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Goda konsuli ar Latvijas vēstnieku Rīgā 9. jūlijā Pasaules koru olimpiāde 2014

Šī gada 9. jūlijā LR Ārlietu ministrijā Rīgā, Latvijas goda konsuli Austrālijā tikās ar Latvijas
vēstnieku Austrālijā un Jaunzēlandē Andri Teikmani kā arī
ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Goda konsuli
ar ārlietu ministru pārrunāja
Pētera Grestes apcietināšanu
un notiesāšanu Ēģiptē, Latvijas
un Austrālijas divpusējās attiecības, konsulāros jautājumus,

dubultpilsonību un citus jautājumus. Goda konsuli tai pašā
dienā piedalījās LR Ārlietu
ministrijas un LIAA ( Latvijas
investīciju un attīstības aģentūras) seminārā par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta iespējām uz Austrāliju. 9. jūlijā
goda konsuli paspēja arī tikties
ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta un Iekšlietu
ministrijas Pilsonības un mig-

rācijas lietu pārvaldes ( PMLP
) pārstāvjiem par pārvietojamās
pasu darbstacijas izbraukumu
uz Austrāliju šī gada augustā.
Latvijas pases varēs iegūt vai
atjaunot tikai reģistrētie Latvijas pilsoņi ar personas kodiem.
Goda konsuli Austrālijā turpina pieņemt Latvijas pilsonības
reģistrēšanas pieteikumus un
Latvijas pilsoņiem ir vēl iespēja
pieteikties pie goda konsuliem,
ja viņi vēlētos izņemt Latvijas
pases Austrālijā šī gada augustā.
Latvijas pasu noformēšanas datumi Austrālijā:
Adelaidē: 13. - 15. augusts.
Brisbanē: 11. - 12. augusts.
Melburnā: 17. - 20. augusts.
Sidnejā: 14.- 17. augusts.
Pertā: 10.- 11. augusts.

No kreisās: Dr. Valdis Tomanis, goda konsuls Adelaidē, Aldis Birzulis,
goda konsuls Sidnejā, Jānis Dēliņš, goda konsuls Melburnā, Andris
Teikmanis, Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē, Juris Meija,
goda konsuls Brisbanē, Aleksandrs Gārša, goda konsuls Kernsā un
Oļegs Orlovs, Latvijas un Jaunzēlandes referents un otrais sekretārs
Āzijas, Āfrikas un Okeānijas valstu nodaļā Latvijas Ārlietu ministrijā.
Foto: Ārlietu ministra kancelejas sekretāre.

Valsts kanceleja sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo vēstures
mūzeju un Latvijas Nacionālo
archīvu aicina ikvienu Latvijas
iedzīvotāju iesaistīties un palīdzēt atrast vēsturiskas liecības
par Tēvzemes balvu.
Tēvzemes balva ir Latvijas Republikas valdības augstākā apbalvojuma - Ministru kabineta
balvas – vēsturiskā priekštece,
ko pirmās Latvijas brīvvalsts
laikā 1937.gadā dibināja prezidents Kārlis Ulmanis.
Latvijas Nacionālā vēstures
mūzeja direktora vietniece zi-

Goda konsuli 7. jūlijā tikās ar
Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) priekšsēdi Arni Cimdaru par gaidāmajām 12. Saeimas
vēlēšanām šī gada 4. oktobrī.
Latvijas pilsoņi Austrālijā, kuriem ir derīgas Latvijas pases,
varēs piedalīties vēlēšanās.
Jānis Dēliņš

Tēvzemes balva
nātniskajā darbā Irina Zeibārte:
„Tēvzemes balvu pasniedza
līdz 1940.gadam, kad Latvija
tika okupēta. Diemžēl karš un
padomju okupācijas laiks ir bijis nežēlīgs šo ūnikālo vēstures
liecību glabāšanai - Tēvzemes
balvas nozīmītes un diplomi
nav saglabājušies mūzejos, nav
izdevies atrast arī foto liecības.
Ja kāda liecība tomēr ir saglabājusies, tad to atrast, visticamāk,
varam tikai ar apbalvojuma
saņēmēju pēcteču, radinieku,
draugu palīdzību. Nav izslēgts,
ka kara laikā, emigrējot no
Latvijas, augstais apbalvojums

paņemts līdzi un, iespējams,
liecības glabājas kaut kur ārpus
Latvijas.”

I.Zeibārte piebilst, ka augstais
apbalvojums prestiža dēļ būtu
dēvējams par Latvijas „Nobela prēmiju”. „To dibināja, lai
ar sevišķu atzinību novērtētu
visizcilākos Latvijas gara un
saimnieciskos
darbiniekus,”
viņa skaidro.
Valdības augstāko apbalvojumu misija ir pateikties tiem iedzīvotājiem, kuru ieguldījums
Latvijas valsts attīstībā ir
(Turpinājums 7. lpp.)

Pasaules koru olimpiādes dalībnieku gājienā izskanēja dziesmas
kolumbiešu, indonēziešu, ķīniešu un krievu valodā, bet izraēlieši rādīja
savu dejas mākslu. www.delfi.lv.

Rīgā no 9.jūlija līdz 19.jūlijam
notika 8.Pasaules koru olimpiāde. Tajā piedalījās 460 kori,
kuros bija 27 000 dziedātāju.
Olimpiādes dalībnieki Latvijā
viesojās no 73 valstīm piecos
kontinentos.

