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Latvijas simtgades karogs Norvēģijā ES prezidenti Latvijā diskutēs
par Eiropas nākotni

Savā ceļā simtgades karogs no Dānijas ir
sasniedzis Norvēģiju, Oslo. Lai godinātu
karogu, Latviešu Biedrība Norvēģijā, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, aicināja
uz sarīkojumu Gaismotais ceļš Latvijas
simtgadei, trešdien 13. septembra pievakarē vēstniecības telpās, Oslo.

Valsts prezidents Raimonds
Vējonis 15. septembrī Maltā,
tiekoties, ar Eiropas Savienības (ES) valstu prezidentiem
apstiprināja, ka 2018. gadā ikgadējā Arajološas grupas tikšanās notiks Latvijā. Tās laikā
ES valstu prezidenti pārrunās
Eiropai aktuālos jautājumus.

Karogu ienesot vēstniecības telpā, saksofons un flauta spēlēja melodiju Pūt vējiņi
un klātesošie to “dziedāja” uz mmm. Karogam blakus gāja divas meitenes ar svecītēm rokās un aiz tā vēstniece Judīte Dobele un LBN godabiedrs Harijs Valdmanis.

Foto: Latvijas vēstniecība Norvēģijā.

Kad karogs bija novietots statīvā, pie tā
aizdedzināja lielu sveci. No šīs sveces aizdedzināja mazāku sveci, divpadsmit dalībnieki aplī deklamēja jeb lasīja piemērotus
dzejas pantus un svecīte gāja aplī līdzi
deklamētājiem. Tad visi godināja karogu,
dziedot mūsu Tautas lūgšanu Dievs svētī
Latviju.
Tad viena meitene, kopā ar savu māti deklamēja O. Vācieša dzeju “Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti”.

Vēstniece Judīte Dobele savā uzrunā minēja, ka simtgades karogs, apceļojis zemju
zemes, tagad ir pie mums Oslo. No šejienes viņš ceļos uz Sandefjordu, Kristiansandu, Stavangeru un noslēgs savu Norvēģijas ceļu Bergenā. Vēstniece arī dalījās
atmiņās par savu pirmo saskarsmi ar mūsu sarkanbaltsarkano
karogu jau padomju okupācijas
laikā.

Tad īsu uzrunu teica H. Valdmanis minot, ka nākošgad apritēs simts gadi kopš Rīgā sanāca
drosmīgi tautas darbinieki ar
vēlmi “Mēs gribam būt kungi
mūsu dzimtajā zemē, mēs gribam paši sev likumus lemt”
un proklamēja, ka Latvija ir
patstāvīga, neatkarīga republika. Šī neatkarība bija jāizcīna
gandrīz divu gadu ilgās Brīvības cīņās, kuras noslēdzās ar
1920. gada 11. augustā parakstīto Miera līgumu ar toreizējo
Padomju Krieviju, kur tā “uz
mūžīgiem laikiem atsakās no
visām tiesībām uz Latvijas tau-

tu un zemi”. Cik ilga šolaik ir
mūžība to esam pieredzējuši.
Tā kā no klātesošajiem viņš ir
tuvāk šai simtgadei, tad vēlas
izteikt savu vēlējumu Latvijai
pirmajā simtgadē cerībā, ka
klātesošie tam pievienosies. Ja
cilvēks nodzīvo simts gadus,
tas ir ilgs mūžs, bet valstij tas
ir tikai tāds padsmitnieka, pusaudža laiks. To redzam kā Latvijā notiek valdības maiņas un
Prezidenta vēlēšanas. Vēlme ir
lai Latvijā rastos valstsvīri, abu
dzimumu kā vīrieši tā sievietes,
kuri iesaistoties valsts darbā
nedomātu ko es ar to varu iemantot sev, bet domātu - ko es
varu darīt lai Latvija plauktu
un zeltu, pārvarētu izaugsmes
grūtības un kļūtu pilngadīga

valsts citu valstu saimē.

