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Noslēgusies PBLA vadības tikšanos nedēļa Rīgā

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, priekšsēdes vietnieks Pēteris Blumbergs un PBLA izpilddirektors Raits Eglītis tiekas ar
valsts augstākajām amatpersonām

Pasaules Brīvo latviešu apvienības jaunā vadība ieradās Rīgā,
lai četru dienu laikā, no 19. līdz
22. februārim, tiktos ar Valsts
prezidentu Raimondu Vējoni,
Ministru prezidentu Māri Kučinski, ārlietu ministru Edgaru
Rinkēviču, izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un
kultūras ministri Daci Melbārdi, kā arī lai Saeimā iepazītos
ar Diasporas likuma projekta
izstrādi.

Vizīte, kas nejauši sakrita ar
trauksmainajiem notikumiem
ap ABLV.lv banku un Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra
Rimšēvica aizturēšanu un apvainošanu
kukuļizspiešanā,
simboliski iesākās ar NATO
Stratēģiskās
komunikācijas
un Izcilības centra apmeklējumu un tikšanos ar tā direktoru
Jāni Sārtu, kurš laipni piekrita
būt viesis ALAs 67. kongresā
Vašingtonā.

No kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, PBLA
vicepriekšsēdis Pēteris Blumbergs, Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte un PBLA izpilddirektors Raits Eglītis.
Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

Tikšanās gaitā tika pārrunāti
jautājumi, kas saistās ar vēlēšanu sistēmu aizsardzību gan šeit,
Latvijā, gatavojoties Saeimas
vēlēšanām, gan ASV, gatavojoties šī rudens “mid-term” vēlēšanām, kā arī tas, kā pasaules
latviešu organizācijām aizstāvēt
savu elektronisko datu drošību,
ticamību un reputāciju moderno komunikāciju un viltus ziņu
pasaulē. J. Sārts uzsvēra, cik
svarīgi organizācijām ir izveidot un saglabāt savu ticamību

69. gads

un reputāciju, kas nodrošina
komunikatīvo ietekmi sabiedrībā. Viņš arī izteica cerību,
ka PBLA un tās dalīborganizācijas ar savu darbu veicina to,
ka latvieši pasaulē uztur savu
latvisko identitāti elektroniskās
informācijas vidē.
PBLA pārstāvji viesojas Ārlietu ministrijā

Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvjiem Ārlietu
ministrija, Diasporas lietu ministra Ata Sjanīta gādībā, šajā
saspringtajā nedēļā kļuva par
tādu kā izejas punktu citām tikšanām. Pirmdien, 19. februārī
notika pārrunas ar ministrijas
parlamentāro sekretāri Zandu
Kalniņu-Lukaševicu un speciālo uzdevumu vēstnieku diasporas jautājumos Ati Sjanītu.

Tikšanās gaitā tika pārrunāta
un saskaņota ārlietu ministrijas un PBLA nostāja pašlaik
Saeimas ārlietu komisijā topošajā Diasporas likumprojektā. PBLA priekšsēde Kristīne
Saulīte uzsvēra, ka, izstrādājot
Diasporas likumu, PBLA vissvarīgākais ir, lai tiktu ievērots vienlīdzības princips starp
tautiešiem ārzemēs un Latvijā.
“Mēs nekādā gadījumā negribam, ka ārvalstīs dzīvojošie
tautieši būtu priviliģētākās
pozīcijās nekā Latvijas iedzīvotāji,” teica K. Saulīte. “mēs
negribam nekāda veida diskrimināciju ne vienā, bet arī ne arī
otrā virzienā”.
P. Blumbergs, savukārt uzsvēra četras galvenās PBLA prioritātes, kas būtu jānostiprina
plānotajā likumā – atbalstu

diasporas izglītībai, sadarbībai
kultūras jomā, valsts drošības
stiprināšanai un arī remigrācijas veicināšanai. Ārlietu ministrijas pārstāvji informēja, ka
viņi sadarbojas ar Saeimas komisiju likuma izstrādāšanā un
iestājas par to, lai likums tiktu
izstrādāts pamatīgi, detalizēti
un lai tas netiktu sasteigts un
politizēts šajā vēlēšanu gadā.

