Brisbanē. 

Mums i r  va i rāk i  sadarb ības 
partneri īpašiem projektiem. Patei-
camies  Ku l tū ras  min is t r i ja i  un 
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Sabiedrības Intergrācijas fondam par 
līdzfinansējumiem. Paldies arī ārpus 
Latvijas latviešu virsorganizācijai PBLA 
par finansiālo atbalstu radot iespēju 
priekšsēdim viesoties Austrālijā LAAJ 
65 gadu jubilejas ietvaros.

Tomēr, lai mēs  tikpat  sekmīgi varētu 
turpināt atbalstīt mūsu sabiedrību arī 
nākotnē  ir ļoti nepieciešams Jūsu 
atbalsts. 

Šogad, LAAJ rīko savu gadskārtējo 
līdzekļu vākšanas akciju no 1. septembŗa 
līdz 31. oktobrim. Tāpat kā iepriekšējos 
gados varēs ziedot ar čeku, to nosūtot 
Jūsu pavalsts pārstāvim, ar kredītkarti 
caur Paypal (Latvian Federation of 
Australia and New Zealand) vai arī 
elektroniski pārskaitot naudu (laaj.org.
au/par-mums/ko-jus-varat-darit/ziedot). 
Vēstules tiks izsūtītas septembŗa 
sākumā. Ik katru Jūsu atbalstu augsti 
novērtējām un jau tagad pateicamies 
par dāvāto uzticību turpināt darbību arī 
nākotnē. ■

LAAJ valde.

Pagājušā  
un šinī gadā  

augstskolu beigušo  
ievērībai

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

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada aktā 
24. septembrī, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 

datumu, Dacei Bogdanovičai, 81 Ingrid 
Road, Kareela, NSW 2232 vai ar epastu: 
bogdanovics@bigpond.com līdz šā gada 
3. septembrim. ■

Dace Bogdanoviča
Studenšu Korporāciju Kopas 

Sidnejā viceseniore

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta Piemiņas 
fonds apbalvo atsevišķu personu vai 
organizāciju par izciliem sasniegumiem 
latviešu kultūras dzīvē vai sabiedrisku 
pasākumu veicināšanā, vai kāda latviskā 
kultūrsabiedriskā pasākuma atbalstīšanā.

Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š. 
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas: 
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda 
valdei, PO Box 457, Strathfield NSW 
2135, vai atstājamas Latviešu namā. ■

Darbu un sarīkojumu 
pilna nogale!

Jūli ja pēdējā nogalē 
latviešu namā bija tāda 
aktivitāte kāda ilgu laiku 
nebija redzēta. 

Pēc  i l g iem gad iem 
B i e d r ī b a s  v a l d e  b i j a 

nodomājusi atkal sarīkot talku. Agrāk 
daudzus darbus paveicām ar talkām, 
bet pēdējos gados tās laikam bija, tā 
sacīt, izgājušas no modes. Un pa to laiku 
namā daudz kas ir novecojis, sakrājies, 
noputējis vai vienkārši pamests un 
aizmirsts. Laiks nama sakopšanas 
talkai – bet vai būs talcinieku? Vai 
agrākie talcinieki vairs spēs piedalīties 
un vai jaunajiem nams pietiekam rūp lai 
pieliktu roku tā uzturēšanā? Un kad būtu 
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vislabāk – nedēļas dienā vai nogalē?
Bažas bija nevietā! Pa divām dienām, 

piektdienu un sestdienu, sanāca 
30 talcinieki. Bija gan cienījami 
sirmgalvji, gan vīri un sievas spēka 
gados, un klāt vēl bērni ar ziņkāri 
par visu kas notiek. Bija tie kuŗi 
piedalījās uz dažām stundām un tie 
kuŗi nāca abas dienas, un vēl tie kuŗi 
savu uzsākto darbu apņēmušies 
turpināt arī pēc talkas līdz kamēr 
tas būs padarīts!

Tagad ienākot namā dažas lietas 
jau uzreiz iekritīs acīs, bet citas tikai 
būs manāmas nama pastāvīgajiem 
lietotājiem. Dzīvžogi un krūmi tika 
apgriezti un dobes sakoptas; celiņi, 
logi, durvis un sienas mazgāti; 
atslēgas sameklētas un sakārtotas; 
darba rīku, trauku, nošu un citu lietu 
skapji izkrāmēti, iztīrīti un sakārtoti; 

zemskatuve piekopta; bibliotekā 
grāmatas, žurnāli un archīva 
materiāli izzortēti un pierakstīti; 
un abas dienas talcinieki tika 
paēdināti un padzirdīti. Padarīto 
darbu saraksts ir gaŗš, un viss tika 
darīts ar prieku un smaidu, un par 
vienu lietu visi bija vienprātīgi – 
darba vēl daudz un šādas talkas 
vajadzētu rīkot regulāri!

Talkas darbos un talcinieku 
ēdināšanā piedalī jās:  Dana 

Anspala, Baiba Bērziņa, Klāra Brūvere, 
Dace Celinska, Māris Celinskis, Jānis 
Čečiņš, Sandra Dragūna, Andris Galviņš, 

Ināra Graudiņa, Jānis Grauds, Baiba 
Haringtona, Lolita Jurāne, Anita Kaze, 
Raimonds Krauklis, Ināra Krūmiņa, 

Kims Ligers, Marita Lipska, Imants 
Līcis, Linda Ozere, Valdis Ozols, 
Ivete Rone, Raimonds Sokolovskis, 
Pauls Sproģis, Sarma Strazda, 
Liena Sveile-Wadinghama, Ivars 
Šeibelis, Valda Teilore, Ināra 
Tomsone, Daiva Tuktēna un Toms 
Veidners. 

Liels paldies visiem! Darbs pie 
nama sakārtošanas ir iesākts – 
tagad tik jāturpina! ■

Jānis Čečiņš

Kārtīgas pusdienas lai talciniekiem un Rituma 
darbiniekiem spēks strādāt.
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Klāra Brūvere prasa kuŗā gadā augšzāles logi 
pēdējo reizi mazgāti.
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Jānis Grauds un Māris Celinskis pēta 
pagrabā atrastās mantas. LSW
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Dzintars: 
Latvijas dārgakmens? 

Sestdien 3. septembrī, plkst. 13.30 
Sidnejas latviešu namā.

Ilze Švarca. Rotkale, pieredzējusi referente,  atgriezusies no dzintara 
pētījumiem Latvijā un Lietuvā.

Ar daudz bildēm un piemēriem Ilze atklās maz zināmus faktus un pacels 
interesantus jautājumus. Piemēram, kāpēc dzintara lasīšana Liepājā ir 
bīstama? Vai dzintars vēl šodien dabīgi rodas? Kapēc Baltijas dzintars 
ir vērtīgāks nekā citi dzintari? Viņa arī parādīs 15 veidus kā atšķirt īstu 
dzintaru no viltojuma. Melburnas klausītāji bija sajūsmā:  “Izcils referāts”, 
“Visiem latviešiem būtu jānoklausās”, “Tik daudz ko no jauna uzzināju”.

Ieeja pret ziedojumiem sākot no $15, kas ieskaitīs glāzi šampanieša.

Viss atlikums tiks izmantots ALKD lietišķās mākslas izstādes rīkošanai.

Dzintars dodas no 
Melburnas uz  

Sidneju
Vārdam “dzintars” ir tik daudz 

saistītu jēdzienu, ka lasītājs nevar zināt, 
kas tas ir, kas dodas no Melburnas uz 
Sidneju.  Šājā gadījumā tā ir informācija 
par sen iecienīto  saules akmeni, kuŗu 
redz gandrīz uz katra stūra Rīgas 
vecpilsētā. Katram latvietim kaut kur būs 
vismaz viens dzintara gabaliņš ar īpašu 
stāstiņu: varbūt tas tika uzdāvināts, 
iemantots vai jūrmalā atrasts. Dažiem 
rotu lādītes ir pat pārpildītas ar dzintara 
rotām un gabaliem. 

Mana interese par dzintaru sākās tīri 

praktisku iemeslu dēļ: esmu Austrālijas 
latviete, kas kļuva par rotkali. Man sāka 
lūgt dzintara rotas pielabot un tāpēc biju 
spiesta dzintaru tuvāk iepazīt. Tūlīt kļuva 
skaidrs, ka dzintars ir kaut kas ļoti īpašs: 
tas spraigā, lūzt, kūst, bet vislabākais: 
tam ir apburoša smarža kad to apstrādā! 
Jo vairāk par dzintaru uzzināju, jo 
vairāk tas mani pārsteidza. Vai zināt, 
ka senās Ēģiptes Tutanhamonam bija 
pieejams Baltijas dzintars? Vai zināt 
cik daudz vecāks Baltijas dzintars ir 
nekā pats Tutanhamons? Un vispāri, 
kāpēc dzintars smaržo? Ko, dzintaru 
rok no zemes ar milzīgām mašīnām? 
Vai Afrikas, Indijas un Jaunzēlandes 
dzintars ir līdzvērtīgs Baltijas dzintaram?  
Sāka rasties liela interese uzzināt 
atbildes. 
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Pasūt ī ju  g rāmatas ,  gā ju  uz 
bibliotekām. Aizbraucu uz Latviju pie 
dzintara meistariem un paceļoju pa 
Lietuvas dzintara takām. Uzzināju, ka 
nesen arī Austrālijā atrasts dzintars. Vai 
tas ir īsts dzintars? 

Jo vairāk es uzzinu, jo vairāk 
gribu ar zinībām dalīties: man liekas, 
ka mēs latvieši esam aizmirsuši ļoti 
svarīgus faktus par dzintaru, un tā 
arī nenovērtējam šo unikālo dabas 
parādību! 

Man laimējās, ka 56. Kultūras 
dienu rīcības komitejas prieksēži 
meklēja referentus un tā arī tapa 
referāts ko nolasīju Melburnā aprīlī. 

Temats interesants, reklāma 
darbojās un mazā zāle bija tik 
pilna, ka bija jāmeklē krēslus 
un jāsēdina klausītājus gar 
sienām. Biju salikusi simtiem 
attēlu, bija līdzi fiziski piemēri. 
Bija mazliet mūzikas un 
mazliet humora. Klausītāji 
dzīvoja līdzi un beigās daudzi 
stāvēja rindā lai dalītos ar 
savām dzintara anekdotēm 
vai parādītu savas dzintara 
rotas.  Atmosfēra pacilāta. 

Sajūsma nerimst. Pētu 
tālāk un papildinu zināšanas un referātu. 
Vēlme dalīties ar zināšanām arī nerimst.  
Sarakstos ar Latvijas dzintara meistaru 
Hariju Jākobsonu par viltojumiem, jo 
viņa grāmata “Dzintars…  īsts vai viltots” 
atklāj man milzīgo viltojumu pasauli.  
Paplašinu savu dzintara viltojuma 
šēmu, kuŗu katrs klausītājs saņems, 
lai palīdzētu iemācīties kā atšķirt īstu 
dzintaru. 

Braukšu uz Sidneju ar referātu. 
Lūdzu nāciet uzklausīt; varu garantēt, 
ka nebūs garlaicīgi un, ka jūs daudz ko 
iemācīsieties Sidnejas latviešu namā, 
3. septembrī,  plkst. 13.30. 

Ziedojumi sākot ar $15 ieskaitīs 
glāzi šampāņieša. Viss atlikums ies lai 

atbalstītu AL56.KDs Lietišķās 
mākslas izstādi, kas arī būs 
superīga, bet par to rakstīšu 
citreiz. ■ 

Ilze Švarca
Latviešu Daiļamatnieku 

Apvienība Austrālija 
(bijušais LTMF) vadītāja
LAAJ Lietišķās mākslas 

nozares vadītāja
AL56.KD Lietišķās 

mākslas izstādes kuratore
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Sidnejas Latviešu vīru koris
rīko

60 gadu Jubilejas koncertu

 Kaļu rotas līgavai,
 mīļai, skaistai Latvijai

Svētdien, 6. novembrī, 2016. gadā, plkst. 13.00
Latviešu Namā

 Koncertā piedalās –
 Diriģente un mākslinieciskā vadītāja Daina Jaunbērziņa
  Diriģents Ivars Štubis
  Pianiste Ingrīda Šakurova
  Vijolniece Daina Kaina

   Ieeja $25
   Skolniekiem un studentiem ieeja brīva.

Biļetes iepriekšpārdošanā pie G. Zodiņa tel. 9629 6001  
vai SLB grāmatnīcā tel. 9744 8500
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Gatavojaties  
Sidnejas Latviešu 
vīru koŗa dimanta 

jubilejai
Dimants – visvērtīgākais dārgakmens 

pasaulē. Arī daudzas vīru koŗa īpašības 
varam līdzināt dimantam – stiprums, 
izturība, spēks un pastāvība.

Liekas, ka tikai īsu laiku atpakaļ 
svinējām 50 gadu jubileju. Domājām, 
ka saniedzot to mērķi, būs grūti turpināt. 
Bet te nu mēs esam uz 60 gadu jubilejas 
sliekšņa. Esam spējuši sniegt koncertus 
un dziesmu pēcpusdienas ar plašām 
programmām, kā arī kuplinājuši latviešu 
sabiedrības svarīgākos sarīkojumus. 
Sidnejas Latviešu vīru koris ir joprojām 
vecākais aktīvais vīru koris ārpus 
Latvijas.

Koŗa ierindās ir stājušies jauni 
dziedātāji – puse no koristiem ir rados! 
Kopā ar ilgstošiem, pieredzējušiem 
koristiem, ieskaitot koŗa dibinātāju 
Raimondu Kraukli, kuŗš ir aktīvi darbojies 
un dziedājis visus 60 gadus, esam 
sekmīgi turpinājuši darbu izmantojot 
dimanta īpašības. Ļoti gaidam atpakaļ 
no Latvijas mūsu jauno diriģentu Ivaru 
Štubi, kuŗš arī piedalīsies mūsu svinībās.

Mīļi aicinu jūs visus, vispirms uz 
mūsu Pateicības dievkalpojumu, svētā 
Jāņa baznīcā svētdien, 25. septembrī 
plkst. 11.00 un uz 60 gadu jubilejas 
koncertu svētdien, 6. novembrī plkst. 
13.00 Latviešu namā, lai kopā varam 
svinēt šo nozīmīgo sasniegumu korim.

Programmā dzirdēsim senlaiku 
klasiķu Vītola, Dārziņa, Mediņa un 
Norviļa darbus, kā arī mūsdienu 
modernos komponistus. To starpā 

Sidnejas Latviešu vīru koris savā 50 gadu jubilejas koncertā.
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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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Raimonds Pauls, Zigmārs Liepiņš, 
Mārtiņš Brauns un Ēriks Ešenvalds. 
Dzirdēsim arī mūsu pašu sidnejiešu 
darbus – Imanta Līča kompozīciju un 
divus dzejnieka Teodora Tomsona 
dzejoļus ar Bruno Skultes mūziku. Solo 
un dueta dziedājumus sniegs koristi 
Oskars Štubis, Toms Mačēns un Ivars 
Štubis. Kori, kā vienmēr, meistarīgi 
pavadīs pianiste Ingrīda Šakurova un 
vijolniece Daina Kaina.

Programmu pieteiks un īsu dziesmu 
pārskatu sniegs Iveta Rone. Kā vienmēr, 
par skaistu skatuves iekārtu rūpēsies 

Vi ja Spoģe-Erdmane un Pēteris 
Erdmanis.

Koristi apzinīgi un cītīgi mācās 
dziesmas, lai varētu jums, mūsu vienmēr 
uzticīgai, ilggadīgai klausītāju saimei, 
sniegt rūpīgi sagatavotu koncertu. 
Pirms tam varēsiet pakavēties atmiņās 
apskatot koŗa dzīvi foto izstādē un pēc 
koncerta pakavēties ar koristiem pie 
glazes vīna un uzkodām.

Uz redzēšanos svinībās! ■
Daina Jaunbērziņa

Sidnejas Latviešu vīru koŗa diriģente.

3x3 Austrālijā 2017
Aicinām piedalīties nākošajā 3x3 Falls Creek saietā, kas notiks

2017. gadā no 2. līdz 8. janvārim

Howman’s Gap konferenču centrā

2587 Bogong High Plains Road., Falls Creek, VIC. 3699

http://www.camps.ymca.org.au/locate/howmans-gap/about-howmans-gap-
alpine-centre.html
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Sidnejas Latviešu biedrības 
Dāmu kopas sarīkojums

PANORĀMA UN DZIESMA
Svētdien, 2016. gada 18 septembrī, plkst. 12.00

Sidnejas Latviešu namā.

Karstas pusdienas, kafija, kūkas, smalkmaizītes,  
pīrāgi un karstvīns.

Lielā un mazā loterija

Ieeja $5.00

Laipni lūdzam apmeklēt mūsu sarīkojumu  
un pavadīt jauku pēcpusdienu.

Trīsreiztrīs saiets domāts vi-
sām paaudzēm, ģimenēm un vieni-
niekiem. Tas veltīts latvisko zināšanu 
paplašināšanai, latviskās kopības 
ve i c ināšana i ,  l a t v i sko  ģ imeņu 
stiprināšanai un draudzību sekmēšanai.

Esam pieteikuši ļoti skaistu un 
dažiem jau labi zināmu vietu Viktorijas 
sniega kalnos, Falls Creek.

 Šis centrs mūsu sagaida ar brīnišķīgu 
apkārtni, kas piemērota arī nodarbībām 
ārā, pastaigām un atpūtai svaigā gaisā. 
Atpūtas centrā ir vēsinātas nodarbību 
telpas – skaista, liela sapulču zāle ar 
modernu video un audio iekārtu.

Saieta programu solās būt interesanta 
un daudzpusīga, piemērota gan lieliem 
un maziem, gan jauniem un ne tik 
jauniem. Līdzās pašmāju lektoriem un 
ieviržu vadītājiem, šajā saietā piedalīsies 
arī vairāki viesi no Latvijas un ASV, viņu 

vidū – demogrāfs un folkorists, Ilmārs 
Mežs un Ilmāra sieva Janta Meža, 
folkloriste, rokdarbniece un dziedātāja 
(dzied folkloras grupā “Saucējas”), 
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis ar 
kundzi Aiju, viņu dēls Matīss Kukainis 
ar kundzi Līgu Upeslāci-Kukaini, kā 
arī PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza. 
Jauniešu ievirzi vadīs bijušā ASV, tagad 
Latvijā dzīvojošā, dinamiskā Vanda 
Dauksta. Koŗa ievirzi un dziedāšanu 
vadīs Austrālijā daudziem pazīstamais 
jaunais un enerģiskais mūziķis Ivars 
Štubis.

