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Turpinājums 4. lpp.

Sidnejas Latviešu biedrības 2014/2015. gada 
darbības pārskats  

Ievads.
Biedrība turpina darbu uzturot nama telpas tā lai tās var izmantot SLB pajumtes 

organzācijas un biedri, kā arī citi telpu īrētāji. Nams ir vairāk kā 50 gadu kalpojis 
Biedrībai un tagad stāv priekšā lielāki remonta darbi. Ir uzsākta lielā zāles 
dzesinātāja atvietošana un nākošā gadā būs jāveic jumta atjaunošana lielai zālei, 
kā arī spārnam kur atrodas skolas klases.

Biedru pārskats.
Gada sākumā, mums bija 489 biedri.
Šogad uzņemti 13  jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 15 biedri un izstājušies 14 

biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 473 biedri.
Pašreizējie goda biedri – Anita Apele, Edīte Birzule, Vija Bruzgule, Lidija Budule, 

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

Biedru pārskats vecuma grupās.
Gadi  Skaits Procenti
15-30 19 4,2
31-50 55 11,6
51-70 115 24,3
71-80 108 22,8
81 un pāri 176 37,1
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
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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, 14. 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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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 

Sidnejas Latviešu biedrības  
GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE

svētdien, 2015. g. 30 . 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.

iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Rasmai Liepiņai, 75 Mowbray 
Rd., Willoughby, NSW 2068 vai ar epastu: 
rasma_liepins@hotmail.com līdz šā gada 
5. septembrim. ■

Rasma Liepiņa
Studenšu Korporāciju Kopas 

Sidnejā viceseniore

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

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

Senioru saiets  
14. augustā

Augusta senioru saieta pirmajā 
daļā skatīsimies ziņas no Latvijas, īsu 
dokfilmu par latviešu emigrāciju uz 
Īriju, un trešo turpinājumu no sērijas 
„Ulmaņlaiki” par 1920-1921. gadu. 

Starpbrīdī Dāmu kopas dāmas mūs 
kā parasti pamielos. Tad redzēsim 
dokumentālfilmas „Jaunatne Latvijas 
Brīvības cīņās”, un „Kērnsa – Aizmirstais 
brālis”. ■

 Ivars Šeibelis

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

Ivars Šeibelis – senioru saieti, mājas 
lapa, inventārs

Andris Galviņš – skola, nama drošība 
un remonti 

Ilona Brūvere – sarīkojumi 
Inese Pētersone 

SLB pārskats
turpinājums no 1. lpp.

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.

2015. gada jūlijā SLB ir apsveikusi  Liju 
Veikinu, Jāni Meieru, Maiju Upenieci, 
Aivaru Medni, Osvaldu Aizstrautu, Inesi 
Drēziņu, Pēteri Bārdu, Visvaldi Eisleru, 
Karīnu Muldiņu, Kārli Upenieku, Ainu 
Andersonu, Zinu Klampi, Viteni Zemīti 
un Silviju Līci. ■

SLB valdes sēde  
8. jūlijā

Sēdi vada biedrības priekšsēdis Jānis 
Grauds un sedē piedalās Ivars Šeibelis, 
Dimis Pešudovs, Pēteris Kļaviņš, Jānis 
Čečiņš, Klāra Brūvere, Andris Galviņš Imants 

Līcis. Atvainojās Inese Pētersone, Marita 
Lipska, Ināra Graudiņa, Ilona Brūvere, Rūdis 
Nemme.

Saņemtas tāmes zāles jumta labošanai, 
bet tāmes ir ļoti atšķirīgas un janoskaidro kas 
ir iekļauts tajās pirms varam piešķirt darbu.

SLB statūtu maiņas darbs gandrīz 
pabeigts un ar dažām sīkām maiņām 
valde ir ar mieru pasniegt pilnsapulcei 
apstiprināšanai.

Biedru maksas vēl nav nokārtojuši 38 
biedri. Lai novērstu biedru maksas kavēšanos 
valde nolēma 2016.g. februāŗa Ritumam 
pievienot uzkrītošā krāsā atgādinājumu, ka 
biedru maksa ir jānokārto līdz marta beigām.

Latvijā dzīvojošiem Rituma abonentiem 
valde nolēma dot izdevību saņemt publikāciju 
elektroniski vai maksāt ekstrā $80 gadā lai 
nosegtu pasta izdevumus.

Nams beidzamā laikā prasa daudz 
izdevumus remontiem un lai to nosegtu 
valde domā rīkot saīkojumu šim nolūkam 
vai sagatāvot ziedojumu vākšanas akcijas.

Lielās zāles dzesīnātāja atjaunošana 
virzās lēnam uz priekšu.

Jānis Grauds Rīgā ticies ar archivāri 
Meldru Ušenko, kuŗa piedāvājusi, ka divas 
archivāres 2016.g. martā varētu braukt, 
pa pašu līdzekļiem, palīdzēt savest kārtībā 
SLB archīvu. Vajadzīga tikai apmešanās -  

Turpinājums 36. lpp.
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Valdes kandidātos darbojās:
Klāra Brūvere
Valdes sēdes protokolē - Ināra 

Graudiņa
Šogad ir pārvēlami divi valdes locekļi: 

Jānis Grauds un Inese Pētersone.
Ārpus valdes darbojās: 
Ināra Krūmiņa – Dāmu kopas 

priekšniece
Baiba Liepiņa – veco ļaužu aprūpe 

Laima  -  viņa izbeidza darbu 30. janvārī.
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 Līc is  (administ rāc i ja  un 

Grāmatnīca), Marita Lipska (grāmatvede 
un nama apsaimniekošana) un Charles Pitt 
&Co. (Revidents)

Veco ļaužu aprūpi Laima financē 
Austrālijas valdības iestādes.

Paspārnes organzācijas.
• Dāmu kopa – vadītāja Ināra Krūmiņa
• Veco ļaužu aprūpe Laima – vadītāja 

Baiba Liepiņa.  Laima izbeidza darboties 
Biedrības paspārnē 30. janvārī 2015. gadā 
un veco ļuažu aprūpi pārņēma Your Aged 
Care at Home Ltd. kā patstāvīga organzācija 
Heather Pooloo vadībā ar norunu ka tā 
turpinās gādāt par latviešiem un paturēt 
strādniekus kā to darīja Laima. 

• Ritums – redaktors Pēteris Kļaviņš 
• Pamatskola un Spēļu grupa –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 – 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 

Latviešu namu. Namu saviem 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. Biedrībai ir 
nepieciešams atrast īrētājus telpām lai spētu 
segt nama uzturēšanas budžetu.

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

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

Bibliotēkā biedriem 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 
deviņdesmit gadu mijās.

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

Arī šinī darbības gadā SLB ir atsaukusies 
uz vairākiem lūgumiem atbalstīt jauniešus 
piedalīt ies Annas Ziedares vasaras 
vidusskolā un 3x3 saietā.

SLB un pajumtes organzāciju rīkoti 
sarīkojumi:

Augustā – SLB pilnsapulce. Sidnejas kīno 
kluba filmas Svešais un Sniegs piedaloties 
Lūcijai Ločmalei.

Septembrī – Sidnejas kīno kluba 
filma Zvejnieku dēls, Vīru koŗa koncerts 
– Dziesmotā pēcpusdiena, Latvi jas 
Universitātes dibināšanas atcere, Lidijas 
Mednes atmiņu grāmatas atvēršana un 
gleznu skate.

Oktobrī –  Atvērto durvju diena laikā kad 
notika 12. Saeimas vēlēšanas, .  Latviešu 
Kredītkooperatīva pilnsapulce, Sidnejas kīno 
kluba filmas.

Novembrī – Melburnas kausa saiets.  
Kino kluba filmu izrāde, Valsts svētku 
pusdienas.  Valsts svētku akts – uzrunu teica 
Māris Brancis. Vakariņas ar Valtu Pūci (SLT).

Decembrī – SLB Senioru saieta eglīte, 
SLB darbinieku eglīte, Laimas eglīte, Skolas 
eglīte, SLT pirmizrāde – Burvis no Oza 
zemes.  AL55KD no 26. līdz 31. decembrim.

Janvārī – Liepupes kora Pernigele 
koncerts.

Martā – Biedru pēcpusdiena un koncerts
Aprilī – SLB Dāmu kopas sarīkojums, 

SLT literārā pēcpusdiena – Par mantrām.
Maijā – SLT izrāde – Zaļā zona.
Jūnijā – Māsas Dimantas (no Latvijas) 

koncerts,  Apvienotās Baltiešu komitejas 
rīkots 14. jūnija atceres akts, Jāņu sarīkojums 
– rīkoja SLB un uzstājās Jautrais pāris un 
skolas saime.   Jaunais Rīgas teātris – 
izrāde bērniem – Skolotājs Jāps un klase, 
un Ziedoņa mīlas lirikas un prozas fragmenti.

Jūlijā – Video filma Vadonis.
Katru mēnesi - otrā piektdienā Senioru 

saiets un katru cetrurtdienu (izņemot kad 
senioru saiets) pusdienas.  

Aizgājušā gadā visievērojamākais 
notikums Latviešu namā – Austrālijas 
Latviešu 55. kultūras dienas. Plašais 
sarīkojumu klāsts guva plašu publikas 
atsaucību un KD laikā, kā arī pirms un 
pēc nama aktivitāte bija varena. Par tik 
sekmīgiem svētkiem SLB valde sirsnīgi 
pateicas KD rīcības komitejas priekšsēdim 
Jānim Čečiņam un viņa komandai.

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.
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SLB grāmatnīca „Rīga”
2014 / 2015. gada darbības pārskats
Grāmatnīca ir atvērta četras dienas 

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

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

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

SLB bibliotēka
2014 / 2015. gada darbības pārskats.

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

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

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

personīgām vajadzībām.
Kopš 2015. gada janvāŗa Grāmatnīcā 

var iegādāties dažādus Latvi jas 
produktus. ■

Imants Līcis

2014-2015 gada SLB Finansu pārskats

2013/2014 Izpildīts  2014/2015 Izpildīts 2014/2015 Budžets 2015/2016 Budžets
Ienākumi

8,600$                           Biedru Naudas 10,152$                        10,330.00$                 10,000.00$                
25,093$                         īres ienākumi  - Latviešu nams sveštautiešiem 25,551$                        26,925.00$                 22,000.00$                
10,786$                         īres ienākumi  - Latviešu nams latviešiem 15,384$                        14,450.00$                 7,000.00$                   
16,000$                         SLB Dāmu kopa - kafejnīca 30,000$                        16,000.00$                 16,000.00$                

130,086$                       Noguldijuma procenti 101,287$                     117,500.00$               98,850.00$                
5,403$                           Ritums abonmenti & sludinājumi 4,336$                          5,780.00$                   4,700.00$                   
3,203$                           Rīgas Grāmatnīca un naudas sūtijumu nodokli 1,861$                          1,890.00$                   3,800.00$                   

10,488$                         Dažādi ienākumi (ziedojumi) 10,281$                        5,335.00$                   5,300.00$                   
209,659                         KOPĀ 198,852$                     198,210.00$               167,650.00$              

Izdevumi
13,273$                         Administrācijas, bankas, biroja, gramatv.  uc. izdevumi 12,033$                        12,800.00$                 9,850.00$                   
26,263$                         Amortizācija 14,917$                        20,000.00$                 20,000.00$                
32,930$                         Algas (un super.) 35,253$                        35,500.00$                 37,200.00$                
12,803$                         Tīrīšana 7,180$                          5,000.00$                   6,000.00$                   
22,897$                         Apdrošināšana 22,430$                        24,000.00$                 25,600.00$                
41,600$                         Elektrība, telefons, ūdens & nodokļi (pasvaldibas ) 40,471$                        47,200.00$                 44,570.00$                

9,200$                           Sarīkojumi 8,148$                          10,000.00$                 10,000.00$                
406$                               Bēru pabalsti -$                              1,000.00$                   1,000.00$                   

8,335$                           Pabalsti & Ziedojumi & dāvanas 12,668$                        11,500.00$                 12,000.00$                
20,005$                         Rituma izdevumi 25,600$                        27,000.00$                 27,500.00$                
16,965$                         Remonti  & apsaimniekošana 20,616$                        55,000.00$                 11,300.00$                

5,080$                           Revizija 5,030$                          5,000.00$                   5,000.00$                   
918$                               Dažādi 3,963$                          1,850.00$                   500.00$                      

210,675$                       KOPĀ izdevumi 208,309$                     255,850.00$               210,520.00$              
1,016-                              PEĻŅA/ ZAUDĒJUMI 9,457-$                          57,640.00-$                 42,870.00-$                

Kapitāl izdevumi - pamtlīdzekļu iegāde 51,892$                        200,000.00$              
1,016-                          SLB Darbības gada peļņa/iztrūkums 61,349-$                    242,870.00-$              
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Ritums 
SLB informācijas biļetēns Ritums  2014 

/ 2015. 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 piedalījās 
Andrejs Ginters, Juris Kažoks, Ilga Riņģe, 
Juris Rīmanis, Jānis Ronis, Pēteris Strungs. 
un Jānis Kairis līdz oktobŗa izdevumam. Jānis 
Kairis mira pagājušā gada 12. decembrī.

Redakcija saka sirsnīgu paldies visiem 
tālākminētiem korespodentiem, kuŗi kuplināja 
Rituma saturu ar rakstiem, dzejām un kritiku 
visās Rituma nodaļās – darbības pārskatos, 
lasītāju domās, latviešu organizāciju darbā 
un citur. Korespondenti bija (alfabētiskā 
kārtībā): Anita Andersone, Anita Apele, 
Miervaldis Balodis, Ilva Birzkope, Aldis 

Birzulis, Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, Jānis 
Čečiņš, Jānis Daniklifs, Skaidrīte Dariusa, 
Vita Diķe, Sandra Dragūna, Jānis Grauds, 
Ināra Graudiņa, Ojārs Greste, Aija Grīnvalde, 
Daina Grosa, Baiba Haringtona, Mara 
Heimrāte, Nora Ikstena, Daina Jaunbērziņa, 
Laima Jurāna, Andris Kariks, Silvija 
Kaupere, Pēteris Kļaviņš, Juris Krādziņš, 
Valdis Krādziņš, Raimonds Krauklis, Vita 
Kristovska, Ināra Krūmiņa, Ieva Lapiņa, 
Marita Lipska, Anda Līce, Imants Līcis, 
Viktorija Mačēna, Andrejs Mežmalis, Ināra 
Mūrniece, Ilze Nāgela, Gunārs Nāgels, Ilga 
Niradija, Uldis Ozoliņš, Mērija Paegle, Dimis 
Pešudovs, Inese Pētersone, Jānis Pīrāgs, 
Richards Puisēns, Lauma Reinfelde, Inta 
Rodžera (Rogers), Andra Rone, Iveta Rone, 
Vija Sieriņa, Ināra Sīkais, Juris Skābe, Ivars 
Šeibelis, Judīte Šmita, Sarma Strazda, Valda 
Teilora (Taylor), Sane Upeniece, Helmuts 
Vabulis, Toms Veidners, Rita Vīksniņa, 
Gundega Zariņa, Juris Zemītis, Monika Zīle, 
Andra Zommere. Redakcija arī pateicās 
visām organizācijām un individiem, kuŗi 
atbalstīja Ritumu ievietodami sludinājumus 
un ziņojumus Rituma slejās. 

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

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

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

Pēteris Kļaviņš

organizācijām. 
Bez grāmatu aizņēmējiem bibliotēku 

izmanto arī SLB sestdienas skolas 
audzēkņi, sameklējot materiālus un 
informāciju skolas darbam. ■

Imants Līcis
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Sporta kopa SPARS 
Spara prezidents ir Viktors Sīkais un 

kasieris Toms Veidners. Spara kopā  pašlaik 
ir 30 biedri. Spars šī gada janvārī piedalījās 
Austrālijas Latviešu Meistarsacīkstēs (ALM) 
ar divām vīriešu basketbola komandām un 
vienu bērnu komandu. Vīriešu A komanda 
uzvarēja un bērni ar lielu prieku un 
entūziasmu nospēlēja pret Melburnas 
jauniešiem.  Spars  pagā jušā gada 
sep tembr ī arī vadīja Jaundienvidvelsas 
Vieglatlētikas sacensības, kur piedalījās 25 
bērni no 4 līdz 16 gadu vecuma. Šā gada 
februārī Spars arī vadīja Jaundienvidvelsas 
peldēšanas sacensības kuŗās piedalījās 22 
bērni un vecāki. Apbalvošanas pēcpusdiena 
un pusdienas notika šā gada martā latviešu 
namā, kur piedalījās bērni un vecāki. 
Sparieši pašlaik gatavojas nākošām ALM, 
kas notiks šī gada oktobrī Kanberā. ■ 

Toms Veidners

Sidnejas Latviešu vīru 
koris

Sidnejas Latviešu vīru koris sekmīgi 
aizvadīja 2014/15. gadu. Koŗa vadībā 
nekas nemainījās un vīri cītīgi apmeklēja 
mēģinajumus. 

Koris divas reizes papildināja 
dievkalpojumus. Ar 5 dziesmām 

SLB Dāmu kopa
SLB Dāmu kopa jau ir  sekmīgi 

darbojusies 41 gadu. Arī 2014/2015 gads 
ir bjis sekmīgs. Kopas darbinieces ir čakli 
strādājušas lai veicinātu labklājību Latviešu 
namā. Ne jau vienmēr tas ir bijis viegli, 
dāmu skaits, dažādu personīgu iemeslu 
dēļ, ir sarucis, jaunas nenāk klāt. Kultūras 
dienu laikā mums talkā nāca dažas gados 
jaunākas dāmas, solījās turpināt darboties. 
Kā saka: „solīts makā nekrīt”. Kultūras 
dienu gaisotnei beidzoties entuziasmu 
pārņēma ikdiena un tās rūpes.

Kā parasti, tika rīkotas 18. novembŗa 
pusdienas ar bagātīgu auksto galdu. 
Senioru eglītes sarīkojumā Dāmu kopa 
pasniedza auksto plati apmēram 80 
viesiem.

Tā kā Austrālijas kultūras dienas 
notika Sidnejā, DK bija daudz darba, lai 
varētu apkalpot svētku viesus. Dāmas 
tiešām darbojās ar prieku pasniedzot 
apmeklētājiem gaļas pankūkas ar buljonu, 
skābus kāpostus ar desiņām un rupjmaizi, 
sviestmaizes, pīrāgus, dažādas maizītes, 
tortes, kungu kafiju utt. Lai apmierinātu 
pircējus, oktobrī jau sākām cept piparkūkas. 
Visā gada gaŗumā apmēram trīs reizes 
mēnesī notika ceturtdienu pusdienas, 
ceram tās turpināt uz priekšu. Rīkojām 
aukstos galdus korporācijām, sanāksmēm, 
dzimšanas dienām un bērēm. Biedru 
pēcpusdienā (šoreiz tā tika rīkota plašākai 
publikai) pasniedzām, kā parasti, skābus 
kāpostus ar desiņām, kā arī pīrāgus, 
maizītes, tortes.

DK gadskārtējā sarīkojumā uzvedām 
mazu uzvedumu, ‘dziedot dziesmu’ par 
savu darbību, Vitas Kristovskas vadībā. 
Liels prieks bija par Ivara Štubja, Aijas 
Dragūnas un Ginta Kārkliņa piedalīšanos 
ar dziesmām. Tāpat Jāņu sarīkojumā bez 
parastajiem ēdieniem netrūka arī Jāņu 
siers.

No šā gada peļņas SLB kasē ir 

iemaksāts $30,000; Kultūras dienām 
$1,000; Vasaras vidusskolai $1,000; 3x3 
saietam $200 un inventāra iegādei $1,000.

Liela un sirsnīga pateicība visām Kopas 
dalībniecēm, kas ziedoja savu laiku un 
līdzekļus lai kopas darbība būtu sekmīga. 

Vēl esam cerībā piesaistīt jaunas 
darbinieces mūsu draudzīgajā pulciņā. ■

Ināra Krūmiņa
DK priekšniece
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SLB pamatskola, 
spēļu grupa un  

vidusskola
Sidnejas Latviešu Biedrības pamatskolas, 
spēļu grupas un vidusskolas 2015. gada 
darbības pārskats.

Pec lielā darba Kultūras Dienās, 
kur skolas bērni piedalījās vairākos 
pasākumos: foto izstādē, bērnu rītā, 
teātrī, tautas deju uzvedumā un Pīrāgu 
īsfilmu konkursā, kā arī kā skatītāji, 
trauku mazgātāji un ēdienu pasniedzēji, 
skola atsāka darbību ar peldēšanas 
sacensībām, ko rīkoja Toms Veidners un 
Viktors Sīkais. Pateicamies Sparam par 
ilggadīgo atbalstu un organizētājiem, kuŗi 
dod mūsu bērniem iespēju piedalīties 
gan peldēšanā, gan vieglatlētikā, kā arī 
Kultūras dienu basketbola turnīrā.

Šogad skolu turpina vadīt Daiva Tukēna 
un viņai palīdz liels vecāku pulks. Skola 
turpina čakli darboties un mums ir daudz 
jaunu ideju par skolas darba uzlabošanu.

Skolas telpas ir saņēmušas vieglu 
‘remontu’ un pārkrāsotas košās krāsās. 
Remontu savā brīvajā laikā par skolas 
līdzekļiem veica vecāki paši (Mārtiņš un 
Andris). Bērniem tas deva labu jautru 

iespaidu mācīties tālāk skaistās klasēs. 
Pēc lieliem Sidnejas lietiem skolas 
telpas applūda un mēs vēl turpinājām 
remonta darbus, uzlikām jaunus tepiķus, 
iegādājamies bibliotēkas plauktus un 
daudz ko citu.

