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Latvijai jāstājas pretī Kremļa informatīvajam 
kaŗam

“Valsts var pastāvēt tik ilgi, kamēr tauta vēlas tās pastāvēšanu. Citiem vārdiem – 
kamēr ir stingra tās valstsgriba. Tā ir politiska izvēle – pastāvēt kā valstsnācijai ar savu 
valodu, kultūru, vēsturisko atmiņu un gribēt savu nacionālu valsti. Ar šo stingro gribu 
mēs kā sabiedrība, kuŗu vieno piederība Latvijai, esam kļuvuši stiprāki, saliedētāki, 
līdzīgāk uztveram pagātnes notikumus un jūtam stingrāku pamatu zem kājām,” 
Latvijas parlamentā uzrunājot Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai 
veltītās Saeimas svinīgās sēdes dalībniekus, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece.

Savā runā Mūrniece pieskārās arī krīzei Ukrainā un tās atskaņām mūsu valstī. 
“Lai arī netālu liesmojošais bruņotais un ideoloģiskais konflikts radījis apdraudējumus 
mūsu zemei, mēs raugāmies nākotnē ar lielāku ticību un pašpārliecību. Grūtākiem 
laikiem, ja tādi nāktu, esam gatavi, jo zinām – savas zvaigznes paturot spožas, 
izdzīvosim cauri arī tiem,” pārliecinoši pauda parlamenta priekšsēdētāja.

Vienlaikus Mūrniece sacīja, ka Ukrainā rit cīņa ne tikai par valsts nedalāmību 
un ekonomisko ietekmi, bet arī par tās izvēlēto attīstības virzienu un to, kur tiks 
nosprausta mūsdienu Eiropas kultūrtelpas austrumu robeža. “Ukraiņi aizstāv arī 
mūsu neatkarību, un Latvijas pienākums ir viņus atbalstīt.”

Pievēršoties mūsu valsts vietai starptautiskajā arēnā, Mūrniece atzina, ka 
šodienas pasaule ir fundamentāli mainījusies un pastāvēt var tikai tie, kas sadarbojas. 

“To simboliski parāda Baltijas ceļa vienojošais spēks, kuŗa nozīmi mēs 
aktualizējam arī šogad. Latvija ir uzticama Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībniece. Un Nacionālo Bruņoto spēku kaŗavīri starptautiskajās misijās godam mūs 
pārstāv, stiprinot arī Latvijas drošību,” teica Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka 
mūsu dzimtenes aizstāvju gēns nekur nav zudis – to apliecina arī spēku pieplūdums 
Zemessardzes rindās.

Savā runā Mūrniece atzina – Latvijā uzsvars no Kremļa “maigās varas” 
pasākumiem ir pārlikts uz atklātu, masīvu informatīvo kaŗu, un vienlaikus uzsvēra 
– vārdu kaŗā par cilvēku prātiem un sirdīm mums jāspēj stāties pretim uzbrucēja 
garīgajam spiedienam.

Tāpat priekšsēdētāja sacīja, ka tuvākajos gados ir jāspēj līdz galam mērķtiecīgi 
un strukturēti izvērtēt un pārvarēt totalitārā komunistiskā režīma sekas. “Neatkarīgā 
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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, 13. novembrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. 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 no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās no 
plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2015. gada oktobrī SLB ir apsveikusi  
Tatjanu Slaucītāju, Arnoldu Rodi, Mēriju 
Rodi, Arnoldu Minderu, Annu Grigoru, Kārli 
Lindi, Imantu Selingeru un Ritu Niedru, ■

Ziemassvētku  
apsveikumi

SLB biedri, kuŗi vēlas novēlēt Priecīgus 
Ziemassvētkus un Laimīgu 2016. 

gadu saviem draugiem un paziņām, to var 
ievietot decembŗa Ritumā. Apsveikumus 
var pieteikt SLB grāmatnīcā darba laikā 
līdz 15. novembrim.

Apsveikumu maksa sākot no $20.00
Ziemassvētku apsveikumiem doto 

naudu SLB izlietos tautas tērpu iegādei 
Jautram pārim. ■ 

Senioru saiets  
13. novembrī 

Novembŗa saietu iesāksim turpinot 
skat ī t ies dokumentāl f lmu sēr i ju 
“Atgriezšanās Eiropā”, šoreiz par 2000-
2002 gadiem. Tad īsu 1974. gada filmu 
“1. maijs Padomju Latvijā”.

Pēc starpbrīža būs dokumentālfilmas:  
“Izolētie Latvieši” – dzīve Latvijas 

Aicinājums
Aicinam tos SLB biedrus, kas lieto 

epastu, paziņot savas epasta adreses 
Imantam Līcim 0744 8600 vai pa epastu: 
sydneylatviansociety@bigpond.com.

SLB valde

Telpu pieteikumi 2016.  
gadam

Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes, 
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Imantam Līcim. 

Pieteikumu lapas var dabūt  SLB grāmatnīcā.
„Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.”

SLB valde

laukos, “Limbaži”, un īsa filma par 
“Sveika Latvija” programmu.

Jau no plkst. 11.00 varēsim dabūt 
Dāmu kopas dāmu ceptos gardumus. 
Uz redzēšanos saietā! ■

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

demokrātiskā Latvijas valsts strikti 
jānošķir no padomju okupācijas laika 
iekārtas un morāles. Ir jāattīrās no 
okupācijas sārņiem arī mūsu apziņā, 
domāšanā, pasaules uztverē,” akcentēja 
Saeimas priekšsēdētāja.

Noslēgumā Mūrniece uzsvēra: 

SLB valdes sēde  
14 oktobrī

Sēdi atklāj biedrības priekšsēdis 
Jānis Čečiņš un sēdē piedalās Ivars 
Šeibelis, Pēteris Kļaviņš, Jānis Grauds, 
Klāra Brūvere, Andris Galviņš, Imants 
Līcis, Ilona Brūvere, Martiņš Tuktēns, 
protokolē Ināra Graudiņa.

Biedru skaits turās uz 453. Gadiem 
tik mazs biedru skaits nav bijis.

Divi lieli nama remonta darbi turpinās. 
Gaisa kondicionētāja ievilkšana lielajā 
zālē tuvojās nobeigšanai. Vēl trūkst 
viens īss caurules savienojums un 
platforma ar trepēm lai būtu droša pieeja 
pie aparāta kontrolēm. Jumta labošanas 
darbi tika atlikti lai varētu nobeigt gaisa 
kondicionētāja iekārtošanas darbus.

Pēc ilgām un gaŗām apspriedēm valde 
nolēma griezties pie apgaismošanas 

ieroču speciālista lai uzlabotu lielās zāles 
apgaismošanu. Nolūks ir pieturēties pie 
budžetā pieņemtās $15,000 naudas 
summas.

Jaunais valdes priekšsēdis sāka 
pārkārtot valdes locekļu darba atbildības 
ar nolūku  uzlabot valdes panākumus.

Ir sāktas sekmīgas zolīšu spēles 
namā katru pirmo trešdienu mēnēsī. 
Spēlētāju skaits ar katru reizi ir pieaudzis. 
Ir doma pievilkt lielāku skaitu biedrus 
izbaudīt šo seno latviešu kāršu spēli.

Laiks ir pienācis uzņemt nama 
inventāru un valde nolēma to darbu veikt 
janvarī Ivara Šeibeļa vadībā.

Va l d e  u z ņ ē m ā s  s a g a t a v o t 
nepieciešamu aperatūru pirms marta 
mēneša kad ieradīsies divas archīvistes 
no Latvijas sakārot SLB arhīvus.

DP

“Līdzīgi citām Eiropas valstīm arī mēs 
varam teikt – Latvijas valstij šodien klājas 
labi. Bet ar to vien nepietiek. Latvijai 
patiešām labi klāsies tad, ja labi klāsies 
visiem tās ļaudīm. Mēs visi kopā ar 
savām ilgām, cerībām un spēku esam 
Latvija.”

Ināra Mūrniece
Saeimas priekšsēdētāja

Latvijai jāstājas ... turpināj. no 1.lpp.
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Kopības nodevu  
akcija

Ir atkal sākusies gadskārtējā 
LAAJ Kopības nodevu vākšanas 
akcija.

Maksājumus var nosūtīt pa 
pastu, vai arī nodot Sidnejas 

Latviešu biedrības namā.
Pavisam līdz 2015. gada 22. oktobrim 

ir saziedoti $10,535.

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

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

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

Ziedojumi līdz $50
Vanags  J. Tweed Heads
Tipsis  A. Ashfield
Rinka  S. Yellow Rock
Cinis  A. Auburn
Jaunalksnis  L. & N. Ashtonfield
Papworth  I. Cessnock
Šeibelis  V. & I. Beecroft
Siliņš  U. Fairy Meadow
Sveile  A. Oyster Bay
Veidnere  S. Turramurra
Grigors  A. Windsor

 Kopā:  $485

Ziedojumi no $51 līdz $100
Andersons  A. Paddington
Drēziņa  I. Kirrawee
Freimanis  G. Revesby
Garofali  I. Castle Hill
Glebe  I. & T. Wahroonga
Graudiņš  I. Ashfield
Kalna  V. Cherrybrook
Kalniņš  I. Galston
Krādziņš  A. Yagoona
Krādziņš  V. Yagoona
Muldiņa  S. Sussex Inlet
Nemme  R. Carlingford
Paegle  M. & J. Thirroul
Rozentāla  M. Cessnock
Šics  A. & V. Cherrybrook
Zaļums  E. Lindfield
Zemīts  V. Ashfield

 Kopā:  $1,700

Ziedojumi no $101 līdz $200
Ozols  V. & V. Panania
Rīmanis  J. Strathfield
Graudiņa  L. West Pymble
Krādziņš  L. & J. Yagoona
Trankels  I. & V. North Rocks

 Kopā:  $900

Ziedojumi no $201 līdz $500
Rumba-Tomsone  I. Woolahra
Birzulis  E. & A. Leichhardt
Kašss  S. Strathfield
Rone  I. Greenwich
Rone  Iv. Greenwich

 Kopā:  $1,450

Ziedojumi no $501 līdz $6000
Drengers  J. Penshurst

 Pavisam kopā: $10,535
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Latvijas 
Universitātes 96 

gadu atceres akts
Latvijas Universitātes 

dibināšanas atceres aktu 19. 
septembrī Sidnejas Latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē 
atklāja fil! Dimis Pešudovs, 
frat. Latav., ievada runā 

nolasot LU misiju: „Latvijas Universitātes 
sekmīga darbība ir garants Latvijas 
attīstībai. LU apvieno daudzveidīgu 
pētniecību, pētniecības, studijas un 
innovatīvo darbību; lai sniegtu  staptautiski 
atzītu augstāko izglītību, attīstītu zinātni, 
koptu latviešu valodu un kultūru, stiprinātu 
dažādu kultūras sakaru tradicijas.” Viņš 
pieminēja, ka gandrīz visas trīspadsmit LU 
fakultātes nodarbojas pētniecības laukā 
un iestādes atrodas 14 vietās Rīgā un 
arī Salaspilī un Baldonē. Pie LU reģistrēti 
50 pētniecības objekti un pāri par simtu 
akadēmiskas attīstības projektu. Gandrīz 
visas ir saistības ar pētniecības institūtiem 
un universitātēm ārpus Latvijas, it sevišķi 
Eiropā, bet arī ASV.

Universitāte piešķir financējumu 
projektiem ar pētniecībai paredzētiem 
līdzekļiem. Pastāv arī Baltijas jūras zinātni 
financējušo organizāciju tīkls BONUS ar 
10 organizācijām Baltijas jūras valstīs: 
Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, 
Lietuvā, Polijā, Zviedrijā un Krievijas 
federācijā. Izsludināta arī Baltijas jūras 
izpētes projektu sacensība ar budžetu 23.3 
miljonu euro, ko dod gan Baltijas valstu 
nacionālie līdzekļi, gan Eiropas komisijas 
financējums. Projektos nepieciešama 
vismaz 2 Baltijas jūras valstu līdzdalība. 
Tiem jabūt orientētiem uz ekosistēmas 
pieejas ieviešanu  Balt i jas jūŗas 
apsaimniekošanā, jāpaplašina izpratne 
par jūras ekosistēmu reakciju uz cilvēka 
darbību un dabisko faktoru ietekmēm, 

jāakcentē saikne starp vides problēmām, 
sociālo un ekonomisko attīstību, jāatbalsta 
pārdomātas apsaimniekošanas polītikas 
izveidošana.

Pētījumu mērķis ir saistīt tradicionālos 
Baltijas jūŗas pētniecības virzienus ar 1. 
tēmu (Saiknes veidošana starp zinātni 
un polītiku) un 7. temu (Ekosistēmu un 
sabiedrības integrāciju).

Pēc Latvijas himnas, kuŗu vadīja 
Gundars Liepiņš, frat. Lett., Dimis 
Pešudovs piete ica runas te icēju 
Indriķi Kalniņu, sel., iepazīstināšanai 
paskaidrojot, ka viņš savā laikā ieradies 
no Adelaides, bet tagad jau ilgi iedzīvojies 
Sidnejā. 

Indriķis Kalniņš savā runā pastāstīja 
par augstskolu, no kuŗas savā laikā izauga 
Latvijas Universitāte, kas bija Rīgas 
politechnikums un kas pazīstams arī ar 
citiem nosaukumiem, kuŗu starpā ir Rīgas 
politechniskā skola, Rīgas politechniskais 
institūts (RPI) un Baltijas techniskā 
augstskola. Tā dibināta 1861. gada 28. 
maijā (16. maijā pēc vecā stila). Tajā 
laikā universitātes ar humanitāro zinātņu 
fakultātēm bija arī Tērbatā un Viļņā, bet 
technisku augstskolu nebija ne Baltijas 
telpā, ne Krievijā. Savā patstāvības laikā 
tur studēja nevien no Latvijas, bet arī no 
kaimiņu zemēm. Tā pastāvēja no 1861. 
līdz 1915. gadam, kad to kaŗa apstākļu 
dēļ evakuēja uz Iekškrieviju. Starp šiem 
gadiem tur iematrikulēja 13,749, kuŗu vidū 
daudz žīdu, vāciešu, krievu, poļu, ukraiņu, 
kaukāziešu, igauņu un lietuviešu un arī ap 
1500 latviešu. 

Profesors Pauls Valdens, kas bija 
viens no dibinātājiem, savā laikā teicis, 
ka 1857. gada beigās Vecrīga atbrīvojās 
no saviem cietokšņa vaļņiem. Tajā laikā 
izveidoja arī dzelzceļu austrumu virzienā 
no Rīgas. Rīgas biržas komitejai radās 
nodoms  spriest par tirdzniecības un 
arodu augstskolas dibināšanu. Naudas 
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līdzekļus pieteica gan privātas personas, 
tirdzniecības nami, trīs Baltijas provinču 
pi lsētas un muižnieki ,  bet Rīgas 
rāte piešķīrusi zemes gabalu. Un tā, 
pēc četriem gadiem tika apstiprināti 
augstskolas statūti. Iniciātoru vidū bijis 
Rīgas pilsētas galva G. D. Hernmarks, 
Rīgas biržas komitejas priekšsēdis anglis 
Džēms Moriss Kamings (James Maurice 
Cumming), bet plānu universitātes kursam 
un augstskolai izstrādājis skolu darbinieks 
Dr. Phil. Kārlis Bornhaupts. 

Tā kā Krievijā techniskai augstskolai 
paraugu nebija, padomu došanai uz 
Rīgu aicināja Hanoveras politechnikuma 
vicedirektoru Dr. Franki, bet padomus 
deva arī no Cīriches politechniskās 
augstskolas. Par pirmo direktoru aicināja 
Dr. E. Nauku no Krefeldas. Mācības 
iesāka 1862. gadā ar 15 studentiem. 1863. 
gadā jau darbojās inženieŗu, ķīmijas un 
lauksaimniecības fakultātes, kam 1864. 
gadā pievienojās mechanikas, 1868. gadā 
tirdzniecības, 1869. gada architektūras 
un no 1875-1888. gadam mērniecības 
fakultāte.

RPI pretēji ierobežotām krievu 
augstskolām bija liela akadēmiska brīvība. 
Nevajadzēja stingru viena gada mācību 
vielas izņemšanu un eksāmenu nolikšanu. 
Studiju laiks gan bija paredzēts četriem 
gadiem, bet viena eksamena trūkums 
tajā gadā nespieda studentu palikt tajā 
pašā kursā vēl vienu gadu, kaut gan 
radās studenti, kam ar divreiz gaŗāku 
studiju laiku nepietika. Nebija arī formas 
tērpu kā krievu augstskolās. Tādēļ arī 
Latvijas Universitāte vēlāk sekoja RPI 
brīvības piemēram. Augstskolas ēkā 
bija kāda telpa, kur par laikā nenodotām 
grāmatām bibliotēkā varēja atņemt brīvību 
uz vairākām dienām un ievietot šinī 
„karcerī”. Karceri ierīkoja 1875. gadā, 
tas kalpoja pāri par 20 gadiem un sodītie 
varēja izraibināt tā sienas ar zīmējumiem 
un uzrakstiem.   

