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Sākas jaunais mācību gads!

“Mācības neizbēgami saistās
arī ar grūtībām un šķēršļu pārvarēšanu. Tomēr skolā iegūtās

Foto: LETA.

3. septembrī Latvijas skolās sākas 2018./2019. mācību gads.
Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prognozēm jaunajā mācību gadā vispārizglītojošajās dienas mācību
programmās mācīsies 203 883
skolēni, kas būs par 1230 skolēniem mazāk nekā pērn.

Valsts prezidents Raimonds
Vējonis jaunajā mācību gadā
skolēniem un studentiem novēl
tiekties pēc labākajiem mērķiem un tos sasniegt. Savā apsveikumā Vējonis pauž, ka ik
gadu pirmā skolas diena ir īpaša
Latvijas pedagogiem, daudziem
tūkstošiem bērnu, jauniešu un
viņu ģimenēm. Protams, skolēniem un studentiem ir mazliet žēl, ka vasaras brīvdienas
beigušās, tomēr spēcīgāka ir
sajūta, ka viņi nostājušies jauna piedzīvojuma priekšā, ko
sniegs iepazīšanās ar jauniem
draugiem un atkalredzēšanās
ar jau esošajiem, iespējas iegūt
jaunas zināšanas un izcīnīt jaunas uzvaras, norāda prezidents.

zināšanas un pieredze veido pamatus tam, lai mēs gūtu panākumus tālākajā dzīvē,” uzskata
prezidents, norādot, ka tieši
skolā ir iespēja tikt pie pirmajiem panākumiem, izceļoties
mācību olimpiādēs vai gūstot uzvaras sporta sacensībās.
“Katram skolēnam un studentam ir savi mērķi, kurus novēlu
sasniegt, jo Latvijai ir vajadzīgi
iedvesmojoši veiksmes stāsti,”
uzsver prezidents.
Tikmēr pedagogiem Vējonis

Mūžībā aizgājis Latvijas goda
konsuls Austrālijā Aleksandrs Gārša

atgādina, ka kvalitatīva izglītība ir bērnu un visu Latvijas iedzīvotāju panākumu pamats.
Ziņas no LETA

Gārša dzimis Latvijā, 1949.
gadā ieradies Austrālijā. Melburnas universitātē ieguva
augstāko izglītību mākslā un
tieslietās, kopš 1961. gada strā-

dāja par juristu firmā “Kahn un
Clahr”. Gārša bijis arī notārs
Viktorijas pavalstī. 2005. gadā
Gārša saņēmis Austrālijas ordeni par darbību “sabiedrības
labā, sniedzot juridisko palīdzību latviešu kopienas locekļiem
un organizācijām”. To jau kopš
1975. gada piešķir par devumu Austrālijai. Par nopelniem
valsts labā Gāršam piešķirts
arī Latvijas valsts apbalvojums
- Atzinības krusta III šķira.
LETA

APSVEICAM!

Laikraksts “Austrālijas Latvietis” ir bijis ar jums,
lasītāji, kopā jau 3390 reizes. Jau 70 gadus tas
ir iepazīstinājis letiņus visā plašajā pasaulē ar
jaunākajiem notikumiem gan šeit, gan aizjūrās.
“Austrālijas Latvietis” ir devis padomus, izklaidējis
un aprakstījis aktuālas problēmas, tas ir bijis ar
jums gan priekos, gan bēdās. Tagad, pēc ražīga,
70 gadu darba mūža, “Austrālijas Latvietis” dosies
pelnītā atpūtā. Pēdējais laikraksts iznāks šī gada 26.
septembrī. Apsveicam visus Austrālijas latviešus,
kas abonēja un lasīja, paldies tiem, kuri iesaistījās
“Austrālijas Latvieša” darbībā. Mēs visi varam lepoties, ka “Austrālijas Latvietis” ir varējis pastāvēt
tik ilgu laiku un tagad ieies vēsturē kā viens no
visvecākajiem laikrakstiem latviešu valodā.
Lasītāji, kuri vēlētos saņemt izklaidējoša satura ikmēneša laikrakstu ar īsiem aprakstiem un fotogrāfijām par notikumiem latviešu centros Austrālijā, krustvārdu mīklām, atjautības uzdevumiem, anekdotēm un citiem interesantiem notikumiem iz dzīves,
lūdzu sazinieties ar redakciju.

Lietuvā sāk publiskot dokumentus par
Sarkanās armijas noziegumiem

Lietuvas iedzīvotāju genocīda
un pretošanās kustības izpētes
centrs sācis publiskot dokumentus par Sarkanās armijas
noziegumiem Lietuvā - slepkavībām, izvarošanām un laupīšanām.

