




Nr 718 2014. g. augustā

Sidnejas Latviešu biedrības 2013/2014. gada darbības pārskats  
Ievads.
Biedrība turpina darbu sakārtot nama telpas tā lai tās būtu piejamākas telpu 

lietotājiem. Kreditkooperatīva telpas tagad atrodās pirmā stāvā, kur agrāk bija SLB 
birojs. Birojs un valdes istaba (sēžu telpa) tagad pirmā stāvā un sēžu telpu var lietot 
ikkatra organzācija. Vecā valdes istaba tagad skolas vajadzībām.  Vēl stāv prtiekšā 
daudz darba lai namu sagatavotu AL 55. KD tā lai mēs varētu būt lepni, ka Sidnejas 
telpas ir pirmklasīgas.

Pie SLB sācis sekmīgi darboties Kīno klubs.  
SLB arī atbalsta Baltic Film Festival rīkošanu lai plašākai publikai iespēja noskatīties 

filmas ne tikai no Latvijas, bet arī Igaunijas un Lietuvas.
Biedru pārskats.
Gada sākumā, mums bija 503 biedri.
Šogad uzņemti 17  jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 14 biedri un izstājušies 16 biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 490 biedri.
Pašreizējie goda biedri – Edīte Birzule, Lidija Budule, Dace Celinska, Ojārs Greste, 

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

Biedru pārskats vecuma grupās.
Gadi Skaits Procenti
15-30 19 3,8
31-50 59 12
51-70 115 23,5
71-80 115 23,5
81 un pāri 182 37,2
Valde.

Jānis Grauds – valdes priekšsēdis
Jānis Čečiņš – sekretārs, priekšsēža vietnieks, sarīkojumi
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors un tā sagatavošana, nama saimniecība, tīrīšana
Dimis Pešudovs – finances, apdrošināšana

Turpinājums 5.lpp.
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 8. augustā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 4. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

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

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

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

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Sidnejas Latviešu biedrības  
GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

svētdien, 2014. g. 17 . augustā, plkst. 13.00
Sidnejas Latviešu namā

Paredzētā darba kārta:
01. Sapulces atklāšana
02. Sapulces vadības vēlēšanas
  3. Goda biedru uzņemšana
04. 2013. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
05. 2013/2014. gada darbības pārskats
06. Revidenta ziņojums
07. Debates, pārskata un revidenta ziņojuma pieņemšana
08. SLB un tās nama saimniecības budžets 2014/2015. gadam
09. SLB valdes locekļu un valdes kandidātu vēlēšanas
10. Pārrunas un ierosinājumi.

Pagājušā  
un šinī  
gadā  

augstskolu 
beigušo  
ievērībai

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

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada aktā 
27. septembrī, lūdzu paziņojiet vārdu, 

iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Astrīdai Lodēnai, 3/70 Upper Pitt 
Street, Kirribilli, NSW 2061 vai ar epastu: 
ialodens@tpg.com.au līdz šā gada 13. 
septembrim. ■

Astrīda Lodēna
Studenšu Korporāciju Kopas 

Sidnejā viceseniore

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta 
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu 
personu vai organizāciju par izciliem 
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē 
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2014. gada jūlijā SLB ir apsveikusi    
Maiju Ķemmi, Ināru Zemīti, Guntaru 
Saivu, Jāni Meieru, Osvaldu Aizstrautu, 
Inesi Kamenyitzky, Visvaldi Eisleru, 
Tatjanu Vītolu,  Anitru Ihrigu un Silviju 
Līci. ■

Senioru saiets
Nākošais senioru saiets būs  

piektdien, 8. augustā, plkst. 12.00.
Augusta senioru saietā „apciemosim” 

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas 
svētkus, Bausku un Rundāles pili, un 
arī Latgali. 

Redzēsim dokumentālās filmas  
“Ulmaņlaiki 1918. gads” un “Barikādes”, 
kā arī jaunāko no Latvijas ziņām. 
Iepazīsimies ar Latvijas izcilo soprānu 
Kristīni Opolais un dzirdēsim/redzēsim 
viņas uzstāšanos. 

Starpbrīdī, ka vienmēr varēsim 
satikties un pačalot ar draugiem 
baudot ražīgās Dāmu kopas sniegtos  
gardumus. ■

Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde  
2. jūlijā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds protokolēja Ināra Graudiņa.

Jūnijā biedru skaits samazinājās 
uz 490 jo četri biedri izstājās. Vēl ir 
samērā ievērojams skaits biedru, kuŗi  
nav nokārtojuši šī gada biedru maksas.

Tuvojoties Kultūras Dienām valde 
atrada, ka ir jāizdara vairāki nama 
iekārtas uzlabošanas darbi. Vajadzēs 
izdot apmēram $70,000 lai veiktu šos 
darbus. Lielākie izdevumi ir sakarā ar 
jaunu podestu iegādi, zem skatuves 
virtuves atjaunošanu un telpu krāsošanu.

Tagadējā valdes izstaba tiks nodota 
sestdienas skolas vaidzībām un valde 
pārņems veco Rituma biroju sēdēm 
un sanāksmēm. Archīva dokumenti no 
valdes izstabas tiks novietoti jaunā SLB 
birojā. Augusta valdes sēde tiks noturēta 
jaunā valdes izstabā.

Valde pārsprieda 2014/15 gada 
budžeta trešo lasījumu un pieņēma 
grozījumus sakarā ar nama remonta 
darbiem. Ceturto lasījumu iesniegs 
augusta sēdei, lai to varētu vēl reiz 
pārlasīt un sagatavot pilnsapulces 
apstiprināšanai.

Valde piekrita iesniegt pilnsapulces 
apstiprināšanai paaugstināt iegul-
dījumus akcijās no $300,000 uz 
$600,000, kas pacels peļņu no 3.5% 

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, fax 
(02) 9744 7652, vai atstājamas Latviešu 
namā. ■

uz apmēram 6.0% gadā.
Jānis Čečiņš piedalījās un apsveica 

Aelaides Latviešu biedrību 65.g. jubilejas 
svētkos un SLB pārstāvis piedalīsies arī 
Melburnas Latviešu biedrības 65.g. 
jubilejā.

Ir ielūgts režisors Valts Pūce no 
Latvijas piedalīties Kultūras Dienu 
rīkošanā un ir iespējams, ka viņš ņems 
dalību Valsts Svētku pusdienās. ■

D.P.
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Imants Līcis – administrācija, telpu īre, 
kasieris, biedri, bibliotēka, grāmatnīca 
A. Priedīte - Rīga 

Rūdolfs Nemme – techniskā iekārta – 
(izstājās no valdes janvārī).

Ivars Šeibelis – senioru saieti, mājas lapa, 
inventārs

Andris Galviņš – skola, nama drošība un 
remonti 

Ilona Brūvere – sarīkojumi
Valdes kandidātos darbojās:
 Inese Pētersone – (uzņemta valdē 

februārī).
Valdes sēdes protokolē - Ināra Graudiņa

Šogad ir pārvēlami divi valdes locekļi: 
Jānis Čečiņš un Andris Galviņš.

Ārpus valdes darbojās: 
Sākumā Edīte Birzule un velāk Ināra 

Krūmiņa – Dāmu kopas priekšnieces
Baiba Liepiņa – veco ļaužu aprūpe Laima  
Juris Rīmanis – Rituma ekspedīcija 
Juris Liepiņš – juriskonsults 
Raimonds Krauklis – ziņu dēlis, Ritums.
Ojārs Greste – mājas lapas sastādītājs.

Valdes padomnieki:
Aldis Birzulis, Jānis Mačēns, Jānis Ronis, 

Jānis Treimanis.
SLB algoti darbinieki: 
Imants Līcis (administrāci ja un 

SLB pārskats
turpinājums no 1. lpp

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1994. gada
Anna Rasmane

Dzimis 1923. g. 23. jūlijā, Bunkā, Latvijā
Mirusi 2013. g. 27. decemrī, Warners Bay, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1976. gada
Laimonis Tīrums
Dzimis 1923. g. 13. jūlijā, Latvijā

Miris 2013. g. 28. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 2001. gada
Ērika Pakalna

Dzimusi 1925. g. 26. maijā, Rīgā, Latvijā
Mirusi 2014. g. 13. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1963. gada
Imants Ronis

Dzimis 1927. g. 14. janvārī, Rundāles pag., Latvijā
Miris 2014. g. 25. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Grāmatnīca), Ināra Sīkais, Heather Pooloo 
un Marita Lipska (grāmatvedes), Marita 
Lipska (nama apsaimniekošana) un 
Charles Pitt &Co. (Revidents)

Veco ļaužu aprūpi Laima financē 
Austrālijas valdības iestādes.

Paspārnes organzācijas.
• Dāmu kopa – vadītāja sākumā Edīte 

Birzule un tad pārņēma Ināra Krūmiņa
• Veco ļaužu aprūpe Laima – vadītāja 

Baiba Liepiņa 
• Ritums – redaktors Pēteris Kļaviņš 
• Pamatskola un Spēļu grupa – No Māras 

Moras (Moore) pārņēma Daiva Tuktēna.
• Valodas klase pieaugušajiem – vadītājs 

Valdis Krādziņš
• Sidnejas Latviešu teātris – valdes 

priekšsēde Ilona Brūvere 
• Sidnejas Latviešu Kultūras dienu koris – 

diriģenti Sandra Dragūna, Daina Kaina, 
Ivars Štubis.

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

• Tautasdeju kopa Jautrais pāris – vadītāji 
Iveta Rone un Juris Ruņģis. 

• Senioru saieti – Uldis Misiņš (miris) un 
Ivars Šeibelis

• Sporta kopa Spars – vadītājs Viktors 
Sīkais

 • Mūzikālais ansamblis Sidnejas mūzikanti 
– mūzikālā vadītāja Viktorija Mačēna. 

To darbības pārskati ir lasāmi šai 
izdevumā

SLB darbība. 
SLB valdei gadā bija vienpadsmit 

valdes sēdes.
SLB uzturēja un aprūpēja Sidnejas 

L a t v i e š u  n a m u .  N a m u  s a v i e m 
mēģinājumiem, sanāksmēm, izstādēm un 
sarīkojumiem lietoja biedrība un paspārnes 
organzācijas kā arī  vairākas korporācijas, 

korporāciju kopas, ALMA, SLOA un vēl citi. 
SLB arī izīrēja nama telpas cittautiešu 

organizācijām, kā piemēram “Baltic 
Commitee”, 14. jūnija aktam, Strathfield 
Musical Society, viņu koncertiem, un 
vietējām Korejiešu grupām. Kopā šie 
īrnieki maksā pāri par 60% no ieņemtajām 
telpu īrem, kas ir svarīgi arvien augošiem 
nama uzturēšanas izdevumiem. Mēs 
nevaram izsaimniekot neizdodot telpas kad 
tās nelieto latviešu organzācijas.

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

Sestdienās Latviešu namā notiek 
pamatskolas stundas, kā arī aktīva un 
ļoti labi apmeklēta “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 530 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, kā 
arī biedri var pārsūtīt naudu piederīgiem 
Latvijā. 

Bibliotēkā biedriem piejama plaša 
grāmatu izvēle. 

SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu 
laikos, kā arī pusdienām ceturtdienās.  Par 
kafejnīcu atbildīga dāmu kopa.

E l v ī r a s  P a l a v a s  s t i p e n d i j u 
maznodrošinātiem latviešu valodas 
studentiem Latvijā turpinam ar Vītolu fondu 
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 
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deviņdesmit gadu mijās.
Biedrība atbalsta SLB pamatskolu un 

spēļu grupu, kā arī jauniešu  piedalīšanos 
pasākumos kā Sidnejā, tā citos latviešu 
centros. 

Arī  š inī  darbības gadā SLB i r 
atsaukusies uz vairākiem lūgumiem 
atbalstīt jauniešus piedalīties Annas 
Ziedares vasaras vidusskolā, 3x3 saietā, 
Dziesmu svētkos un Sveika Latvija 
braucienā., 

SLB un pajumtes organzāciju rīkoti 
sarīkojumi:

Augustā – Ināras Krūmiņas referāts – 
Trīs nedēļas Japānā.  SLB pilnsapulce.  
SLT rīkota viesizrāde – Tāda es esmu – 
Zane Daudziņa.

Septembrī – SLT rīkota viesizrāde 
– Vectēvs – Vilis Daudzīņš, Brigitas 
Voitkusas referāts, LU dibināšanas atceres 
akts, Filmu izrāde – Latvietim būt un 
Dziesmu svētki – tautas kustība.

Oktobrī –  Sidnejas Latviešu vīru 
koŗa koncerts.  SLT literārā pēcpusdiena.  
Latviešu Kredītkooperatīva infor-mācijas 
sapulce, 

2013-2014 gada SLB kases pārskats

2012/2013 
Izpildīts

 2013/2014 
Izpildīts 

2013/2014 
Budžets

2014/2015 
Budžets

Ienākumi

10,320$          Biedru naudas 8,600$            10,200$        10,330$          
35,246$          īres ienākumi  - Latviešu nams sveštautiešiem 25,093$          29,900$        26,925$          
11,763$          īres ienākumi  - Latviešu nams latviešiem 10,786$          13,100$        14,450$          
24,000$          SLB Dāmu kopa - kafejnīca 16,000$          24,000$        16,000$          

125,098$       Noguldījuma augļi 130,086$        104,000$      117,500$       
5,830$            Ritums abonmenti & sludinājumi 5,403$            7,000$          5,780$            
3,156$            Rīgas Grāmatnīca un naudas sūtijumu nodokli 3,203$            4,100$          4,225$            
1,338$            Dažādi ienākumi ( ziedojumi) 10,488$          420$              3,000$            

216,750          KOPĀ 209,659$        192,720$      198,210$       

Izdevumi
7,008$            Administrācija, grāmatvedība utl 13,273$          19,600$        12,800$          

24,729$          Amortizācija 26,263$          
28,615$          Algas 32,930$          30,000$        35,500$          

5,626$            Tīrīšana 12,803$          10,000$        5,000$            
25,973$          Apdrošināšana 22,897$          27,650$        24,000$          
34,811$          Elektrība, telefons, ūdens & nodokļi 41,600$          42,700$        47,200$          

5,797$            Sarīkojumi 9,200$            10,000$        10,000$          
669$               Bēru pabalsti 406$                5,000$          1,000$            

9,272$            Pabalsti & ziedojumi 8,335$            15,000$        11,500$          
16,362$          Rituma izdevumi 20,005$          16,500$        27,000$          
46,340$          Remonti  & apsaimniekošana 16,965$          38,500$        55,000$          

4,091$            Revizija 5,080$            5,500$          5,000$            
-$                Vēstures grāmata - NSW -$                20,000$        -$                
245$               Dažādi 918$                -$               1,850$            

209,538          KOPĀ 210,675$        240,450$      235,850$       

7,212            SLB Darbības gada atlikums/iztrūkums 1,016-$          47,730-$      37,640-$          
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Novembrī – SLT trīs izrādes – Blaumanis 
un mēs.  Melburnas kausa izprieces.  Kino 
kluba filmu izrāde, Valsts svētku pusdienas.  
Valsts svētku akts – uzrunu teica Rolands 
Lappuķe.  AL 55. Kultūras dienu atbalsta 
danču vakars.

Decembrī – SLB Senioru saieta eglīte, 
SLB darbinieku eglīte, Laimas eglīte. 
Skolas eglīte.

Janvārī – Atceļā no Vasaras viduskolas, 
Intas un Artura Uškāni  kopā ar Sidnejas 
mūzikantiem – danču vakars par labu AL 
55. KD.

Martā –  Draudzīgā aicinājuma 
sarīkojums – skola.

Aprilī – Biedru pēcpusdiena un koncerts 
– Margarita Balanas (vijole) un Ilze Dzērve 
(klavieres).  SLB Dāmu kopas sarīkojums.

Maijā – Kino kluba filmu izrādes.  
Tikšanās ar Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdētāju Gunti Gailīti un viņa referāts.  
Vakariņas ar Gunti Gailīti.

Jūnijā – Apvienotās Baltiešu komitejas 
rīkots 14. jūnija atceres akts, Jāņu 
sarīkojums – rīkoja AL55. KD rīcības 
komiteja un uzstājās Jautrais pāris un 
skolas saime.   

Katru mēnesi - otrā piektdienā Senioru 
saiets un katru cetrurtdienu pusdienas.  
Sākot ar jauno gadu ceturtdienu pusdienas 
vairs nenotiek tai nedēļā kad Senioru 
saiets.

Finasiālais pārskats.
Ievietots 7. lpp. šinī Ritumā.
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 .  ■

Jānis Grauds
SLB valdes priekšsēdis.

Senioru saieti
Senioru saieta darbības pārskats par 
2013/2014. gadu   

Februārī aizejot viņsaulē, mūs atstāja 
Senioru saietu vadītajs Uldis Misiņš. Uldis 
saietus vadīja daudzus gadus, un mums 
visiem viņš ļoti pietrūks. Pagājušā darbības 
gadā mums bija 10 saieti un Ziemassvētku 
mielasts ar priekšnesumiem. Saietu 
dalībnieku skaits turas stabīls ar ap 40-45 
dalībniekiem, Ziemassvētku sarīkojumā 
gan bija ap desmit cilvēku mazāk nekā 
iepriekšējā gadā (ap100). Senioru saietus 
vada Ivars Šeibelis ar palīgiem kasieri 
Irēnu Dzirnekli 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 
sagādāja  bagātīgu mielastu  mūsu 
Ziemassvētku sarīkojumam. Ja nebūtu šie 
Dāmu kopas pakalpojumi nezinu vai mūsu 
saieti varētu turpināties. Sirsnīgs paldies 
no visiem senioriem Dāmu kopas dāmām 
par viņu gādību. 

Z i e m a s s v ē t k u  s a r ī k o j u m a 
programmu sagatavoja un vadīja un 
sniedza priekšnesumus Imants Līcis. 
Sarīkojumu, pēc mācītāja Kolvina 
Makfersona (McPherson) vadītā svētbrīža, 
ar priekšnesumiem kuplināja  Ingrīda 
Rēbauma, Raimonds Sokolovskis, Andrejs 
Mednis, Ilze Viļuma, Ilona Brūvere un 
Marita Lipska.

Tā, kā tagad no interneta ir pieejamas 
Latvijas TV un daudzas citas programmas, 
Osvalds Aizstrauts ir pārtraucis mums 
piegādāt TV raidījumu ierakstus uz video 
diskiem no Rīgas. Esam Oskaram lielu 
pateicību parādā par lielo darbu ko 
viņš veica daudzus gadus ierakstot 
un atsūtot  mums labu mater iā lu 
saietiem. Veidojam saietus pēc iespējas 
daudzpusīgus, uzaicinam runātājus sniegt 
kādu referātu vai stāstījumu, skatamies 
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Ritums 
SLB informācijas biļetēns Ritums  2013 

/ 2014. darbības gadā tika sagatavots un 
izsūtīts 11 reizes.

