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SLB Priekšsēdētāja ziņojums par 2017/2018. gadu 
Šai gadā, protams, ir bijusi liela interese par Latvijas simtgadi. Visvairāk tas 

ir ietekmējis tos kas brauca uz Dziesmu svētkiem Latvijā. Bet vai šī simtgade ir 
iespaidojusi arī mūsu sabiedrisko dzīvi šeit Sidnejā? Es domāju, ka jā! Ne jau tikai, ka 
daži sarīkojumi ir notikuši simtgades zīmē, bet, man liekas, ka ir pieaugusi vispārēja 
interese par latvisku kopā sanākšanu. Gan Parnell ielas svētkos, gan Jāņos bija 
vairāk nekā 200 apmeklētāju, un starp tiem atkal vairāki apmeklētāji, kas pirmo reizi 
parādījās namā. Kaut mēs tās nerīkojām, tomēr ar prieku noskatījāmies, ka Jaunatnes 
dienās mūsu nams dienu pēc dienas bija ļaužu pilns. 

Mūsu pašu sarīkojumi ir noturējušies līdzšinējā skaitā – 78. Tur katrs kuŗš vēlas 
var atrast sev kaut ko, kas interesē. Bez regulārām ceturtdienas pusdienām, senioru 
saietiem un zolītes spēlēm, mūsu publika varēja apmeklēt izglītojošus referātus vai 
pārbaudīt savas latviešu valodas spējas; izklaidēties filmu izrādēs, Melburnas kausa 
pusdienās un just līdzi Latvijai Eirovīzijas vakarā; gardēžiem bija savas vakariņas; 
bet mūzikas mīļotāji varēja baudīt Laimas Jansones un Maijas Kovaļevskas pasaules 
klases koncertus.

Šogad zālei un skatuvei beidzot uzlikām ilgi gaidīto jumtu. Līdz ar to zāle ir kļuvusi 
ne tik vien sausāka, bet arī ērtāka un ekonomiskāka. Mazāk traucē skaņas no 
ārpuses, jo ir labāka akustiskā izolācija, un mazāk patērējam elektrību, jo pa lielām 
ventilācijas spraugām kas bija jumtā, vairs neaizplūst viss siltais gaiss.  Iekārtojām 
arī gaisa kondicioniera lietošanas laika mērītāju, un līdz ar to īrētāji ir uzmanīgāki cik 
viņi zāli silda vai dzesē, jo tagad par to ir papildus jāmaksā.

Mums ar katru gadu sarūk nama latviešu īrētāju skaits, bet laimīgā kārtā pieaug 
cittautiešu īrētāji. Viņi pārnāk no citām zālēm pie mums, jo atzinīgi novērtē to, ka telpas 
pakāpeniski uzlabojam un zālē varam piedāvāt labu apgaismojumu un apskaņojumu. 
Šogad 5% no mūsu ienākumiem bija no biedru naudām, 6% no latviešu īrētājiem, 
bet 31% no cittautiešu īrētājiem. 

Nākamajā darbības gadā mums jāuzlabo skatuves gaismu iekārta un nama 
ugunsdrošība, jo valdības noteikumi vienmēr mainās un pieprasa lielāku drošību. 
Tāpat, mums jāuzlabo drošība nama priekšpusē. Iekšpusē domājam ķerties klāt pie 
Mārtiņa Siliņa zāles un kafejnīcas remontēšanu un labiekārtošanu.

Jau no sākuma minēju, ka Latvijas simtgade iespaido mūs arī šeit Sidnejā. 
Novembri Latvijā apzīmē par svētku mēnesi. Nu, šogad tas tāds būs arī Sidnejā! 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās no plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās 
no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara 
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2018. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 
Strathfield NSW 2135. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un 

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1972. gada
Juris Neimanis

Dzimis 1935. g. 17. maijā, Latvijā
Miris 2018. g. 13. augustā, Austrālijā

SLB biedre kopš 2004. gada
Māra Sproģe

Dzimusi 1938. g. 7. jūnijā, Latvijā
Mirusi 2018. g. 14. augustā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
SLB 8. augusta valdes sēdē 

piedalījās Andris Galviņš, Jānis Grauds, 
Jānis Čečiņš, Mārtiņš Tuktēns, Pēteris 
Kļaviņš, Klāra Brūvere, Ināra Krūmiņa 
un protokolēja Ināra Graudiņa.

Pārrunā nama priekšas, vārtu un 
sētas veidojumu. Šādam projektam ir 
nepieciešama pašvaldības atļauja. J. 
Grauds uzņemas izkārtot. 

Mārtiņa Siliņa zāles un kafejnīcas 
izskata modernizēšanai piesaistīs 
interjera dizaineri. Būtu vēlams, ka tas 
ir latvietis, lai būtu labāka saprašanās 
par „latvisku stilu”.

J.Grauds ziņo, ka Jāņu sarīkojums 
izdevies ļoti labi un bijis labi apmeklēts. 
Ienākums no Dnister ziedotās loterijas 
bijis $450, un no bāra arī $450. Toties 
I. Krūmiņa ziņo, ka Dāmu kopa Jāņos 
ieņēmusi $1,500.

Nolemj kafejnīcai iegādāties jaunu 
trauku mazgājamo mašīnu, jo patreizējā 
nolietojusies un to vairs neatmaksājas 
labot.

I. Krūmiņa ziņo, ka Dāmu kopa 
nolēmusi nākotnē vairs nerīkot plaša 
veida sarīkojumus, bet aizstāt tos ar 
vairākiem mazākiem. Pirmais būs 30. 
septembrī.

I. Krūmiņa arī ziņo, ka ceturtdienu 
pusdienotāju skaits pamazām sarūk, 
tomēr Dāmu kopa nolēmusi pusdienu 
pasniegšanu turpināt līdz gada beigām, 
tad lemt par rīcību nākotnē.

Pārrunā simtgades valstsvētku 
s a r ī k o j u m u s  u n  p r o g r a m m u . 
Sīkākas detaļas atstāj sarīkojumu 
apakškomitejas izlemšanai. Pirmās 
ziņas publicēs jau septembra Ritumā.

Pārrunā arī dažus iespējamus viesu 
sarīkojumus 2019. gadam. ■

Jānis Čečiņš
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SLB priekšsēdētāja ziņojums...
Turpinājums no 1. lpp.

Pagājušā  
un šinī gadā  
augstskolu  

beigušo ievērībai
Katru gadu Latvijas Universitātes 

dibināšanas atceres aktā ziņo par 
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada 
aktā 22. septembrī, lūdzu paziņojiet 
vārdu, iegūto gradu vai diplomu un 
mācības iestādi, kā arī kvalifikācijas 
piešķiršanas datumu, Andrai Ronis, 9/6 
Morton St, Wollstonecraft NSW. 2065, 
vai ar epastu: andra.ronis@health.nsw.
gov.au līdz šā gada 8. septembrim.■ 

Andra Ronis
Studenšu Korporāciju Kopas

Sidnejā viceseniore

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2018. gada augustā SLB ir apsveikusi 
Pēteri Heimani, Martu Rozentālu, Albertu 
Cini,  Ilgu Riņģi un Veltu Kučinsku. ■

Septembŗa Senioru 
saiets

Kam nepatīk spēles? Visi, jauni vai 
veci, esam, agrāk vai arī pavisam nesen, 
spēlējuši kādu spēli. Citas ir sporta spēles, 
kā piemēram futbols vai basketbols, citas 
atkal ir prāta un laimes spēles, kā  kārtis, 
šahs vai daudzās spēles ko redzam 
televīzijā. Vēl citas ir vārdu un valodas 
spēles.

Viena no pasaules visizplatītākajām 
vārdu spēlēm noteikti būs krustvārdu 
spēle Scrabble. Tā ir izdota 29 valodās, 
ieskaitot tagad latviešu valodā. Pasaulē 
ir vairāk nekā 4,000 Scrabble spēlēšanas 
klubi. Vai ir kāds kas šo spēli nav kaut 
kad spēlējis?

Nu, tad ir laiks Jums vai nu to iemācīties, 
jeb arī atjaunot savas iemaņas! Bet 
Scrabble nav vienīgā spēle kuru varēsiet 
izmēģināt nākamajā Senioru saietā!

Līdzīga spēle ir Burtošanas čem-
pionāts, kuŗā "... no prāta dzīlēm var 
izcelt vārdus, kuŗus pati latviešu valoda 
ar grūtībām spēj atcerēties". 

Latviešu valoda ir bagāta un pilna 
ar parunām un sakāmvārdiem. Droši 
vien mēs katrs ik nedēļu kādu, pat 
nepiedomājot, pasakām. Nu, tad varbūt 
vēlēsities savas zināšanas likt vietā un 
piedalīties Sakāmvādu spēlē. Jeb varbūt 
jūs esat tāds kam patīk citiem uzdot 
āķīgus jautājumus? Tad Mīklu spēle būs 

tieši priekš Jums!
Ja visi nebūsim pārāk aizrāvušies 

jaunajās spēlēs, tad saieta otrajā pusē 
noskatīsimies atkal kādus sižetus par 
neseniem notikumiem Latvijā. ■

Jānis Čečiņš

Svinēsim valstssvētkus visu mēnesi – jo, 
kad vēl mūžā mums būs iespēja piedzīvot 
savas valsts simtgadi?

Iesāksim 11. novembrī ar pieņemšanu 
mūsu cittautiešu draugiem un Latvijas 
grupas Dagamba koncertu; turpināsim 
18. novembrī ar svētku aktu, ar 
pašmāju koŗu un pasaules slavenas 
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Vilis Cedriņš un 
Dziesmu svētki  
senioru saietā

Iesākot senioru saietu Sidnejas Latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē 10. augustā Jānis 
Grauds vispirms apsveica ieradušos un 
pateicās par viņu atnākšanu. Pēc tam 
Jānis Čečiņš paziņoja, ka septembŗa 
saietā rīkos kādas valodas spēles, par 
kuŗām paskaidrojumi būs vēlāk, bet oktobŗa 
mēnesī nebūs ne Jaņa Grauda, ne Jāņa 
Čečiņa un seniori aicināti paši sev sagudrot 
programmu. Tā kā novembŗa mēnesī 
paredzēti daudzi sarīkojumi sakarā ar 
Latvijas simtgadi, varbūt senioru saietus 
sarīkot neiznāks vaļas, bet par šo jautājumu 
arī vēl seniori aicināti izteikties nākamā 
saietā.

Tālāk saieta pirmā daļā šo rindiņu 
rakstītājs pastāstīja par dzejnieku Vili 

Cedriņu (1914.19.dec. – 1946. 8. janv.) un 
viņa dzeju, kuŗas paraugus priekšlasījuma 
iestarpēs deklamēja  Kārlis Gulbergs.  

Vilis Cedriņš, dzimis I Pasaules kaŗa 
laikā, atgriezās Latvijā no bēgļu gaitām 
Sibirijā tikai 6 gadu vecumā un, līdzīgi 
Leonidam Breikšam, sāka macīties latviešu 
valodu pamatskolā, pabeidza Valmieras 
ģimnaziju, kuŗas laikā jau 15 gadu vecumā 
viņam iespieda dzejoli Dzejnieka dzīve 
žurnālā Jaunais Cīrulītis. Sāka studēt 
tieslietas un strādāja laikrakstā Tēvijas 
sargs, kur bija par redaktoru no 24-26 gadu 
vecumam (1938-1940), bet obligātā kaŗa 
dienesta laikā, 1935. gadā, iznāca grāmatā 
viņa pirmais dzejoļu krājums Sidraba 
jātnieks, par kuŗu atzinīgus vārdus teica 
dzejnieks Aleksandrs Čaks, slavējot viņa 
dzejas pirmatnējo svaigumu.

Kaŗa laikā viņa sieva ar jaunāko dēlu 
nonāca Zviedrijā, bet vinš pats aizkavējās ar 
vecākā dēla Gundara piepešo aklās zarn as 
operāciju. Kad viņš vēlāk mēģināja braukt 
uz Zviedriju ar velkonīti Rotu, kuģi apturēja 
un atveda atpakaļ Kurzemē. Viņu arestēja 
un notiesāja uz izsūtīšanu Sibirijā, kur viņš 
mira Vorkutas spaidu darbu nometnē.

Vācu okupācijas laikā, 1942. gadā 
iznāca viņa otrais dzejoļu krājums 
Ziemeļu dārzos un arī no vācu dzejnieka 
Ģētes atdzejotās liroepikas Hermanis un 
Doroteja. Ģēte šo savu darbu par kādu, 

operdziedātājas Maijas Kovaļevskas 
piedalīšanos, kam, cerams, sekos 
tiešraide no Brīvības pieminekļa Rīgā; 
un pabeigsim 23. novembrī ar Simtgades 
balli Jaundienvidvelsas parlamenta ēkā. 
Kaut citas organizācijas ir arī solījušās 
nākt talkā, visām šīm svinībām galvenā 
organizētāja ir Sidnejas Latviešu biedrība.

Viss tas ko šeit esmu minējis balstās 
uz pašaizliedzīga, brīvprātīga darba. 
Daudzi agrākie prīvprātīgie vairs nespēj 
darīt to ko agrāk darīja. Laimīgā kārtā, 
kaut viņu nav daudz, tomēr nāk jauni 

to vietā. Mums visiem ir jāpiestrādā, 
lai vēl vairāki būtu ar mieru pielikt 
plecu. Biedrība nevarētu pastāvēt bez 
šiem čaklajiem un pašaizlīedzīgajiem 
cilvēkiem. Es pateicos visiem par darbu 
ko ieliekat biedrības labā, itsevišķi es 
pateicos valdei. 

Es ceru, ka pagājušajā gadā esam 
rīkojušies pareizi, lai biedrība un nams 
apmierinātu Jūsu prasības un varētu vēl 
ilgus gadus kalpot latviešu sabiedrībai 
Sidnejā. ■

Jānis Čečiņš
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

pēc nostāstiem, it kā Zalcburgas notikumu, 
bija pārveidojis par notikumu Lielās Franču 
revolūcijas laikā, kuŗas ekscesi Cedriņa 
laikā domās savienojās ar padomju varas 
izplānoto latviešu izsūtīšanu 1941. gadā, 
un tādēļ ierosināja Cedriņu pievērsties šī 
darba atdzejošanai. Iepretim revolūcijas 
trakošanai šajā darbā slavēts miers, jo 
„pasaulē pacelsies atkal vara pret varu un 
visi mēs līksmosim atkal par mieru.”  

Viļa Cedriņa dzeju divos sējumos 
publicēja viņa brālis Jānis Zviedrijā 1965. 
gadā, ievietojot tur arī brāļa dzejoļus, kas 
rakstīti Kurzemes cietokšņa laikā, kur, 
piemēram, dzejolis Pirms kaujas nobeidzas 
ar rindām: 

Kails magoņu vainags, tukšs kauss,
Un ziemeli kalnos dzird pūšam.
Ņem, tēvzeme mani, es kareivis tavs
Mēš mirsim, tu dzīvosi mūžam.
Vilim Cedriņam ir arī dzejoļi, kuŗos 

viņš, līdzīgi Jānim Medenim, variē tautas 
dziesmu ritmus, kā, piemēram, dzejolī 
Rīga dimd:

Dzimtā valsts, svētums mans, tavi lauki 
miera pilni –

Klusi vējš kalnos šalc, meži rāmi vētrā 
zan.