Vienas brīvības gan nebija, jo RPI 
kursos neuzņēma sievietes, tādēļ tās 
brauca izglītoties uz Šveici vai citām 
ārzemju augstskolām. 1905. gadā 
„Ausekļa” Dāmu komiteja izstrādāja 
latviešu sieviešu petīciju, ko parakstīja 600 

Latvijas universitātes dibināšanas atceres akta dalībnieki
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Sidnejas Latviešu biedrība  
rīko

Latvijas  
97 gadu dibināšanas 

atceres 
PUSDIENAS

svētdien, 15. novembrī, plkst. 14.00 
Sidnejas Latviešu namā

Ar priekšnesumiem uzstāsies: 

Sandra Birze un

Tija Lodiņa

Aukstais galds, atspirdzinājumi un 
kafija ar smalkmaizītēm un kūkām

Piedalīšanās $30.00 no personas 
$50.00 ģimene ar skolas bērniem

Jāpiesakās pie Imanta Līča Rīgas grāmatnīcā, tel. 9744 8500 
līdz 9. novembrim.
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Sidnejas ev.-lut. 
latviešu draudzes 

Pļaujas svētki
Baznīcēniem dz iedot  Asīzes 

F r a n c i s k a  d z i e s m u  P a c e l i e t 
balsis,slavējiet, Dzīvības Kungu godiniet! 
iesākās Pļaujas svētku dievkalpojums 
Svētā Jāņa baznīcā 20. septembrī. 

Sākuma liturģijā mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson) 
nolasīja 90. psalmu par cilvēku niecību 
(...kas rītā atzeļ un zied,, vakarā vīst 
un kalst...) un 1. – 10 . pantu no Jāņa 
evaņģēlija 15. nodaļas ar sākumu: „Es 
esmu īstais vīna koks un mans Tēvs ir 
dārza kopējs”, bet svētrunai par tematu 
bija Pāvila vēstules galatiešiem 6. 
nodaļas 7. un 8. pants ar vārdiem: „...jo, 
ko cilveks sēj, to viņš arī pļaus.”

Dievkalpojumu kuplināja Sidnejas 
Latviešu vīru koris, vispirms diriģentes 
Dainas Jaunbērziņas vadībā nodziedot 
K. Šulca komponēto Slavēts Tas Kungs 
un Richarda Dubra Lūgšanu no 25. 
psalma 1., 2., 4. un 5. pantu. Nākamās 
trīs dziesmas vadīja diriģents Ivars 
Štubis, kas bija: Bruno Skultes Dienu, 
ko Dievs tev dod ar Kārļa Kundziņa 
vārdiem, Arnolda Bukstiņa Dievs, Tu esi 
Zvaigzne man ar Viljama Strēļa vārdiem 
un Jāzepa Vītola Dievs Dziesma man, 
ko vīru korim iekārtojis Arnolds Kalnājs 
ar Gellerta vārdiem, ko tulkojis J. 
Ērmanis. Sesto un pēdējo dziesmu 
Romana Grantovska Svētī, Kungs atkal 
vadīja diriģente Daina Jaunbērziņa, 
bet klavieŗu pavadījumu deva Čerija 
Džuahui Ronga (Cherry Joahui Rong). 
Kā abi divi diriģenti tā arī klavieŗu 
pavadītāja pēc skaļiem aplausiem 
saņēma puķes. 

Dievkalpojuma apmeklētāji tad devās 
uz draudzes namu, kur saņēma dāmu 
kopas sagatavoto azaidu priekšnieces 

sievietes, bet neko nepanāca.
Tā kā studētā intelliģence ir tautas 

un valsts vadītāja, tad sakarā ar RPI tur 
studēja virkne labi skolotu latviešu, kuŗu 
vidū piemināmi: Zigfrīds Meierovics, Vilis 
Olavs, Jānis Poruks, Jānis Pauļuks, Hugo 
Celmiņš, Spricis Paegle, Ādolfs Bļodnieks, 
Roberts Liepiņš, Ringolds Kalnings un 
citi. Arī vēlākais Polijas valsts prezidents 
(1926-1939) Ignacs Moscickis RPI ieguvis 
ķīmiķa diplomu. 

Runai sekoja Studenšu Korporāciju 
Kopas Sidnejā viceseniores fil! Rasmas 
Liepiņas, imēriete, ziņojums, ka šī gada 
17. martā korporācijas Spīdola fil! Linda 
Ozere ieguvusi humanitāro zinātņu gradu 
angļu valodas kā svešvalodas mācīšanā 
Sidnejas Technoloģijas universitātē; 
Viktorija Mačēna ieguvusi maģistres gradu 
radošās mūzikas terāpijā Rietumsidnejas 
universitātē; Ella Mačēna ieguvusi 
bakalaures gradu mūzikas kompozīcijā 
Sidnejas universitātē; Sandris Žeivots no 
Latvijas ieguvis izglītības doktora gradu 
Sidnejas Technoloģijas universitātē 2015. 
gada 22. augustā; Korporacijas Lettonia 
loceklis Kārlis Jānis Ātrens no Austrālijas 
ieguvis Rīgas Techniskā universitātē 
maģistra gradu uzņēmējdarbības vadībā 
2015. gada 6. jūnijā.

Ar skaņu aparātu atskaņoja divas 
Vaska kompozīcijas Dusi, dusi un Paldies 
tev, vēlā saule no Elīnas Garančas 
meditāciju tvarta. 

Godinot universitātes gradus ieguvušos 
klātesošie dziedāja Gundara Liepiņa 
vadīto čecha Františeka I. Čelakovska 
sacerēto Nevis slinkojot un pūstot, ko 
atdzejojis Juris Alunāns un komponējis 
Jurjānu Andrejs. 

Nobeigumā Gundars Liepiņš vadīja 
studentu himnu Gaudeamus, bet pēc akta 
visus apmeklētājus lūdza pakavēties pie 
vīna glāzes un cepumiem.

Juris Krādziņš
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LATVIJAS VALSTS
97 GADU DIBINĀŠANAS

ATCERES AKTS
trešdien, 18. novembrī, plkst. 19.00

Sidnejas Latviešu namā

Svētku runu teiks  
Eiropas latviešu apvienības diasporas vēstnieks

Pēteris Elferts

Aktu kuplinās

Sidnejas Latviešu vīru koris

Par dievkalpojumiem skat. draudžu ziņas

Aktu rīko Sidnejas Latviešu biedrība..
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Atvadīšanās no 
Jēkaba Karika

25. septembrī pavadītāji pulcējās  
Rukvudas krematorijā, lai atvadītos 
no ārsta un mūzikas mīļotāja Jēkaba 
Karika, kas šīs dzīves gaitas atstāja 
21. septembrī. Atvadīšanos vadīja viņa 
dēls Andris Kariks, rādot uz ekrāna tēva 
fotografijas, atskaņojot tēva iemīļotās 
melodijas un lasot attiecīgas, piemērotas 
vietas no Bībeles. Tēvs vēl dzīves laikā 
bija uzrakstījis „Īsi par sevi”, kuŗu dēls 
nolasīja latviešu un angļu valodā. Tā 
kā raksts ir tiešām īss un koncentrēts, 
nebūtu iespējams to vēl saīsināt un te 
tas sekos: 

„Lai iepazīstinātu ar sevi kā cilvēku 
un ne tikai kā Jaungvinejas dakteri, 
pievienoju īsu savas 
dzīves gaitu aprakstu. 

Esmu dzimis 1921. 
gada 3. janvārī Balvu 
p a g a s t a  B r i e ž a v a 
a m a t n i e k a  u n 
lauksaimnieka ģimenē. 
Tēvs noimira 1922. gadā. 
Skolas gaitas sāku 1930. 
gada rudenī Balvu pilsētas 
Puķīša pamatskolā. Man 
esot pamatskolas piektā 
k lasē (1934. gadā), 
nomira māte un man bija 
jāizšķiŗas par turpmākām 
dzīves gaitām. Izšķīros 

par mācību turpināšanu un pēc sestās 
klases kursa eksāmenu nolikšanas 
iestājos Balvu valsts ģimnazijā. 

Jau no agras bērnības mani interesēja 
mūzika. Pašmācībā iemācījos spēlēt 
pūšamo instrumentu un, sākot ar 
ģimnazijas trešo klasi, biju arī mūzikants 
19. Abrenes aizsargu pulka Balvu nodaļas 
pūtēju orķestrī. 

Ģimnaziju beidzu 1940. gada pavasarī 
un reizē ar ģimnazijas gala eksāmeniem 
izturēju arī iestājpārbaudījumus Latvijas 
universitātes Veterinārmedicīnas 
fakultātē. Studijas sāku 1940. gada 
rudenī. Tai pašā laikā iestājos studentu 
biedrībā „Dziesmuvara”, kur vēl joprojām 
esmu vecbiedrs. 

Latvija tika ierauta Otrā pasaules 
kaŗa notikumos, un mans pirmais 
studiju posms beidzās 1942. gadā, kad 
tiku iesaukts Vācijas darba dienestā 
(Arbeitsdienst) un aizsūtīts uz dienesta 
vietu Vācijā, Ziemeļjūras Ziltas salā. No 
turienes Latvijā atgriezos 1943. gada 
sākumā, bet pēc pāris mēnešiem tiku 
atkal iesaukts jaundibinātā Latviešu 
leģiona 15. divīzijā ar pirmo dienesta vietu 
divīzijas pūtēju orķestrī Rīgā. 

Tā kā dienesta vieta bija Rīgā, nolēmu 
turpināt studijas, šoreiz jau Medicīnas 

fakultātē. Arī šoreiz studiju 
laiks bija īss, jo no divīzijas 
orķestra mani kā medicīnas 
studentu 1943. gada beigās 
pārcēla uz 2. sanitāro rotu. 
1944. gada sākumā mani 
aizsūtīja uz Krieviju, bet pēc 
lieliem frontes notikumiem 
1944. gada vasarā 15. 
d iv īz i ju  l īdz  ar  v isām 
palīgvienībām 1944. gada 
augustā pārcēla uz Vāciju. 
Lai Vācijas armijai, kaŗam 
turpinoties, nerastos ārstu 
trūkums, pēc viena gada 
frontes dienestā medicīnas 

Tamāras Koškinas vadībā, izvēloties 
vai nu desas ar kāpostiem vai pildītas 
gaļas pankūkas ar karstu buljonu, bet 
pēc tam smalkmaizes, kūkas vai torti 
ar kafiju vai tēju. Kā parasti, sarīkojums 
pabeidzās ar loterijas izlozi, kuŗai bija 
daudz laimīgu saņēmēju. 

Juris Krādziņš 
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Melburnas kauss
 Latviešu namā
	 otrdien,	4.	novembrī
 no plkst. 12.00

	 •	 Zirgu	loterijas	(sweeps)

	 •	 Šampanietis	laimestu	svinēšanai

	 •	 Garšīgas	pusdienas	un	uzkožamie

	 •	 Pārsteiguma	balvas

	 •	 Mūzika	un	jauka	sabiedrība

	 Zirgu	un	naudas	mīļotāji	un	visi	pārējie	 
	 	 ir	laipni	aicināti!

	 Ieeja	$5

Rīko	SLB
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studentiem ļāva vienu semestri studēt 
universitātē. Ta kā latviešu 15. divīzija 
skaitījās piederīga pie Vācijas armijas, 
1944. gada novembrī mani kopā ar citiem 
15 studentiem aizsūtīja studēt uz Gīzenes 
(Giessen an der Lahn) universitāti. Pēc 
viena semestra studijām un obligātās 
prakses klīnikā kaŗš beidzās un es atkal 
kļuvu civīlists. Latviju bija okupējusi 
Padomju Savienība, tādēļ paliku dzīvot 
Vācijā, kur 1945. gada rudenī atjaunoju 
savas pārtrauktās medicīnas studijas  
Tībingenas (Tübingen) universitātē. 

Pēc triju gadu sekmīgām studijām 
1949. gada sāku strādāt par ASV Tautas 
veselības dienesta ārstu ASV konsulātā 
Raštatē.

1949. gada beigās emigrēju uz 
Pakistānu, kur strādāju par ārstu 
Pakistānas armijas slimnīcā Kvetā. Kaut 
gan ārsta darbs Pakistānā bija interesants 
un patīkams, zemā atalgojuma dēļ nebija 
iespējams nopelnīt pietiekami ģimenes 
uzturēšanai, tādēļ 1952. gada sākumā 
emigrēju uz Austrāliju, kur vispirms 
strādāju par melnstrādnieku fabrikā, bet 
pēc tam par laborantu Austrālijas Sarkanā 
Krusta asins pārliešanas laboratorijā. 

No Austrālijas 1953. gadā devos 
ārsta darbā uz Jaungvineju, kur pavadīju 
20 gadus. 1957. gadā saņēmu arī pilnu 
ārsta tiesību reģistrāciju Austrālijā. 
Zeme, ļaudis un darbs bija interesanti. 
Jaungvinejā nodarbojos arī ar zinātnisko 
pētniecību un 20 gadu laikā dažādu 
valstu medicīnas žurnālos publicēju 35 
rakstus. Jaungvinejas posmā ieguvu arī 
divas specialitātes: tropiskās slimības un 
higiēnu, ka arī klīnisko pataloģiju. 1973. 
gadā atstāju darbu Jaungvinejā, jo tad 
šī valsts gatavojās iegūt savu tā saukto 
neatkarību. Pēc tam tur viss sāka kūleņot 
un ripot kā no kalna lejup, un tagad viņi ir 
tur, kur bija pirms 80 gadiem. 

1973. gadā sāku strādāt Olivera 
Leitema laboratorijā Sidnejā. 1979. gadā 

tiku pieņemts par tiesu medicīnas ārstu 
Tiesu medicīnas institūtā Sidnejā, kur 
līdztekus ikdienas darbam nodarbojos 
arī ar pētniecību.

Tad jau bija pienākuši zināmi vecuma 
gadi, kad mani aizsūtīja pensijas 
atvaļinājumā. Negribēju dīkā sēdēt kā 
pensionārs, tāpēc 1985. gadā dabūju 
darbu patoloģijas laboratorijā un tur 
nostrādāju 13 gadus. Tad man atkal 
iestāstīja, ka jāiet atvaļinājumā, bet 
gribas strādāt un turpinu patologa darbu 
atsevišķos institūtos. Tikai 2003. gadā, 
kad biju kļuvis 83 gadus vecs, nolēmu kļūt 
par brīvkungu un atteikties no regulāra 
darba. 

Gadu gaitā, līdztekus ikdienas ārsta 
darbam, radušās 53 publikācijas (gan 
vienam pašam, gan sadarbībā ar citiem 
kolēģiem). Bez šīm publikācijām ir vēl 
kādi 20 konferenču referāti un publicēto 
darbu atreferējumi žurnālos.

1992. gadā mani aicināja braukt uz 
Ķīnu un lasīt lekcijas par mazu bērnu 
pēkšņu nāvi – biju publicējis piecus 
darbus. Šī brauciena laikā man piešķīra 
arī Ķīnas policijas akadēmijas goda 
profesora titulu. 

Ģimenē uzauguši divi dēli un divas 
meitas. Jaunākais dēls atgriezies uz dzīvi 
un darbu Latvijā, pārējie dzīvo Austrālijā.”

Dzīves stāstam pievienots arī dzejolis 
Vecie zēni

Vecie zēni
Kur nu jūs esat, vecie zēni?

Zēni no Keituma Siltas
Kur rakāt smilšainas kāpas
Kur šķūrējāt melnas ogles,
Kur saulītē gulējāt un teicāt:
„Nolādēta zeme, kur sīpoli neaug!”
Un sapņojāt ar kurkstošiem vēderiem        
Par pankūkām un zemeņu zafti.
Kur soļojāt par Vesterlandes ielām
Un dziedājāt braši: 
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„Wenn wir marschieren!”

Kur nu jūs esat?

Daži palikāt Volchovā,
Daži pie Opočkas
Un vēl citi Kurzemē,
Kurzemē zem zemes,
Citi klīdāt tālās Taigās,
Citi Kolchozos par vergiem,
Un vēl citi, tikai daži
Klīdāt pasaulē kā skaidas jūrā,
Vēju pūstas, viļņu nestas.

Vecie zēni, kas reiz jauni bijāt
Kur jūs tagad katrs esat?

Jēkabs Kariks 

Pa starpam bija mūzikas iespraudumi 
un domas. 

Sekoja atvadu vārdi. No Tībingenas 
kādreizējiem studentiem atvadījās Juris 
Krādziņš, pieminot, ka  tur savā laikā bija 
nodibinājusies studentu vienotne Rakte, 
kuŗā katram loceklim bija sava īpata 
dziesma. No Jauktā koŗa un Daugavas 
Vanagiem atvadu sveicienus teica Valdis 
Krādzinš. No Sidnejas Latviešu vīru koŗa 
savā un diriģentes Dainas Jaunbērziņas 
vārdā atvadījās Andris Jaunbērziņš. 
Atvadu sveicienu teica arī Ojārs Greste. 

Bija vēl arī Jēkaba Karika atvadu 
sveiciens pirms dažiem gadiem skaņu 
aparātā ierunāts, kuŗu pabeidza ar 
pantiem no Friča Bārdas Skaidu spilvena, 
ieskaitot pēdējo pantu: 

Tumšzaļā efeju ēnā
Vēš pakaŗ kokli un klus,
Ceļniekam teic: Bija nemiers
Atpūta nu būs, lai dus.
Atskaņoja arī kādu vīru koŗa dziesmu. 

Pēc krematorijas atvadīšanās turpinājās  
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē, kur atkal uz ekrāna rādīja ainas no 
Jēkaba Karika dzīves.

Juris Krādziņš

Baltiešu filmu 
festivāls ir atkal 

Sidnejā!
I r  p ienācis tas gada la iks kad 

Sidnejiešiem ir iespēja redzēt vissjaunākās 
un interesantākās baltiešu filmas. Festivāls 
iesākās pagājušā gadā. Bija ļoti populārs, 
pār par 500 skatītāji apmeklēja dažādas 
latviešu, lietuviešu un igauņu filmas! Bija 
arī lustīgas ballītes, kur uzstājās latviešu 
mūzikanti un kur varēja izbaudīt baltiešu 
gardumus, kā arī īpašus baltiešu kokteiļus.

