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Turpinājums 4. lpp.

Pulkvedim Oskaram Kalpakam – 134
2016. gada 6. janvārī apritēja 134 gadi, kopš Meirānu pagasta Visagalā, 

«Liepsalu» mājās piedzima pirmais latviešu bruņoto vienību komandieris pulkvedis 
Oskars Kalpaks.

Skolas gaitas O. Kalpaks sāka Visagala pagasta skolā, pēc tam beidza 
arī Lubānas draudzes skolu. Lai arī ģimene bija trūcīga, O. Kalpaks negribēja 
samierināties tikai ar sešu klašu izglītību un izmantoja vienīgo iespēju turpināt 
mācīties bezmaksas – 1903. gadā viņš kā brīvprātīgais iestājās kaŗadienestā.

Nokārtojis brīvprātīgā eksāmenus Irkutskā, O. Kalpaks uzsāka dienestu 
Krievijas armijā. 1905. gada septembrī O. Kalpaks iestājās Irkutskas junkurskolā 
un pēc trīs gadiem ieguva pirmo virsnieka pakāpi — podporučiks.

Jau kā virsnieks O. Kalpaks dienestu turpināja 183. Pultuskas kājnieku pulkā, 
kas bija dislocēts Varšavā.

1910. gadā pulku pārcēla uz Kostromu, kur tas atradās līdz pat Pirmā pasaules 
kaŗa sākumam. Kaŗa sākumā O. Kalpaks dienēja pulka mācību komandā, bet jau 
drīz pēc paša vēlēšanās tika nosūtīts uz fronti kā ložmetēju vada komandieris. 
Turpmākajos gados O. Kalpaks piedalījās kaujās Austroungārijā, Polijā un 
Rumānijā.

Par varonību kaujas laukā O. Kalpaks tika vairākkārt paaugstināts dienesta 
pakāpē un saņēma apbalvojumus, to skaitā arī abas nozīmīgākās goda zīmes 
— Svētā Juŗa zobenu un Svētā Juŗa ordeni. Jau 1917. gada politisko pārmaiņu 
laikā Krievijā O. Kalpaks tika paaugstināts par apakšpulkvedi un iecelts par pulka 
komandieri.

Demobilizējies no armijas, 1918. gada rudenī O. Kalpaks atgriezās dzimtajās 
mājās Latvijā. Viņš sekoja līdzi politiskajiem notikumiem Latvijā un jau decembŗa 
sākumā devās uz Rīgu, kur iestājās Latvijas Pagaidu valdības dienestā.

O. Kalpaks piedalījās Vidzemes aizsardzības organizēšanā, ko gan lielinieku 
pārspēka dēļ īstenot nebija iespējams. Pēc atgriešanās Rīgā, 31. decembrī O. 
Kalpaku iecēla par visu latviešu vienību komandieri. Viņa komandētā vienība ietilpa 
Baltijas landesvēra sastāvā.

Pēc Latvijas Pagaidu valdības aizbraukšanas no Rīgas, 1919. gada 3. janvāŗa 
agrā rītā O. Kalpaks kopā ar uzticīgajiem kaŗavīriem devās uz Jelgavu, kur 5. 
janvārī izdeva pavēli nr. 1, apvienojot sev pakļautās vienības 1. latviešu atsevišķajā 
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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.

2016. gada februārī SLB ir apsveikusi  
Elzu Miezi, Viju Zaru, Silvu Ikaunieci, Veltu 
Krūmiņu, Ausmu Švānu, Juri Balodi, Jāni 
Vadzi, Ainu Sveili un Āri Rozenšteinu. ■

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1982. gada

Edīte Ochoterena
Dzimusi 1921. g. 12. jūnijā, Rīgā, Latvijā

Mirusi 2016. g. 7. februārī, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1999. gada
Marija Kašs-Prudente

Dzimusi 1939. g. 27. janvārī, Latvijā
Mirusi 2016. g. 9. februārī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Senioru saiets  
11. martā

Marta saietu iesāksim skatoties 
dokumentālfilmu “Ulmaņlaiki – 1922-
23. gads”, apciemosim Rēzekni, un 
ieskatīsimies Berlīnē tūlīt pēc kaŗa. 

Starpbrīdī mielosimies ar Dāmu 
kopas sniegtiem gardumiem, un tad 

skatīsimies video filmas “Būt Latvietim – 
Austrālija” 3. sēriju, un dokumentālfilmu 
“Latvijas karogs virs okupētās Rīgas”.

Ceru Jūs redzēt kuplā skaitā.
Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde  
10 februārī

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

Gaisa kondicionētāja remonta darbi 
lielā zālē ir praktiski nobeigts un to tagad 
lieto pēc vajadzības. Vēl ir jāizlabo krāsu 
noskrāpējumi metāla atbalsta sijām, kas 
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Pulkvedim Oskaram Kalpakam...   
turpināj. no 1.lpp.

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

bataljonā. Viņš vadīja latviešu bataljona 
vienības pirmajā kaujā pie Lielauces, 
uzbrukumā Skrundai un aizsargājot 
Ventas krastus. 1919. gada 25. janvārī 
kalpakieši ieņēma Rudbāržu un Lēnes 
muižas.

1919. gada 28. februārī O. Kalpaku 
paaugstināja par pulkvedi. Viņa 
komandētais bataljons pieauga gan 
skaitliskā, gan kaujas spēju ziņā.

1919. gada 3. martā sākās vācu – 
latviešu spēku uzbrukums lieliniekiem, 
un tā gaitā 6. martā izraisījās nejauša 
apšaude starp latviešu rotām un vācu 
Borkes bataljonu. Šajā pārpratuma kaujā 
O. Kalpaks guva nāvīgus ievainojumus.

Apšaudē pie «Airītēm» krita arī 

kapteinis Nikolajs Grundmanis, 
v i rs le i tnants Pēter is  Kr ievs un 
kalpakiešiem piekomandētais leitnants 
Hanss Johans Šrinders.

Sākotnēji O. Kalpaku apbedīja 
Liepājas Ziemeļu kapos, bet jau 1919. 
gada 18. septembrī pārbedīja dzimtā 
pagasta Visagalu kapsētā.

1922. gada 3. septembrī O. Kalpaka 
krišanas vietā atklāja pieminekli, vēl 
pēc septiņiem gadiem piemiņas vietu 
papildināja arī ar pārējiem kritušajiem 
veltītiem pieminekļiem. 1927. gadā 
pu lkved im Oskaram Ka lpakam 
piešķīra visus trīs pakāpju Lāčplēša 
Kaŗa ordeņus – augstāko militāro 
apbalvojumu Latvijas Republikā.

Sargs.lv

ir radušies kā daļa no kondicionētāja 
remontēšanas darbiem. 

Būvsdarbu komiteja pārbaudīs visas 
nama telpas un sagatavos nepieciešamo 
remontdarbu listi. Darbu liste būs sakārtota 
steidzamības kārtībā. Meklē jumta 
labošanas firmas, kas būtu ieinteresētas  
salabot vai atjaunot skārda jumtu virs 
skolas klasēm.

Okupācijas mūzeja direktors G.Nāgels 

būs Austrālijā no 6. marta līdz 12. aprīlim 
un sniegs referātu Sidnejā par OM un 
izrādīs filmu „Zedelgema”, kas ir par kaŗa 
gūstekņu nometni Beļģijā un Daugavas 
Vanagu organizācijas dibināšanu 1948. 
gadā. 

PBLA priekšsēdis J. Kukainis viesosies 
Sidnejā no 31. jūlija līdz 5. augustam.

p.k.



5

Seniori februārī
Sen io ru  sa ie t s  12 . 

februārī  Sidnejas Latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē 
iesākās ar Melburnas ciema 
priekšnieces Rūtas Šķobas 
informatīvo stāstī jumu. 

Visiem bija izdalītas arī informācijas 
lapiņas. Šogad oktobrī svinēšot ciema 
30 gadu pastāvēšanas svētkus. Aivars 
Saulītis stastījis, ka arī Sidnejā kādreiz 
runāts par līdzīga ciema būvi, bet no tā 
nekas neesot iznācis. Melburnā ir veco 
ļaužu ciems, kuŗā 54 mājas var iepirkt 
latvieši sākot ar 55 gadu vecumu un 
arī veco ļaužu aprūpes nams ar lielu 
zāli otrā stāvā. Ciemā ir vienas un 
divu guļamistabu mājas un viena ar 
trim guļamistabām, tad vēl piemineklis 
ciema dibināšanas atzīmēšanai un  
baznīca kādiem 70 apmeklētājiem 
ar dievkalpojumiem divas reizes 
mēnesī. Arī divi autobusiņi reiz nedēļā 
braukšanai uz veikaliem, reiz mēnesī 
arī braukšanai uz pusdienām Daugavas 
Vanagu namā un uz citām vietām pēc 
vajadzības. Rīko dažādus sarīkojumus 
kā Melburnas kausa dienu ar cepuŗu 
sacensībām, 18. novembŗa svinības, 
Ziemassvētkus, Lieldienas 
un Jāņus. Organizācija 
atzīmē arī vārda dienas, 
bet dzimšanas dienas jārīko 
pašiem. Galvenais ceļš ir 
viena kilometra attālumā, 
un uz Latviešu namu var 
aizbraukt 45 minūtēs. Mājas 
pieder katram, un pašiem 
jārūpējas par remontiem 
savā mājā. Katram jāmaksā 
$ 2 0 0  g a d ā  k o p ē j i e m 
izdevumiem, bet aprūpes 
namā 85% no pensijas. 
Ciems atrodas lielā parkā 
un to aprūpē 70 strādnieki. 
Patlaban vēl visi iemītnieki 

ir latvieši, bet tā kā vēl ir brīvas mājas, 
tās piedāvās Adelaidē un Sidnejā; ja 
nepieteiksies pietiekoši daudz latviešu, 
tad piedāvās tās vispirms lietuviešiem. 
Ar ciema priekšnieci Rūtu Šķobu 
var sazināties pa telefonu 03 9800 
2977, ar faksu 03 9800 2311, e-pastu 
rskoba@latvianfs.org.au vai arī ar 
biroju administration@latvianfs.org.
au, tīmekļa vietne (website) www.
latvianfs.org.au. Ciema adrese: Latvian 
Retirement Village & Aged Care Facility, 
Latvian Friendly Society Ltd, 60 Fraser 
Crescent, Wantirna South,Vic.3152.

SLB valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš 
ziņoja, ka latviešu radio raidījumi tiek 
pārtraukti pēc 17. februāŗa un aicināja 
klausītājus rakstīt SBS, jautājot, kad 
atsāks un kāpēc pārtrauc uz e-pasta 
adresi: renzo.colla@sbs.com.au, jo 
pārtraukuma iemesls nav minēts. 
Vai varbūt tikai minējums, ka visi 
latvieši protot angļu valodu un latviešu 
radioraidī jumus maz klausoties. 
Programmas pārtrauktas arī lietuviešiem, 
malajiešiem un maoriem. Par latviešu 
valodas radio vēsturi zināms, ka pirmais 
raidījums Sidnejā notika 1975. gada 
10. jūnijā. Valdība sāka maksāt par 

programmu no 1976. gada. 
Bija arī bērnu programma. 
1992. gadā pārgāja no 
brīvprātīgās programmas 
uz profesionālo. Elmāra 
Liepiņa vietā tās vadību 
pārņēma Vita Kristovska 
ar vietnieci Intu Rodžeru 
(Rodgers) .  Pēc Vi tas 
Kristovskas pensionēšanās 
vadību pārņēma Signe 
Cāne, kas Australijā ieradās 
no Latvijas, bet tagad ir 
aizgājusi SBS vadības 
darbā un pēdējo programmu 
vadīja Jānis Čečiņš.

Dokumentālā filmā par 
Rūta Šķoba

Foto: P Kļaviņš
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kuršiem vispirms pieminēja, ka pirmie 
ienācēji Latvijā bijuši ziemeļbriežu 
mednieki no Eiropas vidienes, kas, 
ledus laikmetam beidzoties, ienāca 
Latvijā gar Baltijas jūŗas krastu. Tiem 
vēlāk pievienojušies indoeiropieši, un 
no abiem ienācējiem izveidojušies kurši. 
Vecākais raksts ir virsbīskapa Ansgara 
dzīves stāsts, kuŗā pieminēta kuršu 
pretošanās dāņu iebrucējiem 9. gadu 
simtenī, sagūstot pusi no viņu kuģiem 
un nogalinot pusi no viņu kaŗavīriem. Ap 
852. vai 853. gadu Kursā ieradās zviedru 
vikingi, kas vispirms ieņēmuši Zēburgu 
(Jūrpils, tagad Grobiņa), bet pēc tam 
Apūli, kas atradās tagadējā Lietuvā. 
Kurzemē bijuši kādi 120 pilskalni. 

10. gadusimtenī Kursā iebrucis 
norvēģu vikings Egīls Skalagrimesons 
ar saviem vikingiem no Īslandes, 
kuŗus kurši sagūstījuši, bet viņš no 
gūsta izbēdzis. 12. gadusimtenī kurši 
ieņēmuši un izpostījuši zviedru pilsētu 
Sigtunu, kuŗas vietā zviedri vēlāk 
uzcēluši Stokholmu. Senos laikos, 5. un 
6.  gadusimteni Kursā bijuši svētie meži, 
svētās birzes. Akmens laikmetā mirušos 
apglabāja, kapos ierokot arī ieročus, bet 
vēlāk aizgājējus sadedzināja. Kristīgā 
ticība sākumā izplatījās pilsētās, bet 
laukos pielūdza garus. Tā viena kulta 
vietā sākumā bija divi kulti, un tikai 16. 
gadusimtenī, kad kristīgā baznīcā sāka 
lietot latviešu valodu, kristīgā ticība 
ienāca ikdienas dzīvē.

Sakarā ar strēlnieku bataljonu 
d i b i n ā š a n a s  s i m t g a d i  r ā d ī t ā 
dokumentālfilma iesākās ar mūziku 
no tautas dziesmas Tumša nakte, zaļa 
zāle. Filmā pieminēja izvēlētas cīņu 
vietas, rādot arī senu filmu izvilkumus 
un stāstot par galveniem notikumiem. 
Pieminot Krievijas armijas neveiksmi 
jau pašā I Pasaules kaŗa sākumā, kad 
pēc atkāpšanās no Austrumprūsijas 

vācieši ieņēma Liepāju un no turienes 
Kurzemi un Zemgali, tikai divi latviešu 
Daugavgrīvas cietokšņa bataljoni guva 
kādus panākumus, aizstāvot Jelgavu. 
Redzot latviešu panākumus, 1915. 
gada augustā krievu cara armijā sāka 
organizēt latviešu strēlnieku bataljonus. 
Sākumā bija 8000 brīvprātīgo, bet 
vēlāk 25,000 vīru. 1916. gadā vēl bija 8 
strēlnieku bataljonu, bet vēlāk jau pulki. 
Austra Timma stāstīja par savu brāli, kas 
aizgājis kopā ar citiem puišiem, dziedot 
un svilpojot. Bet brālis kritis jau pirmās 
cīņās Tīreļpurvā. Vēlāk 870 strēlniekus 
apbedīja Brāļu kapos, bet citus vēl vēlāk 
citur Latvijā. 2 pulki palika netālu no 
Ikšķiles pāri Daugavai tās kreisā krastā 
– Nāves salā, kur krita 145 latviešu un 
240 krievu kaŗavīru. Vinčestra šautenes 
dubļos samaitājušās un tad bija jaiztiek 
ar durkļiem. Ziemassvētku kauju 
galvenās cīņas bija pie Ložmetēju kalna. 
Rezervju trūkuma dēļ uzbrukums uz 
Jelgavu izpalika un latviešu panākumus 
neizmantoja. Krievi pameta ierakumus 
un vācieši atguva latviešu ieguvumus. 
Kaujas tikai atviegloja cīņas Francijai 
pie Verdenas. 1917. gada februārī 
notika revolūcija Krievijā, Petrogradā, 
kur atcēla Krievijas caru un ievēlēja 
Pagaidu valdību. Vācieši iesūtīja krievu 
armijā spiegus, kas mudināja kareivjus 
necīnīties un nešaut uz vāciešiem. 
Sākumā abas armijas „brāļojās”, bet 
tad gada otra pusē vācieši pārcēlās 
pāri Daugavai pie Ikšķiles, Rīga bija 
jāatstāj, un strēlnieku vairums atkāpās 
uz Krieviju. Gada beigās Petrogradā 
bija otra revolūcija, ar kuŗu nodibināja tā 
saukto Strādnieku un zemnieku valdību. 

Filma beidzās ar strēlnieku dziesmu 
Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros. 

Juris Krādziņš 
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Atskatīties, pasmaidīt...
Autobiogrāfiskas piezīmes (no 1930.
gada – 1945.gadam)

Atslēgvārdi šai Ulda 
Siliņa grāmatai ir pasmaidīt 
un piezīmes. Siliņš savas 
piezīmes šajā grāmatā ir 
sakopojis septiņās nodaļās. 
Trīs nodaļas – Agrīnie gadi, 

Mūsmājas, Dar’ man, tēv(i)s, pastaliņas 
ir ar treknāko humora devu, jo autors 
notikumus atstāsta no maza zeņķa 
skatpunkta. Raduraksti nodaļā Siliņam 
ir vesela bagātība krāšņu raksturu 
Carnikavas sievu, par kuŗām Siliņš 
varētu uzrakstīt gan lugas, gan stāstus 
Jāņa Ezeriņa stilā. Ak, Maskava, tu 
varenā, Hitlers nāk ar lieliem soļiem, 
Vāczeme ir nodaļas, kuŗās humora 
deva ir mazākumā. Personu vārdus, 
manuprāt, Siliņš bieži nav lietojis ar 
piesardzību, dažkārt šķiet, ka pieminētās 
personas aprakstītas baumu iespaidā, 
varbūt pat nevajadzīgi. 

Rokā tverama un šķirstāma, šī ir 
ceturtā Siliņa grāmata – divas nākamās 
arī ir autobiogrāfiskas piezīmes, kas 
izdotas e-grāmatas formātā – žēl, 
jo tās ne visiem var būt pieejamas 
lasīšanai. Vēl pūrā Siliņam, starp citiem 
publicējumiem, ir firmas Ievanda izdotās 
vienpadsmit atsevišķu lugu grāmatiņas. 

Uldim Siliņam ir īpatnējs, bieži 
pašironijā tverts humora stils: 
lakonisks, trāpīgs – līdz melnā 
humora l īmenim. Apraut i 
teikumi, tiešas frāžu bultas, kas 
subjektu neievaino nāvīgi, bet 
tam arī neglaimo. Ulda spējas 
pasmieties par sevi un līdz ar 
to aizraut klausītāju/lasītāju 
smiekliem līdzi, attaisno asās 
humora bultas, kas vērstas 
pret kādu citu upuri. Publikai 
U ld is  savu humor is t isko 

tekstu pasniedz ar ļoti nopietnu ģīmi. 
Ulda sejas izteiksme jau vien rosina 
skatītājus uz smiekliem. Lai arī lasot 
Ulda piezīmes, pats runātājs nav acu 
priekšā, tomēr viņa īpašā balss un 
intonācija ir dzirdama tekstam cauri. 