Neaizmirstams ir dzejolis Skatuve, kuŗu 
tāpat ka Rīga dimd ar dziļu izjūtu deklamēja 
Kārlis Gulbergs:

Jo visa pasaule ir skatuve
Un visa dzīve liela komēdija,
Kur katru acumirkli mainās scēnas
Un visi kalpojam par aktieŗiem.

Bet lemtais teksts un lomu sadalījums,
Un cēlienu un rekvizītu maiņa,
Cik ilgi būt, cik augstu lidināt –
Guļ viena lielā režisora rokās.”
Salīdzinājums pasaulei ar skatuvi ir ļoti 

piedienīgs, jo visiem labi zināms, ka cilvēki 
bieži uzvedas kā aktieŗi, kad tie grib sevi 
parādīt no labās puses. Par aktieriem bez 
skatuves turpretim var uzskatīt arī visus 
rakstniekus, kam, rakstot stāstu, romānu 
vai lugu, jāiejūtas dažādos aprakstītos tēlos 
un personās, bieži vien tādos, kādi viņi paši 
nemaz nav.

Otrās daļas sākumā redzējām uz ekrāna 
daļu no Dziesmu svētku gājiena Rīgā 
1. jūlijā pa Brīvības ielu, kuŗā piedalījās 
dalībnieki, gan dejotāji, gan dziedātāji 
orķestru pavadībā. Parādes jau visiem patīk 
un tādēļ ielu malās bija daudz skatītāju. 
Gājiens ildzis kādas 7 stundas, bet no tā 
ekrānā vērojām kādu pusstundu. Dejotāji 
gājienu mēroja arī ar dejas soļiem, gan 
dejas rindās, gan dančos. No gājiena 
filmas pārgājām uz tautas deju uzveduma 
filmu, no kuŗa jūlija saietā nebijām redzējuši 
beigas. Par tautas deju sarīkojumu mums 
jau stāstījis Dziesmu svētku dalībnieks 
Pēteris Kļaviņš un no tā te pieminēti 
daži atkārtojumi. Tautas deju uzveduma 
nosaukums bija Māras zeme, un tās 
pirmās daļas saucas: Māras atnākšana, 
Svētā Māra – Marija un Māras atgriešanās. 
Vēsturiskus notikumus dejās grūti attēlot, un 
tie bija jāpiedomā. Bija palikusi vēl ceturtā 
daļa – Māras sagūstīšana un atbrīvošana, 
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kad – neticami un brīnumaini – mēs 
esam atguvuši savu neatkarību pēc 50 
gadu gūsta un dzīvā spēka zaudēšanas. 
Redzējām uzveduma iedaļu ar nosaukumu 
Pa malu malām ar Jāņa Purviņa un vēl 
kāda cita Jāņa choreografiju. Jāņa Purviņa 
choreografija bija arī pēdējai iedaļai ar 
nosaukumu Gaismu sauca, gaisma ausa, 
kam sekoja noslēgums, kad uznesa 
visu novadu karogus, izteica pateicību 
virsdiriģentiem un virsvadītājiem un aicināja 
nākt uz nākamo sarīkojumu 2023. gadā.

No kopkoŗu koncerta ar nosaukumu 
Zvaigžņu ceļā mums uz ekrāna parādīja 
piecas dziesmas. Pirmā bija Lec, saulīte 

ar virsdiriģentu Māri Sirmo, kam sekoja 
Raimonda Paula Manai dzimtenei, paša 
komponista klavieŗpavadījumā, kuŗā gan 
dziedāja, gan dejoja un virsvadītāja bija 
Gunta Skuja. Izvilkumus no Zigmāra Liepiņa 
un Māras Zālītes rokoperas Lāčplēsis solo 
dziedāja Zigmārs Godiņš, bet virsdiriģents 
bija Ints Teterovskis. Imanta Kalniņa 
un Māras Zālītes dziesmai Virs galvas 
mūžīgs Piena ceļš virsdiriģents bija Mārtiņš 
Klišāns, bet virsvadītājs Agnis Daņilēvičs. 
Noslēgumā Mārtiņa Brauna dziesma Saule, 
Pērkons, Daugava ar Romānu Vanagu kā 
virsdiriģentu. ■

Juris Krādziņš

Kultūras dienu 
sarīkojumu biļetes 

sāksim pārdot  
no 15. septembŗa!
Ir pienācis laiks iegādāties 57.  

Kultūras dienu biļetes! Austrālijas latviešu 
57. Kultūras dienu biļetes varēsit iegādāties 
no š.g. sestdienas – 15. septembŗa. 
Informāciju par biļešu iegādi var uzzināt 
mūsu oficiālā tīmekļa lappusē, www.alkd.
org.au. Biļetes uz katru uzvedumu varēs 
iegādāties internetā, pa parasto pastu, pa 
telefonu vai iegādāties personīgi. 

Adelaides Kultūras dienās piedāvās 
Zelta un Sudraba biļešu komplektus! 
Komplektus varēs iegādāties tikai no 
15. septembŗa līdz 30. septembrim! 

Jums ir vienreizēja iespēja iegādāties 
Austrālijas latviešu 57. Kultūras dienu 
biļešu komplektus par izdevīgām cenām. 
Kas ir ietverts šajos komplektos? 
Zelta komplektā ir ieskaitīti visi KD 
uzvedumi, izņemot Vecgada vakara 
balli. Zelta komplekta cena ir $350. 
Sudraba komplektā saņemsit biļetes uz 
Kultūras dienu atklāšanu, teātri, Vīru 
koŗa Gaudeamus koncertu, tautas deju 
lieluzvedumu, ģimeņu rītu, TDA Rotaļa 
uzvedumu un noslēguma koŗu koncertu. 
Sudraba komplekta cena ir $120. 

Biļetes varēsit iegādāties personīgi 
Melburnas latviešu namā, š.g. 13.oktobrī 
un Sidnejas latviešu namā 27.oktobrī. 
Adelaides latviešu namā varēsit iegādāties 
biļetes katru sestdienu no plkst. 09:00-
12:00. 

Informāciju par biļetēm un komplektiem 
var iegūt mūsu oficiālā tīmekļa lappusē, 
zvanot uz mūsu oficiālo telefona numuru 
vai sūtot e-pastu. Kultūras dienu oficiālais 
biļešu telefonu numurs ir: 0410 505 
240 un e-pasts: info@alkd.org.au. 
Lūdzu nekautrējieties uzņemt kontaktu 
ar Rīcības komiteju par biļetēm. Tiksimies 
Kultūras dienās, Adelaidē! ■

Austrālijas latviešu 57. Kultūras 
dienu Rīcības komiteja
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Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām. 

2018.gada 6. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Nobalsot 
vēlēšanās varēs Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu 
vecumu un kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs 
ir iekļauti Rīgas velēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par 
Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem kandidātu sarakstiem.  

 

Vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi, 

Sidnejas Latviešu namā, 32 Parnell St, Statfīldā. 

Iecirknis būs atvērts no 
plkst. 7 rītā līdz plkst.  

20 vakarā. 
Latvian Saeima Elections. 

The 13th elections for the Saeima, Latvia’s parliament, will take place on 
Saturday October 6, 2018.  

Latvian citizens who are 18 years or older and have a valid, current, Latvian 
passport are encouraged to vote on the day. This is your chance to make your 
vote and voice count! Remember to bring your Latvian passport to vote! 

Where and when to vote? 

There will be a polling station set up at the Sydney Latvian House, 32 Parnell 
St, Strathfield. Polling booth will be open between 7am – 8pm. 

Commented [JC1]: Apskatu šo tagad lai paātrinātu 
korektūras procesu. 
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 1919 – 1990  

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2018

Sestdien, 2018. g. 22. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Indriķa Kalniņa sel! uzruna

Svētku runu teiks Dr Ināra Strunga, spīdola
Ādas vēži, saules vēži un mikroskopi

Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem

Ādas vēži, saules 
vēži un mikroskopi
Šī gada Latvijas universitātes akta 

runas teicēja būs kādreizējā sidnejiete 
Dr Ināra Strunga. Viņa dzimusi Sidnejā, 
beigusi Sidnejas latviešu pamatskolu un 
vidusskolu, kā arī apmeklējusi Minsteres 
latviešu ģimnāziju.  

1981. g. beigās ieguvusi medicīnas 
gradu (MB, BS) Kvīnslandes uni-
versitātē un pēc tam specializējusies 
anatomiskā patoloģijā un ieguvusi 
FRCPA gradu (Karaliskā Austrālijas 
patologu kolēģijā). Kā patoloģe viņa 
strādājusi Brisbanes, Adelaides un 
Tuvumbas slimnīcās, un pēdējos 17 
gadus pie QML Pathology Brisbanē, 
specializējoties ādas patoloģijā. Ināra 

Dr Ināra Strunga
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publicējusi vairākus zinātniskus rakstus, 
un sarakstījusi divas grāmatas. Bez 
tam viņa ieguvusi BA(Hons) gradu  
ar 1. šķiras uzslavu angļu valodā no 
Kvīnslandes universitātes.

Ināra arī vienmēr piedalījusies 
latviešu sabiedrībā – dejojusi Sidnejas 
tautas deju kopā Rota, dziedājusi 
Sidnejas, Brisbanes un Adelaides 
jauktajos koŗos un ir korp! Spīdola 
filistre.

Universitātes gada svētku runā 
dzirdēsim par viņas pieredzi par 
dažādiem ādas vēžiem, kā tie rodas, 
kā tos diagnozē un varbūt arī kā no tiem 
izvairīties. ■

Andra Rone

Simts gadi simts 
minūtēs

Sidnejas Latviešu Teātris uzvedīs 
izrādi, kas ir veltīta, kā jau daudzas 
lietas šogad, Latvijas simtgadei. 
Nepārsteidzoši, izrāde saucās „Simts 
gadi simts minūtēs”. 

Tā kā tas notiek nozīmīgā gadā, tad 
izrādē piedalās ne tikai SLT ansamblis, 
bet arī aktieri no Melburnas un pat no 
Latvijas. Egils Melbārdis ir pazīstams 

Nacionālā Teātŗa aktieris, bet daudzi 
Latvijā viņu pazīst arī no seriāla 
“UgunsGrēks”. 

Izrādes notiks 27. un 28. oktobrī. 
Vairāk par izrādi nākamā Ritumā. ■

Ilona Brūvere.

Valstssvētku viesi –
grupa Dagamba

Dagamba ir plaši pazīstama ne tika 
vien visā Latvijā, bet arī daudzviet citur 
Eiropā. Kaut viņi jau vairākus gadus rīko 
plašas koncerttūres, šogad novembrī 
viņi pirmo reizi dosies uz Austrāliju, īpaši 
uz Sidnejas valstssvētku svinībām.

Grupa sastāv no 5 apdāvinātiem 
mūziķiem: Valters Pūce, Antons 
Trocjuks, Dainis Tenis, Hamidreza 

Rahbaralam, Arturs Jermaks.
Delfi par viņiem raksta:
Dagamba savā spēlē apvieno 

Austrumu un Rietumu mūzikas tradīcijas 

Egils Melbārdis
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Sidnejas Latviešu vīru koŗa garīgais koncerts
veltīts Latvijas simtgadei

Dievam un Latvijai
Svētdien, 2018. gada 14. oktobrī, plkst 11.00

Svētā Jāņa baznīcā, Homebush 

Diriģente Daina Jaunbērziņa 
Viesdiriģents Ivars Štubis 
Pianiste Ingrīda Šakurova

Biļetes nav numurētas un pērkamas uz vietas
Ieeja $25 

Skolniekiem ieeja brīva

Atspirdzinājumi / uzkodas puslaikā baznīcas zālē 

Tuvāka informācija nākošā Ritumā

Visi laipni aicināti!                 

Sidnejas Latviešu vīru koŗa garīgais koncerts
veltīts Latvijas simtgadei

Dievam un Latvijai
Svētdien, 2018. gada 14. oktobrī, plkst 11.00

Svētā Jāņa baznīcā, Homebush 

Diriģente Daina Jaunbērziņa 
Viesdiriģents Ivars Štubis 
Pianiste Ingrīda Šakurova

Biļetes nav numurētas un pērkamas uz vietas

Ieeja $25 
Skolniekiem ieeja brīva

Atspirdzinājumi / uzkodas puslaikā baznīcas zālē 

Visi laipni aicināti!                 
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Dievam un Latvijai 
Sidnejas Latviešu vīru koŗa garīgais 
koncerts

2018. gads ir viens no visnozī-
mīgākajiem gadiem Latviešu tautas 
vēsturē. Nesen aizvadīti neticami 

skaisti, pacilājoši, vareni dziesmu un 
deju svētki un pēc pāris mēnešiem 18. 
novembrī Latvieši visā pasaulē svinēs 
neatkarības 100 gadi. 

Ļoti plašā dziesmu svētku programmā 
svarīgu vietu ieņēma sakrālās mūzikas 
koncerti. Arī Sidnejas Latviešu vīru 
koris atzīmēs šo svarīgo jubileju ar savu 
garīgo koncertu Dievam un Latvijai. 

Koncerts paredzēts divās daļās.  
Pirmā dzirdēsit Dievam veltītas klasiķu 
Vītola, Jurjāna un Skultes kompozīcijas 
kā arī Dubras, Kalniņa un Grantovska 
dziesmas. Koncerta otrā daļā dziedāsim 
Latvijai veltītas moderno laikmeta 
komponistu Paula, Liepiņa, Lūsēna, 
Arnes, Tiguļa un Ešenvalda skaņdarbus.

Kā viesdiriģentu esam aicinājuši 
piedalī t ies koncertā mūsu pašu 
Ivaru Štubi, kuŗš nesen atgriezies 
no Latvijas, kur paplašinājis savas 
mūzikas zināšanas. Dziesmas pavadīs 
meistarīgi, kā vienmēr, Ingrīda Šakurova. 
Starpbrīdī draudzes dāmas gādās par 
atspirdzinājumiem un uzkodām.

Sidnejas Latviešu vīru koris

un rada pavisam jaunu, ārkārtīgi 
aizraujošu un spēcīgu skanējumu. 
Mūziķi drosmīgi dodas vēl neapgūtās 
mūzikas pasau lēs,  kas p iedod 
izpildījumam neatkārtojamu dinamiku 
un vitalitāti. Grupas skaņdarbi Valtera 
Pūces un Daiņa Teņa aranžējumā ir 
viennozīmīgi iespaidīgi – vai tas būtu 
Bēthovena skaņdarbs vai fragments no 
"Led Zeppelin".

Dagamba Sidnejā uzstāsies divas 
reizes. Vispirms ar patstāvīgu koncertu 
11. novembrī Sidnejas latviešu namā, 
un tad 23. novembrī Simtgades ballē 
Jaundienvidvelsas parlamenta ēkā. ■

Ilona Brūvere
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Gribam ar šo koncertu pateikties 
Dievam par svētību Latviešu tautai un 
korim un daļu no ienākumiem ziedosim 
Vītola Fondam Dāvāna Latvijai .

Aicinam visus mūsu koŗa draugus 
kopā ar mums atzīmēt šo tik nozīmīgo 
jubileju – Latvijas 100 gadi. ■

Daina Jaunbērziņa
SLVK diriģente.

Ilgdzīvošana
Referāts Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē, 2018. gada 30. septembrī, plkst. 
13.00
Referente: Aija Brūvere, Msc. Grad. 
Dip. Coaching

Mēs visi vēlamies ilgi un labi dzīvot, 
tomēr pāri visam vēlam mūsu Latvijai 
ilgu jo ilgu mūžu. Kā mēdz teikt – “mūžu 

mūžos”.
Ko Jūs vēl varat sagaidīt bez referāta? 

