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Latvija,
Kad domāju par tevi,
Tad sapņi plaukst un atveras kā ziedi;
Zūd smagums viss, gaist sāpes, skumju biedi,
Un dvēsele izplešas līdz bezgalībai.

/O. Zanders/

Jūsu dāvana Latvijai dzimšanas dienā 
Rakstīsim Latvijas vēsturi kopā – Latvijā un pasaulē gatavojoties simtgadei
Simtgades devīze skan „Es esmu Latvija”. Katrs Latvijas iedzīvotājs un Latvijai 

piederīgs tautietis ir aicināts līdzdarboties simtgades svētku programmā.
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, kuŗu svinēsim 2018.gada 18. novembrī, 

iecerēta vērienīga programma, kas veidota, kā atvērts ietvars sabiedrības aktīvai 
un radošai līdzdalībai. 

Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības 
valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi

Lai sasniegtu šo mērķi ir izvirzīti uzdevumi: 
• aktualizēt Latvijas vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, 

kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas 
valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu; 

• apliecināt Latvijas kā eiropeiskas un nacionālas 21. gadsimtas valsts vērtības; 
• cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu; 
• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus; 
• stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai; 
• radīt paliekošas 21. gs. Latvijas vērtības, simbolus un jaunrades darbus; 
• vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru attiecību 

veidotāju. 
Lai radītu plašāku priekšstatu par Latvijas valstiskuma būtību, tā tapšanas 

vēsturi un priekšnoteikumiem, kā arī ļautu katram apzināties savu lomu un atbildību 
Latvijas valsts mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā simtgades 
svētku programma aptver periodu no 2017.gada līdz 2021.gadam. 

Turpinājums 4. lpp.
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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 no plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās 
no plkst. 10.00 – 12.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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SLB valdes sēde  
5. jūnijā

Sēdi atklāj Jānis Grauds un piedalās 
Andris Galviņš, Jānis Grauds, Mārtiņš 
Tuktēns, Pēteris Kļaviņš, Ināra Graudiņa. 
Jānis Čečiņš piedalās telefoniski no 
Latvijas.

Protokolē Ināra Graudiņa.
Jaunās valdes sastāvs ir sekojošs: 

Jānis Čečiņš, Jānis Grauds, Andris 
Galviņš, Pēteris Kļaviņš, Imants Līcis, 
Ilona Brūvere, Klāra Brūvere un Mārtiņš 
Tuktēns. Iepriekšējās valdes locekļi Ivars 
Šeibelis un Toms Veidners (kandidāts) 
pagājušā pilnsapulcē nekandidēja kā 
valdes locekļi. Valde apstiprina Jāni 
Čečiņu kā valdes priekšsēdi uz nākošiem 
trīs gadiem. Pārējie valdes locekļi paliek 
savos līdzšinējos amatos.

Valde lūdz I.Šeibelim turpināt ziņot par 
Senioru saieta darbību

J.Čečiņš te le fonisk i  z iņo,  ka 
archivārēm, kas novembrī viesosies 
Sidnejā, ir iespējams sniegt 5 līdz 
6 stundu programmu par archīvu 

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1998. gada

Guna Gauja
Dzimusi 1925. g. 20. maijā, Latvijā

Mirusi 2016. g. 9. septembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

saglabāšanu. Runājis arī ar Kristīni 
Saulīti par ieinteresēto piedalīšanos no 
citiem latviešu centriem.

Pēteris Kļaviņš

Senioru saiets  
14. oktobrī

Oktobŗa senioru saietu sāksim 
iepazīstoties ar Rīgas Centrāltirgu. 
Redzēsim daudz ko nezinājām, no 
kurienes, un kā nāk produkti, kāda ir tirgus 
vēsture kas, un kā, stradā tirgū,u.t.t. Man 
šī tirgus vēsture un aizmugures notikumi 
liekas interesanti un saistoši. Tad redzēsim 
īsu dokumentālfilmu par vācu kaŗaspēka 
ienākšanu Rīgā, 1941. 1. jūlijā.

Pēc tam, kad Dāmu kopas dāmas 
starpbrīdī mūs pamielos ar visādiem 
labumiem, redzēsim 3. tupinājumu 
no dokumentalsērijas Būt latvietim 
Amērikā, kā arī īsus liela orķestŗa 
un dziedātāju sniegumus. Nāciet uz 
omulīgo Martiņa Siliņa zāli un kafejnīcu 
redzēt interesantu programmu, tikties ar 
draugiem un pamieloties.

Ivars šeibelis



4

Salīdzinot valsts mūžu ar cilvēka 
dzīvei atvēlēto laiku, rodas jautājums, 
cik veca pēc šīs mērauklas ir Latvija. 
Aprēķināts, ka vidējais valstu vecums 
pasaulē ir 158 gadi, uz pārējo pasaules 
valstu fona Latvija ar saviem 100 
gadiem ir nobriedusi un pieredzējusi 
valsts. Mūsu valstiskuma gadsimtā 
piedzīvots gan savas valsts dibināšana, 
kad pateicoties mūsu priekšteču pūlēm 
Latvija no vienas visvairāk cietušajām 
teri tor i jām Pirmā pasaules kaŗa 
laikā pāris gadu desmitu laikā kļuva 
par attīstītu valsti, gan valstiskuma 
zaudēšana un atkal atjaunošana. 

Atsaucoties uz vienu no simtgades 
galvenajiem uzdevumiem – Latvijas 
vēstures aktualizāciju – Latvijas 
Nacionālais archīvs aicina Latvijas 
iedzīvotājus un Latvijai piederīgos 
tautiešus papildināt mūsu kopējo 
nacionālo kultūrvēsturisko mantojumu 
ar viņu dzimtu archīvos glabātajiem 
dokumentiem un fotografijām. 

Latvija ir valsts ar sarežģītu vēsturi 
un tās atstāto mantojumu, sāpīgu 
sociālo atmiņu, kas skar gandrīz katras 
ar to saistītās dzimtas vēsturi.

Tāpēc, īpaša nozīme ir trimdā 
veidotajiem privātpersonu archīviem, 

kas dod iespēju dziļāk izprast atsevišķus 
notikumus, ziņas par kuŗiem nesniedz 
citi avoti. Tieši trimdā tika uzturēta ideja 
par Latvijas valstiskuma nepārtrauktību, 
par okupācijas prettiesisko raksturu.

Trimdā dzīvojošā latviešu nācijas 
daļa ir radījusi un saglabājusi nozīmīgas 
nacionālās vērtības, bez kuŗām 
mūsdienās nevar un nedrīkst analizēt 
un veidot Latvijas politisko, sabiedrisko 
un kultūras vēsturi. 

Austrālija pēc Otrā pasaules kaŗa 
kļuva par vienu no valstīm, uz kuŗu devās 
latviešu bēgļi no nometnēm Eiropas 
valstīs. Trimdinieku aktīvā kultūras dzīve 
un politiskā nostāja Latvijas okupācijas 
jautājumā noteica lielo dokumentu 
daudzumu, kas glabājas gan Austrālijas 
archīvos, gan sabiedrisko organizāciju 
un privātpersonu archīvos.

Agrāk daudzas Austrālijas latviešu 
organizācijas deponēja savus materiālus 
Austrālijas Latviešu centrālajā archīvā. 
Tagad šis archīvs vairs nepastāv, 
dokumenti no tā pārsūtīti uz Latvijas 
Nacionālā archīva Latvijas Valsts 
archīvu. Lai dokumenti, kas palikuši 
trimdas organizāciju un privātpersonu 
archīvos, ar laiku neietu zudumā un 
nodrošinātu vēstures liecību aicinām 
tos atgriezt Latvijas kultūrtelpas apritē.

Reizēm cilvēki domā, ka viņu mājās 
glabātie dokumenti vai fotografijas 
nevienam citam nav interesanti. Tomēr, 
tieši privātpersonu arhīvos nereti var 
atrast Latvijas valstij ārkārtīgi svarīgus 
dokumentus. 

Tautu neveido vien sabiedrībā 
pazīstamas izcilības, mūsu valstiskuma 
vēsturi veidojam katrs no mums, mūsu 
ģimenes un dzimtas. 

Lai laika straujajā ritumā nepazaudētu 
mūsu tautai nozīmīgas dokumentārās 
liecības, kuŗas ir mūsu nacionālā 
bagātība un valstiskuma apliecinājums, 
Latvijas Nacionālais archīvs un Sidnejas 

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2016 .  gada  sep tembr ī  S LB 
ir apsveikusi Gunāru Zodiņu, Ritu 
Kristovsku, Kārli Gulbergu. Bruno 
Poriteru, Jāni Šakurovu, Zigrīdu Vārnu, 
Uldi Poguli un Rutu Dzelmani.

Jūsu dāvana Latvijai ...
Turpinājums no 1. lpp.
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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  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

 Aldis Birzulis

latviešu biedrība uzsākuši kopīgu 
projektu – dāvanu Latvijai dzimšanas 
dienā un aicina ik vienu piedalīties– 
nododot gan trimdas organizāciju 
dokumentus, gan personu, ģimenes un 
dzimtas vēsturiskais mantojumu. 

Lūgums, ja vien tas iespējams, 
pievienot nelielu informāciju par tā 
autoriem un notikumiem. Šī informācija 
vēlāk ir ļoti noderīga archīva dar-
bin iekiem, kas veic dokumentu 
sakārtošanu un pētniekiem.

Gatavojoties mūsu Latvijas simtgadei 
kopā, pārskatiet savus ģimenes 

archīvus, lai tajos glabātās mūsu tautas 
vēsturē nozīmīgo notikumu liecības 
līdz Latvijas simtgadei kļūst par mūsu 
tautas nacionālā mantojuma daļu, kuŗu 
nodosim nākamajām paaudzēm. 

Uz jūsu jautājumiem centīsies 
atb i ldēt  SLB pr iekšsēdis  Jānis 
Čečiņš, kuŗš palīdzēs ar padomu. 
Kontakttālrunis (02) 9744 8500, e: pasts 
sydneylatviansociety@bigpond.com

Jānis Čečiņš
Sidnejas latviešu biedrības priekšsēdis

Biedrība arvien turpina darbu divos 
galvenajos laukos: rūpējoties par 
kulturāliem un sabiedriskiem pasākumiem 
un uzturot Sidnejas Latviešu nama 
telpas tā lai tās var izmantot gan latviešu 
sabiedrība, gan cittautiešu telpu īrētāji. 

Kopš pēdējās pilnsapulces biedrība 
pati un tās tiešās apakšorganizācijas: 
Dāmu kopa, Sestdienas skola un Seniori 
viskopā sarīkoja 40 dažādus sarīkojumus. 
Dāmu kopa vēl pa virsu sarīkoja 34 
ceturtdienas pusdienas. Tātad viena 
gada laikā biedrības biedriem bija iespēja 
apmeklēt 74 biedrības pasākumus! Un 
neaizmirsīsim, ka aiz katra no šiem 

pasākumiem ir desmitiem, ja ne simtiem 
stundas darba. Es domāju, ka tas ir vērā 
ņemams panākums – un par to es pateicos 
visiem čaklajiem un neatlaidīgajiem, 
brīvprātīgajiem darba darītājiem. 

Bet ar to neizbeidzas brīvprātīgo darbs 
biedrībā.

Arī Ritums 11 reizes gadā iznāk, lielā 
mērā, pateicoties brīvprātīgo darbam. 

Un šogad, pirmo reizi pēc ilgiem 
gadiem, sarīkojām talku kuŗā piedalījās 
30 brīvprātīgi talcinieki. 

Arī valde, kas visu virza un vada 
darbojas brīvprātīgi. 

Tomēr ir arī darbi kur ir vajadzīgi algoti 

SLB Priekšsēdētāja ziņojums 2015/2016. gadam
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pastāvīgi darbinieki, jo ar brīvprātīgajiem 
vien tik lielai organizācijai kā biedrībai 
un tik lielam namam kāds mums te ir, 
nepietiek. Paldies arī šiem strādniekiem.

Kaut arī mēs sarīkojām 74 pasākumus, 
ir nenoliedzami, ka apmeklētāju skaits 
sarūk un visumā noveco. Latviešiem, 
tāpat kā pārējai sabiedrībai, ir daudzas 
un dažādas intereses un ja mēs vēlamies 
pieturēt un piesaistīt cilvēkus tad mums ir 
jāspēj šīs intereses apmierināt. Man bija 
prieks ka varējām uzsākt zolītes spēles, 
atjaunot Jauniešu mūzikas sarīkojumu un 
sarīkot Sestdienas saviesīgu vakaru ar 
tiešām izciliem priekšnesumiem. 

Un uz visiem šiem pasākumiem ir 
ieradušies cilvēki kas citkārt namā nav 
nākuši, jo šajos pasākumos notiek kaut 
kas kas tieši viņiem interesē. 

Mums nākotnē ir jāatrod vēl vairāk 
tādi pasākumi un mums ir arī jāņem 
vērā, ka liela daļa mūsu sabiedrības 
vairs nav ar labām valodas zināšanām. 
It īpaša vērība jāvelta jaunatnes latviskās 
identitātes un piederības veicināšanai. 
Tas ir izaicinājums ne tikai biedrības 
valdei bet arī vecākiem, vecvecākiem 
un visai latviešu sabiedrībai – ieskaitot 

Latvijas valdībai un tās 
iestādēm. 

Pirms dažiem gadiem 
šajā pašā telpā sanāca 
v a i r ā k  n e k ā  s i m t s 
biedri lai nobalsotu par 
nama nākotni. Lielum 
lielais pārsvars bija par 
to, ka jāpaliek šajās 
pašās telpās. Tas bija 
pārs te igums va lde i , 
ka biedru starpā ir tik 
liela interese par nama 
nākotni, jo gadu tecējumā 
b i jām sākuši  redzēt 
zināmu apātiju iesaistīties 
biedrības lietās. Arī šī 
gada talka pierādīja, ka 

biedros, un arī nebiedros, ir interese namu 
uzturēt un uzlabot. Man liekas, ka turpat 
kā katrs talcinieks man teica, ka šādas 
talkas mums vajadzētu rīkot biežāk un, 
ka viņi labprāt piedalītos atkal.

Jau iepriekšējā pilnsapulcē tika minēts, 
ka vairāki simti tūkstoši būs vajadzīgi lai 
namu savestu kārtībā. 

Š a j ā  p ē d ē j ā  g a d ā  l i e l ā k a i s 
kapitālprojekts bija lielās zāles gaisa 
dzesinātāja atjaunošana.

Šo gadu arī esam pavadījuši plānojot 
kas būtu nākamie nepieciešamie darbi – 
nākamajā gadā ir jāķeras pie darīšanas. 

Ēkām vienmēr vispirms ir jāsalabo 
jumts, tad tikai ir vērts ķerties klāt pie 
tā kas zem jumta. Jau vairākus gadus 
lielās zāles jumts ir tecējis un tas ir 
vairākkārt labots. Pērn, reiz lietus gāzē, 
pārvaldniekiem 11 vietās zālē bija jāizliek 
spaiņi un bļodas, un pa nakti tās vairākkārt 
bija jātukšo. Labi ka tas nenotika kāda 
sarīkojuma laikā! Ir pienācis laiks jumtu 
atjaunot!

Kaut mūsu pašu sabiedrība sarūk un 
mēs mazāk un mazāk lietojam namu, jo nav 
vairs organizācijas kas rīko mēģinājumus, 
sanāksmes un sarīkojumus, laimīgā kārtā 
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mums arvien pieaug cittautiešu telpu 
īrētāju skaits un līdz ar to pieaug ienākumi 
no īrēm. Nākamajā gadā paredzams, ka 
vismaz 3/4 no telpu īres ienākumiem būs 
no cittautiešiem. 

Tomēr latviešiem vienmēr tiek dota, 
un arī turpmāk tiks dota, priekšroka telpu 
lietošanai, ja tie savlaicīgi piesaka savas 
vajadzības.

Gan mūsu pašu, gan citu īrētāju 
vajadzībām ir nepieciešams, ka mēs ik 
pa laikam apskatāmies kā mēs namu 
lietojam un kā mēs to nākotnē gribētu 
lietot. Vai šodienas prasības atbilst tam 
ko darījām pirms 50, pirms 30, gadiem 
kad šīs telpas uzbūvējām. Ir lietas ko mēs 
paši vēlētos, ir lietas ko īrētāji sagaida, 
un ir lietas kas mums jādara jo likumi ir 
mainījušies. 

Šī gada budžetā mēs esam paredzējuši 
prāvas summas gan jumta atjaunošanai 
gan vispārējiem uzlabojumiem. Pirms 
dažiem gadiem mēs atjaunojām fojē/Balto 
zāli un tagad tur ieejot jūtamies ērti un labi. 
Ja mēs gribam tikpat ērti un labi justies 
pārējā namā, tad ir nepieciešams, ka mēs 
tagad ķeramies klāt arī pie tiem pārējiem 
atjaunošanas un uzlabošanas darbiem.

Es pateicos visiem darbiniekiem par 
pašaizliedzīgo darbu biedrības labā, 
itsevišķi valdei, un es ceru, ka mūsu darbs 
šogad Jums ir bijis pieņemams un, ka 
baudīsim Jūsu uzticību un palīdzīgu roku 
un palīdzīgus padomus arī nākotnē.

Jānis Čečiņš

Par dzintaru  
Latviešu namā

Savu priekšnesumu 3. 
septembrī Ilze Švarca iesāka 
ar aicinājumu pieteikt no 
Sidnejas sūtīšanai darbus 
lietišķai izstādei Kultūras 

dienās Melburnā. Kā izcilu paraugu 
parādīja lielu lādi, kādu neviens nav 
agrāk redzējis. Viņa pastāstīja arī, ka uz 
izstādi no Latvijas ieradīšoties Kultūras 
ministre Melbārde.

Tad sākās priekšlasījums par Latvijas 
dzintaru, uz kuŗu bija sanākuši klausīties 
pilna Mārtiņa Siliņa zāle Sidnejas 
Latviešu namā. Referente paskaidroja, 
ka tieši pēdējā laikā viņa uzzinājusi 
daudz jauna par dzintaru. Izstaigājusi 
arī mūzejus gan Latvijā, gan Lietuvā, 
kā arī citās kaimiņu zemēs.

Baltijas dzintars esot vismaz 40 
miljonu gadu vecs un tātad vecākais no 
dzintariem. Tomēr dinozauru laikā tas 
neradās, jo tas beidzās jau 65 miljonu 
gadu pirms Kristus. Dzintars arī radies 
no īpašas priedes Latvijā, kas toreiz 
atradusies subtropiskā klimata joslā, 
un tāpēc tādu koku Latvijā vairs nav. 
Līdz ar to Baltijas dzintara atradumi ir 
ierobežotā daudzumā pasaulē. Nav jau 
tā, ka dzintaru atrod vienīgi jūrmalā, to 
var atrast pat zemē, kartupeļus rokot. 
Dažos dzintaros var atrast insektus. Pat 
odu ar visām kājām.

90% no v isa  dz in tara  a t rod 
Austrumpūsijā pie Kaļiņingradas, ko 
agrāk sauca par Karaļaučiem, bet 
vācieši par Kēnigsbergu.

Dzintaru var viegli apstrādāt. To var 
saskrāpēt ar monētu, bet ne ar nagu.

Dzintaru pielieto arī ārstniecībā. 
Degoša dzintara dūmi visiem pazīstami 
kā ārstniecības līdzeklis. Dzintara 
apkakle palīdz pret vairoga dziedzeŗa 
kaitēm. 

L īdz  pa t  19 .  gadus imten im 
vienkāršiem ļaudīm bija aizliegts vākt 
dzintaru, un atrastais bija jānodod vācu 
kungiem. 500 gadu aizliegums neļāva 
baltiem dzintaru apstrādāt. 