Šogad skolā darbu uzsākusi jauna 
skolotāja – Amanda Ruņģe, kas māca 
bērniem Latviešu valodas gramatiku.  
Iesākām skolas darbību ar jaunu  mācību 
grafiku, kur katrai klasei ir atsevišķas 
stundas mācību priekšmetiem.

Valdis Krādziņš māca bērniem vēsturi 
un ģeogrāfiju, Amanda Ruņģe latviešu 
valodu un Sandra Dragūna turpina ar 
dziedāšanas klasēm. Marita Lipska māca 
vidusskolas klasi un Dace Celinska māca 
vismazākos bērniņus, Lācīšus.

Grafikā ir jauna mācības klase – 
‘projekts’. Šo klasi pasniedz viesskolotāji 
un tās ir 3 – 6 nedēļas gaŗas mācību 
programmas par interesantām lietām 
latviešu valodā. Mums ir skolotāju trūkums 
šajā mācību stundā un aicinām pieteikties, 
ja kādam būtu velēšanas papildināt mūsu 
bērnu zināšanas ar kaut ko no savas 
pieredzes. Jāziedo būtu tikai 1 pusdienlaika 
stunda sestdienā tikai 3 – 6 nedēļu garumā. 
Padomājiet un piesakieties pie Daivas pa 
telefonu...

Līdz šim projekta ietvaros mums ir 
bijušas nodarbības par mākslu – Māra 
Moore; Latvijas zivīm – Pauls Sproģis un 
Latvju rakstiem – Amanda Ruņģe

Māra Goldšmite turpina vadīt spēļu 
grupu zem skolas spārna. Bērnu vecumi 
ir no 12 mēnešiem līdz 5 gadiem. Spēļu 
grupa sākās 10os Mārtiņa Siliņa zālē. 
Sandra Dragūna un Benijs Goldšmits 
pavada laiku ar bērniem dziesmās un tad 
pāriet uz citam nodarbībām – līmēšanu, 
spēlēšanos ar mantiņām un pasaciņu 
klausīšanos. Spēļu Grupa beidzās 11.30 
un bērniņi tad aizkavējas pie garšīgām 
pusdienām, kas tiek pasniegtas katru 
nedēļu.

kuplinājām 14. jūnija sarīkojumu un ar 
6 dziesmām 18. novembŗa sarīkojumu. 
Koŗa eglītē ar  6 dziesmām noslēdzām 
savu darbības gadu.

Koŗa brīvdienas vēl nesākās jo bija 
jāgatavojās Kultūras dienām. Garīgās 
mūzikas koncertā 31 vīrs nodziedāja 5 
dziesmas, Kultūras dienu kopkoŗa vīru 
daļā 29 vīri dziedāja 8 dziesmas Daļa 
vīru dziedāja arī jauktā kopkoŗa daļā.

Ražīgs gads – turpināsim. ■
Gunārs Zodiņš,

SLVK priekšsēdis.         
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Jautrais pāris 
Aizgājušajā gadā, tautas deju kopā 

Jautrais pāris ir dejojuši 32 dejotāji, 18 
meitenes un 14 puiši. 2014. gadā Jautro 
pāri vadīja Iveta Rone, un kopš 2015. gada 
sākuma – Sarma Strazda un Iveta Rone. 
Par pavadījumu mēģinājumos rūpējas 
Sandra Dragūna. 

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

Vēl pie mūsu jaunumiem ir jāpiemin, ka 
esam sākuši Tautas Deju kopu lielākajiem 
bērniem no 9 gadu vecuma. Mēģinājumi 
notiek katru otro sestdienu no 12.30 – 
13.30. un ir bijis jauki redzēt vairākus 
latviski nerunājošus bērnus, kas tik priecīgi 
nāk un piedalās dejas. Tautas dejas vada 
Linda un Andris Galviņi un Sarma Strazda.

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

Skolas nākošais pasākums ir Viktorīna 
par kuŗu, kļūdas dēļ, netika nopublicēta 
reklāma iepriekšējā Ritumā. Tāpēc jo 
īpaši svarīgi paziņot visiem saviem 
draugiem, ka 22. augustā plkst. 16.00 
visiem jānāk uz Latviešu namu, jo tas 
būs visjautrākais pasākums visā gadā, 
kas apvienos visa vecuma latviešus no 
bērniem līdz senioriem. Pasākums notiks 
latviešu valodā, bet jautājumiem būs 
rakstisks tulkojums arī angļu valodā lai 
var piedalīties arī latviski mazāk saprotoši 
ģimenes locekļi. ■

Daiva Tukēna un Ieva Svilāne. 

Senioru saieti
Senioru saieta darbības pārskats par 
2014/2015. gadu.

Pagājušajā darbības gadā mums bija 10 
saieti un Ziemassvētku eglītes sarīkojums 
ar Dāmu kopas gādātu mielastu. Saietos 
bija gan dažādi sniegumi no referentiem, 
gan dažādas filmas un ieskats Latvjas 
TV un avīžu ziņās. Ilona Brūvere mums 

2014. gadā Jautrā 
pāŗa galvenais mērķis 
bija Austrālijas Latviešu 
55. Kultūras dienu tautas 
deju uzvedums, kur Jautrā 
pāŗa dejotāji piedalījās ne tikai dejojot, 
bet arī dziedot, spēlējot, tēlojot un veicot 
visādus citus darbus, kas bija vajadzīgi 
lai uzvedums gludi noritētu. Mūsu dejotāji 
arī aktīvi piedalījās citos Kultūras dienu 
sarīkojumos – spēlējot teātri, diriģējot 
kori, dziedot, mūzicējot un izpalīdzot ar 
visādiem praktiskiem darbiem. 

2015. gada jūnijā Jautrais pāris 
piedalī jās Sidnejas latviešu Jāņu 
sarīkojumā un tagad gatavojas uz savu 
65 gadu jubileju, ko atzīmēs gan ar 
uzvedumu, gan saviesīgu vakaru. Jautrā 
pāŗa bijušie dejotāji, tā saucamais Trakais 
pāris, arī piedalījās Kultūras dienu tautas 
deju uzvedumā un gatavojas dejot Jautrā 
pāŗa jubilejas uzvedumā.

Jautrais pāris pulcējas uz mē-
ģinājumiem ik piektdienu, pulksten 19.30, 
Sidnejas Latviešu namā. Kā vienmēr, 
mīļi gaidam jaunus dejotājus un tādus 
dejotājus, kas vēlētos atgriezties dejotāju 
saimē. Ceram, ka redzēsim daudz bijušos 
dejotājus, kā arī Jautrā pāŗa draugus un 
labvēļus, skatītāju rindās mūsu jubilejas 
uzvedumā, šā gada 5. septembrī, Latviešu 
namā. ■

Iveta Rone un Sarma Strazda
2015. gada jūlijā
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pastāstīja un rādīja slīdītes par savu 
ceļojumu Islandē, psihologe Aija Brūvere 
sniedza referātu “Stratēģija gaŗam mūžam 
un pozitīva novecošana”, Jānis Čečiņs 
mūs informēja par ko varam sagaidīt  
Kultūras dienās, Jānis Grauds stāstīja un 
rādīja slīdītes par savu ceļojumu Japānā. 

Skatījāmies dažādas filmas, kā Ojāra 
Grestes gatavoto Sidnejas Kultūras dienu 
filmu, Latvijas filmas “Sapņu komanda”, 
Dzintras Gekas “Balance Sheet of Siberia”, 
“Džimlai Rūdi Rallalā”, un “Vella Kalpi”.  
Redzējam arī daudzas dažāda gaŗuma 
Latvijas dokumentālfilmas un Latvijas 
tūrisma filmas, ka arī dažādas citas. 

Domāju ka Senioru saieti nevarētu 
notikt ja Dāmu kopas Ināra Krūmiņa un 
Vija Bruzgule mūs vienmēr, un ar smaidu, 
necienātu ar viņu gādātiem visādiem 
gardumiem un tēju, vai kafiju. Par to no 
visiem senioriem viņām liels, sirsnīgs 
paldies.

Ziemassvētku mielastu gatavoja un 
pasniedza Dāmu kopas dāmas Ināra 
Krūmiņa, Vija Bruzgule, Edīte Birzule, 
Ināra Tomsone, un Ieva Trankele. Paldies 
no visiem dalībniekiem. Sarīkojuma 
priekšnesumus sagatavoja Imants Līcis un 
pēc dievvārdiem, priekšnesumus sniedza  
mācītajs Raimonds Sakolovskis, Imants 
Līcis, Ingŗīda Rehbauma, Andrejs Mednis, 
Laura Moļņika, Jānis Moļniks, un Marita 
Lipska. Paldies.

Senioriem novecojot, tāpat kā citos 
sarīkojumos, saietu apmeklētāju skaits 
palēnam krītas, un ir noslīdējis uz 
caurmērā ap 35-40. Gaidam vairāk 
dalībniekus, sevišķi tādus kuŗi saietus līdz 
šim vēl nav apciemojuši. Gaidam visus 
– jaunus un netik jaunus, nāciet pavadīt 
jauku pēcpusdienu, pamieloties kafejnīcā 
un pačalot ar draugiem. Sarīkojumus 
vada Ivars Šeibelis, ar palīgiem kasieri 
Irēnu Dzirnekli, Rūdolfu Nemmi un Valdi 
Krādziņu. ■

Ivars Šeibelis

Sidnejas Latviešu 
teātŗa (SLT) Darbības 

pārskats
2014.g. otrā puse bija veltīta 55. Kultūras 

dienu izrādes iestudešanai. Uzvedām Valta 
Pūces un Pētera Brūvera mūzikli Burvis no 
Oza zemes. Lomās 16 pieaugušie aktieri un 
17 sestdienas skolas skolēni. Režiju vadīja 
Ilona Brūvere, bet dziesmas iestudēt no 
Latvijas atbrauca komponists Valts Pūce. 
Izrādes notika 21. un 28. decembrī, abas 
bija labi apmeklētas un guva lielu publikas 
atsaucību.

SLT aktrises Līga Hegnere un Ilona 
Brūvere bija arī atbildīgas par Kultūras dienu 
Raibo sarīkojumu 31. decembrī, kurā, bez 
KD viesiem, piedalījās vairāki SLT aktieri.

2015. gadā 26. aprilī. notika Andra 
Karika rīkotā literārā pēcpusdiena par 
mantrām, kur Andris paskaidroja, ka mantra 
ir sanskrita termiņš, kas apzīmē vārdu vai 
vārdu grupu, kam ir noteikta skaņas vibrācija 
un enerģija. Tā ir svētu zilbju saistība kas 
veido garīgu enerğijas kodolu. Šis kodols 
darbojas kā magnēts kas pievelk, jeb kā lēca 
kas koncentrē garīgas vibrācijas.

30. un 31. maijā Jāņa Grauda režijā 
uzvedām Latvijas autores Aivas Birbeles 
komēdiju Zaļā zona. Izsmīdinājām skatītājus 
ar notikumiem un pārpratumiem šodien 
Latvijas laukos. Ansamblī 12 aktieri, ieskaitot 
3 jaunus talantus no Latvijas, kuŗi skatuves 
dēļus mina pirmo reizi. Ar šo izrādi 4. oktobrī 
ansamblis viesosies Melburnā. 

26. jūlijā SLT izrādīja Latvijas Nacionālā 
teātŗa iestudējuma, Zigmara Liepiņa un 
Kaspara Dimitera muzikālās drāmas 
Vadonis video.

Šogad atzīmējam 150 gadus kopš Raiņa 
dzimšanas. 16. augustā Juris Krādziņš 
referēs un Kārlis Gulbergs skandēs Raiņa 
dzeju. Vija Spoģe-Erdmane gatavo izstādi 
par Raiņa darba uzvedumiem Sidnejā. ■ 

Ilona Brūvere
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Ieeja $10 (ieskaita uzkodas)
Vakariņas pilns komplekts $15 

(ieskaitītas siltas vakariņas, kaut kas salds un tēja/kafija)
Ņemiet līdz vīnu/alu (BYO)

Lūdzu sazināties ar: 
   Ingrīdu Veidneri : 0414 347 370  vai Daivu Tuktēnu : 0421 280 171,

lai rezervētu galdu.
Var arī pieteikties sestdienas skolas laikā 9.30-13.00

Datums: sestdien 22. augustā  16.oo lielajā zālē

Palīdzēsim skolai iegādāties tautas tērpus!

Bagātīga loterija:  Nedēļas nogales apmešanās sniega 
kalnos ,Berridale, gaumīgas saules brilles,

Latvijas suvenīri, dāvanu grozi ........

Visiem vecumiem! Vispārīgas zināšanas! Bērniem jautājumi  
- ar angļu subtitriem, uz lielā ekrāna!

Viktorīna 
       Organizē SLB Pamatskola (TRIVIA NIGHT)
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Jaunā Rīgas teātŗa 
aktieŗi Sidnejā

Par Jaunā Rīgas teātŗa 
aktieŗiem un viņu paredzēto 
viesošanos Austrālijā jau 
rakstīts Austrālijas Latvieša 
3234. (2015. 3. jūnija) un 
3236. (17. jūnija) numurā 

gan ar gaŗām intervijām, gan aprakstiem. 
Latvijā apbalvotie aktieŗi Kaspars 
Znotiņš un Guna Zariņa sniedza savus 
priekšnesumus Sidnejā 27. jūnijā. Kā 
pirmo priekšnesumu rādīja holandieša 
Žaka Frīnsa stāstu motīviem saliedēto 
skatuves gabalu (nepieminot saliedētāja 

vārdu) Skolotājs Jāps un klase, kuŗu no 
holandiešu valodas latviski pārtulkojusi 
Inese Paklone. Ludziņu gan nerādīja uz 
skatuves, bet Sidnejas Latviešu nama 
lielās zāles vidū, kur bija redzams galds, 
tāfele, plauktiņi ar puķēm un ekrāns titru 
rakstiem angļu valodā. Programmai 
cauri vijās vietējo mūziķu priekšnesumi. 
Skolotāju tēloja Kaspars Znotiņš, bet 
vienu 3. pamatskolas klases skolnieci 
Elenu Guna Zariņa, kas tad pārējos 
skolniekus parādīja ar spēļu lācīša, 
pudeles, kastīšu un citu priekšmetu 
palīdzību un it kā runājot viņu vārdā. Par 
šo aktrisi teikts, ka viņa varot nospēlēt 
visu no mazas meitenītes līdz smieklīgai 

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

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2015

Sestdien, 2015. g. 19 . septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230 
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis
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vecenītei. Šoreiz bija tērpta kā skolniece, 
kas ieradās skolā ar mugursomu. Pārējo 
pieminēto skolēnu vārdi, ja atceros 
pareizi, varēja būt, citu starpā, Marsolena, 
Joriss, Bretje un Halils. Darbības laiks, kā 
to reizēm skolotājs uzrakstīja uz tāfeles 
bija no septembŗa, kad skola iesākās līdz 
maijam, kad laikam skola holandiešiem 
beidzas. Skolnieki notēloti kā nemierīgi, 
skaļi un pat palaidnīgi bērni. Skolotājs, 
kā informācijas lapiņā teikts, nākot ar 
jaunām metodēm, kas izradījās cenšanās 
rīkoties it kā bērna prātā, bļaujot un 
kliedzot tādā pat skaļā balsī.  Viņa īstais 
vārds esot Jekob von (vai holandieši 
von vietā nesaka van?) Bekel, bet tas 
saīsināts par Jāpu. 

Elena aplaistīja puķes un kaktusus, 
bet Jāps sāka savas mācības ar darbības 
vārdu laikiem un vispirms par tagadni: es 
staipos, es ņaudu... jūs ēdat puķi..., bet 
pagātnē es staipījos. Tad sāka spēlēt 
teātri, kur Jāps saka, ka viņš būšot puķu 
ēdējs puķu veikalā, bet ēd arī kaktusu. 
Novembrī mācīja par draudzību, bet 
decembrī liek rakstīt diktātu, kas sākas 

ar teikumu: „tētis ar mammu skūpstas. 
Elena sāka raudāt, jo viņas vecāki gribot 
šķirties. Tad Jāps paskaidro, ka ir jau 
slikti, ja vecāki šķiŗas, bet dažreiz tas esot 
labāk, jo tad vairs nestrīdēšoties. 

Janvārī vai februārī Jāks sāka mācīt 
par procentiem un notēloja, (cita starpā) 
kāds cilvēks izskatās ar 1% (liek galvai 
nokrist uz galda un aizmieg), bet ar 
90 % iet palēkdamies. Tā kā dažādo 
bļāvienu vai mūzikas pavadījuma dēļ 
bieži nevarēja saprast runāto, tad titri 
angļu valodā uz ekrāna vismaz man 
palīdzēja saprast, par ko runā. 

Bija arī paskaidrojums par seniem 
cilvēkiem, kas neprata runāt, bet bļāva, 
un tā reizēm arī izklausījās aktieŗu 
priekšnesums. Gatavojoties mātes dienai 
maijā, nolasīja dažus dzejoļus, kuŗos 
pateikts viss, ko māte dara un bērnam 
darījusi (piemēram, noslaucījusi degunu). 
Kāds, kuŗam mātes nav, piemin, ko tēvs 
darījis, jo viņam jābūt mātes vietā.

Pēdējā skolas dienā Jāps solīja visus 
pārcelt 4. klasē. Kad jāiet peldēties un 
bez skolotāja nevar, Jāps izģērbjas 
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peldu biksēs un iekāpj mazā vanniņā, 
tā tēlojot peldēšanos.Grūti saprast 
Elenas izbrīnēšanos, redzot Jāpu peldu 
biksēs, jo latvieši par to nebrīnītos, bet 
varbūt, ka Holandē skolnieku vidū ir kādi 
musulmāņi, kam cilvēks peldu biksēs 
liekas nepieklajīgs. Beigās uz tāfeles, no 
skolas brīvdienas aizejot, raksta: „Attā.” 

Aktieŗi savās viņiem paredzētās 
lomās bija teicami, ko apliecināja skatītāji 
ar skaļiem aplausiem, bet par pašu 
ludziņu, to nenolasot, grūti spriest, tādēļ 
tikai atstāstīju, ko atceros no tumsā 
redzētā.

Otrs sarīkojums bija par Imanta 
Ziedoņa mīlas dzeju no grāmatas 
„Gaismas parāds” un prozu. Pa starpu 
mūziku spēlēja Viktorija Mačēna (ar 
klavierēm) un Daina Kaina (ar vijoli). 
Daži mūzikas gabali likās pazīstami, 
bet, diemžēl pietrūka programmas ar 
mūzikālo iestarpinājumu nosaukumiem.  
Pēdējā daļā bija fragments no Imanta 
Ziedoņa un Noras Ikstenas kopīgi 
rakstītās grāmatas „Nenoteiktā bija”, 
kuŗai Imants Ziedonis slimības dēļ pēc 
pārciesta insulta diktējis Ikstenai savu 
tekstu. Ziedoņa dzeju un epifānijas, kas 
esot starp prozu un dzeju” arī Latvijā 
rādot ar mūzikas iestarpinājumiem. 
Epifānija esot grieķu vārds ar nozīmi: 
„atspīdēšana”, bet dzeju lasītu kopā ar 
mūziku saucot par: „atsaukšanos”, kuŗā 
mūzika savienojas ar dzejnieka domām. 

Dzeju nevar atstāstīt, tā jāklausas, 
vai, vislabāk, jālasa pašam klusi pie 
sevis. Kaspars Znotiņš deklamēja dzeju 
ar izteiksmi un te varu tikai pieminēt vai 
atkārtot daļu no viņa teiktā. Bija arī pats 
saģērbies kā to darījis Imants Ziedonis. 
Iesāka ar brīnīšanos par to, ka rozes 
parasti pērkot pumpuros, kaut gan 
labākas esot izplaukušās. Te vēl daļa no 
teiktā: „lai puķi dabūtu, ir jānoliecas” un  
„ar tevi es lasīju kastaņus”. 

Informācijas lapiņā rakstīts, ka 

„savulaik, daži Ziedoņa dzejas vērtētāji 
atzīmēja, ka Ziedonis neraksta mīlas 
dzeju. Dzejnieks atbildēja, ka viņš mīlas 
liriku ir rakstījis vairāk nekā dažs labs cits 
dzejnieks. Tā radās viņa dažādos gados 
rakstīto mīlas dzejoļu izlase „Gaismas 
parāds”. Te nu viens: 

Es viņu mīlu jau no iepriekšējā laika -
jau tad ar liepu ziediem, liepu lapām
tā manī gulēja tik klusa un tik maiga-
jau tūkstoš naktīs, pirms mēs tuvi 

tapām.

Kad lūdzies nebiju ne saulei vēl, ne 
ēnām,

jau redzēju es viņu mani neatraidām.
Es viņu ilgi mīlēju un lēnām, 
es viņu mīlēju kā bērnu, kuŗu gaidām. 

Un, pat kad liekas – nu jau diezgan 
būtu

caur nerimušu izsalkumu justs, -
es viņu sevī atkal šķērsām jūtu
kā krusts. 

Cits dzejolis iesākās ar vārdiem „Atnāc 
pie manis mierīgā krēslā”, bet cits ar „Tā 
bija skaista vasara. Mēs runājām tikai 
caur puķēm”, kuŗā pieminētas dažādas 
puķes, kā pienenes, kaķpēdiņas, ceriņi, 
magones, nātres un gladiolas. Sievietes 
Ziedonis reizēm salīdzina ar puķēm, vai 
citām dabas parādībām, kā „sieviete ir 
smaržojošs siens vēlā rudenī, sievietes ir 
pūpoli pavasarī, sievietes ir sasaluši āboli 
bēniņos...”  Īpatnēji interesants ir dzejolis 
par matadatām:

Rīts. Uz mana pleca mostas
Divas acis zilas, platas,
Un uz mana mazā naktsgaldiņa
17 matadatas.

