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Nepieciešami savi bruņotie spēki
Prezidents uzrunā jaunos ģenerālus
30.
maijā
Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī svinīgā
ceremonijā
piešķīra ģenerālmajora pakāpi Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Apvienotā
štāba priekšniekam, NBS komandiera
vietniekam, brigādes ģenerālim Imantam Ziediņam, bet brigādes ģenerāļa

pakāpi – pulkvedim, NBS Apvienotā
štāba priekšnieka vietniekam atbalsta
jautājumos Kasparam Zdanovskim un
pulkvedim, Aizsardzības ministrijas
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra vadītājam Ervīnam
Kopeikam.
Piešķirot virsnieka dienesta pakāpes, Valsts prezidents sacīja:
„Karš, ko izraisījis Krievijas ie-

brukums Ukrainā, skaidri parāda:
mums un ikvienai demokrātiskai
valstij ir nepieciešami savi bruņotie
spēki. Mēs zinām no vēstures, ka šī
nepieciešamības apziņa ne vienmēr
ir pietiekoši stipra. Mēs arī zinām,
ka ilgstošas labvēlīgas politikas gadījumā šī apziņa, ka brīvība un sava
Turpinājums 11. lpp.

Saeimas vēlēšanas
Noteikts ievēlamo deputātu skaits
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
ceturtdien, 2022. gada 2. jūnijā, apstiprināja 14. Saeimas vēlēšanu apgabalos
ievēlamo deputātu skaitu. Rīgas vēlēšanu apgabalā 14. Saeimas vēlēšanās būs
36 deputātu vietas, Vidzemes vēlēšanu
apgabalā – 26 deputātu vietas, Latgales
un Zemgales vēlēšanu apgabalos katrā
pa 13 deputātu vietām, bet Kurzemes
vēlēšanu apgabalā – 12 deputātu vietas.
Salīdzinot ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, deputātu vietu skaits
Rīgā un Vidzemē palielinājies par
vienu vietu, savukārt Latgalē un Zemgalē samazinājies par vienu vietu, bet
Kurzemē palicis nemainīgs. Deputātu
vietu skaita palielinājums Rīgas vēlēšanu apgabalā saistīts galvenokārt ar
vēlētāju skaita pieaugumu ārvalstīs, jo
atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam
ārvalstīs reģistrēto vēlētāju skaits pieskaitāms Rīgas vēlēšanu apgabala vē-

lētāju skaitam. Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaits pieaug jau
kopš 5. Saeimas vēlēšanām, kad toreiz
šajā vēlēšanu apgabalā parlamentā ievēlēja 24 deputātus.
Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale,
Kurzeme un Zemgale, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti.
Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam,
katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus
mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Ārvalstīs
dzīvojošie vēlētāji pieskaitāmi Rīgas
vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem šī gada 31. maijā
valstī bija reģistrēti 1 541 279 balsstiesīgu pilsoņu. No tiem Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrēti 563 356 vēlētāji

(404 808 vēlētāji Rīgas pilsētā, bet
158 548 – ārvalstīs), Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 395 630, Latgales vēlēšanu apgabalā – 195 643, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 206 194, bet Kurzemes
vēlēšanu apgabalā – 180 456 vēlētāji.
Vēlēšanu apgabalos ievēlamo deputātu skaitu izmanto arī, lai noteiktu, cik
kandidātu partijas un partiju apvienības drīkst iekļaut attiecīgā vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstā, – Saeimas
vēlēšanās šis skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt apgabalā ievēlamo
Turpinājums 15. lpp.

9HRLINH*gjjaac+

Laikraksts „Latvietis“

2. lpp.

Trešdien, 2022. gada 8. jūnijā

„3x3“ saieti atgriežas
Latviešu ģimenes pulcēsies Mālpilī

kurā to varēs iepazīt no
dažādiem skatu punktiem.
Kā jau ierasts latviskajos saietos, vakaros iepazīsim vietējo kultūras
dzīvi, sportosim, dziedāsim, griezīsim dančus un
nīksim.
Mālpils saietu rīko
Auziņu ģimene no Siguldas – Baiba un Rolands, kā arī viņu trīs
meitas Madara, Dārta
un Elīza.
Tā kā nu Mālpils iekļauta skaistajā, sakoptajā Siguldas novadā,
3X3 saietā varēs iepazīt
šī novada interesanto un
bagātīgo vēsturi, dabas
krāšņumu un vērtīgo Mālpils 3x3 darba grupas batikošana.
kultūras
mantojumu.
Tuvu saieta norises vietām ir Mālpils dabas
taka, avoti, parks, muiža, pludmale nes, Valmiermuižas alus, Tarzāns,
un citas skaistas apkārtnes vietas, Rāmkalni, Kanclers u.c.
kurp saieta dalībnieki varēs doties
Ilze Kuzmina,
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Jau 10. jūlijā, pēc divu
gadu pārtraukuma, latviešu
ģimenes
atkal pulcēsies
3x3 saietā –
šīs
vasaras
pirmais saiets
nor isināsies
Mālpilī.
Mālpils saieta vadmotīvs ir
koks. To pazīstam gan kā lietas
koku, gan plosta baļķi, meža pamatu un pasaules plaušas. Tas ir arī
dzimtas koks, Austras koks, Svētais
koks, Dzīvības koks, Pasaules koks.
Koks, kas savieno divas pasaules.
Tāpēc Mālpils saietā viss grozīsies
par un ap koku tagad un senāk: gaidāma gan praktiskā darbošanās ar
koku un dabas iepazīšana, gan savas dzimtas sakņu spēka apzināšanās, gan augšana gaismā ar Austras
koku.
Kā allaž, saietā būs gan ievirzes
bērniem un pusaudžiem, gan arī pieaugušajiem. Un, kā vienmēr, būs gan
praktiskās ievirzes, kur saieta dalībnieki mācīsies ko noderīgu un latvieša garam atbilstošu paveikt ar savām
rokām, gan arī garīgās ievirzes, kur
vairāk jāklausās sevī un vadītājā un
jādomā.
Piemēram, bērni varēs iepazīt
dabu un mežu zaļās dabas un vilku mācības ievirzēs, kā arī atraisīt
radošumu, darbojoties ar koku un
mālu, iepazīt folkloru un sportot.
Pusaudži kopā ar Lauru Kuški gatavos brokastis, bet ar Pēteri Reiteru izbaudīs teātra un improvizācijas
sajaukumu.
Tikmēr pieaugušie būs gaidīti ievirzēs par latviskajiem rituāliem pie
Ineses Krūmiņas, dzimtas sakņu
spēku pie Aloidas Jurčenko, runas
mākslā pie Ārijas Stūrnieces un, protams, ģimeņu seminārā, kuru vadīs
3×3 mamma Līga Ruperte kopā ar
Māru Tupesi no ASV.
Savukārt kopā ar Andri Tomašūnu ievirzē Mālpils cilvēku saknes varēs iepazīt vietējos ļaudis un
caur viņu pieredzi iepazīt, kas mūs
katru notur dzimtajā zemē. Praktiskajās ievirzēs gaidāma rotu kalšana,
koka tauru darināšana, ēst gatavošana, ceļošana un aušana, kā arī lapu
nospiedumu batikošanu uz auduma
(ecoprint tehniku), kas, šķiet, ir pilnīgs jaunums 3X3 norisēs un ļaus
saieta dalībniekiem tikt pie oriģināliem, lapu nospiedumiem rotātiem
tērpiem. Batikošanas ievirzi jau izmēģinājuši saieta rīkotāji un darba
grupa un atzinuši par ļoti saistošu un
noderīgu.
Būs īpaša kokam veltīta ievirze,
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Sveicināti, lasītāji!
Beļģija ir pakļāvusies
Krievijas propagandai un
novākusi 2018. gadā Zedelgemā uzstādīto pieminekli „Latvijas stāvstrops
brīvībai“. Nožēlojami. Ierosinājums veidot un uzstādīt pieminekli nāca tikai un vienīgi no Beļģijas puses,
kura pierunāja Latvijas Okupācijas muzeju ziedojumu veidā savākt pieminekļa
tapšanai EUR 50 000. Zedelgemas pašvaldība no savas puses finansēja pieminekli arī ar EUR 50 000. Tagad paši iniciatori ir nojaukuši pieminekli Brīvībai.
Zedelgemas pilsētas mēra Anikas
Vermeulenes 2017. gadā parakstītajā līgumā starp Latvijas Okupācijas muzeja biedrību un Zedelgemas pašvaldību
rakstīts: „Piemineklim simboliski jāattēlo brīvības jēdziens un jāatgādina par
latviešu (baltiešu) karagūstekņiem, kuri
bija ieslodzīti Zedelgemas karagūstekņu
nometnē 1945.-1946. gadā, kā arī vēsturiskās Zedelgemas un Latvijas saites,
kas izveidojušās no šīs pēckara epizodes.
Piemineklim arī jāatsaucas uz Latvijas
Brīvības pieminekļa maketu, ko latviešu
kara gūstekņi izveidoja Zedelgemas kara
gūstekņu nometnē 1945. gada novembrī.“
Anika Vermeulene vēl arvien ir
Zedelgemas mērs, un viņas vadītā
pašvaldība pieņēma lēmumu vispirms
atņemt nosaukumu laukumam „Brīvības laukums“ („Brivibaplein“) un pēcāk nojaukt pašu pieminekli.
Krievija un tās atbalstītāji vērsa spēcīgu propagandas kampaņu pret pieminekli,
sākot jau pirms tā uzstādīšanas. Piemineklis it kā slavējot naciķu kara noziedzniekus. Ja arī Zedelgemā starp latviešu leģionāriem bija atsevišķi kara noziedznieki,
tas nekādi nedrīkst atsaukties uz visiem
citiem, kuri karoja, ne pret Beļģiju, bet
gan pret Latvijas okupētājvalsti Padomju
Savienību. Viņu mērķis nebija cīnīties par
nacistisko Vāciju vai iekarot svešu zemi,
bet gan atvairīt otro Padomju okupāciju.
Ja vēl būtu izdevies atbrīvot tūkstošus latviešu, kuri bija ieslodzīti Sibīrijas gulagā,
tad uzdevums patiešām skaitītos izpildīts.
Diemžēl, gulagam drīz vien piebiedrojās vēl desmitiem tūkstošu latviešu, bet jau 1949. gadā Beļģija kļuva
viena no pretpadomju alianses NATO
dibinātājvalstīm.
Šodien visa pasaule var redzēt, kā
uzvedās Krievijas armija tās misijā
„atbrīvot“ Ukrainu, un kāpēc jācīnās
pret to. Piemineklis šiem pašiem „atbrīvotājiem“ Uzvaras parkā Pārdaugavā ir vienkāršs vēstures viltojums,
slavinādams armiju, kuras mērķis bija
iekarot Austrumeiropa, ne to atbrīvot,
un kuras organizētā veidā pastrādātie
kara noziegumi ir acīmredzami.
Piemineklis Brīvībai Zedelgemā un
piemineklis atbrīvotājiem-okupantiem
Pārdaugavā nav salīdzināmi.
GN

STĀVAM AR UKRAINU!

BALTIEŠU AIZVESTO PIEMIŅAS ATCERE MELBURNĀ
Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 14.00
Melburnas Latviešu namā
3 Dickens Street, Elwood.
Goda viesis Darius Degutis, Lietuvas vēstnieks Austrālijā.