Dzintaru, gan ne tik vecu kā Baltijā 
atrod pat Austrālijā, un dažs gabals esot 
futbola bumbas lielumā. 
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Ir grāmata par to, kā atšķirt viltotu 
dzintaru no īstā. 

No dzintara iegūst arī dzintarskābi 
(succinic acid), ko var l ietot kā 
garšvielu (flavouring) ēdieniem un 
dzērieniem. Lieto arī kā medicīnu. Gadā 
patērējot no 20,000 līdz 30,000 tonnas 
dzintarskābes, bet to ražo laboratorijās 
un nav jāieved no Baltijas. No dzintara 
diega ražotie audumi pasargā ādu. 
Jau senos laikos, kad bērnam šķīlās 
zobi, deva pasūkāt dzintara gabalu, 
kas noņem sāpes un iekaisumu. Mūsu 
dienās bērnam ap kaklu jāapliek 
dzintara krelles. Dzintaram  piemīt arī 
antioksidanta īpašības. Noder pret 
iekaisumiem un artvieglo nieŗu un citu 
orgānu darbību.  Pēdējo gadu atklājumi 
ietver dzintara palīdzību matu augšanai 

un vīriešu potencei. Bet ir 
vēl daudz ko pētīt. Mūsu 
senči valkājuši dzintaru 
kā amuletu, un līdzīgus 
uzskatus pauž arī ķīnieši.

P a r  k o p ā l u  s a u c 
dzintaru, kas daudzreiz 
jaunāks par  Ba l t i jas 
dzimtaru un dažreiz var 
būt tikai miljonu gadu vecs. 

Kad dzintaru izņem no 
ūdens vai zemes, tas sāk oksidēties un 
vienu piemēru ar dzintara oksidāciju 
parādīja uz ekrāna. 

Diemžēl Latvi jā nav dzintara 
standarta (tāpat kā nav arī likumu pret 
archaioloģisko priekšmetu zagšanu un 
pārdošanu  no pilskalniem. Red.), jo 
juristiem neesot pietiekoši daudz laika 
likumu uzrakstīšanai.  

Dzintaru var vislabāk aplūkot 
Palangas dzintara mūzejā Lietuvā, 
kur atrodas pasaules lielākā dzintara 
kolekcija un arī Rīgas dabas mūzejā.  
Labākā dzintara darbnīca esot Harijam 
Jākobsonam Vēju iela 1, Siguldā, 
Siguldas novadā, LV 2150. Tel. 371 
2618 5257.

Apmeklētājiem izdalīja arī lapiņas 
ar daudzām dzintara pārbaudes 

Ilze Švarca rāda dzintaru
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Panorāma  
un dziesma

Ar tādu nosaukumu 18. septembrī 
pusdienas laikā iesākās Sidnejas 
Latv iešu b iedr ības (SLB)  Dāmu 
kopas 42. gadskārtējais sarīkojums 
Sidnejas  Latviešu nama lielajā zālē. Kā 
programmas grāmatiņā bija ierakstīts, 
Sidnejas latviešu dāmas darbojušās jau 
kopš SLB dibināšanas 1952. gadā SLB 
paspārnē, bet 1974. gadā toreizējais 
SLB  valdes priekšsēdis Vidvuds Koškins 
ierosināja Dāmu kopas dibināšanu ar 
saviem statūtiem un valdi. Dāmu kopas 
valdes priekšsēdes kopš tā laika bijušas: 
Vanda Treimane no 1974. gada, Mirdza 
Polikēviča no 1982. gada, Ināra Krūmiņa 
no 1984. gada, Vanda Treimane no 
1992. gada, Edīte Soboļevska no 1995. 
gada, Vaira Dortiņa no 2003. gada, Edīte 
Soboļevska – Birzule no 2007. gada 
un Ināra Krūmiņa no 2014. gada. Visus 

schēmu metodēm un ieteikumiem kā 
lietot. Nesen Londonā bijuši izstādīti 
nepareizi dabiskā dzintara gabali. 
Viela par dzintara pārbaudēm ir tik 
bagātīga, ka to šeit nevar visu atkārtot, 
lai nepārslogotu rakstu, bet daži te 
minēti. Saldā ūdenī dzintars grimst, bet 
ja ūdenī 130 grammu sāls uz litra ūdens, 
tad dzintars negrimst, bet peld. Ar adatu 
var ieskrāpēt īsta dzintara virsmu, bet 
ar nagu nevar. Karsta adata izraisa 
priežu smaržu. Dzintars šķīst ap 199 
grādu C karstumā, bet nekūst (kopāls 
šķīst ap 149 grādu C.) Ja dzintara 
kukainis ir uzkrītošs un atpazīstams, 
tad droši vien tas nav dzintars, jo 
Baltijas dzintara kukaiņi visi sen izmiruši 
(labs viltojums, ja kukaiņus iekļauj 
dzintarā, ieurbjot tur caurumu).  Dzintars 
uzceļ papīra gabaliņus; Ja neceļ, nav 
dzintars. Dzintaru var mazgāt remdenā 
ziepju ūdenī, kartīgi noslaucīt, ar eļļu 
mazliet ieeļļot, atkal kartīgi noslaucīt un 
uzspodrinat ar mīkstu drānu.

Vēl jāzina, ka no jūras dažreiz 
jūrmalā izskalo dzelteno fosforu, ko tur 
sametuši krievi. Tā ir viegli uzliesmojoša 
viela un, ja to paņem rokā dzintara vietā, 
var apdedzināties. 

Priekšlasījums bija ļoti interesants, un 
zaudētāji bija tie, kas nebija ieradušies.

Juris Krādziņš
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Ilze rāda subtropisko priežu mežu no kā 
esot radies Baltijas dzintars

Ināra Krūmiņa pasniedz Inai Ronei  
42 dzeltenas rozes.
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šos gadus vienīgā Dāmu kopas kasiere 
bijusi Ina Rone. Kopš dibināšanas 1974. 
gadā Dāmu kopā vēl šodien strādā Vija 
Bruzgule, Ināra Krūmiņa, Ilga Mačēna un 
Ina Rone. 

Sarīkojumā par gaismu, skaņām un 
techniku gādāja Gints Kārkliņš, ziedus 
sakārtoja Dace Celinska, par loteriju 
gādāja Ināra Upīte, par karstvīnu Inese 
Rone un par programmu un sludinājumiem 
rūpējās Pēteris Kļaviņš un Ojārs Greste. 

Sarīkojums iesākās ar  s i l tām 
pusdienām, kuŗām varēja iegādāties 
cūkas gaļu ar ceptiem kartupeļiem, 
vārītiem burkāniem un sautētiem tumšiem 
kāpostiem, kā arī pīrāgus un kafiju ar 
smalkmaizēm, kūkām, torti un alu vai vīnu 
un citiem dzērieniem.

Pēc pusdienām 
v i s p i r m s  s e k o j a 
Dāmu kopas valdes 
priekšnieces Ināras 
Krūmiņas uzruna, 
kuŗā viņa pateicās 
a p m e k l ē t ā j i e m 
par  ie rašanos un 
pastāstīja, ka Dāmu 
k o p a s  i e n ā k u m i 
sarīkojumos devuši 
naudu SLB kasei, 
Latvijas Okupācijas 
mūzejam, Vasaras 
v i d u s s k o l a i ,  3 x 3 

nometnēm un jauna inventāra iegādei. 
Tālāk viņa ziņoja, ka Ina Rone aiziet no 
kasieres amata pēc 42 gadiem un viņas 
vietā to darīs Dace Bogdanoviča. Ina 
Rone savā laikā ir mācījusi  tautas dejas 
Sidnejas Latviešu skolā un piedalījusies 
arī citos sarīkojumos. Viņai ir meitas: 
Andra, kas arī ir Damu kopā un tautas 
deju kopas vadītāja Iveta. Par ilgo darbu 
Inai Ronei pasniedza 42 dzeltenas rozes 
un visi kopā nodziedāja Nevis slinkojot 
un pūstot. 

Ināra Krūmiņa vēl pateicās Ivaram 
Štubim, kas šī sarīkojuma dēļ bija mērojis 
tālo ceļu no Melburnas un šajā sarīkojumā 
vadīs kopējo dziesmu dziedāšanu. Viņa 
vēl pateicās Pēterim Kļaviņam, kas darījis 
iespiedumu darbus, Edītei Birzulei, visiem 
dalībniekiem un visiem klātesošiem. 

Ar nosaukumu 
Reiz kādā mazā 
ka fe jn ī cā  v i sas 
D ā m u  k o p a s 
d a r b i n i e c e s 
nodziedāja dziesmu 
ar pirmo un pēdējo 
pantu:

K a f e j n ī c a s 
dāmas esam,

Lielus upuŗus 
mēs nesam
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Tik dēļ jums, valdes vīri, dēļ jums,
Pieminot gan Kopas darbinieču skaita 

sarūkumu, gan naudas skaitītāju Inas un 
Daces rēķināšanas prasmi, gan ledus 
skapja pārzini Viju, rakstu darbu veicēju 
Ievu un loterijas pārzini otru Ināru ar 
piedziedājumiem: tik dēļ mums, daiļās 
dāmas, tik dēļ jums, mīļie kundes un, 
atkal, tik dēļ jums, valdes vīri, dēļ jums 
(valdes priekšniekus gan neredzējām; 
kur tie palikuši?)

Piecpadsmit minūšu starpbrīdim 
sekoja Panorāma, kuŗā, kā intervijā, Vita 
Kristovska izjautāja Lolitu Jurāni, Ināru 

Krūmiņu, Maritu Lipski un Jāni Roni. 
Jautājumam par bērnību Lolita Jurāne, 

kas Austrālijā ieradusies no Latvijas, 
pastāstīja, ka dzimusi Bauskā, pēc tam 
dzīvojusi Ogrē. Bernība bijusi saulaina 
ar pastaigām Ogres Zilos kalnos, sēņojot 
un peldoties. Pēc tam, kad uzcelta 
Hidroelektriskā stacija (HES), vairs 
nav bijis iespējams ķert nēģus. Maritai 
Lipskai, kas arī ieradusies Australijā 
no Latvijas, tēvs no Latgales, māte no 
Kurzemes, bet pati ar māsu dzimusi 
Rīgā, kur gājusi arī skolā un vēlāk 
studējusi. Bērnība bijusi saulaina ar labām 
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mācībām. Brīvdienas pavadījusi Saldū 
pie vecāsmammas. Atceras žēlabas, 
kad nevarējusi  iegādāties kožļājamo 
gumiju un džīnas. Ināra Krūmiņa, kas 
Latviju atstaja II Pasaules kaŗa bēgļu 
laikā, dzimusi Daugavpils Stropos, bet 
līdz 11 gadu vecumam dzīvojusi Garozas 
pagastā. Bērnība bijusi jauka, jo bērniem 
prieki ir visur. 11 gadu vecumā braukusi uz 
Vāciju. Jānis Ronis, kas arī Latviju atstaja 
II Pasaules kaŗa bēgļu laikā, pastāstīja 
par savu dzimto Rundāli, kur bērnību 
pavadījis kopā ar brāli Imantu un māsu 
Veltu. Visi kristīti vienā baznīcā.

Uz jautājumu par skolām, Lolita Jurāne 

pastāstīja, ka gājusi skolā Ogrē. Ap kaklu 
bijusi prievīte ar uzspraustu sarkanu 
zvaigzni. Skolā bijis daudz jāmācās, bet 
viņa jau no 8 gadu vecumā zinājusi, ka ir 
dubultdzīve ar starpību, ko runāja mājās un 
ko skolā. Marita Lipska atceras, ka skolā 
bijušas brīnišķīgas 3 mēnešu ilgas vasaras 
brīvdienas. Skolā bijusi arī diskotēka. Viņa 
piedalījusies vairākās ekskursijās un 
apbraukājusi Latviju. 25. skolā bijušas 
arī autovadīšanas apmācības, kuŗās bija 
jābrauc ar (automašīnu) Volgu un smago 
mašīnu. 18 gadu vecumā viņa ieguvusi 
autovadīšanas tiesības. Arī viņa atceras 
par lietām, par kuŗām var runāt mājās, 
bet ne skolā. Vissliktākās atzīmes viņai 
bijušas krievu valodā. Ināra Krūmiņa 
skolā bijusi par jaunu, lai saprastu polītiku. 
Jānis Ronis atceras, ka bērnibā klausījies, 
ko runā Ulmanis, bet skolā macīties nav 
gribējis.

Jautājumam par Atmodas laiku 
Latvijā, Lolita Jurāne atzina, ka laiks bijis 
satraucošs, bet pati (varbūt mazgadības 
dēļ.Red.) aktīva nav bijusi. Marita Lipska 
līdzīgi paskaidroja, ka barikādēs nav bijusi, 
bet atceras manifestācijas sarīkojumu 
Daugavas krastmalā, kur bijis tik daudz 
cilvēku, ka baidījusies, ka krastmala 
varētu sabrukt. Inārai Krūmiņai bijusi 
liela interese par Atmodu. Ar vīru kopā 
klausījusies latviešu programmu pa radio 
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un dzīvojusi līdzi notikumiem. 
Par iemesliem braukšanai uz Austrāliju, 

Lolita Jurane pastāstīja, ka iepazinusies ar 
nākamo vīru no Austrālijas, kam tēvs bijis 
latvietis un tad sirds aicinājusi braukt uz 
Austrāliju. Marita Lipska jau ar 19 gadiem 
iepazinusi draugu Raimondu (Sokolovski). 
Atbraukusi uz Austrāliju, jo domājusi, ka 
vedīs Raimondu atpakaļ uz Latviju, bet 
iznācis otrādi. Ināra Krūmiņa stāstīja, ka 
no Vācijas (DP) nometnes braukusi uz 
Angliju. Māte bijusi slima, tādēļ brālis un 
tēvs kā pirmie aizbraukuši uz Austrāliju. 
Vēlāk braukusi māte un mazā māsa un 
vēl vēlāk pati ar vīru un diviem bērniem. 
Pašiem bijis jāsamaksā ceļš (jo viņi 
nebrauca no Vācijas nometnēm, kam 
par brīvo ceļu bija tikai jānostrādā divi 
līguma gadi).

Jautājumam par to, kas paticis vai 
nav paticis Austrālijā, Lolita Jurāne 
atbildēja, ka patikusi daba, bet bijis grūts 
iesākums ar grūtībām atrast darbu. Arī 
Maritai Lipskai patikusi Austrālijas daba 
ar palmām, bet bijušas grūtības ar angļu 
valodu. Inārai Krūmiņai paticis, ka te 
apvienojusies visa ģimene, bet pietrūkusi 
Londonas kultūra. Jānis Ronis atcerējās 
grūto darbu akmeņlauztuvēs. 

Jautājumam par ieteikumiem, Lolita 
Jurāne atzina, ka nozīmīgākais šeit ir 
latviskums. Jānis Ronis atcerējās, ka 
divās Jaunatnes dienās, kuŗās viņš 

piedalījies, sauklis bijis: Pulcēsimies, 
priecāsimies, precēsimies! Viņš arī 
norādīja, ka liels stiprums latvietībai ir 
tautas dejas un dziesmas. Ināra Krūmina 
atzina, ka Dāmu kopā valda saticība un 
draudzība un ēdieniem nav nekādas 
slepenas receptes.

Jautājumam par latviešu nākotni 
Sidnejā Lolita Jurāne atbildēja, ka 
pastāvēs, kas pārvertīsies un aicināja 
mainīt interjēru (nama iekštelpas 
architektonisko un māksliniecisko 
izveidojumu), lai pievilktu iebraucējus 
(no Latvijas). Marita Lipska aicināja 
atbalstīt latviešu skolu. Ieteica aptaujāt 
jauniebraucējus no Latvijas kādos  
latviešu nama pasākumos viņi vēlētos 
piedalīties. Aicināja visiem klātesošiem 
ar bērniem un mazbērniem runāt latviski. 
Arī Ināra Krūmiņa atzina, ka pastāvēs, 
kas pārvertīsies, bet Jānis Ronis ieteica 
visiem darboties poītikā. 

Par šo jautājumu Ivars Štubis ieteica 
visiem iet kopā ar jauniešiem. Edīte 
Birzule atnesa izdalīšanai intervētiem un 
citiem dalībniekiem dzeltenas narcises.

Ar visu gaŗo rakstu te jau tikai bija 
saīsinati izvilkumi no intervijā dzirdētā. 
Bija interesanti intervijā dzirdēt atmiņas 
no cilvēkiem, ar kuŗiem sastopamies 
sarīkojumos, bet gandrīz nekā par viņiem 
nezinām. Atceros arī, ka par dažiem laika 
biedriem pirmās ziņas kādreiz dzirdēju 
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tikai bēŗu runās. Vai nav skumji, ka tajos 
piemēros neko nezinājām agrāk. Paldies 
Panorāmas ieplānotājai šinī sarīkojumā 
un Vitai Kristovskai par labi izvēlēto 
interviju.

Mūzikālo programmu Ivars Štubis 
iesāka ar mūzikālu variāciju ģitāres 
izpildījumā par Jūriņ’. prasa smalku 
tīklu. Kā otro viņš ģitāres pavadījumā 
nodziedāja Mārtiņa Brauna Veltījumu 
mīlestībai. Sekoja pirmā kopdziesma 
Ozolīti, zemzarīti, bet pēc tās atkal solo 
izpildījumā Imanta Kalniņa Lūgšana. 
Tālāk sekoja cita pēc citas programmā 
paredzētās kopdziesmas, vispirms jau 
Tumša, tumša tā eglīte. 

Starplaikā vilka laimestus no lielās 
loterijas, kuŗā pirmo laimestu ieguva Māra 
Sproģe, bet citi, nākamie vairs netiks 

nosaukti. 
Loterijai beidzoties, sekoja nākamās 

kopdziesmas: Puiši, puiši, kas tie puiši, Visi 
ciema suņi rēja,  Ziedi, ziedi, rudzu vārpa, 
Kas kaitēja nedzīvoti, Es dziedāšu par 
tevi, tēvu zeme, Sarkandaiļa roze auga, 
Div’ pļavinas es nopļāvu, Vecpiebalga (Kā 
lai šonakt vienaldzīgi klusē) un Tautiešami 
apsolīju. Kaut gan programmā nodrukātās 
bija jau nodziedātas, Ivars Štubis ar ģitāri 
pavadīja vēl četras dziesmas: Dažu 
skaistu ziedu, Es nenācu šai vietā, Projām 
jāiet,projām jāiet un, pašās beigās, Bēdu 
manu, lielu bēdu.

Ar to arī šā gada Dāmu kopas 
sarīkojums beidzās un būs jāpaciešas 
kādu gadu līdz nākamajam Dāmu kopas 
sarīkojumam.

Juris Krādziņš
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Okupācijas mūzejs 
uzvarējis cīņu par 

savu nākotni
Lai tiktu vaļā no Rīgas domes un tās 

Būvvaldes skavām, kas pēdējo gadu 
laikā centās visiem spēkiem bremzēt 
Okupācijas mūzeja nākotnes plānus, līdz 
ar to tā pastāvēšanu, bija jāatrod jauns 
ceļš, kā lietas virzīt uz priekšu.

Pateicoties mūzeja vadībai un 
darbiniekiem, pavērās jauna iespēja. 

Ja, ar likumu piemiņas memoriāla 
kompleksam, kas sastāv no tagadējās 
ēkas Strēlnieku laukumā, Nākotnes 
nama piebūves un Okupācijas upuru 
piemiņas memoriāla, piešķirtu nacionālo 
interešu objekta statusu, atbildība par to 
pārietu „Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas” (VARAM) rokās.

Lai mudinātu Saeimas deputātus 
„Okupācijas mūzeja likuma” trešajā un 
galīgajā lasījumā atbalstīt grozījumus 
šim likumam, š.g. 8. septembrī mūzeja 
darbinieki un atbalstītāji, ieskaitot vairākus 
no Austrālijas latviešiem, 8.30 no rīta ar 
plakātiem pulcējās pie Saeimas nama 
durvīm. Uz plakātiem bija mudinājumi 
deputātiem, kā – „ Celt ne cenzēt’; 
„Marinēt var gurķus ne mūzeju’’; „Dāvana 
latvijas simtgadei”; „Vēsture jāzin arī 
maniem bērniem” un vēl ...