Kas ir redzējis, tas zina,
Kā tiem reizēm acis gailē –
17 maziem velniem
Katras matadatas smailē. 
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana

 2015. gadam
2015. gada biedru maksa ir:

strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00

mūža biedra maksa $440.00 
Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.

Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2015. gada abonēšanas maksa ir $44.00

Ja neesat vēl samaksājuši šī gada biedra maksu jeb Rituma 
abonēšanas maksu, lūdzam Jūs to steidzīgi nokārtot. 

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

pirmdienās no plkst. 14:00 – 18:30
otrdienās no plkst. 14:00 – 17:00

ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
Un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30

jeb nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz

„Sydney Latvian Society Ltd” vārda
Maksājumus var arī nokārtot elektroniski:

Banka:
Konta vārds:

BSB:
Konta numurs:

 Westpac
 Sydney Latvian Society Limited
 032069
 448256

Lūdzu uzdodat savu vārdu un par ko maksājat.

Reizēm sajūku es prātā:
Katrā kadrā, katra skatā
Nāk no ekrāna uz mani
Aktrises ar matadatām.

Naktī greizsirdīgi velni
Mani dur un mani  krata:
Vai tu zini, kur tā bija?
Tā ir viņas matadata. –

Drīz būs jāieziemo rozes,
Jāsedz egļu skujām platām.
Es pie zemes rožu kātus
Spraudīšu ar matadatām. –

Atnāks vecums. Šļuks pār ausīm
Vecā hūte malām platām.
Mana bezzobainā mute
Šļupstēs vēl par matadatām.
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Sarīkojums Rainim 
16. augustā

Šogad paiet 150 gadi no dzejnieka un 
lugu rakstnieka Raiņa piedzimšanas 1865. 
gadā. To pieminot, Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē notiks viņam veltīts 
sarīkojums svētdien, 16. augustā plkst. 
13.00, kuŗā par Raiņa dzīvi un darbiem 
priekšlasījumu lasīs Juris Krādziņš, bet 
Raiņa dzejoļus deklamēs Kārlis Gulbergs.

Rainim izdoti vairāki dzejoļu krājumi, 
kā Tālas noskaņas zilā vakarā, Gals un 
sākums, Zelta sietiņš, Ave sol un citi. 
Grāmatās iznākušas un uz skatuves 
rādītas daudzas viņa lugas, no kuŗām 
pazīstamākās ir Uguns un nakts, Zelta 
zirgs, Pūt, vējiņi, Indulis un Ārija, Spēlēju, 

Sirreālas  
paraugstundas 
ledusskapī un  

Imants Ziedonis 
Mārtiņa Siliņa zālē
Šā gada 27. jūnijā Sidnejas Latviešu 

Biedrības skolas skolēni, rīta cēlienu kā 
parasts nomācījušies, paēduši garšīgas 
pusdienas, kopā ar saviem vecākiem, 
skolotājiem, vecvecākiem un citiem 
tautiešiem sapulcējās biedrības lielajā 
zālē, kas atkal reiz bija apgriezta ačgārni. 
Publika sēdēja pie un uz skatuves un 
drebinājās, zāles vidū stāvēja galds ar 
dažādiem priekšmetiem, aiz tā apskribelēta 
balta tāfele, abās pusēs puķu podi ar 
dažādiem stādiem, kā nokaltušu palmu, 
paresnu kaktusu, puķēm ar sarkaniem un 
baltiem ziediem, kaut ko, kas izskatījās pēc 
pētersīļa.

Jūs man sakāt: mīlestība
Es jums saku: ejiet ratā!
Mīlestība – tā ir inde
Mazā, melnā matadatā.

Stundas laikā var deklamēt daudz 
dzejoļu. Te ne tos visus atminēt, ne pieminēt. 
Te vēl daži izvilkumi pa vienai rindai: „ 
Mīlēju es meiteni ar auskariem”, „Šajā 
vēsmā uzziedēja meitenes, jasmīnas”, 
„Bez iemesla es mīlu Jūs” un citi.

Pēdējo mūzikas iestarp inājumu 
es pazinu. Tā bija Antonina Dvoržaka 
Humoreska. Tai sekoja izvilkums vai 
izvilkumi, skaidri nezinu, no Ziedoņa kopā ar 
Ikstenu rakstīto „Nenoteiktā bija”.Tā kā, tam 
vieglāks saturs, tad Dvoržaka Humoreska 
bija labs ievadījums. Atmiņā palicis gadījums 
ar ēzelīti, kas kāpj kalnā. To Ziedonis ved 
tēvam uz Raguciemu. Bet tēvam bijis kauns 
to saņemt. Tad jāved pie baptistiem.

Imanta Ziedoņa dzejas lasījumi ar 
mūzikas iestarpinājumiem bija vērtīgs 
sarīkojums un zaudētāji bija tie, kas 
neieradās. ■

Juris Krādziņš 

dancoju un citas. Vairākas no tām savā 
laikā izrādītas arī uz Sidnejas Latviešu nama 
lielās zāles skatuves, kā arī citās Austrālijas 
pilsētās. Pie sienām paredzēts rādīt Vijas 
Spoģes-Erdmanes attēlus no Raiņa un dažu 
citu lugu rakstnieku izrāžu dekorācijām.

Sarīkojuma ienākums par labu Spodra 
Klauverta fondam. ■

Valdis Krādziņš
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Sabiedriskās darbinieces

ELGAS RODZES-ĶĪSELES
un viņas dzīves biedra Visvalža Ķīseļa pelnu urnas ieguldīšana 
Rukvudas kapsētas sienā Latviešu nodalījumā notiks trešdien, 
2015. gada 5. augustā, plkst 10.30.

Mācītāja Raimonda Sokolovska atvadvārdi. Atvadīties aicināti 
aizgājēju dzīves ceļa līdzgaitnieki un paziņas. Pēc apglabāšanas 
atspirdzinājumi Reflections kafejnīcā pie kapsētas ieejas.

Meitene tīrīja tāfeli un sarunājās ar zilu 
lācīti, kas bija uzrāpies uz augšējās tāfeles 
malas, un ar lejkannu aplēja puķītes.

Tad virs tāfeles iznira vīrs, kas stādījās 
priekšā kā Jākobs Johanness fan Bākels; 
viņu varot saukt par skolotāju Jāpu; viņa 
sievu saucot Evelīna, un viņiem janvārī 
būšot bērniņš. Viņš apgalvoja, ka esot 
pavisam traks.

Un tad sākās! Mantas uz galda atdzīvojās 
un pārvērtās multikulturālā 3. klasē, kuŗā 
katrs skolēns runāja ar meitenes muti un 
kustējās ar viņas rokām un kājām. Tā zilais 
lācītis kļuva par Jorisu, iesarkanā kaste ar 
krievu vārdu bija Teiss, oranžā galda lampa 
- Vera, sporta kurpe ar atraisītām gaŗām 
šņorēm - Johans, kam bija pazudis brālis un 
ko viņš meklēja publikā, bet neatrada; zaļā 
pudele - turks Halils; stikla burka - marokānis 
Ibrahims; oranžais zirneklītis, pakārts gumijā 
- mazā Elēna; dzeltenais ķeglis - Marjoleina; 
smidzināmā ūdens pudele - Suhaila; rozā 
sūklis - Stefija, un zaļā lejkanniņa - Brehje.

Varējām noskatīties gramatikas stundu, 
kuŗā skolotājs uzskatāmi rādīja starpību 
starp tagadni, pagātni un nākotni, ēdot vai 
apgraužot vai aplaizot puķes vai kaktusu, 
uz kā sadūra mēli, un kas viņam atgādināja 
meksikāņu kulināro mākslu. Vai arī, kurpei 
(Johanam) staipoties ar gaŗajām kurpju 

šņorēm.
B ē r n i  a r  s k o l o t ā j u  p ā r r u n ā j a 

draudzēšanās un mīlestības problēmas 
un cilvēku attiecības, un – kā tikt pāri tam, 
kad vecāki šķiras.

Matēmatikas stundā skolotājs rādīja, 
kā ir, kad viņš jūtas par 2% (kad var ar 
grūtībām pacelt vienu kāju), vai par 100% 
(kad drāžas apkārt kā traks).

Pēc kautiņa pēc futbola spēles bērni 
nāca pie slēdziena, ka pretišķības vislabāk 
var atrisināt, izrunājoties, nevis krāmējot 
otram pa purnu.

Dabas zinību stundā Teisam (no kastes) 
izspruka vista Dora (dzeltens balons), kas 
gāginādama iespurdza arī publikā, uzlika 
skolotājam uz klades pļocku un beidzot 
izdēja olu. Jāps viņu uzlika perēt.

Vis tas  in termeco b i ja  iz jauc is 
gatavošanos Mātes dienai, kam pieķērās 
Halils (pudele) un Ibrahims (burka), pārlejot 
viens otrā gaisu, līdz iznāca dzejolis:

Kad tu esi mazs, viņa tev dara daudz,
Mazgā tev matus un degunu šņauc.
Un viņai nav arī kauns nemaz
Tev dibenu slaucīt, kad tu esi mazs.
Kad izaugsi liels, lai kā tev ies,
Ko māte tev devusi - vecīt, - atceries. 

Jojo.
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Pēdējā stunda – peldēšanās –beidzās, 
skolotājam peldbiksēs ziemas aukstumā 
lecot aukstā vanniņā, kuŗā viņš tik tikko 
nenoslīka.

Beidzot izdomātie bērni deva savus 
slēdzienus par skolotāja stundām – kas 
viņiem patika, kas ne. Visi tika pārcelti uz 
nākošo klasi, jo skolotājs gribēja palikt ar 
viņiem kopā (un bērni ar skolotāju arī).

Kas attiecas uz skolotāja Jāpa trako 
uzskatāmības metodi – tā ir tieši piemērota 
mūsdienu bērniem, kas ir pieraduši pie 
ātras darbības, un no tās ne viens vien 
skolotājs varētu mācīties.

Rīgas Jaunā teātŗa aktieris Kaspars 
Znotiņš savu lomu nospēlēja tieši tik traki, 
kā bija solījis, ar saviem neparedzamajiem 
gājieniem visu laiku pievēršot savu 
„skolnieku” un publikas uzmanību.

Kaspara Znotiņa kolēga Guna Zariņa, 
kas uzvedumu bija aranžējusi pēc 
holandieša Žaka Frīnsa stāstu motīviem, 
skolēnu vietā ievedot priekšmetus, tādējādi 
pārceļot izrādi pavisam citā plāksnē, veica 
gandrīz neiespējamo, viena pati nospēlējot 
veselas klases - 11 bērnu - lomas un viņu 
mijiedarbību savā starpā un ar skolotāju 
tādā tempā, ka skatītājiem gandrīz vai sāka 
griezties galvas.

Izrādi būtu bijis vieglāk saprast, ja 
programmā būtu parādīts, kuŗš bērns atbilst 
kuŗam priekšmetam, attēlā, ko uzgāju vēlāk:

Bet – varbūt tad skatītājiem būtu zudis 
izaicinājums mēģināt atšifrēt, kas dara ko, 
un izrādei spraigums.

Ekrāns ar angļu subtitriem zāles sānos 
tuvu pie pāris pirmām skatītāju rindām 
novirzīja uzmanību no aktieŗu darbības. 
Būtu bijis labāk, to novietot sānos aiz 
,,skatuves”.

Bet, neskatoties uz to, izrāde bija, kā 
tagad saka, ,,superīga”.

Kad skolas bērni bija aizšķūrēti mājās, 
palikusī publika, atguvusies pie kafijas un 

kūkām, devās uz krietni siltāko Mārtiņa Siliņa 
zāli, kur augšāmcēlies bij Imants Ziedonis 
Kaspara Znotiņa iemiesojumā, kas, Viktorijas 
Mačēnas un Dainas Kainas klavieŗu un 
vijoles skaņām pavadīts, šķietami vienkārši 
skandēja savus mīlestības dzejoļus un 
fragmentus no Epifānijām un no Nenoteiktā 
bija, kas klausītājiem tā īsti ķērās pie sirds, 
it sevišķi epifānija par māsu un stāsts par 
ēzelīti no Nenoteiktā bija.

Abi Rīgas Jaunā Teātŗa aktieŗi Kaspars 
Znotiņš un Guna Zariņa bija atveduši varen 
labu, sātīgu ciema kukuli, un tie tautieši, 
kas vai nu nebija vīžojuši vai nebija varējuši 
ierasties to baudīt, bija daudz ko zaudējuši.

Vija Sieriņa.
Jauno skatītāju domas:

„Skolotājs Jāps un klase” bija tiešām 
interesants un vienreizīgs uzvedums ar 
daudziem jocīgiem notikumiem, ieskaitot, 
kad skolotājs gāja peldēties, kad kurpe 
kāvās ar lācīti, un kad skolotājs izskaidroja 
procentus. Aktieŗi spēlēja ļoti profesionāli un 
visu laiku saistīja skatītāju uzmanību.

Man izrāde ļoti patika, un es ļoti priecājos, 
ka aktieŗi mēroja tālo ceļu no Latvijas, lai 
spēlētu mūsu skolā. 

Paldies viņiem. ■
Zinta (14 g.v.)

Kas man vislabāk „Skolotājs Jāps un 
klase” uzvedumā patika, bija, kā meitene 
runāja kā katrs no skolniekiem, bet viņa pati 
nebija lugā tēls. Man arī patika, kā skolotājs 
iztēloja  procentus un staigāja/skrēja apkārt 
pa istabu. Man vēl patika, kā viņš procentus 
netēloja ar sejas izteiksmi vien, bet ar visu 
ķermeni. Man arī patika, kā skolniece un 
skolotājs tēloja puķu veikalu un kā viņš ēda 
stādus un kaktusu, kas pēc viņa domām bija 
par piparotu.

Kaija (12 g.v.)

Man patika, kā skolotājs ēda stādus 
un kaktusu veikalā.

Anika (5 g.v.)
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
Jauns izdevums
Lidijas Mednes „Atmiņas” Vētras traukti dziedātājputni, cena $40.
Birutas Clark „Domu kamols” Dzejas un patiesi stāsti, cena #20.

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

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

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas šprotes, brētliņi
Dažādi ievārījumi
Ādažu čipši
Konfektes „Gotiņas”
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Skolotāju konference  
Dzintaros

Iedvesmosim, aizrausim un būsim reāli! 
Konference notika no 10.-12. jūlijam. 

Piedalījās 13 skolotāji: Karīna Jaunalksne 
(Melburnas latviešu vidusskola); Līga 
Dārziņa, Marija Ševčenko, Zelma Dumpe 
(Daugavas skola Melburnā); Valdis 
Krādziņš (Sidnejas latviešu biedrības 
pamatskola); Iveta Leitase, Ļena Rumpe, 
Dace Freija, Mārīte Rumpe, Inese Laine 
(Adelaides latviešu skola); Daina Grosa 
(LAAJ); Zinta Ozoliņa, Lilita Daenke 
(AZVV); kā arī divi vieslektori Andra 
Zommere no ASV un Arnis Gross no 
Melburnas. 

Konferenci atklāja Daina Grosa, LAAJ 

skolu nozares vadītāja. Viņa pasniedza 
īsu pārskatu par pieejamo palīdzību mūsu 
skolām no Latvijas valsts. Vispirms par 
latviešu skolām Daina Grosa teica, ka 
nemācam tikai valodu, bet cenšamies 
iesēt latvietības sēklu. Mums ir jābūt 
reāliem un jāmāca vairākos līmeņos 
klasē. Vajaga sistemātisku pieeju. Mums 
vajaga veicināt lasītprasmi. Par to, 
ka Latvijas valsts atbalsta izglītību un 
kultūru ārzemēs, D.Grosa paskaidroja, 
ka līdzekļus administrē Latviešu valodas 
aģentūra. Kanadas, ASV un Austrālijas 
latviešu skolām 2015.gadā ir atvēlēts 
13,500 eiro un Eiropas latviešu skolām 
31,500 eiro. Pieteikties esot viegli un 
izpildāmās formas nav sarežģītas. Skolām 
aģentūra sūta mācību un metodiskos 
līdzekļus, vārdnīcas un daiļliterātūru, tā 
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Konferences dalībnieki no kr: Karīna Jaunalksne, Ļena Rumpe, Mārīte Rumpe, 
Lilita Daenke, Dace Freija, Iveta Leitase, Inese Laine, Zinta Ozoliņa, Zelma Dumpe, 
Marija Sevčenko, Līga Dārziņa, Daina Grosa, Andra Zommere. Trūkst Arnis Gross 
un Valdis Krādziņš.
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ZOLĪTE
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli?

Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus.
Mēs palīdzēsim – pulcējot reizi mēnesī, visus tos kas vēlās spēlēt, 

Latviešu namā.

Pirmā reize:
ceturtdien, 13. augustā – 19.30.

spēles noteikumus izstrādāsim kad būs zināms spēlētāju skaits.  
Paredzēta maza godalga vakara labākam spēlētājam.

Atspirdzinājumus varēs iegādāties uz vietas
Dalības maksa $5

Ja vēlaties spēlēt, bet ne vakaros, vai ir kādi citi ieteikumi lūdzu sazinaties 
ar mani – Jānis Grauds – jgrauds@yahoo.com.au – 0417 225 535

sagatavo un izdod mācību un metodiskos 
līdzekļus, organizē tikšanās un seminārus, 
kā arī ierosina apbalvot latviešu diasporas 
izglītības darbiniekus. Kultūras ministrija 
atbalsta dziesmu un deju svētku tradicijas. 
Ministrija arī atbalstīja Jaunā Rīgas teātŗa 
aktieŗu viesošanos nesen Austrālijā. 
Latviešu valodas aģentūras vietne 
tīmeklī ir www.maciunmacies.valoda.
lv. Tā  ir bagātīga mājas lapa skolām, 

kas ir piemērota  pat pieaugušajiem. 
Arī grāmatas ir pieejamas. Ir daudz 
resursu, piemēram Viņš, viņa, valodiņa 
(7.-12. klasei), stāsti, ekskursijas pa 
Rīgu, intervijas ar slavenībam, arī par 
tautas tradīcijām. ALA tīmeklī var atrast 
uz vietnes www.alausa.org. Mārtiņš 
Putenis ir izveidojis interesantu vēstures 
programmu uz http://www.alausa.org/lv/
alas-nozares/izglitibas-nozare/macibu-
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viela-un-paraugstundas/ Mazputniņš ir 
atrodams uz www.mazputnins.lv un ir arī 
www.pasakas.net  .

Sekoja skolu pārskati. Līga Dārziņa 
stāstīja par Daugavas (pamat)skolu 
Melburnā, kuŗā ir 47 bērni 10 klasēs. 
Viņi daudz lieto planšeta datorus. Karīna 
Jaunalksne vada Melburnas latviešu 
vidusskolu, kuŗā piedalās 13 bērni. Visi 
labi runā latviski. Neesot programmas, 
bet apskatās, kas jauniešus interesē. Iveta 
Leitase stāstīja par Adelaides latviešu 
skolu, kuŗā kopā ir 45 bērni un 9 skolotāji. 
Jāņos bijis liels skaits bērnu Dzintaru 
īpašumā, ko rīkoja skola un Jaunatnes 
dienu komiteja. Skolai ir krekli „Mūsu skola, 
jūsu skola”. Ir uzstādīts 1.60m augsts 
Brīvības piemineklis skolā un ir prezidentu 
galerija, kur arī ir redzams prezidents 
Raimonds Vējonis. Ar Dienvidaustrālijas 
valdības līdzekļiem ir nopirkti divi jauni 
televizori un planšeta datori. Skolai ir viens 
tālmācības skolēns no Jaunzēlandes. 
Visas darba lapas ir elekroniskā formā. 
Katru gadu skolai ir jauna tema. 

Vasaras vidusskolas vadītāja Lilita 
Daenke stāstīja, ka šogad janvārī skolā 
bija 45 bērnu un 5. klasē 7-8. Ieskaitot 
visu saimi sanāca ap 100 dalībnieku. 
Stundas notiek no rīta. Māca valodu, 
vēsturi, ģeogrāfiju, sportu, teātri, drāmu 
un folkloru. Valdis Krādziņš stāstīja par 
Sidnejas latviešu biedrības pamatskolu, 
ko vada Daiva Tuktēna. Skolā ir 38 bērni 
un 6 skolotāji, kā arī 4 skolotāju palīgi. 
Financiālais atbalsts nāk no valdības, kā 
arī ziedotāja no Grieķijas. Naudu vēl pelna 
no pusdienām un plānots, ka 22. augustā 
notiks viktorīna, no ka arī pelnīs naudu. 
Skolā māca valodu, vēsturi, ģeogrāfiju 
un dziedāšanu. Skola tagad nopietni 
atsākusi tautas dejas. Kultūras dienās 
skola uzstājas ar `Burvis no Oza zemes` 
un ar tautas dejām.

Andra Zommere, ALA izglītības nozares 
vadītāja, pasniedza referātu par Valodas 

līmeņu pārbaudījumiem: ceļvedismācību 
programmai. Viņa ikdienā māca  kādā 
ASV katoļu skolā. Ar viņu sadarbojas arī 
Daina Grosa. ASV darbojās 20 latviešu 
skolas. Ir divas vasaras vidusskolas un 
18 pamatskolas vai bērnu dārzi. Viņa 
paskaidroja, ka latviešu valoda var būt 
dzimtā valoda, ko apgūst no dzimšanas 
gan mājās, gan sabiedrībā, gan ģimenē, 
gan vidē. Tā var būt mantojuma valoda: 
imigrantu pēcteči, kas dzimuši ārpus 
valsts, apgūst vispirms vecāku dzimto 
valodu un to runā mājās un sabiedrībā 
līdz skolas vecumam. Skolā aizejot, bērni 
apgūst mītnes zemes valodu. Lēnām 
mītnes zemes valoda kļūst dominenta, 
situācijas dēļ. Mantojuma valoda saistās 
arī ar emocijām. Mums ir emocionāla saite 
ar latviešu valodu. Svešvaloda ir valoda, 
kuŗu nerunā mītnes zemē, bet ko apgūst 
mācoties skolā. 