Uldis, Uldis kas tas Uldis? Kas 
to Uldi nezināja? Austrālijas latviešu 
trimdas sabiedrība Uldi Siliņu, kā 
jaunu, nepiedzīvojušu aktieri, iepazina 
jau 1951. gada decembrī – pirmās 
Austrālijas latviešu Kultūras dienās 
Sidnejā, Franka Džefersona lomā J. B. 
Prīstlija lugā Cilvēki uz jūras. 

Iedod tik Uldim mazo pirkstiņu – 
turpmāk viņš no skatuves ņēma un deva 
ar pilnu roku! Kas reiz skatuvsdēļus 
minis, kas tur aplausus ir šķinis – tas 
uz mūžu saindēts! Savā vientiesībā 
domāju, ka šī loma Uldim bija teātŗa 
gaitu sākums – aplama doma. Lasot 
autobiogrāfiskas piezīmes Atskatīties, 
pasmaidīt  sapratu, ka Uldis jau 
pamatskolas gados Carnikavā, sirga 
ar vēlmi kļūt par aktieri. 

„Man netika neviena loma. Domājat, 
ka tas nesāpēja? ... mans tēvs bija 
režisors! ... Skolas teātŗa iestudējumi 
Ziemsvētkos pārgāja mātes rokās, 
un arī man bija cerība tikt pie kādas 
lomas... Par spīti tuvajai radniecībai 
ar režisori, uz skatuves netiku. Man 
bija māte jālūdzas, lai uzraksta kādu 
lomu arī man. Kad māte apžēlojās, 

tad tiku uz skatuves par čigānu 
vai ko citu gauži nenozīmīgu. 
Pie lomām tiku tikai Ādažos... 
Spēlēju Sīkstuli „Sprīdītī” un ar 
panākumiem.” 

Ja tuvākais radagabals, kā 
māte, neuztic Uldim lomas, tad 
nekas neatliek kā sākt pašam 
rakstīt skečus – teatrālas izrādes. 

„Savu pirmo humoristisko 
skeču sacerēju apmēram 11 
gadu vecumā, un kopā ar 
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SLT MEKLĒ ZIRGU KAM JĀBŪT:
• Vismaz 5 gadu pieredze uz skatuves
• Paklausīgam, sevišķi režisora norādījumiem.
• Draudzīgam pēc izrādes ar skatītājiem
• Sarunu valoda vēlama latviešu

pieteikties rakstot – slt@jauniaktieri.nams

SLT GATAVOJAS NĀKOŠAI IZRĀDEI.
Leldes Stumbres – Alma, Lība un Konstancija.

Aktieri sarunāti – Lija Veikina, Jānis Čečiņš un Andris Kariks.   
Ak tā, meklējam zirgu.  Loma paredzēta. Vai atradīsim un ja nē, tad kā 

to atrisināsim tas tikai atklāsies izrādē.   Jāņa Grauda režija.
Izrādes – sestdien, 23. un svētdien, 24. aprīlī.

Lūdz ierakstiet šos datumus savā dienas grāmatā un vairāk par  
lugu lasiet nākošā Ritumā.

Krūmiņa Uldi nospēlējām to priekšā 
Mēnesdēlu kalponei Lillim mūsu klētiņā. 
Audience nebija neko zinīga, līdz ar to 
panākumi neizpalika. 

Mūsu nākamā teatrālā izrāde bija 
Muciniekciemā. ... Jau no rīta sākām 
gatavoties pirmizrādei. ... Bija paredzēts 
uzvest skatus no Mērnieku laikiem – 
Ķeņča monologu, Pāvulu un Ķenci 
cietumā, Ķenci pie Pāvula un viņa 
sievas.

Pāvula sieva bija Kalnbērziņu Uldis 
(ar palamu ĀpsisTerjers), un būtu bijis 
labāk, ja Pāvuls būtu nomiris vecpuisī. 
Izrāde nebija reklamēta, un līdz ar to 
mums bija tikai viens skatītājs – Āpša 
mamma Kalnbērziņa kundze. Viss 
gāja labi līdz brīdim, kad uz skatuves 

parādījās Āpsis-Terjers. Sašutis, ka 
izsperts no sava laulātā drauga gultas, 
viņš bija nevaldāms. Skats beidzās 
gandrīz vai ar izkaušanos – Āpsis bija tā 
iejuties teātra gaisotnē, ka viņu nevarēja 
dabūt nost no skatuves. Pēc izrādes 
Kalnbērziņa kundze teica: Tā, tagad 
es izteikšu savu kritiku. Viss bijis labi, 
kamēr uz skatuves bijuši tikai divi, bet 
kad tikuši visi trīs kopā! ... Mon Dieu! Tā 
nevarot pārspēlēties.

Tas aizskāra manas režisora jūtas. 
Saki to savam sasodītajam puikam! – es 
nodomāju.”

Tomēr Kalnbērziņa kundzes kritika 
neapdzēsa nedz Ulda aktierdegsmi, 
nedz rakstnieka, dramaturga spējas. 
Uldis rakstīja feļetonus, skolēnu 
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Uldis Siliņš – Tartifs, Sidnejas Latviešu
teātŗa izrādē 1969. gadā.
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raksturojumus, bija redaktors klases 
sienasavīzei, kad 1950.gadā nokļuva 
Austrālijā, rakstīja feļetonus Austrālijas 
Latv iet im.1959.  gada decembrī 
Austrālijas Latviešu 9. Kultūras dienu 
ietvaros, Sidnejas Latviešu teātris 
iestudē Ulda Siliņa lielformāta pasaku 
lugu Ganu zēns un velns. Autors 
un režisors Uldis Siliņš – ansamblī 
61 dalībnieks. (Būtu izgudrota laika 
mašīna, un ja Uldis nebūtu tik pieklājīgs, 
viņš Kalnbērziņa kundzei, kas viņa 
pirmos drāmas soļus uz skatuves 
nokritizēja, ka trīs aktieri esot bijuši par 
daudz!, varētu parādīt garu degunu.) Nu 
re kā! – 11gadu vecumā pirmais skečs – 
29 gadu vecumā lielformāta luga. 

Dziesmas Uldim ir sevišķi tuvas, gan 
ar paša radīto humoristisko tekstu viņa 
rēvijās, Kaleidoskopos gan nesenās 
visiem iemīļotās tautas dziesmas, 
dziedamās rotaļas, šlāgeri, kaŗavīru 
dziesmas, un daudzas no tām Siliņš ir 
ievietojis šajā grāmatā – lai tikai mēs 
tās neaizmirstu! 

Kur tad šī dziesmu mīle Uldim ir 
radusies? Kad Uldim bija septiņi gadi, 
viņš atceras, ka bijis liels dziedātājs. 
Savās autobiogrāfiskās piezīmēs Uldim 
ir jāizkrata uz mazās sirsniņas sakrājies 
rūgtums: 

 „Dažkārt pie Elzas (Ulda tantes) 
vasarā ciemojās operdziedone ... Paula 
Brīvkalne .... mēs bijām braukuši ar laivu 
– Paula, Elza un es. Elza mājiniekiem 
stāstīja, ka abas dziedājušas. Mans 
atgādinājums, ka arī es esmu dziedājis, 
palika neievērots. Kad stāsts tika 
atkārtots, atkal tas pats. Tagad es 
to visiem paziņoju vēlreiz. Es esmu 
dziedājis kopā ar vēlāk slaveno 
operdziedoni Paulu Brīvkalni. Basta!” 

Nodaļā Agrīnie gadi Uldis atstāsta 
ziņkārīgā puišeļa taujāšanu par savu 
izcelsmi:

„Vai jūs esat ievērojuši, ka pieaugušie 

nekad nedod tiešu atbildi uz āķīgiem 
jautājumiem? Viņi met visādus līkločus 
un mēģina pūst miglu acīs. ... Reiz mātei 
ieprasījos: Mamm, kā es te uzrados? ... 
Tevi atnesa stārķis!

 Ziniet, es vēl šodien viņai 
pa pusei ticu. Bet stārķa teorija man 
nelika mieru. Stārķis? ... Vai ir tāda 
liela noliktava, kuŗā visi bērni salikti pa 
plauktiem un stārķi kā taksometri gaida 
uz jumta? ... Es jau biju iesniedzis 
vairākus pieprasījumus pēc brāļa, 
bet acīmredzot tie bija sapinušies 
birokrātijas tīklos un stārķi nebija 
sasnieguši. Kādu dienu redzēju māti 
stāvam pie stārķu ligzdas! Bravo! Nu 
beidzot būs brālis! Skrēju sakrāmēt 
visas salauztās mantiņas un tādas, kas 
pašam nepatika, lai dāvinātu brālim, 
un sāku svēteļiem sekot kā ēna. No 
rītiem skrēju ārā skatīties vai brālis nav 
uzsviests uz jumta. Brāli? Tie tev nesīs 
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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.

brāli? Viņi nedeva ne pigu par manu 
brāli! Nākamos trīs mēnešus stārķi 
vazājās pa pļavu, lasīdami vardes!” 

Turpmākos nodaļas paragrāfos 
Uldis apraksta, starp citām bērnības 
epizodēm, izgriezto bikšu cauruma 
lietu, lai pierādītu savas skrodera 
spējas; kliņģera mandeļu lietu, un citas 
centīgās, bet neveiksmīgās epizodes, 
kam visām seko mātes izmisīgais – 
augstā debess!: 

„Kliņģerim piemīt interesanta īpašība. 
Tas rada ap sevi magnētisko lauku, 
kuŗa spēks ir tieši proporcionāls bērna 
vecumam. Tas velk tevi arvien tuvāk 
un tuvāk, līdz tavs deguns ir tieši 
divus centimetrus no kliņģera. Pēkšņi 
visskaistākā mandele sauc: Ēd mani! 
Pašaizsardzības instinkts teic, ka 
vienas mandeles iztrūkumu neviens 
nepamanīs. ... Jūs man piekritīsit, 
piecas mandeles uz liela kliņģera 
izskatās idiotiski. Ka nav, lai nav! Uz 
kliņģera vairs nav nevienas mandeles, 
un tev pretim raugās bakurētains, 
cepts mīklas gabals. ... Ienāk Centrs un 
ierauga postažu. Augstā debess! Un ja 
Centrs saka augstā debess, tad tu esi 
visdziļākā ellē.” 

Uldis ir bijis īsts Carnikavas zēns, 

kas par zvejošanu, laivām, tīkliem, 
nēģiem zina pat vairāk nekā Mīlenbaha 
un Endzlīna vārdnīcas, un var vārdnīcu 
nepilnības atspēkot. Atmiņu piezīmēs ir 
Carnikavas tālaika ēdienu apraksti, gan 
ar zivīm gan bez zivīm, un tos lasot, 
mutē saskrien siekalas, un apraksti tevi 
tā iekārdina, ka vari pat sajust maizes 
smaržu, kas nule kā izvilkta no malkas 
krāsns. Atmiņu piezīmēs ir daudz vārdu 
un īsu aprakstu ar novadvēsturisku, 
kultūrvēsturisku nozīmi no zeņķa 
redzesloka: 

„Pēc kristībām visi devās uz mazā 
kvaņķa māju, lai baudītu, ko Dievs 
devis... Pieaugušie apstāj bērnu kā 
mūris, tik sauc oh un ah ... manās 
acīs viņš izskatās pēc mērkaķa! Tāds 
nesmuks, mazs ute, baltā kleitā.... Bet 
lai nu kristāmais kāds, tortes bija labas, 
un kūku ēdājs es biju liels.”

Savās autobiogrāfiskās piezīmēs 
Uldim vielas ir daudz, bet reti kāds 
piezīmju temats ir gaŗāks par dažiem 
paragrafiem, lappusēm. Apraksti 
parmazpulkiem, pionier iem, par 
kāzām, bērēm, iesvētībām, kristībām, 
zaļumballēm, Lieldienu priekiem, 
Vasaras svētkiem, Jāņiem, siena 
pļaujām, zvejošanu, reņģu žāvēšanu 
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izraisa lasītāja interesi, tomēr rodas 
vēlme, ka daži no tematiem būtu veidoti 
kā īsstāsti. Piemēram, Jaunzemnieka 
Tomsona meitas Gustes likteni un lietā 
saistītos notikumus, Uldis ir netieši licis 
pamatā savai lugai Ir akmeņi raud. 

Silti iesaku lasīt!
Anita Apele

Apaļš simts
Kaut gan Veltai Krūmiņai Sidnejā 100. 

gadu dzimšanas diena bija 7. februārī, 
Daugavas Vanagu namā to nosvētīja 
jau 3 dienas agrāk. To organizēja vecu 
ļaužu aprūpes biedrības priekšniece 
Hezera (Heather) ar dāvanām, puķēm 
un torti. Ievada vārdus sarīkojumā 
teica Gundega Zariņa un DV nodaļas 
priekšnieks Helmuts Vabulis, bet 
Hezera aicināja apsveikuma vārdus 
teikt iepriekšējai aprūpes biedrības, kas 
agrāk vēl saucās Laima, tā kādreizējai 
vadītājai Baibai Liepiņai. 

Baiba Liepiņa savukārt pastāstīja, 
ka savā laikā Austrālijā ieradusies ar to 
pašu kuģi, ar kuŗu iebraukusi Krūmiņu 
ģimene un novēlēja jubilārei brīnišķīgu 
dzimšanas dienu. Viņa vēl pastāstīja, 
ka par Veltu Krūmiņu aprūpes biedrība 
gādā jau 15 vai 16 gadu. Savā laikā 

jubilāre dziedājusi gan Sidnejas Sieviešu 
gan Jauktā korī kādus 40 vai 50 gadus, 
bet kā mūzikas mīļotāja tagad gan vairs 
tikai mājā klausās iespēlētu mūziku. 
Sasniedzot 100 gadus viņai palicis maz 
draugu, bet viņa novēlēja jubilārei visu 
labāko nākotnē.

V e l t a  K r ū m i ņ a  j a u  b i j a 
saņēmusi apsveikuma rakstus no 
karalienes Elīzabetes II, Austrālijas 
ģenerālgubernatora sēra Pītera 
Kosgrova un Austrāli jas ministru 
prezidenta Malkolma Ternbula (Malcolm 
Turnbull), bet Benkstaunas pilsētas 
galva, ko angļu valodā sauc par mēru 
(mayor) Kāls Asfors (Khal Asfour), bija 
ieradies pats personīgi apsveikt ar 
puķēm un pakavējās namā vēl ilgāku 
laiku.

Jubilāre ar vienu spēcīgu pūtienu 
nopūta trīs biezas sveces uz tortes 
un pēc tam uz viņas vēlēšanos pēc 
apsveikuma dziesmas Daudz baltu 
dieniņu visi sāka dziedāt (un pati jubilāre 
arī dūšīgi līdz) Div’ pļaviņas es nopļāvu, 
kam sekoja Še kur līgo priežu meži un 
Pūt, vējiņi.

Juris Krādziņš 

Velta Krūmiņa, Baiba Liepiņa un Hezera 
Pūlū (Heather Pooloo)

Diriģents Andris 
Nelsons saņēmis 
prestižo ‘Grammy’ 

balvu
DELFI Kultūra, 16. februāris 2016
Pirmdienas vakarā Losandželosā, 

Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), 
latviešu diriģents Andris Nelsons apbalvots 
ar prestižo mūzikas ierakstu “Grammy” 
balvu par Dmitrija Šostakoviča 10. 
simfonijas ierakstu “Shostakovich: Under 
Stalin’s Shadow - Symphony No.10” 
Nelsona vadītā Bostonas Simfoniskā 
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orķestra atskaņojumā. Balva piešķirta 
nominācijā “Labākais orķestra sniegums”.

58. “Grammy” balvu pasniegšanas 
ceremonijā atzītais albums izdots 2015. 
gada jūlijā vācu izdevniecības “Deutsche 
Grammophon” paspārnē. Albuma ieraksts 
veikts Bostonā.

Slaveno apbalvojumu ik gadu 
pasniedz 82 nominācijās par izciliem 
sasniegumiem mūzikas ierakstu jomā. 
ASV Nacionālā ierakstu mākslas un 
zinātnes akadēmijas “Grammy” balvas ir 
līdzvērtīgas “Oskara” balvām kino jomā. 
Pirmoreiz balvu pasniegšana notika 1959. 
gadā.

Andri Nelsonu apsveicis arī Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis: “Varam 
būt patiesi lepni, ka izcilā un talantīgā 
Latvijas diriģenta veikumu novērtējuši 
pasaules mūzikas profesionāļi. Šis 
panākums apliecina mūsu kultūras 
bagātību, plašumu un augstvērtību. Tas 
ir patiesi liels notikums un prieks, ka tieši 
latvietis ir atzīts par vienu no pasaules 
labākajiem diriģentiem un nominācijā 
“Labākais orķestra sniegums” saņem 
mūzikas jomas prestižāko apbalvojumu.”

Valsts prezidents pateicas Andrim 
Nelsonam par Latvijas vārda nešanu 
pasaulē un novēl radošus panākumus 
arī turpmāk.

Nelsons dzimis 1978. gadā Rīgā un 
savu mūziķa karjeru sācis kā trompetists 
Latvijas Nacionālās operas (LNO) orķestrī. 

Diriģents Andris Nelsons

2001. gadā Nelsons saņēma Latvijas Lielo 
mūzikas balvu par izciliem sasniegumiem 
mūzikā. No 2003. līdz 2007. gadam viņš 
bija LNO galvenais diriģents, kam sekoja 
divi gadi Herfordas Ziemeļrietumvācijas 
filharmoniskā orķestra galvenā diriģenta 
amatā.

No 2014. gada viņš ir Bostonas 
simfoniskā orķestra mākslinieciskā 
direktora amatā, bet no 2017. gada kļūs 
arī par Leipcigas “Gewandhaus” orķestra 
nākamo galveno kapelmeistaru.

Šī nav pirmā reize, kad latviešu mūziķi 
apbalvoti ar prestižo statueti - 2014. gadā 
“Grammy” balva nominācijā “Labākais 
kora sniegums” tika piešķirta igauņu 
diriģentam Tenu Kaljustem par Arvo 
Perta opusa “Adam’s Lament” izpildījumu, 
kurā piedalījās arī Latvijas Radio koris 
un “Sinfonietta Rīga”. Laika gaitā vairāki 
latviešu mūziķi – Mariss Jansons, Gidons 
Krēmers, Uģis Prauliņš un citi – tikuši 
nominēti apbalvojumam.

Šogad “Grammy” balvas kategorijā 
“Labākais klasiskās vokālās mūzikas 
albums” tika nominēts “Sony Classical” 
izdevniecības izdotais albums “Nessun 
Dorma - The Puccini Album”, kura ierakstā 
piedalījusies arī operdziedātāja Kristīne 
Opolais.

Ik gadu balvas pasniegšanas 
ceremoniju pavada arī krāšņs šovs, kurā 
uzstājas pasaulē slavenākās popmūzikas 
zvaigznes.