Sae ima v ienba ls īg i  p ieņēma 
lēmumu piešķirt Okupācijas mūzejam 
NACIONĀLO INTEREŠU OBJEKTA 
STATUSU, balsojot: 57 par; 0 pret; 0 
atturās.

Tas nozīmē, ka VARAM ir atbildīga 
par mūzeja rekonstrukcijas būvniecības 
procesa kontroli – NE Rīgas pilsētas 
Būvvalde. Valsts pilnībā pārņem šo 
projektu un īpaša būvvalde to izvērtēs. 
Budžetā paredzēti līdzekļi, lai to izstrādātu.

Paredzēts, ka Valsts nekustamo 
īpašumu (VINI) VARAM, pēc iespējas 

ātri, iesniegs Nākotnes nama būvniecības 
ieceri. 2017. gada oktobrī jāsāk būvdarbi 
un tiem jābūt pabeigtiem 2018. gada 1. 
oktobrī. Tā būs nozīmīga dāvana Latvijas 
simtgadei.

Gundega Michele, ilggadīgā mūzeja 
direktore raksta:  „Paldies Dieviņam, 
paldies visiem mūzeja darbiniekiem 
un atbalstītājiem! Esam tikuši vaļā no 
Rīgas dome ķetnām un mūzejs varēs 
pastāvēt, attīstīties, pilnveidoties. Mēs 
esam pārcietuši gaidīšanas laiku, tagad 
būs atkal mūsu aktīvās darbības laiks, tā 
netrūks nevienam un katrs varēs lepoties, 
ka esam Okupācijas mūzeja nākotnes 
veidotāji”.

O k u p ā c i j a s  m ū z e j a  m o t t o : 
ATCERĒTIES – PIEMINĒT – ATGĀDINĀT

Pateicība visiem, kas atbalstījuši 
Okupācijas mūzeju un nezaudēja ticību 
tā nākotnei.

Ināra Graudiņa
Okupācijas mūzeja pārstāve Austrālijā

Svinam Jānim 
Streičam apaļo 

jubilēju!
Nākamā kino pēcpusdienā, sestdien, 

8. oktobrī, atgriezīsimies pie kino klasikas! 
Latviešu kino meistars, Jānis Streičs, šogad 
svin apaļo jubilēju, un oktobŗa mēnesī 
Latvijā būs vairāk pasākumi, filmu seansi 
un konferences lai svinētu Streiča mūžu 
ieguldījumu latviešu kino. Sidnejā mēs arī 
svinēsim ar Streiča vissslavenāko filmu 
Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Filma veidota 
pēc Māras Svīres stāsta. Veca lauku 
sieviņa Saknīšu Mirta loterijā laimē žiguli, 
un viņas mājās tūlīt sarodas radinieki, kas 
līdz tam par večiņu nemaz neinteresējās; 
Mirtas vienīgie palīgi bija daudzskaitlīgā 
kaimiņu Giluču ģimene. Brāļa dēls Ēriks ar 
sievu un dēlu vai bijusī vedekla Olita ar vīru 
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un meitu labprāt tiktu pie 
mašīnas, un katrs cenšas 
Mirtas tanti pārvilkt savā 
pusē, bet pirms nāves 
viņa atceras par savu 
jaunības pielūdzēju Pigalu 
Prīdi.

 Latvijas kinovēstures 
fenomens – sadzīves 
komēdija, kas vairākkārt 
d a ž ā d ā s  a p t a u j ā s 
atzīta par visu laiku labāko latviešu 
filmu, joprojām ieņem regulāru vietu 
vasaras saulgriežu TV programmās un 
papildinājusi tautas mūsdienu folkloru ar 
virkni izteicienu un dialogu. Pirmā filma, 
kas 2008. gadā restaurēta Nacionālā Kino 
centra programmas Latvijas kino klasika 
ietvaros, un viena no retajām, par kuŗas 
iekļaušanu Latvijas kultūras kanonā pieci 
eksperti lēma vienbalsīgi.

Pirms filmas Dr. Klāra Brūvere teiks 

dažus ievadvārdus par Streiča filmām. 
Daļa no Klāras doktorantūras darba bija 
veltīts pētot Streiča stilistiku. Būs zupa ko 
varēs iegādāties un tas nebūtu nopietns 
notikums ja nepiedāvātu iespēju ēst kūku 
un iedzert glāzi šampanieša!

Filmu izrādīs ar angļu subtitriem
Zupu piedāvās no 14:00 un filmu 

seanss sāksies14:45.
Ieeja pret ziedojumiem.

Klāra Brūvere

Pateicības zieds 
dziesmā

Sidnejas latviešu vīru koŗa Pateicības 
koncerts Pļaujas svētku dievkalpojumā

Pļaujas svētki tradicionāli ir diena, kad 
pateicamies Dievam par Viņa svētību un 
labestību mūsu dzīvēs. Šogad Sidnejas 
ev.lut.latviešu draudzes gadskārtējais 
Pļaujas svētku dievkalpojums 25. 
septembrī izskanēja dubultpateicības 
zīmē. Bez personīgā pateicības zieda, 
ko mēs katrs nesam uz dievnamu šai 
dienā, arī Sidnejas latviešu vīru koris 
bija izvēlējies Pļaujas svētkus, lai 
savas 60 gadu pastāvēšanas jubilejas 
priekšvakarā pateiktos Dievam par koŗa 
darbības svētīšanu.

D i e v k a l p o j u m a  k ā r t ī b a  n o 
kopdziesmām un Sv. Rakstu lasījumiem 
līdz sprediķim un lielajai lūgšanai 
centrējās ap pateicības temu. Toni svētku 

norisei – dievkalpojumam un sekojošam 
SLVK Pateicības koncertam—piešķīra  
ievadvārdi no Ps.103:2 „Teici to Kungu 
mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš 
Tev labu darījis”!

Savā svētrunā māc.  Kolv ins 
Makfersons (Colvin MacPherson) 
iztirzāja pateicības lomu un nozīmi 
cilvēka dzīvē. Kā nozīmīgākās, viņš 
izcēla trīs atziņas. Pateicība cilvēkus 
tuvina. Pateicība pievelk kā jauka 
smarža. Un, pateicībā dzīvota dzīve, 
cilvēku līdzsvaro garīgās veselības 
svaru kausos. 

Dievkalpojumam bez pārtraukuma 
sekoja SLVK Pateicības koncerts. 
Pa te i c ība  p l auka  dz iesmā  kā 
daudzžuburu zieds. Korim par saņemto 
svētību 60 gadu darbības laikā un 
mums – koncerta klausītājiem – par 
dziesmas dāvanu, ko esam saņēmuši 
un baudījuši gadu pēc gada. Par to mēs 
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sakām paldies. 
Kā kormūzikas cienītāj i ,  mēs 

novērtējam, ka mums ir savs izcils 
vīru koris tepat mūsu vidū. Laikā, kad 
koŗi irst un izbeidz darbību pa labi un 
kreisi, mēs esam lepni un pateicīgi, ka 
pretī laika straumei mūsu SLVK zied un 
zeļ, ieņemot godpilno vietu kā visilgāk 
pastāvošais vīru koris ārpus Latvijas. 
Teic, cerams baumo, ka pat Latvijā 
viendabīgie (vīru/sieviešu) kori strauji 
sarūkot, un viens pēc otra darbību 
izbeidzot. Jau šobrīd 
viendabīgo koŗu esot par 
maz, lai tiem piešķirtu 
vietu Latvijas simtgades 
Dziesmu svētku estrādē. 

To apzinoties, mēs 
vēl jo vairāk novērtējam 
m ū s u  3 2  d z i e d ā t 
spējīgus, dziedāt gribīgus 
vīrus un diriģentus – 
ilggadīgo māksliniecisko 
vadītāju un dir iģenti 
Dainu Jaunbērziņu un 
pašu paspārnē izaugušo 
diriģentu Ivaru Štubi. 

Mēs neredzam jūsu darba pūles, mēs 
nezinam jūsu rūpes un šaubas, bet 
mēs novērtējam jūsu darba augļus. Ar 
pateicību sveicam jūsu izturību, noturību 
un gribu pastāvēt. 

Koncer tprogrammu sastādī ja 
sešas, īpaši skanīgas dziesmas no 
mums pazīstamā garīgo dziesmu pūra. 
Dzirdējām Jāņa Sieriņa, Andreja Jurjāna, 
Bruno Skultes, Imanta Kalniņa, Romāna 
Grantovska un Bēthovena skaņdarbus. 
Varenas Dieva slavas un pateicības 

dz iesmas  m i j ās  a r 
liegām lūgšanām, pildot 
dievnamu un klausītāju 
sirdis. Neievērojot mums 
p ieņemto  t rad īc i ju , 
spontāni aplausi pāršalca 
dievnama telpu pēc 
katras dziesmas.  

Dziesmu izpildījumi 
sasniedza pilnību katrā 
dziesmā. Drošā, skanīgā 
dziedājumā sabalsojumi 
bija līdzsvaroti, dikcija 
skaidra, interpretācija 
ie jū t īga,   d inamika 

Sidnejas Latviešu vīru koris
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Diriģente un mākslinieciskā 
vadītāja Daina Jaunbērziņa

Foto: Ojārs Greste
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un mūzikālie frāzējumi 
niansēti izsvērti. Dziesmas 
dzīvoja. Dziesmas elpoja. 

Tādā pat pilnības līmenī 
dziesmu pavadījumus 
v e i c a  m e l b u r n i e t e ,  
pianiste Sandra Birze: 
viscaur iejūtīga, piekļāvīga, 
instinktīvā saskaņā ar 
dziesmas noskaņu un 
dinamiku.

Programmas gaitā īpaši 
izcēlās četras dziesmas: 
J.Sieriņa Dievam slava (dir. 
Ivars Štubis) kur vīru spēks kontrastējās 
ar dažviet neticamu skaņas maigumu;

B. Skultes Lūgšana (dir. Daina 
Jaunbērziņa) kur dinamikas gradācija 
pieņēma pretēju virzienu no sirsnīga, 
skumja dziedājuma caur mērinātiem 
kāpinājumiem līdz varenam pie-

augumam dz iesmas 
beigās. Šai  dziesmā 
uzkrita, cik laba ir koŗa 
dikcija. Ne vārds mums 
negāja garām. I.Kalniņa 
Lūgšana (dir. I.Štubis) 
saviļņoja ar emocionālo 
intensitāti, kas uz brīdi lika 
aizmirst laiku un telpu. Bija 
tikai dziesma.

Varenu nobeigumu 
varenam koncer tam 
p iešķ ī ra  Bē thovena 
nemirstīgā Tā debess 

izteic, diriģējot Dainai Jaunbērziņai. 
Slava Dievam un gods SLVK par godam 
nodziedātu koncertu!

Ja šī bija priekšspēle tam, kas vēl 
būs, tad gaidīt gaidām SLVK Jubilejas 
koncertu š.g. 6. novembrī.

Lauma Reinfelde

Koŗa priekšsēdis Gunārs 
Zodiņš

Foto: Ojārs Greste

Nu jau būs 
sešdesmit gadu, 

atceries!
Atceros gan. Pagājušā gadsimteņa 

piecdesmito gadu vidū Sidnejā diriģenta 
Jāņa Puisēna vadībā rosīgi darbojās 
vīru dubultkvartets Imanta. Saņemot 
klausītāju labvēlīgas atsauksmes radās 
doma, ka latviešu dziesma svešumā 
iegūtu pilnīgāku, plašāku, varenāku 
skanējumu vīru koŗa izpildījumā. Jānis 
Puisēns par šo ideju rakstīja mūsu tā 
laika presē, aicinājumu nobeidzot ar 
saucienu Tapsim! 

1956. gada 2. martā latviešu namā 
sanāca pulks vīru un sapulci beidzot 
bija tapis Sidnejas latviešu vīru koris. 
Sapulces dalībnieki skaitījās koŗa 
dibinātāji. Pirmais mēģinājums J. 
Puisēna vadībā notika 23. martā 
toreiz vēl nepārbūvētā Latviešu nama 

telpās.Nama „atradējs” bija Latvijas 
operdziedātājs Kārlis Nīcis, SLVK goda 
biedrs. (atceros vēl viņa Rīgas radiofonā 
atskaņoto komisko dziesmu Bukurags). 

Kā koŗa pianists un pavadītājs 
sākuma gados bija komponists Eižens 
Freimanis. Koris ar solisti Elvīru Āroni-
Freimani dziedāja populāro tautas 
dziesmu “Kur tu augi daiļa meita”. Paša 
koŗa solisti bija Ēriks Kuikulītis, Ojārs 
Kiršteins, Alberts Cinis un citi. Koŗa 
valdes priekšsēži bija Alfreds Siļķens, 
vēlāk Voldemārs Trofimovs. Koris 
gatavojās savam 10 gadu darbības 
koncertam, kad pēkšņi koristus un 
latviešu sabiedrību satrauca ziņa ka 
diriģents Jānis Puisēns miris traģiskā 
autokatastrofā. Mūžībā aizgājis rosīgs, 
talantīgs mūziķis un mākslinieks. 
Jubilejas koncertu novadīja diriģents 
Haralds Rutups. 

Koristi ticēja, ka J. Puisēns gribētu, 
lai viņa iesāktais koris turpinātu darbību. 
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Seko līdz šai dienai 50 gadu gaŗi 
dziesmoti dziesmu ceļi. Pēc jau minētā 
H. Rutupa koŗa vadībā ir bijuši Bernards 
Adijāns, Kaspars Svenne, Juris Balodis 
un šodien Daina Jaunbērziņa. Koŗa 
valdes priekšsēži bija A. Siļķens, V. 
Trofimovs, A. Lucis, I. Birze un G. 
Zodiņš. Daina Jaunbērziņa koŗa vadībā 
ir jau vairāk kā puse koŗa mūža – 35 
gadus. Gunārs Zodiņš korī darbojas 
39 gadus un kā valdes priekšsēdis 19 
gadus.

Noturīgs koris, noturīga vadība! Bez 
jau minētiem, 60 gadu jubilejas koncertā 
vēl redzēsim “pazudušo dēlu” dirģentu 
Ivaru Štubi, klavierpavadītāju Ingrīdu 
Šakurovu, vijolnieci Dainu Kainu. 
Skatuves dekorācijas būs Vijas Spoģes-
Erdmanes un Pēteŗa Erdmaņa rokās.

Vīru koris, paplašināts ar viesu 
dziedātājiem, aicina klausītājus.

Raimonds Krauklis.
Nu jau būs sešdesmit  gadu. 

Atceries kādreiz bieži dziedātā Helmera 
Pavasara dziesmu Vecie tēvi ar J. 
Ezeriņa vārdiem.

Latviskā oāze
Sidnejas Latviešu namu gribas 

salīdzināt ar mazu saliņu lielā jūrā vai 
latvisku oāzi plašajā Austrālijas okeānā.  
Nesen notikušais Latviešu nama Dāmu 
kopas pasākums, kuŗā tika uzdoti 
vairāki jautājumi, manī izraisīja dažas 
pārdomas. Par latviešu sabiedrības 
aktivitātēm un cilvēkiem, kuŗi iegulda 
lielu darbu, lai varētu notikt dažādi 
sarīkojumi un aktivitātes latviešu valodā. 

Latviešu nams ir viena no tām 
nedaudzajām vietām Sidnejā kur 
var dzirdēt latviešu valodu un baudīt 
kultūras pasākumus latviešu valodā. 
Mūsu sabiedrība pamazām noveco 
un Austrālijā dzimušie jaunieši vairs 

nav latvieši viņi ir austrāļi ar latviskām 
saknēm. Sidnejas Latviešu skolā bērni 
un jaunieši var apgūt valodas, vēstures 
un ģeogrāfijas pamatus un izzināt 
kultūras tradīcijas – latvisko dziedāt, 
dejot prasmi un kultūras tradīcijas 
saulgriežos un citos svētkos. 

Ar katru gadu tas kļūst ar vien 
sarežģītāk, jo vairāk jaukto ģimeņu, 
jo mājās latviešu valoda tiek lietota 
ļoti maz vai praktiski nemaz un viņiem 
ir grūtības apgūt valodu. Savukārt 
jauniešiem ļoti patīk latviskie pasākumi, 
kur vairāk var izpausties radoši. Bērni 
un jaunieši ir katras sabiedrības cerība 
un nākotne – kādu paši izaudzināsim 
– tāda tā arī būs. Saprotams, ka neko 
nevar uzspiest mākslīgi, bērns nevar 
iemīlēt zemi, kuŗu vispār nav redzējis 
vai arī bijis tikai īsu brīdi viesos. Dzirdot 
vārdus: „Pa sidraba birzi gāju - ne zariņu 
nenolauzu” – katram latvietim ietrīsas 
sirds, savukārt austrāļu latviešu bērnam 
ļoti saprotams būtu – „Pa eikaliptu aleju 
viens maziņš ķengurs leca...”. Divas 
dažādas pasaules, bet vienojošais 
ir latviskās saknes un kultūra, un 
latviešiem tā ir īpaša un ļoti bagāta. 
Latviešu skolas bērni un jaunieši ir 
skaisti, gudri un talantīgi. 

Daudzi ir aizņemti ar mūzikas, sporta 
un citām nodarbībām arī sestdienās 
un šeit var tikai apbrīnot tos vecākus, 
kuŗi atrod laiku un spēku atvest savus 
bērnus uz Latviešu skoliņu un tajā arī 
līdzdarboties. Mazais austrāļu latvietis 
šīs latviešu skolā un pasākumos iegūtās 
zināšanas un kultūras prasmes spēs 
aptvert un novērtēt tikai pēc gadiem. 
Mēs pieaugušie to saprotam un var 
izteikt tikai lielu paldies tām ģimenēm, 
kuŗas atrod to laiku un spēku būt kopā ar 
bērniem sestdienas rītos un dod iespēju 
saviem mazajiem darboties latviskā 
vidē. Mācīties nekad nav bijis viegli 
un arī pati mācīšana prasa zināšanas 
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Sidnejas Latviešu 
Organizāciju 

Apvienības sēde 
SLOA sēde notiek 2016. gada 

7.septembrī, plkst 19.00 Sidnejas 
Latviešu namā.

Sēdē piedalās desmit organizāciju 
pārstāvji.

Priekšsēdis J.Grauds ziņo, ka 31. 
jūlijā notika pusdienas piedaloties PBLA 
priekšsēdim J.Kukainim. Paldies dāmu 
kopai par pusdienu sagatavošanu un 
A.Birzulim par vakariņām J.Kukainim. 
J.Grauds  lūdz organizācijas, kuŗas vēl 
nav to darījušas, iesūtīt viņam savus 
2015./2016 gada darbības pārskatus, lai 
varētu sagatavot ziņojumu PBLA, kā arī 
atgādina nekavējoši pieteikt kandidātus 

un prasmes. Bērni grib interesantas 
stundas un nodarbības, bet bieži vien 
mācīšanās process ir diezgan grūts 
un prasa piepūli. Man, kā vienai no 
skolotājām, gribas teikt – ka brīžiem 
nelīdzētu arī stāvēšana uz galvas, lai 
tikai noturētu skolēnu uzmanību. 

