
Martā, kad Latvijas 
sabiedrību bija stipri 
pārbiedējusi Krievijas 
rīcība, Ukrainai var-
darbīgi atņemot Krimu, 
Rīgas pilsētas galva Nils 
Ušakovs Rātslaukumā 
rīkoja zibakciju ar mēr-

ķi „mazināt naidu un neuzticēšanos 
starp dažādām tautām Latvijas sa-
biedrībā“. Uz pasākumu saradās daži 
simti cilvēku, kuri ietērpās vienādās 
baltās vējjakās ar uzrakstu uz mugu-
ras Latvijas karoga krāsās: Latvija – 
mana dzimtene. Jakas priekšā kreisajā 
pusē uz krūtīm bija rakstīts Nil sup-
port team (Nila atbalsta grupa – an-
gļu val.).

Atsauce uz Ukrainā notiekošo un 
tā atbalsīm Latvijā bija skaidrāka par 
skaidru. Visticamāk, ka arī N. Uša-
kovam un viņa kolēģim politikā 

Andrejam Mamikinam, kurš dažus 
mēnešus vēlāk no Saskaņas saraksta 
tika ievēlēts Eiropas parlamentā, bija 
skaidrs mērķis un vēstījums, ko viņi ar 
šo jauko patriotisko pasākumu vēlējās 
panākt.

Nezinu, vai pats N. Ušakovs un 
viņa atbalsta grupa pamanīja kādu 
nelielu, taču ļoti zīmīgu detaļu šajā 
pasākumā. Vismaz fotogrāfijās no pa-
sākuma, kas publicētas portālā delfi.lv 
21. martā, uzmanīgākam vērotājam tā 
ir labi pamanāma. Proti, uz pasākumu 
ieradusies arī kāda sieviete ar adītu 
cepuri, kurai priekšā lieliem burtiem 
rakstīts Russia (Krievija – angļu val.). 
Brīdī, kad smaidošie un mājošie zib-
akcijas dalībnieki tiek iemūžināti kop-
bildē, minētā sieviete stāv pašā priek-
šā, cepuri noņēmusi un sažņaugusi 
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12. Saeimas vēlēšanas – 2014. g. 4. oktobrī

Dodies balsot par SAVU Saeimu!

12. Saeimas vēlēšanas
Ievēlēsim 100 Saeimas deputātus

2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks 
kārtējās parlamenta vēlēšanas, kurās 
vēlēsim 12. Saeimu. Saeimas vēlēša-
nas notiek piecos vēlēšanu apgabalos, 
un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vē-

lēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 

gadu vecumu.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju uzskai-

tei nelieto vēlētāju reģistru. Balsotājus 
reģistrē vēlēšanu iecirknī, izdarot atzī-
mi vēlētāja pasē.

Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd valstī 
ir aptuveni 28 000 pilsoņu, kuru vienī-
gais personu apliecinošais dokuments 
ir personas apliecība (eID), Saeima šā 
gada 14. jūlijā atbalstīja grozījumus 

Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz 
pirms 12. Saeimas vēlēšanām izsniegt 
šiem vēlētājiem personalizētu vēlētāja 
apliecību.

Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir 
tikai personas apliecības, ir aicināti 
laikus noformēt Latvijas pilsoņa pasi 
vai no 2014. gada 22. septembra līdz 
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Ko gribat apmānīt
Šo vēlēšanu lielāko jautājumu nevar paslēpt aiz mānekļiem 
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Aprūpētāju darbi vai 

pienākumi aizņem sa-
mērā daudz laika, maz 
laika atliek sev. Es nodo-
māju, ka laiks ir pienācis 
dot iespēju aprūpētājiem 
tuvāk apskatīt Adelaides 

pilsētu no vēsturiska viedokļa, jo droši 
vien vairāki gadi ir pagājuši, kopš viņi 
to ir darījuši vai pat vispār apjēdz, cik 
mainījusies Adelaide pa šiem gadiem.

Adelaide atšķiras no citām Austrāli-
jas galvaspilsētām ar to, ka viņa ir plāno-
ta pirms iebraucēji ieradās no Anglijas. 
Pulkvedis Laits (Colonel Light) bija at-
bildīgais mērnieks, kas nosprauda pilsē-
tas centru un robežu vienu kvadrātjūdzi 
ar zaļo joslu ārpus robežas. Šī zaļā josla 
ap pilsētu bija domāta kā izklaides vieta 
pilsētas iedzīvotājiem, kuri galvenokārt 
bija strādnieki, kas dzīvoja nelielās mā-
jiņās bez dārza vai pagalma. Strādnieku 
ģimenes arī bija lielas ar daudz bērniem, 
un nebija vietas, kur bērniem rotaļāties. 
Šāda plānota zaļā josla bija ļoti svarīga 

šīm ģimenēm, jo šeit tuvu pie mājām 
bija droša vieta, kur bērni varēja droši 
dzīvot ārā pa svaigu gaisu. Nedēļas no-
galēs ģimenes arī atpūtās zem kupliem 
kokiem un izbaudīt svaigu gaisu pēc 
nostrādātas nedēļas. 1920. g. pat uzcēla 
ēku Dienvidterasē (South Terrace), kurā 
bija ierīkotas labierīcības un rotaļlau-
kums. Arī bija pārvaldnieks, kas pie-
zīmēja bērnu skaitu, kas apmeklēja šo 
laukumu. Caurmērā vienā mēnesī 5 000 
bērnu apmeklēja rotaļlaukumu. Vietas 
arī bija govīm un zirgiem. Šodien šī jos-
la ir izmantota sportam.

Adelaide ir viena no tām pilsētām, 
kurai ir samērā zems nokrišņu līme-
nis, un tāpēc jau 1838. gadā pirmais 
rezervāts tika būvēts Dienvidterases 
austrumos, lai piegādātu dzeramu 
ūdeni Glenelgai. Tagad tikai palicis 
aizaudzis valnis, un pats rezervāts 
aizbērts. Šodien, skaistā pavasara rītā, 
mēs uzkāpām vaļņa augšā, un eikalipti 

šo dziedāšanu. Kad pirms trim gadiem 
svinējām viņai 90. dzimšanas dienu, 
tad Tālavas Lielā zāle bija pilna, jo bija 
sabraukuši viesi no visas Austrālijas 
un pat no Latvijas. Nav daudz cilvēku, 
kuru dēļ tautieši tā sapulcētos.

Šogad svinības nebija gluži tik 
plašas, bet draugi tomēr bija sanāku-
ši un turpināja nākt visu pēcpusdienu. 
Atvērtās durvis ilgi palika vaļā.

Vēlam Geņai vēl Daudz baltu die-
niņu!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Mūsu Ciema lakstīgala
Adelaides Geņa Janmeija svin 93. dzimšanas dienu

Vienalga, vai tā ir 
svētdiena, vai darba 
diena, Geņa katru gadu 
savu dzimšanas dienu 
svin tieši pareizajā die-
nā – 25. septembrī, – un 
vienmēr tādā pašā veidā: 
ar atvērto durvju dienu. 

Neviens netiek speciāli lūgts, bet māja 
vienmēr ir pilna, ciemiņi nāk un iet, 
un visa pēcpusdiena ir dziesmu, ziedu, 
jautru čalu un apsveikumu pilna. Ade-
laidē nav tādi latvieši, kas Geņu nemī-
lētu, necienītu, un kam vien ir iespē-
jams, tas viņu apciemo viņas jubilejā 
un šogad uz 93. reizi.

Tādā vecumā būtu pilnīgi sapro-
tams, ja cilvēks sēdētu krēslā un ļau-
tu citiem visu darīt, bet tas nav Geņas 
stilā. Viņa visu mūžu ir kopusi savu 

skaisto balsi, dziedājusi gan korī, gan 
uzstājusies kā soliste, un vēl pirms pā-
ris nedēļām dzirdējām viņu kā solisti 
DV Vīru Kora koncertā. Vēl šodien 
viņa gatavo ēst, un viņas slavenās tor-
tes ir viņas mīlestības dāvana visādos 
gadījumos, kur vajag kaut ko ziedot 
svētku vai kafijas galdam. Protams, arī 
viņas dzimšanas dienā baudījām viņas 
gatavoto torti un daudz ko citu viņas 
gatavotu no svētku aukstā galda. Vi-
ņas enerģijas līmenis ir patiešām ap-
brīnojams!

No Geņas dzird tikai laipnus vār-
dus un redz siltus smaidus. Turpat 40 
gadus viņa sastāv Vanadzēs Adelaidē, 
Vanadžu ansamblī dzied no tā dibinā-
šanas un ALB Jauktā korī Dziesmu 
Laiva ilgus gadus saturēja kopā ne ti-
kai soprānus, bet visu kori ar savu dro-

Geņas meita Māra un mazmeita Bri-
gitte apsveic māti un vecmāmiņu.
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Pikniks parkā pārcelts
Aprūpētāji tuvāk iepazīstas ar savu galvaspilsētu Adelaidi

No kreisās: L. Kapele, J. Grāvis, B. Krūmiņš, I. Kernich, V. Grass, A. Hale, V. 
Voitkūne un L. Grass.
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Divi tanki pie 
cietuma ieejas iz-
saka visu. Un kad 
ienāc caur šauriem 
vārtiem, lielais po-
licistu skaits gan 
pazīstamās baltās 
uniformās, gan 
bez uniformām, 
kuri tevi aptaus-
ta, pārbauda dokumentus un izskata 
grāmatas un citas lietas, kas paņemtas 
līdz, liek saprast „uzmanies!“.

Esmu Kairā, lai apciemotu mana 
brāļa Jura dēlu, Al Džazira angļu va-
lodas aģentūras (Al Jazeera English) 
žurnālistu Pēteri Gresti, kuram šī gada 
23. jūnijā Ēģiptes tiesa piesprieda sep-
tiņu gadu cietuma sodu. Pēteri apcie-
tināja kopā ar viņa diviem Al Džazira 
kolēģiem Mohamedu Fahmiju (Moha-
med Fahmy) un Baheru Mohamedu 
(Baher Mohamed) par „netaisnīgiem 
ziņojumiem“, kas „apdraud Ēģiptes 
valsts drošību“ un par sadarbību ar 
Musulmaņu brālību. 

Lai gan piecu mēnešu garās prāvas 
prokurors nespēja sniegt pierādīju-
mus par apsūdzībām, tiesa piesprieda 
smagu sodu. Bija skaidrs, ka tiesas 
lēmums bija domāts, lai apklusinātu 
neatkarīgo presi. Pat nesenajās dienās 
Apvienoto Nāciju sanāksmē Ņujorkā, 
ASV prezidents Obāma sarunās ar 
Ēģiptes prezidentu El Sisiju (El Sisi), 
teica, ka žurnālistus vajag atbrīvot.(1)

Augustā tika iesniegti tiesai do-
kumenti, lai iesāktu pārsūdzēšanas 
procesu. Ar dokumentu sagatavošanu 
palīdzēja Pētera vecāki Juris un Lois 
Greste, kuri pavadīja jūlija un augusta 
mēnešus Kairā. Nav vēl skaidrs, kad 
pārsūdzēšana varētu sākties. Ēģiptes 
prezidents uzsvēra, ka jāļauj tiesas 
process risinātos līdz beigām.

Uz cietumu mani pavada ēģiptie-
šu palīgs Džo (Joe), kurš pēdējos de-
viņos mēnešus, kopš Pēteri arestēja 
2013. gada 29. decembrī, ir arī palīdzē-
jis visiem Pētera ģimenes locekļiem, 
kas ir bijuši Kairā apciemot Pēteri; abi 
brāļi – Andrejs un Miķelis un vecāki. 
Toras cietums, kurā Pēteris ir apcie-
tināts Kairā, ir apmēram 45 minūšu 
braucienā ar mašīnu no pilsētas centra.

Cietums ir ļoti plašs un sastāv no 
daudz atsevišķām celtnēm. Cietumam 
ir tikai viena šaura ieeja, pie kuras pa-
rasti ir gara rinda cilvēku, kas gaida kar-
stā saulē, lai tiktu iekšā. Laimīgā kārtā 
esam ieradušies nedēļas dienā (svētdie-
nā), kad ir vismazāk apmeklētāji, un tie-

kam iekšā bez gaidīšanas. Mums ir līdzi 
vairākas somas ar grāmatām, vēstulēm 
un pārtiku, kuras ceram iedot Pēterim. 
Viss ir jālaiž cauri rentgena mašīnai, 
un pēc tam sargs izskata grāmatas. 
Grāmatas protams ir angļu valodā, ko 
sargs droši vien nesaprot, bet izvērtē no 
izskata. Šoreiz nav iebildumu.

Šis ir pirmais no diviem kontrol-
punktiem. Lai tiktu uz Pētera nodaļu, 
sēžamies vilcienā, kas sastāv no diviem 
metāla ratiem, kurus velk sens traktors. 
Brauciens ilgst nepilnas 10 minūtes. 
Pētera nodaļas celtnei ir mazas metāla 
durvis, kurām ir apmēram 15 cm lielu-
ma lodziņš aiz restēm. Pie durvīm gai-
da pusducis cilvēku. Laiku pa laikam 
lodziņš atveras, notiek sarunas, un do-
kumenti tiek iesniegti. Pēc laika durvis 
pašas atveras, un ciemiņi tiek ielaisti. 
Mēs ar Džo gaidām, apmēram, 15 mi-
nūtes saulē. Beidzot lodziņš atveras, 
saņem mūsu dokumentus, un pēc da-
žām minūtēm tiekam iekšā. Šeit atkal 
jālaiž visu caur rentgena mašīnu, un 
visus mūsu maisus uzmanīgi izmeklē, 
daudz rūpīgāk nekā pirmā kontrolpun-
ktā. Šeit arī visu rakstisko materiālu – 
grāmatas un vēstules – pārskata sargi, 
daži no kuriem saprot angliski.

Tikšanās ar Pēteri notika birojā, 
nevis telpā, kurā citi cietumnieki satiek 
savus radus. Apskāvām viens otru, tik-
ko Pēteris ienāca birojā. Prāvas laika 
tiesas sēdēs visi apsūdzētie bija tērpti 
baltās drēbēs. Šeit Pēteris bija ģērbts 
zilā, kas ir noteiktā krāsa notiesātiem 
cietumniekiem. Pēteris izskatījās ve-
sels un labā fiziskā stāvoklī. Pa trijiem 
mēnešiem, kas pagājuši kopš tiesa pie-
sprieda sodu, Pēteris ir bijis citā Toras 
cietuma daļā nekā tur, kur bija pa tie-
sas prāvas laiku. Pēteris ir nodibinājis 
labas attiecības ar viņa cietuma daļas 
vadītāju, kas tagad saprot, ka Pēterim 
nevajadzētu vispār būt cietumā. Vadī-
tājs atļāva mums satikties 90 minūtes, 
kas ir div tik ilgi, nekā parasti atļauts. 
Tikšanās nebija privāta, jo pie biroja 
galda visu laiku strādāja sargs. Šo il-

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Kā jau jūs būsit sa-

pratuši no šī laikraksta 
numura satura, šo sest-
dien, 4. oktobrī, notiks 
12. Saeimas vēlēšanas. 
Latvija ir demokrātis-

ka valsts, un līdz ar to mums visiem 
ir gan tiesības, gan morāls pienākums 
doties balsot.

Ja Austrālijā balsošana ir obligā-
ta, un atturībnieki var sagaidīt naudas 
sodus, tad Latvijā katrs var brīvi izvē-
lēties – vai piedalīties balsošanā, vai 
arī nepiedalīties. Bet kā jau daudzi ko-
mentētāji ir aizrādījuši, Saeimā ievēlēs 
100 deputātus, vienalga, vai jūsu un 
jūsu kaimiņi ies balsot. Tātad sestdien 
apskatieties garāmgājējus uz ielas, 
domājiet par tiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri balsoja referendumā par latviešu 
valodas iznīcināšanu, un prasiet sev – 
vai patiešām ir prāta darbs dot svešiem 
cilvēkiem balsot jūsu vietā? Jo nepie-
dalīšanās nozīmē pilnvaru atdošanu 
citam – tas jūs neizglābs no atbildības 
par jaunās Saeimas sastāvu.