SLB Jautrā 
pēcpusdiena

Katra gada sākumā Sidnejas 
Latviešu biedrība (SLB) rīko biedru 
pēcpusdienu, kuŗu šogad sauks par 
Jautro pēcpusdienu, lai visi Sidnejas 
latvieši varētu satikties, pārrunāt 
brīvdienu notikumus un jūsmot par 
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2016. g. latviešu sabiedrības sarīkojumu 
kalendāru. Ņemiet līdz jaunos un 
vecos draugus, bērnus, mazbērnus, 
vecmammas, sievas, vīrus un citus! 
Nav obligāti jābut SLB biedram lai 
piedalītos. Pasākums ir brīvs, bet 
ņemiet līdz naudiņu, jo būs iespēja 
pirkt gardas pusdienas, ko sagatavos 
Dāmu komiteja, kā arī nopirkt dzērienus, 
alkoholiskos un bezalkoholiskos. 

Pasākums ir arī piemērots tiem 
kuŗiem nav stipra latviešu valoda! 
Uzstāsies Raimonds Sokolovskis, 
kas uzjautrinās ar lustīgu mūziku. 
Jauniešu koris no Sidnejas Latviešu 
skolas nodziedās dažas diesmas, 
kuŗas viņi iemācijās Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā. Tiem kam patīk 
izvingrināt smadzenes, būs arī ‘trivia’ 
veida sacensība ‘Cik labi pazīsti Latviju’, 
un tiem kam niez kājas un gribās 
dancot, būs arī danči!

Uz tikšanos Namā svētdien, 20. 
martā, pulksten 12os.

Klāra Brūvere,
Sidnejas Latviešu biedrības 

Sarīkojumu apakškomitejas vadītāja.

Pārcelšanās uz  
Melburnas Ciemu
Kad mēs izlēmām pārcelties uz 

Melburnas Latviešu ciemu, paziņas 
izteica lielu pārsteigumu. „Kādēļ dzīvot 
vecļaužu mītnē? Jūs vēl esat jauni un 
spēcīgi.”

Mūsu gadiņi ir starp 70 un 80 un tas 
ir samērā „jaunības laiks’’. Mūsu spēki 
ir pietiekami jo varam staigāt, sportot, 
peldēt, u.t.t. 

Bet māja ar diviem stāviem, daudz 
logiem, dārzu un peldbaseinu, prasa 
krietnu laiku un spēku. Mums abiem 
reimatisms iemetās vairākās locītavās 
un tas pataisa mūs lēnākus un stīvākus. 
Nolēmām, ka vajag mazāku māju ar 
mazāku dārzu. Tā izvēlējamies latviešu 
ciemu Melburnā.

Te ir vairāki pašīpašuma dzīvokļi, 
ar vienu vai divām guļamistabām. 
Protams ar Selgas lielu grāmatu un citu 
grabažu krājumu, mums vajadzēja divu 
guļamistabu plašumu. Tomēr daudz 
mantu bija jāzortē, jālikvidē, māju bija 
jāsakārto pārdošanai un tas viss arī 
prasa spēku. Tad seko pakošana – 
kastēs iekšā, kastēs ārā! Ja mēs būtu 
gaidījuši vēl dažus gadus, šīs lietas būtu 
bijušas grūtāk paveikt.

Ieradamies Ciemā skaistā, saulainā 
un siltā dienā. Mūs sagaidija pati ciema 
pārvaldniece ar pudeli šampanieti. Mūs 
draudzīgi saņēma arī citi iedzīvotāji ar 
izpalīdzības piedāvinājumiem. Esam 
sākuši piedalīties sarīkojumos un 
spēlējam novusu.

Aicinājums
SLB Jautrā pēcpusdienā būs 

sacensības Kas labāk pazīst Latviju. 
Tiks rādīti dažādi Latvijas skati – katram 
skatam izvēle no trīs iespējamām vietām.

Lūdzu, lai spēle interesantāka,  
atsūtiet savu mīļāko fotografiju – vai 
vairākas, vēlams ka pats ir fotografējis.  
Vēlams arī ka ir iespējams pazīt vietu.

Valde izlems kuŗas fotografijas 
izvēlēsies sacensībām. Sacensību laikā 
dalībnieki lems par fotografiju kas viņiem 
visvairāk patiks. Godalgas sacensību 
dalībniekiem – zelts, sudrabs un bronza 
kā arī fotografam, kas saņems visvairāk 
balsis.

Fotografijas elektroniskā formatā 
(jpeg) sūtīt uz jgrauds@yahoo.com.
au pirms 18. marta, pieliekot fotografa 
vārdu un nosaukumu vietai, kas redzama 
fotografijā.

J.G.
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Trijotne: Brīvības 
piemineklis, 

Okupācijas mūzejs, 
Gaismas pils

Vērojumi un pārdomas
Biju liecinieks - uz  tēva  pleciem 

- Brīvības pieminekļa atklāšanai. 
1935. gada 18. novembrī. Biju viens 
no pirmajiem, kas atsaucās uz Paula 
Lazdas. aicinājumu atbalstīt Okupācijas 
mūzeja ideju, un no 2000. līdz 2008. 
gadam biju aktīvs Okupācijas mūzeja 
biedrības loceklis, piedaloties esošās 
un iecerētās ekspozldjas izveidē. Un 
kad tālaika kultūiras ministre Helēna 
Demakova steidzināja Gaismas pils 
projekta istenošanu, manī šoku izraisīja 
nelabvēļu murmuļošana, ka labāk būtu 
būvējuši tik un tik dzīvokļu pensionāriem. 

Piedodiet par šo ievadu, bet šīs 
rindiņas pamato manu pārliecību, ka 
vienīgā iespejamā Rigas vēsturiskā 
«ass” ir trase, kas iekļauj trijotni: Brivibas 
piemineklis - Okupācijas mūzejs Strēlnieku 
laukumā un nekur citur – Gaismas pils! 

Tas, ka Brīvības piemineklis netika 
nojaukts, bija Veras Muchinas nopelns, 
jo šī  Rigā dzimusi tēlniece, kas radija 
Strādnieka un Kolchoznieces statuju 
PSRS  paviljonam 1937. gada Parīzes 
pasaules izstādei, bi ja, var teikt, 
neaizskarama. Atceros, ka ceļvežos pa 
Rīgu, kas bija paredzēti ārzemniekiem, 
Brīvības piemineklis pat netika pieminēts!

No šī pirmskara Latvijas brivības valsts 

simbola taisna līnija ved uz Strēlnieku 
laukumu, kur tā melnā kaste Okupācijas 
mūzejam bija, ir un paliek īstā vieta – 
Daugavmalā, kur.var pulcēties ļaužu 
masas, ar skatu uz likteņupes otru krastu 
uz Gaismas pili – atjaunotās Latvijas 
Republikas lepnumu. Līdzās - trīs granītā 
iemūžinātie strēlnieki, un būtu pēdējais 
laiks viņu cepures greznot ar trejādām 
kokardēm - veco krievu ovālu, sarkano  
piecstūru zvaigzni un Latvijas saulīti. Un 
ļoti žēl, ka kaut kā iestīdzis savdabīgais 
represēto piemiņas memoriāla projekts.

Okupācijas mūzeja pagarinājuma/
turpinājuma - Nākotnes nama pretinieki 
iespītējušies, rosinot mūzeju pārnest 
uz Stūra māju. Šī ēka, pat tikai daži tās 
stāvi,ir vajadzīga, pat vēlama Okupācijas 
mūzeja filiāle, taču nams atrodas pie 
trokšņaina ielu krustojuma, tā ir ne visai 
ērti pieejama un «piebraucama» vieta. 
Tos, kas. nevēlas redzēt Okupācijas 
mūzeju Daugavmalā, mudina ne jau 
bažas par vēsturisko Vecrīgas siluetu, bet 
vienīgi protests pret šo «acīs krītošo» un 
nemitīgo atgādinājumu par to, ka svešā 
vara vesela pusgadsimta laikā izrāva 
Latviju no neatkarīgo, Eiropas civilizācijai 
piederošo valstu saimes. 

Aplūkojot mūsdienu Rīgas pieminekļos 
kaltos vaibstus, raugos uz Esplanādi: 
par 1965. gadā atklāto lielisko pieminekli 
Rainim jāpateicas - vēstures ironija 
-»padomju varas» pūlēm padarīt šo izcilo 
Latvieti, Eiropieti un Humānistu par “savējo”; 
kaut gan viņš, būdams sociāldemokrats, 
norobežojās no lieliniekiem. Turpat, 
Esplanādē, piemineklis. Kalpakam 
atgādina par Brīvības cīņām, un ļoti 
gribētos tai pašā laukumā ieraudzīt 
pieminekli Konstantīnam Čakstem un viņa 
līdzgaitniekiem Latvijas centrālajā padomē 
- šo manu priekšlikumu necik sen atbalstīja 
ministrs Artis Pabriks. Bastejkalnā, 
iepretim Ārlietu ministrijai, piemineklis 
Kārlim Ulmanim liek aizdomāties par šo 

Tuvumā ir lieli veikali, klubi, restorāni 
un autobuss pie durvīm. Viss kas ir viegli 
pieejams. Pat tāda Sidnejas mīļotāja 
kā Selga sāk apmierināties ar dzīvi 
Melburnā.

Dimis Pešudovs
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tragisko figūru, kas stāvēja pie Latvijas 
brīvvalsts sūpuļa un kam nebija iespējams 
novērst tās okupāciju.

Tagadējos ceļvežos pa Rīgu Zinātņu 
akadēmijas ēka tiek ieteikta apskatei 
kā staļinisma architektūras paraugs. 
Patiešām, šī celtne, kas bija iecerēta kā 
‘’Kolchoznieku nams” (!), ir ne mazāk 
interesanta ārzemniekiem, kā daudzinātais 
jūgendstils Alberta ielā. Un

“Pārdaugavas monstrs»? Krievijas 
vēstniecība to pasargā «no laika zoba”, 
bet skaidrojošā plāksne latviešu, krievu 
un angļu valodā tur gan būtu vēlama...

Atjaunotais Rātsnams, Rolanda statuja 
un Melngalvju nams ir visumā veiksmīgi 
īstenotas pēcpadomju gadu ieceres, kaut 
gan pēdējām piemīt zināma butaforijas 
nokrāsa. Ko vel vajaga, lai Vecrīgai paliek 
gadsimtu aura? Te vēl un vēlreiz jāuzsver: 
taisni tur jābūt Okupācijas mūzejam ar 
Nākotnes namu. Un ja nu šīs piebūves 
baltais segums ir no šāda vai citāda 
materiāla - Birkerta iecere jāīsteno.

Virsrakstā pieminētā trijotne patiešām 
ir Latvijas vēstures ass. Tās vidējam 
posmam Okupāci jas mūzejam ar 
Nākotnes namu būtu jābūt gatavam 
uzņemt apmeklētājus valsts simtgades 
jubilejā.

Franks Gordons

Vai var būt tā, ka 
sešus gadus pēc 

cilvēka nāves  
nevienu  nesatrauca 

viņa pazušana?
Latvijas Avīze, 26. februāris, 2016

Dr īz  pēc  Jaungada  t īmek ļa 
informācijas lentē citu starpā pavīdēja 
ziņa par antikvārām mēbelēm, dārgām 
gleznām un vērtslietām, kas pēc vecas 

francūzietes nāves uzietas viņas vairāk 
nekā piecdesmit gadus neizmantotajā 
dzīvoklī Parīzē. Mitekli sieviete nezināmu 
apstākļu pēc bija pametusi Otrā pasaules 
kaŗa beigās un vairs tajā neatgriezās, 
lai gan visu atlikušo mūžu godprātīgi 
apmaksājusi rēķinus un nodrošinājusi 
bagātīgu mantojumu radiniekiem, kuŗi par 
šīm telpām nekā nav zinājuši. Latviskā 
auditorija šo sensāciju rubrikas notikumu 
komentēja skopi, aprobežojoties ar baltu 
skaudību pret lielo ķērienu trāpījušajiem 
un tuvinieku atsvešinātības nosodījumu.

Informācija no Parīzes un ziņa par 
nupat dzīvoklī Raņķa dambī Rīgā 
atrasto mumificēto līķi nav gluži dvīnes, 
taču sabalsojas ļaužu saskarsmes 
telpā, mulsinot, šausminot un gādājot 
vielu pārdomām. Vai tiešām tā var 
būt, ka piecu vai sešu gadu ritumā – 
pēc ekspertu slēdziena apmēram tik 
ilgi sieviete Raņķa dambī varētu būt 
mirusi – nevienu pašu nesatrauca viņas 
pazušana? Nelaiķes dzīves gājuma 
detaļu trūkums liedz vērtēt personību, 
biedrošanās vēlmes pakāpi, raksturu 
un iespējamās citādības nianses. Taču 
jebkuŗā gadījumā šķiet neiespējami, ka 
cilvēks darba gaitās un sadzīvē izticis 
pilnīgi bez kontaktiem ar pasauli un tas 
arī izskaidro prombūtnes nepamanīšanu.

Latviski pirmoreiz 1981. gadā iznākušā 
austriešu rakstnieka Johanesa Mario 
Zimmela romāna “Cilvēks nav vientuļa 
sala” nosaukums joprojām sastopams 
spārnoto teicienu saimē: nelāgās 
situācijās nokļuvušos tas uzmundrina 
ar cerību, ka ikviens no mums ir kādam 
tik dārgs, lai būtu pelnījis un sagaidītu 
atbalstu. Daiļdarba kritiķi savulaik 
uzsvēra, ka mūsu vientuļās salas jeb 
atsevišķās personības veido arhipelāgus 
un piederība tiem ļauj krāšņāk izbaudīt 
mazus priekus un pārdzīvot bargus 
laikus. Skeptiski noskaņotie varbūt 
sacīs, ka baisais atradums Raņķa dambī 
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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

svītro cilvēcisko arhipelāgu teorijas. Tik 
striktam apgalvojumam pietrūkst pamata, 
bet tajā pašā laikā nav iespējams 
ignorēt acīs krītošo pretrunu. Redzam 
taču, ka Eiropas politiķu centieni radīt 
iespējami plašu vienotas ekonomiskās 
darbības telpu veicina cilvēku bailes 
pazaudēt savu patību šajā okeānā 
un pastiprina tieksmi norobežoties. 
Psihologu autoritātes arvien skaļāk runā 
par globalitātes palos slīkstošajiem, 

kuŗi, skrienot pakaļ iespējām atvērto 
robežu plašumā, pusmūžā attopas 
pie spēku izsīkuma sliekšņa bez tuvu 
cilvēku loka, jo tā veidošanā nekā nav 
ieguldījuši. Vārdu sakot – globalizācija 
un tehnikas sasniegumi nekā nedod 
attiecību pilnveidošanā. Tas joprojām ir 
pirmkārt ģimenes galvenais uzdevums.

Protams, pīšļi Raņķa dambī ir jutekļus 
stindzinoša traģiska likteņa zīme, un 
tās sakarā uz daudziem jautājumiem 
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Multicultural Festival  
Kanberā.

Šogad jau paiet 20 gadi kopš 
Kanberā tiek rīkots Multicultural 
Fesival. Tas notiek vienā no Kanberas 
lielajiem valsts iestāžu un komerciāliem   
centriem – Civic.  Šajos 20 gados tas ir 
audzis un vērsies plašumā. Tas parasti 
notiek februāŗa otrās nedēļas nogalē, 

un arī šogad tas bija  12., 13. un 14. 
februārī. Šī centra ielu satiksme bija 
slēgta, un centra ielās un laukumos 
bija novietnes – teltis, kuŗā dažādas  
tautības  piedāvāja informāciju par savu 
valsti, gan arī teltis ar plašu, gandrīz 
vai puspasaules ēdienu (un dzērienu)  
izvēli, ko varēja iegādāties par ļoti lētu 
cenu. Ietilpinātas bija 7 priekšnesumu 
estrādes un varēja skatīt dejas, vai  

Aizmugurē Pēteris Saulītis un Egons Eversons, priekšā Kristīne Saulīte un  
Vita Eversone.
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atbildes saņemt vairs nebūs iespējams. 
Izņemot vienu, kas šķietami atrodas 
citā sadaļā – par tiesu darbu. Ja nemelo 
informācija, ka apsaimniekotājs jau 
2013. gadā iesniedzis tiesā prasību 
piedzīt komunālo maksājumu parādu 
no Raņķa dambja nama īrnieces un lieta 

iestrēgusi, tad prasās skarbs secinājums: 
pie mums ir iespējams neaprēķināmi 
ilgi palikt vientuļai salai, jo pat tiesa 
nevēlas noskaidrot – esi dzīvs vai sen 
jau taisaulē.

Monika Zīle
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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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Mūžībā aizgājusi

Marija Kašs-Prudente
Dzimusi 1939. gada 27. janvārī, Latvijā

Mirusi 2016. gada 9. februārī, Sidnejā, Austrālijā

Par viņu sēro brālis, māsa un radinieki un izsaka lielu  
paldies visiem draugiem kas bija braukuši gaŗo ceļu bērēm.

klausīties mūziku un dziesmu no visas 
plašās pasaules.

Pēc Kanberas laikraksta Canberra 
Times un televīzijas ziņām, šogad 
piedalījās – 170 tautības ar 400 
novietnēm, 350 mākslinieciskās kopas 
ar 2500 dalībniekiem. Apmeklētāji 
280.000 (Kanberas iedzīvotāju skaits 
ap 380 000).

Šogad, jau otro reizi, ar Latvijas 
Ārlietu ministrijas un vēstnieka Andŗa 
Teikmaņa atbalstu,  un, Eiropas 
Savienības delegācijas Austrālijā,  
paspārnē, piedalījās Latvija.

Šī pasākuma izkārtošanu, tāpat 
kā pagājušo gadu, veica Egons un 
Vita Eversoni. Viņi bija pieaicinājuši 
vairākus palīgus. To vidū bija Dace un 
Peter De Deckker kuŗi gādāja par šīs 
novietnes māksliniecisko izkārtojumu. 
Un tas bija lielisks! Novietnes kreisā 
pusē bija manekens apģērbts senajā 
letgaļu tautas tērpā, uz galda krāšņas 
saules puķes zaļā vāzē, un labā malā, 
Latvijas karogs. Garāmgājēji nevarēja 
paiet garām nepaskatījušies. Un liels 
skaits no viņiem vēlējās nofotografēties 
ar manekenu letgaļu tautas tērpā.

Palīgā, un piedalīties šajā pasākumā, 
bija atbraukusi LAAJ vadītāja Kristīne 
Saulīte ar vīru Pēteri no Melburnas.  
Visu gaŗo dienu, kopā ar Eversoniem 
un Ilzi Bales (abas, Kristīne un Ilze, 
bija tautas tērpos) viņi stāstīja un dalīja 

informāciju par Latviju.
Dažus metrus tālāk no Latvijas 

novietnes bija priekšnesumu estrāde, 
kur pēcpusdienā ar tautas dejām 
uzstājās Kanberas latviešu tautas deju 
kopa Sprigulītis Valda Strazda vadībā.

Pirms viņiem jau bija uzstājušās 
daudzas citas tautības skaistos, 
greznos, daudzkārt  ļoti izraibinātos 
tērpos.  Spr igu l īš iem uzdejo jo t , 
valdzināja baltie Abrenes tērpi, un 
vieglais, un raitais dejas solis. Dzirdēju 
man aizmugurē sēdošo skatītāju sakām 
– How impressive (cik iespaidīgi)!

Jutos tik lepna.
Noslēgumā – paldies visiem darba 

darītājiem par pieliktajām pūlēm, un 
lieliski veikto darbu. Latvijas vārds , šinī 
nedēļas nogalē, plaši atskanēja  visā 
Kanberā.

