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Saeimā tomēr apstiprina poziciju Latvijā
papildus uzņemt 526 bēgļus

Saeimas Eiropas lietu komisija
18. septembra atkārtotā sēdē
tomēr atstiprināja Latvijas poziciju bēgļu jautājumā, kas paredz - Latvija piekrīt brīvprātīgi
uzņemt papildu 526 patvēruma
meklētājus, bet iebilst pret obligāto kvotu sistēmas ieviešanu,
norādot, ka bēgļu jautājuma
risināšanā fiziska personu pārdale ir tikai galējais līdzeklis
ārkārtas situācijās.
Eiropas lietu komisija, pieņemot
galīgo lēmumu, veica vairākas
redakcionālās izmaiņas valdības apstiprinātajā pozicijā, kā
arī labojumus dažādos punktos,
kas skar specifiskos jautājumus.
Pozicijas pamatideju komisija
nemainīja.

Komisija 18. septemrī noraidīja vairākus priekšlikumus, kas
paredzētu Latvijas pozicijā noteikt, ka mūsu valsts neatbalsta
papildu 526 bēgļu uzņemšanu
Latvijā. Tomēr deputāti piekrita
deputāta Sergeja Dolgopolova
(S) ierosinājumam norādīt, ka
Latvijai ir iebildumi par piedāvāto lēmuma pieņemšanas procedūru automatiskai patvēruma
meklētāju pārdales mechānisma iedarbināšanai. Iepriekš
pozicijā bija paredzēts paust, ka
Latvijai “ir bažas” par šādu lē-

67. gads

muma pieņemšanas procedūru.

Pirms tam, no rīta sasauktajā
Eiropas lietu komisijas sēdē,
deputātiem neizdevās šo poziciju apstiprināt, jo sēdi pameta
deputāti Rihards Kols (VLTB/LNNK), Armands Krauze
(ZZS), Edgars Putra (ZZS) un
Jūlija Stepaņenko (S), tāpēc tajā
tika “norauts” kvorums. Ņemot vērā minēto, pēcpusdienā
tika sasaukta vēl viena komisijas sēde un tajā deputātiem ar
nelielu balsu pārsvaru izdevās
vienoties par poziciju.

Latvija Eiropas Savienības
(ES) Tieslietu un iekšlietu ministru ārkārtas sanāksmē 22.
septembrī plāno paust, ka bēgļu jautājuma risināšanā fiziska
personu pārdale ir tikai viens
no solidāritātes izpausmes veidiem, turklāt izmantojams tikai
kā galējais līdzeklis ārkārtas situācijās, lai mazinātu spiedienu
uz konkrētas dalībvalsts patvēruma sistēmu krīzes gadījumos.
Tas teikts Iekšlietu ministrijas
(IeM) sagatavotajā pozicijā, ko
iepriekš izskatīja valdība.
Līdz ar to Latvija uzskata - pat
ja šāds pastāvīgs ietvars pārvietošanas schēmām tiek izveidots,
ir jāsaglabā efektīva iespēja iz-

vērtēt katru gadījumu atsevišķi,
nodrošinot, ka šajā procesā tiek
ņemtas vērā arī dalībvalstu kapacitātes iespējas. Latvijas vērtējumā šādos pasākumos dalībvalstīm ir jāpiedalās brīvprātīgi,
izvērtējot savas iespējas un nacionālo kapacitāti, teikts dokumentā. Tāpat Latvijai ir bažas
par piedāvāto lēmuma pieņemšanas procedūru automatiskai
patvēruma meklētāju pārdales
mechānisma iedarbināšanai.

Sveicam mūsu ilggadīgo sporta
nodaļas vadītāju Gunāru
Bērzzariņu apaļajā jubilejā
Lai saulainās krāsās labas domas zied,
lai tikai prieka asaras lāso,

lai šai dzīvē labi iet...

Attiecībā uz patvēruma meklētāju pārvietošanu no Grieķijas,
Itālijas un Ungārijas Latvija piekrīt, ka pašlaik Eiropa saskaras
ar ārkārtas situāciju patvēruma
jomā, un konceptuāli atbalsta
palīdzības sniegšanas nozīmību
tām dalībvalstīm, kuras saskaras ar vislielāko spiedienu savai
patvēruma sistēmai.
Latvija atzīst, ka patiesas solidāritātes, kas ir viens no ES
pamatprincipiem, un taisnīgas
atbildības sadalījuma nodrošināšanai svarīgi ir, ka atbilstoši
uzņemšanas kapacitātei visas
dalībvalstis piedalās ar savu
kontribūciju šajā procesā, uzsvērts dokumentā.
Ņemot vērā pašreizējās situācijas ārkārtas raksturu un
(Turpinājums 6. lpp.)