Eiropas valodas portfeļa nozīme 
Eiropas Savienība ir  izstrādājusi 
standardizētus līmeņus, ko izmanto 
dažādās valstīs, mācoties svešvalodas. 
Var lietot informējošā jomā, kad persona 
pārceļas darba nolūkā uz citu valsti, 
un viņam tādēļ ir jāsasniedz zināms 
standarts svešvalodas zināšanā. To var 
arī lietot pedagoģiskā jomā, lai uzzinātu 
kādu standartu skolēns ir sasniedzis 
mācību iestādē. Sasniedzot zināmu 
līmeni valodas prasmē, var saņemt EVP 
valodu pasi. A1 līmeni var sasniegt no 
viena gada intensīva  kursa universitātē. 
ASV vasaras vidusskolās (piemēram 
Garezerā) 10% no bērniem ir sasnieguši 
B1 līmeni. C1 līmeņa sasniedzējs var 
strādāt kā tulks. Līmeņu sasniegšanā ir 
nepieciešami klausīšanās, lasīt, rakstīt un 
runāt prasmes. Ir A1, A2, B1, B2, C1 un 
C2 līmeņi. Andra Zommere ir izveidojusi 
skolotājiem, skolēniem un vecākiem 
viegli saprotamas skolēnu liecības, kas 

Turpinājums 31. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2015. gada augustā

Arvīds Kripēns
DV Austrālijas nodaļu delegāti 

nolēmuši savu nākošō sēdi noturēt 
Sidnejas nodaļas namā, 2016. gada 
marta otrajā pusē.  Ja nu grib, katra no 
DV Austrālijas nodaļām var atzīmēt DV 
septiņdesmit gadu jubileju. 

Kopējo DV Austrālijas  piemiņu  
mūsu organizācijas 70 gadiem rīkos 
Sidnejas nodaļa savā namā.Tas varētu 
būt vanadzes pirmās dienas rīta pusē. 
Pēcpusdienā un vakarā svinēsim DV70. 
Otrajā dienā delegātu sēde. Detaļas 
vēlāk. 

Tie septiņdesmitie gadi jau ir 
pēckara laiks. Pirms tam sāka debates, 
vēlēšanas, statūti gatavoti, mainīti un 
pieņemti. Ar vīriem,kuŗiem galvenokārt 
tikai militārā izglītība. Tomēr panākumi. 
Tad gūstā Cēdelghēmā ierodas krievu 
virsnieki, kuŗi iesniedz  nometnes angļu 
komandantam pulkvedim Mej-Hills  
priekšrakstu izdot visu gūstekņu vadītāju 
gūstekni pulkvedi Arvīdu Krīpenu (agrāk 
komandiers 15. latviešu divīzijas 32. 
grenadieru pulkam) „nopratināšanai” 
līdzi uz Briseli. A.Krīpens saprot tādu 
krievu pratināšanu un ar naža asmeni 
iegrūž to krūtīs (1945.g. 26.nov) Tas 
laikam nav pietiekoši gaŗš. Smagi 
ievaino bet no tā nemirst.  Uz slimnīcu 
un tad uz Sidneju Austrālijā. Tur 
viņš daudz rakstot. Laikam arī atbild 
rakstītājiem. Miris 1968.g.20. augustā.

Par A.Krīpenu zināmie raksti vairāk, 

kad bija Latvijas atbrīvošanas cīņās, 
kad mācīja jaunos virsniekus vadot 
kaŗa skolu, kad komandē 15.div., 
32.grenadieru pulku. Kā jau pats 
mācījies kaŗa skolā un pēc tam tur 
mācijis citas paaudzes, bija daudzus 
gadus devis rakstus par militārām 
lietām, par dažreizēju nesaprašanos ar 
civīlām iestādēm un par valdību, Nav 
brīnums, ka viņš kā pulkvedis kādreiz 
ko gribējis mācīt savam priekšniekam 
vācu policijas ģenerālim dažās kaujās 
un tad par to vajadzējis atteikties vadīt 
pulku.

Diemžēl  DV Sidnejas nodaļai vairs 
nav savā bibliotēkā daudzas labas 
grāmatas, jo tās labākās aizsūtītas 
uz Latviju. Žurnāliem un avīzēm nav 
vietas.

Lai nu kā, mums vēl nebija nevienas 
avīžu vai laikraksta lapas par Arvīdu 
Krīpenu. Vienu gan nupat dabūju no 
Londonas avīzes, bet tas tikai pēc viņa 
nāves.

Visvairāk vajadzīgi viņa un citi raksti 
par viņa Austrālijas periodu (ap 1946-
1969).

Raimonds Vējonis varētu 
piedalīties leģionāru piemiņas 

pasākumos
Rīga, 8.jūl., LETA. Nākamais 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
varētu piedalīties leģionāru piemiņas 
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Piemiņas brīdis Meža kapu 
Balto krustu kapulaukā

Pirmdien, 6. jūlijā pulksten 17.00 
Rīgas 1. Meža kapu Balto krustu 
kapulaukā notiks piemiņas brīdis 
Baigajā gadā un GULAGA nometnēs 
nogalināto Latvijas iedzīvotāju piemiņai. 
Pēdējo divu gadu laikā Okupācijas 
mūzejā veiktās pētniecības rezultātā ir 
precizēts Baigā gada upuŗu skaits un 
iegūtas līdz šim nepētītas dokumentālās 
liecības.

Kapulauks Baltie krusti ir piemiņas 
vieta, kuŗā guldīti 1940./1941. gada 
komunistiskā režīma upuri. Lielākā daļa 
apbedīto ir no tā saucamā „Šustina 
saraksta”, ko atrada Centrālcietumā 
tūlīt pēc padomju armijas atkāpšanās. 
Dokumentā ir 73 apcietināto vārdi ar 
LPSR Valsts drošības tautas komisāra 
Semjona Šustina rezolūciju: „Sociālās 
bīstamības dēļ – visus nošaut”. 
Dokuments ļauj precizēt ne tikai 
bojāgājušo personības, bet ir arī spilgta 
liecība par cilvēkiem izvirzīto apsūdzību 

absurdumu. „Šustina sarakstā” minētos 
cilvēkus padomju represīvās iestādes 
apcietināja laikā no 1941. gada 22. 
jūnija līdz 26. junijam. Cilvēku mirstīgās 
atliekas atrada pēc vācu karaspēka 
ienākšanas, apraktus Centrālcietuma 
4. korpusa pagalmā. Pirmos upurus 
Balto krustu kapulaukā Meža kapos 
guldīja 1941. gada 6. jūlijā. Tepat tika 
apbedīti arī citi padomju režīma upuri, 
kuŗus atrada līdz 1944. gadam.

2006. gadā „Balto krustu kapulaukā” 
atklāja memoriālu „Ēna”, ko projektēja 
arhitekte Marta Daugaviete un Somijas 
granītā pārvērta tēlnieks Jānis Karlovs. 
Kapulaukā pie lielā krusta pamatnes 
ir ierakta urna ar GULAGA nometņu 
vietās paņemto zemi. 1990. gadu 
vidū zemi savāca un atveda uz Latviju 
represētais Ilmārs Knaģis un viņa 
domubiedri.

P i e m i ņ a s  b r ī d ī  k l ā t e s o š o s 
uzrunās Rīgas evaņģēliski luteriskās 
Augšāmcelšanās draudzes mācītājs 
Guntis Kalme, Rīgas politiski represēto 
biedrības priekšsēdētājs Jānis Lapiņš, 
Latvijas Okupācijas mūzeja vēsturnieki 
Inese Dreimane un Rihards Pētersons. 
Dziedās koris Tēvzeme. (Okupācijas 
muzejs)

Gaŗezers – latviskuma sala 
Amerikā

Lielākais tautiešu sabiedriskais 
centrs ārpus Latvijas šomēnes svinēja 
50 gadu jubileju. “Kas ir Gaŗezers? 
Mēs esam Gaŗezers!” – šī jubilejas 
sarīkojuma devīze ir tuva un saprotama 
daudziem tūkstošiem Amerikas un arī 
Kanādas latviešu, kuŗi pusgadsimta 
laikā ir tikušies vasaras nometnēs, 
mācījušies Latvijas vēsturi un kultūru 
sešu nedēļu nodarbībās vasaras 
vidusskolā, sportojuši, lūguši Dievu, 

pasākumos. To viņš šodien netieši 
atzina Latvija Televīzijas raidījumā 
“Rīta panorāma”.

Vējonis uzskata, ka gan Latvijas 
iedzīvotājiem, gan pasaulē pārāk 
maz ir skaidrota vēsture, kas Latvijai 
bijusi visai dramatiska. Latvijā bez 
18. novembŗa ir daudz citu ļoti būtisku 
svētku un atceres dienu, kuŗās tiek 
pieminēti bojāgājušie, kuŗiem mēs 
esam pateicīgi par Latvijas valsts 
neatkarību.

Vējonim tika uzdots jautājums, 
vai tas nozīmējot, ka viņš piedalīsies 
leģionāru piemiņas pasākumos. Uz šo 
jautājumu Vējonis atbildēja izvairīgi, 
sakot: “Varbūt ne gluži pie Brīvības 
pieminekļa.”
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Uzmanību leģionāriem.
Sakarā ar Daugavas Vanagu 70 

gadu jubileju lūdzu palīdzību gatavot 
aprakstu par mūsu piedzīvojumiem 
gūstā Cedelghēmā un citās gūstekņu 
nometnēs. 

Helmuts Vabulis 
Tālr. 02 9771 1162
4 Stiles Ave Padstow NSW 2211
e-pasts:  helmut32@bigpond.com

dziedājuši, dejoši, ballējušies un 
atraduši draugus visam mūžam. Bet 
tiem, kas nekad nav bijuši ASV vidienē, 
izstāstīšu, ka Mičiganas štatā, kuŗā 
daba atgādina Latvijas dabu un kuŗa 
teritorija ir lielāka par Latviju, atrodas 
daudzi ezeri. Viens no tiem – “Long 
Lake”, tulkojumā no angļu valodas – 
Gaŗezers. Jauks ezers, kuŗā dzīvo zivis 
un bruņurupuči, krastmalā aug ozoli un 
skraida burunduki, un peldoties brīžam 
šķita, ka esmu Baltezerā vai kādā 
citā jaukā Latvijas ezerā, kuŗa krastos 
atrodas skaistas vasaras brīvdienu 
mājas. Taču Gaŗezera vārds ir dots 
arī 68 hektārus lielai teritorijai, kas 
pieder latviešu dibinātai bezpeļņas 
akciju sabiedrībai, kuŗā akcionāri ir kā 
latviešu kristiešu draudzes, “Daugavas 
Vanagi” un citas organizācijas, tā 
privātpersonas. Gaŗezerā atrodas 
vasaras vidusskolas mācību centrs, 
bērnu nometnes mājiņas, pludmale, 
“Dziesmu leja”, pēc Gunāra Birkerta 
projekta tapusī Brīvdabas baznīca. 
Der apmeklēt arī Osvalda Grīna tautas 
mākslas muzeju un Klinklāva mākslas 
galeriju, un Skautu un gaidu mūzeju, 
un bibliotēku. Ir arī sporta laukums un 
laukums mednieku šaušanas treniņiem.

Gaŗezerā atrodas piemiņas plāksne 
mācītājam Vilim Vārsbergam, kuŗu Latvijā 
atceras kā Latvijas Universitātes 90. 
gados atjaunotās Teoloģijas fakultātes 
dekānu. Uz plāksnes rakstīts, ka viņš 
bija Gaŗezera dibinātājs, kuŗa vīziju 
par latviešu centru ar devīzi “Dievam 
un Latvijai” turpina īstenot nākamās 
paaudzes. Pārliecināts par šāda centra 
nepieciešamību, mācītājs Vārsbergs 
1964. gadā atrada šo īpašumu – toreizējo 
amerikāņu gaidu vasaras nometni – un 
iedvesmoja ASV vidienes apgabala 
latviešu draudzes iegādāties un dibināt 
Latviešu centru – Gaŗezeru. Vārsberga 
atraitne Birutas kundze atminas, ka liela 

loma pārliecināšanā par šī īpašuma 
nepieciešamību bija arī prāvestam 
Pāvilam Ķirsonam. Organizāci ju 
īpašuma pirkšanai nodibināja Vilis 
Vārsbergs, namsaimnieks Verners 
Treimanis, kuŗš Amerikā dzīvoja jau 
kopš 1905. gada, un arhitekts Gunārs 
Gruzdiņš. Sekoja vienreizēja latviešu 
indivīdu un organizāciju atsaucība, 
Gaŗezeram kļūstot par lielāko latviešu 
izglītības un sabiedrisko centru ārpus 
Latvijas. Viļa un Birutas meita mācītāja 
Anita Vārsberga Pāže piemetina, 
ka savulaik tētis, mammai nezinot, 
bija ieķīlājis ģimenes automašīnu, 
lai nopirktu traktoru, kas noderēja 
būvdarbos. “Toreiz nevienam nenāca 
prātā, ka šis centrs turpinās pastāvēt 
50 gadus!” saka Anita. “Kā tas, ko 
iztēlojāties, atbilst tam, ko ieraudzījāt?” 
man vaicā “Gaŗezera50” komitejas 
priekšsēdis Francs Bauers. Jā, sagaidīju 
ko līdzīgu 3x3 nometnes gaisotnei, 
kur visus vieno draudzība, latviskā 
dzīvesziņa un kopābūšanas prieks. 
Taču tikai klātienē var novērtēt, cik liela 
enerģija, uzņēmība un neatlaidība bijusi 
vajadzīga, lai pusgadsimtu koptu un 
attīstītu šo centru un pildītu Gaŗezera 
misiju – pulcināt latviešu sabiedrību, 
audzināt un mācīt jaunatni, stiprināt 
latviešu valodu, kultūru un garīgās 
vērtības un veicināt latvietību un saites 
ar Latviju.
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

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

     Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas 
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga 
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri. 
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto 
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves 
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu 
un angļu valodās. Grāmatas cena $A 
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un 
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja 
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141 
Darley Rd   RANDWICK, NSW 2031, tel. 
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši 
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti 
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas 
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
   For those interested in the Latvian 
Legion, the Daugavas Vanagi organization 
and the Occupation Museum of Latvia 
have joined forces and produced quarto 
sized book LATVIAN LEGIONAIRES 
which includes never before published 
photographs of battles and life on the 
frontline. All commentaries are in English 
and Latvian.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
     Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
    The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.

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

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

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

     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 6. augustā, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Ceturtdien, 3. septembrī, plkst. 

12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena
Latviešu un angļu valodas 

stundas .  Ie in teresēt iem lūdzu 
sazināties DV biroju 02 9790 1140 
vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai 
varētu vienoties par dienu un laiku.

Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Skolotāju konf. ...  Turpin. no 27. lpp.

izskaidro, ko skolēns ir iemācījies zināmā 
līmenī.

Sekoja Jeļenas Rumpes referāts 
Adelaides latviešu skolas eksperimentālā 
latviešu valodas kā otrās valodas mācību 
programma. Viņa ir ALS pirmskolas-
sākumskolas skolotāja. Kad sākās darbs 
pie programmām, saprata, ka skolai būtu 
vēlams: 
1) Izstrādāt skolas vārdiņus (piem., mans 

pirmais 100, 400, 1000) atbilstoši skolas 
redzējumam. 

2 )  I zs t rādā t  p rog rammas ,  ku ŗu 
pamatprincipiem seko visa skola un 
kas a) ir pietiekoši interesantas bērniem, 
b) ir vairākos līmeņos c) no kuŗām 
ir izņemts viss liekais, d) apmierina 
vecāku prasības un e) ir pietiekoši 
vienkāršas skolotājiem. 

3) Iepazīstināt  katru skolotāju ar skolas 
programmām, kā tās darbojas, kā 
gatavot materiālus stundai, kur ņemt 
paraugus uzdevumiem u.tml. Lietojot 
dažādas tēmas māca vārdus, lietvārdu 
locījumus, daudzskaitli un teikuma 
uzbūvi. Viena no tēmām ir Latvijas daba.

Pēc tam Andra Zommere lasīja 
referātu Lasītprieks! Veicināt neatkarību 
valodas mācībā pamatskolas klasēs. 
Skolās ir dažāda veida bērni- Lingvistiķis, 
vizuālists, matēmatiķis, mūziķis, aktīvais, 
dabas bērni, sabiedriskais un vieninieks. 
Bērniem ir dažādi valodas līmeņi. ASV 
skolās piekopj „Pieci” (Daily five) mācību 
veidu, kas ilgst pusstundu pa dienu. Bērns 
pēta vārdus; lasa vienatnē; klausās, ko 
cits lasa; lasa kopā ar citu un raksta.

Pēdējo referātu lasīja Arnis Gross, 
Kas jauns lietotnēs – izmantosim iPads 
lietderīgi klasēs. A. Gross izklāstīja kādas 
maiņas ir notikušas komunikācijā kopš 
prof.E.Dunsdorfs iebrauca Austrālijā ar 
1927. gada rakstāmmašīnu. 60 gadus 

vēlāk lietoja datorus, 2007.gadā viedtālruni 
(e-pasts), 2010.gadā planšetdatoru (tablet 
computer), 2012. gadā google glass, 
2015.gadā iWatch (arī ar latviešu burtiem). 
Balss atpazīšanā `tilde translator` ir 
tulkošana starp latviešu, angļu, krievu, 
vācu, franču un  lietuviešu valodām. 
Vēl gaidām latviešu balss atpazīšanu. 
Līvu valoda arī ir uz mobīlajām ierīcēm. 
Bitsboard ir atrodami iPad un iPhone 
ierīcēs. `Bitsboard`ā` var arī atrast 
lociņu (darbībvārdu konjugācijas) un 
lietvārdiem deklinācijas, ka arī Vārdenīti, 
kur ir atrodami latviešu novadu vārdi. 
`Bitsboard`ā` ir ātri izveidoti vingrinājumi 
ar tekstu, balsi un bildi. Lejupraidēs 
(podcasts) var klausīties Latvijas radio 
un SBS Latviešu stundu. Melburnas 
bibliotēkas 19,000 kartiņu kartotēka tagad 
ir digitalizēta un var atrast grāmatas pēc 
tēmām. Latvijas laikraksti Diena, Latvijas 
avīze un citas ir digitalizētas. Televīzija 
ir uz `TV Play`, video uz `You Tube`, 
radio uz `Tunein`. Mūzika ir uz iTunes, 
Spotify, Soundhound un Shazam. Kartes ir 
atrodamas uz Google maps (Streetview). 
Latvijas autoru romāni ir uz `Fabulo` (ar 
lapsiņas ikonu). Jāņos parādījās jauna 
spēlīte, viktorīna,  uz datora: Kas? Kas? 
Ko? Jānis Rainis kādreiz teica „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies”; Arnis Gross tagad saka 
„Pastāvēs, kas digitalizēsies”.

Vakarā skolotāji piedalījās draudzīgā 
konkurencē pie viktorīnas spēlītes Kas? 
Kas? Ko?

Vairākas stundas vēl dziedāja latviešu 
tautas dziesmas. 

Referāti bija ļoti informējoši. Daina 
Grosa bija atnesusi, no Latvijas sūtītās 
mācību gramatas, ko izstādīja uz grāmatu 
galda. Zinta Ozoliņa gatavoja visus 
ēdienus izsalkušajiem skolotājiem. 
Dzintaros laiks bija ļoti auksts, pūta 
brāzmains vējš un lija lietus. Atšķirībā 
no vasaras, kad zāle bija izkaltusi, tagad 
ziemā viss ir zaļš un košs. ■

Valdis Krādziņš
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(un visai Latvijai) tā tomer daudz dod.  
Itsevišķi te ir jāapskata socialtīklu lomu 
par notikušo. Vai tad patiešām 500 bērnu 
un jaunieši noģība kā rakstīja sociālos 
tiklos? Laikam nē – 500 konsultējās, tāpēc 
ka  galva sāpēja, vai nebija pietiekami 
ūdens iedzerts. Bet socialos tiklos jau 
nav nekāda “code of ethics” pie kuras 
jāpieturās, kā tas ir drukas un citai 
elektroniskai medijai. Jāsaka “Dzīvo un 
mācies” tā kā nākamreiz var būt izpriece 
bez pārmetumiem.

XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu 
un deju svētki sastāvēja no vairākiem 
priekšnesumiem un notikumiem. Kā parasti 
bija Vērmaņa dārza tirdziņš, uzstāšanās 
uz lielās un mazās skatuves, kā angļi 
saka, visādas instalācijas (installations) 
piemēram jaunieši ietīti staipīgos audumos 
ieņēma visādas formas, bieži vien burtus, 
jo svētku nodarbības ietilpa nosaukumā 
BURT(u)BURVĪBA, citur meitenes ar 
baltām lejkanniņām dejo pa dārziem, ap 
statujām. Cilvēki iepirkās, noklausījās 
koncertus, noskatījās teātri, sportus, 
ieēda, satika draugus, vārdu sakot bija 
patīkama izklaide. Tikai bija jāuzmanās ka 
neieradies dārzā kopā ar lietutiņu!

Bija 4 iespējas apskatīt deju koncertu 
Līdz varavīksnei tikt. Piedalījās 16,700 
dejotāju visādās gadu grupās. Viena 
no foršākām dejām bija Divi prāti, Agra 
Daniļēviča horeografija un Renāra 

XI Latvijas skolu un 
jaunatnes dziesmu 

un deju svētki
Ja kādam pat īk  fest ivā l i ,  tad 

noteikti jādodas uz Rīgu vasarā. Knapi 
viens festivāls ir beidzies, piemēram 
Ziemeļzemju Dziesmu svētki, vai Rīgas 
ritmi, vai Senās mūzikas festivāls, kad 
nākamais jau sākās. Skolu un jaunatnes 
svētki svētdien beidzās, bet 15. jūlijā jau 
sāksies Balticas festivāls!