„Baltiešu deportāciju piemiņas atcere; Ukraina, Krievija
un nepieciešamība aizstāvēt Baltijas valstis.“
Dziesmoti priekšnesumi: mājas kori „Daina“ un „Veseris“,
viesu kori: lietuviešu „Dainos Samburis“,
igauņu vokālais ansamblis un „Ukraiņu apvienotais koris“.
Pēc sarīkojuma visi aicināti pakavēties kafejnīcā „Rīga“.
Ieejas ziedojumi par labu Ukrainai.
Tuvāka informācija: https://www.ukrainecrisisappeal.org
Sarīkojuma norise angļu valodā.
Rīko MLOA sadarbībā ar Melburnas lietuviešu un igauņu saimēm.

Gadskārtējā akcijā

Atbalstiet Daugavas Vanagu palīdzības darbu!
1945. gadā Zēdelghemas
gūstekņu
nometnē Beļģijā, kad dibināja Daugavas Vanagu
organizāciju, viens no
dibinātāju mērķiem bija
palīdzības darbs. Vairāk nekā septiņdesmit gadus vēlāk šis
darbs nav beidzies. Daugavas Vanagi
vēl joprojām ir palīdzības organizācija, palīdzību sniedzot ne vien bijušajiem leģionāriem, bet arī jauniešiem,
daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm
un Latvijas Zemessargiem. Šis atbalsts
tiek sniegts ne tik vien Latvijā, bet arī
šeit – Austrālijā.
Daugavas Vanagi vieni šo darbu
nespēj veikt, un tāpēc mēs griežamies
pie tautas, aicinot palīdzēt, ziedojot
gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcijā.
2022. gada līdzekļu vākšanas akcija ir
sākusies un beigsies 30. jūnijā. Ziedosim katrs pēc savām spējām. Neviens

ziedojums nav par lielu vai par mazu.
Katrs dolārs palīdzēs mūsu tautas nākotnei.
Kaut šīgada līdzekļu vākšanas akcijas mērķi ir tie paši kā iepriekšējos
gadus – bijušajiem leģionāriem, daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm Latvijā, jaunatnei, Latvijas Zemessargiem
un nacionālpolitiskam darbam kā Latvijā, tā ārpus Latvijas, vēlamies izcelt
tieši atbalstu mūsu Zemessargiem. To
darām, ņemot vērā pašreizējo stāvokli
netālu no Latvijas robežām – Ukrainā.
Kara stāvoklis Ukrainā turpinās, un ja
tas pasliktināsies, būs arī tā nepatīkamā iespēja, ka karš varētu arī tikt līdz
Latvijas robežām. Tādā gadījumā būs
nepieciešami ne vien tautas Nacionālie bruņotie spēki, bet arī Zemessargi.
Latvijas zemessargiem finansiālais
stāvoklis ir tāds, ka viņiem vienmēr
Turpinājums 8. lpp.
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Pilnsapulces dalībnieki. Runā Dāvids Dārziņš.

Melburnas latviešu draudze aicinās jaunu mācītāju
Bijusī adelaidiete atgriežas Austrālijā

Pilnsapulces dalībnieki balso.

nav savs garīdznieks, pie kā var uzreiz
griezties vajadzības gadījumā. Tā valde nolēma apskatīt iespēju meklēt pastāvīgu mācītāju. P. Saulītis papildināja, ka arhibīskapei Laumai Zušēvicai
bija pienākušas ziņas, ka kādreizējā
adelaidiete, mācītāja Helga Jansone,
pēc ilgu gadu kalpošanas kā latviešu,
tā Amerikas luterāņu draudzēs ASV
domā par atgriešanos Austrālijā un
labprāt kalpotu kādā latviešu luterāņu
draudzē. Tā MLELD valde nolēma uzsākt sakarus ar mācītāju Jansoni.
Draudzes locekļiem un tautiešiem
Melburnā bija iespēja redzēt mācītājas Jansones sagatavotu Reformācijas
dievkalpojumu 2021. gadā. Tad mācītāja ziņoja draudzes valdei, ka 2022.
gada sākumā būšot Austrālijā, lai tiktos ar ģimeni, un labprāt vadītu dievkalpojumu. Tā draudzes locekļi un citi
melburnieši varēja piedalīties divos
mācītājas Jansones vadītajos dievkalpojumos – vienu februārī un otru –
pulkveža Kalpaka un Studentu Rotas
piemiņas dievkalpojumā martā. Atsauksmes bija ļoti pozitīvas, un valde
nolēma turpināt sarunas ar iespējamo
jauno draudzes ganu.
Pēteris Saulītis tuvāk iepazīstināja klātesošos ar mācītāju Jansoni, paskaidrojot, ka viņa ir dzimusi un uz-

augusi Adelaidē ļoti
latviskā ģimenē. Mācītāja Jansone gribējusi būt mācītāja jau
no jaunības un labprāt būtu to darījusi
Austrālijā, bet Luterāņu baznīca Austrālijā neordinē sieviešu
mācītājas, un tā Helga Jansone nolēma
pārcelties uz ASV un turpināt teoloģijas studijas, kuras sekmīgi nobeidza.
Mācītāja Jansone vairāk nekā trīsdesmit gadus kalpo kā luterāņu mācītāja
ASV gan amerikāņu, gan arī latviešu
draudzēs. Mācītāja uzaudzinājusi divus dēlus, kuri tagad abi pārcēlušies
uz dzīvi Austrālijā. Helgas Jansones
vecāki abi arī dzīvo Adelaidē, un šo
iemeslu dēļ viņa nolēmusi pārcelties
atpakaļ uz Austrāliju. Kad radās iespēja atkal kalpot latviešu draudzē, Helga
Jansone to nopietni apsvēra un nolēma
to pieņemt, ja tiktu piedāvāts.
Pilnsapulces dalībniekiem tika paskaidrots, ka citu kandidātu amatam
nav, un pēc valdes domām mācītāja
Helga Jansone būtu ļoti laba un piemērota mācītāja draudzei.
Tālāk pilnsapulcē tika apsvērts,
Turpinājums 9. lpp.
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S v ē t d i e n ,
2022. gada 29. maijā,
uz Melburnas Latviešu
evaņģēliski luteriskās
draudzes (MLELD) ārkārtēju pilnsapulci ieradās vairāk nekā 30 draudzes locekļu, kuriem rūp draudzes
nākotne. Pilnsapulcei bija tikai viens
svarīgs darba kārtas punkts – pārrunas
par jauna mācītāja aicināšanu garīgi
vadīt draudzi.
Pilnsapulci
atklāja
draudzes
priekšnieks Kārlis Kasparsons un
pateicās draudzes locekļiem par interesi un piedalīšanos. Pilnsapulci vadīja
priekšnieka vietnieks Pēteris Saulītis,
un pēc formalitātēm varēja sākties
pilnsapulces darbs.
Pēteris Saulītis klātesošiem paskaidroja, ka pēc mācītāja Daiņa
Markovska atteikšanos no amata un
atgriešanos Latvijā valde nolēma aicināt dievkalpojumus vadīt viesu mācītājiem, tā dodot baznīcēniem iespēju
piedalīties vairāku mācītāju vadītajos dievkalpojumos. Kad 2020. gadā
izcēlās Covid-19 pandēmija, iespēja
viesu mācītājiem ierasties no citām
pavalstīm stipri samazinājās. Daudzi
draudzes locekļi bija arī izteikušies,
ka ir grūti kristīgi dzīvot, ja draudzei
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DV Melburnas nodaļa atceras

Kurzemes Cietokšņa kaujas, Baltā Galdauta dienu un Mātes dienu

FOTO Daila Piksone

FOTO Ilze Ābele

šai dienā bija 3 leģionāri.
Ģimenes bija sarunātas nodrošināt, cik iespējams, lai
mūsu Goda viesi – leģionāri būtu klāt. Viens nevarēja
ierasties veselības dēļ.
Ar pārsteigumu dzirdot savus vārdus Gunārs
Klauss, Voldemārs Balodis
un Jānis Lešinskis ieņēma
vietas klātesošiem priekšā.
Stāstā Ilze minēja, ka
sakarā ar valdības likumiem, kovida dēļ nevarējam oficiālā Daugavas
Vanagu 75 gadu atceres
sarīkojumā, ne arī personīgi pasniegt velti viņiem.
Viss 2021. gads bija dēvēts
Daugavas Vanagu 75 gadu
svinību gadu. Nolēmām, ka
bija svarīgi, lai šī velte tiek
nogādāta mūsu esošajiem
leģionāriem, un tamdēļ
vienīgā izeja bija nosūtīt šo
velti pa pasta ar pavadvēstuli, ko DVMN priekšsēdis Leģionāru piemiņas velte.
Jānis Kārkliņš sagatavoja
un personīgi parakstīja.
mūsu Melburnā esošajiem leģionāriem
Paldies Dievam, ka to izdarījām, ar viņu ģīmetnēm, vārdiem un dzimjo neilgi pēc tā leģionārs Ilgvars Lecis šanas datiem ozolā. Apakšā ir vārdi –
aizgāja mūžībā. Velte pati tika sagata- Veltījums Melburnā dzīvojošiem levota ar krietnu Roksijas Reiteres un ģionāriem, Daugavas Vanagu 75 gadu
grafiskā mākslinieka Greg Vaitlova jubilejā no DV Melburnas nodaļas.
darbu. Mēs pateicamies viņiem par izSekoja Atzinības rakstu pasniegcili izpildīto darbu.
šana. Kopā bija 8 saņēmēji par darba
Ilze lūdza Jānim Kārkliņam no- velti un atbalstu Daugavas Vanagu
lasīt pavadvēstuli leģionāriem visiem organizācijai. Daugavas Vanagu Auspriekšā. Pavadvēstulē ir izteikta dziļa trālijas Atzinības raksti: Dāvidam Vēpateicība mūsu leģionāriem par viņa jiņam, Ivaram Mirovicam. DV Cenpašaizliedzīgo velti savai zemei un trālās Valdes Atzinības raksti: Maigai
tautai. Velte šim sarīkojumam tika Bērziņai, Mārai Piksonei, Ingrīdai
palielināta, un mēs lūdzām visiem Houkai (Hawke).
trim leģionāriem to atklāt klātesošiem
Turpinājums 7. lpp.
priekšā. Velte ir salikta fotogrāfija no

FOTO Daila Piksone

Melburnas Daugavas Vanagu mītnē sanāca ap 60 biedru un viesu,
lai atzīmētu šīs svarīgās
atceres. Ar godu noritēja
šīs dienas programma.
Klātienē bija sejas,
kuras nebijām redzējuši
kādu laiku, kā arī trūka dažas parastās
sejas.
Visi piecēlās kājās, karoga ienešanai. Karoga sardzē bija Dāvids Vējiņš,
Greg Vaitlovs (Whitelaw) un Markus Dragūns. Nodziedājām mūsu tautas himnu Dievs, svētī Latviju!
Ilze Ābele novadīja svētbrīdi ar
atgādinājumu, ka tāpat kā Dievs deva
savu vienpiedzimušo dēlu mirt mūsu
grēku piedošanai un mūžīgās dzīvošanas iegūšanai, mūsu leģionāri arī deva
savas dzīves savai tautai un zemei. Tā
ir visdziļākā mīlestība.
Jānis Kārkliņš, DVMN priekšsēdis, savā uzrunā stāstīja par Kurzemes kaujām. Viņš aizraujoši pieminēja
viņa vectēva stāstu šajās kaujās, viņa
evakuēšanu uz Vāciju rehabilitācijas
dēļ un nolemšanu atgriezties pie saviem puišiem Latvijā, kur neilgi pēc
atgriešanās viņš krita.
Jānis skaidru vārda bildi uzgleznoja par Balto Galdautu dienu, ko tas
nozīmē Latvijai un pateicās visiem
tautas brīvības cīnītājiem. Tos nevienu
mēs nedrīkstam aizmirst.
Jānim tad bija prieks uzņemt jaunu
DVMN biedri – Aija van Oosterom ar
DV solījuma nodošanu pie karoga. Aijai tika pasniegta DV nozīme un rozes.
Ilze Ābele DVMN Vanadžu vārdā
deva paskaidrojumu par Melburnas
Vanadžu sagatavoto velti mūsu esošajiem leģionāriem DV organizācijas 75
gadu atcerei.
Esam laimīgi, ka mūsu klātbūtnē

DV apbalvojumu saņēmēji. Pirmā rindā no kreisās: I. Houka Melburnā dzīvojošie leģionāri. No kreisās: DV Mel(Hawke), M. Bērziņa, I. Ābele. Otrā rindā: M. Piksone, M. Bal- burnas nodaļas priekšsēdis J. Kārkliņš; leģionāri –
cere, D. Vējiņš, J. Vīksne, I. Mirovics.
sēž J. Lešinskis, stāv G. Klauss, V. Balodis.
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Delegāti sapulces laikā.

