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KUltūras Dienu viešņa

56 Kultūras dienu rīcības
komitejas priekšsēde tiekas
ar Kultūras Ministri Daci
Melbārdi un Latvijas nacionālā kultūras centra direktori
Ingu Oliņu.

Šogad 56 Austrālijas kultūras
dienas tiks atklātas un bagātīgi
kuplinātas ar ļoti īpašu viešņu Latvijas Kultūras ministri Daci
Melbārdi.

Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēde

Mūsu brāļiem un māsām Igaunijā beidzot izdevās tikt pie
jaunas prezidentes. 3 oktobrī
Igaunijas parlaments Rīgikogu
prezidenta amatā ievēlējis pie
partijām nepiederošo Igaunijas
pārstāvi Eiropas Revīzijas palātā Kersti Kaljulaidu.

Pēc tam Rīgikogu frakciju vadītāji vienojās sadarboties, lai
parlamentam prezidentu tomēr
izdotos ievēlēt, un arī secināja,
ka līdzšinējos kandidātus izvirzīt nebūtu lietderīgi.

No kreisās: 56 Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēde Lāra
Brennere, Kultūras Ministre Dace Melbārde un Latvijas nacionālā
kultūras centra direktore Inga Oliņa. Foto: Latvijas Kultūras
Ministrija.

PBLA valdes darba sēde Rīgā

6. oktobrī Rīgā viesnīcas “Radi
un Draugi” konferenču zālē
iesākusies Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes darba sēde, kas seko dienu
iepriekš notikušajai svinīgajai valdes sēdes atklāšanai un

APSVEICAM!

Šeit vietā būtu izteiciens: trīs
lietas, labas lietas, jo ievēlēt
jauno Igaunijas prezidentu neizdevās nedz parlamentam augusta beigās, nedz elektoru kolēģijai 24. septembrī, jo neviens
no kandidātiem nespēja iegūt
vajadzīgo balsu skaitu.

Kultūras ministre atklās kultūras dienas, atsevišķos sarīkojumus, lasīs lekciju par Latvijas
100 gadi, un arī dziedās kopkora koncertā! Ar to ministres
kundzes pienākumi gan nebūs
beigušies, jo paralēli Kultūras
dienām notiks Pasaules latviešu ekonomijas un inovācijas
forums, kurā ministre ir apstiprinājusi gatavību piedalīties kā
atklāšanas sesijas paneliste.
Ministrei ir arī paredzēta tikšanās ar Adelaides latviešu sabiedrību pirms Austrālijas latviešu 56 Kultūras dienām.

68. gads

PBLA 60 darbības gadiem veltītai konferencei.
PBLA valdes sēdes fokusā
PBLA dalīborganizāciju darbība savās mītnes zemēs, PBLA
sadarbība ar Latvijas valdību,

Latvijas diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecībā, Krievijas izvērstā propaganda un
dezinformācijas kampaņa, kā
arī Latvijas diasporas iesaiste Latvijas valsts Simtgades
(Turpinājums 8. lpp.)

Un tā, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 2. oktobrī Kersti
Kaljulaidu reģistrēja kā vienīgo
prezidenta amata kandidāti balsojumam parlamentā. Pieteikumu reģistrēt Kaljulaidas kandidatūru CVK bija iesnieguši
90 parlamenta deputāti. Šo pieteikumu neparakstīja tikai 11
deputāti - visi septiņi opozīcijā
esošās Igaunijas Konservatīvās
tautas partijas (EKRE) deputāti, kā arī četri opozīcijā esošās
Centra partijas deputāti.
Kaljulaida dzimusi 1969. gadā.
1992. gadā beigusi Tartu universitātes Bioloģijas fakultāti,
bet 2001. gadā šajā pašā augstskolā aizstāvējusi maģistra grā-

du uzņēmējdarbības vadībā.

1999. gadā kļuvusi par toreizējā premjera Marta Lāra padomnieci ekonomikas jautājumos,
bet 2002. gadā tika iecelta par
Igaunijas valsts energokompānijas “Eesti Energia” Iru koģenerācijas elektrostacijas vadītāju. No 2004. gada viņa pārstāv
Igauniju Eiropas Revīzijas palātā. Lai gan viņas amata termiņš beidzās jau maijā, viņa
turpina pildīt šos pienākumus,
jo Igaunijas valdība nav atradusi jaunu valsts pārstāvi palātā.
Pašreizējā Igaunijas prezidenta
Tomasa Hendrika Ilvesa otrais
piecu gadu amata termiņš noslēgsies oktobrī un Konstitūcija
viņam liedz kandidēt uz trešo
amata termiņu pēc kārtas.
Red.