Saieta programmā paredzēta 
mūzicēšana, mākslas nodarbības, 
politika, rokdarbi, latviskā virtuve, kā arī 
aktīvā atpūta.

Jaunums šogad būs nodarbības 
jauniešiem (19+ vecumā) - ko vadīs 
dinamiskā vadītāja Vanda Dauksta 
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(Latvija/ASV) ar citiem viesvadītājiem 
no Latvijas un ASV.

Parallēli pieaugušo programmai, 
kā parasti, būs arī bērnu programma, 
ko vadīs Inga Jakse no Melburnas (6-
12.g.v.) un Mārīte Rumpe no Adelaides 
(2-5.g.v).

Jau iepriekš pateicamies mūsu 
labvēļiem, ziedotājiem, kuŗi ir snieguši 
finansiālu atbalstu, kā arī tiem, kas to 
vēl gatavojas darīt.

Ar prieku varam ziņot, ka mūsu 
labvē ļu  pu l kam t rešo  gadu  i r 
pievienojusies arī Latvijas Kultūras 
Ministrija.

Mūsu viesi no Latvijas un ASV 
kuplinās mūsu saietu ar saistošām 
lekcijām, vadīs interesantas ievirzes 
par folkloru, politiku, rokdarbus, kā arī 
vadīs jauniešiem vērtīgu pārdomu un 
iedvesmas pilnu ievirzi par latvietību un 
ko ar to tālāk iesākt.

Dziedāsim kopā ar Ivaru Štubi un 
Mežiem, dancosim dančus, baudīsim 
kalnu svaigo gaisu,un priecāsimies ka 
esam latvieši un varam baudīt šo laiku 
kopā viens ar otru!

Lūdzu sekojiet  informācijai par saieta 
programmu un norisi latviešu presē 

Ilmārs un Janta Meži ar ģimeni.

un elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
Pieteikšanās veidlapas var lejuplādēt no 
mūsu mājas lapas www.3x3fallscreek.
com.au

Epasts: info@3x3fallscreek.com.au, 
Tel: 0467 065 395

Atrodi mūs arī Facebook “3x3 Falls 
Creek 2017”

Būsiet mīļi gaidīti Falls Creek 3x3 
saietā, 2017. g. janvārī ! ■

Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Godātie latviešu 
organizāciju 

pārstāvji!
LAAJ mājas lapa tagad ir darbojusies 

jau vairāk nekā sešus mēnešus un es 
vēlos pateikties visiem par ieguldīto 
laiku, ko esat veltījuši, lai  iemācītos kā 
ievietot jūsu organizāciju sarīkojumus 
LAAJ kalendārī.

Vēlos ar jums dalīties ar datu analīzi, 
kas saistās ar LAAJ mājas lapu.

Lapas apmeklētāju skaits turpina augt 
un mēneša vidējais lietotāju skaists ir 
sasniedzis 1400 apmeklētāju. LAAJ mājas 
lapu skatās ne tikai Austrālijā, bet visā 
plašajā pasaulē! Mēnesī tiek apskatītas 
4800 lapas/sadales (apmēram ceturtdaļa 
angļu valodā). Lasītājiem jo īpaši interesē 
kalendāra notikumi (Brisbanē nesen 
vairāk nekā 200 cilvēki bija  skatījušies 
Jāņu ielīgošanas sarīkojumu), pēc tā 
seko ziņas un apraksti par organizācijām.

Jau no paša sākuma esam mēģinājuši 
uzklausīt ietiekumus un ieviesuši vairākas 
maiņas. Viens no punktiem bija iespēja 
veikt pilnīgu „meklēšanu”  līdz ar to 
veicām izmaiņas, lai to varētu darīt gan 
visās sadalēs, gan arī kalendārī. Esam 
sadarbojušies ar Melburnas Latviešu 
Namu, tā, lai sarīkojumi, kas ir ierakstīti 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
Rīga piedāvā:

Jaunu Oskara Lapas populārās grāmatas 

The Path of the Moon 

 izdevumu.

Šis dramatiskais stāsts aptver Latvijas satraukto un 
juceklīgo vēsturi un ietver atbaidošus materiālus 
no otrā pasaules kaŗa, kas nebija pieejami pirmajā 
1995. gada grāmatas izdevumā.
Ievērojams autors un literatūras kritiķis, Eduards 
Silkalns, rakstīdams par šo grāmatu Austrālijas 
latvietī 1995. gada 1. decembrī, domāja ka latviešus 
iepriecinātu doma, ka viņu tauta un viņu liktenis 
kļūtu zināms visā pasaulē. Kā būtu, ja kāds rakstītu 
par latviešu likteni pietiekami lielā mērogā un viegli 
lasāmā veidā ar labu literāru vērtību.
Viņš turpināja, sakot, kad kāds raksts par mūsu 
tautu parādās lielāko valstu valodā, tad mums rodas 
jautājums: Vai šis beidzot ir tas ievērojamais darbs, 
vai mums būs jāgaida vēl?
Autors cer, ka šis 2016. gada izdevums ir apmierinoša 
atbilde
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LAAJ kalendārī un notiek Melburnas 
latviešu namā, automātiski parādās 
MLNK mājas lapā. Ja Jūsu organizācijai 
ir pašiem sava mājas lapa un vēlaties lai 
sarīkojumi parādītos automātiski Jūsu 
lapā, lūdzu sazinaties ar mums, lai varētu 
sadarboties – veikt maiņas cik vien viegli 
iespējams.

Lūdzam jums turpināt ierakstīt 
sarīkojumus LAAJ kalendārī. Ja ir kādas 
grūtības, vai neskaidrības, tad lūdzu 
rakstiet, vai arī zvaniet uz 0431 777 
422  Esam ļoti priecīgi izplatīt tālāk jūsu 
rakstus, fotogrāfijas vai video ziņu daļā, 
„Facebook”, „Instagram” utt.

Gaidam jūsu ieteikumus, ziņas un 
jautājumus. ■

Ar cieņu,
Lisa Birzule

Informācijas nodaļa vadītāja

Sidnejas Latviešu 
biedrības Dāmu kopa

Dāmu kopa ir pavadījusi darbīgu 
2015/16. darbības gadu. Kas noticis 
Kopas darbībā šajā gadā? Dāmu kopas 
dalībnieces vēl arvien čakli strādāja, lai 
veicinātu labklājību mūsu namā. 

Ar prieku varu teikt, ka mums ir 
piebiedrojušās dažas jaunas darbinieces. 
Tā kā viņas strādā algotus darbus, tad 
labprāt var darboties vakara stundās kad 
mēs vairs nevēlamies to darīt.

Kā parasti apkalpojam kafejnīcas 
apmeklētājus sarīkojumos, ceturtdienu 
pusdienās (3 reizes mēnesī), senioru 
saietos un vīru koŗa mēģinājumos 
ar zupu. Zupu arī pasniedzām filmu 
izrādēs.

Tika rīkotas 18. novembŗa pusdienas, 
senioru eglīte. Šajos sarīkojumos 
apmeklētāju skaits stipri sarucis, tāpēc 
tos rīkoja foajē un Mārtiņa Siliņa zālē, 

jo lielā zāle ir daudz par lielu. 18. 
novembŗa pusdienās piedalījās 45 
personas un senioru eglītē 40.

Esam gatavojušas aukstos galdus 
komeršiem, divas bēres ar maizīšu 
galdiem. Jāņu sarīkojumā bez desiņām 
un skābiem kāpostiem bija arī Jāņu 
siers, pīrāgi (Māra Celinska cepti), 
dažādas maizītes un tortes.

Šogad Jāņu sarīkojumu rīkoja tautas 
deju grupa Jautrais pāris, tādēļ mēs 
lielāko daļu no bufetes ienākumiem 
atdevām viņiem jaunu tautas tērpu 
iegādei.

No šā gada peļņas ir iemaksāts:
SLB kasē iemaksāts  $12,000
Vasaras vidusskolai  1,000
Okupācijas mūzejam 2,000
3x3 kustībai 200

Apmeklētāju skaits Namā sarūk, līdz 
ar to arī mūsu ienākumi.

Arī ceturtdienu pusdienu apmeklētāju 
skaits ir stipri sarucis, tomēr esam 
pagaidām nolēmuši šīs pusdienas trīs 
reizes mēnesī gatavot. Mums ir lojāli 
apmeklētāji, kas labprāt vēlas pavadīt 
pāris stundas draudzīgā gaisotnē.

Nevar aizmirst piparkūku cepšanu. 
Piparkūkas nāk cept pat tās dalībnieces 
kas nespēj vairs citus darbus veikt. 
Tomēr sēžot bariņā, tērzējot veidojas 
piparkūkas un labs darbs paveikts. 
Piparkūku pircēji vēl aizvien netrūkst un 
pieprasījums tām ir. 

Sirsnīgs paldies visām kopas 
dalībniecēm, kas ziedoja savu laiku un 
līdzekļus sekmīgai darbībai, lai mūsu 
Namā valdītu patīkama, latviska un 
draudzīga gaisotne. ■

Ināra Krūmiņa
Dāmu kopas priekšniece.

PS. Šim rakstam vajadzēja parādīties 
augusta Rituma izdevumā. Redakcija 
atvainojas par novēlošanos.
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 1919 – 1990  1991 –
 

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2016

Sestdien, 2016. g. 24 . septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā.

Lai atzīmētu Baltijas Universitātes dibināšanu 1946. gadā, 
akadēmisko runu turēs „Daugaviete” fil! Baiba Bērziņa, lietojot sava 

tēva Arvīda, brāļa Gunta (abi frat Cursica biedri), mātes Lūcijas un  
pašas (abas daugavietes) rakstus un atmiņas.

Pēc saviesīga pārtraukuma rādīs Helgas Merits filmu 
“The story of Baltic University” (izdota 2015. gadā). Filma ir angļu valodā.

Pateicības par 
grāmatām!

Uz Latviju ir sūtīts bezgala daudz 
grāmatu. Tomēr ārpus Rīgas un laukos 
vēl arvien var atrast bibliotēkas, kur 
mūsu grāmatu dāvinājumi ļoti noder. 
Grāmatas ir dārgas, un ir bibliotēkas, 
kurās ir tikai ziedotas grāmatas. 

Šogad no Sidnejas aizsūtījām kādas 
2000 grāmatas, iepakotas 44 kastēs. 
Saņēmām sirsnīgu pateicību e-pastā 
no Paula Grēniņa (labdarība Abrene) un 
no Priekuļu tehnikuma  skolas vadītāja 
Ērgļos skaistu pateicības kartiņu. 

‘Jūsu grāmatu sūtī jumu esam 
saņēmuši. Sirsnīgi pateicamies! 
Grāmatas esam reģistrējuši skolas 
bibliotēkā un ar tām iepazīstinājuši 
mūsu vietējo sabiedrību. Sveicieni 
Sidnejas latviešiem no ērglēniešiem 
Blaumaņa novadniekiem!

Skolas atbildīgās par grāmatu 
krājumu, administrācijas, direktora 
vārdā pateicamies un vēlam Jums 
visu labāko personīgajā dzīvē un 
sabiedriskajā darbībā, Skolas vadītājs 
A. Spaile 2016. gada jūlijā’

Priekuļu technikumu mājas lapā 
Diāna Kuzina, kuŗa ir atbildīgā par 
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Priekuļu tehnikuma bibliotēku,  raksta 
par sidnejiešu grāmatu sūtījumu. 

‘Grāmatu sūtī jumā ir ārzemēs 
dzīvojošo latviešu rakstnieku daiļdarbi, 
kā arī daži citu tautu rakstnieku tulkojumi 
latviešu valodā. Mūsu skolas bibliotēka 
ir papildināta ar jauniem eksemplāriem, 
starp tiem Rūdolfa Blaumaņa kopoto 
rakstu pilns izdevums, kurus laidusi klajā 
izdevniecība „Latvju Grāmata”1952. 
gadā. Kopoto rakstu izdevums 11 
sējumos ir veidots pēc agrākajiem 
„Valters un Rapa” izdotajiem rakstiem 
1927.-1932. g. ar A. Birkerta biogrāfiju.

Grāmatu sarakstā ir populāru 
latviešu rakstnieku vārdi– Aīda Niedra, 
Jānis Klīdzējs, Voldemārs Kārkliņš, 
Anšlavs Eglītis, kā arī grāmatas par 
Latvijas vēsturi.’

No Sidnejas reizi gadā sūtam 
ziedotas trimdā izdotas grāmatas 
uz dažādām skolām, bibliotēkām un 
organizācijām Latvijā. Pie reizes par 
samērā lētu cenu nosūtam arī privātas 
grāmatu, drēbju vai produktu pakas jūsu 
radiem un paziņām. Par privāto paku 

sūtīšanu maksā sūtītājs pats.
Jau vairākus gadus saziedotās 

grāmatas ir savestas Sidnejas Daugavas 
Vanagu namā un tur sapakotas kastēs. 
Šogad pie pakošanas piedalījās Juris 
Ulrichs, Jolanta Ulrichs un Baiba 
Haringtona. Sapakotās grāmatu 
kastes Michael Haringtons sakrāva 
uz koka platformām un stingri piesēja 
pie tām prom vešanai uz Adelaidi. 
Gundega Zariņa noorganizēja kastēm 
transportu līdz Adelaidei. Adelaides 
Latviešu draudžu palīdzības apvienība 
(ALDPA)  šoreiz, kā jau 47 iepriekšējās 
reizēs, noorganizēja veselu tilpni kurā 
sakrāva sidnejiešu un citu pilsētu 
sasūtītās kastes. Tilpni aprīļa sākumā 
ar kuģi nosūtīja no Adelaides uz Latviju. 
Daugavas Vanagi samaksāja par 
sidnejiešu ziedoto grāmatu sūtīšanu no 
Sidnejas uz Latviju. 

Liels, svētīgs darbs padarīts! Paldies 
Daugavas Vanagiem, ALDPA,  grāmatu 
ziedotājiem un talciniekiem! ■

Baiba Haringtona

Baiba un Roberts Haringtoni pie grāmatu kastēm
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Pusdienas ar Jāni 
Kukaini

Kādi 40 apmeklētāji bija ieradušies 
Sidnejas Latviešu nama Baltajā zālē 
31. jūlijā plkst. 13:00 lai satiktos ar 
un noklausītos PBLA priekšsēdi Jāni 
Kukaini. Sarīkojumu atklāja SLB valdes 
priekšsēdis Jānis Čečinš, vispirms 
nolasot viesa dzīves stāstu, kuŗš tik labi 
uzrakstīts, ka to te ievietoju visā pilnībā.

PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis 
dzimis 1943. gada 12. jūnijā, Rīgā, 
un šobrīd dzīvo Kalamazū, Mičiganas 
pavalstī, ASV. Sinsinatī universitātē 

Jaunumi SLB bibliotekā
Augustā SLB bibliotēkā klāt ir 

nākušas sekojošas bibliotēkai ziedotas 
Latvijā izdotās grāmatas:- 
• Bankovskis, Pauls;  Čeka, bumba & 

rokenrols
• Bankovskis, Pauls;  Labais vienmēr 

uzvar
• Bankovskis, Pauls;  Laiku grāmata
• Bankovskis, Pauls; Plāns ledus
• Belševica, Vizma; Raksti - pirmais 

sējums - dzeja
• Eglīte, Biruta; Kas jūs bijāt, Gunār 

Astra
• Ruks, Māris;  Gunārs Astra
• Ruks, Māris;   10 mēneši ar Joachimu 

Zīgeristu
• Šrēders, Bernds;  Māte un dēls
• Zālīte, Māra;  Pilna Māras istabiņa, 

Tiesa

• Ziedonis, Imants, Ziedonis, Rimants; 
Leišmalīte

• Žīgure, Anna Velēda; Viņi. Ceļā
Baiba Harrington
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ieguvis bakalaura gradu inženierzinātnēs 
– Aerospace Engineering. Tenesī 
universitātē ieguvis maģistra gradu 
inženierzinātnēs un Mičiganas štata 
universitātē maģistra gradu biznesa 
vadībā (MBA)

Savā profesionālā karjerā Jānis 
Kukainis strādājis vairākos aviācijas 
un autoražošanas uzņēmumos par 
projektu inženieri. Publicējis vairāk 
nekā 20 zinātnisku rakstu galvenokārt, 
par kaujas lidmašīnu aerodinamiku, ir 
vairāku patentu īpašnieks. Visilgāko 
karjēras posmu pavadījis, strādājot 
autoražošanas uzņēmumā Ford, būdams 
šī uzņēmuma inženieris, kā arī Ford 
nākotnes modeļu projektu nodaļas un 
ražošanas nodaļas vadītājs. Pensionējies 
1999. gadā.

Parallēli savai profesionālai darbībai, 
Jānis Kukainis piedalījies sabiedriskajā 
dzīvē. Strādājis par skolotāju Detroitas 
Latviešu skolā, vadījis Latviešu apvienību 
Detroitā. Bijis Latviešu fonda biedrzinis un 
kasieris. Tāpat Kukainis ir bijis Mičiganas 
Baltiešu komitejas priekšsēdētājs, 
latviešu centra Garezers prezidents un  
padomes priekšsēdis. Kukainis darbojies 
kā Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) priekšsēdis un kā Apvienotās 
Baltiešu komitejas priekšsēdis ASV. Viņš 
pārstāvējis Amerikas Latviešu apvienību 
PBLA valdē (ar pārtraukumu) kopš 1996. 
gada un bijis PBLA vadītājs no 2002. 
līdz 2007. gadam un šajā amatā atkal  
ievēlēts 2012 – 2013. un 2014 – 2015. 
gados. 

Jānis Kukainis bija NATO darba 
grupas vadītājs PBLA, aktīvi veicinot 
Latvijas uzņemšanu NATO. Apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu Ordeņa V šķ., ar Viestura 
ordeņa I šķ., ar organizācijas Daugavas 
Vanagi zelta nozīmi un LR Aizsardzības 
ministrijas Atzinības goda zīmi. Saņēmis 
Ministru kabineta un Latvijas Ārlietu 
ministrijas atzinības rakstus. Precējies ar 

Aiju Kukaini, ģimenē izauguši trīs bērni: 
meita Ginta un dēli: Roberts un Matīss 
un seši latviski runājoši  mazbērni.

Noslēdzot vēlos dalīties ar spilgtu 
atmiņu no manas pirmās tikšanās reizes 
ar Jāni Kukaini. Kad Jānim, kā bērnam 
esot jautāts, par ko  viņš vēlas kļūt, 
kad izaugs liels, atbilde bijusi sekojoša: 
„Kad izaugšu, būšu goda vīrs.” Ar šiem 
vārdiem savu iepazīstināšanu pabeidza 
Jānis Čečiņš.