DV ASV 72. Delegātu sapulce „Garezerā“
Atkal varēja noturēt klātienē

Delegāti un viesi.

ra Kursieša ievadrunu un goda viesa,
PBLA priekšsēža Pētera Blumberga,
uzrunu. Sekoja apsveikumi no ALA
kasieres Anitas Grīviņas un Garezera
pārstāvja Uģa Grīnberga. Klātesošie
noklausījās un arī paši, dziedot dziesmas piedalījās, uzvedumā, kuru bija
sagatavojusi Ildze Rudzīte, un izpildīja Gunārs Kancs, Lauris Rožkalns,
Nora Ceriņš un Ilze Haznere ar Līgas
Zemesarājas klavieru pavadījumu.
21. maija rītā plkst. 9.00 Andris
Kursietis atklāja sapulces oficiālo
daļu. Latvijas Republikas vēstnieks
ASV Māris Selga bija atsūtījis sveicienus delegātu sapulcei. Anita Grīviņa nolasīja arī apsveikumu no ALA
priekšsēža Mārtiņa Andersona.
Par sapulces vadītāju tika ievēlēts
Egils Apelis un par vietnieku Andris
Kursietis. Delegātu sapulcē piedalījās
septiņas apvienības ar 15 delegātiem
un 37 mandātiem. Pārsvarā sapulces
laikā tika debatēts par ziedojumiem
un par organizācijas nākotni. Kā jau
zināms, DV organizācijas galvenais
mērķis ir palīdzība leģionāriem. Ivars
Zuševics piebilst, ka kopš 1994. gada
saziedots un izgājis caur biedrību 12,9
miljoni eiro. Tā ir ļoti iespaidīga summa. Bet leģionāru skaits ar katru gadu
paliek arvien mazāks. Uz šo brīdi ir
vairs palikuši tikai 67 leģionāri. Tā-

pēc biedrībai būtu jāatrod jauni mērķi, lai turpinātu savu darbību. Andris
Kursietis piebilst, ka šis jautājums jau
tika pacelts dažus gadus atpakaļ. Līga
Nutere domā, ka varbūt vajadzētu
pievērsties aprūpei tieši vietējiem cilvēkiem. Lai varētu atbalstīt, ja kāds
nokļuvis grūtībās, vai arī vecuma dēļ
nav vairs spējīgs apmeklēt pasākumus.
Viņa minēja par piemēru, ka 95 gadus
veca biedre nav atstājusi māju jau ilgāku laiku, un deju grupa aizbrauca uz
viņas māju un viņas 95 gadu jubilejā
uzveda koncertu.
Andris Kursietis ziņo, ka šogad
Klīvlandē no 24.-26. jūnijam notiks
DV Centrālās Valdes sēde, kur tieši šis
jautājums tiks dziļi pārrunāts. Piedalīsies arī DV priekšnieks Aivars Sinka
no Latvijas, kā arī valdes locekļi no
citām valstīm.
Delegāti arī apspriež jautājumu, kā
labāk sadarboties ar Garezeru, jo gan
zemes valdei, gan vairākām apvienībām pieder Garezera akcijas. Tika
uzsvērts, ka apvienībām, kuras likvidējas un tur Garezera akcijas, tās vajadzētu nodot DV ASV zemes valdei.
Tika izvirzīts priekšlikums ievēlēt koordinatoru par Garezera jautājumiem,
arī ieskaitot balsošanas tiesības. Par
Turpinājums 7. lpp.
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Pēc divu gadu pārtraukuma Daugavas Vanagu (DV) delegātu sapulci
atkal varējām noturēt klātienē.
Šogad par sapulces vietu tika izvēlēta skaista vieta – latviešu centrs Garezers. Daba, tuvojoties Garezeram,
liek atcerēties Latvijas Zemgales novadu ar pārredzamiem, skaisti apsētiem
līdzenuma laukiem, kur aramzeme
mijas ar sulīgo zaļumu. Skaisti sakoptas mājiņas ceļa malās ar smaržīgiem
ceriņu puduriem. Nākošais, kas tik ļoti
atgādina Dzimteni, ir mežs. Tā smarža, kas mijas ar tik pazīstamo naktsvijoļu un maijpuķīšu smaržu. Tā smaržo
tikai Latvijas meži pavasarī. Laikam
jau ne velti latvieši izvēlējās šo vietu
un izveidoja savu nometni. Viņi caur
savām skumjām, zaudējumiem un mīlestībā pret Latviju izaudzējuši un paši
auguši kopā ar šo mežu, pļavām un
vienreizēji skaisto ezeru. Te latvietību
var sajust ik uz soļa...
Un tā Daugavas Vanagu ASV
72. Delegātu Sapulces atklāšana sākās
20. maijā ar vakariņām pie galdiem ar
ukraiņu nacionālās krāsās izveidotiem
galdu rotājumiem. Par gardajiem latviskajiem ēdieniem katru dienu rūpējās un tos gatavoja čaklās saimnieces
Mārīte Grinberga un Ligita Matisone. Pēc vakariņām delegāti un viesi
noklausījās DV ASV priekšnieka And-
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Iesvētības Sietlā
Trīs jaunas draudzes locekles

FOTO Māris Bērziņš

Svētdien, 22. maijā, skaistā, saulainā rītā
Sietlas Latviešu ev. luteriskā baznīcā prāveste Daira Cilne iesvētīja trīs jaunietes: Lilju
Puru, Ainu Šulcu un
Lailu Zommeri.
Pēc dievkalpojuma iesvētīto ģimenes un draugi pulcējās Latviešu nama
Lielajā zālē uz bagātīgo svētku mielastu. Sietlas draudze apsveic jaunās
draudzes locekles!
Inta Vīsta (Wiest)
Laikrakstam „Latvietis“
No kreisās: Draudzes priekšnieks Jānis Šulcs, Aina Šulca, Lilja Pura, Laila
Zommere, prāv. Daira Cilne.

DV ASV 72. Delegātu sapulce...
koordinatoru tika ievēlēts Mārtiņš
Stāks, par vietnieku Gunārs Kancs.
Tika apspriests arī jautājums par
DV ASV Vanadžu priekšnieces amata
likvidēšanu. Līga Nutere skaidro, ka
ASV vanadzes darbojas kopīgi valdē ar
vanagiem un kā Vanadžu priekšniecei
viņai nav nekādu atsevišķu pienākumu, kā reizi gadā pārsūtīt ziņas, kuras
saņemtas no CV Vanadžu priekšnieces,
tāpēc nav nozīmes šo amatu paturēt.
Delegātu sapulce nolemj šo amatu likvidēt un uzdod statūtu komisijai izdarīt
attiecīgus labojumus statūtos. Andris
Kursietis piebilst, ka jautājums par
Vanadžu priekšnieces amata likvidēšanu neattiecas uz DV apvienībām, tikai
zemes valdes līmenī; katra apvienība
var rīkoties pēc saviem ieskatiem.
DV ASV sapulces delegāti izteica
savu atbalstu Ukrainai viņu cīņā par
brīvību pret Krievijas uzbrukumu.
Aicinām visus latviešus ziedot Uk-

DV Melburnas nodaļa atceras
Turpinājums no 5. lpp.

DV krūšu nozīmes zeltā: Maijai
Balcerei, Jurim Vīksnem, Ilzei Ābelei.
Vairākus gadus nebijām dzirdējuši
spēlētas klavieres mūsu mītnē. Pianiste Zane Ritere pagodināja mūs un nospēlēja jauku Šopēna Valsi Op.69 nr. 1.
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Turpinājums no 6. lpp.

No kreisās: DV ASV priekšnieks Andris Kursietis, sapulces vadītājs Egils Apelis, PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs.
rainas militārajām un humanitārajām
vajadzībām. Ivars Zuševics ziņoja,
ka šogad no 14. jūnija akcijas iegūtie
ziedojumi visi tiks nosūtīti Ukrainas
atbalstam, un uz doto brīdi jau ir saziedota ievērojama summa.
DV ASV delegātu sapulce izteica
pateicību goda viesiem PBLA priekšsēdim Pēterim Blumbergam, ALA
pārstāvei/kasierei Anitai Grīviņai un

Garezera pārstāvim Uģim Grīnbergam. Izteica arī pateicību čaklajām un
viesmīlīgajām saimniecēm Mārītei
Grīnbergai un Ligitai Matisonei.
Sēdi slēdza vienojoties kopīgā
dziesmā Še kopā mēs, biedri.
Uz tikšanos atkal nākamgad! Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Valda Reinija (Rainey)
Laikrakstam „Latvietis“

Programmas beigās nodziedājām
DV dziesmu, un karogs tika iznests
goda klusumā.
Pirms sākam pusdienas, uzdzērām
tostu mātēm, audzinot mūsu nākotnes
lēmējus un veidotājus un mūsu brīvai,
neatkarīgai valstij – Latvijai un mūsu
brīvības cīnītājiem.
Ļoti garšīgas pusdienas sagatavo-

ja Ingrīda Houka, Ērika Riemere
un Vilma Puķe. Lielu, lielu pateicību
namamātēm, visiem jauniešiem par
palīdzību virtuvē, ēdienu apkalpošanā
un tīrīšanu visu pēcpusdienu. Jūsu palīdzība ir ļoti novērtēta.
Ilze Ābele,
DVMN sarīkojuma vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
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Māra Branča skatījums
Ne pilnīgam, bet patiesam būt

Gadskārtējā akcijā
Turpinājums no 3. lpp.