SLB biedru skaits šī darbības gada 
beigās bija 490. Ritumu saņem 389 biedri 
un 55 pārējie Rituma abonetāji, no tiem 
20 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek aizsūtīti 
citām biedrībām, bibliotēkām, u.c. 381 
Ritumi  tiek aizsūtīti Sidnejā, Kanberā 
un citur Jaundienvidvelsā dzīvojošiem 
abonentiem, 41 uz citām Austrālijas 
pavalstīm un 16 uz ārzemēm.

Ritumu  sagatavo, iespiež  un izdod 
Sidnejas Latviešu namā. 

Rituma redaktors un salicējs ir Pēteris 
Kļaviņš. Redakcijā vēl darbojas Raimonds 
Krauklis. un Kristīne Kugrēna, kas 
pārraksta manuskriptus.

Ritumu iespiešanai sagatavo Pēteris 
Kļaviņš, Kristīne Kugrēna un Raimonds 
Krauklis. Iespiešanu veic Andrejs Ginters, 
Pēteris Strungs, Juris Kažoks. 

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

Redakcija saka sirsnīgu paldies visiem 
tālākminētiem korespodentiem, kuŗi 
kuplināja Rituma saturu ar rakstiem, 
dzejām un kritiku visās Rituma nodaļās 

dokumentālfilmas, izvilkumus no Latvijas 
TV raidījumiem, koncertu izvilkumus, ka 
arī dažas apmēram stundu gaŗas filmas. 

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

– darbības pārskatos, lasītāju domās, 
latviešu organizāciju darbā un citur. 
Korespondenti bija (alfabētiskā kārtībā): 
Anita Apele, Linda Baļčūne, Aldis Birzulis, 
Edīte Birzule, Andrejs Briedis, Ilona 
Brūvere, Dace Celinska, Jānis Čečiņš, 
Skaidrīte Dariusa, Vita Diķe, Linda 
Galviņa, Ojārs Greste, Jānis Grauds, Ināra 
Graudiņa, Daina Grosa, Kārlis Gulbergs, 
Baiba Haringtona, Daina Kaina, Iveta 
Kaņepe, Pēteris Kļaviņš, Juris Krādziņš, 
Raimonds Krauklis, Jānis Krēliņš, Vita 
Kristovska, Rolands Krutovs, Zanda 
Krūze, Ieva Lapiņa, Anda Līce, Imants 
Līcis, Baiba Liepiņa, Marita Lipska, Pēteris 
Manass, Andrejs Mežmalis, Anita Misiņa, 
Uldis Misiņš, Māra Mora,  Ilga Niradija, 
Inese Pētersone, Richards Puisēns, Pauls 
Raudseps, Lauma Reinfelde, Inta Rodžera 
(Rogers), Andra Rone, Iveta Rone, Vija 
Sieriņa, Raimonds Sokolovskis, Andris 
Staklis, Sarma Strazda, Ivars Šeibelis, 
Līga Strunga, Aina Sveile, Maruta Dēliņa-
Tauriņa, Valda Teilora (Taylor), Ieva 
Trankele, Daiva Tuktēna, Helmuts Vabulis, 
Skaidrīte Veidnere, Toms Veidners, 
Ilze Viļuma, Rita Vīksniņa, Vilis Vītols, 
Gundega Zariņa un Juris Zemītis.

Redakc i ja  ar ī  pate icās v isām 
organizācijām un individiem, kuŗi atbalstīja 
Ritumu ievietodami sludinājumus un 
ziņojumus Rituma slejās. 

Katrā Rituma izdevumā tiek ievietotas 
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 
Ziņas, kuŗu atbildīgais 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“ 
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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
Rituma  redaktors

SLT pārskats
2013 / 2014. gada darbības pārskats.

G a d u  i e s ā k ā m  a r 
Literāro pēcpusdienu veltītu  
dzejniecei, lugu rakstniecei 
un romānu tulkotājai Elīnai 

Zālītei (1898-1955). Priekšlasījumu par 
rakstnieci sniedza Andris Kariks, dzejoļus 
lasīja Kārlis Gulbergs, bet darbu un it kā 

dzīves ilustrāciju deva fragmenti no 1979. 
gada filmas Agrā rūsa.

Augusta pēdejā nedēļas nogalē mēs 
uzņēmām viesus no Rīgas, Zani un Vili 
Daudziņus, un viņiem palīdzējām ar 
viesizrādēm – Tāda es esmu un Vectēvs.

Tā kā 2013. gads bija Blaumaņa gads 
- atzīmējot viņa 150, tad arī SLT nosvinēja 
viņa dzimšanas dienu ar izrādi. Bija grūti 
izvēlēties kuŗu lugu izrādīt, jo tik daudzas pa 
tiem gadiem jau ir uzvestas. Tādēļ režisore 
Ilona Brūvere nolēma nedot priekšroku 
nevienai no Blaumaņa lugām, bet gan 
savīt vienā kaleidoskopiskā izrādē ainas no 
vairākām viņa lugām, kā arī pievienot dzejas 
un citu autoru darbus kas saistīti ar Blaumani. 
3 izrādēs Mārtiņa Siliņa zālē piedalījās 
gandrīz vai viss SLT ansamblis kā arī jaunie 
talanti. Gada otrajā pusē izvēlējāmies 
neuzvest izrādi, bet gan koncentrēt spēkus 
gatavojoties uz lieluzvedumu Burvis no Oza 
zemes 55. kultūras dienām. ■

Jānis Čečiņš
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SLB spēļu grupa,  
pamatskola un  

vidusskola.
Sidnejas Latviešu biedrības spēļu 
grupas, pamatskolas un vidusskolas 
2013. / 2014. gada darbības pārskats. 

Skolas gadu uzsākām 1. februārī ar 
sapulci un talku. Tās pašas dienas vakarā 
notika SPARA peldēšanas sacensības, 
kur piedalījās arī spēļu grupa.

1. martā skola Māras Mores vadībā 
novadīja Draudzīgo aicinājumu skolas 
dalībniekiem un ģimenēm. 

15. martā notika Spara pusdienas un 

SLB grāmatnīca  
Rīga

2013 / 2014. gada darbības pārskats
Grāmatnīca ir atvērta četras dienas 

nedēļā un stundu pirms l ielākiem 
sarīkojumiem. Tur var iegādāties jaunas vai 
lietotas grāmatas, latviskas apsveikumu 
kartiņas, tautiskas rotas lietas, dažādus 
rokdarbus, kompaktdiskus, DVD un 
mūzikas kasetes, 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 salīdzinot 
ar banku cenām. 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.

Sidnejas Latviešu biedrība abonē 
Latvijā izdoto Latvijas Avīzi un Mājas Viesi 
un žurnālu Ir, kas ir pieejami lasītājiem 
kafejnīcā. ■

Imants Līcis

apbalvošana, kur bērni saņēma trofejas 
par piedalīšanos Latviešu vieglatlētikas 
sacensībās skolas brīvdienu laikā un 
peldēšanas sacensībās. Mēs pateicamies 
Vikoram Sīkajam, Tomam Veidneram 
un citiem Spara organizētājiem, kuŗi 
mūsu bērniem dod iespēju piedalīties 
gan peldēšanā, gan vieglatlētikā un 
basketbolā. 

Šogad Lieldienas svinējām 12. aprīlī 
turpat Latviešu nama telpās. Lai gan 
nevarējām atļauties īrēt draudzes nama 
telpas un izpalika izdarības ārā, tik un tā 
bija jautri un bērni bija sajūsmā par olu 
krāsošanu un ripināšanu.

Ģimenes diena notika 10. maijā, un 
ģimenes ieradās kuplā skaitā. 

Skola piedalījās arī Jāņu sarīkojumā.
Spēļu grupu apmeklē 9 bērni ar 

vecākiem / vecvecākiem. Šogad spēļu 
grupu vada Māra Goldsmite. Bērnu 
vecumi ir no 12 mēnešiem līdz 4 gadiem. 
Spēļu grupa sākas 10.00 un turpinās 
lidz 11.30 Mārtiņa Siliņa zālē. Sandra 
Dragūna dzied kopā ar bērniem un 
mammām un tētiem. Rīts sākas ar 
dziedāšanu, tad pāriet uz līmēšanu un 
citām nodarbībām, un beidzas ar ēšanu. 
Bērni arī spēlējas ar mantiņām un klausās 
pasaciņas. 

Spēļu grupa piedalās SLB pamat-
skolas sarīkojumos, sporta nodarbībās 
un izbraukumā. 

Šogad mūsu skolas vadību no Māras 
Mores ir pārņēmusi Daiva Tuktēna un 
viņai palīdz visi vecāki. Kopā visus darbus 
paveikt ir vieglāk un daudz jauku ideju par 
skolas darba uzlabošanu rodas pašas 
no sevis. Valda Teilore turpina skolas 
kasieres un sekretāres darbu piepalīdzot 
arī citur, kur vajadzīgs. Toms Veidners ir 
vecāku pārstāvis.

Jaunumi ir arī virtuvē. Lolita Jurāne 
un Linda Galviņa ar saviem palīgiem 
organizē gardas pusdienas un Pauls 
Svilāns ar saviem palīgiem piedāvā 



12

garšīgu kafiju Latvijas Radio 2 mūzikai 
skanot. Ir jauka atmosfēra pusdienas laikā 
un vecākiem patīk pavadīt laiku Latviešu 
nama kafejnīcā kamēr bērni mācās. Esam 
pateicīgi, ka varam kafejnīcā nopirkt arī 
Krūmiņa kundzes garšīgās maizītes un 
Celinska kunga ceptos pirādziņus.  

Skolā šogad ir par 4 skolniekiem vairāk 
nekā pagājušogad – 28 skolnieki piecās 
klasēs. Šogad skolu sagatavošanas klasē 
uzsāk 7 jauni bērni un jaunā skolotāja 
Elita Luce. Priecīgs jaunums! Skola sākas 
9.30 un klases beidzas 13.00. Klasēm 
šogad vieglākai atšķiršanai piešķīrām 
zvēru nosaukumus. Paši mazākie 8 bērni 
ir Lācīši un viņus māca Dace Celinska, 
nākamie 7 ir Zaķīši un viņus māca mūsu 
jaunā skolotāja Elita Luce, 5 Pūcītes uz 
maiņām skolo Valda Teilore un Ingrīda 
Veidnere, 4 Lapsu klasi vada Valdis 
Krādziņš un visbeidzot vidusskolas 4 
Stārķu bērnu skolotājas ir Vija Sieriņa un 
Marita Lipska.

Visās klasēs māca latviešu valodu, 
vēsturi, ģeografiju, kultūras mācības, 
dziedāšanu un dejošanu. Dziedāšanu 
māca Sandra Dragūna. Tautas dejas 
vada Linda Galviņa, Andris Galviņš un 
Sarma Strazda. 

Vēl pie mūsu jaunumiem jāmin, ka 
skolai tagad ir iekārtots bezvadu internets 
un klasēs lietojam planšetdatorus 
mācībām, ko iegādājāmies ar Latvijas 
atbalsta naudu diasporas skolām un 
Austrālijas valsts pabalstiem. Arī esam 
saņēmuši jaunas grāmatas no Latvijas. 
Paldies Latvijai, kas pat krīzes laikā 
atrod naudu latvietības saglabāšanai 
Austrālijā un Latviešu biedrībai par 
telpām un Ineses Pētersones vadītajam 
kinoklubam, kas mums ziedoja naudu. 
Ar prieku pieņemsim arī jebkādu citu 
palīdzību. Ir pārkārtota un uzlabota skolas 
bibliotēka.  

Skolas bērnu vecāki tagad katru 
nedēļu saņem skolas biļetenu Zušu Ziņas 

par kuŗa nosaukumu bija un turpmāk 
katru gadu būs konkurss.

Atlikušajā gada pusē paredzēts 
rīkot tirdziņu lai vāktu naudu nākošā 
3x3 atbalstam, kur gatavojas piedalīties 
daudzas skolas ģimenes. Par to ziņosim 
atsevišķi. Lūdzu nāciet un atbalstiet. Ir ļoti 
svarīgi, ka mūsu bērni redz, ka latviski 
runā ne   tikai Latviešu namā Sidnejā, bet 
ir arī bērni Melburnā, Adelaidē un citur 
Austrālijā ar kuŗiem var spēlēties latviski. 

Vēl cītīgi gatavojamies Kultūras 
dienām. Ilona Brūvere ir iesaistījusi mūsu 
bērnus teātra uzvedumā, Sarma Strazda 
un Linda Galviņa vada tautas deju 
mācīšanos un Linda Galviņa un Māra 
More palīdz bērniem sagatavot mākslas 
darbus Kultūras dienu izstādei.

Vēl labprāt izmantojot iespēju 
publicēties Ritumā lūdzam palīdzību 
vietējai latviešu sabiedrībai jaunu 
skolotāju meklēšanā, mums ir skolotāju 
trūkums un labprāt aicinām pieteikties, ja 
kādam būtu vēlēšanās papildināt mūsu 
labo skolotāju saimi. ■

Daiva Tuktēna 

Sporta kopa Spars
Spara prezidents ir Viktors Sikais 

un kasieris ir Toms Veidners. Kopā 
ir 30 biedri. Spara viriesi spēlē katru 
ceturdienas vakaru Benkstaunā. Šī 
gada janvārī Spara vīrieši piedalījās 
Juŗa Katužana piemiņas turnīrā. Turnīru 
rīkoja sporta klubs Daugava un bez 
spariešiem piedalījās arī Daugava un 
Metallurgs no Kanberas. Spars uztur 
stingras saites ar SLB pamatskolu un 
šajā darbības gadā Spars rikokoja SLB 
pamatskolas bērniem viegatlētikas 
un peldēšanas sacensibas. Šī gada 
martā, Spars rīkoja apbalvošanas 
pēcpusdienu latviešu Nama. Šogad 
Spars piedalīsies arī Austrālijas Latviešu 
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Sidnejas Latviešu 
vīru koris

Sidnejas Latviešu vīru 
koris aizvadīja ražīgu 2013. 
gadu. Valde noturēja trīs 
valdes sēdes pārrunājot 
k o ŗ a  d a r b ī b u .  K o ŗ a 
valdes sastāvs ir koŗa 

priekšsēdis Gunārs Zodiņš, diriģente Daina 
Jaunbērziņa, priekšsēža vietnieks Ivars 
Birze, sekretārs Andris Kristovskis, kasieris 
Eigits Timermanis un nošzinis un archivārs 
Raimonds Krauklis. Svētdien, 6. oktobrī 
koris nodziedāja savu gadskārtējo koncertu 
kuŗā piedalījās 28 vīri. Koris, 24 vīru 
sastāvā, kuplināja 16. jūnija sarīkojumau. 
1. decembrī vīru koris dziedāja baznīcas 
sarīkojumā (27 dziedātaji). Mēģinājumus 
regulāri apmeklēja ap 27 dziedātāju. 

SLVK noslēdza savu darbības gadu 
ar eglītes sarīkojumu 7. decembrī, 
kuŗā piedalījās 25 dziedātāji kopā ar 
piederīgiem un atbalstītājiem. Šis bija 
viens no kuplākiem sarīkojumiem koŗa 
saimē. Labs noslēgums 2013. gadam. ■

Gunārs Zodiņš.

SLB bibliotēka
2013 / 2014. gada darbības pārskats.

Bibl iotēka i r  atvēr ta lasī tā j iem 
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 grāmatas, 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. Diemžēl, pēdējā gadā lasītāju 
skaits ir stipri samazinājies. ■

Imants Līcis

Jautrais pāris
Aizgā juša jā  gadā, 

tautas deju kopā Jautrais 
pā r i s  i r  de j o j uš i  22 
dejotāji, 14 meitenes un 
8 puiši. Par pavadījumu 
mēģinājumos ir gādājusi 

Sandra Dragūna, un uz uzvedumiem 
viņai palīgā ir nākuši Sidnejas mūzikanti. 
Jautro pāri vadīja Juris Ruņģis un Iveta 
Rone.

2013. gada septembrī Jautrais 
pāris piedalījās Eurofest sarīkojumā, 
decembrī tautas deju kopas Ritenītis 
60. gadu jubilejā Meburnā un 2014. 
gada jūnijā – Sidnejas latviešu Jāņu 

sarīkojumā. Gatavojamies atkal šogad 
septembrī uz Eurofest, kā arī uz 
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
tautas deju uzvedumu, decembrī, 
Sidnejā. 

Jautrais pāris pulcējas uz mēģi-
nājumiem ik piektdienu, pulksten 19.30, 
Sidnejas Latviešu namā. Kā vienmēr, 
mēs mīļi gaidīsim jaunus dejotājus un arī 
bijušos dejotājus, kas vēlētos atgriezties 
dejotāju saimē. Ceram, ka Jautrais pāris 
un Trakais paris (t.i. bijušie Jautrā pāŗa 
dejotāji) varēs kuplā skaitā piedalīties 
Kultūras dienās. ■

Iveta Rone

meistarsacīkstēs (ALM) Sidnejā, ar 
divām vīriešu basketbola komandām, 
vienu sieviešu komandu un vienu 
jauniešu komandu.

Toms Veidners 
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LATVIJAS PASES
 Latvijas Republikas mobīlā pasu darbstacija darbosies no
 šā gada 14. līdz 17. augustam Sidnejas Latviešu Namā. 

 Jaunas pases varēs noformēt personas, kas ir iepriekš 
 rakstiski pieteikušās.

 Ir paredzēta sekojošā darba kārtība:-

 14. augustā no pulkstens 9.30 līdz 17.00 personām ar
   uzvārdu, kas sākās ar burtiem A līdz G 

 15. augustā no pulkstens 9.30 līdz 17.00 personām ar
   uzvārdu, kas sākās ar burtiem  H līdz M 

 16. augustā no pulkstens 9.30 līdz 17.00 personām ar
   uzvārdu, kas sākās ar burtiem  Ń līdz R 

 17. augustā no pulkstens 9.30 līdz 13.00 personām ar
   uzvārdu, kas sākās ar burtiem S līdz Z 

 Vispārēja informācija:

 a) Pases maksās līdz $175.00 atkarībā no vecuma. 
   Maksājumu par pasi pieņems tikai skaidrā naudā. 

 b) Līdzi jāņem personības apliecinājoši dokumenti kā 
   piemēram iepriekšējā LR pase, Austrālijas pase; ja vēlas 
   mainīt uzvārdu, tad laulības apliecība ar apostilli.

 c ) Bērniem līdz 15 gada vecuma klāt jābūt vienam 
   vecākam, kas ir LR pilsonis.

Aldis Birzulis
LR goda konsuls Sidnejā
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Sidnejas Mūzykanti
Sidnejas Mūzykanti pastāv kā radoša 

vienība kuŗa spēlē sarīkojumos un 
pasākumos pēc vajadzības. Sastāvā 
ir dzirdāmas: vijoles, čells, kontrabass, 
klavieres, ģitāra, basģitāra, stabule, 
kokle, akordeons, balss un perkusijas 
instrumenti. Sidnejas Mūzykantu sastāvs 
ir mainīgs, atkarībā no mūzikantu 
piejamības sarīkojumu laikā. 