Šogad festivāls būs nedaudz īsāks, 
bet tik pat iespaidīgs! Filmas izrādīsim 
Sidnejas igauņu namā, kuŗā ir jau ievietotas 
visas vajadzīgās iekārtas filmu izrādīšanai. 
Pirms filmu seansa apmeklētāji varēs 
izbaudīt baltiešu gardumus no Nordic Deli 
Cafe, kuŗa nesen atverās igauņu namā. 
Iesakam nopirkt mūsu meal-deal biļeti kur 

Filmas Zelta zirgs plakāts.
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 PĀRDOŠANĀ
  1 un 2 guļamistabu mājiņas

  Melburnas latviešu ciemā

  Tuvāku informāciju Jums sniegs

ciema pārvaldniece Rūta Šķoba
Darba dienās: 03 9800 2977

ir apvienota gan kino biļete, gan kupons 
ēdienam.

Sidnejā ir pār par 60 filmu festivāliem, 
tātad mēs gribam atsķirties. Mēs gribam 
piedāvat filmu festivāla atmosfēru, bet 
par izdevīgāku cenu. Biļetes šogad ir ļoti 
lētas (sīkāka informācija par cenām var 
atrast internetā www.thebalticfilmfestival.
com.au). Tālāk par popkornu: kino teātros 
var izmaksāt gandrīz $20, bet pie mums 
visiem ar biļeti kino seansam popkorns ir 
par brīvu! Pirms un par seansu laiku varēs 
arī nogaršot visādus baltiešu alus un citus 
dzērienus. 

Latviešu filma ko izrādīsim saucās 
Džimlai Rūdi Rallalla! (2014). Šī filma ir 
komēdija un šogad ir viena no visskatītākām 
filmām Latvijā. Filmas stāsta centrā ir 
veci laudis, veco laužu mītnē, kuŗiem ir 

apnikusies ‘gaidīt nāvi’ un kuŗi nolemj 
iestāties latvijas armijā kā brīvprātīgie 
pilsoņi. Filma ir pilna komiskām situācijām, 
bet vērtība filmai nav tikai smiekļos. Šis ir 
rets gadījums gan latviešu, gan pasaules 
kino, kad seniori parādās kā filmas varoņi!

Latviešu/lietuviešu kopražotā filma 
ir Zelta Zirgs. Šī ir augstas kvalitātes 
animācijas filma un ir pamatota uz Raiņa 
lugas ar to pašu nosaukumu. Filma ir 
piemērota visai ģimenei un interesantā 
veidā iepazīstina plašāko pasauli ar 
latviešu kultūras mantojumu. Pasaules 
slavenā animatore Signe Baumane arī 
piedalijās filmas zīmēšanas procesā. Filma 
ir angļu valodā tātad ir ļoti piemērota tiem 
bērniem kuŗi labi nemāk runāt latviski.

Lietuviešu filma Svētā Govs (2014) ir 
komēdija par diviem slaveniem aktieriem 
kuŗiem ir itin viss ko viņi vēlētos: māja, 
ģimene, karjēra, nauda. Tad pēkšņi viens 
draugs, Vytaras, izlemj aizbraukt uz Indiju 
‘atrast sevi’. Otrs draugs Martynas aizbrauc 
viņu izglābt un atvest atpakaļ pie savas 
ģimenes. Bet atrast ceļu atpakaļ nav viegli 
pat ar indiešu gīda palīdzību. Šī ir smieklīga 
situāciju pilna filma, ‘road trip’ filmas žanrā.

Igauņu filma Sānvējā (2014) ir skaisti 
uzfilmēta filma par PSSR deportācijām 
uz Sibīriju. Filma ir pamatota uz igauņu 
sievietes vēstulēm. Visās pasaules malās Filmas Svētā govs plakāts.
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SLT Kaleidoskops 
2015 Skopiņš

Nu vēl jau tikai pāris nedēļas 
un tad uz skatuves parādīsies 
visādi jauki tēli, kas paskaidros par 
latviešu dzīve Sidnejā, nu vismaz 
caur viņu acīm! Izrādē piedalīsies 
kupls skaits pieredzējušo un 
jaunāku aktieŗu: Klāra Brūvere, 
Kīra Bruzgule, Jānis Čečiņš, 
Sandra Dragūna,  Ojārs Greste, 
Andris Kariks, Guna Pērkone, 
Astrīda Kvina (Quinn), Iveta 
Rone, Lija Veikina, Bonija Viļuma 
un pirmo reizi viesosies uz mūsu 
skatuves, Stīvs (Steve) – atnāciet 
ar viņiem visiem pavadīt jaukas 
pāris stundiņas. Vēl jau jāpiemin, 
ka sestdienas skolas bērni arī 
kuplinās izrādi: Dainis un Emīls 
Galviņi, Laima Jurjāna, Zinta 
un Kaija  Moras (Moore), Laura 
Moļņika, Sophie Pulosa (Poulos), 
Milla un Tija Sproģes, Kārla un 
Sigrīda Tuktēnas, Lāra Veidnere. 

Kā jau parasti Kaleidoskopā, būs 
skices, mūzika, dziesmas, pat dejas. 
Bet kas būs neparasti ir tas, ka ir divi 
cilvēki kas vada režīju (un ari tēlo): Ilona 
Brūvere un Jānis Grauds. Par kostīmiem 
un dekorācijām nav ko uztraukties – 
izmantojot SLT garderobi var visu uzvest 
no Blaumaņa līdz Šekspīram, vai pat 
pasakainos, tēlus!  Pie skicēm arī ir 
piestrādājuši pulciņš tautiešu: Lija Veikina, 
Uldis Siliņš, Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, 
Ilona Brūvere – vārdu sakot būs visāda 
veida joki! Lai varētu mūs saskatīt gādās 
Gints Kārkliņš un Voldis Kains.

Tātad mēs esam strādājuši, lai jūs 
varētu izpriecāties. Tagad ir tikai palicis 
jūsu darbiņš – ierasties kuplā skaitā uz 
izrādēm, Nopirkt kādu kafiju vai vīniņu, 
kaut ko piekost klāt un priecāties par 
lustīgo izrādi!

Ilona B

filmu slavē īpašās technikas dēļ, un ir 
bijusi izrādīta pasaules filmu festivālos, kā 
piemēram Toronto Filmu festivālā. Filma ir 
uzfilmēta lietojot Tableau vivante techniku 
kur filmētas kadras izskatās gandrīz vai kā 
fotogrāfijas. Šī ir sēra bet skaista meditācija 
par baltiešu tautas ciešanu zem Krievijas 
varas.

Festivāls notiks no 14 līdz 15 novembrim. 
Biļetes var nopirkt festivālu mājas lapā, 
jeb pie durvīm pirms seansa. Bet noteikti 
iesakam ierasties agrāk, lai nenokavējat 
iespēju nopirkt biļetes. Vietas igauņu zālē 
ir ierobežotas. Tālāka informācija būs 
atrodama arī latviešu namā.

Klāra Brūvere
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana

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.

SLOA sēde 2015.
gada 7.oktobrī

Sidnejas latviešu organizāci ju 
apvienības sēde notiek 2015. gada 7. 
oktobrī Sidnejas Latviešu namā. Sēdē 
piedalās sešu Sidnejas organizāciju 
pārstāvji.

SLOA priekšsēdis J. Grauds ziņo ka 
šā gada LAAJ ziedojumu vākšanas akcija 

ir iesākusies – paldies Imantam Līcim 
par viņa darbu sagatavojot ziedojumu 
vākšanas materiālus. Kasiere ziņojusi, ka 
visas organizācijas nokārtojušas šī gada 
biedru maksas. Viņa arī izteikusies, ka 
vēlas atteikties no amata.

Bez kārtēj iem saņemtaj iem un 
izsūtītajiem rakstiem saņemta informācija 
no K. Saulītes par aptauju par LAAJ 
mājas lapas pārveidošanu, kā arī par 



19

18. novembŗa runas teicēja P. Elferta un 
ārlietu ministra viesošanos. Saņemts arī 
aicinājums izvirzīt kandidātus šā gada 
LAAJ atzinības rakstiem.

No E. Grestes, saņemts ziņojums, ka 
Selonijas Sidnejas kopas pārstāvis tagad 
ir Aldis Liepiņš.

Pārrunā 2015. gada 18. novembŗa akta 
rīkošanu.  Šogad aktu rīkos SLB. Runas 
teicējs būs Pēteris Elferts. Viņš iebrauks 
17.novembrī no Kanberas un izbrauks 
20.novembrī uz Adelaidi. P.Elferts arī 
izeicis vēlēšanos sniegt lekciju kādā 
Sidnejas universitātē. J.Grauds pieprasījis 
vairāk informāciju par tēmatu utt.

Priekšnesumus aktā sniegs vīru koris, 
bet SLB rīkotajās pusdienās 15. novembrī 
Tija Lodiņa un Sandra Birze (Melb).

Seko organizāciju ziņojumi:
Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo, 

ka kopš SLOA aprīļa sēdes, Jautrais 
pāris ir piedalījies Jāņu sarīkojumā un 
5.septembrī nosvinēja savu 65 gadu 
jubileju ar tautas deju uzvedumu un 
saviesīgu vakaru. Iveta pateicās publikai 
par atsaucību. Viņa arī pastāstija, ka 
ienākumi no loterijas palīdzēs ar novalkāto 
tautas tērpu atjaunošanu. Decembrī daļa 
Jautrā pāŗa dejotāju piedalīsies Jaunatnes 
dienās Adelaidē.

SLB DK – I. Krūmiņa ziņo, ka dāmas 
turpina atvērt kafejnīcu sarīkojumu laikā, 
kā arī ir rīkojušas vairākas bēres un 
jubilejas. Sākušas gatavot zupas pusdienā 
pirms svētdienu sarīkojumiem. Vēl DK 
šogad gatavos ēdienu 18. novembŗa 
pusdienās un senioru Ziemassvētku 
eglītei.

Okupācijas mūzejs – Ināra Graudiņa 
ziņo, ka kopš 1. janvāŗa OM Austrālijā 
saziedoti  $26,680. B. Haringtona 
revidējusi viņas grāmatvedību. Notikusi 
arī parakstu vākšana atbalstot Nākotnes 
nama rekonstrukcijas turpināšanu. 

SLT – J.Čečiņš ziņo, ka SLT nupat 

viesojās Melburnā ar izrādi Zaļā zona.  
6., 7. un 8. novembrī notiks Kaleidoskopa 
“Skopiņš”izrādes jaunā formatā pie 
galdiņiem un iesaistot sestdienas skolas 
bērnus (režisori I.Brūvere un J.Grauds).

SLB – J.Čečiņš ziņo, ka nesen notika 
labi apmeklēta pilnsapulce. J. Grauds ir 
atteicies no priekšsēža amata un SLB 
priekšsēdis tagad ir J.Čečiņš. Pašreiz 
notiek nama dzesināšanas iekārtas 
atjaunošana.

Sidnejas latviešu skola – S. Dragūna 
rakstiski ziņo, ka kopš aprīļa skola darbu 
ir turpinājusi bez nozīmīgām pārmaiņām. 
Līdzās mācību darbam tika organizēta 
Viktorīna, par kuru ir saņemtas ļoti 
pozitīvas atsauksmes.

Ienākumi tiks izlietoti tautas tērpu 
iegādei. Pagājušā gadā uzsāktas tautas 
deju grupas nodarbības bērniem no 9 g. v., 
kas piedalījās Sidnejas Kultūras Dienās un 
šogad septembrī dejoja arī “Jautrā pāŗa” 
65 gadu jubilejas koncertā. Tika izlemts 
deju grupai dot nosaukumu “Rota”, kas 
simboliski atjaunotu iepriekšējās jauniešu 
dejas kopas “Rota” darbību pēc vairākiem 
gadiem.

Š.g. 10.oktobrī notiks ikgadējās skolas 
vieglatlētikas sacensības.

Trešajā ceturksnī atsāksies drāmas 
nodarbības I. Brūveres vadībā. Vairāki 
skolas bērnu piedalīsies SLT uzvedumā 
“Kaleidoskops” novembrī.

Novembŗa beigās notiks skolas 
izlaidums un skolas gadu noslēgs ar 
Ziemsvētku sarīkojumu decembŗa vidū.

Nākošā gada janvārī vairāki skolas 
bērni atkal dosies uz A. Ziedares Vasaras 
vidusskolu Adelaidē.

Pēc ziņojumiem pārrunā SLOA 
nozīmi, kā vietu, kur organizācijām 
apmainīt informāciju. SLOA pašreiz sastāv 
17 organizācijas/grupas.

J.Grauds sagatavojis sarakstu ar 
nākotnē paredzētajiem sarīkojumiem 
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Apceļo dzimto zemi! 
Tā arī nolēmām, jo mūsu 

meitas krustmāte, Vita, 
ciemojās Latvijā. Vairākkārt 
esam izmantojuši SIA Skaisto 
skatu aģentūras ceļojumus, 
un šis piedāvājums mums 

likās īpašs, jo Vitai un Ivaram garšo zivis 
– ceļojuma noslēgumā, zvejnieku sētā 
Dieniņas, ir solīts mielasts no dažādām 
vietējām zivīm, ar sātīgu zivju smeķēšanu, 
kā arī ieskats zivju kūpināšanas procesā. 
Šie solījumi nepiepildījās, bet rakstot par 
šo ceļojumu, vēlreiz paskatījos SIA Skaisto 
skatu aģēntūras mājas lapā, kur zivju 
smeķēšana un mielasts ir papildināts ar 
„garšīgām” fotografijām. 

Kopš DP laikiem, man ar zivīm 
ir izsmalcināta „draudzība”. Vācijā, 
Itzehoes bēgļu nometnē, rūpējoties 
par bērnu veselību, mums, knēveļiem, 
kā arī vidusskolēniem, skolā deva lielu 
ēdamkaroti ar zivju eļļu. Stāvējām rindā 
saņemt porciju, bet man tā glumā, 
smirdīgā karote uzrāva koļķi – tik tikko 
aizskrēju līdz izlietnei! Ja zivīm nav 
zivjeļļas „smarža” (izsakoties maigi) zivis 
un es, mēs kaut cik varam sadzīvot.

Skaisto skatu aģentūra aicināti, 
romantiskā 1 dienas ekskursijā, 44 
cerīgi tūristi ir aizņēmuši visas autobusa 
vietas. Kad braucam ar personīgo 
automašīnu Latvijas dabas skati nav 
tik plaši pārskatāmi, jo jāvēro ceļš, 
ceļa norādījumi, citu šoferu uzvedība, 
braukšanas ātrums utt. Autobusā, kā 
bezrūpīgi pasažieri, ērtos atzveltnes 
sēdekļos braucam un priecājamies par 
skaisto Latviju, ko vērojam kā lielformāta 
ekrānā. 

Saulainā rītā, kafijas pauze ceļmalas 
kafejnīcā „Sumbrs”. Pirmā apskate ir 
Talsi, gleznaina deviņu pakalnu pilsēta 
divu ezeru krastos. Nākošā pieturas 
punktā, Dundagā, paredzētas pusdienas. 
Skatīsim arī Dundagas pili ar nostāstiem 
par spokaino zaļo jumpravu, kas gaišā 
dienas laikā mūs nepārbaidīs. Dundaga 
ir Krokodila Dandija, Arvīda Blūmentāla, 

dzimšanas vieta (1926.gadā 
Dundagā) .  Pabraucām 
garām krokodila skulptūrai, 
ko „Kurzemes stipro vīru 
piemiņai dāvinājis LR goda 
konsuls, Norberts Klaugens 
no Čikāgas” (skulptūras 
autors O.Skarainis). Kamēr 
cit i  pasažieri pusdieno, 
es aizeju apskatīt pelēko 
krokodila skulptūru. Pēc 
pusdienām tūristi uzkrāj 
e n e r ģ i j u  E t n o  p a r k a 
enerģētiskā piramīdā, tādēļ, Krokodīls Dundegā
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Sidnejā. To izsūtīs visiem pārstāvjiem 
papildināšanai ik pa 1-2 mēnešiem. I. 
Rone min, ka LAAJ mājaslapā paredzēts 
ievietot sarakstu ar sarīkojumiem visas 
Austrālijas apmērā, tas varētu eventuāli 
aizstāt šādu sarakstu. Paredzēts, ka 
organizācijas pašas ievietotu informāciju 
LAAJ mājas lapā. 

Nākošā sēde paredzēta 2016. gada 
maijā.

A.Rone 
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ka kavējos pie krokodila, man enerģijas 
uzkrājums izpaliek.

Tālāk ceļš aizved uz Valpenes akmens 
krāvuma piramīdu (6m augstu, pamatnes 
apkārtmērs 50m), kas savelta no akmens 
„milzeņiem” kā piemiņas zīme latvju 
tautas dainu vācējam un kārtotājam 
Krišjānim Baronam. Piramīda izveidota 
pēc Imanta Ziedoņa ieceres tēlnieka Viļņa 
Titāna vadībā 1990. 
gadā. Pie piramīdas 
m ū s  d r a u d z ī g i 
sveicina trīs bērni uz 
divriteņiem, sniedz 
roku, un atvadām māj 
ardievas.

S l ī t e r e s  b ā k a 
ir vēl viens Latvijas 
unikālais dārgums 
– bāka, kas atrodas 
piecus kilometrus no 
jūras, stāvā 30 metru 
augstā, Senkrasta 
k r a u j a s  m a l ā , 
Slīteres nacionālā 
parkā.  Vietā,  kur 
tagad uzcelta bāka, 
lai uz Rīgu ejošie 

kuģi neieskrietu krastā, laupītājs Dāvids 
kurinājis maldu ugunskuŗus tieši pretējam 
nolūkam, un salaupītos kuģu dārgumus 
slēpis kādā alā. Slīteres dabas parks 
ir rezervāta teritorija, un mūžamežu 
„kalnapakša” apskatāma tikai gida 
pavadībā. Pieejot pie koka kāpnēm, kas 
veda „stāvus” lejā, man bija sajūta, ka lejā 
varbūt tikšu, bet augšup mani būs jānes 
pikupaunā, pati nespēšu – nebiju pabijusi 
enerģētiskā Etno parka piramīdā. 