Šo dokumentu publiskošana
sākta brīdī, kad Lietuva atskatās uz okupācijas karaspēka
izvešanu no valsts tieši pirms
ceturtdaļgadsimta.

Interneta vietnē “Kgbveikla.
lt” paredzēts nodot atklātībai
okupācijas režīma institūciju
dokumentus par to veiktajām
represīvajām un vardarbīgajām
darbībām laikā no 1944. līdz
1953. gadam, nākotnē šīs hronoloģiskās robežas paplašinot,
bet šobrīd sākts publiskot dokumentus par Sarkanās armijas
darbībām Lietuvā no 1944. līdz
1949. gadam.

Mūžībā aizgājis ilggadējais
Latvijas goda konsuls Kērnsā,
Austrālijā - Aleksandrs Gārša.
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V) uzsvēris, ka viņa
ieguldījums latviešu kopienas
stiprināšanā un darbs Latvijas
labā ir nenovērtējams. Rinkēvičs izsaka līdzjūtību goda konsula ģimenei un draugiem.

gads

Šie dokumenti vēsta par to, kā
pēc padomju karaspēka ienākšanas Lietuvas Klaipēdas un
Šilutes apriņķos tika masveidā
izvarotas sievietes neatkarīgi
no viņu tautības un vecuma.

”Padomju karavīru patvaļa ieguva tādus apmērus, ka Lietuvas Komunistiskās partijas
Centrālkomitejas sekretārs (..)
vērsās pie padomju militārās vadības, lūdzot saukt pie kārtības
savus karavīrus un norādot, ka
šo laupīšanu un plosīšanās dēļ
Sarkanā armija pilnībā zaudēs
iedzīvotāju labvēlību. Taču tas
neko daudz nepalīdzēja - īpaši
brutāli laupīšanas un izvaroša-

nas gadījumi fiksēti Klaipēdas
novadā, kas tobrīd formāli bija
Vācijas teritorija, un padomju
karavīri vietējos iedzīvotājus
uzskatīja par vāciešiem. (..)
Tika izvarotas gan septiņdesmitgadīgas sirmgalves, gan
četrpadsmitgadīgas meitenes
- pat vecāku klātbūtnē,” teikts
Lietuvas iedzīvotāju genocīda
un pretošanās kustības izpētes
centra paziņojumā.
Dokumentos aprakstīta arī
piedzērušos padomju karavīru
šaudīšanās, kas prasījusi cilvēku upurus, ēku dedzināšana,
laupīšana un citi noziegumi.

“Karavīru patvaļa, masveida
laupīšanas, izvarošanas, slepkavības, represijas pret iedzīvotājiem, piespiedu mobilizācija padomju armijā izraisīja
Lietuvas iedzīvotāju pretošanos, sāka veidoties partizānu
vienības, kas cēlās cīņai ar padomju karavīriem. Partizāniem
galvenokārt nācās cīnīties ar
NKVD (PSRS Iekšlietu tautas
komisariāta) karaspēka daļām,
kas izcēlās ar īpašu nežēlību.
NKVD karaspēka daļas, īpaši robežsargi, rīkojot bruņotas
operācijas pret partizāniem,
dedzināja mājas, atņēma mantu, lopus, spīdzināja aizturētos
un bez tiesas sprieduma nošāva viņus kā bandītus,” norādīts
paziņojumā.
“Spēcīgs padomju karavīru
noziedzības vilnis sākās 1945.
gada vasarā, kad uz Lietuvu
tika pārvietotas karaspēka da-

ļas, kas līdz tam bija atradušās
Austrumprūsijā. Saskaņā ar
Lietuvas NKVD datiem ik dienas padomju karavīri izdarījuši vairākus simtus noziegumu,
bet pārtikas zagšana zemniekiem pat netika uzskatīta par
noziegumu. Aizejot no Lietuvas, padomju karavīri rīkoja
grautiņus, konkrēti 1945. gada
rudenī robežapsardzes pulks
sarīkoja īstu grautiņu Roķišķos. Karavīru bandas laupīja
ne tikai pilsētās, bet arī apkārtējos pagastos, izliekoties par
Lietuvas partizāniem. Lietuvas
NKVD (vēlāk Iekšlietu ministrija) pastāvīgi rakstīja sūdzības Baltijas kara apgabala komandierim par nepieņemamu
karavīru uzvedību, žūpošanu
un huligānismu, bet tas palīdzēja tikai īsu laiku. Karavīru
nekaunība īpaši pieauga 1948.
gadā - militāro iznīcinātāju piloti izklaidējoties šaudījās virs
cilvēku galvām, ganībās apšāva
lopus,” teikts paziņojumā.
Pēdējās padomju karaspēka daļas Lietuvu atstāja 1993. gada
31. augustā.
Pirmpublicējums LETA