Deputāti tiks ievēlēti no kandidējo-
šiem sarakstiem. Neviens cilvēks nav 
perfekts, un tāpēc arī nevaram piepra-
sīt, ka Saeimas deputātu kandidāti ir 
perfekti. Bet varam pieprasīt godīgumu.

Šajos laikos, kad Krievijas tanki 
darbojās Ukrainā, kad Krievijas lī-
gums ar Ukrainu par tās teritoriālo 
integritāti ir saplēsts gabaliņos, tad jā-
būt sevišķi atbildīgiem, kad nāk brīdis 
izšķirties par Latvijas nākotni.

Ņemot vērā mūsu vēsturi, Latvija ir 
izrādījusi sevišķu labvēlību pret Krie-
viju – mēs tikai esam prasījuši vismini-
mālāko – lai Krievijas tanki neatgriežas 
Latvijā un lai latviešu valoda un kul-
tūra spētu izdzīvot Latvijas teritorijā. 
Dzīves apstākļi nelatviešiem Latvijā ir 
tik labi, ka vēl arvien gandrīz 800 000 
sveštautieši dzīvo Latvijā un netaisās 
nekur bēgt. Kā varam nodrošināt, ka 
Latvijā dzīvojošie 1 229 000 latvieši 
spēs uzturēt savu identitāti? Okupācija 
ir atstājusi visādas pēdas. Ja 1935. gadā 
Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju starpā ti-
kai 8,8% bija krievi, bet tagad tie veido 
26%; tad ir skaidrs, ka gudra rīcība ir 
vajadzīga, lai mēs izdzīvotu.

Kura partija rūpēsies par latviešu 
tautas un kultūras izdzīvošanu, reizē 
nodrošinot ekonomiskās labklājības 
uzlabošanu visiem Latvijas iedzīvotā-
jiem? Šīs abas prasības reizē sacenšas, 
bet tās nav pēc būtības ienaidnieces. 
Mēs skaidri redzam, kuras partijas, par 
spīti samierinošiem izteicieniem, drau-
dzējās ar agresoru Ukrainā. Mēs arī 
skaidri redzam, kuras partijas nespēs 
pārkāpt 5% slieksnim, un līdz ar to, 
kuru balsotāji būs izmetuši savas balsis.

Izvēles nav daudz. Izdariet savu 
izvēli un EJIET BALSOT!

GN

Pie Pētera Grestes Kairas cietumā
2014. gada 21. septembrī

Andrejs Greste gaida pie Toras cietuma maijā, lai satiktu 
savu brāli Pēteri.
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Melburnas abu lat-
viešu skolu gadskārtē-
jais sarīkojums notika 
sestdien, 20. septembrī, 
Melburnas Latviešu 
nama Lielajā zālē.

Pēcpusdienu ieva-
dīja abu skolu pārziņi Līga Dārziņa 
un Kārlis Brēmanis. Līga uzsvēra to, 
cik svarīgi ir noturēt šos sarīkojumus, 
jo tie lielā veidā atbalsta un papildina 
skolu mērķus un skolu darbību; Dau-
gavas skolas mērķi ir palīdzēt bēr-
niem: apgūt latviešu valodu, iepazīties 
ar Latvijas kultūru un folkloru, apzi-
nāt savu latvisko identitāti un piederī-
bu plašākai latviešu sabiedrībai.

Valodu māca ar uzsvaru uz lasīša-
nu, rakstīšanu, klausīšanos un runāša-
nu, un runāšanu veicina dažādās klašu 
pārrunās, dialogos un arī, uzstājoties 
publikas priekšā. Skolu sarīkojums 
dod šo iespēju. Sarīkojums arī dod ie-
spēju parādāt, ko bērni ir mācījušies 
kultūras laukā – skaistās latviešu tau-
tas dejas un skanīgās tautas dziesmas.

Skolas audzēkņiem vajag uzstāties 
publikas priekšā, lai skolā iemācīto 
vielu izvestu no klašu telpām plašākā 
sabiedrībā un dotu tai lielāku un svarī-
gāku nozīmi katra audzēkņa dzīvē, tā 
audzinot viņu piederības sajūtu plašā-
kajai latviešu sabiedrībai.

Svētbrīdi novadīja mācītājs Dainis 
Markovskis, arī uzsverot cik svarīga 

un vienreizēja, neaizmirstama ir šī 
diena skolu kalendāros.

Tad sākās Daugavas skolas priekš-
nesumi. 

Vispirms uz skatuves nāca paši ma-
zākie skolas audzēkņi – bērndārza un 
sagatavošanas klases meitenītes. Vi-
ņas visas ar spārniem un tausteklīšiem 
skaitīja un iztēloja tautas dziesmiņu par 
mušu, skolotājas Lilitas Lauriņas režijā.

Tad pārējie skolas audzēkņi uzstā-
jās ar divām tautas dejām – Sijā, auzas 
un Rucavieti. Bērni, lieli un mazi, krāš-
ņos tautas tērpos dejas skaisti izpildīja, 
pārvarot vietas trūkumu starp skatuvi, 
podestiem un skatītāju rindām. Bērnus 

dejās apmācīja skolotāja Lāra Brennere.
Pēc mazas pauzes uz skatuves nāca 

8. klases audzēkņi, iztēlojot savu skai-
drojumu – Kā notiek Dziesmu svētkos. 
Skolēni asprātīgi iezīmēja no visām 
pasaules malām sanākušos koristus – 
solistus, patriotus un cienījamos di-
riģentus. Skici sarakstīja un skatuvei 
sagatavoja Bite un Andris Švolmaņi.

Daugavas skolas daļa beidzās ar 
skolas kora izpildīto tautas dziesmu 
Kas kaitēja nedzīvoti, Jolantas Lār-
manes iejūtīgajā apdarē. Dziesmu pa-
pildināja solisti un mūziķi ar klarneti, 

Gadskārtējais skolu sarīkojums
Daugavas skola un Melburnas Latviešu vidusskola

Sidnejas Latviešu biedrības skolas bērni gatavojas KD Ģimenes dienai.

Viena no jaukāka-
jām Austrālijas latviešu 
Kultūras Dienu (KD) 
tradīcijām nu jau vairā-
kus gadus ir Ģimenes 
dienas sarīkojums. Arī 

šajās Kultūras Dienās mēs turpināsim 
šo tradīciju ar neformālu sarīkojumu 
bērniem, viņu vecākiem un vecvecā-
kiem, kā arī visiem pārējiem, kas vēlas 
pavadīt rītu jautrā, latviskā vidē, satik-
ties ar ilgi neredzētiem draugiem, kā 
arī iepazīt jaunus draugus, un stiprināt 
latvisko ģimeņu sadraudzību.

Gimenes dienas sarīkojums būs 
pirmais KD pasākums kas simboliski 
ieskandinās Sidnejas Kultūras Dienas. 
Tas notiks 26. decembra rītā latviešu 
īpašumā Hombušā, Sv. Jāņa baznīcas 
pagalmā un draudzes nama zālē.

Sarīkojumā varēsim kopīgi dzie-
dāt, dejot, iet rotaļās, kā arī darīt lat-
viskos rokdarbus, kas būs piemēroti, 
gan dažāda vecuma bērniem, gan pie-
augušiem. Plānojam gatavot prievītes, 
pinumus, izšuvumus u.c. rokdarbus. 
Tiem, kam interesē dzintars, būs ie-
spēja izgatavot kādu dzintara rotas lie-
tu. Dažādi rokdarbu izstrādājumi būs 
arī nopērkami.

Arī Sidnejas latviešu skolas bērni 
cītīgi gatavojas Kultūras Dienām. Viņi 

ne tikai piedalīsies 
teātra izrādē un tau-
tas deju uzvedumā, 
bet gatavo arī dažādus 
lietišķās mākslas dar-
bus, kas tiks izstādīti 
Ģimenes dienas rītā, 
draudzes zālē.

Ar mums kopā dziedās un muzicēs 
vairāki dalībnieki no Latvijas folklo-
ras grupas Laimas Muzykanti Artūra 
Uškāna vadībā. Tie, kuri Artūru jau 
pazīst, zinās, ka viņš ar savu muzicē-
šanu un spilgto personību spēj aizraut 
ikvienu.

Ļoti ceram sagaidīt kuplu dalīb-
nieku skaitu, gan pašmāju ģimenes 
gan senus un jaunus draugus no citām 
pilsētām. Būs nopērkams ēdiens un 
bezalkaholiskie dzērieni.

Visi mīļi gaidīti 26. decembra rītā, 
plkst. 9.30, latviešu īpašumā Hombu-
šā, Sv. Jāņa baznīcas pagalmā un drau-
dzes nama zālē.

Sandra Dragūna
Laikrakstam „Latvietis“

AL55KD Ģimenes dienas sarīkojums
Rīts jautrā, latviskā vidē
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12. Saeimas vēlēša-
nas šī gada 4. oktobrī 
notiek dramatiskos aps-
tākļos, sakarā ar Krievi-
jas varmācību Krimā un 
austrumu Ukrainā, un 
pakāpeniski šķietamiem 

draudiem Baltijas valstīm.
Bet, skatoties uz vēlēšanu priekš-

spēlēm, varētu ticēt, ka tādas situācijas 
nemaz nepastāv, vairāku iemeslu dēļ. 
Vispirms, daudzas partijas vāji uzsver 
Krievijas bruņnieciskumu un reālus 
draudus vai vispār izvairās tos minēt. 
Otrkārt, atkārtojas visvecākais sauklis 
Latvijas vēlēšanu stāstā – Nav par ko 
balsot! Treškārt, iekšējā neapmierinā-
tība ar esošo valdību un līdzšinējām 
partijām atkal ved uz jaunu glābēju 
uzrašanos, kaut daži glābēji ir tie, kas 
iepriekš izgāzušies, un citi atkal sola 
zilus brīnumus no pavisam jaunām un 
neaptēstām partijām.

Remdena pieeja Krievijas uzbru-
kumiem ir bijusi Latvijas valdības pie-
eja, – cerot uz aizsardzību no NATO un 
Amerikas, bet pašiem maz reaģējot uz 
Krievijas provokācijām – izņēmums šeit 
ir bijis tikai aizsardzības ministrs Rai-
monds Vējonis (Zaļo 
un zemnieku savienī-
ba – ZZS), kas skaļāk 
izteicies par Latvijas 
pašas spējām aizsar-
gāties un par nepiecie-
šamiem līdzekļiem, 
lai to īstenotu. Latvi-
jas nesenā aizsardzī-
bas budžetu pārskatā 
paredz, ka Latvija 
sasniegs NATO no-
teikto 2% no budžeta 
aizsardzībai tikai pēc 
sešiem gadiem. (Ne 
sešiem mēnešiem, 
kā vairāki kritiķi iz-
teicās!) Salīdzinot ar 
Igaunijas prezidenta 
Ilvesa stipriem iztei-
kumiem pret Krievi-
jas agresiju, Latvijas 
reakcija ir bijusi vāja. 
Tas arī ietekmējis vē-
lēšanu ainu, un tikai 
Nacionālā Apvienība 
(NA) ir uzsvērusi aiz-
sardzības draudus.

Arī par Ukrainu 
totāli klusē Saskaņas 
centrs (SC), partija 
kas ir smagi kompro-
mitēta, jo ir saistības 
ar Putina Vienotā 
Krievija partiju un 
izteikusi kritiku par 
Maidana revolūciju 
Ukrainā, un pat lie-
lījusies par Krievi-
jas Krimas aneksiju. 

„Ak vai, nav par ko balsot! Bet jāsargā Latvija!“
Katra balss ir svarīga, lai nodrošināt Latvijas izdzīvošanas spējas

Kopš iebrukuma austrumu Ukrainā 
un Malaizijas lidmašīnas notriekšanas, 
Saskaņas centrs nerunā par Krieviju un 
par Ukrainu, un kādreiz harismātiskais 
vadītājs Nils Ušakovs ir bijis spiests ar-
vien to attaisnot, beidzot retoriski uz-
sverot, ka ja Latvija būtu apdraudēta, 
viņš to aizstāvētu ar ieroci rokā.

Uz tāda fona tad iedarbojās bieži 
dzirdami saukļi – taču nav par ko bal-
sot! Jo arvien vairāk pieaug uzskats, 
ka visas vecās partijas ir novecojušas, 
bet vēl ļaunāk – sakompromitētas vai 
nu ar korupcijas skandāliem, vai ar 
alkatību pēc amatiem un līdzekļiem. 
Tā viena no Latvijas visvecākajām 
partijām (Zemnieku savienības daļa 
no ZZS) joprojām koķetē ar oligarhu 
Aivara Lembergu kā Premjera kandi-
dātu, kas nesen ieguvis jaunu neslavu 
ar jēlu kritiku par rotas amerikāņu zal-
dātiem, kas tagad dien Latvijā.

Vienotība (V), kas kādreiz ieņēma 
vadošo lomu, konkurējot ar tagad likvi-
dēto Aigara Kalvīša Tautas partiju, un 
iestājās pret korupciju, ir palikusi stipri 
vājāka kopš no Premjera amata atteicās 
Valdis Dombrovskis un to ieņēma pe-
lēkā Laimdota Straujuma. Tomēr, un 

šeit spilgti iedarbojās ne partijas uz-
stāšanās par Krievijas draudu, bet gan 
vēlētāju uzmanību par to; Eiropas Par-
lamenta (EP) vēlēšanās šī gada maijā 
Vienotība stipri ņēma pārsvaru, iegūs-
tot jau četras vietas no Latvijai piešķir-
tām astoņām; nepieredzēts pārsvars 
jebkurā no Latvijas vēlēšanām. Iznā-
kums pārsteidza pat Vienotību, arī ja 
tas ir daļēji izskaidrojams ar ļoti zemu 
vēlētāju piedalīšanos (30,2%). Četras 
palikušās vietas sadalīja ZZS, SC, NA 
un kā konkurentu SC, vecās padom-
ju un Krievijas atbalstītāju Tatjanas 
Ždanokas Latvijas krievu savienība 
(LKS), kas ir pārdēvētā vecā Par cilvē-
ku tiesībām vienotā Latvijā. Šī partija, 
kuru Ždanoka ilggadīgi ir pārstāvējusi 
EP, ar savu dedzīgo atbalstu Krievijai 
(Ždanoka jūsmīgi viesojās Krimā pēc 
tās brutālās aneksijas), un viņu kon-
kurējošā spēja ir vēl viens faktors, kas 
licis SC putroties par to, kā reaģēt uz 
Krievijas uzvešanos, beidzot gļēvulīgi 
neteikt nekā. SC turpina traktēt savu 
sociāldemokrātisko nostāju, kas ir vājš 
aizsegs savai promaskaviešu tieksmei.
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Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē
Cienītie līdzpilsoņi, dārgie tautieši!

saksofonu, bungām un klavierēm.
Pēc siltām pusdienām uz skatuves 

nāca MLV audzēkņi ar savu pašu iz-
veidoto ludziņu Dziesmu spēks. Jau-
nieši melnajās drēbēs iztēloja vairākas 
latviešu tautas dziesmas, katru ar kādu 
mazu āķīti. Piemēram, puisis gāja uz 
avotu, zaļu slotu rociņā. Publikai 
bija jāuzmin, kura dziesma attēlota, 
un tēlojumi izraisīja varenus skatītā-
ju smieklus. Uzminētās dziesmas tad 
skatītāji kopīgi nodziedāja. Pieteicēji 
bija MLV skolotāji Anita Andersone 
un Kārlis Brēmanis. Pie klavierēm 
Laila Grosa.

Pēc kafijas un kūkām, loterijas un 

ziņojumiem par 
nākošajiem sarī-
kojumiem, labi ap-
mierinātā publika 
izklīda saulainajā 
pēcpusdienā. 

Paldies visiem 
par ļoti patīkamu 
pēcpusdienu!