Pēc iepazīstināšanās ar Jāni Kukaini 
mūsu viesis nolasīja, kā pats teica. Mazu 
ievadu, no kuŗa te pierakstīšu dažus 
atstāstītus izvilkumus. Viņam pašam jau 
11 gadu PBLA priekšsēža amatā un viņš 
priecājas par savu vietnieci Kristīnu Saulīti 
un Dainu Grosu, bet pieminot arī citus, 
kā Daci Dārziņu, Pēteri Strazdu, Bruno 
Krūmiņu un Andri Kariku. Tālāk Jānis 
Kukainis mums pastāstīja, ka pēdējā 
gadā uzmanības lokā bijusi Latvijas 
drošības situācija, kā arī ekonomiskās 
sadarbības veicināšana starp Latvijas un 
ārpus Latvijas  dzīvojošiem uzņēmējiem. 
Un citā sakarībā ar partneriem Latvijas 
valstij, kur piemināma Ārlietu ministrija, 
Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes 
ministrija, Aizsardzības ministrija un arī 
Latvijas Republikas saeima.

Tālāk vinš pieminēja, ka kopš 2014. 
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PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis
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SPORTA KOPAS SPARS 
VIEGLATLĒTIKAS 

SACENSĪBAS 
 

sestd., 2016.g. 24. septembrī 
plkst. 9.00 no rīta 

 

Campbell Athletic Field 
Princess Street, Canterbury 

 

Sacensības un nodarbības visiem 
sportistiem un ģimenes locekļiem 

- no 3 g.v. līdz 83 g.v. !!! 
 

Tuvākai informācijai lūdzu zvanīt 
0413 018 588 
Viktors Sīkais 

 

gada Krievijas militārpersonu iebrukumi 
Ukrainā un tai sekojošās Krimas  
okupācijas, radusies viena no lielākām 
rūpēm par Latvijas drošības jautājumiem. 

PBLA ir atkārtoti atgādinājusi Latvijas 
valdībai par nepieciešamību palielināt 
aizsardzības budžetu l īdz NATO  
noteiktajam 2 % no IKA, kā arī stiprināt 
Latvijas austrumu robežu. 

PBLA locekļi tikušies arī ar ZASV 
amatpersonām, prasot drošības 
garantijas Baltijas valstīm NATO 5. panta 

ietvaros. Viņš ari pieminēja par riskiem 
Latvijā, kas atstāj negatīvus iespaidus uz 
drošības situāciju.

Pieminēja arī par skolām un latviešu 
valodai radītās programmas tālmācībai.   
Par Latvijas diasporas vidusskolas 
patroni pagājušā  gadā kļuva Latvijas 
valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta 
Vējone.

Pate icot ies Latv i jas Kul tūras 
ministrijai noteikts atbalsts Dziesmu 
un Dejas svētku programmai, kādas 
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Austrālijā ir Kultūras dienas. PBLA 
piedalās arī Latvijas valsts simtgades 
Rīcības komitejā. 

Runājot par Okupācijas mūzeju, 
PBLA sūtījusi vēstules augstākām 
amatpersonām un arī Rīgas pilsētas 
galvam Nīlam Ušakovam, pieprasot 
novērst šķēršļus rekonstrukci jas 
kavēšanai, jo ir  absurds, ka šo vairāk 
nekā 15 gadus plānoto un galvenokārt 
par ārzemju ziedojumiem saņemto 
projektu kavē.

Kā galveno projektu Jānis Kukainis 
vēr tē ja Latv i jas ģenerāļu k luba 
iniciatīvu izveidot valsts aizsardzības 
un patriotisma fondu Namejs, veicinot 
patriotismu Latvijas sabiedrībā. 

Savu runu pabeidzot, Jānis Kukainis 
teica, ka patriotisms ir jādēsta katrā 
paaudzē no jauna, jo „Mums Dievs 
ir devis tikai vienu Latviju un, kopīgi 
strādājot, mums tā ir jānosargā.” Sekoja 
kopīgas pārrunas, bet pēc pusdienām 
jautājumi, no kuŗiem te seko daži 
noklausīti un atcerēti vārdi.

Tā, cita starpā, konsuls Aldis Birzulis 
vaicāja, vai nav tā, ka patreizējie skolotāji 
Latvijā nav īsti patriotisma veicinātāji, 
kuŗam jautājumam J. Kukainis pilnīgi 
piekrita.

Jautājumam atbildot, Jānis Kukainis 
arī pastāstīja,  ka savā Mičagenas štatā 
palīdzējis atbalstīt Latvijas uzņemšanu 
NATO.

Ināra Graudiņa vaicāja, vai varam 
palīdzēt atbalstīt Okupācijas mūzeja 
celšanu, uz ko Jānis Kukainis atbildēja, 
ka jānogaida Nollendorfa un Nāgeļa 
ierosinājumus. 

Uz jautājumu par to, kā vērtēt Donalda 
Trumpa kandidatūru, Jānis Kukainis 
teica, ka nekādas starpības nesagaidot. 
Ar to arī beidzās sarīkojums ar PBLA 
priekšnieku. ■

Juris Krādziņš

Literārais sarīkojums 
par liecībām

Šo S idne jas  La tv iešu  teā t ŗa 
sarīkojumu 21. augustā, kuŗa nolūks 
bija arī ievākt naudu Spodŗa Klauverta 
fondam, Andris Kariks mūsu pašu 
dzīvei bija veltījis liecībām ar jautājumu: 
ko atstāsim un kam? No liecībām, 
kādas bija viņa rokās, jāatzīmē Lidijas 
Mednes atmiņu grāmatu Vētras trauktie 
dziedātājputni, referenta tēva raksti 
periodikā un atmiņas, kas lasāmas Ulža 
Āboliņa biografiskā grāmatā, kuŗu viņš 
pats savā laikā izdeva. 

Noskaņas radīšanai skaņu aparāts 
v isp i rms nospē lē ja  Saul ī t ’ vē lu 
vakarā, kam sekoja Teodora Tomsona 
deklamācijas un referenta tēva Jēkaba 
Karika dzejolis par veciem zēniem.

Fragmentus no Lidijas Mednes 
grāmatas lasīja Astrīda Medne un Andrejs 
Mednis, bet sava tēva rakstus lasīja 
referents pats. Kā jau mums visiem, arī 
Jēkabam Karikam bijusi „raiba” dzīve. 
Beidzis skolu 1939. gadā un  1940. 
gadā licis gala eksāmenus, pēc kuŗiem 
iestājies Latvijas Universitātē, lai studētu 
ārstniecību. No studēšanas nekas nav 
iznācis, jo 1942. gadā bija jāiestājas vācu 
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Andrejs Mednis, Astrīda Medne un 
referents Andris Kariks
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darba dienestā, pēc tam viņu paņem 
latviešu leģions, kur gan sākumā ir pūtēju 
orķestrī. Lai šis raksts neiznāktu par gaŗu, 
tad varu vēl pieminēt, ka Jēkabs Kariks 
studējis 2 universitātēs, Getingenā un 
Tībingenā, tad kādu laiku pavadījis kā 
ārsts Pakistānā, tad devies uz Austrāliju, 
kur gan Vācijas doktora gradu neatzina 
un tad pavadījis ilgus gadus Jaungvinejā.

No Pakistānas Karikam palikušas 
interesantas atmiņas, jo tur, pašos Indijas 
ziemeļos, tagadējā Pakistānā atrodas 
nelielā Baltistāna ar 20,000 iedzīvotājiem, 
no kuŗienes it kā pirms 3000 gadiem 
būtu izceļojuši balti. Tur dzīvojot skaistas 
sievietes, kas mēdzot grezni ģērbties. 
Atrasta arī oriģināla Nameja rokas 
sprādze.

Lidijas Mednes grāmatā savukārt 
rakstīts par kaŗa gadiem, braukšanu 
no Latvijas uz Vāciju, dzīvi Pinebergas 
Universitātē, kur Lidija ar Ausmu 
Medni nodibina korporāciju Zinta, kaut 
gan Austras Eichmanes aicināta arī 
uz Spīdolu. Tur dibinājās arī vīriešu 
korporācijas un Fraternitas Cursica deju 
stundās Lidija iepazinās ar Elmāru Medni. 

Galvenā mude Andŗa Karika referātam 
bija, lai katrs no mums atstāj kādu liecību 
par agrāk piedzīvoto. Fotografijās der 
pierakstīt tur redzamo cilvēku vārdus un 
gadu (vismaz, ja ne datumu), kad tās 
darinātas. Mudinājums arī testamentos 
rakstīt, ko darīt ar atstātām liecībām. Būtu 
arī jāizvēlas, kam atstāt liecības: bērniem 
vai paziņām vai kādai organizācijai. Vēl 
piemēram referents pieminēja Ģētes 
institūtu, kas aicinājis līdz 2016. gada 
15. augustam piedalīties projektā „Tavas 
atmiņas Latvijas nākotnei”.

Šeit jau pieminēts tikai galvenais no 
Andŗa Karika stāstītā, un būtu bijis labi, ja 
to būtu nākuši klausīties vairāk par tiem, 
kas bija ieradušies. ■

Juris Krādziņš

Senioru saiets 
augustā

Senioru saietu 12. augustā Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesāka 
ar 25 minūšu dokumentālfilmu par 
latviešu strēlniekiem. Jau jūlija saietā 
bija īss pārskats par I Pasaules kaŗu 
un strēlniekiem, sākot ar dibināšanu 
pirms 101. gada ar aicinājumu pulcēties 
zem latviešu karogiem un slavenām 
Ziemassvētku kaujām pirms 100 gadiem. 
Filmā savirknējās senas fotografijas ar 
dažu notikumu attēlojumiem aktieŗu 
izpildījumā un savāktām liecībām par 
notikumiem tajā laikā. Strēlnieki sākumā 
pieteicās 8 bataljonos, kas vēlāk izauga 
par 8 pulkiem un no brigādes par 
divīziju. Filmas veidotāju savāktās 
liecības iesākās ar kāda strēlnieka 
māsas Austras Timmas stāstu, kur 
viņa piemin brāļa aiziešanu strēlnieku 
bataljonā, un brāli tad arī  redzējusi 
pēdējo reizi. 1915. gada 25. oktobrī krita 
kaujā pirmie strēlnieki: Jēkabs Timms, 
Andrejs Stūris un Jānis Gavenas, kuŗus 
3 dienas vēlāk apbedīja Ķeizarmeža 
kapos, vietā, kuŗā, likti pamati vēlākiem 
Brāļu kapiem. Tur no 3000 kritušiem 
strēlniekiem kopā apbedīti 870, bet 
pārējie tuvu tām vietām, kur krituši.

Frontei atkāpjoties, Daugavas kreisā 
krastā palika tā sauktā Nāves sala, 
kuŗā krituši 145 latviešu un 250 krievu 
kareivju. 

P i e m i n ē j a ,  k a  s t r ē l n i e k i e m 
izdalītas Vinčestra tipa šautenes, 
kas ierakumu dubļos sarūsējušas un 
kļuvušas nederīgas, kaujas apstākļiem 
nepiemērotas.

Ziemassvētku kaujās Tīreļpurvā 
pati slavenākā kauja bija par vācu 
bunkura ieņemšanu Ložmetējkalnā. 
Par daudzām kaujām rakstījis Harijs 
Bundulis, liecinot, ka krievi pametuši 
ierakumus un atkāpušies, zaudējot 

Turpinājums 29. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2016. gada septembrī

DV, tās DVCV un organizācija, 
arī sauktā DVCV Pārstāvniecība 
un visa tā nākotne.

2015. gada slēgtā sēdē 2015.gada 
12. jūnijā DVCV uzdod DVCV prezidijam, 
līdz 2016.g. martam, izstrādāt kopēju 
projektu par DVCV reģistrēšanu Latvijā 
kā juridisku organizāciju un par DVCV  
Pārstāvniecības statūtu pārstrādāšanu, 
lai Pārstāvniecības valdē varētu  iekļaut 
locekļus no DV zemēm. Projekta izstrādi 
segs no DVCV rezerves līdzekļiem. 

2016. gada marts jau pagājis, bet 
DV CV reģistrēšana vēl nav notikusi, 
jo tai pretīm Pārstāvniecība. Gados 
pirms tam pieņemts, ka Pārstāvniecībai 
ir jāklausa tai teiktais DVCV, kā 
jau pienākās algas devējam.  Bet 
izrādās Pārstāvniecība jau klusibā 
pieteikusi un dabūjusi sabiedriskā 
labuma apvienības(?) statūtu, (nevis 
sabiedrības, jo Pārstāvniecībai tikai daži 
biedri). Veikli izdarīts, jo pieredze gūt 
panākumus ar slepeniem advokātiem 
mēģinot izpārdot Slokas ielas DVL 
īpašumu. Bet daudzi bija aizmirsuši 
Latvijas likumu, ka Latvijā varēja būt tikai 
viena jau piemērota organizācija, kuŗas 
nosaukumā vārds Daugavas Vanagi vai 
to vārdu daļa.Tagad tāda sabiedrība 
varēja būt tikai DVL, jo tā arī ir pirmā, kam  
LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU 
MINISTRIJA  piešķīra Sabiedriskā 
labuma organizācijas statūtu, tas 

biedrībai DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ, 
reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību 
un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 
5. jūlijā, reģ.Nr 40008059437, juridiskā 
adrese: Rīga,Slokas iela 122. 2006.
gada 13. sept. atzinums Nr26-2006/441    
Cik atceros, Pārstāvniecības vadība    
2011. gadā vēl meklēja kādu vanadzes  
vietu USA  DV daļā. Ja nu tā paliktu, 
Prezidijs varētu pāriet uz Slokas 122 un 
sadarbotos ar DVL. Ar to beigtu  lielās 
dotācijas.

Tā kā Pārs tāvn iec ība tagad 
ir neatkarīgs nodibinājums (mazs 
biedru skaits), tā jau varētu tāda arī 
palikt. Gan ar citu vārdu. Daži ļoti 
pret Pārstāvniecības aiziešanu. Daži  
privātie pārsūta naudu uz Latviju par 
4%, ļoti lielai naudai varētu būt vēl 
zemāks procents. Oficiāli ap 21%(?) 
valstij. 

LĪDZEKĻI. DVCV prezidija kasieris  
Andris Staklis  Pārstāvniecības  budžets 
2015 gadam $(ASV) 46376. DVCV 
prezīdija (3 locekļi – priekšnieks, 
sekretārs, kasieris) $(ASV) 15233. 
Pārstāvniecības budžets 2016.gadam 
USD 47338 DVCV Rezerves uz 2016.
gada beigām paredzamas $(ASV) 0.00, 
tad nav pabalsts DVM. 3458 ir biedru 
skaits pasaules valstīs. Ja katram 
paaugstinātu par $3.00 segtu defecītu. 

DVCV kase 2015. gada 31. dec. 
DVCV kopējie naudas līdzekļi ap 
$(ASV) 150156 bet tie gandrīz  visi 
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ielikti fondos: G. Astras fonds (lielākais), 
Lestenes Brāļu kapu fonds, Okupācijas 
mūzeja fonds, Laiks Telpa Ļaudis 
grāmata, DVCV Rezerve ASV.

4. augustā, no DV priekšnieka 
piesūtīto,  š.g. 28. jūlijā par PROJEKTU: 
Fonds –„Daugavas Vanagu Centrālās 
Valdes Pārstāvniecība Latvijā” statūtu 
izmaiņu ieteikumiem no DVCV slēgtās 
sēdes 2015. gada 12.jūnijā, uzdodot 
DVCV prezidijam līdz 2016.gada martam 
izstrādāt kopēju projektu par DVCV 
reģistrēšanu Latvijā kā juridisku personu 
un par DVCV Pārstāvniecības statūtu 
pārstrādāšanu, lai Pārstāvniecības 
valde varētu iekļaut locekļus no DV 
Zemēm.

Viegli tā pateikt, bet ignorance 
par kādiem att iecīgiem Latvi jas 
valsts  likumiem. Tos nezinu, bet ir 
starptautiskas prasības nedot atļauju 
lietot citu jau patentētu nosaukumu 
vai pat tā kādu daļu.Tā arī Latvijā. 
DVCV Pārstāvniecība sākās kā vieta 
kur darbojās algoti darbinieki. Ja 
mainījās,tad kad un uz ko? Vai to 
nezināja pat DVCV un tās prezidijs?  
Tagad ir rakstījuši  daudzi kā izmanīties 
un labi iztikt ar visādiem labiem un 
pieņemamiem nosaukumiem kā fonds, 
nodibinājums.  Jau proponētam Fondam 
/Nodibinājumam ir jau deviņas statūtu 
nodaļas. 7. 1 nodaļas daļā. Nodibinājuma 
valde sastāv no sešiem Nodibinājuma  
dibinātājamiem un Nodibinājuma biroja 
vadītāju (To vadītāju mēs jau nu zinam).

N o  P i r m ā s  n o d a ļ a s  1 . 2 . 4 . : 
Nodibinājuma “dibinātāji” ir ievēlētie 
un aktīvie DV CV locekļi. (Vai tad nav 
septītais, jo DVL jau nav ieskaitīts ?) 2. 
nodaļa . Nodibinājuma mērķi. 

2.1.1. Pārraudzīt DV organizācijas 
palīdzības darbu Latvijā.  

2.1.2. Uzturēt sakarus ar Latvijas 

iestādēm un organizācijām.
2.1.3. Izpildīt DV zemju un DV CV 

uzdevumus un pienākumus Latvijā.
Kā jau parasti, mērķus ir viegli 

izvēlēties, bet grūti izpildīt. DV ārpus 
Latvijas vajag tagad un arī vajadzēja 
agrāk palīdzēt DVL uzbūvēt tās nodaļas 
pilsētās visā Latvijā, lai uzturētu 
organizācijas kopīgumu visā valstī, lai 
biedri būtu dažādos vecumos. Ka tas 
iespējams ir pierādijis Gunārs Spodris. 
Tādiem prieks palīdzēt viņu darbā un 
uzzināt viņa projektus. Sakari ar Latvijas 
iestādēm un organizācijām, arī ar 
ārzemju vēstnīcu militārām personām 
un referātos, panākt opozītu grupējumu 
apvienošanu neviens nevarētu  pārspēt 
Andreju Mežmali, nebīstoši atklāt 
negodīgas rīcības panācis Andris 
Staklis.

Un tā arī kādi citi. Tādi  derētu 
lūgt palikt Latvijā. Starp citu, vai 
Nodibinājuma valdes locekļi strādās 
galvenokārt no savas valsts  vai no 
Latvijas? 

Helmuts Vabulis.

Daugavas Vanagu saiets 
Straumēnos 9. ‒ 11. septembrī

Daugavas Vanagu Centrā lās 
valdes sēdes notiek katru gadu, bet 
Lielbritanijas kārta pienāk tikai ik pa 
sešiem gadiem. Tālab esam centušies 
šo kopā sanākšanu Straumēnos izvērst 
par plašāku tautas saietu.

