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PBLA valde un viesi gadskārtējās sēdes atklāšanā AL 56. KD emblēmas konkurss
Rīgā, Mazajā Ģildē, 2015. gada 30. septembrī
19. aprīlī sludinājām AL 56. rību, tautasdziesmās kā baltu
KD emblēmas konkursu, meklēdami mūsu nākošo Kultūras
dienu emblēmu. Tika iesniegti
pāri par 20 emblēmu zīmējumu
un pēc ilgām pārrunām tika
nolemts,ka mūsu konkursa uzvarētāja: Zelma Dumpe.
Zelma ir dzimusi Latvijā un
pašlaik studē Melburnā grafikas nozarē. Viņa patreiz strādā MLB Daugavas skolā kā
skolotāja. Viņas pieliktais paskaidrojums skanēja:

“Emblēmā iekļauti 7 latviešu
raksti, kas bieži vien tiek pievienoti līgavas jeb septiņu dienu gredzenam – Dieva zīme,
Jumis, Krusts, Ūsiņš, Zalktis,
Pērkoņkrusts un dzīvības zīme.
Visiem rakstiem ir ļoti pozitīva
nozīme, kas noteikti sekmētu
labus panākumus 2016. gada
Kultūras dienām.

mēdz apzīmēt arī visu to, kas ir
skaists. Dzeltena krāsa ir saules krāsa, kas var vairot enerģiju un uzlabot garastāvokli.
Kombinācijā ar pelēko un balto, dzeltena krāsa pat izskatās
pēc zelta krāsas, kas, savukārt,
liecina par greznību.”
Zelmas emblēma ieskan mūsu
Kultūras dienu tēmā, Septiņu
dienu zīmēs, ko var redzēt emblēmas skaistās krāsās. Ticējums ir, “ka bija kāda jauna un
skaista meitene, kurai bija septiņi pielūdzēji un viņa nespēja
izvēlēties, kuru precēt. Meitene
devās pie kalēja un lūdza viņam
izkalt gredzenu ar septiņiem
piekariņiem, katru ar savu nozīmīgo zīmi katram zēnam.
Kurš piekariņš pirmais pazustu, to viņa arī precētu……” (**
informācija no “Baltu Rotas”)

Emblēmā redzamas krāsas –

Lāra Brennere un
Markus Dragūns
AL 56. KD priekšsēži

koja terrorists pašnāvnieks, lai
gan ap pasākuma vietu bija izvietoti lieli policijas spēki, kas
pārbaudīja cilvēkus.

“Mēs esam saskārušies ar milzu slaktiņu. Ir pastrādāts barbarisks uzbrukums,” sacīja HDP
līderis Selahatins Demirtašs.

Policijai nācies atklāt uguni, lai
no notikuma vietas izdzenātu
demonstrantus, kuri bija saniknoti par savu biedru nāvi.

LETA

Pirmajā rindā no kreisās: Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) Kultūras nozares vadītāja balta, dzeltena un pelēka. Balta
Līga Ejupe, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) valdes priekšsēde
Kristīne Saulīte, PBLA Kultūras fonda priekšsēde Vija Zuntaka-Bērziņa, izglītības un krāsa apzīmē tīrību un skaidzinātnes ministre Mārīte Seile, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, Ministru prezidente
Laimdota Straujuma, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, PBLA priekšsēža
vietniece, Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritānijā priekšsēde Lilija Zobens un PBLA
ģenerālsekretāre Ilze Garoza.
Otrajā rindā no kreisās: Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā (LNAK) pārstāvis, LNAK
Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības
priekšsēde Daina Gūtmane, LAAJ Kultūras fonda priekšsēdis Dāvids Dārziņš, LNAK
pārstāvis Mārtiņš Sausiņš, PBLA pārstāvības Latvijā vadītājs Jānis Andersons, ALA
Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALA “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja
Kaija Petrovska, LNAK priekšsēdis Andris Ķesteris, ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs,
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis Indulis Bērziņš, ELA priekšsēdis Kristaps
Grasis, LAAJ pārstāvis Pēteris Strazds, ALA ģenerālsekretārs Raits Eglītis, PBLA kasieris
Jānis Grāmatiņš, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, Ārlietu ministrijas
speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Pēteris Elferts un Latvijas Evaņģeliski
Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas prāvests Klāvs Bērziņš. Foto: PBLA.

Ankarā gājuši bojā 86 cilvēki

prezidents Redžeps Tajips Erdogans, to nodēvējot par uzbrukumu valsts vienotībai un
mieram.

Uzbrukums noticis vietā, kur
10. oktobrī pusdienlaikā bija
paredzēts kreiso organizāciju miera gājiens, lai protestētu pret valdības konfliktu ar
kurdiem. Gājienu “Mieram un
demokratijai” organizēja vairākas kreiso organizācijas, kā arī
parlamentā pārstāvētā lielākā
kurdu partija - Tautas demokratiskā partija (HDP).
10. oktobrī Turcijas galvaspilsētā Ankarā pie centrālās
dzelzceļa stacijas nogranduši
divi spēcīgi sprādzieni, kuros
dzīvības zaudējuši 86 cilvēki.
Kā paziņoja Turcijas veselības

ministrs, sprādzienos dzīvības
zaudējuši 62 cilvēki, bet vēl 24
nomiruši slimnīcā no gūtajiem
ievainojumiem. Vēl 186 cilvēki
guvuši ievainojumus.

Uzbrukumu nosodījis Turcijas

Sprādzieni ar dažu sekunžu intervālu nogranda ap plkst. 10,
kad pasākuma vietā sākuši pulcēties gājiena dalībnieki.
Kā vēsta telekanāls NTV, atsaucoties uz aculieciniekiem,
iespējams, ka sprādzienus sarī-

Kā pavēstīja Turcijas valdības
amatpersona, varasiestādēm ir
“aizdomas, ka pastāv saistība
ar terrorismu”, taču sīkāku informāciju nesniedza.

Pirms mēneša HDP piedzīvoja
nacionālistu uzbrukumus partijas birojiem vairākās pilsētās,
jo partija, viņuprāt, sadarbojas
ar kurdu separātistu bruņoto
grupējumu Kurdistānas strādnieku partija (PKK).