Ģimenes ar 
bērnudārza ve-
cuma bērniņiem 
laipni aicinātas ap-
ciemot Daugavas 
skolu š.g. 11. oktobrī, plkst. 11.30, 
skolas Atvērto durvju pēcpusdienā. 
Tur varēs apskatīt skolas namu, skolas 
darbību, piedalīties bērnudārza nodar-
bībās un pakavēties pie kafijas ar sko-

las darbiniekiem. Visi interesenti mīļi 
gaidīti!

Līga Dārziņa
Daugavas skolas pārzine
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas valsts vēs-
turē Austrālijas un Jaun-
zēlandes latvieši ir ieņē-
muši īpašu vietu Latvijas 
neatkarības idejas uztu-
rēšanā, nacionālā gara 
stiprināšanā, latvisko 
tradīciju, valodas un kul-

tūras kopšanā. Jūs esat viena no politis-
ki aktīvākajām latviešu kopienām ārpus 
Latvijas, ko apliecina arī lielā interese 
par notiekošo Latvijas iekšpolitikā un 
dalība Saeimas vēlēšanās. Varu tikai 
apsveikt un augstu novērtēt Jūsu entu-
ziasmu un piederības sajūtu Latvijai.

Arī šodien Latvijas attiecības ar 
Austrāliju un Jaunzēlandi attīstās ļoti 
dinamiski, īpaši mūsu ekonomiskie 
sakari. Par Latvijas uzņēmēju intere-
ses pieaugumu liecina gan divpusējās 
tirdzniecības pieaugums – uz Austrāli-
ju vien mūsu eksports 2013. gadā pieau-
ga vairāk nekā par 40%, gan uzņēmēju 
uzdotie jautājumi un vēlme saņemt in-
formāciju. Arvien stabilāki un drošāki 
nosacījumi ir investīciju veikšanai sva-
rīgās Latvijas ekonomikas jomās.

Mūsu ekonomika joprojām ir viena 
no straujāk augošākajām ekonomikām 
Eiropas Savienībā, esam ieviesuši Ei-
ropas vienoto valūtu euro, kā arī sta-
bili virzāmies, lai tuvāko pāris gadu 
laikā iestātos Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijā (OECD). 
2015. gada pirmajā pusē Latvija pirmo 
reizi tās vēsturē būs prezidējošā valsts 
Eiropas Savienības Padomē. Tas būs 
vienlaikus izaicinājums un iespēja Ei-
ropas līmenī akcentēt Latvijas priori-
tātes un intereses.

Šis ir īpašs gads Latvijas valstij – 
12. Saeimas vēlēšanu gads.

Piedalīšanās vēlēšanās ir viena no 
demokrātijas nozīmīgākajām izpaus-
mes formām, tāpēc es aicinu Jūs būt 
aktīviem šajā dienā un doties balsot uz 
tuvāko vēlēšanu iecirkni! Neaizmirs-
tiet atgādināt par šo pienākumu arī 

saviem radiem, draugiem un paziņām.
Ārlietu ministrijai ir svarīgi, lai 

katram Latvijas pilsonim aiz mūsu ze-
mes robežām būtu nodrošināta iespēja 
tiešā veidā iesaistīties politisko lēmu-
mu pieņemšanā. Tāpēc arī šogad sa-
darbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju, 
pateicoties goda konsuliem un latvie-
šiem, kas uzņēmušies vēlēšanu komi-
sijas pienākumus savā pilsētā, Austrā-
lijā būs pieejami 5 vēlēšanu iecirkņi.

Protams, piederības sajūtu Latvijai 
nevar nostiprināt tikai ar labām do-
mām, dalībai vēlēšanās nepieciešami 
arī derīgi personu apliecinoši doku-
menti. Par to domājot un lai nodrošinā-
tu ar dokumentiem tautiešus Austrālijā 
un Jaunzēlandē, kas ieguvuši pilsonī-
bu pēc 2013. gada 1. oktobra Pilsonī-
bas likuma grozījumiem, 2014. gada 
augusta beigās tika rīkots Ārlietu mi-
nistrijas un Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes organizēts mobilo pasu 
darbstacijas izbraukums uz Austrāli-
ju un Jaunzēlandi. Izbraukuma laikā 
Brisbanē, Sidnejā, Melburnā, Adelai-
dē, Pertā un Kraistčerčā tika pieņemti 
pasu/personas apliecību pieteikumi un 
noņemti biometriskie dati, izmantojot 
mobilās pasu darbstacijas aprīkojumu. 
Kopā tika pieņemti 585 apmeklētāji, 
kuriem tika noformēti 633 personu ap-
liecinoši dokumenti – pasu un perso-
nas apliecību pieteikumi. Jaunās pases 
Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošie 
Latvijas pilsoņi saņems pirms 12. Sa-
eimas vēlēšanām 4. oktobrī.

Ārlietu ministrija ir pateicīga Latvi-
jas goda konsuliem Austrālijā un Jaun-
zēlandē, kā arī visiem vietējiem latvie-
šiem par atsaucību. Bez viņu aktīvas 
līdzdalības un iesaistes šāda izbrauku-
ma organizēšana nebūtu iespējama.

Kopumā 12. Saeimas vēlēšanām 
ārvalstīs ir izveidoti 99 vēlēšanu iecir-
kņi 42 valstīs. Tas ir lielākais vēlēšanu 
iecirkņu skaits ārpus Latvijas, kāds 
līdz šim ir bijis, un šādi Ārlietu minis-

trija vēlas veicināt plašāku balsstiesī-
go pilsoņu dalību vēlēšanās, kuri mīt 
ārvalstīs. 

Interaktīvajā interneta vietnē www.
kurbalsotarzemes.lv Latvijas balsstiesī-
gie pilsoņi var atrast sev tuvāko vēlē-
šanu iecirkni ārvalstīs! Mājas lapā tiek 
piedāvāta iespēja noteikt tuvāko vēlēša-
nu iecirkni, ievadot savu plānoto atra-
šanās vietu vai arī ļaujot sistēmai auto-
mātiski atrast tuvāko vēlēšanu iecirkni.

Ar aktīvu dalību vēlēšanās mēs va-
ram ietekmēt politiskos procesus Lat-
vijā un pēc tam arī prasīt atbildību no 
parlamenta un valdības! Izmantojiet 
pilnvērtīgi savas Latvijas pilsoņa tiesī-
bas un iespēju ietekmēt Latvijas tālāko 
attīstību, jo izšķiroša var būt ikviena 
balss!

Vēlēšanu dienā 4. oktobrī 
katrs vēlētājs ir atbildīgs par 
Latvijas nākotni!

Noslēgumā vēlos informēt, ka plā-
noju apmeklēt Austrāliju un Jaunzē-
landi šī gada oktobrī. Ar prieku tikšos 
ar visiem interesentiem šādos datumos 
un pilsētās:

7.-8. oktobris Sidneja; 9.-10. oktob-
ris Kērnsa; 13. oktobris Brisbane; 14.-
15. oktobris Kanbera; 16.-17. oktobris 
Velingtona; 18. oktobris Oklenda.

Pateicībā par līdzšinējo Jūsu mīles-
tību pret Latviju un ieguldījumu mūsu 
valsts stiprināšanā un uzplaukumā.

Patiesā cieņā,
Andris Teikmanis

Latvijas vēstnieks Austrālijā un 
Jaunzēlandē

P.S. Aicinājums ārzemēs dzīvo-
jošajiem latviešiem aizpildīt anke-
tu interneta vietnē www.migracija.
lv. Anketa pieejama aizpildīšanai 
līdz 15. oktobrim. No Austrālijas 
un Jaunzēlandes ir ļoti maz cilvēku, 
kas ir šo anketu aizpildījuši.

Skolu sarīkojums
Turpinājums no 4. lpp.

Daugavas skolas audzēkņu priekšnesums.
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Šīs vēlēšanas ir īpa-
šas ar to, ka pirmo reizi 
pēc neatkarības atgūša-
nas mūsu valsts pastāvē-
šanai ir reāli draudi. No 
ārpuses tos rada Putina 
Krievija, bet tikpat no-
pietns drauds ir izveido-

jies iekšpolitikā – partija Saskaņa kopā 
ar bezatbildīgu un varaskāru latviešu 
politiķu grupiņu varētu iegūt vairā-
kumu nākamajā Saeimā. No Saska-
ņas līdzšinējās darbības var secināt, 
ka viņi tad izveidotu Janukoviča tipa 
valdību, kas pamazām ievestu Latviju 
ekonomiskā haosā, pēc tam bruņotās 
sadursmēs un beigās – karadarbībā, kā 
tas noticis Ukrainā. Atkal tiktu izpos-
tīts viss, ko ar grūtu darbu 24 gados 
esam paveikuši. Tādēļ mums ir jāmo-
bilizējas 12. Saeimas vēlēšanām un 
jāiet balsot. Tikai ar piedalīšanos vē-
lēšanās mēs varam apturēt promaska-
viskās partijas – tieši tā, kā mobilizē-
jāmies referendumā par valsts valodu.

Ir ļaudis, kas ir neapmierināti ar val-
dību, ar kādu partiju vai ar visām parti-
jām. Tādās reizēs rodas vēlme savu pro-
testu izteikt nebalsojot vai iemetot urnā 
tukšu aploksni. Mīļie draugi, tā nekas 
nav panākams! Tāda lieta kā nebalsot 
nepastāv. Ja jūs nebalsosiet, tā vai tā tiks 
ievēlēti 100 deputāti un jūsu nenodotā 
balss būs viena balss mazāk Latvijai. Ja 
Saskaņa iegūs, piemēram, 20% no bal-
sīm,tad 20% no jūsu balss tiks pieskaitī-
ta viņiem. Šīs nepielūdzamās patiesības 
dēļ jūs tomēr panāksiet vairāk, balsojot 
par kādu partiju, kas jums šķiet mazā-
kais ļaunums, nekā neejot balsot vispār.

Kā izdarīt labāko izvēli?
Vienīgais veids ir vadīties no tā, ko 

katra partija ir iepriekš darījusi. Īstā 
seja parādās darbos, nevis vēlēšanu 
solījumos. Atcerēsimies dažus faktus 
par trim latviskajām partijām, kas šo-
brīd ir Saeimā un droši vien tiks atkal 
ievēlētas, – Vienotība, Nacionālā ap-
vienība un Zaļo un Zemnieku savienī-
ba. Mūsu vienīgā izvēle ir balsot par 
kādu no šīm trim.

Vienotība mūs izvilka no ekonomi-
kas krīzes, drīzāk no valsts bankrota, 
kurā Latviju iegrūda Aināra Šlesera, 
Aigara Kalvīša un Ivara Godmaņa ne-
apdomīgā rīcība. Tagad šie kungi atkal 
vēlas valdīt. Lai Dievs mūs pasargā no 
viņiem! Valsti no bedres izvilka trīs cil-
vēki, kurus es uzskatu par ekonomikas 
sapņu komandu, –Valdis Dombrovskis, 
Andris Vilks un Ilmārs Rimšēvičs. Lai 
arī ko teiktu viņu politiskie pretinieki, 
šiem trim cilvēkiem ir galvenie nopel-
ni krīzes pārvarēšanā. Protams, viņiem 
blakus stāvēja latviešu tauta ar savu iz-
turību, sīkstumu un situācijas izpratni. 
Par Vienotību runājot, atcerēsimies arī 
to, ka Eiropas Savienības atbalsts Lat-
vijas lauksaimniecībai bija 731 miljons 

eiro iepriekšējo septiņu gadu periodā. 
Ar Sandras Kalnietes koordinētu lobiju, 
ar lielu darbu un daudzu cilvēku iesais-
tīšanu šī summa nākamajam septiņu 
gadu periodam tika palielināta gandrīz 
par veselu miljardu eiro – laikā, kad Ei-
ropas Savienībā valda taupības režīms!

Tikpat droši var balsot par Nacio-
nālo apvienību. Tā vienmēr Saeimā ir 
balsojusi tikai par Latvijas interesēm. 
Pavisam nesens piemērs tam bija bal-
sojums par termiņuzturēšanās atļauju 
izsniegšanas apturēšanu. Vienīgi NA 
nobalsoja par šo likumprojektu. NA 
mūsu politikā ir jaunās asinis. Raivis 
Dzintars, Imants Parādnieks, Einārs 
Cilinskis un daudzi citi pārstāv visīs-
tāko latvisko patriotismu. Pēdējā laikā 
partijai pievienojušies vairāki izcili, 
pieredzējuši politiķi un politiķes. Na-
cionālā apvienība, it īpaši tās Visu Lat-
vijai! daļa, ir bieži tikusi nepamatoti 
apsaukāta par ekstrēmistiem – tāpat 
kā visi ukraiņi, kas aizstāv savu valsti, 
tiek nomelnoti par fašistiem. Ko tad 
ekstrēmu NA ir izdarījusi? Viņi tikai 
konsekventi aizstāv latviešu tautu.

Mūsu trešā izvēle ir Zaļo un Zem-
nieku savienība. Neapšaubāmi, tajā ir 
daudz labu cilvēku, piemēram, Guntis 
Belēvičs, Jānis Dūklavs un Raimonds 
Vējonis. Diemžēl partijai pieder arī 
politiķi, kas izraisa nopietnas bažas. 
Atļaušos atgādināt, ka Lemberga kungs 
ir atklāti paudis nai-
dīgu nostāju pret 
NATO un Grigules 
kundze, kaut ievēlēta 
Eiropas Savienības 
parlamentā, ir nostā-
jusies pret Eiropas 
Savienību. Viņa arī 
bija aktīva propa-
gandiste pret eiro ie-
viešanu, bet NATO, 
Eiropas Savienība 
un eirozona ir mūsu 
drošības balsti. 
10. Saeimā, pirms 
prezidents Zatlers to 
atlaida, bija izveido-
jusies situācija, kurā 
Saskaņas Centrs 
kopā ar ZZS veidoja 
vairākumu, un, vi-
ņiem kopā balsojot, 
Saeima pieņēma vai-
rāk nekā 50 Latvijai 
nelabvēlīgu lēmumu. 
Vai tas varētu atkār-
toties?

Ko nozīmē kār-
tējās jaunās, mazās 
partijas?

Mūsu šodie-
nas situācija ir tik 
komplicēta, ka šīs 
sīkpartijas ar savu 
piedalīšanos vēlēša-

nās negribot atbalsta Putina politiku. 
Tās sašķeļ latviešu elektorātu. Aptau-
jas rāda, ka neviena no tām netiks Sa-
eimā, bet katra saņems kādu niecīgu 
procentu balsu. Diemžēl kopā tas būs 
jau nozīmīgs procents, kas Latvijai ies 
zudumā. Diezgan skaidri te vērojama 
Maskavas stratēģija: vienots krievu 
elektorāts, sašķelts – latviešu.

Sudrabas kundzes No sirds Latvi-
jai ir pelnījusi īpašu komentāru. Šajā 
partijā ar tik romantiski patriotisko no-
saukumu visskaidrāk redzams Maska-
vas iespaids. Milzīgā reklāma atgādina 
sekmīgo Grigules kundzes kampaņu. 
Abos gadījumos fi nansējuma avoti nav 
īsti skaidri, bet varam nojaust, kas tie 
ir. Pati Sudrabas kundze intervijās ir 
paskaidrojusi, ka partija dibināta kāda 
Latvijai nedraudzīgi noskaņota cil-
vēka dzīvoklī. Tad viņas attiecības ar 
Krievijas amatpersonām un Jauno Vil-
ni, pašas stāstītais, ka atvaļinājumus 
pavada tikai Krievijā... Kā valsts kon-
troliere viņa vienmēr skaisti runāja, 
bet tas arī bija viss. Nebūtu arī saprā-
tīgi pielaist pie valsts likteņa lemšanas 
personu, kas kādreiz ieņēmusi augstu 
amatu Parex bankā. Diemžēl vienādi 
vai otrādi šīs partijas piedalīšanās vē-
lēšanās ir izdevīga Maskavas plāniem. 
Ja tā neiegūs 5% balsu, tad tomēr 

Kafejnīcas „Rīga”
Atklāšana

Lūdzam Jūs iegriezties mūsu atjaunotajā 
Melburnas Latviešu nama kafejnīcā!

Sestdien, 18. oktobrī, no plkst. 15.00.