Skaidrīte Dariusa

Sandra Rozenštoka 
Kanberā

Šī gada pirmā februāra nedēļā, 
laikā no 2. līdz 7. februārim, Kanberā, 
darba vizītē, no Rīgas, viesojās sporta 
ārste, un starptautiskā klasifikatore 
Paral impiskajā sportā,  Sandra 
Rozenštoka. Šajā laikā Kanberā 
notika Starptautiskās Paralimpiskās 
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komitejas oficiālās 
sacensības, kuŗās 
Sandra Rozenštoka 
b i j a  u z a i c i n ā t a 
n o v ē r t ē t  š o s 
sportistus.

Sandras darba 
laiks šeit Kanberā, 
bi ja ļoti  intensīvs, 
un satikāmies tikai 
uz pāris stundām, 
viņas pēdējā dienā 
Kanberā.

S a n d r a s  s t ā s -
tījums:

„Es strādāju kā 
sporta ārste Sporta 
laboratorijā, Rīgā. Kā 
sporta ārstei manā darbā ietilpst 
dažādi  pienākumi. Viens no tiem 
ir, ka esmu Latvijas Paralimpiskās 
komitejas sporta ārste: gan ārstēju, 
gan arī pārbaudu mūsu paralimpiešu 
veselības stāvokli un adaptāciju 
fiziskai slodzei. 

Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti, kuŗi 
vēlas sportot dažādos sporta veidos, 
arī novērtēju fiziskās mazspējas 
pakāpi. Bet pagājušajā gadā Latvijas 
Paralimpiskā komiteja aizsūtīja mani uz 
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Sandra Rozenštoka Kanberā

starptautiskā līmeņa mācībām Šveicē 
un pēc eksāmenu nokārtošanas, es 
kļuvu par Starptautisko klasifikatori 
Paralimpiskā sportā.

Šis ir mans pirmais brauciens, 
kā Starptautiskai klasif ikatorei. 
S ta rp tau t i skās  Para l imp iskās 
komitejas Grand Prix sacensībās, 
novērtējām sportistus ar dažādu fizisko 
mazspēju. Šie sportisti tiek iedalīti 
noteiktās sporta klasēs, lai varētu 
startēt ar pēc iespējas līdzīgākiem 

Mūžībā aizgājis
Kanberas latviešu biedrības priekšnieks

Ēriks Ingevics
Dzimis 1929. gada 30. maijā, Daugavpilī, Latvijā

Miris 2016. gada 19. februārī, Kanberā, Austrālijā

 Atvadās
Un Mūžības vārti atvērās... Kanberas latviešu biedrība
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LASĪTĀJU DOMAS 

Doktrīna ar 
zinātnisku pamatu
Kaut  kad sen,  sen,  –  p i rms 

neskaitāmiem aijoniem (laikmetiem) 
Tu (attiecoties uz cilvēku kā dzimumu) 
biji sasniedzis tik augstu līmeni uz 
Zemes, ka tu biji sācis nodarboties ar 
gēnu inženieriju (genetic engineering 
angl.) Līdzīgi, kā tu esi sasniedzis atkal 
šodien. Bet toreiz tu biji pieļāvis kļūdu, un 
tā rezultātā radījis metamorfozes savā 
fiziskajā ķermenī. Tu biji zaudējis sava 
fiziskā ķermeņa nemirstību. Pārojoties 
un vairojoties ar citiem ciltsbrāļiem/
māsām, tu biji izplatījis šo ģenētiski 
pārveidoto sēklu (genetic mutations 
angl.) pa visu Cilvēcisko dzimumu, un 
tā rezultātā šis ģenētiski pārveidotais 
fiziskais ķermenis pakāpeniski apņēma 
visu Cilvēci. Reliģiski to sauc par cilvēka 
grēkā krišanu, un tas atbilst Ādama 
un Ievas stāstam. Mitoloģiski tas ir 
aprakstīts senajos rakstos par aizliegto 
augli, ko tu biji plūcis un lietojis no 
labā un ļaunā atzīšanas koka. Tev bija 
dots fiziskais ķermenis, kurš, lietojot 
zināmus Zemes dabiskos produktus 
(dzīvības koka augļus, Bībele), varēja 

atjaunoties ar lielāku intensitāti nekā 
novecot. Tādējādi tu varēji saglabāt 
savu fizisko ķermeni lietošanas kārtībā, 
cik ilgi vēlējies tanī uzturēties. Līdzīgi 
spēki vēl tagad darbojas tavā ķermenī, 
kad sadzīst rēta, un tā noklājas ar jaunu 
miesu. Tomēr patreizējie apzinātie 
spēki tevī ir it kā nepietiekami, lai pilnīgi 
pārvarētu novecošanās procesu, un 
tāpēc ar laiku tavs fiziskais ķermenis 
noveco, un kad tas ir nolietojies līdz 
galējai pakāpei – iestājas nāve. Tāds 
stāvoklis tavā fiziskajā ķermenī iestājās 
pēc ģenētiskajām manipulācijām, kuŗas 
tu biji neapdomīgi veicis miljoniem gadu 
atpakaļ, un kas atbilst mitoloģiskajam 
stāstam par aizliegto augli. Tā lietošana 
ietekmēja tavu ģenētisko konstrukciju, ko 
tu, neraugoties uz dievišķo brīdinājumu, 
biji neapdomīgi paveicis.

Šodien tu atkal esi sasniedzis 
līdzīgi augstu technisko līmeni. Lai tu 
nepieļautu vecās kļūdas, tev ir jāspēj 
pielietot zināšanas savā labā. Šim 
nolūkam tev tiek dota iespēja iepazīties 
ar tavu patieso vēsturi, kas gan ir 
saglabāta tavos mitoloģiskajos rakstos, 

Turpinājums 29. lpp.

pretiniekiem fiziskās varēšanas ziņā. 
Tas ir ļoti atbildīgs un sarežģīts darbs, 
bet tas  šiem cilvēkiem dod iespēju 
sevi realizēt un arī redzēt dažādas 
valstis.

Neskatoties uz īso vizīti, tikai 6 
dienas, tas bija interesants. Satiku 
brīnišķīgus cilvēkus – klasifikatorus no 
citām valstīm un vēl priecīgāka esmu 
par satiktajiem latviešiem Kanberā.”

Sandra ar vīru Andri dejo pie Jāņa 
Purviņa, Tautas deju ansamblī Līgo, un 
ģimenē aug piecgadīgs dēls Matīss un 
trīsgadīga meita Luīze.

Šogad Sandra dodas uz Para-
limpiskām spēlēm, Brazīlijā.

Skaidrīte Dariusa
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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 martā

Sestdien, 2016. gada 12.martā 

Leģiona atceres diena
Plkst. 11.00 DV nodalījumā latviešu kapos Rukvudā

Atceres svētbrīdi novadīs mācītājs Kolvins Mekfersons

Plkst. 12.00 DV namā pusdienas $10
(lūdzam pieteikties līdz 10. martam

Plkst 13.00 Leģiona atceres dienas sarīkojums 
Daugavas Vanagu namā

DAUGAVAS VANAGIEM 70
Sidnejas DV namā 

 sestdien, 2016.g. 19. martā

 Plkst. 12.00 pusdienas $10 
(lūdzam pieteikties līdz 17. martam)

Plkst. 13.00 Daugavas Vanagu 70 gadu dibināšanas  
atceres sarīkojums

Plkst. 18.00 Saviesigais vakars: Naktsklubs LIDO atdarinās  
1946. gadu Eslingenas DP nometnē.  

Bārs atvērts. Uzkodas.  
Deju kapelle.  

Ieteicams rezervēt galdiņus.
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru
Edgars SVIĶIS – dzimis 1927. g. 28. februārī, Latvijā

miris 2016. g. 26. februārī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja no 1975. gada (40 gadus)

Mūža biedrs kopš 1985. gada
Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

Valmierā ģimnnāzistu 
olimpiāde  

„Pazīsti Latviju”
Olimpiāde notika jau otro gadu. 

Tās iniciatore ir Latvijas Daugavas 
vanadžu priekšniece valmieriete Klāra 
Mētra un to atbalsta Latvijas Daugavas 
vanagi. Šogad olimpiāde notika 26. 
janvārī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā 
un tās rīkošanu atbalstīja arī Eiropas 
parlamenta deputāts Artis Pabriks.

Olimpiādē piedalījās 9. klašu skolēni 
no Valmieras un apkārtējo novadu 
skolām 25 komandas ar 75 dalībniekiem 
(pag.gadā 22 komandas). Jauniešiem 
bija jāatbild uz jautājumiem vēsturē, 
sociālajās zinībās un ģeografijā. Starp 
uzdevumiem bija arī jautājumi par 
Eiropas Savienības valstīm un eiro, 
kā arī par Eiropas parlamentu. Pirmo 
vietu olimpiādē izcīnija Valmieras 
Valsts ģimnazijas 3. komanda: Luize 
Bisenece, Noels Āboltiņš un Krišjānis 
Lācis (skolotāja Renāte Bērziņa). Otrā 
vietā ierindojās Rūjienas vidusskolas 
1. komanda, bet trešā vietā Valmieras 
Viestura vidusskolas 3. komanda.

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma DV 
sarūpētās naudas balvas. Ikvienam 
dalībniekam par piedalīšanos olimpiādē 
bija piešķirts Atzinības raksts kopā ar 
nelielām dāvanām. Dāvanas saņēma 
arī skolotāji un žūrijas locekļi.

Olimpiādi rīkoja Valmieras Pārgaujas 
ģimnāzija sadarbībā ar vēstures, 

sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju 
apvienībām. Olimpiādes uzdevumu 
izstrādē un vērtešanā piedalījās arī 
Valmieras mūzeja pārstāvji.

Varam tikai novēlēt Klārai Mētrai un 
DV Latvijā tālākus panākumus Valmieras 
ģimnazistu olimpiādes „Pazīsti Latviju”  
atbalstīšanā.

Ilga Niradija

Leğionāru pārapbēdīšana 
Lestenes Brāļu kapos

Otrā pasaules kaŗā kritušie Latvijas 
kaŗavīr i ,  236 leğionāri ,  i r  tagad 
atgriezušies Latvijā no Krievijas. 
Aizsardzības ministrijā notika sanāksme, 
lai iepazītos ar pašreizējo situāciju par 
šo leğionāru pārapbēdīšanu Lestenes 
Brāļu kapos. Sanāksmē piedalījās 
Aizsardzības ministrijas pārstāvji, 
Nacionālo karavīru biedrība (Edgars 
Skreija), kritušo leğionāru izrakšanas 
darbu/pārvešanas koord inators 
(Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs 
Eižēns Upmanis), DV priekšnieks, 
Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, utt.. 
Leğionāru mirstīgās atliekas pašlaik 
tiek uzglabātas noliktavā; kritušo 
leğionāru vārdi ir apzināti, no kuŗiem 
47 ğimeņu locekļi ir zināmi. Sanāksmes 
dalībnieki bija vienprātis, ka atvestie 
leğionāri ir jāapbēdī Lestenes Brāļu 
kapos – cik ātri iespējams, ar cieņu un 
militāru godu. Vecie kaŗavīri, vēl dzīvi 
esošie leğionāri, vēlas lai kritušos un 
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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, 3. martā, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 5. martā, plkst. 20.00 

mūzikas vakars
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
plkst. 20.00 mūzikas vakars
Sestdien, 19. martā plkst. 9.00 

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

gadu atcere.

mājās atvestos leğionārus apbēdītu 
š.g. 8. maijā. Lai tas varētu notikt, ir 
jāizgatavo kapakmeņi katram no šiem 
kritušajam kaŗavīram – kopā 236. Es 
esmu sazinājies ar Lestenes Brāļu kapu 
būvdarbu firmu “AKM” (Pēteri Zvauni); 
viņš ir apstiprinājis, ka AKM var paveikt 
kapakmeņu darbus laicīgi, ja nekavējās, 
lai leğionaru pārapbēdīšana varētu 
notikt Lestenē 8. maijā.

Saistībā par minēto, Latvi jas 
Aizsardzības ministrijai nav paredzēti 
līdzekļi, lai veiktu minēto kapakmeņu 
izgatavošanas darbu; ja līdzekļi būtu, 
vajadzētu izsludināt kapakmeņu 
izgatavošanas konkursu, kas varētu 
prasīt vismaz vienu gadu laika, vai 
arī pat ilgāk, ja notiek kāda konkursa 
dalībnieka pārsūdzība par konkursu. DV 
CV prezidijs iesaka DV CV uzņemties 
kapakmeņu izgatvavošanas darbu, 
noslēdzot kontraktu ar AKM firmu, 
lai nekavējoties veic kapakmeņu 
izgatavošanu kritušajiem leğionāriem. 
Kapakmeņu izgatavošanas izmaksa 
ir aprēķināta 139.00 eiro gabalā, vai 
kopējā (236) izmaksa butu 32,804.00 
eiro, plus PVN (21% nodoklis, 6,888.84). 
Kopējā kapakmeņu izmaksa ar PVN 
būtu 39,692.84 eiro. (Šiem izdevumiem 
varētu ņemt līdzekļus no Lestenes Brāļu 
kapu fonda. (Redakcija)) Starplaikā, 
DV CV prezidijs lūkos dabūt PVN 
atlaidi no Latvijas valdības; tāpat, mēs 
mēğināsim dabūt finansiālu (līdzdalību) 
no Aizsardzības ministrijas, Nacionālo 
kaŗavīru biedrības un citiem.

Tā kā laiks nav mūsu pusē un katra 
diena ir svarīga, lai realizētu š.g. 8. 
maija 236 latviešu leğionaru apbēdīšanu 
Lestenes Brāļu kapos, mēs nedrīkstam 
kavēties. 

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis

DV CV priekšsēdis

DV70 un Austrālijas Daugavas 
Vanagu 65. delegātu sanāksme

Daugavas Vanagu organizācijas 
sākums skaitās 1945. gada 28. 
decembris. 

Pērngada delegātu sanāksmē 
nolēma kopīgi atzīmēt DV70 atceri 
Sidnejas 2016. gada 19. marta delegātu 
sanāksmē ar delegātu klātbūtni no citām 
Austrālijas malām.

Visi biedri, veicinātāji, draugi un 
atbalstītāji laipni lūgti ierasties un kopīgi 
atzīmēt šo nozīmīgo DV jubileju.
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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.

plkst. 18.00 Naktsklubs LIDO
plkst. 20.00 dzīva mūzika. Andrew 

Dickeson trio. Dejošana. Uzkodas
Svētdien, 20. martā 
plkst. 7.30  vieglas brokastis
plkst. 8.30 Austrālijas DV delegātu 

sanāksme
plkst. 12.00 pusdienas. Pēc tam 

delegātu sanāksmes turpinājums.
Pirmdien, 21. martā
plkst. 8.00 brokastis
plkst. 9.00 izbraukums uz Ziliem 

kalniem
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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Doktrīna ar zinātnisku pamatu
Turpinājums no 23. lpp.

bet kuŗu nozīme bija apklājusies ar 
putekļu kārtu.

• Tu nāc no zvaigznēm. Tavi 
pirmsākumi ir Debesīs.

•Tava fiziskā miesa ir veidota gēnu 
inženierijas ceļā. Bet tavs gars ir izgājis 
no Visu Avota jeb Dieva, no kā visi ir 
izgājuši.

• Tu nes sevī visu, kas vajadzīgs 
bezgalīgai uzcelsmei un gara, prāta un 
miesas izaugsmei.

• Tu periodiski atstāj šo Pasauli un 
uzturies Augstākās Pasaulēs vidēji 
divas līdz trīs reizes ilgāku laikposmu 
nekā virs Zemes. Tur tu tērē spēkus, 
kas uzkrāti Zemes virsū, bet, savukārt, 
uzkrāj spēkus, kas valda Viņpasaulē. 
Kad šī spēku apmaiņa ir īstenojusies, 
resp.,– kad tu esi iztērējis zemes virsū 
uzkrātos spēkus un piepildījies ar 
Debesu spēkiem, kas bagātīgi pieejami 
Viņpasaulē, tad tu atkal esi gatavs nākt 
fiziskajā pasaulē caur piedzimšanas 
procesu jaunā cilvēkā Zemes virsū.

• Tu Zemes virsū ienāci katru reizi 
atšķirīgā situācijā, ar nolūku rast savai 
Dvēselei bagātīgu pieredzi, un piedzīvot 
izaugsmi. Dažreiz tu vēlies ienākt 
līdzīgās situācijās, lai risinātu kādu 
jautājumu/-s, kas tevi nodarbinājis 
ilgāku laiku. Tās var būt attiecības ar 
citām konkrētām Dvēselēm, kas tai pašā 
nolūkā ienāk inkarnācijā Zemes virsū 
vienlaikus ar tevi, vai arī citi jautājumi 
un temati.

• Tu izvēlies un saskaņo savus 
galvenos dzīves tematus pirms 
iemiesošanās, konsultējot ies ar 
Augstākām Debesu būtnēm, kas ieņem 
debesīs līdzīgu posteni kā Skolotāji.

• Tev no Debesīm ir dota Dievišķa 
palīdzība caur Eņģeļiem, Praviešiem, 

Skolotājiem un Apustuļiem, kas arī 
iemiesojās zemes virsū.

• Tev no Debesīm tiek dota Dievišķa 
palīdzība caur Dieva Dēlu. Viņš arī 
iemiesojās zemes virsū.

• Tu tuvākajos un tālākajos laikmetos 
pakāpeniski atjaunosi un īstenosi 
sava ķermeņa pilnības izpausmes. 
Tu pakāpeniski atjaunosi savu un 
Zemes, uz kuras tu dzīvo, harmonisku 
sadarbību. Tu atjaunosi savu piederības 
Universa ģimenei apziņu. Tam rezultāts 
būs arvien pieaugošs mūža ilgums, 
līdz kamēr iestāsies stāvoklis, līdzīgs 
senajam – tu varēsi pats savas 
uzturēšanās ilgumu vienā inkarnācijā 
regulēt.

• Tu šobrīd ieej Kosmiskajā attīstības 
ciklā, ko gandrīz visas tavas mitoloģiskās 
tradīcijas apzīmē kā Zelta Laikmetu.

•  Tev, ieejot  Zel ta Laikmetā, 
– uz zemes daudzos apgabalos ir 
jāpārvar krīzes situācijas – ar kaŗiem, 
zemestrīcēm, politiku un ekonomiku.

• Tu, ieejot Zelta Laikmetā, jau esi 
pārvarējis galveno – Armagedona 
iespēju, un tu to esi paveicis ar lielu 
palīdzību, kas ir sniegta no Augstākām 
Debesīm. 

• Tu tālāk ar visu turpini virzīties uz 
augšu. 