Dažādas zupas, kūkas, maizītes lielā 
izvēlē, pīrāgus, kafiju, interesantas tējas. 
Un loteriju ar praktiskiem laimestiem – 
piemēram groziņus ar jāņu sieru, alu, 
kvasu, siļķēm, rupjmaizi utt. Loterijā būs 
arī latviski priekšmeti.

Latvijas simtgades ietvaros visus šī 
sarīkojuma ienākumus ziedosim Vītolu 
fondam kā Mana dāvana Latvijai. Lūdzu 
nāciet un atbalstiet šo sarīkojumu, lai 
mums būtu gandarījums, ka, ar darbu 
ko veicam jau gandrīz 44 gadus, varam 
sniegt palīdzību centīgiem latviešu 
jauniešiem izglītības iegūšanai Latvijā.

Gaidīsim Jūs 30. septembŗa sarī-
kojumā! ■

SLB Dāmu kopas vārdā, 
Ināra Krūmiņa,

Kopas priekšniece.

Ar airiem pāri  
Klusajam okeānam
Vai atceramies mūsu brašos tautiešus 

– Kārli Bardeli un Gintu Barkovski, kas 
2016. gadā šķērsoja Atlantijas okeānu 
airu laivā, nepilnu piecu mēnešu laikā – 
bez motora un burām, un bez pavadošā 
transporta? Protams, ka atceramies! Ar 
viņu piedzīvojumiem iepazīstināju Jūs, 
cienījamo lasītāj, – veltījot stāstījumu 
sākot ar jūniju līdz oktobrim – katrā Rituma 
numurā. Gaŗajam ceļam (pavisam 8350 
km) starts bija no Namībijas – Āfrikas 
krastiem 4. maijā, un finišs Rio das 
Ostras, Brazīlijas krastā 23. septembrī. 
Šādam veikumam piemīt pasaules 
mēroga ievērība, un tas uzskatāms par 
izcilu sasniegumu mūsdienu ekstrēmo 
sportu veidos. Šodien mazāk cilvēku ir 
šķērsojuši Atlantijas okeānu airu laivā, 
nekā uzkāpuši uz Everesta vai staigājuši 
pa Mēness virsmu. Mēs varam pamatoti 

lepoties ar savu tautiešu veikumu, kā 
arī – Latvijas vārds tiek nests Pasaulē!

Tad lūk, šogad – 2018. gada 14. 
jūlijā, sestdienā – Kārlis Bardelis, bijušā 
divnieka komandas kapteinis viens 
pats ir startējiis no dienvidamerikas 
pilsētas Limas (Peru) – tai pašā airu 
laivā "Linda", šoreiz dodamies Klusajā 
okeānā – ar nolūku mērot DIVREIZ 
garāku distanci par Atlantiju! Priekšā 
15,500 km gaŗais ceļš ar mērķi sasniegt 
Austrālijas krastus, Kērnsu – 2019. gada 
septembrī vai oktobrī. Kārlis airē laivu 
bez motora un burām, un bez pavadošā 
transporta. Pavadīts ar "fanfarām", 
viņš emocionāli atvadās īsajā, bet 
izteiksmīgajā video klipā, kur vienā pusē 
redzams Limas krasts, bet otrā – pavīd 
skatam neaptveramās Klusā okeāna 
zilās tāles...

Liktenis iegrozījies tā, ka Kārlim milzu 
ceļš jāveic vienam, kaut arī sākotnējā 
iecere bijusi pavisam cita. Un proti, gada 
sākumā viņš kopā ar draudzeni Lindu Zuzi 
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TELPU PIETEIKUMI
2019. gadam

Lūgums visām latviešu organizācijām un indivīdiem
kas vēlas lietot

Latviešu nama
telpas 2019. gadā!

Lūdzu piesakiet telpas Jānim Čečiņam

līdz 15. septembrim
pa e-pastu,

rakstot uz adresi bookings@slb.org.au

Pēc 15. septembra, telpas varēs pieteikt arī cittautieši.

(kā vārdā mīļi nosaukta Kārļa un Ginta 
okeāna laiva) – braucot ar tandēmriteni 
bija šķērsojuši visu dienvidamerikas 
kontinentu no Brazīlijas Rio das Ostras 
līdz Limai Peru, mērojot distanci 5430 
km. Bija nodoms "tandēmā" turpināt 
ceļojumu – dodoties pāri Klusajam 
okeānam. Intervijās pagaidām nav 
atrodami plašāki komentāri kāpēc iecere 
pēdējā brīdī mainījusies, bet airēšanas 
komanda noformējās kā vienpersonīga. 

Mazliet atskatoties: Rio Das Ostras 
bija finiša vieta Kārļa Bardeļa un Ginta 

Barkovska kopīgajam ceļojumam 2016. 
gadā – airu laivā šķērsojot Atlantiju. 
Pēc tam laiva tika nogādāta Peru un 
sagatavota nākamajam brauciena 
posmam. Starts Limā, un plānotais finišs 
Austrālijas krastos – Kērnsā. Paredzētā 
ceļojuma distance – vismaz 15,500 
km, ar septiņām pieturvietām provīzijas 
papildinājumam. Pirmais posms būs arī 
tas garākais – no Limas līdz Hiva Oa salai 
Franču Polinēzijā, un to paredzēts veikt 
sešos mēnešos – no jūlija līdz janvārim. 
Tur īsa atpūta pārlaižot vētru sezonu - no 
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janvāra līdz februārim, tad 
turpinājums. Tas nozīmē – 
Kārlim ir jāsasniedz Franču 
Polinēzija līdz janvārim! 
Jāpiebilst, šī viena posma 
ga ŗums  p ie l ī dz ināms 
gandrīz visai Atlantijas 
okeānā veiktai distancei 
ta isnā l īn i jā,  ko puiš i 
veica  –  airējot divatā! 
Airēšanas technika viņiem 
bija – pārmaiņus katram 
divas stundas, tā nodrošinot 
nepārtrauktu laivas kustību 
– gan dienā gan naktī. Tagad Kārlim 
nācās mainīt grafiku – airējot visu dienu 
ar nelielām pauzēm, bet naktī guļot, un 
cerot, ka straumes nes vēlamā virzienā. 
Apbrīnojamā un arī nesaprotamā kārtā 
– Kārļa laivai patreizējais ātrums un 
progress gandrīz līdzinās tam, ko toreiz 
izdevās sasniegt pa abiem! Kopš 14. 
jūlija starta brīža ir veikti jau ap 2000 km! 
Uz interaktīvās kartes varam sekot viņa 
laivas kustībai, kur līkumotā līnija iezīmē 
veikto gabalu, un koordinātes uzrāda 
atrašanās vietu (sk.attēlā). Uz Radio 
SWH varam klausīties intervijas ar Kārli 
reizi nedēļā, kas iespējams pateicoties 
satellītkomunikācijas aparatūrai. Tāpat 
kā braucienā pāri Atlantijai – arī tagad 
ir līdzi paņemti pārtikas krājumi un 
svaiga ūdens rezerves, 
kā arī ūdensatsāļotājs, 
navigācijas instrumenti 
un izplētņenkurs, un arī 
radars, kas ir obligātais 
drošības minimums 
visiem starptautiskajos 
ūdeņos.

Atlantijas okeāna 
šķērsošana, protams  
ir devusi lielu pieredzi, 
bet cik tā spēs aizstāt 
k o m a n d a s  b i e d r a 
iztrūkumu? Piemēram, 

laiva ir reizēm jātīra no ārpuses, jo 
tā "apaug" ar gliemjiem un dažādiem 
ūdens augiem, kas stipri bremzē. Veikt 
to divatā - bija puslīdz droši, jo viens tad 
paliek laivā un pieskata visu pasākumu. 
Kā tagad Kārlis to izdarīs vienatnē? 
Tāpat veselības izaicinājumi, ar ko puiši 
sadūrās, bija ievērojami, un lielu atbalstu 
tādos apstākļos tie varēja sniegt viens 
otram. Neraugoties uz to, ka iepriekšējais 
ceļojums ir dāvājis vērtīgo pieredzi, tomēr 
"solo" pasākums var piešķirt jaunus 
izaicinājumus, ar ko tikai drošsirdis un 
par saviem spēkiem pārliecinātais var 
sekmīgi cīnīties. Kārlim Bardelim ceļotāja/
dēkaiņa gars ir bijis vienmēr. Tāpēc mūsu 
slavenais tautietis, gan būdams ar visu 

Kārlis Bardelis un Linda ar airu laivu aizmugurē.

Kārlis Bardelis pirms izbraukšanas no Limas
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DRAUDZES PĻAUJAS SVĒTKI

Svētdien, 2018. gada 23. septembrī, plkst.11.00
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush.

Pļaujas svētkus ievadīsim ar dievkalpojumu.

Pēc dievkalpojuma, ierastais Pļaujas svētku 
sarīkojums ar pusdienām, loterijām, kūku galdu, 

un jautru  sabiedrību.

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties draudzes  
Pļaujas svētkos.

vajadzīgo nodrošināts, gan arī vējā 
un viļņos norūdīts, ir nešaubīgs savā 
apņēmībā.

Dažus vārdus par ceļinieku: Kārlis 
Bardelis ar ceļošanu un ekstremāliem 
sporta veidiem ir nodarbojies jau agrāk. 
Pirms dažiem gadiem rudenī 60 dienu 
laikā ar apvidus skrituļslidām viņš veica 
6,247 km gaŗu distanci no Nordkapa 
Norvēģijā līdz Gibraltāram Spānijā, 
šķērsojot deviņas valstis un uzstādot 
Ginesa pasaules rekordu. Savukārt citā 
maršrutā – 17 dienās – ar velosipēdu 
Kārlis pievārēja 2,840 km gaŗu distanci, 
mērojot ceļu no Rīgas līdz Sočiem. Kā arī   
22 dienu ilgā gājienā/slēpojumā šķērsoja 
Polāro loku pāri Somijai. Un protams, 
2016. gadā slavenais jūras brauciens 
pāri Atlantijas okeānam, ko gandrīz 5 
mēnešu laikā Kārlis veica kopā ar Gintu 

Barkovski. Un visbeidzot – ievērojamais 
ceļojums ar tandēmriteni cauri visam 
dienvidamerikas kontinentam - kopā 
ar draudzeni Lindu Zuzi. Kārļa mājas 
lapa saucas "Bored of Borders", un viņa 
dzīvesveids, šķiet apstiprina šo visai 
pretenciozo nosaukumu. Draudzene 
Linda ir pavadījusi un sagaidījusi Kārli arī 
viņa iepriekšējās gaitās.

Runājot par okeāna airu laivu – tā ir 
airu laiva, kas speciāli gatavota okeāna 
airēšanai – un principā ir jauna industrija 
("oceanrowing" angl.), un var teikt jauns 
sporta veids, kas top arvien populārāks.

Laiva konstruēta atb i ls toš i  – 
tā vajadzības gadījumā hermetiski 
noslēdzas. Tai ir trīs daļas – vaļējā 
vidusdaļa airēšanai, un divas noslēdzamās 
kabīnes abos galos, no kuŗām lielākā ir 
dzīvojamā kajīte, un mazākā – noliktava. 
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Uz borta atrodas saules baterijas, kas 
"baro" elektroiekārtas, kā satellīttelefonu 
un GPS. Tāpēc uz interaktīvās kartes 
ir redzama tās atrašanās vieta ar dažu 
stundu pietuvinājumu. 

Jau pirms brauciena pāri Atlantijas 
okeānam Kārlis un Gints bija daudzkārt 
izteikušies, ka, kaut arī šāda ceļojuma 
fiziskais mērķis bija Riodežaneiro, tomēr 
abiem tas nozīmēja kaut ko neaprakstāmi 
daudz vairāk. Var teikt – tas ir garīgs 

Aptuvena airlaivas atrašanās vieta  augusta vidū.

vingrinājums, kas apliecina, ka cilvēka 
spēkos ir ļoti daudz. 

Tas pats ir sakāms tagad, dodoties 
airu laivā, un vienatnē – pāri Klusajam 
okeānam – uz Kērnsu, Austrālijas 
krastiem. 

Vēlam ceļiniekam labu ceļavēju! ■
Raimonds Sokolovskis 

(skat. Radio SWH intervijas "Uz 
Radio SWH viļņa nākamais posms 
planētas apceļošanā bez motora")

Kā un par ko vēlēsim 
oktobrī – II

Informāciju sagatavoja politologs Ivars 
Ījabs pēc PBLA pasūtinājuma. Šis ir 
pirmais no trim priekšvēlēšanu situācijas 
Latvijā pārskatiem.

Kas mums ir uz šķīvja
Partijas ir iesniegušas savus sarakstus 

un programmas Centrālajā Vēlēšanu 
komisijā. Tātad šodien jau varam skaidri 
pateikt, kas tieši tiks celts galdā vēlētājam 
uz 13. Saeimas vēlēšanām. Ir pienācis 
laiks šo piedāvājumu pavērtēt kritiski 

un objektīvi. Pašas partijas šodien ir jau 
iegājušas „finiša taisnē”. Līdz vēlēšanām 
ir palicis mazāk par diviem mēnešiem, un 
pēdējais mēnesis, protams, ir izšķirošais. 
Tādēļ netiek žēlota nedz nauda, nedz 
krāšņi lozungi un skaļi apvainojumi. 
Kampaņu saceltais troksnis ir ļoti liels, un 
aiz tā reizēm ir grūti saskatīt partijas reālo 
piedāvājumu: vispirms, kādus cilvēkus 
tad partija piedāvā savā sarakstā, otrkārt, 
ko tad tās īsti solās darīt? To tad mēs arī 
īsi aplūkosim šajā rakstā.

Daži brīdinājumi
Vispirms par cilvēkiem. Vispirms, jau 

pirms laba laika ir ieviesusies tradīcija 
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partijām nominēt tā sauktos „premjera 
kandidātus” – proti, cilvēkus, kuŗi būs 
partiju galvenās sejas. Lai tā būtu. 
Taču mums kā vēlētājiem ir jāatceras, 
ka patiesībā šie „premjera kandidāti” 
ir tīri simboliskas figūras. Valdības 
vadītāja kandidātu Latvijā nominē Valsts 
prezidents; tieši viņš vai viņa nosauc īsto 
„premjera kandidātu”. Turpretī partiju 
izrādītie „premjera kandidāti” visdrīzāk 
nekad nebūs premjeri. Latvijā atšķirībā, 
teiksim, no Lielbritānijas, valdības veido 
partiju koalīcijas, tādēļ īstie premjeri 
visbiežāk ir kompromisa figūras. Mūsu 
partiju piedāvātie „premjera kandidāti” 
drīzāk ir savdabīgi partiju parādes zirgi, 
ar kuŗiem partijas piedalās cīņā par 
vēlētāju balsīm. Daži no viņiem pat paši 
nekandidēs savas partijas sarakstā – 
kā, piemēram, Nacionālās apvienības 
premjera kandidāts Roberts Zīle, vai 
„Jaunās Vienotības” kandidāts Arturs 
Krišjānis Kariņš. Arī Aivars Lembergs, 
kuŗš oficiāli šo posteni gan šoreiz 
vairs neieņems, ir ilgu laiku bijis Zaļo 
un Zemnieku Savienības „premjera 
kandidāts” – vienlaikus ne reizi neesot 
šīs partijas Saeimas sarakstā. Nav 
nekas slikts, ka partijas izrāda savus 
populārākos cilvēkus – taču vēlētājam te ir 
jābūt modram, jo viņa „mīlulis” attiecīgajā 
sarakstā var nemaz nebūt atrodams. 
Balsojot vispirms vajag raudzīties uz 
cilvēkiem, kas reāli kandidē sarakstā. 

