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LR Valsts prezidents
Raimonds Vējonis Ņujorkā

Baraku Obamu un Obama kundzi. Notika vairākas divpusējās
tikšanās, pieņemšana Ņujorkas
latviešu kopienā, kā arī Valsts
prezidents apmeklēja piemiņas
memoriālu “9/11 Memorial”
un mūzeju, un sniedza interviju laikrakstam “Wall Street
Journal”.
Daris Dēliņš

No kr.: LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš, LR VP Raimonds Vējonis
un LR pilnvarotais vēstnieks Jānis Mažeiks pie Apvienotām nācijām (ANO).
Foto: Gusts Kikusts, VP kancelejas preses nodaļas vadītājs.

LR Valsts prezidents Raimonds
Vējonis apmeklēja Ņujorku
savā pirmā darba vizītē ASV
no 24. septembra līdz 30. septembrim. Vizītes laikā Valsts
prezidents R. Vējonis piedalījās
Apvienoto Nāciju Organizāciju
Ģenerālās Asamblejas 70. sesijā, kur teica runu un tikās ar
citiem citu valstu vadītājiem,
to skaitā ar ASV prezidentu

Koncerts un pieņemšana Ņujorkā

29. septembrī Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecībā
Apvienoto Nāciju Organizā-

67. gads

cijā (ANO), Ņujorkā, notika
pieņemšana par godu Latvijas
Valsts prezidentam, Raimon-

No kreisās: LR goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš, altiste
un profesore Andra Dārziņa un Daris Gunārs Dēliņš, LR goda konsuls
Ņujorkā. Foto: Jāņa Dēliņa personīgais archīvs.

LATVIJAS UNIVERSITĀTEI 96 GADI
S!K!K! 27. septembrī 2015. g.
piemin LU dibināšanu

Latvieši vienmēr ir tiekušies
pēc izglītības, jo sapratuši, ka
izglītība ir labklājības pamats,
un tādēļ jau 1919. gadā, tikai
gadu pēc Latvijas brīvvalsts
dibināšanas, Rīgā dibinājās
arī Latvijas Universitāte. Nu
latviešiem vairs nevajadzēja
braukt uz Tērbatu, Pēterpili vai
Maskavu, lai iegūtu augstākās
zināšanas kādā svešā valodā;
nu bija iespēja to darīt savās
mājās, turklāt, mūsu pašu mīļajā latviešu valodā. Latviešu
tauta dzīvoja un izglītojās savā
zemē un valodā, mācījās to mīlēt un cienīt.

Pēc deviņdesmit sešiem gadiem
vēl arvien ir aktuāls jautājums
par latviešu valodu, jo senāk
polītisku, bet tagad ekonomis- Svētku runātāja Daina Grosa. Foto: Ilze Ostrovska.
ku iemeslu dēļ, latviešu tauta ir
izkaisīta pa visu plašo pasauli, latviskā izglītībā. Viņa ir PBLA Francijā, Krievijā un, protams,
un emigrantu bērniem draud izglītības padomes locekle, Lielbritānijā un Īrijā. Kur gan
asimilācija un tēvu valodas LAAJ skolu nozares vadītāja, visur neatrodas latvieši! Bērpazaudēšana. Pēckara trimda, Latvians online dibinātāja un ni ir ar ļoti dažādiem valodas
ko raksturoja polītiskie bēgļi, galvenā redaktore. Viņa ar visu līmeņiem, un ne vienmēr skopiedzīvojusi jau trešo paaudzi, ģimeni turpat piecus gadus no- lotāji ir profesionāli paidagogi.
bet tai kopš 1991. gada pievie- dzīvoja Latvijā, kur iesaistījās Tādēļ ir ļoti svarīgi atbalstīt
nojušies ekonomiskie bēgļi, latviskā izglītībā. Viņas lielā skolotāju konferences, lai paši
kas savā zemē nespēj nopelnīt interese—latviešu skolu situā- skolotāji varētu izglītoties. Latcilvēkam cienīgu iztiku. Liela cija pasaulē, un kā Latvijas vijas valsts beidzot sāk atzīt, ka
daļa šo ļaužu nemaz netaisās valsts atbalsta latvisko izglītību pastāv problēma, un ja negrib
pazaudēt veselu paaudzi, tad
atgriezties dzimtenē, un viņu diasporā.
bērniem latviešu valoda ir kļu- Izrādās, ka Latvijas valsts tikai jaunajām skolām un skolotājiem vajadzīga palīdzība.
vusi par svešvalodu.
2012. gadā sāka paplašināti un
Savā akadēmiskā runā LU dibi- nopietni interesēties par bērnu Jaunā emigrācija ar katru gadu
nāšanas piemiņas sarīkojumā, latvisko izglītību ārpus Latvi- pieaug; ārpus Latvijas dzīvo
Adelaidē, kuru šogad organizē- jas, un tikai tāpēc, ka izkaisītā 370 000 latvieši; kopš brīvīja Studenšu korporāciju kopa, tauta to pieprasīja. Ir dibināju- bas atgūšanas, Latviju atstājupārskatu par latviešu izglītību šās skolas tādās zemēs kā Nor- ši aptuveni 220 000, no tiem
diasporā sniedza Daina Grosa, vēģijā, Somijā, Spānijā, Itālijā, galvenokārt darba spējīgi pilKorp! Spīdola. Dainai ir plaša Austrijā, Islandē, Luksembur- soņi, no kuriem 30% netaisās
pieredze latviešu sabiedrībā un gā, Šveicē, Nīderlandē, Gruzijā, (Turpinājums 7. lpp.)
dam Vējonim. Valsts prezidentu ar kundzi Ivetu Vējoni Latvijas territorijā Ņujorkā sagaidīja
Latvijas vēstnieks ANO, Jānis
Mažeiks un viņa kundze Dace
Mažeika. Viesu vidū bija arī
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas goda
konsuls Ņujorkā Daris Gunārs
Dēliņš, Latvijas goda konsuls
Filadelfijā Džons Medveckis,
Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš kā arī
ap 30 Ņujorkas un Ņūdžersijas
latviešu. Pēc vēstnieka J. Mažeika ievada vārdiem, klātesošie noklausījās altistes Andras
Dārziņas koncerta programmu,
Venta Zilberta klavieru pavadījumā. Programmā tika atskaņoti Roberta Šūmaņa un Emīla
Dārziņa darbi. Andra Dārziņa
1993. gadā kļuva par altu grupas koncertmeistari
(Turpinājums 6. lpp.)

***

Svētdien, 20. septembrī Melburnas Latviešu namā notika MLB un
Melburnas latviešu akadēmiskās saimes rīkotais Latvijas universitātes
96 gadu atceres sarīkojums. Akadēmisko runu sniedza Dr. Andris
Dārziņš, priekšnesumu Līvija Judge.
No kreisās: Dr. Andris Dārziņš, Roberts Birze, Līvija Judge un Juris
Drēziņš. Foto: Iveta Laine.

