Published by
Latvian Publishing Pty. Ltd.

Nr. 3243

Redakcija / Editorial Office:

Trešdien,
2015. gada

19 Westbury Street
Hackney SA. 5069
AUSTRALIA
Tālr.: 0458448642
Fax: 0872002339
ALRedakcija@netspace.net.au

19. augustā

www.australijaslatvietis.com.au

Abonementi / Subscriptions:

Print post approved
PP 349050/0001

PO Box 39 Mitcham
VIC. 3132
Tel.: (03) 94786461

Stankevičs Aglonā: Svarīgi, lai mēs nepazaudējam
Latviju un neatdodam par sviestmaizi svešiniekiem

14. augusta pusdienlaikā uz kopīgu dievkalpojumu pulcējās
tās svētceļnieku grupas, kas
ceļu uz Aglonu bija mērojušas
kājām vai velosipēdiem. Kopā
šogad Aglonu šādi bija sasniegušas 48 grupas un 1346 svētceļnieki.

Visiem projektiem, kas skar
dabu, svarīgi būt caurspīdīgiem, lai tiem būtu kontrole
no sabiedrības puses, lai var
redzēt, kas tajos notiek, un lai
tiek vērtētas ilgtermiņa sekas,
atsaucoties uz Romas pāvesta
Franciska encikliku, kas veltīta
ekoloģijas problēmām, klāteso-

šajiem Aglonas bazilikā sacīja
Rīgas archibīskaps metropolīts
Zbigņevs Stankevičs.

Viņš norādīja, ka ekoloģijas un
dabas piesārņošanas jautājumi
ir ļoti cieši saistīti ar cilvēka
sirds stāvokli, jo no sirds iziet
zaimi un alkatība.

Archibīskaps, atgādinot Romas
pāvesta Franciska encikliku,
pauda, ka mēs esam līdzatbildīgi “par mūsu dārgo zemīti, par
mūsu Latviju”.
“Gan piesārņojums, gan bezatbildīgs resursu patēriņš ir
saistīts ar grēku un egoismu

cilvēka sirdī. Visi projekti, kas
skar dabu, - vai tie ir kompāniju, valsts vai privātpersonu - ir
svarīgi, lai tie būtu caurspīdīgi,
lai būtu kontrole no sabiedrības
puses, lai redz, kas tur notiek,
lai tiek vērtētas ilgtermiņa sekas,” sacīja Stankevičs.

“Latvija ir mums, un mēs esam
atbildīgi par to, kādā stāvokli
tā tiks nodota tālākajām paaudzēm,” uzsvēra metropolīts.

“Tas nenozīmē tikai to, ka mēs
skatāmies apkārt, lai nenotiek
piesārņojumi, bet arī uz to, kas
notiek mūsu sirdī. Tas nav iespējams bez Dieva spēka, bez
atsaukšanās uz Jēzus Kristus
krusta upuri un viņa augšāmcelšanos un svētā gara nosūtīšanu,” pārliecināts metropolīts.
LETA

Laimīgās zemes pavalstniecība

Turpinājums no AL Nr. 3219

Kā jau minēju, pēdējais raksts
šajā sērijā par Laimīgās zemes
pavalstniecību būs ar fotografiju, uz kuras smaidīs jaunā pilsone par tikko saņemto pavalstniecības apliecību. Un, te nu es
esmu - Norvudas pilsētas namā
kopā ar pārējiem 75 imigrantiem no 29 dažādām valstīm,
kuram katram ir savs stāsts un
iemesls atrasties šeit.

Savu paziņojumu ierasties 22.
jūlijā uz svinīgo ceremoniju
saņēmu jūnija sākumā - tātad
četrus mēnēšus, kopš pēdējā
apstiprinājuma par pilsonības
piešķiršanu.
Sasēdināti vairākās rindās, alfabētiskā kārtībā, vienā zāles
stūrī, mēs visi 76 kopā, pēc nelielas mēra uzrunas, atkārtojām
zvērestu: “ No šīs dienas, Dieva
priekšā, es zvēru savu uzticību
Austrālijai un tās cilvēkiem,
kuru demokratiskos centienos
es dalos, kuru tiesības un brīvības es cienu, un kuru likumiem
es sekošu un klausīšu. “ (Jaunajiem Austrālijas pilsoņiem
bija izvēle nelietot Dieva vārdu

Latvijas Gāzes vadītāja amatā
iecelts Aigars Kalvītis

Viņš atgādināja, ka Latvija ir
zaļa zeme un Latgali sauc par
zilo ezeru zemi, bet ir svarīgi,
“lai mēs to nepazaudējam un
neatdodam par sviestmaizi svešiniekiem, kuri bezatbildīgi ar
to izrīkosies”.

Stankevičs pauda atziņu, ka
aizvadītie pāris gadsimti skaidri parādīja, ka ir vajadzīga ekoloģiskā atgriešanās.

Jaunā Austrālijas pavalstniece
Ilze Ostrovska.
Foto: Liene Brūna.

67. gads

zvērestā.)