Sidnejas Mūzykantus SLB paspārnē 
nomināli pārstāv Viktorija Mačēna. Šā 
gada janvārī bija atkal prieks spēlēt danču 
vakarā kopā ar Artūru Uškānu, kuŗu mēs 
uzskatam par mūsu darbības iedvesmi un 
tādēļ arī saucamies ‘Mūzykanti‘ godinot 
viņa latgaliešu izcelsmi. Šogad esam 
spēlējuši dažādos sastāvos Jāņu, tautas 
dejām un dančiem un paredzam lielu 
rosību AL55.KD ietvaros šī gada beigās. ■

Andris Kariks

SLB Dāmu kopa
Pagājušā 2013/2014 darbības gadā 

SLB Dāmu kopa turpināja sekmīgi 
darboties. Mūsu locekles čakli strādāja, 
kaut aktīvo darbinieču skaits veselības dēļ 
ir samazinājies. Visbiežāk darbus veica 
valdes locekles.

Dāmu kopa (DK) atzīmēja savu 40 gadu 
darbību gadskārtējā sarīkojumā šā gada 27. 
aprīlī kā arī tai pašā laikā godināja četras 
darbinieces, kuŗas bija darbojušās visus šos 
dadus – Viju Bruzguli, Ināru Krūmiņu, Ilgu 
Mačēnu un Inu Roni. Katrai tika pasniegtas 
40 rozes.

Novembrī DK rīkoja 18. novembŗa 
pusdienas ar bagātīgu auksto galdu; SLB 
biedru pēcpiusdienā DK pasniedza karstas 
pusdienas, kā arī pīrāgus, maizītes un 
torti. Senioru eglītes sarīkojumā, decembrī, 
Dāmu kopa pasniedza aukstas pusdienas 
apmēram 90 viesiem. Jāņu sarīkojumā, 

kā parasti, tika gatavotas siltas pusdienas, 
jāņusiers, pīrāgi, maizītes, kūkas un tortes. 
Nebija aizmirsti arī „Laimas” klienti Jāņos 
ar siltām pusdienām un jāņusieru. Uz 
pieprasījumu tika rīkoti gan aukstā galda 
mielasti, gan arī maizīšu mielasti. Tā kā 
kopas darbinieču skaits ir krities, trūkst 
darbinieces, kas nāk ceturtdienu pusdienu 
saimniecēm palīgā.

Šā gada beigās Sidnejā būs Kultūras 
dienas un darba būs daudz, tādēļ katra 
palīdzīga roka būs ļoti vēlama. Arī turpmāk 
Dāmu kopa ar prieku piņem pasūtinājumus 
dažādu maltīšu gatavošanai sanāksmēm 
vai viesībām Latviešu namā, ja viesu skaits 
ir vairāk kā 20. Ar šo gadu ceturtdienu 
pusdienas tiek rīkotas apmēram trīs reizes 
mēnesī, nenotiek tanīs nedēļās, kad ir 
Senioru saiets.

No šā gada peļņas SLB kasē ir iemaksāts 
$16,000; citi ziedojumi ir $850, Okupācijas 
mūzejam $2,000. Dāmu kopas ienākumi 
stipri samazinājušies, jo sarīkojumu skaits 
arī ir sarucis.

Liela pateicība visām dāmām, kas 
ziedojušas daudz laika un līdzekļus lai 
kopas darbība sekmētos.

Vislielāka pateicība pienākas skretārei 
Ivai Trankelei, iepriekšejai priekšniecei 
Edītei Birzulei, kasierei Inai Ronei kā arī 
ceturtdienu pusdienu saimniecēm un 
darbiniecēm. ■

Ināra Krūmiņa,
DK priekšniece

Sidnejas Latviešu 
Kultūras dienu koris 

Šā gada sākumā darbību sāka Sidnejas 
Latviešu Kultūras dienu koris. Koŗa diriģenti 
ir Daina Kaina un Sandra Dragūna. Koŗa 
mēģinājumi notiek trešdienas vakaros 
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē. ■

P. Kļaviņš
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Otrā	  filma	  plkst.	  15:40	  

Biļešu	  cenas:	  	  
$10	  viena	  filma	  
$15	  divas	  filmas.	  
Bērniem	  ieeja	  bez	  maksas.	  
	  
	  

Visa	  peļņa	  Bek	  ziedota	  55.	  Kultūras	  dienām	  Sidnejā.	  
kinoklubs.sidneja@gmail.com	  vai	  0499	  145	  824	  

	  

sestdien,	  2014.	  g.	  9.	  augustā	  
Sidnejas	  Latviešu	  namā	  

Darbosies	  arī	  kafejnīca	  

	  
	  Plkst.	  14:00	  

Tikšanās	  ar	  filmas	  "Svešais"	  režisori	  

Lūciju	  Ločmeli	  
	  

un	  filmas	  

Svešais	  
	  

(1988,	  spēlfilma)	  
izrāde	  

Sniegs	  
	  

(2012,	  dokumentālā	  filma)	  

Latviešu	  valodā,	  bez	  sub2triem.	  Filmas	  garums	  66	  min.	  
Režisore:	   Lūcija	   Ločmele	   Lomās:	   Česlavs	   Glaudāns,	   Arnis	  
Līcī2s,	  Juris	  Strenga,	  Zilākalna	  Marta	  -‐	  Marta	  Rācene	  

Filma	  latviešu	  valodā	  ar	  angļu	  sub2triem.	  Filmas	  garums	  34	  
min.	  
Režisore:	  Laila	  Pakalniņa	  



17

Jāņu svinības  
Sidnejas  

Latviešu namā 
Šogad Jāņu svinības 

rīkoja Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienu rīcības 
komiteja Jāņa Čečiņa vadībā. 

J a u  v a i r ā k k ā r t ē j o s 
Latvijas apmeklējumos esmu 

novērojis, ka Jāņu svinības lielāko tiesu 
notikušas lietainā un vēsā laikā. (Tā tas 
esot bijis arī šogad). Kad par to apjautājos 
Rīgā, man Pēteris B. kā teiku vai nostāstu 
pastāstīja, ka kādreiz senatnē Jāņi esot 
svinēti tagadējā Pēterdienā, un laiks bijis 
vienmēr labs, bet tad svinēšana pārcelta 
uz vakaru pirms Jāņa Kristītāja dienas 
24. jūnijā un no tā laika bijis slikts laiks 
un radusies paruna: Līst kā pa Jāņiem! 
Vai nu šī iemesla dēļ, domājot ka laiks 

visā pasaulē vienāds, vai arī kāda cita 
iemesla dēļ, Jāņu svinības šogad Sidnejā 
rīkoja dienu pirms Pēterdienas, 28. jūnijā. 

Laiks gan te ir apgriezts, tādēļ 
Ziemassvētkus svinam vasarā, bet Jāņus 
ziemā. Kādreiz mans sens draugs reiz 
izteica domu, ka Jāņus vajadzētu pārlikt 
uz šejienes vasaru, bet Ziemassvētkus 
uz šejienes ziemu. Tas nu gan līdz šim 
nav izdarīts, bet, varbūt, kādreiz.

Sarīkojums iesākās ar pusdienām: 
cīsiņiem ar kāpostiem un apziestu maizi, 
bet pēc tam vai arī kopā varēja iegādāties 
pīrāgus, smalkmaizes un kūkas ar kafiju 
vai tēju, bet piedzeršanai arī karstvīnu, 
auksto vīnu, alu vai limonādi.

Saulgriežu, kas gan nav vasaras 
saulgrieži, bet saulgrieži tomēr, svētkos 
rīkotāji bija izdevuši dziesmu lapiņu ar 
gluži piemērotiem vārdiem, kas skanēja:

Gaŗa, gaŗa Jāņu nakts, līgo, līgo,
Zemes lodes dienvidos, līgo.

Auksta, auksta Jāņu nakts, līgo, līgo
Karsts gunis, alus, siers, līgo

Sausa, sausa tā zemīte, līgo, līgo
Kur tautieši Jāņus svina, līgo

Pin vainadziņu Jāņu naktij, līgo, līgo
Eikaliptu lapiņāmi, līgo
Zem dienvidkrusta zvaigznītēmi, līgo, līgo
Mēness silda skorpionu, līgo

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis
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plkst.	  19:00	  

Biļešu	  cena:	  $10	  
	  

Visa	  peļņa	  2ek	  ziedota	  55.	  Kultūras	  dienām	  Sidnejā.	  
kinoklubs.sidneja@gmail.com	  vai	  0499	  145	  824	  

Četri	  bal2	  krekli	  
	  

1967	  (muzikāla	  spēlfilma)	  

	  

Ceturtdien,	  2014.	  g.	  21.	  augustā	  
Sidnejas	  Latviešu	  namā	  

	  

Darbosies	  arī	  kafejnīca	  

Latviešu	  valodā,	  ar	  angļu	  sub5triem.	  Filmas	  garums	  76	  min.	  
	  

Režisors:	  	  Rolands	  Kalniņš	  
Lomās:	   Dina	   Kuple,	   Uldis	   Pūcī5s,	   Līga	   Liepiņa,	   Pauls	  
Butkēvičs,	  Arnolds	  Liniņš	  u.c.	  
Māra	  Čaklā	  dzeja	  un	  Imanta	  Kalniņa	  mūzika	  
	  

Filma	  no	  cikla	  
Rolanda	  Kalniņa	  aizliegtās	  filmas	  
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No šīs lapiņas Jāņudienas 
svinības iesākās ar kopdziesmu 
Visu gadu Jānīts nāca .  Pie 
mikrofona ar vijoli rokā stāvēja 
Andris Kariks, kas vadīja vakara 
programmu līdzīgi kā Andrē Rieu 
ar vijoli rokā vada savus pasaules 
koncertus Vīnē, Heidelbergā, 
Māstrichtā un citur. Programmu 
iesāka pamatskolnieki ar spēļu 
grupu resp. bērndārzniekiem, un 
tie bija paši priecīgākie Jāņusvētku 
svinētāji gan dziedot, gan dejojot. 
Pirmai dziesmai sekoja rotaļa 
Tūdaliņ, tagadiņ jauniešiem kopā 
ar vecākiem gan gados, gan 
rados. 

Pēc otrās kopdziesmas ar 
ievada vārdiem Sit, Jānīti vaŗa 
bungas, sekoja  dejas Jautrā pāŗa 
izpildījumā: Aizpurves deja, Vai tā 
mana vaina bija un teatrālā apdarē 
Krākovjaks.

Pēc tam rotaļas: Kas dārzā, 
kas dārzā, Ādamam bij septiņ’dēli 
(Ne tie ēda, ne tie dzēra, ne tie zin, 
jas jādara) un Rīgas tilts.

Apmeklētāju ar nepacietību 
gaidīts, tad sapulcējās Jaunais 
Sidnejas Jauktais koris, kas jau 
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cītīgi mācās Kultūras dienu kopkoŗa dziesmas 
un tautas tērpos nodziedāja vienu Jāņu 
dziesmu un Raimonda Paula aranžēto Kur 
tad tu nu biji, āzīti manu? Dirigēja Ivars Štubis, 
bet vijoli spēlēja Daina Kaina.

Kopdziesmā Čikāgas piecīšu Jāņu 
dziesma: 

Līgo, māmiņ, līgodama, līgo skaisti šovakar;
Neaizmirsti savai meitai Jāņu dziesmas mācīt ar.
Kā nākošās dejas Jautrais Pāris dejoja 

Jandalu (Nāc, nāc, dejot sāc) un Rupjmaizes 
kukuli.

Sarīkojuma jautrība jau bija pieaugusi un 
parādījās ar piedalīšanos dančos: Plaukstiņu 
polka, Pankokas un Barabolja. 

Atsevišķos priekšnesumus pabeidza ar 
kopdziesmu Ņem, Jānīti, bēru zirgu, līgo, 
līgo. Sekoja loterijas laimestu vilkšana. Pēc 
tam visi pulcējās zāles vidū Apdziedāšanās 
dziesmu dziedāšanai, kur pamīšus dziedāja  
puišu un meitu apdziedāšanās dziesmas, tās 
iesākot ar:

Puiši:
      Tautu meita, lauku irbe, 
      Sauca mani tabak’ repi:
      Vēl tu būtu, ja es ņemtu
      Tabak’ repja līgaviņa.

Meitas:
 Kas tos mūsu puisīšos,

Kā tabaka repīšos!
Redz, kur stalti mūs’ meitiņas
Zied kā āra purenītes.

Un nobeidzot apdzie-
dāšanos ar:

Puiši:
Ko dziedāji tu, meitiņa, 
Tev jau labi neskanēja;
Es dziedāju, man skanēja
Trešā kunga novadā.

Meitas:

Tā dziedāja jauni puiši, 
Kā tie mūsu suņi rēja;
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Trīsreiztrīs Austrālijā 
 

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

 
LUTANDA YARRAMUNDI 

Atpūtas centrā 
 

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

 
 

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

 
 
Sīkāka informācija par saieta programmu un norisi drīzumā sekos Austrālijas latviešu 
presē un elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
 
Sidnejas 3x3 2015 vadība: 
Pauls un Ieva Svilāni 
Valda Taylor 
Sandra Dragūna  
Baiba Harrington 
Epasts: valda.email@gmail.com,  
Tel: 0416 036 423 
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Apdziedāšanās
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Jaunas meitas gavilēja
Kā putniņi debesīs.

Vēl sekoja pateicības 
danči, ar kuŗiem arī no-
beidzās šā gada Jāņu 
svinības, bet jaunākie vēl 
ilgi un cītīgi turpināja no 
prieka lēkāt. ■

Juris Krādziņš

Sidnejā jauns jauktais koris
Kopš šā gada marta Sidnejā darbojas jauns jauktais koris – Sidnejas 

Latviešu Kultūras dienu koris. Sestdien 28. jūnijā koris pirmo reizi 
uzstājās publikai, Jāņu sarīkojumā Sidnejas Latviešu namā. Sarīkojumu 
rīkoja Austrālijas latviešu 55. Kultūras dienu rīcības komiteja, un atlikums 
atbalstīs Kultūras dienu rīkošanu.

Koris uzstājās ar divām dziesmām: Jānīts jāja gadapkārti, tautas 
dziesma, diriģente Sandra Dragūna, pavadītāja Daina Kaina (vijole); un 
Kur tad tu nu biji, āzīti manu, tautas dziesma Raimonda Paula apdarē, diriģents 
Ivars Štubis, pavadītāja Sandra Dragūna (klavieres).

Sidnejas Kultūras dienu koris vēl ar vien uzņem dziedātājus kam ir interese 
piedalīties Kultūras dienu Kopkoŗu koncertā 2014. g. 30. decembrī. Mēģinājumi 
notiek trešdienas vakaros, Sidnejas Latviešu namā, plkst. 19.15. Papildus 
informācija par kori pieejama rakstot info@al55kd.com. ■

Daina Kaina
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“Latviskās tradīcijas 
mūsdienās II”  

Sarīkojums notiks svētdien,  
2014. g. 10. augustā, plkst. 12.00

Sidnejas Latviešu namā, M. Siliņa zālē

Būs interesanti video, priekšnesumi,  
kopdziesmas, gardas pusdienas un loterija!

Visi mīļi aicināti!
 Vienības draudzes sarīkojumu organizētāji 

Mirdzošs vakars
Austrālijas Latviešu 55. Kultūras Dienu jaungada balle jūs aizvedīs 

uz 1920. gada Rīgu. Vakars solas būt maģisks, jo plānotā mirdzuma 
un greznuma atmosfēra jūsos radīs prieka uz bezrūpības sajūtas. 
Šampanietis plūdīs, ēdiens būs gards un mūzika aizraus. Gaidīsim 
staltus vīrus glaunos uzvalkos kas atsauks divdesmito gadu atmosfēru 
un izsmalcinātas dāmas mirdzošās kleitās, kas rotātās dārgakmeņiem 
un spalvām.

Balle noritēs ‘WatervieW’ skaistajā ‘Bicentennial park’ apkārtnē, kur visus mīļi 
gaidīsim, galanti ierodamies pa sarkano paklāju. Ar glāzi šampanieša rokās, viesi 
varēs izbaudīt skaisto Sidnejas saulrietu, mirdzoša ezera un zaļojoša parka ielokā. 
Vakars turpināsies skaisti iekārtotās telpās. Jaungadu sagaidīsim ar dzīvo mūziku 
pie kuras būs iespējams lustīgi dejot visu vakaru. ■

Biļešu cena $150
Bērniem zem 18. gadiem $80

Elita Luce un Klāra Brūvere
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Sidnejas draudzes 
namam 40 gadu

Šajās dienās, kad organizācijām 
un to ēkām svinam 60 un pat 65 gadu 
jubilejas, 40 nav liels skaitlis. Tomēr 
arī tas ir pieminēšanas vērts draudzes 
namam, kas iesvētīts 1974. gada 
14. jūlijā, un tā svētdien, 13. jūlijā 
kādi 49 draudzes locekļi pulcējās uz 
dievkalpojumu baznīcā un pusdienām 
draudzes namā. Mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson), 
kas nupat bija atgriezies no 10 dienu 
Latvijas apceļojuma, dievkalpojumam 
svētrunai bija izvēlējies 1. – 5. pantu no 
Pāvila vēstules romiešiem 5. nodaļas: 
„Tad nu mums, ticībā, taisnotiem, ir 
miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu 
Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, 
esam iegājuši tai žēlastībā, kuŗā stāvam 
un teicam sevi lai laimīgus cerībā 
ierakstīt dievišķu godību...” Mēs esam 
laimīgi, jo zinām, ka Kristus stāv pie 
mums un Svētais Gars mums palīdz. 
Baznīcā divas dziesmas nodziedāja 
draudzes ansamblis.

Draudzes namā jau sagaidīja 
piepildīti ēdienu trauki ar gaļas tīteņiem 
(kuŗus sauc arī par vīstokļiem) ar 
kartupeļu biezputru, mērci, zirnīšiem 
un burkāniem. Pēc azaida mācītājs 
pastāstīja par savu Latvijas apmeklējumu 
ar tajā uzņemtām fotografijām, kuŗas 
projecēja uz ekrāna. Ceļojums vispirms 
gāja caur Singapūru un Helsinkiem, kur 
nejauši sastapis Valteru Bārdu. Rīgas 
lidlaukā viņu sagaidīja Rīgas iecirkņa 
prāvests Krists Kalniņš un Ivars Birze un 
aizveda viņu uz dzīvokli Elīzabetes ielā 
10a, Jūgendstila mājā, kur no balkona 
var redzēt Elīzabetes un Antonijas ielas 
stūri. Tad uz Brīvības pieminekli, kur 
smaržoja liepu ziedi kokos. Viesojās arī 
pie Ivara Birzes un Brigitas, kur dzīvoklī 
izskatoties kā mūzejā. Mācītājs aizvedis 

viņiem kādu aborigēna gleznu, bet Ivars 
Birze labi, ja braukšot, varbūt, atpakaļ uz 
Austrāliju tikai nākamā mēneša beigās. 