Olimpiādes mērķis ir apvienot
korus draudzīgā sacensībā un
apliecināt kopā dziedāšanas
nozīmīgumu. Pasaules koru
olimpiādēs kopš 2000.gada ir
piedalījušies jau vairāk nekā
5800 koru un 260 000 dziedātāju no 100 valstīm. Tās līdz
šim notikušas Lincā Austrijā
(2000), Pusanā Korejas Tautas
Republikā (2002), Brēmenē
Vācijā (2004), Sjameņā Ķīnā
(2006), Grācā Austrijā (2008),
Šaosinā Ķīnā (2010) un Sinsinati ASV (2012).
Rīgā notiekušā 8.Pasaules koru
olimpiāde dalībnieku skaita
ziņā bija vērienīgākā tās pastāvēšanas vēsturē.
Koris ar vislielāko dziedātāju
skaitu bija „Singout GOSPEL
MASS CHOIR” no Vācijas,
kurā ir 109 dziedātāji, „Stellenbosch University Choir” no
Dienvidāfrikas ar 108 dziedātājiem un „Hwa Chong Nanyang Choir” no Singapūras
ar 102 dziedātājiem.

NA nosauc saraksta līderus Saeimas vēlēšanām 4.oktobrī

Nacionālās apvienības Visu
Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (NA) dome 8.jūlijā
apstiprinājusi partijas kandidātu sarakstus 12.Saeimas vēlēšanām. Tāpat kā iepriekšējās
parlamenta vēlēšanās Raivis
Dzintars būs pirmais numurs
Vidzemē, Gaidis Bērziņš Kurzemē, Inese Laizāne - Latgalē. Savukārt Dace Melbārde
un Edvīns Šnore būs jauni līderi attiecīgi Rīgā un Zemgalē,
informēja VL-TB/LNNK pārstāvji.

Rīgas vēlēšanu apgabalā, kurā
balso arī ārvalstīs dzīvojošie
pilsoņi, bez kultūras ministres
Daces Melbārdes kandidātu
saraksta galvgalī iekļauti Saeimas deputāti Dzintars Rasnačs,
Einārs Cilinskis, Ilmārs Latkovskis, Ingūna Rībena, kura
šogad pameta partiju «Vienotība», Rīgas domes deputāts
Aleksandrs Kiršteins. Sarakstā
ar 10.numuru kandidē arī Uldis
Brūns, zināms sabiedrisks darbinieks. Dzimis Austrālijā, nu
jau 10 gadus dzīvo Latvijā.

Ārvalstīs Latvijas pilsoņi varēs
nobalsot 96 vietās. Austrālijā,
kā jau iepriekš, vēlēšanu iecirkņi būs:

Pertā, Latvijas Republikas
Goda konsulāts / Latviešu
centrs, 60 Cleaver Terrace, Belmont, WA 6109.

Melburnā, Melburnas Latviešu nams, 3 Dickens Street,
Elwood, Vic. 3184.

Vēlēšanu dienā, 4.oktobrī, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no
pulksten 7.00 līdz 20.00.

Adelaidē, Latviešu nams „Tālava”, 4 Clark Street,Wayville
South Australia 5034.

Sidnejā, Latvijas Republikas
Goda konsulāts, 583 Darling
street, Rozelle, NSW 2040.

Brisbanē, Brisbanes Latviešu
nams, 24 Church Ave, Buranda
QLD 4102.

www.apollo.,diena.,cvk.lv

Garāko ceļu uz Rīgu mēroja
koris „Sydney Gay and Lesbian Choir” no Dārlinghērstas
Jaundienvidvelsā,
Austrālijā
- 15 319 km taisnā līnijā. Viņi
mēroja šo tālo ceļu, lai pirmo
reizi piedalītos Pasaules koru
olimpiādē.
Latvija Pasaules koru olimpiādē kļuvusi par līderi iegūto
medaļu skaita kopvērtējumā.
Kopā mūsu valsts kori izcīnījuši 33 dažāda kaluma medaļas,
otrajā vietā ir ASV kori ar 24
medaļām, trešajā - Indonēzija
ar 17 medaļām.
Par čempionu sieviešu koru
kategorijā kļuvis Dānijas koris
«Aarhus Pigerkor».

Popmūzikas/šovu koru kategorijā uzvarējis koris no Dienvidāfrikas.
Par čempionu vīru koru kategorijā nosaukts Rīgas Techniskās universitātes vīru koris
(Turpinājums 8.lpp.)

Identificēti visi notriektās
lidmašīnas pasažieri
Lidsabiedrība Malaysia Airlines, kurai piederošā lidmašīna
17.jūlijā tika notriekta Ukrainas
austrumos, Doņeckas apgabalā,
paziņojusi, ka starp bojāgājušajiem pasažieriem bijuši 192 Nīderlandes pilsoņi.
Kopumā lidmašīnā, kas lidoja
no Holandes uz Malaizijas galvaspilsētu Kualalumpuru, atradās 298 cilvēki.

Lidsabiedrība, kas pabeigusi
bojāgājušo apzināšanu, pavēstīja, ka starp upuriem ir arī 44
malaizieši, tostarp visi 15 apkalpes locekļi, 27 austrālieši,
12 indonēzieši, desmit briti,
četri vācieši, četri beļģi, trīs filipīnieši un pa vienam Kanādas
un Jaunzēlandes pilsonim.
www.diena.lv