Ofi ciālā atklāšana plkst. 15.30.

Pēcpusdienas muzikālos
priekšnesumus sniegs

ansamblis „Starpspēle”
un 

koris „Daina”.

Vakariņas pērkamas līdz plkst. 18.00.

Kāpēc ir tik svarīgi piedalīties un balsot?
Vilis Vītols par Saeimas vēlēšanām
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No 22. augusta līdz 
26. oktobrim Latvijas 
Nacionālā mākslas mu-
zeja izstāžu zālē Arse-
nāls skatāma izstāde 
Gustavs Klucis. Kāda 
eksperimenta anatomi-
ja, kas ir viens no Rīgas 

kā Eiropas kultūras galvaspilsētas lie-
lākajiem notikumiem.

Gustavu Kluci (1895-1938) pazīst 
visā pasaulē: viņa darbi atrodami un 
nepārtraukti aplūkojami pašu presti-
žāko muzeju pastāvīgajās ekspozīcijās 
Eiropā un Amerikā, piemēram, Metro-
politēnā un MOMĀ Ņujorkā, par viņu 
kā par vienu no krievu avangarda spo-
žākajām zvaigznēm tiek izdoti neskai-
tāmi pētījumi. Diemžēl maz kurš zina, 
ka viņš ir latvietis.

Nozīmīgākā G. Kluča radošā man-
tojuma daļa glabājas Rīgā, ko savulaik 
gan iegādājās muzejam, gan uzdāvi-
nāja mākslinieka atraitne Valentīna 
Kulagina (pāri par 350 stājdarbu). Vēl 
jāpiemin arī tas, ka uz izstādi atceļoju-
ši darbi no kolekcionāra Georga Kos-
taka (George Costakis) kolekcijas, kā 
arī no Maskavas un Spānijas. Tādējā-
di līdz ar patapinātajiem eksponātiem 
no Latvijas privātkolekcijām šovasar 
Rīgā tika atklāta pasaulē lielākā šī 
avangarda celmlauža darbu skate, kā 
ar pilnām tiesībām preses konferencē 
teica Latvijas Nacionālā mākslas mu-
zeja direktore Māra Lāce.

Izstāde ir izcili iekārtota (māks-
linieks Miks Mitrēvics), izmantojot 
G. Kluča radītos konstruktīvos ele-
mentus. To veido astoņas nodaļas, kas 
atklāj viņa radošās darbības tēmas, in-
terešu loku un galvenos periodus.

Dzīvei Latvijā izstādē nav bijis 
iespējams uzmanību veltīt – nav ma-

teriālu. Kā zināms, ka G. Klucis nāca 
pasaulē Valmieras apriņķa Koņu pa-
gastā septiņu bērnu ģimenē. Gustavam 
desmit gadu vecumā aiziet bojā tēvs, 
līdz ar to sākas viņa darba gaitas vasa-
rās. Jauneklis kāro pievērsties mākslai 
un mācīties, taču jāiestājas Valmieras 
skolotāju seminārā. Taču jau pēc gada 
viņš kļūst Rīgas pilsētas mākslas sko-
las audzēknis, ko vada Vilhelms Pur-
vītis. Sākoties I Pasaules karam, viņu 
iesauc armijā, un viņš dien Petrogra-
dā. Brīvajā laikā apmeklē Ķeizariskās 
Mākslas veicināšanas biedrības zīmē-
šanas skolu. Pēc boļševiku apvērsuma 
G. Klucis pievienojas latviešu strēl-
niekiem. Kad 1918. gada pavasarī tiek 
nodibināta 9. latviešu strēlnieku pulka 
mākslas studija, arī viņš ir studistu 
vidū. Tuvojoties rudenim, viņš iestājas 
Maskavas Glezniecības, tēlniecības 
un arhitektūras skolas Glezniecības 
nodaļā. Pienāk 1919. gads, sākas ek-
sperimentu laiks.

Izstādes pirmā sadaļa veltīta lai-
kam, kad veidojas viņa īpašā mākslas 
valoda. Vispirms viņš strauji iziet 
cauri visiem modernisma virzieniem, 
sākot no sezanisma līdz kubismam, 
futūrismam un supremātismam. Ļoti 
ātri viņš pievēršas fotomontāžai, bet 

tikai kā faktūras 
elementam. Viņš 
raksta: „... foto 
pirmo reizi bija 
izmantots kā fak-
tūras un tēlainības 
elements un sa-
montēts, balstoties 
uz dažādu mēro-
gu apvienojuma 
principa, iznīcinot 
mūžsenos attēlo-
juma, perspektīvas 
un proporciju ka-
nonus.“

Nākošais pe-
riods attiecas uz 
1920.-1922. gadu, 
kad konstruktī-
visms kļūst par 
jaunu telpas vei-
došanas principu. 
G. Klucis zīmē 
plaknē sarežģītas 
telpiskas kons-

trukcijas, ko vēlāk pārnes dažādos 
materiālos. Šie viņa iztēlē skatītie un 
zīmējumā fiksētie būvējumi pieredz 
pielietojumu: konstruktīvisma ie-
dvesmots, viņš uzbūvē 4. Kominter-
nes kongresa izstādei tribīni un radio 
oratoru. Tā iezīmējas G. Kluča māks-
linieka attiecības ar varu – viņš kļūst 
sabiedrības [varas] pasūtījuma izpildī-
tājs, ideoloģijas atbalstītājs.

Pēc tam pienāk brīdis, kad beidzas 
spēlēšanās ar konstrukcijām. Mākslai, 
kā tiek sludināts, jāatspoguļo pati dzī-
ve, un tai jābūt saprotamām neizglī-
totām proletariāta masām, mākslai ir 
jākalpo ideoloģijai. Te visnoderīgākā 
ir fotomontāža. Un G. Klucis iedzi-
ļinās formālos un kompozicionālos 
uzdevumos, kā atrast visiedarbīgāko 
formu. Tie saistījās ar masu aģitāciju: 
„Manā priekšā bija uzdevums pārvērst 
plakātu, grāmatu ilustrāciju, atklātni 
par partijas lozungu izplatītāju ma-
sās.“ Viņš akcentē Ļeņinu kā vadoni, 
kļūdams par vienu no šīs ikonas radī-
tājiem, kura tēlam jāataino komunistu 
ideju izplatība un lielais spēks, neno-
vēršamība un pasaules mērogs.

1928. gadā G. Klucis un kolēģi 
dibina avangarda mākslinieku apvie-
nību (oficiāli – mākslinieciskā darba 
asociāciju) Oktobris un ir fotomontā-
žas sekcijas vadītājs. Mākslinieks rada 
daudzu grāmatu un žurnālu vākus, iz-
mantojot fotomontāžu. Fotouzņēmumu 
„fiksācija un dokumentalitāte piešķir 
fotouzņēmumam tādu iedarbes spēku, 
kādu grafiskais attēlojums nekad nevar 
sasniegt,“ uzsver mākslinieks. Visā 
pasaulē ir populāras G. Kluča atklāt-
nes spartakiādei Maskavā 1928. gadā. 
Šis laiks ir arīdzan G. Kluča populari-
tātes zenīta periods, kad tiek iespiesti 
viņa politiskie plakāti un kad viņš vēl 
var aizstāvēt savas pozīcijas pieaugo-
šajā ideoloģiskā spiediena laikā.

Īpaša sadaļa ir atvēlēta viņa pe-
dagoģiskajai un dizainera darbībai 
mākslas augstskolā VHUTEMAS. 
Viņš pēta un māca studentiem krāsu 
un faktūru nozīmi, apģērbu un interje-
ra dizainu, viņš strādā pie izstāžu tel-
pu modernas iekārtošanas, to iekārtu 
ražošanu. Rīgas izstādē pat eksponēti 

Māra Branča skatījums
Gustavs Klucis – padomju ideoloģijas kalpībā

Skats no izstādes.
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Pie Gustava Kluča portreta (no labās) dēls Edvards Kula-
gins un mazdēls Aleksandrs Kulagins.
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Šogad Miķeļdienas gadatirgus Rīgas 
Doma laukumā sanāca sestdien, 27. septem-
brī.

Bet vispirms, izmetot nelielu līkumu 
caur Vērmaņdārzu, varēju ar smaidu nolū-
koties Latvijas labumu parādes organizētajā 

pasākumā. Krāsainais un jautrais gājiens apkārt Ministru 
kabineta kvartālam pievērsa gājēju un braucēju uzmanību.

Pasākumu organizēja Latvijas preču un produktu ražo-
tāji un tirgotāji, teatralizētajā gājienā gāja gan Erenpreisi, 
gan Latvijā ražotas mēbeles un vannas, tirdzniecības uz-
ņēmumi, kuri lielos apmēros tirgo vietējos produktus. Visi 
bija smaidīgi, un viss bija krāsains. Vērmaņdārzā uz skatu-
ves latviešu mūzika, uz celiņiem izvietotas preču teltis un 
dažādas reklāmas. Mans iespaids – labestīgs, izklaidējošs 
pasākums.

Tradicionālais Miķeļdienas gadatirgus bija ļoti kupli 
apmeklēts, un arī tirgotāju bija ļoti daudz. Pie Doma baz-
nīcas skatuve, uz kuras nemitīgi kaut kas notiek; no paša 
rīta uzstājās bērni. Liekas, nu ko es tur jaunu ieraudzīšu, 
nez kuro gadu apstaigājot lielo placi. Tomēr ir jaunumi gan 
sortimentā, gan noformējumā. Ir protams jau klasiskie tir-
gotāji savās stabilajās vietās.

Viskošākie ir ķirbji – apbrīnojama dažādība. Vislielākā 
drūzmēšanās pie siera, maizes, kūpinājumu letēm. Jā, indi-
viduālo uzņēmēju sietie sieri Latvijā ir ļoti garšīgi un da-

viņa izstāžu iekārtu rekonstrukcijas.
1927.-1932. gads iezīmējas ar pir-

mo piecgadi, ar tā saucamo sociālis-
tisko rekonstrukciju. Tas nozīmē jeb-
kuras dzīves, ekonomikas, kultūras 
un politiskās dzīves sfēras pakļaušanu 
plāna izpildei. G. Klucim tas paver 
plašas iespējas strādāt fotomontāžas 
plakātā, kam jāuzmundrina laiskie, 
jāpievērš ikviena cilvēka uzmanība uz 
sociālistisko uzdevumu izpildi, jāpa-
rāda, cik liela politiska nozīme ir plāna 
izpildei, jāatklāj „sociālisma uzvaras 
gājiens“. Tādējādi ekonomiskie ievir-
zītie plakāti pārtop par komunistiskās 
ideoloģijas spēcīgu ieroci. 1930. gadu 
vidus iezīmējas ar fotomontāžas iz-
mantošanu monumentālās propagan-
das projektos. Ļeņina, Staļina, Mark-
sa un Engelsa sejas un stāvi redzami 
gigantiskos izmēros pilsētas ielās un 
laukumos daudzstāvu ēku lielumā. 
Tas ir Staļina glorifikācijas laiks.

Bet tad jau pienāk 1936.-
1938. gads, kad G. Kluci atbīda malā 
no nozīmīgiem valsts un partijas pasū-
tījumiem. Tas bija par iemeslu tam, ka 
mākslinieks ciešāk iesaistās Krievijas 
latviešu sabiedrībā un latviešu kultū-
ras un izglītības biedrības Prometejs 
darbībā. Viņu sūta komandējumā uz 
Krieviju un Ukrainu, kur koncentrē-
jušies latvieši, portretēt stahanoviešus. 
Pēc tam viņš saņem uzdevumu izvei-

dot etnogrāfisko paraugu albumu. Tad 
nu G. Klucis zīmē latviešu rakstus, 
glezno ainavas un tuvinieku portretus, 
arī sevi un sievu Valentīnu Kulaginu. 
1938. gada 4. janvārī viņš uztaisa savu 
pēdējo akvareli. 17. janvārī viņu ap-
cietina un apsūdz piederībā fašistiskai 
latviešu nacionālistiskai organizācijai 
un dalībā teroristiskā bruņotā grupā. 
26. februārī Gustavu Kluci nošauj.

No šodienas viedokļa raugoties, 
viņa daiļrade ir pretrunīga. No vienas 
puses, viņš pasaulei ir atklājis vēl neie-
tus ceļus mākslas valodas bagātināša-
nā, radot fotomontāžu kā 20. gadsimta 
rūpniecības laikmeta elpas vizuālu 
iespēju. Taču, no otras puses, pakļāva 
savu radošo potenciālu varas – kom-
partijas ideoloģijai, idealizējot soci-
ālisma progresīvo nozīmi un pats kļūs-
tot par savu ilūziju upuri.

Diemžēl Gustava Kluča traģiku 
izstāde neatklāj. Mūsu priekšā ir viss 
viņa daiļrades ceļš, viņa triumfa gā-
jiens. Daudzie portreti, ainavas un lat-
viešu rakstu zīmējumi nepasaka tieši 
un strikti, tikpat strikti kā visa izstāde, 
ka vara, kuras kalpībā bija, kurai dzie-
dāja slavas dziesmas un bija vizuālais 
un ideoloģiskais rupors, viņu iznīcinā-
ja. Pat nav piezīmes pie pēdējā liriskā 
akvareļa, ka tas bija G. Kluča pēdējais 
darbs. Izstāde tikai konstatē faktu: lūk, 
cik daudz un interesanti strādājis. Tas, 
ka viņa radošā darbība ir visas pasau-
les uzmanības centrā un ka tā uzskata 
G. Kluci par vienu no ievērojamāka-

jiem 20. gadsimta māksliniekiem, ir 
visiem zināms, tā ir medaļas viena – 
spožā puse, bet melnā atstāta novārtā. 
Par to uzzinām tikai no ilustrācijām 
un faktiem bagātā kataloga (izstādes 
kuratore un kataloga sastādītāja Iveta 
Derkusova), no dzīves hronikas. Vai 
tas nav par maz? Īpaši par to jādomā 
mūsdienu notikumu kontekstā, no kā 
izstāde pilnībā norobežojas. Gustava 
Kluča dzīve un daiļrade mūs māca, ka 
nedrīkstam ignorēt politiskos pavēr-
sienus vēsturē. Ļoti iespējams, ka va-
ram secināt, ka māksla, kas kalpo po-
litikai, rok sev bedri, kur pašai iekrist.

Un tomēr – izstāde Gustavs Klu-
cis. Kāda eksperimenta anatomija ir 
vērienīga. Visai iespējams, ka daudzi 
izstādes apmeklētāji pirmo reizi īsti 
apjautīs, cik izcils ir bijis mūsu tau-
tietis, kuru pasaule pazīst kā krievu 
konstruktīvisma nepārspētu māksli-
nieku. Iekārtojums izceļas ar estētisku 
noformējumu, ar konstruktīvi sakār-
totu daiļrades atklāsmi. Izstāde paceļ 
Latvijas Nacionālā mākslas muzeju 
ekspozīciju kultūru uz ļoti augsta lī-
meņa, kādu droši vien būs grūti sas-
niegt, kad Rīga vairs nebūs Eiropas 
kultūras galvaspilsēta un finansiālie 
līdzekļi vairs nebūs tik bagātīgi.

Nobeigumā jāpiebilst, ka izstādes 
atklāšanā piedalījās Gustava Kluča 
dēls Edvards Kulagins un mazdēls 
Aleksandrs Kulagins.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Miķeļdienas gadatirgus Doma laukumā
„Latvijas labumu parāde“ Vērmanī

Miķeļdienas gājiens.
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Godātie tautieši!
Sestdien Saeimas 

vēlēšanas.
Šoreiz vēlēšanas 

īpaši nozīmīgas. Eiropā 
atkal ir karš, un Krievi-
ja gandrīz ik dienas veic 

draudīgus militārus manevrus Latvi-
jas robežas tuvumā.

Pēc neatkarības atgūšanas, patei-
coties daudzu cilvēku milzīgām pūlēm 
un pašaizliedzībai, Latvija ir paveiku-
si brīnumu. Mūsu dalība NATO un ES 
ir Latvijas drošības atslēga.