Krists Kalniņš aizveda viņu uz Saldu, 
kur ap 300 jauniešu pulcējās uz jauniešu 
dienām, kur, cita starpā, saticis „tēvu” 
Andreju Mediņu, kas ir katoļu mācītājs. 

Rīgas Arēnā bijis uz dzejnieka Jāņa 
Petera 75. dzimšanas dienas koncertu 
ar 42 priekšnesumiem un 10,000  
apmeklētājiem. 

Svētdien, 29. jūnijā teicis sprediķi 
vecā Ģertrūdes baznīcā. Par Ģertrūdes 
baznīcām saucot tādas, kas savā laikā 
atradušās ārpus pilsētas robežām. 
Celtas pavisam viena pēc otras 7 
baznīcas. Pirmā uzcelta  jau 15.gadu 
simtenī. Kad 1906. gadā citur uzcēla 
Jauno Ģertrūdes baznīcu,  otru nosauca 
par „veco”. Dievkalpojumā piedalījās vēl 
3 citi mācītāji: Krists Kalniņš, Rinalds 
Grants un Ivars Cišs. Vienu laiku bija 3 
draudzes.  Tagad draudzē 2000 locekļu, 
vairums jauno. Baznīcas liturģija Latvijā 
ir savādāka nekā šeit; Draudzes locekļi 
metas ceļos un met krustus kā katoļi. 
Dievkalpojuma beigās nolasa sarakstu 
uz trim lappusem ar tiem, kas jauzsauc 
pirms laulībam. Pēdējās iesvētībās 
bijuši 100 iesvētamie. Vēlāk devušies 
uz Cēsu baznīcu, kas celta pirms 730 
gadiem un tur koncertā saticis M. un A. 
Siksnas no Brisbanes.

Bijis vecā pilī pie Bauskas. Tuvu pie 
Bauskas ceļ jaunu dievnamu. „Tēvs” 
Andrejs  palīdz ārstēt alkoholiķus. Viņš 
cilvēkus paņem no ielas, tos aptīra un 
paēdina. Cēlis arī mazu pareizticīgo 
dievnamu.

Otrdien, 1. jūli jā bija macītāju 
kongress ,  kur  v iņu  in te rvē jus i 
Svētdienas Rīta redaktrise. Ticies arī 
ar archibīskapu Jani Vanagu, kas sūtījis 
sveicienus mūsu draudzei.

Ar Ivaru Birzi un Brigitu apmeklējis 
Rundāles pil i ,  kas esot vislabāk 
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AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU ZIEDOJUMI OKUPĀCIJAS MŪZEJAM
No 2014. g 1. janvāŗa līdz 2014. g. 30. jūnijam

Summa no $1 līdz $100
Sidnejas Latviešu biedrība
M un A Balodis
A un D Dārziņš
A un V Puķe
Melburnas Latviešu biedrība
Vija Zars
Balaratas Lat. Ev.lut draudze
Aija Wilson
D.Luste
Gregory Holman
Ingrīda Garofali
Ilze Papworth
Marta Rozentāle
Arvīds Winters
Harijs Bergers 
L un Z Riters
Juris Rubis 
Ruta Ēķe
Gints Stīpnieks
Inārs Kalniņš
Inese Drēziņa
Gunārs Freimanis

Ausma Rozīte
Silvia, Andris un Jānis Miglis
Daugavas Vanadžu kopa Brisbanē
Jānis un Ieva Kains
Elvīra Latišs

Summa no $101 līdz $200
Artis Medenis (Ainas Medenes piemiņai)
Kanberas Latv.ev.lut. draudze (atzīmējot 

14. jūniju)
Lonija Graudiņa 
Velta Krūmiņa
I un V Graudiņš
Korp! Letgallia kopa Adelaidē (G.Ancāna 

piemiņai)

Summa no $201 līdz $500
Kopziedojums Ilgvara Ķēniņa bērēs
Gunārs Bērzzariņš
Melburnas Sv.Krusta draudze (18. nov. 

kolekte)

Summa no $501 līdz $1000
Kopziedojums Gunta Ancāna bērēs

restaurētā pils Latvijā. Bijis Zelta zālē 
un Baltā zālē. Aplūkojis no flīzītēm 
taisītās krāsnis katrā istabā pa vienai. 
Istabās bijis jānotīra četras kārtas krāsu, 
lai atrastu oriģinālo. Uz viena skursteņa 
katru gadu atjaunota stārķu ligzda.  
Pēc pils apskates ar „trulīti” braukuši 
aplūkot pils dārzus. Kāds krievs, kas arī 
gribējis ar to braukt, pieprasījis, lai gide 
komentārus stāsta krievu valodā. Tad 
Ivars Birze pastāvējis uz to, ka viņš bijis 
pirmais un jārunā tikai latviešu valodā. 
Tad krievs, beidzot, aizgājis. 

Trīsdienu draudzes dienas notika 
Mežsalās tuvu pie Limbažiem, kur 
pieteikušies ap 200. Iesākās ar Dieva 

slavinašanas dziesmām. Mācītājs 
Rinalds Grants dziedājis Ved mani, 
Dievs. Ārā 26 – 27 gradu siltumā bijis 
„pikniks”, bet svētdien pankūkas.

Pedējā d ienā gājuši  uz suši 
restorānu, kur bijuši labākie suši kādus 
viņš jebkad ēdis. 

Latvi jā izdošot no jauna viņa 
grāmatas, jo sūtīšana pa pastu iznākot 
par dārgu.

Mācītāja stāstam sekoja saldais 
ēdiens ar debess mannu un krējumu 
un kafija un tēja ar augļu kūkām. Tā 
Sidnejas draudze pieminēja savas 
draudzes nama 40. jubileju. ■

Juris Krādziņš.
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Korp! Letgal l ia Melburnas kopa 
(G.Ancāna piemiņai)

Daugavas Vanadžu Melburnas kopa
Gunta Rudzīte (savas mātes Lilijas 

piemiņai)

Summa no $1001 līdz $2000
Daugavas Vanagu Melburnas kopa
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa
Natālija Neiburga

Summa no  $2001 līdz $5000
Adelaides Latviešu biedrība (atzīmējot 

65 jubileju)
Brigita Muške (sava vīra Kārļa piemiņai)
Aldis Birzulis („Sapņu Komandas“ 

izrādes izdevumi)
Irmas Ziemeles testamenta novēlējums

Pagaidām anonīms ziedojums
$ 59,000 nozīmēts ,,Krusčeva atkusnis” 

stenda izgatavošanai Nākotnes 
Namam.

Pateicos visiem Okupācijas mūzeja 
atbalstītājiem par atsaucību, lai 
mūzejs spētu pastāvēt, noturēties 
un nodrošināt šī svarīgā darba 
turpināšanu nākotnē. Pateicos, ka 

ar savu devumu novērtējat mūzeja 
lielo darbu.

Šai laika periodā uz mūzeju kopā 
pārskaitīti $ 81,000-00, tas ir ieskaitot 
lielo anonīmo ziedojumu. Tā tad no 
pārsūtītās summas $22,000.00 bija  
individuālo personu, organizāciju un 
piemiņas veltu devums. 

Motto:
ATCERĒTIES-PIEMINĒT- ATGĀDINĀT

No Austrālijas ziedotāju saimes esmu 
apsveikusi Jauno OM direktoru un 
novēlējusi viņam izturību un visas 
labākās sekmes vadot mūzeju.

Esmu Izteikusi lielu pateicību Gundegai 
Michelei par Viņas neizsakāmi vērtīgo, 
nesavtīgo darbu visus garos gadus 
vadot mūzeju

Mēs, Austrālijas latvieši varam būt īpaši 
lepni, ka abi šie mūzeja vadītāji nākuši 
no mūsu saimes! Mūsu pienākums 
tad nu ir viņiem sniegt visu iespējamo 
atbalstu!

Paldies visiem ziedotājiem par finan-
ciālo, kā arī morālo atbalstu. ■

Ināra Graudiņa,  
OM pārstāve Austrālijā

Lietoto mantu  
sestdiena

“Second Hand Saturday” ir Burvudas 
pašvaldības pasākums, kas mudina 
iedzīvotājus domāt par to, kā gādāt lai 
mazāk atkritumu tiktu izgāzti zemē, un 
pie reizes nopelnīt kabatas naudu.

Angļu valodā ir pazīstams teiciens, 
ka viena cilvēka atkritumi ir otra cilvēka 
dārgums. Tāpēc ir populāri garāžu 
tirdziņi, kur var pārdot nevajadzīgas 
mantas, cerībā, ka kādam pircējam tās 
būs tieši vajadzīgas. Šādi tirgi notiek 

Kļūdu labojums
Rituma jūlija laidienā (Nr 717) rakstā 

„Nevis slinkojot un pūstot” ir ieviesušās 
dažas kļūdas. 13. lpp., trešā para-
grafā no augšas pareizi jābūt „...bet 
Okupācija Mūzejam aizsūtīti vairāk nekā 
$40,000.” un piektā paragrafā pareizi 
jābūt „Nobeigumā Ileanas Zvirbules 
rindas:”. ■

Redakcija
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

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

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

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

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

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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Ko seniori redzēja 
jūlijā?

Senioru saiets 11.jūlijā Sidnejas 
Latviešu namā, Mārtiņa Siliņa zālē 
iesākās ar Ivara Šeibeļa  paziņojumu, ka 
iepretim Latviešu namam, Parnela ielas 
galā celšoties 9 stāvu  dzīvokļu māja ar 
restorānu un kafejnīcu apakšējā stāvā. 
1 līdz 3 istabu dzīvokļi tur maksāšot ap  
$ 750 000 katrs, bet dārgākie maksāšot 
ap vienarpus miljonu.

Saieta pirmajā daļā bija vairākas 

tūrisma filmas par Latviju angļu valodā, 
no tām pirmā par Lielupi un 32 kilometru 
gaŗo Jūrmalas pilsētu ar pludmali. 
Tur atrodami arī sēravoti, kas sagādā 
minerālūdeni veselības masāžām.

Pirms pārējām tūrisma filmām 
redzējām dokumentālfilmu Nākotnes 
melnraksti 1941 – 1947, latviešu valodā, 
kuŗu iesāka ar Mazo Pasta balodīti. 
Tālāk sekoja dažas pagātnes ainas, 
rādot pamīšus skatus no padomju krievu 
un vācu laika, kas iesākās ar padomju 
rakstnieku kongresu 1941. gadā, kuŗā 
runāja rakstnieks Jānis Niedre. 1941. 
gada 22. jūnija vācu uzbrukuma sākumu 
rādot dziedāja Wenn die Soldaten, 
durch die Stadt marschieren un arī 
turpmāk, skatus no vācu uzbrukumiem 
rādot, dziedāja vācu valodā kādu tā 
laika kaŗavīru dziesmu. No padomju 
puses rādīja 43. gvardes divīzijas 
gada svinības un vēlāk sarkanarmijas 
ierašanos „atbrīvotā” Rēzeknē, kur 
to uzrunāja partijas sekretārs biedrs 
Kalnbērziņš. Tālāk rādītas vācu armijas 
cīņas rietumu frontē ar dziesmu 
Heute wollen wir marschieren...O, du 
schõne Westerwald. Tad ainas par 
sarkanarmijas sagaidīšanu Rīgā it kā 
1944. gada 13. oktobrī. Vēl vācu valodā 
tanku dziesma (Panzerlied), bet pēc tam 
vācu armijas padošanās 1945. gada 8. 
maijā it kā pirms laika un pirms vācu 
virspavēlniecības atļaujas (?!!!). Tad vēl 
kartupeļu novākšana it kā pirms laika 
laukos, dzīvokļu saņemšana Ventspilī 
un, beigās, kā biedrs Deglavs Rīgā 
atklāj pirmo trolejbusu līniju. 

Tūrisma filmu sērijas turpinājumā 
rādīja Dundagas veco pili, kroko-
diļmednieka Arvīda Blūmentāla izstādi 
tajā un Kolku, kur satiekas ūdeņi no 
Baltijas jūŗas un Rīgas jūŗas līča un kur 
kā vienīgā vietā var redzēt sauli austam 
un norietam jūrā.

Kā pēdējo tūrisma filmu šajā saietā 

šur tur katru nedēļas nogali, bet lietoto 
mantu sestdienā, pašvaldība cer, ka 
vienā rajonā notiks daudz tirgu viens 
otram tuvumā, lai ieinteresēti pircēji var 
tos viegli apstaigāt. Pašvaldība apgalvo, 
ka šāda diena veicina sabiedrisku 
garu, saved kopā tuvākus un tālākus 
kaimiņus, kā arī pircējus no plašākas 
apkārtnes, un dod iespēju kādam otrreiz 
izmantot to, ko cits vairs negrib. 

Rajonā, kuŗā atrodas latviešu nams, 
šāda tirgus diena notiks sestdien 20. 
septembrī. 3x3 rīcības komitejai ienāca 
prātā ideja, ka tirgus rīkošana būtu labs 
veids, kā nopelnīt naudu 3x3 saieta 
vajadzībām, jo izdevumu taču ir daudz. 
Par laimi, šogad latviešu pamatskolas 
saimē ir liela interese par 3x3 saietu, 
un ceram, ka liels skaits skolas ģimeņu 
tajā piedalīsies un aicinās līdz arī 
vecvecākus un citus radus. Skolas 
ģimenes ir pieteikušās ziedot mantas 
un nākt palīgā tirgus rīkošanā. Esam 
iecerējuši pārdot arī stādus, desas un 
kūciņas, lai peļņa būtu lielāka.

Tuvāka informācija sekos septembŗa 
Ritumā. Lūdzam tautiešus jau tagad 
ierakstīt 20. septembri kalendārī, un 
nākt pie mums iepirkties! ■

Valda Teilora (Taylor)
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rādīja skatus no Cēsu pilsētas, pieminot, 
ka tur radies Latvijas sarkanbaltsarkanais 
karogs un tur arī tas atjaunoti pacelts 
1988. gadā. Rādīja Daumanta Kalniņa 
darbnīcu, kur gatavo rotas lietas. Cēsu 
tuvākā apkārtnē ir Āraišu ezers ar salu, 
kur atjaunota senā ezerpils. Āraišos 
jūlija beigās un augusta sākumā notiek 
Āraišu festivāls. Agrākā Ungurmuižā, 
kas piederējusi Somijas gubernātoram, 
redzami tās ozoli, bet muižu cēlis fon 
Kampenhauzens baroka stilā no koka. 
Cēsu viduslaiku pils rietumu tornī ir zāle, 
kur savā laikā dzīvoja ordeņa mestrs 
Valters fon Pletenbergs. Viduslaiku pils 
un baznīca celta ap to pašu laiku. Vienā 
pils tornī tagad var uzkāpt pa iekšējām 
spiraļveida kāpnēm. Rīko arī kaŗa 
spēles ar visduslaiku ieročiem.  Jūlijā 
un augustā vēl notiek mākslas festivāls. 

Pirmās daļas beigās vēl ziņas īpaši 
par narkotiķiem Latvijā, kas kļūst vai nu 
miegaini vai uzbudināti, bet citi halucinē. 
Ivars Šeibelis gan paskaidroja, ka nupat 
presē rakstīts, ka visvairāk narkotikas 
lietotāju esot Austrālijā. Cita ziņa bija 
par starptautisko koŗu olimpiādi Rīgā, 
kas notiek no 9. līdz 19. jūlijam.

Ivars Šeibelis vēl apjautājās par 
senioru vēlmēm nākošiem saietiem 
un vai būtu vēlamas debates par 
vajadzību mācīties latviešu valodu. 
Valdis Krādziņs paskaidroja, ka esot 
vairāki sešdesmitgadnieki, kas savā 
laikā latviešu valodu nav macījušies, 
bet tagad atklājuši, ka vēloties to darīt 
un gribot to panākt nedēļas laikā.(?!!!)  
Citi izteicās, ka latviešu valodu jāmāca 
vecākiem saviem bērniem.

Otrā daļā redzējām Latvijā ražoto 
filmu no vācu rakstnieka Ēricha Kestnera  
bērnu romāna Punktiņa un Antons. 
Autors rakstījis arī bērnu romānu Emīls 
un Berlīnes zēni, kas plašāk pazīstams 
par otru romānu un arī Sidnejas 
teātrī izrādīti tā drāmatizējumi. Īsam 

paskaidrojumam šeit tālāk atstāstīts 
romāna un filmas saturs. 

Punktiņa ir spieķu fabrikas direktora 
Pogas meita, kas nejauši uz ielas 
iepazinusies ar Antonu, kas dzīvo 
trūkumā ar savu slimo māti, kuŗai nesen 
izgriezts audzējs. Vecāki par Punktiņu 
daudz neinteresējas, bet nodod viņu 
Andachtes jaunkundzes audzināšanā. 
Tai ir līgavainis, saukts Velna Roberts, 
kas Andachtei prasa naudu, tādēļ viņa 
izliekas akla, ar melnām acenēm un 
liek Punktiņai lūgt no gaŗāmgājējiem 
ubagu grašus. Ar to Velna Robertam 
nepietiek un viņš liek Andachtei uzzīmēt 
Pogas dzīvokļa plānu un nodot viņam 
Pogas dzīvokļa atslēgu.  Antons, par to 
no Punktiņas uzzinot, zvana uz Pogas 
adresi, bet direktors ar kundzi tajā vakarā 
atrodas operas namā, lai noskatītos 
operu Bohēma un dzīvoklī ir vienīgi 
Pogas mājas ēdienu gatavotāja, virēja 
Resnā Berta, kuŗai Antons izstāsta, 
ka drīz ieradīsies zaglis un lai paņem 
kādu sitamo, ar kuŗu zagli apdullināt, 
kad tas ienāk pa durvīm. Tā arī notiek; 
Berta iesit Robertam  pa galvu ar pannu 
un sauc policiju, lai zagli apcietina. 
Direktors atklāj Andachtes īsto seju, ved 
Punktiņu mājās un tai par bērnu meitu 
aicina Antona māti. 

Jāuzteic aktieŗu ļoti labā dikcija, 
kas moderno filmu laikā ir patīkams 
pārsteigums, jo parasti aktieŗiem  tagad 
filmās liek runāt ielas izrunā, kas bieži 
ir grūti sadzirdama un nesaprotama 
bez titriem.  No aktieŗu saraksta  filmas 
beigās izdevās pierakstīt Rolandu 
Zagorski kā direktoru Pogu un Zani 
Jančevsku kā Antona māti.  Filma bez 
grozījumiem sekoja romāna saturam,  
patiesi atdarinot romāna autora humoru, 
jo dzirdēju sarīkojuma apmeklētāju 
smieklus filmas vietās, kur tiem bija 
jabūt. Filma taisīta 1993.gadā. ■

Juris Krādziņš 
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Ukrainā kritusi 
valdība

Ceturtdien  24. jūlijā demisionējis 
Ukrainas premjerministrs Arsēnijs 
Jaceņuks, savu lēmumu pamatojot ar 
valdošās koalīcijas izjukšanu un to, ka tiek 
bloķētas valdības iniciatīvas.

«Es paziņoju par atkāpšanos no amata 
koalīcijas izjukšanas un valdības iniciatīvu 
bloķēšanas dēļ,» parlamenta plenārsēžu 
zālē paziņoja premjers.