Nupat Latvijā ir apstiprināts pilnīgi 
jauns izglītības projekts, kur izdevies 
piesaistīt 16.milj. eiro lielu finansējumu, 
lai veiktu kardinālas pārmaiņas izglītības 
sistēmā – mācību vielas apgūšanu 
realizēt atraktīvā veidā. Līdz šim 
lielāko daļu stundas notiek klasēs, 
kad skolotājs pie tāfeles skaidro jauno 
vielu, bet projektā paredzēts mainīt šo 
modeli un ļaut skolēniem pašiem līdzi 
darboties jaunu zināšanu apgūšanā. 
Piemēram, astronomijas stundās par 
saules sistēmu – bērni iziet gaitenī un 
veido dažāda lieluma papīra bumbas, 
kas atbilst planētu lielumiem un mēra 
attālumus starp planētām, tai pašā 
laikā apgūstot jaunās zināšanas. 
Puse no finansējuma tiks novirzīta 
skolotāju apmācībai un liela daļa jaunu 
mācību grāmatu un materiālu izstrādei. 
Apsveicami, lai Latvijai izdodas! 

Cik skaisti būtu, ja arī Sidnejas 
latviešu organizācijas un visa sabiedrība 

varētu atbalstīt Latviešu skoliņu, jo bērni 
un jaunieši ir ļoti būtiska sabiedrības 
daļa, par ko ir nopietni jārūpējas. Arī 
papildus finansējums noteikti palīdzētu 
skolas vadībai piesaistīt jaunus cilvēkus 
un realizēt dažādus projektus. Visas 
ģimenes, kuŗas darbojas Latviešu 
skoliņā ir pelnījušas lielu atzinību un 
paldies. Tas ir tāds mazs ikdienas 
varoņdarbs – nolikt visas citas rūpes 
malā – latviskās kultūras vārdā. Visi ir 
pelnījuši uzslavas, bet nevar nepieminēt 
tās ģimenes, kas praktiski vada skolas 
darbu – Tuktēnu, Veidneru, Jurāņu, 
Teiloru, Galviņu un ilggadējos skolotājus 
kā Sandru Dragūnu, Valdi Krādziņu, 
Daci Celinsku un Viju Sieriņu. Visi 
vecāki, bijušie un esošie skolas direktori 
un skolotāji ir noturējuši šo mazo 
latvisko oāzi ar savu pašaizliedzīgo 
un brīvprātīgo darbu. Varbūt mēs katrs 
varam ko dot un  ieguldīt, lai šī mazā 
oāze būtu un ziedētu?

M.Lipska

Skolnieces Laima Jurāne, Zinta Mora 
(Moore) un Karla Tuktēna.
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š.g. LAAJ atzinības rakstiem.
Pārrunā 2016. gada 18. novembŗa 

akta rīkošanu. S!K!K!S! uzņēmusies 
šogad rīkot aktu. Nav vēl zināms 
kad svētku runas teicēja Sarmīte 
Ēlerte ieradīsies Sidnejā no Kanberas, 
kur viņai paredzēts runāt trešdien 
16. novembrī. Viņa dodas tālāk uz 
Melburnu jau sestdien. J.Grauds lūdz 
S!K!K!S! vai vajadzības gadījumā varētu 
atrast apmešanos S.Ēlertei. Jautrais 
pāris uzliks Latvijas karogus zālē jau 
11. novembrī. Vēl jāsarunā skatuves 
dekorācijas, skaņas un gaismas un 
jārunā ar vīru kori par programmu. 
S!K!K!S! rūpēsies par vīnu un uzkodām 
pēc akta. SLB rīkos saviesīgu vakaru 
pēc akta, kur iespējams piedalītos 
Goran Gora no Latvijas. Uzskata, 
ka viņš nebūtu piemērots kā daļa no 
priekšnesumiem aktā.

Tā kā pagājušā gadā bija maz 
cilvēku, SLB ir nolēmusi šogad nerīkot 
18. novembŗa pusdienas, bet vēl 
pārrunā kā citādi varētu atzīmēt 18. 
novembri tiem kuŗi nevar vai nevēlas 
braukt uz aktu vakarā. Iespējas būtu 17. 
novembŗa ceturtdienas pusdienās vai 
sestdienas pēcpusdienā pēc skolas. Vēl 
nav zināms vai tad varētu notikt Goran 
Gora koncerts.

Seko organizāciju ziņojumi:
S!K!K!S! – D.Bogdanoviča ziņo, 

ka notiek kārtējie konventi un, kā jau 
minēts, S!K!K!S! šogad uzņēmusies 
rīkot 18.novembra aktu.

Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo, ka 
kopš SLOA maija sēdes, Jautrais pāris 
rīkoja Jāņu sarīkojumu (25.jūnijā) un 
viņa pateicās visiem par atbalstu. Nupat 
ir saņemta drēbe Abrenes tautas tērpu 
atjaunošanai un taisās rīkot talku, lai 
dejotāji var paši piedalīties jauno tērpu 
šūšanā un līdz ar to iemācīties novērtēt 
darbu, ko prasa tērpu gatavošana. 
Pašreiz  arī gatavojas dejot KD Melburnā 

gada beigās.
Okupācijas mūzejs – I.Graudiņa 

ziņo, ka rīt paredzēts pikets pie Saeimas 
nama sakarā ar balsošanu par VARAK 
būvvaldes izveidošanu, lai sekmētu OM 
Nākotnes nama būvi. Pašreiz Austrālijā 
OM kontā ir apm. $45,000 (no kā 
$35,000 paredzēti nākotnes namam). 
Šogad saziedoti gandrīz $11,000, bet 
februārī uz Rīgu pārsūtīti $28,560 
tekošo izdevumu segšanai.

SLB DK – E.Birzule ziņo, ka DK 
pašreiz gatavojas gadskārtējam 
sarīkojumam 18. septembrī. Jāņos 
šogad bija labi ienākumi un DK no 
atlikuma noziedoja $1,000 Jautram 
pārim tautas tērpu materiālu iegādei. 
Dāmas turpina rīkot ceturtdienas 
pusdienas un tāpat atvērt kafejnīcu 
sarīkojumu laikā. Peļņa DK samazinās, 
jo notiek mazāk sarīkojumi un uz 
sarīkojumiem nāk mazāk apmeklētāji.

Konsuls – A.Birzulis ziņo, ka ar 7. 
janvāri izbeigs konsula darbu. J.Grauds 
viņam pateicas par viņa darbu.

SLT – J.Grauds ziņo, ka ar KF 
atbalstu SLT viesojās Brisbanē un 
Melburnā ar  Alma, Lība un Konstancija” 
izrādi. Oktobrī paredzētā teātŗa izrāde 
nenotiks.

SLB – J.Grauds ziņo, ka, kā jau 
minēts, SLB rīkos saviesīgu vakaru pēc 
18. novembŗa akta.

DV – G.Zariņa ziņo, ka DV nesen 
nosvinēja 70.gadu darbības atceri. 
Regulār i  not iek novusa spēles 
piektdienās un pankūku pusdienas katra 
mēneša pirmā ceturtdienā.

Vienības draudze – G.Zariņa ziņo, 
ka nākamo svētdien notiks draudzes 
Pļaujas svētki.

Sidnejas Ev.Lut. latviešu draudze – 
E Timermanis rakstiski ziņo, ka draudze 
turpina darboties noturot dievkalpojumu 
ar Svēto vakarēdienu katru svētdienas 
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rītu. Ceturtdienas rītos sanāk Bībeles 
studiju grupa. Šā gada 15. maijā 
bija Dārza svētku dievkalpojums un 
sarīkojums, un 17. jūlijā bija iesvētības 
Astrīdai Mednei. Tālākā darbībā šogad 
ir paredzēts 25. septembrī noturēt 
Pļaujas svētku dievkalpojumu, kuŗā 
piedalīsies SLVK, atzīmējot pateicību 
60 gadu darbībai. Pēc dievkalpojuma 
būs sarīkojums. Tālāk paredzēti ir kapu 
svētki 16. oktobrī. Draudze turpinā 
atbalstīt darbību četrās draudzēs 
Latvijā, kā arī palīdz ārmisijas darbā 
Indonēzijā. Mūsu mācītājs arī notur 
dievkalpojumus Vulongongā, Brisbanē 
un Kanberā.

SLVK – E. Timermanis rakstiski ziņo 
par pēdējā gada darbību.

Pagājušā gadā koris piedalijās 14. 
jūnija piemiņas sarīkojumā, tad Pļaujas 
svētkos

Svētā Jāņa baznīcā 20. septembrī, 
koŗa dziesmu pēcpusdienu ļoti sekmīgi 
noturēja 25. oktobrī, bet pēc tam 
piedalījās 18. novembŗa atceres 
sarīkojumā, nobeidzot ar koŗa eglīti 12. 
decembrī.

Koris turpinā mēģinājumus katru 
pirmdienas vakaru, sagatavojoties 
papildināt Pļaujas svētkus Svētā Jāņa 
draudzei 25. septembrī, kā arī stingras 
pūles tiek pieliktas koŗa 60 gadu jubilejas 
koncerta programmas sagatavošanai. 
Koncerts notiks 6. novembrī. Pēc tam 
koris vēl piedalīsies 18. novembŗa akta 
sarīkojumā un koŗa eglītē, 17. decembrī.

Vēl pārrunā dažādus jautājumus:
A.Birzulis jautā kad sāksies š.g. 

LAAJ ziedojumu vākšanas akcija. 
J.Grauds atbild, ka lūgumi ziedot izsūtīti 
šonedēļ. Šogad nav izraudzīti nekādi 
īpaši mērķi ziedojumiem.

G.Zariņa ierosina grāmatu klubu 
lai varētu veicināt latviešu valodas 
uzturēšanu un veicināt lasīšanu bērniem 

priekšā.
Sakarā ar 2018. gada 18. novembŗa 

atzīmēšanu sapulces dalībnieki aicina 
LAAJ uzņemties sākt rīkošanu un 
koordinēšanu Austrāli jas mērogā 
sadarbībā ar Latviju. J.Grauds piezīmē, 
ka katrai pilsētai atsevišķi arī jādomā par 
to, kā šo svarīgo dienu un gadu atzīmēt.

A.Birzulis atgādina, ka jāsāk domāt 
par LAAJ amatpersonām, kad prezīdijs 
pārnāks uz Sidneju.

Nākošā sēde paredzēta 2017.gada 
3. maijā. 

AR

Airētāji pāri Atlantijai 
sasnieguši Rio !

Apsveicam! Suminām! Lai puto 
šampanietis! Lai skan dziesmas! Lai 
griežas dejas un priekā lēkā tautas brāļi 
un māsas! 

Šodien vairāk cilvēku ir staigājuši 
uz Mēness, nekā pārairējušies pāri 
Atlantijas okeānam airu laivā – bez 
motora un burām! Tieši to paveikuši 
mūsu brašie tautieši – Kārlis Bardelis 
un Gints Barkovskis! Mēs ļoti lepojamies 
ar viņiem!

Pēc okeānā pavadītiem gandrīz 
pieciem mēnešiem (plānoto triju vietā) 
un noairētiem apm. 8350 km (plānoto 
6000 km vietā), pēc neskaitāmiem 
lielākiem un mazākiem piedzīvojumiem, 
piektdien, 23. septembrī puiši ir 
sasnieguši Brazīlijas krastus un izkāpuši 
uz SAUSZEMES! 

Kā viņiem gājis šai laikā – var dzirdēt 
iknedēļas radio SWH reportāžās, 
kas atrodamas Radio SWH mājas 
lapā nodaļā “Lēnākais ceļš uz Rio”. 

Turpinājums 29. lpp.
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DVCV sēdes lēmumi un rezolūcijas (1. daļa)
2016.g. Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DVCV) sēdes lēmumi un 

rezolūcijas. Sēde notika Straumēnos Anglijā 2016.g. 10.septembrī. 
(Parrakstīts un saīsināts no atsūtīto)
1.DVCV lemj atcelt 2013.g. 27.un28. jūnijas CV lēmumu par zāļu izdalīšanu 

leģionāriem un to atraitnēm.  
2.DVCV lemj ieturēt 3% no katra veiktā maksajuma DVCV pārstāvniecībā lai 

palīdzetu segt pārstāvniecības administrācijas izdevumus.
3.DVCV sakarā ar to, ka biedru skaits ir samazinājies un lai pārstāvniecība 

varētu turpināt savu darbu iesaka DV zemēm pieņemt paugstināt dotācijas uz $14 
par katru biedru un Latvijā uz 2Eiro.

4. DVCV iesaka DVCV pārstāvniecībai meklēt veidus samazināt izdevumus 
lai sabalansēt DVCV budžetu.

5. DVCV iesaka DVCV pārstāvniecībai lūgt DV zemēm atbalstīt ar ziedojumiem 
lai palīdzētu segt izdevumus kas saistīti ar pārstāvniecības vērtīgo labdarības 
darbu aprūpējot leģionārus, to atraitnes, un daudzbērnu un audžubērnu ģimenes.

6.DVCV lemj samazināt DVCV prezidija budžetu līdz $10000 sākot no 2017.g.
7.DVCV lūdz DV zemēm iemaksāt dotācijas maksas ne vēlāk kā gada pirmaja 

ceturksnī.
8.DVCV iesaka un lūdz DV zemem pieņemt sekojošo izmainīto darbības 

noteikumu 47. pantu :
DVCV locekļus uz trim gadiem ievēl zemju delegatu sapulces/biedru 

pilnsapulces. Ikviena zeme, kuŗā ir DV zemes valde, ievēl vienu locekli, bet 
zemes, kuŗās biedru skaits lielāks par 1000 ievēl vēl vienu locekli. Abus priekšsēža 
vietniekus izrauga DVCV no sava sastāva, ievērojot ievērojot atsevišķu zemju 
biedru skaitu un ģeogrāfisko novietojumu. Priekšsēža vietniekus nevar izraudzīt 
no vienas zemes vai no zemes no kuŗas  ievēlēts DV prieksnieks. DVCV sekretāru 
un kasieri dod tā zeme no kuŗas ir priekšnieks.

Turpinājums nākošās DV ziņās

„Latvian Relief Society „Daugavas Vanagi” institutions” after „be” in line 9, to read:
6. If upon the winding up or dissolution of the club there remains after satisfaction 

of all its debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be paid 
or distributed among the members of the club, but shall be given or transferred to 
some other institution or institutions having objects similar to the objects of the club 
and which shall prohibit the distribution of its or their income and property among 
its or their members to an extent at least as great as is imposed on the club under 
or by virtue of clause 3 hereof, such institution or institutions to be Latvian Relief 
Society „Daugavas Vanagi” institutions determined by three quarters majority of 
all members who are present at the last general meeting at or before the time of 
dissolution and in default thereof by the Chief Judge in the Equity Division of the 
Supreme Court of New South Wales or such other Judge of that Court as may have 
or acquire jurisdiction in the matter, and if and so far as effect cannot be given to 
the aforesaid provision, then to some charitable object.
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

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 
aiziet tikai 10 – 12 dienas no samaksas 
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.

For those interested in the Latvian 
Legion, the Dugavas 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 sre in English 
and Latvian.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 

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

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

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 1. oktobrī, plkst.11.00 

DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce. (Skat. 
sludinājumu). Lūdzu ievērojiet, ka, 
lai būtu balstiesīgi, jābūt samaksātas 
biedru maksas. 

Sestd. 1. okt. un 8. okt. rādīs Helgas 
Merits filmu THE BALTIC UNIVERSITY 
(angļu valodā) kā arī piedāvās uzkodas 
un vieglas pusdienas. Bārs arī būs 
atrvērts.

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

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

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

Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souveniers and traditional 
Latvian jewelery.
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Pirms brauciena: Kārlis Bardelis un Gints Barkovskis

Centos atspoguļot  š ī  ce ļo juma 
galvenās iezīmes, spilgtākos brīžus un 
noskaņas, informēdams jūs, cienījamie 
lasītāji, Ritumā – jūnija, jūlija, augusta, 
septembŗa, un tagad – oktobŗa numuros.

Ar Riodežaneiro abu ceļinieku 
piedzīvojumi nebeidzas, bet turpinājumā 
bija plānots ar velosipēdiem doties no 
Rio cauri Eiropai uz Rīgu. Tomēr šobrīd, 
sakarā ar gandrīz diviem papildus 
mēnešiem, ko nācās pavadīt okeānā, 
velobrauciens tiek pārcelts uz nākotni. 

Brazīlijā drosmīgos vīrus sagaidīja 
no Latvijas ieradušies līdzjutēji, kas dziļi 
iedvesmoti, kā mēs visi, ar šādu – gan 
garīgā gan fiziskā jomā – mūsu tautiešu 
sasniegumu. 

Abu jūrasbraucēju izkāpšana 
krastā notikusi visai drāmatiski. Kā 
varam redzēt beidzamās atzīmēs uz 
interaktīvās kartes, tuvojoties Brazīlijas 
krastiem – aptuveni 60 km no Rio – 
stiprs vējš un piekrastes straumes 
sākuši spēcīgi nest laivu atpakaļ – 
iekšā okeānā. Un, neraugoties uz 
airētāju rīcībā esošiem līdzekļiem – kā 
izplētņenkurs, airēšana abiem reizē, un 

dažādi manevri – tomēr laiva tika nesta 
paralēli Brazīlijas krastiem – kādus 50 
km nost no mērķa – no Rio. Tas notika 
vairākas diennaktis. Un bijusi visstiprākā 
vilkme, kādu puiši ceļojuma laikā 
piedzīvojuši. Tikai kad vējš un straumes 
iegrozījās neitrāli viņu mērķiem, puiši 
pieņēma lēmumu – doties krastā, kuŗš 
citādi varēja atkal izzust skatienam. 
Kā Kārlis intervijā izteicās, ka viņiem 
abiem pirms tam jau sāka likties, ka 
krasts ir IZDOMĀTS, jo visur apkārt bijis 
redzams tikai okeāns.

Mazliet atskatoties – jāatceras vēl 
kādu emocijām piepildītu dienu, kad 
laivu iepūta slēgtā teritorijā – naftas 
ieguves laukos.

“Milzīga pilsēta okeānā ir uzbūvēta,” 
stāsta Gints. “Milzīga. Tur vēl tie torņi. 
To nevar izstāstīt, cik tas viss bija 
iespaidīgi. Vēl bija vētrains un mūs nesa 
uz tiem torņiem. Laiva nevadāma, un 
tevi nes betona sienā un tu nezini, vai 
trāpīsi tai vai pabrauksi garām,” teica 
ceļotājs. 

Gints atzina, ka skaistākais visā 
ceļojumā bijusi daba, un to aprakstīt 
nav iespējams.  Pie tam: “Tajā okeānā 
saproti, cik tā daba – meži, koki, cik 

tas ir skaisti,” to, valdot 
asaras, atzina Gints.

Tā nu puiši, noguruši, 
slapji, grīļodamies, bet 
sajūsmā un priekā, – 
piektdien sasniedza 
SAUSZEMI un izrāpās 
krastā. Interesantas 
sagadīšanās pēc – vieta, 
kuŗā Kārlis un Gints 
finišēja un izkāpa uz 
zemes – saucās RIO ! Jo 
tā atrodas Riodežaneiro 
municipalitātē, un kā 
tas dažreiz mēdz būt – 
nelielam ciematiņam dod 
lielpilsētas nosaukumu. 

Turpinājums no 24. lpp
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Otrais no kreisās Gints Barkovskis un pirmais no labās Kārlis Bardelis ar sagaidītājiem.

Pēc brauciena: Gints Barkovskis, sagaidītājs un 
Kārlis Bardelis.

(Man gan jāsaka, ka uz kartes varēju 
atrast tikai FRIO..). Bet Kārļa un Ginta 
pirmais jautājums iedzimtajiem, kas 
brīnīdamies un sajūsmināti viņus 
sagaidīja, bijis: “Kur mēs esam?” Un uz 
radio SWH reportiera jautājumu – vai 

puiši metušies pie zemes un 
tradicionāli vai emocionāli 
skūpstījuši smiltis? – Kārlis 
atbildēja principā apstiprinoši, 
un piebilda arī, ka pie zemes  
tad nu viņi gan daudz un 
dažādi pieplakuši. Arī staigāt 
sākotnēji licies visai jocīgi. 
Pēc 5 pavadītiem mēnešiem 
nelielajā laivā, kur pastaiga 
iznākusi gauži minimāla – 
gaita abiem pavisam grīļīga 
un kājas nenes pareizā 
virzienā. Lai noietu mazu 
gabaliņu taisni, Kārlis smejas - 

vajadzīga ievērojama piepūle. Bet tas jau 
ātri pāries. Abu vīru noskaņojums lielisks, 
garastāvoklis debesīs, kājas uz zemes, 
izskats kā kārtīgiem jūrasbraucējiem. 
Apauguši, izdiluši, iedeguši, bet možām, 
spīdīgām acīm – okeāna bezgalīgo 
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spēku un brīnumu uzsūkušies, puiši 
gatavi doties tālāk – Pasaulē. 