Nu kādus iespaidus tad festivāls 
atstāja? Domāju ka tas ir atkarīgs no 
tā, kam prasa! Bērniem un jaunatnei –
atskaitot varbūt tiem kas noģība koncertos 
jeb dabūja ar slapjiem tautas tērpiem 
uzstāties otrā deju koncertā – patika. Viņi 
priecājās par iespēju uzstāties (visādos 
apstākļos), satikt citus, kas pēc tam 
paliek par ilgadīgiem draugiem un svinēt 
svētkus! Tiem kas svētkus organizāja 
ir varbūt citi uzskati, itsevišķi ka tagad 
mediji viņiem pārmet, ka programma 
par smagu, bērni ģībst un laika apstākļi 
mainīgi. Tika pat oficiāli atcelts gājiens, 
bet cilvēki piedaliījās un gāja tik un tā. 
Kuŗam tad ir taisnība? Kuŗu vainot? 
Vai vajag organizēt citādāk? Par to jau 
pirmdien rādīja televizijā, rakstīja avīzēs.  
Dabīgi ka ir jādomā par bērniem, viņu  
veselību un labklājību bet nedrīkst arī 
nojaukt visu svētku izprieci, kad bērniem 
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Kaupera mūzika. To izpildīja horeografisko 
ainu dejotāji pa pāriem – viens liels zēns 
un viens maziņš, kas daudz laiku pavadija 
lielajam uz muguras. Tikai diemžēl nupat 
bija nolījis un lielājiem zēniem bija vienā 
brīdī jānoguļās uz zemes! Bet visuma, 
interesanta ideja. Citādi bija parastie tautu 
deju soļi – polka, trīs solis, galops visādās 
kombinācījās un foršos musturos, pie kā 
mēs jau esam pieraduši.

Gājiens patīk visiem dalībniekiem un ir 
jau jauki ka skatītāji forši atbalsta gājējus. 
Gandrīz nebija gājiena, bet beigu beigās 
lielākais vairums nostāigāja pa Brīvības 
ielu līdz Dailes teātrim. Daži staigāja, citi 
dejas solī gāja. Lielākā tiesa skatītāju 
stāvēja uz trotuāra, daži skatījās no 
balkoniem pilnīgā ērtībā.

Viss noslēdzās ar koncertu Mežparka 
Lielājā estrādē: Manā Dziesmā tu… 
Koncerts bija saīsināts, bet tomēr bija 
iespēja piedalīties visiem koristiem, 
folkloristiem, mūziķiem, diriģentiem un  
dejotājiem. Folkloras uzvedums bija 
jautrs kur pat virsdiriģenti šūpojās līdzi 
un aktīvi piedalījās. Diriģents Arvīds 
Platpers arī  uzmundrināja skatītājus un 
lika vinīem dziedāt līdzi Ulža Marhilēviča/
Guntara Rača dziesmai Tikai tā. Dejotāji 
– mazi un lieli – dabūja izlēkāties Līgo 
dančos; Tautas dziesmu vācelīte ļāva  
pūtēju orķestriem taurēt un pūst ar pilnu 
spēku. Nav pārsteidzoši ka, gandrīz kā 
vienmēr dziesmu svētkos, koris pats lūdza 
lai atkārto Saule, Perkons, Daugava. 
Svētku sajūta plūda pāri skatītājiem un 
dalībniekiem! Milzīgs darbs bija veikts. 
Skolēni un jaunieši bija daudz ieguvuši, 
mācījušies un iekļāvušies  latviešu 
tradicījās. Ir lielas cerības zemei, kas var 
iedvesmot jauno paudzi turpināt dziedāt 
un dejot tik lielos apmēros, kā senos 
laikos, un tai pašā reizē dzīvot modernā 
pasaulē. ■

Ilona Brūvere

Seniori jūlijā 2015
10. jūlija senioru saietu iesāka ar filmu 

par Cēsīm, kas izceļas ar savu vecumu 
un bagāto vēsturi. No Cēsu kaŗotājiem 
senatnē arī cēlies Latvijas karogs, par 
kuŗu rakstīts jau Atskaņu chronikā. Netālu 
no Cēsīm Āraišu ezerā atrastas senas 
letgaļu apbūves paliekas no 9. vai 10. 
gadusimta, kur vēlak uzbūvēta Āraišu 
ezerpils, kas nosaukta par īpatnāko 
latviešu archaioloģijas pieminekli. Te varu 
piemetināt, ka ezerpils apbūves atrastas 
1870os gados un izpētītas tikai 1965.-1969. 
un 1975.-1979. , bet nesen Latvijas presē 
bija raksti par apbūvēm, kas atrastas arī 
citos Latvijas ezeros. 

13. gadu simtenī uzcēla ordeņa pili, kas 
bija viena no stiprākām Livonijā. Vēlāk cēla 
ordeņa Domu, kas kļuva par Jāņa baznīcu 
un kuŗas ērģeles esot labākās Latvijā. Šīs 
baznīcas slieksnis esot vienā līmenī ar 
Pēterbaznīcas gaili.

Jūlija beigās un augusta sākumā 3 
nedēļas Cēsīs notiek mūzikas priekšnesumi.

Kā  nākošo Ērika Niedras stāstījumā 
rādīja no sērijas, kā Latvija atgriežas Eiropā 
no 1988.-2008. gadam un šoreiz par 1997.-
1999. gadu. 1997. gada nozīmīgākais 
notikums Eiropā bija princeses Diānas gals, 
kad viņas šoferis, bēgot no itāļu fotografiem 
(paparaciem), iedrāzās tuneļa balstā. Tajā 
gadā nogalināja arī daudz govju to slimības 
dēļ. Eiropas Savienībā gatavojās uzņemt 
daudz jaunas valstis, to starpā Čechiju, 
Poliju, Somiju, Kipru, Igauniju un vēl citas. 
Ziņoja arī par to,  ka tūristiem draudēja 
briesmas no laupītājiem, kas uzbrukuši 
tūristu autobusiem un arī stacijās. Polijas 
policija neesot bijusi savu uzdevumu 
augstumos un tāpēc uz ceļiem aplaupītas 
kādas 400 tūristu automašīnas.

Dibina Rīgā pārtikas preču lielveikalus 
Rimi, kas sacenšas ar tirgu un uzvar 
lielveikals, īpaši Doles Rimi. Apģērbu 
ve ika los  a t ļau j  p i rcē j iem paš iem 
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izvēlēties uzvalkus bez rindā stāvēšanas. 
Pērkonkrust ieš i  gr ib  saspr idz ināt 
pieminekli Uzvaras laukumā, bet viens no 
spridzinātājiem zaudē dzīvību. Valmierā 
notiek trešais rokfestivals.

Nākamā gadā Amerikas prezidentu 
Klintonu tur aizdomās par nodarījumu 
dzimumu attiecībās, bet Ēriks Niedra 
atzīst, ka to var nosaukt par lielu brēku 
ar mazu vilnu. Musulmanis bin Lādens 
pasludina terora kaŗu pret Ameriku. Āzijā 
ekonomiskā krīzē cieš visvairāk Taizeme, 
Dienvidkoreja un Malaizija, mazāk Japāna 
un Indija. Visvairāk zaudē arī Krievija, 
kas nevar savilkt galus kopā un tāpēc 
jādevaluē rubli. Latvijas eksports uz Krieviju 
gandrīz apstājas, veikalniekiem nākot pie 
atziņas, ka nav pareizi koncentrēties tikai 
uz Krieviju, kuŗiem nav izdevīgi pirkt pienu 
un šprotes. Bankas Latvijā sāk apvienoties, 
bet uzņēmēji sāk pārorientēties uz Eiropas 
tirgu. Polītikā parādās Tautas partija ar 
Andri Šķēli priekšgalā. Rīgā nolemts mainīt 
galvenās stacijas izskatu. Latvijā pienāk 
čechu automašīna Skoda.

1998. gadā radio pāriet uz latvisku 
mūziku. Tirgū parādās arī mobilais telefons, 
kuŗa pārraide izmaksā 20 santīmus minūtē. 
Eiropa sāk sagatavot euro monētas uz 
1999. gadu.

Krievijas prezidents Boriss Jeļcins 
paziņo savu atkāpšanos un savā vietā 
atstājot Vladimiru Putinu. Čechijā grib 
celt geto čigāniem, apvijot viņu apdzīvoto 
apgabalu ar augstu žogu. To vienā dienā 
uzceļ 1999. gadā, bet, kad Eiropas 
Savienība draud ar Čechijas neuzņemšanu, 
to pēc 6 nedēļām jānojauc. Par Latvijas 
prezidenti ievēl Vairu Vīķi-Freibergu. 
Rīgas lidostā atrod kokaīna nesējus; 
aiztur arī kuģi ar narkotiskām vielām, par 
kuŗām jūrnieki nekā nav zinājuši. 16. un 
17. jūlijā sarīkoja lauku mūzikas festivalu 
Bauskā. Gunārs Ķirsons sāk iekārtot Lido 
ēstuves, lielākā no tām atrodas Krasta 
ielas atpūtas kompleksā. Vidējā alga ir 125 

Svētavots, avots, 
avotiņš...

Latvijas zeme ir bagāta ar avotiem. 
Par šo tematu – avotiem, runāja DV 
Kanberas nodaļas vanadžu vadītāja, 
Inta Skrīvere, vanadžu  rīkotajā saietā, 
šā gada 27. jūnijā. Imanuela baznīcas 
zālē, Lyons. 

Šis saiets bija rīkots Jāņu dienas 
ietvaros un Kanberas vienīgais Jānis, 
Stambuļu Jānis, tika appušķots ar ļoti 
kuplu ozollapu vainagu.

Ievadījumā par avotiem Skrīvere 
pieminēja jau senus tautas nostāstus, 
kā arī pierakstus, kas liecina par šo 
avotu ūdeņu maģisko dziedināšanas 
spēku. Turpinājumā viņa apskatīja 
vairākus avotus, to ģeografiskās vietas, 
un liecinājumus un mītus, kas ap tiem 
vijās.

Klausītājiem pazīstami bija minētie  
Ķemeru un Baldones sēravoti, un to 
dziedināšanas spēks. Toties interesants  
un leģendārs ir stāsts par Tirzas 

latu, lietots auto par 4000 latu, degviela 
maksā 38 santīmus par litru. Alu sāk pārdot 
plastmasas pudelēs. Alus stiprums līdz 9 
%. Uz televīzijas ekrāna var rotaļu spēlēs 
šaut zombijus. 

Pēc starpbrīža rādīja mākslas filmu 
Trīs vella kalpi, kas ražota 1970. gadā, 
scenāriju rakstījis Jānis Anerauds, bet 
mūziku Raimonds Pauls. Filma darināta 
pēc Rutku Tēva  (Dailes teātŗa aktieŗa 
Arveda Michelsona) tāda paša nosaukuma 
romāna. Notēlots laiks 17. gadusimta 
sākumā, kad Rīgai uzbruka zviedri, bet 
aizstāvējas poļi. Kā filmā paskaidrots, kaŗš 
ildzis 30 gadus. Komiskās lomās Rīgas 
virsmācītāju Hermani Samsonu tēloja Kārlis 
Sebris, bet kādu Rīgas rātskungu Ēvalds 
Valters. ■

Juris Krādziņš
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svētavotu pie Zvanuleju mājām. Pirmās 
ziņas par šo avotu saglabājušas no 
1748. gada... taču ir liecinājumi par tā 
ūdens izmantošanu jau daudz  senāk. 
Par avota rašanos vēsta leģenda. 
„Tirzas baronam neesot paticis ka cilvēki 
apmeklē avotu, kas atradies netālu 
no viņa muižas. Tāpēc kungs licis to 
aizbērt, bet drīz vien pats zaudējis redzi. 
Pēc tam pavēlējis atkal avotu atrakt 
un uzmūrēt tam apkārt baseinu, un arī 
pats devies pēc ūdens. Drīz vien redzi 
atguvis un tad sācis ticēt ka avotiņš ir 
svēts...’’ (informācija  no Tīmekļa).

Stāst ī jumam sekoja vanadžu  
sagatavots garšīgs  mielasts un mantu 
izloze. Viss tīrais atlikums tiek ziedots 
labdarībai Austrālijā un Latvijā.

Jau daudzus gadus Kanberas 
vanadzes rīko saietus (2x gadā) veltītus 

Ilggadīgas Kanberas vanadžu at-
balstītājas: no kreisās Ilma Celmiņa, 
Marta Juškevica un Ērika Treide.
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labdarībai. Viņas ir pateicīgas šo gaŗo 
gadu saietu apmeklētājiem un viņu doto 
atbalstu. ■

Skaidrīte Dariusa                       

Svētki nāk!
I r  p i e k t d i e n a s 

vakars un Sidnejas 
Latviešu namā valda 
liela rosība. Kā parasti 
p iektd ienās,  tautas 
deju kopas Jautrais 
pāris mēģinājums iet pilnā sparā, bet 
šovakar dejotājos ir jūtama īpaša 
enerģija un satraukums. Un kapēc lai 
tā nebūtu? Svētki nāk! Šogad Jautrais 
pāris atskatās uz 65 nodejotiem gadiem 
un jubileja tiks atzīmēta sestdien, 5. 
septembrī, Sidnejas Latviešu namā, gan 
ar uzvedumu, gan saviesīgu vakaru.

Jautrā pāŗa dejotāji mācās jaunas 
dejas un noslīpē arī vecākas, iemīļotas 
dejas, kas ir ieņēmušas nozīmīgu vietu 
kopas vēsturē. Notiek pārrunas par to, 
kuŗa katram ir mīļākā deja. Vienoties 
par to protams nevar, tātad uzvedumā 
tiks uzvestas dejas kas atbilst dažādām 
gaumēm. Dejos tagadējie un arī bijušie 

Jautrā pāŗa dejotāji – tā sauktais Trakais 
pāris, kas ar tik pat lielu sajūsmu pašlaik 
sestdienas pēcpusdienās pulcējas 
uz mēģinājumiem. Un nākošie Jautrā 
pāŗa dejotāji – tie kas vēl ir drusku par 
jaunu lai stātos lielo dejotāju rindās – arī 
sestdienās cītīgi mācās dejot, lai godam 
varētu piedalīties uzvedumā.

Un kas būtu svētki bez viesiem! Bez 
sidnejiešiem, uzvedumā piedalīsies 
arī Kanberas Sprigulītis, Melburnas 
Ritenītis, Melburnas Piektais ritenis 
un dejotāji no Adelaides Auseklīša. 
Būs ne tikai acīm ko skatīties, bet arī 
ausīm ko klausīties. Varenie Sidnejas 
mūzikanti, kas nesen iepriecināja publiku 
Kultūras dienu tautas deju uzvedumā, 
arī šajā jubilejas sarīkojumā gādās 
par pavadījumu. Dejas un mūzikas 
mīļotajiem būs ko papriecāties un bijušie 
dejotāji varēs ar kritisku aci paskatīties, 
vai lietas pa 65 gadiem ir mainījušās.

Pašlaik Jautrā pāŗa mēģinājumos 
ir dzirdama ne tikai deju mūzika un 
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smiekli, bet arī nopietnas pārrunas. 
Pēc uzveduma taču būs pienācīgi 
jāuzņem viesus un protams arī pašiem 
gribēsies papriecāties pēc padarītā 
darba. Kā viesus ēdināt? Kā pušķot 
zāli? Vai saukt to par balli vai saviesīgu 
vakaru? Vai rīkot izstādi, lai paši un 
viesi varētu pakavēties atmiņās? Tik 
daudz ko domāt un darīt!  Ik nedēļu tiek 
pārrunātas iespējas un apsvērti jauni 
ierosinājumi.

Nu beidzot plāns ir gatavs – būs 
saviesīgs vakars! Jautrais pāris cer, 
ka pēc uzveduma, saviesīgajā vakarā, 
viņiem piebiedrosies ne tikai uzveduma 
dalībnieki, bet arī Jautrā pāŗa bijušie 

dejotāji, draugi un labvēļi. Būs siltas 
vakariņas, būs skaisti dekorēta zāle, 
būs deju mūzika. Varēs mierīgi draugu 
pulkā pasēdēt vai arī uzdancot – kā 
katrs vēlas.

Ir jau vēls kad pēdējie dejotāji atstāj 
mēģinājuma telpas. Katram ir uzdots 
par kautko domāt un kautko darīt, lai 
jubilejas priekšdarbi ietu uz priekšu. Ir 
prieks dejot, ir prieks kopīgi kautko darīt. 
Ar prieku tiks 5. septembri gaidīti viesi, 
gan uz Jautrā pāŗa 65. jubilejas deju 
pēcpusdienu, gan uz saviesīgo vakaru 
pēc tam. ■

Iveta Rone

ko I. Brūvere piedāvājusi. Nolemj pieņemt 
piedāvājumu. Jāuzzin kāda technika 
vajadzīga. Darīs šo zināmu arī citām 
organizācijām.

Vairākkārt zāles īrētāji izteikušies, 
ka vēloties l ietot kafejnīcas virtuvi. 
Nolemj, ka vajadzētu padomāt, vai būtu 
iespējams uzlabot zemskatuves virtuvi viņu 
vajadzībām.

No Strathfield Partners pienācis atkārtots 
piedāvājums pirkt namu par $9 miljoniem. 
Nolemj atbildēt, ka nams nav pārdošanā.

Sēdes dažādo jautājumu laikā pacēlās 
vairākas idejas, kuŗas būtu vērts tuvāk 
apskatīt:

Jāuzstāda biedru e-pastu saraksts. 
Nākamajam Ritumam pievienos zīmīti 

uzkrītošā krāsā, lai biedri paziņo savus 
patreizējos e-pastus un informē biedrību, 
ja tie tiek mainīti.

Pārrunā potenciālus jaunus valdes 
kandidātus. Ar tiem stāsies sakarā pirms 
pilnsapulces.

Jānis Grauds ierosina, ka viens veids 
kā varētu paplašināt sabiedrības līdzdalību 
SLB darbā, būtu aicināt uz valdes sēdēm 
pārstāvjus no katras SLB paspārnē esošas 

organizācijas.
Ivars Šeibelis un Dimis Pešudovs 

ierosina, ka vajadzētu apskatīt nama esošo 
5 gadu plānu.

 Lai  būtu efekt īvāka nama ap-
saimniekošana un izmantošana, vajadzētu 
ēkas un iznomāšanas menedžerus. Šie 
posteņi varētu būt, vismaz daļēji, atalgoti.

Derētu mēģināt reizi mēnesī sarīkot 
vakariņas, kur cilvēki varētu atnākt un 
omulīgi pasēdēt, paēst un iedzert. Caur 
„Facebook” vajadzētu uzzināt, vai būtu kāds 
ieinteresēts vakariņas gatavot.

Kafejnīcā,  uz galdiem, izvietos 
plastmasas sludinājumu statīvus ar nākamo 
sarīkojumu, un citiem, paziņojumiem.

Mar i ta  L ipska  ie ros inā jus i ,  ka 
iebrauktuvēm priekšā vajadzētu aizlikt 
vārtus, lai pagalmā nenāktu nepiederīgie 
un vējš nesapūstu papīrus. Pārrunā, ka 
vārti būtu nepraktiski, jo, ja tie būtu jebkādi 
verami, tie būtu priekšā automašīnām, 
un sašaurinātu iebraukuvju atvērumu. 
Nolemj, ka izmēģinās iekārt ķēdes pāri 
iebrauktuvēm. Tās pārvaldniekiem katru 
vakaru būtu jāiekar, un no rītiem atkal 
jānoņem. Iepūstie papīri būs diemžēl tomēr 
biežāk jāsatīra. ■

DP.

Turpinājums no 4. lpp.
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Vēstures lappuses
Šogad aprit 70 gadu, kopš sprāga 

pirmā atombumba (1945. gadā). Vispirms 
tas notika izmēģinājumā 16. jūlijā, kur 
notikumi norisinājās Jaunmeksikas (New 
Mexico) attālā un nomaļā vietā, rītausmas 
stundā - notikumi, kas izmainīja Pasauli. 
Tai brīdī neaprēķināmi milzīgais atomu 
kodola spēks tika atbrīvots, un tas, 
kas iepriekš bija tīri teorētiskais kļuva 
realitāte. Izmēģinājumam, kas notika Dr. J. 
Oppenheimera vadībā, tika dots kodētais 
nosaukums «Trīsvienība». Sagatavošanas 
darbos ietilpa tērauda torņa būvēšana, 
kam bija uzdevums noturēt atombumbu 
100 pēdu (30 m) augstumā virs zemes. 
Novērotāji tika novietoti apkārtējās pilsētās 
- lai pārliecinātos vai sprādzienam nav 
bīstama iedarbe uz turienes iedzīvotājiem. 
Medicīniskās komandas atradās gatavībā 
sniegt palīdzību. Beidzot, kad lietavas, 
kas bija aizkavējušas izmēģinājumu divas 
nedēļas, pierima, tajā rītā –- vēl tumsā 
vēstures jauna lappuse tika ierakstīta.

«Mēs devāmies nezināmajā, un mēs 
nezinājām arī kas no tā var iznākt,» atceras 
izmēģinājuma dalībnieki.

Bet Einšteina relativitātes teorija 
izrādījās pareiza. To Pasaulei pierādīja 
arī divas Japāņu pilsētas, kas 1945. 
gadā 6. augustā un 9. augustā sadega 
atomliesmās, tās pārvērtās pelnos...+++  

“Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top 
Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs 
prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. 
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien...»

