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Pirms 95 gadiem 26. janvārī Latvijas valsti 
atzina de iure

Neatsaucami un pastāvīgi. Latvija kļuva par pilntiesīgu biedru starptautiskajā 
valstu saimē.

Jautājums par Latvijas Republikas starptautisku atzīšanu pacēlās jau Parīzes 
miera konferencē 1919. gadā, kad lielvalstis pēc Pirmā pasaules kaŗa beigām 
sprieda par pēckara Eiropas robežām.  Toreiz Latvijas pagaidu valdības lūgumu 
par valsts atzīšanu noraidīja. Taču 1921. gada janvāŗa beigās Rīgas ielās tauta 
gavilēja.

Šajās dienās Ārlietu ministrijā goda vietā izlikts viens no svarīgākajiem 
dokumentiem Latvijas Republikas vēsturē. No Valsts vēstures archīva izcelta 
tā sauktā Aristīda Briāna nota. Ar to 1921. gada 26. janvārī sabiedroto valstu 
Augstākas padomes (AP) vadītājs paziņo – Latvijas valsts atzīta de iure.

“Atzīšana de iure nozīmē, ka valsts kā pilnvērtīgs subjekts ieiet starptautiskajā 
apritē. Valsts var slēgt līgumus vai pievienoties konvencijām,” skaidroja Latvijas 
Ārlietu ministrijas speciālists Valdis Rūsiņš.

“Etnogrāfiski Latvija ir visstiprākā no visām Baltijas valstīm. Tās robežas ir 
skaidri noteiktas; tā var dzīvot pati par sevi,” tā uzsvēris Francijas Ārlietu ministrijas 
ģenerālsekretārs Filips Bertelo 26. janvāra sēdē, kad piecu lielvalstu – Lielbritānijas, 
Japānas, Itālijas, Beļģijas un Francijas premjerministri un ārlietu ministri Parīzē 
sprieda par Baltijas valstu atzīšanu de iure. Šī dokumenta kopija nupat saņemta 
no Francijas Ārlietu ministrijas archīva.

“Līdz šim šīs sēdes protokols bija tikai atmiņu nostāstos, memuāros, vēstures 
literatūrā. Igaunija tieši tāpat kā Latvija bija ļoti līdzīgās pozīcijās un sabiedroto 
AP nolēma, ka abas valstis bija pelnījušas atzīšanu de iure, bet ar Lietuvu bija 
jānogaida, kamēr tiks atrisināts Viļņas jautājums,” stāstīja Latvijas  Ārlietu ministrijas  
speciāliste Iveta Šķiņke.

1918. gada 18.novembrī Latvijas Republikas valsti pasludināja de facto. De facto 
starptautiskajās tiesībās ir nepilnīga valsts vai valdības atzīšana, ko var anulēt. 
Tādēļ diplomātu uzdevums bija panākt arī Latvijas starptautisko atzīšanu. Tas 
izdevās pēc diviem gadiem, pēc tam, kad bija izcīnīts Latvijas Neatkarības kaŗš.

“Kad Latvijas armija bija izcīnījusi šo faktisko uzvaru gan pār lieliniekiem, 
gan bermontiešiem, gan pret citiem ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem, un arī 
pēc tam, kad Latvija bija tikusi galā ar vienu no saviem grūtākajiem impēriskā 
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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, 12. februārī, 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 decembrī un 2016. gada 
janvārī SLB ir apsveikusi  Andri Kristovski, 
Žani Mediķi, Jāni Dregneru, Veltu Kainu, 
Baibu Libertu, Stefiju Puriņu, Igoru 
Dortiņu, Irēnu Zīdu, Ingrīdu Rebaumu, 
Elzu Miezi, Viju Zaru, Veltu Krūmiņu, 
Silvu Ikaunieci, Juri Balodi, Ausmu 
Švāu, Jāni Vadzi, Ainu Sveili un Āri 
Rozenšteinu. ■

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1995. gada
Elmārs Bērziņš

Dzimis 1927. g. 31. jūlijā, Rīgā, Latvijā
Miris 2015. g. 27. decembrī, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 2000. gada
Herberts Dzirneklis

Dzimis 1923. g. 23. decembrī, Cēsīs, Latvijā
Miris 2016. g. 6. janvārī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Aicinājums
Aicinam tos SLB biedrus, kas lieto 

epastu, paziņot savas epasta adreses 
Imantam Līcim 9744 8500 vai pa epastu: 
sydneylatviansociety@bigpond.com. ■

SLB valde

Senioru saiets  
piektdien, 12. februarī 

Es domāju, ka mēs visi esam ko 
dzirdējuši, vai lasījuši par Latviešu 
Ciemu Melburnā, bet īsti par to daudz 
nezinam.  Nu ir reta izdevība visu par 
šo ciemu uzzināt: – Ciema priekšniece, 
Rūta Šķoba, mums par šo ciemu 
pastāstīs un parādīs slīdītēs. Būs 
interesanti ar Ciemu un tā vadītāju 
iepazīties, kā arī gūt atbildes uz 
jautājumiem par detaļām. Liela daļa 
no mums esam „cienijamos gados” 
un iespējas par dzīvi, latviešu vidē šai 
ciemā mūs varētu interesēt, arī tad, ja 
paši vēl neesam gatavi uz to pārcelties.

Redzēsim arī dokumentālfilmas 
–„Kurši”, „Latviešu strēlniekiem 100 
gadi” un „10 interesanti fakti par Latviju” 
(angļu valodā). Kā vienmēr, Dāmu kopas 
dāmas mūs lutinās ar smalkmaizītēm, 
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Pirms 95 gadiem...   turpināj. no 1.lpp.

pīragiem un kafiju, vai ko citu. Ceru Jūs 
visus satikt kuplā skaitā.

Ivars Šeibelis

mantojuma daļām, proti, noslēgusi 
līgumu ar Padomju Krieviju, tad arī viss 
šis te apstākļu kopums pavēra ceļu uz 
Latvijas atzīšanu de iure no Rietumu 
valstīm,” atzina Kara mūzeja direktora 
vietnieks Juris Ciganovs.

Ārl ietu ministrs Zigfrīds Anna 
Meirovics un valdības delegācijas 

SLB valdes sēde  
11 novembrī

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

Gaisa kondicionētāja remonta darbi 
lielā zālē ir praktiski nobeigt un to tagad 

lieto pēc vajadzības.
Kafejnīcas letei uz virtuvi ir atjaunoti 

nolaižamie režģi, jo vecie bija sabojāti.
Skārda jumta labošana virs skolas 

klasēm atlikta uz 2016. gada sākumu pēc 
svētku brīvdienām.

Būvdarbu komiteja pārrunās ar 
speciālistiem lai uzzinātu kas ir darāms 
lai biedrība iekļautos OH&S prasībām.

Biedrības ienākumi turpina kristies un 
valde nolemj ar 2016. gadu pacelt biedru 
maksas – pensionāriem $33; studējošiem 
$15; pieaugušajiem $38. Mūža biedru 
maksa nemainās: $440.

p.k.

vadītājs Oļgerts Grosvalds pateicās 
sabiedroto konferences prezidentam 
Aristīdam Briānam par Latvijas atzīšanu. 
Kad priecīgā ziņa sasniedza Rīgu, 
pilsētas ielās sākās manifestācijas, 
cilvēki dziedāja valsts himnu un  devās 
gājienā uz to valstu sūtniecībām, kuŗas 
bija atzinušas Latviju de iure.

Judīte Čunka, 
Panorāma

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

Ansambļa Latvian Voices koncerts 
Sidnejā

Kā sena taka caur i 
latviešu tautas vēsturei 
v i j a s  l a t v i e š u  t a u t a s 
dziesma. Tā sniedzas no 
senlaiku pagātnes Baltijas 

jūras krastā līdz šodienas latviešu 
namiem visā pasaulē. Ja seno laiku 
chronikas vēsta par dažādu laikmetu 
ārējiem apstākļiem, tad dziesma, 
ko dziedāja tauta, kā iekšup vērsts 
spogulis atspoguļo tautas iekšējos 
pārdzīvojumus laikmetu gaitā. 

Vēsture latviešu tautas pastāvēšanai 
nav bijusi labvēlīga. Gadu simteņiem 
tauta ir bijusi pakļauta svešu varu 
kalpībai. Tikai tagad – nesenā atskatā –  
mēs novērtējam, ka tieši grūtajos spaidu 
laikos dzima lielais vairums mūsu tautas 
dziesmu, un līdztekus dziesmai tautas 
spēks un griba pastāvēt. Latvietis 
atskārta, ka dziesmā ir dzīvības spēks. 
Es esmu, jo es dziedu ir bijis mūsu 
sauklis cauri gadu simteņiem. Latvietim 
dziesma nav atdalāma no dzīves. 

Taču viss, kas ir dzīvs, ir pakļauts 
dzīvības likumam augt un pārveidoties. 
Tā ir ar mums, un tā ar mūsu dziesmu. 
Bagātais tautas dziesmu pūrs, ko turam 
svētu – t.i. atšķirtu no visām pārējām 
dziesmām – vienmēr sauks mūs atpakaļ 
dziedāt dziesmu „tādu, kāda tā ir.” Tas 
nezudīs. Bet, tai pat laikā, tā pati tautas 
dziesma neatvairāmi viļina, un viļinās 
mūsu mākslas veidotājus un virzītājus 
meklēt un mīt jaunas pēdas šai senajā 
dziesmu takā. 

Nezinu, vai tā bija zīle vai Austrālijas 
žagata, kas atnesa mums vēsti no 
Dzintaru dzeltenajiem pakalniem, kur 
šobrīd norit Vasaras vidusskola, nekādā 
ziņā nepalaist garām ansambļa Latvian 

Voices gaidāmo koncertu. Melburnas 
ziņnese vēl nebija mūs sasniegusi. 
Vēsti saklausījuši, mēs bariem plūdām 
uz Sidnejas latviešu namu, darbdienas 
– pirmdienas – vakarā, šā gada 11. 
janvārī dzirdēt tālo viešņu sniegumu. 
Vēl minūtes pirms koncerta sākšanās 
rīkotāji izvietoja papildus krēslus tautas 
pieplūdumam. Nevajadzēja aizbildināt 
klausītāju trūkumu ar darbdienas vakaru 
vai atvaļinājuma laiku. Visi bijām klāt. 

Ansambl i  iepazīst inot ,  Laura 
Jēkabsone paskaidroja, kā radies 
angliskais nosaukums Latvian Voices. 
Ansamblis „dzimis” Vācijā, Hamburgā 
pirms kādiem deviņiem gadiem, 
meitenēm uzstājoties starptautiskai 
publikai. Šī pirmā uzstāšanās izvērtusies 
liktenīga. Vajadzējis tikai pirmā, lai aici-
nājums sekotu aicinājumam. Pirmos 
trīs gadus meitenes dziedājušas tikai 
ārzemēs, izvedot blakus misiju paust 
un stastīt par latviešu dziesmu, tautu un 
kultūru. Tādēļ, ka sākums bijis ārzemēs, 
tādēļ pieņemts nosaukums Latvian 
Voices, un tādēļ veidots ansambļa 
plašais repertuārs ne tikai no latviešu, 
bet arī cittautiešu dziesmām. Vai 
ievērojām, ka Latvian Voices iniciāļi 
veido Latvijas internacionālo simbolu 
LV?

Šodien Latvian Voices darbojas kā 
profesionāls a capella ansamblis ar 
savu menedžeri un skaņu režisoru. 
Dalībnieces visas ir Jāzepa Vītola 
mūzikas akadēmijas absolventes, kas 
nodarbojas ar mūziku, kā dalībniece 
Nora Vītiņa saka par sevi, 24 stundas 
d ienā sept iņas d ienas nedēļā . 
Nešaubos, ka parējās tāpat. Meitenes 
ir kordiriģentes, vokālās pedagoģes, 
komponistes, aranžētājas, skolotājas 
un viena no viņām – kantore baznīcā. 
Nedaudz gadu laikā klajā laisti ir trīs 
CD albumi: Waving World Wide (2010), 
Seventh Heaven (2011), Tā kā taka 
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(2012), no kuŗa 
es  pa tap inā ju 
šā raksta temu, 
un pēdējais Pāri 
robežām (2012).

A n s a m b ļ a 
ī s a j ā  p a s -
tāvēšanas laikā 
s a s n i e g u m u 
i r  daudz .  Tos 
v i r k n ē j o t  i r 
jāpiemin ievērība 
un atzinība, ko 
a n s a m b l i s  i r 
guvis Eiropā un 
ASV, uzstājoties 
k o n c e r t o s , 
m ū z i k a s  f e s -
tivālos, vokālo ansambļu meistarklasēs 
un konkursos. 2011. gadā ansamblis 
guva uzvaru Eiropas mēroga a capella 
konkursā Grācā (Graz) Austri jā. 
2012. gadā nāca līdzīga uzvara ASV, 
ansamblim iegūstot zelta pakāpes 
diplomu un čempiona titulu pasaules 
mēroga sacensībā World Choir Games 
Cincinnati pilsētā. Par ansambļa 
izcilību sevišķi cildinošu atsauksmi ir 
devis Timotijs Veins-Raits (Timothy 
Wayne-Wright) no pasaulslavenā 
The King’s Singers ansambļa. Viņš 
stāsta par neaizmirstamo iespaidu, ko 
ansamblis Latvian Voices atstājis uz 
viņu un pārējiem grupas dalībniekiem. 
Viņš jūsmo par ansambļa repertuāra 
daudzveidību, uzstāšanās meistarību 
un balsu saliedētību. Vein-Raits sevišķi 
izceļ Lauras Jēkabsones tautas dziesmu 
aranžējumus, dēvējot tos par pasaules 
klasi. 

Savu mūzikālo izaugsmi ansamblis 
meklē un veicina sadarbojoties ar 
citiem – man jāpiemetina – pasaulē 
pazīstamiem un atzītiem mūziķiem. 
Bez King’s Singers ansambļa Latvian 
Voices ir sadarbojies arī ar The Hilliard 

Ensemble, komponistu Bobu Čilkotu 
(Bob Chilcott) un spāņu bītboksa 
(beatbox) čempionu Lytos (Carlos Vidal). 
Sadarbība ar pēdējo sola mums vēl 
nedzirdētus mūzikālus pārsteigumus. 
Nešaubos, ka daļu no tiem dzirdējām 
Sidnejas koncertā.  

Ja meklējam izskaidrojumu Latvian 
Voices ansambļa īpašai skaņai un 
daudzveidīgi bagātājām apdarēm, tad 
tās slēpjas tieši šai plašajā sadarbībā ar 
citām grupām un mūziķiem. Ansambļa 
savdabīgie aranžējumi sevī nes 
klasiskās, etnomūzikas, popmūzikas 
un džesa iezīmes.

Pēc visa tā, kas jau ir teikts pasaules 
koncertzāļu kuluāros un presē, ko 
sakām mēs, Sidnejas latvieši par 
ansambļa Latvian Voices sniegumu? 
Pat ikās programmas izvē le  un 
izpildījumu daudveidība. Kaut a capella 
stils diktē dziedājumu bez instrumentālā 
pavadījuma, meitenes pašas sev 
sagādāja pavadījumu ar dažādām balss 
un ritma skaņām, nereti atdarinot skaņas 
dabā. Ņemot visu kopā, priekšnesums 
pavēra mums klausītājiem jaunus 
vokālās mūzikas apvāršņus.

„Latvian Voices” Sidnejā. No kreisās: Laura Jēkabsone, Nora 
Vītiņa, Zane Stafecka, Elīna Šmukste, Marta Lortkipanidze, 
Andra  Blumberga.
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Ansambļa dalībnieces risināja 
koncerta programmu kā Lielvārdes 
jostu, kam visā tās garumā neatkārtojas 
neviena rakstu zīme. Tā arī programmas 
18 dziesmu virknē nebija nevienas 
dziesmas, kas savā apdarē līdzinātos 
kādai citai. Katrai bija savs skaņu 
audums, katrai savs skaņu raksts. 

Programmā dominēja ansambļa 
d a l ī b n i e č u  a r a n ž ē t ā s  t a u t a s 
un komponētās dziesmas. Laurai 
Jēkabsonei to bija vienpadsmit, Norai 
Vītiņai un Laurai Leontjevai katrai 
pa divām. No tautas dziesmu pūra 
dzirdējām pa paraugam no jūras, 
saules, bāru, ganu, mīlas, ilgu, cerību, 
uc. dziesmām. Starp komponētām 
dziesmām, Raiņa un Aspazi jas 
nesenajai jubilejai veltīto Mēness staru 
stīgo. No baroka pērlēm, nevainojamā 
vācu valodā, neticami vieglā dejas 
ritmā atskanēja Leo Haslera (1567-
1612) Dancot un lēkāt (Tanzen und 
Springen) par skaistu meiteni ar zaļām 
acīm. Humoristiska melodiju virkne 
caur pazīstamāko komponistu darbiem, 
sākot ar Johanu Pahelbelu un beidzot ar 
Johanu Štrausu, savienoja laikmetus no 
baroka līdz gandrīz šodienai.

Leonarda Koena (Cohen) dziesmu 
Alelujā (Hallelujah) no popmūzikas 
kopuma ansamblis veltīja koncerta 
rīkotājiem, veicinātājiem un viņu 
uzņēmējiem koncertturnejas laikā: 
Rūdim Dancim un Latviešu jaunatnes 
apvienībai Austrālijā, Ojāram Grestem, 
Viktorijai un Andrejam Mačēniem. 
Skaists un aizkustinošs paldies. 

Ne mazāk par programmu saistīja 
priekšnesums pats. Mūzikalitāte, 
profesionālisms un priekšnesuma 
pārliecība savijas ar sirsnīgu vienkāršību 
stājā un attieksmē pret klausītājiem. Kā 
Nora Vītiņa saka savā dziesmā Tā 
kā taka, kuŗu diemžēl nedzirdējām, 
„ārišķība ir jānorok!” Nekas no šīs 
cilvēcīgās vājības nepavīdēja ansambļa 
pr iekšnesumā. Brīžiem gribējās 
dziedones apskaut kā meitenes no 
pašu vidus. Ansambļa dalībnieces 
dzied ar visu savu būtību, priekšnesumu 
iekrāsojot ar brīvām kustībām, humoru, 
dzīvu iztēli un iejūtību viscaur. Izjutu 
patiesu prieku un baudu viņās klausoties.

Taču mēs,  Jaunās pasaules 
„senlatvieši,” šai senajā un nu jau 
raibajā dziesmu takā meklējām savas 
pēdas – to, kas kādreiz bijis mīļš, 
tuvs un pazīstams. Meklējām, un 
atradām vispārsteidzošākos veidos un 
vietās. Pļavas dziesmā saklausījām 
sen pazītu putnu vīterošanu, sienāzīša 
čīgāšanu un man likās, pat zemes 
vēzīša parkšķēšanu. Pār i  gadu 
simteņiem sadzirdējām bāra bērna 
skumjo dziedājumu. Laika tecējumam to 
neapslāpēt! Dziļš ieraksts dzīvo tautas 
apziņā. 

Pašai par pārsteigumu, es ieraudzīju 
pati sevi šodienas jaunradē Raugies 
Tu. Arī es gulēju zem ābeles ar gumijas 
zābakiem kājās un baltā dzidrā kumosu 
mutē, un vēroju, vai no kāda mākoņa 
maliņas uz mani neraugās Nigļu 
vecmāmiņa. Tad, pie pēdējās dziesmas 
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“Latvian Voices” Sidnejā.
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nāca zvejnieks, un mani aicināja, un es 
– es atcerējos jaunību...  Jaunās pēdas 
ar vecajām bija neatšķirami sajaukušās 
senajā takā. 

Sekoja piedeva – Saulīt’ vēlu vakarā. 
Vienai vienīgai solo balsij izskanot, 
izskanēja arī koncerts pats. Uz brīdi 
zālē iestājās pilnīgs klusums. Trūka 
vārdu. Tad, aplausu vētra, ziedi un mūsu 
jūsmīga atsaukšanās meiteņu atvadām. 
Uz redzēšanos Rīgā vai atkal Austrālijā! 
Nu, noteikti! 

Ansambļa un klausītāju sirsnīgu 
paldies saņēma arī šī vakara skaņu 
meistari Andris Ūze un pašu māju 
Gints Kārkliņš par koncertam piešķirto 
profesionālo slīpējumu.

No mūsu puses mēs klausītāji 
vēlam jums, ansambļa Latvian Voices 
meitenēm, lai tā pati saulīte, kas sildīja 
bāra bērnus skarbajās klaušu gaitās, 
silda, un vada arī jūs, minot arvien 
jaunas pēdas senajā dziesmu takā!

No Dzintaru pakaln iem caur 
Adelaides un Melburnas Latviešu 
namiem līdz Sidnejas saulrieta stundai 
paldies no visas sirds un no mums 
visiem par šo dārgo dziesmu velti.

Lauma Reinfelde 

SLB darbinieku 
„eglīte”

S i d n e j a s  L a t v i e š u 
b i e d r ī b a s  d a r b i n i e k u 
Z i emassvē t ku  eg l ī t es 
sarīkojumā 6. decembrī bija 
pāri par 70 apmeklētājiem. 

Sarīkojumu Sidnejas Latviešu nama 
lielajā zālē atklāja SLB sekretārs un 
programmas pieteicējs Andris Galviņš, 
pateicoties visiem par atnākšanu un 
lūdza tiem, kas tos sagatavojuši, pieteikt 

priekšnesumus un pēc tam aicinot 
nodziedāt Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā, 
kuŗu tāpat kā nākamās dziesmas 
pavadīja Imants Līcis.