Igaunijas valsts simtgades
atcere Kanberā

PBLA viesojas Izglītības
ministrijā

Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Amerikas latviešu
apvienības pārstāvji 20. februārī tikās ar Latvijas Republikas
izglītības un zinātnes ministru
Kārli Šadurski un ministrijas
Valsts sekretāra vietnieci Guntu Arāju.

PBLA priekšsēde Kristīne
Saulīte iepazīstināja izglītības
un zinātnes ministru ar Saeimai 19. februārī nosūtīto PBLA
vēstuli, kurā PBLA aicina Saeimas deputātus visdrīzākajā
laikā pieņemt vitāli svarīgo lēmumu par pāreju visā Latvijā
uz izglītību valsts valodā. Ministrs Šadurskis izteica gandarījumu un pateicību PBLA par
atbalstu šai nozīmīgajā izglītības reformas jautājumā, kas
skar pāreju Latvijas skolās uz
izglītību latviešu valodā. PBLA
vadība ministram izteica vēlmi
nodrošināt valsts pamatbudžetā
diasporas izglītības pamatvajadzības, jo īpaši nesen izveidotajām latviešu skolām Eiropā.

Ministrs Šadurskis arī informēja PBLA pārstāvjus par Saeimā
virzītajiem grozījumiem
(Turpinājums 8. lpp.)

Igaunijas vēstnieks Austrālijā Andres Unga un KLB priekšnieks un
LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics.

Šī gada 27. februārī, Igaunijas
vēstnieks Austrālijā, Andres
Unga, rīkoja Igaunijas valsts
simtgades atceri ar oficiālu pieņemšanu Hyatt viesnīcas telpās,
Yarralumla.
Lūgto viesu vidū bija vairāki
citu valstu vēstnieki, Kanberā ievērojami valsts ierēdņi
un sabiedriski darbinieki. No
Kanberas latviešu saimes lūgts
viesis bija Kanberas latviešu
biedrības priekšnieks un LAAJ
Kanberā vicepriekšsēdis Juris
Jakovics.
Pieņemšanas viesus uzrunāja
vēstnieks Unga. Savā uzrunā
viņš īsi pieskārās Igaunijas vēsturei, it sevišķi pievēršoties tās
simtgadei. Viņš uzsvēra Austrālijas valdības pretimnākšanu toreizējiem igauņu bēgļiem
1950os gados, kā arī šodienas
abu valstu sadarbību.
Igaunijas jauniešu koris (no
Tartu) ar dziesmām iepriecināja klātesošos.
Sarunās pie vīna glāzes Juris
Jakovics satikās ar vairākiem
vēstniekiem, viņu vidū Dānijas

un Čehijas, un pārrunāja kopējo
vēsturi, un, šodienas draudzīgās attiecības. Viesu kopskaits
bija ap 200.
Vēstnieks Unga ir ļoti pretīmnākošs latviešu saimei Kanberā. Ar viņa starpniecību Juris
Jakovics, bijušā Latvijas valsts
prezidenta Valda Zatlera ciemošanās laikā, Kanberā, pagājušā gada novembrī, izkārtoja
Zatlera vizītes pie Austrālijas
federālās valdības pārstāvjiem,
kā arī satikšanos ar Eiropas Savienības delegācijas Austrālijā,
vēstnieku Dr. Michael Pulch,
un vēl citiem, atsevišķu valstu
vēstniekiem.
Igaunijas neatkarības dienu
atzīmējot, svētdien 25. februārī, igauņu ērģelniece, Astrid
Bowler, pusstundu Kanberas
zvanu tornī (Lake Burley Griffin salā), atskaņoja igauņu komponētu mūziku. Astrid Bowler
Kanberas latviešiem ir pazīstama kā ērģelniece Kanberas
latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojumos.
Skaidrīte Dariusa

