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LR ārlietu ministrs Luksemburgā

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, aiz viņa no kr. sēž Elīna Pinto
(Luksemburgas-Latvijas biedrības priekšsēde), Anrijs Dīdrihs (goda
konsuls Luksemburgā) un Ilze Rūse (Latvijas vēstniece Nīderlandē,
Beļģijā un Luksemburgā - tātad, Benelux). Foto: Valda Liepiņa.

Oktobŗa priekšpēdējā nedēļa
Luksemburgas latviešiem izvērtās gana darbīga – izrādās,
ka septiņās dienās notika divpadsmit atšķirīga rakstura pasākumi. Viens no spilgtākajiem
un visvairāk gaidītiem bija tikšanās ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, kas
norisinājās 17. oktobŗa vakarā.
Dodoties pa ierasto taciņu uz
skautu namu (jo te notiek koŗa

mēģinājumi, vēlēšanas un citi
sarīkojumi), sākotnēji mazliet
izbrīnīja policistu klātbūtne.
Mierīgajā Luksemburgā tas ir
neierasts skats (lai gan uz pēdējo gadu fona, vairs ne tik pārsteidzošs), bet ātri vien atskārtu, ka viņu klātbūtne ir sakarā
ar gaidāmo viesi. Zālē jau bija
sapulcējies krietns skaits latviešu, kas ar nepacietību gaidīja ārlietu ministru ierodamies.

Oficiālo vakara daļu ievadīja
Latvijas vēstniece Nīderlandē,
Beļģijā un Luksemburgā Ilze
Rūse. Viņa sāka ar mazu atkāpi
par Latvijas un Luksemburgas
diplomātiskajām attiecībām,
jo tieši šajās dienās apritēja 95
gadi, kopš Luksemburga atzina
Latvijas valsti – tas notika 1922.
gada 14. oktobrī. Luksemburga
oficiāli neatzina Baltijas valstu
aneksiju PSRS 1940. - 1991.
gadā ne de iure, ne de facto.
Abu valstu diplomātiskās attiecības atjaunotas 1992. gada
29. janvārī. Kopš 2004. gada
10. novembŗa Latvijai ir goda
konsuls Luksemburgā - Anrī
Dīderihs (Henri Diderich).
Vēstniece atzina, ka zināmā
mērā šis gads Latvijai ir izvērties par Luksemburgas gadu,
jo 17. janvārī notika oficiālā
Luksemburgas ārlietu ministra
Žana Aselborna vīzīte Latvijā.
No 12. līdz 14. jūnijam Luksemburgas Deputātu palātas prezidents Mars Di Bartolomeo bija
oficiālajā vizītē Latvijā un 17.
un 18. oktobrī notika Latvijas
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča oficiālā vizīte Luksembur-

gā. Tās ietvaros viņš arī tikās
ar Luksemburgas latviešiem.

Kultūras ministrijas sistēmas
iestādēm pēdējo gadu laikā sadarbība ar Luksemburgas kultūras un mākslas institūcijām
nebija plaši izvērsta, taču saistībā ar to, ka Luksemburga nomainīja Latvijas prezidentūru
ES Padomē 2015. gada 2. pusē,
Luksemburgā norisinājās vairāk nekā 25 kultūras un publiskās diplomātijas pasākumi,
kas bija vērienīgākā Latvijas
prezentācija Latvijas un Luksemburgas attiecību vēsturē.
Latvijas dienas 2015. gada 3.11. maijā Luksemburgā, Neiminsteres abatijas (Abbaye de
Neumünster) kultūras centrā
bija arī viens no nozīmīgākajiem Latvijas prezidentūras ārvalstu kultūras notikumiem.
Vēstniece slavēja Luksemburgas latviešu aktīvo kultūras,
izglītības un politisko dzīvi,
uzsveŗot, ka “ir viegli strādāt
valstī, kur visi strādā”. Latvija savu simtgades atzīmēšanu
Luksemburgā aizsāka 15. oktobrī, kad kino festivāla Cineast ietvaŗos izrādīja filmu

