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Bērziņš paziņo, ka atkārtoti nekandidēs uz prezidenta amatu

Valsts prezidents Andris Bērziņš 10.aprīlī paziņojis, ka
atkārtoti nekandidēs uz prezidenta amatu. Šī ir pirmā reize
atjaunotās Latvijas vēsturē, kad
prezidents labprātīgi izvēlas
nekandidēt otrajam amata termiņam. Divus prezidenta pilnvaru termiņus pēc kārtas šajā
amatā nav pavadījis tikai Valdis Zatlers, kuru publiski solīja
atbalstīt, taču nepārvēlēja 10.
Saeimas deputāti.

Līdz šim polītisko spēku pārstāvji galvenokārt nepauda
skaidru poziciju, komentējot
jautājumu par iespējamo atbalstu Bērziņam, ja viņš kandidētu uz otro termiņu. Paužot oficiālo viedokli, polītiķi teica, ka
vispirms jāsagaida paša prezidenta lēmums. Oficiāli atbalstu
Bērziņam paudusi tikai Zaļo un
zemnieku savienība (ZZS).
Bērziņš savā paziņojumā norādījis, ka stājoties amatā 2011.
gada 8. jūlijā, Saeimas un visas

tautas priekšā solīja galvenās
rūpes veltīt tam, lai ikviens
Latvijas iedzīvotājs ticētu savai
valstij un sev pašam, lai pieņemtie lēmumi veicinātu valsts
attīstību, samazinātu Latvijas
reģionālās atšķirības, radītu
vidi, kur cilvēkiem gribētos
dzīvot, mācīties un strādāt.
«Sacīto esmu pildījis pēc sirdsapziņas un vislabākās izpratnes, cieši sadarbojoties ar parlamentu, valdību, pašvaldībām,
uzņēmējiem un mūsu valsts
iedzīvotājiem, kas ar mani dalījušies domās, atbalstījuši un
kritizējuši, nav lieguši savu
padomu un redzējumu par valstij būtiskiem jautājumiem,»
paziņojumā medijiem norādīja
Bērziņš.
Tāpat prezidents vērsis uzmanību, ka Latvijas iedzīvotāju
skaita izmaiņas joprojām ir
negatīvas - cilvēki turpina aizbraukt, no pierobežas novadiem
dodas uz lielajām pilsētām, atalgojums nav pietiekams, darba

vietu skaits reģionos ir ierobežots, daudzām jaunajām ģimenēm ir nepieciešams atbalsts.

«Latvijas nākotne ir tieši atkarīga no mūsu iedzīvotāju izglītības līmeņa, konkurētspējas un
tādas valsts virzītas reģionālās
polītikas, kas nodrošina cilvēkiem saistošu darba un dzīves
vidi,» viņš norādīja. «Turpmākajos desmit gados Latvijai
ir jāsasniedz vismaz Eiropas
Savienības vidējais iekšzemes
kopprodukta līmenis uz vienu iedzīvotāju. Ekonomika un
sociālā drošība nav dalāmi jēdzieni, tie ir cieši saistīti,» uzskata Bērziņš.
Tāpat prezidents vērš uzmanību, ka ģeopolītiskā situācija
Eiropā ir mainījusies, izraisot pamatotu satraukumu par
mieru un liekot ikvienai valstij
rīkoties, lai stiprinātu savas
aizsardzības spējas un pastiprināti rūpētos par savu iedzīvotāju drošību. Bērziņš arī norādīja, ka tā ir jaunā reālitāte,
kurā dzīvojam un kura nākamo
četru gadu laikā būs arī Valsts
prezidenta darba kārtības viena
no prioritātēm. «Es ticu gudrai,
nosvērtai un saprātīgai polītikai, kas nepieļaus satricinājumus, agresiju un dziļus konfliktus Eiropā,» viņš norādīja.
Ar šādu novēlējumu prezidents
darīja zināmu, ka nebūs viens
no kandidātiem nākamajam
Valsts prezidenta termiņam.

Valsts prezidents Andris Bērziņš. Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

«Pateicos visiem par sadarbību,
atbalstu, konstruktīvu kritiku
un godprātību it visā, ko esam
šajos četros gados kopīgi paveikuši Latvijas labā!» rezumēja
Bērziņš.
www.tvnet.lv

Kurš teica, ka dzīve ir rožu dārzs?
Savu ikgadējo darba atvaļinājumu, kā ierasts, plānoju pavadīt Latvijā. Jau laicīgi sāku
internetā skatīties izdevīgākās
un, protams, arī lētākās aviobiļetes. Interesantu piedāvājumu
atradu, lidojot caur Indonēziju,
kur starp lidojumiem bija 23
stundu gaidīšana Denpasārā.
Tas bija kā ar vienu lodi nošaut
divus zaķus. Kas var būt vēl labāks, nepērkot atsevišķu biļeti,
apciemot tik eksotisku valsti,
nedaudz apskatīt to un pie viena atpūsties pirms tālākiem lidojumiem! Sacīts, darīts.
Zināma riska piegarša šādam
manam pirkumam bija, jo tieši
aprīli savam ceļojumam uz Latviju izvēlējos, lai, cita starpā,
atjaunotu aprīļa beigās izteko-

66. gads

šo pasi. Nu, un kā izrādījās tiešām, Indonēzijā var iebraukt
tikai ar pasi, kas ir derīga vismaz 6 mēnešus uz priekšu. Jā,
jo dzīve nav rožu dārzs.