Valdes priekšnieks Jānis Čečiņš 
paskaidro ja,  ka Ziemassvētkos 
jāatskatās uz to, kas padarīts. Šogad bijuši 
divi galvenie notikumi: vispirms dārgās 
dzesināšanas iekārtas atjaunošana, 
bet pēc tam valdes priekšnieka maiņa. 
Sekojot Raiņa vārdiem: „Pastāvēs, 
kas pārvertīsies”, bija jāmaina valdes 
vadība. Piesaistīti arī vairāki jauni 
valdes locekļi un nodibinātas vairākas 
apakškomitejas: nama būvdarbiem, 
sarīkojumu plānošanai, ieiešanai datoru 
laikmetā un gādāšanai par nama un 
biedrības izskatu. Visiem novēlēja 
sirsnīgus, priecīgus un siltus (bet ne 
karstus) Ziemassvētkus. 

Sekoja otra dziesma Jūs, ticīgie 
nāciet.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis 
vispirms apsveica jauno priekšnieku 
Jāni Čečiņu. Tad pieminēja Lūkas 
evanģēlija vārdus no 2. nodaļas: „Un 
piepeši tur pie enģeļa bija debespulku 
draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: 
„Gods Dievam augstībā, un miers virs 
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Programmas pieteicējs Andris Galviņš
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 Laura un Jānis Moļņiki Jānis Čečiņš Baiba Haringtona

zemes, un cilvēkiem labs prāts.” Mācītājs 
izlūdzās Dieva svētību. Pasaules gals 
vēl nebūs, jo ieejam jaunā laikmetā un 
lai Ziemassvētki mūs pasargā visās 
pasaules malās.

Sekoja azaids, tad trešā dziesma 
Jūs, bērniņi, nāciet, pēc kuŗas sākās 
priekšnesumi. Tajos, vispirms, Jānis 
Moļņiks deklamēja Jāņa Poruka Balts 
sniedziņš snieg uz skujiņām, pēc tam 
Laura Moļņika deklamēja Augusta 
Saulieša Svētvakarā.  Vēl Jānis nolasīja 
Viļa Plūdoņa Ziemassvetku vecītis 
un Laura arī vēl kādu dzejoli. Kārlis 
Gulbergs lasīja Jāņa Jaunsudrabiņa 
stāstu Stabules, Imants Līcis spēlēja 
mūzikālu priekšnesumu Svētvakarā, 
bet Linda Ozere pastāstīja par seno 
bīskapu, svēto Nikolaju, kas bijis bērnu 
un nabagu aizstāvis, kuŗa svētkus 

sākumā svinēja 6. decembrī un ko 
Amerikā piemin kā Santa Klausu.

Pēc ceturtās dziesmas Ak, eglīte 
bija kafija ar kūkām un pēc tam piektā 
dziesma Prieks pasaulei. 

Baiba Haringtona lasīja Roberta 
Mūka stāstu Anatta. Sekoja Dāmu 
kopas dziedātā Bēdu manu, lielu bēdu, 
es par bēdu nebēdāju, ramtai, ramtai, 
radiridi -rī-di, ramtai rīdi ralla-lā.

Vēl Laura Moļņika  deklamēja vienu 
dzejoli Meži, meži, pēc tam Jāņa 
Čečiņa izvēlēti dalībnieki vilka laimestus 
loterijai, kuŗas nummuri bija ierakstīti 
programmas lapiņās.

Kā pēdējo dziedāja Klusa nakts, 
svēta nakts, pēc kuŗas Andris Galviņš 
paziņoja oficiālās programmas beigas, 
bet Jānis Ronis vēl pateicās rīkotājiem 
viesu vārdā.

Juris Krādziņš.

Senioru „eglīte”  
Sidnejas Latviešu namā

Pēc 10 senioru saietiem 2015. 
gada 11. decembrī seniori pulcējās 
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē pusdienas laikā uz Ziemassvētku 
eglītes sarīkojumu. Šis nu bija pirmais 
sarīkojums šajās telpās, jo agrākās 

senioru eglītes iepriekšējos gados 
vienmēr bija nama lielajā zālē. To  
iesākot, saietu vadītājs Ivars Šeibelis 
vispirms aicināja visus nodziedāt Jūs, 
ticīgie, nāciet. 

Svētbrīdi teica mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson), 
pieminot aizgājušo gadu un nolasot 
rindas no Lūkasa evanģēlija 2. nodaļas, 
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Stīvens Hacis un Ilze Viļuma Ingrīda Rēbauma Kristīne Kugrēna

pieminot arī, ka sācis strādāt draudzē 
pirms 30 gadiem par mācītāju. No 
tā laika daudz kas ir mainījies, mūsu 
vairs nav tik daudz. Bet viens ir, kas 
nemainās. Katru gadu no jauna mums 
nāk Kristus bērniņš. Pasaulē ir lielas 
bēdas, bet caur visu tās troksni atspīd 
gaisma, jo Pestītājs ir dzimis Dāvida 
pilsētā. Viņa vārds ir Imanuels, kas 
nozīmē: Dievs ir ar mums. Lūgsim Dievu 
un pateiksimies Viņam. Sekoja visu 
dziedātā Jūs, bērniņi, nāciet.

Priekšnesumu daļu iesāka Ilze 
Viļuma, kas arī pieteica priekšnesumus, 
un deklamēja savu rakstīto Lūgšanu 
Dievmātei. Pēc tās viņa kopā ar Stīvenu 
Haci (Steven Hatzis) dziedāja 
F Grūbera Klusa nakts, svēta 
nakts, kuŗu, tāpat kā visas 
kopdziesmas, pavadīja Imants 
Līcis. 

Ingrīda Rebauma deklamēja 
Jāņa Poruka No baznīcas 
braucot („Balts sniedziņš snieg 
uz skujiņām...”) Pēc tam Luisa 
Rednera (Lewis H. Redner) Tu 
mazā, klusā Betlēme dziedāja 
Ilze Viļuma I. Līča pavadījumā. 
Sandras Kubi les Klusā un 
baltā naktī deklamēja Kristīne 
Kugrēna:
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Par mielastu rūpējās Ināra Krūmiņa, Vija 
Bruzgule, Ināra Tomsone-Rumba, Edīte Birzule, 
Ieva Trankele. 

Klusā un baltā naktī
Svētums vieno mūs.
Krīt sniegpārslas, lido sapņi,
Bet zem brīnuma spārniem
Piepildīts laiks
Mirdz kā Ziemassvētku zvaigzne,
Balts un kluss
Šis laiks, 
Balts un kluss...
Vien eņģeļu gaviles
Dzirdamas visur,
Kas vieno mūs
Zem debesīm,
Un dāvā mīlestību,
Lai kā svētumu glabātu.
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Klusā un baltā naktī
Lēni sniegpārslas krīt
Un brīnuma spārni sedz pasauli, 
Jo Dieva Dēls
Ir dāvāts mums.
Visi kopā dziedāja Ak tu priecīgā, 

ak, tu svētīgā, pēc kuŗas Ilze Viļuma 
deklamēja Valdas Moras Šai svētā 
naktī. Viljama Kērkpatrika (William 
J. Kirkpatrick) „Away in tha Manger” 
dz iedāja St īvens Hacis  I .  L īča 
pavadījumā. Volfganga Amadeus 
Mocarta sonāti Do (C) mažorā 1. daļu 
ar klavierēm spēlēja Andrejs Mednis. 
Ingrīda Rebauma deklamēja Jāņa 

SLB skolas „Eglīte”
Novembrī skolas bērni piedalījās 

Kaleidoskopā un skolas 18. novembŗa 
svinībās kas bija apvienotas ar trīs 
skolnieku izlaidumu. Un nu, 13. decembrī 
jau vajadzīgs Ziemassvētku un skolas 
gada noslēguma uzvedums! Kā to dabūt 
gatavu tik īsā laikā? Šādās reizēs ir jāzin 
pareizais cilvēks, pie kā griezties. Kuŗš 
varētu būt piemērotāks par teātŗa aktrisi 
un režisori, pēc profesijas skolotāju, 
Ilonu Brūveri? 

Laimīgā kārtā, Ilona atbildēja uz 

mūsu SOS saucienu, mazliet apdomājās 
un atbilde gatava – radioteātris! Bērni 
izstāstija patiesību par vilku un trīs 
sivēniem, un kā radioteātrī pienākās, 
paši radīja visus vajadzīgos skaņu 
efektus. Vai jūs to zinājāt, ka vilks ir tikai 
gribējis no kaimiņiem aizņemties tasi 
cukura, lai uzceptu vecmāmiņai kliņģeri? 
Bet viņš bija apaukstējies, un kad pirmais 
un otrais sivēns vilku nelaida savā mājā, 
vilkam uznāca nelāgas šķavas – tik 
spēcīgas, ka mājas sabruka! Nu tā jau 
var gadīties, kad muļķa sivēni mājas bija 
gatavojuši no salmiem vai žagariem. 
Un ja sivēni šādās avārijās nomirst, tā 

taču būtu ēdiena 
i z š ķ i e š a n a  t o s 
nenoēst! Vismaz 
trešais sivēns bija 
gudrāks un māju 
būvējis stiprāku. 
Tikai tas gadījies 
ļo t i  bezkaunīgs 
un izsmējis vilka 
vecomāti. To gan 
vi lks nepieļāvis, 
m ē ģ i n ā j i s  i e -
lauz t ies  s ivēna 
mājā lai aizstāvētu 

Poruka Ziemassvētkos. Priekšnesumu 
daļu pabeidza Imants Līc is,  uz 
sintezatora spēlējot savu kompozīciju 
Svētvakarā.

Mācītajs teica galda lūgšanu, kam 
sekoja svētku mielasts ar garšīgu aukstā 
galda ēdienu, ko bija sagatavojušas un 
pasniedza SLB dāmu kopas darbinieces. 

Pēc apsveikumiem, pateicības 
rīkotājiem un dāmu kopai un dāvanu 
pasniegšanas  sarīkojumu pabeidza ar 
visu kopīgi dziedāto Klusa nakts, svēta 
nakts.

Juris Krādziņš 

Sestdienas skolas bērni Ziemassvētku sarīkojumā.
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Plkst. 18.00-20.00 

 
ENFIELD OLYMPIC POOL 

Portland Street, Enfield 
 

Tuvāka informācija:    Viktors Sīkais   0413 018 588 

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!! 

vecāsmātes godu, un ticis apcietināts. 
Un viņš vēl joprojām meklē kādu, kas 
viņam varētu iedot cukuru. 

Bez radioteātŗa, bija arī ierastie 
Ziemassvētku priekšnesumi. Mazie 
spēļu grupas bērni, kas kaleidoskopā 
nepiedalījās, bija paspējuši iestudēt 
paši savu lugu par rūķīšiem. Rūķīšu 

mices galvās cēli savilkuši, mazie 
mums parādija kā rūķi gatavojās uz 
Ziemassvētku tirgu, un kā tie pēc tirgus 
danco un priecājās. Jautrā Pāŗa nākotne 
jau nodrošināta!

Pamatskolas klases katra noskaitija 
pantiņus, un vidusskola nolasīja stāstu 
par vecīti un zvēriem. Kas par to, ka 

laika trūkuma dēļ dažiem bija 
jālieto “špikeri”? Tas tikai pierāda, 
ka mūsu bērni prot arī latviski 
lasīt. Pat mazie sagatavošanas 
klases bērni māk jau savienot 
burtus un veidot vārdus. Tiem 
šogad laimējās divas skolotājas 
kas cītīgi piestrādāja mūsu 
skaitā lielākai klasei šos valodas 
pamatus nostiprināt.

Kad vecākā pamatskolas 
k l a s e  z ā l ē  i e d e d z i n ā j a 
brīnumsvecītes, SLB valde tūlīt 
nolēma, ka nākamgad skolēni Spēļu grupa
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varēs rakstīt projektu par ugunsdrošības 
noteikumiem!

Netrūka nedz skolas koŗa dziesmas, 
nedz kopdziesmas. Ziemassvētku 
vecītis izrādīja lielu prieku to visu 
noskatīdamies un noklausīdamies, un 
visiem bērniem kautkas laimējās no 
vecīša maisiem. 

Pēc sarīkojuma skolas saime 
pakavējās pie bagātīga ēdienu galda. 
Paldies visiem vecākiem par ēdiena 
sarūpēšanu un trauku mazgāšanu. 

Vīru koŗa „Eglīte”
Sidne jas  La tv iešu  v ī ru  ko ŗa 

Ziemassvētku eglīti 12. decembŗa vakarā 
Sidnejas ev.-lut. draudzes zālē Hombušā 
iesāka ar dziesmu Es skaistu rozīt’ zinu, 
kam sekoja draudzes piekšnieka Eigita 
Timermaņa nolasītā Ziemassvētku vēsts 
no Lūkasa evaņgēlija.

Koris, sapulcējies pie labās sānu 
sienas blakus skatuvei iesāka ar Ludviga 
van Bēthovena Svēto nakti (Svētā 
nakts, ak izlej tu...), kam vārdus rakstījis 
K. Gelerts, bet atdzejotājs latviešu 
valodā nezināms, kam sekoja franču 
dziesma A. Cīruļa tulkojumā un Dainas 
Jaunbērziņas apdarē Mirstīgais šai brīdi 
klusē. Pēc trešās, gregoriešu dziesmas 

Ak, nāci, nāci, Dievs pie mums, ko 
atdzejojis Ivars Gaide, Toms Mačēns 
deklamēja Kārļa Skalbes Ziemassvētku 
rozi. 

Otrā daļā koris vispirms dziedāja Jāņa 
Lūsēna Ziemassvētkos, kam pirmo pantu 
sacerējis Kārlis Skalbe, bet otro un trešo 
pantu Arnolds Gūtmanis, pēc tam Imanta 
Līča komponēto Ziemas svētkos Dainas 
Jaunbērziņas apdarē ar Elgas Lejas 
vārdiem un senu franču dziesmu Eņģeļus 
mēs dzirdējām Imanta Līča apdarē. Visas 
dziesmas diriģēja Daina Jaunbērziņa, 
visas pavadīja Ingrida Šakurova, kas 
pavadīja arī kopdziesmas. 

Sekoja visu dziedātā Klusa nakts, 
pēc kuŗas Elgas Lejas dzejoli Svētvakarā 
deklamēja Ivars Birze. 

Pēc galda lūgšanas, ko teica mācītājs 
Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson) 
sekoja bagātīgs aukstā 
galda svētku mielasts, 
ko bija klājušas, kā tas 
p r o g r a m m a s  l a p i ņ ā 
rakstīts, Māra Timermane, 
Ārija Zodiņa un  Rita 
Plikša.

Pēc  m ie las ta  v i s i 
kopā dziedāja Tu mazā 
klusā Betlēme, pēc kuŗas 
Zinaidas Lazdas dzejoli 
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 Roberts Lucis Valdis Krādziņš

Paldies visiem skolotājiem un vadītājiem 
bez kuŗiem skola nepastāvētu. Mēs 
vienmēr meklējam jaunus skolotājus. 
Pat ja variet tikai atnākt uz dažām 
nedeļām un novadīt kādu projektu 
pēc Jūsu paša izvēles latviešu valodā, 
lūdzu rakstiet sydneylatvianschool@
gmail.com, vai apciemojiet mūs latviešu 
namā sestdienās starp 9.30 – 13.00 pēc 
janvāra brīvdienām. 

Valda Teilora (Taylor)
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PRESS RELEASE FROM LATVIAN AUSTRALIAN CREDIT CO-OPERATIVE
This is a joint statement issued by the Latvian Australian Credit Co-operative 

Society Ltd and Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd
Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd (Latvian) and Dnister Ukrainian Credit 
Co-operative Ltd (Dnister) have recently entered into a Memorandum of Understanding 
to investigate the potential merger of the two organisations. Further communications will 
be issued to the Members of both organisations in due course as the matter progresses.
Who are Dnister Ukrainian Credit Co-operative Ltd
Dnister was formed in 1951 and provides financial services to the Ukrainian community 
in Australia. Its key characteristics are as follows - assets of $149m; liabilities of $130m; 
equity of $19m; 6,700 members, branches in Essendon Vic, Geelong Vic, Adelaide 
SA and Perth WA agency. 
Why are Latvian and Dnister exploring this course of action
Latvian and Dnister have had a relationship for over 10 years. Both organisations believe 
that they have strong cultural and community synergies and share similar values. They 
also believe that a merged entity will provide economies of scale, a broader product 
range and additional value for Members over time. 
Are Latvian and Dnister in financial difficulty. Should we withdraw our money.
Latvian and Dnister and in very sound financial positions and continue to satisfy their 
prudential requirements. Both organisations continue to be regulated by APRA and are 
covered by the Government guarantee on deposits. Both organisations believe that a 
merged entity will provide economies of scale, a broader product range and additional 
value for Members over time.
What are the advantages and disadvantages for Members of Latvian and  Dnister. 
Why should Members support a merger.
Both organisations believe that a merged entity will provide significant advantages over 
time through economies of scale, a broader product range and additional value for 
Members. It would also continue both organisations’ strong commitment to supporting 
the Latvian and Ukrainian communities in Australia. As Member-owned financial 
institutions, they remain committed to providing value for Members – great products 
and services, competitive rates and fees, and excellent service – rather than profit for 
shareholders. 
What are the implications for each organisation if a merger does not proceed. 
What would be the impact on Members.
It’s becoming increasingly challenging for smaller financial institutions, which lack the 
scale of larger organisations, to compete effectively in a very competitive marketplace 
and difficult economic conditions. Those challenges mean that either organisation may 
not be able to broaden its product range and provide additional value for Members in 
the desired quantum’s and timeframes.
What is the process from here.
The merger discussions are still in their early stages and a large amount of work needs 
to be completed including due diligence and regulatory approvals. Members will be 
kept informed at relevant milestone points as this work progresses. If the merger 
does proceed, it is anticipated that it would take place at some point in the mid 2016 
calendar year.
For questions or further explanations.
Should you have any questions regarding the proposed merger please contact Peter 
Delvers on 1300 658 528.

GEN019-11/15
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Vīru koŗa valde: Daina Jaunbērziņa (diriģente, 
mākslinieciskā vadītāja), Gunārs Zodiņš (priekšsēdis), 
Ivars Birze, Eigits Timermanis, Andris Kristovskis, Andrejs 
Upenieks, Raimonds Krauklis.

Ziemassvētki deklamēja 
Roberts Lucis. Pēc 
k o p d z i e s m a s  J ū s , 
bērniņi, nāciet ar priecīgu 
prāt’ Valdis Krādziņš 
te ica Ziemassvētku 
tautas dziesmas. Pēc 
k o p d z i e s m a s  A k , 
eglīte, Knuta Lesiņa 
humoristisko stāstu par 
koŗa dziedāšanu un tās 
dīvainībām lasīja Gunars 
Zodiņš. Pieminot, pēc 
subjekt īvas iz lases 
„sulīgākās vietas” no 
šī lasījuma: Citi dzied 
nepareiz i  un iz jauc 
soprānus, altiem ir reta 
un cienījama balss, 
tenorus vada godkāre, 
bet basiem sava filozofija.

Vēl jāpiemin, ka programmas lapiņas 
iekārtojis Pēteris Kļaviņš  un Raimonds 
Krauklis, bet sarīkojuma visi „melna” 
darba darītāji bijuši Eigits Timermanis, 
Ivars Birze, Andris Kristovskis un 
Andrejs Upenieks Gunara Zodiņa 
vadībā.

Dir iģente  Da ina Jaunbērz iņa 
uzrunāja atnākušos, pieminot, ka mums 
ir skaista tradicija, ka eglītes vakarā 
satiekamies ar tuviniekiem un draugiem. 
Sevišķu pateicību izteica koŗa vadītājam 
Gunāram Zodiņam, pasniedzot arī 
dāvanu. Tāpat pateicība visai koŗa valdei. 
Sveicieni Ivaram Štubim Melburnā, un 
sveicieni saņemti arī no viņa. Pateicība 
līdszstrādniekiem Pēterim Kļaviņam un 
Imantam Līcim par notīm, Gintam un 
Voldim par techniskiem darbiem, Ojāram 
Grestem kā „propagandas ministram”, 
pavadītājai Ingrīdai (Šakurovai) un 
Dainai (Kainai), Inesei un Džudijai par 
zupas vārīšanu (koŗa mēģinājumos) 
un Arnoldam (Gūtmanim) par dzejoļu 
deklamēšanu. Pateicība goda biedrēm 

par galda klāšanu. Priecājās par to, 
ka koŗa sastāvs aug un atgādina, ka 
nākamā gadā 6. novembrī būs 60 gadu 
pastāvēšanas svētki un sveicināja 
dibinātāju Arnoldu Gūtmani.

Gunārs  Zod iņš  pa te i cās ,  ka 
atnākuši lielā sastāvā. Pagājušais, 
59. pastāvēšanas gads bi j is ļot i 
sekmīgs. Paldies dāmām un visiem, kas 
„pielikuši roku”. Novēl visiem priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno Gadu. 

Sekoja dāvanu izdalīšana, bet 
sarīkojumu pabeidza ar kopdziesmu Jūs, 
ticīgie, nāciet.

Juris Krādziņš

Dziesma dzīvo!
Sidnejas Latviešu Vīru koŗa Dziesmu 
pēcpusdiena.