DVCV sēdes locekļi sāks savu darbu 
jau piektdien, 9. septembrī, slēgtā sēde 
sāksies jau no rīta, bet atklātā sēde ‒ 
pēcpusdienā. 

P iek td ienas  vaka rā  l ūdzam 
dziesmu draugus mums pievienoties! 
Straumēnos, viesnīcas telpās notiks 
jautrs dziesmu vakars. Savu klātbūtni 
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ar dziesmām un ģitarām apsolījis 
Kotgreivas Trio, kas sola ne tikai vadīt 
kopdziesmas, bet arī kārtīgi apdziedāt 
Centrālās valdes locekļus. Dziesmās 
piedalīsies arī pazīstamie mūzikanti, 
kas ir DVF valdes locekļi, piemēram, 
Līnīte Zobens-East, viena no ansambļa 
Austrumkalns zvaigznēm un Pēteris 
Pētersons, bijušais pankroka grupas 
Arvīds un Mūrsitēji basists. 

Sestdien, 10. septembrī, pēc atklātās 
sēdes turpinājuma, sāksies plašākai 
publikai domāta programma. Pēc 
pusdienām Daugavas Vanadžu vadībā 
referēs Latvijā pazīstamā Rūta Dimanta. 
Referāta temats ‒ „Vai Latvijas valsts 
pastāvēs bez labdarības?” Rūta Dimanta 
ir Latvijas pazīstamākā labdarības 
organizāciju vadītāja, kas dibināja un 
jau vada labdarības organizāciju un 
portālu Ziedot.lv 12 gadus. Ar savu 
darbību un  iedvēsmu Rūta ir mainījusi 
labdarības filozofiju Latvijā. Šoruden 
saņēmusi Eiropas Pilsoņu balvas 
Goda medaļu. Pēc viņas pārliecības ‒ 
ja strādā no sirds, tad darbi izdosies. 
Daugavas Vanadzes savās sarunās, 
kas sekos referātam, noteikti pieminēs 
un gūs iedvesmu no Rūtas referāta, jo 
Vanadžu darbības kodolā allaž bijuši 
sirds darbi – palīdzība latviešiem visās 
pasaulesmalās. 

Pēc pārrunām – teātris! Daugavas 
Vanagu saieta saimei teātri spēlēs 
divas Anglijas teātŗu kopas: Burtonas 
amatierteātris Strops un Peterborough 
teātŗa studija “Saime”, katra ar savu 
izrādi. Pēc teātŗa ‒ DV Centrālās 
valdes sēdes formālā atklāšana, kopējs 
mielasts un saviesīgs vakars.

Saviesīgajā vakarā būs ne tikai 
dejas, dziesmas un loterija, bet arī 
pārsteigumi. Jautru mūziku danču 
baudītājiem sagādās jau slavenais 
ansamblis Austrumkalns, kuŗu bieži 
dzird Latvijas radio raidījumos, kas 

šovasar uzstāsies Latvijas mūzikas 
festivālā “Laba daba” un kas šogad arī 
izdos savu jauniestudētu skaņu plati 
(CD).

Svētdienas rītā notiks svētbrīdis pie 
kritušā varoņa pieminekļa Straumēnu 
dārzā, un tam sekos DVF rudens 
pilnsapulce.

Aivars Sinka Anglija 
ivar.sinka@capgemini.com

BALTIEŠI
Moto: „Ozoli vēl Baltijā
           Zaļo kalnos, ielejās...”
 

Mūsu dzīvības kodols
Baltijas zeme,
Šodien stīdz stīgas
Visapkārt pasaulei
Ar saviem ļaudīm,
Un varēs tā palikt
Kaut visos laikos,
Ja vien šie ļaudis
Apzinās sevi
Un apzināsies
Par tiem, kas tie ir
Šeit, un kas
Tur, un kas
Visi kopā.

 
Var mājas daudzkur būt
    Ja visām tām vienāda serde.
Ja spēcīga uguns,
    Var tālu klīst stari.
Ja dzīvs ir stumbrs,
     Zaļot tā zari.

Inārs Brēdrichs
1974
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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 
Friday from 2pm to 4pm.

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

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 1. septembrī, plkst. 

12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien, 6. oktobrī, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena.
Varēsit iegādāties gaļas pankūkas, 

biezpiena pankūkas, svaigi ceptas 
smalkmaizes un plātsmaizes, pīrāgus, 
Latvijas rupjmaizi un saldskābmaizi.

Pagalmā būs uzstādīts pastāvīgs 
tirdziņš, kur varēsit iegādāties visu, kas 
nav ēdams vai dzerams!

Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. 0418 607 764.

     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.
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latviešu strēlnieku ieguvumus. Traģiskas 
ir tā laika fotografijas, rādot krustām 
šķērsām gulošos kaujās kritušos.

Pēc pirmās revolūcijas 1917. gada 
sākumā, kad no troņa atkāpās Krievijas 
cars Nikolajs II, frontē sākās brāļošanās, 
kuŗas atbalstīja vācu slepenais dienests, 
bet tad sekoja negaidītais, kad vācu 
kaŗaspeks pie Ikšķiles pārcēlās pār 
Daugavu un 3. septembrī ieņēma Rīgu. 
Filmā bija iedziedātas arī strēlnieku 
dziesmas, kā Mirdzot šķēpiem zeltsaules 
staros un citas.  

Kā otro pēc šīs filmas rādīja 12 
minūšu tūristu propagandas filmu par 
Aglonu, kur gan stāstītie paskaidrojumi 
bija par strauju, lai tos visus varētu 
atzīmēt. Tadēļ te sekos tikai daži 
izvilkumi. 

Aglonā ir daudz skaistu vietu, sākot 
jau ar baznīcām, pašu slavenāko 
katoļiem, bet citas arī pareizticīgiem 
un vecticībniekiem. Blakus katoļu 
baznīcai ir arī svētavots. Tad vēl 
pieminēja daudzos ezerus apkārtnē, 
no kuŗiem vienā, Cirīšu ezerā ir 8 salas, 
viena ar upuŗkalnu. Vienā ezerā arī ir 
peldošās salas. No citām ēkām viena 
no ievērojamākām ir Aglonas maizes 
mūzejs. Tad vēl skolas un amatnieku 
ražojumi.

Cita f i lma ar nosaukumu Būt 
latvietim par latviešu dzīvi Kanādā, 
kuŗā ieceļojuši kādi 25,000 latviešu. 
Toronto pilsētā ir lielākais latviešu centrs 
ārpus Latvijas, jo Kanādā nav tikdaudz 
lielāku centru kā Austrālijā. Te mazliet 
par pieminētiem. Kāds gleznotājs, 
Dzenis, glezno baletdejotājus. Cits 
latvietis, Kristapsons, nodarbojas ar 
zivju žāvēšanu (īpaši foreļu un lašu). Ir 
arī liela bezmaksas bibliotēka un iznāk 
laikraksts Latvija Amerikā. 

Saieta otro daļu ievadīja ar īsfilmu 

Latviešu brašie 
airētāji uz Rio

Jau aiz muguras tuksnesīgā 
Atlantijas okeāna lielākā daļa – noairēti 
5700 kilometri, bet vēl priekšā 1300. 
Jā – kopā 7000, nevis kā plānotie 
6000km, kas būtu taisnās līnijas 
attālums starp Ludricu (Āfrika), un 
Riodežaneiro (Brazīlija). Jo nācās 
manevrēt ar nelielo airu laivu – turoties 
uz atbilstošām okeāna straumēm un 
vējiem. Iedomājaties – tas taču ir milzīgs 
gaisa gabals, ko veikt laivā – ar airiem 
vien! Rio Olimpiādi tomēr bija jāatstāj 
skaudro vēju un augsto viļņu putās – kā 
neaizsniegtu sapni – gluži kā grupas 
„Jumprava” dziesmā “Ziemeļmeita”, 
ar vārdiem: Lēni un par vēlu nācu... 
Jā, okeāna airu laivā “Linda”, kam nav 
ne buru ne motora, šķērsot Atlantiju 
– tas nav joks. Un pats par sevi – 
izcils notikums. Šodien katram šādam 

par latviešiem Londonā, Anglijā un 
vienu no daudziem, kas tur devies 
strādāt un vēlāk atzinis, ka tā tomēr nav 
sapņu zeme.Viņš raud, ka vajadzējis 
bērnu atstāt Latvijā un beigās atgriežas 
Latvijā, jo viņam tur piesolīts darbs un 
pēc 2 mēnešiem viņam seko arī sieva.

 Otrās daļas galvenā filma bija par 
Annas Ziedares vasaras vidusskolas 
gada noslēguma mūzikas un koŗa 
koncerta otro daļu, dziedot tādas 
dziesmas, kā Saule, Pērkons, Daugava, 
Cik mirdzoša bij’ šodien jūra, Čigānu 
dziesma, Miķeļa dziesma, Tāli dzeivoj’ 
muna meiļā, Māmiņai, Tā es tevi mīlēšu, 
Ķēvīt’ mana svilpastīte, Vokors īt. 

Beigās kādai dalībniecei pasniedza 
dzimšanas dienas kliņģeri un apsveica 
ar dziesmu, bet viņai pašai vajadzēja 
izpūst daudzās sveces. ■

Juris Krādziņš

Senioru saiets ...
Turpinājums no 24. lpp.
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braucienam piemīt pasaules mēroga 
ievērība un tas tiek uzskatīts par lielu 
sasniegumu. Vēl redzēs, vai airētāji 
paspēs uz Paralimpiādes beigu daļu... 

Cīnoties pret sāļā ūdens izraisītiem 
ādas iekaisumiem, skalojoties tikai lietū, 
pārtikdami no rezervēm – puiši katrs 
zaudējuši 8-10 kg no sava ķermeņa 
svara. Tomēr abi optimistiski un lieliskā 
noskaņojumā par lielisko piedzīvojumu 
– airēties pāri Atlantijas okeānam. Divi 
brašie latvieši Kārlis Bardelis un Gints 
Barkovskis pavadījuši ceļā nu jau vairāk 
kā 100 dienas. Tam par godu, kā arī 
svinot Gintam 50. dzimšanas dienu – 
vīri sarīkojuši okeāna vidū nelielu “borta 
pikniku”. Jā, Gints atzīmēja savu 50 gadu 
dzimšanas dienu – uz ūdens – ietverts 
okeāna plašumos, un saņemdams 
apsveikumus gan no laivas biedra 
Kārļa, gan arī daudziem Radio SWH 
klausītājiem un līdzjutējiem. 

Bet tas iesākās ar laivas tīrīšanu 
– no ārpuses, kas nozīmē, ka vienam 
vajadzēja līst ūdenī, un kasīt nost no 
laivas dibena gliemežus. Šim nolūkam 
ļoti noderēja līdzpaņemtais ledus 
kasāmais no automašīnas logiem! Zem 
laivas biezā slānī bija iekrājusies dažāda 
flora un fauna, tādējādi palēninot gaitu, 
kā puiši lēsa – vismaz par 25%. Pēc 

tam slīde kļuvusi ievērojami vieglāka, un 
ātrums manāmi pieaudzis. 

Ar GPS regulāri veicot aprēķinus –
vīri nu jau ir lepni iepeldējuši Brazīlijas 
teritoriālajos ūdeņos, un dodas garām 
Trinidadas salām, kur atrodas Brazīlijas 
jūras kaŗa bāze. Piestāt gan neesot 
plānots, kaut vai viļņu un klinšaino krastu 
dēļ, jo bezmotora laivai tas varētu būt 
bīstami. Pat brazīlieši paši, kā stāsta 
Kārlis – tur ierodoties tikai caur gaisa 
“desantu”. Airētāji tomēr cer noorganizēt 
kādas bildes vai video atsūtīšanu 
līdzjutējiem, jo līdz šim vienīgā regulārā 
komunikācija ar ārpasauli ir satellītradio. 
Kā viņi izsakās abi esot izmainījušies tik 
ļoti, ka attēlā sevi gandrīz nepazīst. Nav 
jau arī brīnums, ņemot vērā apstākļus, 
kādos pavadīti trīs mēneši. (skat. rakstus 
“Ritumā” jūnija, jūlija un augusta numuros 
„Ar airiem pāri Atlantijas okeānam”). 
Ceļā jau daudz ir piedzīvots. Redzētas 
visvisādas zivis to skaitā arī neliela 
smaidīga haizivs, kas peldējusi līdztekus 
laivai, pavadot kādu posmu. Milzīgs 
bruņurupucis – kārtīga kafijas galdiņa 
lielumā – draudzīgi piepeldējis klāt 
apsveicināties... Un delfīnu lēkšana 
manīta nelielā attālumā. Bet liels valis 
ieturēdams pieklājīgu 20m distanci, 
pūsdams savas strūklas, appeldējis laivai 
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apkārt. Un kur tad divas lidojošās zivis, 
kas no rīta par priecīgu pārsteigumu 
gulējušas laivā!.. Kārie ceļinieki tās 
lietojuši ēsmai uz makšķerkāta, lai 
noķertu “lielo zivi”, kas arī esot izdevies, 
bet tā tiešām esot bijusi tik liela “Zive”, 
ka norāvusies un aizpeldējusi, tādējādi 
papildinot ceļiniekiem tikai piedzīvojumu 
sarakstu, bet ne ēdienkarti!  Ir baudīti 
fantastiskie skati dienām un naktīm – kad 
spīdošās aļģes apakšā un zvaigžņotā 
debess augšā rada iespaidu, ka slīdi 
taisni cauri mūsu Galaktikai – Piena 
Ceļam. Gluži kā dziesmas “Ziemeļmeita” 
turpinājumā, ko mūsu airētājiem būtu 
varbūt tad jāpārdēvē par „dienvidmeitu”... 
Latvijā populāro grupas „Jumprava” 
80to gadu dziesmu varam klausīties uz 
Youtuba - kā veltījumu drosmīgajiem 
jūrasbraucējiem: 

Gāju meklēt ziemeļmeitu - gaŗu tālu 
ceļu veicu - 

Lēni un par vēlu nācu - meklējot šo 
ziemeļmalu...

Naktī zvaigžņu jūrā redzu - debess 
malu šo - 

Kur mīt mana ziemeļmeita... 
Kā lai tieku vējiem līdzi, kas to 

apciemo - 
Gadi paiet viņu meklējot... 
Mana daiļā ziemeļmeita, kur ir tava 

baltā kleita - 
Kādi tagad zelta mati, kur ir tavi 

zvaigžņu rati?...  
Kārlis un Gints pa satelītradio intervijā 

uz jautājumu – vai viņiem nav gadījies 
redzēt arī kādas nāriņas? – izteicās, 
ka nāriņas gluži vēl neesot redzējuši, 
bet viss šis brauciens, pēc cerams, 
tā sekmīgā finiša noteikti likšoties kā 
vienreizējs sapnis. Sveicienus abiem 
ceļiniekiem caur radio SWH jau nes viņu 
pašu „ziemeļmeitas”, sūtot bučas un 
izturības vēlējumus kopā ar daudziem 
līdzjutējiem. 

Tuvojoties Trinidadas salai drosmīgos 
vīrus tomēr esot pārņēmusi kāda 
mistiska sajūta... Vēlāk tie atcerējās, ka 
tā vieta esot slavena ar NLO (UFO angl.) 
piezemēšanos un parādībam... 

Reizēm okeāna plašumos ir redzēti 
arī visādi kuģi, kas pēc sazināšanās 
brauca airētājiem apkārt lielu līkumu 
– ievērojot laivinieku maršruta credo. 
Līdz šim pietuvojušies trīs kuģi, un tikai 
tad, kad laivinieki bija piekrituši pieņemt 
piedāvāto palīdzību. Svaigas pārtikas 
papildinājumi un medikamenti – Gintam 
un Kārlim bijis neatsverams ieguvums. 
Maize, sviests, „Filadelfija” siers, zivju 
konservi, svaigi augļi un siltas vakariņas 
– to visu kuģinieki nolaiduši ar grozu 
pār bortu tieši laivā. Latvieši savukārt 
viņus uzcienājuši ar Laimas šokolādi un 
konfektēm, par ko savukārt, vīri uz kuģa 
bijuši iespaidoti (impressed angl.).  

Jau pirms brauciena airu laivā 
pāri Atlantijas okeānam – Kārlis un 
Gints daudzkārt izteicās, ka kaut arī 
šī brauciena fiziskais mērķis ir Rio, un 
iespējams Olimpiskās spēles, – tomēr 
abiem tas nozīmē kaut ko neaprakstāmi 
daudz vairāk. Var teikt – tas ir garīgs 
vingrinājums, kas apliecina, ka cilvēka 
spēkos ir ļoti daudz. Jāpiebilst, ka ar 
Riodežaneiro abu ceļinieku piedzīvojumi 
nebeidzas, bet turpinājumā ir plānots 
ar velosipēdiem doties no Rio cauri 
Eiropai uz Rīgu. Bet tas vēl priekšā. 
Patlaban – divi drosmīgie latvieši airējas 
Atlantijas okeāna tuksnesī, tuvodamies 
finiša taisnei, cīnīdamies un ļaudamies  
viļņiem un vējam. Varam Radio SWH 
mājas lapā uz interaktīvās kartes redzēt 
viņu atrašanās vietu ar dažu stundu 
pietuvinājumu.

Vēlam viņiem labu ceļavēju! ■
Raimonds Sokolovskis

(skat. – Radio SWH intervijas ar 
airētājiem “Uz Radio SWH viļņa lēnākais 
ceļš uz Rio!”)
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Sestdienas vakars 
latviešu namā

30. jūlija vakarā ienākot Mārtiņa 
Siliņa zālē varēja viegli iedomāties, ka 
esi ienācis naktslokālā.

Fonā skan mūzika, zāle pilna ar 
dažāda lieluma koši segtiem galdiņiem, 
sveces, un visu telpu pārklāj maigi 
sarkana gaisma. Var redzēt, ka te būs 
nopietna mūzicēšana, jo labu daļu no 
zāles aizņem mikrofoni un 
instrumenti.

I e radām ies  ag rāk , 
lai būtu droši, ka pirms 
priekšnesumiem varēsim 
kaut ko iekost, jo bi ja 
izsludināts, ka pārdos 
vieglas uzkodas. Uzkodas!? 
Tās jau b i ja  kār t īgas 
vakariņas ko Jānis Grauds 
un Mērija Atkinsone bija 
sarūpējuši. Un ne tikai 
vienas, bet pat ar izvēli! 
Un piedevām vēl izvēle 
no saldiem ēdieniem un 
kūkām!  Un par  p lašu 
atspirdzinājumu klāstu 
rūpējās Zintis Dakmantons.