Raimonds Sokolovskis

(Rakstā lietoti materiāli no antīkās 
vēstures vielas kā Ellen Lloyd “Voices 
from Legendary Times”, Marshall 
Klarfeld “Adam, the Missing Link” 
u.c., kā arī Michael Newton “Journey 
of Souls”, Brian Weiss “Only Love is 
Real”, Dolores Canon “Jesus and the 
Essenes”, un sk. Bībelē I Mozus par 
radīšanas stāstu, kā arī Jāņa Atkl. par 
Jauno Laikmetu; u.c.)
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PBLA ZIŅU APSKATS

23. februārī
Atvieglos NATO karakuģu ienākšanu 
Latvijas ūdeņos 

Valdība otrdien (23. februārī) pieņēma 
jaunus noteikumus, kas atvieglos NATO 
karakuģu ienākšanu Latvijas ūdeņos. 
Aizsardzības ministrija norāda, ka, 
mainoties drošības videi Eiropā, kā arī 
ņemot vērā Latvijas saistības kā NATO 
dalībvalstij, radusies nepieciešamība pēc 
spējas ātri reaģēt un nodrošināt sabiedroto 
militāro spēku ierašanos Latvijas teritorijā. 
Tas attiecas gan uz mācībām, gan uz 
potenciālu krīzes situāciju. 

Šobrīd kārtību, kādā ārvalstu karakuģi 
ienāk un uzturas Latvijas teritoriālajā 
jūrā,  iekšējos ūdeņos un ostās, 
nosaka 2010.gadā pieņemtie Ministru 
kabineta noteikumi. Ar spēkā esošajiem 
noteikumiem ir noteikta sarežģīta un 
laikieti lpīga saskaņošanas kārtība 
- atļaujas izsniedz Ārlietu ministrija, 
savukārt kopumā saskaņošanas procesā ir 
iesaistītas trīs ministrijas, kā arī Nacionālie 
bruņotie spēki (NBS). 

Šie noteikumi nosaka vienotu kārtību 
visiem ārvalstu kuģiem, tostarp arī NATO 
dalībvalstu karakuģiem, kas piedalās 
kopīgajās mācībās Latvijas teritoriālajā 
jūrā, kā arī NATO pastāvīgo Jūras spēku 
vienību karakuģiem, neparedzot tiem 
nekādus atvieglojumus. 

Šobrīd trūkst atsevišķa regulējuma 
gadījumos, kad NATO dalībvalstu karakuģi 

un NATO pastāvīgo Jūras spēku vienību 
karakuģi ienāk Latvijas ūdeņos un ostās 
saskaņā ar apstiprinātu mācību grafiku 
vai pēc Latvijas lūguma valsts drošības 
un aizsardzības spēju pastiprināšanai 
miera laikā. 

Jauni noteikumi sagatavoti, lai 
mazinātu birokrātisko slogu institūcijām 
un optimizētu dokumentu apriti, tādējādi 
paātrinot lēmuma pieņemšanu. Jaunā 
kārtība samazinās birokrātisko slogu 
vairākām ministrijām un NBS. [...] (la.lv)
P i r m i z r ā d i  p i e d z ī v o s  f i l m a 
“Ģenerālplāns” par Krievijas ietekmi 
Baltijā 

3.  mar tā  Latv i jas  Nac ionā lās 
bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks režisora 
Jura Pakalniņa dokumentālās filmas 
“Ģenerālplāns” pirmizrāde un diskusija ar 
filmas veidotājiem, politiķiem, ārpolitikas 
un drošības ekspertiem. 

Filma “Ģenerālplāns” pēta, ar kādām 
metodēm Krievija ietekmē Baltijas valstu 
iekšpolitiku, šķeļot vietējo sabiedrību, 
sējot ilgas pēc Padomju Savienības 
un noniecinot Baltijas valstu atgūto 
neatkarību. Filmā kā eksperti piedalās – 
Anne Aplbauma, Ļevs Gudkovs, Anderss 
Fogs Rasmusens, Džulians Lindlijs-
Frenčs, Artemijs Troickis, Edvards Lukass 
un citi. Filmu veidojuši scenārija autore 
Sanita Jemberga, pētnieces Inga Spriņģe 
un Arta Ģiga, kā arī producenti Gints 
Grūbe un Elīna Gediņa-Ducena. 

Filma ir Baltijas valstu žurnālistu un 
filmu studiju “Mistrus Media” (Latvija), 
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Sidnejas Latviešu biedrības

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

Cena $10.

“Monoklis” (Lietuva) un “Allfilm” (Igaunija) 
kopražojums. “Mēs sākām veidot filmu par 
Krievijas maigo varu, bet pabeidzām par 
neredzamo karu, kas sākās ilgi pirms “zaļo 
cilvēciņu” ierašanās,” stāsta scenārija 
autore Sainta Jemberga. “Baltija jau ilgus 
gadus ir bijis izmēģinājumu poligons 
informatīvajā karā, kurā kā ierindnieki karo 
Kremļa kontrolētas televīzijas, Krievijas 
finansētas nevalstiskas organizācijas un 
tās atbalstīti politiķi. Mums kā žurnālistiem 
bija pienākums parādīt, kā šis ietekmes 
tīkls tiek veidots, finansēts un izmantots. 
Šī nav filma par Baltijas krieviem. Šī ir filma 
par ietekmes tīkla veidošanas metodi, 
kuras elementi sāk parādīties arī citās 
Rietumu valstīs.” 

Pēc f i lmas pirmizrādes not iks 
diskusija, kurā piedalīsies LR Saeimas 
Nacionālās drošības komisijas vadītāja 
Solvita Āboltiņa, Valsts prezidenta 
nacionālās drošības padomnieks un 
Nacionālās drošības padomes sekretārs 
Jānis Kažociņš, Austrumeiropas politikas 
pētījumu centra izpilddirektors Andis 
Kudors, NATO Stratēģiskās komunikācijas 
izcilības centra direktors Jānis Sārts, 
Eiropas žurnālistikas observatorijas 
platformas krievu lapas redaktors Andrejs 
Berdņikovs, žurnāliste, filmas līdzautore 
un “Re:Baltica” dibinātāja Inga Spriņģe. 

Filma tapusi sadarbībā ar Baltijas 
pētnieciskās žurnālistiskas centru 
“Re:Baltica”, filmu studiju “Red Dot 
Media”, Baltijas valstu sabiedriskajām 
raidorganizācijām (LTV, ERR, LRT), 
Latvijas un Lietuvas nacionālajiem kino 
centriem, ES programmu “Radošā Eiropa”, 

Latvijas Valsts kultūrkapitāla fondu un 
Adenauera fondu. (satori.lv)
24. februārī
Interesi par karavīru nosūtīšanu uz 
Latviju bez Lielbritānijas izrādījušas 
arī citas valstis 

Lielbritānijas karavīri Latvijā varētu 
ierasties šogad pirmajā pusgadā. Interesi 
par savu karavīru nosūtīšanu izrādījušas 
arī citas NATO valstis, aģentūrai Leta 
šodien (24. februārī) pastāstīja Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) komandieris 
Raimonds Graube. 

Kā  ska id ro ja  Graube,  šobr īd 
ar Lielbr i tāni ju joprojām turpinās 
plānošanas process. “Jā. Viņi plāno 
šajā pirmajā pusgadā nosūtīt,” piebilda 
NBS komandieris. Aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis (ZZS) vēl gada 
sākumā aģentūrai Leta teica, ka Lielbritānija 
uz Latviju varētu nosūtīt aptuveni 30 savus 
karavīrus. NBS komandieris šodien 
konkrētu skaitu atturējās nosaukt, jo tas 
vēl neesot skaidri definēts. “Karavīru 
rotācija var notikt divējādi. Iespējams, 
sadalot vienību vairākās daļās vienlaicīgi 
visām Baltijas valstīm, vai arī šo vienu 
vienību uzturēt konkrētu laika periodu 
katrā valstī,” uzsvēra Graube. 

NBS komandieris arī informēja, ka uz 
Latviju savus karavīrus varētu, iespējams, 
nosūtīt arī Vācija un Čehija, kā arī interesi 
izrādījušas vēl citas valstis, kuras viņš 
atturējās minēt. “Vācieši arī ir šajā projektā 
iekšā. 16. martā būšu Vācijā, kur tikšos 
ar savu Vācijas kolēģi un šo jautājumu 
apspriedīsim,” norādīja Graube. Plašākus 
komentārus NBS komandieris pagaidām 
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nesniedza. 
Jau 2015. gada oktobra sākumā 

laikraksts “Financial Times” vēstīja, ka 
Lielbritānija pievienojusies ASV un Vācijas 
plāniem par NATO karaspēka izvietošanu 
Baltijas valstīs uz ilgtermiņa pamata, šādi 
nostiprinot alianses austrumu robežas. 
“100 britu karavīri tiks nosūtīti uz Baltijas 
valstīm, lai regulāri veiktu Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas karavīru instruktāžu ar 
mērķi uzlabot viņu prasmes un mijiedarbību 
NATO ietvaros,” vēstīja laikraksts. 

Arī Lielbritānijas vēstniece Latvijā Sāra 
Kaulija pērn novembrī laikrakstam “Diena” 
atklāja, ka Lielbritānija uz Baltijas valstīm 
sūtīs apmēram 100 savus karavīrus. Pēc 
viņas teiktā, šie karavīri rotācijas kārtā 
piedalīsies austrumu robežu stiprināšanas 
programmā. 

Savukārt šajā svētdienā (21. februārī) 
Čehijas aizsardzības ministrs Martins 
Stropnickis intervijā Čehijas Televīzijai 
paziņoja, ka Čehija ir gatava nosūtīt uz 
Baltijas valstīm un Poliju aptuveni 100 
karavīru, lai stiprinātu NATO austrumu 
flangu un atturētu Krieviju no iespējamās 
agresijas. Pašlaik Latvijā rotācijas kārtībā 
uzturas ASV karavīri, taču iepriekš Latvijas 
drošību stiprinājuši arī citu NATO valstu 
karavīri. [...] (leta.lv)
Vārds jāraksta latviski 

Augstākās tiesas Administratīvo 
lietu departaments atstājis negrozītu 
Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, 
ar kuru noraidīta prasība par pieteicēju 
bērnu personvārda krievu valodas 
formas ierakstīšanu bērnu pasēs 
latīņalfabētiskajā transliterācijā. Latvijas 
normatīvajā regulējumā nav paredzēts, 
ka transliterējams būtu arī personvārds, 
kas attiecīga civilstāvokļa akta reģistra 
ierakstā norādīts latviešu valodā un 
kura oriģinālformu citā valodā persona 
dokumentāri nevar apliecināt. Šāds valsts 
pienākums neizriet arī no starptautisko 
tiesību normām. 

Pieteicēji bija vērsušies tiesā ar 
prasījumu uzdot Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldei ierakstīt viņu bērnu pasēs 
bērnu personvārdu krievu valodas 
formu latīņalfabētiskajā transliterācijā – 
“Aleksandra Sergeevna K.” un “Andrei 
Sergeevich K.”. (Latvijas Avīze)
VNĪ: Stūra māja jāapdzīvo valsts 
iestādēm; rekonstrukcijai nepieciešami 
9 miljoni eiro 

Tetera nams jeb tā sauktā Stūra māja 
nākotnē būtu jāapdzīvo valsts iestādēm 
– par to pārliecināts ēkas īpašnieks 
„Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ). Tiesa 
gan, piedāvājumu pārcelties uz Stūra 
māju neviena valsts iestāde līdz šim ar 
entuziasmu nav uzņēmusi. VNĪ cer, ka 
situāciju mainīs tuvākajos gados plānotā 
ēkas rekonstrukcija, kas varētu izmaksāt 
apmēram deviņus miljonus eiro. 

Bijusī Valsts drošības komitejas ēka 
Brīvības ielā Rīgā nu jau kādu laiku 
ieguvusi glītu fasādi, bet jautājumi par 104 
gadus vecā nama apdzīvošanu joprojām 
beidzas ar vienu atbildi – intereses nav. 
To trešdien, 24. februārī, dzirdēja arī 
Saeimas Pieprasījumu komisijas deputāti, 
kuri iztaujāja ēkas īpašnieku „Valsts 
nekustamos īpašumus”. 

„Oficiāli ir piedāvāts piecām valsts 
institūcijām. (..) Jā, padomāsim, jā, 
apsvērsim, bet konkrētas intereses 
rakstiskā veidā nav,” stāsta VNĪ vadītājs 
Mārtiņš Tols. Vienīgā interese joprojām ir no 
Kultūras ministrijas un Okupācijas muzeja 
par Stūra mājas ekspozīciju pirmajā stāvā 
un pagrabā, kas aizņem vien desmito daļu 
no ēkas 7000 kvadrātmetriem. 

Taču arī tur inženierkomunikācijas 
vietām turas uz godavārda. „Cilvēkiem 
darba apstākļi nav normāli. Apkures 
sistēma, ūdensvads tur ir katastrofālā 
stāvoklī. Tā kā jebkurā gadījumā, lai 
ēkā iedvestu dzīvību, tā ir jārekonstruē,” 
norāda Tols. Tols lēš, ka bez jau ieguldītā 
pusmil jona eiro fasādes un jumta 
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Nākamais Ritums būs 2016. gada aprīlī.
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remontam vajadzēs vēl gandrīz deviņus 
miljonus ēkas savešanai kārtībā no 
iekšpuses. 

Pirmajā stāvā atsevišķās platībās līdzās 
muzejam varētu būt veikali, bet, sākot no 
otrā stāva, standarta valsts biroji. Pārbūvi 
gan nedrīkstētu veikt bez pilnas vēsturiskās 
izpētes, uzskata Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris 
Dambis. „[Jāsaprot,] kuri elementi, kuras 
sienu virsmas ir ļoti svarīgas vēstures 
iemūžināšanai. Līdz pēdējai detaļai! Viens 
ir izpēte, otrs – fiksācija. To visu vajadzētu 
arī ar modernām tehnoloģijām nofiksēt, 
lai mums paliktu pēc iespējas plašāka, 
pilnīgāka informācija.” 

Pārbūvēta gan netiks Stūra mājas 
ekspozīcija ēkas 1. stāvā un pagrabos, 
kam piešķirts vēsturiska notikuma vietas 
statuss. Kultūras ministrija sola, ka tā arī 
turpmāk būs pieejama publikai. 

Bet tieši pārējās ēkas apdzīvošana 
raisīja visvairāk deputātu jautājumu, 
tostarp no diskusijas iniciatores Ingunas 
Rībenas (Nacionālā apvienība). Viņasprāt, 
nams būtu pelnījis jaunu dzīvi: „Vai tas ir 
tas nomācošais psiholoģiskais klimats, kas 
joprojām valda visā ēkā neatkarīgi no tā, 
ka Kultūras ministriju interesētu pagrabi un 
1.stāvs, kas varētu būt tas izolācijas slānis, 
kas pārvar…? Varbūt var kaut kā atdalīt 
ieejas? Kas ir tas iemesls, kādēļ tik izcilā 
pilsētas vietā nevarētu tomēr pārvietot 
kādus birojus?” 

Iemeslus skaidro Tols: „Viens, protams, 
ir naudas jautājums. Otrs – sabiedriski 
politiskais jūtīgums. Jebkurš nomnieks, 
kas tur tagad vai vēlāk ietu iekšā, tiktu 
kaut kādā veidā sasaistīts ar ēkas auru, 
ja tā var teikt. Gribot negribot jebkuram 

no mums, ejot ēkā, ir sajūta, ka tur 
kādreiz kaut kas ir noticis, un no tā mēs 
nevaram izvairīties. „Rīga 2014” laikā bija 
tāds lozungs „Pārkrāsosim!”, ko izvirzīja 
arhitekti. Nepārkrāsosim jau vēsturi, bet 
tikai ēku, un tikai tajā daļā, kur mums ļauj.”

Daži tautas kalpi pieļāva, ka Tetera 
namā varētu iemitināt, piemēram, 
Ģenerālprokuratūru vai Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroju 
(KNAB). Romualds Ražuks („Vienotība”) 
norādīja, ka līdzīga pieredze ir ar čekas 
māju Viļņā, kur muzejs labi sadzīvo ar 
tiesībsargājošām iestādēm. Tiesa, Rīgā 
KNAB jau tiek remontētas citas telpas un arī 
ģenerālprokurors interesi neesot izrādījis. 
No piedāvājuma pārcelties uz Stūra 
māju atteikusies arī Kultūras ministrija, 
kas patlaban strādā vairākās ēkās. 
„Valsts nekustamie īpašumi” līdz rudenim 
apņēmušies izstrādāt projektēšanas 
uzdevumu Stūra mājas rekonstrukcijai 
un septembrī atkal dosies uz Saeimu 
atskaitīties par padarīto. (lsm.lv, autore 
Māra Rozenberga, Latvijas Radio Ziņu 
dienesta korespondente) 
20. Latviešu komunistu loma gaida 
izvērtējumu 

Aicinājuma nevērtēt visu “balts – 
melns” kategorijās, kā arī atziņas, ka 
“katrai nācijai savs skelets skapī” pavadīta, 
Okupācijas muzejā notika žurnālista 
Voldemāra Hermaņa grāmatas “Zem LKP 
kupola. Ieskats Latvijas Komunistiskās 
partijas līkločos (1945 – 1991)” atvēršana 
un apspriešana. 

Jautājums, kā būtu vērtējama lielas 
latviešu daļas, turklāt pēc dotumiem 
pārsvarā ne tās sliktākās, iestāšanās 
kompartijā padomju okupācijas periodā, 
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ir neatbildēts. Citējot diskusijas vadītāju, 
vēsturnieku Mārtiņu Mintauru: “Partija bija 
vara. Runājot par padomju varas sistēmu, 
problēma ir tā, ka mūsu sabiedrībā 
joprojām nav skaidra priekšstata, kā 
šī sistēma darbojās, kas bija tie varas 
pielikšanas, tie sviras punkti, kas varēja šo 
sistēmu ietekmēt.” Uz problēmu jāraugās 
ļoti diferencēti, jo motivācija, ko un kāpēc 
latvieši meklēja kompartijas rindās, varēja 
būt dažādām personām ļoti dažāda. 
Daudzu komunistu pozitīvā loma atmodas 
notikumos ainu padara vēl pretrunīgāku. 

“Sensācijas nemeklējiet, bet lasiet 
arī starp rindām,” auditorijai novēlēja 
apgādā “Jumava” iznākušās nepilnu 200 
lappušu biezās grāmatas autors, agrākais 
laikraksta “Cīņa” un padomju laika TV 
starptautisko notikumu raidījuma “Globuss” 
komentētājs. Savukārt Okupācijas muzeja 
direktors Gunārs Nāgels izteicās, ka 
V. Hermanis pats varētu tikt pieskaitīts 
“kontraversiālām personībām”, taču 
tieši tādi cilvēki labāk izprot kompartijas 
līkločus. “Zem LKP kupola” ir strukturēta 
kā apraksti un nelielas intervijas ar 
dažāda ranga agrākajiem kompartijas 
funkcionāriem vai ļaudīm, kas par viņiem 
liecina. Grāmatas personības ir Jānis 
Jurgens, Vilis Krūmiņš, Eduards Berklavs, 
Jānis Britāns, Arvīds Grigulis, Mihails 
Stepičevs, Alfrēds Čepānis, Mārīte 
Rukmane, Jānis Vagris, Alfrēds Rubiks, 
Anatolijs Gorbunovs, Ivars Godmanis un 
vēl citi. Tas ir stāsts, kā cilvēki nokļuva 
kompartijā, kādas izvēles izdarīja. 