Ceļš uz Kolkas ragu tagad gluds kā 
pirmklasīga šoseja, pirms 9 gadiem šis 
bija grants, milzīgu putekļmākoņu ceļs, kur 
mūsu īrēta automašīna „nolūza”, un bijām 
spiesti kādas burvīgas stundas pavadīt 
ceļmalas viršos. Tāda piespiedu atpūta, 
ko ar prieku atceros! Braucot garām kāpu 
priedēm vienmēr gribas piestāties, pagulēt 
sūnās zem smaržīgajām priedēm. Tagad 
Kolkas raga apkārtne arī sevišķi sakārtota 
tūristu vajadzībām. Pārpildītā kafejnīca, 
bez galdiņiem un krēsliem, ir vienīgā kas 
apkalpo tūristu vajadzības pēc kafijas, 
ūdens, suvenīriem un viegliem našķiem. 
Tomēr, stājos rindā, lai nopirktu „take-
away” kafiju ar sausiņu. Labi, ka to izdarīju, 

jo nākošā ceļa pieturas 
punktā solītais zivju smeķis 
un mielasts zivju sētā 
Dieniņās nepiepildījās. 
Solīts makā nekrīt! Tur 
mēs nedabūjām nedz ēst, 
nedz dzert! 

Ka t ram b i j a  g ide i 
jāsamaksā 10.00 Eiro 
jau ceļojuma sākumā, lai 
gide varētu paziņot par 
mielasta dalībnieku skaitu. 
Tā domāja lētticīgie tūristi. 
Šeit bija paredzēta aktīva 
atpūta pie jūras, zvejnieku 
sievu stāstījums un teatrāls 
uzvedums, kas ilga, un 
ilga tik ilgi, ka divas reizes 
sūdzējos gidei, ka tas vairs 

Valpenes akmens piramīda
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Slīteres bāka
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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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nav izturams – divas sievas kā tirgus 
bābas bļaustās, sit ar dūrēm pa galdu, 
taisa trokšņus, lai publika neaizmigtu. Šai 
sētā pat nebija pietiekami vietas visiem, 
kas bija pieteikušies. Ivars sēdēja uz 
celma bluķa, daži stāvēja kājās. Nekas 
neliecināja par svaigu zivju kūpināšanu. 
Kad bija palikusi ½  stunda, lai kāptu 
autobusā atceļā uz Rīgu, es biju sevišķi 
noskaitusies un sāku skaidroties ar gidi 
par neesošo mielastu, kas nu nekur 
ar burvju mājienu nevarēja parādīties, 
nedz arī ar „galdiņ klājies!” pavēli. Gide 
man un Ivaram izmaksāja 10.00Eiro, bet 
tādēļ, ka bijām attālinājušies no pārējiem, 
lai nedzirdētu sūdzības, krustmāte Vita 
palika iekšpagalmā, cerībā uz mielastu. 
Kad Vita atnāca pie autobusa arī viņa bija 
pārskaitusies, jo no paredzētā mielasta 
esot dabūjusi vienu četrkantainu gabaliņu 
siļķi un sakaltušu butes gabalu no kā neko 
vairāk kā pāris kumosu nav varējusi izlobīt 
– bez dakšas, bez naža – lietojot tikai 
piecus pirkstus. Sūdzējās arī citi tūristi un 
solījās sūdzēties Skaisto skatu aģentūrai. 

Atpakaļ ceļā gide skaļrunī skaidroja, 
ka katram ir cītīgi jāizlasa aģentūras 
piedāvājums, lai izvērtētu izvēli: braukt 
vai nebraukt. 

Nākošā dienā visi trīs uzrakstījām 

LAAJ ziņojums  
presei

Ziņojums presei  par LAAJ 
mājas lapu un kalendāru

Izsakām lielu pateicību 
ikvienam, kas piedalījās un 
veltīja laiku, lai izpildītu LAAJ 
mājas lapas aptauju. 

Kā jau to varētu sagaidīt, uzskati 
par to, ko vēlamies redzēt jaunajā 
mājas lapā bija daudz un dažādi. Tomēr 
bija daudz jautājumu, kur vēlmes par 
informāciju bija īpaši vienotas.

Kopumā vēlme ir viegli atrast 
informāciju par LAAJ un KF vēsturi un 
to mērķiem; informāciju par to kā var 
kontaktēties ar dažādām organizācijām; 
iespēja sludināt sarīkojumus, jo īpaši 
mazākajām organizācijām, kam līdz šim 
to darīt plašāk ir bijis sarežģīti. Ir svarīgi, 
lai informācija tiktu sniegta gan latviešu, 
gan arīdzan angļu valodās.

Gan augstāk minētā informācija, gan 
arī saites uz mājas lapām, kas varētu 
būt interesantas un noderīgas saistībā 
ar latviešiem, Latviju un diasporu 
būs atrodamas jaunajā mājas lapā. 
Ir paredzēta arī vieta pakalpojumu 
sludināšanai ar nosaukumu “atbalstīsim 
savējos”.

Liela nozīme tiek piešķirta LAAJ 
elektroniskajam kalendāram. LAAJ 
ir peļņu nenesoša, visu Austrālijas 

Piemiņas plāksne pie krokodīla statujas 
stipro vīru piemiņai.
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sūdzību par Zvejnieksētā Dieniņas solīto, 
nepildīto. Visādā ziņā pārējais ceļojuma 
maršruts un apmeklētās vietas bija 
uzteicamas. Drošības labā piezvanīju 
arī Dieniņu saimniekiem, kas minēti 
programmā. Par solīto mielastu un zivju 
smeķēšanu saimnieks man atbildēja 
noliekot klausuli.

Anita Apele 
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un Jaunzēlandes organizāciju “jumta 
organizācija”. Uzskatām, ka mūsu 
pienākums ir saliedēt, iekļaut un informēt 
visu Austrālijas un Jaunzēlandes 
latviešu sabiedrību – apkopojot un 
izsludinot ziņas visplašākajā mērogā.

Ko jūs varēsiet darīt:
• I e v i e t o t  n o t i k u m u s  s a v o s , 

elektroniskajos kalendāros (google 
un apple).

•Dalīties ar notikumiem ar īsziņu, 
epastu, Facebook, vai Google+.

•Organizācijām būs iespēja pašām 
ievietot savus pasākumus, pieliekot 
PDF, fotogrāfijas.

•Abonēt un saņemt reizi nedēļā epastu 
ar jaunākajiem notikumiem visas  
latviešu sabiedrības kalendārā.

•Sarīkojumi tiks sludināti kalendārā, 
LAAJ mājas lapā, un pa epastu, tos  
varēs saņemt katrs abonētājs.

K a l e n d ā r s  b ū s  s k a t ā m s  t ā 
saucamajā ‘responsive design’ veidā: 
skats mainīsies starp datoru, planšeti, 
vai viedtelefonu (smartphone), tā lai to 
vieglāk varētu lasīt.

Plānojam atklāt jauno LAAJ mājas 
lapu šī gada 16. novembrī. Tāpēc jau 
tuvākajā laikā sāksies mēģinājumi 
mājas lapu lietošanai. 

Pirmajos mēnešos kalendāru 
uzturēs LAAJ Preidijs, bet ar laiku 
katra organizācija vai grupa varēs paši 
augšuplādet savu izvēlēto informāciju. 
Par to, cik bieži un kāda informācija 
parādīsies kalendārā būs lielā mērā 
atkarīga no organizācijām pašām. 
Tāpēc jau iepriekš pateicamies par 
atsaucību.

Ziņu sadalā būs atrodama informācija 
par visu ārpus Latvijas latviešu jumta 
organizāciju – PBLA (kuŗas sastāvā ir 
arī LAAJ), tās līdzdalības organizācijām, 
kā piemēram, ALA, ELA, KLCT utt. 
Būs iespēja uzzināt arī informāciju par 

aktualitātem Latvijas valdībā.
Laipni lūdzam apmeklēt jauno LAAJ 

mājas lapu www.laaj.org.au sākot ar šī 
gada 16. novembri.

Mūsu sabiedrība strauji mainās un 
gadu gaitā iekrātie sabiedrības līdzekļi 
sarūk. Tāpēc jo īpaši vēlamies pateikties 
Latvijas valdībai un Sabiedrības 
integrācijas fondam par atbalstu, 
bez kuŗa šāda veida projekts nebūtu 
iespējams.

Pasākumu f inansiāl i  atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no valsts 
budžeta līdzekļiem.

Sabiedrības integrācijas fonds

Vienības draudzes 
65 gadu jubileja un 

Pļaujas svētki
Šā gada 18. oktobrī Latviešu ev. lut. 

Vienības draudze Sidnejā atzīmēja savas 
darbības 65. gadadienu un svinēja arī 
gadskārtējos Pļaujas svētkus. Sidnejas 
latviešu namā M. Siliņa zāle piepildījās 
ar svētku dalībniekiem.

Ar īsu uzrunu pasākumu atklāja 
Vienības draudzes priekšniece diakone 
Gundega Zariņa. Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis visus klātesošos 
sveica Jubilejā, kā arī teica svētrunu par 
Pļaujas svētku nozīmi cilvēka dzīvē.

Mācītājs runāja par svētīgo pateicību 
Dievam par veltēm, ko jau esam saņēmuši 
un ko piedzīvojuši, un tikai pēc tam 
izlūdzāmies svētību arī nākotnei.

Pēc mācītāja uzrunas nodziedājām 
kopdziesmu Vārpu vainags. Tad Marita 
Lipska valdes vārdā nolasīja ieskatu 
Vienības draudzes vēsturē, kur īsumā 
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pieminēja arī katru bijušo draudzes 
mācītāju un visus līdzšinējos draudzes 
priekšniekus. Runa bija balstīta uz Mūža 
mierā aizgājušās draudzes priekšnieces 
Lilianas Pelšas apkopotiem materiāliem. 

Pēc mācītāja uzaicinājuma ar klusuma 
brīdi godinājām visus bijušos draudzes 
locekļus un darbiniekus. 

Tālāk sekoja vairāki video sižeti no 
Latvijas – par Pļaujas svētku svinēšanu 
Atē, Mārtiņdienas atzīmēšanu Sabilē, 
Ziedu paklāju festivālu un arī blūza 
skaņām Ventspilī, strūklaku šovu Jelgavā, 
un noslēgumā varējām priecāties arī par 
raibajiem tērpiem un skaisto choreografiju 
XI Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju 
svētkos, kas šogad notika Rīgā.

Pēc video noskatīšanās svētku viesi 
mielojās ar gardām pusdienām – skābiem 
kāpostiem latviešu gaumē, desiņām un 
kartupeļu salātiem, bet saldajā pie kafijas 
neizpalika arī īpaši izsmalcinātas kūkas, 
ko bija izcepušas Alīda Medne, Ināra 
Krūmiņa un Benita Ēre. 

Starplaikos varēja iegādāties dažādas 
garšīgas maizītes, ko diakones Birutas 
Apenes vadībā bija sagatavojušas 
vairākas draudzes locekles.

Pasākuma otru daļu ievadīja draudzes 
priekšniece diakone Gundega Zariņa ar 
svinīgu svētku uzrunu, kuŗā pakavējās arī 

savās personīgās atmiņās par draudzes 
dzīves pirmsākumiem, un tagadējiem 
gadiem, kā arī vēlot draudzei un viesiem 
patīkamu pēcpusdienu un sekmes tālākai 
draudzes darbībai. 

Mācītājs Raimonds pie klavierēm 
izpildīja savu sacerēto dziesmu Svece 
kuŗā slava Tam Kungam mijas ar Bībeles 
vārdiem Kalna sprediķī. 

Diakone Biruta Apene dalījās atmiņās, 
kā arī nolasīja no savas grāmatas Domu 
kamols dzejoļus: “Lūgšana latviešu 
un angļu valodās” un Latvijas ceļš, ko 
sacerējusi 1989. gadā – tūlīt pēc gūtajiem 
iespaidiem Baltijas ceļa laikā, kuŗā 
personīgi piedalījās.

Andrejs Mednis virtuozi spēlēja divus 
klavieru solo Nanetes kaprīze (S.C.Taylor) 
un Pavasara šalkas (C. Sinding).

Laura un Jānis Moļņiki izteiksmīgi 
skaitīja katrs divus dzejoļus, Laura – 

Draudzes pr iekšsēde d iakones 
Gundegas Zariņa.
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Mācītājs Raimonds Sokolovskis un 
Marita Lipska.
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Vija Sieriņa un diakone Biruta Apene
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Maza mana Tēvu zeme (K.Skujenieks) 
un Latviešus Tēvzemē un pasaulē” 
(V.Toma), un Jānis – Pēc darba izvēles 
taujā (Aspazija) un Tieši Latvijai ticis (L. 
Vāczemnieks).

Ingrīda Rēbauma uzstājās ar diviem 
humorist iskiem dzejoļ iem – Traki 
gribas smalkiem būt un Laucinieks - 
bezdarbnieks (M. Grīnberga).

Pēc priekšnesumiem sekoja loterija, 
ko vadīja mācītājs Raimonds un Marita, 
piepalīdzot Laurai un Jānim Moļņikiem. 
Mācītājs, kā vienmēr, šo mantu izlozi 
veica atraktīvā un jautrā manierē. Galveno 
balvu šoreiz vinnēja Benita Ēre. Jāatzīmē, 
ka arī Dairai Tuktēnai kā vienmēr veicās 
ar loteriju, un arī šoreiz izdevās vinnēt – 
pašai savu atnesto dāvanu grozu. Daira 

izlēma to nepaturēt, bet dāsni un ar 
sirsnīgu vēlējumu atdāvināja mācītājam 
Raimondam. 

Draudzes valdes vārdā mēs sirsnīgi 
pateicamies visiem svētku viesiem, 
dal ībniek iem un loter i jas mantu 
ziedotājiem, čaklajām kūku cepējām 
draudzes loceklēm Alīdai Mednei, 
Inārai Krūmiņai un Benitai Ērei, un par 
maizīšu gatavošanu un saimniekošanu 
– Birutai Apenei, Solvitai Kugrēnai, Inārai 
Tomsonei, Gundegai Zariņai, Wynnei 
Jumiķei, Ilgai Riņģei, Skaidrītei Pudānei, 
un Raimondam Lācim par palīdzēšanu 
pie vīna galda. 

Šoreiz bija iespēja arī apskatīt 
draudzes dzīvi fotografijās pie iekārtota 
stenda, kur bildēs bija redzams no tās 
pirmsākumiem līdz mūsdienām. Paldies 
visiem, kas piedalījās šai foto izstādē – 
Brigitai Voitkus, Ingrīdai Rēbaumai, Maijai 
un Olafam Šiciem, Dacei Bogdanovičai, 
Andrejam Mednim.

Gadi skrien, svētki nāk un svētki iet – 
tik paliek prieka dzirksts, kas kopā esot, 
kopā lūdzot, kopā dziedot – iedegās. 

Visiem svētību vēlot, 
draudzes valdes locekle 

Marita Lipska

Laura un Jānis Moļņiki uzstājas.
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Svētden, 25. oktobrī, 
Sidnejas latviešu vīru koŗa 
dziedātās dziesmas atbilda 
sarīkojuma nosaukumam – 
Dziesma dzīvo. 

P i rmajā da ļā  kor is , 
mākslinieciskās vadītājas 
un  d i r i ģen tes  Da inas 
Jaunbērziņas un diriģenta 
I v a r a  Š t u b j a  v a d ī b ā , 
a t s k a ņ o j a  p a g ā j u š ā 
gadsimta Baumaņu Kārļa 

SLVK dziesmu pēcpusdiena

Koris Ivara Štubja vadībā
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ar Lapas Mārtiņa vārdiem 
komponēto dziesmu Latviski, lai 
atskan dziesmas. Pēdējā daļā 
dzirdējām Sidnejas skaņražu 
Imanta Līča un Ivara Štubja 
opusus, bet vidusdaļu aizpildīja 
šā gadsimta Latvijas un ārzemju 
latviešu komponētās dziesmas.  

Dziesma dzīvo!
Par koncertu tuvāk lasīsim 

Rituma decembŗa laidienā.
Redakcija.

PBLA ZIŅU APSKATS

Daina Jaunbērziņa, Ivars Štubis, Gunārs Zodiņš
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16. oktobrī
Brāļu kapos atjaunotas strūklaku akas 

Tuvojoties Rīgas Brāļu kapu simtgadei, 
ceturtdien (15. oktobrī) Rīgas domes 
pārstāvji ar restauratoriem pārbaudīja 
svētvietā paveiktos darbus.«Brāļu 
kapi ir viens no centrālajiem Rīgas 
vēstures memoriāliem. Esmu apskatījis, 
kas ir izdarīts, un izsaku lielu atzinību 
restauratoriem. Mūsdienās šūnakmens 
atjaunošana ir meistardarbs. Pašvaldības 
aģentūras Rīgas pieminekļu aģentūra 
direktors Guntis Gailītis ar savu komandu 
veiksmīgi tiek galā ar ļoti emocionāli 
piepildītu darbu,» pozitīvi novērtējot 
atjaunošanu Brāļu kapos, teica Rīgas 
domes vicemērs Andris Ameriks. 

Vicemērs informēja, ka plānotas sarunas 
ar Latvenergo, lai runātu par Brāļu kapu 
centrālās alejas izgaismošanu. Pašreiz 
diennakts tumšajā laikā apgaismota ir tikai 
Mātes Latvijas skulptūra. 