vajadzīga palīdzība. Šo palīdzību Daugavas Vanagi ir snieguši jau ilgākus
gadus un vēlas to turpināt tieši šodien,
kad iespējams Zemessargiem tā vēl
vairāk vajadzīga.
Šogad Daugavas Vanagu nodaļas Austrālija un Daugavas Vanagu
Austrālija valde ir snieguši humanitāru palīdzību Ukrainai vairāk nekā
$25 000 apmērā. Bez tam 2021. gadā
Daugavas Vanagi atbalstīja bijušos
leģionārus $38 000 apmērā un citus
labdarības mērķus Latvijā, ieskaitot
Latvijas Zemessardzi, daudzbērnu un
audžubērnu ģimene, latvisko izglītību un nacionālpolitisko darbu vairāk
nekā $68 000 apmērā. Toties Austrālijā aprūpei, jaunatnei, kultūrai un
citiem mērķiem ziedots vairāk nekā
$30 000. Šie līdzekļi nāca ne tik vien
no līdzekļu vākšanas akcijas, bet arī
no nodaļu un Daugavas Vanagu Aus-

cienītājiem, neraugoties uz
to, ka divas zāles muzejā
atvēlētas tieši šim ievērojamam novadniekam. Pat ne
viss ir atrodams Neputna
akadēmiskajā izdevumā,
tādēļ laiku pa laikam tiek
rīkotas kolekcijas izstādes,
ļaujot ielūkoties ļoti plašajā
gleznu, zīmējumu, skiču,
uzmetumu, rokrakstu, fotogrāfiju klāstā.
Platonē dzimušā un
augušā Ģederta Eliasa arhīvu kopš pirmās dienas
pārzina, glabā un pārrauga Marija Kaupere. Viņa
šoreiz sarūpējusi jaunu
izdevumu, ko māksliniece
Daiga Brinkmane ietērpusi izcilā mākslinieciskā
formā. Tā nolūks ir bijis Grāmatas „Esmu uz pareizā ceļa. Ģederts Elipavērt durvis uz gleznotāja ass.“ vāks.
dzīvi un daiļradi, necenšoties spīdēt ar jauniem, nezināmiem faktiem. Toties stāstījumā nemaz nava... labāki ir būt nepilnīgam,
precīzi ir atklāti paši būtiskie māks- tikai patiesam – patiesība mākslā ir
linieka dzīves un daiļrades mezglu tas augstākais – un no sava laikmeta,
punkti, kas būtu jāzina ikvienam jel- nekā piemēroties citu laikmetu pilnīgavniekam un mākslas adeptam. Jā- bām, būt neīstam, melot pašam sev un
uzsver, ka tos lieti papildina un izceļ mānīt vientiesīgo publiku, kurai vērtīatlasīto gleznu reprodukciju kopums bas vietā dod kaut ko patapinātu – neno muzeja krājumiem.
vērtīgu. [..] galvenais ir strādāt, un,
Šeit gribas atcerēties Ģederta Eli- kam patīk, lai rezonē.“
asa sacīto 1922. gada 17. aprīlī. Kaut
Patiesība arī dzīvē ir kungs tas
arīdzan tas pauž rakstītāja personīgo augstākais, kas nereti sabojā visskaisviedokli par glezniecību, taču tas palī- tākās cilvēku attiecības. Lai kā ir gājis
dzēs saprast kā mākslu, tā pašu māks- dzīvē Ģedertam Eliasam, viņš bija palinieku:
tiess mākslā, kas lieliski atklājas arīd„...savādi pavisam ir runāt par zan šajā izdevumā.
kādu absolūtu, priekš visiem laikiem
Māris Brancis
derīgu pilnības ideālu mākslā, to tāda
Laikrakstam „Latvietis“
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Var droši apgalvot,
ka pati nopietnākā, plaši
pazīstama un visu slavēta mākslas izdevniecība Latvijā ir Neputns,
kas izdod dažāda tipa
mākslas grāmatas. Ļoti
nozīmīgas ir monogrāfijas, kas parasti ir iespaidīgas gan svarā, bet vēl jo vairāk saturā. Tās saraksta mūsu spēcīgākie mākslas zinātnieki
un vēsturnieki.
Piemēra
pēc
atcerēsimies
2012. gadā Laimas Slavas sastādīto
grāmatu Ģederts Eliass. Tā ir liela
formāta (31x25 cm), 479 lappuses bieza un droši vien sver tuvu pie 8-10 kg.
Tajā bez Laimas Slavas un Marijas
Kauperes aprakstītā gleznotāja dzīves
izklāsta un daiļrades apskata publicētas arī Izabellas Cielēnas un Jurģa
Skulmes atmiņas un agrāk neiespiestas, pat nezināmas vēstules, dienasgrāmatas un piezīmes. Bez šaubām,
izdevumā atrodama plaša jo plaša
gleznotāja darbu izlase.
Tomēr jāatzīst, ka šāda veida grāmatas ir dziļi profesionāli pētījumi,
kas īpaši piesaista mākslas zinātniekus un māksliniekus. Tiem piemīt
kultūrvēsturiska vērtība, tomēr šīs
grāmatas neatradīsim pat ne katra
mākslas interesenta mājas bibliotēkā
to dārdzības dēļ.
Citi apgādi šādus izdevumus negatavo. Lūk, šopavasar Ģederta Eliasa
Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
sagatavojis un laidis klajā nelielu, bet
ārkārtīgi greznu grāmatu Esmu uz pareizā ceļa. Ģederts Eliass. Šajā muzejā
glabājas viss gleznotāja radošais mantojums, kas ne viss ir pieejams mākslas

trālijā valdes iekrātiem līdzekļiem.
Šo darbu Daugavas Vanagi nevarēja
paveikt vieni paši. Tur nācāt talkā
jūs – tautieši ar saviem ziedojumiem.
Par to, ka mēs, Daugavas Vanagi –
visi tā atbalsta saņēmēji, esam jums
sirsnīgi pateicīgi.
Ja vēl neesat saņēmuši aicinājumu ziedot Daugavas Vanagu līdzekļu

vākšanas akcijai, lūdzu griežieties pie
tuvākās Daugavas Vanagu nodaļas
Austrālijā, kura jums nosūtīs līdzekļu
vākšanas veidlapu.
Paldies par jūsu ziedojumiem iepriekšējos gados, kā arī par ziedojumu
šogad!
Daugavas Vanagi Austrālijā valde
Laikrakstam „Latvietis“

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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„Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā“
Turpinot tradīcijas, jau sešpadsmito gadu pēc kārtas Mazā Ģilde
vasaras mēnešos rīdziniekiem un Rīgas viesiem dāvina bezmaksas džeza
koncertus ceturtdienu pēcpusdienās.
Sākot ar 2. jūniju un līdz pat 25. augustam RKTMC Mazā Ģilde dārzā
katru ceturtdienu plkst. 17.00 būs
iespējams noklausīties stundu garus
bezmaksas džeza mūzikas koncertus
atzinīgi novērtētu Latvijas mūziķu
izpildījumā.
Šovasar Vecrīgas sirdī uzstāsies
City Jazz Riga Bigbends Kārļa Vanaga un Dāvja Jurkas vadībā, Jam Orchestra, kā arī Rinalda Maksimova
trio.
2., 9., 16. un 30. jūnijā muzicēs
City Jazz Riga Bigbendu skola, kuras paspārnē darbojas un piedalīsies
trīs kolektīvi – City Jazz Youth Band,
City Jazz Late Nighty Band un City
Jazz Big Band, lai priecētu klausītājus
gan ar bigbendu mūzikas klasiku, gan
jauniem, skolas kolektīviem komponētiem skaņdarbiem. Bigbendu skola
koncertciklā Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā piedalās jau vairākus gadus pēc kārtas. Skolas vadītājs
un pedagogs, džeza saksofonists un
komponists Kārlis Vanags uzsver, ka
„viens no džeza mūzikas apguves nosacījumiem ir regulāra uzstāšanās un

FOTO Ernests Dinka

Mazā Ģilde vasarā aicina uz koncertciklu

Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā.
koncertprakse, lai pilnveidotu ne tikai
spēli ansamblī, bet arī improvizācijas
mākslu, tāpēc jo īpaši būtiski ir skolas
audzēkņiem dot iespēju uzstāties publikas priekšā.“
Jūnija koncertu programmās skanēs pārsvarā pasaules mūzikas komponistu darbi (Djūka Elingtona, Geralda Marka, Sonija Rollina u.c.), kā
arī Kārļa Vanaga veidotas aranžijas.
Koncertciklu Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā ar Rīgas domes Izglī-

tības, kultūras un sporta departamenta
atbalstu organizē RKTMC Mazā Ģilde.
Elīna Čipāne,
RKTMC „Mazā Ģilde“ projektu vadītāja
1.06.2022.

vai draudze var atļauties pilna laika mācītāju, uz ko valdes atbilde bija
pozitīva. Tika arī pārrunāti mācītājas
iespējamie pienākumi gan Melburnas
draudzei un Melburnas latviešu sabiedrībai, gan arī sadarbība ar citām
latviešu luterāņu draudzēm Austrālijā.
Atsauksmes no klātesošiem bija ļoti
pozitīvas, un, kad nāca pie balsošanas, pilnsapulce vienbalsīgi nolēma,
ka jaunās mācītājas amats jāpiedāvā
mācītājai Helgai Jansonei.
Draudzes valdei tika uzdots turpināt sarunas ar mācītāju ar cerību, ka
jau uz šī gada beigām Melburnas Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Draudzei
būs atkal sava pilna laika mācītāja.
Pēc nepilnas stundas garas pilnsapulces tās dalībnieki atstāja Svēta
Krusta baznīcas zāli ar pacilātu garastāvokli, nevarot sagaidīt to brīdi, kad
atkal varēs regulāri nākt uz dievkalpojumiem, kurus vadīs pašu mācītāja.
Draudzes priekšnieks Kārlis KasparJānis Kārkliņš Draudzes priekšnieka vietnieks Pētesons.
Laikrakstam „Latvietis“ ris Saulītis.

Melburnas latviešu draudze...

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.
Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $55.

FOTO Ilze Nāgela

FOTO Ilze Nāgela
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Zivis un jūras produkti
Latvijas iedzīvotāju izvēles nav ilgtspējīgas
Pasaules Dabas Fonda un Kantar
veiktajā pētījumā secināts, ka 97 %
Latvijas iedzīvotāju uzturā lieto zivis
un citus jūras produktus. Iegādājoties
zivis, uzmanība galvenokārt tiek pievērsta cenai, atlaidēm un garšas īpašībām, nevis zivju populācijas stāvoklim un zvejas veida ietekmei uz vidi.
„Īstenojot iniciatīvu „Lai jūra
čum un mudž“, mēs vēlamies, lai iedzīvotāji vairāk pievērstu uzmanību
ne tikai cenai vai garšas īpašībām,
bet arī zivju izcelsmei un nozvejas
veida vides aizsardzības aspektiem.
Tomēr pētījumu dati liecina, ka izmaiņas sabiedrībā notiek ļoti lēnām.
Tās iespaido arī dažādi finansiāli apsvērumi, kā arī priekšroka ikdienas
ēdienkartē tiek dota vieglāk pieejamām un jau ierastām zivīm un jūras
veltēm. Kā zināms, zivju krājumi visā
pasaulē tiek pārzvejoti un izsīkst, tāpēc, lai saglabātu iespēju arī nākamajām paaudzēm lietot uzturā zivis,
ir jāievēro atbildīgs to patēriņš,“
uzsver Elza Štrausa, Pasaules Dabas
Fonda iniciatīvas Lai jūra čum un
mudž vadītāja.
Pasaules Dabas Fonda kampaņas Lai jūra čum un mudž ietvaros
2022. gada maijā Kantar veiktais pētījums liecina, ka Latvijas iedzīvotāju
vidū zivis un jūras produkti kopumā
ir izplatīts pārtikas produkts. Līdzīgs
pētījums tika veikts 2019. gadā. Abos
pētījumos, zivju un jūras velšu iegādes galvenie izvēles kritēriji Latvijā ir
garšas īpašības, cena, kā arī dažādas
atlaides. Kopš 2019. gada cenai un akcijām ietekme uz zivju un jūras velšu
iegādes izvēles kritērijiem ir pieaugusi. Salīdzinoši mazāka uzmanība tiek
pievērsta tādiem kritērijiem kā zivju
legāla izcelsme, vai zveja tiek veikta
atbildīgi (zivis nav no apdraudētas sugas), zivjaudzētavās zivis tiek audzētas, ievērojot vides prasības, to uzturvērtība, izcelsmes valsts un reģions.
Samērā maz uzmanības tiek pievērsts
ekomarķējumiem un zivju sugai atbilstošam nozvejas veidam (tralis, tīkli,
murdi u.c.).
Ekomarķējumu ASC, kas norāda,
ka zivis tiek audzētas ar atbildību pret
vidi, un MSC, kas norāda, ka zivis un
citas jūras veltes tiek iegūtas ilgtspējīgā veidā, logotipu atpazīstamība Latvijas iedzīvotāju vidū kopš 2019. gada
ir nedaudz pieaugusi, tomēr izpratne
par to, ko nozīmē ASC un MSC logotipi, joprojām ir salīdzinoši zema.
Divām piektdaļām jeb 42% iedzīvotāju nav skaidrs, ko šie logo nozīmē un
kāds ir to vēstījums.
Biežāk lietoto zivju sugas kopš
2019. gada nav būtiski mainījušās,
nedaudz mazinājusies zivju sugu lietošanas dažādība. Ja 2019. gadā viens
Latvijas iedzīvotājs pēdējo sešu mē-

