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Turpinājums 5. lpp.

Sidnejas Latviešu biedrības 2015/2016. gada 
darbības pārskats  

Ievads.
Biedrība arvien turpina darbu divos galvenos laukos: rūpējoties par kulturāliem 

pasākumiem un uzturot Sidnejas Latviešu nama telpas tā lai tās var izmantot gan 
latviešu sabiedrība, gan citi telpu īrētāji. Nama telpas gada tecējumā ir nolietojušās 
un ir nepieciešami remonti. Šogad atvietojām lielās zāles dzesinātāju. Nākošajā 
gadā būs nepieciešams atjaunot jumtu lielajai zālei, kā arī virs klases telpām, un 
pielabot jumtus arī citām ēkām, lai nerastos bojājumi telpām.

Biedru pārskats.
Gada sākumā, mums bija 473 biedri.
Šogad uzņemti 9  jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 18 biedri, izstājušies 8 biedri 

un izrakstīti 19 biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 437 biedri.
Pašreizējie goda biedri – Anita Apele, Edīte Birzule, Vija Bruzgule, Dace 

Celinska, Vija Erdmane, Ojārs Greste, Kārlis Gulbergs, Daina Jaunbērziņa, Pēteris 
Kļaviņš, Juris Krādziņš, Raimonds Krauklis, Ināra Krūmiņa, Imants Līcis,  Baiba 
Liepiņa, Juris Liepiņš, Jānis Mačēns, Rūdolfs Nemme, Mērija Paegle, Ina Rone, 
Jānis Ronis, Jānis Treimanis, Vaira Zemīte, Gunārs Zodiņš un Ileana Zvirbule.

Biedru pārskats vecuma grupās.
Gadi  Skaits Procenti
18-30 19 4,4
31-50 46 10,5
51-70 114 26,1
71-80 102 23,3
81 un pāri 146 35,7
Valde.
Jānis Čečiņš – valdes priekšsēdētājs
Jānis Grauds – priekšsēdētāja vietnieks, finanses (no 2015.g. novembŗa)
Dimis Pešudovs (līdz 2015.g. novembrim) – finanses 
Andris Galviņš – sekretārs 
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors un tā sagatavošana
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

Naudas sūtījumi uz Latviju

Sidnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz 
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā. 

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme, 
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.

Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds, 
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs 
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas 
konta numuru.

Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.

Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.

DARBA LAIKS
pirmdienās no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās no 
plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā ir pieejama kopējamā mašīna.
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SLB valdes sēde  
13. jūlijā

Sēdi atklāj Jānis Čečiņš un piedalās 
Ivars Šeibelis, Andris Galviņš, Jānis 
Grauds, Ināra Krūmiņa, Imants Līcis, 
Pēteris Kļaviņš, Ilona Brūvere.

Protokolē Ināra Graudiņa. 
Jumts virs klasēm ir pašlaik salabots, 

bet tam vajadzēs lielākus kapitālremontus 
lai tas atkal nesāktu tecēt.

Ir ievadītas sarunas ar Latvijas 
māksliniekiem par iespējamu viesošanos 
Sidnejā sakarā ar šī gada valstsvētku 
svinībām.

Vēl 20 biedri nav atsaukušies uz 
atkārtotiem atgādinājumiem samaksāt 
savas biedru maksas. Par nesamaksājušo 
izrakstīšanu lems nākamajā valdes sēdē.

Sidnejas Latviešu biedrības  
GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

svētdien, 2016. g. 28 . augustā, plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā

Paredzētā darba kārta:
01. Sapulces atklāšana
02. Sapulces vadības vēlēšanas
  3. 2015. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
04. 2015/2016. gada darbības pārskats
05. Revidenta ziņojums
06. Debates, pārskata un revidenta ziņojuma pieņemšana
07. SLB un tās nama saimniecības budžets 2016/2017. gadam
08. SLB valdes locekļu un valdes kandidātu vēlēšanas
  9. Pārrunas un ierosinājumi.

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

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

JČ

Nākošais senioru 
saiets

Nākošais senioru saiets notiks 
piektdien, 12. augustā, plkst. 12.00. 
Saietu sāksim sekojot Juŗa Krādziņa 
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Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

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

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

Pagājušā  
un šinī gadā  

augstskolu beigušo  
ievērībai

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

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada aktā 
24. septembrī, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Dacei Bogdanovičai, 81 Ingrid 
Road, Kareela, NSW 2232 vai ar epastu: 

un Kārļa Gulberga 8. jūlija referātam ar 
dokumentāfilmu par latviešu strēlniekiem 
(ar subtitriem angliski). Tad turpināsim 
ar “Būt latvietim Kanādā” 1. sēriju un 
Apciemosim Aglonas novadu. 

Pēc starpbrīža ieskatīsimies Ainas 
Ziedares vasaras viduskolas gada 
noslēguma koncertā. 

Nāciet, skataties, klausaties un 
pamielojaties ar Dāmu kopas ceptiem 
gardumiem, un pačalojiet ar draugiem 
siltā Mārtiņa Silina zālē. ■

Ivars Šeibelis

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 2000. gada
Gunārs Šterns

Dzimis 1930. g. 17. janvārī, Latvijā
Miris 2016. g. 26. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

bogdanovics@bigpond.com līdz šā gada 
3. septembrim. ■

Dace Bogdanoviča
Studenšu Korporāciju Kopas 

Sidnejā viceseniore

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2016. gada jūlijā SLB ir apsveikusi 
Viju Sieriņu, Liiju Hill, Džilu (Jill) Aigaru, 
Jāni Meieru, Andreju Krūmiņu-Štrausu, 
Osvaldu Aizstrautu, Visvaldi Eisleru, 
Valdu Šeibeli, Silviju Līci, Ausmu 
Bļodnieci un Zinu Klampi. ■
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Imants Līcis – administrācija, 
bibliotēka, grāmatnīca A. Priedīte - Rīga 

Ivars Šeibelis – Senioru saieti
Ilona Brūvere  
Klāra Brūvere
Mārt iņš Tuktēns (no 2015.g. 

novembŗa). 

Valdes kandidāti – Mārtiņš Tuktēns 
( l īdz 2015.g. novembrim), Toms 
Veidners.

SLB valdei šinī darbības gadā bija 
vienpadsmit valdes sēdes.

Valdes sēdes protokolē – Ināra 
Graudiņa.

P ie  va ldes  da rbo jas  če t ras 
apakškomitejas

Būvdarbu – Mārtiņš Tuktēns (vad.), 
Jānis Čečiņš, Jānis Grauds, Andris 
Galviņš, Pēteris Kļaviņš

Sarīkojumu – Klāra Brūvere (vad.), 
Jānis Čečiņš, Jānis Grauds, Ilona 
Brūvere, Toms Veidners, Ināra Krūmiņa

Informācijas technoloģijas – Andris 
Galviņš (vad.), Jānis Čečiņš, Pēteris 
Kļaviņš, Imants Līcis, Mārtiņš Tuktēns

Mediju – Jānis Čečiņš (vad.), Pēteris 
Kļaviņš, Klāra Brūvere, Ivars Šeibelis, 
Ojārs Greste.

Šogad ir pārvēlami četri valdes 
locekļi: Pēteris Kļaviņš, Imants Līcis, 
Ivars Šeibelis un Mārtiņš Tuktēns, kā arī 
valdes kandidāts Toms Veidners.

Ārpus valdes darbojās: 
Ināra Krūmiņa – Dāmu kopas 

priekšniece
Juris Rīmanis – Rituma ekspedītors 
Juris Liepiņš – juriskonsults 
Ojārs Greste – mājas lapas 

sastādītājs
Voldis Kains un Gints Kārkliņš – 

apgaismotāji un apskaņotāji.
Revidente – Ināra Sīkā

Valdes padomnieki – Aldis Birzulis, 
Jānis Mačēns, Jānis Ronis, Jānis Treimanis.

SLB a lgot i  darb in iek i  –  Imants 
Līcis (administrācija un grāmatnīca), 
Marita Lipska (grāmatvede un nama 
apsaimniekošana), Raimonds Sokolovskis 
(nama apsaimniekošana).

Paspārnes organzācijas un grupas.
• Dāmu kopa – vadītāja Ināra Krūmiņa
• Ritums – redaktors Pēteris Kļaviņš 
• Senioru saieti – vadītājs Ivars 

Šeibelis
• Zolītes spēles – vadītājs Jānis 

Grauds
• Sestdienas skola un Spēļu grupa 

– vadītājas Daiva Tuktēna un Ingrīda 
Veidnere

• Valodas klase pieaugušajiem – 
vadītājs Valdis Krādziņš

•  Sidnejas Latviešu teātris – valdes 
priekšsēde Ilona Brūvere 

• Sidnejas Latviešu vīru koris – 
diriģente Daina Jaunbērziņa, valdes 
priekšsēdis Gunārs Zodiņš 

• Sporta kopa Spars – vadītājs 
Viktors Sīkais

To darbības pārskati ir lasāmi šai 
izdevumā.

SLB darbība. 
SLB uzturēja un aprūpēja Sidnejas 

Latviešu namu. Namu saviem mēģinājumiem, 
sanāksmēm, izstādēm un sarīkojumiem 
lietoja biedrība un paspārnes organzācijas, 
kā arī vairākas korporācijas, korporāciju 
kopas, ALMA, SLOA un citi. 

SLB arī izīrēja nama telpas cittautiešu 
organizācijām, kā piemēram Baltic Commitee 
14. jūnija aktam, Strathfield Musical Society 
viņu uzvedumiem, un vietējām korejiešu 

SLB pārskats
turpinājums no 1. lpp.
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grupām. Latviešu īrētāju skaitam sarūkot, 
biedrībai ir nepieciešams atrast īrētājus 
telpām, lai spētu segt nama uzturēšanas 
izdevumus. 

SLB biedri var izmantot nama telpas 
savām vajadzībām – jubilejām, sanāksmēm, 
bēru mielastiem, maksājot tikai tiešos telpu 
uzturēšanas izdevumus. 

Sestdienās Latviešu namā notiek 
Sestdienas skolas stundas, kā arī aktīva 
Spēļu grupa bērniem pirmsskolas vecumā. 
Sestdienās arī notiek latviešu valodas klase 
pieaugušajiem.

Latviešu namā atrodas Latviešu 
kreditkooperatīva Austrālijā birojs. 

SLB informācijas biļetēnu Ritumu 
sagatavo, drukā un izdod 500 eksemplāros 
Latviešu namā 11 reizes gadā. Rituma 
izdošanas darbu brīvprātīgi veic SLB biedri. 

Namā darbojas grāmatnīca A. Priedīte-
Rīga, kur var iegādāties sarīkojumu ieejas 
kartes, latviešu grāmatas, rotaslietas, 
dažādas preces no Latvijas, kā arī biedri var 
pārsūtīt naudu piederīgiem Latvijā. 

Bibliotēkā biedriem pieejama plaša 
grāmatu izvēle. 

SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu laikos, 
pirmdienas vakaros, sestdienas rītos, kā 
arī pusdienām ceturtdienās. Par kafejnīcu 
atbildīga Dāmu kopa.

Elvīras Palavas st ipendi ju maz-
nodrošinātiem latviešu valodas studentiem 
Latvijā turpinam ar Vītolu fonda Latvijā 
starpniecību. Stipendijas piešķirtas trīs 
stundentiem. 

Katru mēnesi SLB apsveic biedrus kuŗi 
sasnieguši cienījamu gadu vecumu, sākot 
ar 60 gadiem, viņu piecu, desmit un virs 
deviņdesmit gadu mijās.

Biedrība atbalsta SLB Sestdenas 
pamatskolu un Spēļu grupu, kā arī jauniešu  
piedalīšanos pasākumos kā Sidnejā, tā citos 
latviešu centros. 

Arī šinī darbības gadā SLB ir atsaukusies 
uz vairākiem lūgumiem atbalstīt jauniešus 

piedalīt ies Annas Ziedares vasaras 
vidusskolā un 3x3 saietā.

SLB rīkotie sarīkojumi:
Augustā – SLB 2015.g. pilnsapulce. 
Septembrī – Latvijas Nacionālās operas 

Valentīna videoizrāde, zolīte, Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas. 

Oktobrī –  Zolīte, Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas.

Novembrī – Melburnas kausa saiets, 
Valstssvētku pusdienas – piedaloties Tijai 
Lodiņai un Sandrai Birzei no Melburnas, 
Sestdienas skolas izlaidums, zolīte, Senioru 
saiets, ceturtdienas pusdienas.

Decembrī –,Senioru saieta eglīte, SLB 
darbinieku eglīte, Skolas eglīte, zolīte, 
ceturtdienas pusdienas.

Janvārī – Latvijas vokālās grupas Latvian 
Voices koncerts.

Februārī - Senioru saiets, ceturtdienas 
pusdienas.

Martā – SLB Jautrā pēcpusdiena, zolīte, 
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas.

Aprilī – Okupācijas mūzeja direktora 
Gunāra Nāgela referāts un videofilmas 
Zedelgema izrāde, zolīte, Senioru saiets, 
ceturtdienas pusdienas. 

Maijā – Baltā galdauta svētki, Sestdienas 
skolas mātes dienas sarīkojums, zolīte, 
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas. 

Jūnijā – Jauniešu koncerts, Jāņi (Jautrā 
pāra rīkoti, piedaloties visām organizācijām), 
zolīte, Senioru saiets, ceturtdienas 
pusdienas. 

Jūlijā – Videofilmas Baltie zvani un 
Escaping Riga, Nama sakopšanas talka, 
Sestdienas Vakars Latviešu Namā, 
Pusdienas ar PBLA priekšsēdi Jāni 
Kukaini, zolīte, Senioru saiets, ceturtdienas 
pusdienas.

Augustā – Videofilma Ručs un Nori, zolīte, 
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas, SLB 
2016.g. pilnsapulce.

Katra mēneša (atskaitot janvāri) 
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Ritums 
SLB informācijas biļetēns Ritums  2015 

/2016. darbības gadā tika sagatavots un 
izsūtīts 11 reizes.

SLB biedru skaits šī darbības gada 
beigās bija 436. Ritumu saņem 336 biedri 
un 27 pārējie Rituma abonētāji, no tiem 
18 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek aizsūtīti 
citām biedrībām, bibliotēkām, u.c. 381 
Ritumi  tiek izsūtīti Sidnejā, Kanberā 
un citur Jaundienvidvelsā dzīvojošiem 
abonentiem, 40 uz citām Austrālijas 
pavalstīm un 12 uz ārzemēm.

Ritumu sagatavo, iespiež un izdod 
Sidnejas Latviešu namā. Rituma redaktors 
un salicējs ir Pēteris Kļaviņš. Redakcijā 

pirmajā trešdienā notiek Zolītes spēles, 
otrajā piektdienā Senioru saiets un katru 
ceturtdienu (izņemot nedēļās kad notiek 
Senioru saiets) pusdienas.  

Finansiālais pārskats.
Ievietots 7. lpp. šinī Ritumā.
SLB pateicas par Johannas Jauces 

testamenta novēlējumu – $4,285.85.
Noslēgumā.
SLB valde izsaka pateicību visiem 

biedriem un organizācijām, kas ir strādājuši, 
palīdzējuši un veicinājuši Biedrības darbu 
ar darbiem, ziedojumiem un padomiem. 
Bez biedru aktīvas līdzdalības, SLB 
nevarētu pastāvēt un sekmīgi turpināt 
darboties. Dimis Pešudovs izstājās no 
valdes sakarā ar dzīves vietas maiņu. 
Pateicamies viņam par vairāk kā 5 gadu 
darbu valdē. ■

Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdētājs.

SLB grāmatnīca  
Rīga

2015 / 2016. gada darbības pārskats
Grāmatnīca ir atvērta četras dienas 

nedēļā un stundu pirms lielākiem 
sarīkojumiem. Tur var iegādāties 
jaunas vai lietotas grāmatas, latviskas 
apsveikumu kart iņas,  taut iskas 
rotas lietas, dažādus rokdarbus, 
kompaktdiskus un DVD, kā arī izīrēt 
video vai DVD filmas.

Grāmatnīcā var samaksāt SLB biedra 
maksas, Rituma abonēšanu, kā arī 
nokārtot personīgos naudas sūtījumus 
uz Latviju par stipri pazeminātu likmi. 
Šis pakalpojums ir pieejams tikai SLB 
biedriem.

Grāmatnīcā ir iespējams iegādāties 
biļetes uz dažādiem koncertiem un 
teātŗa izrādēm, kā arī aizrunāt vai 

noīrēt telpas dažādu organizāciju vai 
personīgām vajadzībām.

Grāmatnīcā var iegādāties dažādus 
Latvijas produktus. ■

Imants Līcis

SLB bibliotēka
2015 / 2016. gada darbības pārskats.

Bibliotēka ir atvērta lasītājiem 
ceturtdienās, Senioru saieta laikā no 
plkst. 11.00 līdz 12.00 un sestdienās 
no plkst. 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar 
Imantu Līci SLB grāmatnīcā.

Bibliotēkā ir ap 2500 grāmatu 
– zinātniska satura, stāsti, romāni, 
noveles, lugas, atmiņas u.c.

Grāmatu ziedojumi ir saņemti gan 
no lasītājiem, privātpersonām, gan arī 
organizācijām. 

Bez grāmatu aizņēmējiem bibliotēku 
izmanto arī SLB sestdienas skolas 
audzēkņi, sameklējot materiālus un 
informāciju skolas darbam. ■

Imants Līcis
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vēl darbojas Raimonds Krauklis, Kristīne 
Kugrēna, kas pārraksta manuskriptus 
un kopš šī gada jūnija Ieva Lapiņa, 
kas sagatavo Skolēnu lapu. Ritumu 
iespiešanai sagatavo Pēteris Kļaviņš un 
Raimonds Krauklis. Iespiešanu veica 
Andrejs Ginters,  Juris Kažoks un Rūdolfs 
Nemme. Veselības dēļ Andrejs Ginters 
šā gada maijā beidza piedalīties Rituma 
iespiešanā. 