Grāmatai “Zem LKP kupola” veltītā 
diskusija atstāja pretrunīgu iespaidu. 
Jautājums, vai cilvēki, kas iestājās 
kompartijā, apzinājās, ka gribot negribot 
kļuvuši vai var kļūt par instrumentu 
latviešiem naidīgas lielvaras rokās, palika 
it kā gaisā karājoties. Bet jāpiekrīt V. 
Hermanim, ka nepieciešamas grāmatas 
par tādām personībām kā Boriss Pugo 
vai Arvīds Pelše. Tāpat atsevišķa pētījuma 

vērts būtu unikālais gadījums, kad 90. 
gadu sākumā agrākie LPSR kompartijas 
vadošie kadri saplūda simbiozē ar lielāko 
latviešu trimdas organizāciju PBLA, lai 
taptu “Latvijas ceļš”. (Latvijas Avīze, autors 
Viesturs Sprūde)
Rīgas Latviešu biedrība cildinās 
jaunievēlētos Goda biedrus arhitektu 
Gunāru Birkertu un komponistu Pēteri 
Vasku 

Rīgas Latviešu biedrība (RLB) 
3.martā pulksten 19.00 Zelta zālē svinīgā 
ceremonijā cildinās jaunievēlētos RLB 
Goda biedrus arhitektu Gunāru Birkertu 
un komponistu Pēteri Vasku. Svinīgās 
ceremonijas laikā Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdētājs Guntis Gailītis pasniegs 
Goda biedriem Rīgas Latviešu biedrības 
sudraba Goda zīmes un sudraba Goda 
biedra kartes. 

Pēc RLB Goda biedru apbalvošanas, 
savas daiļrades cienītājus iepriecinās 
komponists Pēteris Vasks autorkoncertā 
“Mūsu dziesma”. Šis koncerts ir arī RLB 
Mūzikas komisijas senas un skaistas 
tradīcijas - atzīmēt kāda izcila latviešu 
komponista jubileju ar viņa skaņdarbu 
koncertu - turpinājums. Ar šo koncertu 
Rīgas Latviešu biedrība ieskandinās 
komponista 70. dzimšanas dienu. 

Rīgas Latviešu biedrības (RLB) - 
senākās latviešu organizācijas, dibinātas 
1868. gadā Goda biedra statuss iedibināts 
1870. gadā un biedrības pastāvēšanas 
147 gados to nesuši 54 ievērojami 
valstsvīri, kultūras, zinātnes un sabiedriski 
darbinieki. 38 RLB Goda biedri ievēlēti laika 
posmā no 1870. līdz 1940. gadam. Starp 
viņiem minami tādi pīlāri kā sabiedriskie 
un pol i t isk ie darbin ieki  Kr iš jānis 
Valdemārs un Bernhards Dīriķis, pirmais 
akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts 
Jānis Frīdrihs Baumanis, pedagogs, 
latviešu kora mūzikas pamatlicējs 
Jānis Cimze, folklorists un rakstnieks 
Krišjānis Barons, advokāts, sabiedriskais 
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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

darbinieks Fridrihs Grosvalds, izcilie 
komponisti Jurjānu Andrejs un Jāzeps 
Vītols, rakstnieks un pedagogs Matīss 
Kaudzīte, gleznotājs Vilhelms Purvītis, 
valodnieki Jānis Endzelīns un Pēteris 
Šmits, politiķi ģenerālis Jānis Balodis 
un Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. [...] 
(leta.lv)
25. februārī
Šajā nedēļā pirms 60 gadiem sāka 
darboties Pasaules Brīvo latviešu 
apvienība 

Bez lielām svinībām un fanfārām 25. 
februārī tieši pirms 60 gadiem uz statūtu 
projekta pamatiem savu darbību uzsāka 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA), 
tolaik saukta par Brīvās pasaules latviešu 
apvienību (BPLA). Par šīs latviešu centrālo 
organizāciju apvienības galvenajiem 
uzdevumiem bija izvirzīta cīņa par latviešu 
tautas atbrīvošanu un Latvijas valsts 
un neatkarības atjaunošanu, kultūras 
saglabāšana un jaunrade, un palīdzība 
Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas 
rezultātā pasaulē izkaisītiem latviešiem. 
Pats svarīgākais mērķis - Latvijas 
neatkarības atjaunošana - tika sasniegts 
pirms 25 gadiem, tomēr organizācija savu 
vitalitāti nav zaudējusi vēl šodien. 

Ideja par vienotu, globāla mēroga 
latviešu organizāciju apvienības izveidi 
„brīvajā“ pasaulē pirmo reizi trimdinieku 
aprindās izskanēja jau četrdesmito gadu 
beigās, bet daudz nopietnāka diskusija 

par vispasaules latviešu apvienības 
veidošanu iesākās reizē ar latviešu 
centrālo apvienību dibināšanu trimdinieku 
jaunajās mītnes zemēs piecdesmito gadu 
sākumā. 

Kā to savās piezīmēs apraksta 
pirmais Amerikas latviešu apvienības un 
vēlāk arī BPLA priekšsēdis priekšsēdis 
prof. Pēteris Lejiņš, pirmais zināmais 
mēģinājums globālas latviešu organizāciju 
apvienības izveidē datējams ar 1951. 
gada pavasari, kad Latviešu Nacionālās 
padomes prezidijs Vācijā izsūtījis latviešu 
organizācijām aptaujas lapu par šādas 
apvienības darbības principiem. Tomēr šis 
mēģinājums palicis bez rezultātiem. Gadu 
vēlāk vispasaules latviešu apvienības 
izveides iniciatīvu pēc Kanādas un 
Austrālijas latviešu centrālo organizāciju 
pamudinājuma uzņēmās Amerikas 
latviešu apvienība, pamatojoties uz faktu, 
ka ASV bija apmeties vislielākais skaits 
latviešu salīdzinājumā ar citām latviešu 
trimdinieku mītnes zemēm pasaulē. 

Kā izrādījās, process nebija nedz 
ātrs, nedz viegls. 1952. gada pavasarī P. 
Lejiņš skaidroja, ka vispasaules latviešu 
apvienība var tikt radīta tikai un vienīgi 
atsevišķu valstu un kontinentu vienošanās 
ceļā, kuras pamatā būtu kompromiss, 
brīdinot, ka kādas grupas atteikšanās no 
dalības apvienībā novedīs pie tā, ka tā 
vairs nebūs vispasaules apvienība. Kā 
tas vēlāk tika aprakstīts trimdas presē, 
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nospraustais uzdevums bija „ciets rieksts“ 
un kompromisa meklējumi vairākkārt 
„nonāca uz sēkļa“. 

Tolaik Latviešu apvienība Austrālijā un 
Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, 
kā arī Brazīlijas latviešu apvienība, kas 
tobrīd runāja vairākās Dienvidamerikas 
valstīs dzīvojošo latviešu vārdā, uzskatīja, 
ka organizācijas sēdeklim jāatrodas ASV 
vairāku iemeslu pēc. 

Pirmkārt, ASV bija labvēlīgi noskaņota 
nacionālām kustībām un organizācijām, 
kuru mērķis ir tautas atbrīvošana no 
Padomju Savienības jūga. Otrkārt, ASV 
valdības nostāja un rīcība iepretīm 
Padomju Savienībai un komunisma 
aneksijām bija kategoriski noraidoša, ko 
neesot bijis iespējams apgalvot par citām 
lielvalstīm. Treškārt, bruņota konflikta 
gadījumā starp rietumu demokrātijām 
no vienas puses un Padomju Savienību 
no otras puses, Latviešu vispasaules 
organizācijas vadība atrastos tālāk no 
tiešajiem kaŗa draudiem un varētu strādāt 
netraucēti. 

Gala rezultātā PBLA sēdeklis jeb 
centrālais sekretariāts tika izveidots 
Vašingtonā, no kurienes tikusi koordinēta 
organizācijas darbība visu, nu jau 60 
gadu garumā. Pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas deviņdesmito gadu sākumā 
Latvijā tika izveidota PBLA pārstāvniecība, 
kuras atbildībā ir PBLA ierosināto projektu 
īstenošana un pārraudzība, informācijas 
vākšana un izplatīšana, un ārzemēs 
dzīvojošo latviešu interešu aizstāvība. 

To, kāda būtu izvērtusies PBLA 
darbība, ja organizācija attīstītos uz citiem 
pamatiem, šobrīd varam tikai spekulēt? 
Tomēr organizācijas sekmīga darbība 60 
gadu garumā ir apliecinājums kompromisa 
mākslai latviešu sabiedrības iekšienē, un 
bezkompromisa cīņai par nospraustiem 
mērķiem ārpusē, kas, cerams, tiks 
saglabāta arī turpmāk. (pbla.lv, autore 
Ilze Garoza, PBLA ģenerālsekretāre)

Saeima pieņem Vējoņa rosinātās 
izmaiņas nacionālās  drošības 
stiprināšanai 

Saeima galīgajā lasījumā pieņēma 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
iesniegtos grozījumus Nacionālās drošības 
likumā, Nacionālo bruņoto spēku likumā 
un Ministru kabineta iekārtas likumā, kuru 
mērķis ir nacionālās drošības stiprināšana. 

Prezidents attiecīgās likuma izmaiņas 
iesniedza pērn novembrī pēc notikušās 
tikšanās ar Saeimā pārstāvēto partiju 
deputātiem, kuri atzinīgi izteicās par 
piedāvāto likumdošanas iniciatīvu. Valsts 
prezidenta piedāvājumā sākotnēji bija 
ietverti deviņi grozījumi, un galvenokārt 
tie saistīti ar dažādu valsts varas institūciju 
pilnvaru precizēšanu valsts apdraudējuma 
gadījumā, ziņo aģentūra Leta. 

Akceptēto izmaiņu Nacionālās 
drošības likumā mērķis ir pilnveidot 
valsts augstāko amatpersonu un 
institūciju rīcības regulējumu valsts ārēja 
apdraudējuma gadījumā, lai tās efektīvāk 
varētu novērst valsts neatkarības, tās 
konstitucionālās iekārtas un teritoriālās 
integritātes apdraudējumus. Likumā 
ietverta kara laika definīcija un noteikts, 
ka virspavēlnieks kā leģitīma valsts varas 
institūcija kara laikam savas pilnvaras 
rīkoties iegūst tikai tad, ja Ministru kabinets 
valsts apdraudējuma radīto iemeslu dēļ ir 
aizkavēts pildīt savas funkcijas un rodas 
neatliekama nepieciešamība pieņemt 
attiecīgus valsts aizsardzības lēmumus. 

Tāpat likums nosaka, ka nacionālās 
drošības sistēmas subjektiem nevarēs 
aizliegt izpildīt Nacionālās drošības likumā 
paredzētos pienākumus nekavējoties 
reaģēt uz militāru agresiju, kā arī izslēdz 
atsevišķas tiesību normas, kas paredz 
nepieciešamību līdzparakstīt Valsts 
prezidenta rīkojumus, jo šo jautājumu 
regulē Satversme. 

Izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku 
likumā nodrošinās Ministru kabineta un 
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Nacionālo bruņoto spēku vadības ātru 
un efektīvu sadarbību un informācijas 
apmaiņu kara vai izņēmuma stāvokļa 
laikā, lai pārvarētu valsts apdraudējumu 
un likvidētu tā sekas. Likums nosaka, 
ka kara vai izņēmuma stāvokļa laikā 
Nacionālo bruņoto spēku komandieris vai 
viņa pilnvarota persona piedalās Ministru 
kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām. 

Izmaiņas Ministru kabineta iekārtas 
likumā ļaus nodrošināt Ministru kabineta 
efektīvu rīcību valsts apdraudējuma 
gadījumā. Kara vai izņēmuma stāvokļa 
laikā var būt apgrūtinātas iespējas 
nodrošināt vairāk nekā puses no Ministru 
kabineta locekļiem dalību Ministru kabineta 
sēdē. 

Prezidents iepriekš norādīja, ka 
priekšlikumi izmaiņām radušies jau 
2014. gadā, vēl aizsardzības ministra 
statusā vērtējot tiesību normas visos 
līmeņos, kas skar nacionālo drošību, lai 
sakārtotu lēmumu pieņemšanu ārkārtas 
situācijās, ja tādas iestātos. “Pašreiz 
spēkā esošās likumu normas ir gan brīvāk 
interpretējamas, gan to operatīva izpilde ir 
sarežģītāka,” pamatoja Vējonis. 

Izmaiņu Nacionālo bruņoto spēku 
likumā izskatīšanas gaitā tika saņemts arī 
ar grozījumu pamatideju daļēji nesaistīts 
priekšlikums izmaiņām. Akceptēts 
a izsardzības min is t ra  Raimonda 
Bergmaņa (ZZS) priekšlikums attiecīgajā 
pantā nosaukumu Rekrutēšanas un 
Jaunsardzes centrs mainīt uz nosaukumu 
Jaunsardzes un informācijas centrs. (irlv.
lv)
Militārajās mācībās aprīlī Latvijā 
ieradīsies vairāki simti ārvalstu 
militārpersonu 

Šā gada aprīlī Latvijas teritorijā tiks 
organizētas Nacionālo un ārvalstu bruņoto 
spēku vienību kopējās militārās mācības 
«Summer Shield XIII», kurās piedalīsies 
vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, 
liecina ceturtdien valsts sekretāru 

sanāksmē izsludinātais likumprojekts. 
Mācības plānots rīkot no 17.aprīļa 

līdz 29.aprīlim. «Summer Shield XIII» 
ir sauszemes spēku mācības, kurās 
piedalīsies bruņoto spēku vienības no 
Latvijas, Kanādas, Vācijas, ASV, Lietuvas 
un Somijas. Mācības tiek rīkotas, lai 
pilnveidotu Sauszemes spēku bataljona 
kaujas grupas štābu un apakšvienību 
spējas plānot un vadīt kaujas atbalsta 
elementus dažādos taktiskos operāciju 
veidos. Militārās mācības tiek organizētas, 
lai pilnveidotu NATO valstu savstarpējo 
sadarbību, pamatojoties uz vienotiem 
standartiem un procedūrām. Plānots, 
ka militārajās mācībās «Summer Shield 
XIII» piedalīsies vairāk par 500 ārvalstu 
militārpersonām. 

Saskaņā a r  l i kuma «La tv i jas 
Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās 
starptautiskajās operācijās» 9. panta pirmo 
daļu lēmumu par bruņoto spēku vienību 
piedalīšanos kopējās militārajās mācībās 
Latvijas teritorijā, ja mācībās piedalās 
vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām, 
pieņem Ministru kabinets. [...] (tvnet.lv)
Franks Gordons: Ievērojamajam 
politiķim Paulam Šīmanim šogad – 140 

Pirms 140 gadiem – 1876. gada 
17. martā – Jelgavā piedzima Pauls 
Šīmanis – vīrs, kurš pārstāvēja Latvijas 
vācbaltu kopienu Satversmes sapulcē 
un visās četrās starpkaru Latvijas 
Saeimās. Tuvojoties jubilejai, šodien 
(25. februārī) Saeimā un rīt Rīgas domē 
notiks iepazīšanās ar britu pētnieka Džona 
Haidena monografiju “Pauls Šīmanis. 
Minoritāšu aizstāvis”, ko latviski tulkojis 
Pēteris Bolšaitis un krieviski – Roalds 
Dobrovenskis. 

Darbodamies kā Saeimas vācbaltiešu 
frakcijas vadītājs un no 1919. līdz 1933. 
gadam būdams dienas laikraksta “Rigasche 
Rundschau” izdevējs un galvenais 
redaktors, P. Šīmanis norobežojās no 
konservatīvajiem Baltijas baroniem, kuri 
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nekādi negribēja samierināties ar savu 
privilēģiju zaudēšanu un latviešu tautas 
pašnoteikšanos savā nacionālajā valstī. 
Taču Šīmanis reizē bija arī pārliecināts 
un konsekvents Latvijas mazākumtautību 
– vācbaltiešu, ebreju, krievu, poļu – 
tiesību aizstāvis, īpaši kultūras jomā. 
Visu mūžu viņš bija nelokāms boļševisma 
pretinieks un tikpat dedzīgi vērsās pret 
nacistiskās ideoloģijas augošo ietekmi 
vācbaltiešu vidū, tāpēc 1933. gadā aizgāja 
no “Rigasche Rundschau” vadības. 
Tajā laikā Šīmanis ārstniecības nolūkos 
devās uz Vīni, kur palika līdz 1938. gada 
“anšlusam”, kad Hitlers iekļāva Austriju 
savā totalitārajā Lielvācijā. 

1938. gadā P. Šīmanis atgriezās 
Latvijā. Kad pēc Molotova–Ribentropa 
pakta parakst īšanas Hi t lers  l ika 
vācbaltiešiem atstāt Latviju un apmesties 
Polijai atņemtajos novados, Šīmanis 
atteicās sekot “fīrera” rīkojumam. “Baigo 
gadu” viņš pārcieta, būdams pensionārs, 
taču savu memuāru uzmetumā ar riebumu 
aprakstīja padomju okupantu ieviesto 
spaidu un represiju režīmu. 

Kad Lielvācijas karaspēks 1941. 
gada 1. jūlijā ienāca Rīgā, Šīmanim, kas 
jau bija diezgan vārgs, “tika piemērots 
mājas arests”. Savā Pārdaugavas 
mājā viņš 1943. gadā deva patvērumu 
manai tautietei Valentīnai. Savā grāmatā 
“Ardievu, Atlantīda!” Valentīna Freimane 
raksta par P. Šīmaņa pašaizliedzīgo rīcību 
– patiesu varoņdarbu. 

Pauls Šīmanis nomira 1944. gada 23. 
jūnijā. Vērts atgādināt, ka vācu okupācijas 
laikā pie Šīmaņa atkārtoti viesojās Pauls 
Kalniņš – kādreizējais ilggadējais Latvijas 
Saeimas priekšsēdētājs, kurš bija viens 
no pretestības organizācijas – Latvijas 
Centrālas padomes – vadītājiem. Latvijai 
lojāls demokrāts, taisnīgs un godprātīgs 
– tāds bija Pauls Šīmanis. Viņš pelnījis 
atmiņu un cieņu. (Latvijas Avīze, autors – 
publicists Franks Gordons)

26. februārī
Vidējā bruto darba alga pērn Latvijā 
pieaug par 6,8% 

Latvijā 2015. gadā mēneša vidējā bruto 
(pirms nodokļiem) darba samaksa bija 818 
eiro, kas ir par 6,8% jeb 52 eiro vairāk 
nekā 2014. gadā, aģentūra BNS uzzināja 
Centrālajā statistikas pārvaldē. 

Tostarp privātajā sektorā algas pērn 
augušas straujāk – par 7,9%, savukārt 
sabiedriskajā sektorā – par 5,2%. 
Pagājušajā gadā vidējā bruto darba 
samaksa Latvijā privātajā sektorā bija 799 
eiro, bet sabiedriskajā sektorā – 855 eiro. 
Vispārējās valdības sektorā algas gada 
laikā pieauga par 6,2% – līdz 797 eiro. 