nešu laikā bija lietojis 6 dažādas zivju
sugas vai jūras veltes, tad 2022. gadā
vidējais rādītājs ir 5 zivju sugas vai
jūras veltes. Lasis ir biežāk lietotā
zivju suga Latvijā pēdējo sešu mēnešu laikā (71%), tomēr laša patēriņā ir
novērojams kritums salīdzinājumā ar
2019. gadu. Nākamās biežāk lietotās
zivis ir siļķes jeb reņģes (47%) un
brētliņas (45%), trešā daļa jeb 34%
lieto arī makreli jeb skumbriju, bet
29% – foreli.
Pārtikā tiek lietoti dažādi zivju
produktu veidi, un biežāk tās ir termiski apstrādātas zivis, piemēram,
kūpinātas, kaltētas, sālītas, ceptas,
marinētas, kuras mājās uzturā lieto
61% Latvijas iedzīvotāju. Svaigas vai
atdzesētas jūras veltes uzturā lieto
53% Latvijas iedzīvotāju, bet zivju un
jūras velšu pusfabrikātus – 50%, savukārt, saldētas zivis un jūras veltes lieto
45% iedzīvotāju.
Kā galvenie zivju produktu lietošanas ieguvumi tika minēti: Omega 3
taukskābes (22%), zivis satur organismam nepieciešamās uzturvielas
(15%), kā arī tās tiek uzskatīts par
veselīgu produktu (12%). Tāpat tiek
uzskatīts, ka zivis satur vitamīnus
(11%), ir garšīgs produkts (9%), satur
fosforu (8%), palīdz veidot daudzveidīgāku, sabalansētu, bagātāku ēdienkarti (7%).
Iniciatīva Lai jūra čum un mudž
turpināsies ceturto gadu, aktualizējot atbildīgu zivju produktu patēriņu
un pievēršot uzmanību kritiski apdraudētajām zivju sugām, kā, piemēram, Baltijas jūras mencai un zutim.
Iniciatīvas īstenošanas laikā uzsākta
sadarbība ar restorāniem, kafejnīcām, tirdzniecības vietām, lai piedāvātu apmeklētājiem videi draudzīgi
iegūtas zivis un jūras produktus, kā
arī izveidots un aktualizēts Zivju
gids, kas palīdz pircējiem orientēties pieejamo zivju klāstā. Kampaņas mājaslapā pavāri no restorāniem,
kas pievienojušies iniciatīvai Lai
jūra čum un mudž, dalīsies ar viegli pagatavojamām zivju ēdienu receptēm, kuras ikviens var pagatavot

arī mājās. Šogad iniciatīvas ietvaros
Gaujas Nacionālajā parkā plānots
pārveidot Sveķupes caurteku, lai uzlabotu migrācijas iespējas vietējām
saldūdens zivīm, tādejādi palīdzot
atjaunot vietējo saldūdens zivju populāciju stāvokli šajā upē.

Par iniciatīvu „Lai jūra čum un
mudž”

Pasaules Dabas Fonds 2019. gadā
uzsāka iniciatīvu Lai jūra čum un
mudž, kuras mērķis ir veicināt izpratni par atbildīgu un ilgtspējīgu zivju
un jūras velšu patēriņu. Iepriekšējos
gados uzmanība tika pievērsta Baltijas mencai un zutim, kas ir iekļautas
Pasaules Dabas Fonda Zivju gida sarkanajā sarakstā, kā arī iedzīvotāji tika
aicināti mainīt zivju un jūras produktu
patēriņa paradumus, rūpīgāk izvērtējot to iegūšanas reģionu un zvejas
metodes.

Par Pasaules Dabas Fondu

Pasaules Dabas Fonds ir Latvijā
reģistrēta sabiedriskā labuma organizācija, World Wide Fund for Nature
(WWF) asociētais partneris, kas Latvijā darbojas kopš 1991. gada. Pasaules
Dabas Fonda misija ir veidot nākotni,
kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.
Organizācijas mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un
ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu
atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē,
palīdzētu samazināt piesārņojumu,
dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu
patēriņu.

Par pētījumu

Atkārtotu iedzīvotāju aptauju veica pētījumu kompānija Kantar laikā
no 2022. gada 3. līdz 5. maijam, ar
interneta starpniecību visā Latvijā
aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus
vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Iepriekšējais pētījums tika veikts 2019. gada
aprīlī.
Daina Šteinberga,
Pasaules Dabas Fonda
komunikācijas vadītāja
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Latviešu piemineklis Beļģijā demontēts
Latvijas protesti nav ņemti vērā
Latvijas vēstnieks
Beļģijas
Karalistē
Andris Razāns šodien, 2022. gada
30. maijā, vērsies
Beļģijas
Ārlietu
ministrijā ar diplomātisko notu, protestējot pret ieceri
noņemt latviešu karagūstekņiem veltīto pieminekli „Latvijas stāvstrops
brīvībai“. Īstenojot beļģu pašvaldības
ieceri un sadarbojoties ar Latvijas
Okupācijas muzeju, šis piemineklis
kopš 2018. gada septembra atrodas
Beļģijas pilsētā Zedelgemā.
„Latvijas stāvstrops brīvībai“ atgādina Beļģijas sabiedrībai par Otrā
pasaules kara traģiskajām sekām –
Zedelgemas karagūstekņu nometnē
1945.–1946. gadā ieslodzītajiem vairāk nekā 12 tūkstošiem latviešu karagūstekņu – un izrāda pienācīgu cieņu
karavīru piemiņai. Latvijai nav pieņemams Zedelgemas pašvaldības nupat
paziņotais lēmums noņemt pieminekli, šādu rīcību nesaskaņojot ar Latvijas
Okupācijas muzeju. Latvijas Ārlietu
ministrija arī sagaida precīzu informāciju no Beļģijas par pieminekļa turpmāko likteni, kā arī atkārtoti aicina visus ar pieminekli saistītos jautājumus
Zedelgemas pašvaldībai nepastarpināti risināt sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju.
Vienlaikus pagājušajā nedēļā,
26. maijā, Latvijas ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs nosūtīja vēstuli
Flandrijas Ministru prezidentam, atkārtoti aicinot organizēt profesionālu Baltijas, Beļģijas, Polijas un citu

Rietumeiropas valstu vēsturnieku
diskusiju par pieminekļa vēsturisko
kontekstu. Diemžēl iepriekšējie centieni nevainagojās panākumiem, jo
pašvaldības rīkotā ekspertu diskusija pagājušā gada nogalē nepiedāvāja
nedz skaidrus turpmākās darbības
scenārijus, nedz arī iespējamas jaunas pieminekļa informatīvās plāksnes
tekstu. Tāpat Latvijas ārlietu ministrs
vēstulē pagājušajā nedēļā norādīja, ka
diskusijās par pieminekļa likteni netiek ņemts vērā Krievijas sāktais karš
Ukrainā un jau iepriekš aktīvi pret
pieminekli izvērstā Krievijas propaganda.
Šo
jautājumu
pārrunāšanai
30. maijā paredzēta Latvijas vēstnieka
Beļģijā tikšanās ar Flandrijas Ministru prezidenta ārlietu padomnieku, kā
arī vēstnieka tikšanās Beļģijas Ārlietu
ministrijā.
Jau pagājušā gada 10. decembrī, reaģējot uz aicinājumu noņemt
pieminekli, Latvijas ārlietu ministrs
nosūtīja vēstuli Beļģijas Karalistes
premjerministra vietniecei un ārlietu, Eiropas lietu, ārējās tirdzniecības un federālo kultūras iestāžu
ministrei Sofijai Vilmesai (Sophie
Wilmès), pauzdams bažas par notikumiem Zedelgemā un lūgdams
ministri pievērst jautājumam pastiprinātu uzmanību. Vēstulē E. Rinkēvičs arī izteica dziļu nožēlu par iepriekšējās starptautiskās vēsturnieku
grupas rekomendācijām pieminekli
pārvietot. Ārlietu ministrs pieļāva,
ka Zedelgemas pašvaldība varētu
būt saskārusies ar spēcīgu dažādas
izcelsmes dezinformāciju vietējā un

starptautiskā līmenī, nedemokrātiskiem un agresīviem režīmiem izvēršot nomelnošanas kampaņas pret
demokrātiskajām Eiropas nācijām,
lai ļaunprātīgi to izmantotu saviem
ģeopolitiskajiem mērķiem.
2018. gadā atklātais piemineklis ir
tapis par Latvijas Okupācijas muzeja
biedrība privāti saziedotajiem līdzekļiem, un tas nav starpvalstu vienošanās subjekts, tomēr Latvijai nav pieņemami centieni pieminekli pārvietot
bez Latvijas Okupācijas muzeja piekrišanas.
Kā ziņots iepriekš, 26. maijā Latvijas ārlietu ministrs tikās ar Latvijas
Okupācijas muzeja pārstāvjiem un bija
vienisprātis, ka piemineklis latviešu
karagūstekņiem Zedelgemas pašvaldībā ir piemineklis Latvijas karavīriem un Latvijas patriotiem, kas Otrajā pasaules karā atrodoties gūstekņu
nometnē Beļģijas teritorijā, nezaudēja
ticību Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
Ārlietu ministrija turpinās pastiprināti sekot līdzi jautājuma attīstībai
un to risināt sadarbībā ar Beļģijas
valsts iestādēm.
Ārlietu dienesta mērķis ir panākt,
ka tiek nodrošināta cieņpilna un objektīva attieksme pret Latvijas valsts
un tautas vēsturi, kā arī to simbolizējošām piemiņas zīmēm un pieminekļiem.
LR Ārlietu ministrija
30.05.2022.
Red.: Par spīti Latvijas protestiem,
Zedelgemas pašvaldība 31. maijā noņēma pieminekli.