Turpinot pārdomas : Šodien zināmās 
aprindās ir viedoklis, ka tad, tieši tad – 
Zemei tika pievērsta Visuma uzmanība – 
un proti : «Bērni ir atraduši sērkociņus»!!! 

Un virs Zemes tika «uzsprausts sarkanais 
karodziņš» (red-flagged, angl.). Jo 
tieši kopš šiem notikumiem gan ASV, 
gan Padomijā un citās kodollielvalstīs 
aktivizējās ārpuszemes civi l izāciju 
(extraterrestrial intelligence) klātbūtne. 
Svešie ar saviem skautu lidaparātiem 
vairs neslēpti, kā agrākos gadsimtos, 
bet atklāti – demonstrēja savu klātbūtni, 
technisko pārākumu, un cieši sekoja 
nozīmīgo stratēģisko arsenālu stāvoklim 
un aktivitātēm uz zemes. Vairākas reizes 
ir neizskaidrojamā veidā pat deaktivizētas 
raķešu palaišanas iekārtas. Redzot 
nezināmos lidaparātus uz radariem – 
tika paceltas gaisā lidmašīnas («jets 
scrambled»), kas 1960ajos gados noticis 
samērā regulāri. Grūti iedomāties kaut 
ko pašmāju, kas varētu sacensties ar 
F16, MIG, Mirage vai FGR1... Tas vien 
jau liecina par nezināmo viesu klātbūtnes 
realitāti.

Kādi ir svešo motīvi - domas dalās.
Tomēr, ja viņu viesošanās ir tik sena – 

kā redzams uz freskām un senām ikonām, 
tad – ja viņu nolūki nebūtu pozitīvi – viņiem 
taču nebūtu jāgaida, kamēr mums uz 
Zemes ir kodolieroči un lāzertechnoloģija. 
Vai ne tā? Tāpēc panikai nav iemesla. Tieši 
pretēji. To liecina arī ekstremālie gadījumi 
–- kā piemēram Černobiļa vai Fukušima, 
kur, saskaņā ar simtiem aculiecinieku  
svešie ir snieguši vitālu palīdzību, bez kuŗas 
radiācijas noplūdes apjoms būtu bijis daudz 
lielāks. Notikumi norisinājās tikpat spraigi 
cik brīnumaini Černobiļas traģēdijas laikā, 
no aculiecinieku stāstījumiem. Kā www.
ufoevidence.org rakstā teikts: «NLO aiztur 
Černobiļas kodolreaktora sprādzienu» 
(«UFO prevents blast at Chernobyl 
Nuclear Plant») – virs kodolreaktora 
planēja NLO sešas stundas, un to redzēja 

LASĪTĀJU DOMAS 
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simtiem cilvēku. Saskaņā ar atomstacijas 
zinātnieku sacīto – naktī trauksmes laikā 
no 6 – 8 metru lielā diska, kuŗš planēja 
virs stacijas – izšāvās divi aveņkrāsas 
apžilbinoši stari un ietriecās kodolreaktorā 
ceturtajā sekcijā. Tūlīt radiācija nokritās 
no bīstamajiem 3000 milirentgeniem/h uz 
800 milirentgeniem/h. Tas turpinājās ap 3 
minūtes. Pēc tam NLO lēni aizslīdēja uz 
ziemeļrietumiem Baltkrievijas virzienā. Gan 
tieša un nepastarpināta NLO piedalīšanās 
katastrofas likvidēšanā, gan arī vēlāk 
paaugstinātā interese par atomenerģētikas 
objektiem pēcčernobiļas Kijevā, liek domāt, 
ka arī pēc 1986. gada aprīļa – viņi turpina 
sniegt Ki jevai un Černobiļai kādu 
klusējošu, mums nezināmu palīdzību (V 
.Kratohvils Anomālā josla). 

Savukārt Japānas īsfilmā uz YouTube – 
bija redzams milzīgas konstrukcijas NLO, 
kuŗš lēni slīd virs Fukušimas kodolreaktora, 
kā arī citās īsfilmās mazāki šie nezināmie 
svešie objekti. Par Fukušimas traģēdiju 
tāpat kā Černobiļu – aizlūdza visa pasaule. 
Bet NLO, spriežot no agrākām pieredzēm, 
iespējams, lieto tālo zvaigžņu iemītnieku 
augsto techniku, lai palīdzētu mazināt 
mūsu atmosfēras piesārņojumu. (sk.“Giant 
UFO Hovering Over Fukushima Nuclear 
Plant“, April 12., YouTube u.c.)

Un tagad skatāms uz Youtuba  - milzīgs 
cigārveida objekts, kas no kosmosa 
nākdams – ieslīd vulkāna krāterī... – mums 
neizprotamu iemeslu dēļ, taču spriežot no 
iepriekšējām pieredzēm tas varētu būt bijis 
nepieciešams zemes iežu harmonizācijai 
un vulkāniskās darbības remdēšanai 
zināmos rajonos.

Tas viss izskatās pēc rūpēm par mums 
– par Cilvēci un Zemi.

Šai sakarā jāpiemin arī CE5 (piektās 
pakāpes kontakta aktivitātes) grupu 
darbība kā Dr. Steven Greer (ASV), un 
citas. Par tālo viesu labestību liecina 
viņa 20 gadu pieredze ar piektāspakāpes 

kontaktiem (close encounter of the fifth 
kind), uz ko regulāri tiek sastādītas grupas 
apmācībai. Simtiem un vairāk cilvēku gūst 
personīgo pieredzi. Labs piemērs ir kādā 
lauka nodarbības laikā mentāli uztverts 
jautājums vienam grupas loceklim, kuŗš 
bērnībā bija pārdzīvojis kādu psihotraumu. 
Jautājuma būtība esot bijusi – vai viņam 
nav iebildumu, ka milzīgais kuģis parādās 
tiešā tuvumā, kur grupa atrodas? Resp. 
– vai šis cilvēks psiholoģiski ir gatavs 
šādam pārdzīvojumam? Un tikai tad, 
kad šis vismazākais domās teica jā, – 
varenais starpzvaigžņu kuģis iznira no 
kādas paralēlās dimensijas 15 metrus 
virs lauka, un kļuva redzams. Tas lēni 
virzījās pāri tīrumam, kur Dr. Greer un 
visi klātesošie ar aizrautu elpu pavadīja 
to ar saviem skatieniem. Vēlāk Dr. Greer 
intervijā izteicās, ka – ja būtu palecies, – 
varētu aizķert milzīgo šķīvi ar rokām. Tas 
zemu slīdējis pāri viņiem ar harmonisku 
skaņu, līdzīgu didžaredū: wow wow wow 
wow wow...

Vai vispār viņi saucami par “svešajiem»? 
Vai arī jau mūsu tālajiem senčiem faktiski 
ir bijusi radniecības saikne ar viņiem? 
Atcerēsimies Bībeles vārdu s: «Un notika, 
kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un 
tiem dzima arī meitas, tad Dieva dēli 
vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un 
tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk 
patika...Tanīs dienās milži bija zemes virsū, 
arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie 
cilvēku meitām un tās bija dzemdējušas 
bērnus...» Tātad viņi drīzāk uzskatāmi par 
mūsu brālēniem un māsīcām? Pašlaik, 
kad mēs iesoļojam Kosmosa pētniecības 
ēras rītausmā – mūs uzlūko kā jaunākos 
ģimenes locekļus, bet topošos solīdus 
partnerus. Un mums kādudien – jau vairs 
ne tik tālā nākotnē – tiks uzticēts nest 
civilizāciju citiem, un sniegt palīdzību tiem, 
kas atrodas uz zemākas attīstības pakāpes 
nekā mēs. Tad savukārt mēs būsim tie 
kas tiks dēvēti par «skypeople» (tiem, kas 
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nākuši no debesīm), un viņu vecajie mācīs 
savai tautai – tas, kas pie mums nācis – ir 
Cilvēks. ■

Raimonds Sokolovskis 

( I z m a n t o t i  m a t e r i ā l i  n o 
eyewitnesstohistory.com un www.
ufoevidence.org kā arī Bībeliskā viela 
Ecehiēla gr. 1. nod., I Moz.6:1-4, un Dr. 
Dolores Cannon pētījumi u.c.) 

Anna Liepiņa

Kā mana tante 
Anniņa svin Jāņus
Itāļu veco ļaužu ciemā „Scalabini 

Village” mana tante Anniņa svinēja 
Jāņus. Ciema vadītājai Aleksandrai 
Anniņa pastāstīja par latviešu Jāņiem 
un vadītāja teica:„Es uztaisīšu!’’ 

Uzklāja galdu ar tumši sarkanu 
galdautu, pārlika pāri baltu strīpu un 
iznāca latviešu karogs. No griestiem 
karājās sarkan balti sarkanas lentes. 
Tas bija skaisti!

Jāņi bija jāsvin ar itāļu un vācu alu, 
biskvītiem un sieru. Aleksandra parādīja 
Jāņu bildes un Anniņa stāstīja par 
Latviju saviem itāļu draugiem.

Mana tante bija ļoti priecīga, ka viss 
tik labi izdevās un mūsu skaistā Jāņu 
diena nebija aizmirsta. ■

Scalabini Village, Allambie Heights!
Maija

24. jūlijā
NATO: Krievijas propagandā 90% teiktā 
par aliansi nav patiesība 

Maskavas propagandā 90% teiktā par 
NATO nav patiesība un 80% krievu domā, 
ka ASV un Eiropas Savienības (ES) politika 

ir kaitīga Krievijas interesēm, intervijā 
aizsardzības jomas medijam “Defence 
Matters” norādīj is NATO Maskavas 
informācijas biroja vadītājs Roberts Pščels. 
“Viens no populārākajiem mītiem ir, ka 
NATO cenšas ielenkt Krieviju. Krievijas 
robežas ir 20 000 kilometru garas, un tikai 
1200 kilometri ir kopīgi ar NATO. Pasakiet, 
kā pēc fizikas, ģeogrāfijas, ģeometrijas 
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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

likumiem iespējama ielenkšana?” vaicā 
Pščels. Viņaprāt, nav objektīvu iemeslu tam, 
lai NATO un Krievija atrastos konfrontācijas 
stāvoklī. Gluži pretēji, ir daudz drošības 
problēmu, kuras varētu risināt kopīgi. 
Tomēr Krievijas rīcība un retorika rada 
ainu, kurā NATO aktivitātes tiek uzskatītas 
par izaicinājumu tās drošībai, atzīst Pščels, 
piebilstot, ka Krievijā valdība kontrolē visus 
federālos informācijas kanālus un nav 
nekādu pazīmju, ka Maskava vēlētos mainīt 
savu retoriku. 

“Pēdējo desmit gadu laikā simpātiju 
un pozitīvā noskaņojuma līmenis pret 
NATO un ASV, un ES ir samazinājies. 
Saskaņā ar jaunākos statistiku 80% cilvēku 
Krievijā domā, ka ASV un ES politika ir 
kaitīga Krievijas interesēm. Tāpēc mums ir 
problēma,” atzīst Pščels. Viņš norāda, ka 
NATO cīnās pret Krievijas izplatīto nepatieso 
informāciju un propagandas mītiem, bet to ir 
tik daudz, ka visus atspēkot nav iespējams. 
Pščels arī uzsvēra, ka nepastāv godīga 
sāncensība, jo Krievijā nav patiesu diskusiju. 
Atšķirībā no situācijas pirms pāris gadiem 
universitātes un organizācijas Krievijā 
tagad baidās kaut kādā veidā saistīties ar 
NATO, jo NATO tiek “attēlota ne tikai kā 
organizācija, ar kuru ir dažas domstarpības, 
bet kā ļaunums, kas atbildīgs par katru grēku 
pasaulē”. 

“Konflikti sākas cilvēku prātos. Tāpēc, 
godīgi sakot, man personiski tā ir lielākā 
problēma,” piebilst Pščels. “Mēs esam 
tur, lai informētu, ja vēlaties kritizēt NATO, 

tad dariet to civilizētās debatēs, bet tagad 
iespējas ir ierobežotas, jo mēs tiekam 
pasniegti šādā veidā. Kā runāt ar ļaunumu? 
Vai ar ļaunumu vispār būtu jārunā? Nav pat 
iespējas paskaidrot, ka neesat ļauni!» atzīst 
Pščels. (leta.lv) 
Par notikušo skolēnu dziesmu svētkos 
Seile atvainojusies 

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte 
Seile atvainojusies 11 pašvaldībām 
saistībā ar faktu, ka tika atcelts XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
gājiens, kas tomēr notika. Intervijā Latvijas 
Televīzijas raidījumam «Rīta Panorāma» 
Seile norādīja, ka nosūtījusi vēstules visām 
pašvaldībām, kas prasījušas atvainošanos, 
paužot nožēlu, ka to kolektīviem netika 
nodrošināta iespēja piedalīties gājienā. 
Aģentūra BNS jau vēstīja, ka Mežaparka 
Lielajā estrādē ģenerālmēģinājuma laikā 
sākās masveida bērnu ģībšana, kā dēļ tika 
pārtraukts koncerts, un vēlāk naktī ministres 
vadībā tika pieņemts lēmums atcelt svētku 
gājienu. Šis lēmums netika ievērots un 
gājiens notika. (apollo.lv, autors BNS)

Cēsīs sākas konference „Latvieši 
pasaulē – piederīgi Latvijai un savam 
novadam” 

Lai  turpinātu v iedokļu apmaiņu 
starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem, 
Latvijas valsts iestādēm un sabiedrību 
latviskās identitātes saglabāšanai un 
saišu stiprināšanai ar Latviju, 23. un 
24.jūlijā Cēsīs notiek konference „Latvieši 
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pasaulē – piederīgi Latvijai un savam 
novadam”, portālam balt ic- i reland.
ie pavēstīja KM Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Baiba Kauliņa. „Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības vārdā vēlos 
paust gandarījumu par Kultūras ministrijas 
rīkotās konferences „Latvieši pasaulē – 
piederīgi Latvijai” tradīcijas turpinošanos, 
kas veicina dialogu starp Latvijas valsti un 
tautiešiem pasaulē. Jo īpaši priecājamies, 
ka dialogā ir iesaistījušās pašvaldības, 
kas daudziem emigrējušiem tautiešiem ir 
tiešākais saskares punkts ar dzimto zemi,“ 
saka apvienības priekšsēdētājs Jānis 
Kukainis. Tā būs pirmā ārpus Rīgas un ar 
pašvaldību iesaisti organizētā konference. 
Dzimtais ciems, pilsēta vai novads, kas 
parasti saistās ar mājām, dzimtas saknēm 
veido piederības sajūtu. Tā ir vieta, kur 
vēlamies tikt uzklausīti, izjust drošību, 
saprast notiekošo lietu kārtību, tāpēc 
radusies dabiska nepieciešamība akcentēt 
pašvaldību nozīmi un ieguldīto darbu. 
„Jāatzīmē, ka Cēsis šajā jomā demonstrē 
priekšzīmīgu piemēru, rīkojot Vispasaules 
cēsnieku dienas un piedāvājot konkrētus 
atbalsta pasākumus reemigrējušiem 
novadniekiem,” norāda Jānis Kukainis. 
Konferencē dalīsies pieredzē un ar 
nākotnes iecerēm un diskutēs tādās jomās 
kā pašvaldību atbalsts novadniekiem; 
uzņēmējdarbības attīstība; mobilitāte 
un piederība – XXI gadsimta realitāte; 
aktualitātes izglītības jomā; kultūras dzīves 
vajadzības; Latvijas simtgade – kopības 
apzināšanās un iespēja sadarbībai. 
Konferences pirmajā dienā šie jautājumi 
tiks skatīti tematiskajās darba grupās. 

Kultūras ministr i jas Sabiedrības 
integrācijas departamenta eksperte 
Gunta Robežniece uzsver ikviena iesaisti 
Latvijas Republikas simtgades svētkos: 
„Gatavošanās Latvijas valsts simtgadei būs 
vēl nepieredzēta mēroga kopā sanākšanas 
notikumu virkne ne tikai Latvijā, bet visā 
pasaulē. Šo sanākšanu mērķis būs ne tikai 

uzturēt atmiņas par Latviju, bet arī strādāt 
pie tā, lai Latviju padarītu par sabiedriski, 
kulturāli un ekonomiski vitālu un modernu 
valsti.” 

Konferences otrās dienas sesijās notiks 
diskusijas par darba grupu secinājumiem un 
priekšlikumiem. Programmā atvēlēta vieta 
arī diskusijām par Latvijas Universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūta īstenoto 
pētījumu „Latvijas emigrantu kopienas: 
nacionālā identitāte, transnacionālās 
attiecības un diasporas politika”. Pirms 
gada īstenotajā aptaujā gūtie dati ļauj 
pilnīgāk raksturot ārpus Latvijas mītošos 
valstspiederīgos, iezīmēt viņu vajadzības 
un nodomus. Laika gaitā ir izveidojusies 
saziņas sistēma ar tautiešiem, izveidoti 
raidījumi sabiedriskajos medijos, kā arī, 
domājot par cilvēkiem ārpus Latvijas, ir 
veidoti e-pakalpojumi – arī tā būs viena no 
diskusiju tēmām. Konferencē piedalīsies 
pētnieki, diasporas un diasporas kopienu 
organizāciju, valsts institūciju, pašvaldību 
un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. 
Konferenci organizē Kultūras ministrija un 
Cēsu novada dome, sadarbībā ar Ārlietu 
ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, 
Pasaules brīvo latviešu apvienību un 
Īrijas-Latvijas Tirdzniecības kameru. (baltic-
ireland.ie) 
Kanādieši domā, ka Latvijas zemes dzīlēs 
atrodams dārgmetāls 

Šonedēļ Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 
iesniegusi valdībai koncepciju, kurā paredz 
vairākus risinājumus zemes īpašuma tiesību 
grozījumiem, kas būtu nepieciešami vara, 
niķeļa, platīna un citu krāsaino metālu rūdu 
meklēšanai un ieguvei. Ka Latvijas zemes 
dzīlēs tās varētu būt atrodamas, pirmais par 
to ierunājās bijušais Valsts prezidents Andris 
Bērziņš – pēc brauciena uz Kanādu un 
tikšanās ar ģeoloģijas uzņēmuma “Ginguro 
Exploration” pārstāvjiem, arī ar šī uzņēmuma 
viceprezidentu, mūsu tautieti Andreju Biti. 
Pētot agrāk Latvijā veiktajos dziļurbumos 
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iegūto iežu paraugus, kanādieši domā, 
ka Latvijas zemes dzīlēs tās varētu būt 
atrodamas. Un, lai gūtu pārliecību, piedāvā 
Latvijas valdībai veikt dzīļu izpēti. Pašlaik 
dzīļu izpēte atduras pret zemes īpašuma 
tiesībām. Pēc Latvijas likumiem zemes 
īpašniekam pieder ne tikai zemes virskārta, 
bet arī viss, kas ir zem tās līdz pat zemes 
asij. Divi no iesniegtās koncepcijas četriem 
variantiem paredz, ka īpaši vērtīgi izrakteņi 
ar lielu tautsaimniecisku nozīmi, tāpat 
dzīles turpmāk piederētu valstij. Zemes 
īpašniekiem paliktu tikai zemes virskārta un 
mazāk vērtīgās iegulas, piemēram, smilts, 
māls un citas. “Pašlaik nav iespējams 
apgalvot, ka Latvijā noteikti ir krāsaino 
metālu rūdu iegulas. Bet tās būtu vērts 
meklēt. Ja nemeklēsim, tad nekad neko arī 
neatradīsim,” saka Andrejs Bite. Viņaprāt, 
izpēte un meklējumi būtu jāsāk Kurzemē, 
kur ieži pēc sastāva un ģeoloģiskā vecuma 
ir līdzīgi daudzviet pasaulē izplatītām un 
sekmīgi izmantotām niķeļa, vara un platīna 
grupas metālu rūdas atradnēm. Latvijas 
zemes ieži esot līdzīgi tiem, kādi sastopami 
Zviedrijā, Somijā, Kolas pussalā. Vienīgā 
atšķirība – Latvijā ieži, kas varētu slēpt 
krāsaino metālu rūdas, varētu būt lielākā 
dziļumā nekā mūsu kaimiņvalstīs. VARAM 
valsts sekretāra vietniece Alda Ozola 
atklāj, ka Kanādas uzņēmuma “Ginguro 
Exploration Inc” (pēc nosaukuma maiņas 
– “Inventus Mining Corp.”) pārstāvji jau 
vairākkārt apmeklējuši Latviju, lai ministrijā 
iztaujātu par tiesisko regulējumu zemes 
dzīļu izpētē un izmantošanā. Ar Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru 
kanādieši jau noslēguši vienošanos par 
ģeoloģiskās informācijas izmantošanu. 
Andrejs Bite atzīst, ka Latvijas amatpersonas 
izrāda interesi par dzīļu izpētes piedāvājumu, 
un pašlaik domā par tiesisko regulējumu šim 
pasākumam. Kā zināms, pašlaik dzīļu izpēte 
atduras pret zemes īpašuma tiesībām. Pēc 
Latvijas likumiem zemes īpašniekam pieder 
ne tikai zemes virskārta, bet arī viss, kas ir 

zem tās līdz pat zemes asij. Bez īpašnieka 
atļaujas viņa zemē nevienam nav tiesību 
neko ne pētīt, ne rakt, ne iegūt. Valdībai 
iesniegtā koncepcijas autori sagatavojuši 
vairākus plānus, kā varētu gludināt ceļu uz 
zemes dzīļu izpēti un izmantošanu. [...] (la.
lv, autors Zigfrīds Dzedulis)
23. jūlijā
Seile: Pieprasījums pēc izglītības jomas 
un uzņēmējdarbības sadarbības arvien 
pieaug 

Pieprasījums pēc izglītības jomas 
un uzņēmējdarbības sadarbības arvien 
pieaug, un katrs pasākums, kas stiprina 
saites starp zinātni un tautsaimniecību, 
ir ļoti svarīgs, tiekoties ar Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) vadību, uzsvēra 
izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. 
Seile aicināja apsvērt nepieciešamību 
turpmāk tādos pasākumos kā, piemēram, 
nesen notikušais Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju forums iekļaut 
arī izglītības un zinātnes tēmas. Viņa 
uzsvēra, ka ir jāizmanto visas zināšanas 
un pieredze, kas mums pieejama. Tikšanās 
laikā ministre ar diasporas pārstāvjiem 
apsprieda nepieciešamību veidot diasporas 
un Latvijas sadarbību visos izglītības 
līmeņos, kā arī pētniecībā un zinātnē, 
kā arī modernas attālinātās apmācības 
programmas izveides nepieciešamību 
latviešu valodas un kultūrvēstures apguvei. 
Seile uzsvēra, ka, lai nodrošinātu vislabāko 
atbalstu diasporai latviešu valodas un 
kultūrvēstures apguvei, nepieciešams 
skaidri definēt ilgtermiņa mērķus latviešu 
valodas attālinātās apmācības programmām 
un veidot modernus, mūsdienu prasībām 
atbilstošus un profesionālus mācību 
materiālus. Tāpat nepieciešams izvērtēt 
efektīvākos valsts budžeta finansējuma 
ieguldīšanas veidus diasporas izglītības 
atbalstam. 

