2019. gada aprīļa apkārtraksts

Turpmākie pasākumi
Ceturtdien, 2019. gada 9. maijā Temā
ciemosies Latvijas vēstniece Dānijā Alda
Vanaga.
Pasākums notiks plkst. 19.30
Temas Tautasnamā
Uzreiz pēc tikšanās – sadraudzības biedrības
kopsapulce

Biedrības loceklis?
Temas - Gulbenes Sadraudzības biedrība ir aktīva
biedrība, kas cenšas kopā sasaistīt dažādas kultūras.
Tas notiek caur dažādām personīgām tikšanās
reizēm, kultūrapmaiņu un priekšlasījumiem par
īpašiem latviskiem apstākļiem.

Ciemosies Latvijas vēstniece

Ceturtdien, 2019. gada 9. maijā pie mums viesosies
Latvijas vēstniece Dānijā Alda Vanaga.
Pasākums ir turpinājums Latvijas 100-gades
svinībām, kas notika 2018. gada rudenī.
Kopā ar vēstnieci pie mums viesosies arī Latvijas
tirdzniecības atašejs Gints Norlinds.
Tikšanās sākums 19.30. Pasākums notiks Temas
tautasnamā.

Vai Tev/jums ir vēlēšanās būt biedrības loceklim?
Tad iemaksā biedranaudu,skat. zemāk:

Vēstniece stāstīs par aktuālo politisko un ekonomisko
situāciju Latvijā – un protams pieskarsies arī
sadarbībai ar Dāniju un ES.
Esiet mīļi aicināti!

Neaizmirsti iemaksāt biedranaudu
par 2019. gadu!
Summa:

100 kr. par personu

200 kr. fpar ģimeni/iestādi

Viesi apskatīs arī Silkeborgas Vēstures muzeju, Jōrna
muzeju un uzņēmumu Silkeborg Spåntagning, kam ir
nodaļa Liepājā.
Pēc vēstnieces vēlēšanās noorganizēta arī kāpšana
Dānijas augstākajā virsotnē Himmelbergā.

Nauda iemaksājama:
Reg.nr. 2380 konto 3485237428.
Naizmirsti savu vārdu un adresi!

Apkārtrakstu izdod er TemasGulbenes Sadraudzības biedrība

Privāta biedrība sadraudzības veicināšanai starp
Temu un Gulbeni.
Priekšsēdētājs Nilss Uldēls-J esens, Tema
Priekšsēd. vietnieks Ōle Peder sens, Tema
Kasiere Kārena Šjōringa, Tema
Signe Finka, Tema
Ērlings Bierkbaks, Tema
Bents Jūls, Tema

Aicinājums uz kopsapulci

Atbilstoši statūtiem aicinām uz kopsapulci, kas
notiks 2019. gada 9. maijā.
Kopsapulce notiks uzreiz pēc tikšanās ar
Latvijas vēstnieci.
Kopsapulce notiks Temas Tautasnamā.

Apturēta Krievijas TV sabiedrības
darbība

Turpmākā sadarbība

Latvija apvaino Krievijas TV sabiedrību Rossija
RTR porpagandas izvērsšanā pret Ukrainu.
Tādēļ Baltijas valstis uz trim mēnešiem
pārtraukuši raidīt šīs sabiedrības programmas.
Lieguma mērķis ir motivēt ārzemju
elektroniskos saziņas līdzekļus turpmāk ievērot
Latvijas likumus. Rossija RTR ir reģistrēta
Zviedrijā.

Kad pagājšvasar ciemojāmies Gulbenē, mums bija
iespējas apspriest arī turpmākās sadarbības iespējas
starp Gulbeni/Gulbenes pašavldību un sadraudzības
biedrību/Silkeborgas komūnu.
Sadarbības iespējas, kurās mūsu biedrība varētu būt
vidutājs nepieciešamo dialogu risināšanā un
kontaktu veidošanā.
Marta sākumā saņēmām ziņu no Gulbenes
pašvaldības, kas vēlējās noorganizēt pieredzes
apmaiņas vizīti ar Silkeborgas komūnu. Vizīte tiktu
finansēta ar Ziemeļvalstu Ministrijas padomes fonda
«Nordic and Baltic Mobility Programme for Public
Administration« šādiem projektiem atvēlēto naudu.
Gulbenes pašvaldība vēlējās pieredzes apmaiņas
programmu enerģijas efektivitātes un vides
aizsardzības sfērās kā arī attiecībā uz to, kā
Silkeborgas komūnā noris iekšējā komunikācija.
Silkeborgas komūna ir piekritusi piedalīties šādā
apmaiņā.
Diemžēl norunu neizdevās realizēt sakarā ar to, ka
tika nokavēts dokumentu iesniegšanas datums. Taču
Gulbenes pašvaldība tomēr vēlētos realizēt šo
norunu ar sadraudzības biedrības palīdzību. Tiek
plānots, ka apmaiņa notiks 2019. gada vasarā.

«Barikāžu diena«

1991. gada janvārī Baltijas valstu galvaspilsētās
pulcējās ļaudis no tuvienes un tālienes un cēla
barikādes ap stratēģiski svarīgiem objektiem –
piemēram ap savas valdības ēku un radionamu.
Rīgas ielās šajā laikā bija apmēram 700.000
demonstrantu.
Līdzīgi kā mēs Dānijā ar svecīšu aizdegšanu
atzīmējam 1945. gada uzvaras dienu 4. maiju,
Latvijā tiek svinēta «barikāžu diena«.
Dedzinot barikādes un aizdedzot svecītes ļaudis
atceras tos, kas zaudēja dzīvību toreizējos
notikumos.