Tad kā pa konveijeru mēs cēlāmies no saviem krēsliem, lai izietu skatuves priekšā, paspiestu
mēram roku, saņemtu no vienas
smaidīgas dāmas apliecību, no
otras tikpat smaidīgas dāvanu
maisiņu, un tad, izejot pa vidu
cauri zālē sēdošo viesu rindām,
apsēdāmies atpakaļ savā vietā. Cepuri nost mūsu Norvudas mēram, viņš pielika lielas
pūles, lai mēģinātu mūsu visu
vārdus un uzvārdus izrunāt.
Labi, ka viss notika alfabētiskā
secībā, savādāk nemaz nebūtu
atsaukusies uz vārdu Olie. Kad
piegāju pie mēra, viņš prasīja,
vai ir pareizi, ka manā vārdā Z
neizrunājot. Gribējās jau dikti
ieslīgt visās latviešu valodas
gramatikas detaļās, bet pažēloju viņu un tikai pateicu pareizi
manu vārdu.
Apsēdusies vietā, papētīju dāvanu maisiņa saturu, kur bez
instrukcijām, kā rūpēties par
savu jauniegūto dokumentu, bija brīvbiļete uz “Royal
Show” un piemiņas viendolāru
monēta.

AS Latvijas Gāze valdes priekšsēdētāja amatā iecelts ekspremjērs Aigars Kalvītis.

Jau agrāk Latvijas Gāzes akcionāra SIA Itera Latvija valdes priekšsēdētājs Juris Savickis atzina, ka Kalvītis ir viens
no pieciem līdz sešiem kandidātiem uz Latvijas Gāze valdes
priekšsēdētāja amatu. Vaicāts,
vai pretendenti uz Latvijas Gāzes vadītāja amatu lielākoties
ir no Latvijas, Savickis toreiz
atklāja - tā kā viena no prasībām pretendentiem bija labas
latviešu valodas zināšanas,
amata konkursa pirmajā kārtā
tika atsijāti tie, kuri neatbilda
šīm prasībām.
Tikmēr Kalvītis iepriekš atteicās komentēt izskanējušo informāciju, ka viņš būtu pieteicies
uz gāzes kompānijas vadītāja
amatu.
Ilggadējais AS Latvijas Gāze
vadītājs Adrians Dāvis maija
beigās paziņoja, ka nolēmis pamest amatu, lai dotu vietu jauniem cilvēkiem. Dāvim, kā arī
Kad mēs visi 76 bijām tikuši pie saviem laimīgās zemes
pavalstniecības papīriem, tad
mielasts varēja sākties. Galdā
tika likti visi tā saucamie austrāļu ēdieni - sākot no “pies,
pasties, sausage rolls, quiches”
un beidzot ar “lamingtons un
caramel slices”- tikai pietrūka
“Vegemite” maizītes.

Uz bāra letes smuki izlikti bija
dažādi krāsaini burbuļdzērieni,
un es jokojot bārmenim teicu,
ka Austrālija taču ir pazīstama
ar saviem vīniem nevis ar limonādēm, un ka šeit ļoti vietā būtu
iedzert kādu vietējo ražojumu.
Viņš man laipni atbildēja: ”Nav
problēmu, kādu vīnu vēlaties?”
Nu, pasakiet man, vai tad nav
laimīgā zeme?
Ilze Ostrovska

kopumā četriem valdes locekļiem, amata pilnvaru termiņš
beidzas 16. augustā.
Latvijas Gāzes valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa kandidātu atlasi no 16. jūnija līdz
26. jūnijam veica augsta līmeņa
vadītāju meklēšanas kompānija
Pedersen & Partners.
Pats Kalvītis norādījis, ka lielākais izaicinājums būs gāzes tirgus liberālizācijas procesa īstenošana, sabalansējot akcionāru
un iedzīvotāju intereses.
“Šis būs lielākais izaicinājums
ilgtermiņā - kā sabalansēt uzņēmuma akcionāru intereses ar
to, lai brīvajā gāzes tirgū neciestu arī iedzīvotāji, jo skaidrs,
ka gāzes cenas kāps. Tas būs
smags darbs techniski, juridiski, ekonomiski, un iznākumā
nevajadzētu ciest nevienam,”
sacīja Kalvītis.

“Pats esmu ekonomists, domāju, ka šajā darbā izdosies veiksmīgi sastrādāties ar pārējiem
valdes locekļiem, kā arī akcionāriem,” piebilda Kalvītis, pagaidām atturoties komentēt izaicinājuma īstenošanas detaļas.
Savukārt jautāts par gaidāmajām sarunām brīvā tirgus sakarā ar Krievijas kompāniju Gazprom, kurai uzņēmumā pieder
34% akciju, Kalvītis sacīja, ka
sarunām nevajadzētu tikt polītizētām, jo “visa pamatā tomēr
ir biznesa intereses”.
“Gazprom interesē cipari, tur
viss balstās uz ekonomiskiem
principiem, nevis polītiku.
Prognozēju, ka sarunas ar Gazprom vadību būs pozitīvas,” sacīja Kalvītis.
Viņš atturējās minēt, kad notiks tuvākās sarunas ar Krievijas akcionāriem, norādot, ka
patlaban pēc iecelšanas jaunajā
amatā viņam vispirms jāiepazīstas ar stāvokli uzņēmumā.
LETA