Savukārt vidējā neto darba samaksa 
(pēc nodokļiem) pagājušajā gadā 
Latvijā bija 603 eiro jeb 73,7% no 
bruto algas, un gada laikā tā pieauga 
straujāk nekā atalgojums pirms darba 
nodokļu nomaksas, proti, par 7,6%. Tas 
skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa likmes samazināšanos 2015. 
gada 1. janvārī no 24% līdz 23%. 2015. 
gada sākumā mainījās arī valstī noteiktā 
minimālā alga - tā pieauga no 320 līdz 360 
eiro jeb par 12,5%, kas ietekmēja vidējās 
algas pārmaiņas. 2015. gadā reālā neto 
darba samaksa, ņemot vērā patēriņa cenu 
kāpumu par 0,2%, pieauga par 7,4%. [...] 
(apollo.lv)
Rinkēvičs: ASV ir Latvijas svarīgākais 
stratēģiskais partneris un sabiedrotais 

ASV ir Latvijas svarīgākais stratēģiskais 
partneris un sabiedrotais aizsardzības 
un drošības politikas jautājumos, un 
šāda sadarbība būtu jāpaplašina, vizītē 
Vašingtonā, tiekoties ar ASV 

Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas 
priekšsēdētāju Edu Roisu (Ed Royce), 
sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
(«Vienotība»). 

Rinkēvičs ar Roisu pārrunāja drošības 
politikas un stratēģiskās komunikācijas 
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Turpinājums 46. lpp.

jautājumus, kā arī pateicās par līdzšinējo 
ASV Pārstāvju palātas Ārlietu komitejas 
atbalstu Latvijai. Roiss pauda atbalstu 
Latvijas drošības stiprināšanā, kas ietver 
arī NATO spēku ilgtermiņa klātbūtni 
Baltijas valstu reģionā. 

Abas amatpersonas bija vienisprātis 
par nepieciešamību stiprināt stratēģisko 
k o m u n i k ā c i j u ,  k a s  p a š r e i z ē j o s 
ģeopolitiskajos apstākļos ir vitāli svarīgs 
priekšnoteikumus, lai cīnītos pret 
informatīvo karu un propagandu. 

«Dažādās pasaules valstīs var spilgti 
redzēt, kā ar propagandu notiek cīņa par 
cilvēku prātiem. Tā ir nopietna informatīvā 
kara sastāvdaļa, tādēļ mums ir jāatrod 
veids, kā ar stratēģiskās komunikācijas 
instrumentiem radītu pretdarbību šai 
propagandai,» uzsvēra Roiss. 

Viņš arī atzīmēja, ka «teju katru 
dienu jauni izaicinājumi un krīzes veido 
starptautiskās politikas dienaskārtību, 
kas ir kļuvis par 21. gadsimta politikas 
neatņemamu sastāvdaļu. Diemžēl arvien 
grūtāk ir stāties pretī un rast atbildes 
šiem krīžu cēloņiem. Mums ir jārod 
atbildes, lai pašreizējās krīzes nepāraug 
vēl nopietnākos satricinājumos pasaulē». 
(tvnet.lv) 

Valsts prezidentu izraksta no 
slimnīcas. Turpmākā ārstēšanās 
Nacionālajā rehabilitācijas centrā 
“Vaivari” 

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
šodien (26. februārī) izrakstīts no Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, 
aģentūrai Leta apstiprinājis Vējoņa preses 
padomnieks Gusts Kikusts. 

Valsts prezidenta kanceleja informējusi, 
ka prezidentu ārstējošie ārsti pēc veikto 
kontrolizmeklējumu rezultātiem secinājuši, 
ka atveseļošanās procesā pielietotā 
terapija uzrāda pārliecinoši pozitīvu 
dinamiku. Veselības stāvoklis ļauj viņam 
arvien aktīvāk iesaistīties un līdzdarboties 
savas veselības atjaunošanā. 

Turpmākā ārstēšanās un rehabilitācija 
tiks nodrošināta Nacionālajā rehabilitācijas 
centrā “Vaivar i ”  profes ionālu un 
pieredzējušu speciālistu vadībā. Ārsti 
norādījuši, ka līdztekus kardioķirurģijas 
r e h a b i l i t ā c i j a s  p r o g r a m m a i  v ē l 
nepieciešams turpināt antibiotiku kursu. 
Šāda terapija atbilst starptautiskām 
vadlīnijām sepses infekcijas saslimšanas 
gadī jumos, norādī jusi  prezidenta 
kanceleja. [...] (irlv.lv) 
Operējošais ārsts pastāsta, kas sagaida 
Vējoni 

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
rehabilitācija, iespējams, varētu noritēt 
aptuveni divas nedēļas, šodien (26. 
februārī) žurnālistiem sacīja Paula 
Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 
Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs 
Romans Lācis, kura vadībā valsts pirmajai 
personai tika veikta sirds operācija. 

Ta u j ā t s  p a r  n e p i e c i e š a m ā s 
rehabilitācijas ilgumu, Lācis norādīja, ka 
tā varbūt nepieciešama vienu vai divas 
nedēļas, tomēr viņš uzreiz piebilda, ka 
precīzu ilgumu nezina, jo nav rehabilitologs. 

Lācis gan norādīja, ka prezidenta 
veselības stāvoklis vērtējams kā labs. Tāpat 
viņš norādīja, ka arī pēc šādas operācijas 
ir gaidāma pilnīga atveseļošanās. Sirds 
ķirurgs piebilda, ka Stradiņa slimnīcā gadā 
tiek veiktas 1100-1300 sirds operācijas un 
šie cilvēki «diezgan ātri atgriežas savā 
iepriekšējā dzīvē». 

Vaicāts, vai prezidents var atsākt pildīt 
savus pienākumus, Lācis norādīja, ka tas 
jāizlemj Vējonim pašam, tomēr, pēc viņa 
domām, atsākt «savu aktivitāti» ir pat 
vēlams. [...] (apollo.lv)
Rīgas pašvaldībai ļauj uz 30 gadiem 
aizņemties līdzekļus Mežaparka 
estrādes rekonstrukcijai 

Līdz 2018. gadam Rīgas pašvaldība 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, 
ieskaitot Kalpaka pieminēšanu.

Svētdien, 13. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 20. plkst. 10.00 – Pūpola 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Piektdien, 25. plkst. 10.00 – Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 27. plkst. 10.00 – Kris-
t u s  A u g š ā m c e l š a n ā s  s v ē t k u 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

APRĪLĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Baltās 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

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

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

MARTĀ
Svētdien, 6. A.Kristovskis
Svētdien, 13. J.Trumpmanis
Svētdien, 20. U.Hāgens
Piektdien, 25. J.Turmanis
Svētdien, 27. J.Rīmanis
APRĪLĪ
Svētdien, 3. I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MARTĀ
Svētdien, 6. R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien, 13. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 20. I Mačēna/ I Upīte
Piektdien, 25. L.MacPherson
Svētdien,  27. L.MacPherson
APRĪLĪ
Svētdien,3. B.Liberta/R.Hāgena
DIEVKALPOJUMS VOLONGONGĀ

Svētdien, 27. martā, plkst. 14.00 –
Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referatu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

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

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Colvin S. MacPherson
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Pieņem draudzes locekļus drau-
dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Jēzus Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš 

patiesi ir Augšāmcēlies! Alleluja.
R.S. 

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MARTĀ

Svētdien, 6. plkst. 9.30 Gavēņa IV 
dievkalpojums.

Svētdien, 13. plkst. 9.30 Gavēņa V 
dievkalpojums. Bībeles stunda. 

Svētdien, 20. plkst. 9.30 Pūpolu 
svētdienas dievkalpojums.

Svētdien, 27. plkst. 09.30 Jēzus 
Kristus Augšāmcelšanās - Lieldienu 
dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 6.  Olafs Šics
Svētdien, 13.   Olafs Šics
Svētdien, 20.  Olafs Šics
Svētdien, 27.   Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 13.  Marita Lipska
Svētdien, 20. Gundega Zariņa
Svētdien, 27.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
Draudzes priekšniece diakone 
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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

Nr 669 2016. g. martā

Viktorijas Atklātās  
novusa 

meistarsacīkstes
Trīsdesmit spelētāji sestdien 2016. 

g. 30. janvārī ieradās Latviešu Ciemā, 
Melburnā, cīnīties novusa turnirā. Tik 
liels spēlētāju skaits nebija redzēts kopš 
2000.g. Pieci spēlētāji ņēma dalību pirmo 
reizi atklātās meistarsacīkstēs. Spēlētāji 
bija sadalīti četrās priekšgrupās, lai 
novērtētu finalistus. Divi spēlētāji 
no katras priekšgrupas ar labākiem 
rezultātiem devās uz pirmo finālu, 
nākošie divi spēlētāji no katras priekš-
grupas ar labākiem rezultātiem devās 
uz otro finālu un tad sekoja nākošie 

divi spēlētāji no katras priekšgrupas 
ar labākiem rezultātiem uz trešo finālu 
un parējie seši spēlētāji ieņēma vietu 
ceturtā finalā.

Visām četrām novusa kopām kuŗas 
ņēma dalību turnīrā pārstāvji nokļuva 
pirmā finalā. Ivars Mirovcs, Saša 
Grimms, Sigis Andersons un Edmunds 
Smalkais no MDVNK, Dimis Pešudovs 
un Andris Ruņģis no CKN, Agris Ezeriņš 
no ASK un Rūdis Nemme no SNK. 
Finalisti spēlēja četru setu partijas un 
pirmās trīs vietas izšķira tikai viens 
punkts tā tad bija jāpaļaujās uz uzvarēto 
setu skaitu lai noteiktu vietas. Turnīru 
uzvarēja Ivars Mirovics (MDVNK) 
ar 10 punktiem un 18 uzvarētiem 
setiem, otro vietu ieguva Saša Grimms 
(MDVNK) 9/16, trešā vietā palika Dimis 
Pešudovs (CKN) 9/15. tad sekoja 
Rūdolfs Nemme (SNK) 7/15, Edmunds 
Smalkais (MDVNK) 7/15, Agris Ezeriņš 
(ASK) 6/13, Andris Ruņģis (CKN) 5/10, 
un Sigis Andersons (MDVNK) 3/10.

Austrā l i jas novusa spēlētā ju 
rangalistē, kuŗa ņem vērā rezultātus 
pēdējos desmit atklātos turnīros pirmās 
piecās vietās palika tie paši spēlētāji 
pēc Melburnas turnīra. Pirmā vietā 
Ivars Mirovics (MDVNK) ar 83 punktiem, 
2.v. Dimis Pešudovs (CKN) 73.p. 3.v. 
Richards Puisēns (SNK) 67.p., 4.v. 
Rūdis Nemme (SNK) 61.p., 5.v. Jānis 
Brakovskis (ASK) 58.p.

Če t ras  dāmas  ņēma da l ību 
vienspēlēs un pirmo vietu sasniedza 



44

Anita Misiņa (ASK) atstājot Lindu 
Pešudovu (CKN) otrā vietā un Selgu 
Pešudovu (CKN) trešā vietā, bez balvas 
palika Regina Berkis (ASK).

Svētdien 31 janvarī četrpadsmit 
pāri stājās pie galdiem lai izcīnītu 
meistara godu dubultspēlēs. Katrs 
paris spēlēja ar katru un spēlēja tikai 
divu setu partijas, lielo dalībnieku skaita 
dēļ. Turnīra beigās divi pāri Edgars 
Nemme ar Richardu Puisēnu un Dimis 
ar Lindu Pešudovu nobeidza vienādi ar 
18 uzvarētiem setiem, bet pirmo vietu 
piešķira Edgaram un Richardam jo viņi 
bija uzvarējuši spēli pret Lindu un Dimi. 
Trešā vietā palika Agris Ezeriņš ar Pēteri 
Danci.

Pēc apbalvošanas sākās jautras 
pusdienas pie Miglis Silvijas brīņisķīgi 
sagatavota aukstā galda kur netrūka 
nekādu gardumu. Kad visi bija labi 
paēduši un nogaršojuši saimnieku galdā 
liktos vīnus un alu vaļā gāja dziesmas 
un jautras sarunas. Šķiroties visi solijās 
ierasties Sidnejā aprīļa beigās, lai 
atkal atjaunotu cīņu Jaundienvidvelsa 
meistara godam.

Techniskie rezultāti
Vienspēles:
1.v. Ivars Mirovics, 2.v. Saša Grimms, 

3.v. Dimis Pešudovs, 4.v. Rūdolfs 
Nemme, 

5.v. Edmunds Smalkais, 6.v. Agris 

Pirmā rindā: turnīra darbinieces Maija Balcers (rezultāti), Nelda Paegle (viesmīlība), 
Rita Mancs (viesmīlība), Gunta Vagars (rezultāti), Silvija Miglis (saimniece).
Otrā rindā: apbalvotie spēlētāji Ivars Mirovics 1.v. vienspēlēs; Anita Misiņa 1.v. 
dāmām vienspēlēs; Edgars Nemme 1.v. dubultspēlēs; Dimis Pešudovs 3.v. 
vienspēlēs un 2.v. dubultspēlēs; Selga Pešudovs 3.v. dāmām vienspēlēs; Agris 
Ezeriņš 3.v. dubultspēlēs; Pēteris Dancis 3.v. dubultspēlēs; Saša Grimms 2.v. 
vienspēlēs; Richards Puisēns 1.v. dubultspēlēs. Trūkst Linda Pešudova 2.v  dāmām 
vienspēlēs un 2.v. dubultspēlēs.
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Jaundienvidvelsas 
Latviešu peldēšanas 

sacensības
Šogad, sestdien, 6. februārī notika 

Jaundienvidvelsas (NSW) latviešu 
peldēšanas sacensibas Enfī ldas 

peldbaseinā. Vakars bija patikami 
silts un bērniem iznāca pat peldēt 
sildītā peldbaseinā! Sapulcējās 21 
peldētāji no 3 līdz 51 gadiem veci.  
Kaut lielāko daļu sacensībās piedalījās 
bērni, arī vecākiem iznāca sacensties 
peldbaseinā. Sacensības vadīja Spara 
prezidents Viktors Sīkais un Džims 

Ezeriņš, 7.v. Andris Ruņģis, 8.v. Sigis 
Andersons, 9.v. Pēteris Mežaks, 10.v. 
Dīns (Dean) Jansons, 11.v. Imants 
Graudiņš, 12.v. Anita Misiņa, 13.v Jānis 
Brakovskis, 14.v. Richards Puisēns, 
15.v. Guntars Ezeriņš, 16.v. Pēteris 
Dancis, 17.v. Edgars Nemme, 18.v. 
Linda Pešudova, 19.v. Cullen Mežaks, 

20.v. Selga Pešudova, 21.v. Edvīns 
Jansons, 22.v. Jānis Lindbergs, 23.v, 
Regina Berkis, 24.v. Andris Miglis, 25.v. 
Helmuts Schulze, 26.v. Dainis Balcers, 
27.v. Andrejs Lazdiņš, 28.v. Vilnis 
Lazdiņš 29.v. Juris Grīnbergs, 30.v. 
Evalds Paegle

Dubultspēles:
1.v. Edgars Nemme ar Richardu 

Puisēnu, 2.v. Linda Pešudova ar Dimi 

Pešudovu
3.v. Agris Ezeriņš ar Pēteri Danci, 4.v. 

Jānis Brakovskis ar Guntaru Ezeriņu,
5.v. Ivars Mirovics ar Sigi Andersonu, 

6.v. Anita Misiņa ar Reginu Berķis,
7.v. Imants Graudiņš ar Rūdolfu 

Nemmi, 8.v. Cullen Mežaks ar Dīnu 
(Dean) Jansonu

9.v.  Edvīns Jansons ar  Jur i 
Grīnbergu, 10.v. Pēteris Mežaks ar 
Daini Balceru

11.v. Vilis Lazdiņš ar Andreju Lazdiņu, 
12.v. Saša Grimms ar Andru Migli,

13.v. Hemuts Schulze at Jāni 
Lindbergu, 14.v. Andris Ruņģis ar Selgu 
Pešudovu.

DP
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(Jim) Wagners. Džims iemācīja visiem 
bērniem pareizos likumus un kā oficiāli 
jādarbojas peldēšanas sacensībās, ko 
visi bērni arī ātri iemācījās.

Bērni piedalījās vairākās sacensību 
distancēs no 25 metriem lidz 100 
metriem. Visi peldētāji bija patiešām 
sajūsmināti par sacensībām un ar prieku 
un entuziasmu gaidīja piedalīšanos 
nākošā peldesanas veidā. Peldēšanas 
laiki bija ļoti tuvi un vairāki rezultāti tika 
izšķirti par tikai dažu desmito daļu no 
vienas sekundes!  

Liels paldies Džimim Wagneram par 
sacensību vadibu, Dāvidam Sīkam kuŗš 
pasniedza ceptas desinas un visiem 
vecākiem, kas palīdzēja ar sacensību 
laika noteikšanu. 

Visi bērni un vecāki pavadīja jauku 
vakaru un dūšīgi piedalījās peldēšanas 
sacensībās.  

Uz redzēšanos nākošgad!
Toms Veidners 

PBLA ziņas – turpinājums. no 40 .  lpp.

plāno pabeigt Mežaparka Lielās estrādes 
rekonstrukcijas darbu 1. kārtu, bet jau 
līdz 2021. gadam plānots pabeigt jaunas 
estrādes būvniecību atbilstoši Jura Pogas 
arhitektu biroja izstrādātajam projektam, 
kas 2007. gadā uzvarēja starptautiskā 
konkursā, informēja Rīgas domē. 

Šonedē ļ  nos lēg ta  vēs tu r i ska 
vienošanās par līdzekļu aizņemšanos 
Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai, 
un to iecerēts pabeigt līdz Latvijas 
simtgades svinībām, LTV raidījumā 
Rīta Panorāma atklāja Rīgas mērs Nils 
Ušakovs (Saskaņa). 

Vienošanos Rīgas pašvaldība 
noslēgusi ar Kultūras un Finanšu 
ministrijām, kas tai ļauj uz 30 gadiem ar 
nulles procentu likmi aizņemties līdzekļus 
estrādes rekonstrukcijai. «Projekts ir 

vērienīgs - ne tikai ņemot vērā kontekstu, 
ka tā būs simtgade, bet arī reģionu 
mērogā,» sacīja Ušakovs. 

«Uz 2018. gadu tiks pabeigta pirmā 
kārta - tur, kur šobrīd ir kalns ar sēdvietām, 
tur tiks uzbūvēts liels pazemes apjoms 
apmēram 7000 kvadrātmetru platībā, 
kur tiks izvietotas normālas tualetes, 
ēdināšanas pakalpojumi, tirdzniecības un 
tehniskās telpas. Uz šī pazemes apjoma 
būs 35 000 sēdvietu, kas transformēsies, 
ja būs nepieciešamas stāvvietas. Tikmēr 
stāvvietu skaits varētu sasniegt 60 000, 
kas būs krietni vairāk, nekā ir bijis līdz 
šim. Līdz ar to tiks palielināts ne tikai 
vietu skaits skatītājiem, bet būs iespēja 
tur rīkot visus liela mēroga koncertus un 
pasākumus,» nākotnes vīziju iezīmēja 
Ušakovs. 

Tāpat plānots, ka uz 2018. gadu, 
kad estrādē norisināsies XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku koncerts, kurā 
piedalīsies aptuveni 11 000 dalībnieku, tiks 
nodrošināts īslaicīgs risinājums skatuves 
daļai. 

