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Latvijā vizītē ieradies Kanādas aizsardzības ministrs Hardžits Sadžans

28. oktobrī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
tikās ar Kanādas aizsardzības
ministru Hardžitu Sadžanu
(Harjit Sajjan), kurš ieradies
oficiālā vizītē Latvijā. Abu valstu aizsardzības ministri pārrunāja reģionālās drošības aktualitātes, kā arī Kanādas vadītās
daudznacionālās NATO spēku
kaujas grupas izveidi un izvietošanu Latvijā.

R. Bergmanis un H. Sadžans
piedalījās starptautiskajā drošības un ārpolitikas forumā
“Rīgas konference 2016”, kuras laikā notika arī abu aizsardzības ministru kopīgā preses
konference.
“Kanādas aizsardzības ministra vizīte Latvijā vēlreiz apliecina, ka ir uzsākta NATO Var-

šavas samitā pieņemto lēmumu
ieviešana,” preses konferencē
sacīja aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis. “Tas ir
arī apliecinājums Latvijas un
Kanādas ciešajām divpusējām
attiecībām, demonstrējot Kanādas vēlmi iesaistīties reģionālās drošības stiprināšanā.”

Bergmanis norādīja, ka šodien,
kopā ar H. Sadžanu apmeklējot Ādažu bāzi, tika pārrunāts
līdz šim paveiktais un nākamie
soļi Kanādas vadītās daudznacionālās NATO spēku kaujas
grupas izvietošanā Latvijā, lai
tā varētu pilnvērtīgi pildīt tai
paredzētos uzdevumus.
“Šobrīd visas iesaistītās puses
aktīvi strādā pie tā, lai atrisinātu visus neskaidros jautājumus
un nodrošinātu to, lai Kanādas

Itālijas vidieni satricina spēcīga zemestrīce
Desmitiem cilvēku cietuši 6,6
magnitūdas stiprā pazemes
grūdienā, kas 30. okobra rīta
agrumā satricinājis Itālijas vidieni un bijis jūtams no Romas
līdz Venēcijai.
Šobrīd zināms, ka lielākajai
daļai cietušo ir viegli savainojumi, bet viens cilvēks cietis
nopietnāk.
Tiek ziņots par sagruvušām
ēkām, un Itālijas Civilās aizsardzības departaments apseko
celtnes visā zemestrīces skartajā reģionā. Drošības pārbaužu
dēļ slēgts metro Itālijas galvaspilsētā, ko no zemestrīces epicentra šķir 120 kilometri.
Zemestrīce sākās plkst. 7.40
pēc vietējā laika, tās epicentrs
atradās netālu no Norčijas pilsētiņas Umbrijas reģionā.

“Viss ir sagruvis, redzu ceļamies dūmu stabus, tā ir katastrofa,” sacījis nelielā gleznainā
Usitas ciema mērs Marko Rinaldi. “Es pats gulēju mašīnā un

redzēju, kā tā elle sākas.”

Norčijā sagruvusi Sv. Benedikta bazilika un Sv. Marijas katedrāle. Itālijas “Sky News 24”
pārraidītajos kadros redzams,
kā mūki klusā lūgšanā nometušies ceļos pie Sv. Benedikta statujas, viņiem apkārt sastājušies
vietējie ļaudis.

spēki Latvijā nākamgad ierastos
pēc iespējas ātrāk,” uzsvēra R.
Bergmanis. “Mēs
esam vienisprātis,
ka šobrīd nav tādu
jautājumu, kurus
nevarētu
atrisināt.”

“Vēlos izmantot
izdevību un vēlreiz
pateikties
Kanādas valdībai
un personīgi ministram Sadžanam
par lēmumu kļūt
par daudznacionāHardžits Sadžans un Raimonds Bergmanis. Foto: Normunds Mežiņš, JIC.
lās NATO spēku
kaujas grupas ietvarnāciju un un nozares ekspertiem, kas kopā ar Kanādas un citu valstu
jo īpaši par izvēli par labu Lat- ikdienā strādā pie uzņemošās bruņotajiem spēkiem,” sacīja
vijai. Vienlaikus vēlos pateik- valsts atbalsta nodrošināšanas aizsardzības ministrs.
ties arī mūsu pašu karavīriem un nākotnē pildīs uzdevumus
sargs.lv

Par latvietību, saikni ar Latviju un iespējām!
Ar mums savos iespaidos dalās Daila Šmits

No vairākām tuvējām pilsētiņām un ciemiem pēdējo dienu
laikā liela daļa iedzīvotāju evakuējušies, jo 26. oktobra vakarā
Itālijas centrālo daļu jau satricināja trīs pazemes grūdieni,
spēcīgākais no tiem 6,1 magnitūdu stiprs. Tiem sekoja vairāki
simti vājāku pēcgrūdienu. Daļa
cilvēku pametuši mājas un
nakšņo automašīnās, citi pārcēlušies uz piekrastes rajoniem.
24. augustā liela zemestrīce
šajā kalnainajā, seismiski jutīgajā reģionā prasīja gandrīz
300 cilvēku dzīvības.
LETA

PIRMĀS DIENAS LATVIJĀ

Es ielidoju Rīgā piektdien, 10.
jūnijā. Biju pavadījusi 26 stundas gaisā un vienu nakti Anglijā. Pirmo reizi runāju latviski
lidostā, ar dāmu kas bija muitas
kontrolē. Es ceļoju ar Austrālijas pasi, un kad es atbildēju viņas jautājumam tajā pašā valodā, viņas uzacis pacēlās un viņa
smaidīja. Tajā momentā, sapratu ‘Vo, es tiešām esmu Latvijā!’
Man bija jābrauc ar sabiedrisko
transportu uz dzīvokli Vecrī-

gā, un visu ceļu priecājos, ka
esmu svešā valstī, bet varēju
visu saprast. Šī nebija pirmā
reize Latvijā, bet pirmo reizi
bez ģimenes un kā pieaugušam
cilvēkam.
PIRMIE IESPAIDI PAR
PRAKSI

Es strādāju Nacionālajā kino
centrā, Pietavas ielā, Vecrīgā.
Pirmajā dienā, mēs, ar dažiem
kolēģiem, aizgājām noklausīties lekciju par filmu žanriem,
ko pasniedza viena no Eiropas

Foto: LAAJ.

filmu nozares ekspertēm. Es
daudz iemācījos par žanriem,
ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, un aizgāju mājās uzmundrināta par savu prakses vietu.
Nākamajā dienā, es sekoju pamatskolas grupai pa kino muzeju. Es iemācījos daudz par
Latvijas kino, ne tikai muzejā,
bet protams arī prakses laikā,
kur es noskatījos ļoti daudz
filmu. Manas mentores Ineses
doma bija, ka ja es katru dienu kaut kādu filmu noskatītos,
(Turpinājums 7. lpp.)