Taču neviens Latviju nenosargās, 
ja paši pavalstnieki par to negādās. 
Krievija neslēpj savus ļaunos nolūkus 
un visvisādi atbalsta mūsu tautai un 

zemei naidīgus cilvēkus un organizā-
cijas kā Latvijā, tā arī aiz tās robežām. 
Dažiem mūsu zemes pavalstniekiem 
ir pamatīgi sagrozītas galvas. Citi ir 
gatavi par tūlītējiem labumiem atdot 
savu balsi par tiem, kas Latvijai nevēl 
laba.

Tāpēc katra Latvijas labvēlīgai nā-
kotnei atdotā balss šajās Saeimas vēlē-
šanās ir svarīga, varbūt pat izšķiroša.

Mūsu priekšteči 20. gadsimta sā-
kumā ir nolikuši galvas par Latvijas 
dzimšanu un atdevuši savus spēkus tās 
celšanai. 1940. gadā un nākamajos 50 
gados Latvijas tauta piedzīvoja trīs ne-
žēlīgas okupācijas. Laikā no 1940. līdz 
1949. gadam Latvijas tauta zaudēja 
vismaz trešo daļu savu cilvēku un tika 

plosīta līdz savas valsts atjaunošanai. 
Latvija atdzimšana un pārtapšana arī 
ir nākusi ar lielu piepūli. Un neviens 
nevar solīt vieglas dienas nākotnē.

Mūsu valsts spēks un pastāvēšana 
ir tās cilvēkos. Tautas gribā turpināties 
un kopt savu zemi, strādāt un radīt.

Saeimas vēlēšanas ir visu Latvijas 
pilsoņu iespēja piedalīties mūsu valsts 
veidošanā. Mūsu priekšteči un mēs 
paši esam gādājuši, lai šāda iespēja 
mums būtu.

Esam atbildīgi mūsu pēcnācēju 
priekšā. Mums jāgādā, lai arī viņiem 
šāda iespēja būtu.

Labu vēlot,
Gints Jegermanis

Latvijas vēstnieks Zviedrijā

Šobrīd Latvija stāv 
uz ļoti bīstama sliekšņa, 
jo aptauju rezultāti lieci-
na, ka viena no lielāka-
jām partijām līdz pat pē-
dējām brīdim nesaprata, 
vai Krima ir okupēta un 

kas ir kara dalībnieki Ukrainā. Šai par-
tijai bijušas grūtības aptvert arī to, ka 
1940. gadā notika Latvijas okupācija.

Pateicoties pašmāju veiklajiem 
zagļiem un Krievijas propagandai, pa-
mazām ir izdevies izrakt dziļu plaisu 
starp varu un sabiedrību, un šis pro-
cess uzņem arvien lielāku ātrumu. Ra-
dies iespaids, ka Latvija ir kādu grupu 
pārvaldīta valsts. Vēlētāji ir gandrīz 
noticējuši, ka tā dēvētie reņģēdāji vai 
nevalstiskās organizācijas vienalga 
nespēs neko mainīt.

Iespējams, ka viena no šīm valdo-
šajām grupām tiek vadīta un finansēta 
no Kurzemes mežu puses, un tās līdz-
jutēji domā darām labu, patriotisku un 
pat nacionāli cildenu darbu. Tomēr no-
ziedzīgi un negodīgi pamati ir ļodzīgi, 
un nekas cildens uz tiem nevar rasties.

Mēs esam neatkarīgas valsts pilsoņi 

un varam procesus ietekmēt un mainīt 
to virzienu, ja vien paši ticam, ka valsts 
pastāvēs un plauks. Ja šī ticība būs sa-
biedrības lielākajā daļā, tad tā notiks, 
jo šādi brīnumi ir pieredzēti vairākkārt, 
piemēram, 1918. un 1991. gadā. Mums 
vēlreiz ir jānotic, un pēc tam visai sa-
biedrībai jāķeras pie darba, uzsākot 
Lielo talku par Latvijas atdzimšanu!

Iepriekšējā pieredze atjaunotajā 
Latvijā rāda, kādos neceļos valsts var 
aiziet, ja sabiedrība atstāj lietas tikai 
Saeimas, valdības un ierēdņu pārziņā.

Kā izdarīt labāko izvēli?
Tas nav viegli. Un tas nav grūti. Ja ir 

kāda partija, kuras nostādnēm principā 
var piekrist un kuras līdzšinējo darbu 
un politiķus lielās līnijās var atbalstīt, 
tad par šo partiju vajag balsot. Par lai-
mi, vēlētājiem ir ierocis – laicīgi iepa-
zīstoties ar kandidātiem, var pārdomāt, 
kuru darbība ir atbalstāma, kuru – ne.

Ko nozīmē kārtējās jaunās, ma-
zās partijas?

Jaunās partijas ir vairākas. Lielākā 
daļa no tām ir pārliecinātas par vēlētā-
ju muļķību, īso atmiņu vai vienaldzību 
attiecībā uz savu un valsts likteni, kaut 

reklāmās sola pretējo. Vēlēšanu rezul-
tāts rādīs, vai viņu līderu spriedums par 
tautu un sabiedrību kopumā ir pareizs.

Kādi ir nākamās Saeimas vis-
svarīgākie uzdevumi?

Vissvarīgākais uzdevums ir atdot 
Latvijas pilsoņiem un arī tiem, kuri vēl 
domā tādi kļūt, ticību Latvijas valstij, 
demokrātijai, tiesiskumam, godīgai, 
caurspīdīgai politikai un tam, ka sa-
biedrība ir līdzdalīga un līdzatbildīga 
par savu neatkarīgo valsti. Svarīga ir 
kopības apzināšanās, aizsardzība, iz-
glītība un darba tikums, solidaritātes 
apziņa, kā arī drosme un griba. Jauna-
jai Saeimai jārada apstākļi, lai tas viss 
īstenotos.

Sabiedrībai modri jāuzmana, lai 
netiktu ievēlēti tādi kandidāti, kuru 
vairāk vai mazāk slēptā devīze patie-
sībā ir: „Vispirms sev, tad partijai un, 
ja paliek pāri, tad valstij.“ Nākamajai 
Saeimai no balsošanas mašīnas jākļūst 
par patiesu lēmēju – valsts un sabied-
rības labā.

Anna Žīgure,
Rakstniece, tulkotāja

 bijusī Latvijas vēstniece Somijā

Kāpēc ir tik svarīgi piedalīties un balsot?
Anna Žīgure par Saeimas vēlēšanās

Vēstnieka vēstule tautiešiem
Par Saeimas vēlēšanām

latviskajām partijām kaut kas būs at-
ņemts. Ja tā tiks pāri barjerai, tad tas, 
ko esam redzējuši, liek domāt, ka No 
sirds Latvijai savos balsojumos pievie-
nosies promaskaviskajām partijām.
Kādi ir nākamās Saeimas uzdevumi?

Varu tikai uzskaitīt tos likumus, 

pēc kuriem ilgojas lielākā tautas daļa, 
kā tas dzirdams ikdienas sarunās. Cil-
vēki vēlas drošību un līdz ar to aizsar-
dzības budžeta paaugstināšanu tagad, 
nevis pēc sešiem gadiem. Apzinīgie 
saprot, ka demogrāfijas problēma ir 
prioritāra – nevaram bezdarbībā no-
skatīties, kā tauta izmirst, tādēļ ar stei-
gu ir būtiski jāpalielina atbalsts māmi-
ņām un ģimenēm. Mazākumtautību 

bērnudārziem un skolām pakāpeniski 
ir jāpāriet uz latviešu valodu, sākot jau 
ar nākamo mācību gadu, nevis kaut 
kad nezināmā nākotnē. Krievijā ir 
krievu skolas, Latvijā – latviešu. Ob-
ligāti jāmazina nevienlīdzība, veicot 
izmaiņas nodokļu politikā.

Uz redzēšanos Saeimas vēlēšanās!
Vilis Vītols

Uzņēmējs, „Vītolu fonda“ dibinātājs

Kāpēc ir tik svarīgi balsot?
Turpinājums no 7. lpp.

Īsfilmu konkursam pieteiktas 17 filmas.
Nāc un balso! Kurš „pīrāgs“ Tev labāk garšos?
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22. septembrī por-
tāls ir.lv publicēja septi-
ņu sabiedrisku organizā-
ciju pārstāvju parakstītu 
Atklātu vēstuli par tradi-
cionālo vērtību nozīmi 
Latvijas attīstībā. Par 

Latvijas attīstību vēstulē gan nav ne 
pušplēsta vārda, tomēr daži apgalvo-
jumi būtu sīkāk komentējami un iztir-
zājami.

Bez biedrības Papardes zieds 
valdes priekšsēdes Ivetas Ķelles to 
parakstījuši vēl seši cilvēki, starp ku-
riem ir gan Nepilsoņu kongresa līde-
ri Vladimirs Sokolovs un Elizabete 
Krivcova, gan organizācijas DOTS 
jeb agrākā Sorosa fonda izpilddirek-
tore Ieva Morica. Autori vēršas pie 
„LR Saeimas, LR Izglītības un zināt-
nes ministrijas, medijiem un plašākas 
sabiedrības“, jo, „vērojot pēdējā laika 
notikumus publiskajā telpā“, viņiem 
„radušās bažas par Latvijas tradicio-
nālo vērtību iespējamu nomaiņu pret 
radikāliem uzskatiem.“

Kas īsti ir šie „notikumi publiskajā 
telpā“, par to vēstules autori klusē. Bet 
„publiskā telpa“ galu galā ir pēc sirds 
patikas stiepjams jēdziens. Bez tam 
patiess jau, kā smejies, apgalvojums 
esot nevis tad, ja tā ir noticis, bet tad, 
ja tā ir varējis notikt. Ja ne Latvijā, tad 
Aizjūras karaļvalstī. Ja ne Aizjūras ka-
raļvalstī, tad uz Marsa. Ja ne realitātē, 
tad kaut vai vēstules autoru fantāzijā.

Uzmanības novēršanai pabaidīju-
ši lasītājus ar „Latvijas tradicionālo 
vērtību iespējamu nomaiņu pret radi-
kāliem uzskatiem“, ko it kā iecerēju-
ši kaut kādi vārdā nenosaukti nelieši, 
vēstules autori paši ķeras pie šādas 
„nomaiņas“, bez aplinkiem pasludi-
nādami savu, gluži jaunu un pavisam 
dīvainu tradicionālo vērtību sarakstu. 
Un te nu ir ko nenobrīnīties.

Vēstulē teikts: „Vēršam uzmanību, 
ka Latvijas sabiedrībā tradicionālās 
vērtības ir demokrātija, reliģijas un 
vārda brīvība, vienlīdzība, sociālais 
taisnīgums, cieņa pret cilvēku un viņa 
personīgo izvēli, cieņa pret ģimeni 
plašākā nozīmē, cieņa pret mazākuma 
viedokli, vājāko un neaizsargāto, kā 
arī cieņa pret vidi.“

Pirmā „tradicionālā“ vērtība tā-
tad esot demokrātija. Latviešu tautas 
vēsture ir vairāk kā astoņus gadsimtus 
gara. Pa visu šo laiku demokrātiskā ie-
kārtā tā divos paņēmienos ir nodzīvo-
jusi nepilnus četrdesmit gadus. Demo-
krātija ir vēsturiski nesena svarīga un 
pareiza Latvijas tautas izvēle. Bet, ja 
vēstules autori demokrātiju grib saukt 
par „tradicionālu“ Latvijas sabiedrī-
bas vērtību, tad jāsecina, ka svešvārda 

„tradicionāls“ nozīme ir palikusi kaut 
kur ārpus viņu erudīcijas apvāršņiem. 
Līdzīgs misēklis vēstules autoriem ir 
gadījies arī ar citām „tradicionālām“ 
vērtībām. Taču apgalvojums, ka „tra-
dicionāla“ vērtība Latvijas sabiedrībā 
esot „cieņa pret ģimeni plašākā nozī-
mē“, ir klaji un nekautrīgi meli.

Izņemot „cieņu pret ģimeni plašā-
kā nozīmē“, visas vēstulē nosauktās 
„tradicionālās“ vērtības bez šaubām 
ir pareizas un labas (kaut gan īsti tra-
dicionālas no visa duča ir tikai kādas 
trīs vai četras). Taču gluži tādas pašas 
vērtības tur godā jebkura cita demo-
krātiska valsts.

Vēstules autori tīšām vairījušies 
savā vērtību sarakstā iekļaut jebko 
specifiski nacionālu. Starp visām au-
toru minētajām „cieņām“ velti meklēt 
cieņu pret dzimteni, cieņu pret latvie-
šu valodu, cieņu pret nācijas materiālo 
un nemateriālo mantojumu, pret dai-
nu ētiku un kristīgās morāles princi-
piem... Īsi sakot, pret visu, kas patie-
šām ir tradicionāls.

Dažas no īstajām tradicionālajām 
vērtībām autori tomēr piemin – no-
lūkā tās tendenciozi nomelnot: „Mūs 
satrauc, ka publiskajā telpā par tradi-
cionālajām vērtībām kļuvusi reliģiskā 
neiecietība, cilvēku dažādības nepie-
ņemšana un viņu izvēļu nosodīšana, 
vienas nācijas pārākuma izcelšana un 
cīņa par privilēģiju piešķiršanu vie-
nam pareizajam ģimenes modelim...“ 
(sliktie viņi, labie mēs...). Bet kur īsti 
„publiskajā telpā“ visas šīs briesmu 
lietas notiek, tas, protams, atkal paliek 
vēstules autoru noslēpums.

Latvija ir latviešu nācijas mājas, 
turklāt vienīgās visā pasaulē. Sarež-
ģītos vēsturiskos un ģeopolitiskos 
apstākļos mēs cenšamies šeit nosargāt 
savu valodu, identitāti un kaut mazu-
miņu mājas sajūtas, pie tam nevienu 
neapvainojot un nediskriminējot. Plū-
doņa vārdos pateikto senseno latviešu 
tautas sapni „mēs gribam būt kungi 
mūsu dzimtajā zemē“ mēs allaž esam 
realizējuši saskaņā ar visiem demo-
krātijas principiem – mēs gribam būt 
kungi, nevis lai kādam uzkundzētos, 
bet gan lai mums vairs neviens neuz-
kundzētos. Mēs nekad neesam aiz-
mirsuši, ka mūsu dzimtā zeme ir arī 
šeit dzimušo cittautiešu dzimtā zeme. 
Saukt mūsu godprātīgos centienus par 
„vienas nācijas pārākuma izcelšanu“ – 
tā ir melīga demagoģija, kam neviens 
gribēdams nevarētu atrast nekāda pa-
tiesa pamatojuma. Savukārt jautājumā 
par „privilēģiju piešķiršanu vienam 
pareizajam ģimenes modelim“ vēstu-
les autori ir pamatīgi sajaukuši adre-
ses. Privilēģiju radīt bērnus heterosek-

suālai ģimenei ir devis nevis Latvijas 
parlaments, bet gan pasaules Radītājs. 
Pat ja jaunā Saeima pieņemtu likumu, 
ka kopš nākamā gada bērni dzims arī 
cita veida attiecībās, diez vai realitātē 
tas ko mainītu.

Kopš sākta gala latviešu nācijai ir 
bijis viens vienīgs, ar Dieva un dabas 
likumiem saskanīgs heteroseksuālas 
laulības modelis. Tas ir nodrošinājis 
mūsu tautas pastāvēšanu pat nesalīdzi-
nāmi nelabvēlīgākos apstākļos nekā 
tagadējie. Dažādu faktoru ietekmē 
pēdējo gadu desmitu laikā šis ģimenes 
modelis ir ticis apšaubīts, un rezultāts 
ir gandrīz katastrofāls: paši savā ne-
atkarīgā nacionālā valstī mēs stāvam 
grūti izbēgama demogrāfiska kolapsa 
priekšā.