Izglītības un zinātnes ministri jas 
finansējums diasporas atbalstam 2015.gadā 
valsts valodas politikas budžeta programmā 
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sasniedz 195 645 eiro. Par šiem līdzekļiem 
Latviešu valodas aģentūra izstrādā mācību 
materiālus latviešu valodas apguvei dažāda 
vecuma diasporas bērniem un nodrošina 
to pieejamību, finansē diasporas nedēļas 
nogales skolu pedagogu profesionālo 
pilnveidi un konsultē skolēnu vecākus, 
sniedz finansiālu atbalstu diasporas 
skolām, nosūta pedagogus darbā uz 
diasporas mītnes zemju skolām, kā arī 
īsteno adaptācijas pasākumus reemigrējušo 
bērnu iekļaušanai Latvijas skolās un atbalsta 
izglītojošu pasākumu organizēšanu Latvijā 
un ārvalstīs. Plānots, ka 2016.gadā atbalsts 
diasporai no budžeta programmas Valsts 
valodas politika un pārvalde sasniegs 200 
000 eiro. Kopējais IZM atbalsta saņēmēju 
skaits šajā programmā šogad pieaudzis 
līdz 1548 personām. (diena.lv, autors LETA) 
Diasporas latviešiem iecerēta tālmācības 
programma latviešu valodas un vēstures 
apguvei 

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 
un Latviešu valodas aģentūra tuvākajā 
laikā apņēmušās sākt darbu pie tālmācības 
programmas, kas dos iespēju neatkarīgi 
no dzīvesvietas un līdzšinējās mācību 
pieredzes apgūt latviešu valodu un, 
iespējams, arī literatūru un kultūras 
vēsturi. Paredzēts, ka darbs tiks sākts 
drīzumā, par pamatu ņemot pēc IZM un 
Amerikas Latviešu apvienības Izglītības 
nozares pārstāvju tikšanās laikā izstrādātu 
tālmācības koncepciju, kas nodrošinātu 
latviešu valodas apguves iespēju dažādiem 
vecumiem un z ināšanu l īmeņiem. 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA), 
trešdien tiekoties ar izglītības ministri, 
atzinīgi novērtēja ieceres par tālmācības 
programmu diasporas latviešiem, aģentūru 

BNS informēja apvienības pārstāvis Jānis 
Andersons. PBLA pārstāvji uzskata, ka 
programmai jābūt piemērotai gan skolēniem 
latviešu valodas nedēļas nogales skolās, 
gan atsevišķiem interesentiem jebkurā 
kontinentā. Ar izglītības ministre trešdien 
tikās PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, 
PBLA Izglītības padomes izpilddirektore 
Anta Spunde, PBLA Izglītības padomes 
pārstāve ASV Dace Mažeika un Eiropas 
diasporas izglītības koordinators Māris 
Pūlis. (la.lv) 
Izbraukušo latviešu reemigrācijas plāns 
ir “pilnīga fantāzija”, saka Amerikas 
latvietis 

Galvenais, lai no Latvijas izbraukušie 
cilvēki atgrieztos dzimtenē, ir darbs – lai 
cilvēki var strādāt un “apģērbt un skolot 
savus bērnus”, pauda Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības vadītājs, Amerikas 
latvietis Jānis Kukainis. Tāpat viņš pauda, 
ka izstrādātais reemigrācijas plāns ir 
“pilnīga fantāzija” un minētie skaitļi par 
to, un tik daudz cilvēku pavisam noteikti 
neatgriezīsies dzimtenē, uzskata Jānis 
Kukainis. Runājot par pēdējā laikā izvērsto 
Krievijas agresiju Ukrainā un šīs valsts 
publisko retoriku, J. Kukainis akcentēja – 
Latvijas bailes no Krievijas ir ļoti pamatotas, 
taču daudzi politiķi mūsu valstī vienkārši 
iebāž galvu smiltīs kā strausi, cerot, ka 
tas viss pieklusīs un beigsies. Savukārt, 
komentējot sacelto ažiotāžu ap bēgļiem, 
kurus Latvijai būs jāuzņem, viņš pauda – 
brēka ir tādēļ, ka “Latvijā politiķiem nav par 
ko runāt”. “Bēgļi te būs, bet katrs [politiķis 
– red.] par to “zīmējas” – es esmu “pret”, 
es esmu “par”. Politiķi grib atstāt iespaidu, 
ka viņi kaut ko dara, tādēļ notiek plašas 
diskusijas,” pauda J. Kukainis. (skaties.lv) 
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Kukainis: kad uznāk “melnie”, atceros, 
kā bija pirms 40 gadiem 

Patlaban Latvijā situācija uzlabojas, 
turklāt mūsu valsts kļūst latviskāka, atzīst 
Pasaules Brīvo latviešu apvienības vadītājs 
Jānis Kukainis. “Kad man uznāk “melnais”, 
atceros, kā te bija pirms 40 gadiem,” 
intervijā raidījumam 900 Sekundes atzina 
J. Kukainis. Runājot par 250 bēgļiem, kurus 
Latvijai būs tuvāko gadu laikā jāuzņem, J. 
Kukainis norāda, – padomju laikā Latvijā 
tika iepludināti 700 tūkstoši citas tautības 
cilvēku, kas nemaz nerunāja latviski. Viņa 
skatījumā Latvijai vissvarīgākais ir saglabāt 
latviskumu un latviešu kultūru. J. Kukainis 
norāda, ka bēgļu uzņemšana to nemazinās, 
jo, visticamāk, šie bēgļi turpinās savu ceļu 
uz citām, ekonomiski attīstītākām Eiropas 
valstīm. (skaties.lv)
Pārtrauktais jauno vilcienu iepirkums: 
Lūdz notiesāt četrus bijušos ‘Pasažieru 
vilciena’ valdes locekļus 

Rīgas tiesas apgabala prokuratūras 
prokurors trešdien, 22. jūlijā, tiesai nosūtījis 
krimināllietu saistībā ar AS “Pasažieru 
vilciens” pārtraukto vilcienu iepirkumu, kurā 
pie kriminālatbildības saukti četri uzņēmuma 
bijušie valdes locekļi .  Kā portālam 
“Delfi” pastāstīja Ģenerālprokuratūras 
preses sekretāre Aiga Eiduka, saskaņā 
ar lēmumu par krimināllietas nodošanu 
tiesai pie kriminālatbildības saukti četri 
AS “Pasažieru vilciens” bijušie valdes 
locekļi. Viņu prettiesiskās darbības, 
noslēdzot augsta riska darījumu ar Spānijas 
komercsabiedrības “Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.”(CAF), valstij 
saistībā ar nerealizēto projektu nodarījušas 
zaudējumus 1 484 945 eiro apmērā. 
Apsūdzētās personas pie kriminālatbildības 
sauktas pēc Krimināllikuma 318. panta 2. 
daļas, kas bijusi likuma redakcijā līdz 2013. 
gada 1. aprīlim. Par valsts amatpersonas 
dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu 
mantkārīgā nolūkā, radot būtisku kaitējumu, 
var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku 

līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības 
atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas 
sodu, atņemot tiesības ieņemt noteiktu 
amatu uz laiku līdz pieciem gadiem. 

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas 
pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai. 
Prokuratūra jau iepriekš informēja, ka 
2013. gada martā, izskatot Satiksmes 
ministrijas iesniegumu par pārtraukto 
pasažieru vilcienu iepirkumu un izvērtējot 
iesniegumam pievienotos un pārbaudē 
saņemtos materiālus, pieņēma lēmumu sākt 
kriminālprocesu par noziegumiem valsts 
institūciju dienestā. Pārbaudē prokuratūra 
konstatēja, ka uzņēmuma valdes rīcībā, 
2012. gada 2. aprīlī noslēdzot pasažieru 
vilciena piegādes un uzturēšanas līgumu ar 
Spānijas kapitālsabiedrību CAF, saskatāmas 
Krimināllikumā paredzētās noziegumu 
pazīmes. Jau ziņots, ka krimināllietā par 
pasažieru pārvadātāja AS “Pasažieru 
vilciens” (PV) pārtraukto jaunu vilcienu 
iepirkumu aizdomās turētie ar savām 
darbībām valstij nodarījuši gandrīz 1,5 
miljonus eiro lielus zaudējumus. Aizdomās 
turamo statuss kriminālprocesā piemērots 
PV valdei, kura 2011.gadā bija atbildīga 
par vilcienu iepirkumu, liecināja aģentūras 
BNS rīcībā esošā informācija. Toreiz 
uzņēmuma valdes priekšsēdētājs bija Nils 
Freivalds, bet valdē darbojās Edmunds 
Kancēvičs, Jānis Pētersons un Mārtiņš 
Jirgens. Ģenerālprokuratūra 2013.gada 
martā sāka kriminālprocesu saistībā ar 
PV pārtraukto jaunu vilcienu iepirkumu, un 
nodeva lietu izmeklēšanai Valsts policijai. 
(delfi.lv) 
Skolēnu dziesmu un deju svētku 
organizatori ignorējuši būvinženieru 
rekomendācijas 

Skolēnu dziesmu un deju svētku 
organizatori ignorējuši būvinženieru 
rekomendācijas par Mežaparka estrādes 
ietilpību, izvietojot tajā divreiz vairāk bērnu, 
nekā atļauts - 6000 vietā vairāk nekā 12 
000 skolēnu. Pārblīvējuma dēļ netika 
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nodrošinātas obligāti nepieciešamās 
evakuācijas ejas, tādējādi ārkārtas situācijā 
nebūtu bijusi iespējama bērnu droša 
glābšanās. (žurnāls Ir)

Ekspedīcija latviešu strēlnieku zīmē 
Trīs latviešu alpīnisti un četri riteņbraucēji 

vakar izlidoja uz Tadžikistānas galvaspilsētu 
Dušanbi, no kuras sāks vairāku dienu 
piedzīvojumu ar mērķi 1. augustā – latviešu 
strēlnieku simtgadē – nokļūt 5520 metru 
augstajā Latviešu strēlnieku kalnu pārejā. 
Šogad 1. augustā aprit simt gadi, kopš tika 
izdota pavēle formēt latviešu strēlnieku 
bataljonus. Savukārt 1983. gadā Latvijas 
alpīnisti Ulda Alkšņa vadībā uzkāpa kādā 
Pamira kalnu pārejā un nosauca to latviešu 
strēlnieku vārdā. Tagad te zīmīgo dienu 
plāno sagaidīt mūsu alpīnisti Oļegs Siļins, 
Eduards Skuķis, Vilnis Barons, kā arī četri 
riteņbraucēji – Viesturs Silenieks, Armands 
Mednieks, Mārtiņš Štrauss un Andris Čuda. 
Komanda mājās atgriezīsies 8. augustā. 
Ekspedīcijas vadītājs V. Silenieks pirms 
izbraukšanas uz kalnaino Āzijas valsti 
atzina, ka gatavošanās process neaizņēma 
daudz laika. «Gatavoties sākām apmēram 
jūnija sākumā. Visiem, izņemot A. Čudu, jau 
ir pieredze šādos piedzīvojumos. Inventārs 
arī bija iegādāts. Nebija jāiet nekādos kursos 
vai tamlīdzīgi. Protams, tur ir augstkalne, 
retināts gaiss, bet tam var trenēties, cik gribi, 
tāpat nevar zināt, kā reaģēs organisms,» 
teic V. Silenieks. Mazpieredzējušākais 
brauciena dalībnieks A. Čuda piebilst, ka 
viņš dodas nezināmajā, bet visam vajadzētu 
būt kārtībā. «Pa pasauli ir braukāts, kaut 
kas ir redzēts. Un šī bija reize, kad nevarēju 
atteikt. Ne vienmēr sanāk atrast cilvēkus, kuri 
ir līdzīgi domājoši,» teic Andris, piebilstot, ka 
viņu interesē tālas kultūras, kurās dzīvo 
citādi. Tas ļaujot labāk izvērtēt paša dzīvi 
un saprast, kas ir un kas nav svarīgi. V. 
Silenieks teic, ka kopā ar riteņbraucēju A. 
Mednieku par ekspedīcijas nepieciešamību 
domāts jau janvārī. «Vienkārši aizbraukt 

jau var vienmēr, bet gribējās kaut kādu 
mērķi. Runāju ar Raimondu Vējoni, kurš 
tolaik vēl bija aizsardzības ministrs. Viņš 
ieminējās, ka 1. augustā strēlniekiem aprit 
simt gadi. Turklāt, ja cilvēkiem prasītu, vai 
ir tāda latviešu strēlnieku vārdā nosaukta 
kalnu pāreja, neviens to nezinātu,» stāsta 
Viesturs, kurš atceras, ka alpīnistu grupas 
vadītājs Oļegs atsūtījis nosaukumus ar kalnu 
pārejām un nosaukumiem, kuri attiecas 
uz Latviju. «Pētīju un ieraudzīju Latviešu 
strēlnieku kalnu pāreju. Esmu runājis ar 
cilvēkiem par strēlniekiem, ļoti daudzi prasa 
– kā 1915. gadā? Vai tad strēlnieki nebija 
jau 1905. gadā? Tātad nezinām arī vēsturi. 
Radās jautājums, kādās skolās esam 
gājuši...» spriež piedzīvojuma vadītājs. 
Visiem septiņiem ekspedīcijas dalībniekiem 
arī sagādāti vienādi krekli ar uzrakstu 
«Latviešu strēlniekiem 100». Šādi suvenīri, 
starp citu, uzdāvināti arī Valsts prezidentam 
R. Vējonim un aizsardzības ministram 
Raimondam Bergmanim. «Bergmanis 
aizvakar man atsūtīja ziņu, lai mēs turamies. 
Tā ka viņi mūs atceras,» piebilst V. Silenieks. 
(Latvijas Avīze, autors Raivis Šveicars)
Iespaidīgi - latviešu izcelsmes jaunietis 
čempionātā Rubika kubu saliek 5,7 
sekundēs 

Aizvadītajā nedēļas nogalē noticis 
Rubika kuba Pasaules čempionāts, kas 
tiek rīkots reizi divos gados. Šoreiz pasaulē 
ātrākie sarežģītās puzles risinātāji tikās 
Brazīlijas pilsētā Sanpaulu. Klasiskajā 
3x3x3 lauciņu kuba disciplīnā pats ātrākais 
izrādījās Austrālijas pārstāvis Fēlikss 
Zemdegs, kurš labākajā mēģinājumā kubu 
salika 5,695 sekundēs, vēsta portāls ABC.
au. Kā vedina domāt uzvārds, 19 gadus 
vecajam Zemdegam ir saknes Baltijā - viņa 
tēva vecāki ir latvieši, bet mātes vecāki 
nāk no Lietuvas. Čempionātā uzvarētāju 
noskaidro, aprēķinot vidējo rezultātu no 
pieciem mēģinājumiem. Fēliksam kubu 
izdevās salikt 7,33; 5,69; 8,12; 8,94 un 7,24 
sekundēs, kas deva vidējo rezultātu 7,56. 
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Turpinājums 50. lpp

Labākajā mēģinājumā Fēlikss nebija tālu 
no pasaules rekorda, kas pašlaik ir 5,25 
sekundes. Fēlikss, kurš savu pirmo Rubika 
kubu iegādājās 2008.gadā, ir arī 2013.
gada čempionāta uzvarētājs, un atzīst, ka 
tas palīdzējis vairot pārliecību par savām 
spējām un mazināt uztraukumu. Kopumā 
sacensībās čempionāta dalībnieki spēkiem 
mērojās 17 dažādās disciplīnās, sākot 
no 2x2x2 lauciņu kubiem līdz pat 7x7x7 
lauciņu kubiem. Tomēr par populārāko un 
«klasisko» standartu pieņemts uzskatīt 
3x3x3 lauciņu kuba disciplīnu.
22. jūlijā
Iedzīvotāju skaits turpina sarukt 

Lai gan dzimstība Latvijā pēdējos gados 
palielinājusies, situācija varētu strauji 
mainīties. Neliela gaisma tuneļa galā – 
tā pakāpenisko dzimstības pieaugumu 
pēdējos gados komentēja demogrāfi. Un, ja 
paskatās, tiešām: ilgtermiņā dzimstība katru 
gadu nedaudz palielinās. Pērn piedzima 
par 1159 bērniem vairāk nekā vēl gadu 
iepriekš. Tas esot skaidrojams ar pieaugušo 
valsts atbalstu, taču, strauji samazinoties 
potenciālo māmiņu skaitam un valsts 
atbalstam, piemēram, neatrisinot jautājumu 
par rindām bērnudārzos, dzimstības 
rādītāji varētu strauji samazināties. Kā 
rāda statistika, jau šogad pirmajos sešos 
mēnešos piedzimuši par 1,4% mazāk 
bērnu nekā pērn šajā laikā. Līdz ar to 
kopējais iedzīvotāju skaits šogad sarucis par 
4218 cilvēkiem. Pēc Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem šogad pirmajā pusgadā 
Latvijā piedzimuši 10 511 jaundzimušie, 
kas ir par 147 bērniem mazāk nekā pērn 
attiecīgajā periodā. Ja vēl pirmajos četros 
mēnešos dzimstības pieaugums bija 
vērojams, tad otrajā ceturksnī situācija 
mainījusies. Turklāt šogad pieaudzis arī 
mirušo skaits, sasniedzot 14 729 cilvēkus 
pirmajos sešos mēnešos, kas ir par 3,7% 
vairāk nekā pērn šajā laikā. Līdz ar to, 
mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu, 
dabiskais pieaugums Latvijā saglabājas 

negatīvs jau kopš 1991. gada. 
Tikmēr i lg termiņā redzams,  ka 

dzimstība, piemēram, pēdējo piecu gadu 
laikā, ir pakāpeniski pieaugusi. Demogrāfs 
Ilmārs Mežs to saista ar valsts atbalsta 
palielināšanu, kas iedrošinājis tās ģimenes, 
kuras bērnu bija vēlējušās. Taču paralēli 
jāatceras tas, ka katru gadu par vairākiem 
tūkstošiem samazinās potenciālo māmiņu 
skaits. Šis process jau notiek šobrīd, bet 
nākotnē gaidāms vēl straujāks kritums, jo 
deviņdesmitajos gados bijis dzimstības 
kritums. Turklāt savu lomu spēlē emigrācija. 
Ja tā nebūtu bijusi tādos apmēros, tad, 
iespējams, dzimstība un mirstība Latvijā 
būtu izlīdzinājusies un dabīgais pieaugums 
būtu pozitīvs, Dienai skaidro I. Mežs. Tas 
nozīmē, ka aizvien vairāk ir jādomā par to, 
kā iedrošināt ģimenes, kuras bērniņu arī 
vēlas, veidot ģimenes pieaugumu, uzskata 
demogrāfs. Jāmēģina vismaz panākt to, lai 
dzimstība strauji nesamazinātos, bet tam 
šobrīd nepalīdz, piemēram, neskaidrība 
par valsts atbalstu tām ģimenēm, kuru bērni 
gaida rindā uz pašvaldības dārzi ņu. Sievietes 
vienkārši baidās riskēt mājās pavadīt visus 
piecus gadus, jo nebūs līdzekļu privātajam 
bērnudārzam. Diemžēl Latvijā joprojām 
strauji pieaug nabadzības risks, palielinoties 
bērnu skaitam ģimenē. Lai demogrāfiskie 
rādītāji tomēr turpinātu ilgtermiņā uzlaboties, 
tikko valdībā iesniegts Ģimenes valsts 
politikas rīcības plāns nākamajiem gadiem. 
Kā Dienai skaidro Labklājības ministrijas 
(LM) pārstāve Iveta Kancēna, rīcības plānā 
ir iecerēts paaugstināt iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošām 
personām vai ieviest diferencētu iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa īstenošanas politiku. 
Tāpat plānots paplašināt iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa attaisnotajos izdevumos 
ietveramos izdevumus, pilnveidot mājokļa 
atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem un 
uzlabot atbalstu daudzbērnu ģimenēm. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
AUGUSTĀ
Svētdien, 2. plkst.10.00 - Dievkalpojums 

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

angļu valodā ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 16. plkst.10.00 –Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma, draudzes priekšnieks 
pastāstīs  par savu Eiropas ceļojumu.