Arī priekšnesumi šoreiz 
nebija no ierastajiem! Viktorija Mačēna 

bija pierunājusi kuplu pulku Latviešu 
namā vēl nedzirdētu mūziķu, kuŗus 
papildināja pašmāju ierastie meistari. 
Un lai klausītājus iesaistītu vakara 
notikumos, bija sarūpētas dziesmu 
lapiņas kopdziedāšanai.

Jau ar pašu pirmo uzvedumu zinājām, 
ka vakars būs īpašs. Uzstājās North Sea 
Salts (divas latvietes, norvēģiete un 
skots – Viktorija un Ella Mačēnas, Stine 
Baska un Džims Malherns) ar divām 

skotu dziesmām un vienu norvēģu. 
Skotu – Caledonia un I Am Ready 
For The Storm – vakaru. Norvēģu 
dziesma, Tir N’a Noir, tāda kā 
pazīstamāka, tuvāka. Varbūt 
tuvāka manai (latviešu) mūzikas 
izpratnei! Pavisam tuvas manai 
izpratnei bija sekojošās latviešu 
kopdziesmas. Novēroju, ka ne 
tikai latvieši tās aizrautīgi dziedāja, 
bet arī pie blakus galda sēdošie 
austrālieši. Nez kā viņiem gāja ar 
to izpratni? Visas kopdziesmas 
pavadīja orķestris – Viktorija, 
Andris Kariks, Ojārs Greste un 
Benijs Goldsmits. Instrumenti – 

North Sea Salts – Stine Baska, Viktorija 
Mačēna, Ella Mačēna un Džims Malherns.
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Viktorija Mačēna, Kara Hjeuita, Andris Kariks, Ojārs 
Greste un Benijs Goldsmits.
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daudzi un dažādi, pēc vajadzības. Un 
pēc patikas publika arī varēja piespēlēt 
līdz ar izdalītajām žvadzināmām olām!

Nākamais pārsteigums bija ka šim 
orķestrim ar klarineti priekšā stājās Kara 
Hjeuita ar pašas komponēto gabalu 
klezmer (austrumeiropas žīdu 
mūzika) stilā. Jautrs un aizraujošs 
gabals kam prasījās līdzi kustēties 
un plaukstas sist vai olas kratīt – 
ko publika arī labprāt darīja. Tad 
divi jau pazīstami gabali – latviešu 
Smukais dancis un Lambetvoks un 
nobeigumam atkal Kara ar orķestri 
ar otru klezmer stila kompozīciju. 
Karas enerģija un plaušas spējas 
ir apbrīnojamas!

Andrejs Mednis uz klavierēm 
visus iepriecināja ar Pavasara 
šalkām, un tad atkal kaut kas no 
pavisam citas pasaules malas. 
Džima ģitaras pavadījumā japāniete 
Msajo Kario mūs iepazīstināja ar 
Cosmos – modernu japāņu dziesmu 
kuŗā māte savas jūtas par meitas 
drīzo precēšanos izdzied izplatījumā. 
Interesanta, īpatna dziesma, vienlaikus 
moderna, vienlaikus klasiska – burvīgā, 
pārdzīvotā izpildījumā. Publikas aplausi 
ilgi un sirsnīgi.

Vēl dažas kopdziesmas pirms Benijs 
ar saksofonu stājās orķestra priekša ar 

divām pazīstamām melodijām 
– Take Five un Lopez. Kājas 
jau pašas no sevis lēca līdz 
taktī! Jautrs, smalki nostrādāts 
uzvedums.

Vēlreiz atgr iezās Kara, 
šoreiz ar pavisam cita – jazz 
stila klarinetes gabalu. Atkal 
burvīgs izpildījums latviešu 
namā nedzirdētai mūzikai!

Pēdējā kopdziesma un 
pēdējais uzvedums. Orķestris, 
Ella un Benijs šoreiz ar latviešu 
dūdām un Ai, dū, makaidū. 

Pirmā reize kad Benijs uzstājas ar nesen 
iegūtajām dūdām kuŗas neesot arī 
nemaz tik viegli mēģināt – ja grib uzturēt 
labas attiecības ar kaimiņiem! Tomēr 
likās, ka viņš ar dūdām un ar orķestri 

jau sen saauguši un samēģinājuši un 
publikas aplausi negrib rimties!

Divas stundas bija paskrējušas kā 
divdesmit minūtes. Paldies izpalīgiem, 
paldies mūziķiem, paldies Viktorijai par 
visu kopā savīšanu un paldies Jānim 
Graudam par vakara rīkošanu. Jaunais 
sarīkojums izdevās lieliski. Gaidīsim 
nākamo ar jauniem pārsteigumiem! ■

Jānis Čečiņš

Msajo Kario un Džims Malherns.
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Viktorija Mačēna, Ella Mačēna un Benijs 
Goldsmits ar dūdām.



34

Ručs un Norie
Ručs un Norie` ir Ināras Kolmanes  

filma par Norie Tsurutu, antropoloģijas 
maģistratūras studenti no Japānas un 
suitu sievu Ruču (Mariju Steimani). Norie 
ierodas Latvijā, lai pētītu un rakstītu 
savu maģistra darbu par suitu novadu 
Kuldīgas apkārtnē. Drīz izveidojas tuvas 
gara attiecības starp abām sievietēm. 
Norie padsmitgados zaudēja savu 
vecomāti, kas par viņu ļoti rūpējās, un 
Ručs tagad aizvieto vecomāti. 

Filmā rāda, kā Ručs māca Norie 
latviešu valodu, kā arī dzīves veidu. 
Viņa māca  par ķezberiem (skābajiem 
ķiršiem), liepām (sieviešu kokiem) un 
ozoliem (vīriešu kokiem), kā arī iemāca 
dziedāt Kur tu teci. Noriei ir gudra galva 
un viņa visu ātri iemācās.

Norie mācās, kā gatavot biezpienu, 
kā makšķerēt un kā kopt sakņu dārzu. 
Viņa arī piedalās katoļticīgo gājienā 
uz baznīcu un dziesmu svētkos Rīgā, 
tautas tērpā. Kad Noriei māca par 
latviešu kapu tradīcijām, Norie rāda, 
kā Japānā godina aizgājējus, saliekot 
rokas kopā, kā lūgšanā. Norie un Ručs 
viena otru pacienā ar savas zemes 
balzāmiem.

Noriei ir jāatgriežas Japānā, un mēs 
redzam pilsētas dzīvi tur. Kur Latvijā 
redzēja skaistus mežus un kokus, 
kas skara debesis, Tokijā redz tikai 
debesskrāpjus un dzīvi ļoti mākslīgā 
vidē. 

Tomēr Norie neaizmirst Ruču un 
raksta vēstules – Sveika Marija. Tokijā 
var arī iepirkt Latvijas smaržīgās ziepes. 
Saviem japāņu draugiem Norie māca 
latviski – labvakar, paldies, ļoti patīkami 
un kad uzdzeŗ otram, tad jāskatās 
acīs. Japānā cilvēki neapkampjas kā 
Latvijā. Latvijā Ručs un Norie ļoti sirsnīgi 
apkampās.

Norie stāsta, ka laiks pavadīts 

Latvijā bijis kā sapnis. Tokijā viņā strādā 
mašīnbūves fabrikā, lai nopelnītu naudu 
lidojumam atpakaļ uz Latviju.

Kā Ručs, tā arī Norie interesējas 
viena par otru tālumā. Ručs aizraksta 
Noriei, pēc tam kad notiek zemestrīce 
Tokijā, un Norie skatās futbola spēli 
starp Japānu un Latviju, kuŗu Japāna 
uzvar 3-0. Filma ir noteikti jānoskatās 
katram. ■

V.Krādziņš

Busiņš
Melburnas Latviešu ciema iedzīvotāji 

ir mīļi nosaukuši ciema divdesmit divu 
sēdvietu ciema autobusu par “busiņu”. 
Busiņš šofera Mārtiņa Birša vadībā 
sagādā ciema iemītniekiem daudz 
izprieces vadājot viņus uz iepirkšanos, uz 
sarīkojumiem un visādos izbraukumos.

Kam tad vienmēr nepatīk apciemot 
veikalus un ne tikai iepirkties, bet arī 
apskatīt jaunākās preces un modes? 
Kādu prieku tas sagādā iegūt vajadzīgas 
u n  d a i ļ a s 
mantas!

C i e m a 
t u v u m ā 
i r  v a i r ā k i 
lieli veikalu 
kompleksi , 
kur var at-
r a s t  v i s u 
v a j a d z ī g o 
un nevaja-
dzīgo. Kom-
pleksi ir ērti 
iekārtoti kur 
veikalus var 
samērā viegli 
aps ta i gā t , 
bet  ja  tas 
ir par grūtu 
var  no ī rē t 
elektriskus 
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Mārt iņš Biršs palīdz 
Mirdzai Ozoliņa iekāpt 
busiņā
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LASĪTĀJU DOMAS 

ratiņus un tad var apbraukāt veikalus 
lielā ērtībā. Te ciemā ir vairāki iedzīvotāji 
kuŗi labprāt apmeklētu veikalus, 
bet automašīnu trūkuma jeb kāju 
nespēju dēļ publiskais transports nav 
viegli pieejams. Busiņš piebrauc pie 
viņu mājiņu durvīm. Mārtiņš palīdz 
braucējiem iekāpt un izkāpt un pēc 
iepirkšanās atved pie durvīm.

Bus iņš  dod  i zdev ību  c iema 
iemītniekiem apmeklēt sarīkojumus 

Divi
2016. gada 30.maijā Botany līcī pie 

Botany kapsētas tika izkaisīti Izoldes 
Mārtiņsones (dzim. 11.1.1922., mir. 
2.07.2009., kremēta 9.07.2009.) un 
Jāņa Mārtinsona pīšļi (dzim. 1.6.1919., 
mir. 17.06.1996., kremēts 20.6.1996.). 
Piemiņas brīdī piedalījās Gundega 
Zariņa, Līga un Daiga Kurpnieces.

Pīšļi tika izkaisīti skaistajā Botany 
līča piekrastē, nolikti ziedi un nodziedāta 
dziesma „Div’ dūjiņas gaisā skrēja”. 
Dziesmas laikā pēkšņi parādījās divi 
taurenīši, kas kādu laiku lidinājās 

Sidnejas Botany līcis

apkārt, līdz visbeidzot izlidoja starp 
klātesošajiem, it kā atvadīdamies. 
Skaists un aizkustinošs mirklis.

Pīšļiem tikt izkaisītiem bija Izoldes 
vēlēšanās. ■

Daiga Kurpniece

Nepilnīgs SLT 
darbības pārskats

Skat. „Sidnejas Latviešu teātŗa (SLT) 
darbības pārskats”, Rituma augusta 
izdevumā, Nr. 740, 13. lpp.

Raksta autore piemin, ka 2015. 
gads bija „Raiņa rakstu gads”, bet to 
tomēr svinēja kā „Raiņa un Aspazijas 
gadu”. Anita Apele man atgādināja, 
ka biju apbalvota ar Aspazijas zelta 
gredzenu Sidnejas Kultūras Dienās 

par kostīmiem un dekorācijām mūsu 
teātŗa ansamblim Raiņa lugas „Indulis 
un Ārija” izrādei. Šis bija iemesls man 
rīkot izstādi par 60 gadu darbību teātrī ar 
foto un skicēm sniedzot Raiņa gaisotni 
abiem referentiem – Jurim Krādziņam 
un Kārlim Gulbergam (2015. g. 16. 
augustā; Red.).

To diemžēl autore ir piemirsusi 
pieminēt savā rakstā, bet apraksta 
filmas izrādi „Valentīna”, kuŗš pieder 
pavisam citai mākslas žanrai, jo teātŗa 
māksla atšķirās no cinematografijas 

Latviešu namā Elvudā un Daugavas 
Vanagu namā Ziemeļmelburnā, kā 
arī citās vietās. Elvudā un Ziemeļ-
melburnā ir bieži grūtības ar auto mašīnu 
novietošanu. Cik ērti ar busiņu piebraukt 
pie durvīm un bez uztraukumiem doties 
uz sarīkojumiem.

Busiņš gan ir vērtīgs īpašums ciema 
iemītnieku dzīvei! ■

Dimis Pešudovs
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ierakstu procesiem.
Arī apraksts par pieminētām vies-

izrādēm „Alma, Lība un Konstancija” 
ir kļūdainas – lugas izrādes ceļoja uz 
Brisbani un Melburnu nevis Kanberu. 
Un dekorātore šai lugai bija Vija Spoģe-
Erdmane. ■

SLT pārskata paplašinātāja,
Vija Spoģe-Erdmane

Doktrīna ar 
zinātnisku pamatu III 

- Mikrokosms. 
Visums un Pasaule sastāv no 

miniatūriem pikseļiem (pixels angl.), līdzīgi 
kā atainots filmā “Matrix”. Atoma kodols 
ir apmēram simttūkstoš reizes mazāks 
par atomu. Ar mūsdienu mikroskopiem ir 
atklāts, ka mazākās daļiņas (particles angl.), 
kas eksistē telpā – izmēri ir 10 (-33) pakāpē 
cm, un nekā mazāka par to nav. Ja vēl to 
pārdala “uz pusēm” - tai zūd lokalitāte telpā 
(locality angl.). Daļiņām, kas ir mazākas 
par atoma kodolu, nav “lokalitātes”, saka 
arī David Bohm. Un 1982. gadā Rožē to 
demonstrēja ar eksperimentu. Tāpat īsākais 
Laika posms ir 10(-43) pakāpē sekundes, 
jeb “viens mirklis”. Laiks plūst kā filma, 
kas sastāv no atsevišķiem kadriem, kur 
katrs no šiem kadriem stāv uz vietas kā 
fotografija.  Laiks tek ar ātrumu biljoniem 
kadru sekundē, un tas atbilst mūsu Apziņas 
uztveres ātrumam nomoda stāvoklī.

Telpa.
Telpa šodien tiek saprasta, kā viens 

totāli milzīgi gigantisks enerģijas lauks, 
kuŗā, tā sakot, “peld” Visums. To mēdz 
saukt arī par Vienoto lauku jeb angl. 
- unified field vai arī zero point field 
(G.Braden u.c.). Kā zinām jau sen – 
absolūts vakuums neeksistē. Visur kaut 
kas atrodas, un – telpas lielāko daļu 
piepilda enerģijas, vibrācijas, frekvenču 

gammas un tā tālāk. Pie tam – daudzos 
līmeņos, kam vienā galā atrodas Matērija 
un otrā galā atrodas Gars. Matērija ir 
mazākumā.

Spēks.
Spēks ir – gandrīz var teikt – visam 

pamatā. Atcerēsimies, ko Bībele saka, 
ka „Dieva valstība stāv nevis vārdos, bet 
Spēkā.” (I Kor.4:20). Arī viens no mūsdienu 
zinātnes fundamentāliem atklājumiem ir, 
ka – viss ir SPĒKS. Šodien, to raksturojot, 
plaši lieto terminu ENERĢIJA.

Tas nozīmē, ka visur ir Enerģija. Pat 
Matērija ir Enerģija. Jo Matērija ir tikai 
Enerģijas sabiezinājums, var teikt – 
Enerģijas forma. Enerģija tāpat ir gaisā, 
ūdenī, ugunī, u.t.t. 

Runājot par Enerģiju, ir jāatceras, ka 
tai piemīt daudz formu un izpausmju. 

Saskaņā ar mūsdienu biofizikas 
nozari – biofotoniku (biophotonics angl., 
sk. references) - cilvēka ķermenis 
savās robežās ietver milzīgu daudzumu 
enerģētisko sfēru, kas pārstāv gan 
atsevišķus orgānus, gan arī šiem 
orgāniem atsevišķas funkcionālās daļas. 
Enerģētiskā sfēra ap orgānu - tās ir šī 
orgāna specifiskās vibrācijas, ko agrāk 
sauca par auru. Uz šo vibrāciju intensitāti 
norāda orgāna fiziskais stāvoklis –- jo 
orgāns ir veselīgāks, jo spēcīgākas 
vibrācijas, un atbilstoši, lielāka pati 
enerģētiskā sfēra.

Savukārt, visu orgānu enerģētiskās 
sfēras izdala īpašas vibrācijas, kuŗas 
izveido cilvēka ķermenim apkārt kopējo 
auru. Šodien jau atsevišķus tās spektrus 
var fotografēt.  

Cilvēks.
Mēs nākam no zvaigznēm. Mūsu 

izcelsme ir debesīs. Mūsu Gars ir izgājis 
no Visa Avota jeb Dieva, no kā visi 
ir izgājuši. Bet mūsu fiziskā miesa ir 
radīta no Zemes elementiem. Mēs paši 
esam Gars/Dvēsele jeb tava Apziņa – 
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tas ir tas īstenais “Tu” pats. Mēs esam 
Gaismas būtnes ar šobrīd “fiziskuma” 
pieredzi nevis otrādi – fizisks radījums 
ar „garīguma” pieredzi. Mēs nesam sevī 
visu, kas vajadzīgs bezgalīgai uzcelsmei 
un gara, prāta un miesas izaugsmei. Visai 
Cilvēcei enerģētiskie parametri lēni bet 
pakāpeniski kļūst gaišāki. Civilizācijas 
mērogā tas ir lēns process un prasa gadu 
tūkstošus, kas tomēr Kosmiskā mērogā 
ir ārkārtīgi īss periods.  Bībelē ir teikts: 
“...topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no 
spožuma uz spožumu.”

Cilvēks ar visu turpina virzīties uz 
augšu. ■

Raimonds Sokolovskis

(referencēm sk. D.Sc. Thornton 
Streeter “Centre for Biofield Sciences”, 
Gregg Braden “The Divine Matrix” par 
biofotoniku un Vienoto lauku (“unified 
field” angl.), kā arī Charles W.Leadbeater, 
Arthur E.Powell, Dr.Michael Newton, 
un arī “Three waves of volunteers” by 
Dr.Dolores Canon, un Darryl Anka/
Bashar, u.c., sk. arī marta “Ritumā” 
Nr. 735. rakstu “Doktrīna ar zinātnisku 
pamatu” 1.daļu, un augusta “Ritumā” 
Nr.740. - 2.daļu”  )

(Bībelē sk. Lk.3:23-38, II Kor.3:18, I 
Kor.15:47-49, Atkl.10:7, Atkl.16:17, u.c.)

23. augustā
Lielā daļā Eiropas un Latvijā atzīmē 
staļinisma un nacisma upuru piemiņas 
dienu 

Šodien (23. augustā) lielā daļā Eiropas 
un arī Latvijā tiek atzīmēta staļinisma un 
nacisma upuru atceres diena. Bijušajā 
Padomju Savienībā un tās satelītvalstīs 
staļinisma režīma upuru skaits sasniedza 
ap 20 miljoniem cilvēku, tomēr, atšķirībā 
no nacistiem, vairums padomju kara 
noziedznieku ir palikuši nesodīti. 