Ir jēdzieni, kuriem zūd patie-
sā jēga, tiklīdz tiem mēģina piešķirt 
„plašāku nozīmi“, un viens no tādiem 
jēdzieniem ir ģimene. Jebkuri centieni 
ģimenes „modeļu“ spektru paplašināt 
patiesībā ir centieni ģimenes institūtu 
vispār iznīcināt – un līdz ar to, pro-
tams, iznīcināt nāciju. Latvietis, kas 
nesaprot, ko nozīmē tautas dziesmu 
„tēvs, māmiņa“, vairs nav latvietis, lai 
vai kādā valodā (vai no tās pāri paliku-
šā žargonā) viņš runātu.

Nav viegli saprast, ko gribēts pa-
teikt šajā vēstules rindkopā: „Bērnu 
tiesību konvencija nosaka valsts ga-
rantēto izglītību un ļauj vecākiem 
praktizēt savu reliģiju. Tomēr izglītī-
bai, tai skaitā vērtībizglītībai, kas tiek 
nodrošināta skolās, ir jābūt saskaņā 
ar demokrātijas un nediskriminācijas 
principiem.“

Nu, protams, kā gan citādi! Taču 
vārds „tomēr“ liek domāt, ka vēstules 
autori reliģijā saskata zināmu apdrau-
dējumu „demokrātijas un nediskrimi-
nācijas principiem“. Protams, reliģis-
kam fanātismam mēdz būt ekstrēmas 
un sociāli bīstamas formas. Bet bīs-
tams ir jebkurš ekstrēms fanātisms, 
un visvairāk jau ateistisks – kā vēsturē 
liecina franču Lielais terors un visas 
boļševiku zvērības.

Paši Rietumu pasaulē valdošie un 
vēstules autoru pieprasītie „demokrā-
tijas un nediskriminācijas principi“ 
nav nekas cits kā kristīgās cilvēkmī-
lestības praktiski atvasinājumi. Tāpēc 
sacīt, ka reliģijas pamatu mācīšana 
skolā būtu pretrunā ar demokrātijas 
principiem, var tikai ne pārāk gudrs 
(vai ne pārāk godīgs) cilvēks.

Ka skolā māca ķīmiju, tas vēl ne-
vienu nepadara par ķīmiķi. Ka skolā 
māca angļu valodu, tas vēl nevienu ne-
padara par angli. Pat ja Latvijas skolās 

Atklātas domas par kādu „atklātu vēstuli“
Ingūna Rībena par „tradicionālām vērtībām“

Atbilde uz „Atklāto vēstuli par tradicionālo vērtību nozīmi Latvijas attīstībā“ http://www.ir.lv/2014/9/22/atklata-ves-
tule-par-tradicionalo-vertibu-nozimi-latvijas-attistiba
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žādi – gan ķimeņu siers, marlē noteci-
nāts, gan nogatavināti sieri ar visādām 
piedevām (man ļoti garšo ar amoliņa 
sēklām). Lielie maizes klaipi ar visām 
kļavu lapām un kaņepju sviests! Strau-
su olas un gaļas izstrādājumi. Svaiga 
ābolu un smiltsērkšķu sula. Lieli grozi 
ar garšaugu buntītēm. Dažādi našķi 
arī ar sēkliņām. Lielas Gotiņa kon-
fektes, kuras pārsvarā pirka pa vienai. 
Man gan likās, ka bija pamaz ābolu, 
varbūt tāpēc, ka tirgoja tikai ar steigu 
ēdamos.

Par cenām nerunāšu. Droši varu 
apgalvot, ka bija svaiga keramika, 

daudz adījumu, pirts cepures arī ar 
krievu uzrakstiem. Šoreiz man acīs ie-
krita liela koka karošu lete ar īpatnējas 
krāsas koku. Izrādījās, ka tā skaistā 
krāsa ir plūmei, liepa jau kā klasika, 
ābele ar tumšiem rakstiem un brūnga-
nais ozols – apbrīnojams dabas skais-
tums, ko cilvēka rokas palīdzējušas 
atklāt. Daudz dažādu rotu; meitas pie 
spoguļiem vien stāv.

Skaisti, interesanti un bagātīgi – 
tā var teikt par šodienu. Jā, pa brī-
žam vējš ieskrējienā no Daugavas pie 
Doma ieejas gāza teltis un nesa pa gai-
su arī vieglāku preci. Tūristi staigāja 
ieinteresēti un aizrautīgi fotografēja, 
tāpat kā es.

Varbūt nākamo ceļojumu uz Latvi-

ju vērts ieplānot Miķeļu laikā?
Aina Gailīte

Laikrakstam „Latvietis“

ticības mācība būtu obligāta, tas nebūt 
nenozīmētu, ka skolēni ar varu tiktu 
pakļauti kādai noteiktai reliģisku uz-
skatu sistēmai. Katram Latvijas iedzī-
votājam ir tiesības būt tik neticīgam, 
cik sirds vēlas, un dzīvot tik nekristī-
gi, cik to pieļauj civilie un kriminālie 
likumi. Bet iepazīstināt skolēnus ar 
kristīgo ticību kā Rietumu pasaules 
kultūras un vērtību sistēmas vēsturis-
ko pamatu – tas, manuprāt, būtu ne-
apstrīdams izglītības sistēmas pienā-
kums, ja vien mēs vēlamies izaudzināt 
patiesi izglītotus cilvēkus, nevis me-
žoņus ar aifonu kabatā. Kur nu ar ai-
fonu kabatā... Mūsu reālā perspektīva 
ir mežonis ar doktora cepuri galvā. Pat 
dodoties uz islāma valsti ekskursijā ir 
vēlams zināt, kas, piemēram, ir Rama-
dans. Tikai pie mums laikam kāds ir 
ļoti ieinteresēts izaudzināt tādu latvie-
šu paaudzi, kas no bībeles un no tau-
tas dzīvesziņas, no savas civilizācijas 
un savas nācijas identitātes pamatiem 
vairs nejēdz ne tik, cik melns aiz naga.

Vēstule aicina tā saucamās vērtī-
bizglītības pienākumus vairāk uzticēt 
vecākiem. Kas aiz tā slēpjas? Nekas 
cits kā aicinājums vērtībizglītības 
jautājumus atstāt pašplūsmā, lai iz-
augtu idejiski dezorientētu cilvēku 
paaudze. Atteikties no valstiskas vēr-
tībizglītības – globalizācijas apstākļos 
tā ir nacionālas valsts pašnāvība. Tie 
vecāki, kas tur godā vērtības un ide-
ālus, audzinās savus bērnus saskaņā 
ar tiem un būs pateicīgi savai valstij 
par atbalstu un sadarbību. Toties ide-
jiski dezorientētu vecāku bērni veidos 
kritisku masu, kam desmit baušļu un 
dainu ētikas vietā būs stājusies totāla 
visu lietu un vērtību pērkamība un ra-
dikāla tolerance pret izlaidību visos ie-
domājamos un neiedomājamos veidos. 
Tikumi nerodas paši no sevis. Tos var 
tikai ieaudzināt. Citiem vārdiem sakot, 
kultūraugi ir jākultivē, nezāles izaugs 
pašas. Kā lai tīrumā izaug labība, ja to 
tur neviens nav sējis?

Vēstules autorus satrauc iecere 
ieviest Latvijas skolās dzīvesziņas 

priekšmetu. Viņi raksta: „Apzinoties 
vērtību nozīmi cilvēka dzīvē, nedrīkst 
aizmirst, ka aiz vērtībizglītības mas-
kas daudzās vēsturiskās situācijās ir 
slēpti instrumenti varas īstenošanai.” 
– Jā, tā tiešām ir. Turklāt ne tikai „dau-
dzās vēsturiskās situācijās“, bet pavi-
sam konkrēti mūsu dienās un pavisam 
netālu, tepat kaimiņos, aiz mūsu aus-
trumu robežas. (Šī nianse gan vēstulē 
tiek diplomātiski noklusēta: diez vai 
citādi vēstule varētu lepoties ar So-
kolova kunga un Krivcovas kundzes 
parakstiem.)

Atšķirībā no Krievijas pie mums 
vērtībizglītība nav nekāda maska un 
neviens aiz tās nekā netaisās slēpt. 
Jā, vērtībizglītība tiešām ir varas ins-
truments. Jo arī demokrātiskai val-
stij sava vara ir jāīsteno. Un audzināt 
gudrus, brīvus patriotus – tas ir katras 
demokrātiskas valsts pienākums. Ne-
vienam patiesam Latvijas patriotam 
te nav par ko uztraukties. Lai par to 
uztraucas tie, kas paši būtu gribējuši, 
slēpjoties aiz vērtībizglītības maskas, 
ieaudzināt mūsu jaunajai paaudzei ne-
vis veselīgu, ētiski stabilu patriotismu, 
bet gan radikālu nacionālu, reliģisku 
un tikumisku nihilismu.

Vēstules autorus uztrauc tas, ka 
par iecerēto mācību priekšmetu nav 
notikušas „plašas diskusijas“. Nav 
gan. Tautas gudrība māca, ka ar darī-
šanu var paveikt vairāk nekā ar tukšu... 
teiksim, viedokļu apmaiņu. Protams, 
diskusija var būt svētīga, bet to var arī 
izmantot par līdzekli, lai labi iecerētu 
nodomu padarītu vispār neīstenojamu. 
Tad tiek diskutēts ar nepatiesiem ap-
galvojumiem un neargumentētiem uz-
brukumiem. Gluži kā te aplūkojamajā 
„atklātajā vēstulē“...

Organizācijas Papardes zieds un 
Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS ir 
paudušas skarbu un noteiktu kritiku 
Putina režīmam. Tagad to vadītājas 
parakstījušas kopīgu dokumentu ar 
diviem Nepilsoņu kongresa līderiem, 
lai gan šai organizācijai Latvijā ir Pu-
tina režīma rupora un apoloģēta slava. 
Kādas intereses tās visas vieno? Ma-
nuprāt, – neieinteresētība Latvijas kā 
nacionālas valsts nākotnē.

Sorosa fonda vietnē lasāms: „Mēs 
iestājamies par aktīvu un daudzveidī-
gu pilsonisko sabiedrību, likuma varu, 
kā arī cieņu pret minoritātēm un ma-
zaizsargātajām sabiedrības daļām un 
to viedokļiem. Mēs vēlamies redzēt 
kritiski domājošu, savstarpēji cienošu 
un atbildīgu sabiedrību un lēmumu 
pieņēmējus.“ Tas viss ir labi. Taču par 
gluži tādiem pašiem mērķiem varētu 
cīnīties arī Bangladešā, Zimbabvē vai 
Aizspogulijā. Nav neviena specifiski 
nacionāla mērķa. Protams, to arī nevar 
prasīt – privātas organizācijas dara ko 
grib! Taču, aplūkojot Latviju šodienas 
ģeopolitiskajā kontekstā, cieņu pret 
minoritātēm var iztulkot, teiksim, arī 
kā nepieciešamību aizstāvēt nabaga 
nedaudzos krievus pret daudzajiem un 
bīstamajiem latviešiem. To, cik „ma-
zaizsargāta“ mūsdienu globālajā reali-
tātē ir latviešu nācijas identitāte, vēs-
tules autori izliekas neredzam. Labi, ja 
negribat, neredziet ar! Bet kāpēc jābāž 
sprunguļus riteņos tiem, kas savu pie-
ticīgo iespēju ietvaros cenšas kaut ne-
daudz balstīt un stiprināt mūsu nācijas 
identitāti starp Krievijas impēriskā šo-
vinisma un Rietumu idejiskā nihilisma 
dzirnakmeņiem?

Vēstules autori prasa „atklātī-
bu“ un „caurspīdību“. Vai pirms tam 
nebūtu derējis kliedēt aizdomu ēnu 
pār „bezmaksas“ pakalpojumiem, ko 
„Nepilsoņu kongress“ ir saņēmis no 
pasakaini dārgās Londonas sabiedris-
ko attiecību aģentūras Bell Pottinger 
(„Nepilsoņu kongresa tēlu spodrina 
starptautiski, PR saiknes ar Kremli“, 
portāls tvnet.lv, 2014. g. 1. jūnijā.)?

Taču ir jautājums, uz kuru jāatbild 
nekavējoties – proti, vai mums vēl ir 
atlicis pietiekami daudz vēsturiskā lai-
ka, lai mēs nevis darītu, bet diskutētu? 
Kā jūs domājat, cienījamie vēstules 
autori?

Ingūna Rībena,
11. Saeimas deputāte,
Nacionālā apvienība

Laikrakstam „Latvietis“

Mana dzīve, darbi un domas 20 gadu 
gadu garumā mājaslapā:
 www.ingunaribena.lv

Atklātas domas...
Turpinājums no 11. lpp.

Miķeļdienas gadatirgus
Turpinājums no 9. lpp.

Latvijas labumi.
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gāko laika privilēģiju bija izpelnījuši 
Pētera vecāki – Juris un Lois ar savu 
cēlo un cienīgo stāju, apciemojot Pēteri 
pēdējos divos mēnešos, kā arī Pēteris 
pats ar savu izturēšanos.

Lai gan tikšanās laikā nespēju per-
sonīgi iedot Pēterim grāmatas, vēstules, 
pārtiku un citas lietas, ko biju atvedis uz 
cietumu, uzzināju vēlāk no Austrālijas 
konsules, ka Pēteris saņēma visu. Tikai 
vienu lietu neatļāva, un tas bija plakāts 
no Pētera Grestes atbalsta koncerta 
Melburnā šā gada 21. augustā. Plakātu 
bija parakstījuši visi muzikanti, kas pie-
dalījās. Cietuma vadītājs ienāca un pa-
skaidroja (caur tulku), ka viņš nevarēja 
atļaut Pēterim likt šo plakātu pie sienas. 
Es izlūdzos, lai vismaz parāda plakātu 
Pēterim. Pēteris paskaidroja vadītājam, 
ka šie visi bija muzikanti, kuru mūziku 
viņš klausījās jaunības gados, un tāpēc 
tas viņam ir tik nozīmīgs. Pēc tikšanās 
aiznesu plakātu atpakaļ uz viesnīcu; to 
Pēteris saņems, kad būs atbrīvots.

Pēteris teica, ka viņa tagadējie aps-
tākļi ir labāki nekā tie bija prāvas laikā, 
kad viņš ar kolēģiem bija ieslēgti mazā 
kamerā 23 stundas dienā. Cietuma ka-
merā Pēteris ir kopā ar saviem kolē-
ģiem – Al Džazira žurnālistiem un arī 
pieciem studentiem, kurus notiesāja 
tajā pašā prāvā. Sauli nav redzējuši gan-

drīz divus mēnešus. Katru dienu Pēte-
ris vingro un cenšas skriet 70 m garā 
koridorā, kas savieno divas cietuma 
daļas. Koridors ir arī sabiedriskā telpa 
cietumniekiem no blakus kamerām, 
un, ja Pēteris tur tiek pirms citiem, viņš 
var skriet pa koridoru. Ikdienas Pētera 
rutīnā ir arī meditēšana, lasīšana un va-
lodas apmācības. Viens no cietumnie-
kiem māca Pēterim arābu valodu, un 
Pēteris māca viņam angļu valodu.

Pēteris arī sācis cept skābo mīklas 
maizi! Viņš izveidoja sākumā mīklu 
no miltiem un sulas no konservētiem 
ananāsiem, nelietojot raugu. Pēteris 
man piedāvāja šķēli savas maizes ar 
sieru. Bija ļoti garšīga! Pēteris ir gal-
venais pavārs astoņiem cietumniekiem 
viņa kamerā. Citu cietumnieku ģime-
nes arī nes ēdienu, un tas tiek sadalīts 
pa visiem, kas ir Pētera kamerā.

Pēterim arī nesen deva atļauju au-
dzināt garšvielas kādā cietuma dobē. 
Šajā apciemošanas reizē biju paņēmis 
sēklas, apmēram, desmit dažādām 
garšvielām. Jādomā, ka šī jaunā iespē-
ja dos izdevību Pēterim uzsūkt drus-
ciņ saules starus, ko sen nav redzējis.

Lai labāk izmantotu laiku cietumā, 
Pēterim ir dota atļauja studēt. Studijas 
notiek caur Kvīnslandes Grifita (Gri-
ffith) universitāti tās Starptautiskas 
attiecības (International Relations) 
programmu. Studiju lasāmviela (13 kg 
dokumentu!) tika nosūtīta Pēterim. 