Svētdien, 23. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 30. plkst. 10.00 –Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

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

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien, 2. J.Rīmanis
Svētdien, 9. U.Hāgens
Svētdien, 16. J.Turmanis
Svētdien, 23. J.Trumpmanis
Svētdien, 30. A.Kristovskis
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 6. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

AUGUSTĀ
Svētdien, 2. M. Timermane/A. Zodiņa
Svētdien, 9. L.MacPherson
Svētdien, 16. I.Mačēna/ I.Upīte 
Svētdien, 23. T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien, 30. R.Plikše/V.Galviņa
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 6. A.Medne/S.Graudiņa
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, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kas ir garīgums? Garīgums pirmkārt 

jau – ir atziņa, ka mēs esam Gars ar 
šobrīd fiziskuma pieredzi, nevis fizisks 
radījums ar “garīguma” pieredzi. Mēs 
katrs esam Gars/Dvēsele inkarnācijā.

(Bībelē skat. I Kor.2:10-12 u.c.)
(sk. arī Tony Stockwell, Dolores Cannon, 

Brian Weiss u.c.)
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
AUGUSTĀ

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

Bībeles stunda.
Svētdien, 16. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 23. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 30. plkst. 9.30 dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   

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

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

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

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 colvinmacpherson@gmail.com

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870
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Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

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

Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

„Snooker” meistars
Austrālijas, zem 12 gadu vecuma 

grupas, snooker meistars, latvietis, 
10 gadnieks Džeidens (Jayden) 
Dinga aizstāvēja savu meistara godu 
Albury Commercial Club telpās, kur 
notika Austālijas 2015. g. snooker 
meistarsacīkstes kuŗās piedalījās 
jaunieši visās vecuma grupās kā arī 
pieaugušie spēlētāji.

Džeidens ir bijušā Spara bas-
ketbolista Dzintara Dingas mazdēls, dzīvo 
Brisbanē un spēlē snooker Redlands 
Bay snooker klubā. Viņš piedalījās 
2014.g. Austrālijas snooker meis-

tarsacīkstēs un 
9 gadu vecumā 
izcīnija pirmo 
vietu zem 12 
gadu vecuma 
grupā.  Viņa 
p r e t i n i e k i 
b i ja  iz lases 
s p ē l ē t ā j i 
n o  v i s ā m 
Austrālijas pa-
valstīm.

Šogad Džeidenam neveicās tik labi 
kā 2014. gada meistarsacīkstēs un viņš 
pabeidza turnīru trešā vietā septiņu 
spēlētāju vidū. Turnīrā viņš sasniedza 
labāko viena gājiena rezutātu savā 
grupā ar 25 punktiem.

DP

Jayden Dinga

PBLA ziņas – turpinājums. no 47. lpp.

Paredzēts arī pakāpeniski ieviest veselīgas 
bezmaksas brīvpusdienas 4.–6. klašu 
skolēniem. Te gan pirmais solis ir sperts 
– Izglītības un zinātnes ministrija valdībā 
iesniegusi grozījumus Ministru kabineta 
noteikumos, lai brīvpusdienas 4. klašu 
skolēniem būtu jau no šā gada 1. septembra. 
Lai gan iepriekš runāts, ka naudas pagaidām 
šīm mērķim nav, tomēr, paaugstinot akcīzes 
nodokli, secināts, ka ienākumus var novirzīt 
bērniem. [...] (Diena, autore Anna Bērziņa) 
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Edgars Rinkēvičs:  sol idar i ty  in 
addressing migration issues and an 
effective migration policy – both are 
important

On 23 and 24 July, Foreign Minister 
Edgars Rinkēvičs participated in the informal 
meeting of the European Union (EU) 
General Affairs Council in Luxembourg.

Minister Rinkēvičs expressed support 
for Luxembourg’s priorities in the field 
of migration. It is important that the EU 
Member States demonstrate solidarity in 
dealing with migration issues, the Minister 
emphasised. He also pointed out that serious 
consideration should be given to addressing 
the root causes of migration, facilitating 
cooperation between the countries from 
which refugees are coming and the countries 
through which they pass, and ensuring the 
return of asylum seekers who do not qualify 
for international protection.

In a discussion on Luxembourg’s 
priorities in foreign affairs, the Minister 
Rinkēvičs highlighted the importance of 
the neighbourhood policy and maintaining 
a balance between the EU’s eastern 
and southern neighbourhoods. Minister 
Rinkēvičs called for the implementation of 
the cooperation priorities put forward at the 
Riga Summit – good governance, mobility 
and opportunities to enter markets.

The Latvian Foreign Minister voiced 
strong support for negotiations on the 
signing of bilateral free trade agreements. 
It is of particular importance for Latvia 
that the accord to be reached on the EU-

U.S. Transatlantic Trade and Investment 
Partnership that would correspond to Latvia’s 
interests. The conclusion of negotiations with 
Japan and Vietnam is also quite important.

The Minister said he was happy that 
Luxembourg as part of the Presidency 
Trio of Italy, Latvia and Luxembourg will 
ensure smooth succession in work with 
proposals targeting economic growth and 
job creation. Edgars Rinkēvičs emphasised 
the special importance of continuing work on 
the implementation of the regulation on the 
European Fund for Strategic Investment, 
which will provide a stimulus for Member 
State economies. The Minister also invited 
Luxembourg to continue measures for the 
strengthening of the single market with a 
special focus on further reinforcement and 
development of the digital single market. 

The Minister expressed the hope that 
the work on the data protection regulation 
could be finalised during the Luxembourg 
Presidency. Edgars Rinkēvičs noted that 
one of the major priorities during the Latvian 
Presidency was to launch the formation of 
the Energy Union. The Minister stressed that 
a significant step is now ahead of us so as 
to put the agreement into effect and work on 
the issues concerning its management and 
regional cooperation.  

In the second half of 2015, the General 
Affairs Council is chaired by the Luxembourg 
Presidency of the EU Council. During 
Latvia’s Presidency, the General Affairs 
Council was chaired by the Foreign Minister 
of Latvia Edgars Rinkēvičs.
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The United States confirms NATO 
collective defence guarantees for 
security of the Baltic States

From 20 to 22 June, the State Secretary 
of the Ministry of Foreign Affairs, Andrejs 
Pildegovičs, was on a working visit to 
Washington, the United States of America. 
During his visit, the State Secretary met with 
U.S. officials and discussed security policy 
issues, strengthening NATO cooperation, 
intensifying bilateral economic cooperation, 
facilitating transatlantic links between the 
European Union and the United States of 
America, support for the Eastern Partnership 
and the countries of Central Asia, the OECD 
accession process, and the EU and the 
U.S. Transatlantic Trade and Investment 
Partnership Agreement (TTIP).

Considering Russia’s aggression in 
Ukraine, State Secretary Pildegovičs 
exchanged views with U.S. officials on a 
continued sanctions policy against Russia 
and provision of support for Ukraine in the 
implementation of reforms. U.S. officials 
confirmed the commitment to continue 
supporting the strengthening of the security 
of the Baltic States through NATO collective 
security and emphasised that all Allies must 
increase their contribution to their own 
national security as well as the collective 
security of the Alliance. Also discussed 
were the preparations for the NATO Warsaw 
Summit, the effects of the nuclear deal with 
Iran on the Middle East region, and joint 
efforts in the fight against terrorism.

In the exchange of views on cooperation 
and support for the Eastern Partnership 
countries and the countries of Central Asia, 
State Secretary Pildegovičs emphasised in 
particular the importance of education and 
encouraged further U.S. support for Latvia’s 
educational project with these countries.

During his visit, State Secretary also 
met with Charles Kupchan, the Director of 
European Affairs at the National Security 
Council; Victoria Nuland, Assistant Secretary 

of State for European and Eurasian Affairs; 
Nisha Biswal, Assistant Secretary of State 
for South and Central Asian Affairs; Susan 
Thornton, Deputy Assistant Secretary of 
State at the Bureau of East Asian and Pacific 
Affairs; Daniel Fried, the State Department’s 
Coordinator for Sanctions Policy; Daniel 
Glaser, Assistant Secretary of the U.S. 
Department of the Treasury; and other 
officials of the U.S. administration. State 
Secretary Pildegovičs also met with Senator 
John McCain as well as with Congressman 
Rick Larsen and Congressman Michael 
Turner.

During his visit, State Secretary 
Pildegovičs also had discussions with 
representatives from several think tanks. For 
some of these discussions, State Secretary 
was joined by Jānis Garisons, the Political 
Director and Deputy State Secretary of the 
Ministry of Defence of Latvia, who is also on 
a working visit in the United States this week.
Criminal case on “Pasazieru vilciens” 
failed train procurement submitted to 
court

RIGA, July 23 (LETA) - Riga Jurisdiction 
Prosecutor’s Office forwarded a criminal 
case on the “Pasazieru vilciens” (Passenger 
Train) failed train procurement tender to 
a court today, as Aiga Eiduka from the 
Prosecutor General’s Office told LETA.

The criminal case accuses four former 
“Pasazieru vilciens” board members of 
breaching the law in signing a high-risk deal 
with the Spanish company “Construcciones 
y Ayxiliar de Ferrocarriles, S.A.” (CAF). After 
the deal fell through, the state sustained a 
loss of EUR 1,484,945, the prosecutor’s 
office said.

The four stand accused according to 
Section 318 of the Criminal Law.

The case has been submitted to the Riga 
Latgale District Court.

As reported, the Prosecutor General’s 
Office opened the criminal case in March 
2013, after the Transport Ministry asked 
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the prosecutor’s office to probe the failed 
procurement of new passenger trains for 
“Pasazieru vilciens”.

Following the probe, the prosecutor’s 
office concluded that the actions by 
“Pasazieru vilciens” board, in concluding 
the new train procurement and maintenance 
contract with CAF in April 2012, had violated 
the Criminal Law.

Four persons were given the status of 
suspects pursuant to Section 318 of the 
Criminal Law. This particular section of the 
Criminal Law deals with misuse of power, 
the maximum applicable jail sentence is up 
to eight years.

It was estimated that the 34 new electric 
trains and seven diesel trains would cost 
EUR 205 million (LVL 144 million), of 
which EUR 142 million (LVL 100 million) 
would come from the European Union’s 
Cohesion Fund, and the rest would be 
“Pasazieru vilciens” co-financing. It turned 
out later that the contract signed by the 
“Pasazieru vilciens” board, then headed 
by Nils Freivalds, differed from the original 
procurement rules, therefore the EU could 
refuse funding for the project.
Special commission vows assessment of 
fainting incident at Youth Song Festival 
mid-August; denies being secretive

RIGA, July 22 (LETA) - The Education 
and Science Ministry’s special commission, 
determining why children experienced 
fainting spells during the dress rehearsal on 
the Mezaparks open-air stage at the recent 
School Youth Song and Dance Festival, 
will present the findings in mid-August, 
Education and Science Minister Marite Seile 
said on the LNT show “900 sekundes” this 
morning.

She noted, that already now there is 
a large amount of information gathered, 
including information from parents, schools 
and proper authorities. Information from the 
festival’s steering committee will hopefully 
be received by the next meeting for the 

commission, set for August 3. The final 
report is to be presented in the middle 
of August. Furthermore, there will be an 
analysis to be taken into account when 
organizing the next festival, and the conduct 
of Agra Berzina, the festival’s executive 
director, will be assessed.

As of now, the main reasons for 
the fainting spells being mentioned are 
exhaustion, overcrowding on the stage, 
as physicists say that “pockets” of carbon 
dioxide formed, resulting in lack of air to 
breathe. The water, that children drank, is 
still being examined. And one of the main 
arguments is that there were simply too 
many children.

At the same time, minister says that 
commission work is not secretive. As Seile 
explained, yesterday’s meeting was closed 
and not made public because there was 
sensitive information protected by the law. 
But the end results and the decisions will be 
publicly available, they will be released by 
Education and Science Ministry, although 
every member of the commission will be 
allowed to give their own opinion on this 
matter, emphasized Seile.

As previously reported, the commission 
includes ministries of Education and 
Science, Culture, Health, Welfare, and 
Home Affairs, as well as representatives of 
the Food and Veterinary Service, and State 
Education Center.

As reported, taking into account that 
several dozen children experienced fainting 
spells during Gala concert’s rehearsal, the 
Youth Song and Dance Festival procession 
on July 12 was canceled, but eventually, an 
estimated 98 percent of festival participants 
turned out to march through downtown Riga.
Refugee payments should be linked up 
with refugees’ integration efforts - expert

RIGA, July 22 (LETA) - In order to 
foster refugees’ integration in Latvia, the 
payment of refugee benefits should be 
linked up with their progress at integration 



54

programs, believes Sandra Zalcmane, 
board chairwoman at the non-governmental 
organization “Shelter “Safe House””.

Those immigrants that are granted the 
status of a refugee will be able to receive 
monthly benefits of EUR 256.12. In order to 
prevent the possibility that the refugees will 
simply receive their benefits and do nothing 
to integrate into society, these payments 
should be linked up with the person’s 
integration efforts, said Zalcmane.

This has to be done so refugees could 
become members of society in their new 
home country as soon as possible, and 
provide for themselves once the payment of 
benefits stops, explained Zalcmane.

Those asylum seekers who are granted 
the status of a refugee should be offered 
intensive Latvian language courses as 
it would help them integrate in the labor 
market, stressed Zalcmane. Likewise, 
employers should be encouraged to hire 
refugees. “Shelter “Safe House”” has already 
collaborated with the State Employment 
Agency in the past, and saw that many 
companies were very forthcoming when 
refugee employment was concerned.

“Shelter “Safe House”” would also like 
local governments to do more. This is 
necessary as the cost of living in Riga is 
higher than elsewhere in Latvia, while a 
refugee’s benefit is often only enough to 
pay the rent.

The refugee integration policy should 
definitely include all practical and social 
matters, said Zalcmane, emphasizing that 
the program should cover employment, 
education, language training, health care, 
and helping refugees understand how they 
can acquire a home in Latvia. At the moment, 
there is no systemic approach to refugee 
integration in Latvia, agreed Zalcmane, 
adding that only just a few projects have 
been implemented with the aim to help 
refugees’ social integration.

As reported, in an interview on this 

morning’s edition of the “Latvijas Neatkariga 
televizija” (LNT) news program “900 
Seconds”, Auditor General Elita Krumina 
said that the State Audit Office is concerned 
that Latvia does not have a plan-of-action in 
place to integrate refugees.

According to her, this is necessary, 
as persons who arrive to Latvia from 
other countries with different cultures 
and languages. The State Audit Office 
is concerned how these persons will 
be integrated into Latvian society. At 
the moment, mostly non-governmental 
organizations are involved in working with 
refugees. Representatives from these 
organizations have already expressed 
concern that without serious help, these 
refugees will not be capable of integrating.
Demand for medical tourism in Latvia is 
growing - alliance

RIGA, Jul 24, BNS - The demand 
for medical tourism services in Latvia is 
growing, said Maris Revalds, the board 
member of Baltic Care medical alliance and 
board member of Veselibas Centrs 4 health 
care center, in an intervie with BNS.

“The situation is very good, the number 
of patients is growing. One indicator shows 
the number of patients, and another indicator 
shows the quality -- the type of medical 
manipulations provided, and both indicators 
are growing,” he said.

He also noted that the number of patients 
from Russia is growing. “We had concerns 
about Russia. there was a slight drop in 
the second half of last year, and we though 
we have lost these patients. However, this 
year the number of patients from Russia is 
growing again,” said Revalds, adding that 
it is hard to tell though how many of them 
are real medical tourists and how many are 
partial residents in Latvia because they have 
properties here, and, while being in Latvia, 
they also use medical services.

Revalds said that those Latvian citizens 
who live abroad and arrive to receive 
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medical services in Latvia are not added 
to this number. “If we added them to the 
number of medical tourists, the number 
would be huge. If they have earned money 
abroad, they pay for their medical services 
in Latvia, it is good. The situation is worse 
if they try to get in lines for government-
paid procedures because then they reduce 
possibilities of Latvian residents who live, 
work and pay taxes here to receive medical 
care,” said Revalds.
The 75th Anniversary of the Sumner 
Welles Declaration Commemorated in 
Latvia

In commemoration of the 75th anniversary 
of the Sumner Welles Declaration, Professor 
Paulis Lazda presented a lecture at the 
Ministry of Foreign Affairs entitled “Latvia’s 
Uninterrupted de iure Independence: Sumner 
Welles’ Policy of Denying the Legitimacy of 
the Soviet Russian Occupation”.

Taking part in the event at the Ministry of 
Foreign Affairs were well-known political and 
public figures, foreign and Latvian diplomats 
and journalists.

In opening remarks, the State Secretary 
of the Foreign Ministry, Andrejs Pildegovičs, 
highlighted the historic value of the Welles 
Declaration during the 75 years since it was 
signed.

Already on 23rd of July in 1940, 
Acting Secretary of State, Sumner Welles, 
denounced the USSR’s use of military force 
against the Baltic States and put forward 
an important foreign policy doctrine on the 
non-recognition of the legitimacy and legality 
of their occupation – neither de iure nor de 
facto. The occupation by the Soviet Union 
was condemned as illegitimate, predatory 
and “contrary to the rule of reason, of justice 
and of law, which are the basis of modern 
civilisation itself”.

This Declaration became the foundation 
for a long-term policy of democratic nations 
that to a great extent determined and 
influenced relations with the USSR for five 

decades. The Truman Doctrine of 1947 did 
not recognize changes in the world that were 
made through the use of force. As the result, 
the “empire of evil” (the USSR) collapsed 
and the Baltic States regained their freedom. 

Sumner Welles’ legally well-founded 
position subsequently developed into a 
political stance firmly maintained by the 
United States, and supported by more than 
50 countries around the world.
Latvia can acknowledge 50-60 displaced 
people, Estonia around 100, Lithuania 
250

Latvia can right now take in around 
50 to 60 exiles, Interior Minister Rihards 
Kozlovskis (Unity) said in a meeting with the 
LNT demonstrate “900 sekundes”.

This is the number that the inside 
framework can bring in with its present 
assets. In the event that all the more 
subsidizing is assigned, an extra number of 
evacuees could be acknowledged.

Kozlovskis focused on that no nation 
will be compelled to acknowledge outcasts. 
Every state will choose the quantity of 
displaced people it can take in. This will 
concern persons who are abused and whose 
lives are in risk in their local nations.

The clergyman focused on that it would 
be essential to acknowledge the evacuees, 
as well as to coordinate them in the public 
eye.

Executive (Unity) already advised media 
agents that Latvia should acknowledge 
outcasts as the nation can’t dodge joint 
obligation and solidarity of the European 
Union (EU) in this matter. Laimdota 
Straujuma.

The executive reminded that EU pioneers 
settled upon a willful guideline, on the other 
hand, a particular instrument on the most 
proficient method to manage this issue will 
be settled upon in July.

Lithuania is prepared to wil lfully 
acknowledge 250 evacuees from Africa 
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and the Middle East. In any case, it will 
most likely be compelled to acknowledge 
more. The criteria of migration of foreigners 
in European Union (EU) part states ought to 
be laid out before the end of July, composes 
LETA/ELTA.

The criteria will be in view of such 
variables as total national output (GDP) and 
populace size. The criteria framework was 
proposed rather than the quantity framework 
which was restricted via Poland, the Czech 
Republic, Slovakia, Hungary and different 
nations. These nations said that their post-
communist economies were excessively 
feeble, making it impossible to handle the 
quantity of workers proposed to get. “There 
is a risk that once it is mandatory to get 
evacuees, then it will turn into a convention 
to illuminate different issues on an obligatory 
premise too. All things considered, the 
deliberate rule was talked about at first for 
this situation, however later the European 
Parliament’s determination discussed 
obligatory amounts,” MEP Rolandas Paksas 
told the every day Vakaro Zinios.
Defense budget might have to be 
increased above 2% of GDP - Latvian 
ambassador to U.S.

RIGA, July 23 (LETA) - In an interview 
in today’s edition of the ‘’Latvijas Avize’’ 
newspaper, the Latvian Ambassador to the 
United States Andris Razans said that Latvia 
might have to spend more than two percent 
of GDP on defense.

At the moment, Latvia is committed to 
increasing defense spending to two percent 
of GDP, which is the minimum NATO 
requirement. ‘’Latvia has promised this to 
NATO, and there is no doubt that we will 
soon reach this two percent. However, I do 
not believe that two percent will be enough 
for us. There are various predictions on what 
might happen in Europe in the future, and the 
situation henceforth will not be a simple one. 

Thus, in order to achieve the goal of military 
security, as well as internal security, Latvia 
must find the additional funds to increase its 
defense spending,’’ Razans said.

According to the diplomat, there is no 
doubt that the U.S. is currently offering 
Latvia the necessary security, which can 
be expected as a NATO member. ‘’The 
U.S. government is very serious about the 
security of the Baltics. At the same time, 
we must understand that if other partners 
have made the political decision to send 
their sons to serve in complicated regions, 
then we must ourselves take our defense 
seriously. American support to Latvia, the 
Baltics, as well as Poland and Romania, 
will be proportional to what we ourselves 
are ready to invest in our own security. 
Those who think that we can rely on others 
for support, and we can put our own money 
in different things, must understand that 
this is nonsense. We must invest in our 
defense. The current Latvian government 
understands very well the current challenges 
we face,’’ he said.

The ambassador explained that even 
the the U.S. is a wealthy and strong nation 
with unlimited resources, does not mean that 
their own residents will not begin doubting 
why they need to ensure three-fourths of 
NATO’s budget. ‘’If the U.S. looks at Europe, 
looks at NATO countries in Europe, and 
compares the fact that they are contributing 
to 75 percent of NATO’s budget, while at 
the same time other members continue 
to reduce their defense budgets, then the 
question arises - why must the U.S. continue 
to do so? If Europe does not increase 
its defense budgets as a whole, then 
those American politicians who are active 
supporters of U.S. involvement in Europe, 
will have a harder time convincing their why 
it is important to invest in Europe, including 
defense,’’ he said.
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