Jau kopš 2010. gada Latvijā ir 
atcelta tā sauktā „lokomotīvju sistēma”, 
kas nozīmē, ka katram no pieciem 
vēlēšanu apgabaliem ir savs, unikāls 
piedāvājums. Ja, piemēram, 2006. gadā 
tolaik populārais premjers Aigars Kalvītis 
varēja kandidēt visos piecos apgabalos, 
tad tagad katrs kandidāts kandidē tikai 
vienā apgabalā. No vienas puses, tas 
ir labi, jo piesaista konkrētu deputātu 
konkrētam reģionam, uzlabo saikni 
starp vēlētāju un viņa pārstāvi. Taču tas 

veicina arī t.s. „individuālās kampaņas”, 
kas pēdējo gadu vēlēšanās ir kļuvušas 
sevišķi izplatītas. Piemēram, ja es 
kandidēju Kurzemē, tad man visizdevīgāk 
ir izsūtīt visiem kurzemniekiem savus 
personīgos aģitācijas materiālus. Mans 
rezultāts nav atkarīgs ne no vienas 
lokomotīves; man vajag tikai, lai iespējami 
daudz kurzemnieku pievelk biļetenā 
man plusiņu un izsvītro visus pārējos. 
Es ieteiktu izturēties piesardzīgi pret 
politiķiem, kas aizraujas ar individuālajām 
kampaņām, visur uzsver sevi un savu 
partiju piemin tikai tā, garāmejot.

Ja partijai vēl ir saistoša partijas 
programma, tad šādam deputātam, kuŗš 
ir ievēlēts ar individuālu kampaņošanu, 
nav saistošs pilnīgi nekas. To mums 
arī rāda pieredze: ļaudis, kas šādi 
tiek pie mandātiem, pēc tam ir gatavi 
visdīvainākajiem „darījumiem” Saeimā. 
Latvijas demokrātija, vai mums tas patīk 
vai nē, tomēr ir partiju demokrātija. Ja 
deputāts atmet saikni ar savu partiju, viņš 
zaudē arī jebkuru atbildību. 

Visbeidzot, būsim vērīgi ar partiju 
nosaukumiem. Šoreiz daži no tiem šoreiz 
ir formulēti divdomīgi – iespējams, pat 
apzināti. Piemēram, partiju apvienība 
„Par Alternatīvu” nav tas pats, kas 
„Attīstībai/Par!”. Partiju apvienība 
„Latviešu nacionālisti” arī nav tas pats, 
kas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” 
–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. Ņemot 
vērā, ka arī dažas balsis kādai partijai 
var būt izšķirošas, vēlētājam ir jābūt 
uzmanīgam. 

Šāgada saraksti
Iesākumā daži vārdi par partiju 

sarakstiem kopumā, lai pēc tam 
pievērstos ārzemēs dzīvojošajiem 
īpaši saistošajiem Rīgas apgabala 
sarakstiem. Laika un vietas trūkuma dēļ 
mēs šeit aplūkosim tikai tās partijas, kuŗām 

Turpinājums 25. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2018. gada septembrī

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2018. gada 1. septembrī
no 12.00 – 13.30

Būs „Ināras kotletes ar sēņu mērci"
(mērcē būs pašu salasītas rudmieses ar sīpoliem, speķi un krējumu)

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.

DV CV sēdes svinīgā 
atklāšana Rīgas 

Latviešu biedrības 
namā

9. jūli jā, tika atklāta pasaules 
latviešu organizācijas Daugavas Vanagi 
Centrālās valdes sēde, kuŗa notika Rīgā 
no 9.-11. jūlijam. Svinīgais atklāšanas 
pasākums noritēja Rīgas Latviešu 
biedrības namā. Svētku programma 
sākās ar dziesmām, tā izskanēja kā 
mazs Dziesmu svētku turpinājums, jo 
koris Daugavas Vanadzes piedalījās 
nupat arī Dziesmu svētku lielajos 
pasākumos, bet šodien koristes tautas 
tērpos diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā 
dziedāja uz Rīgas Latviešu biedrības 
skatuves. Pasākumu ievadot, gods tika 
parādīts Latvijas karogam, nodziedāta 
Latvijas himna un Daugavas Vanagu 

himna. Pasākumu svētīja un izjustu 
runu teica bīskape Jāna Jēruma 
Grīnberga. No Viļāniem bija atbraukuši 
jaunie Vanadzēni, kuŗi kopā ar zālē 
klātesošajiem sēdes dalībniekiem deva 
svinīgo solījumu Latvijas karogam. 
Pēc mūžībā aizgājušo DV biedru un 
kaŗavīru pieminēšanas ar klusuma brīdi, 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, 
premjerministra Māra Kučinska, EP 
deputātes Ineses Vaideres, Daugavas 
Vanagu goda priekšnieka Varimanta 
Plūdoņa apsveikumus nolasīja DV 
priekšnieks Gunārs Spodris. 

Savā runā DV priekšnieks Gunārs 
Spodris uzsvēra trīs galvenos darbus, 
kas darāmi arī turpmāk, Vanadzēnu 
kustības paplašināšana, atbalsts latviešu 
valodas saglabāšanai, dalība piemiņas 
pasākumos Latvijas brīvības cīnītājiem. 
Uzrunu deva Saeimas priekšsēdētāja 
Ināra Mūrniece, kuŗa pateicās par 
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Daugavas Vanagu darbiem 
L a t v i j a i  u n  u z s v ē r a 
galvenās lietas, kuŗas būs 
nozīmīgas Latvijai šogad, 
tas i r  NATO sammits 
un Saeimas vēlēšanas 
r u d e n ī ,  k ā  g a l v e n o 
prioritāti minot Latvijas 
drošību un aizsardzību. 
Aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis 
savā runā uzsvēra kaŗavīru 
lomu, viņu ticības Latvijai 
grūtajos kaŗa laikos, kā 
arī pēckaŗa periodā.  Viņš pateicās 
ārvalstu tautiešiem par nenogurstošu 
atbalstu un Latvijas idejas uzturēšanu 
ilgajos okupācijas gados. Daugavas 
Vanagi Latvijā priekšnieks Andrejs 
Mežmalis uzsvēra, ka tautai ir jābūt 
savai tēvu zemei, savai mātes valodai 
un mantojumā nodotai kultūrai un 
pieminēja tos, kas bijuši pašā Daugavas 
Vanagu organizācijas sākumā. Tie 
bija jaunieši, toreiz kaŗā ierauti un no 
Latvijas kaŗa dēļ svešumā nonākuši. 
Viņš nodeva sveicienus no DV Latvijā 
visiem Daugavas Vanagiem. Pasākuma 
turpinājumā klātesošos uzrunāja 
Okupācijas mūzeja biedrības vadītājs 

Valters Nollendorfs, kuŗš savā runā 
pastāstīja par Brīvības pieminekļa 
veidošanu Zēdelgemā. Sveicienus 
klātesošajiem nodeva ģenerālis Juris 
Vectirāns, kā arī Austrālijas Daugavas 
Vanadžu priekšniece Ilga Vēvere. 
Ziedus visiem runātajiem pasniedza 
Daugavas Vanadžu pr iekšniece 
Klāra Mētra. Pasākuma noslēgumā 
nelielu koncertu ar dzejas lasījumu un 
dziesmām sniedza koris Daugavas 
Vanadzes. Nākamajās dienās notika 
DVCV sēde un kopīgi pasākumi, un tika 
nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa. ■

DVCV mājas lapas informācija

Labdien visiem 
lasītājiem!

Šogad biju Latvijā no Jāņiem līdz 
jūlija beigām. Rīgas ielas bija pilnas 
ar vietējiem un ārzemes ciemiņiem. 
Varējām baudīt kā vējš plivināja daudzos 
Latvijas  karogus un meiteņu tautas 
tērpu svārkus! Bija  jauka sajūta un 
noskaņojums. Mums laimējās dabūt  
biļetes uz koncertiem Dziesmu un Dejas 
svētkos. Biju Koknesē, Likteņdārza  
draugu alejā, kur iecerēts ielikt 113,000 
bruģakmeņus ar ziedotāju vārdiem. 
Ir jau sasniegti 72. metru ar 75,000 

bruģakmeņiem. Austrālijas Daugavas 
Vanagu nodaļas dāvātie 5 karoga masti 
ir skaisti redzami amfiteātra vidū. 

Tūlīt pēc dziesmu svētkiem sākās 
daudzām organizācijām darba sēdes, 
sanāksmes un foruma veidā pārrunas. 
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēdes svinīgā atklāšana notika 2018. g. 
9. jūlijā pulkstens 12.00 Latviešu 
Biedrības namā, (Par atklāšanas 
ceremoniju variet lasīt atsevišķā 
rakstā). Pēc  sēdes atklāšānas visi bija 
aicināti aiziet uz Brīvības pieminekli 
nolikt ziedus. Man sanāca iet kopā ar 
jaunievēlētās DV Vanadžu vadītāju 

Koris Daugavas vanadzes
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Klāru Mētru un Kanādas Vanadžu 
vadītāju Guntu Reynolds, un kopīgi 
nolikām ziedus par godu visiem Latvijas 
brīvības cīnītājiem. 

DV Centrālās Valdes sēdei bija 
atvēlētas divas pilnas dienas, 10. & 
11. jūlijs, un īsi sakot, pārrunas bija 
gaŗas. Sēdes vadībā bija jaunais  DVCV 
prezidijs, priekšsēdis Gunārs Spodris, 
kasiere Asja Ramata un protokolists 
Ivars Švānfelds. Beidzamā gadā 
pārstāvniecības darbinieki un birojs 
pārcēlās uz jaunām telpām Latvijas 
Daugavas Vanagu īpašumā Slokas ielā 
122 un tanī pašā laikā no vadības darba,  
aizgāja Solvita Sekste. Pārstāvniecībā 
vēl strādā ilggadīgā darbiniece, Anniņa, 
kuŗa turpina pildīt pārstāvniecības darbus 

kā līdz šim un vienmēr visus sagaida ar 
smaidu!

Daugavas Vanagi  turpina sniegt  
financiālu pabalstu leģionāriem.  Naudiņa 
tiek sūtīta 165 Latvijā dzīvojošiem 
leģionāriem divas reizes gadā un 
medicīnas apgāde ir katru mēnesi. 
Medicīnisko apgādi saņem 70 ļeģionāri 
un 24 atraitnes. Daudzi vēl paši brauc uz 
pārstāvniecības telpām nozīmētā dienā 
katru mēnesi, saņemt savas zāles un 
tanī pašā laikā iedzert tēju un parunāties. 
Leģionāriem, kuŗi nevar paši atbraukt 
saņemt zāles, tiek vests uz mājām, tā 
pat kā tiem kuŗi dzīvo laukos un netiek 
uz Rīgu.

DVCV Sēdes laikā viesojās PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte kuŗa pastāstīja 
par PBLA mērķiem un darbiem, kuŗi faktiski 
nav mainījušies.  Proti, PBLA turpina sekot 
Latvijas politikai un saglabāt Latviešu 
valodu un Kultūru. Kristīne atgādināja ka 
ārzemēs dzīvojošiem latviešiem ir svarīgi 
oktobrī balsot Saeimas vēlēšanās. Mums 
ir reāls spēks un potenciāli  diezgan balsis 
lai ievēlētu 8 deputātus. DVCV sēdes 
dalībnieki vienbalsīgi piekrīt un aicina 
visiem piedalīties ar savu balsi.

DV biedru skaits paliek ar katru gadu 
mazāks. Nesen, DV Zviedrijas nodaļa 
beidza darbību. Līdzīgs liktenis iespējams 
vairakām mazām nodaļām, ieskaitot DV 
nodaļu Sidnejā. Sidnejas nodaļai ir vēl 
pāri par 100 biedru, bet diemžēl ir lielas 
grūtības sastādīt nodaļas valdi, sameklēt 
palīgus sarīkojumos un cilvēkus kuŗi 
varētu uzņemties nodaļas administrācijas 
pienākumus. Nākošā pilnsapulcē, būs 
iespēja pārrunāt nodaļas turpmāko 
darbību un nākotnes  mēŗkus. 

Laipni lūdzu visiem atnākt uz 
ik mēneša pusdienām, sestdien 
1. septembrī. 

Visu labu vēlot, ■
Ināra Sīkā

DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.
No kreisās: Ināra Sīkā, Klāra Mētra, 

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

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

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

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souvenirs and traditional 
Latvian jewellery.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 1. septembrī, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 6. oktobrī, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00 

līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown, NSW
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org
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Ko un par ko vēlēsim... 
Turpinājums no 20. lpp.

reitingi pašlaik uzrāda rezultātu virs 2%. 
Ikkatrā vēlēšanu sarakstā ir redzami gan 
pieredzējuši politiķi, gan „jaunas sejas”. 
Jautājums ir tikai par proporciju. 

Šogad sarakstu augšgalā ir vidēji liels 
jaunpienācēju birums. Dažas partijas ir 
tikai iekšēji pārkārtojušas sarakstu. Tas 
attiecas uz Latvijas politikas veterāniem 
abos nacionālā spektra galos. Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!” – “Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” (turpmāk – NA), 
piemēram, startē ar tiem pašiem pirmajiem 
numuriem, kas partijai bija 2014. gadā – 
izņemot Kurzemi, kur pirmajā vietā startē 
Talsu novada deputāte Ilze Indriksone, 
un Latgali, kur pirmoreiz startē Rēzeknes 
technoloģiju augstskolu rektors Edmunds 
Teirumnieks. 

Zaļo un Zemnieku Savienība (ZZS) 
arī pieturās pie principa „no laba labu 
nemeklē”: līdzās latviešu vēlētājam 
labi pazīstamajiem Jānim Dūklavam, 
Danai Reizniecei-Ozolai, un Augustam 
Brigmanim, šeit pirmajās vietās šoreiz ir 
ne mazāk pazīstamie bijušais Saeimas 
priekšsēdētājs Gundars Daudze un 
premjers Māris Kučinskis. 

Sociāldemokrātiskās parti jas 
„Saskaņa” sarakstā partijas tradicionālie 
līderi Jānis Urbanovičs un Valērijs Agešins 
ir atkāpušies uz otrajām vietām, savukārt 
pirmās vietas visos apgabalos ir izteikti 
„latviskas” – sākot ar no „Vienotības” 
aizgājušajiem bijušajiem ministriem Anriju 
Matīsu un Vjačeslavu Dombrovski un 
beidzot ar bijušo izglītības ministrijas 
augsto ierēdni Eviju Papuli. 

Kādreizējā vadošā partija „VIENOTĪBA” 
šoreiz ir pārtapusi par „Jauno VIENOTĪBU”. 
Taču arī tai vismaz divos apgabalos 
pirmajās vietās ir jau pārbaudīti kadri: 

labklājības ministrs Jānis Reirs un ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs. 

Raibāks ir t.s. jauno partiju pie-
dāvājums. 