Ar ziedojumiem un Rīgas domes 
piešķirtajiem līdzekļiem šogad pabeigta 
centrālā kapu laukuma un noslēdzošās 
sienas restaurācija. Savu sākotnējo 
izskatu ieguvusi Latvijas pilsētu ģerboņu 
galerija, kā arī strēlnieku un Mātes Latvijas 
skulptūras. Tāpat sakārtots ārējais mūra 
žogs un Svētās uguns altāra terases 
segums, uz kura iepriekš krājās lietus 
ūdens. No katastrofāla stāvokļa izglābtas 
kāpnes, kuras ved uz karavīru atdusas 
vietām, un atkal ir salasāmi uz sienām 
kaltie uzraksti. 

Nozīmīgi, ka pēc vairākiem gadiem 
centrālā kapu lauka sānu sienās atjaunotas 
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četras strūklakas – akas ar oriģinālajām un 
no jauna izgatavotajām vannām un citiem 
ornamentiem. Iepriekš strūklakas cieta no 
garnadžiem, kuri vēlējās iegūt krāsaino 
metālu. Vienu no oriģinālajām vannām 
Brāļu kapu darbiniece atrada tuvējā mežā. 
Kopš 2009. gada Rīgas pašvaldība Brāļu 
kapu memoriālā ansambļa restaurācijai 
piešķīrusi 787 581 eiro. No šiem līdzekļiem 
vairāk nekā 370 000 eiro ieguldīti šā gada 
remontdarbos, lai sakārtotu teritoriju līdz 
svētvietas simtgadei. (Neatkarīgā Rīta 
Avīze Latvijai, autore Lelde Veinberga)
Meņģelē un Taurupē atklātas divas 
piemiņas vietas 

Ogres novadā atklātas divas jaunas 
piemiņas vietas 20. gadsimta traģiskajos 
notikumos cietušajiem novadniekiem, 
portāls la.lv uzzināja pašvaldībā. 

Meņģelē ceturtdien (15. oktobrī) atklāts 
piemiņas vietas “Tiesaskalns” atjaunotais 
piemineklis, kas veidots, pieminot 1919. 
gada 28. februāri. Šajā dienā komunisti 
bez jebkāda iemesla noslepkavoja 
pagasta iedzīvotājus Ernestu Zilberu, 
Mārtiņu Kalniņu, Kārli Rozenkopu, Pēteri 
Ķirsi, Pēteri Muraško, Pēteri Andriksonu, 
Alfrēdu Litki. 

Padomju la ikā piemiņas zīme 
noslepkavotajiem tika nogāzta un iestumta 
purvā. 1988. gadā mežā obelisks nejauši 
uziets, izcelts no zemes un uzstādīts 
iepriekšējā vietā. Jauno piemiņas plāksni 
izgatavojis akmeņkalis Ojārs Lapsa. 

Savukārt Taurupes pamatskolas 
parkā jau vasaras nogalē izveidota 
piemiņas vieta pagājušā gadsimta 
traģiskajos laikmeta griežos cietušajiem 
taurupiešiem. Šī piemiņas zīme veidota 
četrām šķautnēm, un katra no tām veltīta 
kādam pagātnes notikumam. 

1905. gads – revolūcijas laikā Taurupes 
zemnieki nodedzināja Taurupes muižu un 
nogalināja baronu fon Tranzē. Uz akmens 
pamata daļas iegravēts gada skaitlis 

1905. Virs pamata no trim plāksnēm 
veidots simbolisks muižas siluets ar 
liesmām. Fonā redzama rekonstruētā 
Taurupes skola. 

1918. gadā nodibināto Latvijas 
brīvvalsti Brīvības cīņās aizstāvēja 
septiņi Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri – 
taurupieši: ģenerāļi Rūdolfs Bangerskis 
un Eduards Kalniņš; virsleitnants Jānis 
Tauriņš; kareivji, Blauu ģimenes pārstāvji 
– Roberts, Jānis, Eduards un Leopolds. 
Uz akmens pamata daļas iegravēts gada 
skaitlis 1918. No vienas plāksnes veidots 
simbolisks vairogs ar imitētu zobena 
cirtienu tajā. 

1940. gadā Padomju Savienība īstenoja 
Latvijas okupāciju. 1941.gada represijās 
cieta daudzi mūsu valsts iedzīvotāji, 
bet no Taurupes pagasta, pateicoties 
toreizējā izpildu komitejas priekšsēdētāja 
Roberta Ozoliņa varonīgajai nostājai, 
netika izvests neviens cilvēks. Uz akmens 
iegravēts gada skaitlis 1940 un izveidots 
simbolisks viena cilvēka stāvs. 

1949. gadā padomju vara no Taurupes 
uz Sibīrijas tālēm izsūtīja 101 taurupieti, 
tādēļ uz piemiņas akmens iegravēts 
gada skaitlis 1949. Virs pamata no trim 
plāksnēm veidots skaitlis 101. Daļas 
atdalītas. Vidējā daļā, kas attēlo nulli, 
iegravēta sāpju un asaru izgrauzta vaga. 
Pie pieminekļa pamata uz bruģa izbērti 
oļi, kas simbolizē asaras. (la.lv)
Reta sēne Pierīgā 

“Pusgadsimta atradums,” tā par 
oktobra sākumā biologu ekspedīcijā 
Pierīgas Mēdema purva apkārtnes 
mežos atrasto reto sēni – parazītisko 
samtbeku jeb ‘Xerocomus parasiticus’ 
saka biologs un tūrisma speciālists Juris 
Smaļinskis. Šī samtbeka nav parasta, jo 
tai vispirms nepieciešams cietpūpēdis, uz 
kura parazitēt. Sēnes kātiņi it kā izaug no 
pūpēža pamatnes. Tai tīk mitri lapu koku 
meži. ‘Xerocomus parasiticus’ izmanto 
pūpēža sēņotni un var uz tās sarasties 
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visai lielā skaitā, bet citādi – pēc skata 
beka, kas beka. 

Atraduma unikalitāte slēpjas tajā, 
ka līdz šim par parazītiskās samtbekas 
pastāvīgo mājvietu Latvijā uzskatīja 
tikai Moricsalas dabas rezervātu, kur tā 
konstatējama kopš 1931. gada. Kā rakstīts 
Latvijas Mikologu biedrības interneta 
vietnē, pirmo reizi minētā sēne Latvijā 
atrasta Priedainē 1903. gadā. 1988. gadā 
tā sastapta arī Slokas apkaimē, tomēr 
tagad uzskata, ka Slokas un Priedaines 
atradnes ir zudušas. Par Mēdema purva 
apkaimi Juris Smaļinskis bilst, ka atrast 
tik retu sēni cilvēka tik intensīvi izmantotā 
vidē ir brīnums. Purvs atrodas Ķekavas 
un Mārupes novada sadurē pie Baložiem. 
Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas 
vadītāja mikoloģe Inita Dāniele skaidro, 
ka parazītiskā samtbeka nav indīga un 
teorētiski ir ēdama, taču jāatceras, ka tā 
ir aizsargājama un ierakstīta Sarkanajā 
grāmatā. (Latvijas Avīze)
Atgādinājums par bēgļu gaitām 

Vakar (15. oktobrī) Nacionālajā 
bibliotēkā notika albuma “Baltijas bēgļi 
Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 
1944–1945” prezentācija. Tas aicina caur 
foto liecībām atgriezties 70 gadu senā 
pagātnē un atcerēties Otrā pasaules 
kara Baltijas bēgļus, izgaismojot “baltos 
plankumus” pagātnē. Albumu veidojuši 
Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas 
un socioloģijas institūta, LU Literatūras, 
folkloras un mākslas institūta un Latvijas 
Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas 
“Dzīvesstāsts” pētnieki. Līdz ar albuma 
atvēršanu Gaismas pilī atklāta arī izstāde 
“Pāri Baltijas jūrai: 1944–1945”, kas 
atgādina, ka 1944.–1945. gadā bēgļu 
gaitās uz Rietumiem bija spiesti doties 
200 000 Latvijas un 70 000 Igaunijas 
iedzīvotāju. (Latvijas Avīze)
19. oktobrī
Ja Krievija nolems konfliktēt ar NATO, 
Latvija var izrādīties vieta, kur uzsākt 

konfliktu 
Ja nākotnē Krievija nolems konfliktēt 

ar NATO, Latvija var izrādīties izdevīgākā 
vieta, kur uzsākt šo konfliktu, sestdien 
(17. oktobrī) intervijā Latvijas Televīzijas 
raidījumam «Panorāma» sacīja Latvijas 
vēstnieks NATO Indulis Bērziņš.Vienlaikus 
viņš pauda pārliecību, ka tā nenotiks, lai 
gan nenoliedza, ka situācija Krievijā 
var pasliktināties. «Mūsu sabiedrotie 
pietiekoši nopietni definējuši, kas notiks, 
ja Krievija iedomātos kaut ko tādu darīt,» 
sacīja Bērziņš. 

Tāpat viņš pauda, ka gadījumā, ja 
nav iespējama draudzīga sadarbība ar 
Krieviju, «nekas cits neatliek, kā piekraut 
māju pilnu ar ieročiem, lai parādītu 
kaimiņam, ka te nav vērts bāzt savus 
pirkstus iekšā». 

Uz jautājumu, vai  Latvi ja nav 
iesaistījusies bruņošanās sacensībās, 
Bērziņš teica: «To uzsāka Krievija.» Tāpat 
viņš pauda, ka ir svarīgi, lai Latvijā nebūtu 
cilvēku, kuri vēlētos tā dēvētos zaļos 
cilvēciņus redzēt kā atbrīvotājus. (tvnet.lv)
Igaunijas ministrs mudina Latviju 
investēt robežas drošībā 

Igaunija robežas būvniecībā ar Krieviju 
plāno investēt 75 miljonus eiro, un arī 
Latvijai jāinvestē robežas drošībā, šādu 
ieteikumu intervijā LNT raidījumam “LNT 
Ziņu TOP 10” minēja Igaunijas iekšlietu 
ministrs Hanno Pevkurs. “Katra investīcija 
robežas drošībā ir ļoti labs ieguldījums,” 
uzskata ministrs. Viņš stāstīja, ka Igaunija 
nolēmusi būvēt robežu starp Krieviju 
un Igauniju, trīs četros gados investējot 
apmēram 75 miljonus eiro. “Cik es zinu, 
Latvija ir nolēmusi būvēt un investēt 
robežas konstrukcijā apmēram 20 
miljonus eiro. Tas varbūt ir mans ieteikums 
Latvijai - ja jūs kaut kur investējat, tad 
jums ir jāinvestē robežas drošībā,” teica 
Pevkurs. 

“Ja mēs skatāmies uz to, ka tiks būvēta 
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Igaunijas-Krievijas robeža, bet Latvija to 
pašu nedarīs - ir tikai daži kilometri starp 
Latvijas, Igaunijas, Krievijas robežām, un 
nebūs grūti no Krievijas ienākt Latvijā un 
pēc tam Igaunijā,” savu pozīciju pamatoja 
ministrs. 

Vaicāts par nozīmīgākajām jomām, 
kurām uzmanība būtu jāpievērš visām 
trīs Baltijas valstīm koordinēti, viņš 
minēja visu, kas saistīts ar Krievijas 
uzvedību. “Laba sadarbība, ko varam 
veikt pretizlūkošanas laukā, skatoties 
uz to, ko dara Krievija, kā jau minēju, ir 
robežas būvēšana. Tas ir ļoti svarīgi,” 
norādīja Pevkurs. Krievijas uzvedību 
viņš uzskata par lielāko draudu, bet otrs 
ir situācija ar bēgļiem Eiropā. 

“Ja mēs paskatāmies uz pēdējām 
tendencēm Eiropā, tad noteikti mums 
jābūt ļoti uzmanīgiem, skatoties uz 
to, kas notiek Polijā, redzam cilvēku 
kustību uz Baltijas valstīm. Tad noteikti ir 
jābūt “zvanam”, kurš iezvanās, jo citādi 
šie cilvēki sāks pārvietoties uz Somiju 
un Zviedriju. Lai izvairītos no tā, nav 
iespējams, ka mēs somu un zviedru 
kolēģiem sakām, ka neko nedarīsim. Tā 
nav opcija,” uzskata Pevkurs. 

Pēc viņa stāstītā, robežkontrole 
tiek uzlabota arī tāpēc, lai cīnītos 
ar kontrabandu. Ministra vērtējumā 
patlaban muita darbu veic labi. Degvielas 
kontrabanda vairs neesot liela problēma, 
jo ir ļoti strikti regulējumi. “Mēs vairs 
neredzam “Vo lkswagen Passat ” 
automašīnas uz savām robežām,” teica 
ministrs. 

Arī cigarešu un alkohola kontrabanda 
tiekot vairāk vai mazāk kontrolēta. 
Cigaretes gan joprojām esot problēma. 
“Un tas ir vēl viens iemesls robežas 
būvniecībai, kāpēc mēs ieguldām tik daudz 
pūļu, lai iegūtu ļoti labu robežkontroli. 
Dažos gados tā būs gatava, tad mums 
būs 100% elektroniska robežkontrole, līdz 
ar to nebūs nekādas iespējas, ka kāds 

pārnesīs kaut ko pār robežu, mums to 
nezinot,” skaidroja Pevkurs. 

Lūgts komentēt Latvijas un Igaunijas 
dienestu sadarbību “Latvijas dzelzceļa” 
valdes priekšsēdētāja Uģa Magoņa 
aizturēšanā, viņš teica, ka tas nav 
izņēmuma gadījums šādā sadarbībā. “Es 
varu jums dot piemēru, kur mēs arestējām 
cilvēku kontrobandistus Polijā, bet tas viss 
sākās Narvā, Igaunijā. Bija laba sadrbība 
ar Baltijas valstīm un Poliju. Arests notika 
Polijā,” atcerējās ministrs. 

Viņš uzsvēra, ka laba sadarbība, lai 
cīnītos ar noziegumiem, ir būtiska. “Jūsu 
minētajā gadījumā bija speciāla griba no 
Latvijas puses un mēs palīdzējām Latvijas 
kolēģiem,” piebilda Pevkurs. (irir.lv)
Ar plašu sarīkojumu programmu 
pieminēs Brāļu kapu simtgadi 

Atzīmējot Rīgas Brāļu kapu simtgadi, 
Rīgas pieminekļu aģentūra kopā ar 
sadarbības partneriem no 22. oktobra līdz 
28. oktobrim rīkos dažādus pasākumus, 
tai skaitā starptautisku konferenci, portāls 
la.lv uzzināja Rīgas domē. 

Ceturtdien, 22 .oktobrī pulksten 13 
Sv.Pētera baznīcā tiks atklāta fotoizstāde 
“Rīgas Brāļu kapiem 100. Pagātne 
un šodiena”, kamēr 23. oktobrī no 
pulksten 9 līdz 16 Rīgas domē notiks 
Starptautiska konference “Rīgas Brāļu 
kapiem 100. Memoriāli Rīgā, Latvijā, 
Eiropā – problēmas un risinājumi. To 
uzturēšana, saglabāšana un izmantošana 
publiskajā pilsētvidē. Pieredze un prakse”, 
bet pulksten 14 Latvijas Kara muzeja 
filiālē “Ziemassvētku kauju muzejā”, 
Jelgavas novada Valgundes pagasta 
“Mangaļos” notiks piemiņas pasākums 
Pirmā pasaules kara laikā kritušajiem 
latviešu strēlniekiem. 

Galvenie pasākumi paredzēti 28. 
oktobrī – pulksten 14 notiks svinīga 
ceremonija un svētbrīdis Rīgas Brāļu 
kapos, pulksten 18 paredzēta fotoizstādes 
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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

“Brīvības piemineklim 80″ atklāšana 
Sv.Pētera baznīcas mazajā zālē, bet 
pulksten 19.30 Sv. Pētera baznīcā notiks 
Brāļu kapu simtgadei veltīts koncerts. 

Brāļu kapi Rīgā ir izcilākais un lielākais 
memoriālais ansamblis Latvijā. Ar savu 
dziļo māksliniecisko izteiksmi un tajā 
pausto ideju, kuras autori ir tēlnieks 
Kārlis Zāle, ainavu arhitekts Andrejs 
Zeidaks, arhitekti Pēteris Feders un 
Aleksandrs Birzenieks, memoriāls ir 
Latvijas nacionālais lepnums. Kapos 
guldīti vairāk nekā 2000 Pirmajā pasaules 
karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās 
(1915–1920) kritušie karavīri, to skaitā 
ap 200 nezināmie. Pirmie trīs kritušie 
strēlnieki tika apbedīti 1915. gada 28. 
oktobrī (15. oktobrī pēc vecā stila). [...] 
(la.lv)
Klātesot Skalbes mazdēlam, atvērs 
“Mūža rakstu” 7. sējumu 

Apgāds “Mansards” pirmdien, 19. 
oktobrī pulksten 18 grāmatu un kultūrpreču 
mājā “NicePlace Mansards” atvērs 
Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” 7. sējumu, 
portāls la.lv uzzināja apgādā. Grāmatas 
atvēršanā piedalīsies sastādītājs Ilgonis 
Bērsons un Kārļa Skalbes mazdēls, 
arhitekts un dizainers Andrejs Legzdiņš 
(Zviedrija). 

7. sējums aptver 1920. un 1921. gadā 
sarakstīto dzeju, prozu un publicistiku. 
Grāmatas sastādītājs un Kārļa Skalbes 
dzīves gājuma apraksta autors – Ilgonis 

Bērsons, redaktors – Jānis Čākurs, 
dizaina autors – Zigmunds Lapsa. 