Pavisam Mežaparka Lielo estrādi 
iecerēts pabeigt 2021. gadā, kad Dziesmu 
svētki svinēs 150 gadu jubileju. «Estrāde 
būs kā milzīgs sudrabots kupols, ar kuru 
mēs varēsim lepoties vēl gadiem ilgi,» 
norādīja Rīgas mērs. Tagad sāksies 
projektēšanas darbi, savukārt būvniecības 
darbus plānots uzsākt nākamā gada 
pavasarī, viņš piebilda. 

Plānots, ka Mežaparka Lielās estrādes 
rekonstrukcijai un pārbūvei varēs saņemt 
aizņēmumu līdz 45 miljoniem eiro, bet 
precīza suma tiks noteikta atbilstoši 
izstrādātajam tehniskajam projektam, 
veicot atbilstošās iepirkuma procedūras. 
Šādu lēmumprojektu šodien (26. februārī) 
atbalstīja Rīgas domes Finanšu un 
administrācijas lietu komiteja. (diena.lv, 
leta.lv, tvnet.lv)
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Andris Nelsons and Boston Symphony 
Orchestra win Grammy Award for Best 
Orchestral Recording

Latvian Institute, 16.02.2016
Yesterday at the 58th annual Grammy 

Awards Andris Nelsons and the Boston 
Symphony Orchestra won the Grammy 
Award for Best Orchestral Performance. 
The award was given for the first Deutsche 
Grammophon recording Shostakovich 
Under Stal in ’s Shadow—featur ing 
Shostakovich’s Symphony No. 10 and 
the Passacaglia from Lady Macbeth of 
Mtsensk.

“On behalf of the Boston Symphony 
Orchestra and the engineering and 
production team involved in the project, 
it is an extraordinary honor for me to 
accept the Grammy Award for Best 
Orchestral Performance for our Deutsche 
Grammophon recording of Shostakovich’s 
Tenth Symphony, recorded live in the 
glorious acoustical space of Boston’s 
remarkable Symphony Hall,” said BSO 
Music Director Andris Nelsons.

“There is no doubt that this prestigious 
Grammy Award shines a spotlight on my 
exceptional Boston Symphony Orchestra 
musicians, who so powerfully convey 
both the exquisite music and great depth 
of emotion stemming from Stalin’s Soviet 
Union in our recording of Shostakovich’s 
Tenth Symphony. This incredibly gratifying 
acknowledgement of our work together 
truly provides a new level of inspiration for 
us as we continue to move forward with 
our Shostakovich project alongside our 

wonderful partner, the equally exceptional, 
Deutsche Grammophon. We hope this 
recording will give the BSO’s devoted 
patrons and classical music fans around 
the world a sense of our commitment to this 
transcendent music from which so much 
can be taken.”

The awarded album, released on July 
31, 2015 and recorded live in April 2015 
in Boston Symphony Hall, is Mr. Nelsons 
and BSO’s first recording released under 
the Deutsche Grammophon label. As part 
of this Shostakovich cycle, Symphony Nos. 
5, 8, and 9, as well as incidental music to 
Hamlet will be released in a 2-album set in 
late April 2016.
Māris Kučinskis appointed the new 
Prime Minister of Latvia

Latvian Institute, 11.02.2016,
Thursday 11th of February, 2016 

Saeima with 60 votes to 32 approved Mr. 
Māris Kučinskis as Prime Minister, along 
with his proposed cabinet.

Māris Kučinskis (54), who has been 
a member of various political parties 
during his career, will be Latvia’s thirteenth 
Prime Minister since the restoration of 
independence in 1991. He is currently a 
member of Greens and Farmers Alliance 
and is succeeding Mrs. Laimdota Straujuma 
(Unity party), who resigned last year after 
serving almost two years and leading 
through the first Latvian Presidency of the 
Council of the European Union.

The coalition will remain unchanged and 
will consist of Greens and Farmers, Unity 
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and the National Alliance. The reshuffled 
cabinet will see five major changes. Mrs. 
Dana Reizniece-Ozola (Greens) will take 
over the Ministry of Finance after serving 
as the Minister of Economics. Mr. Uldis 
Augulis (Greens), who has been most 
recently Minister of Welfare, will take 
over the Ministry of Transport. Mr. Kārlis 
Šadurskis (Unity) will return to the Ministry 
of Education, where he already served from 
2002-2004. The new Minister of Welfare will 
be Mr. Jānis Reirs (Unity), while Mr. Arvils 
Ašeradens (Unity) will serve as Minister 
of Economics and will also carry out the 
role of Deputy Prime Minister. 

Rest of the cabinet remains the same: 
Defense Minister Mr. Raimonds Bergmanis 
(Greens), Agriculture Minister Mr. Jānis 
Dūklavs (Greens), Health Minister Mr. 
Guntis Belēvičs (Greens), Foreign Minister 
Mr. Edgars Rinkēvičs (Unity), Interior 
Minister Mr. Rihards Kozlovskis (Unity), 
Culture Minister Mrs. Dace Melbārde 
(National Alliance), Justice Minister Mr. 
Dzintars Rasnačs (National Alliance), 
and Minister for Environment and Regional 
Development Mr. Kaspars Gerhards 
(National Alliance).
Finance Minister: Latvia must join OECD 
to prove it’s no ‘banana republic’

2016-02-24,  BNS/TBT Staff
Joining the Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD) is a 
matter of prestige for Latvia so that it would 
not be perceived as some kind of a banana 
republic, Finance Minister Dana Reizniece-
Ozola said on Feb. 24, during a morning 
news program on Latvian public television. 
“To a certain extent, it (Latvia’s accession 
to the OECD) is a matter of prestige. Some 
of the key questions asked by investors 
are about whether it is geopolitically safe 
here, whether we have reduced corruption, 
and the OECD membership would partly 
be an answer to the investors that we are 
a trustworthy country, not some kind of a 

banana republic,” the minister said.
There have already been some benefits 

from the accession talks with the OECD, 
she said. For example, governance of 
the state-owned companies has been 
improved specifically because of the 
OECD requirements. Latvia also needs to 
improve its financial market governance. 
“It has been made clear to us that, 
without substantial changes and quality 
improvement, we won’t be able to join 
the OECD,” Reizniece-Ozola said. 
Completion of the accession talks with the 
OECD this year is among the goals of the 
new Latvian government.
Latvia concerned over spread of Russian 
media spread

 2016-02-19 ‘ BNS/TBT-STAFF/Riga
Latvia’s Parliamentary Speaker, Inara 

Murniece, believes Russian media is 
spreading disinformation, and as a result, 
is hostile to the Latvian media environment.

Murniece’s comments were made at the 
opening a discussion entitled ‘Constructive 
News – The Responsibility of Public 
Broadcasters’, which is taking place on 
February 19. 

“We live in an era when information 
spreads instantly with the help of different 
technologies,” she said. “When in addition 
to professional journalism, we have so-
called civic journalism.”

“However, we also are in a situation 
dominated by cross-border broadcasters 
from Russia who, unfortunately, spread 
information that is false and hostile to 
Latvia. 

“How can we counter this propaganda?,” 
she questioned. “First of all, by providing 
professional and constructive information 
in Latvia’s interests.”

“The mission of journalists is to help the 
world along; not to show a mirror image of 
it,” Murniece continued. 

She expressed hope that the Latvian 
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mass media and in particular public 
broadcasters, would continue to provide 
correct information to local and global 
audiences.

She also thanked the Culture Ministry, 
one of the initiators of the discussion, 
the Danish Cultural Institute, the Danish 
embassy in Latvia, plus Denmark’s 
Ambassador to Latvia, Hans Brask, for 
helping with the organisation of the event.
Ventspils nafta terminals recognized as 
the best employer in Kurzeme

BNN:  February 26, 2016
On Thursday, 25 February, Ventspils 

nafta terminals received the award in the 
Best Employer in Kurzeme category for 
the second consecutive year. This award 
is offered by CV-Online Latvia personnel 
selection portal.

Kurzeme’s most demanded employer 
is VNT, Zemgale’s – Dobeles dzirnavnieks, 
Vidzeme’s – Cēsu alus and Latgale’s – 
Latvijas maiznieks.

«We are honoured to receive this 
award the second time. Employees are 
our company’s most valuable asset. 
We care for their welfare every day. We 
do that by offering social guarantees, 
securing self-development opportunities 
and by continuously improving the work 
environment. This award is proof of all 
the hard work we’ve put in caring for our 
employees, and it further motivates us to 
continue improving the work environment 
of our company,» – admits VINT personnel 
specialist Jana Pilugina.

In order to keep improving work 
experience for employees, VNT regularly 
carried out activities to improve the 
work environment. For example, VNT 
has procured industrial bicycles so that 
employees would be able to quickly 
move around the company’s 100 ha 
territory. New ergonomic office tables have 
been procured for office workers. The 

company also has locations for lunches 
and meetings in outdoor environments. 
A special healthcare point was created 
last year. There, employees are offered 
massage chairs, blood pressure measuring 
services and other ways of measuring and 
improving one’s mental state. Training and 
career development events (experience 
exchange travel opportunities and teamwork 
development seminars) are organized often 
as well. Employees attend international 
expos in order to introduce innovative and 
convenient solutions to personal security 
and further improvements of the work 
environment.

VNT also invests in the development of 
Ventspils. Last year, VNT supported multiple 
notable events in Ventpils. Equipment was 
procured for North Kurzeme’s Regional 
Hospital, schools in which VNT employees’ 
children are taught were supported in 
various ways. VNT also secured 18 work 
practice spots for students from other 
countries, as reported by the company.

Other institutions also welcome 
VNT’s efforts. Last year, VNT received 
Environmental Protection and Regional 
Development Ministry’s and European 
Commission’s ‘Cyclist Friendly’ award and 
Labour Inspectorate’s ‘Golden Helmet’ 
award for reducing work environment 
threats.
Latvian Saeima supports presidents 
initiative to strengthen the state security

BNN:  February 26, 2016
On Thursday, 25 February, Latvian 

Saeima approved amendments to the 
National Security Law and National 
Armed Forces Law proposed by President 
Raimonds Vejonis. Laws were amended in 
order to enhance the duties of state officials 
and institutions in the event of war.

Amendments state – if the Cabinet 
of Ministers is delayed in its duties 
during wartime, the State President’s 
appointed supreme commander will take 
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on the necessary functions and lead the 
country’s defence. In order to secure 
effective cooperation between the supreme 
commander and the government during 
war, it is expected that the supreme 
commander or his appointed representative 
will be allowed to take part in government 
meetings as an advisor.

Amendments will establish the duty 
of the Defence Minister, National Armed 
Forces Commander and army units to 
respond immediately in the event of a 
military aggression. If that happens, every 
National Armed Forces unit commander 
will be obligated to respond to military 
aggression without waiting for an official 
order. The supreme commander of Latvia’s 
national armed forces has to inform the 
Defence Ministry of all military defence 
measures. In accordance with the State 
Defence Plan, the defence minister has to 
inform the president, Saeima praesidium 
and the prime minister to carry out state 
defence activities, as stated in amendments.

It is also stated in new rules – in times 
of war or in the event of extraordinary 
circumstances, a meeting of the government 
can be allowed to take place and decisions 
to be approved if as little as three members 
of the government and prime minister take 
part in the meeting.

Amendments also include a definition of 
war time, stating that war time is established 
if an external enemy carries out an attack 
or other actions aimed against the country’s 
independence, constitutional order or 
territorial integrity.

Chairman of Saeima’s Defence, Interior 
and Corruption Committee Ainars Latkovskis 
had previously said about amendments: 
«Amendments to the laws are necessary in 
order to provide a clear and unambiguous 
decision-making mechanism in situations 
of war and to make sure that state officials 
and institutions to prevent threats to 
state independence, constitutional order 

and territorial integrity more effectively. 
Amendments are especially important 
under current conditions, because the 
security situation in Europe has changed. 
The same applies to the definition of war.»

«Today we enhance our position to 
prevent any threats to our country’s 
independence constitutional order and 
territorial integrity,» – said President 
Raimonds Vejonis, expressing his gratitude 
for the Saeima’s decision to support his 
proposed amendments to laws of national 
security.

«I will stay where I am and so will you 
– the words spoken on 17 June 1940 will 
never be possible again,» – added Vejonis.

At the same time, the president called 
to continue work on future improvements 
of the national security system. «We have 
to secure the necessary state defence 
budget size and enhance cooperation 
with allies. State institutions should closely 
follow geopolitical challenges in order to 
be able to enhance the country’s reaction 
capabilities,» – said Vejonis.
China values Latvia as a stable partner 
in the Baltic Region

BNN:  February 26, 2016
Latvian Foreign Ministry’s deputy state 

secretary Eduards Stiprais visited China on 
25-26 February. In China, he led Latvia’s 
delegation in political consultations between 
foreign ministries of the two countries and 
political consultations. He also opened the 
16+1 cooperation initiative’s culture year.

During consultations, the political 
director emphasized dynamic relations 
between the two countries and ever-
growing economic cooperation and called 
for a continuation of development in the 
field of transport and logistics, tourism, 
education and culture. Liu Haixing, head 
of the Chinese Foreign Minister’s advisor 
for European matters noted that China 
welcomes Latvia’s active involvement in 
16+1 events, adding that Latvia is a stable 
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and reliable partner in the Baltic region.
Political consultations covered matters 

regarding cooperation with the European 
Union and regional matters, as reported by 
Foreign Ministry.

On Friday, 26 February, Stiprais and 
Chinese foreign minister’s assistant Liu 
Haixing festively opened the Chinese – 
Central and Eastern European countries 
cooperation initiative’s culture year. Over 
the course of the year, 16+1 format plans 
to organize events meant to help develop 
education, tourism and cultural cooperation. 
This includes student exchange, art 
exhibitions and seminars for attracting 
Chinese tourists.

The 16+1 format is made up of China 
and 16 other countries: Albania, Macedonia, 
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Estonia, Latvia, Lithuania, Montenegro, 
Poland, Romania, Serbia, Slovakia, 
Slovenia and Hungary.

BNN had previously reported that Baltic 
Association – Transport and Logistics had 
emphasized multiple times the possibilities 
and advantages provided by the chance to 
develop good relations with China would 
bring and how Latvian authorities should 
play the lead role and make Latvia a leader 
in transport and logistics among Baltic 
States in the 16+1 format.
Average gross wage in Latvia grows 
6.8% to EUR 818 a month in 2015

RIGA, Feb 26 (LETA) - In 2015, the 
average gross monthly wage in Latvia rose 
6.8 percent or EUR 52 from 2014 to EUR 
818, maintaining the same growth rate 
a in 2014, the Central Statistics Bureau 
informed LETA.

Wage growth was faster in the private 
sector where wages climbed 7.9 percent 
over the year, while wages in the public 
sector rose 5.2 percent from 2014. Last 
year, the average gross monthly wage was 
EUR 799 in the private sector and EUR 

855 in the public sector. In the general 
government sector the average wage grew 
6.2 percent year-on-year to EUR 797.

In 2015, average monthly net wages 
and salaries constituted EUR 603 or 73.7 
percent of the gross wages and salaries; 
over the year the rise thereof was faster 
than increase of wages and salaries before 
taxes – of 7.6 percent. It may be explained 
by the reduction of personal income tax 
from 24 percent to 23 percent on January 1, 
2015. At the beginning of 2015, the national 
minimum wage changed as well – from 
EUR 320 to EUR 360 (increase of 12.5 
percent), thus affecting the average wages 
and salaries.

In 2015, the real net wages and salaries, 
considering consumer price increase of 0.2 
percent, rose by 7.4 percent.

Compared to 2014, in 2015 average 
number of salaried workers in the country 
recalculated at full-time units grew by 1 
percent, while the gross wages fund rose 
by 7.9 percent.

In 2015, the most rapid wage and salary 
increase was recorded in sectors with low 
labor remuneration: accommodation and 
food service activities – of 10.6 percent, 
real estate activities – of 9.9 percent, 
arts, entertainment and recreation – of 
9.3 percent, trade – of 9.0 percent, and 
manufacturing – of 8.5 percent. Notable 
wage and salary rise was observed also 
in information and communication sector 
(of 7.8 percent); in 2015, average wages 
and salaries in this sector were the second 
highest in the country.

Among the above activities, rise in 
wages and salaries in real estate and 
manufacturing sectors was influenced by 
the increase in wage and salary fund and 
drop in the number of full-time employees, 
while in other sectors increase was recorded 
in both – number of employees and wages 
and salaries.

In 2015, the number of salaried 
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workers reduced in energy sector, water 
supply, sewerage, waste management 
and remediation activities, as well as in 
construction.

In the fourth quarter of 2015, average 
monthly gross wages and salaries in Latvia 
accounted for EUR 844, and during the 
year they have increased by 7.4 percent. 
Compared to other quarters of 2015, the 
fourth quarter indicates the most notable 
rise in irregular premiums and bonuses, 
while regular wages and salaries went up 
by 6.1 percent during the year.

Compared to the fourth quarter of 
2014, in the fourth quarter of 2015 wages 
and salaries in public sector grew by 4.5 
percent, in general government sector – by 
4.9 percent, and in private sector – by 9.2 
percent.

Compared to the third quarter of 2015, 
gross wages and salaries in the country 
increased by 1.8 percent. Wages and 
salaries in the private sector rose by 1.7 
percent, in the public sector – by 1.9 
percent, and in general government sector 
– by 0.2 percent.

In the fourth quarter, net wages and 
salaries amounted to EUR 622 – an 
increase of 8.1 percent, compared to the 
fourth quarter of 2014.
Saeima approves restitution of five 
Jewish properties

25. february, 2016
Today Saeima passed legislation 

providing for the restitution of five pre-war 
properties in the final reading, reported 
Latvian Radio Thursday.

The move draws to a close a discussion 
that lasted for more than a year. 

The municipalities that currently own 
the above properties will turn the properties 
over to the Council of Jewish Communities 
of Latvia.

Ojārs Ēriks Kalniņš (Unity), chairman 
of the Saeima Foreign Affairs Committee, 
said he hopes that the final reading marks 
the end of the property restitution matter, 
at least during the term of the current 
parliament.

“I don’t see us raising up something 
new. At least not in the near future,” said 
Kalniņš, who discussed the matter with 
the US Special Envoy for Holocaust Issues 
Nicholas Dean during Dean’s Latvian visit in 
November. Kalniņš said no new demands 
for the restitution of other properties were 
raised during the meeting.

During the debate, some repeated 
the claim that the Council of Jewish 
Communities of Latvia cannot represent 
the complete Latvian Jewry.

Aleksandrs Kiršteins (National Alliance) 
read a letter by Rabbi Menachem Barkahan 
of the Shamir Jewish religious community, 
which claimed that the council does not 
represent all Latvian Jews, and does not 
participate in the upkeep of the Rīga Ghetto 
Museum.

The bill was supported by all the parties 
except some MPs from National Alliance, 
Latvia From the Heart and Regional 
Alliance.  

In January last year the Latvian 
parliament decided to start reviewing 
the proposal for return of five properties 
that used to belong to Latvia’s Jewish 
community before World War II to the Riga 
Jewish Community.

Three of these properties are situated 
in Rīga, one in Latvia’s seaside town of 
Jūrmala, and one in Kandava, a town in 
western Latvia. They are to be returned to 
the Latvian Council of Jewish Communities.

The Jewish diaspora has claims against 
a total of 270 properties. 
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