Jaunā Konservatīvā partija (JKP) 
patiesībā nav pārāk jauna, tomēr tā tikai 
šoreiz reāli pretendē uz Saeimu, un tam ir 
savi iemesli. Vispirms, no partijas saraksta 
pirmajās vietās kandidē divi bijušie KNAB 
izmeklētāji, Juta Strīķe un Juris Jurašs, 
kuri korupciju ir padarījuši par savas 
kampaņas galveno tēmu. Turklāt šai partijai 
tīri labi veicās arī Rīgas domes vēlēšanās, 
kas ļauj tai droši cīnīties par vietām 
Saeimā. Krietni skaļāks un skandalozāks 
ir partijas KPV.LV (saīsinājums no „Kam 
pieder valsts”) piedāvājums. Absolūtais 
vairums šajā sarakstā iekļauto cilvēku ir 
bez jebkādas politiskas pagātnes; taču 
sarakstu pirmie numuri sīvi un agresīvi 
cīnās par publikas uzmanību. Galvenais 
šeit, protams, ir Rīgas saraksta līderis 
Artuss Kaimiņš; sava atpazīstamība ir 
arī Lindai Liepiņai (Vidzeme) un Atim 
Zakatistovam (Kurzeme). Viena no partijas 
skaļākajām personībām, advokāts Aldis 
Gobzems, kandidē Rīgas apgabalā 38. 
vietā. 

Liberāli rietumniecisko nišu šoreiz 
cenšas ieņemt partiju apvienība „Attīstībai/
Par!”. Lai gan partija pozicionē sevi kā 
„jaunos”, tomēr vadošās pozīcijas te ir 
atvēlētas pieredzējušiem cilvēkiem. Te 
pirmajās lomās ir gan gan bijušais Tautas 
partijas ārlietu un „Vienotības” aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks (Vidzeme), gan 
bijušais jaunlaicēns un zatlerietis Daniels 
Pavļuts (Rīga), gan bankrotējušās 
Krājbankas šefs un bijušais Saeimas 
deputāts Mārtiņš Bondars (Latgale), gan 
tēvzemiešos karjeru sākusī „Vienotības” 
labklājības eksministre Ilze Viņķele 
(Zemgale), gan bijušais Ekonomikas 
ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce 
(Kurzeme). Salīdzinot ar KPV.LV, „Attīstībai/
Par!” sarakstā ir vairāk nepolitisku kultūras 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

2018. gada kalendārs ar vārda dienām

Jaunākās grāmatas 
 Biruta Apene-Clark
 „Domu kamols” – dzejas un patiesi stāsti $20
 Uldis Siliņš
 „Atskatīties, pasmaidīt...” – autografiskas piezīmes $25
 Ināra Strunga 
 „SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
 Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu $20
 Lidija Medne
 „ATMIŅĀS"

Okupācijas mūzeja grāmatas:
„DIEVS, TAVA ZEME DEG” $35 – Jauna grāmata
„VIŅI CEĻĀ” $20
„VIŅI SVEŠOS PAGALMOS” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $45 
„SVEŠA VARA” $25
„THERE WAS SUCH A TIME” $25
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $30

Rotas lietas
Nameja, 7-dienu u.c. gredzeni, kā arī dažādas citas latviskas sudraba 
rotas lietas.

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

SPECIĀLS dubult CD IZDEVUMS  „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ” $20
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas 
divos kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.

PRODUKTI NO LATVIJAS
Dažādi ievārījumi
Nēģi
Kvass
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cilvēku ar zināmu atpazīstamību – kā 
rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska, 
mākslinieks Aigars Bikše u.c.

Ja pievēršamies Rīgas (un ārzemju) 
apgabala sarakstiem, tad tie, protams, ir 
vairāk vai mazāk „piegriezti” rīdzīnieku 
un ārzemēs dzīvojošo interesēm un 
vērtībām. Vidējais rīdzinieks statistiski ir 
labāk pelnošs, izglītotāks un globalizētāks, 
nekā vidējais lauku reģionu un mazpilsētu 
iemītnieks. Vienlaikus viņš ir arī neuzticīgāks 
un labprātāk maina savas izvēles. 

Tā, piemēram, „Saskaņas” Rīgas 
sarakstu vada Vjačeslavs Dombrovskis, 
augstu kvalificēts ekonomists ar doktora 
grādu no Klārka universitātes un pieredzi 
izglītības un ekonomikas ministru amatos. 
Pārējais saraksts gan latviešu auditorijai 
ir diezgan nepazīstams – ja neskaita 
diezgan odiozo „ģimenes vērtību” 
aizstāvi Jūliju Stepaņenko un drošības 
ekspertu Raimondu Rublovski. Starp citu, 
„Saskaņa”, acīmredzot, par goda lietu ir 
uzskatījusi atkal iekļaut Rīgas sarakstā 
cilvēku uzvārdā Rubiks – Alfrēda Rubika 
dēlu Artūru (otrs dēls, Raimonds, kandidē 
Latgalē).

Turpretī ZZS saraksts Rīgā ir pilns 
atpazīstamu cilvēku: sākot ar pašu Danu 
Reiznieci-Ozolu, finanšu ministri un Eiropas 
U-18 čempioni šahā, un beidzot ar Zinātņu 
akadēmijas prezidentu, mākslas zinātnieku 
Ojāru Spārīti.

No NA Rīgā kandidē kultūras ministre 
Dace Melbārde, un arī šeit ir virkne diezgan 
atpazīstamu cilvēku, kā ārlietu eksperts 
Rihards Kols vai enerģētikas profesore 
Dagnija Blumberga. 

„Jaunās VIENOTĪBAS” saraksta vadībā 
ir ārlietu ministrs Rinkēvičs, un kopumā šis 
saraksts nekādus pārsteigumus nenes: 
tajā ir virkne jau zināmu un pieredzējušu 
„politisko darbarūķu”, kā Ojārs Ēriks 
Kalniņš, iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis, Izglītības un zinātnes ministrs 

Kārlis Šadurskis, un tamlīdzīgi. 
Arī „jaunās” partijas pievērš Rīgai 

pastiprinātu uzmanību. JKP šeit kā saraksta 
līderi piedāvā Jutu Strīķi, kuŗas vārds 
dažādās toņkārtās nepazūd no mediju 
uzmanības jau kopš 2003. gada, kad viņa 
pirmoreiz kandidēja uz KNAB priekšnieka 
vietu. Šeit kandidē arī ekonomists Gatis 
Eglītis, trimdiniekiem labi pazīstamais 
ierēdnis Indulis Tupesis un citi. „Attīstībai/
Par!” bez pirmā numura Daniela Pavļuta 
sarakstā būs atrodami bijusī ministre Vita 
Anda Tērauda, pretkorupcijas eksperti ar 
„Delnas” pagātni Inese Voika un Kristaps 
Petermanis, un citi. 

Turpretī KPV.LV gan ir sarūpējuši 
saviem vēlētājiem dažu pārsteigumu: te ir 
gan dziedonis un TV seja Andris Kivičs, gan 
Nacionālā teātra aktieris Ivars Puga, gan 
Zivrūpnieku savienības prezidents Didzis 
Šmits – tā teikt, kompānijā saraksta līderim 
Artusam Kaimiņam. 

Īsi sakot, partiju piedāvātie cilvēki ir 
ļoti daudzveidīgi, un vēlētājam pašam ir 
jāizdara saprātīga izvēle. Te ir vairākas 
dimensijas: pieredze pret jaunību, izglītība 
pret popularitāti, spēcīgs patriotisms pret 
globālu perspektīvu, un tamlīdzīgi. Skaidrs, 
ka jauniem, politikā tikko ienākušiem 
ļaudīm būs daudz „tīrāka” reputācija, nekā 
tiem, kas strādā valsts darbā jau gadu 
desmitiem ilgi. Rietumnieciska un laba 
izglītība, savukārt, ne vienmēr nozīmē, ka 
attiecīgais politiķis spēj saprotami runāt ar 
cilvēkiem. Iepriekšēja pieredze biznesā 
var nozīmēt gan koruptīvas saites, gan arī 
izpratni par Latvijas reālās ekonomikas 
problēmām. Tas, ka cilvēks mīl skaļi un 
populistiski uzstāties, var liecināt par viņa 
egocentrismu un savtīgumu, taču varbūt 
arī par enerģiju un patriotismu. Tādēļ 
vienkāršākais ceļš ir skatīties uz attiecīgā 
politiķa un partijas iepriekš paveikto valsts 
labā, nevis klausīties skandalozos saukļos 
un tukšā runāšanā.  
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Programmas un solījumi
Par t i ju  iesn iegtās 4000 z īmju 

programmas parasti nav svarīgs kampaņas 
elements. Tomēr vēlētājiem tomēr derētu 
iemest tajās aci. Tas būtu darāms ne tik 
daudz tādēļ, lai izvērtētu katru argumentu 
un tēmu atsevišķi, bet lai noskaidrotu, 
kādā tonī partijas vispār runā ar saviem 
vēlētājiem. Ir partijas, kuŗas uzskata 
savu vēlētāju par pieaugušu cilvēku; 
viņas runā ar to arī pieaugušu cilvēku 
valodā un skaidro, kā grasās panākt 
savus mērķus. Taču ir arī partijas, kuŗas 
tiktāl aizraujas ar solījumiem un vīzijām, 
ka nevilšus atgādina pasaku stāstītājus 
maziem bērniem. Piemēram, partija 
KPV.LV sola „Izstrādāt jaunu, efektīvāku 
nodokļu sistēmu, kas būtu saprotamāka un 
taisnīgāka ikvienam nodokļu maksātājam” 
– tā arī īsti nepaskaidrojot, ko tas nozīmē. 
NA skaisti sola panākt, lai „Panāksim, 
ka Latvijā atgriežas vairāk pilsoņu, nekā 
aizbrauc.” „Saskaņa” sakās iestāties „par 
paaudžu solidaritātes elementiem un būtiski 
palielināt pensijas” – arī neskaidrojot, kā tas 
būtu iespējams. Tomēr partiju programmās 
ir sarakstītas arī konstruktīvas lietas: gan 
nodokļu, gan izglītības un zinātnes, gan 
citās jomās. Jautājums, vai attiecīgā partija 
tiešām var panākt savas programmas 
saprātīgo elementu īstenošanu, un vai tai 
ir cilvēki, kas kaut ko no sacītā realizēs. 
Arī šeit ir vērts pievērst uzmanību partijas 
un tās politiķu iepriekšējai pieredzei. 
Programmas izpildīšanai partijai nepietiek 
ar nokļūšanu Saeimā. Tai ir jāspēj izveidot 
vairākums, kuŗš būtu gatavs attiecīgo 
programmu atbalstīt. Pretējā gadījumā 
programma paliks tikai izlietota papīra 
vērtībā. 

Balsojot par populistiem, mēs riskējam 
ievēlēt cilvēkus, kuŗi nepilda solījumus. 
Tie bieži ir ļaudis, kuŗi izmanto Saeimas 
tribīni skandalēšanai un savas personas 
izcelšanai, nevis konstruktīvam darbam. 
Taču pats ļaunākais, ka viņi nespēj 

sastrādāties ar cilvēkiem, bet gan vaino citus 
savās neveiksmēs, savā neprofesionālismā 
un nolaidībā. Viņiem dikti nepatīk „elite” – 
kaut arī paši neko citu nevēlas, kā nokļūt 
šajā „elitē” un sākt „šeftēties” pa valsts 
budžetu. Tie ir ļaudis, kas ļaunprātīgi 
izmanto dažu sabiedrības slāņu objektīvo 
neapmierinātību ar valstī notiekošo – 
zemajām algām, slikto veselības aprūpi, 
nolaidīgajiem ierēdņiem. Taču šīm dusmām 
nav jāļauj izpausties destruktīvi, lai tie paši 
cilvēki pēc vēlēšanām pamostos objektīvi 
vēl ļaunākā situācijā – ar bļaustīgiem 
un neprofesionāliem populistiem varas 
pozīcijās. 

Koalīcija ar “Saskaņu”?
Sakarā ar Artusa Kaimiņa partijas 

KPV.LV aktivitātēm šodien no jauna ir 
aktualizējies jautājums par nākotnes 
koalīcijām un partijas „Saskaņa” iespējamo 
dalību valdībā. „Saskaņa” ir partija ar 
atšķirīgu izpratni par Latvijas valodas, 
vēstures un ģeopolitiskās orientācijas 
jautājumiem, tādēļ šāds uztraukums ir 
pilnīgi saprotams. KPV.LV patiešām ir gana 
neaprēķināmi un pilnīgas drošības šeit nav, 
jo šajā jautājumā šī jaunā partija pagaidām 
ir izvairīga.

Tomēr nevajadzētu priekšlaicīgi 
krist izmisumā. Vispirms, partiju reitingi 
pagaidām neliecina, ka šāda koalīcija 
tiešām ir iespējama (sk. reitingus 29. lpp.). 
Visas labējās partijas, kuŗas ar zināmu 
varbūtību nonāks nākamajā Saeimā, ir 
atteikušās no sadarbības ar „Saskaņu”, 
līdz ar to līdz koalīcijai nepieciešamajiem 
50% loģiski nepietiek. Otrkārt, nevajadzētu 
aizmirst, ka tiesības nosaukt valdības 
veidotāja vārdu ir Valsts Prezidentam. Tā 
ir svarīga funkcija, kuŗu dažs prezidents ir 
izmantojis ļoti meistarīgi. Nekas neliecina 
arī, ka Raimonds Vējonis būtu šo savu 
pilnvaru jebkad izmantojis bezatbildīgi. 
Atšķirībā no pēdējā „Saskaņas” aicinātāja 
Valda Zatlera, viņam ir pietiekoša pieredze 
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Avots: Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS  
(ar pateicību Arnim Kaktiņam)
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polit ikā, lai saprastu, kādas sekas 
būtu „Saskaņai” draudzīga premjera 
nominēšanai – tai skaitā, arī viņam pašam 
personiski. Treškārt, pat tad, ja KPV.LV 
populisti tiešām šodien plāno kādu koalīciju 
ar „Saskaņu”, tad mirklī, kad tāda tiešām 
būs jāveido, sabiedrības pretspiediens būs 
gana liels, lai šāds scenārijs vispār netiktu 
apsvērts. 