Siltā, saulainā oktobŗa svētdienas 
pēcpusdienā, Sidnejas Latviešu vīru 
koŗa uzticīga un atsaucīgā publika bija 
atkal sanākusi kuplā skaitā – ap 200 
cilvēku – lai klausītos krāšņās vīru 
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balsis, dziesmu pēcpusdienā.
Jau nama Baltajā zālē ieejot bija 

dzirdama ļaužu čalošana un smaržoja 
karstvīns, kāposti un desas. Koŗa goda 
biedres – Māra Timmermane, Ārija Zodiņa 
un Rita Plikša bija sagatavojušas bagāti 
klātus galdus. Netrūka ne ēdiena, ne 
dzērienu.

Vīru koŗa ilggadīgā diriģente Daina 
Jaunbērziņa, kuŗa kori vada jau 35 
gadus, sirsnīgi sveica klātesošos. Bija 
ieradušies arī ciemiņi no Adelaides, 

Melburnas, Londonas un pat no Latvijas! 
Koristi un publika tālos viesus sveicināja 
ar aplausiem.

Pēcpusd ienas nosaukums un 
diriģentes izvēlētā programma tieši 
saistījās ar dziesmu un dziedāšanu. 
Dzirdējām Valža Zilvera „Dziesma 
dziesmai‘’, Baumaņu Kārļa „Latviski lai 
atskan dziesmas“, Richarda Skultes „Še 
dziedāju, gavilēju“ un Juŗa Vaivoda apdarē 
„Vai tādēļ nedziedāju?”

Programmu iesāka ar  Edgara 

Sidnejas Latviešu biedrības

2016. gada 

SAVIESĪGA UN JAUTRA PĒCPUSDIENA
SLB biedriem un draugiem un ikkatram,  
kas vēlas pavadīt jauku pēcpusdienu.

Svētdien 20. martā, plkst. 12.00

Varēs iegādāties
Dāmu kopas pusdienas. Atspirdzinājumus. Būs pārsteigumi.

Deju mūzika un priekšnesumi
– tuvāka informācija marta Ritumā

Ieeja BRĪVA
Visi mīļi gaidīti – būs iespēja iestāties Biedrībā.
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Račevska „Dzīvā dziesma”, ko komponists 
veltīja Sidnejas Latviešu vīru korim, viņu 
50. gadu jubilejā.

Dzirdējām arī pirmatskaņojumus. 
Sidnejas mūziķa Imanta Līča kompozīcijas  
„Mežezers” un „Vasara” kā arī Gundegas 
Zariņas „Zaļā krūze”. Klausījamies arī 
Ivara Štubja aranzēto tautas dziesmu 
„Cīrulīti mazputniņ”.

Trīs dziesmas braši nodziedāja jauno 
vīru ansamblis. Šo ansambli ne tikai 
vadīja, bet arī akordeonu 
spēlējot pavadīja Ivars 
Štubis. 

N e t r ū k a  s o l o 
dziedājumu un duetu, 
kuŗus skanīgi veica 
Oskars Štubis, Toms 
Mačēns, Ivars Štubis, 
Roberts Lucis un Jānis 
Lucis. Kā jau daudzos 
iepriekšējos koncertos, 
kor i  māks l in iec isk i 
pavadīja pianiste Ingrīda 
Šakurova un vijolniece 
Daina Kaina.

Klausītājiem pašiem 
a r ī  b i j a  i z d e v ī b a 
padziedāt – kopdziesmas 

ar akordeoniem veiksmīgi 
pavadot Ivaram Štubim 
un Indulim Krādziņam. 
Starp klātesošajiem bija 
arī jubilāre. Anna Mačēna, 
atbraukusi no Londonas, 
svinēja savu dzimšanas 
dienu ģimenes un draugu 
vidū. Viņu sveicot, visi 
nodziedāja, „Daudz baltu 
dieniņu.”

Korī pašlaik dzied 33 vīri 
un apmēram puse koŗa ir 
rados ar vienu vai vairākiem 
citiem koristiem! Dzied tēvi, 
dēli, brāļi, brālēni, onkuļi un 
znoti. Varena koŗa ģimene!

Publika bija atsaucīga, ar sajūsmu 
dzīvoja dziesmām līdzi un pat pieprasīja 
lai dažas dziesmas atkārto.

Bet, pie visiem lielajiem priekiem 
bija arī skumjas. Diriģente uzrunāja 
koristus un klausītājus, pastāstot, ka 
koŗa jaunais, talantīgais diriģents Ivars 
Štubis visā drīzumā pārcelsies uz dzīvi 
Melburnā. „Liels ieguvums Melburnai, liels 
zaudējums Sidnejai!”

Gunārs Zodiņš pasniedz bumerangu – uz atgrlešanos.
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Daina Jaunbērziņa, Ivars Štubis un Gunārs Zodiņš
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SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2016. gadam
Lūdzu ņemiet vērā paaugstinātās 2016. gada biedru maksas:

strādājošiem $38.00
pensionāriem $33.00
studentiem $15.00

mūža biedra maksa $440.00

Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.

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

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

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

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

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

„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

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

Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069

Konts numurs – 448256
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet

Citēju daļu no diriģentes atvadu 
vārdiem. 

„Ivars ir korī darbojies un bijis svarīga 
sastāvdaļa kā dziedātājs, ansambļa 
vadītājs un pēdējos gados uzsācis 
diriģēšanas gaitas. Mums visiem ir 
bijis tā privilēģija ar viņu kopā strādāt 
un ar lepnumu vērot viņa daudzos 
panākumus. Kā Jūs šodien redzat, Ivars 
ir ļoti progresējis un sekmīgi turpinājis 

augt un veidot savu diriģēšanas stilu un 
mākslu. Ivaram ir liela cieņa pret latvju 
dziesmu un tās spēku un mēs zinam ka 
viņš turpinās savu iesākto ceļu kopt mūsu 
skaistās latvju dziesmas, vienalga kuŗā 
pilsētā viņš atrodās.“

Diriģente pasniedza koŗa vārdā Ivaram 
naudas velti un atspirdzinājumu. Un 
no sevis diriģente dāvināja Austrālijas 
iedzimto bumerangu, cerībā, ka Ivars 
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Daugavas Vanagu 
„Eglīte”

Pagājušā gada 3.  decembŗa 
pusdienas laikā iesākās eglī tes 
sarīkojums DV namā, kur Sidnejas 
nodaļas priekšnieks Helmuts Vabulis 
sveicināja mācītāju Kolvinu Makfersonu 
(Colvin S. MacPherson) un īsā ievada 

kādreiz atgriezīsies. To esot jāsviež 
PIRMS viņš dodās prom no Sidnejas uz 
Melburnu!

Ivars sirsnīgi pateicās Dainai par 
doto iespēju diriģēt un mācīties par latvju 
mūziku, teikdams ka pats arī iemācījās 
kautko par sevi! Vinš pateicās arī koŗa 
priekšniekam un visiem koristiem par 
sadarbību un draudzību. Koris savukārt 
nodziedāja Ivaram tradicionālo kora 
apsveikuma dziesmu „Lai dzīvo!”

Diriģente pateicās priekšniekam, 
valdei, koŗa goda biedrēm, koristiem 
un visiem kas pielika roku sarīkojuma 
īstenošanai un aicināja visus apmeklēt 
koŗa 60. gadu jubilejas koncertu 2016. 
gadā 6. novembrī, kur piedalīsies arī Ivars 
Štubis, gan kā dziedātājs, gan diriģents.

Pēcpusdienu noslēdza ar kopdziesmu 
„Bēdu manu lielo bēdu“. Klausītāji bija 
paēduši, padzēruši, izrunājušies un 
izbaudījuši skaistu dziesmu pēcpusdienu. 
Sidnejas Latviešu vīru koris gadu tecējumā 
ir izaudzis par saliedētu, spēcīgu vienību, 
kas ir spējusi piesaistīt jaunus dziedātājus, 
turpinājusi sniegt augstas kvalitātes 
sarīkojumus un piepildīt nama zāli, gada 
no gada, sagādājot klausītājiem un 
pašiem sev lielu prieku! Šo prieku varēja 
redzēt uz koristu, diriģentu un klausītāju 
sejām.

Paldies diriģentiem un koristiem, un 
uz redzēšanos koŗa 60. gadu jubilejā. Lai 
dziesma dzīvo!

Iveta Rone.

runā pāri par 20 apmeklētājiem pieminēja, 
ka Daugavas Vanagi nākamgad svinēs 
70 gadu jubileju kopš organizācijas 
dibināšanas Zedelgemā, pieminot 
arī, ka tur gūsta laikā vienīgie, kuŗiem 
atļāva ieiet no ārpuses bija mācītāji 
un no kuŗiem varēja saņemt ziņas par 
notikumiem ārpusē un palīdzību. 

Mācītājs Kolvins Makfersons bija 
atnesis dziesmu lapiņas, no kuŗām kā 
pirmo dziedāja Kārļa Tarziera dziesmu 
Skan tūkstoš balsīm dziesmas ar Es 
skaistu rozīt zinu melodiju. Uzrunā 
mācītājs pieminēja, ka Jēzus nācis 
pasaulē, lai to izglābtu un atbrīvotu no 
grēka varas un, kā Lūkas evangēlijā 
rakstīts, enģelis teicis ganiem: ...es 
jums pasludinu lielu prieku, kas visiem 
ļaudīm notiks. Kā mēs uzzinām no 
notikumiem, pasaule kļūst aizvien 
tumšāka un šodien Amerikā nošauti 
14 cilvēki. Cilvēki dzīvo lielās bailēs no 
teroristiem, novecošanās un slimībām. 
Bet Jēzus otrs vārds ir Immanuēls, 
tas ir tulkots: Dievs ar mums, kā tas 
pieminēts Mateja evanģēlija 1. nodaļas 
23. pantā. Paļaujoties uz to, mums nav 
jādzīvo bailēs. 

Visi nodziedāja otro dziesmu Jūs, 
bēŗniņi, nāciet, kuŗas pēdējais pants 
saka: „Ak, saņem mūs pašus par dāvanu 
sev! Tu negribi mantas, ko pasaulē rod, 
bet sirdi it šķīstu, kas godu Tev dod.” Pēc 
šīs dziesmas sekoja lūgšanas daļa, ko 
pabeidza ar Jēzus lūgšanu un beigās 
dziesmu Klusa nakts, svēta nakts.

Priekšnesumu daļu iesāka Ingrīda 
Rēbauma ar  Aspaz i jas  dze jo l i 
Ziemassvētki. 

Guna Pērkone bija sagatavojusi 
Ziemassvetku dziesmu programmu ar 
dažādiem izpildītājiem dažādās vietās 
Rīgā. Universitātes koris dziedāja 
Klusu nakti, svētu nakti. Pēc tam 
Jāzepa Mediņa zēnu koris komponista 
Lūsēna Nakts, kam sekoja sieviešu koŗa 
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Par Melburnas 
Latviešu ciemu

Melburnas 
latviešu ciems 
nākamgad svin 
jau 30 darbības 
gadus.  Mūsu 
galvenā darbība 
ir sagādāt uz-
t u r ē š a n ā s 
iespējas mūsu 
v e c ā k ā s  p a -

audzes sabiedrības locekļiem veco ļaužu 
aprūpes namā (tagad Latvian Aged Care 
Facility). Ir 52 pastāvīgās (lielas un mazas 
istabas ar atsevišķām vannas istabām) un 
2 īslaicīgās pagaidu (Respite) istabas ar 
pilnu, mierīgu aprūpi, sadzīves aktivitātēm 
un vajadzīgo medicīnisko aprūpi. Iemītnieki 
var palikt savās istabiņās arī tad, ja tiem 
nepieciešama palīdzība visās vajadzībās 
– to tagad apzīmē ar vārdiem ‘Ageing in 
Place’ kur ietilpst (atkal angliski) ‘Low Care, 
High Care’, ‘Palliative Care’ un ‘Dementia 
Specific Care’ (kaut mūsu dementes 
nodaļa ir vēl veidošanas stādijā - lēnām 
iemītnieki sāk iedzīvoties un pierast pie 
jaunajām telpām un īpaši veiksmīgi ir 
tas, ka izveidota noteikta rutīna, kas patīk 
iedzīvotājiem un dod miera sajūtu. Pierod 
arī darbinieki un dodam visiem iespēju 
papildus apmācībām demenses izpratnē.  

(Jau  redzam labus 
rezultātus!). Daudzi 
latvieši regulāri izmanto 
ī s l a i c ī g ā s  i s t a b a s 
(Respite) un atgriežas 
mājās veseli. Daudzi 
arī atgriežas uz pastāvīgu dzīvi, jo dzīve 
ciemā iepatīkas! 

Ciems nodarbina attiecīgi kvalificētus 
darbiniekus un regulār i  tos sūta 
papildināt zināšanās. Ir arī iestādes, 
kas sniedz informācijas sesijas, pie 
kuŗām arī piedalamies. Valdība uzliek 
šādām iestādēm ļoti stingrus noteikumus, 
kuŗus mēs veicam labi un pat saņemam 
komplimentus no valdības iestādēm. Kā 
pa piemēram, nesen bija divas valdības 
pārbaudes: 1. Department of Social 
Services ACFI Review (8/10/2015) – 
visus standardus nolikam ar uzslavu. 2. 
Australian Aged Care Quality Agency 
Unannounced Visit (27/10/2015) – kuŗu 
arī labi nolikam. 

Regulāri saņemam informāciju no 
iestādēm, saistītām ar mūsu industriju, un 
pielietojam vajadzīgās maiņas. Jau tagad 
gatavojamies uz maiņām, kuŗas ievedīsim 
drīzumā.

Ko vēl Melburnas Latviešu ciema 
aprūpes nams Jums piedāvā?

Lielu zāli sarīkojumiem, vairākas 
ēdamistabas, vairākas viesu istabas, 

dziesmas un pēc tam kāda ansambļa 
dziedātā Tev tālumā. Te vēl jāpiemin, 
ka, jau ierodoties, varēja redzēt ziemas 
skatus no Rīgas uz ekrāna. 

Līga Rutupa lasīja Leonida Breikša 
dzejoli Darba vīra Ziemassvētku vakars, 
pēc kuŗa Arnolds Gūtmanis deklamēja 
Valdas Moras Svētās nakts piepildījums. 
Vēl Ingrīda Rēbauma lasīja Viļa Plūdoņa 
dzejoli Rūķīši un meža vecis, bet Arnolds 
Gūtmanis deklamēja Cerdiņa Lūgšanu 

un Ināras Šteinbergas dzejoli par 
trīs večām, kas apspriež jaunākos 
notikumus maizes bodē sakarā ar 
pēdējā laika notikumiem, kad Latvijā 
ieceļo daudzi no Āzijas un Afrikas. 

Azaidā apmeklētāji ēda cīsiņus 
ar kartupeļu salātiem un sutinātiem 
skābiem kāpostiem un pēc tam vēl 
kafiju ar kūkām un pavadīja vēl laiku 
draudzīgās pārrunās.

Juris Krādziņš
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Jauna grāmata
Ulža Siliņa autobiogrāfiskas piezīmes

Atskatīties, pasmaidīt ...     $20

Austrālijas piezīmes.
Mare Heimrāte 2014. gadā viesojās 
Austrālija lai veiktu pētījumus par 
latviešu diasporu savam bakelaura 
darbam. Šeit ir viņas piezīmes.

Ko dara un kā sevi izjūt jaunieši, mani 
vienaudži, kuŗi sauc sevi par latviešiem, 
tikai citur – citās valstīs un kontinentos?

Austrālijā viesojos tieši pirms gada 
un tas deva man lielisku iespēju vismaz 
mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. 
Šovasar pabeidzu bakalaura darbu 
Gētes un ivers i tā tē  Kul tūras un 
sociālās antropoloģijas fakultātē, kuŗš 

istabas nodarbībām, 
baznīciņu, bibliotēku, 
k l a v i e r e s  u n 
ērģe les (p iee jamas 
i edz ī vo tā j i em) ,  TV 
istabas, friziera salonu, 
masāžu istabu, ārstu 
kabinetu, 2 autobusiņus 
(ar 12 un 22 sēdvietām), 
kas ved uz veikaliem un 
sarīkojumiem, kiosku 
(iepirkšanas iespējas 
t iem, kuŗi netiek uz 
veikaliem), skaisti koptus 
dārzus, 3 uzbūvētus 
d ā r z i ņ u s  ( r a i s e d 
garden beds), latviskas 
nodarbības, diskusiju 
grupas, vingrinājumu 
grupas, daiļamatnieku grupas.  

P iedāvā jam ar ī  f i z io te rap i ju , 
podiatristus, ārstus (reizi nedēļā un 
pat biežāk pēc vajadzības), masāžas, 
frizierus (1-2 reizes nedēļā), meditāciju, 
garīgo palīdzību, spēles, senioru 
saietus (ietilpinot plašāko sabiedrību, 
kuŗos uzņemam viesus kā referātu 
pasniedzējus), regulārus dievkalpojumus 
un bībeles stundas.

Protams, ka piestrādājam pie ēdienu 
kartes, lai varētu vismaz pa daļai, gādāt 
latviskas maltītes.  

Aicinu lasītājus, ne tikai lasīt mūsu 
ziņas laikrakstā, bet mudinu apciemot 
mūsu ciemu, lai varat paši spriest. Mēs Jūs 
laipni saņemsim un parādīsim to, kāpēc 
ne tikai mūsu latvieši jūsmo par ciemu, 
bet citas līdzīgas iestādes un arī valdība.  

Melburnas Latviešu ciems arī piedāvā 
54 pašaprūpes mājiņas gan ar vienu, 
gan divām guļamistabām, ko apdzīvo 

mājiņu īpašnieki. Patriez 
ir vairākas neapdzīvotas 
mā j iņas ,  kas  ga ida 
pircējus. 

Tuvākai informācijai 
par uzņemšanu aprūpes 
namā un mājiņu pirkšanu 
lūdzam sazināties ar 
ciema biroju.  

Patiesā cieņā
Rūta Šķoba

Vizītkarte
Rue Skoba – Rūta Šķoba
Manager
Latvian Retirement Village 
and Aged Care Facility 
Chief Executive Officer
Latvian Friendly Society 
Ltd
60 Fraser Crescent

WANTIRNA SOUTH  VIC  3152 AUSTRALIA
Tel:  +613 9800 2977  Fax: +613 9800 2311  
Mobile: 0438 063 771
www.latvianfs.org.au
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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
Ulža Siliņa 
Autobiogrāfiskas piezīmes
Atskatīties,
 pasmaidīt ...    $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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tika realizēts pateicoties daļējam 
Frankfurtes augstskolas finansējumam 
un Austrālijas latviešu atvērtībai un 
viesmīlībai. Darba tema bija Latviešu 
diaspora Austrālijā. Kādu lomu spēlē 
latviskā identitāte jaunākajai paaudzei?

Austrālijas brauciens pārliecināja 
par to, ka dažādos kultūras pasākumos 
piedalās vairākas paaudzes tautiešu 
un joprojām sevi spēcīgi identificē 
ar Latviju un latviešiem. Vai Latvijas 
Neatkarības atgūšana bija pagrieziena 
punkts, kuŗš ir ietekmējis latviešu 
identitātes uzturēšanu tālajā Austrālijā? 
Pārliecinājos par to, ka jaunā paaudze 
vēl joprojām mēģina sevi identificēt 
ar Latviju, jaunie latvieši cenšas runāt 
latviski, piedalās dažādos latviešu 
biedrības rīkotos pasākumos un 
apmeklē latviešu skolas.

Lai arī Sidnejā biju ļoti piepildītā laikā, 
kad viss tika organizēts 55. Latviešu 
Kultūras dienām, mani secinājumi ne 
vienmēr bija optimistiski. Diemžēl bija 
jākonstatē, daudzi latvieši ir novērsušies 
no latviešu sabiedrības un cilvēku 
skaits, kuŗi runā latviski, strauji sarūk.

Tomēr,  pēc vairāk kā div iem 
mēnešiem, no Austrālijas projām 
dodoties, biju pozitīvu domu uzlādēta. 
Tas pateicoties tiem jauniešiem, 
kuŗos saskatīju ticību savai tautai un 
valstij un Latvijas nākotnei. Vēlme 
viesoties savā etniskajā dzimtenē, 
griba mācīties valodu, īpaša cieņa pret 
savu vecvecāku paaudzi, interese par 
Latvijas māksliniekiem, īpaši mūziķiem, 
aktieriem un vēsturniekiem, kuŗi viesojas 
Austrālijā, radīja optimistisku iespaidu.

Vai  jutu paaudžu pretrunas? 
Sākumā gan likās, ka vecākā paaudze, 
tradicionāli, ir  “konservatīva” un jaunieši 
vēlas realizēt savas “svaigās” idejas, 
tomēr tas mainījās, kad redzēju ar kādu 
entuziasmu, sparu un idejām vecākā 
paaudze cenšas piesaistīt jauniešus. 

Pārliecinājos par to kā Sidnejas Latviešu 
nams un skolas (Sestdienas skola, 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskola) 
palīdz attīstīties jauniešu interesēm un 
talantiem. Redzēju kā attīstas un dzimst 
personības un piederība savai tautai ar 
stipru kopības sajūtu. Svaigā atmiņā 
joprojām ir pagājušā gada beigās 
organizētās 55. Latviešu Kultūras 
Dienas Sidnejā, kur par jaunākās 
paaudzes piedalīšanos bija piedomāts 
īpaši. Viens no jau laicīgi gatavotajiem 
pasākumiem bija Ilonas Brūveres 
vadībā veidotais teātra uzvedums 
„Burvis no Oza zemes“. Teātrī piedalījās 
vairāk kā trīsdesmit cilvēku. Jaunākajam 
aktierim bija pieci gadi un vecākajam 
– deviņdesmit. Luga apvienoja trīs 
paaudzes!