Nepieciešami savi bruņotie spēki cilvēki dienestā rotē. Tas nozīmē, ka ir ieguvis paaugstinājumu, jo šī profeTurpinājums no 1. lpp.

valsts ir jāaizsargā vajadzības gadījumā ar ieročiem rokās, kādreiz kļūst
bālāka. Mēs šādus piemērus redzam
tā saucamajās vecajās Eiropas valstīs.
Kad starptautiskā situācija globāli ir
mainījusies, šī ir mūsu kopējā NATO
dalībvalstu apziņa.
Baltiešiem nekad nav bijušas ilūzijas par nepieciešamību aizstāvēt
savu valsti. Tādēļ mēs savā valsts politikā kopš neatkarības atjaunošanas
vienmēr esam pievērsuši uzmanību
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Tagad tas ir jo īpaši svarīgi. Nacionālie bruņotie spēki ir tik efektīvi,
cik efektīvi ir cilvēki, kuri dien šajos
spēkos – cik viņi ir profesionāli un
prasmīgi. Man ir liels prieks redzēt,
ka cilvēki, kuri saņēma virsnieka pakāpes, ir apguvuši dažādas prasmes.
Katra pozīcija veicina profesionalitāti
pa spirāli uz augšu. Ļoti svarīgi, ka

mums ir ļoti prasmīgs virsnieku un
karavīru korpuss.
Viens ir jūsu profesionālā kvalifikācija, kas tiek nepārtraukti celta,
bet otrs, kas nav kvantitatīvi izmērāms vai biogrāfijā izlasāms, ir jūsu
patriotisms. Katram karavīram ir nepieciešams patriotisms, un katrs karavīrs ir patriots. Šī kombinācija starp
karavīra profesionalitāti un patriotismu ir tā, kas padara mūsu bruņotos
spēkus efektīvus, prasmīgus, tādus,
uz kuriem mēs varam paļauties. Ne
tikai mēs, Latvijas pilsoņi, bet arī
mūsu NATO sabiedrotie. Man jāsaka, ka vienmēr, kad esmu runājis ar
satiktajiem kolēģiem, NATO dalībvalstu politiķiem, par Latvijas armiju
un bruņotajiem spēkiem ir vislabākās
atsauksmes. To es gribēju nodot arī
jums.
Es apsveicu jūs, jaunos ģenerāļus,
kuri pirmo reizi ir ieguvuši šo pakāpi, un, protams, Ziediņa kungu, kurš

sionālā rotācija, profesionālā izaugsme
turpinās. Pēc manām domām, ģenerāļa pakāpe ir kaut kas līdzīgs ekvatoram – kad tu vienreiz to sasniedz, tas
kļūst par pamatu tālākai attīstībai. No
virsnieka kļūt par ģenerāli ir kaut kas
īpašs, to nesasniedz katrs – tikai paši
izcilākie.
Es vēlētos apsveikt arī ģimenes
locekļus, jo šāds dienests, kas ir
saistīts ar neregulāru darba laiku un
daļēji arī ar bīstamām situācijām, ir
emocionāla slodze ģimenei. Jūsu ģimenes savā veidā ir iesaistītas mūsu
valsts aizsardzībā, jo tās palīdz saviem vīriem un tēviem veikt šo dienestu.
Es novēlu jums arī turpmāk savā
dienestā būt tikpat vērstiem uz izaugsmi, tikpat profesionāliem un patriotiskiem kā līdz šim. Latvija lepojas ar
jums!“
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
30.05.2022.

Laikraksts „Latvietis“
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Amanda no Latvijas

No 5. maija līdz 5. jūnijam – 2. mēnesis – 60 dienas

FOTO no Amandas Hirstas-Vaitas personīgā arhīva

Sveiki lasītāji!
Laiks
ir
gan paskrējis,
un sevi atrodu,
atkal rakstot...
It kā daudz ir
padarīts,
un
vēl ir daudz ko
darīt. Nav jau
garlaicīgi! Mēs
esam labi iesildījušies. Ne jau runājot par saules siltumu, jo visi mums atgādini, ka esot
bijis viens no aukstākajiem maija mēnešiem kopš ilga laika!!
Zvanu mammai (Viņa dzīvo Mel- Amanda un Emīlija „Latvijā“ pie Brīvības pieminekļa.
burnā.) regulāri, un viņa prasa, kā
man, Džeimsam (James) un meitenēm iet. Es varu ar prieku un droši pateikt – mums iet ļoti labi – gan garastāvoklis
labs, gan fiziskā veidā.

Emīlija
saņem
savu brīvo
smūtiju.

siet izmantot jebkurā RIMI lielveikalā.) Es jau domāju,
ka šis ir meitenēm burvīgs veids kā sakrāt mazliet naudu,
vai citādi izmantot pēc savas vēlēšanās. Mums līdz šim ir
jau daži eiro sakrājušies. (Tētim garšo savs Pepsi Max /
Diet Coke.)
Pašreiz Latvijai ir līgums ar šo Depozīta iepakojuma
operatoru uz 7 gadiem – līdz 2029. gada 31. janvārim. Apsveicam Latviju par šo pozitīvo soli. Šādu lietu vēl neesam
ieveduši Melburnā, Austrālijā.
Mēs turpinām vērot, cik tīras ir Rīgas ielas. Brīžiem
man šis liekas apbrīnojami, redzot, cik mazas (lieluma
ziņā, ne kvantumā) ir atkritumu tvertnes Rīgā. Redzam, ka
tās pārsvarā regulāri iztukšo. Annika bieži man komentē,
cik daudz cilvēku te lieto e-cigaretes. Tās ir ļoti viegli pieTurpinājums 13. lpp.

Emīlija un Annika gājienā no Brīvības pieminekļa uz pieminekli Pārdaugavā.

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

Tukšu pudeļu nodošana.

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

Paspējam ar Emīliju aizstaigāt apskatīt LATVIJA – izliktie burti netālu no Brīvības pieminekļa. Māsai Annikai
ir futbolu treniņi 3 reizes nedēļā. Varējām tikt klāt pie izstādes, kad cilvēki tur nebija. Tad apciemojam meitām mīļoto austrāļu kompānija BOOST, kas atrodas Vecrīgā. Bija
iemesls, kāpēc... jo, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (PASI vai ID karti, kurā uzrādīts dzimšanas datums) var
līdz divām dienām pēc dzimšanas dienas saņemt smūtiju
PAR BRĪVU! Emīlijai 3. maijā palika 9 gadi, un šo mēs
izdarījām 5. maijā. Viena ļoti priecīga 9 gadniece, jo neko
par to nezināja.
Visu, ko viņa domāja mēs plānojam darīt, bija aizvest
mūsu tukšās pudeles uz depozīta punktu. Latvijā ir ļoti
laba sistēma. Vairums pudelēm ir iespēja atgriezties atpakaļ pārstrādāšanai (recycling). Ja pērkat stikla, plastmasas vai metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumā, kura
ir marķēta ar Latvijas depozīta zīmogu, tad var to atgriezt
uz depozīta punktu un saņemt atpakaļ tavus iepriekš jau
samaksātos 10 eiro centus par vienu gabalu. (Veikalā,
ja jūs šādus produktus pērkat, tad 10 eiro centi tiks pieskaitīt pie rēķina.
Kad atgriežat nebojātu, ar vāku un
redzamu zīmogu,
tad kupona formātā saņemsiet
naudu, kuru varē-

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

5. nedēļa Latvijā (otrā puse)

Laikraksts „Latvietis“

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

Amanda no Latvijas
Turpinājums no 12. lpp.

ejamas arī, un Latvijā tās var pirkt jau
no 16 gadu vecuma (Austrālijā tikai no
18 gadu vecuma).

6. nedēļa

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

6. maijā ar lepnumu un godu piedalījos kopā ar meitenēm un vairākiem
tūkstošiem tautiešu gājienā no Brīvības pieminekļa līdz krievu uzvaras betona briesmonim. Šis piemineklis celts Maratons sāksies!!
no „brīvprātīgi ziedotas naudas“,
kura toreiz izņemta no cilvēka algām, un vēlreiz prasa naudu, lai nojauktu šo pieminekli. Vēl paies kāds laiks, pirms
tāda nojaukšana notiks. Bet gājiens nebija tikai par šo, tas
bija, lai kopībā apzinātos, cik stipri, laimīgi un brīvi mēs
esam kā latvieši, ka jāturas kopā kā tautai, kā cilvēkiem,
un cik tas ir svarīgi, ka esam dzirdēti un ka mūs uzklausa.
Pati piedalījos gājienos 1980. gados par Latvijas brīvības
atgūšanu, un lai redzētu tik daudz Latvijas karogus, dzirdētu sirdī saviļņojošas dziesmas, bija aizkustinoši man. Es
tik ceru, ka mani bērni sapratīs, cik svarīgi aizstāvēt un
sargāt savu Tēvu zemi. To mēs darām ne tikai mums, bet
arī Ukrainai.
Uz Valmieru ar busu! Pirmās svinības un kliņģeris pie
draugiem! Paldies par svaigo gaisu un viesmīlību.
Pirmā Māmiņdiena Latvijā! Man atnesa puķes, karsto
šokolādi, paštaisītās kartītes un dzejoli no skolas. Aizstaigājam no centra uz jaunatvērto Āgenskalna tirgu. Staigājām
par burvīgo Uzvaras parku, kur vairākas ģimenes bildējās
zem ziedošajiem
kokiem.
Saule
spīdēja, un ģimenes to baudīja šo
dienu kopā, tāpat
kā mēs.
Nogaršojām
picu, kas gatavota malkas krāsnī.
Meitenes gleznoja vienā uzstādītā
bērnu pasākumā,
kamēr gaidījām
picu.
Apskatījām mazu lietotu
mantu tirdziņu
blakus tirgum.
Apciemojam
draugus tuvumā
Mūsu pašreizējā virtuvīti… esmu jau un tad uz mājām.
pieradusi.

Annika ar savu gleznu Āgenskalna tirgū.