Izsūtīšanas darbus kārto Pēteris 
Kļaviņš un adrešu lipekļus aploksnēm 
sagatavo Imants Līcis. Salikšanas talkās 
piedalījās Andrejs Ginters, Juris Kažoks, 
Ilga Riņģe, Juris Rīmanis, Jānis Ronis.

Redakcija saka sirsnīgu paldies 
visiem tālākminētiem korespodentiem, 
kuŗi kuplināja Rituma saturu ar rakstiem, 
dzejām un kritiku visās Rituma nodaļās 
– darbības pārskatos, lasītāju domās, 
latviešu organizāciju darbā un citur. 
Korespondenti bija (alfabētiskā kārtībā): 
Anita Apele, Aldis Birzulis, Ilona Būvere, 
Lāsma Cudere, Jānis Čečiņš, Judīte 
Čunka, Skaidrīte Dariusa, Sandra 
Dragūna, Vija Erdmane, Jānis Grauds, 
Ināra Graudiņa, Ojārs Greste, Daina 
Grosa, Laila Grosa, Mare Heimrāte, 
Pēteris Kļaviņš, Raimonds Krauklis, 
Juris Krādziņš, Valdis Krādziņš, Vita 
Kristovska, Ināra Krūmiņa, Imants Līcis, 
Marita Lipska, Rasma Liepiņa, Andrejs 
Mežmalis, Gunārs Nāgels, Ilga Niradija, 
Dimis Pešudovs, Lauma Reinfelde, Inta 
Rodžera (Rogers), Andra Rone, Iveta 
Rone, Sarma Strazda, Ivars Šeibelis, 
Vija Sieriņa, Juris Skābe, Raimonds 
Sokolovskis, Ieva Svilāne, Judīte Šmita, 
Rūta Šķoba, Valda Teilora (Taylor), Ieva 
Trankele, Jānis Treimanis, Daiva Tuktēna, 
Uldis Ozoliņš, Sane Upeniece, Helmuts 
Vabulis, Toms Veidners, Gundega Zariņa, 
Gunārs Zodiņš. Redakcija arī pateicās 
visām organizācijām un individiem, 
kuŗi atbalstīja Ritumu ievietodami 
sludinājumus un ziņojumus Rituma slejās. 

Katrā Rituma izdevumā tiek ievietotas 
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 
Ziņas, kuŗu atbildīgā redaktore ir 
Gundega Zariņa. Katrā Rituma izdevumā 
tiek ievietotas arī Sidnejas ev. lut. 
latviešu draudzes, Latviešu ev. lut. 
Vienības draudzes un Latviešu sporta 
Jaundienvidvelsā ziņas. 

Lai sniegtu lasītājiem ziņas par 
notikumiem Latvijā, Ritumā ir ievietoti 
izvilkumi no PBLA ziņu apskatiem. 
Rituma abonentu ģimenes locekļi, kuŗi 
nerunā latviski var iegūt informāciju par 
notikumiem Latvijā lasot „Baltic Review“ 
angļu valodā.

Rituma redakcija sirsnīgi pateicās 
visām organizācijām un to pārstāvjiem, 
kuŗi regulāri sniedza pārskatus un 
informāciju par savu organizāciju darbību. 
Vislielāko paldies izsaku visiem Rituma  
darbiniekiem, bez kuŗu brīvprātīgā 
un nesavtīgā darba Ritums nevarētu 
pastāvēt. ■

Pēteris Kļaviņš

Senioru saieti
Senioru saieta 2015/20/16 gada 
darbības ziņojums.

Pagājušā darbības gadā mums bija 
10 saieti un Ziemassvētku mielasts ar 
priekšnesumiem, par kuŗiem gādāja 
Imants Līcis. Saietu dalībnieku skaits ir 
laika gaitā noslīdēlis uz stabīlu caurmērā 
ap 25-30  dalībnieku skaitu, un ap 40 
Ziemassvētku eglītes sarīkojumā. Senioru 
saietus vada Ivars Šeibelis ar palīgiem 
kasieri Irēnu Dzirnekli un Rūdolfu Nemmi 
un Valdi Krādziņu. Lielāko darbu veic  
Dāmu kopas Ināra Krūmiņa un Vija  
Bruzgule, gādājot lai saieta dalībnieki 
vienmēr tiktu pamieloti ar visādiem 
gardumiem. Dāmu kopa arī, kā vienmēr, 
sagādāja  bagātīgu mielastu  mūsi 
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Sidnejas Latviešu 
vīru koris 

SLVK 2015/20/16 gada darbības 
ziņojums.

Ir atkal aizvadīts ražīgs darbības 
gads koŗa dzīvē. Notikuši 37 mēģinājumi 
un savu varēšanu rādījuši piecas 
reizes. 14. jūnija sarīkojumā dziedājām 
piecas dziesmas un piedalījās 25 
dziedātāji. 24 dziedātāji piecas dziesmas 
nodziedāja 20. septembrī Sv. Jāņa 
baznīcā. Savā sarīkojumā 25. oktobrī 
nodziedājām astoņpadsmit dziesmas, 
gandrīz pilnā sastāvā – 32. Ņēmām 
dalību arī 18. novembŗa sarīkojumā ar 
piecām dziesmām un 26 dalībniekiem. 
Ikgadīgā 12. decembŗa koŗa eglītē bija 
25 dziedātāji ar sešām dziesmām.

Koŗa saime cītīgi strādā pie jubilejas 
koncerta programmas. Ceram, ka mums 
izdosies nosvinēt 60. dzimšanas dienu 
ar panākumiem. Koŗa sastāvs pašreiz 

Jautrais pāris 
Aizgājušajā gadā, 

t au tas  de ju  kopā 
J a u t r a i s  p ā r i s  i r 
dejojuši 32 dejotāji, 
19 meitenes un 13 
puiši. Jautro pāri vada 
Iveta Rone un Sarma Strazda, un par 
pavadījumu rūpējas Sandra Dragūna. 

Lielākais notikums Jautrā pāŗa dzīvē, 
2015. gadā, bija mūsu kopas 65 gadu 
jubilejas svinības. Jubileju atzīmējām 5. 
septembrī ar uzvedumu un saviesīgu 
vakaru. Svētku dalībnieki un viesi varēja 
arī apskatīt fotografiju izstādi, ar skatiem 
no Jautrā pāŗa dzīves aizgājušajos 65 
gados. Uzvedumā piedalījās dejotāji no 
visām Austrālijas latviešu tautas deju 
kopām un Sidnejas mūzikanti. Jubilejas 
rīkošanā piedalījās ne tikai Jautrā pāŗa 
patreizējie, bet arī bijušie dejotāji, un 16 
no viņiem, kā Trakais pāris, dejoja arī 
jubilejas uzvedumā. 

2015. gada decembrī Jautrā pāŗa 
dejotāji nosvinēja eglīti un piedalījās 
Austrālijas Latviešu 34. Jaunatnes 
dienās, Adelaidē. 

Šī gada 25. jūnijā Jautrais pāris rīkoja 
Sidnejas latviešu Jāņu sarīkojumu, 
un ar ī  kupl inā ja sar īko jumu ar 
priekšnesumiem. Gada otrajā pusē būs 
vairākas iespējas uzstāties nelatviešu 
publikai un decembrī Jautrais pāris 
dosies uz Melburnu, lai piedalītos 
Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu 

Ziemassvētku sarīkojumam. Ja nebūtu 
Dāmu kopa, kas par mums rūpējas un 
lutina, nedomāju, ka mūsu saieti varētu 
turpināties. Liels, sirsnīgs paldies no 
visiem senioriem Dāmu kopas dāmām 
par viņu darbu un gādību. Mēģinam 
saietu programmu veidot pēc iespējas 
daudzpusīgu, uzaicinam runātājus sniegt 
kādu referātu vai stāstījumu, skatamies 
dokumentālfilmas, izvilkumus no Latvijas 
TV raidījumiem, koncertu izvilkumus, 
ka arī kādas ap  stundu+ gaŗas filmas, 
gan jaunākās no Latvijas,  gan arī ne tik 
jaunas. Vienmēr gaidam jaunus saietu 
dalībniekus, nav jābūt senioru gados, katrs 
ir miļi gaidīts. Saieti notiek katra mēneša 
otrajā piektdienā, izņemot decembri, kad 
rīkojam Ziemassvētku eglītes sarīkojumu, 
un janvāri, kad ņemam brīvdienas. ■ 

Ivars Šeibelis

ir pieņemams un ir paredzams, ka 
četri kādreizējie dziedātāji piedalīsies 
Jubilejas koncertā 6. novembrī.

Ierakstiet kalendārā, ka 6. novembris 
ir aizņemts. Drīz varēs iegādāties 
biļetes.

Uz redzēšanos koncertā. ■
Gunārs Zodiņš
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Sporta kopa SPARS 
Spara prezidents ir Viktors Sīkais 

un kasieris Toms Veidners. Spara kopā  
pašlaik ir 30 biedri. Spars pašlaik ar 
labām sekmēm piedalās Benkstaunas 

tautas deju uzvedumā.
J a u t r a i s  p ā r i s  p u l c ē j a s  u z 

mēģinājumiem ik piektdienu, pulksten 
19.30, Sidnejas Latviešu namā. Kā 
vienmēr, mīļi gaidīsim jaunus dejotājus 
un tādus dejotājus, kas vēlētos 
atgriezties dejotāju saimē. ■

Iveta Rone un Sarma Strazda
2016. gada jūlijā

Vīriešu Meistara (virs 35 gadiem) 
basketbola sacensībās katru ceturdienas 
vakaru. Spars pagājušā gada septembrī 
rīkoja Jaundienvidvelsas Vieglatlētikas 
sacensības, kur piedalījās 23 bērni no 4 līdz 
16 gadu vecuma. Šā gada janvārī Spars 
arī vadīja Jaundienvidvelsas peldēšanas 
sacensības kuŗās piedalījās 21 bērni un 
vecāki. Apbalvošanas pēcpusdiena un 
pusdienas notika šā gada martā latviešu 
namā, kur piedalījās bērni un vecāki. 
Spars arī vada sporta nodarbības ar SLB 
pamatskolas bērniem kur notiek bumbu 
spēles un citas nodarbības. Sparieši 
pašlaik gatavojas nākošām Austrālijas 
Latviešu Meistarsacīkstēm (ALM), kas 
notiks Melburnā šī gada decembrī. ■

Toms Veidners 

Dzintars: 
Latvijas dārgakmens? 

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

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

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

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

Viss atlikums tiks izmantots ALKD lietišķās mākslas izstādes rīkošanai.
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2016. gadam

jānokārto līdz 30. aprīlim

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

mūža biedra maksa $440.00

Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.

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

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

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

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

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

„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

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

Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069

Konts numurs – 448256

Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet
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Sidnejas Latviešu teātŗa 
(SLT) darbības pārskats

2015. g. otrā pusē bija Kaleidoskopa 
izrāde Kaleidoskopiņš ko uzvedām 
kabarē stilā, lielājā zālē, ar skatītājiem 
pie galdiņiem. Kaleidoskopā parādījās 
pazīstami Ulža Siliņa tēli un skices, 
bet pārsvarā bija jaunas skices kuŗas 
rakstīja Jānis Čečiņš, Jānis Grauds un 
Ilona Brūvere. Tāpat izrādē piedalījās 
pazīstamie SLT aktieri un mūziķi, bet klāt 
arī nāca sestdienas skolas bērni un tādi 
kas pirmo soli sper uz skatuves. Režiju 
vadīja Jānis Grauds un Ilona Brūvere. 

Tā ka 2015. gads bija veltīts Raiņa 
rakstiem un par visu Latviju parādījās 
visādi pasākumi, tad SLT veltīja Literāro 
pēcpusdienu Rainim. To sagatavoja 
Kārlis Gulbergs un Valdis Krādziņš.

SLT paspārnē arī tika izrādīta filma 
Valentīna. Artura Maskata (komponists) 
un Liāna Langas (libreta autore) opera 
Valentīna.

2016.  gada aprīlī Jānis Grauds 
iestudēja Leldes Stumbras lugu 
Alma, Lība un Konstancija. Darbība 
notiek lauku mājās, mūsdienā. Luga 
ir par diviem brāļiem, kuŗi visu mūžu 
nodzīvojuši kopā, bet nu viens nolēmis 

LITERĀRAIS
Svētdien, 2016. gada 21. augustā, plkst. 13.00

Kā zvaigznes zilā naktī krīt
Tā manas dienas krīt.
Un mūžs mans – zvaigžņu mirgājums
Starp vakaru un rītu.

Fricis Bārda

Ieeja pret ziedojumiem
par labu Spodŗa Klauverta fondam



14

SLB Sestdienas  
pamatskola, Spēļu  

grupa un V idusskola
Sidne jas  Latv iešu  Biedr ības 
pamatskolas, spēļu grupas un 
vidusskolas 2016. gada darbības 
pārskats.

Skola atsāka 2016. gadu darbību ar 
peldēšanas sacensībām, ko rīkoja Toms 
Veidners un Viktors Sīkais. Pateicamies 
Sparam par ilggadīgo atbalstu un 
organizētājiem, kuŗi dod mūsu bērniem 
iespēju piedalīties gan peldēšanā, gan 
vieglatlētikā, 

Šogad skolu turpina vadīt Daiva 
Tuktēna un viņai palīdz liels vecāku 
pulks. Skola turpina čakli darboties un 
mums šogad ir 5 klases – viena vairāk 
kā iepriekšējā gadā.

Turpinam mācību grafiku, kur katrai 
klasei ir atsevišķas stundas mācību 
priekšmetiem. Marita Lipska un Vija 
Sieriņa māca lielākajiem bērniem, 
Stārķiem un Ezīšiem, latviešu valodu. 
Zaķīšiem ir jaunas latviešu valodas 
skolotājas Velga Galviņa un Daira 
Tuktēna. un Valdis Krādziņš māca trim 
klasēm vēsturi un ģeografiju. Vecākām 
klasēm turpinam arī mācības klasi – 
‘projekts’ kur viesskolotāji pasniedz 3 – 6 
nedēļas gaŗas mācību programmas par 

interesantiem tēmatiem latviešu valodā. 
Šogad projekta ietvaros mums ir bijušas 
nodarbības par tautas tērpiem – Iveta 
Rone un Sarma Strazda, un mākslu 
– Liena Sveile. Bērni arī iemācijās 
paši pīt savus Jāņu vainagus. Mūsu 
jaunākos bērnus, Vāverītes, māca Māra 
Goldsmite un Zintis Dakmantons, un 
pašus vismazākos bērniņus, Lācīšus, kā 
vienmēr māca Dace Celinska.

Sandra  Dragūna  tu rp ina  a r 
dziedāšanas klasēm un priecājamies 
par mūsu skolas orķestrīti Benija 
Goldsmita vadībā. Bijām lepni par 
mūsu mūzikantiem un dziedātājiem kuŗi 
uzstājās “SLB pamatskolas mūzikālā 
pecpusdienas koncertā”.

Sarma Strazda turpina vadīt spēļu 
grupu zem skolas spārna. Bērnu vecumi 
ir no 12 mēnešiem līdz 5 gadiem. Spēļu 
grupa sākās 10.00 Mārtiņa Siliņa zālē. 
Sandra Dragūna un Vēsma Putniņa 
pavada laiku ar bērniem dziesmās un tad 
pāriet uz citām nodarbībām – līmēšanu, 
spēlēšanos ar mantiņām un pasaciņu 
klausīšanos. Spēļu grupa beidzās 11.30 
un bērniņi tad pakavējas pie garšīgām 
pusdienām, kas tiek pasniegtas katru 
nedēļu.

Lolita Jurāne un Daiva Tukēna ar 
labsirdīgiem palīgiem organizē gardās 
pusdienas un galdiņi kafejnīcā ir vienmēr 
pilni pusdienas atpūtas laikā. Protams 
ka kafiju var dabūt jebkurā laikā. Kafiju 
piedāvās Jums, mūsu skolas kafijas 
meistars, Pauls Svilāns.

Valda Teilore turpina darbu kā 
skolas kasiere un sekretāre piepalīdzot 
arī visur citur kur vajadzīgs. Ingrīda 
Veidnere ir skolotāju un klases grafikas 
organizātore, kas pārskata ikdienas 
darbību lai viss rit viegli. ■

Ingrīda Veidnere

apprecēties un dabīgi visādas situācijas 
rodas kad “brūte” atbrauc uz laukiem. 
SLT ar šo izrādi viesosies Kanberā un 
Melburnā.

Pašreiz ansambl is gatavojās 
nākamai izrādei Tirgus Lembasts, 
komisks mīlas stāsts ar dziesmām. ■ 

Ilona Brūvere
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230 
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis

Jāņu svinības
Jautrā pāŗa rīkotās Jāņu svinības 

Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē 
25. jūnijā iesākās ar pusdienām, kuŗās 
varēja iegādāties karstus cīsiņus ar 
sutinātiem skābiem kāpostiem un 
rupjmaizi. Pēc pusdienām, kamēr 
Jāņu tēvs un Jāņu māte piedāvāja 
visiem pīrāgus un alu, visi dziedāja trīs 
kopdziesmas no dziesmu lapiņām, kas 
iesākās ar vārdiem „Visu gadu Jānīts 

nāca”, „Sit Jānīti vara bungas” 
un „Jāņos gāju, Pēteŗos”. 
Kad Sidnejas orķestŗa 
dalībnieki bija ieņēmuši 
v ie tas  un noskaņo juš i 

instrumentus, divās priecīgās dejās, 
priekā palēkdamies, gāja Latviešu 
skolas skolēni, nodejojot „Kur tu teci, 
gailīti manu” un „Sijā auzas tautu meita”.

Sarīkojums turpinājās ar visu kopīgi 
dziedāto Alberta Legzdiņa Līgo dziesmu, 
kas tagad kļuvusi ļoti populāra: „Līgo, 

Jāņu bērni svin Jāņus...
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
Rīga piedāvā:

Jaunu Oskara Lapas populārās grāmatas 

The Path of the Moon 

 izdevumu.