Līdz šim Pēteris ir saņēmis tikai mazu 
daļu – pārējais materiāls tiek pārbau-
dīts. Pēterim nav pieejams ne dators, 
ne internets, un kursa uzdevumi ir jā-
raksta ar zīmuli uz papīra.

Pēc pusotras stundas sargs paziņo, 
ka satikšanās ir jāizbeidz. Atvadoties 
atkal apskāvāmies. Protams, nevarēju 
uzņemt foto no Pētera, bet man prieks 
teikt, ka viņš izskatās labi, un gara 
spēks pārdzīvot šo murgu ir stiprs.

Kā plaši tika ziņots presē, Ēģiptes 
prezidents El Sisijs (El Sisi) nesen bija 
Ņujorkā, kur tikās ar ASV prezidentu 
Obāmu (Obama) un Austrālijas prem-
jerministru Abotu (Abbott). Obāma un 
Abots abi mudināja El Sisiju atbrīvot 
visus trīs Al Džazira žurnālistus. Šī ir 
laba izdevība El Sisijam tagad rīkoties 
tā, lai pārsūdzēšanas process notiek 
tuvākā laikā un lai tas notiek ātri, un 
atbrīvo Pēteri ar viņa diviem kolēģiem, 
jo ar to El Sisijs var tikai uzlabot savu 
un Ēģiptes stāju rietumos. Cerēsim, ka 
tā arī notiks.

Ģimenes apciemošana var notikt 
tikai ik pa 15 dienām. Satikšu Pēteri 
atkal oktobra sākumā.

Ojārs Greste
Kairā, 2014. gada septembrī
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(1) http://www.globalpost.com/dispatch/
news/afp/140925/obama-raised-fate-
jailed-journalists-egypts-sisi

Pie P. Grestes Kairas cietumā
Turpinājums no 3. lpp.

Kopš Vienotības uzvaras EP vē-
lēšanās, ir skaidrs, ka tāda uzvara 
neatkārtosies 4. oktobrī. Fokuss ir 
citur: pēdējās 11. Saeimas vēlēšanās 
2011. gadā, otrā visveiksmīgākā partija 
aiz SC bija tagad izgāzusies Reformu 
partija (RP – sākotnēji Zatlera refor-
ma partija) ar 22 mandātiem. Šo parti-
ju divu mēnešu laikā uzstādīja bijušais 
Prezidents Valdis Zatlers, pēc tam, kad 
bija ieviesis Saeimas atlaišanu. Tūlīt 
jau pēc panākumiem vēlēšanās, parti-
ja sāka izirt, un kaut partija izvēlējās 
dažus ietekmīgus ministrus, iekšējās 
nesaskaņas izārdīja partiju. Zatleram 
2011. gadā bija zināmā mērā glābēja 
tēls, glābjot Latviju no neķītro politisko 
tirgu, ko visvairāk izmantoja SC, ZZS 
un toreiz Šlesera partija Par Labu Lat-
viju. Bet, kaut vēlētāji labvēlīgi reaģēja 
uz tādu glābēju (ko ir darījuši šad tad 
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās), par-
tijas iekšējās nesaskaņas to iznīcināja.

Tagad jautājums vēlēšanās ir: ska-
toties uz to, ka galvenām partijām, 
līdz ar visām vājībām, ir liekas samērā 
stabili elektorāti, kas spēs visvairāk ie-
ņemt šos 22 mandātus?

Bet, ja vecās partijas domāja to sav-
starpēji konkurējoši sadalīt, uzrodas 
jauni glābēji – faktiski, daži veci arī. 
Pazīstamais Latvijas žurnālists Aivars 
Ozoliņš divas šīs partijas dēvēja par 
zombiju partijām, jo tos vada bijušie (un 

izgāzušies) politiskie vadītāji – Einars 
Repše (Latvijas attīstībai – LA) un 
kādreizējais „ar gāzi grīdā“ transpor-
ta ministrs un oligarhs Ainārs Šlesers 
(Vienoti Latvijai – VL). Kaut viņi ener-
ģētiski sevi reklamē, reitingi pareģo, ka 
ne viena, ne otra nepārvarēs 5% slieksni 
tikt Saeimā. Tāpat ir ar vairākām citām 
sīkām partijām, kaut Latvijas Reģionu 
apvienība (LRA) – partija, kas atspo-
guļo pašvaldību vadītājus – ir tuvoju-
sies slieksnim dažās aptaujās.

Bet visīpatnējākā jaunā partija bez 
šaubām ir tāda, ar nekur vēl laikam pa-
saulē neredzētu vārdu – No sirds Lat-
vijai (NSL), ko dibināja bijusī Valsts 
kontroliere Ingūna Sudraba. Savā laikā 
Sudraba bija ievērojama savā amatā, 
kur atklāja vairākus skandalozus nau-
das nedarbus dažādās valsts iestādēs 
(uz ko ne vienmēr valdība spēja attiecīgi 
reaģēt). Pēc amata pilnvaru nolikšanas 
ar savu popularitāti Sudraba devās poli-
tikā. Bet tad arvien vairāk atklājās īpat-
nējas lietas – viņai ir tuvi sakari ne tikai 
ar vairākiem krievu oligarhiem un biz-
ness interesēm, bet arī pat ar Krievijas 
drošības iestādes darbiniekiem. Savā 
politiskajā uzstāšanās intervijā Sudraba 
ir izrādījusi galīgu nespēju formulēt sa-
vus mērķus un ieceres, un pat atbildēt 
uz jebkuriem jautājumiem, iztiekot ti-
kai ar klišejām, ka vajag jaunus politiķu 
spēkus. Vēl viņai nenāca par labu tas, ka 
vairāki pazīstami partijas biedri izstājās 
no partijas un sūdzējās par krāpšanu 
partijas reģistrācijā, bet Sudraba turpi-

na ar saharīna saldiem izteicieniem, kā 
jāizglābj Latvijas politiku.

Par pārsteigumu daudziem, pēdējie 
reitingi liecina, ka Sudrabai varētu būt 
vislielākās izredzes no visām jaunajām 
partijām pārvarēt 5% slieksni, kas va-
rētu ieviest jaunu nestabilitāti koalīcijas 
veidošanā un pat tālākus draudus. Ja 
Sudraba sasniedz savu mērķi un iekļūst 
Saeimā, tad ir iespējami dažādi valdī-
bas veidojumi, jo Vienotība, SC, NA un 
ZZS ir garantētas vietas. Ja Sudraba vie-
nojās ar SC un varbūt piepērk ZZS, tas 
varētu pieļaut SC sasniegt savu ilgi lo-
loto mērķi, – tikt pie valdīšanas Latvijā.

Vēlētāji EP vēlēšanās spēja redzēt, 
ka pašreizējos apstākļos, drauds Latvi-
jai ir īsts, un jābalso par latviskām la-
bēji centriskām partijām, bet Latvijas 
iekšējā mērogā, līdz ar partiju izvairī-
šanās no skaidru viedokļu ieņemšanas 
par Krievijas rīcību un parastām ķi-
belēm pat starp koalīcijas partneriem, 
vēlētājus varētu maldināt, ka tikai jā-
skatās uz iekšpolitiku, ka līdzšinējās 
valdošās partijas ir noziedējušas, un 
alternatīvi ir viegli pielaižami.

Ļoti noteicoši būs, cik aizies vē-
lēt latviešu partiju atbalstītāji, un vai 
SC piekritēji snaudīs, kā tas notika EP 
vēlēšanās vai nāks lielā skaitā atbalstīt 
Maskavas ceļu.

Katra balss tad ir svarīga, lai no-
drošināt Latvijas izdzīvošanas spējas.

Dr. Uldis Ozoliņš
2014. g. 29. septembrī
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„Ak vai, nav par ko balsot!...“
Turpinājums no 5. lpp.
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3. oktobrim izņemt vēlētāja apliecī-
bu. Vēlētāja apliecību var saņemt bez 
maksas tajā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 
kur ir izsniegta vēlētāja personas ap-
liecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi 

būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. 
Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās 
vietai tuvākajā iecirknī Latvijā vai ār-

valstīs.
Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu 

dienā, vēlētājs var nodot balsi glabāša-
nā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas – 
1., 2. un 3. oktobrī.

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot 
balsi glabāšanā, atradīsies pilsētās un 
novados, kuros ir vismaz 7500 balss-
tiesīgo. Pavisam būs 61 šāds iecirknis 
39 pašvaldībās.

Vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs, 
Saeimas vēlēšanās var piedalīties, bal-
sojot vēlēšanu dienā kādā no ārvalstīs 
izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem vai 
pa pastu. Pasta balsošanai bija jāpiesa-

kās iepriekš no 3. maija līdz 12. sep-
tembrim.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, 
šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu 
personu aprūpētāji, var pieteikt balso-
šanu savā atrašanās vietā. Balsošana 
atrašanās vietā jāpiesaka no 29. sep-
tembra līdz 4. oktobrim.

Saeimas vēlēšanās balsošana tiks 
organizēta arī karavīriem, kuri pilda 
dienesta pienākumus starptautiskajās 
operācijās un vēlētājiem ieslodzījuma 
vietās.

Centrālā vēlēšanu komisija

12. Saeimas vēlēšanas
Turpinājums no 1. lpp.

rokā. Mugurā baltā Latvija – mana 
dzimtene jaka un rokā cepure Russia. 
Divas rindas tālāk viņai aiz muguras 
smaidošs Nils Ušakovs. Ļoti simbolis-
ki un daudznozīmīgi vienlaikus.

Mānekļu lietpratēji
Biju jau piemirsusi par šo fotogrā-

fiju, taču Saskaņas vēlēšanu kampaņa 
lika to atcerēties. Zināmā mērā tā ir šīs 
partijas kampaņas būtība – teikt vienu, 
bet domāt un darīt citu. Nezinu, vai tie 
ir labi apmaksātie pašmāju politiskās 
reklāmas lietpratēji, vai kādi viņu ār-
zemju padomdevēji, taču acīmredzami 
daudz darba un līdzekļu ir ieguldīts, 
lai vienīgo lielo šo vēlēšanu jautāju-
mu – būt vai nebūt demokrātiskai un 
eiropeiskai Latvijai – iemīcītu starp 
citām mazāk būtiskām un uzpūstām 
problēmām. Lai ietērptu vilku jēra 
ādā.

Jau vasarā Latvijā kādā mazpilsē-
tas degvielas uzpildes stacijā dzirdēju 
savulaik pazīstamā Latvijas televīzijas 
žurnālista Ivo Kiršblata profesionālā 
balsī lasīto Saskaņas vēlēšanu reklā-
mu, ko nezinātājs tikpat labi varētu 
uztvert kā parastu radio ziņu. Gan 
tādēļ, ka runātājs bija pazīstama ēte-
ra balss, gan tādēļ, ka vēstījuma teksts 
bija veidots līdzīgi parastai ziņai. Arī 
tēma par ekonomiskās nevienlīdzības 
salīdzināšanu Eiropā bija īpaši pie-
meklēta. Atliek vien piebilst, ka I. Kir-
šblats ir Saskaņas Saeimas deputāta 
kandidāts. 

Tāpat kā Saskaņas uzsvars uz so-
ciāldemokrātiju un saitēm ar Eiropas 
sociāldemokrātiem liek domāt, ka 
kāds ir cītīgi studējis Latvijas vēlē-
tāju zemapziņu. Vismaz tās daļas, 
kas būtu gatava uzķerties uz šādu 
viltīgi izliktu ēsmu. To, kuri nevēlas 
kaut mazliet piepūlēt savas smadze-
nes, lai aizdomātos, vai patiesi īsta 
eiropeiska sociāldemokrātija atbal-
sta nežēlīgu karu mūsdienu Eiropas 
vidienē?

Lai cik netīkami arī šādi viltīgi 
gājieni nebūtu, jāatzīst, ka tie ir labi 
pārdomāti un sit pa visvārīgākajām 
vietām. Nu, kaut vai latviešu cilvē-

kam tik cienījamā un pazīstamā uz-
vārda Peters izmantošana Zemgales 
saraksta pašā galvgalī, kā pirmajam 
numuram šajā apgabalā kandidējot 
dzejnieka Jāņa Petera dēlam Krišjā-
nim Peteram.

Līdzīgu mānekļu uzskaitījums 
varētu būt garum garš, taču to visu 
aizēno jaunākais gājiens, dramatis-
ki aicinot uz mītiņu Doma laukumā 
pret Citadeles pārdošanu. Lai kādas 
arī nebūtu valdības neveiklības šīs sa-
vulaik valsts izglābtās bankas pārdo-
šanā, tam pilnīgi noteikti nav nekāda 
sakara ar „valsts pēdējo aktīvu nopri-
vatizēšanu un izpārdošanu“, kā teikts 
N. Ušakova nakts vidū izsūtītajā aici-
nājumā uz mītiņu. Ko gan neizdarīsi, 
lai īsto un lielo vēlēšanu jautājumu 
paslēptu aiz viltīgi izliktiem mānek-
ļiem.

Esam jau redzējuši
Šīs partijas rīcība priekšvēlēšanu 

laikā un ne tikai šajā laikā ļoti skaidri 
atsauc atmiņā jau agrāk redzētas lie-
tas. Gan to, ka nakts melnumā notiek 
visneģēlīgākās akcijas, gan to, kā var 
melot, labi apzinoties, ka visiem šie 
meli ir labi redzami. Ļoti konkrēti 
Latvija ko tādu pieredzēja saistībā ar 
1940. gada padomju okupāciju, kad 
gan labu brīdi pirms, gan labu laiku 
pēc tam ciniski tika darīts viss, lai 
uz papīra izskatītos, ka nekādas oku-
pācijas nav bijis un ka Latvijas tauta 
pati sev brīvās vēlēšanās izvēlējās 
varu, kas tūlīt pat ķērās pie savas eli-
tes izkaušanas vārda tiešākajā nozī-
mē.

Līdzīgus melus un rīcību, kas uz 
papīra it kā izskatās nevainīga, mēs 
šodien redzam arī Krievijas darbībā 
Ukrainā. Un vienmēr jau arī atrodas 
pietiekami daudz vientiešu, kas notic 
šādiem māņiem un ļaujas sajaukt sev 
galvu ar mānekļiem, ka viss nav tik 
vienkārši, abas puses vainīgas un paši 
uzprasījās.

Šovasar Rīgā Stūra mājā izstā-
dē bija redzams kāds VDK savulaik 
rakstīts dokuments. Kāda 1941. gadā 
izsūtīta sieviete rakstīja padomju varas 
iestādēm un interesējās, kas noticis ar 
viņas tai pašā laikā izsūtīto vīru. VDK 
iekšējās sarakstes dokumentā bija 

teikts, ka viņas vīrs jau ir miris tad un 
tad, taču ieteikts sievietei atbildēt, ka 
viņš joprojām atrodas kaut kur nome-
tinājumā. 

Gudrības nokaut cilvēku pietiek, 
bet drosmes, lai to atzītu, gan nepie-
tiek. Taču laiks iet, un visi meli nāk 
gaismā. Agri vai vēlu. Tāpat kā šajā 
VDK melns uz balta rakstītajā doku-
mentā.

Viņa tiešām nāk
Demokrātiskas un eiropeiskas 

Latvijas aizstāvji nereti tiek norieti, 
ka visas vēlēšanas tie novedot līdz 
vienam jautājumam un sauklim – 
krievi nāk. Tas tiekot lietots, lai tikai 
nebūtu jārisina citas svarīgākas lie-
tas.

Tiesa gan, tāds sauklis nevienās 
vēlēšanās nav izmantots, jo tas būtu 
pretrunā ar likumu un aicinātu uz 
naida kurināšanu. Ja nemaldos, tad 
tēvzemiešiem 2004. gada Eiropas 
parlamenta vēlēšanās bija sauklis 
Sarkanie nāk!, taču tam ir pavisam 
cita nozīme, jo norāda uz komunisma 
nesto postu, nevis kādas tautības cil-
vēkiem.