Vēlreiz pārliecinājos par to, ka 
ģ imene i r  bū t iskāka is  aspekts 
identitātes saglabāšanā, to secināju 
arī pēc uzturēšanās vairākās brīnišķīgās 
jauktās ģimenēs, kur priekšnoteikums 
bija sarunāties ar jauniešiem latviski.  
No ģimenes ir atkarīga arī ieinteresētība 
latviskajā kultūras dzīvē, iesaistīšanās 
sabiedriskajos darbos, kā arī latviešu 
valodas lietošana iktdienā. Īsajā laika 
sprīdī, ko pavadīju Sidnejā aktīvajās 
Kultūras dienās, konstatēju,  ka 
jauniešiem latviešu valoda patiešām 
ir uzlabojusies. Acīm redzams piemērs 
bija ģimene, kuŗā pavadīju nedēļu 
Sidnejas pirmajā un pēdējā posmā. 
Otrajā viesošanās reizē satiekot 
meitenes, kuŗas pirms mēneša gandrīz 
vispār nerunāja latviski, jau runāja 
ievērojami labāk. Un tas, galvenokārt, 
pateicoties intensīvajam mēnesim, 
kas tika pavadīts teātŗa mēģinājumos 
Sidnejas Latviešu Namā, gatavojoties 
kopējiem Ziemassvētku pasākumiem 
un Kultūras Dienām.

Ir prieks, ja notiek šis “klikšķis” 
– vēlēšanās būt vienam no latviešu 
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Vienības draudzes 
Ziemsvētku „Eglīte”

Šogad Vienības draudzes Eglītes 
sarīkojums notika 13. decembrī M.Siliņa 
zālē Latviešu namā. Arī šoreiz draudzes 
locekļi un viesi bija sanākuši kuplā skaitā. 
Mācītājs Raimonds iesāka sarīkojumu 
ar īsu svētrunu par jauna laikmeta 
iestāšanos jau sākot ar 2012. gadu. 
Par laiku, kas kļūst arvien ātrāks, un 
daudzi notikumi uz Zemes liecina par 
pārmaiņu laiku sākumu. Atgādināja 
par Dieva Dēla – Jēzus piedzimšanas 
lielo nozīmi cilvēces vēsturē un katra 
individuāla cilvēka dzīvē. Ziemassvētki – 
piedošanas, mīlestības un prieka svētki!

Tālāk sekoja vairāki 
interesanti video par 
dažādiem notikumiem 
Ziemassvētku laikā 
Latvijā. Bluķa vilkšanas 
un budēļos iešanas – 
seno latviešu Ziemas 
saulgriežu tradīcijas 
Rīgā.  Iepr iecināja 
video sižets, kuŗā 
Jēkabpils sportisti – 
basketbolisti piedalījās 
labdarības akcijā un 
kopā ar Bāreņu nama  
„L ī kumi ”  bē rn iem 

kopīgi veidoja Ziemassvētku dāvaniņas, 
vaska sveces un veica citas radošās 
darbnīcas aktivitātes. Spēlēja spēles, 
gāja rotaļās un dalīja dāvanas pie svētku 
eglītes. Citā video populāri Latvijas aktieri 
un mūziķi dalījās ar savām pārdomām 
un izjūtām, kas saistītas ar Kristīgo vēsti 
un ticību Dievam. Izskanēja arī Laura 
Reinika dziedātā Ziemassvētku dziesma.

Kamēr draudzes dāmas sagatavoja 
svētku pusdienas pasniegšanai – ar 
vairākām dziesmām uzstājās Andrejs 
Mednis un viņa draudzene Diana (kas 
gan pasākuma programmā  iepriekš 
nebija paredzēts).

Pēc gardajām pusdienām un kafijas 
pauzes zālē nodzisa gaisma un uz ekrāna 
parādījās spožs Mēness... Fonā atskanēja 

g r u p a s  “ E n i g m a ” 
jaukā dziesma „Sit-
ting on the Moon”. 
Ar šādu iestudētu 
priekšnesumu uzstājās 
Rūķi – Laura un Jānis 
Moļņik i ,  kam l īdzi 
dzīvojot piepalīdzēja 
arī trīsgadīgā Viktorija 
Kugrēna. Jānis un 
Laura  i z te iksmīg i 
n o r u n ā j a  t e k s t u , 
kuŗā vēstī ja – cik 
ļoti viņi gaida kādu 
ie rodamies. . .   un 

kopības Austrālijā. Arī daudzi no tiem, 
kuŗi jūtas vairāk piederīgi vietējai 
sabiedrībai, tajā pašā laikā ir lepni par 
savu latvisko izcelsmi. Man bija sajūta, 
ka ir iestājusies latviešu jauniešu 
renesance, par ko liecina pieplūdums 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolā 
pēdējos gados. Arī šajā skolā, kas 
pulcēja ievērojamu skaitu – 75 jauniešus 
no dažādām Austrālijas pilsētām, kā arī 
no Latvijas un citām valstīm, tiku laipni 
uzņemta.

Diasporas grupas vienmēr i r 
izaicinājuma un izvēles priekšā: pilnībā 
izkust kopējā pasaules katlā vai spītīgi 
saglabāt savas tradīcijas un atšķirības. 
Sirsnīgi novēlu saglabāt svarīgo kopības 
sajūtu un nezaudēt pārliecību, ka tas 
svarīgi arī mums – Latvijas latviešiem!  

Ar sirsnīgiem Laimes vēlējumiem 
Jaunajā gadā,

Mare Heimrāte

Ziemassvētku vecītis
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Turpinājums 31. lpp.

tad jau arī drīz vien visus iepriecināja 
Ziemsvētku vecīša ierašanās – no “lielās 
tālienes”. Rūķu priekšnesums notika 
tumšā zālē, mainoties fantastiskiem 
Kosmiskiem attēliem uz ekrāna.

Prožektoru gaismotāja pienākumus 
veica Pēteris Kļaviņš. Ziemsvētku Vecītis 
bija atnesis daudz dāvanu, bet visiem 
klātesošiem vispirms bija jāizpilda dažādi 
uzdevumi, lai pie tām tiktu – jāuzmin 
mīklas, jāskaita dzejoļi, jādzied dziesmiņa 
vai arī jāuzmin kas tā par melodiju, ko uz 
klavierēm spēlēja mācītājs Raimonds. 

Ziemsvētku vecītis bija atnesis 
arī vairākas dāvanas bērniem, kā arī 
draudzes locekļiem, kuŗi bija visčaklāk 
strādājuši un darbojušies draudzes 
pasākumos visa gada garumā.  

Mācītājs dziedāja grupas “Līvi” 
Ziemsvētku dziesmu „Eglīte”, rūķi Laura 
un Jānis skaitīja vairākus dzejolīšus 
un tika pie skaistām dāvanām. Ingrīda 
Rēbauma deklamēja dzejoli un Andrejs 
Mednis deklamēja vairākus savus 
iemīļotos dzejoļus. 

Kad nu dāvanu maiss bija tukšs  

Ziemsvētku vecītis sirsnīgi atvadījās, 
novēlēja visiem priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu, un steidzās 
tālāk apciemot citas mājas. Pasākums 
noslēdzās ar loterijas izlozi, daudzi varēja 
tikt pie jaukām un lietderīgām dāvanām. 
Pēc tam klātesošie, kas vēlējās, varēja 
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Mācītājs Raimonds Sokolovskis vada svētbrīdi „Eglītes” sarīkojumā.

Rūķīši Jānis, Laura un Viktorija ar Ziem-
svētku vecīti’ Edgaru Pudānu.
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Latvijas Okupācijas muzeja biedrība 
Occupation Museum Association of Latvia 

 OMB 
Juridiskā adrese: Latviešu strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050, LATVIJA 

Faktiskā adrese: Raiņa bulvāris 7, Rīga, LV-1050, LATVIJA 
Tālruņi: (+371) 67 212 715, (+371) 67 211 030 

Fakss: (+371) 67 229 255 
E-pasts: omf@latnet.lv 

 

Reģistrācijas Nr.40008018848 
SEB banka, Rīdzenes filiāle, kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV 67 UNLA 0002 4007 0051 7 
Latvijas Okupācijas muzejs ir valsts akreditēts muzejs 

Latvijas Okupācijas muzeja atbalstītājiem, draugiem, ziedotājiem 
 

Sakām paldies, 
sakām lūdzu. 
lai mēs ceļā 
nesalūztu. 

 
"Mēsls." 

"Īstermiņa politiska ambīcija." 
Tā Gunāra Birkerta plānoto Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes Namu 

aprakstījuši tā pretinieki brīdī, kad viss gatavs celtniecībai. 
 

Tagad Rīgas pilsētas architekta kolēģija nolēmusi agrāk atbalstīto projektu 
neatbalstīt un ieteikusi Rīgas pilsētas būvvaldei būvatļauju neizsniegt. 

 
Gatavais Nākotnes Nama techniskais projekts Rīgas pilsētas būvvaldē guļ jau 
sešus mēnešus, kamēr Būvvalde nesaka ne jā, ne nē, bet vilcinās un domā. 

Būvvaldei doti vēl seši mēneši domāt … Starplaikā nekas nenotiek.  
 

Viss liecina, ka naidīgā pretvara negrib, lai Mūzejs pilnvērtīgi strādātu  
ne tagad, ne 2018. gadā, nekad. 

 
Bet Latvijas valsts grib redzēt Latvijas Okupācijas mūzeju Nākotnes Namā  

Latvijas simtgadē 2018. gadā. 
 

Kamēr jūs atbalstīsit jūsu un mūsu veidoto Mūzeju, arī mēs turpināsim strādāt un 
ar valsts atbalstu gādāt, lai 2018. gadā tas strādātu Nākotnes Namā.  

 
Paldies vairāk nekā 1000 ziedotājiem, kas ar saviem ziedojumiem un gandrīz 

3000 atbalstītajiem, kas ar saviem parakstiem teica: Nākotnes Nams būs! 
 

Paldies vairāk nekā 6500 ziedotājiem, kas Mūzeju līdz šim palīdzējuši uzturēt.  
 

Lūdzam jūs arī tagad nākt talkā, ziedot un visiem spēkiem atbalstīt,  
lai neviena pretvara mūs ne liektu, ne lauztu 

 
Ja vēlaties ziedot, čeki rakstāmi Okupācijas mūzeja vārdā  

c/o Ināra Graudiņa  
141 Darley Rd., Randwick, NSW, 2031 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2016. gada februārī

Daugavas Vanagi Latvijā 
2015. gada nogalē

Lāčplēša dienas atcere 10. 
novembrī Lestenes Brāļu kapos 
bija apvienota ar Latviešu leģiona 
19. divīzijas mācītāja vltn. Vernera 
Voitkusa (1911-1987) piemiņas 
plāksnes iesvētīšanu Lestenes baznīcā. 
Viņš pats atdusas Latviešu nodalījumā 
Rukvudas kapos Sidnejā. Kaŗa uguņu 
blāzmā 1944. gada Ziemassvētkos 
Verners Voitkus baznīcā noturēja pēdējo 
dievkalpojumu Kurzemes cietokšņa 
karavīriem. Sprediķa laikā ienaidnieka 
granātas sprādziens mācītāju smagi 
ievainoja. Kurzemes Ziemassvētku 
kaujās arī baznīca tika nopostīta.

Verners Voitkus ir beidzis Latvijas 
Universitātes teoloģijas fakultāti un 
1938. gada 25. septembrī ordinēts 
par mācītāju Rīgas Doma baznīcā. 
1944. gada 5. jūnijā viņu ieceļ par 
Latviešu leģiona 19. divīzijas mācītāju. 
Pārdzīvojis kaŗa un gūsta laiku, Verners 
Voitkus trimdas gadus vada mācītāja 
darbā  latviešu draudzē Adelaidē, vēlāk 
Brisbanē un Sidnejā.

Atzīmējot Lāčplēša dienu un piemiņas 
plāksnes iesvētīšanu, Lestenes baznīcā 
pulcējās ļaudis no visas Latvijas, 
Daugavas Vanagi un pārstāvji no 
Nac ionā lo  ka rav ī ru  b ied r ības , 
korporācijas Fraternitas Academica, 
Latviešu virsnieku apvienības, Saeimas, 
Nacionālo bruņoto spēku, Lestenes 

draudzes, vietējās pašvaldības un citi. 
No Sidnejas bija ieradusies mācītāja 
dzīves biedre Brigita Voitkusa. Piemiņas 
plāksni ir dāvinājusi DV Adelaides 
nodaļa, pateicībā un cieņā par sava 
mācītāja un kaŗavīra Vernera Voitkusa 
aizvadītā mūža darbu. Lestenes 
baznīcā plāksni iesvētīja kapelāns kpt. 
Raimonds Krasinskis un mācītājs Jānis 
Saulīte.

Mājās atgriežas 236 kritušie 
leģionāri

Pēc vairāku gadu neatlaidīga darba 
un ar Brāļu kapu komitejas gādību, īsi 
pirms Ziemassvētkiem 22. decembŗa 
vakarā Latvijā atgriezās 236  Latviešu 
leģionāru pīšļi. Visi vīri ir krituši Otrā 
pasaules kaŗa Austrumu frontē 1944.
gada pavasarī un apglabāti kādā 
kaŗavīru kapsētā Pleskavas apgabalā 
pie Voronkovas ciema. Pēc 70 gadiem 
svešā zemē, tagad viņiem miera vieta 
zem dzimtenes debesīm Lestenes Brāļu 
kapos, kur vārtu mūrī iekalti dzejnieka 
Andrēja Eglīša vārdi: Man saulīte 
norietēja Tēvu zemi sargājot. Dažiem 
desmitiem pārvesto kaŗavīru piederīgie 
Latvijā jau pieteikušies. Varbūt radīsies 
vēl kādi, kas atradīs sarakstā savu 
tuvinieku vārdu.

Daugavas Vanagi Latvijā svin 70 
gadu jubileju. 

Svinības notika DV organizācijas 
dibināšanas dienā 28. decembrī Rīgas 
Latviešu biedrības namā ar valsts 
augstāko amatpersonu piedalīšanos. 
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Bija ieradušies ap 400 Daugavas 
Vanagu un viesu. Plašāku pārskatu par 
DV organizācijas dibināšanu, mērķiem 
un uzdevumiem sniedza DV priekšnieks 
Andrejs Mežmalis. Apsveikuma runas 
teica Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece, bijušā Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma un citi klātesošie, 
cildinot DV organizācijas darbu latviešu 
kultūras un latvietības saglabāšanā 
svešumā. Apsveicēji augsti novērtēja 
DV ilggadējo darbību palīdzības jomā. 

Svinību koncertu sniedza iecienītais 

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus
Viktorija NIEDOLIŅA – dzimusi 1918. g. 30. oktobrī, Latvijā

mirusi 2015. g. 26. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja no 1986. gada (29 gadus)

Elmārs BĒRZIŅŠ – dzimis 1927. g. 31. jūlijā, Latvijā
miris 2015. g. 27. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja no 1982. gada (33 gadus)

Par viņiem sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa uzruna DV 70 

gadadienā
Savā uzrunā, sveicot organizāciju 

“Daugavas Vanagi” 70. gadadienā, 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis 28. 
decembrī uzsvēra, ka tā daudzu gadu 
garumā palīdzējusi saglabāt un stiprināt 
latviešu kultūru un latvietību, nesot Latvijas 
neatkarības ideju cauri okupācijas gadiem. 
Valsts prezidents savā apsveikuma 
uzrunā norādīja, ka “Daugavas Vanagi” ir 
drošs atbalsts stipras un vienotas Latvijas 
idejai arī atgūtās neatkarības laikā: 
“Šodien Latvijas tauta sastopas ar aizvien 
jauniem izaicinājumiem, kuru risināšanā 
ieguldījumu var sniegt arī Daugavas 
Vanagi. Latvijai atgūstot neatkarību, ir 

radusies jauna izceļotāju kopiena, tāpēc 
mūsu kopīgais uzdevums ir uzturēt šo 
cilvēku saikni ar Latviju un latvietību. 
Daugavas Vanagi šajā ziņā ir spēcīga 
un pieredzes bagāta organizācija, kas ir 
daudz paveikusi un spēj dalīties zināšanās 
gan ar vietējo latviešu kopienu, gan ar 
mūsu valsts institūcijām.” Raimonds 
Vējonis arī pateicās Daugavas Vanagiem 
par aktīvo iesaisti patriotisma veicināšanā, 
vēstures skaidrošanā un arī labdarības un 
palīdzības pasākumos, palīdzot bāreņiem 
un daudzbērnu ģimenēm, kā arī veciem 
un slimiem ļaudīm.

Sava  runā ,  p ieska ro t i es  p ie 
pašreizējām problēmām Latvijā, Valsts 
prezidents pieminēja latviešu nevēlamo 
aizplūšanu uz ārzemēm un arī Latvijas 
drošības stiprināšanu, kā vienu no 

Daugavas Vanadžu koris un vokālais 
ansamblis Dobeles Zemessargi. Viesi 
noskatījās Okupācijas mūzeja filmu 
„Zedelgema” par latviešu kaŗa gūstekņu 
nometni Beļģijā, kur dibināja Daugavas 
Vanagu organizāciju.

Zāles priekštelpā uz galda bija liels 
kliņģeris no burtiem „Daugavas Vanagi 
70”. Jubilejas viesi saskandināja vīna 
glāzes un baudīja garšīgo kliņģeri. Aiz 
dzeloņdrātīm dibinātā organizācija savu 
70. gadskārtu svinēja brīvā Latvijā.

Ilga Niradija 
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Uzmanību leģionāriem.
Sakarā ar Daugavas Vanagu 70 

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

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

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 4. februārī, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 13. februārī, plkst. 18.00 

Džesa vakars. Andrew Dickeson Trio 
$5.00

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

Sirsnīga pateicība
Es vēlos pateikt sirsnīgu paldies 

par manas tantes Viktorijas Niedoliņš 
izvadīšanu un par izrādītajām rūpēm un 
palīdzību.

Mīļš paldies Daugavas Vanadžu 
priekšniecei Gundegai Zariņai, mācītājam 
Raimondam Sokolovskim, ērģelniecei 
Sandrai Dragūnai

Īpaši mīļš paldies Janīnai, Stefanam 
Zielonko, Staņislavam Kašam un manai 
draudzenei Felianai Mckenzie par 
iejūtīgumu un palīdzību, ko viņi man 
sniedza gatavojoties bērēm, gan pēc 
bērēm.

Paldies visiem, kas palīdzēja ar bēru 
mielasta rīkošanu. Mīļš paldies maniem 
draugiem un labvēļiem, kuŗi bija ar 
mani izvadīšanas dienā krematorijā un 
Daugavas Vanagu namā un kuŗi mani 
atbalstīja šajā grūtajā brīdī.

Paldies jums visiem!
Sērās, Velta

pašreizējamām prioritātēm. “Latvijā pēc 
neatkarības atgūšanas radusies jauna 
izceļotāju kopiena, kopīgs uzdevums 
mums ir uzturēt šo cilvēku saikni ar 
valsti un latvietību. Jābūt modriem arī 
par Latvijas drošību. Tas ir viens no 
primārajiem uzdevumiem, ko esmu sev 
izvirzījis, īpaši – rūpēties, lai Latvija būtu 
Ziemeļatlantijas Alianses partneris,” teica 
Valsts prezidents. Savu uzrunu Valsts 
prezidents beidza ar vardiem, “Latvijai 
nākotnē jākļūst par stipru un drošu valsti 
visiem iedzīvotājiem. Valsts simtgadi vēlas 
svinēt arī tautieši citur pasaule. Latvijas 
iedzīvotāji ir valsts lielākā vērtība.”

Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece sveic Dagavas 

Vanagus viņu 70 gadadienas 
svētkos
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

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

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

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

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

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

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

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

Friday from 2pm to 4pm.
     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.

Sestdien, 12. martā  Leģiona 
atceres brīdis. Rukvudas kapsētā DV 
nodalījumā. un DV namā. 

plkst. 12.00 pusdienas DV namā
plkst. 13.00 latviešu Leģiona atceres 

sarīkojums DV namā
Sestdien, 19. martā plkst. 9.00 

Austrālijas vanadžu sanāksme.
plkst. 11.30 pusdienas DV namā
plkst. 13.00 Daugavas Vanagu 70 

gadu atcere.
Svētdien, 20. martā plkst. 8.30 

Austrālijas DV delegātu sanāksme
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 

plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Romans 
Senkevičs, tālr. 0447 020 121.

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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uzkavēties un vēl iebaudīt kādu dzērienu 
ar augļiem. Pasākums notika jaukā 
gaisotnē un visi sarīkojuma dalībnieki ar 
līksmu sirdi devās mājup.

Sirsnīgi pateicamies visiem draudzes 
locekļiem un viesiem par aktīvu 
līdzdalību, saziedotām loterijas mantām 
un atbalstu draudzei. Īpašu pateicību 
arī izsakām draudzes dāmām, kas 
palīdzēja sarūpēt gardo svētku mielastu 
– Birutai Apenei Clark, Benitai Ērei, 
Gundegai Zariņai, Kristīnei Kugrēnai, 
Solvitai Kugrēnai, Anitai Jāņkalnei, Vinei 
(Wynne) Jumiķei, Inārai Tomsonei un 
palīgiem Ingrīdai Rēbaumai, burvīgajiem 
rūķiem – Laurai un Jānim Moļņikiem, 
Viktorijai Kugrēnai, Raimondam Lācim 
un, protams, mūsu Ziemsvētku vecītim 
– Edgaram Pudānam.