“Deju laikmets”, kas ir stāsts
par 80. gadu deju kultūras dzīvi Padomju Latvijā un pārmaiņu izraisītajām sekām caur latviešu multimediju mākslinieka
– Induļa Bilzēna prizmu. Filma
stāsta par apvērsumu padomju
sabiedrībā un mūzikas sfērā.
Tās iniciators Indulis Bilzēns
kļuva par vienu no galvenajiem
Latvijas andergraunda kustības līderiem. Viņš izveidoja
dažādus mūzikas un mākslas
projektus, kas pulcēja mūziķus,
māksliniekus un režisorus, kurus vienoja neizmērojama iekšējā brīvība sociālistiskā reālisma apstākļos.“Deju Laikmets”
ir kolāža no veciem kadriem
un video uzņēmumiem, pirmo
Rietumeiropas dīdžeju uzstāšanos Rīgā, intervijas ar īstajiem
profesionāļiem un šīs mūzikas
mīlētājiem, kas aizved skatītājus tā laika vidē un sniedz atbildi par klubu kultūras pirmsākumiem, piešķiŗot Rīgai savu
mitoloģiju.
Ar Luksemburgas latviešiem
iepazīstināja LuksemburgasLatvijas asociācijas priekšsēde
(Turpinājums 7. lpp.)

Latvijai un mūsu tautas nākotnei Valsts svētku runātājs Austrālijā 2017. gada novembrī

Līdz tam viņš bija ārsts, traumatologs ortopēds, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes priekšsēdētājs un kā
medicīniskā dienesta virsnieks
tika nosūtīts uz Ukrainu, lai
piedalītos Černobiļas AES katastrofas likvidācijas darbos.
No 1988. līdz 1989. gadam
V. Zatlers bija Latvijas ārstu
biedrības atjaunošanas grupas
aktīvists un vēlāk šīs biedrības domes loceklis. 1990. gadā
dibināja Latvijas artroskopijas
asociāciju, līdz 1993. gadam
bija arī tās prezidents. No 1990.
līdz 1991. gadam V. Zatlers 6
mēnešus papildināja zināšanas
ortopēdijā Yale universitātē un
Syracuse universitātē ASV, pēc
atgriešanās Latvijā viņš sekmīgi ieviesa klīniskajā praksē
locītavu slimību diagnostiku
un ārstēšanu ar artroskopijas
metodēm.

Latvijas okupācijas gados V.
Zatlers nebija PSKP biedrs.
Trešās atmodas laikā viņš aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas
frontē, no 1988. līdz 1989. gadam bija tās Domes loceklis.
Vēlāk politikā nav darbojies
līdz ievēlēšanai par Valsts prezidentu.
Tomēr, iespējams kā vispaliešokākais fakts ir tas, ka Valdis
Zatlers savā prezidentūras laikā
2011. gadā, ierosināja referendumu par 10. Saeimas atlaišanu. Nozīmīgi ir pieminēt, ka V.
Zatlers arī šobrīd ir visvairāk
izteicies un aicinājis Latvijas
iedzivotājiem nebūt vienaldzīgiem un atajunot izskatīt “oligarhu” lietu.
Zatlera kunga vizīte Austrālijā
būs bagāta – uzrunājot tautiešus astoņās Austrālijas pilsētās,
Valsts svētku ietvaros, piedaloties debatēs par nākošā gada

vēlēšanām, uzrunājot baltiešu
kopienas, tiekoties ar Austrālijas politķiem, pilsētas galvām
utt.
Šogad svētku viesis apmeklēs
un piedalīsies svētku svinībās
Pertā, Adelaidē, Melburnā, Hobartā, Brisbanē, Kērnsā, Sidnejā un Kanberā.

Lūdzu sekojiet līdzi savai pilsētai par svētku notikumiem –
dienu un laiku. Informāciju par
to, kas ir plānots variet arī apskatīt LAAJ mājas lapā www.
laaj.org.au, Austrālijas latviešu
laikrastos, latviešu raidījumos
un sociālajos tīklos.
Paldies organizāciju vadītājiem,
LR Goda konsuliem, biedrību
vadītājiem un visiem tautiešiem, kuri ir iesaistījušies visā
plašajā programmas izveidē.
Vienosimies sadarbībā, stāstīsim par mūsu tautu un cildināsim Latviju!
LAAJ priekšsēde
Kristīne Saulīte
Valsts svētku viesa vizīte
notiek sadarbībā ar Latvijas
Kultūras Ministrijas atbalstu

Foto: Jānis Andersons.

Valdis Zatlers ir latviešu politiķis, kādreizējais Latvijas Valsts
prezidents (2007. - 2011).

No 1994. līdz kļūšanai par
Valsts prezidentu 2007. gadā
V. Zatlers vadīja Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu,
būdams tās direktors, no 2004.
gada arī valdes priekšsēdētājs.
Līdztekus viņš no 2003. līdz
2008. gadam vadīja Latvijas
Traumatologu ortopēdu asociāciju.