Dažus vārdus par abiem: Kārlis 
Bardelis sauc sevi par piedzīvojumu 
meklētāju un ar ceļošanu un ekstremāliem 
sporta veidiem ir nodarbojies jau agrāk. 
Pirms gada rudenī 60 dienu laikā ar 
apvidus skrituļslidām viņš veica 6247 km 
gaŗu distanci no Nordkapa Norvēģijā līdz 
Gibraltāram Spānijā, šķērsojot deviņas 
valstis un uzstādot Ginesa pasaules 
rekordu. Savukārt citā maršrutā – 17 
dienās – ar velosipēdu Kārlis pievārēja 
2840 km garu distanci, mērojot ceļu no 
Rīgas līdz Sočiem. Kā arī –  22 dienu ilgā 
gājienā/slēpojumā šķērsoja Polāro loku 
pāri Somijai. Kārļa mājas lapa saucas 
“Bored of Borders”, un viņa dzīvesveids, 
šķiet apstiprina šo visai pretenciozo 
nosaukumu. Draudzene Linda pavada 
un sagaida Kārli visās viņa gaitās.

Gints Barkovskis ir divu dēlu tēvs un 
Yoga instruktors, novirziena “Smieklu 
jogas” pasniedzējs. Viņš ir Indigo 
skolas vadītājs, rakstnieks, filozofs un 
vairāku grāmatu autors. Viņa mājas lapā 
Saliedet.lv var iepazīties ar Ginta plašo 
darbības lauku. 

Jau pirms brauciena airu laivā pāri 
Atlantijas okeānam - Kārlis un Gints bija 
daudzkārt izteikušies, ka – kaut arī šī 
brauciena fiziskais mērķis ir Rio, 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 
šodien katram šādam braucienam 
piemīt Pasaules mēroga ievērība, un tas 
uzskatāms par lielu sasniegumu.

Vēlreiz apsveicam mūsu jūras-
braucējus!

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Sokolovskis

(sk. “Uz radio SWH viļņa: lēnākais 
ceļš uz Rio”)

Vienības draudzes 
Pļaujas Svētki

Svētdien, 11. septembrī, Vienības 
draudze svinēja gadskārtējos Pļaujas 
Svētkus. Šogad svinības iesākās ar 
saīsināto dievkalpojumu Vienības 
draudzes baznīcā, Stratfī ldā, un 
turpinājās ar svētku Sarīkojumu 
baznīcas zālē. Dievnams pildījās ar 
dievlūdzējiem. Mācītāja Raimonda 
Sokolovska vadībā pateicāmies Tam 
Kungam par šī gada ražu - gan fizisko, 
gan garīgo, ko visi esam bagātīgi 
baudījuši. Svētrunā tika uzsvērts, ka 
pateicība ir ļoti nozīmīga garīgas dzīves 
sastāvdaļa gan ikdienas dzīvē gan arī 
ticības un izaugsmes ceļā. Pateicības 
izteikšana sevī ietver apzināšanos par 
saņemtajām dāvanām, iespējām un 
bezgalīgo mīlestību. Kā jau ierasts, 
dievkalpojums tika  kuplināts ar vairākām 
baznīcas dziesmām. Baznīcā dežūrēja 
Juris Liepiņš un altāra dekorēšanu veica 
Marita Lipska. 

Pēc dievkalpojuma visi devāmies uz 
baznīcas zāli, kur bija krāšņi klāti galdi 
ar ziedu dekorācijām, - atbilstoši Pļaujas 
Svētku noskaņai. Skaistos ziedus 
baznīcas altāra un galdu dekorēšanai 
bija laipni sagādājusi Dace Celinska.

Baudījām gardu mielastu, ko bija 
sarūpējušas draudzes dāmas – gan 
salātus, gan maizītes un arī kafiju ar 
kūkām.

Pēc sātīgās ieturēšanās uz lielā 
ekrāna noskatījāmies vairākus video 
fragmentus. Tā bija kā neliela ekskursija 
pa Latvijas baznīcām – par neseniem 
notikumiem, organizētiem pasākumiem 
un svētkiem gan luterāņu, gan katoļu 
draudzēs. Nobeigumā tika rādīta 
īsfilma par kādu vēsturisku notikumu 
pareizticīgo baznīcā, ko mācītājs 
Raimonds ievadīja ar īpašu komentāru.
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Bija prieks un Kristīgs 
gandarījums - redzēt un 
dzirdēt par ticības dzīves 
aktivitātēm Latvijā, un to 
optimistisko pieeju, ko Kristīgā 
gaisotnē uztur draudžu locekļi 
un darbinieki.

Pēdējā īsfilmā atainotais 
neparastais notikums bija labs 
atgādinājums par lūgšanu 
jēgu un nozīmi. Lūgšanai ir 
jo lielāks svars, kas nākusi 
no tīras un patiesas sirds. 
Kur tukša prātuļošana un 
liekvārdība, bet klāt nav 
patiesas ticības, mīlestības 
un sirds siltuma – tur eņģeļu 
neviena, bet kur vienkārša, no tīras 
sirds un ar mīlestību pilna lūgšana – tur 
eņģeļi visapkārt!  Ir svētīgi atcerēties šos 
Bībeliskos atgādinājumus, gan katrai 
Kristīgai draudzei gan katram indivīdam, 
- un ne vien baznīcas svētkos, bet arī 
ikdienā.

Pēc īsfilmu noskatīšanās sekoja 
kopdziesmas un vairāki priekšnesumi 
– izteiksmīgi dzejoļu deklamējumi 
Ingrīdas Rēbaumas, Lauras un Jāņa 
Moļņiku izpildījumā.

Pēc priekšnesumiem 
sākās Loterijas laimestu 
izloze. Šoreiz gan bija tikai  
viens mazais un viens Lielais 
laimests. Apsveicam Ievu 
Trenkeli ar galvenās balvas 
vinnestu! 

Pasākuma nobeigumā 
draudzes diakone Biruta 
Apene Klark visus klātesošos 
iepriecināja un smīdināja 
ar kādu jautru stāstu par 
saimnieku, čigānu un krupi,  
kas gulēja ceļa malā. Pašā 
izskaņā mācītājs Raimonds 
Sokolovskis un valdes locekle 
Marita Lipska pateicās un ar 

laba vēlējumiem atvadījās  no svētku 
dalībniekiem.

S i rsn īg i  pa te icamies  v is iem 
svētku dalībniekiem, kas ar saviem 
ziedojumiem, gan loterijas biļešu iegādi 
- atbalstīja šo svētīgo Sarīkojumu!

Sirsnīgs paldies visām saimniecēm, 
kas dāsni bija gādājušas par mielastu, 
un sarūpējušas šo garšīgo un bagatīgo 
azaidu mūsu Pļaujas Svētku galdam - 
diakonei Birutai Apenei-Clark , draudzes 
priekšniecei diakonei Gundegai Zariņai, 
Dairai Tuktēnai, Ingrīdai Rēbaumai, 

Mācītājs Raimonds 
Sokolovskis
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Nākamais Ritums būs 2016. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

Inārai Tomsonei, Hertai Sūnai, Kristīnei 
Kugrēnai, Benitai Ērei par divām kūkām, 
Dacei Celinskai par krāšņajiem ziediem 
un Martai Rozentālei par ziedojumu 
Pļaujas svētkiem (lai gan pati nevarēja 
ierasties)! Vēlreiz mīļš paldies!

Ticam un novēlam, lai – Pļaujas 

Svētki, šis mūsu Kristīgās draudzes 
svētīgais pasākums – paliek mums 
visiem prātā un sirdī – kā viens Garīgs 
impulss un spēkavots – tālākiem 
ikdienas darbiem un gaitām.

Marita Lipska, 
Draudzes valdes locekle

LASĪTĀJU DOMAS

Zvaigžņu karte
Mūsu Piena Ceļa Galaktikas ( Milky 

Way angl.), kurā mēs dzīvojam, un kur 
atrodas mūsu Saules sistēma un Zeme - 
tuvākie kaimiņi ir Andromēdas Galaktika 
(Andromeda). Notiek interesants Kosmisks 
fenomens - Andromēda tuvojas Piena 
Ceļam ar ātrumu 110 km sekundē. 

Ko tas nozīmē?
Pirmkārt. Nākamos piecus biljonus 

gadu - Andromēdas Galaktika - turpinās 
saplūst ar mūsu Piena Ceļa Galaktiku. 
Tā rezultātā  dzimst Jauna, grandioza 
Kosmiskā Pasaule. Tas arī var nozīmēt - 
jaunas iepazīšanās, draudzību, kultūras 
sakarus, tirdzniecību, un pat laulību starp 
dažādo rasu pārstāvjiem. Atcerēsimies 
jau Bībeles sarakstīšanas laikos minētos 
gadījumus, kad “dieva dēli” ( resp. - būtnes, 
kas nākušas no debesīm), “ņēma Zemes 
sievietes sev par sievām”. Tās dzemdēja 
bērnus, kā teikts : “tie bija milži, vīri ar 
vārdu”. Tādējādi mēs visi šodien kaut 
kādā mērā esam ģenētiski mantinieki arī 
senajām Galaktiskām civilizācijām, un 
nesam sevī daudzu “dievu” iezīmes. 

Šodien draudzīgo viesu kuģi pazib 
uz mūsu radaru ekrāniem, un reizēm 
nosēžas.Tie dažreiz virzās formācijā pa 
trim, kā redzams arī piemēram Meksikas 
patruļlidmašīnas uzņemtajā video, kas 
skatāms uz Youtube. Visbiežāk tiem 
piemīt mērķtiecīga kustība - no horizonta 
līdz horizontam, kas liecina par apzinātu 
vadību. Jāpiemin arī slavenais gadījums 
“Phoenix Lights”, kur milzīgais nezināmais 
V veidīgais agregāts lēni pārlidoja Arizonas 
štatam, to vēroja desmitiem tūkstošu 
skatītāju. Tos var ieraudzīt principā katrs 
- neatkarīgi no līdzšinējiem uzskatiem, 
sagatavotības vai jebkuriem citiem 
faktoriem. Grupas vērojuma gadījumā 
izraisās sajūsma, skaļi “wow!!” izsaucieni 
utt. Šādas distances redzējumi klasificējas 
kā pirmās pakāpes (close encounters of 
the first kind, angl.), un tos var uzfilmēt. 
Jāvaicā - kas tie ir ?

Tālāk. Tuvas sastapšanās gadījumi 
piektajā pakāpē (close encounters of the 
fifth kind, angl.) žilbina ar savu spožumu 
katru Zemes cilvēku, un atstāj patīkamu 
un dziļu iespaidu. Šobrīd ir tā, ka uz 5. 
pakāpes sastapšanos cilvēkam ir jābūt 
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PBLA ZIŅU APSKATS

28. septembrī
LU 97. gadadienā sumina mecenātus 
un iestāda ozolu birzi 

Latvijas Universitāte (LU) trešdien, 28. 
septembrī, svinēja 97. gadskārtu, šajā 
svētku reizē īpaši godināja augstskolas 
mecenātus un stādīja ozolus. Ozols ir 
LU simbols, un tagad pie Dabaszinātņu 
akadēmiskā centra Torņakalnā augs pat 
neliela ozolu birzs. Augstskolas vadība, 

mecenāti un stipendiāti iestādīja 10 ozolus. 
Ozoliņi stādīšanai ir dāvana augstskolai 
no Pužuļu ģimenes. „Universitāte ir 
zināšanu māte,” norāda viens no ģimenes 
- Guntars Pužulis.

Gunt is  Bērz iņš  i r  i lggadē ja is 
individuālais ziedotājs. Zelta mecenāts 
pirms 17 gadiem nodibināja stipendiju, un 
to līdz šim saņēmuši jau 30 humanitāro 
zinātņu studenti. „Mans vecaistēvs bija 
pirmais vēlētais LU rektors Ernests 
Felsbergs. [Viens ozols ir iestādīts] viņa 

īpaši sagatavotam. Primitīvāks cilvēks 
nobīstas, krīt pie zemes un grib pielūgt. 
Tieši no tā radušās daudzas senās 
reliģijas, zīmējumi uz klints sienām, dejas 
ar dīvainām kustībām, arī neparastās 
astronomiskās zināšanas. Arī mūsdienu 
civilizēts intelektuālis pie šādas - piektā 
līmeņa tuvas sastapšanās - ir šokēts un 
apjukumā. Bet - kā viens tā otrs - tādu 
piedzīvojumu atceras visu mūžu. Visbiežāk 
šādas sastapšanās notiek nedaudz 
blakus dimensionālā plāksnē. Kaut arī 
cilvēkam ir bijis nepārprotams kontakts, 
komunikācija un “rokasspiediens”, tomēr 
uz fotografijas paliek neskaidrs attēls vai 
gaismas laukums.

Vai tas viss var saturēt sekojošu vēsti? -
1) Mēs Universā neesam vieni un 

nekad neesam bijuši vieni;
2)  mūs ar  va i rākām Universa 

civilizācijām visticamāk - vieno ciešas 

saites. To saknes iesniedzas vēstures 
dzīlēs;

3) tie vienmēr ir bijuši atbilstošās 
attiecībās ar Cilvēciskās civilizācijas gaitām 
uz Zemes. Bībelē sacīts : “Tad es kritu pie 
viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt. Bet 
viņš man saka: “Nedari to! Es esmu tāds 
pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus 
liecība. Pielūdz Dievu!”

Raimonds Sokolovskis
(Sk. http://xfacts.com/old/, un “www.

auforn.com/Main_Reports.htm, un arī 
“www.cseti.com”, “ufoencounters.co.uk”, 
“www.eceti.org/Eceti.Multimedia” u.c

 “The Phoenix Lights - the documentary”, 
kā arī Phoenix pilsētas galvas Fife 
Symington interviju, un arī “Mexican 
UFO sighting, Fox news”, sk. wikipedia 
encyclopedia zvaigžņu karti, Bībelē sk. 
Ecehiēla I nodaļu, I Moz.6:1-4, Atkl.19:10, 
Dr. Dolores Cannon “Three waves of 
volunteers” u.c.)
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piemiņai. Otrs saistās ar manu māti. 
Viņa pabeidza studijas, bet kara dēļ 
bija jāaizbrauc bēgļu gaitās. Viņa nekad 
nekļuva par universitātes lektori,” stāsta 
Bērziņš. 

Informācijas tehnoloģiju kompānija 
“TelCom” LU ziedo piekto gadu, apmēram 
15 000 eiro gadā, atvēlot līdzekļus 
Universitātes basketbola komandām. „Par 
mūsu naudiņu tiek maksāta stipendija 
labākajiem sportistiem, līdz ar to viņiem 
nevajag piestrādāt, kā to dara daudzi 
studenti – var veltīt laiku mācībām,” stāsta 
kompānijas pārstāvis Dzintars Berkolts. 

Lielākie mecenāti no universitātes 
vadības saņēma pateicības rakstus. 
Vislielākais ziedotājs pērn bija uzņēmums 
“Mikrotīkls”, kas dabas zinātņu un 
medicīnas atbalstam ziedoja pusmiljonu 
eiro. Turklāt nupat uzņēmējs atvēlēja vēl 
miljonu eiro. [...] (lsm.lv, autore Judīte 
Čunka, Panorāma)
Rimšēvičs: Latvijā ir lielākais izglītības 
budžets, salīdzinot ar pārējām Eiropas 
valstīm 
“Latvijā ir lielākais izglītības budžets, 
salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm. Mēs 
esam absolūti pirmajā vietā. Jautājums 
atkal ir par efektivitāti,” trešdien pirms 
Latvi jas Bankas tautsaimniecības 
konferences “Reformas - konkurētspējas 

SIDNEJA 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

un izaugsmes atslēga” intervijā Latvijas 
Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma 
norādīja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs 
Rimšēvičs. 
Rimšēvičs uzskata, ka ir rūpīgi jāizvērtē 
mācāmo priekšmetu skaits - to samazinot, 
varētu risināt gan pedagogu pārslodzes 
jautājumu, gan ietaupīt finansējumu, lai 
to efektīvāk pārdalītu. 
“Vai ir vajadzīgs tik daudz priekšmetu? 
Speciālisti ir saskaitījuši, ka ir 21 
priekšmets. Mēs mācām ārprātīgi daudz 
saviem jauniešiem un saviem mīļajiem 
bērniem. Varbūt, ka ir nepieciešams 
tomēr mācīt mazāk priekšmetu, līdz ar to 
[būs nepieciešams] mazāk skolotāju, būs 
mazāka pārslodze, līdz ar to arī vairāk 
naudas paliek pāri. To naudu tad sadalīt 
un pārdalīt tiem skolotājiem, kas paliek,” 
sprieda Latvijas Bankas prezidents. 
Uz jautājumu, vai tas ceļš, kas būtu 
ejams, tātad ir skolotāju, nevis skolu 
skaita samazināšana, Rimšēvičs norādīja, 
ka “tas ir jāskatās ļoti precīzi, bet jā, 
iespējams, ka jāmazina skolotāju skaits. 
Latvija ir absolūti pirmajā vietā pēc 
skolnieku skaita uz skolotāju. Proti, mums 
ir mazākais skolnieku skaits uz vienu 
skolotāju. Eiropā tas rādītājs ir vidēji 12 
skolnieki uz skolotāju, tad mums ir kaut 
kur deviņi”. 
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Taujāts, vai, viņaprāt, koalīcija spētu 
vienoties par šādu nepopulāru lēmumu 
pieņemšanu, Rimšēvičs atbildēja: “Ja tās 
lietas tiktu diskutētas kādā uzņēmumā 
vai ģimenē, kur tiešām ir skaidri redzams, 
cik ir naudas un kā dzīvot tālāk, tad šie 
lēmumi tiktu pieņemti, neskatoties uz to, 
vai tie ir nepopulāri vai populāri. Tā kā mēs 
atrodamies tādā nesaprotamā veidojumā, 
ko sauc par valsti, kad nevaram saprast, 
no kurienes plūst tā nauda un kam viņa 
aiziet, vieglākais ir paprasīt vēl, pacelt 
nodokļus un sadalīt visiem, lai visi būtu 
priecīgi, un kopumā palielināt parādu un 
atstāt to nastu nākamajām paaudzēm.” 
(diena.lv)
Latvijas Avīze: Ēnu ekonomikas 
apkarotāji atslābuši? 
Krīzes gados starptautiskie aizdevēji 
Latvijai sniedza finanšu palīdzību, pretī 
pieprasot veikt nopietnus politiskos 
pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai. 
Aizdevuma programmai beidzoties, 
Latvijas politiķi atslābuši un cīņa pret 
ēnu ekonomiku apsīkusi. Tā secināts 
“Stockholm School of Economics” (“SSE 
Rīga”) veiktajā pētījumā. 
Pēc pētnieku aplēsēm, Latvijā 2015. 
gadā bijis neliels ēnu ekonomikas 
samazinājums. Taču tas ir kļuvis lēnāks 
un kopējais līmenis Latvijā joprojām ir 
daudz lielāks nekā citās Baltijas valstīs. 
Igaunijā un Lietuvā ēnu ekonomikas 
īpatsvars esot attiecīgi 14,9% un 15% 
no IKP, kamēr pie mums tā sasniegusi 
aptuveni 21,3% no IKP. Galvenokārt 
to veido uzņēmējdarbības ienākumu 
neuzrādīšana.  Nozaru gr iezumā 
visaugstākais ēnu ekonomikas līmenis ir 
būvniecībā. 
Pētījumā arī uzrādīti vairāki iemesli, kādēļ 
uzņēmēji izvēlas uzturēties tā sauktajā 
pelēkajā zonā. Pirmkārt, neapmierinātība 
a r  nodok ļu  po l i t i ku  va i  va ld ību 
(apmierinātāki uzņēmēji daudz retāk 

