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PBLA tikšanās ar Latvijas Ministru prezidentu Māri Kučinski

13. aprīlī, Pasaules Brīvo latviešu
apvienības
(PBLA)
priekšsēdis Jānis Kukainis, vicepriekšsēde Kristīne Saulīte
(Latviešu apvienības Autrālijā
un Jaunzēlandē priekšsēde),
PBLA biroja Rīgā vadītājs Jānis Andersons, Eiropas latviešu
apvienības (ELA) priekšsēdis
Kristaps Grasis, vicepriekšsēde Elīna Pinto un valdes locekle Ieva Reine tikās ar Latvijas
Ministru prezidentu Māri Kučinski. Ministru prezidents īpaši atzinīgi atsaucās uz PBLA
gadu desmitiem sniegto atbalstu un lobiju Latvijas drošības
jautājumos. Māris Kučinskis
ar lepnumu pauda gandarījumu par labo sadarbību, kāda
visbeidzot ir izveidojies starp
visām trim Baltijas valstīm.
Savukārt, PBLA priekšsēdis
Jānis Kukainis apstiprināja nākotnes iesaisti Baltijas drošībā
arī turpmāk, uzsverot gaidāmo
12.-to Apvienotās Baltiešu komitejas (JBANC) Baltijas konferenci ASV.
Runājot par Latvijas valdības
prioritātēm, kas saistas ar latviešiem ārzemēs, latviskajai
izglītībai pēc paša Ministru
prezidenta vārdiem ir: “pirmā
līmeņa svarīgums”, piebilstot,
ka atbalsts ārzemēs dzīvojošo

latviešu bērnu un jauniešu latviskajai izglītībai nākotnē tiks
iestrādāts valsts bāzes budžetā.
Lielu atbalstu MP Kučinska
kungs vēstīja arī 3 x 3 nomentēm, kas viņaprāt ir stūrakmens
latviskuma izziņai, paaudžu
sadarbei, izglītībai un audzināšanai. Runājot par izglītību,
Ministru prezidents izteica gatavību strādāt pie tā, ka Latvijā
tiek atzīti un pielāgoti ārzemēs
iegūtie diplomi, tādejādi darot
visu iespējamo, ka tie tautieši,
kas vēlas pārcelties uz dzīvi
Latvijā un strādāt Latvijas labā,
to spētu bez īpašiem birokrātijas šķēršļiem un sarežģījumiem.
Saistībā ar kultūru, vēl vienu
īpaši svarīgu PBLA un Latvijas valdības sadarbības nozari,
Ministru prezidents uzsvēra, ka
tā ir un paliks prioritāte arī nākotnē, jo īpaši uzsverot ārzemju
latviešu iesaisti Latvijas valsts
simtgades atzīmēšanā. Par plānotajiem Dziesmu svētkiem
Eslingenā un Eiropas latviešu
apvienības (ELA) pirmo kongresu Rīgā informēja Kristaps
Grasis, savukārt par Dziesmu
svētkiem Baltimorā stāstīja
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis.

Tomēr Latvijas nākotne un attīstība nav iespējama bez ekonomiskās izaugsmes. Ministru
prezidents Māris Kučinskis
atzīmēja nozīmīgās ekonomiskās iestrādes Baltijas valstu
starpā gāzes un elektronerģijas
neatkarības un Rail Baltic īstenošanā. Par ārzemju latviešu

Forumu atklāja LR kultūras ministre Dace Melbārde, izceļot kultūras nozīmi Latvijas
tautsaimniecības attīstībā. Foto: Valda Liepiņa.