“Mūža rakstu” idejas autors un 
sastādītājs literatūrzinātnieks Ilgonis 
Bērsons skaidro, ka 7. sējumā ietilpst 
daudz rakstu no periodikas, tādējādi 
veidojot unikālu materiālu un foto 
pirmpublicējumus, līdzīgi kā iepriekšējos 
sējumos. Dzīves vēstījumā galvenokārt 
izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva fondi. 

“Mūža rakstu” 7. sējumā ievietoti 
Skalbes dzejoļi, pasakas, raksti, tostarp 
“Itālijas ceļojuma piezīmes”, deputāta 
runas Latvijas Tautas padomes un Latvijas 
Satversmes sapulces sēdēs, kā arī 
vēstules. (la.lv)
20. oktobrī
Bažījas, ka tiek veidots jauns bēgļu 
plūsmas ceļš līdz pat Latvijai 

Pastāv bažas, ka slēdzot Eiropas 
ārējo robežu dienvidaustrumos, tiek 
veidots jauns bēgļu plūsmas ceļš līdz 
pat Latvijai, otrdien (20. oktobrī) intervijā 
LTV raidījumam “Rīta Panorāma” sacīja 
Ministru prezidente Laimdota Straujuma 
(V). 

Premjerministri īpaši satrauc pēdējā 
laika notikumi, kad Latvijas un Baltkrievijas 
robežu sākuši šķērsot lielas bēgļu grupas, 
piemēram, no Irākas. “Tās ir zināmas 
bažas, ne tik daudz par mūsu robežas 
aizsardzības spēju, bet par to, ka Eiropas 
dienvidaustrumos, slēdzot Eiropas ārējo 
robežu Horvātijā un citās valstīs, tiek 
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meklēts vai veidots jauns ceļš bēgļu 
plūsmai, kas var novest līdz pat Latvijai,” 
sacīja Straujuma. 

Viņa arī piebilda, ka ceļš līdz Latvijai 
bēgļiem ir diezgan tāls, bet nevarot 
izslēgt, ka tas ir iespējams. Ministru 
prezidente šos jautājumus plānojot arī 
pārrunāt ar iekšlietu ministru un spriest 
par potenciālajiem pasākumiem Latvijas 
robežas stiprināšanā. 

Jau ziņots, ka par valsts robežas 
nelikumīgu šķērsošanu aizturētos 29 
Irākas pilsoņus Valsts robežsardze (VRS) 
plāno nodot Baltkrievijai, aģentūru Leta 
informēja VRS preses pārstāve Kristīne 
Pētersone. Pagājušajā nedēļā Kaplavas 
pagastā par Latvijas-Baltkrievijas valsts 
robežas nelikumīgu šķērsošanu robežsargi 
aizturēja 29 Irākas valsts piederīgos. Šī ir 
lielākā vienā reizē aizturētā nelegālo 
imigrantu grupa. Savukārt 1. oktobrī par 
valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu 
tika aizturēti 28 Irākas pilsoņi. Pēc 
apstākļu noskaidrošanas gūti pierādījumi 
tam, ka aizturētās personas uzturējušās 
Baltkrievijas teritorijā. [...] (irir.lv)
Koalīcija atbalsta Imanta Ziedoņa 
muzeja izveidošanu 

Koalīcija kopumā atbalsta Imanta 
Ziedoņa muzeja izveidošanu, pirmdien 
(19. oktobrī) pēc koalīcijas padomes 
sēdes paziņoja Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma (V). 

Jūlijā viena no fonda “Viegli” veidotājām 
Žaneta Jaunzeme-Grende pastāstīja, ka 
nolūkā lielākam apmeklētāju skaitam 
padarīt pieejamu Ziedoņa muzeju, to 
varētu izveidot arī Rīgā. Tas esot nolemts, 
satiekoties ar Imanta Ziedoņa ģimeni un 
draugiem, kā arī muzeja mākslinieku Jāni 
Mitrēvicu, vēsta Leta. 

“Muzejs nav domāts masām, bet 
cilvēku, kuri gribētu iepazīt Ziedoni, ir 
daudz. Tāpēc pieņēmām lēmumu, ka 
veidos vēl vienu muzeju, lai piedāvātu 

cilvēkiem plašāku ieskatu par Imanta 
daiļradi un mantojumu, lai varētu viņu 
sastapt vieglāk. Ziedoņa vasaras mājā 
“Dzirnakmeņi” nav tik lielas kapacitātes, un 
tā nekad nebūs liela,” stāstīja Jaunzeme-
Grende. 

Jūli jā notika sarunas ar Rīgas 
domi, ka Ziedoņa muzeju varētu ierīkot 
vienā no Rīgas bibliotēkām, savienojot 
ekspozīciju ar lasītavu. Pieejamību 
Ziedoņa mantojumam šādā radošā telpā 
varētu nodrošināt 2018. gadā, kad Latvijas 
svinēs simts gadu jubileju. 

Savukārt Ziedoņa muzejs vasaras 
mājā “Dzirnakmeņi”, Murjāņos, tapis kā 
netipisks muzejs, lai cilvēkus ne tikai 
iepazīstinātu ar Ziedoni, bet arī aicinātu 
uz jaunradi. Dzejnieks esot teicis, ka 
vēlas muzeju, kas nav muzejs. Pēc viņa 
domām, tam jābūt tādam, kur cilvēki var 
apsēsties, dzert tēju pie viņa kamīna un 
justies kā mājās, it kā viņš pats būtu tikko 
izgājis, lai tūlīt atgrieztos. Šo muzeju 
iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt jau 
kopš augusta, attiecīgi piesakoties. (irir.lv)
21. oktobrī
Krieviņš: Valsts pārvaldē ierēdņu skaits 
var samazināties par 2000 cilvēku 

Valsts pārvaldē plānotā reforma 
un ierēdņu mazināšana nenotiks kā 
krīzes gados, kad to skaits tika mazināts 
lineārā veidā, bet tā tiks rūpīgi izvērtēta, 
lai no pašreizējiem 11 000 ierēdņu 
valsts pārvaldē paliktu strādāt aptuveni 
9000, šorīt (21. oktobrī) intervijā “Rīta 
Panorāma” stāstīja Valsts kancelejas 
vadītājs Mārtiņš Krieviņš. 

Pēc Krieviņa domām, Latvi jas 
ierēdniecības struktūra arvien nav 
optimāla, lai gan tā vienreiz piedzīvojusi 
krasu samazinājumu. Taču tagad, domājot 
par reformu īstenošanu valsts pārvaldē, 
tiks piedomāts par pakalpojuma kvalitāti, 
kā tos valsts pārvalde sniegt iedzīvotājiem, 
ziņo Leta. 
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Lai ierēdņu skaitu samazinātu 
pakāpeniski un pārdomāti, Valsts 
kanceleja kopā ar Finanšu ministrija 
sāks analizēt ministriju budžetus, tādējādi 
izvairoties no situācijas, ka viss tiek 
darīts uz ātru roku. “Nekādā ziņā šis 
izvērtēšanas process netiks sasteigts, ja 
mēs steigsimies, tad iebridīsim vēl dziļāk 
mežā,” piebilda Krieviņš. 

Štatu samazināšana gaida arī pašu 
Valsts kanceleju, jo, pēc Krieviņa domām, 
sākumā jāsakārto pašam sava mājvieta, 
tādējādi kļūstot par paraugu citām valsts 
pārvaldes iestādēm. Kā piemēru viņš 
minēja, ka pašlaik Valsts kancelejā notiek 
darbības izvērtējums, kura rezultāti būs 
zināmi novembrī. Tad arī būs zināms, 
no kādām štata vietām varēs atteikties. 
(irir.lv)
Vējonis: Iespējamā ierēdņu skaita 
mazināšana nedrīkst nodarīt ļaunumu 
valsts pārvaldei 

Prezidents pēc tikšanās ar Ministru 
prezidenti Laimdotu Straujumu (V) 
atgādināja, ka, veidojot nākamā gada 
budžetu un plānojot budžetu vidējā 
termiņā, viņa uzstādījums valdībai bija 
un būs, ka mums ir rūpīgi jāpārvērtē visas 
funkcijas valsts pārvaldē un jāsamazina 
bāzes izdevumi. 

Jebkura iespējamā valsts pārvaldē 
strādājošo ierēdņu skaita samazināšana 
ir jāvērtē pēc būtības, lai tā nenodarītu 
lielāku ļaunumu valsts pārvaldei, uzskata 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

«Tas arī būs uzdevums nākamajā gadā 
valdībai pirmajā pusgadā līdz jaunajam 
budžeta plānošanas ciklam, lai atrastu 
līdzekļus, kur veikt samazinājumus, 
tostarp attiecībā uz ierēdņu skaitu,» sacīja 
Vējonis. Viņš gan uzsvēra, ka tas nevar 
būt pašmērķis, jo mums valsts pārvaldē 
jānodrošina kvalitāte. 

«Daudzās ministrijās ekonomiskās 
krīzes mazinājuma apstākļos tika veiktas 
neadekvātas, lineāras ierēdņu skaita 

samazināšanas, kas ir novedušas pie 
ierēdņu kvalitātes pazemināšanās,» 
turpināja prezidents. Viņš arī uzsvēra, ka 
to var redzēt atsevišķu ministriju darbā, 
nespējot sagatavot attiecīgus Ministru 
kabineta noteikumus Eiropas fondu 
izmantošanai. «Tādēļ jebkura iespējamā 
ierēdņu skaita samazināšana ir jāvērtē 
tiešām pēc būtības, lai nenodarītu lielāku 
ļaunumu valsts pārvaldei,» piebilda 
Vējonis. 

Prezidents arī norādīja, ka ierēdņiem 
jānodrošina konkurētspējīgas algas, 
jo pretējā gadījumā plūsma no valsts 
pārvaldes uz privāto sektoru joprojām ir 
novērojama. «Ja gribam augstu kvalitāti, 
tad nepieciešama konkurētspējīga alga,» 
sacīja prezidents. 

Tikmēr Straujuma atzina, ka ļoti 
pozitīvi vērtē Valsts kancelejas vadītāja 
Mārtiņa Krieviņa darbu, jo materiāli, kurus 
viņš līdz šim ir iesniedzis, ir ļoti labas 
kvalitātes. «Valsts pārvaldes sakārtošana 
ir viens no Krieviņa uzdevumiem. Es 
nezinu par 2000, bet ir skaidrs, ka mums 
ir funkcijas, kas šobrīd, iespējams, nav 
nepieciešamas,» sacīja remjere. 

Runājot par algām, valdības vadītāja 
gan norādīja, ka algas varētu palielināt 
tiem, kuri izpilda savas funkcijas. 
«Manuprāt ir svarīgāk, lai cilvēks 
izpilda darbu, nevis cilvēku skaits valsts 
pārvaldē,» viņa piebilda. [...] (tvnet.lv)
Brāļu kapos pārapbedīs Tīreļpurvā 
kritušu latviešu strēlnieku 

Ar militāru godu Brāļu kapos 28. oktobrī 
pulksten 10 pārapbedīs Tīreļpurvā atrastā 
latviešu strēlnieka Andreja Kurpnieka 
mirstīgās atliekas, informē Kara muzejs. 

Apmēram p i rms  gada  ne tā lu 
no Latv i jas Kara muzeja f i l iā les 
“Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi” 
Jelgavas novada Valgundes pagastā bija 
atrastas 1. pasaules kara Ziemassvētku 
kauju laikā kritušā karavīra mirstīgās 
atliekas, kas pēc klātesošā apbalvojuma: 
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Nākamais Ritums būs 2015. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2015. g. 15. NOVEMBRIM.

Krievijas Impērijas Sv. Jura krusta 4. 
šķiras numura tika identificēts kā 3. 
Kurzemes latviešu strēlnieku pulka 
jefreitors Andrejs Kurpnieks, pastāstīja 
Kara muzeja Informāijas daļas vadītājs 
Mārtiņš Mitenbergs. Izmantojot Latvijas 
un Krievijas Federācijas arhīvos esošo 
informāciju, tika noskaidrots, ka Andrejs 
Kurpnieks dzimis 1890. gada 9. oktobrī, 
Krievijas Impērijas Kurzemes guberņas 
Grobiņas apriņķa Vērgales pagastā, 
pabeidzis pagasta skolu un pirms 1. 
pasaules kara dzīvojis Liepājā, kur 
strādājis par ratnieku. 1915. gadā A. 
Kurpnieks iestājās Krievijas Impērijas 
armijā kā brīvprātīgais, bet 1916. gadā 
pēc personīgā lūguma bija pārcelts uz 
latviešu strēlnieku bataljoniem. Dienēja 
3.Kurzemes latviešu strēlnieku bataljonā 
(vēlāk pulkā) izlūkkomandā. 

Par kaujām Nāves salā (1916. gada 
vasarā) A. Kurpnieks apbalvots ar Sv. 
Krusta 4. šķiru. Piešķirta jefreitora dienesta 
pakāpe. Piedalījies 1916./1917. gadu mijā 
notikušajās Ziemassvētku kaujās, kritis 
1917. gada janvārī. A. Kurpnieka mirstīgās 
atliekas atrastas vietā, kur 1917. gada 
5. janvārī notika 3. Kurzemes latviešu 
strēlnieku pulka 1. bataljona uzbrukums 
Vācijas armijas pozīcijām, tāpēc var 
pieņemt, ka A. Kurpnieks ir kritis tieši šajā 
dienā. Par varonību A. Kurpnieks pēc 
nāves bijis apbalvots ar Sv.Jura krusta 
3. šķiru. 

Gandrīz gadsimtu kaujā kritušais 
varonīgais latviešu karavīrs bija atradies 
neapbedīts kaujas laukā, bet šomēnes 
viņu ar militāru godu apbedīs Rīgas 
Brāļu kapos,  pauda Mitenbergs. 
Pārapbedīšanas organizatori – Rīgas 

Pieminekļu aģentūra, Latvijas Kara 
muzejs un Nacionālie Bruņotie spēki. 
(la.lv) 
22. oktobrī
Latvija par vairākiem miljoniem pirks 
raķetes no Zviedrijas 

Zviedr i jā šodien (22.  oktobrī ) 
a izsardzības min is t rs  Raimonds 
Bergmanis (ZZS) ar Zviedrijas uzņēmuma 
SAAB Dynamics AB Ziemeļvalstu un 
Baltijas valstu tirgus vadītāju Annu Frojdu 
parakstīja līgumu par raķešu iegādi tuvās 
darbības pretgaisa aizsardzības raķešu 
sistēmai RBS- 70, aģentūru Leta informēja 
Aizsardzības ministrija. 

“Pretgaisa aizsardzība ir viena no 
mūsu valsts aizsardzības stiprināšanas 
prioritātēm. Līgums ar SAAB Dynamics AB 
mūsu pretgaisa aizsardzības spējas tikai 
nostiprinās un izvirzīs augstākā kvalitātes 
līmenī. Zviedrija ir sens Latvijas partneris 
pretgaisa aizsardzības apmācībā. Mūsu 
sadarbība ilgst vairāk nekā desmit gadus. 
Ir simboliski, ka tā sākās 2004. gadā, 
kad iestājāmies NATO. Pateicoties šai 
sadarbībai, ir apmācīts liels skaits Latvijas 
karavīru,” norāda Bergmanis. 

Raķetes paredzētas bruņoto spēku 
rīcībā esošās tuvās darbības pretgaisa 
aizsardzības raķešu sistēmas RBS-70 
ieročiem, kas 2005. gadā arī tika iegādāti 
no firmas SAAB Dynamics AB. Līgums 
paredz raķešu un ar tām saistītās iekārtas 
iegādi, apmācību, kā arī iespēju papildu 
pasūtījumiem. 

Raķešu iegādes Latvijai paredzētas 
2015. un 2016. gadā ar atvērtu iespēju tās 
turpināt arī 2017. gadā. 2015.-2016. gada 
pamatpiegādes līguma kopējā summa ir 
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3,67 miljoni eiro. Savukārt papildu 3,12 
miljoni eiro paredzēti iespējai turpināt 
iegādes arī 2017. gadā. 

“Mēs esam ļoti pagodināti, ka Latvija 
ir pieņēmusi lēmumu arī turpmāk pasūtīt 
pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas 
RBS-70 raķetes. Šis solis demonstrē 
Latvijas uzticamību pretgaisa aizsardzības 
raķešu sistēmai RBS-70, kā arī norāda uz 
kvalitāti ražošanā un atbalsta sniegšanā. 
Pretgaisa aizsardzības raķešu sistēma 
RBS-70 ir moderna un tā ilgi kalpo, tāpēc 
arvien vairāk klientu izvēlas to iegādāties, 
kas sniedz iespēju nepārtraukti to pilnveidot 
un pielāgot jaunām vajadzībām,” uzsver 
Frojda. 

Kopumā 19 valstis ir iegādājušās 
vairāk kā 1 600 tuvās darbības pretgaisa 
aizsardzības raķešu sistēmu RBS-70, kā 
arī vairāk nekā 17 000 raķešu. 

Nacionālo bruņoto spēku attīstības 
plāns 2012.-2024. gadam kā vienu no 
prioritātēm paredz pretgaisa aizsardzības 
spēju attīstīšanu. (diena.lv)
Ikstens: Pagātnes pieredze ļauj veikt 
secinājumus par mūsdienu diasporas 
attīstību 

Latvijas pagātnes pieredze, kas 
saistīta ar diasporu, ļauj veikt secinājumus 
arī par mūsdienu diasporu un tās attīstību, 
uzskata Latvijas Universitātes prorektors 
Jānis Ikstens. 

Atklājot (22. oktobrī) konferenci par 
diasporas bērnu un jauniešu izglītības 
iespējām, Ikstens norādīja, ka attīstība 
nākotnē nav iedomājama bez sabiedrības 
jaunākās grupas - bērniem un jauniešiem. 
Par viņiem pēdējos gados izteikts “daudz 
trauksmainu vārdu”, sacīja Ikstens, 
piebilstot, ka tas nav noticis nepamatoti. 