Šodien aprit 77 gadi, kopš Maskavā 
tika parakstīts Molotova-Ribentropa pakts, 
un tiek pieminēta arī «Baltijas ceļa» 27. 
gadadiena. Molotova-Ribentropa pakta 
oficiālais nosaukums bija Neuzbrukšanas 

līgums starp Vāciju un PSRS. To 1939. gada 
23. augustā parakstīja PSRS ārlietu tautas 
komisārs Vjačeslavs Molotovs un Vācijas 
ārlietu ministrs Joahims fon Ribentrops. 
Neuzbrukšanas līgums bija spēkā līdz 1941. 
gada 22. jūnijam, kad Vācija uzbruka PSRS. 

P a k t s  s a t u r ē j a  t r ī s  s l e p e n u s 
papildprotokolus, kuri sadalīja Somiju, 
Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Rumāniju 
PSRS un Vācijas interešu sfērās. Pakta 
rezultātā vispirms no PSRS interešu sfēras 
tika repatriēti vācu tautības iedzīvotāji, 
un tad šajās valstīs atbilstoši līgumam 
iebruka abu lielvalstu karaspēki. Tā rezultātā 
Latviju, Lietuvu un Igauniju okupēja PSRS, 
Polija tika sadalīta starp PSRS un Vāciju, 
savukārt Somija Ziemas kara rezultātā un 
Rumānija bija spiestas atdot PSRS daļu 
savas teritorijas. 
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1940. gada 17. jūnijā padomju tanki 
okupēja neatkarīgo Latvijas Republiku, 
realizējot paktā deklarēto interešu sfēru 
sadali, un pārtrauca tās neatkarību. Kā 
atbilde uz 1939. gada 23. augustā slēgto 
Molotova-Rībentropa paktu un tā slepeno 
papildprotokolu, ar kuru tika pārdalītas 
nacistiskās Vācijas un PSRS ietekmes 
zonas Eiropā un kuru rezultātā bija cietušas 
Baltijas valstis, 1989. gada 23. augustā notika 
«Baltijas ceļš». Tā bija Baltijas valstu kopīga 
akcija, kuras laikā apmēram divi miljoni 
cilvēku sadevās rokās un izveidoja apmēram 
600 km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas 
valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, 
tādā veidā simbolizējot šo tautu vienotību. 

2009. gada jūlijā Saeima ārkārtas sesijā 
kā steidzamus divos lasījumos pieņēma 
grozījumus likumā «Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām», nosakot, ka 23. 
augusts turpmāk tiks atzīmēts kā staļinisma 
un nacisma upuru atceres diena. (apollo.lv)
Eiropas Komisija izdod Molotova-
Ribentropa pakta gadskārtai veltītu 
paziņojumu 

Eiropas Komisija (EK) ir nākusi klajā 
ar paziņojumu par Molotova-Ribentropa 
pakta parakstīšanas gadskārtu 23. augustā, 
kurā Eiropas mērogā tiek atzīmēta visu 
totalitāro un autoritāro režīmu upuru piemiņas 
diena, vēsta aģentūra Leta-BNS. Šodien 
ir arī Baltijas valstu miermīlīgās brīvības 
atgūšanas akcijas gadadienu, kad cilvēki 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 1989. gadā 
vienlaikus sadevās rokās, atgādinot pasaulei 
par okupāciju, kas bija Padomju savienības 
un Vācijas pakta sekas. 

Ei ropas Par laments 2008.  gadā 
pasludināja Molotova-Ribentropa pakta 
parakstīšanas gadskārtu 23. augustā par 
Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres 
dienu. Paziņojumā, kuru Briselē EK vārdā 
pirmdien publicēja EK pirmais viceprezidents 
Franss Timmermans, Eiropas Savienības 
(ES) tieslietu komisāre Vera Jourova un 
izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta 

komisārs Tibors Navračičs, ir teikts, ka 
piemiņas diena liek atcerēties mācības, 
kas gūtas no šīs Eiropas vēstures tumšās 
lappuses, kāda bija pakta parakstīšana starp 
Padomju Savienību un nacistisko Vāciju. 

EK paziņojumā atgādina sabiedrībai, ka 
1939. gada 23. augustā Padomju Savienības 
ārlietu ministrs Vjačeslavs Molotovs un 
Vācijas ārlietu ministrs Joahims Ribentrops 
parakstīja paktu, kas atnesa “desmitiem 
miljonu cilvēku deportācijas, spīdzināšanas 
un slepkavības totalitāro režīmu laikā”. 

“77 gadus pēc pakta parakstīšanas mēs 
pieminēsim visus totalitāro un autoritāro 
režīmu, kas 20.gadsimtā atstājuši rētas daļā 
Eiropas, upurus. Totalitāro un autoritāro 
režīmu upuru Piemiņas diena Eiropas mērogā 
saglabā upuru piemiņu dzīvu un godina 
viņus. Pieminēšana palīdz mums atcerēties 
mācības, kas gūtas no šīs tumšās lappuses 
Eiropas vēsturē,” teikts EK paziņojumā. 

“Laimīgā kārtā tagadnes eiropiešu jaunās 
paaudzes nav pieredzējušas dzīvi totalitārā 
vai autoritārā režīmā. Tomēr mēs nekad 
nedrīkstam uzskatīt mūsu brīvības par 
pašsaprotamām. Tāpēc vēsturiskās atmiņas 
saglabāšana un mūsu uzticība demokrātijai, 
pamattiesībām un likuma varai paliek 
svarīgāka nekā jebkad agrāk. Atmiņai par 
Eiropas vēsturi ir jāveicina mūsu apņēmība 
cīnīties par mūsu kopīgajām vērtībām un 
principiem,” teikts paziņojumā. (irlv.lv) 
Baidens: Trampa izteikumus par Baltijas 
valstīm nav jāņem vērā 

ASV prezidenta amata kandidāta no 
Republikāņu partijas Donalda Trampa 
izteikumi saistībā ar Balt i jas valstu 
neaizstāvēšanu nav jāņem vērā, otrdien 
(23. augustā) pirms tikšanās ar Baltijas valstu 
prezidentiem teica ASV viceprezidents Džo 
Baidens. 

Viņš uzsvēra,  ka ASV ir  gatava 
nodrošināt NATO līguma 5. panta izpildīšanu 
nepieciešamības gadījumā, norādot, ka grib, 
lai visi to saprot. Viņš arī norādīja, ka tiks 
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pastiprināta bruņoto spēku klātbūtne Baltijas 
valstīs. «Esam pilnībā apņēmušies īstenot 
saistības, kuras esam uzņēmušies,» teica 
ASV viceprezidents. 

«Gribu, lai ir pilnībā skaidrs. Visiem 
cilvēkiem Baltijas valstīs. Mēs - ASV - esam 
apņēmušies pildīt NATO līguma 5. pantu. Mēs 
sakām to, ko domājam. Mēs nekad neesam 
atteikušies no jebkādām savām saistībām. 
Mūsu svētais gods ir no tā atkarīgs. Dažreiz 
mēs kaut ko dzirdam no otras partijas 
prezidenta kandidāta – tas nav jāņem vērā. 
Viņš nesaprot. Abas politiskās partijas ir 
apņēmības pilnas pildīt visas saistības, kuras 
esam uzņēmušies Varšavas samitā,» teica 
Baidens. 

Viņš norādīja, ka nav patiesi uzskati, 
ka ASV kaut kādā veidā vēlētos aiziet 
no Baltijas reģiona. «Mūsu klātbūtne tiks 
pastiprināta. Patiesībā - Krievijas pierobežā 
būs vairāk NATO partneru. Mēs esam 100% 
apņēmušies pildīt savas NATO saistības, 
īpaši Ziemeļatlantijas līguma 5. pantu,» 
uzsvēra ASV viceprezidents. 

Baidens teica, ka viņam ir liels gods būt 
Latvijā un ka šī ir vēsturiska diena. Viņš 
minēja, ka atceras Baltijas ceļas notikumus, 
kad vēl bija jauns senators. Saistībā ar 
gaidāmo tikšanos ASV viceprezidents teica, 
ka ar Baltijas valstu prezidentiem pārrunās 
dažādas tēmas. [...] (apollo.lv)
24. augustā
ASV viceprezidents Baidens: Esmu lepns 
būt brīvā un neatkarīgā Latvijā 

“ASV izturas ar svētu pienākumu pret 
NATO līguma piekto pantu, mēs no savām 
saistībām nekad neesam atteikušies. Tas, ko 
jūs nejauši dzirdat no citas partijas prezidenta 
kandidāta, nav jāuztver nopietni,” uzrunājot 
medijus pirms savas tikšanās ar Baltijas valstu 
prezidentiem, teica ASV viceprezidents Džo 
Baidens. Šādam paziņojumam ir nomierinošs 
raksturs, jo nesen ASV Republikāņu partijas 
prezidenta amata kandidāts Donalds Tramps 
izteicās, ka ASV varētu arī neaizstāvēt 
savus sabiedrotos, ja tie paši nepilda savas 

saistības pietiekami daudz naudas atvēlēt 
aizsardzībai. “Mūsu apņemšanās aptver 
abas politiskās partijas. Mūsu saistības 
no jauna tika atjaunotas NATO Varšavas 
samitā. Tās ir uzlabotas, reģionā būs vairāk 
NATO sabiedroto pie Krievijas robežas. 
Mēs esam simtprocentīgi noskaņoti izpildīt 
mūsu saistības pret NATO,” piebilda ASV 
viceprezidents. Tāpat īsajā uzrunā viņš 
atcerējās 1989. gada 23. augustu, kad viņš 
kā jauns senators kopā ar saviem kolēģiem 
ir skatījies uz Baltijas ceļu, kurā cilvēki 
sadevušies rokās, un viņam tas šķitis kā 
vēsturi atjaunojošs brīdis. 

ASV viceprezidents vakar (23. Aaugustā) 
Latvijā ieradās savas Eiropas vizītes laikā, 
kurā viņš pēc Latvijas plāno apmeklēt Turciju 
un Zviedriju. Baidens Latvijā tikās ar visiem 
trim Baltijas valstu prezidentiem – Latvijas 
prezidentu Raimondu Vējoni, Lietuvas 
prezidenti Daļu Grībauskaiti, kā arī Igaunijas 
prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu. Baltijas 
valstu prezidenti īsajās uzrunās presei 
uzsvēra stratēģiskās partnerības nozīmi 
ar ASV. Ar viņiem Dž. Baidens pārsprieda 
NATO Varšavas samitā pieņemtos lēmumus, 
kas skar Baltijas valstu aizsardzību, kā arī 
ekonomiskos jautājumus. 

ASV Austrumeiropā, ieskaitot arī Baltiju, 
kopumā gatavas izvietot 4,2 tūkstošus 
karavīru, papildu jau NATO Varšavas samitā 
pieņemtajiem lēmumiem, pavēstīja Džo 
Baidens. Viņš paskaidroja, ka karavīri 
Baltijas valstīs piedalīsies vairākos desmitos 
dažādu mācību, ziņo BNS. Kopumā tā būs 
viena mehanizētā brigāde, kopā ar militāro 
aprīkojumu un tehniku. 

“Maskavai ir jāzina – mēs domājam to, ko 
mēs sakām. Mēs vienmēr atbildēsim visiem 
izaicinājumiem. Eiropā notiek agresija, un 
mēs esam gatavi uz to reaģēt. Uzbrukums 
vienam – ir uzbrukums visiem,” uzsvēra 
Baidens. 

ASV viceprezidents atgādināja, ka 
Vašingtona jau tagad aktīvi sadarbojas 
ar Baltijas valstīm bruņojuma ziņā, tā, 
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piemēram, Igaunija ir iegādājusies “Javelin” 
prettanku raķetes, bet Latvijas armija jau 
apgūst ASV radiolokatorus “Sentinel”. 

“Draudzība starp Baltijas valstīm un ASV 
ir mūžīga,” teica Baidens, norādot, ka ASV 
NATO līguma 5. pantu uzskata par “savu 
svētu apņemšanos”. 

Uzrunā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
(LNB) Baidens norādīja, ka Latvija ir 
civilizāciju krustpunkts, tilts starp Rietumiem 
un Austrumiem. “Neraugoties uz to, latviešiem 
ir sava pašapziņa un valoda, un viņi ir 
pelnījuši tādu pašu cieņu kā citas tautas,” par 
Baidena sacīto ziņo BNS. 

ASV viceprezidents kā piemēru minēja 
latviešu folkloras motīvus par Gaismas pili, 
kuru Latvijai ir izdevies uzcelt no jauna. 
“Esmu lepns būt brīvā un neatkarīgā Latvijā,” 
teica Baidens. ASV viceprezidents uzsvēra, 
ka Baltijas iedzīvotāji ir iedvesmojuši lielu daļu 
pasaules, tostarp arī viņu, pirms 27 gadiem 
piedaloties Baltijas ceļā. Baidens atkārtoti 
uzsvēra, ka ASV nekad nav atzinušas Baltijas 
okupāciju: “ASV neatzīst ietekmes sfēras. 
Neatkarīgām valstīm ir tiesības izvēlēties 
savus sabiedrotos, savus ceļus.” 

Ministru prezidents Māris Kučinskis 
uzsvēra, ka Baidena vizīte ir vajadzīga un 
nepieciešama, jo tādējādi tiek apliecināts, 
ka Baltijas valstis drošības jautājumos 
var paļauties uz ASV neatkarīgi no ASV 
prezidenta vēlēšanu iznākuma. Kučinskis 
informēja, ka tikšanās laikā ar Baidenu tika 
pārrunāti ne tikai drošības jautājumi, bet 
arī jautājumi, kas saistīti ar tieslietu jomu, 
maksātnespējas procesu, finanšu sektoru 
u.c. Tāpat pēc ASV viceprezidenta iniciatīvas 
tika runāts par energodrošības jautājumiem. 
“Guvām pozitīvu signālu, ka enerģētikas 
jomā varam rēķināties vismaz ar ASV 

ekspertīzi. Baidens solīja ASV palīdzību, 
lai Baltijas valstis būtu drošas par savu 
enerģētisko neatkarību,” par premjera sacīto 
ziņo aģentūra Leta. 

Kučinskis uzsvēris, ka energodrošības 
stiprināšana, tostarp energopiegāžu 
diversif ikāci ja, ir  Latvi jas priori tāte, 
informēja Valsts kancelejas Komunikācijas 
departamentā. Turklāt šajā jautājumā tiek 
saskatīts potenciāls ciešākai sadarbībai 
ar ASV gan divpusējā, gan arī reģionālā 
mērogā. Gan Baidens, gan Kučinskis bijuši 
vienisprātis, ka enerģētikas jomā pastāv labas 
sadarbības iespējas, ņemot vērā, ka Latvija 
pašlaik īsteno gāzes tirgus liberalizāciju. 

Latvi jas Universi tātes Juridiskās 
fakultātes studente Anete Kalniņa: “No 
Baidena sagaidu, ka viņa vizīte būs signāls 
Trampam un Putinam, ka ASV ir Baltijas 
valstu sabiedrotā, turklāt vizītei ir zināms 
simbolisms, jo tā notiek Baltijas valstīm 
būtiskā datumā.” Viņa uzskata, ka šī vizīte 
ir apliecinājums, ka ASV ir svarīga Latvija 
un tagad galvenais no ASV puses ir izvirzīt 
tālākos mērķus sadarbībā. “Mēs, sociālo 
zinātņu studenti – juristi, politologi, sociologi 
un topošie komunikācijas speciālisti –, esam 
sabiedriski un politiski aktīvi un sekojam 
notiekošajam,” piebilda A. Kalniņa. [...] 
(Latvijas Avīze, autors Ģirts Vikmanis)
Latviešu diaspora ik gadu valsts 
ekonomikā iegulda ap 500 miljoniem eiro 

Latviešu diaspora ik gadu valsts 
ekonomikā iegulda ap 500 miljoniem eiro, 
šorīt (24. augustā) Latvijas Radio 1 stāstīja 
Ārlietu ministrijas (ĀM) speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris 
Elferts, kurš pēc divu gadu darba beidz 
pildīt pienākumus, citē aģentūra Leta. 
Vairāki miljoni eiro arī aizplūst no Latvijas 
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diasporas virzienā, bet bilance kopumā 
noteikti ir pozitīva, teica vēstnieks. Amatā 
viņu nomainīs Atis Sjanīts. 

Elferts stāstīja, ka vairāk sadarbojies ar 
diasporas organizācijām. Elferts priecājās 
par pasaules latviešu ekonomikas forumu 
sarīkošanu, par atbalstu Latvijas Universitātes 
Diasporas un migrācijas pētījumu centra 
dibināšanā, tāpat šogad sarīkots trešais 
konkurss, lai atbalstītu diasporas medijus. 

Viņš īpaši izcēla darbu jauniešu 
jautājumos, piemēram, atbalstīta pasaules 
latviešu jauniešu organizācijas dibināšana, 
kas esot svarīgi, jo jaunieši veido savu “es” un 
šajā laikā ir svarīgi veidot viņiem piederības 
sajūtu Latvijai. Ja cilvēkiem ir draugi Latvijā, 
viņi paliek latvieši, pretējā gadījumā viņi 
ātri asimilējas, secina vēstnieks. Ar daļēju 
Latvijas valsts atbalstu pašlaik strādājot 
vairāk nekā 100 tautiešu skoliņas ārzemēs. 
Šogad tādas dibinātas Grieķijā un Turcijā, 
pērn - Ziemeļitālijā. 

Elferta vērtējumā, nauda nav izšķirīgais 
faktors sadarbībā ar diasporu, jo no valsts 
puses nekad nebūšot iespējams apmierināt 
visus pieprasījumus. Daļa ĀM politikas bijusi 
vērsta uz cilvēkiem, kas atgriežas vai vēlas 
atgriezties Latvijā. Šajā jomā Elferts īpaši 
jutis, ka nepieciešams atbalsts bērniem, 
kuriem jāsāk iet skolā, nepieciešama 
diasporas studentu piesaiste augstskolām 
un arodskolām, tālmācības rīku ieviešana. 
Jāveicina diasporas tūrisms uz Latviju. (irlv.lv)
Ārzemju latviešus mudina viesoties 
Latvijā un dokumentēt latviešu pēdas 
pasaulē 

Lai noturētu ārzemēs dzīvojošo latviešu 
un Latvijas izcelsmes cilvēku ciešāku 
saikni ar Latviju, Ārlietu ministrijā speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos 
Pēteris Elferts intervijā Latvijas Radio mudina 
veicināt diasporas tūrismu uz Latviju. Tāpat 
viņš aicina dokumentēt latviešu pēdas 
pasaulē. 