Taču šajās vēlēšanās beidzot patie-
šām varētu lietot saukli Krievija nāk! 
un nebūt tālu no patiesības. Nevienas 
vēlēšanas atjaunotajā Latvijas val-
stī, ja neskaita 5. Saeimas vēlēšanas 
1993. gada jūnijā vēl neizvestā Krievi-
jas karaspēka klātbūtnē, nav notikušas 
tik lielas militāras apdraudētības gai-
sotnē kā gaidāmās 12. Saeimas vēlēša-
nas 4. oktobrī.

Turklāt te runa nav par patālo 
Ukrainu, bet gan par Krievijas ka-
rakuģiem un zemūdenēm pie Latvi-
jas teritoriālajiem ūdeņiem, kā arī 
Krievijas kara lidmašīnām pie mūsu 
gaisa telpas robežām. Diemžēl tās 
ir pārāk lielas un draudīgas kara un 
iznīcības ierīces, lai tās vienkārši va-
rētu paslēpt aiz eiropeiskas sociālde-
mokrātijas, bankas un pievilcīgu lat-
viešu mānekļiem. Tas ir patiesais šo 
vēlēšanu lielais jautājums, ko diezin 
vai izdosies iemīcīt ikdienišķo melu 
putrā.

Sanita Upleja, neatkarīgā žurnāliste
Pirmpublicējums IR.lv 26.09.2014

Ko gribat apmānīt
Turpinājums no 1. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 1. okt., plkst. 19.00 DLOA 
sanāksme Tālavas mazā zālē.
Sestdien, 4. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā 
Tālava.
Otrdien, 7. okt., plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets Tālavas mazā zālē. Ie-
eja pret ziedojumiem, sākot ar $5. Visi 
laipni aicināti. Pirms saieta sēdošais 
Tai Chi no plkst. 10.30-11.15.
Trešdien, 8. okt., plkst. 9.30 Vana-
džu sapulce DV namā. Sapulcei sekos 
gadskārtējā piparkūku cepšana.
Ceturtdien, 9. okt., plkst. 10.00 LAI-
MAS sanāksme ALB namā par iz-
braukumu uz Lokstonu. Izbraukuma 
maksa $200 par personu; pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 6. okt. Pēc pār-
runām vieglas pusdienas un kroketa 
spēle.
Sestdien, 11. okt., plkst. 12.00 Ade-
laides Latviešu biedrības pilnsapulce 
ALB namā. Pēc sapulces vīns un uz-
kodas.
Svētdien, 12. okt., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien, 12. okt., plkst. 13.00 Amber 
Aged Care Baltiešu diena. 58 Avenue 
Rd., Paradise. Vēlams ierasties tau-

tas tērpos. Tiks piedāvātas pusdienas 
par $16, un būs iespēja nogaršot igau-
ņu, latviešu un lietuviešu gardumus. 
Priekšnesumi.
Svētdien, 12. okt., plkst. 14.00 Latvi-
jas Universitātes dibināšanas atveres 
akts Tālavas mazā zālē. Akadēmisko 
referātu sniegs Ilze Radziņa: VVV lat-
vieši. Vēsture, veiksme, vienotība. Visi 
laipni aicināti. Ieeja pret ziedojumiem. 
Pēc referāta būs atspirdzinājumi un 
uzkodas.
Ceturtdien, 16. okt., plkst. 10.00 
LAIMAS aprūpētāju grupai 10 biļetes 
par $5 katru uz filmas Boyhood izrādi 
Capri kinoteātrī. Cienās ar rīta kafiju. 
Ieinteresētos zvanīt līdz 13. okt. uz 
LAIMAS biroju.
Sestdien, 18. okt., plkst. 11.00 LAI-
MAS pavārmākas kurss ALB namā. 
Ināra Kalniņa rādīs savu pildīto piparu 
recepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
no $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
10. okt.
Svētdien, 19. okt., plkst. 14.00 Jauktā 
kora kabarē pēcpusdiena Dzirdēj’ ļau-
dis runājam. Biļetes ($15) var iegādā-
ties TIKAI zvanot priekšniecei Guntai 
8271 2029, vai apmeklējot DV namu 
sestdienās no plkst. 11-14. No plkst. 
13.00 – Pusdienas, kūkas un kafija, 

vērtīga loterija, bārs. No plkst. 14.00 – 
Dziesmas, joki, solo priekšnesumi. Jūs 
laipni lūdz diriģente, priekšniece un 
kora pļāpas.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5. okt., plkst. 11.00 drau-
dzes un dāmu komitejas 65. gadadie-
nas pateicības dievkalpojums.
Svētdien, 19. okt., plkst. 11.00 
19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Dievkalpojums bez dievgalda.

Brisbanē
Sestdien, 4. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.00 Svēt-
dienas rīts Dievam. Pārrunāsim Jāņa 
evaņģēliju 5:25-47 pie D. Dambergas, 
43 Norman Cres., Norman Park.
Svētdien, 5. okt., plkst. 12.30 Rok-
darbnieču kopas nodarbības Latviešu 
namā.
Otrdien, 14. okt., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Video iz-
rāde. Rīta tēja, pusdienas $15.
Sestdien, 18. okt., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā DV sarīkojumā. Maksa $10.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
2. oktobris
Ilma, Skaidris
1865. Latgalē stājās spēkā aizliegums 
iespiest grāmatas ar latīņu burtiem, 
aizsākot cara valdības rusifikācijas 
politiku.
1931. inženieris un cilvēktiesību cīnī-
tājs Gunārs Astra.

3. oktobris
Elza, Ilizana
1918. Latvijas teritorijā vācu okupācijas 
zonā pasludināta Baltijas hercogiste.
1990. VDR un VFR pabeidza apvie-
nošanās procesu un kļuva par vienotu 
Vāciju.

4. oktobris
Modra, Francis, Dmitrijs
Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības 
diena
1909. šaržists, karikatūrists, baleto-
logs Eduards Hermanis Keišs.
2001. raķete, kura nomaldījās Ukrai-

nas pretgaisa aizsardzības mācībās, 
notrieca Krievijas aviokompānijas Si-
birj pasažieru lidmašīnu Tu-154, kas 
bija ceļā no Telavivas uz Novosibir-
sku; bojā gāja 78 cilvēki.

5. oktobris
Amālija, Amēlija
Skolotāju diena (2014)
1199. Svētību agresijai pret Baltijas 
barbaru tautām dod pāvests Innocen-
tijs III.
1849. latviešu arhitekts Arturs Neima-
nis.
1939. Latvija ar PSRS paraksta sav-
starpējās palīdzības paktu, dodot bā-
zes Latvijā.

6. oktobris
Monika, Zilgma, Zilga
1894. Latvijas armijas virsnieks, Rīgas 
policijas prefekts LKok Pēteris Volde-
mārs Pommers.
1894. mākslinieks Niklāvs Strunke.

1909. dzejnieks, dramaturgs Fricis 
Rokpelnis.
1924. Rīgā dibināta studentu korporā-
cija Fraternitas Metropolitana.
1929. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Pēteris Kļaviņš.
1974. svarcēlājs, olimpisko medaļu ie-
guvējs Viktors Ščerbatihs.

7. oktobris
Daumants, Druvvaldis
Pasaules senioru diena
1729. Rīgas rātskungs Johans Kristofs 
Bērenss (Johann Christoph Berens).
1949. žurnālists, jurists Juris Kaža.

8. oktobris
Aina, Anete
1919. sākās Bermonta uzbrukums Rī-
gai.
1924. dibināta studentu korporācija 
Fraternitas Vesthardiana.
1939. šķēpa metēja, olimpiskās zelta 
medaļas ieguvēja Elvīra Ozoliņa.  ■

koši dzeltenos ziedos apsedza koši zi-
lās debesis, un putni bez apstājas svei-
cināja mūs ar savām dziesmām.

Bija izsludināts, ka pikniku bau-
dīsim parkā, bet šodien, 11. septem-

brī temperatūra bija samērā zema, un 
Margota visus aizveda uz savām mā-
jām, kur siltumā izbaudījām itāļu gau-
mē pusdienas, un nevienas nenosala 
un nesaaukstējās.

Klātesoši tiešām izbaudīja šodie-
nas Adelaidi redzot, kā jaunā slimnīca 
strauji veidojās virs dzelzceļa vietas, 

kur vairāki latvieši. kuri strādāja pie 
Dienvidaustrālijas dzelzceļa, kad ie-
brauca Adelaidē 1949. gadā, dzīvoja 
teltīs. Beidzot jaunais futbola stadions 
un pārbūvēts Viktorijas laukums lieci-
na, ka Adelaide plaukst un zeļ.

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pikniks parkā pārcelts
Turpinājums no 2. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 29. septembrī.
€1 = 1,45550 AUD
€1 = 0,78270 GBP

€1 = 1,63510 NZD
€1 = 1,27010 USD

Svētdien, 19. okt., plkst. 14.30 Bris-
banes Latviešu skoliņa Sauleszaķis 
Latviešu namā. (Datumus un tuvāku 
informāciju sniedz Vita Rieksta 0403 
530 982 vai vrieksta@yahoo.com).
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 4. okt., plkst. 13.00 Pļaujas 
svētki. Loterija un bazārs. Līdzi ņe-
mami groziņi. Aicinām arī piedalīties 
visus, kas nāks balsot Saeimas vēlēša-
nās – ieeja brīva.
Svētdien, 19. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētku dievkalpojums Hemmantes 
kapsētā.

Kanberā
Līdz 2. okt. plkst. 11.00-17.00 Hari-
ja Piekalna gleznu izstāde Amber to 
Ochre Manning Clark House, 11 Tas-
mania Circle, Forrest ACT
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pirmdien, 6. okt., plkst. 13.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Sv. Pētera baz-
nīcā, Reid.

Melburnā
Sestdien, 4. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Sestdien, 4. okt., plkst. 10.00 Baltijas 
studiju konference Monaša univer-
sitātes Japanese Studies Centre. Visi 
mīļi gaidīti. Maksa $25 no personas, 
studentu atlaide $15. Pieteikšanās pie 
Ulda Ozoliņa u.ozolins@uws.edu.
au vai Delaney Skerrett d.skerrett@
griffith.edu.au bet var arī ierasties bez 
iepriekšējas pieteikšanās. IEVĒROT 
MAINĪTO LAIKU!
Sestdien, 4. okt., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 11. okt., plkst. 16.00 gaidu 
un skautu ģimenes vakars Latviešu 
namā.
Svētdien, 12. okt., plkst. 13.00 Sveika, 
Latvija! un Priecīgas pēdas dalībnie-
ku stāstījumi ar video filmu DV mītnē. 
Pusdienas. Visi aicināti.
Pirmdien, 13. okt., plkst. 11.00 Senio-
ru saiets Latviešu ciemā.
Sestdien, 18. okt., plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanadžu pilnsapulce DV mītnē.
Sestdien, 18. okt., plkst. 13.00 Dauga-
vas Vanagu pilnsapulce DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums.
Svētdien, 5. okt., plkst. 14.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 12. okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. okt., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Sestdien, 4. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu centrā.
Svētdien, 12. okt., plkst. 10.00 Dau-
gavas Vanagu izbraukums no Latviešu 
centra ar autobusu uz Mandurah. Pus-
dienas Cicerello restorānā. Pieteikša-
nās pie Gunāra Kaģa, 9457 4176 līdz 
5. okt.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien, 4. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas Latviešu namā.
Piektdien, 10. okt., plkst. 12.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 5. okt., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. okt., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. okt., plkst. 10.00 Kapu 
svētki Rukvūdas kapsētā.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 5. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 12. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 19. okt., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. okt., plkst. 13.00 
kārtējā baltiešu mēneša tikšanās un 
gadskārtējā pilnsapulce Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-
maid Waters (iepretim Pacific Fair 
iepirkšanās centram). Ieejot biblio-
tēkā, sekot norādījumam uz Meeting 
Room A.

Latvijā
Trešdien, 1. okt., Rudens kamermū-
zikas festivāls – Mazajā ģildē satiksies 
talantīgas un akadēmiskās mūzikas 
pasaulē jau labi pazīstamas latvietes – 
vijolniece Vineta Sareika un pianiste 
Lauma Skride. Piesātinātā un stilis-
tiski daudzveidīgā kamermūzikas 
programmā vijoles un klavieru saspēlē 
atklāsies Ludviga van Bēthovena bru-
ņinieciskums, Riharda Štrausa jūsmī-
gums un Alfrēda Šnitkes trauksmainā 
iedaba, savukārt Vācijā dzīvojošās lat-
viešu komponistes Rutas Paideres līni-
jas un krustpunktus mūzikā dzirdēsim 
pirmo reizi.
Ceturtdien, 2. okt., Rudens kamer-
mūzikas festivāls – koncerts Ventspilī 
teātra namā Jūras vārti. Programmā – 
skat. 1. okt. koncertu Rīgā.
Sestdien, 4. okt., plkst. 7.00 – 20.00 
Saeimas vēlēšanas.

Sestdien, 4. okt., plkst. 14.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Vidzemes koncertzālē Cēsīs koncerts 
Pasaules latviešu kamermūzika.
Sestdien, 4. okt., plkst. 19.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Vidzemes koncertzālē Cēsīs koncerts 
Pasaules latviešu simfoniskā mūzika.
Sestdien, 4. okt., Rudens kamermūzi-
kas festivāls – koncerts Siguldas kon-
certzālē Baltais flīģelis. Programmā – 
skat. 1. okt. koncertu Rīgā.
Svētdien, 5. okt., plkst. 14.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
Rīgas Latviešu biedrībā A. Jansona un 
V. Baumaņa mūzikls Sprīdītis Rīgas 
6. vidusskolas skolēnu izpildījumā.
Svētdien, 5. okt., plkst. 18.00 konfe-
rences Latvija ārpus Latvijas ietvaros 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
koncerts Pasaules latviešu simfoniskā 
mūzika.
Pirmdien, 6. okt. - 7. okt., konference 
Latvija ārpus Latvijas  Latvijas Nacio-
nālajā bibliotekā.
Trešdien, 8. okt., Rudens kamermū-
zikas festivāls ietvaros – Spīķeru kon-
certzālē čellam veltīti skaņdarbi Lie-
pājas Simfoniskā orķestra čellu grupas 
koncertmeistara Ērika Kiršfelda izpil-
dījumā. Pie klavierēm muzicēs Lielās 
mūzikas balvas 2013 laureāte katego-
rijā par izcilu darbu ansamblī – pianis-
te Herta Hansena. Koncertu papildi-
nās mūzikas iedvesmots un režisores 
Zanes Kreicbergas risināts vizuālais 
stāsts. Programmā latviešu komponis-
tu – Pētera Vaska, Ērika Ešenvalda, 
Maijas Einfeldes, Rolanda Kronlaka, 
Tālivalža Ķeniņa u.c. –  emocionāli 
un stilistiski daudzšķautņainie skaņu 
raksti.
Līdz 19.oktobrim atvērts projekts 
Stūra māja. Lieta nr.1914/2014. Ar 
piecām tematiskajām izstādēm, eks-
kursijām gida pavadībā, konferencēm, 
diskusijām, koncertiem, semināriem 
Stūra mājas jeb bijušās Valsts Dro-
šības komitejas ēka Brīvības ielā 61 
ir viens no vērienīgākajiem Eiropas 
kultūras galvaspilsētas programmas 
notikumiem. Apskatot ekspozīciju, 
ikviens aicināts mēģināt rast sev atbil-
des uz 20.gadsimta Eiropas vēstures 
uzdotajiem jautājumiem. Plašāka in-
formācija, darba laiks: www.riga2014.
org/kgb.
Līdz 27.  okt. Latvijas Universitātes 
galvenās ēkas pagalmā (Raiņa bulvārī 
19, Rīga) būs skatāms studijā URGA 
tapušais Rīga 2014 darbs Kur ir mūsu 
mīļais zinātnieks?. Ikviens interesents 
aicināts ienākt instalācijas telpā, lai 
noskaidrotu, kur pazuda zinātnieks un 
vai viņam izdevās izglābt latviešu tau-
tumeitu.  ■

Sarīkojumi
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