Pasaules latviešu ekonomikas un
inovāciju forums Melburnā

29. - 30. decembrī Melburnā veiksmīgi noritēja pirmais
Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju forums (PLEIF)
reģionālais sarīkojums ārpus Latvijas. Kā raksta PBLA
ģenerālsekretāre Ilze Garoza laikrakstā “Brīvā Latvija”
(Nr.1468): “Latvijai un latviešiem ir daudz profesionālu sasniegumu, ar kuŗiem lepoties,
tika mums jāmācās savu stāstu
izstāstīt. Latvijai un Austrālijai,
kā arī daudz plašākam Klusā
okeāna un Āzijas reģionam ir
milzīgs ekonomiskās sadarbības potenciāls, tikai par to ir
vairāk jārunā un jāpopularizē, un kur nozīmīgu lomu var
spēlēt šajā reģionā dzīvojošie
Latvijas izcelsmes uzņēmēji un
dažādu nozaŗu speciālisti. Tās
ir tikai dažas no atziņām, kas
izskanēja /…/ Melburnā notikušajā pirmajā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju
forumā (PLEIF) reģionālajā
sarīkojumā ārpus Latvijas, kas
pulcēja aptuveni 70 Latvijas
un Austrālijas uzņēmēju, gan
(Turpinājums 5. lpp.)

iesaisti un gatavību līdzdarboties stāstīja PBLA priekšsēdis,
informējot par PBLA iniciatīvu pasaules latviešu sadarbībai
uzņēmējdarbībā. Par pirmajiem
diviem Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumiem
(PLEIF) informēja J. Kukainis.
Par aizvadīto reģionālo forumu

Melburnā 2016. gada decembrī
pastāstīja PBLA vicepriekšsēde
K. Saulīte. ELA pārstāvji pieminēja par diasporas profesionāļu tīklošanos un J. Kukainis
noslēdza tematu par gaidāmajām sadarbības iespējām latviešu uzņēmējiem ASV šī gada
otrajā pusē.
LAAJ

Nacionālā teātra viesizrādes
latviešu dziesmu svētkos ASV
izpaliks vīzu atteikuma dēļ
Latvijas Nacionālā teātra viesošanās ASV latviešu dziesmu
svētkos Baltimorā no 29. jūnija līdz 3. jūlijam ar kanādiešu
dramaturga Eliota Heiza komēdijas “Ceļā uz mājām” iestudējumu izpaliks vīzu atteikuma
dēļ.
Kā norāda svētku rīkotāji, “ne
vienmēr labi iecerētais kļūst
par iespējamo, un tā arī šoreiz
mūsu centieni pārliecināt ASV
Homeland Security departamentu izsniegt iebraukšanas
vīzas aktieriem nevainagojās
ar panākumiem”. Nacionālais
teātris skaidro, ka aktieriem
nav izsniegtas darba vīzas.

Nacionālā teātra pārstāve Līga
Rimšēvica pastāstīja, ka teātris
saņēmis sešas lapas garu atteikuma vēstuli, kurā minēts, ka
tas nav latviešu autora darbs,
tāpēc tai neesot pietiekamas
unikalitātes un pievienotās vērtības, lai to vestu uz ASV. Tas,
ka luga tiks spēlēta latviski un
latviešu diasporai, neesot izrādījies gana spēcīgs arguments.

Līdz šim Nacionālais teātris
ASV tautiešiem vedis lielākoties latviešu autoru lugas, tomēr
Rimšēvica nevarēja atminēties,
ka tas jelkad agrāk būtu bijis izcelts kā kritērijs vīzu saņemšanai. Viņa atzina, ka teātris ir samulsis par šo situāciju, jo Heiza
komēdija “Ceļā uz mājām” bijusi tieši festivāla rīkotāju izvēle. Viņi vēlējušies komēdiju ar
nelielu aktieru skaitu, kas būtu
saprotama visiem vecumiem,
un no Nacionālā teātra repertuāra izvēlējušies tieši šo.
ASV vēstniecības Latvijā preses atašejs Metjū Tompsons
atzina, ka nevar komentēt ASV
Tēvzemes drošības departamenta lēmumus un to, vai darba
vīzu atteikumi māksliniekiem
ar šādu pamatojumu ir regulāra
prakse.
“Ja mākslinieks vēlas uzstāties
ASV, viņam vispirms ir jāsaņem apstiprinājums no ASV
Tēvzemes drošības departamenta. Tikai pēc tam viņš var
(Turpinājums 5. lpp.)