Tad ansamblis “Laipa” dziedāja J. Lūsēna komponēto Raiņa
Karoga dziesmu.

“Latvija aktīvi iesaistās diskusijās par Eiropas un Eiropas
Savienības nākotni, jo mūsu
vissvarīgākajās interesēs ir
vienota, droša un pārtikusi Eiropas Savienība. 2018. gadā,
kad svinēsim Latvijas valsts
simtgadi, Arajološas grupas
tikšanās būs nozīmīgs Latvijas
ieguldījums nākotnes Eiropas
diskusijā,” teica Raimonds Vējonis šā gada Arajološas grupas
tikšanās noslēgumā Maltas galvaspilsētā Valetā.
Sanāksmē piedalījās 13 ES
valstu - Maltas, Ungārijas,
Slovēnijas, Itālijas, Horvātijas,
Grieķijas, Latvijas, Polijas, Portugāles, Igaunijas, Bulgārijas,
Austrijas un Vācijas prezidenti.
Divu dienu laikā diskusijās tika
apspriesti izaicinājumi, ko Eiropai rada sociālā nevienlīdzī-

ba valstu un iedzīvotāju starpā,
kā arī drošības riski Eiropas
Vidusjūras reģionā.
“Ieguldījumi kvalitatīvā izglītībā dos ilgtermiņa dividendes
ekonomikas attīstībā, palīdzēs
iedzīvotājiem sasniegt augstāku labklājības līmeni un veiksmīgāk izmantot mūsdienu
tehnoloģiju sniegtās iespējas,”
teica Raimonds Vējonis. Runājot par imigrācijas problēmu
Eiropas dienvidos, Valsts prezidents norādīja, ka ES ir jāturpina iesaistīties, lai palīdzētu
novērst bruņotus konfliktus tās
kaimiņvalstīs un apkarotu terorismu, tādējādi mazinot jaunu
bēgļu krīžu iespējamību.
Arajološas grupa (Arraiolos
group) ir ES dalībvalstu prezidentu tikšanās, kurā tradicionāli piedalās parlamentāro
republiku prezidenti, kuru pienākumos neietilpst izpildvaras
funkcijas. Pirmā grupas sanāksme notika 2003. gadā Portugāles pilsētā Arajološā.
president.lv

Arvīda Skalbes dzeju “Mana
Latvija, dadzītis mazs” deklamēja meitene.

Tad bija kopdziesmas “Mazs
bij tēva novadiņis” un “Tev
mūžam dzīvot Latvija” kopā ar
ansambli “Laipa”.
Noslēgumā savus novēlējumus
Latvijai simtgadē izteica Laipa,
Ziemeļmeita, Oslo latviešu teātris un Kastaņa skoliņa.
Ar kopēju fotografēšanos pie
karoga noslēdzās šis svinīgais
sarīkojums.
Harijs Valdmanis

APSVEICAM!

Pazīstamā Sidnejas jauniete, komponiste Ella Mačēna uzvarējusi radiostacijas Fine Music 102,5
gadskārtējā Jauno komponistu konkursā (Young Composer Award 2017). Balva ir $5000, un kompozīcijas
pirmatskaņojums Willoughby orķestra izpildījumā un pēc tam – atskaņošana radio programmās.

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa darba vizīte Maltas
Republikā, dalība 13. Arajološas grupas neformālajā sanāksmē.
Foto: president.lv.

PBLA GADSKĀRTĒJĀ VALDES SĒDE NOTIKS
NO 27. LĪDZ 29. SEPTEMBRIM RĪGĀ

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) gadskārtējā

valdes sēde notiks no 27. līdz
29. septembrim Rīgā. Valdes
sēdes oficiālā atklāšana notiks
27. septembrī pulkstens 9.00
Rīgas Latviešu biedrības nama
Līgo zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā.
Pati valdes sēde notiks no 27.
Līdz 29. septembrim viesnīcas
“Radi un draugi” Konferenču
zālē Vecrīgā, Mārstaļu ielā 3.
PBLA pārstāvniecība Rīgā