Viss iepriekš sacītais nebija domāts 
tam, lai kādu nomierinātu, bet, lai 
paskaidrotu situāciju. Protams, nākošās 
koalīcijas veidošanas sarunas nebūs 
vieglas – jo īpaši, ja pie viena galda 
būs jāsēž „Attīstībai/Par!” liberāļiem, 
NA konservatīvajiem nacionālistiem, 
Aivaram Lembergam lojālajai ZZS, un 
pretkorupcijas bruņiniekiem no JKP. 
Tomēr visas šīs partijas visdrīzāk spēs 
vienoties, ja vienīgā alternatīva būs 
koalīcija ar „Saskaņu”. Tas, cik efektīvi un 
harmoniski šāda raiba koalīcija strādās, ir 

PBLA ZIŅU APSKATS

cits jautājums. Tomēr absolūtais vairākums 
„labējo” politiķu drīzāk pieļaus ārkārtas 
vēlēšanas, nekā koalīciju ar „Saskaņu”. 
Arī KPV.LV, kuŗu veido gandrīz tikai tīri 
latvieši, diez vai ļoti ilgojas strādāt kopā 
ar brāļiem Rubikiem un Stepaņenko. 
Taču protams, ka daudz ir atkarīgs no tā, 
kāds spēku samērs izveidosies nākamajā 
Saeimā, un te ir svarīga katra balss – it 
īpaši, ja apsverat iespēju balsot par kādu 
no nelielajām partijām, kas balansē uz 5% 
robežas. Otrkārt, ļoti svarīgi, lai dažādu 
politisko uzskatu cilvēki nekautrētos viens 
ar otru runāt: arī Latvijā sabiedrība šodien 
ir sašķēlusies daudzās mazās daļās, 
kuŗas bieži redz pasauli melnbaltās krāsās 
viena ar otru nekontaktē. Tas ne vienmēr ir 
patīkami – runāt ar cilvēkiem, kuŗu politiskie 
uzskati radikāli atšķiras. Taču tas ir mazāk 
sāpīgi, nekā pēc vēlēšanām gausties par 
viltvāržu valdību un Latvijas interesēm 
neatbilstošu politiku. ■ 

22. augustā
Levits: Šajās vēlēšanās Latvija ir uz 
naža asmens 

13. Saeimas vēlēšanas ir īpaši 
izšķirošas, lai Latvijai nenāktos ieiet 
postpadomju telpas orbītā, intervijā 
Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” 
sacīja Eiropas Savienības tiesas tiesnesis 
Egils Levits. “Katras Saeimas vēlēšanas 
ir izšķirošas sakarā ar Latvijas specifisko 

situāciju. Bet šīs ir izšķirošākas nekā citu 
reizi. (..) Mums, protams, ir alternatīva 
ieiet atkal bijušās postpadomju telpas 
orbītā. Par to ir katru reizi jācīnās. Un 
šoreiz cīņa ir uz naža asmens, un tas 
būs atkarīgs no katra vēlētāja un viņa 
aktivitātes,” pauda Levits. 

Viņš saskata mēģinājumus Latvijas 
politisko kursu pagriezt uz austrumiem. 
Šādi mēģinājumi notiekot, tostarp “izplatot 
“viss ir slikti” ideoloģiju”. “Nekad, nekad 
Latvijas tautai, latviešiem nav gājis tik 
labi kā šodien,” uzsvēra Levits. Arī dzīves 
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Nākamais Ritums būs 2018. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2018. g. 15. SEPTEMBRIM.

līmenis pirmskara periodā nav bijis 
tik augsts kā pašlaik. Viņš gan atzina, 
ka vienmēr iespējami un demokrātijā 
nepieciešami uzlabojumi un kritika. “Taču 
jāatšķir jēdzīga un konstruktīva kritika no 
destruktīvas darbības, pieņemot “viss ir 
slikti” ideoloģiju,” sacīja Levits. 

Izvēloties, par ko balsot Saeimas 
vēlēšanās, Levits ieteica, pirmkārt, 
raudzīties uz to, vai politiskais spēks 
atbalsta Latvijas demokrātisku un 
rietumniecisku orientāciju. Otrkārt, 
būtiski tas, vai partija spēj dot jēdzīgu 
piedāvājumu, kā uzlabot situāciju. Un, 
treškārt, viņaprāt, nevajadzētu izvēlēties 
populismu. (lsm.lv)
Paralimpiete Dadzīte triumfē Eiropas 
čempionātā diska mešanā 

Latvijas paralimpiete Diāna Dadzīte 
otrdien Berlīnē notiekošajā Eiropas 
čempionātā vieglatlētikā izcīnīja pirmo 
vietu diska mešanā (F55), savā labākajā 
mēģinājumā uzrādot rezultātu 22,46 
metri, liecina organizatoru informācija. Jau 
pirmajā mēģinājumā Dadzīte disku raidīja 
20,66 metrus tālu, kas jau bija labākais 
rezultāts starp visām konkurentēm. Otrais 
mēģinājums bija mazliet sliktāks, trešajā 
mēģinājumā rezultāts bija 22,46 metri, 
ceturtajā - 20,08 metri, piektajā - 21,30, 
bet noslēdzošajā mēģinājumā Diāna 
disku raidīja 22,21 metrus tālu. 

Otrajā vietā ar 18,45 metr iem 
ierindojās bulgāriete Daniela Todorova, 
bet bronzu ar 16,13 metriem izcīnīja 
čehiete Kateržina Novākova. Jāatgādina, 
ka pērn Dadzīte pasaules čempionātā 
triumfēja trijās disciplīnās – diska mešanā, 
šķēpmešanā un lodes grūšanā. Savukārt 
aizpērn Riodežaneiro paralimpiskajās 

spēlēs sportiste izcīnīja zeltu šķēpmešanā 
un bronzas godalgu diska mešanā. 

Jau ziņots, ka Latvijas paralimpietis 
Dmitr i js Si lovs pirmdien Eiropas 
čempionātā vieglatlētikā triumfēja 
šķēpa mešanas sacensībās - startējot 
sacensībās medicīnas grupā F37/F38, 
savā labākajā mēģinājumā viņš šķēpu 
raidīja 51,54 metru tālumā, kas F38 klasē 
ir jauns Eiropas rekords. (lsm.lv)
20. augustā
Miris dziesmas “Manai tautai” autors 
– latviešu trimdas kultūras darbinieks 
Andris Ritmanis 

Mūžībā devies latviešu trimdas 
sabiedriskais un kultūras darbinieks, ārsts 
Andris Ritmanis, paziņojusi ģimene. Triju 
zvaigžņu ordeņa virsnieks, ilggadējais 
Amerikas Rietumkrasta Dziesmu svētku 
organizētājs Ritmanis ir arī Atmodas laika 
leģendārās dziesmas, himnisku statusu 
iemantojušās "Manai tautai" ("Palīdzi, 
Dievs!"), ko izpildīja Ieva Akuratere, vārdu 
autors. "Ar lielām skumjām vēlamies 
paziņot ka mūsu Andris Ritmanis - vīrs, 
tēvs, vectēvs, vecvectēvs, draugs, ārsts, 
dzejnieks, Latvijas patriots un sabiedriskais 
darbinieks - ir aizgājis mūžībā. Viņu 
aiziešana atstāj neaizpildāmu tukšumu 
mūsu sirdīs," raksta ģimene. Par atvadām 
no Ritmaņa un piemiņas koncertu tiks 
paziņots vēlāk. 

Ritmanis ASV ieradās kā bēglis, 
strādājis par ārstu, aktīvi iesaistījies un 
vadījis latviešu sabiedrisko dzīvi trimdā. 
Kopā ar ansambļa "Čikāgas piecīši" 
ilggadējo vadītāju, nu jau arī nelaiķi, 
Albertu Legzdiņu viņi sarakstījuši muzikālā 
stāsta "Eslingena" par trimdas latviešu 
dzīvi libretu."Es to darīju vienkārši tāpēc, 
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ka tā likās pareizi — visu, kas ir iespējams, 
Latvijas labā. Protams, es tolaik nedomāju 
ne par kādiem apbalvojumiem, tādēļ 
šodien ir lieliska sajūta par tik augstu 
atzinību," teicis Ritmanis pēc Triju 
zvaigžņu ordeņa saņemšanas. (jauns.lv)
16. augustā
Britu un Latvijas ārlietu ministri 
Rīgā apspriež arī cīņu pret Krievijas 
propagandu 

Cīņa pret Krievijas propagandu 
bija viens no galvenajiem tematiem 
Lielbritānijas ārlietu ministra Džeremija 
Hanta vizītes laikā Latvijā. Lielbritānijā 
ir reģistrēti vairāki Krievijas televīzijas 
kanāli, kas ir skatāmi Latvijā, tostarp 
“NTV Mir Baltic” un “Ren TV”. Latvijas 
elektronisko mediju uzraugs Nacionālā 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome 
(NEPLP) pie britu kolēģiem ir vērsies 
ar vēstuli, lūdzot kanālus īpaši pieskatīt 
Saeimas priekšvēlēšanu periodā. 

Lielbritānijas attiecības ar Krieviju 
šogad saasināja Sergeja Skripaļa 
indēšanas skandāls. Tam sekoja britu 
mediju regulatora OFCOM vēršanās 
pret Kremļa f inansēto televīzi jas 
kanālu “Russia Today” par informācijas 
sagrozīšanu. Krievijas propaganda bija 
arī viens no tematiem Lielbritānijas ārlietu 
ministra Džeremija Hanta vizītes laikā 
Latvijā. [….]

Savukārt aprīlī NEPLP vērsās gan 
Lielbritānijas, gan Zviedrijas mediju 
regulatorā, aicinot abas iestādes 
uzraudzīt, vai Latvijā redzamajos kanālos 
nenotiek priekšvēlēšanu aģitācijas 
pārkāpumi. “Mēs, slēdzot līgumus un 
izdodot retranslācijas atļaujas, līgumos 
ietveram šo normu, ka šajā laika periodā 
priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta,” 
sacīja Druviete. Lielbritānijas izstāšanās 
no Eiropas Savienības var ietekmēt arī 
šajā valstī licencētos Krievijas televīzijas 
kanālus. Lai izplatītu saturu Eiropas 
Savienībā, tiem, visdrīzāk, nāksies 

pārcelties uz kādu Eiropas Savienības 
dalībvalsti. (lsm.lv)
14. augustā
Pētījums: Kuras partijas visenerģiskāk 
"apstrādā" vēlētājus sociālajā tīmeklī 
"Facebook"? 

Tuvojoties 13. Saeimas vēlēšanām, 
partijas arvien aktīvāk sevis reklamēšanu 
izvērš sociālajā tīmeklī "Facebook". 
Ar vismasīvāko apmaksātas reklāmas 
apjomu izceļas "Saskaņa", izvirzoties tālu 
priekšā saviem politiskajiem konkurentiem. 
Tikmēr partija KPV LV izvērsusi kampaņu 
dažādās "Facebook" lapās, kam iepriekš 
ar politiku bijis visai nosacīts saturs, 
liecina Baltijas pētnieciskās žurnālistikas 
centra Re:Baltica apkopotā informācija. 

Jau kopš vasaras sākuma Latvijas 
politiskās partijas aktīvi sacenšas par 
potenciālo vēlētāju uzmanību sociālajos 
tīklos, pamatā Facebook (FB), ko lieto 
vairāk nekā 700 000 Latvijas iedzīvotāju. 
"Re:Baltica" līdz pat Saeimas vēlēšanām 
6. oktobrī sekos līdzi politiķu aktivitātēm 
sociālajos tīklos, analizējot partiju 
stratēģijas. Galvenie secinājumi: atšķirībā 
no iepriekšējām Saeimas vēlēšanām 
vairums partiju sapratušas, ka FB ir 
platforma, kuru nedrīkst ignorēt. Vienlaikus 
secināms, ka efektīvi tajā strādā vien 
dažas. Lai vieglāk uztvert, partiju darbs 
novērtēts ar "acīm" skalā no 1 līdz 5. [….]

Izmantojot  r īku "AdCol lector", 
"Re:Baltica" vāc visus apmaksātos 
ierakstus "Facebook", ko politiķi mērķē 
uz Latvijas iedzīvotājiem. Turpmākās 
nedēļas pētnieki plāno publicēt informāciju 
par visām apkopotajām reklāmām, kas 
savāktas ar šā rīka palīdzību. 

Lūk, aizvadītās nedēļas (no 6. līdz 
12.augustam) masīvāko reklāmu tops! 

11.vieta - ZZS: 3 reklāmas. 
10.vieta - KPV LV: 4 reklāmas. 
7./8.vieta - Nacionālā apvienība: 10 

reklāmas. 
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7./8.vieta - apvienība SGK (LSDSP/
KDS/GKL): 10 reklāmas. 

6.vieta - LRA: 11 reklāmas. 
5.vieta - LKS 14: reklāmas. 
3./4.vieta - "Progresīvie": 16 reklāmas. 
3./4.vieta - "Attīstībai/Par": 16 

reklāmas. 
2.vieta - "Jaunā vienotība": 20 

reklāmas. 
1.vieta - "Saskaņa": 56 reklāmas. 
Palīdzi izpētīt parti ju reklāmas 

kampaņas "Facebook"! Uzinstalē 
"AdCollector" arī savā datorā: AdCollector 
Chrome l ietotāj iem: https:/ /ej .uz/
chromeadd; Mozilla Firefox lietotājiem: 
https://ej.uz/mozillaadcollect. (Re:Baltica; 
tvnet.lv)

Ārlietu ministrija (ĀM) papildu 
finansējuma pieprasījumā 2019. 
gada budžetā vēlas 2,9 miljonus eiro 
vēstniecību atvēršanai Austrālijā un 
Brazīlijā 

Prioritārajiem pasākumiem jeb papildu 
līdzekļiem nākamā gada budžetā ĀM 
lūdz 12,84 miljonus, no kuriem 2,9 miljoni 
paredzēti abu vēstniecību atvēršanai. 
ĀM preses sekretārs Gints Jegermanis 
skaidroja, ka vēstniecības atvēršana 
Brazīlijā nodrošinātu efektīvu Latvijas 
interešu pārstāvību Latīņamerikas 
reģionā, kā arī veicinātu ekonomisko 
sadarbību. "24 Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstīm vēstniecība šajā valstī jau ir, 
bet Latvijai, kā arī Lietuvai, Igaunijai un 
Maltai nav. Latīņamerikā šī ir arī centrālā 
vieta, kurā jau izveidojušies labi kontakti," 
piebilda preses sekretārs. 

Tikmēr vēstniecības atvēršana 
Austrālijā nodrošinātu efektīvu Latvijas 
interešu pārstāvību Klusā okeāna reģionā, 
kā arī būs atbalsts diasporai. Tā būtu 
pirmā reģionālā vēstniecība, kas palīdzētu 
veicināt attiecības ne tikai ar Austrāliju un 
Jaunzēlandi, bet arī ar Okeānijas valstīm. 
Vēstniecības atvēršana šajā valstī saistīt 

arī ar ekonomiskajām interesēm. [….] 
(LETA)
13. augustā
Latvijas skolēni Starptautiskajā 
ģeogrāfijas olimpiādē izcīnījuši četras 
medaļas 

Latvijas skolēni Starptautiskajā 
ģeogrāfijas olimpiādē, kas norisinājās 
Kvebekā, Kanādā, izcīnījuši četras 
medaļas. Medaļas no ol impiādes 
pārveduši visi Latvijas izlases dalībnieki. 
Sudraba medaļas saņēma Mārtiņš 
Robežnieks no Jelgavas Spīdolas 
ģimnāzijas, Iļja Belovolovs no Rīgas 
92.vidusskolas un Rūdolfs Golubovs 
no Ziemeļvalstu ģimnāzijas, savukārt 
bronzas godalgu saņēma Miks Bleija no 
Ropažu vidusskolas. 

Olimpiādē septiņu dienu laikā ģeogrāfi 
pildīja gan problēmuzdevumus, gan arī 
lauka darbus – kartēšanu, pilsētiņas un 
apkārtnes ainavas izpēti. Ekskursijās 
tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka 
Kartjēra nacionālais parks. Olimpiādes 
noslēgums un zelta medaļu pasniegšana 
norisinājās Starptautiskās ģeogrāfijas 
savienības atklāšanas ceremonijā. Par 
olimpiādes individuāli labākā rezultāta 
īpašnieku kļuva Alens Kospanovs no 
Krievijas, bet labāko punktu skaitu sakrāja 
Rumānijas izlase. 

Latvijas dalībnieki, līdzīgi kā pērn, 
pasaulē sasniedza astoto labāko punktu 
skaitu. Latvijas izlasi Kvebekā vadīja 
E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas 
prezidents Uldis Klepers un Vidzemes 
Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs Gatis 
Kampernovs. (lsm.lv)
10. augustā
Pāvests brauc uz Latviju: Aglona meklē 
brīvprātīgos, lai dievnamu sagatavotu 
vizītei 

L a i  A g l o n a s  b a z i l i k u  p ē c 
remontdarbiem sagatavotu pāvesta 
Franciska v izī te i ,  d ievnamā t iek 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

gaidīti brīvprātīgie, informēja prāvests 
Daumants Abrickis. Viņš klāstīja, ka 
visus nepieciešamos līdzekļus bazilikas 
teritorijas labiekārtošanai un fasādes 
atjaunošanai bazilikas draudze saņems 
no valsts. Dievnama apkārtnē plānots 
nobruģēt celiņus, taču termiņš darbu 
paveikšanai ir īss, un celtnieki bažījas par 
laikapstākļu pasliktināšanos, kas darbus 
var aizkavēt. 

Tāpat  no va ls ts  budžeta t iks 
nodrošināti l īdzekļi arī pasākuma 
apskaņošanai, labierīcību nodrošināšanai 
un citām vajadzībām. Abrickis stāstīja, 
ka pēc remontdarbiem bazilikā būs 
nepieciešami sakopšanas darbi, kuriem 
aicina pieteikties brīvprātīgos. Tāpat 
brīvprātīgie var iesaistīties Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas 
svētku norises nodrošināšanā. Aglonas 
bazilikas draudze noslēgusi 578 261 eiro 
vērtu līgumu ar uzņēmumu SIA "Rivi RV" 
par bazilikas teritorijas labiekārtošanas 
darbu realizēšanu, lai gan sākotnēji 
renovācijas darbu izmaksas tika lēstas 
364 845 eiro apmērā, liecina paziņojums 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 
Aglonas bazilikā norisināsies svētā mise, 
kurā plānota Franciska homīlija. (LETA; 
delfi.lv)

7. augustā
Aicina sniegt priekšlikumus nākamo 
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju 
svētku rīkošanai 

"Dziesmu svētku biedrība" līdz 10. 
augustam aicina dziedātājus, dejotājus, 
kolektīvu vadītājus, koncertmeistarus 
un skatī tājus reģistrēt ies dalībai 
svētku nozaru darba grupās, sniedzot 
priekšlikumus 2023. gadā gaidāmo XXVII 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju 
svētku rīkošanai, informē aizvadīto svētku 
virsdiriģents Ints Teterovskis. 

Reģistrējot ies interneta vietnē 
"dziesmusvetkubiedriba.lv" iespējams 
iesaistīties viedokļu un ideju apmaiņā 
- no 22. augusta līdz 24. augustam 
norisināsies svētkos iesaistīto kultūras 
nozaru pārstāvju tikšanās Rīgā, kuru laikā 
tiks izveidotas nozaru darba grupas, bet 
darbs tajās noritēs no 27. augusta līdz 16. 
septembrim. 

Pēcāk, 22. septembrī, norisināsies 
"Dziesmu svētku biedrības" biedru 
kopsapulce, savukārt 25. oktobrī plānota 
Dziesmu svētku konference, ko organizēs 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
(LNKC) sadarbībā ar "Dziesmu svētku 
biedrību". "Lai cik tālu esam šķiet nākamā 
lielā tautas kopā sanākšana, tieši tagad 
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ir īstais brīdis atskatīties uz aizvadītajiem 
svētkiem, neaizmirst veiksmes, kā arī 
atzīmēt nepieciešamos uzlabojamus," 
paziņojumā mediju pārstāvjiem pauda 
Teterovskis.

"Dziesmu svētku biedrības" valdē 
kopā ar Teterovski darbojas arī Irīna 
Švarcbaha, Guna Trukšāne, Gints 
Ceplenieks un Jānis Ozols. Kā ziņots, 
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētki norisinājās no 30. jūnija līdz 8. 
jūlijam, un tajos kopumā piedalījās vairāk 
nekā 42 000 dalībnieku. Šoreiz svētki 
notika Latvijas valsts simtgades zīmē. 
(LETA; latviesi.com)
6. augustā
ASV ļauj Latvijai iegādāties četrus 
helikopterus 'Black Hawk' par 173 
miljoniem eiro 

ASV Valsts departaments devis Latvijai 
"zaļo gaismu" iegādāties no Savienoto 
Valstu uzņēmuma četrus helikopterus 
"Black Hawk", vēsta ASV militārais 
izdevums "Defense News". Pirmā piegāde 
paredzēta 2021. gadā. Pirkuma summa 
aplēsta uz 200 miljoniem ASV dolāru (173 
miljoniem eiro), ziņo "Defense News". [....]

Paziņojumā norādīts, ka šie helikopteri 
sekmēs "savietojamību ar ASV un 
NATO spēkiem", kad nepieciešama 
ātra reaģēšana dažādās misijās un ātra 
karavīru izvietošana ar helikopteriem. 
"Šo helikopteru pārdošana Latvijai 
nozīmīgi palielinās tās spējas nodrošināt 
karavīru pārvietošanu, robežu drošību, 
pretterorisma pasākumus, medicīnisko 
evakuāciju, meklēšanu un glābšanu (..) un 
kaujas atbalstu visos laikapstākļos," teikts 
DSCA paziņojumā. "Defense News" vēsta, 
ka galvenais helikopteru piegādātājs būs 
ASV uzņēmums "Sikorsky". 

Jau ziņots, ka Latvijas Aizsardzības 
ministrija un Valsts robežsardze tuvākajos 
gados plāno iegādāties sešus helikopterus. 
Plānots, ka līgumu par piegādēm noslēgs 
jau šogad, bet pirmā piegāde paredzēta 

2021. gadā. Jaunajiem helikopteriem būs 
meklēšanas un glābšanas, medicīniskās 
evakuācijas, kā arī ugunsgrēka dzēšanas 
funkcijas, norādīja Ārlietu ministrijā. [….]

Paredzēts apmācīt helikoptera pilotus, 
aviācijas inženiertehnisko personālu 
un 2019. gadā piegādāt divus jaunus 
helikopterus "AW 119 Kx", kas kopumā 
izmaksās 12 482 718 eiro ar pievienotās 
vērtības nodokli. (LETA; delfi.lv)
3. augustā
Gaidāmas Latvijā vērienīgākās 
militārās mācības «Namejs 2018» 

Augusta beigās Latvijā notiks līdz 
šim vērienīgākās militārās mācībās 
"Namejs 2018". Mācības notiks visā 
Latvijas teritorijā. Viens no scenārijiem 
paredzēs spontānu nemieru likvidēšanu 
Jēkabpilī un Valmierā. Militārajās mācībās 
pārbaudīs valsts aizsardzības spējas, 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) štābu 
spēju vadīt vienības un realizēt plānošana 
procesus, spēju sadarboties ar policiju un 
robežsardzi un citi uzdevumi. 

“Visā Latvijā būs ļoti liela mobilitāte. 
Pārvietosies pa satiksmes ceļiem mūsu 
mobilās platformas, tehnika, pārvietosies 
mūsu kājinieku vienības. Un būs arī 
uzdevumi gan jūras spēkiem, gan 
gaisa spēkiem, un, protams, Valsts 
policija izpildīs savus uzdevumus, kas ir 
nepieciešami viņu trenēšanai. Būs skaļi 
trokšņi. Mēs par to atvainojamies un 
brīdinām sabiedrību. Bet kaujas munīcija 
netiks izmantota ārpus poligoniem un 
šautuvēm,” informēja NBS komandieris 
Leonīds Kalniņš. 

Bruņoto spēku komandieris arī 
norādīja, ka kaujas šaušanas vietās 
dežūrēs ugunsdzēsēji, lai nepieļautu tādu 
ugunsgrēka izcelšanos, kāds pirms kāda 
laika notika Ādažu poligonā. Mācības 
sāksies 20. augustā un noslēgsies 2. 
septembrī. (lsm.lv)
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Turpinājums 39. lpp.

2. augustā
Likteņdārza koncertā skanēs Raimonda 
Paula tautasdziesmu apdares 

Nākamnedēļ, 11. augustā, pulksten 
19.00 Likteņdārzā notiks Latvijas simtgadei 
un Likteņdārza projekta desmitgadei veltīts 
koncerts, kurā Rīgas Doma zēnu koris 
kopā ar dziedātāju Daumantu Kalniņu, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un 
pianistu Vestardu Šimku atskaņos latviešu 
tautasdziesmas maestro Raimonda Paula 
apdarē solistam, zēnu korim, klavierēm un 
orķestrim, portālu "Delfi" informē koncerta 
rīkotāju pārstāvis Mārtiņš Pučka. 

Programmā iekļautas sešas no 10 
latviešu tautasdziesmām, ko Raimonds 
Pauls 1980. gadā apdarināja zēnu korim 
un klavierēm: "Skaisti dziedi, lakstīgala", 
"Aijā, bērniņ", "Es bij' puika", "Pieci gadi 
kalpiņš biju", "Seši mazi bundzinieki" 
un "Kur tad tu nu biji". Kopā ar Mārtiņa 
Klišāna vadīto Rīgas Doma zēnu kori, 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri 
un diriģentu Andri Pogu Raimonda Paula 
tautasdziesmu cikla jaunās versijas 
pirmatskaņojumā piedalīsies dziedātājs 
Daumants Kalniņš. 

Ciklā kopumā ir 10 apdares, bet 
Likteņdārza 10. jubilejas koncertam LNSO 
mākslinieciskais vadītājs Andris Poga 
izvēlējās sešas. Zēnu korim, baritonam, 
klavierēm un simfoniskam orķestrim šīs 
tautasdziesmas pārlicis instrumentācijas 
lielmeistars Vilnis Šmīdbergs. Atceroties, 
kā tapa šīs apdares, toreizējā Emīla 
Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas 
zēnu kora (mūslaikos Rīgas Doma 
zēnu kora) kādreizējais mākslinieciskais 
vadītājs, cikla pirmiestudētājs Jānis 
Erenštreits saka: "Pauls bija kaut kur 
dzirdējis zēnu kora dziedāšanu un, 
neviena neaicināts, uzrakstīja mums 
vispirms tautasdziesmas, pēc tam piecas 
Aspazijas dziesmas. Atnāca uz skolu, 
nospēlēja priekšā. Uzreiz bija skaidrs, 
ka pirmajai balsij uzrakstīts tāds meldiņš, 

kas labi skan tieši zēna balsī. Pauls 
fenomenāli iejutās puikas domāšanā, viņš 
arī tembrāli domāja un rakstīja, kā puikām 
piestāv un skan. Tā nošu vienkāršība 
ir mānīga. Zēna balss galvas reģistra 
pareiza sajušana prasa lielu meistarību, 
un Paulam tā piemīt. Un lai nodziedātu 
tās dziesmas, vajag skolotu zēna balsi. 
Nevar jebkurš puika tā vienkārši atnākt 
un nodziedāt. Visu cieņu maestro Paulam 
par šo veikumu!" 

Daumants Kalniņš spēlē oboju, 
komponē džeziskas balādes, uzstājas 
ar ģitāristu Kasparu Zemīti, Orķestri 
"Rīga", Jelgavas bigbendu, sadarbojas 
ar Latvijas Radio kori, Raimondu Paulu 
u.c. Cieša sadarbība saista dziedātāju 
ar LNSO – viņš izpildījis galveno lomu 
Imanta Kalniņa oratorijas "Dzejnieks 
un nāra" atskaņojumā, piedalīj ies 
koncertprogrammā "LNSO Vecgada 
koncerti kopā ar Raimondu Paulu", ar 
Kasparu Zemīti uzstājies festivālā "LNSO 
vasarnīca", dziedājis solo Jura Karlsona 
"Jāzepa vīziju" atskaņojumos Aināra 
Rubiķa vadībā, muzicējis "LNSO Brass" 
koncertā Lielajā ģildē. 

Par Kvazimodo lomu Zigmara 
Liepiņa melodrāmas "Parīzes Dievmātes 
katedrāle" iestudējumā Nacionālajā teātrī 
Daumants Kalniņš saņēmis "Spēlmaņu 
nakts" balvu kategorijā "Gada debija 
skatuves mākslā" un ticis nominēts 
Lielajai mūzikas balvai 2012 kategorijā 
"Gada debija", ceremonijas laikā iegūstot 
publikas simpātiju balvu. Vairāku džeza 
vokāla konkursu laureāts, "Grand Prix" 
ieguvējs konkursā "Riga Jazz Stage 
2015". Pērn un šogad Daumants guvis 
plašu ievērību, kopā ar "Daumanta 
Kalniņa džeza kvintetu" uzstājoties 
koncertprogrammā "Sirds prieks" (Friča 
Bārdas dzeja), kur ir viens no dziesmu 
autoriem, un laižot klajā albumu ar šīm 
dziesmām. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 9. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 16. plkst. 10.00 –dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. plkst. 11.00 – Pļaujas 

svētku dievkalpojums. Pēc diev-
kalpojuma Pļaujas svētku sarīkojums. 

Svētdien, 30. plkst. 10.00 – dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu. 

OKTOBRĪ 
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. Piedalīsies 
viesu mācītājs Guntars Baikovs.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 2.  U.Hāgens
Svētdien, 9.  Judy Trumpmanis 

Svētdien, 16  A.Kristovskis 
Svētdien, 23.  J.Turmanis
Svētdien, 30.  J.Rīmanis 
OKTOBRĪ 
Svētdien, 7.   I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 2.  L.MacPherson 
Svētdien, 9. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 16.  R.Plikše/V.Galviņa 
Svētdien, 23.  M.Timermane/A.Zodiņa 
Svētdien, 29.  A.Medne/S.Graudiņa 
OKTOBRĪ
Svētdien, 7.   L.MacPherson

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

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

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

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

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

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
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Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com  

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Atcerēsimies jau Bībeles sarakstīšanas 

laikos minētos gadījumus, kad „dieva 
dēli" (resp. - būtnes, kas nākušas no 
debesīm), „ņēma Zemes sievietes sev 
par sievām". Tās dzemdēja bērnus, kā 
teikts: „tie bija milži (vai diži) - vīri ar 
vārdu". Tādējādi mēs visi šodien kaut 
kādā mērā esam ģenētiski mantinieki 
arī senajām Galaktiskām civilizācijām, 
un nesam sevī daudzu „dievu" iezīmes. 
Ir viedoklis, ka draudzīgo Plejādiešu 
un Andromēdiešu lidaparāti pazib uz 
mūsu radaru ekrāniem, un reizēm 
nosēžas...

R.S.
(Sk. http://xfacts.com/old/ , un arī 

„www.cseti.com", „www.eceti.org/
Eceti.Multimedia” u.c „The Phoenix 
Lights - the documentary",  kā 
arī Phoenix pilsētas galvas Fife 

Symington interviju, un arī „Mexican 
UFO sighting, Fox news")

(Bībelē sk. Ecehiēla I nodaļu, I Moz.6:1-
4, Mk.16:20,  Atkl.19:10, u.c. kā arī  R. 
Sokolovskis „Varavīksnes lokā")
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

SEPTEMBRIM
Svētdien, 2. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 9. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 16. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 23. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 30. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 2. Olafs Šics  
Svētdien, 9. Olafs Šics
Svētdien, 16. Olafs Šics
Svētdien, 23. Olafs Šics
Svētdien, 30. Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 2. Gundega Zariņa 
Svētdien, 9. Marita Lipska
Svētdien, 16. Gundega Zariņa
Svētdien, 23. Marita Lipska
Svētdien, 30. Gundega Zariņa

Grāmata "Varavīksnes lokā"
Mācītāja R. Sokolovska publicēto 

grāmatu "Varavīksnes lokā" var 
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PBLA ziņas
Turpinājums no 36. lpp.

iegādāties SLB grāmatnīcā. Tā 
iepazīstina lasītāju ar mūsdienu 
atziņām par to – kas mēs esam 
un kurp dodamies, reinkarnāciju, 
eņģeļiem, Visuma saziņu u.c. 

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

Likteņdārzam veltītais koncerts notiks 
11. augustā, Likteņdārza amfiteātrī un to 
tiešraidē pārraidīs Latvijas Televīzija un 
Latvijas Radio 1. Biļetes pieejamas visās 
"Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un 
internetā. (delfi.lv)
31. jūlijā
Simtgades programmas ietvaros atklāj 
trimdas un emigrācijas laikmetīgās 
mākslas izstādi Gotlandē 

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs 
4. augustā Gotlandē mākslas galerijā 
Körsbärsgården Konsthall atklās izstādi 
Gotlande. Patvērums ar skatu māju 
virzienā, informēja izstādes pārstāve 
Marta Krivade. 

Ekspozicija Gotlandē ir daļa no Rīgas 
izstādes Pārnēsājamās ainavas, kas no 
aprīļa līdz jūnijam bija aplūkojama Latvijas 
Nacionālajā mākslas muzejā un izvirzīta 
Kilograms kultūra 2018 balvai. 

Gotlandei bija ievērojama nozīme 
Latvijas un Igaunijas vēsturē, kļūstot par 
patvērumu tūkstošiem bēgļu, kas mazās 
zvejnieku laivās šķērsoja Baltijas jūru Otrā 
pasaules kara laikā, bēgot no Padomju 
okupācijas spēkiem. Izstāde Gotlande. 
Patvērums ar skatu māju virzienā 
izseko Latvijas trimdas mākslinieka Lara 
Strunkes un Igaunijas trimdas mākslinieka 
Enno Halleka stāstiem, kā arī strādā ar 
mūsdienu latviešu un somu laikmetīgajiem 
māksliniekiem Ingu Melderi un Miko 
Hincu, kuri veido jaunas interpretācijas 
par neseno Baltijas jūras reģiona kopīgo 
vēsturi. 

Izstāžu cikls Pārnēsājamās ainavas 
apzina Latvijas trimdas un emigrācijas 
mākslas izpausmes, sākot no 20. gadsimta 
sākuma līdz mūsdienām. Tas seko Baltijas 
emigrācijas un trimdas personībām, 
aplūkojot tās plašākā 20. gs. mākslas 
norišu, migrācijas un globalizācijas 
kontekstā. 

"Ja palūkojas tālākā vēsturē, cilvēku 
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Latvian Elections 
October 2018 for the 

13th Saeima.
How and why we should vote: Part 2

From information compiled by Ivars 
Ījabs, an independent political analyst 
commissioned by PBLA.

The current state of play
The parties have now registered their 

candidates and policies with Latvia's 
Central Electoral Commission. There is 
less than two months until the elections 
and neither expense nor political tricks 
are being spared. The resulting noise is 
confusing to the onlooker, so this article 
attempts to strip away the hype and give 
an objective and critical view of the party 
candidates and their policies.

A few words of warning
Firstly, about the people fronting party 

campaigns – they are not necessarily 
even candidates! In recent years, 
parties have taken to using their high 
profile members to head their election 
campaigns in order to attract maximum 
votes for their party. Some of these are 
genuine candidates, who appear on the 
ballot paper, some are not. So, if you 

are basing your vote on your support 
for a particular party member, it is wise 
to check before the election whether 
that person is even on the ballot paper. 
Some of the political show ponies in 
this election, whose names do not 
appear on ballot papers are: Roberts 
Zīle („Nacionālā Apvienība”, National 
Union), Arturs Krišjānis Kariņš („Jaunā 
Vienotība”, New Vienotība), 

Another point to consider is that 
Latvian governments have traditionally 
been coalitions, as no one party has 
ever held enough seats to form a 
government alone. For this reason, the 
leader of the government is necessarily 
a figure of compromise and is unlikely to 
be the official leader of any of the parties 
forming the coalition. 

Bear in mind also that the Latvian 
voting system allows for a party ballot 
paper to become essentially a vote for 
one individual, if a plus sign is marked 
against that individual's name and 
all the other candidates on the ballot 
paper are crossed out. Candidates that 
promote this style of voting are not likely 
to support their party's views, but rather 
their own self interest.

Finally, be aware of ambiguities in 

migrācijas plūsmas karu, polit isku 
un ekonomisku pārmaiņu iespaidā ir 
notikušas nepārtraukti. Trimda, diaspora 
un migrācija ir arī pasaules kultūrtelpas 
raksturlielumi, kuru izpausmes noteikušas 
ne vien izmaiņas pasaules kartē, bet arī 
veidojušas augsni atšķirīgu mākslas un 
kultūras norišu attīstībai, veicinot kultūru 
sajaukšanos, pārklāšanos un jaunu ideju 
un virzienu rašanos," stāsta izstādes 
kuratores Solvita Krese un Diāna Popova. 
Latvijas Laikmetīgās mākslas centra 
starptautiskais izstāžu cikls Pārnēsājamās 
ainavas Rīgā, Parīzē, Gotlandē, Ņujorkā 

un Berlīnē notiek Latvijas valsts simtgades 
programmas ietvaros, iesaistot plašu 
Latvijas un starptautiskās mākslas 
scēnas institūciju, pētnieku, kuratoru un 
mākslinieku loku. 

“Pārnēsājamo ainavu” izstādi Gotlandē 
atbalsta Latvijas Republikas Kultūras 
ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Baltic 
Art Center, Körsbärsgården Konsthall, 
Frame Contemporary Art Finland. 

Izstāde būs skatāma l īdz 30. 
septembrim Körsbärsgården Konsthall, 
SUNDRE VÄSTERGÅRDE 135, 623 30 
Burgsvik, Zviedrijā. (Diena.lv)
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the party names, as some parties have 
deliberately created a name similar to 
an existing party. For example, „Par 
Alternatīvu” is not the same as „Attīstībai/
Par” and „Latviešu nacionālisti” is not 
the same as Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 
Voters should be very wary, as even a 
few votes may be crucial to the success 
of some parties.

Party candidate lists
First, a few general points, then the 

specifics of the Riga area candidates, 
which will be the ones on the ballot 
papers for overseas Latvians. A reminder 
that we are only looking at those parties 
that are likely to poll over 2%. (According 
to current ratings figures). Each party's 
candidate list has a mix of veteran and 
virgin politicians – some weighted more 
in favour of political experience, others 
in favour of fresh faces.

Part ies which have opted to 
essentially retain their veteran politicians 
in the front line-up are: Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” (NA) and Zaļo un 
Zemnieku Savienība (ZZS).

The Socialdemocratic party 
„Saskaņa” has moved its traditional 
Russian background leaders to 
second place on their ballot papers 
and replaced them with Latvian 
background candidates as the front 
runners. (Including a couple of high 
profile defectors from „Vienotība”)

The once leading party „Vienotība” 
has become „Jaunā Vienotība” and in 
at least two areas it is leading its ballot 
paper with experienced government 
ministers.

„Jaunā Konservatīvā partija” 
(New Conservative Party) is not really 
all that new, but in this election seems 
to have a chance to enter the Saeima. 

Its drawcard is that at least two of its 
ballot papers are lead by respected anti-
corruption campaigners Juta Strīķe and 
Juris Jurašs. This party also polled well 
in the Riga local elections.

KPV.LV (short for „Kam pieder 
valsts” which translates as „Who does 
the country belong to?”) is aggressively 
putting itself forward, despite an almost 
total lack of political experience by 
any of its members. Its leader, Artus 
Kaimiņš, has gathered a mixed bunch 
of strident candidates around himself.

The liberal, pro-western niche is 
this time occupied by „Attīstībai/Par”. 
Although the party styles itself as being 
young and fresh, its front runners are 
experienced politicians. This party also 
has a fair sprinkling of high profile arts 
identities.

Party candidate lists for Rīga
The ballot papers issued for Riga are 

tailored to suit the citizens of Riga and 
the Diaspora. The average Riga citizen 
has a higher income, is better educated 
and has a more global outlook than the 
average regional citizen. At the same 
time, the citizen of Riga is also more 
suspicious and inclined to change his 
or her mind.

An example of this tailoring is 
that the front candidate in Rīga for 
„Saskaņa” is Vjačeslavs Dombrovskis, 
a highly qualified economist with a 
doctorate from Clark University and 
ministerial experience. However, the 
other candidates on their list are not 
well known to the Latvian public, apart 
from the widely disliked „family values” 
proponent Jūlijs Stepaņenko and the 
defence expert Raimonds Rublovskis. 
„Saskaņa” has also included one of the 
Rubik sons in its Riga line-up.

In contrast, the ZZS ballot paper for 
Rīga is full of well-known and respected 
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candidates, beginning with Dana 
Reizniece-Ozols (Finance Minister and 
U-18 European chess champion) and 
ending with the Head of the Academy 
of Arts and Sciences, Ojārs Spārītis.

The NA candidates are also well-
known, including Dace Melbārde 
(Minister for Culture), foreign policy 
expert Rihard Kohl and Professor 
Dagnija Blumberga.

„Jaunā VIENOTĪBA” is headed 
by Foreign Minister Rinkēvičs, who 
is supported by well-known and 
experienced politicians, such as Ojārs 
Eriks Kalniņš, Interior Minister Rihard 
Kozlovskis and Education Minister 
Kārlis Šadurskis.  

JKP has chosen Juta Strīķe to head 
their list. She has had a high profile 
since 2003, with her first candidature for 
KNAB (the anti-corruption organisation). 
Their list includes economist Gatis 
Eglītis and well-known administrator 
Indulis Tupenis. 

The candidate list of „Attīstībai/
Par!” begins with Economics Minister 
Daniels Pavļuts and includes former 
minister Vita Anda Tērauda, anti-
corruption experts Inese Voika and 
Kristaps Petermanis and other familiar 
faces.

In contrast, KPV.LV has assembled a 
surprising array of characters, including 
singer and TV personality Andris Kivičs, 
actor Ivars Puga and Fisheries union 
president Didzis Šmits.

In short, the party candidates 
offer a broad spectrum of knowledge, 
experience and political history. Voters 
should consider carefully the rival 
merits of experience/youth, education/
popularity, strong patriotism/a global 
outlook, etc. It is clear that newcomers 
to politics will have a cleaner reputation 
than those who have already been 

there for some time. However, a well-
educated politician does not necessarily 
have the skills to be promote his or 
her policies and previous business 
experience may be an indicator of either 
links with corrupt practices or a deep 
understanding of Latvia's economic 
problems.

The simplest way to gain some 
clarity on the issue is to look at the past 
achievements of the candidates and 
parties.

Programs and promises
Over 4,000 programs have been 

registered by the competing parties. 
The programs are not of themselves 
generally considered as important 
campaign elements. However, it is a 
good idea to cast your eye over them, 
to gain some insight into how the party 
perceives its voting support base. Some 
are written in plain language, outlining 
aims, objectives and strategies, while 
others are couched in flowery language, 
big on hype and devoid of strategic 
substance. It should be remembered 
that for a party to enact its policies, it 
is not enough for it to gain seats in the 
Saeima, it must negotiate successfully 
with the other members of government. 
Here again, the best indicator of future 
achievements is past performance.

Coalition with “Saskaņa”?
The popularisation of Artus Kaimiņš' 

party KPV.LV has led to the concern 
that there may be a real possibility 
of a future coalition government with 
„Saskaņa”. „Saskaņa” has such a 
different position to the vast majority of 
the parties on Latvian language, history 
and geopolitical orientation that this 
concern is understandable.

KPV.LV  has unt i l  now been 
unpredictable in its political decisions 
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and has not made any firm commitments, 
so there can be no certainty that it would 
not invite “Saskaņa” as a coalition 
partner.

This seems a very remote possibility, 
as the right-wing parties that are likely 
to win places in the Saeima (according 
to the current ratings, see below) have 
all ruled out forming a coalition with 
“Saskaņa” and some of them would 
need to be part of such a coalition, to get 
the voting mandate above 50%.

Another point to remember is that 
the President has the power to invite 
a party representative to negotiate a 
coalition to form a government, the party 
with the largest number of votes does 
not automatically gain this privilege. It 
would seem that the current Latvian 
President Vējonis has enough political 

sense not to invite „Saskaņa” to form 
a government. If KPV.LV were invited 
to form a government, there would 
be immense community opposition to 
„Saskaņa” being involved.

Whoever is invited to form a 
government, it will be difficult to negotiate 
a workable coalition. There is a greater 
likelihood that the right-wing parties 
will set aside their differences and form 
a government if the only alternative is 
inviting „Saskaņa” to the table. If such 
a coalition should be unattainable, the 
majority of right-wing parties would opt 
for an extraordinary election rather than 
a government that included “Saskaņa”.

The relative strengths of the parties 
in the next Saeima is critical in all of 
these scenarios. So, more than ever, 
not only does every vote count, but 
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What’s on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language.

Our Dream team 1935 film screening drew a small, but enthusiastic, crowd and, 
even though everyone knew the outcome (Latvia won the first European Basketball 
Championship in 1935), we were still on the edge of our seats barracking for the 
home team at every game.  

In September there are a number of smaller Latvian events at the Latvian 
House, as the main hall is given over to the Strathfield Musical Society while our 
organisations prepare for major events in October and November.

University of Latvia Foundation Commemoration, 1 p.m. 
Saturday 22nd September

Held by the Sydney Latvian fraternities and sororities. The keynote address will 
be given by Dr. Ināra Strungs – Skin Cancers, Sun Cancers – and Microscopes. 
Everyone welcome, however the event will be in Latvian.

Ladies Auxilliary Afternoon Tea, 1 p.m. Sunday 30th September
Come for a casual afternoon of soups, sandwiches, cakes and raffles. 

Psychologist and Life Coach Aija Brūvere will also give a talk, in Latvian, entitled 
Longevity.

Jesus Christ Superstar, 14th – 23rd September
Strathfield Musical Society presents this well loved musical as their 50th 

anniversary production.  They always do a great show. For times and tickets check 
out their website at strathfieldmusicalsociety.com.au

And Remember...
The next scheduled elections for Latvia's parliament, the Saeima, will be held 

on the 6th of October. All current Latvian passport holders over the age of 18 are 
eligible, and encouraged, to vote. A voting booth will operate at the Sydney Latvian 
house. In preparation for those elections we print the second of 3 articles prepared 
for the World Federation of Free Latvians (PBLA).

it can be crucial to the entry into the 
Saeima of the minor parties that are 
hovering around the 5% mark. It is 
also important that people of differing 
political views talk to one another: the 
plethora of small political parties is 
symptomatic of a fragmented Latvian 

society, each shard isolated from the 
others. It is not always easy nor pleasant 
to speak with people who hold radically 
different political views. The alternative 
is to complain after the elections of a 
duplicitous government with policies at 
odds with Latvia's interests. ■
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