Šis dramatiskais stāsts aptver Latvijas satraukto un 
juceklīgo vēsturi un ietver atbaidošus materiālus 
no otrā pasaules kaŗa, kas nebija pieejami pirmajā 
1995. gada grāmatas izdevumā.
Ievērojams autors un literatūras kritiķis, Eduards 
Silkalns, rakstīdams par šo grāmatu Austrālijas 
latvietī 1995. gada 1. decembrī, domāja ka latviešus 
iepriecinātu doma, ka viņu tauta un viņu liktenis 
kļūtu zināms visā pasaulē. Kā būtu, ja kāds rakstītu 
par latviešu likteni pietiekami lielā mērogā un viegli 
lasāmā veidā ar labu literāru vērtību.
Viņš turpināja, sakot, kad kāds raksts par mūsu 
tautu parādās lielāko valstu valodā, tad mums rodas 
jautājums: Vai šis beidzot ir tas ievērojamais darbs, 
vai mums būs jāgaida vēl?
Autors cer, ka šis 2016. gada izdevums ir apmierinoša 
atbilde
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Latviešu kaŗavīri  
I Pasaules kaŗā un 
Eslingenes bēgļu  

nometne
Senioru saietu 8. jūlijā Sidnejas 

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē iesāka 
ar so rindiņu rakstītāja īsu apskatu par 
I Pasaules kaŗu un latviešu strēlnieku 
cīņām tajā no kuŗa te tālāk daži atstāstīti 
izvilkumi. Par šo nejēdzīgo kaŗu, kuŗā 
bija miljoniem upuŗu un kuŗam tagad 
visā pasaulē svin jubilejas, izdodot pat 
speciālas piemiņas pastmarku sērijas, 
kādreiz  Eriks Remarks rakstīja romānu 
Rietumu frontē bez pārmaiņām. Divi 
ķeizari, Vācijas un Krievijas (protams, arī 
Austroungārijas) zaudēja savus troņus, 
bet mums jāatzīst arī, ka bez šī kaŗa 
nekad nebūtu tās beigās proklamētā 
Latvijas valsts, un mēs vēl vienmēr būtu 
tikai daļa no cariskās Krievijas impērijas. 

Lai atslogotu Franciju, kuŗā bija 

māmiņ, līgodama, līgo skaisti šovakar...” 
Visu jūsmīgi saņemts, tad zāles vidū 

ienāca Jautrais pāris ar trim dejām: „Šuj 
man kurpes, kurpnieciņi”, „Ziediņš” un 
„Čigānu deja”. Ta kā citi arī gribēja kājas 
palocīt un pacelt savas balsis, tad lielie 
un mazie dejotāji gāja zāles vidū rotaļās: 
„Kas dārzā, kas dārzā?” un  „Ādamam 
bij’ septiņ’ dēl’”.

Sekoja ilgāks starpbrīdis kafijai 
un kūkām. Pēc starpbrīža divas Jāņu 
dziesmas Sandras Dragūnas vadībā 
uzsāka atjaunotais Jauktais koris, kam 
pievienojās visi apmeklētāji: „ Visas 
bija Jāņu zāles” un „ Jānīt’s nāca pa 
gadskārtu”. 

Apmeklētāju sumināts, tad zāles 
vidū atkal nāca Jautrais pāris ar trim 
dejām: „Prūsenītes polka”, „Marenīte” 
un „Dimdara”.

Tāpat kā pirmā daļā, arī otrā pēc tautas 
dejām sekoja lielie un mazie rotaļās: 
„Krustmāmiņa” un „Vecais Rīgas tilts”, kam 
sekoja danči „ Plaukstiņpolka”, „Cūkas 
driķos” un citas, jautrībai arvien vairāk 
pieaugot. Gāja arī rotaļā ”Visi dara tā”. 

Tā kā bija pārdotas arī loterijas 
biļetes, sekoja laimestu vilkšana un 
laimīgie ieguva kurvīšus ar mantām. 

Kas būtu Jāņi bez apdziedāšanās? 

Dziedātāji sadalījās divās grupās: 
meitās un puišos.  Vārdus nevajadzēja 
meklēt, jo tie atkal bija uz dziesmu 
lapiņas. Meitas iesāka dziedāt, ka 
„čaklie” puiši rudzus pļāva raudādami, 
bet krogū gāja dziedādami, uz ko puiši 
atbildēja, ka „čaklām” meitām mutīte 
nemazgāta un neslaucīta istabiņa. Bija 
vēl citi apdziedāšanās panti, bet beigās, 
saderot, izrādījās, ka dziesmu vārdos 
nav bijusi patiesība, jo ”Dziesmu dziedu 
kāda bija, ne tā manis darināta.” 

Sarīkojuma beigās Jautrais pāris 
pateicās ar puķēm Inārai Krūmiņai 
un SLB Dāmu kopai par pusdienu 
gatavošanu. Savukārt apmeklētājiem 
jāpateicas Jautram pārim par lielisko 
Jāņu svinību sarīkošanu. ■

Juris Krādziņš

Jaunā paaudze deju virpulī ...
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

Jauna grāmata – Ināras Strungas

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

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

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

JAUNĀKAIS CD IZDEVUMS – Latvijas vokālā grupa Latvian voices
 CD Latvian voices  $15.00
 CD Tā kā taka  $15.00

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

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas šprotes, brētliņi
Dažādi ievārījumi
Ādažu čipši
Konfektes „Gotiņas”
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iebrukuši vācieši, krievi iebruka 
Austrumprūsijā ar nolūku doties uz 
Berlīni, bet kauju pie Tanenbergas 
zaudēja, pēc kuŗas iesākās pāniskā 
bēgšana. Vācieši iegāja Kurzemē, kur 
1915. gada 8. maijā ieņēma Liepāju, 
bet Jelgavas ieņemšanu Zemgalē 
aizkavēja divi Daugavgrīvas cietokšņa 
latviešu  zemes sargu bataljoni. Jelgavu 
vācieši ieņēma tikai 2. augustā un 
fronte nostabilizējās pa līniju Ķemeri, 
Sloka, Olaine, Ikšķile un tālāk pa 
Daugavu līdz  Grīvai. Krievi atkāpjoties 
dedzināja mājas un labības laukus, 
lai tos nedabūtu vācieši un spieda 
latviešus iet bēgļu gaitās uz Kreviju un 
pat no Rīgas, kuŗas krišana likās tikai 
vairs laika jautājums. Latviešiem atļāva 
dibināt savus strēlnieku bataljonus, kas 
vēlāk pārvērtās 8 pulkos vienā divīzijā un 
novērsa latviešu iesaukto izklīdināšanu 
pa krievu vienībām, līdzīgi kā leģiona 
dibināšana II Pasaules kaŗa laikā 
novērsa latviešu iesaukto izklīdināšanu 
pa vācu vienībām. Krievu armiju sākumā 
vadīja Krievijas cara tēva bralēns 
Nikolajs Nikolājevičs, bet to uz carienes 
un Raspūķina ieteikumu septembrī 
atlaida un pēc tam armijas vadītājs bija 
pats Krievijas cars Nikolajs II līdzīgi kā 
II Pasaules kaŗā vācu armijas vadību 

pārņēma Lielvācijas vadonis pats.
Tās nebija vienīgās parallēlās 

„sagadīšanās” starp I un II Pasaules 
kaŗu. Abos gadījumos latviešem bija tikai 
zemāka vadība, bet nebija ģenerāļu, kas 
vadītu strēlniekus I Pasaules kaŗā un 
leģionā II Pasaules kaŗā. Un kaŗa beigās 
I Pasaules kaŗā latviešu strēlnieki pēc 
Rīgas krišanas 1917. gada 3. septembrī 
glāba 12. Krievijas armiju no ielenkuma 
tāpat kā II Pasaules kaŗā latviešu leģions 
Mores kaujās aizkavēja boļševiku armiju 
nogriezt atkāpšanās ceļu vācu armijai 
no Igaunijas 1944. gada beigās. Visi 8 
latviešu strēlnieku pulki piedalījās 25 
dienu ilgās Ziemassvētku un un janvāŗa 
kaujās no 1916. gada 23. decembŗa (pēc 
vecā stila kalendāra) līdzīgi kā abas 
latviešu divīzijas austrumu frontē cīnījās 
kopā 1944. gada martā. 

Ziemassvētku kaujas notika pirms 
simts gadiem 1916. gada beigās, un 
strēlnieku piemiņai izdota speciāla 
pastmarka, līdzīgi kā I Pasaules kaŗa 
piemiņai izdotas pastmarkas Austrālijā 
un droši vien arī citur. Ziemassvētku 
kaujās latvieši pēc sīvām cīņām ieņēma 
Ložmetēju kalnu, bet pārrāvumu 

Juris Krādziņš par Pirmo pasaules kaŗu
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Kārlis Gulbergs
Turpinājums 21. lpp.
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SKOLĒNU LAPA
Ritums bērniem

Latviešu skola brīvdienās.
Jūlijā skolai ir ziemas brīvdienas. Tas gan nenozīmē, ka bērni un skolotāji slinko. 

Visi bērni cītīgi mācās latviešu valodu mājās ar vecākiem un vecvecākiem. Un trīs 
ģimenes ir arī tikušas Latvijā praktizēties latviešu valodu. Šinīs brīvdienās Latviju 
apciemoja Selga un Kārla Tuktēnas, Lāra un Sigrīda Veidneres un Elza, Marta un 
Konrāds Svilāni. Šeit mazliet no tā ko viņi redzēja.

Tuktēnu ģimene salasīja  bekas un 
baravikas

Marta Svilāne brauca ar Rīgas 
tramvaju

Elza Svilāne spēlējās Jūrmalas 
strūklakā
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Konrāds Svilāns taisīja lokus un 
bultas Kurzemes jūrmalā

Skolēnu lapas atbildīgā redaktore ir Ieva Lapiņa.

Kaut arī Jāņi ir sen garām, redzējām arī 
jāņtārpiņus. 
Tāpēc šomēness nebūs krustvārdu mīkla, 
bet jautājums bērniem: vai jāņtārpiņš ir 
tārpiņš un ko viņš ēd.

Jelgavas virzienā nevarēja izmantot, 
jo krievu sibiriešu pulki atteicās doties 
cīņā un latviešu strēlnieku ieguvumi bija 
jāatstāj. Savā romānā Dvēseles dumpo 
bijušais strēlnieks, pulkvežleitnants 
Edvīns Mednis attēloja krievu ģenerāļa 
Trikovska dusmīgos pārmetumus 
latviešu strēlnieku pulku komandieriem 
par it kā viņa pavēļu neizpildīšanu, bet 
pats noklusējot krievu pulku mazdūšību.

Divus dzejoļus no Aleksandra 
Čaka dzejoļu krājuma Mūžības skartie 
izteiksmīgi un skaļi nolasīja Kārlis 
Gulbergs par kauju pie Plakaniem un 
kauju pie Veisiem un otro par Zemgales 
pulka vadītās Jukuma Vācieša sprediķi 
Piņķu baznīcā 1916. gada 17. jūlijā ar 
zīmīgo nobeigumu: „Tikai tas, kas dzimis 

lielās mokās, pieder mīlestībai”. Pārskatu 
par strēlnieku cīņām no Mūžības skarto 
izskaņas, kuŗā atkal skan zīmīgi vārdi: 
„Tie ir strēlnieki, kuŗu vairs nava un kuŗu 
nebūs otrreiz vairs. Tikai viņu mūžīgā 
slava tautu sargās kā karogs kairs.”

Saieta otrā daļā rādīja Dzintras Gekas 
2015. gada gatavoto filmu „Dieva putniņi” 
par latviešu bēgļiem Vācijas nometnēs 
pēc II Pasaules kaŗa, jo līdzīgi kā Bībelē 
attēlotiem īsraēļu bēgļiem Sīnaja tuksnesī 
no Ēģiptes, arī nometnēs dzīvošie, ka 
putni, saņēma barību no UNRRAS un  
vēlāk IRO. Filma iesākās ar atmiņām par 
kaŗu, ko atstāstīja tie, kas bija vēl jauni 
vai pavisam mazi II Pasaules kaŗa laikā. 
Kāda sieviete atstāstīja, ka redzējusi, kā 
14. jūnijā aizveda apcietinātos un tāpēc 
bijušas lielas bailes no krieviem. Kāds 
puisītis, redzēdams bumbu krišanu, 
domājis, cik tas ir skaisti un interesanti, 

Latviešu kaŗavīri ...
Turpinājums no 19. lpp.
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bet bija par jaunu, lai to saprastu. Vienam 
krusttēvs nošauts, jo pārāk lēni kāpis 
vilcienā, kas vestu uz Sibiriju. Pieminēja 
arī, cik ļoti apdraudēti krievu laikā bija 
skolotāji un mācītāji. Savukārt, vācu 
okupācijas laikā, 1943. gadā apcietināja 
jaunus latviešus uz ielas un deva izvēli, 
vai nu iet darba dienestā vai armijā. 

Daudzi no tiem, kas devās bēgļu 
gaitās, domāja, ka drīz atgriezīsies 
Latvijā. Daudzus no tiem bēgļiem,  kas 
atradās Vācijā, novietoja vilcienos, 
lai dotos atpakaļ uz dzimteni. Kas to 
nevēlējās, bēga no vilciena, kas, kādai 
upei tuvojoties, brauca lēnāk.

Tālāk filmā rādīja nometnes, vienu 
angļu zonā, netālu no Dānijas robežas. 
Vienu no lielākām nometnēm sauca par 
Valku, kur bija skola un teātris. Citi devās 
uz franču zonu, kuŗā franči bijuši laipni, 
bija laba nometne un Ēbenveilerā latviešu 
vidusskola.

Angļu zonā kādā pilsētā vācieši 
izdzīti no mājām, liekot tiem atstāt visas 
mēbeles, klavieres un iedzīvi skapjos un 
lādēs, līdzīgi kā to vācieši bija darījuši 
ar poļiem pēc okupācijas un pašus 
novietojuši kādās barakās pie meža.  
Arī Blombergā vāciešiem lika atstāt 
50 mājas. Aplaupītie vācieši tad viņu 
mājās novietotos DP vietā nosauca par 
Deutsche Parasieten.  

Pārtikā nometņu laikos ievērojamu 
vietu ieņēma tā saucamās „zaļās 
briesmas”, kā nosauca zirņu zupu, kuŗā 
kādreiz peldējuši arī „končiki”. Kādi 
zēni meža darbos atraduši „stangu” ar 
cigaretēm, kuŗas izmēģināja un pēc 
tam slimojuši vairākas dienas. Dažās 
nometnes barakās brūvēja kandžu un 
audzēja cūkas. Vācu policija to atradusi, 
noņēma cūkas un kandžu izlēja. Bijuši 
arī tādi, kas pa nakti zaguši no vāciešiem 
lopus, reiz pat govi, kuŗu pa nakti nebija 
sadalījuši, kāpēc to atrada un atņēma. 

No Anglijas sūtīja lietotas drēbes, un 

nometnē dzīvojošie varēja iegādāties 
vienas bikses un vienu jaku. 

Bija nometnes tikai latviešiem vien, 
kur pa retam bija arī kāds lietuvietis vai 
igaunis, bet, kad sāka izbraukt no Vācijas, 
tad nometnēs novietoja daudzas tautības 
kopā.

Nometnēs bija latviešu skolas, lai 
bērni paliktu par latviešiem. Bija koŗi un 
tautas deju grupas, kam par mērķi bija 
uzturēt latviešu valodu un kultūru līdz tam 
laikam, kad varēs atgriezties. 

Viena no lielākām nometnēm bija 
Eslingenā, par kuŗu gatavoja arī filmu. 
Tur bija kāda skolotāja,  kas teikusi, ka 
iemācīšot visus dejot  tautas dejas un 
spēlēt basketbolu. Eslingena bijusi kā  
liela ģimene ar skolu un baznīcu. Tur 
bēgļi dzīvoja it kā viņi būtu mazā Latvijā.  
Tomēr tajā pašā laikā  bija skumīgi, 
iedomājoties, ka daudzus dzimtenē 
tajā pašā laikā sūtīja uz Sibiriju. Kādam 
žurnālistam nometnē KGB aicināja 
strādāt viņu labā, bet, ja ne, tad brālim 
dzimtenē iešot slikti. Žurnālists no bailēm 
pakārās. 

Nometnēs ieradās krievi, aicinot 
latviešus braukt  atpakaļ uz dzimteni.  
Lielākā daļa bēgļu tos izsmēja, bet bija 
daži, kas atgriezās. 

Kad bēgļu organizācijas beidza 
pastāvēt, bija jābrauc uz ārzemēm, 
un daudzi izvelējās Ameriku. Kāda 
sieviete atceras, ka kuģis braucis 14 
dienas un viņai visu laiku bijusi slikta 
dūša, kādēļ nolēmusi nekad vairs savā 
mūžā nebraukt ar kuģi, Citi varēja 
palikt  Vācijā, bet domāja, ka bērniem 
būs labāk Amerikā. Kāds tēvs bija no 
Latvijas atvedis visas skolu mācības 
grāmatas, jo domājis, ka Amerikā skolu 
nebūšot un viņš pats bērnus iemācīšot. 
Bet Amerikā bija skolas un šīs grāmatas 
vairs nevajadzēja.

Mazā Halifaksas pilsētiņā, Kanādā 
bijusi lielāka latviešu kopība nekā lielākās 
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pilsētās, kur vairāk latviešu, kas arī vairāk 
ķildojās. Kāda latviete apmeklējusi Latviju 
jau 1978. gadā, kur nav Rīgā dzirdējusi 
latviešu valodu, jo visos stūŗos bijuši 
krievi, arī armijas vīri staigājuši pa ielām 
un viņai sešus mēnešus pēc ceļojuma 
bijusi depresija.

Šī nu bija filma, kuŗas izvilkumus 
atstāstīju un kuŗu no citu stāstiem 
gatavoja Dzintra Geka. ■

Juris Krādziņš

Kino Latviešu namā
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa 

S i l iņa  zā lē  10.  jū l i jā  b i ja  k ino 
pēcpusdiena, kuŗu iesāka ar 1961. 
gada dokumentālo īsfilmu Baltie zvani. 
Nomainot agrākās propagandas stila 
filmas, tā iesāka jaunu vilni ar poetisko 

 

Sestdien, 13. augustā, plkst. 13.45 

2105.g. dokumentālā filma  

Ieeja pret ziedojumiem. 

