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Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Ņujorkā
un Latvijas simtgades svinēšana Madison Square Gardens

APSVEICAM!

Nākamās Jaunatnes dienas
būs Melburnā!

Sveiciens no jaunievēlētās vadītājas, Lijas Andersones.
Sveiki!

Man ir prieks un gods, ka pēdējā Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā (LJAA) sēdē,
šī gada 7. aprīlī, mani ievēlēja
kā 36. Jaunatnes dienu rīcības
komitejas priekšnieci. Šis būs
man liels izaicinājums, jo nekad neesmu neko tik lielu un
nozīmīgu rīkojusi. Ar prieku
šo izaicinājumu uzņemos! Pateicos LJAA par izrādīto uzticību. Jaunatnes dienas notiks
Melburnā, 2019. gada decembra beigās.

No kreisās: LR vēstnieks ASV, Andris Teikmanis, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Matīss
Dēliņš, LR goda konsuls Melburnā, Jānis Roberts Dēliņš un LR goda konsuls Ņujorkā, Daris Dēliņš.
Foto: Gatis Bergmanis, VP kancelejas fotogrāfs.

Ņujorkā VP R. Vējonis tikās
ar ASV investoriem Latvijā,
ar ASV kongresa pārstāvjiem,
ar žurnālistiem (tajā skaitā no
Wall Street Journal un Financial Times laikrakstiem), ar
ASV ārpolitikas speciālistiem,
kā arī ar vietējo latviešu kopienu.
Sestdien, 7. aprīlī, VP R. Vē-

jonis apmeklēja Ņujorkas Latviešu namu Jonkeros, kur viņš
tikās ar sestdienas skolas audzekņiem, kas viņam sniedza
priekšnesumu. Pēc biznesa pusdienām ar žurnālistiem, Valsts
prezidents iegriezās kādā krodziņā 38. ielā, Menhatenā, kur
bija pulcējušies daudz latvieši,
kas gatavojās tanī vakarā piedalīties basketbolas spēlē slavenajā Madison Square Garden
(MSG) zālē. Spēle bija veltīta
Latvijas simtgades svinībām.
MSG ēka bija apgaismota
Latvijas karoga krāsās. Starp
19,812 skatītājiem bija vairāk
kā 700 latviešu – daži bija pat
ieradušies no Latvijas, Angli-

Esmu uzaugusi latviskā vidē,
Melburnas latviešu sabiedrībā,
apmeklējot latviešu bērnudārzu, tad latviešu sestdienas skolas, vasaras nometnes un vidusskolu, kā arī piedaloties tautas
dejās. Esmu piedalījusies vairākos mūzikas ansambļu sastāvos
un 2016. gadā biju Melburnas

Kultūras dienu rīcības komitejā, kā sarīkojuma līdz rīkotāja.
JD rīkotāju komanda jau veidojas. Melburnas jaunieši ir ļoti
sajūsmināti iesaistīties svētku
rīkošanā, lai dalībniekiem un
apmeklētājiem sagādātu jauku
nedēļu!

Jaunatnes dienas, tāpat kā Kultūras dienas, ir ļoti svarīgas
jauniešiem, jo tās dod iespēju
visiem pulcēties plašā sastāvā,
lai kopēji saglabātu savu latvisko garu ne tikai piekopjot latviešu tradīcijas Austrālijā, bet
arī uzturot un izveidojot tiešas saites ar Latviju. Jaunatnes
dienas arī dod iespēju parādīt
mūsu sabiedrībai, cik latviskuma uzturēšana ir nozīmīga jauniešiem - ko jaunākās paaudzes
spēj sasniegt kā rīkotāji, kā dalībnieki un kā atbalstītāji.
Priecāsimies jūs redzēt kuplā skaitā Melburnā 2019. gada
beigās!