Daļa cilvēku no Latvijas uz ārzemēm 
aizbraukuši ekonomisku apsvērumu dēļ, bet 

atgriežas jau citas motivācijas dēļ. Tāpēc, 
piemēram, būtu jāuzrunā ģimenes, kurās 
bērni drīzumā sāks skolas gaitas. Tāpat būtu 
jāmēģina piesaistīt diasporas jaunieši Latvijas 
universitātēm un arodskolām, tostarp mācību 
apmaiņas programmā, uzskata Elferts. 

Domājot par Latvijas simtgadi, būtu 
jāveicina diasporas tūrisms. “Īpaši aicinātu 
jebkuru, kas ir saistīts ar Latviju, vismaz reizi 
nākamajos piecos gados apmeklēt Latviju,” 
mudina Elferts. 

Tāpat viņš aicina apzināt un dokumentēt 
latviešu pēdas pasaulē: “Ļoti svarīgi, ka mēs 
paši apzinām, dokumentējam mūsu stāstu, jo 
latviešu vai Latvijas izcelsmes cilvēka stāsts 
ārvalstīs ir mūsu kopīgais stāsts. Un jāsaprot, 
ka neviens to nestāstīs mūsu vietā.” Elferts 
uzsver, ka latviešu pēdas pasaulē ir Latvijas 
kultūras mantojuma bagātība. 

Savukārt, komentējot ārzemēs dzīvojošo 
tautiešu piederību savai izcelsmes tautai, 
speciālo uzdevumu vēstnieks norāda, ka 
būtiski ļaut jauniešiem sevi apzināties kā 
latviešiem. Tāpēc viņš ir gandarīts par 
latviešu jauniešu organizācijas dibināšanu. 
Turklāt jauniešiem ir tas vecums, kad tiek 
veidots savs “es” un sava identitāte, arī 
piederības sajūta. Tāpēc ar šo organizāciju 
mēģināts radīt apstākļus, lai latviešu jaunieši 
sadraudzējas. “Ja latviešiem būs latviešu 
draugi ārzemēs, viņi paliek latvieši. Ja 
nav latviešu draugu, viņi ātri integrējas un 
asimilējas,” saka Elferts. [...] (lsm.lv)
Mobilais ceļvedis Rozentāla pasaulē 

Vērienīgā izstāde “Janis Rozentāls 
(1866–1916). Māksla un tehnika” Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā ir viens no 
mākslinieka 150 gadu jubilejas programmas 
centrālajiem notikumiem. Muzejs sadarbībā 
ar Baltic International Bank, LG Electronics 
Latvia un CUBE Mobile sagatavojis īpašu 
ceļvedi ekspozīcijā – Jaņa Rozentāla 
«gaismas bildes». Tas veidots konkrētajai 
izstādei un ļauj pētīt fotogrāfijas, kas slēpjas 
aiz gleznotāja kompozīcijām. Rozentāls 
bieži izmantojis attēlus, ko lielākoties pats 
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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

izgatavoja. Pašlaik zināmi ap 200 Rozentāla 
foto uzņēmumu. Mobilais ceļvedis pieejams 
LNMM mobilajā aplikācijā Mākslas muzejs 
latviešu, angļu un krievu valodā. Atklāsies 
daudzu slavenu Rozentāla gleznu stāsti. 
Izstāde skatāma līdz 30. oktobrim. (Diena)
25. augustā
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
izsaka līdzjūtību Itālijai 

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
izsaka līdzjūtību Itālijai saistībā ar tās vidienē 
24. augustā notikušo zemestrīci, kurā 
gājuši bojā vismaz 247 cilvēki, vairāki simti 
ievainoti un pazuduši bez vēsts.Saeimas 
priekšsēdētāja pauž visdziļākos līdzjūtības 
apliecinājumus bojā gājušo un ievainoto 
ģimenēm, kā arī novēl drīzu atveseļošanos 
cietušajiem. (saeima.lv, apollo.lv)
Pauls Raudseps: Ir milzīga privilēģija būt 
mazas valsts ārlietu ministram, jo var 
runāt patiesību 

Kas iestājās par Baltijas valstīm, kad 
to ārlietu ministriem liela starptautiska 
organizācija parādīja durvis? 

1990. gada jūnijā Kopenhāgenā notika 
liela Helsinku pakta parakstītājvalstu 
apspriede par cilvēktiesībām Eiropā. Visas 
trīs Baltijas valstis, kuras tā gada pavasarī 
bija lēmušas par neatkarības atjaunošanu, 
uz turieni nosūtīja savus ārlietu ministrus. 
«Mēs jau bijām ieņēmuši savas vietas zālē,» 
dokumentālajā filmā “Tie, kas uzdrošinās” 
stāsta tā laika Latvijas ārlietu ministrs Jānis 
Jurkāns, «bet tad ieradās [PSRS prezidents] 

Gorbačovs un [aizsardzības ministrs] 
Jazovs.» Padomju pārstāvji paziņoja - ja 
te sēdēs Baltijas pārstāvji, mēs konferencē 
nepiedalīsimies. Jurkānam un viņa kolēģiem 
bija jādodas prom. 

Tomēr vienas valsts pārstāvis nevarēja 
samierināties ar šo netaisnību - Islandes 
ārlietu ministrs Jons Baldvins Hanibalsons. 
Savā runā viņš nosodīja Rietumu demokrātiju 
ārlietu ministru lēmumu izraidīt no zāles 
Baltijas neatkarības kustību demokrātiski 
ievēlētos līderus. Pēc uzstāšanās pie viņa 
pienāca ASV delegācijas pārstāvis, apkampa 
un kaismīgi teica: ir milzīga privilēģija būt 
mazas valsts ārlietu ministram. Jūs varat 
runāt patiesību. 

Kā redzams minētajā filmā, Hanibalsons 
turpināja atbalstīt Bal-tijas valstis un ne 
tikai starptautiskās konferencēs mierīgās 
Rietumu galvaspilsētās. Pēc padomju spēku 
uzbrukuma Viļņas TV tornim 1991. gada 
janvārī, kurā gāja bojā 14 cilvēku un 702 tika 
ievainoti, viņš ieradās Lietuvā, lai apliecinātu 
savu solidaritāti ar Maskavas vardarbības 
upuriem. Viņš bija pirmā tik augsta līmeņa 
Rietumu amatpersona, kas apmeklēja Viļņu, 
un tas bija liels morāls atbalsts lietuviešiem. 
Pēc 1991. gada augusta puča un Latvijas 21. 
augusta deklarācijas par pilnīgas neatkarības 
atjaunošanu Islande bija pirmā valsts, kas 
atzina Baltijas valstu neatkarību de facto - 
Hanibalsons vēstuli par diplomātisko attiecību 
atjaunošanu nosūtīja Jurkānam jau 22. 
augustā. 



43

Ne vienmēr viņam gāja viegli. Citi 
rietumvalstu līderi uz Hanibalsona izteicieniem 
reaģēja, kā viņš stāsta, «vispirms ar klusumu, 
tad ar izteiktu aizkaitinājumu - kāpēc jūs visu 
laiku mūs traucējat? - un visbeidzot ar kritiku, 
ka jūs apdraudat Gorbačova režīmu», kura 
saglabāšanu daudzi Rietumu politiķi uzskatīja 
par atslēgu aukstā kara izbeigšanai. Pašā 
Islandē viņam uzbruka ietekmīgā zvejas 
industrija, kas baidījās, ka ārlietu ministra 
nostāja varētu kaitēt biznesam ar PSRS. 
(Ņemot vērā mūsu zivsaimnieku sūk-stīšanos 
par Latvijas ārpolitiku un vairāku ZZS ministru 
neseno tikšanos ar Krievijas vicepremjeru 
zivju pārstrādes rūpnīcas cehā, gandrīz jāsāk 
domāt, ka pastāv kāda Šprotu Internacionāle, 
kas jau gadiem sapinusies Maskavas 
izmestajos tīklos.) 

Tomēr Hanibalsons neatlaidās, un beigās 
viņam izrādījās taisnība. Pēc 21. augusta 
visas lielās Rietumu valstis - Vācija, Francija, 
Lielbritānija un ASV - sekoja viņa pēdās, 
atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Baltijas 
valstīm un lēnā garā aprada ar domu, ka to 
vieta ir Rietumu pasaulē. (Tagad, pēc 25 
gadiem, Igaunija, Latvija un Lietuva ir ciešāk 
integrēta visās galvenajās Rietumu struktūrās 
- NATO, ES, eirozonā utt. - nekā jebkura no 
mūsu Skandināvijas kaimiņvalstīm.) 

Pirms dažām dienām Hanibalsons bija 
ieradies Rīgā, lai kopā ar citiem tā laika 
lieciniekiem no ziemeļvalstīm atzīmētu 21. 
augusta deklarācijas gadadienu un piedalītos 
viņa darbībai veltītas filmas pirmizrādē Rīgā. 
Simboliski - dienu pēc tam, kad mazās 
Islandes bijušais ārlietu ministrs Hanibalsons 
aizlidoja gandrīz nepamanīts, visas Latvijas 
uzmanības centrā bija ASV viceprezidenta 
Džo Baidena vizīte Rīgā. Lieliskā, spēcīgā 
runā viens no pasaules varenāko valstu 
līderiem apliecināja, ka NATO sabiedroto 
aizstāvēšana ir ASV svēts pienākums, ka 
«mēs gribam, lai jūs zināt, mēs gribam, 
lai Maskava zina - mūsu teiktais ir mūsu 
pārliecība» un «mēs esam absolūti, pilnīgi, 
simtprocentīgi gatavi pildīt mūsu NATO 

saistības». Turklāt Baidens sevišķi uzsvēra, 
ka republikāņu prezidenta kandidāta Donalda 
Trampa gatavība apšaubīt šīs saistības «nav 
jāņem nopietni», jo ASV ir plaša politiska 
vienprātība abās partijās par NATO nozīmību. 
Tramps «nezina, par ko viņš runā». 

Bez šādas lielvalsts apņemšanās Latvijas 
drošības situācija būtu krietni smagāka, 
neatkarība trauslāka. Par ASV atbalstu varam 
būt pateicīgi. 

Tomēr ne tikai lielie veido pasaules 
politiku. Kā filmas noslēgumā saka bijušais 
Igaunijas prezidents, 1991. gadā ārlietu 
ministrs Lennarts Meri, «ja kāda balss 
pasaules priekšā runā patiesību, tad ir pilnīgi 
vienalga, vai tā pieder lielam vai mazam 
cilvēkam». Hanibalsons bija tāda balss. 
Kā Baidens savā runā vairākkārt teica, arī 
Baltijas valstīm ir bijusi tāda balss, arī tad, 
kad tās 1989. gadā sadevās rokās Baltijas 
ceļā, «iedvesmoja visu pasauli» un 23. 
augustu atņēma tirāniem-noziedzniekiem un 
padarīja par dienu, kas apliecina solidaritāti 
un brīvības mīlestību. 

Patiesībai ir spēks. Pārliecībai ir spēks. 
Principiem ir spēks Tās «mazos» padara 
lielus. Par to liecina gan Hanibalsons, gan 
Baidens, gan mūsu pašu piedzīvotais. Tā 
ir 21. un 23. augusta svarīgākā mācība. 
(Žurnāls “Ir”, 2016. gada 25. augusts, autors 
Pauls Raudseps)
Štrombergs no nākamā gada var nesaņemt 
Latvijas Olimpiskās vienības finansējumu 

Divkārtējais olimpiskais čempions 
BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs 
no nākamā gada var nesaņemt Latvijas 
Olimpiskās vienības (LOV) finansējumu, 
Latvijas Televīzijas raidījumā Tiešā runa 
sacīja Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
prezidents Aldons Vrubļevskis. Štrombergs, 
kā arī Edžus Treimanis Riodežaneiro 
olimpisko spēļu sacensības beidza jau 
ceturtdaļfināla fāzē. 

«Štrombergs šogad nav izpildījis LOV 
kritērijus. Domāju, ka viņam, tāpat kā 
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visiem, kuri piedalījās olimpiskajās spēlēs 
un neiekļuva labāko sešpadsmitniekā, būs 
priekšā balta lapa un plāns uz nākotni, ko tu 
darīsi, - sportosi vai nē, tiksi vai nē,» raidījumā 
teica Vrubļevskis. 

Atbildot uz žurnālista Gunta Bojāra 
jautājumu, vai balta lapa nozīmē arī tukšu 
kontu, Vrubļevskis atbildēja apstiprinoši. «Arī 
tukšs konts, sākot ar 1. janvāri. Tālāk tas ir 
sportista, federācijas un treneru sadarbības 
jautājums, kā turpmāk viņa darbību finansēt, 
ja viņš vēlas nodarboties ar sportu,» atbildēja 
LOK prezidents. 

Latvijas olimpieši startus XXXI Olimpiādē 
Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro noslēdza, 
piecas reizes iekļūstot labāko astotniekā, 
tomēr pirmo reizi kopš valstiskās neatkarības 
atgūšanas Latvijas olimpiskā delegācija 
vasaras olimpiskajās spēlēs palika bez 
godalgas. 

«Diemžēl bija atlēti, kuriem olimpiskās 
spēles nebija galvenais un svarīgākais 
starts šajā sezonā, kā mums šķita, kā tam 
vajadzētu būt. Manuprāt, dažām neveiksmēm 
vai nesasniegtiem personīgajiem rezultātiem 
vajadzēja vairāk iespaidot to pārdzīvojumu, 
kāds viņiem bija. Pārdzīvojums nebija 
pietiekami dziļš un adekvāts tam notikumam. 
Sport ists aizbrauc uz svarīgākajām 
sacensībām, kur nodrošināts ir pilnīgi viss, 
bet sasniegtais rezultāts nav tuvu personīgā 
rekorda vai sezonas sasniegumu līmenī. 
Nepārdzīvošna par to liecina par attieksmi,» 
pauda Vrubļevskis. [...] (diena.lv)
26. augustā
Valsts kancelejas šefs: Valsts pārvaldē 
ideālā variantā vajadzētu likvidēt 8000 – 11 
000 štata vietu 

Lai panāktu jau sen definēto mērķi 
– maza, bet efektīva valsts pārvalde -, 
Latvijā vajadzētu iet dramatisko reformu 
ceļu un samazināt pašreiz valsts pārvaldē 
strādājošo skaitu par 8000 – 11 000, Latvijas 
Radio raidījumā “Krustpunktā” sacīja Valsts 
kancelejas vadītājs Mārtiņš Krieviņš. 

Viņš sacīja, ka kopumā valsts pārvaldē 
strādā 57 000 cilvēku, bet šajā skaitā ir arī 
ugunsdzēsēji, policisti, ātrās palīdzības 
dienests, vides valsts dienests un daudzi citi 
dienesti. No likuma viedokļa 11 000 no visiem 
ir ierēdņi, savukārt “mītiskie birokrāti, kas sēž 
kabinetos, dzer kafiju un ražo administratīvo 
slogu” ir aptuveni 3500 cilvēki, kas strādā 
ministriju centrālajos aparātos, skaidroja 
Krieviņš. Krieviņš atzina, ka optimālais 
variants būtu sasniegt Eiropas Savienības 
līmeni, bet tas nozīmētu ievērojamu štata 
samazināšanu par 8000 – 10 000 vietām. 

Valsts kancelejas vadītājs norādīja, 
ka pakāpeniski “mēs ejam samazinājuma 
virzienā”, bet ir nepieciešama diskusija par 
atalgojumu, jo pēdējos gados apātija valsts 
pārvaldē ir samērā lielā un iekustināt cilvēkus 
uz reformām ir grūti. Pašlaik valsts pārvaldē 
amatos, kur “jāieslēdz galva un jāsāk domāt”, 
atalgojums ir 50% līdz pat 65% zemāks nekā 
privātajā sektorā. Krieviņš uzskata, ka būtu 
jāvirzās uz mērķi – 80% no vidējā atalgojuma 
privātajā sektorā, bet tad būs jāveido arī 
precīza sistēma, kā mērīt darba rezultātus. 
[...] (lsm.lv)
Brigmanis rosina atņemt no Latvijas 
aizbraukušajiem bēgļiem pabalstus 

Bēgļiem un personām ar alternatīvo 
statusu, kas pametuši Latviju, nav jāsaņem 
Latvijas pabalsti un tie ir jāatņem, piektdien, 
26.augustā paziņojumā presei norādīja Zaļo 
un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas 
frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis. 

Viņš norādīja, ka Iekšlietu ministrijai ir 
jāsagatavo attiecīgi priekšlikumi grozījumiem 
normatīvajos aktus, kas novērstu pabalstu 
izsniegšanu šādiem cilvēkiem. Patlaban 
Patvēruma likums nosaka, ka bēglis gadu 
pēc bēgļa statusa iegūšanas un alternatīvo 
statusu saņēmušais deviņus mēnešus 
pēc šāda statusa iegūšanas var saņemt 
pabalstu, kas sedz valsts valodas apguvei 
nepieciešamās izmaksas, kā arī uzturēšanās 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. plkst. 11.00 – Pļaujas 

svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Piedalīsies SLVK. 
Sarīkojums.

OKTOBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
GRĀMATAS

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

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 4.  U.Hāgens
Svētdien, 11. I.Birze
Svētdien, 18. A.Kristovskis
Svētdien, 25. J.Turmanis
OKTOBRĪ
Svētdien, 2. J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 4.  B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 11. I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien, 18. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 25. M.Timermane/A.Zodiņa
OKTOBRĪ
Svētdien,2.  L.MacPherson
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referatu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

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

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu 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
Bijāsimies To Kungu, mūsu Dievu, kas 

mums dod lietu agro un vēlo, katru 
savā laikā, kas ļauj ieturēt mums par 
svētību noliktās pļaujas laika nedēļas. 
(Jer. 5:24)

Svinēsim Pļaujas svētkus ar pateicību 
Tam Kungam. Alleluja.

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 11. plkst. 9.30 Pļaujas 

svētku dievkalpojums un Sarīkojums 
baznīcas zālē.

Svētdien, 18. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 25. plkst. 9.30 dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   

Svētdien, 4.  Olafs Šics 

Svētdien, 11.  Olafs Šics
Svētdien, 18.  Olafs Šics
Svētdien, 25.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 11.  Marita Lipska
Svētdien, 18.  Gundega Zariņa
Svētdien, 25.  Marita Lipska 

PĻAUJAS SVĒTKI
Gadskārtējos Pļaujas svētkus svinēsim 

svētdien, 11. septembrī - baznīcas 
zālē, sākums plkst. 9.30 ar saīsināto 
dievkalpojumu baznīcā. Nākam paši 
un ņemam līdzi draugus! Būs svētku 
mielasts, priekšnesumi un video. Visi 
mīļi aicināti!

