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Apsveicam !

Sidnejas universitātes mūzikas
fakultāte ir izveidojusi divu
gadu programmu, lai veicinātu
jauno sieviešu komponistu darba attīstības iespējas. Studiju
iespējas ir piedāvātas tikai četrām jaunajām komponistēm, to
skaitā Sidnejas latvietei – Ellai
Mačēnai. Ella ir studējusi kompozicijas mākslu Austrālijā un
Apvienotajā Karalistē, kā arī
ieguvusi vairākus apbalvojumus. Visnesenākais Ellas darbs
ir kompozicija Latvijas korim
“Pernagele”.
www.laaj.org.au

‘MŪzeju nakts 2016’ – fakti un skaitļi

Savčenko ierodas Ukrainā;
iemainīta pret Krievijas virsniekiem

Ukrainas pilote Nadja Savčenko, kuru Krievijas pārstāvji
nolaupīja Ukrainā un vēlāk
Krievijā “paraugprāvā” tiesāja par slepkavībām, trešdienas
pēcpusdienā atgriezās Ukrainā,
ziņo Krievijas un Ukrainas mediji. Viņa iemainīta pret diviem
Krievijas Galvenās izlūkošanas
pārvaldes virsniekiem, vēsta
“Unian”.
Pilotes pārvešanai uz Ukrainu
lidostā Rostovā pie Donas jau
naktī ieradusies Ukrainas prezidenta Petro Porošenko lidmašīna “AN-72”. Prezidents pats
gan uz Krieviju nebija devies,
bet sagaidīja Savčenko lidostā
Ukrainā.

Krievijas armijas 3. gvardes
21. maijā Rīgā un visos Latvijas
reģionos jau divpadsmito reizi
tūkstošiem apmeklētāju pulcinājusi akcija “Mūzeju nakts”.
Akcijas organizētāji ir apkopojuši apmeklētības statistiku.

Šā gada “Mūzeju nakts” pasākumu tēma bija “Durvis” – savu
dalību akcijā bija pieteikuši 150
mūzeji, kā arī daudzas citas ar
kultūrvēsturisko mantojumu
saistītas institūcijas – to vidū
Latvijas Republikas Saeima,
Rīgas dome, teātri, bibliotēkas
un skolas.
Kopējais “Mūzeju nakts” reģistrēto apmeklējumu skaits pārsniedz 200 tūkstošus. Mūzejos
ir reģistrēti 250 619 apmeklējumi. Jāatzīmē, ka šis ir tikai
mūzeju apmeklējumu skaits,
tajā neietilpst citu institūciju
apmeklētāji, kuru, kā zināms,
nebija mazums – garas rindas
stāvēja gan pie Saeimas nama,
gan Rīgas domes ēkas.
www.delfi.lv

īpašo uzdevumu brigādes kapteini Jerofejevu un seržantu
Aleksandrovu Ukrainas armija
pērn aizturēja Luhanskas apgabalā valsts austrumos.
Kijevas rajona tiesa šos Krievijas karavīrus atzina par
vainīgiem agresīvā karā ar
iepriekšēju vienošanos, palīdzību terroristiskām organizācijām un terroraktu sarīkošanu.
Abiem tika piespriesti 14 gadi
cietumā, konfiscējot visu mantu.
Pratināšanas gaitā abi gūstek-

ņi apliecinājuši, ka ir Krievijas
armijas aktīvā karadienesta karavīri. Krievija savukārt uzstāj,
ka Jerofejevs un Aleksandrovs
ir atvaļinājušies no aktīvā dienesta, pirms devušies uz Ukrainu.
Ukrainas prezidents jau iepriekš ierosināja abus karavīrus apmainīt pret ieslodzījumā
Krievijā turēto Ukrainas piloti
un parlamenta deputāti Nadiju
Savčenko.
www.delfi.lv

Ar citu lidmašīnu no Ukrainas
Krievijā šodien atgriezās divi
Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GRU) virsnieki
Aleksanders Aleksandrovs un
Jevgēņijs Jerofejevs. Lidmašīna
ar Krievijas pilsoņiem nolaidās
Vnukovas lidostā Maskavā.
Abus GRU virsniekus personīgi
apžēlojis Ukrainas prezidents.
Tādā pašā kārtībā Krievijā atbrīvota arī Savčenko. “Komersant” vēsta, ka vienošanās panākta “Normandijas kvarteta”
nakts sarunu laikā.

Foto: delfi.lv

68. gads

Kristīne Saulīte stāsta brisbaniešiem par LAAJ. Foto: Arnis Siksna.

Foto: Reuters/Scanpix.

PBLA priekšsēža vietniece Kristīne Saulīte un Izglītības padome
tiekas ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski
27. maijā, PBLA (Pasaules
Brīvo latviešu apvienības)
priekšsēža vietniece un Latviešu Apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē priekšsēde Kristīne Saulīte un PBLA Izglītības
padomes izpilddirektore Anta
Spunde tikās ar izglītības un
zinātnes ministru Kārli Šadurski, lai pārrunātu diasporas izglītības aktuālākos jautājumus
un turpmāko sadarbību PBLA
un IZM (Izglītības un zinātnes
ministrijas) Sadarbības memoranda ietvaros. PBLA pārstāves aktuālizēja nākamā gada
diasporas izglītībai atvēlētā
budžeta neskaidrību un izteica
cerību, ka tiks atrasti līdzekļi
gan iesākto iniciātīvu turpināšanai, gan rasti trūkstošie līdzekļi elektroniska tālmācības
rīka izstrādei.
Sarunas gaitā tika apspriesta
iespējamā Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu
piešķiršana gan diasporas sko-

lu skolotājām, gan diasporas
skolu absolventiem. PBLA puse
uzsvēra šāda žesta nozīmīgumu latviskās izglītības ieguvēju motivācijas veicināšanai.
Tālāk tika runāts par latviešu
izcelsmes jauniešu un studentu iespējām gan īstermiņā, gan
ilgtermiņā iekļauties Latvijas
izglītības sistēmā. Abas puses
vienojās, ka šim jautājumam
būtu jāvelta īpaša uzmanība.
Apspriežamo tēmu lokā bija
arī situācija remigrējušo bērnu
jomā, kuras uzlabošanai jāpievērš īpaša uzmanība, iespēja
diasporas bērniem un jauniešiem kārtot latviešu valodas kā
svešvalodas eksāmenu. Noslēgumā abas puses vienojās par
turpmāku regulāru sadarbību
diasporas izglītības jautājumu
risināšanā.
Anta Spunde
PBLA Izglītības padomes
izpilddirektore

No kreisās: PBLA priekšsēža vietniece, Latviešu Apvienības Austrālijā
un Jaunzēlandē priekšsēde Kristīne Saulīte, izglītības un zinātnes
ministrs Kārlis Šadurskis un PBLA Izglītības padomes izpilddirektore
Anta Spunde. Foto: PBLA.