No kreisās: Ansis Luters, Rudīte un Andis Bērziņi, Valdis
un Maija Tomaņi, Rita Luters. Priekšā: Gunārs Bērzzariņš.
Foto: Rudīte Bērziņa.

Austrālijas Latvieša vārdā apsveicam Gunāru Bērzzariņu
90. jubilejā un novēlam visu to
labāko turpmākajos gados!

Gunārs Bērzzariņš savā vairāk
kā 70 gadu ilgajā žurnālista

karjērā rakstīja ne tikai Austrālijas Latvietim un ne tikai par
sportu, bet PBLA Krišjāņa Barona prēmiju viņš saņēma tieši par izciliem sasniegumiem
sporta žurnālistikā.
I.O.

MLB Daugavas skolas un Melburnas Latviešu vidusskolas gadskārtējais sarīkojums

Pagājušo sestdien, skaistā, jau
pasiltajā pavasara pēcpudienā,
Melburnas Latviešu namā notika abu Melburnas Latviešu
skolu kopējais gadskārtējais
sarīkojums.

Foto: Maksis Dārziņš.

Sarīkojumu ievadīja mācītājs
Dainis Markovskis ar īsu svētbrīdi. Tad ievadvārdus pateica
abu skolu pārziņi, Līga Dārziņa
un Kārlis Brēmanis.

Līga Dārziņa minēja, ka Daugavas skola šogad atzīmē 65
darbības gadus. Skolā iet 46
skolnieki, 8 no viņiem jauni
bērndārznieki. Līga pateicās
brīvprātīgajiem
skolotājiem,
kuri veido un pasniedz mācību
materiālus, tos pielāgojot katras
klases audzēkņiem, lai tā būtu
viņiem saistoša, interesanta un
vērtīga. Pateicās arī padomes
locekļiem un audzēkņu vecā-

kiem, kuri gādā par ēku uzturi,
sarīkojumu apsaimniekošanu,
financēm un legālām atskaitēm. Ar skolas uzturēšanu
saistās daudz un dažādu darbu,
un pārzine aicināja katram skolas saimes loceklim padomāt,
kur un kā viņš varētu palīdzēt
uzturēt un veicināt skolas vērtīgo darbu.

MLV pārzinis, Kārlis Brēmanis,
ievadīja pirmo priekšnesumu –

MLV audzēkņu teātri, Haizivju
tanks. Kārlis paskaidroja, ka
Haizivju tanks ir īpašs panelis,
kas var piešķirt lielas naudas
summas jaunu izgudrojumu paveikšanai. Izgudrotāju grupās
var pieteikties šim panelim, lai
saņemtu savam projektam financējumu, sīki paskaidrojot
savu izgudrojumu un tā nozīmi
cilvēcei. Izcēlās divi projekti – pirmais: maģiskas bon-

bongas, kuras, ja apēda, lika
ēdājam tekoši runāt un saprast
kādu svešvalodu. Itāļu krāsās
iepakota bonbonga veica itāļu
valodas runāšanu, un tā. Otrs
projekts – automatiska pīrāgu
sagatavošanas mašīna, kura
nepiešama katrā pasaules Latviešu namā. Programmu papildināja reklāmas un laika ziņas.
Pat 34. Jaunatnes dienu rīcības
komiteja bija ielikusi vairāku
minūšu garu sludinājumu par
gaidāmajiem notikumiem Adelaidē, šī gada beigās. Vareni!
Pēc pusdienas pārtraukuma uz
skatuves nāca Daugavas skolas
audzēkņi. Vecākie bērni nodejoja divas jau diezgan sarežgītas
tautas dejas Lāras Brenneres
apmācībā. Tad paši maziņie
bērndārznieki, audzinātājas Lilitas Lauriņas vadībā, uzstājās
ar dzejolīti – Skolā iet man ļoti
patīk! Tas izraisīja vislielākos
aplausus no publikas. Pēc tam
uz brītiņu visi bērni pazuda
aizskatuvē, lai sagatavotos savai ludziņai.
Daugavas skolas ludziņa
(Turpinājums 7. lpp.)