No plkst. 13.00 Dāmu kopas garda zupa! 
 

dokumentālstilu. Filmas sākumā bija 
skati no Rīgas 1960os gados, bet tur 
vēlāk parādās kāda maza meitenīte, 
kas glābjas no motorizētiem spēka 
ratiem, lai viņu nesabrauktu. Rokās 
turētās puķes izslīd un nokrīt ielas 
vidū, un tām tuvojas kāds ielas „rullis”. 
Pēdējā brīdī ruļļa vadītājs to aptur, lai 
puķes nesaspiestu, un meitenīte tās 
paceļ un priecīga aiznes. Liekas tikai 
necils gadījums, bet parāda cilvēka 
līdzcietību, kas sociālā reālisma laikā 
nebija parasta. 

Gaŗāka bija Dāvja Sīmaņa filma 
„Escap ing R īga ”  (A izmūkot  no 
Rīgas), kas pēc uzņemšanas rādīta 
Starptautiskā kino festivālā 2014. 
gadā, kad Rīga bija „Eiropas galvas 
pilsēta” un izpelnījusies atzinību. 
Filmā rādīti divi Rīgā dzimušie no žīdu 
izcelsmes: Sergejs Eizenšteins, kas 
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kļuva par filmdari Padomju Savienībā 
un Jesaja (Isaiah) Berlins, kas kļuva par 
ievērojamu filozofu Lielbritānijā. Par abu 
kādreizējo rīdzinieku dzīvēm stāstīja 
parallēli un, man šķiet, neskaidri, jo 
reizēm nevarēja izšķirt, kad stāsta par 
vienu, kad par otru un tāpēc skaidrības 
labad te abiem pievienoti papildināšanai 
kādi biografiski dati no Vikipēdijas. 

Se rge j s  E i zenš te ins  dz im is 
1898. gada 10. janvārī (pēc vecā 
stila kalendāra) Rīgā, kuŗu atstāja 
1905. gadā un aizbrauca uz Svēto 
Pēterburgu. Viņš studēja architektūru 
un inženierzinatnes, 20 gadu vecumā 
iestājās sarkanarmijā pilsoņu kaŗa laikā, 
bet 1920. gadā devās uz Maskavu un 
iesāka darboties teātrī. 

Jesaja Berlins, dzimis Rīgā 1909. 
gada 6. jūnijā un tur dzīvoja līdz 1915. 
gadam, par ko liecina plāksne pie  
mājas ar uzrakstu: „Britu filozofs sērs 
Jesaja Berlins dzīvoja šinī mājā 1909 – 
1915.”  Pēc Rīgas epizodes viņš dzīvoja 
kadu laiku pie Pleskavas, bet vēlāk 
Petrogradā (Tagad Svētā Pēterburga), 
kur vērojis krievu februāŗa (martā pēc 
jaunā stila ) un oktobŗa (novembrī pēc 
jaunā stila) revolūcijas 1917. gadā. Jūtot 
boļševiku nomāktību, Berlīnu ģimene 
atstāja Petrogradu 1920. gada oktobrī 
un atgriežas Rīgā, bet no turienes devās 
uz Lielbritāniju 1921. gada sākumā. 
Londonā Jesajam sakumā nav bijis 
draugu, bet Oksfordā vinš izstudēja 
filozofiju un ieguva divus gradus. 

Sergejs  Eizenšte ins Kr iev i jā 
1925, gadā uzņēma filmu Bruņukugis 
Paķomkins, kas guva lielu ieverību arī 
ārzemēs, īpaši ar kāpņu skatu. Četrus 
gadus vēlāk viņš Šveicē piedalījās 
neatkarīgo kino darinātāju kongresā. 
Divus gadus viņš pavadīja Eiropā, lai 
macītos par skaņu filmu darināšanu, 
bet 1930. gadā devās uz Ameriku, kur 
redzējis gan miljonārus, gan ubagus un 

no turienes tālāk uz Meksiku. Atgriezies 
Krievijā, viņš 1938. gada uzņēma filmu 
par Aleksandru Ņevski, kas ledus kaujā 
uzvarēja vācu ordeņa brāļus. Īsi pēc 
tam Staļins noslēdza paktu ar Hitleru 
un filmu Krievijā izņēma no apgrozības, 
kur tā atgriezās tikai pēc tam, kad Vācija 
uzbruka Krievijai un pēc tam ieguva 
lielu atsaucību. 1941. gadā Eizenšteins 
iecerējis filmu par Krievijas caru Ivanu 
IV, kuŗu visā pasaulē pazīstam ar 
pievārdu kā Briesmīgo, bet krievi paši 
viņu nosauca tikai par – Bargo. Filmā 
Jāņa IV pirmā daļa iznāca 1944. gadā 
un saņēma Staļina godalgu. 

Kad Jesaja Berlins ieradās pēc 
kaŗa Krievijā, Sergejs Eizenšteins 
solījis viņu iepazīstināt ar dzejnieci 
Annu Achmatovu. „Vai tad viņa vēl ir 
dzīva?” jautājis Jesaja Berlins. 1945. 
gadā dzejniecei bija 57 gadi un Berlins 
vinu saticis novembrī un nākamā 
gada janvarī dzejniece šo notikumu 
„aprakstījusi” dzejā. Varas iestādes 
viņai šo satikšanos nepiedeva  un 
1946. gadā viņai pārmesta „buržuāziskā 
dekadence”. 

Arī Sergejam Eizenšteinam slava 
mainījās ar pārmetumiem. Par Ivana IV 
otro daļu, kuŗu apturēja, Staļins teicis, 
ka cara skūpstīšanās skats ar carieni 
filmā esot par gaŗu un „tajā laikā tā 
neuzvedās”. Eizenšteinam pirmā trieka 
bija 1946. gada februarī, bet 1948. 
gada 11. februāŗi viņu Maskava atrada 
mirušu. Viņam bija tikai 50 gadu. Ivana 
IV otro daļu atļāva rādīt tikai 1958. gadā, 
labu laiku pēc Staļina nāves. Trešo 
daļu viņš nenobeidza un uzņemtie skati 
iznīcināti, kaut gan dažas daļas esot 
saglabājušās. 

Jesaja Berlins Lielbritānijā strādāja 
par filozofijas profesoru Oksfordā, un 
arī rakstīja un saņēma CBE, iecelts 
par bruņinieku 1957. gadā, bet 1971. 
gada saņēmis Nopelnu ordeni (Order 
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Ručs un Norie
Rež. Ināra Kolmane, 65′, Latvija, 2015

Sestdien, 13. augustā būs nākošā 
kino pēcpusdiena! Šoreiz izrādīs Ināras 
Kolmanes filmu Ručs un Norie. Latvijā 
un trimdā cilvēki bijā lielā sajūsmā par 
Ināras Kolmanes jaunāko dokumentālo 
filmu kad tā 2015. gadā iznāca kino 
teātros. Nacionālais Kino centrs 
izskaidro filmu šādi:

“Filma „Ručs un Norie” ir stāsts par 
divu eksotisku pasauļu sastapšanos, 
kas uzšķiļ pārsteidzošu emocionālu un 
dvēselisku radniecību. Antropoloģijas 
maģistratūras studente Norie Tsuruta 
no Japānas ierodas Latvijā, lai pētītu 
un rakstītu savu maģistra darbu par 
suitu novadu. Te viņa satiek vienu no 
vecākajām suitu sievām Mariju Steimani, 
sauktu par Ruču, kuŗa nezina ne vārda 
angliski, toties dzied. Norie iemācās 

latviešu valodu un antropoloģiskā 
interese pamazām pārvēršas patiesā 
gara tuvībā, kas neapdziest pat tad, 
kad Norie ir spiesta atgriezties Japānā. 
Turpmāk Latvija un Japāna ir saistītas ar 
neredzamu un ļoti personisku pavedienu 
– Ručs raizējas par Norie „tur, tālumā”, 
bet Norie sauc Ruču par savu Latvijas 
vecmāmiņu un vēlas atgriezties.”

Nepalaidiet garām iespēju redzēt šo 
interesantu starptautisko stāstu!

Dāmu komitēja piedāvās gardu 
zupu. Zupu varēs nopirkt jau no plkst. 
13.00, un filmu izrādīs 13.45.

Ieeja pret ziedojumiem. ■
Klāra Brūvere.

of Merit). Viņš bija Britu Akadēmijas 
prezidents no 1974 – 1978 un saņēmis 
Jeruzālemes godalgu par saviem 
rakstiem par individuālo brīvību. Viņš 
mira Oksfordā 1997. gada 5. novembrī 
88 gadu vecumā. ■

Juris Krādziņš

LACC informācijas 
sapulce

Austrālijas latviešu kreditkooperātīva 
(Latvian Australian Credit Co-operative 
Society LTD ) informācijas sapulcē 
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē 16. jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00 
bija ieradušies tikai 8 biedri no 225, 
kuŗiem informāciju no Melburnas sniedza 
LACC priekšsēdis Ēriks Cīrulis un 
direktors Pēteris Delveris (arī Melburnas 
latviešu ciema vadītājs), kas pastāstīja, 
ka sakarā ar LACC mazo skaitu, pēc 
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austrāliešu likumiem jāapvienojas ar 
kādu lielāku kreditkooperatīvu, un, 
ja latvieši nepieņems LACC valdes 
ieteikto pievienošanos ukraiņu Dņistras 
biedrību (Dnister Ukrainian Credit 
Co-operattive Limited), tad APRA 
(Australian Prudential Regulation 
Authority) spiedīs apvienoties ar kādu 
citu kooperātīvu, viņas ieteiktu, ar 
kuŗu mums nav bijis nekādu sakaru. 
Ar ukraiņiem mums bijuši sakari jau 
vairākus gadus, bet īpaši pastiprinātā 
kārtā no pagājušā gada jūnija. 

Austrāliešu valdības likumi par 
kreditkooperātīvu darbību paliekot 
arvien stiprāki, un mūsu direktori 
vairs nevēlas darboties, jo viss kļūst 
komplicētāks. Pēc apvienošanās 
darbība turpināsies līdzīgi kā līdzšim 
ar biroju Latviešu namā un patreizējo 
darbinieci, ja viņa tam piekritīs. Ukraiņu 
kooperātīva konstitūcija neatļauj 
neukraiņu direktorus, bet latviešu 
sabiedrībai būs iespējami pārstāvji 
kārtējās sanāksmēs pie Dņistras. 

Apvienošanās jeb,  pare izāk i 
sakot ,  p iev ienošanās not iks ar 
Dņistras direktoru un latviešu locekļu 
nobalsošanas atbalstu. Čeku grāmatiņas 
un termi paliek tie paši līdz nākamai 
iespiešanai (kad par čeku grāmatiņu 
būs jāmaksā $4,75, bet daļu atmaksā) 
un termu pagarināšanai. Būs iespēja arī 
kārtot maksājumus ar tīmekli (internet) 
un saņemt debit kartiņu iepirkšanai. 
Latviešu kartiņai būs latviešu zīmols ar 
latviešu krāsām. Studentiem dos rebatu. 
Ukraiņi atbalsta savas skolas, koŗus un 
tautas deju grupas un sagaidāms, ka 
viņi atbalstīs arī mūsu organizācijas.   

Tiem, kas nepiedalās pilnsapulcē, 
kas notiks Melburnā un kur lems par 
pievienošanos, būs iespējams lietot 
„proksī” nobalsošanu. Ja LAAC 75% no 
balsotājiem atbalstīs apvienošanos tad, 
APRA un ukraiņu direktori arī atbalstīs 

LACC priekšsēdis Ēriks Cīrulis un 
direktors Pēteris Delveris
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Jāņu vainagi un 
atmiņas

Šā gada 25. jūnijā DV 
Kanberas nodaļas vanadzes 
rīkoja saietu veltītu Jāņiem 
un labdarībai.

Saietu atklāja DV Kan-
beras nodaļas valdes priekšsēde Inta 
Skrīvere.

Ar kupliem ozollapu vainagiem viņa 

pievienošanos, tad tā varēs oficiāli 
sākties ar 1. septembrī. 

Lietuviešu kreditsabiedrība ar vēl 
mazāku rīcību un biroju tikai svētdienās 
nav pieņemama par apvienošanos 
un latvieši  ar v iņiem runās par 
pievienošanos ukraiņiem. 

Tā kā ukraiņiem ir arī birojs Adelaidē, 
Adelaides latviešiem būs iespēja  tur 
piedalīties. 

Tuvākā laikā piesūtīs no Melburnas 
gaŗākus paskaidrojumus ar 39 lappusēm 
un proksī formas. Ja būs vēl kādi 
jautājumi, tad lūdz zvanīt Pēterim 
Delverim 1300 658 528. ■

Juris Krādziņš
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appušķoja gan Jāņus, gan vairākus 
saieta ilggadīgus apmeklētājus.

Savā uzrunā viņa pieminēja pirmo, 
Kanberas latviešu Jāņu svinēšanu 
dabā, Bobetu ģimenes mājas dārzā, kas 
savienojās ar blakus esošo Kanberas 
dabīgo parku. Gaisā plīvoja degoša 
darvas muciņa, bet ap ugunskuru 
pulcējās līgotāji, gan baudot Jāņu alu, 
gan arī lecot pāri ugunskuram. Dažs 
labs vēl šodien sūdzas par savainoto 
potīti. 

Šādu Jāņu svinēšanu dabā, pēc 
tam rīkoja Kanberas latviešu biedrība  
Kanberas priekšpilsētas Kambah, aitu 
apcirpšanas novietnē. 

Tie bija vareni Jāņi – Augšā uzceltā 
darvas muca plīvoja sārtās uguns 
mēlēs, trīs lieli ugunskuri ap kuŗiem 
pulcējās liels bars līgotāju, ne tikai 
kanberieši, bet arī draugi no citām 
pilsētām. Uz vienu ugunskuru bija katls 
ar desiņām, uz otru sila sarkanvīns, 
un pār trešo lēca jaunākie līgotāji. Un 
līgošana neapstājās visu gaŗo nakti 
līdz pat (gandrīz) rītausmai, kad pēdējie 
līgotāji devās mājup.

U n  š o d i e n ?  S v i n a m  J ā ņ u s 
pēcpusdienā, sēžam siltās, apkurinātās, 
telpās, un vēl ar dienas gaismu braucam 
mājās.

No kreisās: Marta Juškevica un Livija 
Graudiņa.
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Latviešu brašie 
airētāji pāri Atlantijai

Turpinu stāstu par diviem brašiem 
latviešiem – Kārli Bardeli un Gintu 
Barkovski, kuŗi airu laivā (bez motora 
un burām) pašlaik dodas pāri Atlantijas 
okeānam. Startējuši 4. maijā no 
Āfrikas krastiem (Namībijas) tie virzās 
uz Riodežaneiro, kur šogad notiks 
Olimpiskās spēles. Šobrīd no 6000 
veicamajiem kilometriem – lai šķērsotu 
okeānu, jau ir sasniegta puse. Tātad 
– 3000 km – teju divarpus mēnešos. 
Šķietami vienmuļajā ceļā airējoties 
divatā milzīgajā ūdens tuksnesī – 
puišiem iespaidu daudz un piedzīvojumu 
arī netrūkst. Ir sastapts kārtīgs kafijas 
galdiņa lielumā bruņurupucis, kuŗš 
draudzīgi piepeldējis klāt apsveicināties. 
Ir redzēta neliela smaidīga haizivs, kas 
arī pavadījusi ceļiniekus kādu posmu. 
Ir sastapti delfīni, kas lēkājuši priecīgās 
virpuļdejās. Un nupat milzīgs valis, 
ieturēdams pieklājīgu 20m distanci un 
pūsdams savas strūklas, esot cienīgi 
appeldējis laivai apkārt. Dienā saule 
silda jo spoži, bet naktī šķiet, ka slīdi 

Tālāk, Skrīvere runāja par dabisko 
zāļu iespaidu cilvēka veselībā. Sākot 
ar sīpoliem, burkāniem, kāpostiem 
un citiem dārzeņiem līdz ķimenēm, 
riekstiem, un citiem dabas augiem, visos 
ir vielas kas veicina cilvēka veselību.

Pēc uzrunas saieta dalībnieki 
mielojās pie vanadžu sagatavotā,  
garšīgā mielasta.

Loterijas galds bija ļoti bagāts. Viss 
tīrais atlikums ir veltīts labdarībai šeit 
Austrālijā, un Latvijā.

Paldies vanadzēm par pielikto darbu, 
un skaisto pēcpusdienu. ■

Skaidrīte Dariusa
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caur debess jumu, jo apakšā vietām 
spīd aļģes, bet augšā Mēness, un 
fantastiski mirgo spožais zvaigžņu 
klāsts. Iespaids ir pasakains. Vīri airē 
uz pārmaiņam – katrs pa 2h, tā tiek 
nodrošināta kustība nepārtraukti visu 
diennakti. Reizēm tomēr vējš tik liels, 
ka airi jāpiesien pie laivas un notiek 
tikai sērfošana vien - ar pusotru tonnu 
smago laivu augšā un lejā pa viļņiem. 
Tad dažkārt arī jāizmet izplētņenkurs, lai 
noturētu laivu relatīvi vienā pozīcijā, jo 
īpaši - ja pūš pretvējš. Tāpēc maršruta 

taisnā līnija vietām kļūst līkumota, pat 
mezdama cilpas – kā var redzēt uz 
interaktīvās kartes. Dažreiz līst lietus, 
un tad abi airētāji noģērbjas galīgi pliki, 
gozēdamies lietū visās iespējamās 
pozās, lai maksimāli noskalotos no 
sāļā ūdens, kuŗš gandrīz nepārtraukti 
ar šļakatām slapina ķermeni. Tas ir 
ievērības cienīgs notikums, tāpēc lietus 
braucējiem ir tikpat gaidīts uz okeāna 
kā izkaltušā sauszemē. Un kur tad 
dzeramā ūdens papildinājumi, ko tad arī 
dāsni dod lietus abiem vīriem okeāna 

CIK DAUDZ AUSTRĀLIJĀ RUNĀ LATVISKI?
Tas ir viens no daudzajiem jautājumiem uz kuŗiem mēģinās rast atbildi

9. augusta
Austrālijas Tautas Skaitīšanā.