Ziemassvēki – tā ir Dieva dāvana 
mums, tas ir mīlestības un piedošanas 
laiks. Svinēsim tos ar līksmu sirdi, un lai 
ik vienam no mums ir jauks un brīnišķīgs 
Jaunais gads!

Visu labu vēlot, Marita Lipska

Vienības draudzes Eglīte.
Turpinājums no 25. lpp.

Zalcburgas Festivāls  
2015

Kanberas latviešu biedrības saietā 
26. septembrī Ēriks Ingevics stāstīja par 
šī gada Zalcburgas festivālu, kur viņš bija 
uz diviem koncertiem un divām operu 
izrādēm.

Viena no operām bija Bēthovena 
„Fidelio”, kas bija viens no šī gada festivāla 
ievērojamākajiem jaunuzvedumiem. 
Galvenās lomās Jonass Kaufmans 
(Jonas Kaufmann) un  Adriane Piečonka 
(Adrianne Pieczonka). Spēlēja Vīnes 
filharmoniskais orķestris diriģenta Franča 
Velser-Moesta  (Franz Welser-Moest) 
vadībā.  Bija recenzijas, kas kritizēja 
operas neparasto inscenējumu. Opera 
bija saīsināta un ieturēta melnbaltās 
krāsās, gandrīz bez kādām dekorācijām. 
Bet par dziedātājiem, diriģentu un orķestri 
bija vislabākās atsauksmes. Kaufmans 
tagad ir uzskatīts  par pasaules labāko 
tenoru kopš Placido Domingo ir pārgājis 
uz baritona lomām un vispār samazinājis  
uzstāšanos operās. Kaufmans ir ļoti 
vispusīgs dziedātājs, kas dzied ar izcilām 
sekmēm kā itāļu un franču, tā Vāgnera 
operās. Tādi dziedātāji ir retums. Arī 
kanādiete Piečonka Fidelio lomā saņēma 

Pulkveža Oskara Kalpaka,
viņa bataljona un studentu rotas

PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS
svētdien, 2016. g. 6 . martā plkst. 10.00  

Sidnejas latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā,  
30 Bridge Rd Homebush. 

Diekalpojumu vadīs mācītājs fil! C MacPherson Patr! 

Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagu Sidnejas  
nodaļa laipni lūdz visus piedalīties.
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Mortgage Loans
3.59% 5.28%
fixed for 12 months               Comparison Rate
on new loans secured by first mortgage for the first 12 
months the discounted rate of 3.59% p.a. and then it

reverts to the variable rate which is currently 5.40% p.a.

Comparison rate is 5.28% p.a.
Based on a loan of $150,000.00 for
25 years with costs of $900.00.

We lend to all nationalities

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

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

RIT084-06/15

Latviešu
Kreditkooperātīvs
Austrālijā
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labas atsauksmes.
Otra redzētā opera bi ja Verdi 

„Trubadūrs” (Il Trovatore). Tas bija 
2014. gada jaunuzveduma atkārtojums. 
Galvenās lomās Anna Ņetrebko, 
Frančesko Meli (Francesco Meli) un Arturs 
Rucinskis (Artur Rucinski). Spēlēja Vīnes 
filharmoniskais orķestris ar diriģentu 
Džanandrea Noseda (Gianandrea 
Noseda).

Anna Ņetrebko ir Zalcburgas 
„p r imadonna  asso lu ta ” ,  V iņas 
uzstāšanās kādā operā vai koncertā 
garantē izpārdotas izrādes. Visi mūzikas 
kritiķi slavēja viņas dziedāšanu un 
tēlojumu.

Par  ope ras  i nscenē jumu un 
dekorācijām bija atbildīgs latviešu 
režisors Alvis Hermanis. Inscenējums 
bija kontroversiāls, kādi mūsu dienās 
ir liela daļa operu inscenējumi, kad 
režisori cenšas atrast jaunu pieeju un 
interpretāciju pazīstamām operām. 
Dekoratīvā ziņā uzvedums bija ļoti krāšņš, 
operas darbība noritēja vecmeistaru 
gleznu galerijā. Bija recenzenti, kas 
slavēja Hermaņa inscenējumu un bija citi, 
kas to kritizēja.  Bet publikai opera patika, 
ko norāda izpārdotās biļetes, kā šinī, tā 
iepriekšējā gadā (tas gan bija lielā mērā 
Annas Ņetrebko dēļ).

No koncertiem ievēro
jamākais bija Vīnes filharmoniskā 

orķestra koncerts diriģenta Rikardo Muti 
(Riccardo Muti) vadībā.  Zalcburgā spēlē 
vairāki pasaules klases orķestri, bet Vīnes 
filharmoniskais orķestris tur uzstājas 
visbiežāk, ar dažādiem diriģentiem. 
(šim orķestrim nav pastāvīga diriģenta). 
Koncertā piedalījās izcilā vijolniece            
Anna Sofija Mutere (Anne Sophie Mutter). 

Zalcburgas festivālā bija paredzēts 
arī Elīnas Garančas solo koncerts, 
bet tas tika atcelts. Šī bija otrā reize 
pēdējo divu gadu laikā kad Garanča 
bija spiesta personīgu iemeslu dēļ atcelt 

savu paredzēto koncertu. Pagājušā gadā 
viņas vietā uzstājās deviņi citi dziedātāji.  
Šogad viņas koncerta vietā bija sarīkots 
cits solo koncerts ar austriešu mecco 
soprānu Elizabeti Kulmani (Elisabeth 
Kulman). Nav viegli vienam dziedātājam 
aizstāt kāda cita dziedātāja izpārdotu 
solo koncertu, taču Kulmane to panāca 
atzinīgi. 

No latviešu māksliniekiem  Zalcburgā 
visvairāk ir uzstājies diriģents Mariss 
Jansons. bet šogad viņš Zalcburgā nebija. 
Toties šogad pirmo reizi Zalcburgas 
festivālā uzstājās diriģents Andris Nelsons 
ar Bostonas simfonisko orķestri

Slaidrīte Dariusa

„Mēs salām, bijām 
pusbadā, bet mūsu 

garu tas nesalauza...” 
(Žanis Mediķis)

DV Kanberas nodaļas DV 70 gadu 
atcere 2015. g. 12. decembrī.

Pēc Otrā Pasaules kara beigām 
lielā daļa latviešu karavīri tika sūtīti 
uz gūstekņu nometni Cēdelgemā 
(Zedelgem), Beļģijā. Ar ikdienišķiem 
vārdiem Auseklis Zaļinskis izsaka ko 
karavīri cerēja, un, ko atrada –

Cerot „flēģi” baigu, šurpu brauci tu –
Cigaretes, paiku, lepnu dienestu,
Bet Brigē smīnē dzelzceļnieks. –
Tiem „bumbierus” un „desu” sniegs
Tai Cedelghēmā, draugs!

Un kad vilciens pietur – ai, kāds pārsteigums!
„Hotelim” gar vārtiem postens staigā drūms.
Un prāto letiņš, nav vairs joks –
Visapkārt dzeloņdrāšu žogs
Tai Cedelghēmā, draugs.
Bi jušais cēdelgemietis, Žanis 

Mediķis stāsta: „Šīs nometnes barakas 
bija kādreizējās beļģu armijas munīcijas 
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Sidnejas Latviešu biedrības

2016. gada kalendārs
ar Sidnejas pilsētas fotografijām dabūjams SLB grāmatnīcā Rīga.

Cena $10.

noliktavas. Katrā barakā, divstāvu 
gultās, bija novietoti ap 150 karavīri.  
Barakas nebija apsildītas, bez griestiem, 
ar skārda jumtu un cementa grīdu. Āra 
temperatūra no rītiem bija līdz mīnus 
8 grādi. Segu vietā mums izsniedza 
vēl neizlietotos maisus, kas tika lietoti 
kritušo karavīru apbedīšanai. Vēl šodien 
viens šāds maiss ir manā īpašumā. Tikai 
divas vājas spuldzes apgaismoja visu 
lielo baraku. Un uzturs bija vājš. Bet, 
lai cik grūti bija šie apstākļi, mūsu garu 
tie nesalauza. Drīz vien nodibinājās, 
kori, teātŗu kopas, sporta nodarbības, 
dažādi kursi un lekcijas; iznāca divi 
laikraksti, žurnāli un citi iespieddarbi, 
un tika noturēti regulāri dievkalpojumi. 
Jāpiemin Kanberas nodaļas aizsaulē 
aizgājušais biedrs Jānis Juškevics  kuŗa 
vadībā izgatavoja Brīvības pieminekļa 
attēlu, ar visām figūrām, apmēram 2 
metru augstumā.

Jau agrāk, citās nometnēs, iesāktā 
doma par kopīgu organizāciju, īstenojās 
Cēdelgemā, 1945. gada 28. decembrī, 
kad nodibinājās „Daugavas vanagi”, ar 
vanagu dziesmu „Daugavas vanagi” (J. 
Graubiņa mūzika, V. Plūdoņa vārdi).

1946. gada pirmā pusē jau sākās 
mūsu atlaišanas no gūsta.

Otrs cēdelgemietis, Arvīds Purvis, 
stāsta par notikumu tranzītnometnē, 
Briselē. Kaŗa gūstekņi, bijušie ka-
ŗavīri, dažādas tautības, bet lielāko 
tiesu baltieši, bija sapulcināti kopā, 
lai uzklausītu Padomju Savienības 
pārstāvja  aicinājumu atgriezties mājās. 
Angļu militārās vadības pārstāvis ieteica 

viņiem no sava apģērba noņemt ikvienu 
viņu tautības identificēšanās zīmi. Tā 
kā viņiem nebija ne nažu, nedz šķēres, 
tad ar atgriezto konservu bundžu 
vāku asajām malām viņi noārdīja  
sarkanbaltsarkanos vairodziņus no viņu 
uniformām. Purvis, saieta dalībniekiem, 
parādīja savu 70 gadus saglabāto 
sarkanbaltsarkano vairodziņu. 

Bet, it sevišķi dziļi atmiņā, viņam 
ir pal icis pirmais dievkalpojums 
Cēdelgemas nometnē. Purvis saka: 
„Es klausījos, es aizmirsu visas grūtības 
un pārestības. Un uz brīdi bija tik labi...”

No informāciju avotiem izriet, ka 
kopskaitā bija ap 25 000 latviešu 
kaŗavīru, no kuriem Cēdelgemā, angļu 
gūstā, aptuveni bija 12 000 kaŗavīri. 

Gūstam beidzoties, angļu militārā 
vadība kaŗavīrus izvietoja vairākās 
nometnēs Vācijā. No šīm nometnēm 
viņi centās iekļauties toreizējās latviešu 
nometnēs. Bet ne katra nometne viņus 
pieņēma, nebija brīvas vietas, jeb kādi 
citi iebildumi.

Izceļošanas laikā šie bijušie kaŗavīri 
izklīda pa visu pasauli, lai atkal varētu 
uzsākt jaunu dzīvi. Lielā daļa no viņiem 
palika uzticīgi toreiz dibinātai „Daugavas 
vanagu” organizācijai un tās mērķiem. 
Viņu rindas kļūst arvien retākas, bet 
viņu vārds iemūžināsies Latvijas tautas 
varoņu vēsturē.

Kanberā  vē l  i r  če t r i  b i juš ie 
cēdelgemieši – Arvīds Briedis, Zigis 
Klēģeris, Žanis Mediķis un Arvīds 
Purvis.

DV Kanberas nodaļas rīkotā DV 
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70 gadu atcere notika sestdien 12. 
decembrī, Imanuela baznīcas zālē, 
Lyons. To atklāja vanadžu vadītāja Inta 
Skrīvere. Ar baltu rozi viņa sveica divus 
klātesošos cēdelgemiešus – Arvīdu 
Purvi un Žani Mediķi. Turpinājumā 
Andrejs Grigulis nolasīja Žaņa Mediķa 
sagatavotu īsu pārskatu par Cēdelgamu. 
Brigita Voitkusa, savukārt, pastāstīja par 
viņas vīra, mācītāja, Vernera Voitkus 
piemiņas plāksnes iesvētīšanu Lestenes 
baznīcā. Noslēgumā, Inta Skrīvere 

Latvijas vēstnieks 
Andris Teikmanis 

Kanberā
Šā gada 3. un 4. decembrī, Kanberā, 

darba vizītē, viesojās Latvijas vēstnieks 
Lielbritānija,  Austrālijā un Jaunzēlandē,  
Andris Teikmanis.

No kreisās pirmā rindā: Imants Skrīveris, Arvīds Purvis, Žanis Mediķis un Andrejs 
Grigulis. Otrā rindā no kreisās: Inta Skrīvere, Ingrīda Grēviņa, Lita Ātrena, Brigita 
Voitkusa, Inta Payne, Biruta Vilkina un Aira Grigule.
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lasīja dažas, Cēdelgemas gūsta laikā 
rakstītās dzejas, un to starpā vienu, 
Jāņa Juškevica sarakstītu, dzejoli.

Nos lēgumā  v i s i  nodz iedā ja 
„Daugavas vanagi” un „Daugav’ abas 
malas”.

Sekoja vanadžu sagatavotās 
pusdienas. Viss tīrais atlikums labdarībai 
Latvijā un šeit Austrālijā.

Skaidrīte Dariusa 

Teikmanis satikās ar attiecīgiem 
Austrālijas valdības  pārstāvjiem, lai 
pārrunātu jautājumus kas skar abu 
valstu intereses. Izskatītos jautājumos 
ietilpa – dubultnodokļu neaplikšanas 
līgums, darba brīvdienu līgums u.c. 
Viņš arī pieminēja, ka šinī pat laikā, 
decembrī, Austrālijā viesojas Latvijas 
tirdzniecības interešu delegācija, kas 
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satiekas ar attiecīgiem 
Austrālijas tirdzniecības 
pārstāvjiem.

Savā īsajā uzturēšanās 
laikā Kanberā Teikmanis, 
p r i vā tās  vaka r i ņās , 
t i k ā s  a r  K a n b e r a s 
latviešu organizāci ju 
vadībām. Sarunās viņš 
pastāstīja par šo laiku 
iebraucējiem, latviešiem, 
Angli jā un Īr i jā, viņu 
organizēšanos latviešu 
kulturālos pasākumos, un 
ekonomisko stāvokli. 

Skaidrīte Dariusa 
no kreisās - Jānis Stambulis, Aija Stambule, Juris 
Jakovics, Ēriks Ingevics, Vita Eversone, vēstnieks 
Andris Teikmanis, Skaidrīte Dariusa, Inta Skrīvere, Aira 
Grigule, Margita Jakovica un Andrejs Grigulis. 

Ar izcīnītu sporta 
kausu un smaidu uz 

sejas
Ar izcīnītu sporta 

kausu un smaidu uz 
sejas mājās, Kanberā, 
no Amerikas, šī gada  
j anvār ī ,  pā rb rauca 
Mikus Eversons.

M ikus  Eve rsons 
i r  Radford Col lege, 
K a n b e r ā ,  p ē d ē j ā s 
k lases  (12 .  gada) , 
audzēkn i s ,  un  š ī s 
koledžas basketbola 
vienības kapteinis.

2 0 1 5 .  g a d a  d e -
cembrī, Mikus ar savu 
basketbo la  v ienību 
devās  uz Ameriku, San 

Antonio, kur, draudzības spēlēs 
sacentās ar vairākām vietējām  
basketbola  vienībām, un,  izcīnīja 
uzvaru.

Mikus ir Kanberas 
t a u t u  d e j u  k o p a s 
Sprigulīt is dejotājs. 
Šī gada 13. februārī 
S p r i g u l ī t i s  Va l d a 
S t r a z d a  v a d ī b ā , 
a r  t a u t a s  d e j u 
p r i e k š n e s u m i e m 
piedalīsies Kanberas 
Multicultural Festival, 
un Mikus, kā vienmēr, 
būs viens no sprigulīšu 
saimes dejotājiem.

Skaidrīte Dariusa
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Mikus Eversons ar kausu. 
Fotogrāfe Māra Eversone.
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LASĪTĀJU DOMAS 
Senās civilizācijas uz 
Zemes vai – viesi no 

zvaigznēm? 
Nupat Labinskā Krasnodaras novadā 

ir atrasts kompjūtera mikročipam līdzīgs 
objekts, kas datējams ap 250 miljoni 
gadu! Un Teksasā 1934. gadā atrastais 
āmurs – 400 miljoni gadu! 

Abi atklājumi (ieskaitot daudzus 
citus) autentiskuma gadījumā atbalsta 
atziņu, – ka esam uz Zemes daudz 
ilgāk, nekā agrāk tradicionāli uzskatīts. 
Katrā ziņā – jau daudzus desmitus vai 
pat simtiem miljonu gadu.

Tas neizslēdz otru iespēju, un 
proti – ka esam un tiekam laiku pa 
laikam apmeklēti no “lielajiem brāļiem” 
Kosmosā. Var teikt – visas senās 
tautas uz Zemes glabā informāciju 
leģendu un mītu formā ar pārsteidzoši 
vienādu tēmu – tie runā par viesu 
ciemošanos no debesīm, kas nesuši 
mums technoloģiju un citu palīdzību. 
To tad Zemes civilizācijas  – mūsu 
tālie senči – lietojuši savas kultūras 
celšanai. Tas izskaidro šo – tā saucamo 
“primitīvo” tautu – apbrīnojamās 
zināšanas astronomijā, medicīnā, 
architektūrā u.c. Kā gan ko tādu būtu 
ieguvušas tautas, kas džungļos medī 
ar loku un bultām, vai tuksnešos metot 
bumerangu? Pie tam tādas zināšanas 
tikai tagad kļūst pieejamas pateicoties 
Hubble teleskopam un citām mūsdienu 
technikas iespējām!  

Tas viss apstiprina faktu – milzīgajā 
Izplatī jumā eksistē neskaitāmas 
dzīvības formas, un viņi ir daudzkārtīgi 

ciemojušies pie mums. Šodien var 
spriest tā – ja daudzi no tiem atrodas 
par mums attīstītākā stāvoklī, tad 
neapšaubāmi būs arī tādi – kas atrodas 
primitīvākā sabiedriskā attīstībā nekā 
mēs. Tieši viņi ir tie, kas savukārt 
– būs mūsu nākamie “mācekļi” un 
“izglītojamie”. Tuvojas laiks, kad 
mēs būsim apguvuši starpzvaigžņu 
ceļojumus, un ietieksimies milzīgajā 
Kosmosā. Tas i r  la ikmets, kuŗā 
mums tiks uzticēts starpsolārā un 
starpgalaktiskā mērogā nest kultūru 
un atbalstīt svešu pasauļu civilizācijas. 
Un saskaņā ar reinkarnāciju jeb – 
dvēseles atdzimšanas atziņu – to 
mēs katrs personīgi arī varēsim darīt 
– savās nākamajās inkarnācijās uz 
Zemes piedzimdami – pēc 100, 300, 
vai 500 gadiem. Tieši tādēļ šodien jo 
nozīmīgāka kļūst Kristīgā mācība, lai 
tas, ko mēs nākotnē nesīsim saviem 
“mazajiem brālēniem un māsīcām” 
Universā - būtu Kristus skaidrībā un 
mīlestībā pamatots. Jo viņu cilšu viedie 
tad mācīs savai tautai: „Tas, kas pie 
mums nācis, ir Cilvēks.”

Raimonds Sokolovskis

(skat. rakstu “250 milj. Years Old 
Microchip Discovered” u.c., kā arī M. 
Newton “Journey of Souls”, B. Weiss 
“Same Soul, Many Bodies”, D. Cannon 
“They walked with Jesus”, u.c.)  

(Bībelē sk.I Moz. 6 : 1-4 , Mt.13.
nodaļu u.c.)
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PBLA ZIŅU APSKATS

SLB latviešu skola

Sestdien, šā gada 30. janvārī Sidnejas Latviešu sestdienas skola sāka jauno 
mācības gadu. Augšējā attēlā ir skolotāji un skolēni.

Fo
to

: A
nd

ris
 G

al
vi

ņš

27. janvārī
Nacionālā apvienība jaunajā valdībā 
vēlas demogrāfijas lietu ministra amatu 

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-
«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/
LNNK) jaunajā valdībā vēlētos uzņemties 
demogrāfijas lietu ministra amatu, vēsta 
aģentūra Leta, atsaucoties uz tās rīcībā 
esošu informāciju. Koalīcijas partneriem 

gan ir domstarpības par šo jautājumu, līdz 
ar to lēmums izveidot šo amatu pašlaik 
neesot pieņemts. 

Kā iespējamais kandidāts šim amatam 
neoficiāli minēts Saeimas Demogrāfijas lietu 
apakškomisijas vadītājs Imants Parādnieks 
(VL-TB/LNNK). Komentējot šo informāciju, 
VL-TB/LNNK līdzpriekšsēdētājs Raivis 
Dzintars uzsvēra, ka tiek meklēti veidi, «kā 
garantēt atbalstu dzimstības veicināšanas 
pasākumiem ikdienas darbā». 