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

7. nedēļa

P u s i
jaunās virtuves ielika
šonedēļ, bet
vēl
turpinām darboties ar mūsu
mazo, mobilo virtuvīti. Pasaules
Čempionāts
hokejā šonedēļ iesākās Somijā
ar spēlēm
Helsin kos
un Tamperē.
Bijam krogā
ar draugiem
un noskatī-

13. lpp.

jāmies kā Latvija spēlēja pret ASV. Diemžēl, lai cik vien
ļoti viņus atbalstījām, Latvija neuzvarēja. Es pat savu Latvijas komandas kreklu valkāju, bet arī tas nepalīdzēja!
Šonedēļ es ziedoja asinis. Par asinu ziedošanu saņem
ūdeni, cepumus un slimības lapu darba vietai par šo dienu
un pat iemaksā tavā kontā (5.47 eiro), bet ar parakstu var
atteikties no šīs naudas saņemšanas.
Pa nedēļu meitenēm skolā turpini iet labi iet. Viņas pat
abas divas zin, kā turp pašām tikt. Ar lielāko prieku iekāpj tramvajā un zin, kurā pieturā izkāpt. Abas divas var
nosaukt gandrīz visu pieturu nosaukumus 1. tramvajā līdz
Tallinas ielai. Abām ir arī derīgas skolēnu kartes lietošanai
Rīgas satiksmes sabiedriskajā transportā. Lai šo dabūtu,
bija atkal jāiet saņemt rīdzinieka kartes. Starpība ir tāda,
ka uz šīs kartes norādīta klase un skola, kuru skolēns apmeklē, un līdz ar to skolēniem ir bezmaksas ceļošana visos
Rīgas satiksmes līdzekļos.
Šonedēļ bija Muzeju nakts, kad vairums muzeju Latvijā
ir atvērtas publikai par brīvu. Interesanti ir tas, ka nav tikai
muzeji. Es palasīju un apskatīju vietas, kuras varbūt citādi
nebūtu iespējams apmeklēt. Izgudrojam, ka apciemosim
Rīgas Pili! Tāda rinda..., un lietus sāk mazliet līt. Nekas!
Gaidīsim... Nebija ilgi, jo pienāca viena dāma un izsauca
vairākus, kas bija ar bērniem, lai nāk viņai līdzi. Mums
rādīja uz citu ieeja, kur visiem bija drošības pārbaude, un
tad ielaida par citām durvīm. Kas par iespēja apskatīt, kur
prezidents dzīvo un uzņem citus viesus un ārzemju augstās
amatpersonas! Puiši no zemessardzes orķestra spēlēja mūziku Lielajā zālē, kamēr visi apskatīja gleznotos griestus un
izdekorētās zāles.
Apciemojam arī Rīgas Banku; tā arī tāda vieta, kas nav
atvērta publikai ikdienā.
Daudzas vietas bija atvērta līdz gandrīz pusnaktij, un
kopā ar Anniku daudz vēlāk apciemojām arī Nacionālo Dabas muzeju. Vēl bija daudz cilvēku.
Šonedēļ notika Rīgas Maratons, kurā piedalījās vairāk
nekā 17 tūkstoši cilvēku, ieskaitot skrējējus no 76 valstīm.
Šajā skaitā bija tie, kuri skrēja 42 km, 21 km, 10,6 km un
vēl bērnu distances.
Turpinājums 14. lpp.

Džeims (James) nobeidza!!!

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)
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Mūžībā aizgājis

ZIG INGE
30.09.1925. – 27.05.2022.

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji.
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj Tavu augumiņu.

Melburnas Latviešu ciema administrācija un darbinieki Zig Inge
atcerēsies kā dāsnu ziedotāju Latviešu ciemam gan ar līdzekļiem,
gan dažāda veida palīdzību Ciemam.

Turpinājums no 13. lpp.

Džeimss noskrēja pusmaratonu 2 stundās un 3 minūtēs. Es, atbalstītājs un fotogrāfs (šoreiz). Džeimss bija
ļoti apmierināts ar masāžu pēc maratona, sakot: „Ja es
varētu tādu masāžu dabūt katru dienu pēc sava skrējiena, tas būt fantastiski!“ (Melburnā maratona dalībniekus skaits pa visām distancēm ir pa 37 000, līdz ar to,
rindas uz masāža ir pārāk garas, un Džeimss nav nekad
to darījis. Noteikti atcerēsies šoreiz!) Džeimss pat satiku pilnā maratona uzvarētāju no Etiopijas, kurš noskrēja
pilno 42 km (2 stundās 12 min. 7 sek.); 9 minūtes ilgāk
par Džeimss skrieto 21 km (2 stundas 3 min)... Hmm...
jātrenējas vairāk???

8. nedēļa

Šonedēļ Džeimss aizlidoja uz Somiju, lai noskatīt kā
Kanāda spēlē Pasaules hokeja čempionātā. Viņam bija biļetes uz spēlēm, kuras notika Helsinkos. Tad vēl par laimi
viņš arī paspēja noskatīties divas spēles Tamperē, ieskaitot
viena Latvijas spēli un vienu citu (kopā ar paziņām noskatījos).
Skolai jau tuvojas mācību gada beigas. Dienas ļoti īsas;
neviena stunda nav pēc plkst. 12 vai 13
Skolā viņām ir lietas, kuras sauc par konsultācijām.
Tās ir stundas, kurās bērni var iet pie skolotājiem atsevišķos priekšmetos un uzprasīt palīdzību pabeigt darbus, paskaidrojumus vai vienkārši izmantot šo laiku,
piestrādāt tajā priekšmetā. Abas meitenes izrāda interesi
aiziet uz vairākām konsultācijām. Krievu valodu pirmo
reizi mācās, un viņas grib uzzināt vairāk. Matemātikas
skolotājam ļoti patīk, ja bērni izrāda interesi. Latviešu
valodas skolotāji ir bezgalīgi
izpalīdzīgi
ar
jautājumiem par
valodām.

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

9. nedēļa

Annika tur, kur Prezidents sniedz runas.

Skolas
izlaidums notika
baznīcā blakus
skolai. Izdalīja
dažādus diplomus par sekmīgiem darbiem.
Bērni visi tērpušies svētku drēbēs. Skolu vēl
never ciet līdz
jūnija beigām,
un atvērsies augusta vidū. Bērniem ir iespēja

ņemt
vasaras
klases, ja atzīmes
nav pietiekamas,
vai neesot nolikts
kāds pārbaudījums. Skolotāji
piedāvā konsultācijas šajā laiku
arī.
Oficiāli brīvdienas bērniem
tagad ir no 1. jūnija līdz 1. septembrim. Mūsu
meitenēm nekad
nav bijis tāds brīvlaiks!
Annika nospēlēja savas pirmās divas futbola
spēles,
spēlējot
kopā ar U14 (zem Annika pēc pirmās futbola spēles Ieca14 gadu vecuma) vā. Komanda uzvarēja… laba diena!!!
komandu. Spēles
notika Iecavā, un meitenes uzvarēja, Annika pat iesita vārtus!
Annika teica, ka viņai patika laukos spēlēt jo bija
klusāk.

FOTO Amanda Hirsta-Vaita (Hirst-Whyte)

Amanda no Latvijas

Benzīna cenas

e95 Eiro 2,047/litrā (0,228 dārgāk pēdējā mēnesi) un
dīzeļdegviela Eiro 1,927/litrā (0,095 dārgāk pēdējā mēnesī).
Mēs esam atklājuši, ka inf lācija skar Latviju ar
pārtikas cenu pieaugumu. Mūsu galvenās izmaksas
ir pārtikā, un patreiz ir vairāk nekā mēs izdotu mājās
Melburnā.
Kā nu nobeigt šoreiz? Diemžēl, Džeimss nejutās
pāris dienas labi, un tad agri no rīta iztaisīja antiģēnu pārbaudi sev, un viņam ir Covid vīrus. Mēs visi tā
mēģinājām turēties attālināti viens no otra dzīvot, cik
tas dzīvoklī ir iespējams. Es pāris dienas vēlāk mazliet
jutos ļoti nogurusi, domāju, ka tas bija varbūt tāpēc, ka
vienās kāzās čigānos gāju... Tad pārbaudīju sevi – arī
Covid....
Nepiedalīšos paredzētajā kopkora koncertā Tukumā.
Ļoti bēdīga. Paldies Dievam, meitenēm nav; pārbaudījām
un nebija.
Un nopietni mums ir jāsāk piestrādāt pie dzīvokļa meklēšanas, jo viss nav kā izskatās bildēs internetā. Tiešām pašam visu ir jāredz dzīvē.
Līdz nākamreiz, kad būsim izveseļojušies, un te mums
cerams būs virtuve!!
Amanda
Laikrakstam „Latvietis“

Trešdien, 2022. gada 8. jūnijā

Saeimas vēlēšanas
Turpinājums no 1. lpp.

deputātu skaitu. Tādējādi 14. Saeimas
vēlēšanās kandidātu sarakstos Rīgas
vēlēšanu apgabalā varēs pieteikt līdz 39
kandidātiem, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – līdz 29, Latgales un Zemgales vēlēšanu apgabalos – līdz 16 kandidātiem,
bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – ne
vairāk kā 15 deputātu kandidātus.

Laikraksts „Latvietis“
Kandidēt Saeimas vēlēšanās drīkst
Latvijas pilsoņi, kas vēlēšanu dienā
ir vecāki par 21 gadu. Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas
vēlēšanām notiks no 13. jūlija līdz
2. augustam. Kandidātu sarakstu
Saeimas vēlēšanām drīkst iesniegt reģistrētas partijas, kuras dibinātas ne
vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām (līdz
2021. gada 30. septembrim) un kurās
ir ne mazāk kā 500 biedru. Ja kandidā-

15. lpp.
tu sarakstu iesniedz partiju apvienība,
tajā ietilpstošajām partijām arī jābūt
dibinātām ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne
mazāk kā 500 biedriem.
14. Saeimas vēlēšanās norisināsies šī gada 1. oktobrī, sestdienā.
Laura Krastiņa,
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
2.06.2022.

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. jūnijs
Ingus, Mairis, Vidvuds
1922. mākslinieks, gleznotājs, pedagogs Tālivaldis Strautmanis.
1936. uzņēmējs Austrālijā Aivars Līdums.
1937. PSRS izpilda nāves sodu 8 Sarkanarmijas ģenerāļiem.
12. jūnijs
Ija, Leonora, Nora
1887. jurists, skolotājs Ansis Kurmis.
1890. Latvijas armijas ģenerālis, Bruņoto vilcienu pulka komandieris LKok
Jānis Lavenieks.
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā
Dzintra Samule.
1947. teātra vēsturniece Janīna Brance.
1957. gleznotāja Dace Lielā.
2007. Saeimas Tautsaimniecības komiteja nobremzēja premjera Aigara Kalvīša iesniegto priekšlikumu mainīt valsts
un pašvaldības īpašumu privatizācijas likumu. Tā sekas varēja būt Baltijas jūras
un Rīgas līča piekrastes kāpu nonākšana
veiklu darboņu rokās un apbūvēšana.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
1887. vēsturnieks, literatūras vēsturnieks, tulkotājs, diplomāts Arnolds
Speke (arī Arnolds Spekke).
1925. diriģents Viktors Bendrups.
1927. dramaturgs Elmārs Ansons.
1927. gleznotājs, mākslas zinātnieks
Romis Bēms.
1934. sabiedriska darbiniece Austrālijā Ērika Ābele.
1941. Padomju okupācijas varas veiktās masu deportācijas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
1987. demonstrācija Rīgā pie Brīvības
pieminekļa.
1987. latviešu hokejists Sergejs Pečura.

15. jūnijs
Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna
1907. rakstnieks Valfrīds Teodors
Celms (arī Vidvuds Celms).
1940. PSRS uzbrūk Lietuvas robežpostenim rītā un pēcpusdienā okupē
Lietuvu.
1940. PSRS spēki uzbrūk latviešu
robežsardzei Masļenkos, Šmaiļos un
13. jūnijs
Žuguros, nogalinot 5 cilvēkus (tostarp
Ainārs, Uva, Zigfrīds.
vienu pusaudzi) un sagūstot un aizve1937. sabiedrisks darbinieks Austrālija dot uz PSRS 37 cilvēkus.
Dimis Pešudovs.
1972. žurnālists Jānis Domburs.
1937. aktieris, režisors Juris Strenga.
2007. Jelgavā tik likts pamatakmens
1952. sabiedrisks darbinieks Austrāli- rūpnīcai AMO Plant, kurā Latvijas uzjā Andis Bērziņš.
ņēmums Ferrus kopā ar Krievijas ZIL
1957. dziedātājs Žoržs Siksna.
plānoja 2009. gadā sākt autobūvi. Ar
1963. māksliniece Indra Geidane.
šo rūpnīcu tika liktas cerības par ma1972. politiķis, LR izglītības un zināt- šīnbūves nozares atdzimšanu Latvijā.
nes ministrs (1999.g. 16.dec. – 2000.g.
5.maijs) Māris Vītols.
16. jūnijs
Justīne, Juta
14. jūnijs
1920. Sabiedriskā darbiniece, ALT akSaiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
trise Mirdza Stilve.