Skaitīšanā savākto informāciju valdības lietos lai lemtu kur nākotnē 
būvēt skolas vai slimnīcas, kādi ienākumi paredzami, vai kur vajadzētu 
sniegt valsts pabalstus un dotācijas.

Arī pabalsti etniskajām grupām ir, pa daļai, atkarīgi no tā cik daudz 
Austrālijas iedzīvotāju runā kādu valodu. Itsevišķi tas attiecināms uz 
tādām iestādēm kā SBS Radio – un tā vadības lēmumu pārtraukt 
latviešu valodas raidījumus, jo it kā latviski ļoti maz runā.

Lūdzu katram kam rūp latviešu kopienas pastāvēšana Austrālijā, 
jautājumā kur prasa: Kādu valodu, atskaitot angļu valodu, mājās runā 
(Main language other than English spoken at home), atbildēt – LATVIAN! 

Pat, ja tikai reti, vai tikai drusku lieto – LATVIAN! 
Pat, ja mājās otrā puse nav latvietis un latviski sanāk tikai runāt pa 
telefonu – LATVIAN! 
Lūdzu stāstiet, rakstiet, zvaniet saviem bērniem, mazbērniem, 
draugiem un paziņām lai viņi neaizmirst rakstīt, ka mājās runā –  

LATVIAN!
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vidū.
C e ļ ā  l a i k u  p a 

laikam tiek sastapti 
lielāki un mazāki kuģi, 
kas sazinoties pa īso 
attālumu radio – un 
uzzinādami airētāju 
ceļojuma credo – aiz 
c ieņas brauc t iem 
apkārt ar lielu līkumu. 
Tomēr nupat pēc vienas 
vējainas sestdienas, 
kad kārtējo reizi, lai neaizpūstu 
desmitiem kilometrus pretējā virzienā  
bija nepieciešams lietot izplētņenkuru, 
tad nākamajā dienā, kuŗu laivinieki 
nosauca par Lielo Svētdienu, tiešā 
kursā pietuvojās milzu kuģis. Tas bija 
330 m garš tankkuģis (tanker angl.) zem 
arābu karoga, bet ar spāņu izcelsmes 
kapteini. Kā puiši vēlāk pa satellītradio 
SWH intervijā izteicās – ir jāsakrīt 
vairākiem apstākļiem, ieskaitot kapteiņa 
labo noskaņojumu, lai milzīgu tankkuģi 
apturētu okeāna vidū – laivas un divu 
airētāju dēļ. Tā bijusi kā Lielā Svētdiena 

priekš viņiem abiem. 
Laivā ar grozu tika 
nola is ta pār t ika, 
medikamenti un citas 
mantas. Starp tām 
– apelsīni, maize, 
sviests, “Filadelfija” 
siers,  zivju konservi 
un citi gardumi, kas 
pu iš iem okeāna 
v idū ,  mēneš iem 
p ā r t i e k o t  n o 

rezervēm vien bija neizsakāms atbalsts 
un ieguvums. Kapteinis ir teicis: “Guys, 
whatever you wish”. Tā nu ar svaigiem 
spēkiem, pēc veiksmīgās sastapšanās 
tūkstoškilometrīgā ūdens tuksneša 
vidū – Gints un Kārlis nosvinējuši Lielo 
Svētdienu, kad starp citu, Latvijā svinēja 
Zvejnieku svētkus. 

Runājot par zvejniecību kādu rītu 
puiši laivā atrada divas mazas lidojošās 
zivis. Tās acīmredzot naktī – tīši vai 
netīši – bija tur atradušas sev mājvietu. 
Pēc īsas apspriedes tika nolemts tās 
lietot uz āķa kā ēsmu – cerībā noķert 

Ir jau sasniegts pusceļš

Vēja izraisīta „cilpa” – laivas 
maršruts virzienā no labās puses 
ar 10 km cilpu
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“lielo zivi”. Tā arī bija. Bet lielā zivs, kas 
pieķērusies, esot  bijusi tiešām vienas 
puscūkas lielumā, un pēc negaras cīņas 
ar kārajiem makšķerniekiem, tomēr 
izrāvusies un aizpeldējusi. Tādējādi 
tā tikai papildinājusi piedzīvojumu 
sarakstu, bet ne ēdienkarti. Tomēr, puiši 
nebēdā, jo uz laivas pārtikas rezerves 
atliku likām, it īpaši pēc tankkuģa dāsnā 
kapteiņa devuma. 

Jā, ceļš jau pusē. Un, ņemot vērā 
īpašos apstākļus, tas uzskatāms par 
labu progresu. Vīri ir apmierināti ar 
ceļojuma norisi, un protams, sajūsmā 
par fantastiskā piedzīvojuma iespēju – 
šķērsot Atlantiju airu laivā. Tomēr, otrā 
ceļa daļa vēl priekšā, un gala mērķis 
– vēl tālu aiz horizonta. Noskaņojums 
abiem pozitīvs un optimistisks, un 
gan fizisko gan psiholoģisko spēku pa 
pilnam, atliek tik airēt uz priekšu. Jau 
pirms brauciena airu laivā pāri Atlantijas 
okeānam Kārlis un Gints izteicās, ka - 
kaut arī šī brauciena fiziskais mērķis ir 
Rio Olimpiskās spēles, tomēr abiem tas 
nozīmējot kaut ko neaprakstāmi daudz 
vairāk. Tas ir – garīgs vingrinājums, 

kuŗš apliecina, ka cilvēka spēkos ir 
ļoti daudz. Jāpiebilst, ka ar Rio abu 
ceļinieku piedzīvojumi nebeidzas, bet 
turpinājumā ir plānots ar velosipēdiem 
doties no Rio cauri Eiropai uz Rīgu. Bet 
tas vēl priekšā. Patlaban divi drosmīgie 
latvieši jau šķērsojuši nulles meridiānu,  
airu laivā “Linda”, šūpodamies Atlantijas 
okeāna viļņos un vējā, bet droši slīdot 
uz priekšu. Jāpiebilst, ka šodien katram 
šādam braucienam piemīt Pasaules 
mēroga ievērība, un tas uzskatāms 
par lielu sasniegumu. Tas ir jauns 
sporta veids un industrija, kuŗa attīstās, 
tomēr – vēl ar nesalīdzināmi mazāk 
dalībniekiem nekā piemēram Everesta 
uzkāpšanā. Varam Radio SWH mājas 
lapā uz interaktīvās kartes redzēt 
viņu atrašanās vietu ar dažu stundu 
pietuvinājumu.

Vēlam abiem ceļiniekiem labu 
ceļavēju!. ■

Raimonds Sokolovskis

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

LASĪTĀJU DOMAS 

JĀŅU PALDIES
Sirsnīgs paldies visiem kas ziedoja 

savu laiku un darbu, lai šī gada Sidnejas 
latviešu Jāņu sarīkojums labi izdotos. 
Liels paldies SLB Dāmu kopas dāmām, 
kas ne tikai gādāja Jāņu sierus un 
citus gardumus Jāņu mielastam, bet 
arī dalījās ar mums savos ienākumos 
no Jāņu dienas pusdienām. Paldies 
Sidnejas Latviešu biedrībai par telpām, 
Vijai un Pēterim Erdmaņiem par skaisto 
skatuves dekorāciju, Andrai Ronei kas 

sabrūvēja lielisku karstvīnu, Lolitai 
Jurānai kas sacepa gardus pīrāgus, 
Laurai Strautai kas palīdzēja ar puķēm, 
Jānim Čečiņam kas apstrādāja savu 
dārzu lai būtu pietiekoši Jāņu zāles, 
un Mārai Morai (Moore) un Jānim 
Graudam kas ziedoja mums loterijas 
laimestus. Paldies SLB sestdienas 
skolas saimei par l īdzdalību un 
jaukajiem priekšnesumiem. Paldies 
Sandrai Dragūnai un mūzikantiem 
Benijam Goldsmith, Ojāram Grestem 
un Andrim Karikam par dziesmu un 
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deju pavadījumiem. Paldies visiem 
skatītājiem, kas piedalījās Jāņu priekos, 
baudīja Jāņu mielastu un dzērienus, un 
devīgi pirka loterijas biļetes. Atlikums no 
Jāņu sarīkojuma palīdzēs mums labot 
un atjaunot tautas tērpus. Mīļš paldies! ■ 

Jautrais pāris

Doktrīna ar 
zinātnisku pamatu II  

Makrokosms.
1. Cilvēks uz Zemes. 

Cik veca ir Zeme? Zinātne un daži citi 
apsvērumi liecina, ka vismaz 4.5 biljoni 
gadu. Cilvēks uz Zemes atrodas vismaz 23 
miljoni gadu. Cilvēka “modelis” uz Zemes 
ir “iesēts” neskaitāmas reizes. Bībele un 
vairums reliģisko rakstu pamatā runā 
par jaunāko – patreizējo “modeli”, kuŗš ir 
apmēram 6000 gadu vecs. Ir viedoklis, ka 
tieši tas apstāklis ir iemesls populārajam 
pārpratumam – it kā Bībelē būtu teikts, ka 
Pasaule ir 6000 gadu veca. Bet faktiski 
norādītais vecums izriet no Bībelē minēto 
dzimtu skaita, tās savirknējot secīgi, un 
pieņemot ka, tā sakot, visi ir pieskaitīti. Tad 
summā iznāk aptuveni 6000 gadu. Tomēr, 
šeit netiek pieskaitīti arī turpat norādītie 
Ādams ar Ievu, kuŗi apzīmē iepriekšējo vai 
iepriekšējās civilizācijas. Par tām vairāk 
netiek runāts. Nekur nav teikts – cik sen 
jau tie eksistējuši, kādās rasēs, tautās, 
formās un kultūrās. Archeoloģija un jau 
pieminēto seno kultūru vēsture liecina, ka 
iepriekšējās civilizācijas pastāvējušas uz 
Zemes jau miljoniem gadu. To apstiprina 
arī daudzu (vai pat visu) tautu esoteriskās 
tradīcijas, to skaitā mūsdienu Rietumu 
kultūras mantojums. 
2. Jauns Cilvēks uz Zemes.

Šobrīd ar Cilvēku uz Zemes notiek 
Lielā Transformācija, – tā, uz ko norāda 

visi šie senie un ne tik senie mitoloģiskie 
tautu Raksti. Mēs no piektās pamatrases 
topam par sesto pamatrasi. Tas ir laikmets, 
kuŗā Cilvēkam atjaunojas Augstāki Apziņas 
stāvokļi. Varam teikt, ka visi pēc 2000. 
gada dzimušie nāk šai pasaulē jau ar 
stipri iedzimtu Atvērtu Uztveri. To, kas 
20.gadsimtā un agrāk – bija sastopams 
kā retas un īpašas dāvanas, vai arī bija 
attīstāmas ar gadiem ilgu meditācijas 
praksi, tas tagad – XXI gadsimtā dzimušiem 
bērniem – parādās masveidīgi. Viņus 
sauc par „indigo children” vai „crystal 
children” – kas ir tēlains apzīmējums, 
lai paustu šo fenomenu. Blakuseffekts 
ir, ka tagad daudzi bērni – vai nu izteikti 
izrāda hiperaktīvismu, vai ir neiecietīgi 
pret „vecām ziņām”, vai ir izteikti jūtīgi 
pret apkārtējiem apstākļiem – dabas un 
ekoloģijas stāvokli, dzīvnieku valsti u.c. Tie 
izjūt lielu mīlestību pret Cilvēku kā tādu – 
neatkarīgi no tautības, dzimuma, vecuma 
un citām atšķirībām. Tas ir laikmets, kad 
notiek tautu saplūšana. Veidojas jauns 
Cilvēks uz Zemes. Katrā reliģiskā tradīcijā 
šis apstāklis tiek pieminēts saviem vārdiem, 
bet ar to pašu nozīmi. Bībelē ir teikts: „Un 
apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots 
atziņā pēc viņa Radītāja tēla. Tur vairs nav 
ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne 
neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne 
verga, ne brīvā, bet viss un visos – Kristus.” 
3. Viesi uz Zemes.

Tas ir laikmets, kuŗā izbeidzas tā 
saucamā „karantīna” uz Zemes, un 
atjaunojas Kosmiskās ģimenes apziņa 
jeb – Kristus apziņa. Universs ir vismaz 
13.5 biljonu gadu vecs (jeb - jauns), un 
satur neskaitāmas dzīvības formas – to 
visi intuitīvi nojaušam. Viņi pieminēti Bībelē, 
Vēdās u.c. Par to liecina arī iedzimto mīti 
un leģendas. Tai skaitā – mūsu tālie senči, 
kas Lielo Plūdu laikā atstāja Zemi, resp.– 
aizlidoja dzīvot citur. Galvenokārt – uz 
Līru, Plejādi, Andromēdu... Tai skaitā viņu 
pēcteči jeb mūsu „brālēni” un „māsīcas” 
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Universā, – kas tagad atgriežas. Šodien 
uz “Youtuba” var skatīties neskaitāmus 
video uzņēmumus šai sakarībā, no kuŗiem 
daudzi, kā parasts – būs „photoshop” 
ražojumi. Bet ir pamats teikt, ka tikpat 
daudzi būs arī reāli. Piemēram, Meksikas 
patruļlidmašīnas uzņemtā filma, kur – 
saskaņā ar šo publikāciju kā arī interviju 
uz Fox, – redzami svešie lidaparāti, kas 
izdara mērķtiecīgus manevrus apkārt 
patruļlidmašīnai. Svešie lidoja formācijās 
2 un 1, 2 un 1, un mainīja kursu - pavisam 
viegli apmanevrējot moderno militāro 
lidmašīnu. Nekas biedējošs netika atzīmēts, 
tomēr šo manevru raksturs liecināja par 
sastapšanos ar augsti attīstītu saprātu. 
Par tādu uzskatāms ārpuszemes intelekts, 
jo tam piemīt starpzvaigžņu lidojumu 
technoloģija (interstellar capabilities 
angl.). Kā noprotam, lai veiktu kolosālos 
Kosmiskos attālumus, kas atrodas starp 
Visuma objektiem, ir vienā vai otrā veidā 
nepieciešama attīstīta technoloģija. Kā 
zināms – mūsu civilizācija vēl ir tikai ceļā 
uz šādiem zinātnes, technikas un garīgiem 
sasniegumiem.

4. Zvaigžņu karte.
Atcerēsimies, ka Piena Ceļa Galaktika 

(Milky Way angl.) satuvinās ar Andromēdas 
Galaktiku (Andromeda) – mūsu tuvāko 
kaimiņu – ar ātrumu 110 km/sekundē (skat. 
references). Tas notiek nākamos 5 biljonus 
gadu. Dzimst jauna grandioza Kosmiskā 
Pasaule. ■

Raimonds Sokolovskis

(referencēm sk. par Lielajiem 
Plūdiem: Dr. Dolores Cannon “Atlantis”, 
Edgar Cayce “Atlantis”, Dr. Norma 
Mi lanovich “Sacred Journey to 
Atlantis”,u.c.) 

(Bībelē sk. par Lielajiem Plūdiem 
- 1. Moz.6-9 nodaļas, par Universa 
civilizācijām - Ecehiēla 1. nodaļu, 
1.Moz.6:1-4, par Jauno Ci lvēku 
Kol.3:10-11, u.c.) 

(uz Youtube sk. “Mexican UFO 
sighting” video klipus;) 

(sk. wikipedia encyclopedia zvaigžņu 
karti, un par Zemes vecumu)

PBLA ZIŅU APSKATS

22.jūlijā
Piebalgs: Drīzumā «Vienotībai» jāizlemj, 
vai pašvaldību vēlēšanās Rīgā startēt 
kopā ar citu politisko spēku

Iespējamais starts kopā ar kādu citu 
politisko spēku pašvaldību vēlēšanās Rīgā 
ir jūtīgs jautājums un “Vienotībai” drīzumā 

vajadzētu pieņemt lēmumu par to, intervijā 
LTV raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja 
partijas “Vienotība” valdes priekšsēdētājs 
Andris Piebalgs.

Piebalgs atklāja, ka dažas partijas jau 
“mēģina zondēt” par iespējamo sadarbību 
startam vēlēšanās Rīgā. Un “Vienotība” 
esot atvērta piedāvājumiem. Tomēr 
plašāk par kādām konkrētām sadarbības 
iespējām Piebalgs nestāstīja, norādot, 
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ka tas ir politiski jūtīgs jautājums. Tas var 
atstāt iespaidu gan uz darbu koalīcijā, gan 
arī uz nākamajām Saeimas vēlēšanām. 
Tāpēc “Vienotībai” jau drīzumā vajadzētu 
pieņemt lēmumu šajā jautājumā.

Tajā pašā laikā Piebalgs norādīja, ka 
sadarboties ar citiem politiskajiem spēkiem 
iespējams ne tikai pirms, bet arī pēc 
vēlēšanām, veidojot koalīciju. [...] (LSM)
Vairums Latvijas iedzīvotāju ar grūtībām 
sedz ikdienas izdevumus

Va i r ā k  n e k ā  7 0 %  L a t v i j a s 
mājsaimniecību ar grūtībām spēj nosegt 
visus ikdienas izdevumus, l iecina 
Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP) 
statistikas datu apkopojums “Bērni Latvijā”. 
Statistika par 2015.gadu liecina, ka 
16,9% mājsaimniecību visus ikdienas 
nepieciešamos izdevumus sedz ar lielām 
grūtībām, 28,2% ar grūtībām un 32, 6% 
ar nelielām grūtībām. Turpretī no visām 
mājsaimniecībām tikai 17,1% spēj ikdienas 
izdevumus segt samērā viegli, 4,6% viegli 
un 0,5% ļoti viegli.