Par šo sabiedrības grupu veiktie 
pētījumi un prognozes veicinājuši 
rīcībpolitikas instrumentu izstrādi un 
ieviešanu, pauda Ikstens. Tomēr viņš 
uzskata, ka, visticamāk, vēl ir pāragri runāt 

par to, kā šie pasākumi darbojas un kādi 
ir panākumi. 

“Mūsu traģēdija un priekšrocība 
vienlaikus ir, ka varam runāt ne tikai par 
21. gadsimta diasporu, bet varam analizēt 
arī to, kas notika citos gadsimtos,” sacīja 
Ikstens. Viņš uzsvēra, ka, balstoties uz 
šo pieredzi, var veikt secinājumus par to, 
kā var attīstīties arī mūsdienu diaspora. 
(diena.lv)
Balvas par mūža ieguldījumu saņems 
Dumpis un Jakovļevs 

“Spēlmaņu nakts 2015″ balvu “Par 
mūža ieguldījumu teātra mākslā” šogad 
saņems Latvijas Nacionālā teātra aktieri 
Uldis Dumpis un Ģirts Jakovļevs, aģentūra 
BNS uzzināja Latvijas Teātra darbinieku 
savienībā. 

Ceturtdien (22. oktobrī) Dailes 
teātrī tika paziņoti Gada balvas Teātrī 
“Spēlmaņu nakts 2014/2015″ balvas “Par 
mūža ieguldījumu teātra mākslā” ieguvēji, 
kā arī atklāts ikgadējais Spēlmaņu 
nakts skatītāju balsojums un tam veltītā 
ekspozīcija Dailes teātrī. 

Gada balva teātrī “Spēlmaņu nakts” tiks 
rīkota 23. novembra vakarā, kad uz Dailes 
teātra skatuves tiks godināti sezonas 
spilgtākie un veiksmīgākie individuālie 
sniegumi un Latvijas profesionālo teātru 
iestudējumi, kā arī pasniegta balva “Par 
mūža ieguldījumu teātra mākslā”. 

Arī šogad, līdzās žūrijas vērtējumam, 
skatītāji ir aicināti izteikt savu viedokli, 
balsojot par gada labāko izrādi, labāko 
aktrisi un aktieri. Balsojuma kastes 
būs pieejamas 11 teātros visā Latvijā – 
Latvijas Nacionālajā teātrī, Dailes teātrī, 
Jaunajā Rīgas teātrī, Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātrī, Valmieras Drāmas 
teātrī, Liepājas teātrī, Daugavpils teātrī, 
Leļļu teātrī, Latvijas Nacionālajā operā, 
“Dirty Deal Teatro” un Ģertrūdes ielas 
teātrī. Elektroniski iespējams nobalsot 
“Spēlmaņu nakts” oficiālajā interneta 
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Turpinājums 42. lpp

vietnē spelmanunakts.lv, kā arī Teātris.
zip (Latvijas sabiedrisko mediju portālā 
lsm.lv). [...] (la.lv)
Pēc dalības prestižā konkursā latviešu 
pianists saņem vilinošus piedāvājumus 

Dalība Starptautiskajā Friderika 
Šopēna konkursā Latvijas pianistam 
Georgijam Osokinam pavērusi ceļu 
starptautiskai darbībai, jo viņš saņēmis 
piedāvājumu parakstīt līgumu ar divām 
poļu un vienu japāņu koncertaģentūru, 
informēja publicitātes koordinatore 
Aira Laiviņa. Tāpat pianists saņēmis 
uzaicinājumu koncertēt Šveicē, Polijā un 
Japānā, kā arī izdot trīs solo albumus un 
izpildīt īpaši viņam veltītu klavierkoncertu. 

Šopēna konkursā, kas norisinājās 
Varšavā no 3. oktobra līdz 21. oktobrim, 
Osokins kļuva par diplomandu un 
4000 eiro prēmijas ieguvēju. Pianista 
harismātiskā personība konkursa laikā 
kļuvusi teju par galveno diskusiju tēmu 
Polijas Nacionālajā filharmonijā, medijos 
un interneta vidē, jo vieni viņu uzskata 
par ģēniju, salīdzinot ar Salvadoru Dalī, 
bet citiem viņa interpretācijas šķiet pārāk 
inovatīvas. Turklāt Osokina spēles stils, 
kas pilnībā atšķiras no konkursu tradīcijām, 
iejūsmojis arī ierasti konservatīvo žūriju, 
sacīja Laiviņa. 

No 455 šogad konkursā dalību 
pieteikušajiem pianistiem ceturtajā 
konkursa kārtā bija nonākuši vien desmit 
dalībnieki, to vidū arī Osokins. Finālā 
mūziķus no ASV, Japānas, Kanādas, 
Poli jas, Dienvidkorejas, Krievijas, 
Horvātijas un Latvijas vērtēja žūrija 
17 personu sastāvā. Konkursā pirmo 
vietu ieguva dienvidkorejiešu pianists 
Seondžins Čo, otro vietu ieguva 26 gadus 
vecais kanādiešu mūziķis Čārlzs Ričards-
Hemlins, bet trešajā vietā ierindojās 
ķīniešu izcelsmes amerikāniete Keita Liu. 
(apollo.lv)
23. oktobrī

Precizētā bēgļu uzņemšanas plāna 
izpildei vajadzīgi deviņi miljoni eiro 

Latvijas Iekšlietu ministrijas (IeM) 
p rec i zē tā  pa tvē ruma mek lē tā ju 
uzņemšanas plāna īstenošanai divos 
gados kopumā nāktos tērēt 15,45 miljonus 
eiro un 8,93 miljoni eiro no šīs summas 
būtu jārod nacionālajā budžetā, liecina 
plāna projekts, kas iesniegts izskatīšanai 
27. oktobra valdības sēdē. 

Kopējais papildus nepieciešamais 
finansējums 2016. un 2017. gadā veido 
15 453 442 eiro. Eiropas Savienības (ES) 
fondu finansējums plānots 6 525 506 eiro 
apmērā, bet valsts budžeta finansējums 
iecerēts 8 927 936 eiro apmērā. 

Apjomīgākās izmaksas būs vajadzīgas 
IeM patvēruma meklētāju izmitināšanas 
centra «Mucenieki» ēku un katlumājas 
pārbūvei, papildu resursu piesaistīšanai 
aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo 
imigrantu izmitināšanai, kā arī papildu 
pagaidu uzņemšanas telpu piesaistīšanai. 
Tāpat apjomīgas izmaksas paredzētas 
papildu divu korpusu izbūvēšanai 
centrā «Mucenieki» un jauna korpusa 
«Bundulīši» izbūvēšanai. Kopumā 
minētajiem projektiem plānots tērēt 7 
461 354 eiro. Kā jau iepriekš izskanējis, 
precizētajā plānā IeM atteikusies no 
idejas par multifunkcionālā centra izveidi 
Mucenieku ciemā un Mucenieku stadiona 
rekonstrukcijas. 

Izglītības un zinātnes ministrijai būs 
vajadzīgi 1 363 643 eiro, lai nodrošinātu 
latviešu valodas mācību procesu 
patvēruma meklētāju izmitināšanas 
centrā pirmos trīs mēnešus, bērnu un 
jauniešu izglītības nodrošināšanai un 
citiem pasākumiem. 

Labklājības ministrijai būs nepieciešami 
2 449 300 eiro, lai patvēruma meklētājiem 
piesaistītu sociālos darbiniekus un 
individuālos konsultantus, kuri sniegtu 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
NOVEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Draudzes 

dienas un Reformācījas svētku  
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Sprediķos māc.Gunis Balodis.

Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 
angļu valodā ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Latvijas 
Valsts svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

Svētdien, 22. plkst. 10.00 – Mirušo 
piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 29. plkst. 10.00 – 1. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

DECEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – 2.Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

DRAUDZES DIENAS
Šogad atzīmēsim Reformācijas 

svētkus ar Draudzes  dienām. Tās 
notiks sestdien, 31. oktobrī un 

svētdien, 1.novembrī.
Galvenais lektors būs mācītājs Guntars 

Baikovs, kas patreiz kalpo austrāliešu 
Luterāņu baznīcā, Dienvidaustrālijā.

Piedalīsies arī viesu mācītāji Gunis 
Balodis un Dainis Markovskis.

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

NOVEMBRĪ
Svētdien, 1. J.Turmanis
Svētdien, 8. J.Rīmanis
Svētdien, 15. A.Kristovskis
Svētdien, 22. U.Hāgens
Svētdien, 29. J.Trumpmanis
DECEMBRĪ
Svētdien, 6. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien, 1. L.MacPherson
Svētdien, 8. L.MacPherson
Svētdien, 15. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 22. R.Plikše/L.Vilciņa 
Svētdien, 29. M. Timermane/A.Zodiņa 
DECEMBRĪ
Svētdien, 6. T.Koškina/V.Parcell
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
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un citām saimnieciskām lietām lūdzam 
griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Un Es viņiem esmu darījis zināmu 

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

Lai slavēts Tas Kungs! Alleluja.
R.S. 

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
NOVEMBRĪ

Svētdien, 1. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 Kapu svētki 

Rukvudā, latviešu nodalījumā.
Svētdien, 15. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 22. plkst. 09.30 Mirušo 

piemiņas dienas dievkalpojums.
Svētdien, 29. plkst. 9.30 I Adventes 

dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 

Svētdien, 1.  Olafs Šics
Svētdien, 8.  Juris Liepiņš
Svētdien, 15.  Olafs Šics 
Svētdien, 22.  Olafs Šics  
Svētdien, 29.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1. Gundega Zariņa
Svētdien, 8. Biruta Apene
Svētdien, 15. Gundega Zariņa
Svētdien, 22. Gundega Zariņa
Svētdien, 29. 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 
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Nr 667 2015. g. novembrī

saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
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

GOLFS
Austrālijas Latviešu 2015. g. Meistar-
sacīkstes golfā.

Golfs latviešu sportistu vidū Austrālijā 
jau bija populārs kopš 1950.tiem gadiem 
un sacīkstes tika rīkotas šad un tad 
Kultūras dienu laikā, bet nekad tās 
sacīkstes netika atzītas kā Austrālijas 
Latviešu meistarsacīkstes golfā. Sidnejā 
Olimpijas sporta klubs nodibināja golfa 
nodaļu un to 40 gadus vadīja Arnolds 

Gūtmanis, sacīkstes notika vienu reizi 
mēnēsī un dalībnieki izcīnīja vairākas 
ceļojošās balvas kuŗas tagad glabājās 
Daugavas Vanagu namā Bankstaunā. 
Olimpijas Golfa klubs izbeidza darbību 
2010. gadā.

Daugavas Sporta kopas vadītājs 
Andris Andersons ierosināja rīkot 
Austrālijas Latviešu meistarsacīkstes 
golfā un tam bija liela piekrišana 

Uzvarētāji Pēteris Baumanis un  
Andris Andersons
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Sidnejas golfistu vidū. Pirmās ALM 
sacīkstes golfā notika 2014. g. Sidnejas 
Kultūras dienu laikā notika sporta 
kongress. Kanberietis Edmunds Briedis 
piedavāja rīkot ALM sacīkstes Kanberā 
2015.g. un golfisti pieteicās tur ņemt 
dalību. Kad ALM sacīkstes basketbolā 
bija jāatliek golfisti nolēma sacīkstes 
neatlikt un 2. oktobrī pulkstens 9.00 no 
rīta pulcējās Capitol Golf Kluba laukumā 
sākt cīņu 2015.g. ALM golfā. 

Spēlēja divās kategorījās, spēlētāji 
kuŗiem ir oficiālie golfa handikapi cīnījās 

NSW 2015. gada latviešu 
sporta sacensibas

Šā gada NSW Latviesu vieglatlētikas 
sacensības notika 10. oktobrī, Sidnejā, 
Kanterberijā (Canterbury) un piedījās 20 
bērni.  Sporta pēcpusdiena sākās plkst. 
14.00 un beidzās plkst. 17.00. Laiks 
bija ļoti piemērots sacensībām, un ne 

pārāk karsts. Bija pareģota apmēram 
28 grādu temperātūra, un tā arī bija. 
Dienas nodarbības/sacensības sākās 
ar skriešanu; diska mešanu, tāllekšanu 
un un tad sekoja augstlēkšana. Bērni 
sadalījās četrās vecuma grupās un ar 
lielu prieku un entusiasmu ņēma dalību 
visās nodarbībās. 

Šogad sacensības vadīja Viktors 

par meistara godu un Arnolda Gūtmaņa 
Ceļojošo kausu. 2015.g. ALM meistars 
golfā ir Pēteris Baumanis ar 86 sitieniem 
(net 70) spēlējot ar 16 handikapu, 
otrā vietā palika Ralfs Aleidzāns ar 
94 sitieniem (net 71) spēlējot ar 23 
handikapu un trešā vietā palika Ģirts 
Kalniņš ar 90 sitieniem (net 76) spēlējot 
ar 14 handikapu. Otrā kategorījā bija 
spēlētāji bez oficiālā handikapa un tie 
arī cīnījās par ceļojošo balvu. Uzvarētājs 
bija Andris Andersons ar 108 sitieniem.

D.P.

NSW 2015. gada latviešu sporta sacensību dalībnieki
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Sīkais un Toms Veidners ar palīgiem 
– vadiba ļoti ātri un efektīgi sadalīja 
bērnus pa grupām un uzsāka oficiālās 
nodarbības. 

Sirsnīgs paldies NSW Latviešu 
Sporta organizētājiem – Viktoram 
Sīkajam, Tomam Veidneram, un 
vairākiem palīgiem – Andrim Galviņam, 
Paulam Sproģim, Normundam Ronim, 
Edgaram Freimanim, Gerardam 
Volkeram (Walker), Dainim Jaunalksnim, 
Dāvidam Sīkajam, Skotam Teiloram 
(Scott Taylor), Valdai Teilorai (Taylor) 
un Aleksim Hislopam (Alex Hyslop). 
Diena izdevās, kā parasti, ļoti labi un 
mēs ceram ka visi sportisti piedalīsies 
nākamgada peldēšanas sacensībās 
februārī.

Paldies arī Inārai Sīkajai par augļiem 
un SLB Sidnejas latviešu skolai par 
aukstiem dzērieniem! 

Toms Veidners

atbalstu integrācijas plāna ieviešanā. 
Tāpat šī nauda būs vajadzīga sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanai un citiem pasākumiem. 
Kultūras ministrijai divos gados plānots 
atvēlēt 855 414 eiro, lai nodrošinātu tulku 
pakalpojumus, integrācijas ievadkursu 
programmu par Latviju patvēruma 
meklētājiem un citiem pasākumiem. 

Veselības jomai kopumā nepieciešams 
368 141 eiro. Par šo naudu vajadzēs 
nodrošināt  patvēruma meklētā ju 
neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā 
arī primāro, sekundāro un ambulatoro 
veselības aprūpi, piemēram, vakcināciju. 

Savukārt vismazākās izmaksas no 
ministrijām - 10 000 eiro - plānotas 
Ekonomikas ministrijai (EM). Tā minēto 
naudas summu tērēs, nodrošinot 

patvēruma meklētāja statusa saņēmējiem 
informāciju par Latvijā pieejamajām 
mazcenas īres dzīvesvietām, un izvērtēs 
iespējas ieviest atmaksājamu aizdevumu 
pirmajai īres iemaksai/garantijai. 

Atbildīgajām ministrijām plānots 
īstenot pilotprojektu, kura laikā patvēruma 
meklētājiem tiktu nodrošināta ne tikai 
latviešu valodas mācīšana, bet arī 
desmit lekciju mācību kurss «Iepazīsti 
Latviju!», kas cita starpā ietvertu praktisku 
informāciju par Latviju un pakalpojumiem. 

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 
(V) šonedēļ jau apliecināja, ka precizētajā 
plānā pasākumi būtiski nemainās no 
iepriekš, 29. septembrī, valdībā skatītā 
plāna. [...] (tvnet.lv)
Radio raidījumā – par Kanādas 
veclatviešiem 

Svētdien, 25. oktobrī, pulksten 13.05 
Latvijas Radio 1, skanēs raidījums 
„21. gadsimta latvietis”. Šoreiz par 
veclatviešiem Kanādā. Mēdz teikt, ka nav 
neviena valsts pasaulē, kur nebūtu kāds 
latvietis. Latviešu emigrācija vēsturiski ir 
piedzīvojusi jau vairākus viļņus. Pierasts 
domāt, ka 19. gs beigās latvieši izceļoja 
no Latvijas uz Krieviju, taču arī Kanāda, 
Austrālija, Dienvidamerika un citās vietas 
jau tolaik bija Latvijas politisko bēgļu un 
laimes meklētāju galamērķis. Saruna ar 
pētnieku Viesturu Zariņu, par veclatviešiem 
Kanādā, viņu piedzīvojumiem un 
izaicinājumiem pārceļoties uz šo tālu, 
svešo zemi. Raidījums tapis ar Latviešu 
fonda atbalstu. Lai labi klausās! 

Klausieties mūs arī iTunes, kā arī 
citās podkāstu vietnēs. Raidījuma 
podkāstus meklējiet: https://itunes.
apple.com/us/podcast/21.-gadsimta-
latvietis/id902433400 Svaigāko, kā 
arī vecos raidījumus, katrs var sev 
izdevīgā brīdī noklausīties Latvijas radio 
mājaslapā: http://lr1.latvijasradio.lv/lv/
lr1/raidijumi/21.-gadsimta-latvietis/ („21. 
gadsimta latvietis”)
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Latvian Saeima to decide on gas market 
liberalization principles

BNN October 22, 2015
On Thursday, 22 October, Latvian 

Saeima will decide on amendments to 
the Energy Law in the first reading. These 
amendments are meant to introduce 
principles that will govern the liberalization 
of the gas market in 2017 and requirements 
for the separation of Latvijas Gāze.