Nekas, man taču bija vēl viena
cerība. Kā jau zināt, biju iesākusi Austrālijas pavalstniecības
iegūšanas procesu un 10. februārī man tika paziņots, ka mana
kadidātūra tiek apstiprināta.
Ātri noskaidroju, ka pavalstniecību ceremonijas notiek 4
reizes gadā, un viena manā
pašvaldībā būs marta beigās,
tātad tieši laikā, lai es paspētu
līdz manai izbraukšanai noformēt savu jauno Austrālijas pasi.
Bet, dzīve nav rožu dārzs, izrādās, ka pusotrs mēnesis ir pārāk
īss laiks, lai uzrakstītu vienam

cilvēkam pilsonības dokumentu. Nu ko, bezizeja?

Sazvanījos ar Indonēzijas vēstniecību Melburnā, vēl cerot,
ka varbūt tranzītpasažieriem ir
kādi izņēmumi likumos, un tie
var iziet no lidostas uz zināmu
stundu skaitu. Diemžēl, dzīve
nav rožu dārzs, un vēstniecības
darbiniece izteica man līdzjūtību, ka man būs jāpavada vairāk
kā 20 stundas Denpasāras lidostā.

Katrai internacionālajai lidostai parasti klāt ir tranzīta viesnīca tieši tādiem cilvēkiem kā
man. Internetā izlasīju, ka Denpasāras tranzīta viesnīcā ir baseins, spa, restorāns un iespēja
pasūtināt masāžu. Jauki - mana
(Turpinājums 8. lpp.)

Melburnas Latviešu biedrības
2015. gada pilnsapulce

Melburnas Latviešu biedrības
gadskārtējā pilnsapulce notika
šī gada 28. martā. Pilnsapulci
atklāja MLB priekšsēde Iveta
Laine, izsakot pateicību visiem,
kas ieradušies uz pilnsapulci.
Sekojot dienas kārtības punktiem, tika ievēlēta sapulces vadītāja Iveta Laine un ievēlēts
sapulces sekretārs Jānis Saltups. Kā pirmais tika nolasīts
MLB 2014. gada pilnsapulces
protokols, kas tika pieņemts
bez grozījumiem. Tad tika nolasīts MLB gada pārskats.

MLB valdē pagājušā gadā bija
Iveta Laine – valdes priekšsēde, Rasma Celma - priekšsēdes
vietniece, Markus Dragūns –
sekretārs (Public officer), Jānis Saltups – sekretāra palīgs,
Māra Piksone – kasiere, Edgars
Laķis – kasiera palīgs, Gundega Druva – nozaru pārzine,
Juris Ozols – biedrzinis, Inta
Sharpe – mantzine un Melita
Ozols – padomes locekle.
Revīzijas komisijā bija Ēriks
Cīrulis, Kārlis Rolavs, Salija
Cīrule un Pēteris Daliņš.

Melburnas Latviešu biedrībai
ir palikušas trīs nozares. MLB
Daugavas skola, ko vada Līga
Dārziņa, bērnudārzs Daina, ko
vada Amanda Hirst un MLB
bibliotēka, ko vada Olga Siliņa.
MLB ir divas filiāles: Rīgas
102. skautu vienība, ko vada
Arnis Vējiņš un Rīgas 1.gaidu
vienība, ko vada Anita Vējiņa.

Biedru skaits 2014. gadā bija
103 biedri. Ar klusuma brīdi
tika pieminēti divi MLB mūžībā aizgājušie biedri: Edgars
Brenners un Alberts Priednieks.

Darbības gadā notikušas 5
valdes sēdes. Valdes sēdēs
apspriesti jautājumi par sarīkojumiem, jaunu biedru piesaistīšanu, MLB financēm sakarā ar sarīkojumu izdevumu

paaugstināšanos (piem. zāles
īres) un ienākumu samazināšanos, MLB bibliotēkas digitalizācijas process, biedra naudas
un sarīkojumu ieejas maksas
paaugstināšanas sekas, MLB
mājas lapas veidošana, kā arī
izskatīti ienākušie atbalstu pieprasījumi.
Valdes priekšsēde un valdes
locekļi piedalījušies Daugavas
skolas un Latviešu vidusskolas izlaidumu aktos, bērnudārza “Daina” Ziemsvētku eglītē,
MLOA pilnsapulcē, 3ZZZ radio latviešu raidījuma sanāksmēs, mirušu biedru un sabiedrisku darbinieku izvadīšanā,
kā arī apmeklētas MLB biedru
“apaļas” jubilejas un nosūtītas apsveikuma kartes biedru
“apaļās” jubilejās. R. Celma
piedalījās Adelaides Latviešu
biedrības 65 darba gadu jubilejā.
Īpašs projekts 2014. gadā bija
tas, ka tika digitalizēta MLB
bibliotēkas kartotēka. Par to
izsakām lielu pateicību Arnim
Grosam, Lailai Grosai, Vitai
Saltupai un arī visiem brīvprātīgajiem palīgiem. Tagad bibliotēkas katalogs ir pieejams
visiem interesentiem visās pasaules malās.

MLB priekšsēde atgādināja,
ka MLB iestāšanās formas ir
pieejamas Melburnas Latviešu
namā, bibliotēkā, Latviešu ciemā pie R. Celmas un pa epastu,
rakstot I. Lainei.
2014.gadā notikuši vairāki
MLB rīkotie sarīkojumi.

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA
ATCERE notika 2. februārī.
Ievadā Rasma Celma un Iveta
Laine pastāstīja par Draudzīgo
aicinājumu. Mūzikālo priekšnesumu sniedza bērni, kas piedalījušies latviešu bērnu vasaras nometnē “Tērvete”, Viktora
Brennera vadībā.
(Turpinājums 2. lpp.)

Māra Medenieks nolasa MLB bibliotēkas pārskatu. Foto: Iveta Laine.