39

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

Demogrāfijas lietu ministra amats 
esot viens no iespējamiem variantiem 
starpinstitucionālai demogrāfijas problēmu 
risināšanas koordinēšanai, izteicās kāds 
cits VL-TB/LNNK politiķis. Jau iepriekš 
VL-TB/LNNK politiķi un premjera amata 
kandidāts Māris Kučinskis (ZZS) vienojušies 
noteikt demogrāfiju kā vienu no galvenajām 
prioritātēm. [...] (tvnet.lv)
Lielo mūzikas balvu par Latvijas mūzikas 
popularizēšanu saņems komponiste 
Dace Aperāne 

Trešdien, 27. janvārī, preses konferencē 
paziņoti Lielās mūzikas balvas 2015 
nominanti septiņās kategorijās. Balvu par 
mūža ieguldījumu saņems pianists Ventis 
Zilberts, savukārt atzinību par Latvijas 
akadēmiskās mūzikas popularizēšanu 
pasaulē ieguvusi komponiste Dace 
Aperāne. 

Balvas žūrijas dalībniece un Latvijas 
Radio 3 «Klasika» programmu vadītāja 
Maruta Rubeze skaidroja, ka pārliecība par 
nepieciešamību šajā nominācijā godināt 
tieši Aperāni bijusi ne tikai žūrijai, bet to 
rakstiski apliecinājuši arī citi komponisti. 

Viņa stāstīja, ka Aperāne piedzimusi 
Kanādā un no savas ģimenes pārmantojusi 
un gadu gaitā izkopusi savu mūzikas talantu. 
Aperāne daudz laika veltījusi komponistu 
atbalstam. Aperāne būvē arī tiltus starp 
latviešu trimdas komponistiem un Latvijas 
komponistiem, kā arī starp komponistiem 

un atskaņotājmāksliniekiem. 2015. gadā ar 
Aperānes iniciatīvu Ņujorkas sabiedriskajā 
radio tika atskaņots 24 stundas ilgs latviešu 
mūsdienu mūzikas maratons. 

Lielās mūzikas balvas 2015 žūrija: 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
akadēmiskā darba prorektors - Normunds 
Vīksne, muzikoloģe - Liene Jakovļeva, 
Latvijas Radio 3 Klasika programmu vadītāja 
- Maruta Rubeze, Mūzikas un mākslas 
atbalsta fonda valdes priekšsēdētāja - 
Sandra Zandberga, Vidzemes koncertzāles 
Cēsis programmu direktore - Inese 
Zagorska, diriģents, mūzikas pedagogs 
- Jānis Erenštreits, muzikologs - Dāvis 
Eņģelis. 

Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 
šā gada 1. martā Latvijas Nacionālajā 
operā pulksten 19. Ceremonijā tiks 
pasniegta arī speciālbalva profesionālajai 
izaugsmei un prasmju papildināšanai 
studijās vai meistarklasēs. Pasākumu 
tiešraidē atspoguļos Latvijas Televīzijas 1. 
kanāls un Latvijas Radio 3 Klasika. Lielā 
mūzikas balva ir augstākais Latvijas valsts 
apbalvojums mūzikā un šogad tā notiks 22. 
reizi. [...] (diena.lv, apollo.lv)
Pensijas augušas vidēji par 23 eiro 

Valstī pakāpeniski palielinās pensiju 
apmērs un pērnā gada deviņos mēnešos no 
jauna piešķirtā vecuma pensija, salīdzinot 
ar 2014. gadu, pieauga vidēji par 23,74 
eiro, informē Labklājības ministrijā. Tāpat 
pensiju indeksācijas rezultātā 2015. gada 
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Nākamais Ritums būs 2016. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

oktobrī vidējais pensiju apmērs palielinājās 
par 3,64 eiro. Sākot ar šo gadu, pakāpeniski 
notiks pensiju pārrēķins cilvēkiem, kuriem 
pensija piešķirta vai pārrēķināta laikā no 
2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. 
decembrim, piemērojot negatīvu indeksu. 
(Latvijas Avīze)
Egils Levits: Labāku politiku, nevis 
“skābekļa piegriešanu” 

Saeima patlaban spriež par bijušā 
prezidenta Andra Bērziņa savulaik 
iesniegtaj iem priekšl ikumiem, kuri 
paredz, ka partijām ir jābūt vismaz 500 
biedriem pašreizējo 200 biedru vietā un 
ka vēlēšanās varēs piedalīties tikai tās 
partijas, kas dibinātas vismaz gadu pirms 
vēlēšanām. Grozījumi Saeimas vēlēšanu 
likumā, Politisko partiju likumā un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu likumā pieņemti 
otrajā lasījumā, bet līdz 1. februārim var 
iesniegt priekšlikumus trešajam lasījumam. 
Konstitucionālo tiesību jurists un politologs 
Egils Levits neatbalsta partijas biedru 
skaita palielināšanu un dibināšanas laika 
ierobežojumu un piedāvā “Latvijas Avīzes” 
lasītājiem savu viedokli. 

Egils Levits: “Prezidents Bērziņš 
bija iesniedzis arī citus priekšlikumus, 
kurus es vērtēju pozitīvi, – piemēram, 
par konstruktīvo neuzticības votumu. Tas 
paredz, ka Saeima valdību var gāzt tikai 
tādā veidā, ka tā nobalso par jaunu, jau 
gatavu valdību – tādā gadījumā mums 
tiktu aiztaupīta šī valdības krīze, kas paliks 
tautas atmiņā kā muļķīgākā valdības 
krīze Latvijas vēsturē. Tāpat ļoti svarīgs ir 
priekšlikums palielināt partiju finansējumu, 
tādējādi tālāk samazinot partiju atkarību no 
privātiem naudasmaisiem un ekonomiskām 
interesēm. Taču šos jēdzīgos priekšlikumus 

Saeima diemžēl tālāk nav virzījusi. 
Tā vietā tā virza šos bīstamos 

pr iekšl ikumus, kas paredz part i ju 
dibināšanas un darbības un līdz ar to pilsoņu 
politisko tiesību tālāku ierobežošanu. 
Šie priekšlikumi ir pilsoņiem bīstami, jo 
būtiski apdraud Latvijas demokrātiju, tātad 
mūsu Satversmē noteikto konstitucionālo 
iekārtu. Demokrātijā katram pilsonim ir 
jābūt reālai iespējai piedalīties politiskajā 
procesā, tajā skaitā arī dibināt un darboties 
partijās, un kandidēt vēlēšanās. Tādējādi 
politisko partiju ierobežojumi tiešā veidā 
aizskar pilsoņa polit iskās tiesības, 
kas garantētas kā Satversmē, tā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, Eiropas 
Savienības pamatlīgumos un Eiropas 
Cilvēktiesību hartā.

Es noteikti negribu izteikt aizdomas, ka 
Andra Bērziņa laikā izstrādātie priekšlikumi 
tiek virzīti tālāk tādēļ, lai ierobežotu 
konkurenci Saeimā pašreiz pārstāvēto 
partiju savtīgās interesēs. Šāds nodoms 
būtu skaidri antikonstitucionāls. Tieši otrādi 
– esmu pārliecināts, ka sākotnējais nodoms 
bija labs – “stiprināt politiskās partijas”. 
Līdzīgi priekšlikumi bija izteikti jau agrāk, 
90. gados. 

Taču piedāvātais risinājums diemžēl 
ir nederīgs, demokrātijai kaitīgs. Saeimas 
vairākumam, steigā par to lemjot, kamēr 
domas ir pie valdības krīzes intrigām, šeit 
uzrādītā Latvijas demokrātijas problemātika 
acīmredzot neatklājās visā savā dziļumā. 
Tas noteikti nav ļauni domāts, bet nepareizi 
gan. 

Ja šos tiesību ierobežojumus pieņemtu, 
sekas būtu pilsoņu politiskās apātijas 
pieaugums un pastiprināti iekšpartijas 
demokrāti jas traucējumi. Jāuzsver, 



41

ka demokrāti jā part i jas ir  absolūt i 
nepieciešamas. Taču ar likumu ierobežot 
pilsoņu un partiju tiesības, ierobežot 
partiju konkurenci, lai mākslīgi radītu 
«stipras» partijas – tas ir aplams ceļš, kas 
ved uz demokrātijas (un līdz ar to Latvijas 
valsts) vājināšanu. «Visstiprākās» šādā 
vienkāršotā izpratnē partijas būtu tad, ja 
likums radītu apstākļus, ka reāli varētu 
pastāvēt tikai divas partijas – valdošā un 
opozīcijas partija (šāda formāli noteikta 
sistēma kādu brīdi pastāvēja Brazīlijā), vai 
pat tikai viena partija – un tad tā patiešām 
būtu «stipra»! 

Tas viss ir pretrunā ar demokrātijas 
pamatprincipu – pol i t iski  atšķirīgu 
piedāvājumu konkurences nodrošināšanu. 
Tieši tas, ka brīvi (jā, patiešām brīvi!) tiek 
dibinātas, pastāv un vēlēšanās piedalās 
dažādas partijas (pat ar mums šķietami 
visjocīgākajiem uzstādījumiem) un vēlētājs 
starp tām izdara savu izvēli, ir demokrātijas 
«dzīvības» jautājums. 

Savukārt to, ka Saeima nav politiski 
pārāk sadrumstalota, nodrošina nevis 
pilsoņu un partiju tiesību ierobežojumi, bet 
gan jau pastāvošā 5% barjera Saeimas 
mandātu sadalē. 

Partiju darbību drīkst ierobežot (un tās 
var pat aizliegt) tikai tad, ja tās vērš savu 
programmu vai darbību pret Latvijas valsti 
vai demokrātiju (un tad ir vienalga, cik 
partijā biedru vai kad tā dibināta), bet nevis 
tādēļ, ka tās ir mazas vai dibinātas pārāk 
vēlu – tad tas ir uzskatāms par nesamērīgu 
demokrātijas ierobežojumu. 

Latvija ir vienīgā (!) valsts Eiropas 
Savienībā (ES), kur paredzēts partiju 
monopols izvirzīt kandidātus vēlēšanās. 
Tas ir ļoti būtisks ierobežojums. Arī partijas 
dibināšanai mums ir ļoti augsts slieksnis 
– 200 biedri, salīdzinot ar trim biedriem 
Francijā vai septiņiem biedriem Vācijā 
(tāpat kā biedrībām). Igaunijā gan partijai 
jābūt 500 biedriem, taču svarīgi ir tas, ka 
tur vēlēšanās var piedalīties arī neatkarīgi 

kandidāti un citas organizācijas – tātad 
nepastāv partiju monopols. Un tā ir liela 
starpība. Piemēram, Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās neatkarīgais kandidāts Indreks 
Tarands saņēma otru lielāko balsu skaitu 
un tika ievēlēts. 

    Jāņem vērā arī tas, ka Latvijas 
politiskā kultūrā pilsoņi nelabprāt iesaistās 
politiskajās partijās, bet tas ir partiju 
atraktivitātes, godīguma, politiskās vilkmes, 
nevis likuma jautājums. 

Demokrātija dzīvo tieši no politiskās 
konkurences starp partijām. Jau pašreizējais 
pilsoņu un partiju tiesību ierobežojumu 
«komplekts» ir, es teiktu, uz robežas. 
Ja Latvijas pilsoņu un partiju tiesības un 
reālās iespējas piedalīties vēlēšanās ar 
savu politisko programmu tiks vēl tālāk 
ierobežotas, baidos, ka tad vadzis lūzīs. 

Ne jau par velti Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācija ir atkārtoti aicinājusi 
Latviju atcelt tagad pastāvošo partiju 
monopolu kandidātu izvirzīšanai. Tie nav 
tukši vārdi, tas ir nopietns brīdinājums. Der 
atcerēties, ka arī ES ir visai uzmanīga pret 
pārmērīgiem demokrātijas ierobežojumiem 
savās dalībvalstīs. Tās rīcībā kopš 
Lisabonas līguma ir jauns instruments – 
tā var sākt formālu procedūru pret kādu 
dalībvalsti par demokrātijas pārkāpumiem. 
Šogad šī jaunā procedūra pirmo reizi 
tika iedarbināta. Arī Satversmes tiesai un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesai te varētu būt kas 
sakāms. Un pie Valsts prezidenta funkcijām 
pieder arī Satversmes sarga funkcija. 

S t i p r a s ,  d a u d z s k a i t l ī g a s  u n 
programmatiski jēdzīgas politiskās partijas 
var iegūt ar labu, godīgu, caurspīdīgu 
politiku, ar aktīvu jaunu biedru piesaistīšanu 
un iesaistīšanu, ar nopietnu, ticamu politisku 
programmu, ar atraktīviem līderiem – tātad 
ar labu politisku piedāvājumu. To var panākt 
ar cilvēkiem, kuriem ir attiecīga politiska 
griba, izpratne un darbaspējas, bet nevis ar 
pilsoņu un partiju tiesību ierobežojumiem. 
Likums, kurš mazasinīgo partiju sistēmu 
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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

piedāvā ārstēt ar vēl ciešāku «skābekļa 
piegriešanu», piedāvā nepareizu terapiju. 
Tā vietā – labāku politiku, lūdzu!” [...] 
(Latvijas Avīze, autors Egils Levits)
Saeimas priekšsēdētāja: šodien 
vēsturiskā patiesība iegūst arvien 
lielāku svaru 

Šodien, kad vēsture kļuvusi par cīņas 
lauku arī starptautiskajā politikā un kad mums 
blakus esošā valstī notiek centieni attaisnot 
padomju totalitārā režīma noziegumus un 
ignorēt varai neērtas patiesības, vēsturiskā 
patiesība iegūst arvien lielāku svaru. To 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece 
uzsvēra, trešdien, 27. janvārī, uzrunājot 
klātesošos grāmatas „Aiz šiem vārtiem 
vaid zeme: Salaspils nometne 1941-
1944” atvēršanas pasākumā Latvijas Kara 
muzejā. Grāmata par Salaspils nometni 
tiek laista klajā Starptautiskajā holokausta 
upuru piemiņas dienā. 

Cieņa pret nevainīgu cilvēku upuriem, 
pret varmācīgi izdzēstām dzīvībām prasa, 
lai vēstures stāsti būtu patiesi, dokumentos 
un faktos balstīti, akcentēja Saeimas 
priekšsēdētāja. “Tieši patiesā vēsture – 
tāda, kāda tā bija, – atklāj to, kā darbojās 
nacistiskās Vācijas okupācijas sistēma 
Latvijā. Salaspils soda nometnes stāsts 
vienlaikus dzēš arī šodienas propagandā 
pret Latvijas valsti aktīvi tiražētus mītus,” 
sacīja I. Mūrniece un pateicās vēsturniekiem 
par godam paveikto pētniecisko darbu. 

Vēsturnieku Kārļa Kangera, Ulda 

Neiburga un Rudītes Vīksnes monogrāfija 
stāsta par Salaspils nometnes izveidošanu, 
pārvaldi, ieslodzītajiem, dienas kārtību, 
darbu, represijām un nometnes likvidēšanu. 
Grāmatu izdevusi izdevniecība “Lauku 
Avīze” sadarbībā ar Salaspils novada 
pašvaldību un Latviešu Fondu, kā arī Ārlietu 
ministriju. [...] (saeima.lv)
Latvijas vēstniecībā Itālijā tiek atzīmēta 
Latvijas de iure atzīšanas 95. gadadiena 

Atzīmējot Latvijas de iure atzīšanas 
95. gadadienu, vēstniecībā Itālijā ar 
lekciju uzstājās bijusī Latvijas prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. Uzsākot lekciju, 
bijusī Valsts prezidente uzsvēra, ka 26. 
janvāris ir īpaša diena Latvijas vēsturē, 
norādot, ka, lai arī Latvija savu neatkarību 
deklarēja 1918. gadā, starptautiskajai 
valsts atzīšanai bija nepieciešami gandrīz 
divi smaga diplomātiska darba gadi, jo 
tikai starptautiski atzīta valsts kļūst par 
pilntiesīgu starptautisko tiesību subjektu. 

Bijusī Valsts prezidente norādīja, ka 
īpaša loma Latvijas de iure atzīšanā 
bija Itālijai, kuras ārlietu ministrs Karlo 
Sforca (Carlo Sforza) ar savu aktīvo 
pozīciju, būtība lielā mērā nodrošināja 
sabiedroto valstu pozitīvo lēmumu. V.Vīķe-
Freiberga lekcijas laikā īpašu uzmanību 
pievērsa Latvijas attīstībai starpkaru 
periodā, PSRS okupācijai un Latvijas 
neatkarības atjaunošanai 1990. gadā. 
Bijusī Valsts prezidente dalījās atmiņās 
par ārpolitisko darbību savas prezidentūras 
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laikā, kad atjaunotās neatkarīgas Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai bija 
vitāli svarīgi iegūt uzaicinājumu Latvijas 
dalībai NATO un Eiropas Savienībai. 
V.Vīķe–Freiberga uzsvēra, ka Latvijas 
ārpolitisko mērķu īstenošana-dalība 
NATO un Eiropas Savienībā, bija grūta un 
atbildīga diplomātiskā un valsts reformu 
darba rezultāts. Latvijas valstij sabiedroto 
un draugu atbalsts bija svarīgs ceļā uz 
neatkarību gan 1921. gadā, gan cīņā par 
neatkarības saglabāšanu pēc 1990. gada.

V.Vīķes-Freibergas lekciju, atzīmējot 
Latvijas starptautiskās atzīšanas gadadienu, 
apmeklēja Itālijā akreditētie vēstnieki, 
Itālijas Ārlietu un starptautiskās sadarbības 
ministrijas un akadēmiskās vides pārstāvji, 
kā arī Itālijas bijušie vēstnieki Latvijā. 
Lekcijas noslēgumā klātesošie uzdeva 
jautājumus par Latvijas vēsturi, Latvijas 
ārpolitikas aktualitātēm. [...] (mfa.gov.lv)
26. janvārī
Mūrniece: Latvijai jārēķinās ar dažādiem 
iespējamiem pavērsieniem Krievijas 
uzvedībā 

Mēs uzmanīgi sekojam Krievijas 
uzvedībai, lai būtu gatavi ātrai un adekvātai 
atbildei, otrdien (26. janvārī) Saeimas 
ārkārtas sēdē, kurā ārlietu ministrs ziņo 
par paveikto un iecerēto darbību valsts 
ārpolitikā un Eiropas Savienības (ES) 
jautājumos, sacīja Saeimas spīkere 
Ināra Mūrniece (NA). Saeimas spīkere 
atzina, ka mūsdienās ir nedrošāka un 
mainīgāka pasaule, turklāt, lai reaģētu uz 
izaicinājumiem, atvēlētais laiks kļuvis īsāks, 
bet resursi, kas jāiegulda - daudz lielāki. 

Mūrniece Krievi ju raksturoja kā 
agresīvu, revanšistisku, neprognozējamu 
kaimiņvalsti.«Šobrīd mēs esam liecinieki 
tam, ka Kremlis izvēlas aizvien jaunas 
avantūras, lai novērstu iedzīvotāju 
uzmanību no pašu mājās samilzušajām 
problēmām. Līdz ar to, jārēķinās ir ar 
dažādiem pavērsieniem. Mēs uzmanīgi 
sekojam Krievijas uzvedībai, lai būtu gatavi 

ātrai un adekvātai atbildei,» viņa pauda. 
Politiķe uzsvēra, ka galvenais ir stiprināt 
Latvijas drošību gan saistībā ar NATO 
ilgtermiņa klātbūtni mūsu reģionā, stipru 
un darboties spējīgu ES, gan arī valsts 
ekonomisko drošību. [...] (apollo.lv)
VDK izpētes komisija publicē pirmo 
pētījuma apskatu par baznīcu un čeku 

VDK izpētes komisija publicējusi 
pirmo apskatu pētījumam - komisijas 
locekles, filozofijas zinātņu doktores 
Solveigas Krūmiņas-Koņkovas arhīva 
izpētes rezultātus laikā no 2015. gada 
septembra līdz decembrim «Sadarbība 
starp Latvijas Padomju Sociālistiskās 
Republikas drošības iestādēm un PSRS 
Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto 
Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā 
(1944 - 1954)». 

Apskatā par komisijas pētījumā, 
izvēloties konkrētus gadījumus, kas 
atspoguļo visaptverošu PSRS Reliģijas 
kultu lietu padomes pilnvarotā LPSR 
kontroli pār Latvijas Romas katoļu 
baznīcu un Latvijas evaņģēliski luterisko 
Baznīcu, sniegts īss ieskats, ar kādiem 
paņēmieniem bija ierobežota Baznīcu 
darbība, diskreditēti un par padomju 
varas ienaidniekiem pasludināti Baznīcai 
uzticīgi mācītāji un priesteri. Publicētajā 
apskatā, izmantojot Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts arhīva (LVA) 1448., 
1419., un 270. fondā pieejamos, lielākoties 
nepublicētos dokumentus, tuvāk aplūkoti 
daži piemēri reliģijas lietu pilnvarotā 
darbības raksturošanai laika posmā no 
1944. līdz 1954. gadam. 

Citastarp, dokumenti vēlreiz pierāda, 
ka okupācijas režīma Tautas komisāru 
padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis 
personīgi iesaistījās okupētājvalsts 
drošības iestāžu slepenajās operācijās 
gan attiecībā uz Romas katoļu baznīcu 
(LVA, 1448.f., 1.a., 239.l., 8. – 12. lp.), gan 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcu pat 
tik prozaiskās detaļās kā tās virsvaldes 
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locekļa Šlosberga «dzīvokļa lietā» Vecrīgā 
Jāņa ielā 7, dzīvoklis 3 (LVA, 1448.f., 1.a., 
49. l., 4. lp); iejaukšanās bija tik dziļa, ka 
Lācis pašrocīgi rediģēja Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas arhibīskapa publisku 
runu tekstus (Skat. LVA, 270.f., 1c.a., 
711. l., 45. – 51.lp.), piemēram, tādas 
čekas pieseginstitūcijas kā PSRS miera 
aizstāvēšanas komiteja sarīkojumam. 