izvairās no nodokļu nomaksas). Otrkārt, 
nepieciešamība sasniegt konkurences 
slieksni (mazāki un jaunāki uzņēmumi 
biežāk iesaistās ēnu uzņēmējdarbībā 
un izvairās no nodokļu maksāšanas, lai 
spētu konkurēt atklātā tirgū ar vecajiem un 
lielajiem uzņēmumiem). Trešais iemesls 
saistīts ar pieņēmumu, ka iespēja tikt 
pieķertam ir niecīga un gaidāmā soda 
apmērs neliels. Tātad izvairīšanās no 
nodokļiem ir šī riska vērta. 
“Korupcija ir sistemātiska lieta. Tas ir 
galvās. Tādēļ skaļi paziņojumi par plāniem 
no ēnu ekonomikas apkarošanas ieņemt 
tik un tik miljonus nav nopietni. Cilvēka 
domāšanu tik ātri nevar pārmainīt,” 
komentēja “SSE Rīga” asociētais 
profesors Arnis Sauka. 
Par Latvijas ēnu ekonomikas cēloņiem 
“SSE Rīga” eksperti lūguši arī ārzemju 
investoru viedokli, un viņu teiktais mūsu 
amatpersonām nav glaimojošs. Ārvalstu 
investori uzsvēruši, ka Latvijas valdība 
nespēj tikt galā ar ēnu ekonomiku un tas 
rada aizdomas gan par korupciju, gan 
politiskajām spēlēm privātu interešu labā. 
Pētnieki atgādina, ka 2012. gadā Latvija 
ēnu ekonomikas rādītājos bija gandrīz 
jau sasniegusi Igaunijas un Lietuvas 
līmeni, bet pēc tam atkal sākusi atpalikt. 
“Krīzes gados finanšu palīdzība Latvijai 
tika sniegta, pretī nodrošinot valdības 
īstenotos vairāk nekā 60 dažādus 
politikas pasākumus cīņai pret neformālo 
ekonomiku un liela daļa reformu tika 
īstenotas jau pašā sākumā, tas ir, 2010. un 
2011. gadā,” teikts pētījumā. Šie pasākumi 
esot devuši rezultātu un ēnu ekonomika 
no tās augstākā punkta (28% no IKP 
2010. gadā) sarukusi līdz zemākajam 
punktam (21% no IKP 2012. gadā). 
Taču, pabeidzot šī vērienīgā pasākumu 
kopuma īstenošanu, Latvijas politikas 
veidotāju centieni mazināt ēnu ekonomiku 
ir ievērojami atslābuši. 
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Šo atslābumu tiešā veidā varēja vērot 
arī vakar (27. septembrī), kad pētnieki, 
uzņēmēji un atbildīgie ierēdņi ar pētījumu 
rezultātiem iepazīstināja Saeimas 
Korupcijas novēršanas apakškomisijas 
deputātus. Uz sēdi bija ieradušies tikai 
pieci no astoņiem locekļiem, turklāt 
nebija neviena pārstāvja no premjera 
un finanšu ministra pārstāvētā politiskā 
spēka ZZS. Arī tie deputāti, kas bija 
saņēmušies ierasties, īpaši ar jautājumiem 
neaizrāvās, bet miegaini paklausījās, kā 
eksperti diskutē savā starpā, un pie 
pirmās iespējas nemanāmi nozuda. 
Līdz diskusijas beigām izturēja tikai divi 
tautas kalpi – komisijas priekšsēdētājs 
Aleksejs Loskutovs (“Vienotība”) un Kārlis 
Krēsliņš (NA). Bez kvoruma nekādus 
lēmumus pieņemt viņi nevarēja, tādēļ vien 
lūdza klātesošos ekspertus un ierēdņus 
informēt par nepieciešamajiem likuma 
grozījumiem. (Latvijas Avīze, autors Ģirts 
Zvirbulis)
29. septembrī
Spēlfi lmas “Melānijas hronika” 
vajadzībām Pasienē uzbūvēts vesels 
Sibīrijas ciemats 

Pēc mēneša, 1. novembrī, pirmizrādi 
piedzīvos jauna pilnmetrāžas latviešu 
spēlfilma “Melānijas hronika”. 1941. 
gada vēl glamūrīgā Rīga, smalki teātri 
ar smalkām dāmām un kungiem zālē... 
Un pēkšņi – lopu vagoni, pazemošana, 
spīdzināšana, izvarošana... Sibīrijas 
aukstums un bads. Daudzi aizgāja bojā. 
Bet bija, kam izdevās izdzīvot. Melānija 
atgriezās Latvijā. Viestura Kairiša režisētā 
“Melānijas hronika” ir pirmā Latvijas 
mākslas filma par staļinisma deportāciju 
tēmu, kas balstās Melānijas Vanagas 
autobiogrāfiskajā romānā “Veļupes 
krastā”. “Latvijas Avīze” viesojās Ludzas 
pusē pie pašas Krievijas robežas, kur 
notika filmēšana, un tikās ar cilvēkiem, 
kam iejušanās Sibīrijā un izsūtīto cilvēku 
ādā bija emocionāls piedzīvojums un 

pārdzīvojums. 
“Te cilvēkiem kā lopiem uz dēļu grīdām 

sagrūda salmus, ūdeni deva padzerties no 
spaiņa,” kā ar kamolu kaklā stāsta Tatjana 
Meškovska. “Kad redzēju, kā velk pa zemi 
mirušu māti, aizmugurē viņai skrien pakaļ 
raudošs bērns, kura mammu turpat tālāk 
aprok, pat saprotot, ka tā ir tikai filma, 
gribējās vai histēriski raudāt.” Šis stāsts 
nav gluži par Sibīriju, un tie, kas raudāja, 
ir nevis izsūtījuma mokas pārdzīvojušie, 
bet masu skatu dalībnieki filmā “Melānijas 
hronika”. Un raudāja cilvēki tādēļ, ka 
iztēlojās izsūtīto pārdzīvojumus un iejutās 
viņu ādā. 

Tatjana Meškovska ir Briģu pagasta 
kultūras nama vadītāja, un tieši viņai filmas 
veidotāji lūdza tuvākā un tālākā apkārtnē 
atrast dažādus cilvēkus, kas varētu 
filmēties. Nekā sarežģīta te nav bijis, jo 
šai pusē Pasienē, Ludzā un Zilupē tuvu 
Krievijas robežai dzīvo kā latvieši, tā krievi, 
kuru vidū arī ar sibīriešu asinīm dzīslās. 
Filmas uzņemšana šajā Latvijas austrumu 
nostūrī cilvēkiem bijis vesels notikums. 

Arī pati Tatjana nokļuvusi filmā. 
Viņa lentē ir gan izsūtītā latviete, gan 
Sibīrijas krieviete, kura tepat sādžas malā 
skatās, kā pajūgā ieved viņus, dzimtenes 
nodevējus no Latvijas. Arī Melāniju un 
viņas dēlēnu. 

Pati Tatjana dzimusi Zilupē, bet 
Pasienē, kas filmā izmantota Sibīrijas 
sādžas vides atainošanai, dzīvojuši viņas 
vecmāmiņa un vectēvs. Un daba šeit gan 
skaista, gan skarba – mazliet piever acis 
un tālumā iztēlojies Sibīrijas mežus… 

Briģu kultūras nama vadītāja atceras, 
kādreiz viņai stāstīts – šai apkārtnē daudzi 
cēlušies no poļiem, bet tad pienākuši laiki, 
kad pasē tautības ailē nedrīkstēja rakstīt 
polis, bet tā vietā – baltkrievs. Tā viņi 
visi pamazām kļuvuši par baltkrieviem. 
Tatjanas Meškovskas vecmāmiņa vācu 
okupācijas laikā slēpusies mežā, jo viņu 
mājas pagalmā iekārtojušies vācieši. Taču 
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viņi, lai cik dīvaini tas arī izklausītos, no 
meža iznākušo meiteni cienājuši ar putru. 
Savukārt karam veļoties uz otru pusi, sētā 
ievākušies krievi, kam vietējos nav bijis ar 
ko paēdināt. Tagad apkārtējas zemes esot 
nopirkuši zviedri. 

Pasienes pagastā – vietā ar skaistu, 
kaut skarbu ainavu režisors Viesturs 
Kairišs atradis senu, pussabrukušu 
guļbaļķu koka ēku saimniecību ar šķūni. 
Vide papildināta ar vairākām zemnīcām, 
barakām un mulāžas tipa ēkām, lai 
radītu Sibīrijas ciema iespaidu. Kaut 
filmēšana jau galā, ēkas palikušas. Šurp 
ved ekskursantus ne tikai no Latvijas, lai 
pastāstītu kā par filmu, tā Latvijas vēstures 
drausmīgākajām, ar izsūtīšanu saistītajām 
lappusēm. 

Tatjana atceras, ka netālajā Merdzenē 
savulaik dzīvojusi viņas krustmāte. Tolaik 
pavisam maza meitenīte. Pagalmā 
ienākuši izsūtāmo savācēji, mazajai 
pateikuši, gan jau drīz tēti redzēs, un 
aizveduši. Tā viņa savu tēvu nekad dzīvē 
vairs nesatika. Laikam kaut kur nošauts. 

“Manuprāt, šādas filmas kā “Melānijas 
hronika”, kaut arī ļoti smagas, tomēr ir 
ļoti vajadzīgas, lai tauta nezaudētu savu 
emocionālo atmiņu un cilvēki saprastu, 
ka jādara viss, lai nekas tamlīdzīgs vairs 
neatkārtotos,” ir pārliecināta Tatjana 
Meškovska. Un varbūt arī tādēļ cilvēki, 
kurus viņa uzrunājusi un aicinājusi 
filmēties, to darījuši ne vien zinātkāres – 
kāds nu īsti tas filmēšanās process ir –, 
bet arī zināmas misijas vadīti. [...] (Latvijas 
Avīze, autore Vita Krauja) 
30. septembrī
Rubesa: Vienošanās par “Rail Baltica” 
līgumu panākta 

Vienošanās par dzelzceļa “Rail 
Baltica” projekta finansēšanas un izpildes 
nosacījumu līgumu ir panākta un šodien 
trijās Baltijas valstu galvaspilsētās tas 
tiek parakstīts, šodien (30. septembrī) 
Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē 

Baltijas valstu kopuzņēmuma AS “RB Rail” 
valdes priekšsēdētājas Baibas Rubesas 
paziņoto atstāsta aģentūra Leta. “Varbūt 
šķiet, ka šodien ir dramatisks datums, bet 
es gribētu šo drāmu noņemt,” paudusi 
Rubesa, uzsverot, ka vienošanās ir 
panākta un šodien notiek tehnisks darbs, 
lai deviņas Baltijas valstu iestādes līgumu 
fiziski parakstītu. 

Viņa atzinusi, ka vienošanās nenāca 
viegli, ņemot vērā, katras valsts atšķirīgos 
likumus un juridiskos procesus. Tā gan 
neesot tikai Baltijas valstu problēma, tā 
ir visos Eiropas Savienības starpvalstu 
projektos. Rubesa skaidrojusi, ka 
atbilstoši līgumam “RB Rail” būs centrālā 
pārvaldītāja loma projektā. Uzņēmums 
vadīs iepirkumos, nodrošinās projekta 
īstenošanu, kā arī mārketinga un biznesa 
aktivitātes. “Tas ir bagāts darbības lauks,” 
atzinusi “RB Rail” vadītāja. [...] (irlv.lv)
ASV vēstniece: Latvijā jāstiprina cīņa 
ar korupciju 

ASV uzņēmēji ir gatavi investēt Latvijā, 
tomēr, lai tas notiktu, šeit jābūt pozitīvai 
un godīgai biznesa videi, LTV raidījumam 
“Rīta Panorāma” atzina ASV vēstniece 
Latvijā Nensija Baikofa-Petita. 

Vēstniece uzsvēra, ka viņas mērķis 
Latvijā ir raudzīties, lai investīcijas un 
bizness šeit “zeltu un plauktu”, tāpēc 
ASV un Latvijai jāattīsta intensīvākas un 
veselīgākas biznesa attiecības. Viens no 
veidiem, kā to panākt, ir Transatlantiskās 
partnerības jeb TTIP līgums un otrs - lai 
bizness būtu globāls, uzņēmēji meklē 
pozitīvu biznesa vidi, kurā strādāt, tāpēc 
ASV uzņēmējiem jāsadarbojas Latvijas 
biznesa vidē. 

Tāpat Latvijā nepieciešams stiprināt 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja (KNAB) darbību, jārisina jautājumi 
par maksātnespēju, jāturpina tieslietu 
sistēmas reforma, kā arī jāturpina cīņa 
pret naudas atmazgāšanu. “Problēmas 
maksātnespējas nozarē ir saistītas ar 



39

korupciju, un ir ļoti svarīgi, lai Latvija 
turpinātu darbu pie tiem izaicinājumiem, 
kas ir  saistī t i  ar maksātnespējas 
administrācijas darbu,” atzina vēstniece. 

Baikofa-Petita Latvijā jau ir pavadījusi 
vienu gadu un atzina, ka Latvija ir lielisks 
paraugs citām valstīm šajā reģionā. 
“Latvija ir veikusi nozīmīgu ceļu un 
sasniegusi daudz īsā laika posmā – 
dalība OECD, NATO, Eiropas Savienībā, 
eirozonā. Otrkārt, Latvijai ir patiešām 
spoža nākotne. Latvieši ir tik strādīgi un 
tik mērķtiecīgi! Un es esmu sajūsmā par 
Latvijas jauniešiem. Man bija iespēja 
sadarboties ar kādu vidusskolnieci ēnu 
dienas ietvaros. Mēs joprojām sazināmies, 
un es redzu, ka ir pamatots iemesls 
raudzīties nākotnē ar lielām cerībām. 
Treškārt, Latvija ir patiešām nopietni 
uzņēmusies pildīt savas saistības attiecībā 
uz NATO, un tas ir ļoti svarīgi drošībai,” 
pauda vēstniece. (lsm.lv, autore Linda 
Krūmiņa) 
KNAB uzsāk faktu pārbaudi par 
ziedojumiem partijai «Gods kalpot 
Rīgai» 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
(KNAB) birojs ir uzsācis pārbaudi par 
ziedojumiem partijai «Gods kalpot Rīgai», 
portālu «Apollo» informēja partijas 
«Vienotība» Rīgas domes deputātu 
frakcijā. 

Pārbaude uzsākta saistībā ar Rīgas 
domes deputātu frakcijas priekšsēdētājas 
Sarmītes Ēlertes iesniegumā minētajiem 
faktiem. Iesniegumā deputāte aicināja 
KNAB izvērtēt iespējamo Rīgas domes 
amatpersonu interešu konfliktu un 
paaugstinātos korupcijas riskus, ņemot 
vērā plašsaziņas līdzekļos izskanējušo 
informāciju par ziedojumiem Rīgas domes 
priekšsēdētaja vietnieka Andra Amerika 
vadītajai partijai «Gods kalpot Rīgai» 
no uzņēmuma pārstāvjiem, kas iesaistīti 
Rīgas pilsētas ielu remontdarbos. 

Publiski pieejamā informācija liecina, 

ka partijas «Gods kalpot Rīgai» ziedotāja 
Darja Mamedova ir amatpersona A/S 
«Rīgas sanitārā transporta autobāze» un 
SIA «CP Construction», kuras dalībnieku 
vidū ir arī A/S «Ceļu Pārvalde». A/S «Ceļu 
Pārvalde» ir ieguvusi tiesības un veic 
virkni Rīgas pilsētas ielu būvniecību un 
remontdarbus. 

Jāatgādina, ka pagājušā gada nogalē 
partijai «Gods kalpot Rīgai» 18 000 
eiro ziedoja Mihails Uļmans, kurš ir 
«Mono» holdinga lielākais īpašnieks 
un viens no lielākajiem privāto zemju 
īpašniekiem Latvijā. 2012. gadā «Mono» 
grupas dalībnieku rokās nonāca viena no 
lielākajām Latvijas ceļu būves kompānijām 
a/s A.C.B., kura remontē Brīvības ielu. 
(apollo.lv)
“Madara Cosmetics” Mārupē atklājusi 
modernāko dabiskās kosmētikas 
ražotni 

Lotte Tisenkopfa-Iltnere sākusi ar 
ziepju vārīšanu brīvajā laikā, pirms 
desmit gadiem uzvarējusi jauno uzņēmēju 
konkursā un laboratorijā izstrādājusi 
pirmos produktus. Viņas ticība tam, ka 
Latvijas unikālie dabas resursi – augi – ir 
izcils izejmateriāls, lai ražotu uzticamus, 
drošus un ilgtspējīgus dabiskus produktus 
pasaulei, ir īstenojusies. Pašlaik viņas 
uzņēmums dabiskos krēmus eksportē jau 
uz 30 valstīm un turpina iekarot jaunus 
tirgus. 

Dabiskās kosmētikas ražotājs “Madara 
Cosmetics”, klātesot Valsts prezidentam 
Raimondam Vējonim un sadarbības 
partneriem, vakar (29. septembrī) Mārupē 
atklāja 3,5 miljonus eiro vērto ražotni. 
Tagad tā ir viena no modernākajām un 
labāk aprīkotajām šāda veida ražotnēm 
Ziemeļeiropā. Jaunās iekārtas ļauj sapildīt 
līdz pat 30 vienībām minūtē. “Madaras” 
attīstību var uzskatīt par veiksmes stāstu 
Latvijas ekonomikā, jo desmit gadu 
laikā uzņēmums izaudzis par vienu no 
lielākajiem kosmētikas ražotājiem Latvijā, 
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katru gadu spējot palielināt apgrozījumu 
vidēji par 30%. “Visi kopā ceļam šo 
uzņēmumu tādu, kādu gribam redzēt 
Latvijas valsti – atvērtu, līdzcietīgu, 
efektīvu, modernu, plaukstošu,” atklāšanā 
sacīja L. Tisenkopfa-Iltnere. (Latvijas 
Avīze)
Mūžībā aizgājis citu piemiņas glabātājs, 
Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs 
Eižens Upmanis 

Tuv in ieku  un  ko lēģu  sn ieg tā 
informācija vēsta: 28. septembrī mūžībā 
aizgājis arhitekts, Brāļu kapu komitejas 
priekšsēdētājs Eižens Upmanis (1955 – 
2016). Lai uzskatītu darbus, kurus citu 
ļaužu piemiņas saglabāšanas labā savas 
dzīves laikā paveica Eižens Upmanis, būtu 
jāveido ļoti garš saraksts. Pieminekļi un 
piemiņa bija viņa sirdslieta, dzīves misija. 
Aizgājējs dzīves laikā pielika roku praktiski 
visu ievērojamāko Latvijas pieminekļu 
tapšanai vai atjaunošanai. Brāļu kapi 
Lestenē, memoriāls Litenē, piemineklis 
Oskaram Kalpakam Rīgā – tie ir tikai daži, 
kas saistāmi ar E. Upmaņa un viņa vadītās 
Brāļu kapu komitejas (BKK) darbību. Par 
1998. – 2001. gadā organizēto Brīvības 
pieminekļa restaurāciju Rīgas pilsētas 
pašvaldības uzņēmuma 

“Brīvības pieminekļa un Rīgas 
Brāļu kapu pārvalde” direktors un BKK 
priekšsēdētājs E. Upmanis 2001. gadā 
saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. 