Koalīci jas iz jukšanas rezultātā 
premjeram ir vai nu jāatkāpjas, vai arī 
jāizveido jauna koalīcija. Jaunu koalīciju 
viņš nav varējis veidot, jo tajā būtu 
jāiesaista bijušie komunisti un gāztā 
prezidenta Viktora Janukoviča Reģionu 
partijas cilvēki, paskaidroja Jaceņuks.

Par Ukrainas pagaidu premjeru iecelts 
līdzšinējais vicepremjers un reģionālās 
attīstības ministrs Volodimirs Groismans, 
pavēstīja iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs.

Ja 30 dienu laikā netiks izveidota jauna 
valdība, prezidents Petro Porošenko var 
izsludināt jaunas parlamenta vēlēšanas.

Porošenko solījis, ka vēlēšanas notiks 
jau šogad. Sagaidāms, ka Ukrainas pilsoņi 
pie vēlēšanu urnām dosies 26.oktobrī.

Ukrainā ceturtdien darbību oficiāli 
pārtrauca valdošā parlamenta koalīcija 
«Eiropeiskā izvēle», līdz ar to tika pavērts 
ceļš pirmstermiņa vēlēšanu sarīkošanai.

«Paziņoju par parlamenta frakcijas 
«Eiropeiskā izvēle» darbības apturēšanu 
septītā sasaukuma Augstākajā radā,» 
sacīja parlamenta spīkers Oleksandrs 
Turčinovs.

Paziņojumu izraisīja tas, ka vairākas 
partijas - arī bijušā pasaules boksa 
čempiona Vitālija Kļičko vadītā «Udar» un 
labējā «Svoboda» («Brīvība») -, cerot uz 
jaunām vēlēšanām, izstājās no koalīcijas.

Lēmums par pirmstermiņa vēlēšanu 
sarīkošanu tiek gaidīts jau kopš februāra, 

LAIMAS  Jāņu 
ielīgošana Sidnejas 

Latviešu namā.
Kas tos Jāņus ielīgoja?
Mūsu pašu ciema ļaudis:
Pirmie gani, pēc arāji,
Visupēci jaunas meitas.
Jāņus šogad ielīgoja LAIMAS vecie 

ļaudis ar saviem palīgiem un palīdzēm un 
nama saimniecēm. 

Mārtiņa Siliņa zālē pie balti klātiem 
galdiem tā ap pusdienas laiku bija 
sapulcējusies visa LAIMAS saime ar 
Gundegu Zariņu kā Jāņu māti un Ivaru Štubi 
vaiņagu galvā kā tādu kā Jāņu tēvu, kas ar 
savu skanīgo balsi un priecīgo prātu pacilāja 
garastāvokli visiem jāņubērniem un iesildīja 
arī viņu balsis. Viens otrs jāņubērns savā 
dārzā bija sašķinis trejdeviņas papardes 
un atradis vienu arī ziedam, kas bija ļoti 
neparasti tik agri pirms Jāņu nakts. Bet ar 

kad proeiropeisko spēku protesta kustības 
rezultātā tika gāzts Kremļa atbalstītais 
prezidents Viktors Janukovičs.

Kārtējām parlamenta vēlēšanām būtu 
jānotiek tikai 2017.gadā.

Parlamenta deputāti akceptējuši 
sabiedrības vairākuma viedokli, ka ir 
nepieciešams izraudzīt ies jaunus 
likumdevējus, sacīja Porošenko, kurš 
prezidenta amatā tika ievēlēts maijā.

«Visas sabiedriskās domas aptaujas, 
kā arī tiešie kontakti ar pilsoņiem liecina, ka 
sabiedrība vēlas pilnīgu šo varas institūciju 
pārkārtošanu,» sacīja Porošenko.

Iespējamās jaunās vē lēšanas 
neparalizēs parlamenta darbu laikā, kad 
Kijevai nākas cīnīties ar Krievijas algotņu 
un viņu vietējo līdzskrējēju bandām valsts 
austrumos, solīja prezidents. ■

TVNET
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Sidnejas Latviešu 
vīru koŗa dziesmu 

pēcpusdiena
Spītējot Austrālijas ziemas vakaru 

drēgnumam un vēsumam, pirmdienas 
vakaros Latviešu namā valda rosība. 
Skan dziesmas. Vīru koris gatavojas 
savam gadskārtējam koncertam – 
Dziesmu pēcpusdienai. 
Nama telpas patīkami 
apsildītas. Siltumu veicina 
arī koŗa darba veicinātājas, 
dāmu gatavotā spēcinošā 
v i ra.  Si l tumu veic ina 
latviešu dziesmu dziedātā 
elpa.

Koŗa diriģente Daina 
Jaunbērziņa no bagātīgā 
latviešu dziesmu klāsta ir 
sastādījusi programmu, 
kuŗa,  cerams,  pat iks 
k lausī tā j iem. Skanēs 

papardes ziediem nekad nevar zināt.
Pie klavierēm sēdēja Imants Līcis un 

ar savu spēli deva ieskaņu un pavadījumu 
līgošanai, kas sākās pēc tam, kad jāņubērni 
bija iesildījušies ar buljonu un pīrādziņiem 
un nogaršojuši jāņusieru, kas jau bija agrāk 
likts galdā. Nākošā ,,rikte” bija cepts lasis ar 
saknītēm, kas bija Jāņiem neparasts ēdiens,  
bet kas tika gādāts dažu cittautībnieku dēļ, 
kam ticība tai dienā bija liegusi ēst gaļu. 
Nedomāju, ka Jānīt’s par to būtu uztraucies. 
Saldā ēdienā dāmas bija uzcepušas kūku, 
kas pati kusa mutē. Gardo maltīti un jauko 
līgošanu lieti novērtēja arī tālo ceļu no 
Alburijas mērojušais jāņubērns, kas bija 
ieradies šeit apciemot savu māsu, kas 
gadiem ilgi ir rīkojusies pa LAIMAS saimi

Baibai Liepiņai, kas ar stingru roku bija 
LAIMU vadījusi 19 gadus, šie Jāņi šai pulkā 

agrāko laiku, skanēs nesenā pagātnē 
komponētās dziesmas rakstī tas 
tēvzemē un pasaules tālēs. Ja gribam 
būt lokālpatrioti, varam piezīmēt, ka 
dažu dziesmu apdaru autori ir sidnejieši 
Daina Jaunbērziņa, Ivars Štubis un 
Imants Līcis.

Koŗa izpildījumā skanēs dziesmas 
ar solo balsu iestarpinājumiem. Un 
publikas priekšā stāsies polpulārais 

bija pēdējie, jo viņa augustā dosies pelnītā 
atpūtā un cer izlaist riksi pa pasauli. Viņas 
darbu pārņems austrāliete Heather, un 
līdz ar to LAIMA no ,,štāba” Liepiņu mājā 
pārvietosies uz Daugavas Vanagu namu 
Benkstaunā (Bankstown), no kurienes 
darbu turpinās kā parasti. Kā pateicību par 
pašaizliedzīgo darbu Baiba saņēma kuplu 
puķu pušķi. Novēlam viņai raženu atpūtu 
pēc gādāšanas par mūsu vecajiem tēviem 
un mātēm.

Paēduši, padzēruši un dūšīgi izlī-
gojušies, jāņubērni ar pateicību sirdī 
čaklajām Biedrības dāmām par gardo 
mielastu savu gādnieču pavadībā devās 
atpakaļ katrs uz savām mājām. ■

Viens no jāņubērniem -  
Vija Sieriņa.

Sidnejas Latviešu vīru koris 16. jūnija sarīkojumā

Fo
to

: O
jā

rs
 G

re
st

e



32

Mortgage Loans 
3.99%   5.76% 
fixed for 12 months               Comparison Rate 
on new loans secured by first mortgage for the first 12 
months the discounted rate of 3.99% p.a. and then it 

reverts to the variable rate which is currently 5.90% p.a. 
 

Comparison rate is 5.76% p.a. 
Based on a loan of $150,000.00 for 
25 years with costs of $900.00. 

 
Hurry this rate will not last long 

You don’t have to be Latvian to  
borrow money from us 

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

 
 
 

 

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

RIT082-11/13 

Latviešu 
Kreditkooperātīvs 
Austrālijā 
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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

Jāņa un Pēteŗa 
dienas svinības 

Kanberā
Šā gada 28.  jūn i jā , 

Imanuēla baznīcas zālē, 
Lyons, DV Kanberas nodaļas 
vanadzes rīkoja labdarības 
saietu un,  ar kupliem ozollapu 

vainagiem sveica Jāni Stambuli un 
Andreju Pēteri Griguli.

Saietu ievadīja vanadžu vadītāja Inta 
Skrīvere nolasot sveicienus no Latvijas 
- Edītes Ortveinas un Klāras Mētras.

Turpinājumā Skrīvere runāja par 
cilvēkiem doto vārdu izcelsmi un nozīmi. 
Kanberas nodaļā ir 12 vanadzes, un 

No kreisās: Andrejs Pēteris Grigulis, Aija 
Stambule un Jānis Stambulis. Foto - 
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koŗa jaunovīru ansamblis. Vairākas 
dziesmas vadīs jaunais diriģents Ivars 
Štubis. Mūzikālo pavadījumu spēlēs 
izcilās mākslinieces – klavierniece 
Ingrīda Šakurova un vijolniece Daina 
Kaina. Klausītāji lielā zālē sēdēs pie 
galdiņiem (ieteicams rezervēt iepriekš) 
malkojot tēju, kafiju vai karstvīnu 
un beidzamā starpbrīdī koŗa valdes 
priekšsēdis Gunārs Zodiņš vadīs 
laimīgo laimestu izlozi loterijā.

Dziesmu pēcusdiena būs svētdien, 
21. septembrī. ■

Raimonds Krauklis.

no tām trīs pāri ir vārda māsas – divas 
Ainas, divas Birutas un divas Intas. 
Interesanti bija klausīties vanadžu vārdu 
izcelsmi, un šiem vārdiem piemītošās 
raksturības.

Vārdi – Jānis un Pēteris – ir jau ar 
archaisku vecumu, un mums visiem 
zināmi kā no Latvju  dainām tā arī no 
Bībeles. 

Sekoja  bagātīgs vanadžu sagādātais 
mielasts, un ļoti bagāts loterijas mantu 
klāsts. Tāpat kā iepriekšējos gadus, tā 
arī šoreiz, vanadzes visu mielastam 
vajadzīgo pārtiku sedz pašas, un visas 
ieņemtās naudas summas tiek veltītas 
labdarībai Latvijā, un šeit, Austrālijā.

Nāca jau krēslas stunda, kad saieta 
dalībnieki devās mājup. ■

Skaidrīte Dariusa
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PBLA ZIŅU APSKATS

 25. jūlijā
Vešņakovs: Krievijas un Latvijas 
attiecības kļūst sarežģītākas 

Krievijas un Latvijas attiecības Ukrainas 
kontekstā ir kļuvušas sarežģītākas, intervijā 
telekanālam LNT paudis Krievijas vēstnieks 
Latvijā Aleksandrs Vešņakovs, vēsta 
aģentūra Leta. Kaimiņvalsts pārstāvis 
norādījis, ka Krievija netiecas kādu iekļaut 
«melnajā sarakstā», taču patur sev tiesības 
atbildēt uz Latvijas soli, ziņo BNS. 

Kā uzskata Vešņakovs, attiecību maiņa 
notiek tādēļ, ka Latvijas oficiālie pārstāvji 
pauž neobjektīvus apgalvojumus par 
notikumiem Ukrainā un Krievijas saistību 
ar tiem. Vēstnieks norādīja, ka pašlaik 
sadarbība starp Latviju un Krieviju notiek 
gan ekonomikā, gan kultūrā. Taču esot 
signāli par to, ka sadarbība tiek iesaldēta, 
piebilda Vešņakovs. Viņš pieminēja augustā 
gaidāmās Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātra viesizrādes Omskā un Krasnojarskā, 
kā arī ekonomisko sadarbību, kas šī gada 
laikā ir pat mazliet palielinājusies. 

Viņš brīdināja - Eiropas Savienībai 
nosakot sankcijas pret Krieviju, no tām 
visvairāk cietīs mazās valstis, kas atrodas 
Krievijas pierobežā, tostarp Latvija. Tā 
dēļ esot sagaidāmi atsevišķu uzņēmumu 
bankrot i ,  bezdarba un emigrāci jas 
pieaugums. Vešņakovs norādījis, ka miers 
Eiropā iespējams tikai ar Krievijas līdzdalību. 
Paskaidrojot Krievijas Ārlietu ministrijas 

pausto, ka tā patur sev tiesības atbildēt 
uz Latvijas soli - triju Krievijas mākslinieku 
iekļaušanu «melnajā sarakstā», Vešņakovs 
teica, ka diplomātijā, ja viena valsts iekļauj 
kādus cilvēkus «melnajā sarakstā», tad 
arī otra valsts var veikt analoģisku soli. 
«Ja kāds veic nedraudzīgas darbības 
pret valsti, piemēram, iekļaujot cilvēkus 
«melnajā sarakstā», kas aizliedz viņiem 
iebraukt attiecīgas valsts teritorijā, tad tā 
valsts, attiecībā pret kuru šie pasākumi 
tika pieņemti, tad arī veic analoģisku soli, 
iekļaujot cilvēkus «melnajā sarakstā»,» 
klāstīja vēstnieks. 

Kā ziņots, [...] Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs pieņēmis lēmumu uz 
nenoteiktu laiku ieceļošanas aizlieguma 
Latvijā sarakstā iekļaut Krievijas skatuves 
māksliniekus Oļegu Gazmanovu, Josifu 
Kobzonu un Allu Perfilovu, kas uzstājas 
ar skatuves vārdu Valērija. Visiem šiem 
māksliniekiem bija plānota uzstāšanās 
šonedēļ Jūrmalā notiekošajā Starptautiskajā 
populārās mūzikas jauno izpildītāju konkursā 
«Jaunais vilnis». (ir.lv) 
Sāk lietvedību pret medijiem - Krievijas 
propagandas izplatītājiem 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome (NEPLP) sākusi lietvedības 
pret vairākiem medijiem par vienpusēju 
Ukrainas not ikumu atspoguļojumu, 
vēsta Tvnet.lv un aģentūra BNS. Lietas 
rosinātas pret diviem Krievijas propagandas 
spīdekļiem Latvijā - «Pirmo Baltijas kanālu» 
(PBK) un «Pro100 TV», kā arī «Autoradio 



35

Nākamais Ritums būs 2014. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

Rēzekne». 
Likums noteic, ka elektroniskajiem 

plašsaziņas līdzekļiem jānodrošina, lai fakti 
un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti 
godīgi, objektīvi, veicinot viedokļu apmaiņu, 
un atbilstu vispārpieņemtajiem žurnālistikas 
un ētikas principiem. Komentārus un 
viedokļus atdala no ziņām un nosauc 
viedokļa vai komentāra autoru, paredz 
likums. 

Lieta uzsākta par PBK raidījuma 
«Vremja» sižetiem 12. jūlijā par notikumiem 
Ukrainā, balstoties uz NEPLP monitoringa 
centra ziņojumu, no kura izriet, ka sižetos 
atspoguļots vienpusējs viedoklis par 
notikumiem Ukrainā. 

A r ī  « P r o  1 0 0 T V »  r a i d ī j u m ā 
«Kriminalinform» 6. jūnijā monitoringa centrs 
fiksējis, ka sižetos atspoguļots vienpusējs 
viedoklis par notikumiem Ukrainā. Sižets par 
Donbasa separātistiem veidots tendenciozi 
- atspoguļoti tikai separātistu un viņus 
atbalstošu personu viedokļi. 

Programmas «Autoradio Rēzekne» 
neatkarīgā producenta veidotajos raidījumos 
«Golos Rossiji» no šī gada 7. maija līdz 9. 
maijam sižetos atspoguļots vienpusējs 
viedoklis par notikumiem Ukrainā, liecina 
NEPLP monitoringa centra ziņojums. 
Konstatējot pazīmes, kuras norāda uz 
iespējamo administratīvo pārkāpumu, 
NEPLP pieņem lēmumu par lietvedības 
uzsākšanu. Turpmākā lietvedība notiks 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
paredzētajā kārtībā. (ir.lv)
Krievijas pilsoņi steidz izpirkt īpašumus 
Latvijā 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes sniegto informāciju šogad 
būtiski pieaudzis termiņuzturēšanās atļauju 

pieteikumu skaits, sasniedzot jau 46,5% 
kāpumu, salīdzinot ar pērnā gada septiņiem 
mēnešiem. 

Kopumā realizēti jau 67,53% no pērn 
visa gada laikā iesniegtajiem pieteikumiem. 
Ja pērn pieteikumu skaits gada laikā 
sasniedza 1922, tad šobrīd iesniegti jau 
1298 termiņuzturēšanās atļauju pieteikumi. 
Nacionālās apvienības pārstāvis Rihards 
Kols norāda, ka ārzemnieki, jo īpaši Krievijas 
pilsoņi, steidz iegādāties īpašumus Latvijā 
pirms jauno Imigrācijas likuma grozījumu 
stāšanās spēkā. 

Likumsakarīgi, ka uzturēšanas atļaujas 
kopumā visvairāk piešķirtas Krievijas 
pilsoņiem – kopš 2010. gada atļaujas 
piešķirtas 8923 Krievijas pilsoņiem, otrajā 
vietā ir Ķīna ar 939 atļaujām un trešajā 
Ukraina – 929, norāda Kols. 

Komentējot situāciju, Kols uzsver: 
«Medijos izskanējusī informācija par 
daudzdzīvokļu namu būvniecības bumu 
un īpašo pieprasījumu pēc īpašuma Rīgas 
klusajā centrā un Jūrmalā, kā arī, redzot 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
sniegto informāciju un runājot ar ekspertiem, 
jāsecina, ka Latvijas deputāti ar dāsnu 
roku devuši iespēju uzturēšanās atļauju 
tīkotājiem no Krievijas iegādāties pāri 
palikušos kārotos objektus Latvijā, līdz 
spēkā stāsies Imigrācijas likuma grozījumi. 

«Runājot ar nekustamo īpašumu 
attīstītājiem, skaidri iezīmējas tendence 
– Krievijas pilsoņi pārejas periodu, kad 
spēkā stāsies likuma norma ar augstāku 
īpašuma iegādes slieksni, izmanto, lai ar 
steigu «par izdevīgākām cenām» iegādātos 
nekustamos īpašumus Latvijā. Man nav 
saprotama atsevišķu partiju dubultā morāle, 
kad no vienas puses tiek izteikti brīdinājumi 
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par Krievijas bīstamo politiku, bet no 
otras – tiek plaši atvērtas durvis Austrumu 
lielvalsts varas kapitāla ienākšanai Latvijā. 
Es piekrītu, ka pateicoties šai Imigrācijas 
likuma normai, no iznīcības esam izglābuši 
vairākas Latvijas nekustamo īpašumu un 
būvniecības firmas. Taču cena ir nesamērīgi 
augsta, jo faktiski esam Krievijai pārdevuši 
lielāko daļu savu īpašumu.» 