1927. pianists, mūzikas pedagogs un
diplomāts Valdis Krastiņš.
1939. pianiste, diriģente Zane Ritere.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā
Jānis Daliņš.
1940. Latvija un Igaunija saņem ultimātus no PSRS par karaspēka ievešanu šajās valstīs un par valdības maiņu.
1943. ALT aktrise, rež. Māra Kaziņa.
1955. Sidnejas Latviešu vīru kora diriģente, mākslinieciskā vadītāja un ilggadīga latviešu sabiedrības darbiniece
Austrālijā Daina Jaunbērziņa.
1977. dibināta Dienvidamerikas Latviešu Apvienība (DALA).
1987. tiek nopirkta Abrene (La Ville au
Maire) Francijā par 2 510 000 Fr.
17. jūnijs
Artis, Artūrs
Latvijas Republikas okupācijas diena
1907. publicists, redaktors Joņs Soms.
1932. SLT un Toronto aktieris Juris
Freijs.
1938. māksliniece Vija Spoģe-Ērdmane.
1940. PSRS karaspēks pāriet robežu
un okupē Latviju un Igauniju. Abu
valstu valdības atkāpās.
1942. lībiešu izcelsmes koru diriģents,
ilggadīgs Emīla Dārziņa speciālās mūzikas skolas zēnu kora, vēlāk Doma
zēnu kora diriģents Jānis Erenšteits.
1952. aktrise Lāsma Kugrēna.
1957. dziedātāja, Latviešu ciema menedžere (2013-2016) Rūta Šķoba.
1957. komponists, mūziķis Uģis Prauliņš.
1962. rakstnieks Rimants Ziedonis.
1992. ASV prezidents Džordžs H. V.
Bušs un Krievijas prezidents Boriss
Jeļcins noslēdza vienošanos par stratēģiskā bruņojuma samazināšanu (vēlāk
tā tika nosaukta par START II).
■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē

Ceturtdien, 9. jūn., plkst.10.00 Adelaides Latviešu biedrības namā spēlēsim
Scrabble (latviešu un angļu valodā) un
ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties
LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 11. jūn., plkst.13.00 DV

namā Kino pēcpusdiena: TV klubiņš
Vecais ratiņš – Latvijas karavīru tikšanās 1993. gadā (1h 57 min.).
Sestdien, 11. jūn., plkst.14.00, Baltiešu
Padomes aicinājumā vaiņaga nolikšana
pie baltiešu plāksnes Migrācijas muzejā, sakarā ar 14.jūnija atceri. Paredzētas
īsas uzrunas un mūzikāli priekšnesumi.
Svētdien, 12. jūn., plkst. 9.30 Tāla-

vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Svētdien, 12. jūn., plkst. 10.00 Centennial parka kapsētā latviešu nodalījumā Aizvesto piemiņas brīdis.
15. jūn., plkst. 10.30, izbrauksim no
ALB nama uz Kuitpo mežu, kur vaTurpinājums 16. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

16. lpp.

Sarīkojumi, ...

Turpinājums no 15. lpp.
rēsim sēņot un izbaudīt svaigu gaisu.
Līdzi ņemiet krēslus, grozus, nažus un
ūdeni dzeršanai. LAIMA sagādās desiņas ar kāpostiem, saldo un siltu tēju
un kafiju. Atgriezīsimies Adelaidē ap
plkst.16.00. Cena par izbraukumu $25,
ALB LAIMA klientiem $15. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 9. jūnijam
(autobuss ar 24 vietām un piekabi).
Trešdien, 15. jūn., plkst. 19.30 Adelaides latviešu skolas pilnsapulce.
Lūdzu, ievērojiet, ka šī ir ZOOM pilnsapulce: Meeting ID: 821 0045 0929
Passcode: ALS2022
Ceturtdien, 16. jūn., plkst.10.00 Adelaides Latviešu biedrības namā spēlēsim
Scrabble (latviešu un angļu valodā) un
ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties
LAIMAS birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 16.jūnijā, plkst. 10.30
Adelaides Latviešu biedrības namā
Kino rīts; skatīsimies Personība
100 g. kultūras (Lolita Ritmane). Pēc
tam pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc
lūdzam pieteikties LAIMAS birojā
līdz 5. jūnijam. Dalības maksa $10,
LAIMAS klientiem $5.
Svētdien, 19. jūn., plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Ceturtdien, 23. jūn., plkst. 10.00
Adelaides Latviešu biedrības namā
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS birojā (tālr.
8172 0820). Dalības maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 11.00 ALB
namā Pavārmākas kurss; Vendija Vija
Lawrie demonstrēs savu ābolu kūkas
recepti. Visi laipni aicināti. Dalības
maksa $10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 13.00 DV
namā Birztaliņā svinēsim Jāņus – vasaras/ziemas saulgriežus. Jāņu tēvs
cienās ar gardu alu; Jāņu māte ar pašdarinātu sieru. Desiņas ar kāpostiem $15.
Visiem, visiem līksmus Līgo svētkus!
Sestdien, 25. jūn., plkst. 14.30 Jāņi
Dzintaros (111 Willson Drive Yankalilla SA 5203). Biļetes vakariņām un reģistrācija nakšņošanai caur mājas lapu:
https://www.trybooking.com/BZTCX Ja
vajadzīga palīdzība, rezervējot biļetes,
sazināties ar Mārīti Rumpi mob 0431
056 045. Plkst.14.30 Ierašanās, Vainagu pīšana, (ziedus jāņem līdzi pašiem).
Plkst.16.30 Jāņu ieskandināšana ar Jāņu
māti un Jāņa tēvu, rotaļas. Plkst.18.00
Kopīgās vakariņas un noslēgumā loterija. Pārdošanā būs karstvīns un citi
atspirdzinājumi! Pēc tam – ugunskurs,
mūzika, apdziedāšanās, saviesīgā sadzīve. Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu uzraudzību (līdz 18 gadu vecumam.)
Svētdien, 26. jūn., Dzintaros –
plkst.8.30 – 9.30 Pankūku brokastis;
plkst.9.30 – 11.30 – koptelpu un pagalma tīrīšana.
Svētdien, 26. jūn., plkst. 9.30 Tāla-

Trešdien, 2022. gada 8. jūnijā

vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 10.30
Adelaides Sv. Pētera draudze
ZOOM dievkalpojums. Aizvesto piePrāv. Dr. J. Priedkalns.
miņas diena.
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 11.00 Aiz- Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 10.30
vesto piemiņas dievkalpojums. Pare- ZOOM dievkalpojums. Aizvesto piedzēts, ka varēs piedalīties latviešu katoļu miņas diena.
garīdznieks, prāv. Agnis Pēteris Rozītis.
Sidnejā
Piedalīsies DV vīru koris Daugava.
Piektdien, 10. jūnijā, plkst. 11.00 SeBrisbanē
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 18.jūn., plkst. 12.00 Rum- Ceturtdien, 16. jūnijā, plkst. 12.00
my / zolītes / latviešu Scrabble pēc- Ceturtdienas pusdienas Latviešu
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10. namā. Iepriekšpieteikšanās līdz otrSestdien, 25. jūnijā, plkst.13.00-16.00 dienai, zvanot 0425392988.
Brisbanes Latviešu namā Jāņu pusdie- Otrdien, 21. jūnijā, plkst. 13.00 Zolīnas. Nāciet baudīt Jāņu pusdienas kopā te Latviešu namā.
ar mums Brisbanes Latviešu namā!
Sestdien, 25. jūnijā, plkst. 12.00 Jāņi
Latviešu namā. Līgošana un dejošana.
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze Ieeja bez maksas. Vainagu pīšana no
plkst.11.30 – $10. Pusdienas un citi
Goldkostā
gardumi.
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms Svētā Jāņa baznīcā
katras tikšanā.
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 10.00 dievKanberā
kalpojums. Pieminēsim 14.jūnijā aizSvētdien, 12. jūnijā, plkst. 14.00 Aiz- vestos. Pēc dievkalpojuma frikadeļu
vesto piemiņas atcere Poļu kluba tel- zupa draudzes namā.
pās, Turner, lietuviešu izkārtojumā. Svētdien, 19. jūnijā, plkst. 10.00 dievRunu sniegs angļu valodā. Ieeja pret kalpojums.
ziedojumiem, visi Ukrainas atbalstam. Svētdien, 26. jūn., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētrunas noskatāmas YouTube gan
Pirmdien, 13. jūnijā, plkst. 13.00 Aiz- latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
vesto piemiņas dievkalpojums Sv.Pē- www.sydneylatvianchurch.org.au
ter baznīcā, Reid. Kalpos māc. Kolvins Makfersons.
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības

Melburnā

Sestdien, 11. jūn., plkst. 16.00 Mēness
staru stīgo koncerts Latviešu namā.
Sestdien, 18.jūn., plkst. 11.00 Daugavas Vanadžu sanāksme Latviešu
ciemā.
Svētdien, 19. jūn., plkst. 10.00 novusa
nodarbības DV mītnē.
Svētdien, 19. jūn., plkst. 14.00 Baltiešu Aizvesto piemiņas atceres sarīkojums Latviešu namā. Goda runas
teicējs – Lietuvas vēstnieks Austrālijā
Darius Degutis.
Piektdien, 24. jūn., plkst. 19.00 Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 10.30 Jāņu
svinēšana Tērvetē. Informācija 0417
561 703 vai hpacers@internode.on.net.

draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.30
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu
namā. Lūgums sazināties ar mācītāju
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.

Latvijā

Ceturtdien, 9. jūnijā, plkst. 17.00
Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā.
Ieeja bez maksas.
Piektdien, 10. jūnijā, plkst.18.00
„Sansusī Vakars Rīgā“ Daugavas lejtecē pie Rīgas robežas uz neapdzīvotās
Krūmiņsalas (Lejupes iela 9).
Pirmdien, 13. jūnijā, plkst. 19.00 Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē koncertcikla Visas Alfrēda Kalniņa 250 soMelburnas latv. ev. lut. draudze
lodziesmas sešos koncertos noslēguma
Svētdien, 12. jūnijā, plkst. 12.00 Aiz- koncerta otrā daļa POST SCRIPTUM:
vesto piemiņas dienas dievkalpojums. Vēl dziesmu gribētos man dziedāt II.
Kalpos māc. V. Andersons.
Ceturtdien, 16. jūnijā, plkst. 17.00
Džezs Vecrīgā – Mazās Ģildes dārzā.
Pertā
Ieeja bez maksas.
■
Ceturtdien, 23. jūn., plkst. 18.00
Jāņu sagaidīšana Līgo vakarā Latviešu centra pagalmā. Vēlams tautas tērpos. Ieeja $10, bērniem par brīvu, bet
līdzi jāņem savi groziņi ar ēdamo un Eiropas Centrālās bankas atsauces
dzeramo (DV klubā dzērienus nevarēs kurss 7. jūnijā.
pirkt). Vēlams paziņot ciemiņu skaitu €1 = 1,48840 AUD €1 = 1,65820 NZD
Jānim Purvinskim (9582 5221).
€1 = 0,85365 GBP €1 = 1,06620 USD

Eiro kurss

