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Latvijas vēstnieka Austrālijā un Jaunzēlandē un Latvijas
uzņēmēju delegācijas vizīte Melburnā
Tirdzniecības delegācijas sastāvā bija pārstāvji no Latvijas Finieris, Euro Trains Ltd,
Riga Commercial Port, Latvian Electrical Engineering and
Electronics Industry Association (Letera), SAF Technika,
Latvian Traders’ Association,
Latvian Chamber of Commerce
un Employers Confederation of
Latvia. Rīta semināru Latvijas
uzņēmējiem ievadīja un vadīja
LIAA pārstāve Jūlija Marcinska. Sekoja Latvijas vēstnieka Austrālijā un Jaunzēlandē
Andra Teikmaņa uzruna, kurā

LAAJ prezidija priekšsēde Kristīne Saulīte un Latvijas vēstnieks Austrālijā un
Jaunzēlandē Andris Teikmanis Melburnas Latviešu namā šī gada 7. decembrī.
Foto: Jānis Dēliņš.

Šī gada 7. decembrī Latvijas
vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē, Andris Teikmanis, un
11 Latvijas uzņēmēji pulcējās
Viktorijas pavalsts Tirdzniecības veicināšanas departamenta telpās Melburnas centrā, lai
piedalītos Latvijas vēstnieka
un Latvijas investīciju un attīstību aģentūras (LIAA) rīkotajā
Latvijas tirdzniecības misijas
vizītes Austrālijā pirmās dienas programmā. Goda konsuls
Melburnā Jānis Roberts Dēliņš
bija atbildīgs par uzņēmēju
rīta programmas izveidošanu.

viņš akcentēja Latvijas ekonomisko izaugsmi un eksporta
potenciālu. Latvijas uzņēmējus
uzrunāja Viktorijas Tirdzniecības veicināšanas departamenta izpilddirektors Džordžs Di
Skala (George Di Scala,) “ITS
Global “ rīkotājdirektors Elens
Okslijs (Alan Oxley) un Austrālijas Baltiešu Tirdzniecības
kameras priekšsēdis Dāvids
Dārziņš. Seminārā piedalījās
arī Austrālijas Baltiešu Tirdzniecības kameras valdes loceklis Kārlis Kasparsons un uzņēmējs Alnis Druva.

7. decembra pēcpusdienā Latvijas uzņēmējiem bija individuālās tikšanās ar iespējamiem
sadarbības partneriem Melburnā, bet Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis, goda konsula
Jāņa Roberta Dēliņa, Dāvida
Dārziņa un Kārļa Kasparsona
pavadībā, apmeklēja Melburnas Latviešu namu, MLB bibliotēku un Daugavas skolas telpas. MLNK valdes priekšsēdis
Kārlis Kasparsons Latvijas
vēstniekam pastāstīja par Melburnas Latviešu nama vēsturi
un projektiem, kuri veikti pēdējos gados. Vēstniekam bija arī
iespēja tikties Latviešu namā
ar LAAJ prezidija priekšsēdi
Kristīni Saulīti. 8. decembrī
vēstnieks kopā ar tirdzniecības
delegāciju devās uz Adelaidi,
kur turpinājās Austrālijas apmeklējuma vizīte. Delegācija
apmeklēs arī Sidneju, Oklandi
un Singapūru.
Jānis Roberts Dēliņš
LR goda konsuls Melburnā

“Man ir liels prieks laist pasaulē vēl četrus Latvijas mīlētājus”,
tā teica MLB Daugavas skolas
pārzine, Līga Dārziņa, sestdien,
5. decembrī Daugavas skolas
izlaidumā. Absolventi šogad
bija Fēlikss Baumanis, Zandis
Baumanis, