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Tev paldies, māt, par visu doto –Par prieku, sāpi apskaidroto.
No bērnu dienām mūža garumā
mūs pavada mātes mīlestība.
Māte ir dzīvības un beznosacījuma mīlestības devēja, visnesavtīgākais padomnieks un
atbalsts ikvienā dzīves posmā.
Māte ir līdzās vienmēr.
Mīlēsim, godāsim, lolosim un
vienmēr savās labajās domās
ieskausim mātes, māmiņas,
māmulītes!

Latvijas Valsts prezidents
Andris Bērziņš
Mātes diena – vieni no aizkustinošākajiem un sirsnīgākajiem
svētkiem, jo katrs no mums
vienmēr sirdī turēs šo īpašo cilvēku, kas jau no pašām pirmajām dzīves dienām ir samīļojis,

pažēlojis un mīlējis. Tieši mātei piemīt šī īpašā spēja ar savu
mīlestību un gādību palīdzēt
mums būt stipriem visgrūtākajos brīžos. Un tik daudz mums
nozīmē apziņa, ka māte mūs
vienmēr sapratīs, neskatoties
ne uz ko.
Šie svētki ir mūžseni, jo jau no
paaudzes paaudzē nododas tas,
ka māte ir pats galvenais cilvēks saviem bērniem. Šīs tradicijas manāmas jau 16. – 17.
gs. Anglijā, kad dienā, kas tika
dēvēta par Mātes dienu, bērni
sveica savas mātes, kā arī ar ģimeni devās uz baznīcu. Oficiāli
Mātes dienas vēsture sākās tālajā 1908. gadā, kad kāda jauna
amerikāniete ierosināja atzīmēt
Mātes dienu par piemiņu savai
mammai. Viņa rakstīja vēstules

valsts institūcijām un sabiedrībā populāriem cilvēkiem ar
piedāvājumu vienu dienu gadā
veltīt māšu godāšanai. Viņas
pūles vainagojās ar panākumiem – 1910. gadā, kad Virdžīnijas pavalsts atzina Mātes
dienu, kā oficiālu svētku dienu.
1922. gadā arī Latvijā sāk oficiāli svinēt Mātes dienu.
Mātes dienu Latvijā sāka svinēt
1922. gadā, bet ar 1934. gadu
tika noteikts, ka šī diena svinama katra maija otrajā svētdienā, līdzīgi kā citās Eiropas
valstīs. Taču ir arī valstis, kurās Mātes dienu svin citā laikā.
Piemēram, Spānijā Mātes diena ir 8.decembrī, kad baznīca
godina Jaunavu Mariju - Jēzus
Kristus māti. Francijā Mātes
dienas svinības ir pēdējā maija

PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa uzruna ALA 63.
kongresa atklāšanā Filadelfijā 2. maijā
Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze, augsti godājamais ekonomikas ministra
kungs, ekselences, dāmas un
kungi!

Esmu pagodināts būt klāt un
piedalīties Amerikas Latviešu
Apvienības 63. kongresā, pārstāvot Pasaules brīvo latviešu
apvienību. 1951. gadā dibinātā
Amerikas Latviešu Apvienība
vienmēr bijusi un joprojām ir
galvenais no PBLA stūrakmeņiem. ALA daudz darba un
pūļu savulaik ieguldījusi PBLA
noorganizēšanā un nodibināšanā, un joprojām ALA dara
daudz mūsu kopdarbības veicināšanā un attīstīšanā.
Kopš iepriekšējā ALA kongresa pagājušogad Sietlā lielākie
notikumi diasporas un PBLA
organizāciju dzīvē ir bijuši: 25.
Vispārējie latviešu dziesmu un
deju svētki pagājušajā vasarā
Rīgā; sekmīgi aizvadītais 1.
Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju forums pagājušā
gada jūlijā Rīgā; par gadskārtēju tagad jau kļuvusī diasporas
konerence „Latvieši pasaulē –
piederīgi Latvijai” 2013. gada
jūlijā Rīgā; un PBLA valdes
sēde aizvadītā gada oktobrī,
kas jau tradicionāli tagad ik gadus notiek Rīgā.

Vēlos atzīmēt, ka PBLA un tās
dalīborganizācijām beidzamo
divu gadu laikā ir izveidojusies
laba un atzīstama sadarbība ar
Latvijas valsts institūcijām, jo
īpaši ar Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Izglītības un

zinātnes ministriju un tās sastāvā ietipstošo Latviešu valodas
aģentūru, un šo sadarbību mēs
arī vēlamies tikpat sekmīgi turpināt un attīstīt nākotnē.