In the third and final reading the 
Saeima will view amendments to the 
Electronic Communications Law that will 
secure a system for calling ambulances 
from the vehicle. The legal initiative states 
that in cases when vehicles end up in 
traffic accidents, it will be possible to call 
an ambulance by using the so-called e-call, 
as reported by Saeima press-service.

The Latvian parliament will also view 
amendments meant to improve the safety 
of participants of sport events. Deputies 
will conceptually decide on amendments 
to the law that will introduce restrictions 
on manipulations with sport competitions.

Saeima Education, Culture and Science 
Committee has requested the parliament 
to add the legal draft on amendments to 
the Higher Education Institutions Law, 
which provide changes to the way funding 
is allocated to Interior Ministry’s education 
institutions. This draft will be viewed in the 
first reading.

In total, the Saeima will view 26 matters 
during the 22 October meeting.
The “Riga Protocol” signed during high 

level conference on foreign terrorist 
fighters

Ministry of Foreign Afairs, 22.10.2015. 
12:15

On 22 October, during an official 
ceremony at the Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Latvia, representatives 
of 17 Council of Europe member states 
– Belgium, Bosnia and Herzegovina, 
Estonia, France, Germany, Iceland, Italy, 
Latvia, Luxembourg, Norway, Poland, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey and the United Kingdom – signed 
theAdditional Protocol to the Council of 
Europe Convention on the Prevention 
of Terrorism (Riga Protocol), thereby 
opening the path to the coming into force 
of this unique international agreement. On 
this occasion, the European Union also 
acceded to both the Council of Europe 
Convention on the Prevention of Terrorism 
and its Additional Protocol. 

The Additional Protocol is aimed at 
preventing and suppressing preparation 
for acts of terror, including the inhibition 
of the flow of “foreign terrorist fighters” 
to countries such as Syria and Iraq, by 
criminalising participation in a terrorist 
group as well as travelling abroad for the 
purpose of committing, contributing to or 
participating in terrorist offences, including 
the reception of training for terrorism, and 
the organising or funding of travel for 
purposes of terrorism.

At the opening of the signing ceremony, 
the Foreign Minister of Latvia, Edgars 
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Rinkēvičs, pointed out how meaningful it 
is for Latvia, as an active member of the 
international community, and a country 
that supports combat of terrorism that the 
signing of the Additional Protocol is taking 
place here in Riga.

With the aim of exchanging views on 
the benefits of the Additional Protocol 
and the current challenges and potential 
solutions related to the phenomenon of 
foreign terrorist fighters, an international 
high-level conference is also being held 
on 22 October.

Opening statements at the  conference 
will be made by Thorbjørn   Jagland, 
Secretary General of the Council of 
Europe; Igor Crnadak, the  Minister for 
Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, 
in his   capacity as Chair of the Committee 
of   Ministers of the Council of Europe; Félix 
Braz, Minister of Justice of   Luxembourg, 
representing the Presidency of the 
EU Council; Rihards Kozlovskis,   the 
Minister of the Interior of Latvia; Jean-Paul 
Laborde, Executive Director, Assistant   
Secretary-General of the United Nations 
Counter-Terrorism Committee Executive   
Directorate (CTDED); other high-ranking 
officials, representatives from   international 
organisations and experts on international 
law and counter   terrorism  will also 
participate and speake   at this event. 
Latvia’s Tax Rebellion

The Baltic Times 2015-10-21, By 
Richard Martyn-Hemphill and Monika 
Tomsevica

RIGA - There’s a tax revolt in Latvia. 
The protestors are threatening to challenge 
a new tax in court. They are threatening 
to call for the finance minister to resign. 
What got them angry? A levy on the 
top 0.5 per cent of Latvian earners to 
bring in 40.9 million euros of revenue 
to the government’s 2016 budget. 
The tax is part of the government’s revenue 
raising quest as it grapples with waning 

inflation and slowing growth, spurred on 
by NATO defence spending commitments 
in response to Russia’s military probing of 
Latvia’s borders by air, land and sea.

But some argue that’s no case for 
gallantry among the country’s wealthy 
few. “There is a strong feeling in this 
country that high earners - they have 
deserved it, because they are good,” said 
Morten Hansen, Head of the Economics 
Department at Stockholm School of 
Economics in Riga and a member of 
the Fiscal Discipline Council of Latvia. 
Stressing that these were personal 
remarks rather than any that represented 
the Council, Hansen questioned whether 
the country was ready for a Nordic style of 
taxation, where “the broadest shoulders 
have to bear the biggest burden.” 
But he was surprised at the furore 
nonetheless, as the tax is still a long way 
from anything approaching the progressive 
tax rates seen in the Nordic countries. “It’s 
a small tax,” he told New Eastern Europe. 
“It hits about half a per cent of those who 
work. It’s not money people would see 
anyway, not right away at least, as the 
money would have gone into pension 
savings.”

The tax, which applies to those earning 
over 48,600 euros annually, will affect 
approximately 5,000 people in Latvia, 
providing for an equal state social insurance 
fee rate, currently at 34.09 per cent. 
“I cannot say this tax hits these people 
hard,” Hansen added. “If your income 
here is more than 4,000 euros a month, 
what exactly hits you hard? It’s a very high 
level of earnings for this part of the world.” 
During the economic crisis, the government 
eliminated caps on social taxes, effectively 
extending contributions to all salaries 
of high income earners. In 2014, the 
government again capped contributions 
which means now people who earn 10,000 
euros per month pay the same effective 
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tax rates as those on the minimum wage.
The Finance Ministry has pushed the 

tax bracket for these earners back to 2013 
levels for 2016’s budget. It has released a 
statement arguing that its adoption of the 
Solidarity Tax Law on Sept. 22 is devoted 
to “diminishing income inequalities and 
regressions of the tax system.” The 
statement reads that correcting inequalities 
is “one of the government’s main tasks.”

But its critics are unconvinced. 
Leading the revolt is Juris Gulbis, 
the CEO of Latellecom, a state run 
company. Gulbis has broken ranks with 
his government employers to lambast 
the government ’s  Sol idar i ty  Tax. 
Speaking on the television show Rita 
Panorama, Gulbis blasted the Solidarity 
Tax for its “obvious incompetence and 
inconsistency,” calling it a “harmful 
idea” with serious consequences for the 
state economy and welfare, including 
encouraging a shadow economy.
Techers will not take part in the protest 
act organaized by doctors

Leta, October 21, 2015.
Because recent protest acts have not 

given any results, Latvian Education and 
Science Workers Union has decided not 
to take part in the protest act that will be 
held by Latvian doctors at the beginning 
of November.

LIZDA supports Latvian Health and 
Social Care Workers Union and its efforts 
to achieve improvements in their industry. 
Nevertheless, LIZDA’s experience shows 
that such protest acts unfortunately do 
not have the impact expect. In addition, 
the trade union is currently on the next 
stage of forms of protest, planning a strike 
procedure.

«Teachers had participated in protest 
acts multiple times in the past. All of them 
ended in painful disappointment because 
protest acts in Latvia are not taken into 

account at all,» – notes the trade union.
Another obstacle for the trade union’s 

participation in the joint protest act is the 
regulation that states how participation in 
protest acts is supposed to be registered 
ten days prior to the event.

As previously reported, LVSADA 
has decided to organize a protest act 
outside the Saeima and prepare for 
a large-scale strike in the education 
industry, as confirmed by the trade union’s 
representative Inga Rudzite.
Number of state administration officials 
to shrink by 2,000

Leta, October 21, 2015, 
Reforms in state administration will be 

designed so that out of 11,000 officials 
currently working in state administration, 
about 9,000 are left, the new head of the 
State Chancellery, Martins Krievins, said in 
an interview to Latvian Television Tuesday.

The planned reforms and staff 
reductions in state administration will 
be different from the changes that were 
implemented during the crisis years, when 
reducing the number of officials was linear. 

According to Krievins, Latvia’s civil 
service system is not optimal, regardless 
of previous staff reductions. However, 
when discussing new reforms in state 
administration, service quality will be taken 
into account. The number of staff will be 
reduced across the state administration, 
including the State Chancellery itself.

In order to reduce the number of 
officials gradually and in a prudent way, the 
State Chancellery together with Finance 
Ministry will begin analyzing ministries’ 
budgets, thus avoiding slapdash reforms. 
“In no way will this assessment process be 
done in a hurry. If we make haste, we will 
sink into deeper problems,” said Krievins.

Krievins took office on September 
21 after Elita Dreimane, the previous 
head of the Chancellery, was denied 
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access to top-level state secrets after a 
suspected information leak from the State 
Chancellery.
No need to worry, Latvians returning - 
migration expert

BNS, October 22, 2015,
There is no need to panic and to 

exaggerate the shrinking of population 
due to emigration, Aija Lulle, Director of 
the Center for Diaspora and Migration 
Research at the University of Latvia, said 
on the morning news program of the LNT 
television Thursday.

“We know from theories that much 
fewer people come back than those who 
leave – about thirty percent. But there is no 
need to panic and exaggerate,” said Lulle.

“When we worry about emigration, 
we tend to exaggerate how many people 
have left and been lost to Latvia. But 
people do come back, although this inflow 
is not being registered as there is free 
movement,” she said.

The data of the national statistics office 
about migration show that more than a half 
of people moving to Latvia for permanent 
residence here are Latvian citizens. This 
means that Latvians are returning to their 
native country, Lulle said.

She said there was a noticeable trend 
among the Latvians planning to return to 
Latvia – they want to return before their 
children are due to start going to school.

„They live abroad until the child turns 
five or six and then come back so that the 
child could start going to school in Latvia. 
It is the biggest worry of parents – what 
would happen if we sent the child to a 
school in Latvia at some later stage,” the 
expert said.

There are at least 300,000 Latvian 
citizens living outside Latvia, including the 
descendants of those Latvians who fled the 
country during World War II.

According to the Central Statistics 

Bureau, from 2000 to 2013, 259,000 
people emigrated from Latvia and have 
not returned.
Gulbis drops out of top 100 in ATP 
rankings for the first time since 
February 2013

LONDON, Oct 19 (LETA) - Latvia’s top-
ranked tennis player Ernests Gulbis has 
tumbled to 117th place in the latest ATP 
rankings released on Monday, dropping 
out of top 100 for the first time since 
February 2013.

This year has been very disappointing 
to Gulbis - he has won just ten out of 
33 matches, including at “Challenger” 
tournaments”, that he has played thus far 
in 2015.

Today, Gulbis will play a qualification 
match at the Vienna Open against Lucas 
Miedler, who is currently ranked 522 in the 
ATP rankings.

On February 25, 2013 Gulbis was out 
of ATP top 100, but a week later he rose 
to 67th place, and on June 9, 2014 he was 
ranked 10th, his career high.

A week ago, Gulbis was ranked 95th in 
ATP rankings. He currently has 475 ATP 
ranking points to his name, 90 points down 
from last week.

Of other Latvian tennis players, Martins 
Podzus is currently in 524th place, Janis 
Podzus is 853rd, Mikelis Libietis is 860th 
and Mikus Losbergs 1759th.

Serb Novak Djovocis is in first place, 
Scotsman Andy Murray is second and 
Switzerland’s Roger Federer is in third 
place.
Latvia will be the sixth most rapidly 
growing economy in Eurozone this year

BNN, October 22, 2015
Latvia’s economy is expected to grow 

2.6% in 2015. Economic growth could 
become stronger and reach 3.8% in 2016 
and 4.5% every year from 2017 to 2019, 
according to the latest EY Eurozone 
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Economic Forecast.
EY experts say Eurozone’s economy 

will grow by 1.4% this year. Countries of the 
united European currency zone will benefit 
from low energy prices, growing demand 
in USA and UK and more competitive 
currency course.

Researchers believe entrepreneurs’ 
confidence about economic stability will 
continue growing next year.

«In the decade before 2007 Eurozone’s 
economy grew on average by 2.4%. 
From there on in a rate of 1.5%-1.7% 
became a norm. It is not expected to have 
any noteworthy benefits for European 
residents. Recovering lost growth rates 
will be the main challenge for Eurozone 
in the next couple of years. One of the 
areas that requires improvements is 
the business environment – only four 
Eurozone countries are among the 20 best 
countries listed in the World Bank’s Ease 
of Doing Business. In addition, European 
countries have very intense competition for 
investments,» – says EY partners in Baltic 
States Guntars Krols.

It is mentioned in the survey that one 
of the main reasons for economic growth 
in Eurozone was household consumption, 
which benefited from low oil prices. 
Household consumption in Eurozone is 
expected to grow 1.6% this year, which is 
the highest growth index since 2007.

Experts say Eurozone countries 
have benefited from weakened euro 
exchange rate by strengthening exports. 
Nevertheless, with stabilized currency 
exchange rate, the rise in demand of 
Eurozone partner economies will play a 
bigger role. EY adds that news are not 
universally good there – while developed 
economies (USA, UK and other European 
countries) continue demonstrating notable 
growth, economic growth rates traditionally 
become weaker in rapidly developing 
markets.

«In Latvia’s case, our economic 
objective remains the same – becoming 
closer to the level of European countries. 
Last year’s and this year’s results do not 
contribute much to it. Our economy lacks 
a fast success formula. Nevertheless, 
by attracting investments, reforming the 
education system and strengthening 
exports, GDP growth of 4% can become 
reachable,» – said Krols.
Latvia is prepared to work wirh China 
1n 16+1 cooperation format

BNN, October 13, 2015
Latvia’s has decided to coordinate 

transport and logistics industry within 
China’s and Central and Eastern European 
countries’ cooperation format 16+1 and 
organize next year’s meeting of ministries 
involved in 16+1 format in Riga.

This is mentioned in the report on 
Latvia’s cooperation with China as part of 
the 16+1 format and the New Silk Road 
initiative approved by the government on 
13 October.

16+1 cooperation format for China and 
Central and Eastern European countries 
provides for cooperation with 16 European 
countries (Czech Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Croatia, 
Poland, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Albania, Bosnia and Herzegovina) in 
different areas, including transport.

In order for Latvia to become a 
coordinating country in transports and 
logistics within 16+1 format, it will be 
necessary to acquire approval from China 
and other countries taking part in the 
format, as reported by Transport Ministry.

During a meeting of Logistics Council, in 
which representatives of freeports, largest 
transport companies in the country and 
multiple associations took part, members 
agreed that transport coordination within 
16+1 format would help attract cargoes 
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from China. Having this status would 
raise Latvia’s recognition in the transport 
and logistics industry, as well as improve 
bilateral and multilateral cooperation in 
the realization of certain projects. Council 
members supported the initiative for Latvia 
to take on the role of a coordinator in the 
16+1 format and expressed their readiness 
to get involved in this format.

The report also mentions information 
about China’s New Silk Road initiative 
– One Belt, One Road (OBOR), which 
is aimed at developing connectivity and 
cooperation on the Eurasian continent. In 
March 2015 China developed guidelines 
for the realization of this initiative. 
These guidelines are meant to improve 
cooperation with European, Asian and 
African countries in different areas.

Because of the goals of this initiative 
is to improve Eurasia’s land transport 
connectivity with China, Central Asia, 
Russia and Europe, which is also Transport 
Ministry’s main priority in cooperation with 
China, the ministry believes this initiative by 
the Chinese government will help stimulate 
transport development between Europe 
and Asia. With that, Latvia would have 
a transit advantage to offer, especially in 
regard to effective distribution of Chinese 
goods in the Baltic Sea Region.

The embassy of the Republic of Belarus 
has expressed its interest in cooperating 
with Latvia within the Chinese initiative. 
Latvia’s Transport Ministry agreed with thin 
proposal, as both countries have similar 
interests in attracting Chinese cargoes. As 
part of the cooperation plan with China, a 
new industrial part – Big Rock – is currently 
being established in Minsk, as well as a 
Chinese product distribution centre.

Latvian Transport Ministry believes it 
would be worthwhile for Latvia to become 
actively involved and start cooperating 

within China’s OBOR initiative across all 
industries. TM should use all opportunities 
to become involved in events organized 
as part of OBOR and present offers of 
Latvia’s transport and logistics industry, 
as well as the country’s infrastructure for 
China’s developed OBOR corridor map 
with an emphasis on Latvia’s capabilities 
in cargo distribution in Baltic States and 
Scandinavia, says the ministry.
Latvia Ranked as Second Best Country 
to Drive In

Leta, 19.10.2015
The team of the popular driving 

application ‘’Waze’’ has evaluated the 
driving experience of 50 million users in 32 
countries and 167 metro areas to create 
the world’s first “Driver Satisfaction Index”, 
a single numerical score from satisfying 
(10) to miserable (1), the company 
informs.

The ‘’Waze Driver Satisfaction Index’’ 
is based on six key factors: traffic level by 
frequency and severity of traffic jams, road 
quality and infrastructure, driver safety 
based on accidents, road hazards and 
weather, driver services like access to gas 
stations and easy parking, socio-economic 
- including access to cars and impact of 
gas prices, and “Wazeyness” - the level 
of helpfulness and happiness within the 
‘’Waze’’ community.

According to the index, Latvia scored 
a rating of 7.3 which was the second best 
in the world only behind the Netherlands, 
which received a rating of 7.9. The United 
States is ranked as the third best country 
in the world to drive with a rating of 7.2.

Meanwhile, El Salvador is the worst 
country in the world to drive, as it received 
a rating of 2.1. Guatemala was the second 
worst with a rating of 3, while Venezuela 
was the third worst with a rating of 3.1.
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