Esošā kārt ība, kad ārvalstnieki 
termiņuzturēšanās atļauju var iegūt, 
iegādājoties nekustamo īpašumu par 150 
000 eiro, būs spēkā vairs pavisam neilgi. 
Maija sākumā Saeimas deputāti pieņēma 
Imigrācijas likuma grozījumus saskaņā ar 
kuriem, pēc šā gada 31.augusta, uz Latvijas 
piecu gadu termiņuzturēšanās atļaujām 
(TUA) varēs pretendēt tikai tie ārzemnieki, 
kuri viena īpašuma iegādē būs ieguldījuši 
ne mazāk kā 250 000 eiro. Papildus šo 
īpašumu pircējiem un pretendentiem uz TUA 
būs jāiemaksā 5% no šī pirkuma summas 
valsts budžetā. 

«Uzturēšanās atļauju tirgošana ir 
klasisks valsts atbalstītas tirgus kropļošanas 
piemērs, kas ne tikai ārzemniekiem par 
vienām un tām pašām cenām nodrošina 
lielāku ieguvumu, bet arī ievērojami 
sadārdzina nekustamā īpašuma tirgu. 
Attīstītāji orientējas uz mērķa pircēju – 
Krievijas pilsoni -, būvējot savus īpašumus 
centrā: Jūrmalā, Rīgas centrā un apkārtnē, 
ignorējot vietējo iedzīvotāju interesi,» 
norāda Kols. 

Papildus aktīvai valsts iztirgošanai nupat 
arī izskanējusi informācija par iespējamo 
korupciju Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldē saistībā ar nelikumīgu TUA 
izsniegšanu. «Drošības policija komentē, ka 
esot jāuzlabo TUA piešķiršanas kontrole, bet 
vai loģiskāk un drošāk nebūtu šo maskēto 
Latvijas iztirgošanu pārtraukt? Šīs sistēmas 
pastāvēšanas pamatojumi jau tā ir vāji 
– atbalstītājiem un TUA tirgotājiem patīk 
piesaukt lielās summas, kas tērētas TUA 
iegādei, ignorējot faktu, ka nauda visbiežāk 

faktiski nenonāk Latvijas budžetā,» stāsta 
Kols. 

Kols uzsver, ka, ja turpināsim legāli 
pieļaut savas valsts izpārdošanu, ilgtermiņā 
varam zaudēt gan kontroli, gan informāciju 
par to, kam patiesībā pieder valsts un kas 
ietekmē notiekošos procesus tajā. (apollo.lv)
Šogad Latvijā strauji aug tūristu skaits; 
vācieši atgriezušies ar uzviju 

Latvijā šogad salīdzinājumā ar pagājušo 
gadu ir vērojams ārzemju viesu straujš 
pieplūdums, kas galvenokārt skaidrojams 
ar nozares organizāciju īstenotajiem 
pasākumiem ārējā tūrisma veicināšanai, 
biznesa portālu «Nozare.lv» informēja 
Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) 
tūrisma tirgus speciāliste Lelde Beņķe. 

Centrālās statistikas pārvaldes dati 
rāda, ka šā gada pirmajā ceturksnī Latvijas 
viesnīcās apmetušies 348 500 ārvalstu 
tūristu, kas bijis par 15,7% vairāk nekā 
pagājušā gada trijos pirmajos mēnešos, 
bet ārzemnieku viesnīcās pavadīto nakšu 
skaits šogad pirmajos trijos mēnešos audzis 
par 3%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. 

TAVA vadītājs Armands Slokenbergs 
norāda: «Ārvalstu tūrisma plūsmas kāpums 
liecina, ka TAVA aktivitātes mērķa tirgos, 
tostarp dalība tūrisma izstādēs un semināru 
rīkošana medijiem un tūroperatoriem, ir 
nesušas vērā ņemamus augļus.» 

Saskaņā ar jaunākajiem datiem arī otrais 
ceturksnis ir sācies ar izaugsmi. Proti, aprīlī 
viesnīcu numuru noslogojums sasniedzis 
42,1% iepretim 39,8% šajā pašā mēnesī 
pērn, bet maijā tas pieaudzis līdz 52,8% 
pretstatā 50,3% pērn. 

Asociācijas «Lauku ceļotājs» prezidente 
Asnāte Ziemele norāda, ka iepriekšējos 
gados Latvijā samazinājās tūristu skaits 
no Vācijas, bet šogad viņi ir atgriezušies 
ar uzviju. Turklāt, pēc viņas teiktā, audzis 
ceļotāju skaits no Beniluksa valstīm - 
Beļģijas, Luksemburgas un Nīderlandes -, 
bet skandināvu tūristu skaits ir tikpat liels, 
cik citus gadus. 
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Arī Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas prezidents viesnīcas «Radisson 
Blu Ridzene Hotel» vadītājs Jānis Vālodze 
pozitīvi vērtē attīstību viesmīlības nozarē. 
«Viesnīcas «Radisson Blu Ridzene Hotel» 
noslogojums ir tikpat augsts kā pagājušajā 
gadā, bet bažas par Krievijas tirgu pagaidām 
nav piepildījušās. Pēdējos gados pieaugusi 
tūristu plūsma no Igaunijas un Lietuvas. 
Savukārt vācieši un skandināvi pie mums 
šogad viesojas tikpat kuplā skaitā, cik 
iepriekšējos gados,» atklāj Vālodze. 

Arī internetā ir reģistrēta augoša 
ārzemnieku interese par ceļojumiem uz 
Latviju, liecina TAVA apkopotie «Google 
Analyt ics» dat i  par vietnes «www.
latvia.travel» sadaļas «Rīga 2014» 
apmeklējumiem. Salīdzinot ar pagājušo 
gadu, šogad par 169,46% vairāk nekā pērn 
apmeklēta «Rīga 2014» apakšsadaļa somu 
valodā, bet par 90,93% vairāk - zviedru 
valodā. Būtisks palielinājums fiksēts arī 
apakšsadaļās, kurās informācija sniegta 
latviešu, angļu, vācu, zviedru, igauņu, 
lietuviešu un krievu valodā. (leta.lv)
24. jūlijā
Emigrācija mazinās, tomēr sabiedrība 
turpinās novecot 

Jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes 
dati rāda, ka emigrācijas plūsma vēl arvien 
saglabājas ievērojama - pērn turpat 23 
tūkstoši iedzīvotāju, lai arī pakāpeniski tā 
kļūst mazāka - 2012. gadā tā bija ap 25 
tūkstošiem, 2011. gadā - ap 30 tūkstošiem. 
Jāteic, ka arī 2000.-2001. gadā, proti, pirms 
iestāšanās Eiropas Savienībā, burbuļa un 
krīzes gadiem emigrācija bija nedaudz virs 
20 tūkstošiem cilvēku gadā. 

Protams, tas ir daudz, un likumsakarīgi, 
ka lielākā daļa no emigrantiem ir ekonomiski 
aktīvajā vecumā. Tajā pat laikā pozitīvi, 
ka emigrācijas plūsma tomēr mazinās. 
Migrācijas saldo pērn gan bija negatīvāks 
nekā 2012. gadā, jo arī imigrācija bija 
mazāka. No imigrantiem 37% pērn bija 
latvieši, 2012. gadā - 47%, proti, emigranti, 

kas atgriezās atpakaļ. Pērn tādu gan bija 
turpat uz pusi mazāk - ap 3000 - nekā 
2012. gadā. 

Jāuzsver, ka migrācijas plūsmas ir 
Centrālās statistikas pārvaldes novērtējums, 
bet, visticamāk, tās atspoguļo galvenās 
tendences, un tās noteikti jāskata kopā 
ar demogrāfiskām tendencēm. Emigrācija 
turpinās lēnām samazināties, tomēr arī 
darbaspējīgo iedzīvotāju skaits turpinās 
sarukt, un sabiedrība turpinās lēnām 
novecot. Ko tas nozīmē? 

Lauki un ekonomiski vāji reģioni, 
visticamāk, novecos straujāk, arī iedzīvotāju 
skaits tur saruks ātrāk. Darbaspēks un 
ekonomiskā aktivitāte aizvien izteiktāk 
koncentrēsies ap nelielu skaitu ekonomiski 
spēcīgu pilsētu. Publiskā infrastruktūras un 
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība kļūs 
sliktāka. Darbaspējīgo skaita sarukums 
un ēnu ekonomika palielinās nabadzības 
risku vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un 
apdraudēs pensiju sistēmas ilgtspēju... 

Šīs tendences var mīkstināt un mazināt 
to negatīvo ekonomisko efektu, izveidojot 
uz strauju un ilgtspējīgu izaugsmi vērstu 
uzņēmējdarbības vidi, apdomāti un 
reālistiski plānojot reģionālo attīstību un 
atbalstot dzimstību, kā arī reālistiski vērtējot 
imigrācijas politiku. Lai mazinātu emigrāciju 
un veicinātu iedzīvotāju atgriešanos, 
ekonomikas izaugsmes tempam jābūt 
noturīgi straujam. Tas nozīmē, ka jāuzlabo 
iedzīvotāju iesaiste darba tirgū un jākāpina 
darba ražīgums. (ir.lv, autore Lija Strašuna, 
‘’Swedbank’’ vecākā ekonomiste) 
Latvijā aug Krievijas pilsoņu skaits, bet 
mazāk kļūst krievu tautības Latvijas 
pilsoņu un nepilsoņu 

Piecu gadu laikā, no 2009. gada sākuma 
līdz šī gada 1. janvārim, par 18 545 
personām pieaudzis Krievijas pilsoņu 
skaits Latvijā, liecina aģentūras Leta pēc 
Iedzīvotāju reģistra statistikas datiem veiktie 
aprēķini. 

2009. gadā Latvijā dzīvojuši 30 328 
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Krievijas pilsoņi, savukārt šogad uz 1. 
janvāri Latvijā dzīvojuši 48 873 Krievijas 
pilsoņi. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, 
kad Latvijā dzīvoja 43 586 Krievijas pilsoņi, 
šo personu skaits šogad palielinājies par 
5287 cilvēkiem. Savukārt krievu tautības 
Latvijas pilsoņu skaits šī gada sākumā bija 
358 991, kas ir par 3055 mazāk nekā gadu 
iepriekš. 

Gada sākumā Latvijā dzīvoja arī 
185 741 krievs, kas ir Latvijas nepilsoņi. 
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad 
Latvijā bija 195 734 krievu tautības cilvēku 
ar Latvijas nepilsoņa statusu, šo personu 
skaits gada laikā ir samazinājies par 9993 
personām. Kopš 2009. gada, kad pēc 
Iedzīvotāju reģistra datiem Latvijā dzīvoja 
367 662 krievu tautības Latvijas pilsoņi, šo 
personu skaits ir samazinājies par 8671 
cilvēku, savukārt krievu tautības Latvijas 
nepilsoņu skaits piecu gadu laikā sarucis 
par 50 167. (Latvijas Avīze)
Graube: Latvijas kaujas spējas atsevišķās 
jomās ir ļoti ierobežotas 

Lai gan Latvijas karavīri ir labi sagatavoti 
dalībai starptautiskajās misijās, tomēr 
atsevišķās jomās Latvijas armijas kaujas 
spējas atsevišķās jomās ir ierobežotās, 
intervijā LTV raidījumam „Rīta Panorāma” 
atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
Raimonds Graube. 

Graube pauda, ka kaujas spējas 
ierobežotas pretgaisa aizsardzības un 
prettanku aizsardzības jomās, pašlaik NBS 
rīcībā nav tehnikas, lai notriektu zemu 
lidojošus objektus. 

Savukārt sauszemes spēki ir labi 
sagatavoti, lai gan, iespējams, tie nav 
skaitliski pietiekamā daudzumā, taču ir labi 
apmācītu profesionālu virsnieku korpuss, 
un piedalīšanās starptautiskajās misijās 
pierādīja, ka šie spēki „atbilst visiem 
starptautiskiem standartiem”, sacīja Graube. 

Jau ziņots,  ka valdība šonedēļ 
nolēma piešķirt izlūkošanas un pretgaisa 
aizsardzības spēju attīstībai atvēlēt 158 

miljonus eiro. Nauda paredzēta gaisa telpas 
novērošanas sensoru un radaru iegādei 
un uzstādīšanai, individuālo pretgaisa 
aizsardzības sistēmu un ieroču iegādei, kā 
arī modernizācijai. Ar modernām sistēmām 
tiks aprīkoti patruļkuģi, kā arī attīstītas 
taktiskās izlūkošanas spējas. (lsm.lv)
Vilis Vītols: Nauda valsts drošībai. 
Vai Saeimas lēmums nav sabiedrības 
mānīšana? 

Saeima ir pieņēmusi lēmumu sešu gadu 
laikā paaugstināt aizsardzības budžetu līdz 
2% no IKP (valsts iekšējais kopprodukts). 
Sešu gadu laikā? Man šķiet, ka šis plāns ir 
sabiedrības mānīšana, radot nepamatotu 
drošības ilūziju. Kopš iebrukuma Ukrainā 
jūtama izteikta tautas prasība kaut ko darīt 
Latvijas drošības labā, tādēļ, tuvojoties 
vēlēšanām, kaut ko arī nolēma darīt. 
Ja nu nevar no aizsardzības budžeta 
palielināšanas izvairīties, tad vismaz 
novilcināsim to. Rezultātā esam iemidzināti 
un sapņojam, ka Latvija izpildījusi savu 
pienākumu, padarījusi visus darbus un nu 
esam drošībā. Bet kas tad tiks darīts šogad 
un nākamgad? Tas pats, kas līdz šim, – 
nekas nopietns. Piecus gadus mums būs 
nepietiekams aizsardzības budžets. Pa to 
laiku Krievija koncentrē simtiem helikopteru 
Ostrovas bāzē, 32 kilometrus no Latvijas 
robežas. 

Iespējams, ka lielākais drauds Latvijai 
nav Krievijas vecā stila militārais iebrukums. 
Drīzāk šķiet, ka drauds esam mēs paši, 
mēs – latvieši –, vismaz kāda daļa no mums. 
Mūsu sabiedrībā darbojas gan atklāti, gan 
slēpti prokrieviski cilvēki (būšu politkorekts 
un neteikšu – aģenti). Lielākā šāda grupa 
ir apvienojusies “Saskaņas centrā” un tā 
koalīcijas biedros. Bet ir arī citi. Lemberga 
kungs parādīja savu patieso seju, atklāti 
nostādamies pret NATO. Grigules kundze 
rādīja savējo, tūlīt pēc ievēlēšanas Eiropas 
Parlamentā pievienojoties ES naidīgai 
grupai. Viņi nav vienīgie, ir vēl viens otrs 
mūsu tautietis, kam okupācijas gados 



39

ieskalota smadzenēs visa tā putra, ko tagad 
sludina Maskavas mediji. Gunārs Astra esot 
viņus saucis par “izļurkātajiem latviešiem”. 

Tomēr bīstamāka ir otra – slēpto 
prokrievisko cilvēku grupa –, jo mēs viņus 
nezinām. Tikai laiku pa laikam redzam viņu 
darbības rezultātus. Kā Bībelē teikts: no 
viņu augļiem viņus iepazīt. Latvijā bieži 
vērojami notikumi, ko grūti izskaidrot ar 
veselo saprātu. Kaut vai tā pati bezdarbība 
reālu draudu priekšā. Būtu naivi domāt, ka 
tādas lietas notiek pašas no sevis vai aiz 
nejaušības. Kāds par tām rūpējas. 

Spriežot pēc rezultātiem, iespējams, 
ka kāds īpašs cilvēks darbojas arī ministra 
Raimonda Vējoņa komandā. Arī tajā varbūt 
kāds uzskaitīja cēlākos argumentus, kāpēc 
ar aizsardzības budžeta paaugstināšanu 
jāgaida seši gadi. Ņemot vērā Ukrainas 
pieredzi, tas būtu jādara daudz ātrāk un 
lielākā apmērā. Atgādināšu, ka 2013. gadā 
ASV izdeva aizsardzībai 3,8% no sava IKP, 
Krievija – 4,1%. Pasaules vidējais bija 2,4%. 

Jāpieņem, ka viens no spēcīgajiem 
argumentiem, kāpēc mēs izdodam 0,9%, 
ir naudas trūkums. Bet piesaukt naudas 
trūkumu ir atrunāšanās, nevēlēšanās to 
meklēt vai arī apzināti kaitnieciska darbība. 
Ja Tēvzeme ir briesmās, tad jāķeras pie 
ārkārtas līdzekļiem, kas normālā situācijā 
varbūt netiktu lietoti. Tā dara visas valstis. 
Mūsu gadījumā saprātīgs risinājums, kā 
iegūt nepieciešamo naudu, būtu nedaudz 
palielināt Latvijas valsts vērtspapīru 
emitēšanu. Latvijas obligācijas ir iecienītas, 
likvīdas, ar labu reitingu. 

Trūkst 1,1% no IKP, lai jau šogad mēs 
sasniegtu nepieciešamo minimumu – 2%, 
jo apmēram 0,9% jau tērējam. Iztrūkums 
samazināsies ik gadu, līdz 2020. gadā 
būs sasniegti 2% saskaņā ar Aizsardzības 
ministrijas pašreizējo plānu. Ja Saeimas 
apstiprinātā plāna vietā Latvija jau ar 2014. 
gadu izdotu turpmāk katru gadu 2% no IKP 
un šo starpību nosegtu ar valsts parādzīmju 
emisiju, kopā sešos gados valsts parāds 

palielinātos par 3,44% no IKP. Šodien tas 
ir ap 41% (ASV parāds ir 104% (2011), ES 
vidējais 85%, Vācijas 82% un Grieķijas – 
kā sliktais piemērs – ap 160%). Pēc dabas 
esmu konservatīvs finanšu jautājumos, 
bet šajā gadījumā, kad runa ir par valsts 
“būt vai nebūt”, es ne acumirkli nešaubītos 
paaugstināt parādu no 41 uz 44 vai 45%. Arī 
45% joprojām ir lielisks rādītājs. Māstrihtas 
kritēriji pieļauj 60%. 