PBLA apzinās, ka šobrīd saprotamu iemeslu dēļ Latvijas valsts
lielākā uzmanība ir pievērsta
jaunizbraucējiem, viņu skolu
un organizāciju nostiprināšanai
galvenokārt Eiropā, bet savā
sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām PBLA vienmēr atgādina un arī turpmāk centīsies
neaizmirst tā saucamo „veco”
jeb tradicionālo diasporas organizāciju - tostarp arī ALA’s
- intereses un vajadzības.
Šobrīd PBLA sadarbībā ar Latvijas valsts institūcijām izstrādā rīcības plānu sadarbībai ar
diasporu no 2014. līdz 2017.
gadam, kas varētu vairot financiālo atbalstu diasporas aktuālajām vajadzībām un mērķiem.
Paldies arī ALA’i un tās Izglītības nozarei par jūsu iesniegtajiem ierosinājumiem šim topošajam rīcības plānam!
Par aktuālu tēmu kļuvusi diasporas organizāciju un vietējo
pašvaldību sadarbība. Šovasar
Cēsīs tiks rīkotas globālās cēsinieku dienas, un cerams, ka
Amerikas Savienoto Valstu latvieši tajās ņems līdzdalību!
Cerams, ka par nozīmīgu notikumu šoruden izvērtīsies
PBLA Kultūras Fonda kopīgi
ar Latvijas Nacionālo Bibliotēku rīkotā konference „Latvija
ārpus Latvijas. Kultūra, vēstu-

re, emigrācija un un nacionālā
identitāte”, kas notiks jaunās
Gaismas pils telpās Rīgā. Šīs
konferences rīkošanā iesaistījušies arī ASV latvieši.
PBLA aicina Latvijas valdību
mazināt nacionālās drošības
draudus, atbalstot termiņuzturēšanās atļauju ierobežojumus
ES un NATO nedraudzīgo valstu pilsoņiem, un aicina veidot
vienotu valsts izglītības sistēmu
un integrētu sabiedrību, pārejot
uz vienotu vidusskolas izglītību latviešu valodā Latvijā līdz
2018. gadam.
Aicinām Ministru Kabinetu arī
nodot apstiprināšanai Saeimā
Aizsardzības ministrijas sagatavoto likumprojektu un rīcībplānu aizsardzības budžeta palielināšanai līdz 2 procentiem
no iekšzemes kopprodukta līdz
2020. gadam!

Esam sazinājušies ar mūsu agrāko sadarbības partneri, Latvijas Transatlantisko organizāciju (LATO), lai savstarpēji
koordinētu mūsu rīcību šo mērķu īstenošanai.
Aicinu arī Amerikas Latviešu Apvienību ieņemt aktīvu
poziciju Latvijas nacionālās
drošības stiprināšanai! Visbeidzot vēlos izteikt savu atzinību
ALA par aktīvas pozicijas paušanu, nosodot Krievijas rīcību
Ukrainā. Kopībā ir spēks, turpināsim strādāt mūsu latviešu
tautas un Latvijas valsts labā!
PBLA pārstāvniecība

A.Eglītis

svētdienā, ko atzīmē
ar kūku, ziediem un
kopīgu laika pavadīšanu ģimenē. 1938.
gadā pēc prezidenta
Kārļa Ulmaņa ierosinājuma Mātes dienu
sāka dēvēt par Ģimenes dienu, uzsverot mātes lielo lomu
ģimenes
pavarda
veidošanā un uzturēšanā. Padomju Latvijas laikā šī tradicija
tika aizmirsta, bet šie
svētki atkal atjaunoti
1992.gadā.

Mātes laime un
skaistums visos laikos ir apbrīnots arī
no mākslinieku un
dzejnieku puses, izceļot to, cik ļoti tiek
cienītas un godātas
sievietes, kas audzina
bērnus. Tieši mātes Frank Caña glezna.
mīlestība ir vistīrākā, visnesavtīgākā un visstiprākā, tādēļ sveiksim un teiksim paldies mūsu māmiņām par to siltumu un mīlestību, ko viņas mums devušas.

Mātei
Cik skaisti mākoņi pār jūru.
Es ilgi skatos. Man ir kauns.
Jo mana māte šajā brīdī,
Uz kūti ejot, kājas aun.

Cik skaisti mākoņi pār jūru.
Es smagu sirdi noskatos.
Kam man tie mākoņi pār jūru,
Ja mana māte neredz tos.
Bet zinu – savu dzīvi māte
Nemūžam nenosauks par sūru
Tik tādēļ vien, ka skatos es,
Cik skaisti mākoņi pār jūru.

Māra Zālīte

Dalailama Rīgā

20.gadsimts bija vardarbības
gadsimts, bet 21.gadsimtam jābūt dialoga laikam, uzrunājot
vairāku tūkstošu auditoriju 5.
maijā Rīgā teica budistu garīgais līderis un Tibetas Dalailama.
Atbildot uz auditorijā uzdotu
jautājumu par to, kā 21. gadsimta budistiem attiekties pret
bruņoto konfliktu Ukrainā un
izvairīties no tā, Dalailama
norādīja - vardarbība Ukrainā,
Sīrijā, vairākās Āfrikas valstīs
un citviet ir pagājušā gadsimta
kļūdu rezultāts.

Tagad to ir grūti mainīt, skaidroja garīgais līderis, jo, rau-

goties no budisma tradicijas,
notiekošais ir cēloņsakarības
rezultāts, tādēļ ir jāmaina pats
cēlonis.

“Vardarbība neatrisina nevienu problēmu. Ar vardarbību
iznīcinot ienaidnieku, var gūt
īslaicīgu apmierinājumu, tomēr
ilgākā laika posmā tā var iegūt
tikai jaunus ienaidniekus,” sacīja Dalailama.
Kā vēstīts, 5. un 6. maijā Viņa
Svētība XIV Dalailama apmeklē Latviju, lai sniegtu divu
dienu mācības par galvenajiem
budisma garīgā ceļa aspektiem
– gudrību un līdzjūtību.
www.delfi.lv