No mājsaimniecībām, kurās dzīvo 
viens pieaugušais ar bērniem, 24,1% visus 
nepieciešamos ikdienas izdevumus sedz 
ar lielām grūtībām, 31,1% ar grūtībām 
un 29,4% ar nelielām grūtībām. Tikai 
0,7% mājsaimniecību, kurās dzīvo 
viens pieaugušais ar bērniem ikdienas 
izdevumus sedz ļoti viegli.

Tāpa t  l i e l a  da ļa  (22 ,5%)  no 
mājsaimniecībām, kurās dzīvo pāris ar 
trīs un vairāk bērniem, ar lielām grūtībām 
spēj nomaksāt ikdienas izdevumus. 
Tomēr šajā grupā ir procentuāli vislielākais 
skaits (1,7%) mājsaimniecību, kuras visus 
ikdienas izdevumus spēj nosegt ļoti viegli.

[...]Statistika liecina, ka zemākie 
nepieciešamie ienākumi mēnesī uz vienu 
personu mājsaimniecībā, lai spētu segt 
visus ikdienas ienākumus, ir 482,71 eiro, 
bet vidēji Latvijas mājsaimniecībās šī 
summa ir attiecīgi 386,91 eiro mēnesī. 

75,1% mājsaimniecību Latvijā rīcībā 
esošie ienākumi uz vienu cilvēku ir mazāki 
par zemāko nepieciešamo. [...] (Latvijas 
Avīze)
Paralēlās pasaules un neizmantotais 
resurss

Pastāvīgajās diskusijās par vēsturi, 
integrāciju utt. grūti nepamanīt plaisu 
starp politisko retoriku (un ar to lielā 
mērā saistīto plašsaziņas līdzekļu) un 
akadēmisko aprindu darbu. Šonedēļ 
ikvienam elektroniskajā versijā bez 
maksas lasāms kļuva LU Filozofijas un 
socioloģijas institūta izdevums Visi esam 
sava laikmeta bērni: krievu dzīvesstāsti 
Latvijā. Nepārstāstīšu 400 lappušu biezo 
darbu, jo katrs pats var ar to iepazīties 
(http://www.fsi.lu.lv/userfiles/Laikmeta_
berni.pdf), vien dažas piezīmes. Gana 
daudz šo cilvēku teiktajā man kā latvietim 
nav īsti saprotams vai patīkams – īsi 
sakot, nemeklējiet apstiprinājumu paša 
priekšstatiem. Tajā pašā laikā uzklausītie 
vēstījumi ir ļoti noderīgi – arī tāpēc, ka 
runātajiem dota iespēja izstāstīt savu 
versiju plašākā kontekstā – dzimta, 
ierašanās Latvijā, darba gaitas okupācijas 
gados utt. Respektīvi, ja refleksijas fokuss 
no pētnieku puses būtu sašaurināts līdz 
«1989. gads–mūsdienas», šodienas 
uzslāņojumi, piemēram, pārpratumi, 
aizvainojumi, noteikti vairāk ietekmētu t. 
s. sauso atlikumu.

Plašāks konteksts stāstījumā ienes 
vairāk līdzsvarojošu, paskaidrojošu 
elementu un zināmu distanci no ikdienas. 
[...] (Autors Māris Zanders, Diena)
Jaunais Latvijas vēstnieks ASV – Andris 
Teikmanis; Lielbritānijā - Baiba Braže, 
OECD - Ivita Burmistre

A. Teikmanis darba gaitas Ārlietu 
ministrijā uzsācis 1994. gadā, kļūstot 
par Latvijas īpašo uzdevumu vēstnieku 
Eiropas Padomē. Savas karjeras laikā 
ārlietu dienestā A. Teikmanis ir bijis Latvijas 
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Meklē gadījuma rakstura (casual) darbinieku veco ļaužu aprūpei
Your Aged Care at Home (bijušā Veco ļaužu aprūpe Laima) gādā aprūpi vecākiem 
cilvēkiem viņu mājās. 
Mēs meklējam latviski runājošu darbinieku sekojošiem darbiem:
• Apmazgāšanu
• Mājas darbiem
• Transportu 
• Iepirkšanos
• Ēdienu gatavošanu
• Sabiedrisko atbalstu
• Transportu uz sarīkojumiem.
Darbiniekam jābūt uzticamam, ar mieru pielāgoties mainīgām darba stundām un 
darba vietām, būt izpratnei par veco ļaužu jūtām, piederēt apdrošinātai automašīnai 
un braukšanas tiesībām un piekrist Austrālijas Policijas veiktajai izziņai par 
strādāšanu ar veciem ļaudīm. 
Mēs palīdzēsim ar apmācīšanu veco ļaužu  darbā un dosim padomu un atbalstu. 
Atlīdzība noteikta algu likmē. Turklāt, samaksājam arī par nobrauktiem kilometriem 
starp klientiem.
Lūdzu sazinājaties ar izpildvadītāju, Heather Pooloo:
Tālrunis: 8764 3669 vai e-pasts: youragedcare@optusnet.com.au 

vēstnieks Vācijas Federatīvajā Republikā 
un Krievijas Federācijā. Kopš 2013. gada 
maija A. Teikmanis bija Latvijas Republikas 
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā 
Karalistē, vienlaikus pildot arī Latvijas 
nerezidējošā vēstnieka pienākumus 
Austrālijas Savienībā un Jaunzēlandē. No 
2002. gada līdz 2005. gadam A. Teikmanis 
pildīja valsts sekretāra vietnieka, savukārt 
no 2008. gada līdz 2013. gadam – Ārlietu 
ministrijas valsts sekretāra pienākumus. 
[...]

Latvijas vēstnieka pienākumus ASV 

no 2012. gada pildīja Andris Razāns, kurš 
turpmāk ieņems Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieka amatu.

[...] B. Braže darbu Ārlietu ministrijā 
uzsāka 1993. gadā. Ārlietu dienestā viņa 
ir ieņēmusi dažādus amatus, tostarp bijusi 
Humanitāro jautājumu nodaļas vadītāja, 
1. Politiskā departamenta direktore, 
Latvijas vēstniece Nīderlandes Karalistē, 
pastāvīgā pārstāve Ķīmisko ieroču 
aizliegšanas organizācijā un Drošības 
politikas un starptautisko organizāciju 
direkcijas vadītāja. B. Braže ir bijusi arī 
Ministru prezidenta padomniece ārpolitikas 
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jautājumos. Šobrīd viņa ir vēstniece, 
Komunikācijas direkcijas vadītāja un 
nerezidējošā Latvijas vēstniece Indonēzijas 
Republikā.

[...] Ivita Burmistre darbu Ārlietu 
ministrijā uzsāka 1999. gadā, un kopš 2015. 
Gada februāra viņa ieņem Ārlietu ministrijas 
Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un 
attīstības sadarbības direkcijas vadītājas 
amatu. Diplomāta karjeras laikā I. Burmistre 
bijusi Ārlietu ministrijas Ekonomisko 
att iecību un attīstības sadarbības 
politikas departamenta direktore, vadījusi 
starptautiskās tirdzniecības un investīciju 
nodaļu, bi jusi pastāvīgā pārstāvja 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā 
vietniece Latvijas Republikas pastāvīgajā 
pārstāvniecībā ANO Ženēvā, kā arī 
strādājusi Latvijas Republikas vēstniecībā 
ASV.[...] (mfa.gov.lv)
25.jūlijā
Latvijas vēstnieks ASV: Nav pamata 
panikai par Trampa izteikumiem 
attiecībā uz Baltijas valstīm 

Latvija ir izpildījusi savas saistības 
ar NATO, tāpēc nav pamata bažām 
par ASV prezidenta amata kandidāta 
Donalda Trampa izteikumiem saistībā ar 
ASV palīdzēšanu Baltijas valstīm, ja tām 
nāktos saskarties ar militāru agresiju. Šādu 
viedokli LNT 900 sekundēm pauda jaunais 
Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis. 

“Jāņem vērā, ka tā ir priekšvēlēšanu 
retorika. Pirms vēlēšanām ir jāieklausās 
katra politiķa vārdos, tomēr jāņem vērā, ka 
retorika mainās pēc kandidāta ievēlēšanas 
amatā,” norāda Teikmanis, norādot, ka 
Latvija ir izpildījusi savas saistības pret 
NATO. 

“NATO līguma 5. panta saistības 
neviens nekad nav apšaubījis, jo šis 
pants ir viens no galvenajiem NATO 
pastāvēšanas garantiem. Šaubas var būt 
katram, bet svarīga ir rīcība. Velsas samits 
un tam sekojušais Varšavas samits stingri 

apliecināja, ka ASV un NATO ir un būs 
Eiropas drošības garants,” saka jaunais 
Latvijas vēstnieks ASV. 

Viņš norādīja, ka Latvija paudīs savu 
nostāju par Trampa izteicieniem, tomēr 
tie nebūs obligāti skaļi paziņojumi – 
diplomātijai ir savas metodes. Tāpat 
Teikmanis vērsa uzmanību uz faktu, ka 
ASV prezidents nav visuvarošs, jo daudzus 
izšķirošus lēmumus pieņem Kongress un 
Senāts.(LNT) 

Video: intervija ar Andri Teikmani 
http://skaties.lv/zinas/latvija/viedokli/

latvi jas-vestnieks-asv-nav-pamata-
panikai-par-trampa-izteikumiem-attieciba-
uz-baltijas-valstim/
Latvijas vēstniece Lielbritānijā: 
Jāpopularizē gadījumi, kad aizbraucēji 
sekmīgi atsāk dzīvi Latvijā 

Lielbritānijā, Īrijā un citur dzīvojošo 
Latvijas iedzīvotāju vidū ir jāpopularizē 
doma, ka aizbraucēji var atgriezties Latvijā 
un sekmīgi atsākt dzīvi tur, intervijā LTV 
raidījumā „Rīta Panorāma” sacīja jaunā 
Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba 
Braže. 

Viņa paskaidroja, ka Latvijā mazo, 
vidējo un mikrouzņēmumu vide ir atvērtāka 
un vieglāk uzturama nekā citviet. Arī 
nodibināt uzņēmumu Latvijā ir viegli, tāpēc 
stāsti par to, ka uz Latviju atbraukušie paši 
dibina savus uzņēmumus, ir jāpopularizē. 

Kopumā kustību starp Latviju un 
Lielbritāniju viņa nosauca par „pietiekami 
dzīvīgu”. (LSM) 

Video: intervija ar Baibu Braži 
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/

latvijas-vestniece-lielbritanija-japopularize-
gadijumi-kad-aizbrauceji-sekmigi-atsak-
dzivi-latvija.a193343/
Ārlietu ministrs pārrunā gaidāmo ASV 
Viceprezidenta vizīti Latvijā 

22.jūli jā ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs Vašingtonā tikās ar ASV 
Viceprezidenta Džo Baidena Nacionālās 
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Nākamais Ritums būs 2016. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

drošības padomnieku Kolinu Kalu 
(Colin Kahl), lai pārrunātu gaidāmo ASV 
Viceprezidenta Džo Baidena vizīti Latvijā. 

E.Rinkēvičs pauda gandarījumu, ka 
pēc NATO samita Varšavā vasaras izskaņā 
Latvijā ieradīsies ASV Viceprezidents, lai 
vēlreiz apliecinātu un stiprinātu stratēģisko 
partnerību starp ASV un Latviju. 

Ministrs pateicās par ASV nozīmīgo 
atbalstu un militāro klātbūtni Baltijas valstīs 
un pauda: “Džo Baidena vizīte Latvijā būs 
labs signāls investoriem, jo apstiprinātie 
lēmumi NATO samitā Varšavā ir vēl viens 
apliecinājums par drošu investīciju vidi 
mūsu reģionā,” uzsvēra E.Rinkēvičs. 

ASV Viceprezidenta Dž.Baidena vizītes 
laikā plānots pārrunāt Latvijas un ASV 
ekonomiskās attiecības, enerģētisko 
drošību, situāciju Ukrainā un Sīrijā, kā arī 
pārrunāt NATO Varšavas samitā pieņemto 
lēmumu ieviešanas gaitu. (www.mfa.gov.
lv)
„Fitch Ratings” paziņojusi par Latvijas 
kredītreitinga saglabāšanu 

Piektdien, 22.jūlijā starptautiskā 
kredītreitingu aģentūra „Fitch Ratings” 
paziņojusi par Latvijas kredītreitinga 
ilgtermiņa saistībām vietējā valūtā 
saglabāšanu „A-” līmenī, saglabājot arī 
stabilu nākotnes prognozi (outlook). 

Īstermiņa saistības vietējā un ārvalstu 
valūtā tiek novērtētas ar “F1” (novērtējums 
īstermiņa saistībām ir attiecīgi no “F1+” 
līdz “D”, līdzīgi kā ilgtermiņa reitingam no 
AAA līdz D). 

K red ī t re i t i ngs  t i ka  pā rska t ī t s 
kredītreitingu aģentūras „Fitch Ratings” 
vērtēšanas metodoloģijas izmaiņu dēļ. 
(www.kase.gov.lv)

Aptauja: pēc 10. Saeimas atlaišanas 
politiskā vide Latvijā nemaz nav 
mainījusies 

Krietni vairāk par pusi – 69 procenti – 
Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā 
vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka 
kopš 2011. gada 23. jūlija referenduma par 
10. Saeimas atlaišanu politiskā vide nemaz 
nav mainījusies. Tas atklājies pētījumu 
kompānijas TNS aptaujā sadarbībā 
ar telekompānijas LNT raidījumu 900 
sekundes. 

11% Latvijas iedzīvotāju ekonomiski 
aktīvajā vecumā no 18 līdz 55 gadiem 
uzskata, ka politiskā vide ir mainījusies uz 
pozitīvo pusi, savukārt 14 procenti norāda, 
ka politiskā vide kopš šī referenduma 
ir mainījusies uz negatīvo pusi. 6% 
iedzīvotāju nav konkrēta viedokļa šajā 
jautājumā. Dienas aptaujātajiem Latvijas 
politiķiem un ekspertiem šāds rezultāts 
nav pārsteigums. 

«Es ietilpstu šajos 69 procentos,» saka 
politologs Ivars Ījabs. Viņš pēc sarunām 
ar politiķiem un dažādiem cilvēkiem 
nonācis pie pārliecības, ka 10. Saeima, 
kuru atlaida toreizējais Valsts prezidents 
Valdis Zatlers, sastāva ziņā bija labāka 
nekā turpmākās. Viņš atzīst, ka Andris 
Šķēle un Ainārs Šlesers (PLL), kuri bija 
10. Saeimā, neesot briesmīgākais, kas ar 
mūsu parlamentu var notikt. «Esmu runājis 
ar Valdi Zatleru – viņam ir argumenti, ka 
ir atcelta lokomotīvju sistēma vēlēšanās 
utt. Taču esam ieguvuši Saeimas ar 
apšaubāmas kvalitātes deputātiem. Ja 
mērķis bija dabūt ārā no Saeimas Šķēli 
un Šleseru, vietā ieguvām veselu baru 
ar nekompetentiem populistiem,» skarbs 
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ir I. Ījabs. Tomēr viņš nepiekrīt aptaujas 
dalībnieku dotajam zemajam 12. Saeimas 
darba vērtējumam – 3,8 punkti skalā no 
viens līdz desmit. Izglītības sistēmā šāds 
vērtējums nozīmē nesekmību. 

Politologs Juris Rozenvalds arī 
atzīst, ka Saeimas prestižs ir zems, 
kaut arī kopš 10. Saeimas laikiem tas 
esot paaugstinājies. Aptaujas datus par 
politisko vidi viņš komentē vispārīgi: «Ne 
tikai Latvijā, bet Latvijā īpaši, ir tradīcija 
neuzticēties politiskajai varai. Ir spēcīga 
tendence, cerība, ka atnāks kārtīgs 
līderis un visu atrisinās. Ar to saistās arī 
cerības uz visas tautas vēlētu prezidentu.» 
Uzticību politiķiem nevairo arī pēdējā laika 
notikumi, piemēram, stīvēšanās ap KNAB. 
No vienas puses, cilvēki labprāt izmanto 
demokrātiskās sabiedrības priekšrocības – 
iespēju paust savu viedokli –, bet vienlaikus 
iedzīvotājiem ir zema uzticēšanās tam, ka 
viņu viedoklis tiek uzklausīts. 

[…] «Cilvēki gaidīja vairāk,» atzīst V. 
Zatlers un piebilst, ka neviens gan neuzdod 
jautājumu, kā būtu, ja Saeima toreiz nebūtu 
atlaista. «Pie labām lietām ātri pierod, un 
rodas jaunas problēmas. Pie tās likumu 
paketes, kas tika pieņemta, lai uzlabotu 
sabiedrību, tagad ir pierasts un to atbalsta 
arī tie, kas toreiz bija pret pārmaiņām,» viņš 
uzskata. Problēma ir, ka šobrīd pārmaiņas 
nenotiek, par ko liecina, piemēram, VID 
ģenerāldirektora meklēšanas gaita. Politiķi 
ir aizmirsuši par taisnīgumu un tiesiskumu, 
par ko jārūpējas nepārtraukti, atgādina V. 
Zatlers. 

[…]Pēc 10. Saeimas atlaišanas Zaļo 
un Zemnieku savienība 11. Saeimā ieguva 
mazāku deputātu skaitu un kādu laiku 
atradās opozīcijā. Tagad ZZS pārstāvis 
vada valdību. ZZS Saeimas frakcijas 
vadītājs Augusts Brigmanis atkārto jau 
agrāk teikto, ka V. Zatlers Saeimu atlaidis, 
savtīgu nodomu vadīts, lai celtu popularitāti 
un pagarinātu savu politisko karjeru. Taču 
A. Brigmanis uzskata, ka ir labi, ka vienreiz 

Saeima tika atlaista, jo pierādījās, ka tas 
nav brīnumlīdzeklis, ar ko atrisināt visas 
problēmas. Viņaprāt, Saeimas darbs 
nekad netiks vērtēts pozitīvi, jo publiskajā 
telpā vajadzīgs kāds peramais zēns. Par 
katru amatpersonu vēl pirms stāšanās 
amatā tiek savākts negatīvas informācijas 
apjoms, un daudzi negrib iet tam cauri, 
tāpēc atsakās no darba valsts pārvaldē. A. 
Brigmanis atturējās vērtēt Saeimas darbu 
ar atzīmi, norādot, ka viņa darba vērtējumu 
sabiedrība sniedz vēlēšanās reizi četros 
gados. «Mēs bieži demonizējam politiskos 
līderus vai cilvēkus, kas pietuvināti 
politiskajiem spēkiem, pārspīlējam viņu 
ietekmi uz procesiem,» uzskata politiķis. 
(Autors Atis Rozentāls, Diena)
Koris «Kamēr...» triumfē starptautiskā 
koru konkursā Japānā 

23.  jū l i jā  Takarazukā,  Japānā 
noslēdzies 32. Starptautiskais koru 
konkurss, kurā jauniešu koris “Kamēr…” 
ieguvis augstākos apbalvojumus – zelta 
medaļas visās trīs kategorijās, skatītāju 
balvu un arī konkursa “Grand Prix”. 