Lija Andersone
36. JD Melburnā 2019 vadītāja

jas, Kanādas un Austrālijas, lai
varētu piedalīties šajā speciālā
vakarā. Pirms spēles sākuma,
Ņujorkas Latviešu koris nodziedāja ASV valsts himnu un
VP R. Vējonis spēles laukumā,
publikas priekšā, tikās ar NY
Knicks zvaigzni, Kristapu Porziņģi – kas VP Vējonim uzdāvināju speciālu Knicks kreklu
ar logo “Vējonis 100”. Publika
spēles laikā varēja baudīt svaigi ceptus pīragus – kas ļoti ātri
tika izpirkti!

Lija Andersone. Foto: Rūdis Dancis.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis aprīļa pirmajā
nedēļā viesojās ASV. Vizītes
laikā VP R. Vējonis tikās ne tikai ar ASV prezidentu Donaldu
Trumpu Baltā namā, Vašingtonā, bet 6. un 7. aprīlī iegriezās
arī Ņujorkā.

69. gads

VP R. Vējoņa apmeklējumu
Ņujorkā palīdzēja organizēt
LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.
Daris Dēliņš

PBLA vēstule par Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likuma iecerētajiem grozījumiem
2018. gada 20.
aprīlī
Augsti
mam

godāja-

Latvijas Valsts prezidentam

Raimondam Vējoņa kungam
Ļoti cienījamai

Saeimas priekšsēdētājai

Inārai Mūrnieces kundzei

un Latvijas Republikas Saeimai
Augsti godājamam

Ministru prezidentam

Mārim Kučinska kungam

Atklāta vēstule par iecerētajiem
grozījumiem
Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas likumā

Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs,
ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze,
augsti godājamais
prezidenta kungs,

Ministru

godātie Saeimas deputāti,

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) vēlas paust ārzemēs dzīvojošās latviešu sabiedrības viedokli par iecerētajiem
grozījumiem Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas liku-

mā, kas 19. aprīlī ar Saeimas
balsojumu nodoti izskatīšanai
Saeimas komisijās.

Latviešu eveņģēliski luteriskā
baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL) daudzus gadu desmitus bijusi un joprojām ir mūsu
tautas garīgā vienotāja trimdā
un ārzemēs. Pēc neatkarības
atjaunošanas 1991. gadā gan
Latvijas evaņģēliski luteriskā
baznīca (LELB), gan LELBĀL
- abas vēsturiski un juridiski
- bija pirmskara Latvijas brīvvalsts ev. lut. baznīcas tiesību
pārmantotājas. Jau 1991. gadā
abas baznīcas vienojās virzīties uz vienu apvienotu latviešu
luterisko Baznīcu, bet realitātē

labi zināmu teoloģisko domstarpību dēļ (piemēram, sieviešu ordinēšanas jautājumos)
šī apvienošanās diemžēl nav
notikusi.

PBLA pilnībā nav pieņemami šobrīd iecerētie grozījumi
Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas likumā, jo tie tiek
izstrādāti priekšvēlēšanu gaisotnē, sarunās un likumprojekta izstrādē nepieaicinot otru
pusi - LELBĀL, turklāt likuma
grozījumu preambulā paredzot
LELB būt vienīgajai pirmskara Latvijas brīvvalsts ev. lut.
baznīcas tiesību pārmantotājai,
kā arī nepamatoti ierobežojot
LELB draudžu pašnoteikšanās

tiesības, izvēloties savu Baznīcas piederību (LELB vai LELBĀL).

Ar šādiem likuma grozījumiem
Saeima nevajadzīgi iejauktos
abu latviešu evaņģeliski luterisko baznīcu iekšējās attiecībās,
pilnīgi nepamatoti vienu no
viņām valstiski pasludinot par
likumīgu un ekskluzīvi pareizu, un tā vēl vairāk padziļinot
eksistējošo domstarpību plaisu,
un raisot arī plašāku neizpratni
un sarūgtinājumu ārzemju latviešu sabiedrībā.
Ar patiesu cieņu –

Kristīne Saulīte
PBLA priekšsēde