Rūgti, bet varbūt simboliski, ka Eižens 
Upmanis aizgājis tieši laikā, kad Rīgas 
dome pieņēmusi lēmumu cauri Lielajiem 
kapiem būvēt tramvaja līniju. Aizgājējs bija 
viens no tiem, kurš vēl padomju okupācijas 
gados centās glābt šajā izpostītajā vietā, 
kas vēl glābjams, meklēja un atdeva 
vārdus daudziem tajā apbedītajiem 
ievērojamajiem Rīgas pilsoņiem. E. 
Upmanis Rīgas Lielos kapos redzēja 
kā Memoriālo parku, līdzīgu Parīzes 
Perlašēzas kapsētai, kurā tūristi nāk 
aplūkot mirušo dižgaru atdusas vietas un 

mākslinieciskas vērtības. 
Kad vēl pirms pāris mēnešiem kārtējo 

reizi lūdzu Eiženam Upmanim padalīties 
ar padomu un zināšanām, viņš, lai arī 
pāris gadus kā slimības no ierindas 
izsists, tomēr bija cerīgs atgriezties. 
Pēdējos gados par savu uzdevumu 
viņš uzskatīja Sibīrijā un Krievzemes 
p lašumos bojāgājušo,  represēto 
un gūstā kritušo latviešu kapa vietu 
apzināšanu un iezīmēšanu. 2014. gadā 
atklātais piemineklis gūstekņu nometnē 
Kirovas apgabala Verhņekamskas 
rajona Rudņičnajā mirušajiem latviešu 
karavīriem, Krievijas Komi republikas 
Intas pilsētā 1956. gadā pašu represēto 
latviešu uzstādītā pieminekļa ”Dzimtenei” 
atjaunošana ir tikai daži piemēri. Bet vēl 
daudz palicis iecerē. Arī 246 Krievijā kritušo 
latviešu leģionāru pīšļu pārvešana mājās 
un pārapbedīšana Lestenes Brāļu kapos 
šopavasar ir BKK un E. Upmaņa kunga 
personīgs vairāku gadu ilgs, pacietīgas 
pētniecības, sarunu, organizēšanas, 
saskaņošanas un pierunāšanas darba 
nopelns. 

“Viņš bija Latvijas patriots savā dziļākajā 
būtībā. Un visa viņa darbība bija saistīta ar 
latviešu karavīru piemiņas saglabāšanu. 
Mums jāturpina viņa aizsāktais. Bet 
jāsaka, ka latiņa, kuru viņš mums uzlicis, 
ir diezgan augsta,” Eižena Upmaņa 
piemiņai teic BKK vadītāja pienākumu 
izpildītājs Arnis Āboltiņš. Eižens Upmanis 
bija korporācijas Fraternitas Arctica filistrs. 
Izvadīšana no Rīgas Debesbraukšanas 
baznīcas Mēness ielā 2 notiks 7. oktobrī 
pulksten 13.30. Apbedīšana pulksten 15. 
Debesbraukšanas kapos. “Latvijas Avīze” 
izsaka dziļu līdzjūtību Eižena Upmaņa 
piederīgajiem. [...] (la.lv, autors Viesturs 
Sprūde)
Muzejs Latvieši pasaulē (LaPa) aicina 
ārzemju tautiešus sagaidīt valsts 100. 
jubileju ar stāstu segu 

Otrdien, 2016. gada 4. oktobrī pulksten 
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17.30 bārā/restorānā “Trompete” Rīgā, 
Peldu ielā 24 tiks atklāta akcija “Stāstu sega 
– dāvana Latvijas simtgadē”. Līdz 2017. 
gada 30. augustam ārzemēs dzīvojošie 
latvieši, kuru sirdij tuva Latvija, aicināti 
uz Rīgu sūtīt paša rokām gatavotus un 
izrotātus 18x18 cm kvadrātiņus lielizmēra 
tekstilmozaīkas segai (patchwork quilt). 
Stāstu sega būs veltījums Latvijas 
Republikas dibināšanas apaļajai jubilejai, 
2018. gada 18. novembrim. 

Akci jas organizētājs - Latvieši 
pasaulē - muzejs un pētniecības centrs 
(LaPa) sūtītājus lūdz arī pievienot 
informāciju, kādas saites viņus saista 
ar Latviju, uzrakstīt savu vai savas 
ģimenes izceļošanas stāstu. Iecerēts šo 
informāciju iekļaut interaktīvā multimediālā 
prezentācijā, kas 2018. gadā kopā ar segu 
apceļos Latviju. 

Stāstu segas idejas pamatā ir Anglijas 
latvietes Ritas Jefimovas dāvinājums 
LaPa: sega, ko uz 5. Eiropas Latviešu 
dziesmu svētkiem Līdsā 1982. gadā 
darināja 59 rokdarbnieces no Līdsas un 
Bredfordas. Akcijas “Stāstu sega – dāvana 
Latvijas simtgadē” atklāšanā piedalīsies 
Līdsas segas meistares Rita Jefimova 
un Ilona Uskalis. Viņas abas tagad dzīvo 
Latvijā. Būs apskatāma arī vēsturiskā 
sega. 

Tekstilmozaīkas segas, ko tradicionāli 
gatavo angliski runājošās zemēs, mēdz 
iegūt simbolisku nozīmi, tās tiek arī 
mantotas no paaudzes paaudzē. Auduma 
gabaliņi no kāzu un kristību kleitām 
vai no tautas tērpiem glabā atmiņas 
par nozīmīgiem dzīves notikumiem. 
Latvijas simtgades segu no akcijas 
dalībnieku atsūtītajiem gabaliņiem kopā 
šūs tekstilmāksliniece Janta Meža. 

LaPa jau 9 gadus aktīvi strādā ar 
diasporas kopienām, vācot stāstus un 
vēsturiskos materiālus par ārzemju 
latviešiem, veidojot izstādes, grāmatas un 
video. Stāstu segas veidošanu atbalsta 

Valsts kultūrkapitāla fonds un ASV 
vēstniecība Latvijā. 

Adrese “Stāstu segas” gabaliņu 
sūtīšanai: Latvieši pasaulē, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, 
Rīga, LV-1423. 

Vairāk informācijas: Facebook profilā 
facebook.com/stastusega2018 

un lapamuzejs.lv (Autore Aija Abens, 
projekta “Stāstu sega Latvijai” vadītāja) 
3. oktobrī
Valsts prezidents sveic jaunievēlēto 
Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
sveic Kersti Kaljulaidu ar ievēlēšanu 
Igaunijas prezidenta amatā un novēl 
spēku un izturību, pildot jaunā amata 
pienākumus. “Latvija un Igaunija ir tuvi 
draugi un uzticami sabiedrotie gan tāpēc, 
ka esam kaimiņi un mums ir kopīga 
vēsture, gan kopējo mērķu un vērtību 
dēļ. Esmu gandarīts, ka mums būs 
iespēja strādāt kopā, stiprinot Latvijas un 
Igaunijas ciešās divpusējās attiecības, 
un pārstāvēt Baltijas reģiona intereses 
pasaulē. Lai Igaunijas debesis, ezeri un 
jūra, Igaunijas zeme un Igaunijas ļaužu 
patriotisms dod spēku atbildīgajā darbā!” 
uzsver Raimonds Vējonis. (president.lv)
Kaljulaida: ES atteikšanās no sankcijām 
pret Krieviju būtu nepieļaujama 
piekāpšanās 

Eiropas Savienība (ES) nedrīkst 
atteikties no sankcijām pret Krieviju, kamēr 
nebūs izpildītas Minskas vienošanās, 
uzskata Igaunijas jaunievēlētā prezidente 
Kersti Kaljulaida. «Atteikšanās [no 
sankcijām] būtu piekāpšanās, kādu 
mēs, kā es uzskatu, nevaram atļauties,» 
viņa sacījusi, runājot parlamentā pēc 
ievēlēšanas amatā. 

Kaljulaida arī precizējusi savu svētdien 
(2. oktobrī) telekanālam ETV pausto 
izteikumu, ka līdz šim sankcijām nav bijis 
rezultātu. «Tām nav bijis tādu rezultātu, 



42

kādiem tās domātas un kas ļautu tās 
atcelt. Tomēr rezultāts ir - visas ES 
valstis noturējušās uz viena viļņa, un mēs 
uzturam spēkā spiedienu,» norādījusi 
jaunievēlētā prezidente. «Mēs redzam, 
ka līdz šim tās nav darbojušās, bet tas 
nav iemesls tās atcelt. Iemesls varētu būt 
Minskas vienošanos izpilde.» (tvnet.lv)
Gerhards: Gaiziņkalna virsotne tiks 
uzdāvināta valstij 

Pēc tikšanās ar Gaiziņkalna īpašnieci 
Inesi Apeli vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars Gerhards (NA) 
paziņojis, ka panākta vienošanās un 
Latvijas augstākā virsotne un tās apkārtne 
pāries valsts īpašumā, portālu diena.lv 
informē Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM). 

Inese Apele ir paudusi vēlmi dāvināt 
valstij zemi īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā, kur atrodas Gaiziņkalns, taču 
sākotnējais iemesls, kādēļ to nav varēts 
realizēt – vietējā būvvalde neļauj nodalīt 
virsotni no pārējā ģimenes zemesgabala, 
kas ir 44 ha platībā, atrodas Gaiziņkalna 
dabas parka teritorijā un pieder 4 fiziskām 
personām, katram viena ceturtā domājamā 
daļa, informē ministrija. 

Īpašumu sadalīšanas nosacījumus 
nosaka Ministru kabineta noteikumi 
par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. 26. punktā noteikta minimālā 
atdalāmā zemes gabala platība dabas 
parkos, kas meža zemēs ir 10 ha, bet 
lauksaimniecības zemēs – 3 ha. 

Tomēr nosacījums neattiecas uz 
zemes vienībām, kas tiek atdalītas 
infrastruktūras un inženierkomunikāciju 
būvniecībai vai uzturēšanai un kuru 
apbūves nosacījumus nosaka vietējās 
pašvaldības teritori jas plānojumā. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā ir informācija, ka 
minētā īpašuma robežās, ko Apele vēlas 
dāvināt valstij, ir noteikta zemes vienības 

daļa 0,7 ha platībā. 
No kadastra kartes var secināt, ka 

noteiktā zemes vienības daļa aizņem 
Gaiziņkalna virsotnes teritoriju, kur atradās 
bijušais skatu tornis un piebraucamais 
ceļš. Pašvaldības teritorijas plānojumā šī 
teritorija ir noteikta kā Publiskās apbūves 
teritorija, kur minimālā atdalāmā zemes 
gabala platība ir 1200 m2. 

«Ievērojot šos apstākļus, kā arī 
īpašnieces pausto vēlmi nodrošināt 
Gaiziņkalna pieejamību sabiedrībai, 
atjaunojot skatu torni, kā arī saglabājot 
Gaiz iņka lna v i rsotnes dabas un 
vēsturiskās liecības, ir pietiekams pamats 
izvērtēt juridiskās iespējas dāvinājuma 
vajadzībām nodalīt mazāku platību par 
MK noteikumos noteikto,” pēc tikšanās 
sacīja Kaspars Gerhards. (diena.lv) 
Mūžībā aizgājis pieredzējušais sporta 
žurnālists Arturs Vaiders 

Pēc cīņas ar slimību pirmdien, 3. 
oktobrī, 61 gada vecumā mūžībā aizgājis 
ilggadējais Latvijas sporta žurnālists 
Arturs Vaiders, paziņojusi Latvijas Futbola 
federācija, vēsta aģentūra Leta. Vaiders 
ilgus gadus bija laikraksta “Diena” sporta 
nodaļas vadītājs, pēc tam veidoja savu 
interneta portālu “parsportu.lv”, visdziļākās 
zināšanas viņam bija par futbolu. Arturs 
Vaiders piedalījās dažādos projektos, 
ieguldot savas zināšanas sporta izpētē. 
2006. gadā klajā nāca viņa un kolēģa 
Dāvida Ernštreita veidota filma ‘’Latvijas 
futbolam 100’’. 

Arturs rakstījis arī žurnālam “Ir” un 
daudzus gadus bijis redakcijas žurnālistu 
kolēģis laikrakstā “Diena”. Šovasar Vaiders 
apmeklēja Riodežaneiro olimpiskās 
spēles, kas bija jau divpadsmitās 
viņa mūžā. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas viņš apmeklēja visas 
Ziemas olimpiskās spēles, bet no vasaras 
Olimpiādēm izlaida vienīgi pasākumus 
Barselonā un Atēnās. [...] (irlv.lv)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. plkst.10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 16. plkst. 10.00 – Kapu svētki
Svētdien, 23. plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 30. plkst. 10.00 – Reformācijas 

svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

NOVEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu
BĪBELES STUNDAS

Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

OKTOBRĪ
Svētdien, 2. J.Trumpmanis
Svētdien, 9. J.Rīmanis
Svētdien, 16. I.Birze
Svētdien,23. U.Hāgens

Svētdien, 30. A.Kristovskis
NOVEMBRĪ
Svētdien, 6. J.Turmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

OKTOBRĪ
Svētdien, 2. L.MacPherson
Svētdien, 9. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 16. Kapu svētki
Svētdien, 23. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 30. I.Mačēna/I.Upīte
NOVEMBRĪ
Svētdien, 6. R.Plikše/V.Galviņa
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 9. oktobrī, plkst. 14.00 – 

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.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

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

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
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Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 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
Ir viedoklis, ka lai dotos dziļi ārējā 

Kosmosā, mums papriekšu ir jādodas 
dziļi iekšēji Sevī. Jo Sevī mēs atrodam 
savu reinkarnāciju atbalsis, sava 
ego aspektus, Garu un Autoritāti. Jo 
Visumā mēs atrodam būtnes, līdzīgas 
sev.

R.S.
(sk. Imants Ziedonis “ Es ieeju Sevī”, arī 

Darryl Anka/ Bashar, Dolores Canon 
u.c.) ( Bībelē sk. Ecehiēla I nod., I Kor. 
2:10, Mat.2:2, Atkl.2:28 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

OKTOBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 9. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 16. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 23. plkst. 9.30 dievkalpojums.

Svētdien, 30. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   

Svētdien, 2.  Olafs Šics 
Svētdien, 9.  Olafs Šics
Svētdien, 16.  Olafs Šics  
Svētdien, 23.  Olafs Šics
Svētdien, 30.  Olafs Šics 

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 2.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 9.  Marita Lipska
Svētdien, 16.  Gundega Zariņa
Svētdien, 23.  Marita Lipska 
Svētdien, 30.  Gundega Zariņa

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 St, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
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Nr 673 2016. g. oktobrī

Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  (02) 9520 8200

Draudzes diakone 
Biruta Apene – Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

2016. g. Austrālijas 
latviešu meistarsacīkstes 

novusā
Aukstā ziemas nedēļas nogalē 20. 

un 21. augustā Adelaide sagaidīja 
deviņpadsmit novusa spēlētājus izcīnīt 
meistara godu 39. Austrālijas latviešu 
meistarsacīkstēs novusā. Spēles 
notika Adelaides Latviešu Biedrības 
Tālavas nama lielā zālē. Kad spēlētāji 
ieradās sestdienas rītā temperatūra 
Tālavas lielā zālē likās apmēram 5°C 
un rīkotāji nespēja ieslēgt sildītāju. 
Auksta temperatūra palika zālē caur 

visu turnīru, bet tas spēlētājus daudz 
netraucēja jo spēles spars, karsta kafija 
un garšīgi sagatavots ēdienu galds ātri 
viņus iesildīja.

Kā jau tas ir pieņemts Austrālijas 
Meistarsacīkstēs turnīrs sākās ar 
vienspēlēm. Spēlētāji bija sadalīti trīs 
priekšgrupās no kuŗām četri labākie 
izvirzījās uz A-finālu un pārējie uz 
B-finālu. A un B priekšgrupas noskaidroja 
finālistus ar punktu starpību, bet C 
priekšgrupā Selga Pešudova, Sigis 
Andersons un Juris Grīnbergs dalija 
trešo, ceturto un piekto vietu ar sešiem, 
punktiem, bet tā kā Jurim un Sigim bija 
12 uzvarēti seti un Selgai tikai 11, Selga 
nobeidza B-finalā.

A-finālisti: Pēteris Dancis ASK, 
Pēteris Mežaks MDVNK, Ivars Mirovics 
MDNNK, Dimis Pešudovs CKN, Saša 
Grimms MDVNK, Edgars Nemme SNK, 
Agris Ezeriņš ASK, Helmuts Šulcs 
(Schultz) CKN, Richards Puisēns SNK, 
Jānis Brakovskis ASK, Sigis Andersons 
MDVNK, Juris Grīnbergs MDVNK.

B-finālisti: Anita Misiņa ASK, Alvils 
Vālodze ASK, Regīna Berķis ASK, 
Selga Pešudova CKN, Dainis Balcers 
MDVNK, Jānis Lindbergs ASK

Finālu spēļu rezultāti bija ļoti tuvu, 
jo starp pirmām septiņām vietām bija 
tikai divu punktu starpība un vietas bija 
jāizrēķina ar uzvarēto setu starpību. 
Beidzot viens no jaunākiem spēlētājiem 
Pēteris Mežaks no Melburnas, kuŗš 
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sāka spēlēt novusu nopietni tikai gadu 
atpakaļ, izcīnīja pirmo vietu un ar to ir 
2016. g. Austrālijas Latviešu novusa 
meistars. Otrā vietā palika Richards 
Puisēns no Sidnejas un trešā vietā Jānis 
Brakovskis no Adelaides.

Vienspēļu techniskie rezultāti:
1. Pēteris Mežaks MDVNK 14/26
2. Richards Puisēns SNK 14/26
3. Jānis Brakovskis ASK 13/25
4. Dimis Pešudovs CKN 13/24
5. Ivars Mirovics MDVNK 12/24
6. Juris Grīnbergs MDVNK 12/23

7. Sigis Andersons MDVNK 11/21
8. Edgars Nemme SNK 10/23
9. Saša Grimms MDVNK 10/21
10. Agris Ezeriņš ASK 9/19
11.  Pēteris Dancis ASK 9/19
12. Helmuts Šulcs CKN 5/13
13. Alvils Vālodze ASK 9/14
14. Dainis Balcers MDVNK 7/12
15. Anita Misiņa ASK 5/10
16. Regīna Berķis ASK 3/8
17. Selga Pešudovs CKN 3/8
18. Jānis Lindbergs ASK 3/8

Sēžot priekšā no kreisās puses Gunta Vagars (Rezultāti) Helmuts Šulcs (Schultz) 
(CKN) (1.v. dubultspēlēs), Anita Misiņa ASK (ALM ceļojošā balva dāmām), Jānis 
Brakovskis ASK (3.v. vienspēlēs un 1.v. dubultspēlēs)
Stāvot no kreisās puses: Maija Bulcera (rezultāti), Jānis Lindbergs (ASK vadītājs) 
Alvils Vālodze ASK (1.v. dubultspēlēs), Dimis Pešudovs CKN (1.v. dubultspēlēs), 
Sigis Andersons MDVNK (1.v. dubultspēlēs), Ivars Mirovics MDVNK (1.v. 
dubultspēlēs), Pēteris Mežaks MDVNK (1.v. vienspēlēs) Richards Puisēns SNK 
(2.v. vienspēlēs un 1.v. dubultspēlēs), Edgars Nemme SNK (1.v. dubultspēlēs)
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2016. g. ALM Novuss
Apbalvotie spēlētāji un turnīra darbinieki
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Svētdienas rītā pulksten 9.00 deviņi 
pāri sāka dubultspēles, katrs pāris 
spēlēja ar katru pāri četrus setus. 
Četru setu partijas nebija spēlētas ALM 
turnīros astoņus gadus, kad pārgāja uz 
divu setu partijām. Rīkotāji pareģoja 
kā tāda veida turnīrs dos vienkārši 
izlobošus rezultātus, bet parēģojums 
nepiepildījās. Četri pāri, Richards 
Puisēns (SNK) ar Edgaru Nemmi 
(SNK), Ivars Mirovics (MDVNK) ar Sigi 
Andersonu (MDVNK), Dimis Pešudovs 
(CKN) ar Helmutu Šulcu (Schultz) (CKN), 
Alvils Vālodze (ASK) ar Jāni Brakovsku 
(ASK) nobeidza ar vienādiem punktiem 
un vienādiem uzvarētiem setiem 11/20. 
Nākošā izšķiršanas pakāpe arī nedeva 
rezultātus jo šie četri pāri savā starpā 
arī bijā sasnieguši vienādus rezultātus. 
Katram pārim bija viena uzvara, viens 
zaudējums un viena neizšķirta partija. 
Lai atrastu 2016. g. ALM meistarus tiem 
četriem pāriem būtu jāpārspēlē savā 
starpā. Tika proponēti vairāki varianti 
kā saīsināt pārspēļu laiku, bet nevienam 
variantam nebija piekrišana un lai 
pārspēlētu katram pārim trīs četru setu 
partijas varētu paņemt pāris stundas un 
pēc tam varētu atkal gadīties pārspēles. 
Rīkotāji nolēma piešķirt visiem četriem 
pāriem pirmo vietu.