Protams, ja pēc vēlēšanām jaunā 
Saeima izšķirtos par šādu vai līdzīgu plānu, 
tūlīt balsi pacels tie paši jau pieminētie 
cilvēki, kas visādi locīsies un piesauks 
fantastiskākos argumentus, kāpēc tā nevar 
darīt, – kā jau ierasts, kad kaut kas pa īstam 
jādara Latvijas labā. Stāstīs, kādas nelaimes 
mums uzbruks, pareģos pasaules galu. 
Atcerēsimies, kā mums draudēja ar inflāciju 
un Latvijas Bankas zelta pazaudēšanu, ja 
tiks ieviests eiro. Ko es vēlos pateikt: līdzekļi 
valsts aizstāvēšanai ir iegūstami, vajadzīga 
vienīgi politiskā griba – un nevajag klausīties 
uz tiem, kas nevēlas drošu Latviju. Mūsu 
bruņotie spēki gaida šo Saeimas atbalstu. 
Mums vienmēr ir bijuši varonīgi karavīri un 
ir arī šodien. To uz savas ādas piedzīvojusi 
Krievija. Tā ilgi pārdomās, pirms uzbrukt labi 
apbruņotai Latvijai. (Latvijas Avīze, autors 
Vilis Vītols) 
22. jūlijā
Nosauc aptaujā noteiktās 10 izcilākās 
Latvijas personības 

Latvijas Institūta (LI) un televīzijas 
kanāla “History” rīkotās aptaujas laikā 
noskaidroto desmit izcilāko personību 
Latvijas zinātnē, kultūrā, sportā, politikā 
un uzņēmējdarbībā vidū ir komponists 
Raimonds Pauls, dzejniece Māra Zālīte, 
akadēmiķis Jānis Stradiņš un bijusī Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, šorīt (22. 
jūlijā) intervijā LTV1 rīta raidījumā pavēstīja 
Latvijas Institūta vadītāja Karina Pētersone. 

Desmit izcilāko personību vidū ir režisori 
Alvis Hermanis un Jānis Streičs, dzejnieks 
Jānis Peters, hokejists Artūrs Irbe, kā arī 
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uzņēmēji un kultūras mecenāti Ināra un 
Boriss Teterevi, vēsta aģentūra Leta. 

Šodien (22. jūlijā) LI un televīzijas kanāls 
“History” svinīgā ceremonijā sveiks desmit 
izcilākās personības Latvijas zinātnē, 
kultūrā, sportā, politikā un uzņēmējdarbībā, 
informēja “History” sabiedrisko attiecību 
konsultante Tija Ezeriņa. Tās noteiktas 
aptaujā no 100 kandidātiem, par kuriem 
portālā “Delfi.lv” balsoja gandrīz 5000 
iedzīvotāju. Aptauja ir rosinājusi paraudzīties 
apkārt ar redzīgākām acīm un apzināt 
cilvēkus, kuru devums ir nozīmīgs katram 
Latvijas iedzīvotājam, LTV1 norādīja LI 
direktore Karina Pētersone, piebilstos: ‘’Par 
ikvienu no sarakstā minētajām personībām 
varam ar lepnumu stāstīt visai pasaulei.” 

Rezultāti bija atkarīgi no balsotāju 
izvēles un žūrijas vērtējuma. Augstākās 
izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis 
Vētra skaidroja, ka žūrijā bija pārstāvēti 
dažādu darbības jomu un vecumu cilvēki 
- Vētra, Pētersone, Ezeriņa, laikraksta 
“Diena” sporta žurnālists Māris Zembergs, 
portāla “Delfi” nacionālo un biznesa ziņu 
redaktors Jānis Bagātais. 

Vētra pauda gandarījumu, ka žūrijas 
locekļu vidū valdījusi diezgan liela vienprātība 
par to, kuri no aptaujā iekļautajiem ir pelnījuši 
izcilākās personības titulu. Viņš atklāja, 
ka zināmas grūtības radušās, izvēloties 
izcilākos Latvijas uzņēmējus, taču žūrijas 
locekļi izlēmuši kā galveno kritēriju ņemt 
vērā katra konkrētā komersanta devumu 
sabiedrībai. 

Izcilnieku saraksts veidots, ņemot vērā 
viņu reputāciju, devumu tautsaimniecības 
izaugsmē, konkrētas nozares izveidē vai 
attīstībā, inovāciju ieviešanā un Latvijas 
tēla pozitīvas publicitātes veidošanā. (ir.lv)
Koalīcija Satversmes tiesneša amatam 
virzīs pašreizējo ECT tiesnesi Inetu 
Ziemeli 

Valdību veidojošo partiju koalīcija 
Satversmes tiesneša (ST) amatam nolēmusi 
izvirzīt pašreizējo Eiropas Cilvēktiesību 

tiesas (ECT) tiesnesi Inetu Ziemeli. Par to 
šodien (21. jūlijā) pēc koalīcijas padomes 
sēdes informēja Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma (Vienotība). Kā ziņots, 
Saeimas deputāti līdz 1. augustam varēs 
izvirzīt kandidatūras Satversmes tiesas (ST) 
tiesneša amatam. 

Tas nepieciešams, jo līdz ar Augstākās 
t iesas Kr imināl l ie tu departamenta 
notiesājošo spriedumu Vineta Muižniece 
ir zaudējusi savu ST tiesneša amatu. 
Muižniece atzīta par vainīgu un sodīta par 
to, ka viņa, būdama valsts amatpersona, 
izdarīja dokumenta viltošanu. Ziemele gan 
aģentūrai Leta iepriekš bija norādījusi, ka 
viņas mandāts ECT beidzas 2015. gada 31. 
oktobrī. (diena.lv)
21. jūlijā
Pie Latvijas robežas atkal fiksētas 
Krievijas militārās lidmašīnas 

Virs Baltijas jūras neitrālajiem ūdeņiem 
pie Latvijas teritoriālo ūdeņu ārējās robežas 
identificēti divi Krievijas armijas reaktīvie 
iznīcinātāji Su-24, liecina Nacionālo bruņoto 
spēku sniegtā informācija. Šos Krievijas 
lidaparātus fiksējuši NATO gaisa telpas 
patruļlidmašīnas. Šogad Krievijas armijas 
lidmašīnas tuvu Latvijas teritoriālajiem 
ūdeņiem fiksētas īpaši bieži. 

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu 
Ukrainai piederošajā Krimas pussalā, 
NATO valstis palielināja Baltijas valstu gaisa 
telpā patrulējošo lidaparātu skaitu. Pašlaik 
Baltijas valstu gaisa telpā patrulē kopumā 
12 iznīcinātāji - četri no Polijas, četri no 
Lielbritānijas un četri no Dānijas. (diena.lv)
Jūlija sākumā Latvijā bija 1,995 miljoni 
iedzīvotāju 

Iedzīvotāju skaits Latvijā šā gada 1. jūlijā 
bija 1 995 600 cilvēku, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP) dati. Pagaidām 
gan tas ir tikai provizoriskais skaits un 
iedzīvotāju skaits tiek aprēķināts tūkstošos, 
nevis simtos. 

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijā 
reģistrēti 10 469 jaundzimušie, un tas ir 
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Turpinājums 46. lpp

par 460 mazuļiem vairāk nekā 2013. gada 
pirmajos sešos mēnešos. Jūnijā valstī 
reģistrēti 1813 jaundzimušie, un tas ir par 
98 vairāk nekā pērn jūnijā. 

Turpinās arī noslēgto laulību skaita 
pieaugums - šā gada pirmajos sešos 
mēnešos Latvijā noslēgtas 4220 laulības, 
kas ir par 370 laulībām vairāk nekā 2013. 
gada attiecīgā periodā. Savukārt jūnijā valstī 
reģistrētas 1377 laulības, kas ir par 95 vairāk 
nekā šajā mēnesī pirms gada. 

Pirmajā pusgadā reģistrēti 14 324 
mirušie, un tas ir par 720 cilvēkiem mazāk 
nekā 2013. gada attiecīgajā laika periodā. 
Tikmēr jūnijā mūžībā aizgājuši 2111 cilvēki. 
[...] (tvnet.lv) 
CSP: Demogrāfiskie rādītāji pusgadā 
uzlabojas 

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijā 
reģistrēti 10 469 jaundzimušie, un tas ir 
par 460 mazuļiem vairāk nekā 2013.gada 
pirmajos sešos mēnešos. Jūnijā valstī 
reģistrēti 1813 jaundzimušie - par 98 vairāk 
nekā 2013.gada jūnijā. 

Tāpat turpinās noslēgto laulību skaita 
pieaugums. Sešos mēnešos Latvijā 
noslēgtas 4 220 laulības, kas ir par 370 
laulībām vairāk nekā 2013. gada attiecīgā 
periodā. Jūnijā valstī reģistrētas 1 377 
laulības, kas ir par 95 vairāk nekā šajā 
mēnesī pirms gada. [...] (leta.lv)
Sāks darbu inovācijas stratēģiskā 
padome 

Zinātnieki cer, ka nu viņi būs partneri 
Ministru prezidentam, darbojoties Latvijas 
pētniecības un inovācijas stratēģiskajā 
padomē. Nākamnedēļ notiks pirmā Latvijas 
pētniecības un inovācijas stratēģiskās 
padomes sēde, kuru vadīs Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma un kurā 
darbosies pieci ministri, Valsts kancelejas 
direktore, Latvijas Pašvaldību savienības, 
Darba devēju konfederācijas, Tirdzniecības 
un rūpnīcas kameras un augstskolu 
pārstāvji, kā arī paši zinātnieki. Iecerēts, ka 
padome būs kā sadarbības platforma starp 

valsts pārvaldi, zinātniekiem, uzņēmējiem, 
pētniecības finansētājiem. Zinātnes jomā 
strādājošie cer, ka šī padome beidzot ne 
tikai sadzirdēs pētnieku vajadzības, bet arī 
ņems tās vērā. 

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
Ojārs Spārītis stāsta, ka pirms pirmās sēdes 
zinātnieki tiksies ar Ministru prezidenti 
Laimdotu Straujumu, lai apspriestu 
stratēģiskās padomes pirmās sēdes darba 
kārtību. O. Spārītis sacīja, ka nu beidzot 
zinātnes joma vairs nebūšot atkarīga no 
Izglītības un zinātnes ministrijas kaprīzēm, 
bet būšot līdzvērtīgs partneris. 

Zinātnieki cer, ka padomes darbošanās 
veicinās mērķtiecīgu pētniecisko iekārtu 
iegādi, kam paredzēts tērēt Eiropas 
struktūrfondu finansējumu – aptuveni 60 
miljonus eiro. Jaunas iekārtas nepieciešamas 
tāpēc, ka Latvijā trūkst aprīkojuma, kas 
vajadzīgs zināšanu pārnesei: lai zinātniskos 
atklājumus attīstītu līdz stadijai, kad varētu 
ražot produktu. 

Organiskās sintēzes institūta direktors 
Osvalds Pugovičs skaidro: ķīmiskie procesi 
lielos vielu apjomos mēdz notikt citādi nekā 
mazos. Līdz ar to tas, kas izdodas viena 
litra kolbā, var neizdoties 600 litros vielas. 
Lai pārbaudītu, vai atrastā zāļu formula der 
arī rūpnieciskai ražošanai, vajag, piemēram, 
600 litru ietilpīgus reaktorus. 

Šādām iekārtām būtu jābūt publiski 
pieejamām: lai tās var izmantot katrs, 
kurš vēlas attīstīt savu atklājumu, un 
katram institūtam vai uzņēmumam nebūtu 
jāiegādājas savas iekārtas. Lai pilnībā 
iegādātos nepieciešamo aprīkojumu 
zināšanu pārnesei vai, zinātnieku valodā 
runājot, tehnoloģiju attīstības un inovācijas 
infrastruktūru, būtu vajadzīgi 200 miljoni eiro. 
Tā kā tik liela summa šobrīd nav pieejama, 
esošais finansējums jātērē prātīgi. 

Tāpēc viens no stratēģiskās padomes 
uzdevumiem būs izlemt, kādu iekārtu 



42

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
AUGUSTĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 11.00 – Pļaujas 

svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
Pļaujas svētku sarīkojums.

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

AUGUSTA
Svētdien, 3. A.Kristovskis
Svētdien, 10. J.Turmanis
Svētdien, 17. J.Trumpmanis
Svētdien, 24. I.Birze
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 7. J.Rīmanis
Svētdien,14. U.Hāgens

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

AUGUSTĀ
Svētdien, 3. R.Plikša/L.Vilciņa
Svētdien, 10. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 17. L.MacPherson
Svētdien, 24. M.Timermane/A.Zodiņa
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 7. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,14. S.Fraser/A.Zīds

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
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ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās 

uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja 
divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: 
“Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies 
uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts 
prom no jums debesīs, tāpat nāks, 
kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs 
aizejam.” (Ap.1:10-11)

Alleluja! Lai ir slavēts Tas Kungs!
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
AUGUSTĀ

Svētdien, 3. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. dievkalpojums nenotiks. 

Sarīkojums “Latviskās tradīcijas 
mūsdienās” notiks Latviešu namā 
plkst. 12.00 M.Siliņa zālē.

Svētdien, 17. plkst. 09.30 dievkalpojums. 
Svētdien, 24. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Svētdien, 31. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 3.  Olafs Šics
Svētdien, 17.  Amans Myla
Svētdien, 24.  Olafs Šics
Svētdien, 31.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.   Gundega Zariņa
Svētdien, 17.  Biruta Apene
Svētdien, 24.  Marita Lipska
Svētdien, 31.  Marita Lipska

DRAUDZES SARĪKOJUMS
“Latviskās tradīcijas mūsdienās - II” 

sarīkojums notiks Latviešu namā 
M.Siliņa zālē svētdien, 10. augustā 
pl. 12.00.  Būs interesanti video, 
priekšnesumi, kopdziesmas, gardas 
pusdienas un loterija. Nākam paši un 
ņemam līdzi draugus! Visi mīļi aicināti! 

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
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un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  (02) 9520 8200
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

Nr 657 2014. g. jūnijā

2014. g. VLM novusā
Sestdien un svētdien, 12. un 13. 

jūlijā 24 novusa spēlētāji pulcējās 
Latviešu ciemā, Melburnā, lai sacenstos 
Viktorijas latviešu meistarsacīkstēs 
(VLM) novusā. Ieradās seši spēlētāji 
no Adelaides, trīs no Sidnejas, četri no 
Centralā krasta, divi no Balaratas un 
mājinieki deva deviņus. Spēlētāju starpā 
bija arī sešas dāmas.

Pirms spēļu sākuma ALSP vadītājs 
Dimis Pešudovs nolasija vēstuli no 
Balaratas Ventas vadītājas Valijas 
Āboliņas kuŗā viņa paziņoja ka pēc 
27 aktīviem gadiem novussa laukā 
kopa izbeigs darbību un divi palikušie 

spelētāji vairs neņems dalību turnīros. 
Visu parējo kopu vadītāji apsolījās 
Ventas spēlētājiem vietu turnīros ja 
nākotnē viņiem būs izdevība piedalīties.

Vienspēlēs spēletāji bija sadalīti 
četrās priekš grupās no kurām trīs 
labākie devās uz pirmo finālu lai cīnītos 
par meistara godu. Pēc ļoti sīvām cīņām 
pirmā finalā iekļuva 5 melburnieši 
(Smalkais, Andersons, Paeglis, Kārkliņš 
un Mirovics) 2 no Sidnejas (Puisēns 
un E. Nemme) viens no Adelaides 
(Brakovskis), un divi no Balaratas 
(Danielovs un Pūce). 2014.g. VLM 
meistara godu izcīnija Sigis Andersons 
(MDVNK). Otro un trešo vietu ieguva 
melburnieši Ivars Mirovics un Roberts 
Kārkliņš. 

Ausma Pūce (Balaratas Venta) 
izcīnīja pirmo vietu dāmām atstājot 
Selgu Pešudovu (CKN) otrā vietā un 
Anitu Misiņu (ASK) trešā vietā.

Dubultspēlēs piedalijās desmit pāri 
un atgriezās spēlēt četru setu partijas 
nevis divu setu kā tas bija pieņemts 
pedējos gados. Katrs pāris spēlēja 
ar katru un dienas beigās sidnējieši 
Richards Puisēns ar Edgaru Nemmi ar 
14 punktiem un 25 uzvarētim setiem 
izcīnija pirmo vietu atstājot Lindu un 
Dimi Pešudovu (14/24) otrā vietā ar 
viena uzvarētā seta pārsvaru. Trešā 
vietā palika adelaidieši Jānis Brakovskis 
un Jānis Lindbergs (11/20)

Dimis Pešudovs
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Apbalvotie spēlētāji: Sēžot no kreisās puses: Gunta Vagars (protekolētāja), Dimis 
Pešudovs, (CKN) otrā vieta dubultspēlēs, Anita Misiņa (ASK) trešā vieta sieviešiem 
vienspēlēs, Richards Puisēns (SNK) pirmā vieta dubultspēlēs.
Stāvot no kreisās puses: Jānis Brakovskis (ASK) trešā vieta dubultspēlēs, Jānis 
Lindbergs (ASK) trešā vieta dubultspēlēs, Edgars Nemme (SNK) pirmā vieta 
dubultspēlēs. Roberts Kārkliņš (MDVNK) trešā vieta vienspēlēs, Selga Pešudovs 
(CNK) otrā vieta sieviešu vienspēlēs, Ivars Mirovics (MDVNK) otrā vieta vienspēlēs, 
Sigis Andersons (MDVNK) pirmā vieta vienspēlēs.
Iztrūkst: Ausma Pūce (Balaratas Venta) pirmā vieta sieviešu vienspēlēs, Linda 
Pešudovs (CKN) otrā vieta dubultspēlēs.
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Techniskie rezultāti
Vienspēles:

1.v. Sigis Andersons (MDVNK) 
18/30, 2.v. Ivars Mirovics (MDVNK) 
14/26, 

3.v. Roberts Kārkliņš (MDVNK) 
13/25, 4.v. Leons Daņilovs (Balaratas 
Venta) 12/25, 

5.v. Agris Ezeriņš (ASK) 12/24, 
6/7.v Edgars Nemme (SNK) 12/23,  

6/7.v. Richards Puisens (SNK) 12/233, 
8. Evalds Paeglis (MDVNK)11/22, 
9.v. Jānis Brakovskis (ASK) 10/22, 

10.v. Pēteris Dancis (ASK) 7/16, 
11.v. Emīls Smalkais (MDVNK) 7/15, 
12.v. Ausma Pūce (Balaratas Venta) 

6/15,
13.v. Dimis Pešudovs (CKN) 18/31, 
14.v. Rūdis Nemme (SNK) 16/27, 
15.v. Selga Pešudova (CKN) 14/26,  
16.v. Saša Grimms (MDVNK) 14/26, 
17.v.Andris Ruņģis (CKN) 13/27, 
18.v. Anita Misiņa (ASK) 13/24, 
19.v. Andris Miglis (MDVNK) 10/22, 
20.v. Valdis Valbergs (MDVNK) 9/19, 
21. Linda Pešudova (CKN) 8/18, 



46

22.v. Regina Berķis (ASK) 7/18, 
23/24.v. Jānis Lindbergs (ASK) 5/13, 
2 3 / 2 4 . v.  D z i d r a  C e k u l i ņ ā 

(MDVNK)5/13.

Sieviešu vienspēles:
1.v. Ausma Pūce (Balaratas Venta), 
2,v. Selga Pešudova (CKN) 
3.v. Anita Misiņa (ASK), 
4.v. Linda Pešudova (CKN). 
5.v. Regina Berķis (ASK), 
6.v. Dzidra Cekuliņa (MDVNK). 