Komisijas atbalstītos 2015. gada 
pētījumus Latvijas Universitāte izdos 
sērijas «VDK zinātniskās izpētes komisijas 
raksti» 1. sējumā «Totalitārisma sabiedrības 
kontrole un represijas» 2016. gada februārī. 
Pilns pētījuma teksts pieejams: http://itvnet.
lv/attachment/20160126_112749_8701.pdf 
(tvnet.lv)
28. janvārī
Aivars Ozoliņš: Valstij jāpārņem no 
Ušakova domes lemšana par Okupācijas 
muzeja likteni 

Barikāžu 25. gadadienas pasākumu 
kalendārā ciniski iespraucies Rīgas domes 
būvvaldes lēmums noraidīt Okupācijas 
muzeja rekonstrukcijas projektu. Lēmums 
var nozīmēt muzeja likvidēšanu. 

Rīgas pilsētas būvvalde 20. janvārī 
noraidīja muzeja piebūves ieceri, jo, 
kā skaidro tās vadītājs Inguss Vircavs, 
pilsētas galvenais arhitekts Gvido Princis 
bija par to sniedzis negatīvu atzinumu un 
būvvalde nevarot akceptēt projektu, kurā 
neesot respektēta pašreizējās muzeja ēkas 
kultūrvēsturiskā vērtība. 

Projektu būvatļaujas saņemšanai Valsts 
nekustamie īpašumi iesniedza būvvaldē 
pērn maijā, būvdarbus bija plānots sākt 
septembrī. Būvvalde vairākkārt atlika 
lēmuma pieņemšanu, aizbildinādamās 
ar dažādiem tehniskiem knifiem, līdz 
novembra beigās Administratīvā rajona 
tiesa nosprieda, ka lēmums par atļaujas 
izsniegšanu būvvaldei jāpieņem līdz šā 
gada 25. janvārim. 

Ar atteikumu piešķirt būvatļauju Nila 

Ušakova domes kantoris dzen projekta 
īstenotājus doties vienā no diviem 
virzieniem, kuri abi novestu bezizejā. 

Viens būtu tiesāšanās, kas ilgtu gadiem 
un varētu nozīmēt projektā jau ieguldīto 
500 tūkstošu eiro privāto ziedojumu un 400 
tūkstošu valsts līdzekļu, kā arī, visticamāk, 
valsts kopumā projektam paredzēto 4,5 
miljonu zaudēšanu un muzeja lēnu nāvi. 

Otrs - iesniegt atbilstoši būvvaldes 
ieteikumiem koriģētu projektu, aizlaikus 
zinot, ka arī to būvvalde neapstiprinās, jo 
tās ieteikumi paredz būvdarbus virs Rīgas 
siltuma komunikācijām, ko šis pašvaldības 
uzņēmums nepieļautu. Tātad vai nu sekotu 
atkal tiesāšanās, vai nu būtu jāpārbūvē 
daļa Vecrīgas, ko muzejs, protams, nevar 
paveikt. Jebkurā no variantiem projekts 
netiktu īstenots. 

Polit iski šāds iznākums atbi lstu 
Rīgas domes priekšsēdētāja Ušakova 
partijas līgumpartneres Vienotās Krievijas 
priekšnieka Putina turpinātajai Kremļa 
valdnieku līnijai, ka Latvija 1940. gadā 
brīvprātīgi pievienojusies PSRS. Ja nav 
bijis okupācijas, nav jābūt arī Okupācijas 
muzejam. Un arī laiks, kad pieņemt šādu 
lēmumu, iekritis ideāli. 1991. gada janvāra 
notikumi, kuri bija izšķirīgs posms Latvijas 
valstiskuma atgūšanā, Kremļa ieskatā bijuši, 
saprotams, nelikumīgi un «ģeopolitiska 
katastrofa». 

Bet muzeja likvidēšanas tiesiskās sekas 
būtu vairāk nekā simboliskas. Izrādītos, 
ka, pareizi kustinot vajadzīgās sviras, 
var pēdējā brīdī apturēt pat sabiedriski 
nozīmīgu projektu, kas vismaz desmit 
gadus saskaņots visās instancēs un par 
kuru ir lēmusi gan valdība, gan Saeima. 

2001. gadā arhitekts Gunārs Birkerts 
uzdāvināja Okupācijas muzejam piebūves 
- Nākotnes nama - projektu. 2005. gadā 
valsts pārņēma savā īpašumā muzeja 
ēku un zemi, uz kuras tas atrodas. 2006. 
gadā Saeima pieņēma likumu par Latvijas 
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Okupācijas muzeju. 2007. gadā valdība 
nolēma veidot muzeja piebūvi. 2008. gadā 
tika apstiprināts skiču projekts. 2011. gadā 
valdība pieņēma lēmumu par padomju 
okupācijas upuru piemiņas memoriāla 
celtniecības finansēšanu. 2013. gadā 
tika noslēgts līgums par muzeja ēkas 
rekonstruk-cijas tehniskā projekta izstrādi 
un autoruzraudzību. Bija atlicis vairs tikai 
saņemt atļauju būvdarbu sākšanai. 

Taču 2014. gada rudenī arhitektei 
Zaigai Gailei piepeši atausa atskārsme, ka 
Ļeņina 100. dzimšanas dienai uzbūvētais 
Sarkano strēlnieku muzejs esot «pērle», bet 
Birkerta projekts - «mēsls». Sākās intensīva 
kampaņa, lai nepieļautu ēkas rekonstrukciju 
un aizvāktu muzeju prom no Vecrīgas. Un, 
izrādās, pietika ar arhitektūras ierēdņa 
Prinča viedokli, ka pārbūvētais muzejs vairs 
neiederētos Vecrīgas apbūvē, un būvvaldes 
priekšnieka Vircava priekšstatiem par 
kultūrvēsturisko vērtību, lai muzejam faktiski 
parakstītu nāves spriedumu. 

Priekšstati par kultūrvēsturisko vērtību 
var būt dažādi. 1999. gadā Rīgas dome bija 
pieņēmusi lēmumu nojaukt šo padomjlaiku 
būvi, jo eksperti bija to atzinuši par 
arhitektoniski nevērtīgu un vidē neiederīgu. 
Tomēr pēc tam nolēma ēku saglabāt kā 
«totalitārisma simbolu». 

Viedokļi var atšķirties un var mainīties, 
taču jebkuram projektam ir apspriešanas un 
ir īstenošanas posms. Gailei un citiem bija 
pārpārēm laika paust savus iebildumus, un 
arī par muzeja pārcelšanu vai nu uz Raņķa 
dambi, vai Valdemāra ielu, vai Stūra māju 
diskusijas ir notikušas gadiem ilgi. Taču 
nedrīkst sabiedriski tik svarīgu projektu 
apturēt jau īstenošanas posmā, kad visi 
lēmumi ir pieņemti un atlicis vairs tikai 
saņemt atļauju būvdarbu sākšanai. 

Rīgas dome acīmredzot apņēmusies 
neizsniegt būvatļauju, kas pašlaik ir 
vienīgais šķērslis rekonstrukcijas sākšanai. 
Tātad Latvijas valstij ir jāpārņem no 
Ušakova «valsts valstī» lemšana par 

projektu. 
Vai nu Saeimai jāizdara grozīgumi 

likumā par Okupācijas muzeju, kuri piešķirtu 
tam valsts nozīmes objekta statusu, vai 
nu valdībai jāpiešķir projektam nacionālo 
interešu objekta statuss, kas ļautu sākt 
būvdarbus par spīti Rīgas domes birokrātu 
trikiem ar savu instrukciju pantiem, vai 
nu abējādi - juristiem jāizvērtē, kā tiesiski 
korektāk nodot projekta pārraudzību 
Ekonomikas ministrijas Būvniecības valsts 
kontroles birojam. Ušakovs ar Gaili nevar 
būt pēdējie lēmēji par to, vai Latvijā jābūt 
Okupācijas muzejam. (Žurnāls “Ir”, 2016. 
gada 28. janvāris, autors – publicists Aivars 
Ozoliņš)
« V i e n o t ī b a »  p i e k r ī t  K u č i n s k a 
piedāvātajam amatu sadalījumam 
nākamajā valdībā 

Partija «Vienotība» ir lēmusi piekrist 
premjera amata kandidāta Māra Kučinska 
(ZZS) piedāvātajam amatu sadalījumam 
nākamajā valdībā. «Vienotības» Saeimas 
frakcijas un valdes priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa ceturtdien (28. janvārī) partijas 
frakcijas sēdes žurnālistiem apstiprināja, 
ka «Vienotība» lēmusi piekrist Kučinska 
piedāvājumam. 

Līdz ar to «Vienotība» nākamajā valdībā 
pārraudzīs Ārlietu, Iekšlietu, Labklājības, 
Izglītības un zinātnes, kā arī Ekonomikas 
ministriju. Zaļo un zemnieku savienība 
(ZZS) vadīs Veselības, Aizsardzības, 
Zemkopības, Satiksmes un Finanšu 
ministriju, bet Nacionālā apvienība (NA) - 
Tieslietu, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības, kā arī Kultūras ministriju. Tāpat 
«Vienotības» izvēlētais ekonomikas 
ministrs ieņems premjera biedra posteni. 

«Mēs šodien vienojāmies, ka šis 
jautājums tiks skatīts pirmdien,» teica 
Āboltiņa un norādīja, ka šonedēl par to 
netiks runāts, jo biedri ir aizņemti. Vienlaikus 
Āboltiņa akcentēja, ka ministri tiks virzīti no 
partijas biedru vidus, vai frakcijas un «no 
malas ministri netiks ņemti».
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Viņa arī norādīja, ka iekšlietu ministra 
amatu vairs neieņems Rihards Kozlovskis. 
«Tā bija vēlme pacelt bēgļu jautājumu 
politiskā līmenī,» teica Āboltiņa, un piebilda, 
ka sarunās par iespējamo ministru amatu 
sadalījumu svarīga loma bija arī Venstpils 
mēram Aivaram Lembergam. 

«Šajā situācijā tas nav kompromiss, 
tie ir vienas grupas diktēti noteikumi un, 
protams, arī Nacionālā apvienība, kas 
šajās sarunās mēģināja sev panākt vēl 
biedra vietu demogrāfijas jautājumos, vai 
vēl kādu posteni, arī tā palika zināmā mērā 
neapmierināta ar sarunu rezultātu,» klāstīja 
Āboltiņa. 

Āboltiņa arī akcentēja, ka pretstatā 
Kučinska paustajam, visticamāk, tiks 
veidots koalīcijas līgums, kas nepieciešams, 
lai partneri pildītu visas vienošanās, 
kas iepriekš tika panāktas. Āboltiņa arī 
atgādināja, ka «iepriekšējo koalīcijas 
līgumu Nacionālā apvienība nepildīja». [...] 
(apollo.lv)
Kučinskis par ielaisto situāciju valstī 

Ņemot vērā pašreizējās ielaistās 
problēmas vairākās sfērās, Valsts 
prezidenta nominētais premjera amata 
kandidāts Māris Kučinskis (ZZS) labi 
apzinās, ka valdības darba pirmajā gadā 
viņš “aizies mīnusos”, tā politiķis izteicies 
intervijā laikrakstam “Diena”. “Ja apzinās, 
cik ielaista ir situācija vairākās sfērās, tad 
es teiktu, ka ieraudzīt gaismu pēc diviem 
gadiem - tas jau būs labi,” atzīst Ministru 
prezidenta amata kandidāts. 

Runājot par sarežģītākajām risināmajām 
problēmām, kas viņa vadītajam Ministru 
kabinetam varētu nākt mantojumā no 
Laimdotas Straujumas (V) valdības, 
Kučinskis min si tuāci ju ar tādiem 
uzņēmumiem kā «airBaltic», «Reverta» 
un «KVV Liepājas metalurgs». 

Intervi jā pol i t iķ is arī norāda uz 
dzelzceļa vagonu modernizācijas projektu 
- viņš esot dzirdējis, ka «nekādas vagonu 

modernizācijas nebūs». Pēc Kučinska 
teiktā, tas kārtējo reizi apstiprina, ka lielie 
projekti ir jāpieskata, un šajā gadījumā viņš 
nevarētu uzticēties «Vienotības» pārstāvim. 

Polit iķis arī uzsver, ka ir l ietas, 
kuras Straujumas vadītajam Ministru 
kabinetam nevajadzētu mēģināt pabeigt, 
piemēram, jautājums par valsts daļām 
uzņēmumos «Latvijas Mobilais telefons» un 
«Lattelecom». Tāpat Straujumas valdībai, 
pēc Kučinska domām, nevajadzētu 
apstiprināt amatos jaunus vadītājus, 
piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai. «Tādas lietas, ja 
koalīcija nemainās, ir jāpārrunā koalīcijā,» 
uzskata topošās valdības vadītājs. 

«Savukārt, ja runājam par to, kādi 
jautājumi šai valdībai, tieši otrādi, būtu 
jāpabeidz, tad es uzskatu, ka tāds ir 
gāzes tirgus, «Latvijas Gāze». Es ļoti labi 
apzinos, kas notiks, ja būs jauna valdība, 
bet jautājums nebūs pabeigts. Tas nozīmē, 
ka šeit, parlamentā, likumdošanas process 
apstājas, savukārt ar pilnu sparu šīs 
dažādās intereses pārvietojas uz Ministru 
kabinetu. Tas nozīmē, ka nebūtu laika 
iedzīvināt plānoto, jo būs jātiekas ar visām 
šīm pusēm... Īsi sakot, ar citām minētajām 
«bumbām» es esmu samierinājies, ar 
gāzi neesmu,» intervijā «Dienai» norāda 
Kučinskis. 

Runājot  par  ga idāmā valdības 
vadīšanas darba praktisko pusi, politiķis 
atzīst, ka plāno katrai no definētajām 
prioritātēm izveidot rīcības grupu, kuras 
sastāvs būtu nevis birokrātiski veidots, bet 
voluntāri - lai tur būtu cilvēki, kas «tiešām 
deg par šīm lietām». «Ja premjeram nav 
komandas - es to saprotu plašāk, ne tikai kā 
biroju -, tad tevi vienatnē sakapās pusgada 
laikā un uzspiedīs veco rutīnu, tu vienkārši 
sēdēsi un vadīsi sēdes,» norāda Kučinskis. 
(kasjauns.lv)
29. janvārī
Polija plāno būvēt gāzesvadu, lai 
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Turpinājums 50. lpp.

mazinātu atkarību no Krievijas 
Polijas valsts gāzes kompānija “PGNiG” 

paziņojusi par ieceri būvēt gāzesvadu starp 
Poliju un Norvēģiju, tādējādi cenšoties 
mazināt atkarību no Krievijas gāzes, vēsta 
portāls DW. “PGNiG” cer, ka šā projekta 
realizācija nodrošinās jau līdz 2022. 
gadam Polijai gadā saņemt dabasgāzi 
vairāku miljardu kubikmetru apjomā, raksta 
aģentūra Leta. Jaunā gāzesvada darbību 
nepieciešams sākt tieši līdz 2022. gadam, jo 
tad beidzas ar Krievijas enerģētikas gigantu 
“Gazprom” noslēgtā līguma termiņš. 
Tagad Polija no “Gazprom” iepērk 10,2 
miljardus kubikmetru gāzes gadā no 
valstij nepieciešamajiem 16 miljardiem 
kubikmetru. [...] (irlv.lv)

 „Kā Latvijas valsts atzīmēs savu 
simtgadi?” Uz šo jautājumu atbildēs 
Leonarda Ķestere, piektdien, 5. februārī 
“Birojnīcā”. 2018. gadā atzīmēsim Latvijas 
valsts simtgadi, bet paša svētku programma 
ilgs piecus gadus no 2017. lidz 2021. 
gadam, lai atbilstoši un plānveidīgi godinātu 
spilgtākos notikumus un personības 
Latvijas valsts attīstības gaitā. 

Uzrunājot ELJA50, Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades biroja starptautisko 
projektu vadītāja Leonarda Ķestere mums 
stāstīs par Latvijas valsts simtgades 
programmu un par starptautiskajiem 
projektiem tās ietvaros. 

Kad: piektdien, 5. februārī pulksten 
19.30. Kur: “Birojnīcā”, Dzirnavu ielā 
84 k-2 (Berga Bazārā),  Rīgā, LV-
1050, Tālr.67288407 (www.birojnica.
lv). Kā vienmēr, kafejnīcā būs pieejami 
atspirdzinājumi par mērenām cenām. Visi 
mīļi gaidīti! (ELJA50 valde)
Gunaram Janovskim 100 

Atzīmējot un godinot ievērojamā latviešu 
rakstnieka Gunara Janovska (1916-2000) 
100. jubileju, šī gada 4. februārī Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Letonikas un 
Baltijas centra Stendera lasītavā (5. stāvā) 
norisināsies G. Janovskim veltīta atceres 

pēcpusdiena “Gunars Janovskis literatūrā, 
teātrī, domubiedru un laikabiedru atmiņās”. 
Pasākumā plkst. 15:00 tiks atklāta izstāde, 
kas iepazīstina ar viņa personību un literāro 
mantojumu. Savukārt plkst. 15:30 paredzēti 
lasījumi par rakstnieka daiļradi. Ieeja bez 
maksas. 

L a s ī j u m o s  p i e d a l ī s i e s  l i t e r a -
tūrzinātnieces Dace Lūse un Ingrīda 
Kupšāne, grāmatzinātnieks Viesturs 
Zanders, rakstnieki Arno Jundze un 
Zigmunds Skujiņš, teātra un kino režisors 
Varis Brasla. Atmiņās un pārdomās dalīsies 
Sarmīte Janovska, Inese Auziņa-Smita un 
Konkordijas “Valdemārija” biedri. 

Izstādē būs apskatāmi dokumenti un 
fotogrāfijas, kas atspoguļo G. Janovska 
dzīvi un literāro darbību. Materiāli iegūti 
gan no Latvijas bibliotēkām, muzejiem un 
teātriem, gan no Lielbritānijas Latviešu 
dokumentācijas centra un archīva, gan no 
personiskajām kolekcijām. Lasītavā būs 
iespēja šķirstīt un lasīt rakstnieka grāmatas, 
aplūkot dažas viņa gleznas un akvareļus, 
kā arī personīgās lietas. 

Par savu darbu G. Janovskis ir teicis: 
“Man gribētos apgalvot, ka savos darbos, 
ja tā atļauts teikt, es izdzīvoju pats savu 
dzīvi tās dažādajos variantos un dažādās 
iespējās, kas no tās dzīves būtu varējis vēl 
veidoties un izveidojās. Nevaru uzrakstīt 
neko, kur pats kaut kādā veidā nebūtu 
līdzdalībnieks. Pats liktenis man līdzējis 
izdzīvot vairākas dzīves .. Pats esmu 
novērotājs, reti – galvenais varonis. Katrā 
manā grāmatā var sastapt mani, vienmēr 
klāt ir kāds, kas skatās, vērtē, tas esmu es.”

Gunars Janovskis dzimis 1916. gada 
8. februārī Helsinkos, Somijā, tālbraucēja 
kapteiņa ģimenē, kas 1919. pārcēlusies uz 
Liepāju, bet 1921. gadā – uz Rīgu. 1933. 
gadā beidzis Rīgas 1. valsts ģimnāziju, līdz 
1938. gadam studējis klasisko filoloģiju 
Latvijas Universitātē. No 1935. līdz 1938. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JANVĀRĪ
Svētdien 31.janvārī, plkst.10.00 – 

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 21. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma notiks draudzes 
pilnsapulce.

MARTĀ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, 
ieskaitot Kalpaka pieminēšanu.

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
JANVĀRĪ
Svētdien,31. J.Trumpmanis
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 7. U.Hāgens
Svētdien, 14. J.Turmanis
Svētdien, 21. J.Rīmanis
Svētdien, 28. I.Birze
MARTĀ
Svētdien, 6. A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JANVĀRĪ
Svētdien,31. A.Medne/S.Graudiņa
FEBRUĀRĪ
Svētdien,7. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,14. R Plikše/V Galviņa
Svētdien,21. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,28. M. Timermane/A. Zodiņa 
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
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
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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
Galvenā Debesu programma Cilvēkam 

uz Zemes ir – Paradīzes sasniegšana. 
Un katra inkarnācija jaunā cilvēkā ir 
viena epizode šai gaŗajā ceļā. Mēs 
visi esam dzīvojuši dažādās tautībās 
un kultūrās vēstures gaitā, lai savai 
Dvēselei gūtu plašu pieredzi, tā saka   
M. Newton “Journey of Souls”, B. 
Weiss “Same Soul, Many Bodies”, D. 
Cannon “They walked with Jesus”, 
u.c.

(Bībelē sk. Mat.17:10-13; Mk.9:12-13;  
u.c.)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

FEBRUĀRĪ
Svētdien, 7. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 Gavēņa I 

dievkalpojums. Bībeles stunda. 

Svētdien, 21. plkst. 9.30 Gavēņa II 
dievkalpojums.