Šogad Takarazukas Starptautiskais 
koru konkurss pulcējis ap 20 dažādu 
kolektīvu, kas vienā vai vairākās kategorijās 
sacenšas par žūri jas un skatītāju 
simpātijām, atskaņojot renesanses/baroka, 
romantisma vai mūsdienu komponistu 
mūziku. Papildus šīm trīs kategorijām, kuru 
ietvaros “Kamēr…” atskaņoja H. Pērsela, 
J. S. Baha, J. Brāmsa, K. Rēnkvistas u.c. 
darbus, publika atsevišķā kārtā izvēlas arī 
savu favorītu balsojumā. (LSM)
26.jūlijā
Šonedēļ diasporas skolu skolotāji 
tiekas tālākizglītības kursos 

No 26 līdz 28. jūlijam Rēzeknes novada 
„Ezermalā” norisināsies diasporas nedēļas 
nogales skolu skolotāju un ārvalstu 
augstskolu mācībspēku tālākizglītības 
kursi, kuros pulcēsies ap 50 skolotāju no 
visas pasaules. Kursos skolotāji domās 
un runās par latviskuma saglabāšanu, 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

dubultās identitātes apdraudējumu 
latviskumam, vērtībām 21.gadsimtā, 
Millenium paaudzes bērniem, latviešu 
valodas mācīšanas metodiku un 
tālmācības iespējām. 

Ņemot vērā skolotāju vajadzības 
un izteiktās vēlmes, kursu programma 
veidota ļoti daudzpusīga. Pedagogiem būs 
iespēja piedalīties dažādās meistarklasēs, 
kā arī gūt ieskatu par Latviešu valodas 
aģentūras veidoto latviešu valodas 
attālinātās apguves programmu, kura 
šobrīd ir tapšanas stadijā. Vakarā kursu 
dalībniekiem būs iespēja sadziedāties, 
dejot un vakarēt īsti latgaliskās noskaņās. 

Tālākizglītības kursi norit jau ceturto 
gadu un tos organizē Latviešu valodas 
aģentūra sadarbībā ar Pasaules brīvo 
latviešu apvienības pārstāvjiem. 

Lai nodrošinātu kursu satura plašāku 
pieejamību, 2014.gadā tika aizsākta 
tradīcija lekcijas un nodarbības filmēt. Tas 
sniedz iespēju savas zināšanas papildināt 
gan tiem diasporas izglītības darbiniekiem, 
kas uz Latviju nevar atbraukt, gan arī tiem 
jaunajiem skolotājiem, kas tikai vēl sāks 
darbu nākotnē. Tāpat lekciju arhīvs ļauj 
veidot katru gadu jaunu kursu programmu, 
neatkārtojot jau iepriekš izskatītās tēmas. 
2014. un 2015.gada ieraksti ir pieejami 
vietnē: http://maciunmacies.valoda.
lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-
imigrantiem#tab3 

Lai stiprinātu sadarbību diasporas 

izglītības jautājumos, 2014.gada 14.jūlijā 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) 
parakstīja sadarbības memorandu. Tajā 
puses vienojās par vairākiem sadarbības 
pamatvirzieniem, – latviešu valodas 
apguves atbalsta turpināšanu diasporā, 
regulāru sadarbību un informācijas 
apmaiņa starp PBLA, IZM un tās padotības 
iestādi – Latviešu valodas aģentūru – 
latviešu valodas apguves atbalsta sistēmas 
satura izveidē un īstenošanā. IZM arī 
apņemas veicināt latviešu diasporas 
sadarbību ar valsts institūcijām. 

IZM un Latviešu valodas aģentūra 
plāno atbalsta pasākumus IZM budžeta 
programmā, no kuras finansējums 
diasporas pasākumiem 2016. gadā 
sasniedz 200 000 EUR. Piešķirtais 
finansiālais atbalsts tiek izlietots mācību 
materiālu izstrādē, tā nosūtīšanā skolām; 
nometņu rīkošanā diasporas bērniem 
un jauniešiem; metodisko kursu, kā 
arī profesionālās pilnveides semināru 
organizēšanai diasporas skolotājiem; 
latviešu valodas un kultūras apguves 
veicināšana Austrumu diasporā, tāpat arī 
diasporas nedēļas nogales skolās. (www.
izm.gov.lv)
Ķuzis: policijai jābūt maksimāli spējīgai 
reaģēt uz terorisma draudiem Latvijai 

Latvijā pastāv iespējami terorisma un 
vardarbības draudi un, lai arī Valsts policija 
(VP) ikdienā seko līdzi notikumu attīstībai 
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gan pasaulē, gan Eiropā, tai jātiek galā 
ar pieaugošiem izaicinājumiem iekšējo 
resursu ietvaros, žurnālistiem otrdien 
sacīja VP priekšnieks Ints Ķuzis. 

«Valsts policija, īpaši kārtībnieki, 
gatavojas šādām situācijām un mums 
ir jātiek galā ar tām. Mēs neizslēdzam, 
ka kaut kas tāds var Latvijā notikt, tāpēc 
mums jābūt maksimāli spējīgiem reaģēt 
uz šādiem apstākļiem. Tas policijai ir 
viens no galvenajiem uzdevumiem, ārpus 
ekonomisko noziegumu izmeklēšanas,» 
sacīja Ķuzis. 

Ķuzis gan norādīja, ka patreiz nav 
paredzēts palielināt policistu skaitu 
Latvijā, un policijai jātiek ar izaicinājumiem 
galā uz iekšējo resursu rēķina. Viņš arī 
pastāstīja, ka gatavs pildīt iekšlietu ministra 
Riharda Kozlovska (“Vienotība”) uzdotos 
uzdevumus - cīņu ar ekonomiskajiem 
noziegumiem un maksātnespējas jomas 
uzlabošanu. Viņš sacīja, ka VP plāno 
būtiski palielināt savu izmeklēšanas nodaļu 
kapacitāti. (BNS)
Cēsnieks iziet pasaulē ar koka dēlīšiem 
gaļas griešanai 

Virtuves koka dēlīši gaļas griešanai - it 
kā parasta lieta, ko ražo simtiem amatnieku 
un uzņēmumu visā pasaulē. Šķiet, ko tur 
jaunu vēl var izdomāt. Izrādās, ka var. 
Cēsīs jaunais uzņēmējs Jānis Pilābers 
ražo koka dēlīšus, kuru cena ir pat vairāki 
simti eiro, un tiem ir pircēji daudzās 
pasaules valstīs. It kā pēc skata visai necila 
ēka pašā Cēsu pilsētas pievārtē, bet tieši 
šeit tiek ražoti ekskluzīvi gaļas dēlīši, kurus 
iegādājas cilvēki visā pasaulē. 

Mīlestība pret kokmateriālu Jānim 
Pilāberam radās jau bērnībā, skatoties, kā 
vecaistēvs grebj koka karotes. Divdesmit 
gadus vēlāk viņš pats izveidojis savu 
uzņēmumu “Duck Woodworks” un kopā 
ar draudzeni Sandru veido koka dēlīšus. 
Nodibināt uzņēmumu un izdomāt tā 
nosaukumu interesantā uzvārda dēļ 
neesot bijis grūti. 

“Es esmu Duck* jau no ceturtās klases, 
tā ir mana iesauka. Angliskojot ir duck, 
tāpēc arī woodworks,” skaidro Jānis 
Pilābers. 

Koka dēlīšu cena ir visai augsta, 
tādēļ galvenie pircēji ir ārzemnieki. Uz 
jautājumu, kāpēc tik dārgi, Jānis stāsta 
- tas ir roku darbs, dēlīšu veidošanā tiek 
izmantots ļoti dārgais un cietais venge 
koks, kas Latvijā nemaz neaug. Īpaši 
piestrādāts pie dizaina. 

“Mēs varbūt nepārdodam lielus 
apjomus, bet pārdodam produktu, par 
kuru pašiem ir prieks un cilvēkam ir prieks. 
Un tādi pārsvarā nav veikalā nopērkami,” 
saka Jānis. 

Uzsākot biznesu, nav bijusi vajadzība 
ieguldīt lielus līdzekļus. Jānis visu sācis 
sava dzīvokļa šaurajā virtuvītē. Tagad ir 
sava darbnīca, kuru plānots paplašināt, jo 
dēlīšus pērk gan vietējie pavāri, gan daudzi 
cilvēki no Eiropas un pat ASV.[...](Autors 
Uldis Birziņš, Latvijas Televīzija)
27.jūlijā
Latvija atzīta par trešo demokrātiskāko 
postkomunisma valsti 

Latvija atzīta par trešo brīvāko valsti 
starp kopumā 29 bijušajām Padomju 
savienības un Varšavas līguma valstīm, 
l iecina ASV bāzētās ci lvēkt iesību 
organizācijas “Freedom House” jaunākais 
pētījums 

(https://freedomhouse.org/report/
nations-transit/2016/latvia). 

“Demokrātijas indeksa” septiņu punktu 
skalā (viens punkts – visbrīvākām valstīm, 
septiņi – mazāk brīvām) Latvija ieguvusi 
2,07 balles. Igaunija un Slovēnija, kas 
indeksā ieņem pirmo un otro vietu, 
ieguvušas attiecīgi 1,93 un 2 balles. 

Latvija “Demokrātijas indeksā” aiz sevis 
atstājusi tādas bijušās Padomju savienības 
un Varšavas līguma valstis kā Čehija, 
Lietuva, Polija un citas.[...] (LSM)
Ābrama: Kropļojot  konkurenci , 
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Rīgas pašvaldība mazina interesi par 
investīcijām pilsētā 

Rīgā ienāk maz investīciju un tas ir 
saistīts ar pašvaldības rīcību ar dažādiem 
regulējumiem, deformējot konkurenci, 
intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta 
Panorāma» sacīja Konkurences padomes 
priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama. 

Viņa uzsvēra, ka Rīgas pašvaldība 
bieži vien ar dažādiem saistošajiem 
noteikumiem un rīcību deformē un kropļo 
konkurenci pilsētā. «Lielākās galvassāpes 
mums sagādā Rīgas pašvaldības darbības, 
kuras nereti ir absurdas,» teic Ābrama. 

Kā  p iemērus  Āb rama m inē ja 
pašvaldības normatīvos aktus par 
taksometru iebraukšanu Vecrīgā, reklāmas 
izvietošana pieturvietās, kā arī par kuģu 
piestātnēm Daugavā, piebilstot, ka dažāda 
nesaprotama, konkurenci mazinoša rīcība 
ir arī citās jomās.[...] (irlv.lv)
Tiesa noraida Zolitūdes traģēdijā cietušā 
glābēja prasību par kompensāciju 

Z o l i t ū d e s  t r a ģ ē d i j ā  c i e t u š ā 
ugunsdzēsēja Rolanda Kreicmaņa, 
kurš guva traumu lielveikala jumta otrā 
iebrukuma laikā, prasību par kaitējuma 
kompensāciju Rīgas rajona tiesas Jūrmalas 
tiesu nams noraidīja pilnībā. 

Kreicmais bija iesniedzis prasību 
pret SIA “Maxima Latvija”, SIA “Homburg 
Zolitude” un SIA “Tineo” par 100 000 eiro 
morālā kaitējuma piedziņu. Tāpat prasībā 
lūgts piedzīt 140 000 eiro kompensāciju 
par darbaspēju zudumu. 

Prasība bija iesniegta par prettiesisku 
bezdarbību, atlīdzību par morālo kaitējumu 
un atrautās peļņas piedziņu. 

Tāds tiesas spriedums, kāds tas ir 
pašlaik, spēkā noteikti nestāsies, komentēja 
pieteicēja pārstāvis Aldis Gobzems, solot 
pārsūdzēt spriedumu. Viņaprāt, šāds 
spriedums rada iespaidu, ka cilvēka 
kļūšana par cietušo kriminālprocesā, neko 
nenozīmējot. 

Šajā l ietā strīds neesot par to, 
ka Kreicmanis cietis negadījumā un 
viņam nodarīts kaitējums, bet gan par 
“Maxima” atbildību, skaidroja “Maxima 
Latvija” pārstāvis zvērināts advokāts 
Jānis Rozenbergs. Viņš arī norādīja, 
ka pastāv īpašs regulējums tam, kā 
valstij jārūpējas par pienākumu izpildē 
cietušajiem ugunsdzēsējiem. 

Vēsts ,  ka  Kre icmanis  ve ika lā 
«Maxima» atradās otrā nobrukuma laikā 
un viņu paglāba tas, ka tobrīd atradies 
vecajā nogruvuma vietā. Viņu pasargāja 
aizsargķivere, kura no gūtā trieciena kopā 
ar pašu aizlidojusi tālāk. Glābējs nokritis 
„kabatā”, samaņu netika zaudējis, un viņa 
ķiveri pamanījis kāds kolēģis, kurš arī 
Kreicmanis izvilcis. 

Kreicmanim nebija smagu ievainojumu 
– sasitumi un nobrāzumi, bet vēlāk 
izrādījās, ka lauzti arī mugurkaula skriemeļi. 
Muguras traumas dēļ glābējam piešķirta 
invaliditāte, kuras dēļ darbu dienestā vairs 
nevar veikt. [...] (LSM)
Jūlijā Kučinska darbību pozitīvi 
vērtējusi teju puse Latvijas iedzīvotāju 

Saskaņā ar “Latvijas Faktu” datiem, 
jūlija sākumā Māra Kučinska (ZZS) darbību 
pozitīvi un drīzāk pozitīvi vērtējuši 49,7% 
aptaujātie Latvijas iedzīvotāji. Premjera 
vērtējums, salīdzinot ar jūniju ir uzlabojies 
par gandrīz desmit procentpunktiem. Tā - 
šā gada jūnijā valdības vadītāja darbību 
pozitīvi un drīzāk pozitīvi vērtēja 38,4% 
aptaujāto iedzīvotāju. Savukārt negatīvi vai 
drīzāk negatīvi Kučinska darbu vērtējuši 
29,4% aptaujāto. Vēl 21,4% aptaujāto nav 
varējuši atbildēt uz šo jautājumu. 

Visbiežāk Kučinski pozitīvi vērtējis 
ZZS elektorāts. Aptaujas dati liecina, ka 
74% aptaujāto, kas vēlēšanās balsotu 
par ZZS norādījuši, ka premjera darbība 
ir vērtējama pozitīvi vai drīzāk pozitīvi. Arī 
“Vienotības” elektorāts 72,4% gadījumu 
paudis pozitīvu vai drīzāk pozitīvu 
novērtējumu valdības vadītāja darbam. 
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Nacionālās apvienības atbalstītāju vidū 
Kučinska darbību pozitīvi vai drīzāk 
pozitīvi vērtējuši 65,5% aptaujāto, partijas 
“KPV LV” atbalstītāju vidū - 45,8%, bet 
“Saskaņas” atbalstītāju vidū - 31,5%. 

Tāpat visbiežāk premjera darbu pozitīvi 
vai drīzāk pozitīvi vērtējuši latvieši. “Latvijas 
Faktu” aptauja liecina, ka 56,6% aptaujāto 
latviešu Kučinska paveikto vērtē pozitīvi vai 
drīzāk pozitīvi. Pretējs viedoklis bijis 25,1% 
latviešu. Tikmēr cittautiešu vidū valdības 
vadītāju pozitīvi vai drīzāk pozitīvi vērtē 
38,3%, bet negatīvi - 36,4% cittautiešu. 
Aptuveni ceturtā daļa aptaujāto cittautiešu 
- 25,3% - nav varējuši atbildēt uz šo 
jautājumu. (BNS)
Jūlijā turpina palielināties Vējoņa 
darba pozitīvais novērtējums Latvijas 
iedzīvotāju vidū 

Jaunākā “Latvijas Faktu” aptauja 
liecina, ka jūlija sākumā Vējoņa darbu 
pozitīvi vai drīzāk pozitīvi vērtēja 78,7% 
aptaujāto valsts iedzīvotāju. Savukārt 
mēnesi iepriekš - šā gada jūnija sākumā - 
prezidenta darbību pozitīvi vērtēja 72,7% 
Latvijas iedzīvotāju. Saskaņā ar “Latvijas 
Faktu” datiem prezidenta darba vērtējums 
ir palielinājies pēdējos četrus mēnešus 
pēc kārtas. 

Savukārt negatīvi prezidenta darbu 
jūlija sākumā vērtējuši 13,6% aptaujāto. 
Vēl 7,7% aptaujāto nav bijis atbildes 
uz jautājumu par to, kā viņi vērtē Valsts 
prezidenta darbu. 

Visbiežāk - 87,7% gadījumu - Latvijas 
prezidenta darbu pozitīvi vai drīzāk pozitīvi 
vērtējuši latvieši. Savukārt cittautiešu 
vidū Vējoņa darbu pozitīvi vērtēja 64,1% 
aptaujāto. Tāpat latviešu vidū mazāk bijis 
to cilvēku, kas Vējoņa darbu vērtējuši 
negatīvi. Jūlija sākumā negatīvu vērtējumu 
prezidenta darbam izteikuši 8,8% aptaujāto 
latviešu tautības piederīgo. Savukārt 
cittautiešu vidū negatīvu vērtējumu 
prezidentam izteikusi gandrīz ceturtā daļa 
(21,3%) aptaujāto. (BNS)

Pieaug jauniesaukto karavīru skaits 
Latvijā 

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki 
kļūst lielāki - jauniesaucamo kareivju 
skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, 
ir teju dubultojies [šogad tie ir 700 
jauniesaucamie]. Šodien Ādažu militārajā 
bāzē savu pirmo dienesta dienu aizvadīja 
kārtējā jauno karavīru grupa. 

