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Par “Vienotības” jauno līderi kļūst Piebalgs

Partija “Vienotība” 4. jūnijā ārkārtas kongresā par jauno polītiskā spēka priekšsēdētāju ievēlēja bijušo eirokomisāru Andri
Piebalgu.
Uz šo amatu kandidēja arī Saeimas deputāts Edvards Smiltēns,
tomēr par Piebalgu nobalsojuši
vairāk nekā 230 kongresa delegāti no 427 reģistrētajiem. [...]

Piebalgs dzimis 1957. gadā,
augstāko izglītību ieguvis Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.
Strādājis par fizikas skolotāju,
bijis Valmieras 1. vidusskolas
direktors, deputāts rajona pašvaldībā. 1988. gadā viņš sācis
strādāt Tautas izglītības ministrijā par vecāko speciālistu,
bijis tautas izglītības ministrs
Ivara Godmaņa valdībā.
Foto: Andrejs Jaudzems.

Jaunais, talantīgais mūziķis Ivars Štubis ir laidis klajā savu
pirmo mūzikas albumu “Young
blood”. Dienas gaismu, precīzāk sakot, Melburnas kluba
Voltaire bohēmiski pustumšo
gaismu tas ieraudzīja šī gada
21. aprīlī.
Albumā ir 11 dziesmas, kuru
skaitā ir latviešu tautasdziesmu

Boksa karalis
Muhameds Ali miris
no septiskā šoka

Boksa leģenda Muhameds Ali
miris no “septiskā šoka pagaidām nenoskaidrotu dabisku cēloņu dēļ,” atsaucoties uz boksera ģimenes paziņojumu.
Trīskārtējais pasaules čempions smagsvara kategorijā miris
piektdienas vakarā slimnīcā
Fīniksā, Arizonas štatā.
74 gadus vecais sportists cieta no elpošanas ceļu slimības,
kam sarežģījumus papildus radījusi arī Parkinsona slimība,
ar kuru Muhameds cīnījās 32
gadus.
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aranžējumi, kā arī paškomponētas dziesmas ‘folk’ un ‘indie
rock’ stilos.

“Young Blood” var nopirkt tīmeklī par $10: www.ivarsstubis.bandcamp.com/ Var arī
pasūtīt kopiju pa pastu ($13),
dodot ziņu pašam māksliniekam.
I.O.

vietnieks. 2003. gadā Piebalgs
tika iecelts par Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku
ES jautājumos, vadīja pirmās
Latvijas izvirzītās ES komisāres Sandras Kalnietes biroju,
bet tad pats kļuva par komisāru.

Piebalgs ES komisāra amatu ieņēma no 2004. gada līdz 2014.
gada rudenim. Vispirms viņš
pildīja enerģētikas komisāra
pienākumus, bet no 2010. gada
līdz 2014. gada novembrim bija
attīstības komisārs.

Piebalgs iestājās “Vienotībā”
2014. gada septembrī, bet 2014.
gada decembrī viņu ievēlēja
partijas valdē. [...]
Pirms

kongresa

partijas priekšsēdētāja amata kandidātu debatēs Piebalgs
uzsvēra nepieciešamību novērst iekšējus strīdus partijā.
Lai nepieļautu strīdus partijā,
ir svarīgas iekšējās procedūras,
kārtība un caurskatāmība - tikai tā var iztikt bez konfliktiem
un uzklausīt dažādus viedokļus, pārliecināts Piebalgs. Viņš
uzskata, ka situāciju var risināt,
arī mainot partijas statūtus, un
būtiski, lai partijas biedri justu,
ka viņiem ir gan tiesības, gan
pienākumi.[...]
Līdz šim partijas līdere bija
Solvita Āboltiņa, kura šoreiz
uz “Vienotības” vadītājas amatu nekandidēja.
LETA

notikušajās

No savienības “Latvijas ceļš”
Piebalgs tika ievēlēts 5. Saeimā, viņš bija Saeimas Budžeta
un finanču komisijas priekšsēdētājs, ieņēma finanču ministra
amatu Māra Gaiļa valdībā, bet
demisionēja saistībā ar 1995.
gada banku krīzi un nolika arī
Saeimas deputāta mandātu.

Pēc tam Piebalgs bija Latvijas
vēstnieks Igaunijā, bet kopš
1998. gada viņš strādāja par
vēstnieku ES, bija Latvijas iestāšanās ES sarunu vadītāja

Austrālijas latviešu 56. Kultūras dienu vadība.
Iepazīsimies ar Markusu Dragūnu

Markus Dragūns ir dzimis Melburnā, Austrālijā; māte – Ingrīda Dragūns (dz. Vīksne) un
tēvs – Ivars Dragūns. Uzaugot
latviešu ģimenē, pirmā valoda
bija latviešu valoda, kas savukārt veicināja aktīvu iesaisti latviešu sabiedrības darbā.
Savu pirmo līdzdalību Markus
iesāka sešu gadu vecumā, kad
pirmo reiz uzstājās H. Kastelānes vadībā, MLB Jauniešu
koncertā, spēlējot ‘Seši mazi
bundzinieki’.
Kopš tā laika Markus ir absolvējis Melburnas Latviešu
biedrības (MLB) latviešu skolu
“Daugava”, Melburnas Latviešu vidusskolu (MLV) un Annas
Ziedares Vasaras vidusskolu
(AZVV). Mācoties latviešu vidusskolā, Markus paralēli arī
strādāja MLB latviešu skolā
“Daugava” Ivetas Laines vadībā – vispirms kā skolotāju palīgs, bet pēc MLV absolvēšanas
jau kā skolotājs. Priekšmeti, ko
viņš pasniedza bija dziedāšana,
tautas dejas / dejošana, vēsture
un ģeografija. Kopumā MLB

latviešu skolā “Daugava” tika
nostrādāti 9 gadi. Markusa bijušie audzēkņi vēl ar lepnumu atceras iemācīto un, to starpā, ka
Latvijas platība ir 64 589 km2,
kā arī citus, dažādus faktus par
Latvijas vēsturi un ģeografiju.
Savukārt AZVV Markus katru
vasaru māca visām četrām klasēm Latvijas ģeografiju.

2003. gada decembrī Markus
tika ievēlēts par Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā
(LJAA) vicepriekšsēdi (Melburnā), pēc tam vairākas reizes tika ievēlēts kā priekšsēdis.
Darbojoties LJAA, Markus
sāka rīkot dažādus sarīkojumus, tā 2007. gadā viņš vadīja
31. Jaunatnes dienas Melburnā.
Piecu dienu gara sarīkojumu
virkne un 14 komitejas locekļi,
bija labs ievads Kultūras dienu
rīkošanai. Markus arī ir pārstāvējis jauniešus Daugavas Vanagu Austrālijas valdē (no 2006.
gada līdz 2009. gadam).
2002. gadā Markus iestājās
Melburnas tautas deju kopā

“Ritenītis”, Lāras Brenneres
vadībā. Viņš pārņēma vadību
2006. gadā, kad Lāra uz gadu
pācēlās uz dzīvi Sidnejā. Kopš
2008. gada Lāra un Markus
turpina strādāt kopā. Markus ir
arī piedalījās XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkos, deju lieluzvedumā,
dejojot Austrālijas deju kopā
“Jūrmalnieki”.

Markus ir saņēmis Atzinības
rakstus no LAAJ, DV Melburnas nodaļas un MLB. 2012.
gadā Markusam tika pasniegts
godpilnais Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts.

Pašreiz Markus strādā Latviešu
ciemā Melburnā kā klīniskās
nodaļas vadītājs.
LAAJ