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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un citos laikos pēc vienošanās.
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

PBLA ziņas – turpinājums. no 44.  lpp.

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

izmaksas, ja personai nav citu iztikas avotu. 
Brigmanis norāda, ka likums un attiecīgie 

Ministru kabineta noteikumi nav pilnīgi, jo 
neliedz saņemt pabalstus arī tad, ja viņi 
Latviju ir pametuši un nedzīvo tajā. 

Patlaban Ministru kabineta noteikumi 
paredz, ka pabalsts, kas sedz uzturēšanos 
Latvijā, pilngadīgai personai ir 139 eiro 
mēnesī, toties katram nākamajam ģimenes 
loceklim un nepilngadīgai personai - 97 eiro. 

Ziņots, ka kopš aprīļa vairāk nekā puse 
patvēruma meklētāju, kas saņēmuši bēgļa 
vai alternatīvo statusu, Latviju ir pametuši. 
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsver, 
ka bēgļiem pirms ierašanās Latvijā bijis 
maldīgs priekšstats par tajā esošo dzīves 
līmeni. (lsm.lv)
Eiropas Latviešu apvienība aicina 
piedalīties seminārā Briselē 

Lai vērtētu, cik lielā mērā informācija 
ietekmē mūsdienu latvieša vērtības, un sniegtu 
ieskatu par informācijas sagatavošanas un 
publicēšanas aizkulisēm, Eiropas Latviešu 
apvienība aicina piedalīties seminārā 
“Atbildīga informācijas radīšana un kritiska 
analīze - [ie]dRosme aktīvai latvietībai”. Tas 
notiks 16. septembrī no pulksten 18.30 līdz 
20.30 Briselē. Pieteikšanās semināram norit 
līdz 5. septembrim. 

Reaģējot uz notikumiem Latvijā, Eiropā 
un pasaulē, Eiropas Latviešu apvienība 
aicina Latvijas valsts piederīgos piedalīties 
seminārā, kurā ekspert i  dalīsies ar 

savu viedokli par šādiem jautājumiem: 
vai informācija veido modernā latvieša 
pamatvērtības?; vai informācija veicina 
cilvēku līdzdalību sociālajos un politiskajos 
procesos?; vai komentāriem sociālajos 
medijos ir spēks? 

ELA ar gandarījumu ziņo, ka seminārā 
piedalīsies eksperti informācijas veidošanas 
un izplatīšanas jomā, kas ne tikai publicē 
informāciju, bet arī analizē publiskajā telpā 
notiekošos procesus. Savu dalību seminārā 
ir apstiprinājuši: Linda Curika, NATO 
stratēģiskās komunikācijas izcilības centra 
sabiedrisko attiecību vadītāja un publiciste; 
Ilmārs Šlāpins, interneta žurnāla Satori 
galvenais redaktors. 

Eiropas Latviešu apvienība aicina 
interesentus pieteikt savu dalību seminārā 
līdz 5. septembrim, aizpildot e-pieteikumu 
(http://www.visidati.lv/aptauja/1180863922/) 
vai sūtot savu vārdu un uzvārdu projekta 
koordinatorei Intai Šimanskai uz e-pastu: 
ISConsulting@outlook.lv. 

Semināru organizē Eiropas Latviešu 
apvienība sadarbībā ar Latviešu biedrību 
Beļģijā. Tajā ir laipni aicināti piedalīties Latvijas 
piederīgie, kas dzīvo Beļģijā, Luksemburgā, 
Nīderlandē, Francijā un Vācijā. Seminārs 
notiks latviešu valodā. Šis ir jau trešais cikla 
“[ie]dRosme” seminārs. Pirmais seminārs 
norisinājās 30. aprīlī Dublinā, bet otrais 
seminārs notika 18. jūnijā Luksemburgā. 
(Autore Inta Šimanska, projekta koordinatore, 
Eiropas Latviešu apvienība, tālr. +46 076 323 
03 28, skype: inta.simanska) 
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Salacgriva to consult European 
Commission on alternative Rail Baltica 
route

VALMIERA, Aug 26, BNS/LETA - – 
The regional council of Latvia’s coastal 
municipality of Salacgriva will ask the 
European Commission to provide its 
opinion about the feasibility of the 
alternative C5 route, proposed for Rail 
Baltica railroad in Salacgriva territory. 

Ilga Tiesnese, a spokeswoman for the 
Salacgriva regional council, told LETA 
that the appeal has been made in the 
local authority’s letter to Environmental 
Protection and Regional Development 
Ministry. 

The letter says that a special individual 
solution has been worked out for the 
railroad’s alternative C5 route crossing a 
Natura 2000 reserve in Vitrupe valley that 
would reduce the railroad’s environmental 
impact to the minimum in this territory. 

The Salacgriva council notes in the 
letter that competent authorities – the 
Nature Conservation Agency and the 
State Environmental Bureau – consider 
the alternative C5 route acceptable, 
provided that compensatory measures 
are taken, but warned that construction 
works of this kind are prohibited in this 
particular territory under Latvia’s existing 
national legislation. 

The Salacgriva council believes that 
it is up to Latvia to decide the issue, but 
it will consult the European Commission 
to make sure that the plan is consistent 

with EU legislation. 
As reported, the Salacgriva regional 

council does not want to accept the 
Rail Baltica II route proposed by the 
government, as it runs through a relatively 
large area of agricultural land. The 
local government also argues that 
the alternative route it has proposed 
would cause minimal damage to the 
environment. 

As reported, the Rail Baltica project 
deals with construction of a new European-
gauge railroad in the Baltic countries. The 
European Commission has allotted Latvia 
EUR 238 million for the first round of the 
project. 

By 2020, the Baltic States will receive 
a total of EUR 442.2 million (co-funding 
of 81.82 percent) for this project.

The Rail Baltica standard-gauge 
railroad in Latvia will be 265 kilometers 
long, going through Salacgriva , Limbazi, 
Seja, Incukalns, Ropazi, Garkalne, 
Stopini, Salaspils, Kekava, Baldone, 
Iecava, Olaine, Marupe, Bauska regions 
and Riga. 
Latvians’ outlook on national economy 
has improved - survey

RIGA, Aug 24, BNS - Latvians’ outlook 
on the state of the national economy 
has improved lately, Teika Lapsa, a 
spokeswoman for Baltic International 
Bank, told BNS, citing the bank’s latest 
Latvian Barometer survey.

Respondents’ perspective on the 
possible improvement of their families’ 
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fiancial situation and employment 
opportunities has also improved, and the 
government’s approval rating has started 
rising after a prolonged period of decline, 
the bank’s spokeswoman said.

Lapsa noted that the previous 
Latvian Barometer survey revealed 
strong discontent with the government’s 
performance. The index, which had lost 12 
points, has now risen by nine points. Even 
so, while 20 percent of respondents in the 
latest poll approved of the government’s 
performance, 72 percent expressed 
dissatisfaction.

The index reflecting respondents’ 
outlook on the Latvian economy and 
families’ financial situation rose by five 
points, Lapsa said, adding that the majority 
of the surveyed people remained skeptical 
on these issues. Asked to assess the 
state of the Latvian economy, 49 percent 
of respondents in the poll described it 
as bad, and just five percent described 
it as good. As for their families’ material 
situation, 14 percent of respondents 
described it has good and 27 percent 
said it was bad.

The index reflecting Latvians’ outlook 
on employment opportunities increased 
by four points from the previous survey, 
although the overall figure remained 
negative, with 59 percent of respondents 
doubting the possibility to find a good job 
and just eight percent voicing an optimistic 
opinion.

As for the future forecasts, 14 percent 
of respondents said that Latvia’s economic 
situation was likely to improve in the next 
12 months, and 24 percent expected it to 
deteriorate, which is the most pessimistic 
assessment since October 2015.

Baltic International Bank’s Latvian 
Barometer is a monthly survey examining 
current processes in areas of economic 
and social importance. Every time, 
residents are presented with a regular 

body of questions, which represents 
changes in the general mood of society.
Latvijas Gaze may not bar Latvenergo 
from buying natural gas from Lithuania 
- Public Utilities Commission

RIGA, Aug 25 (LETA) - The Public 
Utilities Commission on Thursday decided 
that joint-stock natural gas company 
Latvijas Gaze could not temporarily 
bar the power utility Latvenergo from 
accessing natural gas transmission and 
distribution system.

As reported, Latvernergo turned to 
Latvijas Gaze regarding storage of gas, 
which Latvenergo was planning to buy in 
Lithuania, in Latvijas Gaze’s Incukalns 
underground natural gas storage facility. 
Latvijas Gaze, however, decided that 
Latvenergo could not use natural gas 
infrastructure.

Latvijas Gaze may contest today’s 
decision of the regulator in court.

At the beginning of May, Latvijas Gaze 
asked the Public Utilities Commission for 
a temporary suspension of third persons’ 
rights to use the company’s natural gas 
infrastructure for transportation of natural 
gas purchased from other suppliers for 
consumption in Latvia’s territory.

Latvijas Gaze said at that time that 
the company is a vertically integrated 
energy supply merchant that by April 2017 
has exclusive license for transmission, 
distribution, trade and storage of natural 
gas in the territory of Latvia and has a 
long-term agreement with Russian energy 
concern Gazprom on natural gas supplies 
until 2030 on certain volumes of natural 
gas that should be purchased annually. 
Due to several factors, for example, 
warm winters, that reduce natural gas 
consumption in the region, and reduction 
of capacities of large industrial gas 
consumers, Latvijas Gaze already now 
is not able to meet its terms under 
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the agreement with Gazprom. Latvijas 
Gaze said that for these reasons, and 
in accordance with Section 110 of the 
Energy Law, it could not grant Latvenergo 
access to natural gas infrastructure for 
the time being.

The Public Utilities Commission in 
April issued a warning to Latvijas Gaze 
for its actions in Latvenergo access to 
gas infrastructure so that the energy 
company could begin purchasing gas 
from Lithuania.
Baltic, Nordic foreign ministers agree 
on need for strong Europe

RIGA, Aug 26 (LETA) - The Baltic and 
Nordic foreign ministers agree on the 
need for strong Europe, Latvian Foreign 
Minister Edgars Rinkevics (Unity) said 
after the meeting with his colleagues from 
the Baltic states and Nordic countries in 
Riga today.

“We are of the same mind that we 
need strong Europe that can take care of 
security of all its citizens,” Rinkevics said.

The Baltic and Nordic ministers also 
discussed the need for better coordination 
and cooperation in economic matters, 
including as regards economic growth 
and jobs.

It was concluded that the European 
inst i tut ions should have greater 
responsibility before the citizens. There 
is discrepancy between the actions 
by those institutions and the member 
states’ own perspective on the situation, 
Rinkevics said.

“On the other hand, it must be said 
that many politicians are eager to blame 
Brussels for their own mistakes and 
omission,” he said.

The foreign ministers agreed to 
continue close cooperation for the sake 
of the future of Europe.

As regards Brexit, there was a 
consensus among the ministers that the 

United Kingdom must remain as close 
to Europe as possible. However, the 
discussion about the arrangements has 
just begun, Rinkevics said.

The foreign ministers of the Baltic 
and Nordic countries are meeting in the 
NB8 format in Riga on August 25-26. 
Latvia hosts the meeting as the country 
coordinating the NB8 cooperation in 
2016. The program includes a reflection 
on cooperation in the region over the 25 
years since the Baltic states regained 
their independence and a discussion 
on current developments in Europe as 
well as security issues in the region and 
beyond
Baltics, US agree to boost defense ties

2016-08-23, BNS/TBT Staff
RIGA - US Vice President Joe Biden 

and the presidents of Lithuania, Latvia, 
and Estonia decided in Riga today to 
strengthen ties between the nations in the 
field of defense.

In a joint declaration, Biden and 
presidents Toomas Hendrik Ilves, 
Raimonds Vejonis, and Dalia Grybauskaite 
announced that intensified co-operation is 
essential in response to the fluctuating 
nature of safety in modern times.

“On the occasion of Vice President 
Biden’s visit to Latvia, we, the United 
States of America, Estonia, Latvia, and 
Lithuania, reaffirm our strategic alliance. 
Faced with an unpredictable security 
environment, we commit to deepening 
our co-operation and our efforts to ensure 
security and stability in the region, as 
part of NATO’s approach to collective 
defense,” the document reads.

According to the declaration, as 
asserted at the NATO summit in Warsaw, 
the most vital responsibility of the alliance 
is to protect and defend territory and 
populations, as stated in Article 5 of the 
Washington Treaty. NATO has responded 
to the altered security environment by 
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fortifying its deterrence and defense 
posture, including through a forward 
presence in the eastern part of the alliance. 
The Baltic countries value NATO’s efforts, 
in addition to the noteworthy and visible 
US presence in the region, which has 
illustrated member states’ collective 
solidarity and resolve to aid one other.

“The United States, Estonia, Latvia, 
and Lithuania affirm that we must keep 
our Alliance strong. Building on the 
commitments made at the Warsaw 
Summit to invest in robust, flexible, 
and interoperable military capabilities, 
and taking into account the successful 
example of joint security co-operation 
since 1993 under the State Partnership 
Programme, the United States, Estonia, 
Latvia, and Lithuania intend to reinforce 
and deepen our defense co-operation to 
promote regional security,” the document 
states.

“Building national resil ience — 
including bolstering our ability to defend 
against hybrid and cyber threats, improving 
civil preparedness, and enhancing 
protection of critical infrastructure — is an 
essential element of collective defense. 
Therefore, we affirm that we must focus 
on aligning US security assistance and 
deterrence measures, including the US 
European Reassurance Initiative, and 
continued significant investments by the 
Baltic States in order to ensure that our 
mutual investments will effectively support 
NATO’s deterrence and collective defense, 
as well as promote national and regional 
security and resilience. Furthermore, the 
Baltic States reconfirm their commitment 
to allocate the necessary budgetary 
resources for defense spending,” it says.

The United States, Estonia, Latvia, 
and Lithuania hope to convene on a 
routine basis to talk over vital common 
and individual defense and security 
priorities, focusing on land, air, and 

maritime defense; border security; law 
enforcement; national resilience; and 
transnational threats, with the aim to 
improve intra- and intergovernmental 
coordination and develop regional 
efficiencies. The United States and 
Baltics also plan to keep exploring fields 
for boosted joint and regional co-operation 
in other security and resilience fields — for 
instance, cyber defense, energy security, 
and critical infrastructure protection.

“This co-operation is intended to 
strengthen NATO and promote regional 
co-operation, stability, and security. 
By improving our ability to address 
conventional and unconventional threats, 
including hybrid threats, our co-operation 
will enhance individual and collective 
defense and national resilience, as well 
as uphold our collective efforts towards 
a Europe whole, free, prosperous, and at 
peace,” reads the declaration.
Rasnacs: Latvia has the right to 
demand compensation for damage 
caused by Soviet regime

«The Molotov-Ribbentrop pact was 
signed 77 years ago. Two totalitarian 
regimes basically signed a criminal pact 
the consequences of which are still felt 
today,» – said Latvian Justice Minister 
Dzintars Rasnacs on Tuesday, 23 August, 
while taking part in a conference of 
European ministers dedicated to the 
commemoration of victims of Stalinism 
and Nazism.

In regards to Latvia, Rasnacs noted: 
«In 1938, Latvia was on the tenth place in 
Europe in terms of GDP per capita. In the 
fifty years of Soviet occupation, Latvia’s 
development was forced to decline 
significantly.»

Rasnacs emphasized that the 
Russian Federation inherited the rights 
and duties of the Soviet Union, and is 
therefore responsible for the crimes 
against humanity committed in Latvia 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

and the losses associated with them. 
Latvia has the right and duty to demand 
compensation for the damage that was 
caused to it by the Soviet occupation.

EU representatives were informed of 
Latvian parliament’s declaration of 2005 
‘On Condemnation of the Totalitarian 
Communis t  Occupat ion  Reg ime 
Implemented in Latvia by the Union 
of Soviet Socialist Republics’ and its 
objective to present demands to the 
Russian Federation to compensate to 
losses caused by said occupation, as 
reported by Justice Ministry.

In addition, justice ministers of the three 
Baltic States had signed a joint declaration 
in 2015, stating that «the time has come 
to settle affairs with past and carry out 
scientific calculations of the losses that 
were caused by USSR’s totalitarian 
communist occupation regime».

As noted by the justice minister in his 
speech: «This work will succeed only if 
Baltic States and all of Europe combine 
their efforts. We are prepared to share 
our experience. It is our common duty to 
restore historic justice that was denied as 
a result of the occupation regime.»

Eight years ago, MEP Inese Vaidere 
and four foreign colleagues managed 
to convince the European Parliament to 
officially accept the declaration «On the 
Declaration of 23 August as the European 
Day of Commemoration of Victims of 
Stalinism and Nazism».

In this declaration, the European 
Parliament officially condemns both 
totalitarian regimes and invites parliaments 
of all EU member states to declare 23 
August as a common commemoration 
day.

«At the base of our work was 
unbendable confidence that it is vital 
to achieve a united understanding of 

Europe’s history. I feel very proud that 23 
August is now an official commemoration 
date in Latvia and other countries. It is a 
sign that Europe condemns both criminal 
totalitarian regimes and commemorates 
the victims who suffered because of those 
regimes,» – said the MEP.

Vaidere adds: «Russia, the inheritor 
of the Soviet Union, continues to deny 
its crimes and does not try to hide its 
true face. It is revealed both with the 
occupation of Ukraine’s territories and its 
regular involvement in internal policies of 
Latvia and other countries».
Three Latvian Olympic athletes and 
their coaches eligible for EUR 120,000

LETA, August, 26, 2016
Three Latvian Olympic athletes, their 

coaches and assistants are eligible for a 
EUR 120,000 prize from the state budget 
for their accomplishments in Olympic 
Games in Rio de Janeiro.

In accordance with rules that govern the 
provision of money prizes for exceptional 
accomplishments in sports, prize money 
will be paid to three Latvian athletes – 
weight lifter Rebeka Koha, heptathlon 
athlete Laura Ikauniece-Admidiņa and 
canoeist Aleksejs Rumjancev.

Koha and Ikauniece-Adminidina will 
be paid prize money of EUR 30,734. 
Coaches and assistants of the two 
athletes may be paid EUR 15,367.

Rumjancev will be paid EUR 18,440. 
His coaches and assistants may be paid 
up to EUR 9,220.

In accordance with the awarding 
procedure, the sports federation has to 
submit an application to Education and 
Science Ministry in order to request prize 
money to be paid to athletes for their 
accomplishments.
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