Dubultspēles:
1.v. Richards Puisēns/ Edgars 

Nemme (SNK) 14 punkti 25 uzvarēti seti
2.v. Linda Pešudova/ Dimis Pešudovs 

(CKN) 14/24
3.v. Jānis Lindbergs/ Jānis Bra-

kovskis (ASK) 11/20
4.v. Ivars Mirovics/Evalds Paeglis 

(MDVNK) 9/18
5.v. Dzidra Cekuliņa/Valdis Valbergs 

(MDVNK) 8/18
6.v. Roberts Kārkliņš/Sigis Andersons 

(MDVNK) 8/18

7.v. Andris Ruņģis/Selga Pešudova 
(CKN) 8/15

8.v. Pēteris Dancis/Anita Misiņa 
(ASK) 7/15

9.v. Agris Ezeriņš/Regina Berķis 
(ASK) 6/15

10.v. Saša Grimms/Andris Miglis 
(MDVNK) 5/12 ■

PBLA ziņas – turpinājums. no 43. lpp.

Golfs
Latviešu golfa klubs Olimpija Sydnejā 

sen izbeidza darbību, bet latviešu golfisti 
turpina spēlēt gan privātos klubos, 
gan uz publiskiem laukumiem. Šad 
un tad austrāliešu laikrakstos paradās 
ziņas, ka kāds latvietis ir sasniedzis 
labus panākumus. Tāda ziņa paradījās 
Sidnejas Haraldā ka 5 julijā slapjā, 
vējainā un aukstā dienā Gosfordas 
Golfa Klubā 168 spēlētaju vidū Dimis 
Pešudovs izcīnija pirmo vietu ar 70 
sitieniem un saņēma jūlija mēneša 
medali (monthly medal). ■

Juris Zemitis

iegāde dos vislielāko atdevi. Iepriekšējā 
Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā 
jau tika iegādātas iekārtas pētniecībai, 
taču saskaņā ar toreizējiem finansēšanas 
noteikumiem šīs iekārtas nevar izmantot 
komerciāliem nolūkiem. Paļauties uz to, ka 
komercsektors pats varētu radīt inovācijas, 
nevar. Jo arī Latvijas uzņēmumi lielākoties 
nav tik turīgi, lai iegādātos nepieciešamās 
iekārtas. Turklāt komercsektorā strādā tikai 
8,7 procenti no visiem Latvijas zinātniekiem. 
Salīdzinājumam: Somijā vairāk nekā 
puse no visiem valsts zinātniekiem strādā 
uzņēmumos. 

Zinātnieki uzskata: stratēģiskajai 
padomei būs jārunā arī par zinātnes 
finansējumu. Valdība sola, ka līdz 2020. 

gadam tas būs 1,5 procenti no iekšzemes 
kopprodukta. Tajā pašā laikā IZM jau 
tagad prognozē, ka šādu līmeni neizdosies 
sasniegt. 

Fakti. Ieguldījumi augstākās izglītības 
un zinātnes infrastruktūrā Baltijas valstīs no 
2007. līdz 2013. gadam: Latvija – 243 miljoni 
eiro; Lietuva – 600 miljoni eiro; Igaunija – 
470 miljoni eiro. 

Iecerētie tehnoloģiju attīstības un 
inovāciju virzieni Latvijā: funkcionālie 
materiāli, bioekonomika, medicīna un 
farmācija, viedās inženierzinātnes, 
informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, 
enerģija. (Latvijas Avīze, autore Ilze 
Kuzmina) ■
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Latvian Personal Action Sports Drone 
Takes Off

Arnis Gross | July 16
If you ski, surf, motocross, wakeboard, 

bike or enjoy other outdoor activities you 
can now capture stunning aerial video for 
under $1500 – without using a helicopter or 
specialized filming crew.

AirDog, designed by a team of leading 
aerial system specialists based in Riga, is 
an easy-to-use auto-follow drone for the 
GoPro camera and is targeted at anyone 
passionate about action sports. Foldable, 
fast and tough, the drone is able to track and 
follow users and their trajectory capturing 
every frame with impressive accuracy. 
AirDog has a flight time of up to 20 minutes 
and can zip along at 40mph (65km/hr) 
keeping up with most action sports. To use 
AirDog, simply strap the programmable 
remote on your wrist or helmet, choose one 
of the seven preset auto-follow flight modes 
(or use the iPhone or Android App to map 
your flight path) and AirDog will do the rest 
– even take-off and landing is completely 
autonomous.

Edgars Rozentals, CEO and founder of 
Helico Aerospace Industries, is convinced 
that the latest design based on long-range 
BlueTooth technology is a winner. In June 
a Kickstarter campaign was launched with 
the goal of raising $200,000. Four weeks 
into the campaign and it already looks like 
the project will raise in excess of $1M. This 
investment will go into future improvements 
including an obstacle avoidance solution to 

avoid walls and trees.
Top 10 most  excel lent  Latv ian 
personalities

Vija Kalniņa 24-7-2014.
Latvian people have named three 

legendary contemporaries, the composer 
Raimonds Pauls, the former state president 
Vaira Vīķe-Freiberga and the world-famous 
former goaltender Artūrs Irbe, among the 
ten most excellent personalities, who form 
the future history of this Baltic nation, a 
survey launched by the Latvian Institute 
and television channel HISTORY shows.

The seven other outstanding Latvian 
contemporary personalities are the painter 
Džemma Skulme, the poetress Māra Zālīte, 
the academician Jānis Stradiņš, the theatre 
director Alvis Hermanis, the film director 
Jānis Streičs, the poet Jānis Peters as well 
as Boris and Inara Teterev Foundation who 
support distinguished and socially important 
charitable initiatives.

“This type of survey helps us notice the 
truly valuable things around us, that we 
might have otherwise missed. It is also a 
way to glorify Latvia’s brightest people. I 
would like to thank the organizers of this 
survey, our partners, jury members and, of 
course, all those who voted. Interestingly, 
the opinions of our jury and voters were very 
close. We hope that this uplifting survey 
would become an annual tradition,” noted 
the Director of the Latvian Institute Karina 
Pētersone.

The aim of the survey, which was 
composed of a list of 100 specially chosen 
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personalities, considering their reputation, 
contribution to the development of economy 
or any particular field, introduction of 
innovations and, in effect, the promotion 
of Latvia abroad, was to strengthen the 
national identity, highlight inspiring role 
models and contribute to a positive image 
of this Baltic country.

Raimonds Pauls, the accomplished 
pianist, jazz musician and composer, who 
has been a symbol and a legend of Latvia 
for a long time, expressed gratitude to 
the organisers of the survey and people 
who voted for him, while academician 
Jānis Stradiņš, an outstanding chemist, a 
historian of chemistry, science, and culture, 
a science manager, and an influential public 
figure, stressed that he was particularly 
pleased that a special category was 
allocated to science which, according to 
him, is still an undervalued field in Latvia. 
He also said that it would be advisable to 
hold such type of surveys each year as it 
would highlight achievements of Latvians 
in different fields.

Nearly 5000 Latvians took part in the 
online survey by choosing their favourite 
candidate in five categories: culture, politics, 
sports, science and entrepreneurship. The 
results of the survey were partly dependent 
on the decision of the jury panel comprising 
representatives of the Latvian Institute and 
television channel HISTORY as well as 
other competent experts.
8th World Choir Games Have Concluded

Latvian Institute 27-7-2014
For ten days, Rīga had a dual 

responsibility, being the world’s Choir 
Capital as well as a European Capital of 
Culture. The successfully concluded 8th 
World Choir Games were a fitting part of 
the year’s cultural programme enjoyed by 
participants and audiences alike.

The Games were musically outstanding 
and well organised, and the participating 
choirs demonstrated unprecedented artistic 

quality.
The biggest to date, with 27 000 singers 

in 460 choirs from 73 countries, the 8th 
Games can also claim to be the musically 
most successful with a record number of 
gold medals being awarded in recognition 
of the high standard.

Dace Melbārde, Latvia’s Minister for 
Culture expressed her happiness: “I thank 
the organisers of the World Choir Games for 
their invaluable contribution and effort and I 
hope that the mission of the games – uniting 
nations and strengthening global peace and 
harmony – gains increased strength with 
each new gathering.”

Pres iden t  o f  German cu l tu ra l 
organisation INTERKULTUR, Günter 
Titsch, drew attention to the unprecedented 
scale of the games, underscoring that Rīga 
and Latvia coped with the organisational 
challenges very well: “460 choirs, more 
than 800 competition performances, 
71 000 meals, almost 80 000 people to 
accommodate and thousands of kilometres 
of travelling – all of this has been very well 
organised, for which I am very grateful. I 
would like to thank Rīga’s many volunteers 
as well. Without their assistance we would 
not have been able to create such a warm 
and friendly atmosphere in the city.”

From July 9 to July 19, Rīga saw 
competitions in 29 categories, master 
classes and seminars, special and 
friendship concerts, a parade of participants 
and other spectacular events in Rīga’s 
concert halls and parks. 
People of Latvia Search for the Father-
land Award

Ministry of Foreign Affairs, 21.07.2014,
The State Chancellery, in cooperation 

with the National Museum of History of 
Latvia and the State Archives of Latvia, has 
launched an initiative aimed at involving 
people of Latvia in finding historical 
evidence about the Fatherland Award.
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The Fatherland Award is the predecessor 
of the highest award of the Government 
of the Republic of Latvia – Award of the 
Cabinet of Ministers; it was created in 1937 
by President Kārlis Ulmanis. 

Irina Zeibārte, Deputy Director for 
Research Work of the National Museum 
of History of Latvia noted that in terms of 
its prestige the Award could be regarded 
as Latvia’s ‘Nobel Prize’. “It was created to 
honour the most outstanding achievement 
in spiritual and economic activities,” she 
explained.

The Fatherland Award was first granted 
on 15 May 1937 on the stage of the 
Latvian National Opera House. After the 
re-establishment of Latvia’s independence 
the Award of the Cabinet of Ministers was 
created in 1995, thus symbolically restoring 
the Fatherland Award.

Pursuant to the Rules of the Award,  it is 
granted for significant achievements in the 
development of democratic Latvia governed 
by the rule of law, in economic and public 
activities or other areas essential for the 
country. The list of the awarded persons is 
available on the Cabinet website.

In 2014 the Cabinet Award will be granted 
for the 19th time since the prestigious award 
was restored in Latvia in 1995.
Preamble ready for president’s signature

Baltic Times, Jul 03, 2014 
RIGA - President Andris Berzins does 

indeed intend to promulgate the parliament-
approved Preamble to the Constitution, 
said the president’s spokeswoman Liga 
Krapane, reports LETA. Saeima approved 
the Preamble in the final reading on June 
19. Sixty-nine MPs from the ruling coalition, 
as well as several independent MPs 
supported the Preamble, while 28 MPs 
from Harmony Center voter against it. The 
final vote was met with loud applause from 
parliament members.

The Preamble states that “The Republic 

of Latvia, proclaimed on November 18, 
1918, was created by uniting lands 
historically populated by Latvians, on the 
basis of the Latvian nation’s will and right to 
self-determination, in order to guarantee the 
existence and development of the Latvian 
nation, language and culture through the 
ages, and to ensure the freedom and 
welfare of the nation and every individual 
thereof. The identity of the Latvian nation 
within the culture of Europe is based on the 
ethnic traditions of Latvians, the Latvian 
language, universal human and Christian 
values.

The Latvian language is the basis for 
democratic participation and consolidation 
of society. The fundamental values of 
society in Latvia include freedom, integrity, 
justice, solidarity, equality, family and work. 
Each member of society cares for himself 
or herself, his or her loved ones, for the 
good of society as a whole, and treats his/
her fellow man, the state, the environment, 
nature and future generations with utmost 
responsibility.

Being an equal  partner of  the 
international community, Latvia will protect 
its interests and contribute to humane, 
sustainable and democratic development 
of the united Europe,” the Preamble states. 
Not everyone is pleased with the document. 
Opposition party Harmony Center, which 
did not support the Preamble, says it will 
decide what further action it will take in 
regard to the issue.

The deputy head of Harmony Center’s 
group at Saeima, Valerijs Agesins, told 
members of the press that there are various 
scenarios the party could take, with each of 
them having both positives and negatives. 
One course of action would be to request 
for the president not to promulgate the 
Preamble, while another would be to turn 
to the Constitutional Court. “Another option 
would be to move towards a referendum on 
this matter,” Agesins added. The politician 
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The Russian Invasion of Ukraine and Annexation of Crimea!
By Andrejs Mežmalis
The Ukrainian National Museum  research materials clearly place this “Moscow-

led” crime against humanity on the shoulders of the Soviet-Russian leadership; one 
such document states that the Soviet policy was that “the ethnic material has to be 
replaced” (i.e., the Ukrainians have to be replaced by Russians). That is exactly 
what Soviets - Russians  actually did. After  the  completion  of  this  “artificial famine 
operation”,  the Soviets  imported  hundreds  of  thousands   of  Russians  into  
Ukraine.  Ukrainian researchers state that Russian colonizers from various regions 
of Russia arrived via railroad; for example, during the single  month of December of 
1933 alone, 329 trainloads of Russian colonizers arrived in the Ukrainian provinces, 
totaling 117,140 Russians; this process of colonization continued for many months 
or years thereafter. The sad part of these tragic events in Ukraine is that these 
were not the last terror acts to be experienced by the Ukrainians. 

New waves of barbarism took place during 1934–1953 and until the “old Soviet 
guard” was actually dead and buried. The criminal group, not all inclusive, that 
directed these crimes against humanity and the genocide against the Ukrainian 
nation are well known and are pictured below, including their thoughts and 
murderous actions against the Ukrainian nation.

Continuation from July Ritums

added that another option would be to do 
nothing, so to not allow the ruling coalition 
be able to bring up this matter ahead of the 
next elections.
Russian-Latvian relations ’complicated’ 
amid Ukraine crisis, says Moscow 
diplomat...

RIGA, Jul 25, 2014.
Russian-Latvian relations have become 

more complicated since the conflict in 
Ukraine began, Russian Ambassador to 
Latvia Alexander Veshnyakov has said.

Veshnyakov told LNT that the change 
in relations are due to Latvian officials 
expressing biased statements about the 
events in Ukraine and Russia’s role in 
these events.

Currently there is active cooperation 
between Latvia and Russia in both economy 
and culture, said the ambassador. He 
also mentioned the upcoming guest-
performances of Mikhail Chekhov Riga 
Russian Drama Theater in Omsk and 
Krasnoyarsk, as well as a slight improvement 

in economic cooperation this year.
However, Veshnyakov said he believes 

further cooperation may be halted in the 
future.

European Union’s (EU) sanctions 
against Russia would have an impact on 
small countries neighboring with Russia, 
including Latvia, the diplomat added. These 
sanctions could lead to bankruptcies, higher 
unemployment and increased emigration.

Russia occupied the Crimean Peninsula 
belonging to Ukraine. The following 
month Crimea was annexed by Russia. 
international society has condemned 
the occupation of Crimea and does not 
recognize its annexation. In response, the 
EU, the United States and other western 
countries have applied sanctions against 
several Russian officials and Kremlin 
associates.

Military operations against pro-Moscow 
armed forces are currently continuing in 
Ukraine. ■
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Stalin, Joseph (The Secretary General of the USSR Communist Party 
and de-facto dictator of USSR): “Farmers comprise the main force of national 
movements… Without such force, there is no and never can be national movements. 
Therefore, the national question is, in fact, a farmers question.” (1930)

Kaganovich, Lazar Moiseyevich (Member of the USSR Central Committee): 
“We must prepare and begin taking action to fully carry out the mandatory grain 
collection plan, decisively overcoming the question of capitulating or giving in to 
grain collection problems….” (July 6, 1932)

Houtaevitch, Mendel M. (Secretary of Ukrainian Communist Party Central 
Committee): “A struggle is taking place between the farmers and our executive 
institutions. It is a life or death fight. The famine showed them who is the boss 
here. Millions of lives were lost; nonetheless, the collective economic system will 
be able to survive. We won in this war….”

Balitsky, V. V. (Deputy Head of the Cheka-GPU in USSR and Head of the 
GPU in Ukraine): “The regional party apparatus have these concrete tasks…, The 
mobilization of all the secret service for the purpose of finding the hidden grain in 
dugouts, secret barns, garbage dumps and other hideaways.” (February 13, 1933)

Molotov, Vyacheslav Mikhailovich (Chairman of the USSR Commissar 
Committee and the Chairman of the Extraordinary Food Requisition 
Committee in Ukraine): “The question is this: If we have bread, then we shall have 
power of the Soviet. If we do not have bread, then Soviet power will be destroyed. 
Who has the bread today? The reactionary Ukrainian farmers and the reactionary 
Cossacks of Kabana have the bread. They will not give it to us voluntarily. We 
have to take it from them.” (1932)

We know that during the “ethnic cleansing operations” of the late 1930s, every 
ethnic group in the Soviet Union lost tens or hundreds of thousands of their people, 
such as the Tatars of Crimea  –  mass murders, torture, imprisonments  and 
deportations to Siberia. This Soviet-Russian imposed terror continued after WWII 
and, on a smaller scale, until 1990-91. Indeed, President Ronald Reagan correctly 
named the Soviet Union as the “Evil Empire”. The only people who are defending 
this Evil Empire today are those who personally benefitted from the misery and 
death of others; some of them we now see operating in eastern Ukraine and 
Crimea. We can also deduce from all of this “who is who” in Russia; we also get a 
“good feel” about the current leadership of the Russian Federation. This especially 
applies to President Vladimir Putin, a former KGB officer, who has declared, during 

Stalin Kaganovich Hautaevitch Balitsky Molotov
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Edited by Pēteris Kļaviņš

Map: (1) Russian Federation (RF) has concentrated troops along the eastern 
border of Ukraine under the guise of “military exercises; (2) RF operatives staged 
takeover of Crimea and Putin declared that RF will defend its Russian minority in 
Ukraine; (3) RF operatives have now staged disorders in eastern Ukraine; if this 
is successful, RF forces will move in again, disguised as “local defense forces”; (4 
& 5) RF operatives will recreate the same conditions successively in areas 4 and 
5 until Crimea is linked via land with “mother Russia”; (6) Finally, after Russia has 
achieved its “invasion” objectives 3, 4, and 5 and linked its forces with those in 
Crimea, it will create widespread disturbance in Odessa  and try to  occupy adjacent  
territory  bordering Romania; thereafter, Moldova is next on their “occupation list”. 
Is this far-fetched? Let’s watch it! ■

a speech to the people of Russia, that the greatest calamity of the twentieth century 
was the break-up of the Soviet Union. Needless to say, the events in Ukraine and 
Crimea demonstrate that some of the “old Soviet guard” are still siding with the 
old Stalinist policies and want to see the return of the Bolshevik-ways of the Evil 
Empire. Thanks to NATO and the European Union (EU), President Putin’s wish 
will never materialize! We must do everything possible for Ukraine to become part 
of the community of civilized nations of EU and eventually become member of 
NATO. Note: The Russian Federation and the United States have guaranteed the 
territorial integrity of Ukraine! Putin/Russia has broken this pledge

Note: The author of this article has used the materials (information and photos) 
from the brochure “Genocide Against the Ukrainian Nation”, supplied by the Latvian-
Ukrainian Congress and printed by SIA “Veiters korporacija” in Riga, 2013.
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