Techniskie rezultāti:
1. Richards Puisēns (SNK) ar Edgaru 

Nemmi (SNK), Ivars Mirovics (MDVNK) 
ar Sigi Andersonu (MDVNK), Dimis 
Pešudovs (CKN) ar Helmutu Šulcu 
(CKN), Alvils Vālodze (ASK) ar Jāni 
Brakovsku (ASK)

5. Pēteris Mežaks (MDVNK) ar Juri 
Grīnbergu (MDVNK)

6. Pēteris Dancis (ASK) ar Agri 
Ezeriņu (ASK)

7. Anita Misiņa (ASK) ar Regīnu 
Berķi (ASK)

8. Selga Pešudova (CKN) ar Sašu 
Grimmu (MDVNK)

9. Maija Balcers (MDVNK) ar Daini 
Balceru (MDVNK)

Dāmām atsevišķās balvas ne-
pasniedza, kā bija nolemts 2015.g., 
bet tikai pasniedza Anitai Misiņai ALM 
ceļojošo balvu dāmām

Dimis Pešudovs

Centralā Krasta novusa 
kopa 2008-2016

Centralā Krasta novusa kopu 2008. 
g. dibināja Andris Ruņģis ar Juri Zemīti. 
Viņiem piebiedrojās Ojars Dancis, Arturs 
Ernšteins un Dimis Pešudovs un ar 
Sidnejieša Richarda Puisēna palīdzību 
ātri izveidojās par aktīvu un spēcīgu 
novusa kopu. Jau 2009.g. oktobrī ar 
aizlienētiem galdiem un kauliņiem 
sarīkoja zibeņturnīru uz kuŗu uzaicināja 
spēlētājus no visas Austrālijas, bet 
atbrauca tikai sidnejieši un aizveda 
mājās gandrīz visas balvas.

CNK spēlētāji 2010.g. sāka piedalīties 
atklātos turnīros ar labām sekmēm. Kopa 
iestājās Austrālijas Latviešu Sporta 
pārvaldē un saņēma atļauju rīkot atklātus 
turnīrus kuŗu rezultāti tika pieņemti 
spēlētāju rangu tabulas aprēķinos. 
Kopa sāka augt, tai pienāca pieci jauni 
spēlētāji: Selga un Linda Pešudovi, Bens 
Šalkross (Shallcross), Stjuarts (Stuart) 
Pešudovs un Helmuts Šulcs (Schultz). 

Bet tad 2015.g. nāca sabrukums. 
Stjuarts un Bens atrada spēli par lēnu 
un atteicās piedalīties. Veselību dēļ 
vairs nespēlēja Juris Zemītis un Ojars 
Dancis un turnīros atteicās spēlēt Arturs 
Eršteins. Selga ar Dimi pārcelās uz dzīvī 
Melburnā.

2016. gadā kopas vadītājs Andris 
Ruņģis nolēma kopas darbību izbeigt ar 
piedalīšanos Austrālijas Latviešu Novusa 
Meistārsacīkstēs Adelaidē.

Dimis Pešudovs
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Agreement on Rail Baltica implementation 
signed today - Rubesa

BNS 2016-09-30
RIGA - Detai ls of f inancing and 

implementation for the Rail Baltica railroad 
project have been finalised and the agreement 
was signed today in the three Baltic capitals, 
Baltic joint venture RB Rail CEO Baiba 
Rubesa informed Saeima European Affairs 
Committee today.

Technical work was in progress today 
to allow nine Baltic institutions to physically 
sign the agreement, said Rubesa. She 
disclosed that coming to an agreement was 
challenging, taking into consideration the 
varying laws and legal procedures in each 
Baltic nation. However, such dilemmas are 
commons among projects involving multiple 
EU member states.

The agreement states that RB Rail 
will have the central manager’s position 
in the project, said Rubesa. The company 
will handle procurements and supervise 
implementation of the project, in addition to 
marketing and business activities.

Representatives of the Baltic nations at 
the meeting of the RB Rail council agreed 
on Sept. 7 on the further procurement model 
and responsibilities in implementation of 
the Rail Baltica project. They opted to split 
the procurements into three categories 
– procurements arranged by the joint 
venture only, consolidated procurements 
implemented by the joint venture, and 
procurements implemented by national 
companies under management of the joint 

venture.
The Latvian Transport Ministry relayed 

that the meeting was a milestone in co-
operation among the Baltic States as they 
continued to work on the project. The 
representatives discussed centralised RB 
Rail procurements and national procurements 
overseen by RB Rail.

Michael Cramer, chairman of the 
European Parliament’s Committee on 
Transport and Tourism, had cautioned 
previously that the Baltics would jeopardise 
their access to EU funding for Rail Baltica 
if they were unable to compromise on the 
project’s implementation.

The Baltic States had reportedly failed 
to agree on the allocation of Rail Baltica 
money. Lithuania’s concern was that VAT 
would remain in Latvia as all orders were 
conducted by the Latvia-registered company 
RB Rail. Lithuania has always preferred to 
have the VAT for the work done in Lithuania 
to stay in the country. In July, ministers of 
Lithuania, Latvia, and Estonia agreed on 
VAT distribution, however, the nations were 
still unsuccessful in reaching an agreement 
on the final financing scheme.

There are concerns about the future 
amount of EU co-financing for Rail Baltica, 
the Latvian Transport Ministry’s parliamentary 
secretary, Edgars Tavars, admitted during the 
meeting of the parliamentary committee on 
European affairs on Friday. He said it was 
expected that the EU would co-finance up 
to 85 per cent of the project costs but there 
were concerns about the possible impact 
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of Brexit and other economic situations on 
the EU budget and how this might alter the 
amount of EU funding for Rail Baltica and the 
feasibility of the project.

The question is what will happen if 
the EU total budget is diminished, Tavars 
emphasised.

The Rail Baltica project provides for 
construction of a new 1,435 millimetre 
standard-gauge railroad to reconnect the 
Baltic countries and the European railway 
network. The project is expected to aid 
regional integration by means of a railway 
link from Helsinki that would link Tallinn, 
Riga, Kaunas, Warsaw, and Berlin and might 
potentially be extended to Venice.
17 flights diverted today due to closed 
runway at Riga Airport

BNS 2016-09-17
RIGA - The runway of the Riga 

International Airport was closed for several 
hours Saturday, and 17 fl ights were 
redirected to other airports, said the airport’s 
representative Elina Prikule.

Seven inbound flights and four outbound 
flights were cancelled today.

The runway was closed between 10:26 
a.m. and 3:55 p.m. as a safety precaution 
following an emergency landing by an 
airBaltic flight.

The Bombardier Q400 NextGen plane, 
flying from Riga to Zurich on Saturday, was 
forced to return to Riga Airport following 
issues with its front chassis.

«According to initial information, a 
problem with the front chassis was discovered 
soon after the plane took off, and airBaltic 
crew made a decision to return to … Riga 
Airport, following the standard procedures 
and instructions, performing landing in 
advanced safety regime,» said airBaltic 
spokesman Janis Vanags.

There were 63 passengers on the 
craft, including two children and one infant, 
and four crew members. No injuries were 

sustained during the landing.
The Civil Aviation Administration›s 

Director Maris Gorodcovs reported that this 
has been the first incident of its kind at Riga 
Airport. He also noted that problems with a 
plane chassis are very serious.

After operations resumed, the first 
incoming flight was at 4:38 p.m. from Kyiv, 
according to the airport’s website. Since 
then, flights from London, Rodos, Oslo, and 
Amsterdam have also arrived.
Out of 23 refugees admitted to Latvia 21 
left for Germany

BNS 2016-09-07
Of 23 asylum-seekers who have been 

relocated to Latvia as part of the European 
Union’s refugee relocation programme, 21 
individuals have moved to Germany, Latvian 
Television has learned. For example, a Syrian 
mother of three, who at the end of July said 
she planned to remain in Latvia and had 
already learned some Latvian, informed the 
TV station that she had left Latvia as the 
mentor offered by the state was unable to 
help her family work out various practical day-
to-day problems. Eventually she requested 
rent money from her brother who lives in 
Germany.
Number of needy residents continues to 
decrease in Latvia

BNS 2016-09-04
RIGA - The proportion of residents living 

below the poverty line is steadily dropping 
in Latvia, and was at 2.26 per cent in July, 
according to the Welfare Ministry’s data.

In June, this figure stood at 2.37 per cent.
In July, 44,306 residents were listed as 

living in poverty, which is 2,095 fewer than 
the previous month. The number of needy 
residents has been diminishing since the 
beginning of this year, when it was 2.6 per 
cent.

The lowest number of needy residents 
in Latvia was recorded in July 2009, when 
43,220 were registered as living below the 
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poverty line.
The Central  Stat ist ical  Bureau’s 

data, used by the Welfare Ministry for its 
calculations, indicates that the number of 
impoverished residents in July dropped by 
1,700 from June.

Moreover, local governments’ welfare 
spending has been shrinking; in July this 
number stood at 2,244,858 euros.

The number of welfare recipients in 
July also decreased from June, by 5,908 
individuals to 35,350.
Bergs wins bronze in shot put at Rio 
Paralympics

 BNS 2016-09-13
RIO DE JANEIRO - Latvia’s Edgars 

Bergs scored bronze in men›s shot put at the 
Rio Paralympics on Monday, earning Latvia 
its third medal at the Games.

Competing in the F35 final, Bergs› best 
result was 14.55 metres.

China’s Xinhan Fu brought home the 
gold medal with a 15.19-metre throw, while 
Hernan Emanuel Urra of Argentina won silver 
with a score of 14.91 metres.

This is Bergs’ fourth Paralympic medal. 
In Athens 12 years ago he finished second 
in shot put and third in discus throw, while 
at the 2008 Beijing Paralympics, Bergs won 
silver in shot put.

As reported, Aigars Apinis earned Latvia›s 
first gold medal at the Rio Paralympic Games 
last week in the men›s discus throw, and 
Diana Dadzite set a new world record in the 
women›s javelin throw on Saturday, winning 
Latvia›s second gold medal at the Games.
Weekends expected to be rainy in Latvia; 
next week to be especially cold

BNN September 30, 2016
A new cyclone will reach Latvia on 

Sunday. It will bring with it strong rain. After 
that, an anti-cyclone will reach Latvia on 
Tuesday. Strong northern wind will carry 
over colder masses of air to the country, as 
reported by Latvian State Environmental, 

Geology and Meteorology Centre.
Strong wind will remain after Thursday’s 

showers and storm, reaching a speed of 
20 m/sec in Kurzeme. Air temperature is 
expected to warm up to +14°C.

Saturday will be perfect for spending 
time outside, however. No precipitation 
is expected this day. Wind speed will not 
exceed 9 – 14 m/sec. Air temperature will 
remain within +15° C…+18° C.

A new cyclone will reach Latvia on the 
night to Sunday. It will bring strong rain across 
all of Latvia’s territory.

The sky will remain cloudy on Monday 
as well; shortterm rain is expected as well. 
At night, Latvia will be influenced by the 
eastern side of the anti-cyclone. The sky 
will become clear and weather will remain 
sunny all the way until Saturday. It will 
become considerably colder, however. Air 
temperature on Tuesday will drop to +8° C. 
From there onwards, air temperature is not 
expected to exceed +10° C (+2° C at night 
and the morning). Kurzeme may experience 
wet snow.
Transit industry: this is the golden 
moment to decide the future of Latvia’s 
national economy

BNN, September 22, 2016
Although Latvian Association of Ports 

CEO Karlis Leiskalns praises the work of 
Riga Freeport, where he works as well, 
advisor to Latvia’s Foreign Affairs Minister 
Sandra Sondore and president of Baltic 
Association – Transit and Logistics Inga 
Antane emphasize the importance of all 
three of Latvia’s biggest ports for the growth 
of Latvia’s national Economy.

In his interview to Krustpunktā programme 
of Latvijas Radio, Leiskalns emphasized that 
plans associated with Russia’s policy and its 
decision to redirect cargoes to its own ports, 
as well as the effect it may have on Latvia’s 
national economy, had been known at the 
end of the 90s. At the same time, however, 
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he presented no proposals to help resolve the 
lasting problems in Latvia’s transit industry. 
He did mention multiple times during this 
interview that the situation at Riga Freeport is 
fine, and that the 10% decline in transshipped 
cargoes had been planned in advance.

When asked by journalist Arnis Krauze if 
the people in charge of Riga Freeport, who 
had predicted everything so well, had also 
predicted the major declines in their wages, 
Leiskalns replied that he is not the one 
making decisions and he is not interested 
in them.

A different opinion in regards to the 
importance of the three largest ports in 
Latvia and their significance for Latvia’s 
national economy was expressed by Sandra 
Sondore, advisor to Latvia’s Foreign Affairs 
Minister, and Inga Antane, president of Baltic 
Association – Transit and Logistics.

Antane emphasized that unlike Lithuania 
and Estonia, there are three large ports 
in Latvia, and all three of them cannot be 
ignored. This is because they have a direct 
influence on all sectors of Latvia’s national 
economy. She added that it is vital to establish 
a clear and unified tariff for all three ports to 
have an effect on Latvia’s competitiveness 
in the world, not continue mutual competition 
among those ports in Latvia.

Lithuania and Belarus have successfully 
achieved growth for their ports. Latvia, on 
the other hand, has difficulties with coming 
up with a single development strategy for its 
ports to enhance Latvia’s attractiveness on 
a global scale. Instead, Latvian ports merely 
compete with one another.

«Latvia does not have one port. Major 
investments have been put into Ventpils and 
Liepaja ports. Cargo volumes continue to 
decline. Even if everything is alright in Riga, 
it does not mean the national economy does 
not suffer,» – notes Inga Antane.

Sondore also notes that talks about a 
common strategy are especially important in 
the time when the 16+1 summit is drawing 

closer and closer. The summit is not only 
one of the biggest breakthroughs for Latvia’s 
economy, but also one of our country’s 
biggest hopes.

«And now when China and Russia both 
have to choose about investments in the New 
Silk Road and where these investments will 
go, which railway routes will carry cargoes 
and which transit corridors will be used for 
cargoes to and from Europe, you have to 
agree – it is a golden opportunity. The road 
could end in Klaipeda, Tallinn, Poland or 
Germany. There will be a big fight for the 
destination. […] I’m sorry, but everything 
will be decided by our ability to react to this 
situation,» – Sondore said.

Antane adds: «This is why an open letter 
has been written – representatives of the 
industry – us, the ones who handle cargoes 
and who should be prepared – are kept in 
the dark. And it is pathetic».

BNN had previously reported that the 
current situation in Latvia’s transit industry 
is dramatic, especially considering that this 
industry is the second largest in the country 
and earns the economy a billion euros. 
Officials claim something is being done, that 
tariffs are being prepared. But no one has told 
us that anyone intends to create a single offer 
for all and provide a more competitive tariff.

«We need a new LDz infrastructure 
development plan, but there is no document 
that would help us understand what is 
important and how we should develop further. 
We need a single offer to be compiled before 
the Chinese summit, which will be taking 
place from 4th to 7th November. During this 
summit, Latvia will be visited by the prime 
minister of the world’s largest economy. It is 
now the second half of September. I have 
yet to see any offers be put up for review. It 
is impossible to come up with such an offer 
without the involvement of businessmen and 
stevedores. Even if there is such an offer, we 
have yet to see and discuss it. November is 
the last chance we will have to present it,» – 
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Antane said in an interview to Rīta panorama 
programme.

«It is hard for me to comment why we 
haven’t sat down with officials behind one 
table – I have personally petitioned to provide 
assistance on behalf of the association to 
write, study and put together a road from A to 
B. Up until now officials have likely considered 
it their responsibility. Nevertheless, their 
homework has a deadline, and it was 
yesterday. If the offer does not include a 
price list for stevedores, it means it is not the 
final offer, and we have no way of telling the 
Chinese how much their services will cost 
in Ventspils and Scandinavia. No one has 
asked us this so far and it is because of that 
there are serious concerns,» – added Antane.

According to her, «one of the most 
serious cases and the harshest lesson for 
everyone and Latvia’s economy is the Kālija 
parks case. It is the large specialized terminal 
at Ventspils Freeport. It currently transships 
very little even though its capacity is 7.5 
million tons a year. Because of destructive 
political processes and hesitation with 
decision-making processes, we are unable to 
prepare appropriate offers for cargo owners. 
Kālija parks lost cargoes in 1999, when it was 
actions of officials that resulted in our inability 
to offer Belarusians, who wanted to send 
cargoes through Kālija parks, any flexible 
and competitive tariffs. Those cargoes are 
now transshipped through Klaipeda, which 
had reacted appropriately and offered good 
options for Belarusians, who built a terminal 
there. Now Klaipeda handles ten million tons 
of mineral fertilizers a year. This means Latvia 
has lost hundreds of million euros that could 
have otherwise gone through Kālija parks. 
Kālija parks’ case clearly shows what we 
have come to and what we can expect in the 
future if we fail to react to change in demand 
again. 1999 marked a decrease in Belarusian 
cargoes transshipped through Kālija parks. 

This is something we cannot recover. We 
have lost Belarusian cargoes for good.»

«Cargo declines are noticed not only in 
Ventspils Freeport, but also at Riga Freeport 
and LDz. It is a complex problem that is 
characteristic for the whole of Latvia. The 
problem is that we have not been able to sit 
down, discuss the situation, set up deadlines 
for our homework and prepare for November, 
when Latvia will be visited by the prime 
minister of the world’s largest economy,» – 
Antane concluded.

«Attempts by Aivars Lembergs and 
the management of Ventspils Freeport to 
terminate the land lease contract with Kālija 
parks and take over the terminal is nothing 
more than an illegal attempt to expropriate 
the company’s property. Public resources 
are being exploited to serve Lembergs’ 
private interests. Lembergs is one of the true 
beneficiaries from 50% of Kālija parks,» – the 
company explains.

Representatives of the company ask 
Prime Minister Maris Kucinskis to put an end 
to this unprecedented property expropriation. 
If these illegal attempts are not stopped, 
shareholders of Kālija parks are prepared to 
take legal action against the state of Latvia.

«These illegal attempts are a signal to 
all foreign investors that their investments 
in Latvia can be potentially arbitrarily taken 
away at any moment if it benefits Ventspils 
Freeport and/or Aivars Lembergs. There 
is not a single mention in the contract 
between Kālija parks and Ventspils Freeport 
that requires the company to reach a 
specific cargo turnover level. It would be 
impossible, considering railway tariffs in 
Latvia, mutual sanctions between Russia 
and the European Union and the situation 
on the world market. All of it has impacted 
the flow of cargoes carried through Latvia’s 
ports,» .
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