Mūsu valsti sargā profesionāla armija. 
Šī šogad jau ir trešā reize, kad Ādažu 
militārajā bāzē ierodas jaunieši, kuri 
nolēmuši dienēt NBS. (skaties.lv)
ASV dzīvojošie latviešu jaunieši mēdz 
tālāko dzīvi saistīt ar Latviju 

ASV dzīvojošie latviešu jaunieši reizēm 
mēdz savu tālāko dzīvi saistīt ar Latviju, 
vai nu pārceļoties uz dzīvi vai arī sākot 
kādu sadarbību starp ASV un Latviju, 
intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” 
trešdien, 27. jūlijā, sacīja projekta “Heritage 
Latvia” vadītājas Polīna Šķiņķe un Rasma 
Motikovska. 

Tieši šobrīd Latvijā atrodas ASV 
jauniešu grupa, kam vismaz viens no 
vecākiem ir latviešu izcelsmes. Viņi 
dodas uz dažādām Latvijas vietām, 
iepazīstot kultūras un vēstures mantojumu, 
piemēram, Cēsīs, Aglonā, Siguldā, Rīgā 
un citur. 

Šķiņķe pauda, ka reti kuram tūristam ir 
iespējams redzēt tik daudz Latvijā kā šiem 
jauniešiem. Viņa norādīja, ka līdzšinējā 
pieredze liecinot, ka jaunieši reizēm mācās 
Latvijā vai kā citādi vēlāk savu dzīvi saista 
ar Latviju. 

Toties Motikovska atzīmēja, ka 
brauciens uz Latviju jauniešiem ir vesels 
piedzīvojums. Daudzi no viņiem ne tikai 
pirmo reizi ir Eiropā, bet pirmo reizi 
vispār ārpus ASV, jo agrāk nav bijuši arī 
kaimiņvalstī Kanādā.(LSM) 

Video: Intervija ar Polīnu Šķiņķi, Rasmu 
Motikovsku un Kulenu O›Haru http://replay.
lsm.lv/redirect/ltv/76938/
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
AUGUSTĀ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 21.  plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28.  plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
GRĀMATAS

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

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien, 7.  A.Kristovskis
Svētdien, 14. J.Trumpmanis
Svētdien, 21.  J.Turmanis
Svētdien, 28. J.Rīmanis
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 4.  U.Hāgens

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

AUGUSTĀ
Svētdien, 7. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 14. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 21.  L.MacPherson
Svētdien, 28. T.Koškina/V.Parcell
SEPTEMBRĪ
Svētdien,4.  B.Liberta/R.Hāgena
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referatu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

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

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

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

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

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Un Es viņiem esmu darījis zināmu 

Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai 
mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, 
būtu viņos un arī Es būtu viņos,” saka 
Jēzus Kristus (Jņ.17:26)

Lai slavēts Tas Kungs! Alleluja.
R.S. 

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
AUGUSTĀ

Svētdien, 7. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 Bībeles stunda.
Svētdien, 21. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 28. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   
Svētdien, 7.  Olafs Šics 
Svētdien, 14.  Olafs Šics
Svētdien, 21.  Olafs Šics  
Svētdien, 28.  Olafs Šics   

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 14.  Marita Lipska
Svētdien, 21.  Gundega Zariņa
Svētdien, 28.  Marita Lipska 

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  0420 705 263
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090
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Latvian Americans call questioning of 
US commitments to NATO irresponsible

2016-07-23 BNS/LETA/TBT Staff/Riga
Some American politicians’ recent 

comments doubting the importance of 
NATO and the nation’s collective defense 
commitments are irresponsible and deny 
the position the US has held for over 50 
years, the American Latvian Association 
(ALA) believes. 

ALA chairman Peteris Blumbergs said 
in a statement to the press that, under the 
influence of the campaign atmosphere, 
several notable US politicians have lately 
questioned NATO’s role in the global 
security system and planted uneasiness 
among the Alliance’s leaders and society 
about American readiness to uphold the 
principles of collective defense. 

The association emphasises that it 
categorically criticises such irresponsible 
comments which contradict the position the 
US has held for over 50 years and which 
raise doubts regarding the US’s willingness 
to be the cornerstone of the international 
security structure. ALA said it supports 
strong transatlantic co-operation and the 
US’s active role in the Alliance. 

In ALA’s opinion, the US’s evasion of its 
international commitments would cause a 
vacuum in the global security system, which 
could be used by followers of adventurous 
policies like Russia, and which would not be 
in the US’s national and security interests. 

Underscoring the quarter-century of 
close bilateral co-operation between the US 

and Latvia, the association says that Latvia 
is very much aware of its commitments as 
a NATO member and that Latvian soldiers 
have been supporting various US and 
NATO-led operations in Afghanistan, Iraq, 
and elsewhere in the world and that Latvian 
servicemen have fought and died alongside 
US troops. 

Republican presidential nominee 
Donald Trump stated that the United States 
under his leadership might not defend 
NATO members in the event of  Russian 
aggression, the AP news agency reported. 

Trump said in an interview with The 
New York Times he would decide whether 
to protect the Baltics against an attack by 
Russia depending on whether the nations 
in question “have fulfilled their obligations 
to us.” 

“If they fulfill their obligations to us, the 
answer is yes,” the presidential candidate 
added.
Latvia posts EU’s sixth largest annual 
deflation in June - Eurostat

2016-07-18 BNS/LETA/TBT Staff/Riga
Latvian consumer prices fell 0.6 per 

cent against this time last year in the sixth 
largest deflation rate of all EU member 
nations, the latest data released by 
Eurostat indicates.

Last month, annual inflation was 
reported in 14 EU member states, while 
13 countries recorded deflation.

The greatest annual deflation was found 
in Cyprus where consumer prices dropped 
2 per cent from June 2015, Bulgaria 
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followed with 1.9 per cent, and Croatia with 
1.2 per cent annual deflation.

Meanwhile, the highest inflation was 
reported in Belgium where prices climbed 
1.8 per cent year-on-year in June, followed 
by Sweden with 1.2 per cent, and Malta 
with 1 per cent.

Both Lithuania and Estonia registered 
an annual inflation rate of 0.4 per cent.

Meanwhile, compared to May 2016, 
Latvian consumer prices increased 0.1 per 
cent month-on-month in June.

Estonia displayed a monthly inflation 
of 0.5 per cent and Lithuanian consumer 
prices did not change from the previous 
month.
Riga airport expects to serve record 
large number of passengers this year

RIGA, Jul 28, BNS/LETA
International Airport Riga this year 

expects to serve a record large number 
of passengers, said the airport’s council 
chairman Juris Kanels.

According to the present forecasts, 
the airport will serve about 5.3 million 
passengers.

Kanels said that the results of the first 
six months are better than in the previous 
year, suggesting that the annual results will 
also be better.

Number of passengers at the Riga 
airport increased 6.3 percent year-on-year 
to 2.526 million in the first half of this year. 
There was also a 2.1 percent increase in 
the number of flights to 33,011, and cargo 
turnover at the airport grew 9.8 percent to 
9,845 tons.

In 2015, Riga airport provided services 
to 5.163 million passengers, up 7.2 percent 
from 2014, as well as handled 68,078 flights 
and 18,863 tons of cargo.

Fully-owned by the Latvian state, Riga 
International Airport is the largest air traffic 
hub in the Baltic states.

The meeting of shareholders of the 

Riga airport on June 20 approved the 
supervisory board’s proposal for removing 
from office two members of the airport’s 
management board - Andris Liepins, the 
chairman of the management board, 
and Ilmars Upenieks, a member of the 
management board.

According to Firmas.lv business 
database, in 2015 the airport’s turnover 
was EUR 49,090,248, up 10 percent from 
2014, and the airport’s profit reached EUR 
1,150,876.
Latvia’s Lido catering company posts 
EUR 33.75 million in 2015 turnover

RIGA, Jul 28, BNS/LETA – Latvia’s Lido 
catering company last year generated EUR 
33.75 million in sales and earned EUR 
1.23 million in profit, according to Firmas.
lv business database.

In 2014 the company sustained loss 
worth EUR 888,957, and the company’s 
turnover was EUR 33.15 million.

Lido this year plans to continue 
development, opening new cafes in Latvia 
and abroad.

As reported, Lido has invested EUR 
3 million in the opening of two Kirsons 
restaurants and a food production base 
in the German capital city Berlin. Also, 
the company invested EUR 1.2 million 
in opening the third Lido restaurant in 
Estonian capital Tallinn.

Lido, founded in 1991, specializes in 
catering, food processing and production 
and distribution of semi-finished products 
for the food industry. Latvian businessman 
Gunars Kirsons is the sole owner of the 
company, and its share capital is EUR 
927,427.

Lido has ten restaurants, several 
production facilities and retail stores in Riga 
as well as three restaurants in Tallinn, as 
well as two restaurants and a plant in Berlin.
Latvia’s Pure Chocolate food co to start 
exports to New Zealand
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RIGA, Jul 28, BNS - Latvia’s chocolate 
truffle maker Pure Chocolate this year 
plans to start exports to New Zealand, 
the company’s co-owner Peteris Zimants 
told BNS.

He said that the company is selling its 
products in more than 25 foreign markets, 
including in the US, Canada, the Middle 
East, China, Japan and Hong Kong. The 
company is also developing exports to new 
markets. “We are sending the first shipment 
to New Zealand, it is a completely new 
market,” said Zimants.

In his words, the exports to New Zealand 
has been started thanks to participation in 
an international fair. “Distributors found 
us. They are selling Belgian and German 
chocolates, and they made a decision to try 
cooperation with us. They liked our flavors 
and packaging,” he said.

Pure Chocolate closed 2015 with 
EUR 3.706 million in turnover, which 
was a 10.7 percent increase against a 
year before, but the company incurred a 
EUR 406,800 loss in contrast to making 
profit in 2014.

Pure Chocolate, established in 2007, 
belongs to BaltCap Latvia Venture Capital 
Fund (14.3 pct) and several individuals.
The President of Latvia has Invited 
Queen Elizabeth II to Visit Latvia in 2018

20.07.2016, Foreign Affairs.
Latvian President Raimonds Vējonis 

and the First Lady of Latvia, Iveta Vējone, 
had an audience with Her Majesty Queen 
Elizabeth II at Buckingham Palace in 
London on Tuesday, July 19. During the 
audience, the President of Latvia invited 
Her Majesty to visit Latvia in 2018 for the 
celebration of Latvia’s centennial.

In describing the upcoming celebrations, 
President Vejonis noted that Latvia  is 
planning an extensive cultural program 
in Latvia and abroad,  and the United 
Kingdom will be included.

During the conversation with the 
Queen, the President of Latvia stressed 
that the United Kingdom was an important 
partner for Latvia as evidenced by the close 
cooperation at various levels and in various 
formats. “Our countries have very close 
economic ties, making the UK one of the 
major trading partners of Latvia,” said the 
President of Latvia.

President Vejonis also met members of 
the Latvian diaspora community on his visit 
to the UK, and encouraged them to maintain 
strong connections with Latvia. The 
meeting with the President was attended by 
around 160 Latvia nationals permanently 
residing in the United Kingdom,.

During the meeting with members of the 
diaspora, Raimonds Vējonis confirmed that 
people with Latvian roots and origins that 
are residing abroad are a very important 
part of Latvia and this applies to Latvians 
of all ages who have left Latvia in different 
periods both after World War II and in the 
last decades.

I am delighted by the spirit of friendship 
I see in the Latvian community here. It is 
important for Latvians abroad to be helping 
one another and sticking together.. Let us 
not forget where we came from and let us 
keep Latvian traditions alive, President 
Vejonis said.

President Raimonds Vējonis and the 
First Lady, Iveta Vējone, went on official visit 
to London, the United Kingdom, from July 
18th  to July 20th. During his official visit, 
the President of Latvia had an audience 
with Her Majesty Queen Elizabeth II, he 
met with the Speaker of the House of Lords, 
Baroness D’Souza, and the Speaker of the 
House of Commons, John Bercow. He also 
visited with representatives of the Latvian 
community including the Daugavas Vanagi, 
and he visited the Headquarters of NATO 
Allied Rapid Reaction Corps. 
Latvia Becomes Fastest Growing 
Innovator in EU
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Latvian Institute, 20.07.2016
According to the European Innovation 

Scoreboard, the Regional Innovation 
Scoreboard and the Innobarometer of the 
European Comission, Latvia has become 
the “fastest growing innovator”.

EU innovation is catching up with Japan 
and the U.S., and Sweden is once rated 
as the top EU innovation leader, followed 
by Denmark, Finland, Germany and the 
Netherlands.

In selected areas of innovation, the 
EU leaders are: Sweden, for human 
resources and quality of academic 
research; Finland for the conditions of its 
financial framework; Germany, for private 
investment in innovation; Belgium, for 
innovation networks and collaboration; and 
Ireland, for innovation in small and medium-
sized companies.

The fastest growing innovators are 
Latvia, Malta, Lithuania, the Netherlands 
and the UK.

Overall, the key driver of becoming 
an innovation leader is the  adoption 
of a balanced innovation system which 
combines an appropriate level of public 
and private investment, effective innovation 
partnerships among companies and with 
academia, as well as a strong educational 
basis and excellent research. The degree 
of a country’s innovation, and it ability to 
generate innovative products and services, 
manifests  in terms of sales and exports 
of innovative products as well as in the 
statistics on employment, the European 
Commission points out.

Source: based on information from “The 
Baltic Course” international magazine 
Latvians among tallest nations on planet 
- study

LONDON, July 26 (LETA--REUTERS) 
- A global study, analyzing data gathered 
from the last 100 years, reveals that Dutch 
men and Latvian women are the planet’s 

tallest people.
The average height of Latvian women is 

170 centimeters, while the average height 
of Dutch men is 182 centimeters.

Latvian men are the fourth tallest men 
on the planet following the men from the 
Netherlands, Belgium and Estonia.

The study shows that Iranian men 
and South Korean women have gained 
their average height the fastest in the last 
century.

The research, led by scientists at 
Imperial College London, was published 
in the journal eLife. It found that several 
nations have stopped growing over the past 
30 to 40 years.

The United States was one of the first 
wealthy countries to plateau, followed 
by others including Britain, Finland, and 
Japan.

Meanwhile, people in Spain and Italy 
and many countries in Latin America are 
still gaining height.

In contrast, some nations in sub-
Saharan Africa, North Africa and the Middle 
East have seen average heights decline 
over the past century.

Human height is strongly influenced 
by nutrition and environmental factors, 
although genetic factors can also play a 
role in individuals. Research suggests 
a mother’s health and nutrition during 
pregnancy may also play a role in how tall 
her children grow.

Previous studies have found that taller 
people tend to live longer, get a better 
education and earn more. But being tall 
may also increase some health risks, with 
studies linking height to a higher risk of 
developing ovarian and prostate cancers.

The 800-strong research team, which 
worked with the World Health Organization, 
used data from various countries on health, 
nutrition, and diseases.

The scientists use these to generate 
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height information for 18-year-olds in 1914 
through to 18-year-olds in 2014.

The shortest women are in Guatemala, 
with an average height of 149 centimeters, 
while the shortest men are in East Timor, 
with an average height of 160 centimeters.
Fitch Ratings affirms Latvia’s long-term 
local currency at A-

RIGA, July 25 (LETA) – International 
credit rating agency Fitch Ratings has 
affirmed Latvia’s long-term local currency 
rating at A-, with a stable outlook, the 
Latvian Treasury said in a statement to 
the press.

The short-term foreign and local 
currency rating has been affirmed at F1.

Credit rating was revised due to 
changes in valuation methodology by the 
credit rating agency Fitch Ratings.

The next scheduled review date for 
Fitch’s sovereign rating on Latvia is 
November 4, 2016.
Mandatory health insurance in Latvia 
might cost 25-70 euros a month for 
patients

2016-07-07, BNS/LETA/TBT STAFF/
RIGA

If mandatory health insurance were 
introduced in Latvia on the account of 
patients, introducing additional payments, 
every resident would have to pay 25-70 
euros monthly, said Latvian Health Minister 
Anda Caksa in an interview with the Latvian 
public radio on Wednesday.

Caksa does not support the hypothetical 
system, stating her belief that the payments 
would be quite high and would impact the 
equality principle.

The minister backs continued work on 
the introduction of the mandatory health 
insurance system, for which three possible 
models have been developed and should 
be discussed this summer.

Caksa believes that the mandatory 
health insurance system should primarily 
be ensured by the state and not private 
insurers, otherwise many people would 
be left outside the system and would not 
receive health care services.

According to Caksa, the Latvian health 
care budget is 2.9 per cent of the gross 
domestic product (GDP), but it should 
be at least 4 per cent; in many European 
countries the healthcare budget is notably 
higher.

Regarding the already-developed 
health insurance models, Caksa has 
described the first version as providing that 
a portion of financing comes from the state 
budget, but another part are mandatory 
health insurance payments. The minister 
supports this model.

Caksa does not back the second 
model, providing that patients should buy 
insurance from the private sector. She 
believes that people would not be able to 
afford such insurance.

The third model allows for partial 
involvement of the private sector. Caksa 
has said that discussions are expected to 
be held on all the three models.

Neither the Latvian government nor 
Caksa intend to give up the plan to 
introduce mandatory health insurance, 
Prime Minister Maris Kucinskis (Greens/
Farmers) told journalists on Monday.

The prime minister said after a meeting 
of coalition parties that three alternative 
mandatory health insurance plans would be 
introduced to the government soon.

However, Latvian Television reported 
last Saturday that Caksa has rejected 
the plan to introduce mandatory health 
insurance and proposed allocating 1 per 
cent of social security contributions, or 
about 70 million euros, to the health sector.
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