Svētdien, 28. plkst. 9.30 Gavēņa III 
dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

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

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

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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



50

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  0420 705 263

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

gadam strādājis Valsts papīru spiestuvē, 
pēc tam – par darbvedi un grāmatvedi. No 
1941. līdz 1944. gadam bijis tulks Jēkabpils 
apriņķa pārvaldē. 1944. emigrējis uz Vāciju. 
No 1946. līdz 1947. gadam studējis Bonnas 
universitātē. 1947. gadā izceļojis uz Angliju. 
No 1952. līdz 1984. gadam dzīvojis lauku 
mājās Notingemas tuvumā, kur sākotnēji 
strādājis par fermeri, bet vēlāk pievērsies 
galvenokārt literāram darbam. 1963. gadā 
iznāca G. Janovska pirmā grāmata “Sōla”. 

No 1984. gada G. Janovskis dzīvojis 
veco ļaužu mītnē “Straumēnos”, pēc 
tam Krikā, Northemptonšīrā. Par savām 
grāmatām rakstnieks saņēmis Kultūras 
fonda godalgu, kā arī Kārļa Gopera fonda 
balvu. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
G. Janovskis dzimteni apmeklējis sešas 
reizes, piedalījies 1993. gada Dziesmu 
svētkos. Viņa grāmatas vairākkārt 
dramatizētas un iestudētas Latvijas teātros. 
Latvijā iznākušas rakstnieka grāmatas un 
Kopoto rakstu 14. sējumi. 1996. gadā G. 
Janovskis saņēmis Trīs zvaigžņu ordeni. G. 
Jankovskis aizgājis mūžībā 2000. gada 27. 
aprīlī un ir apglabāts Latvijā, Rīgas Raiņa 
kapos. (Latvijas Nacionālā bibliotēka)
Infekcija, kuras dēļ Vējonim veikta 
operācija, nav līdz galam uzveikta 

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
klīniskās analīzes sāk uzlaboties, tomēr 
infekcija, kuras dēļ viņa veselības stāvoklis 
arī pasliktinājās un bija nepieciešama sirds 

PBLA ziņas – turpinājums. no 47.  lpp. operācija, vēl nav līdz galam uzvarēta, 
žurnālistiem sacīja Paula Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīcas galvenais ārsts 
Arnolds Atis Veinbergs. 

Viņš stāstīja, ka prezidents joprojām 
atrodas intensīvajā palātā, lai ārsti viņam 
varētu nodrošināt palīdzību visas diennakts 
garumā. Ārsti rūpējoties par valsts pirmās 
personas veselības stāvokli, un, salīdzinot 
ar iepriekšējām dienām, viņa klīniskās 
analīzes uzlabojas. 

Veinbergs norādīja, ka tas, kad Vējonis 
varētu pamest intensīvās terapijas palātu, 
būs atkarīgs no ārstu konsīlija, kurš, 
visticamāk, notiks nākamās nedēļas 
sākumā. Pēc tam viņu varēs pārvietot uz 
kādu no kardioloģijas nodaļām. 

Tāpat saslimšanu izraisījusī infekcija 
vēl tomēr līdz galam neesot uzvarēta, un 
tas varētu prasīt ilgāku laiku. Slimnīcas 
galvenais ārsts arī prognozēja, ka 
prezidenta atlabšanas laiks nav gaidāms 
īss un tas būs atkarīgs no viņa vispārējā 
veselības stāvokļa, proti, no tā, kā viņa 
organisms tiks galā ar infekciju. 

Jau ziņots, ka mediķi Vējonim konstatēja 
sepses infekciju, kas skāra sirds vārstuļus, 
tāpēc valsts pirmajai personai tika veikta 
sirds operācija. Operācijā 20. janvārī 
Stradiņa slimnīcas ārstiem izdevās likvidēt 
infekcijas avotu. Operācijas gaitā infekcijas 
skartais sirds vārstulis tika aizstāts ar 
vārstuļa protēzi. (apollo.lv)
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President still in intensive care but 
recovering

After undergoing heart surgery Latvia’s 
president Raimonds Vējonis is showing 
signs of recovery at the intensive care 
unit of the Stradins University Hospital, 
reported LSM’s Latvian-language service 
Friday afternoon.

Doctors noted there are positive 
tendencies in test results and checkup 
results, and that the president responds 
well to the decrease in the intensity of 
therapy.

The hospital informed that the recovery 
process both from the operation and the 
disease is going according to plan.

The President’s Chancery announced 
that a dedicated team of doctors is 
discussing treatment results and strategies 
every day. 

The president’s relatives said that he 
is feeling significantly better. President 
Vējonis is, in addition to undergoing 
physiotherapy, following the current events 
in the country and accepting close relatives’ 
visits.

On January 20 Vējonis was operated on 
due to a sepsis infection in one of his heart 
valves, which was replaced with an artificial 
one. He has been recovering since.

There is no information on when Vējonis 
will be able to resume his presidential 
duties, which have been transferred to 
Saeima speaker Ināra Mūrniece (National 
Alliance) at the moment.
The 95th Anniversary of the de iure 

recognition of the Republic of Latvia.
Ministry of Foreign Affairs, 26.01.2016 
The 95th anniversary of the de iure 

recognition of the Republic of Latvia, 
otherwise known as “Diplomats Day” is 
celebrated on 26 January. To commemorate 
the occasion, the Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Latvia organised several 
events.

Speaking to those gathered at a festive 
event in the Foreign Ministry on 25 January, 
Foreign Minister Edgars Rinkēvičs said 
that on the eve of the 95th anniversary of 
the de iurerecognition of the Republic of 
Latvia, the Latvian Foreign Service is facing 
challenges similar to those encountered 
by the founders of our Foreign Service 
– Zigfrīds Anna Meierovics and the first 
Latvian diplomats.  Latvia’s membership 
of NATO and the EU seems self-evident, 
but still, Latvian diplomats must make 
all efforts in the future to strengthen 
Latvia’s connection with the Euro-Atlantic 
community, the Minister asserted.

During the event, an original document 
from the Latvian National Archives – a 
note on the recognition of Latvia de 
iure signed on 26 January 1921 by Aristide 
Briand, French Prime Minister and Foreign 
Minister, President of the meetings of the 
Supreme Council of Allied Powers from 22 
to 26 January 1921 – was displayed in the 
lobby of the Foreign Ministry building, in a 
state-of-the-art showcase manufactured by 
the Latvian company, “Groglass”.  

The “Minutes” of the 26 January 1921 
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meeting of the Supreme Council of Allied 
Powers were also displayed: the document 
is a record of the debate by representatives 
of the allied powers on the recognition of 
Latvia and Estonia de iure. This was made 
possible due to the cooperation of Sarmīte 
Danne, Chargé d’Affaires of the Embassy 
of Latvia in France, with the archives of the 
Foreign Ministry of France, from which the 
document was received. This was the first 
time ever that the document was displayed 
in Latvia.     

To commemorate the anniversary of 
the international recognition of Latvia, the 
Ministry of Foreign Affairs has prepared 
a publication – a brochure in Latvian and 
English entitled “26 January 1921: Latvia 
receives de iure recognition - Enduring and 
Irrevocable”.

source: MFA
Unity agrees to take charge of 5 
ministries, accepts post of deputy PM 
in Latvia’s new government

RIGA, Jan 28 (LETA) - The Unity 
faction in Saeima today decided to accept 
PM nominee Maris Kucinskis’ (Greens/
Farmers) offer to take charge of the 
Ministries of Economics, Education and 
Science, Welfare, Foreign Affairs and 
Interior, as well as to appoint one of its 
ministers deputy PM.

Unity leader Solvita Aboltina announced 
the decision to journalists following the 
meeting of the Unity faction.

As reported, Rihards Kozlovskis (Unity) 
will carry on as Interior Minister and Edgars 
Rinkevics (Unity) as Foreign Minister in 
the new Cabinet of Ministers. There is 
still no clarity as to who might become 
ministers of education and science, welfare 
and economics. Unity is set to decide on 
candidates for these ministerial portfolios 
next Monday, February 1.

It means that the number of Unity 
ministers will be reduced from six to 

five in the new government. The party, 
however, will have the post of deputy prime 
minister, which most probably will go to the 
economics minister.

The Union of Greens and Farmers 
(Greens/Farmers) is likely to have six 
ministers in the new government: Prime 
Minister Kucinskis, Agriculture Minister 
Janis Duklavs, Defense Minister Raimonds 
Bergmanis, Health Minister Guntis Belevics, 
Finance Minister Dana Reizniece-Ozola 
and Transport Minister Uldis Augulis.

The National Alliance, meanwhile, might 
be represented in the new government 
by its current ministers: Environmental 
Protection and Regional Development 
Minister Kaspars Gerhards, Justice 
Minister Dzintars Rasnacs and Culture 
Minister Dace Melbarde.

Saeima might vote on the new Cabinet 
of Ministers on February 11.
Latvian scientists come up with a new 
cancer drug

Latvian Public Broadcasting English-
language service, 19.01.2016 

Resea rche rs  a t  t he  I ns t i t u te 
of Organic Synthesis have discovered a 
substance that could be used to fight cancer 
and cancer metastases. An international 
pharmacy company has already expressed 
interest in the new drug, reported Latvian 
Television Monday.

The discovery, which was made last 
year, could perhaps within the next ten 
years be used in anti-cancer medications 
across the world. “Our group is working 
with selenium - a unique element for human 
health. All the substances that are used as 
selenium supplements at the moment are 
very toxic,” Pāvels Arsenjans, the head 
of the institute’s Pharmacomodulation 
synthesis group, told Latvian Television.

The research has been ongoing for 
about ten years now. Experiments show 
that the potentially useful substances, 
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in the case of breast cancer, both slow 
the growth of the cancer and reduce 
metastases. 

“Doctors can fight primary cancers, 
but it’s much more dire in the case of 
metastases. We have discovered selenium-
containing substances that completely 
prevent breast cancer from metastatizing 
in animal models. The substances have no 
side effects,” said Arsenjans.

“I hope that at least a single selenium-
containing medicine will enter the market 
and help improve people’s health,” he said.

For the substance to become a 
marketable medicine about a billion euros 
are needed. Arsenjans revealed that 
a company interested in the drug had 
visited Rīga, and talks about a contract 
are underway. 

If the contract will be concluded, work 
will begin on improving the drug and 
starting human trials. The new medicine 
could appear in pharmacies in about seven 
years.

source: Uldis Birziņš, Latvijas Televīzija 
74 pct of Latvian residents believe 
public transport prices are high - poll

RIGA, Jan 21, BNS - As many as 74 
percent of Latvian residents think that 
public transport prices are high, said DNB 
Banka’s spokeswoman Teika Lapsa, citing 
the latest results of DNB Latvia Barometer 
survey.

At the same time, 30 percent said that 
one of the main public transport problems 
is insufficient number of runs, 21 percent 
said that public transport runs are poorly 
connected, 18 percent do not like the public 
transport routes, and 7 percent said that 
there are no problems with public transport.

“One of the biggest problems -- 
expensive public transport tickets -- most 
likely refers to public transport in Riga as 
generally public transport fares in Latvia 
cannot be called exaggerated. It is not 

surprising that Latvian residents wish to 
see efficient public transport for affordable 
price which are also the main factors that 
are being assessed when forming the state 
transport policy,” said Transport Ministry’s 
deputy state secretary Dins Merirands.

The survey results also suggest that 
57 percent of Latvian residents use their 
cars on a daily basis, 38 percent use the 
city’s public transport, and 24 percent use 
intercity public transport. Meanwhile, 16 
percent of respondents are riding bicycles, 
and 2 percent are riding motorcycles or 
scooters.

Asked about the biggest achievements 
in the transport area in the past five 
years, the respondents most often named 
improvements in cycling traffic (32 pct), 
aviation  -- increasing number of flights 
from Riga (20 pct), road and bridge repairs 
(20 pct), work on Rail Baltica project (19 
pct), improvements of public transport 
(19 pct).

Among the biggest failures in the 
transport sector, people most often 
mentioned aviation and government 
support to national carrier airBaltic (36 
pct), railway and unsuccessful train 
procurements (31 pct), situation on roads, 
traffic jams and road accidents (27 pct), 
quality and prices of public transport 
services (19 pct).

Speaking about Rail Baltica, the 
European-standard gauge railway project, 
Latvian residents most often said that it will 
ease traveling between the Baltic states 
and Europe (40 pct), promote economic 
development (27 pct), strengthen Latvia’s 
integration in Europe (24 pct), but it will be 
a burden to the state budget (23 pct). At the 
same time, 17 percent of respondents said 
that they do not know anything about Rail 
Baltica project, and another 17 percent do 
not have an opinion on it.

Asked why Latvia needs a national 
airline, the majority said that it ensures 
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independence from decisions of airlines 
of other countries (37 pct), and considers 
interests and needs of Latvian residents 
(30 pct), it brings direct (profit) and indirect 
(tourism, investments in infrastructure) 
revenues to the state budget (21 pct and 20 
pct respectively), and ensures lower prices 
for Latvian residents (19 pct). At the same 
time, 20 percent of respondents said that 
Latvia does not need its national airline.

DNB Banka conducts its monthly 
Barometer surveys to gauge the public 
opinion on current developments. The poll 
also includes a set of unchanging questions 
that are asked to pinpoint changes in the 
general mood of the public on the monthly 
basis.

The survey was conducted in 
cooperation with SDKS pollster, surveying 
1,002 respondents, aged 18-74, across 
Latvia between December 4 and December 
15, 2015.
10 pct of Latvians shop online very 
frequently and regularly - poll

RIGA, Jan 20, BNS - One in ten 
residents of Latvia make purchases on the 
Internet very frequently and regularly, with 
residents of the capital city Riga being the 
most active and residents of the eastern 
Latvian region of Latgale least active 
online shoppers, a new poll by Latvia’s 
DNB Banka shows.

Nearly one in five Latvians, or 18.2 
percent, do their shopping both in local 
and foreign Internet stores often and one 
in ten said they shop online very often. A 
third of respondents said they shop online 
from time to time, 13.1 percent said they 
shop online rarely and 14.3 percent make 
such purchases very rarely. One in ten 
of the surveyed Latvians had not made 
any purchases on the Internet, the survey 
reveals.

Most of the online shoppers in Latvia 
are residents of Riga (35.8 percent) and 

the northeastern region of Vidzeme (33.4 
percent). They were also more likely to 
indicate that they shop on the Internet 
often or very often. The largest percentage 
of respondents, never shopping on the 
Internet, lives in Latgale (18.3 percent). The 
survey suggests that online shoppers are 
typically people with high income.

Men are more active online shoppers 
than women, according to the poll. While 
one in four women said they had made 
purchases on the Internet, nearly one in 
every three men (32.7 percent) said they 
had shopped on the Internet. Also, older 
respondents, aged 56 to 65, proved the 
least active online shoppers, while every 
third respondent among 18 to 24 year olds 
and half of 25 to 35 year olds described 
themselves as frequent or very frequent 
shoppers on the Internet.

Asked about methods of paying for 
their online purchases, 51 percent of 
respondents said they used their Internet 
bank, 29 percent said they entered their 
bankcard data and one third said they 
used online payment services like PayPal. 
Other methods of payment, such as cash 
payments, were named by 4.8 percent of 
respondents.

Berg Research conducted the poll 
for DNB Banka from November 30 to 
December 7, interviewing 505 respondents 
aged 18 to 65.
Riga airport serves record-breaking 5.16 
million passengers in 2015

Latvian Public Broadcasting English-
language service, 30.12.2015

Riga International Airport has recorded 
its busiest year ever, serving 5.16 million 
passengers and improving upon the record 
set in 2011 for the number of passengers 
served in a year, BNS reported Tuesday.

The 5,160,000th passenger arrived in 
the airport on a flight from Copenhagen 
on Tuesday.
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Transport Ministry’s state secretary 
Kaspars Ozolins said at the event marking 
the arrival of the 5,160,000th passenger 
that 2015 had been a significant year for 
the airport.

In July the airport welcomed its 
50,000,000th passenger since foundation 
of the company. “Such a growth is positive 
and has been achieved thanks to the 
airport’s management, team and Latvian 
national carrier airBaltic,” he said.

The airport’s CEO Andris Liepins told 
BNS earlier that this year the airport plans 
to serve by 7 percent more passengers 
compared to 2014, achieving a record-
high number by the end of the year and 
exceeding the 5.1 million mark recorded 
in 2011.

Fully-owned by the Latvian state, Riga 
International Airport is the largest air traffic 
hub in the Baltic countries. In the winter 
season, Riga airport offers flights to 69 
whereas in the summer season – to 89 
destinations, operated by 21 airlines.

source: lsm.lv 
Latvian child deportees to Siberia tell 
their stories n a virtual exhibition

Latvian Institute, 14.12.2015
A ground-breaking online virtual 

museum – “Esi Pats” (Be Yourself) - 
opened a brand new website, telling the 
stories of child deportees to Siberia via 
video, audio and other mediums. The 
online exhibition itself will be available in 
five languages - Latvian, English, Russian, 
French and German – although only the 
English and Latvian versions are fully 
operational at this moment.

On December 12, the day the website 
was launched, Historian Elīna Kalniņa, 
who was the main driving force behind 
this project, admitted that she was “deeply 
satisfied” to have the English-language 
site up and running. She estimates that 
the exhibition will be available in the rest 

of the languages sometime during the first 
half of 2016.

Among the attendees of the event was 
Andris Eglītis, who himself was deported to 
Siberia when just five years old. He is one 
of the people whose memories can now be 
found in the exhibition. When addressing 
the audience, he stressed the importance 
of remembering those who made it back 
and those who didn’t. “I urge everyone to 
visit the memorial to the child deportees 
outside Riga castle and perhaps leave a 
candle or a flower,” he said.

The museum is inspired by the life and 
works of Melānija Vanaga, who herself 
was deported to Siberia by the Soviets and 
recalled her often harrowing experiences in 
a series of books notable for their literary 
as well as historical value. To explore the 
exhibition and learn the incredible stories of 
resilience and survival, visit the museum’s 
website.
Latvian Defence Minister - Russian 
snap military drills “very dangerous” 
to Baltic states

BNS - 2016-01-28
Latvian Defence Minister, Raimonds 

Bergmanis, believes Russia’s snap military 
exercises present a grave danger to 
Lithuania, Latvia and Estonia. 

Speaking on Latvian national television 
on January 28, 2016, Bergmanis reminded 
the public that his Russian counterpart, 
Sergey Shoigu, announced the Kremlin’s 
plans to sculpture three divisions in western 
Russia this year. 

He added that every military district in 
Latvia should also expect to undergo spot 
checks in 2016, meaning Latvia should re-
examine the capability of its armed forces 
this year. 

Bergmanis explained that Latvia often 
lacks information about Russia’s military 
exercises near the Baltic border. 

“Everything is being done so that we 
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learn about as little as possible,” he said. 
“It is very dangerous. There are laws 

and international norms. There should 
be information provided about military 
exercises involving a certain number of 
troops.”

During a visit to Vilnius earlier in 
2016, NATO’s Deputy Secretary General, 
Alexander Verbshow, said that the 
organisation is considering new measures 
and plans for the defence of the Baltic 
airspace to deter Russia.

He added that NATO is analysing 
Moscow’s reports about the new divisions 
in western regions.

“Among the questions we will have to 
look at is what it will take to ensure effective 
air defence in even the most worse case 
scenario,” he said. 

“Baltic air policing is a good foundation 
but there may be a need to ensure that we 
have plans and capabilities to transition to 
air defense, and having that capability is 
part of our deterrence.”
Thaw to remain in Latvia until the middle 
of next week

BNN - January 29, 201
Cyclones will continue moving over 

Europe from the Atlantic Ocean on 
weekends and the beginning of next week. 
Because of this, the week is expected to 
be cloudy and with plenty of precipitation. 
Warm masses of air will continue flowing 
in Latvia from the west – air temperature 
will largely remain positive.

Only on some nights temperature may 
drop slightly below 0 C in central and 
eastern parts of Latvia.

Wind speed is expected to range within 
15-19 m/sec for the most part. Wind speed 
may reach 20-22 m/sec along the coast, as 
reported by State Environmental, Geology 
and Meteorology Centre.

It is expected that cyclone activity will 
decrease in Latvia in the middle of next 
week. Wind speed is expected to reduce. 
There is also a possibility that frost may 
return to Latvia in the second half of next 
week. Frost is expected not only at night 
in the country’s eastern regions, but at day 
as well. Some precipitation is nonetheless 
possible, mainly snow and wet snow.

Because of that, roads may become 
icy and slippery. Drivers are advised to be 
especially careful during weekends.
Retail trade turnover in Latvia up 4.9%

BNN - January 29, 2016
Compared to 2014, retail trade turnover 

rose by 4.9 % in Latvia in 2015. Retail 
trade in food products grew by 2.8 % and 
turnover of non-food products rose by 6.3 
%.

Compared to November, total retail 
trade turnover increased by 0.8 % in 
December 2015. Retail trade in food 
products grew by 0.5 % and turnover of 
non-food products rose by 1.1 %, according 
to seasonally adjusted data from the 
Central Statistical Bureau of Latvia.

Compared to November, in October 
total retail trade turnover (at current 
prices) increased by 18.9 %, not taking 
into account seasonality. A year ago – in 
December 2014, compared to November, 
turnover grew by 14.4 %.

Compared to December 2014, in 
December 2015 total retail trade turnover 
grew by 2.0 %. Rise in food commodity 
group accounted for 3.0 %. In non-food 
commodity group there was a 1.3 % 
increase, of which 4.6 % reduction in retail 
sale of automotive fuel.

Total retail trade turnover, excluding 
sales of automotive fuel, grew by 3.1 %. 
Total retail trade turnover at current prices 
rose by 1.1 %.
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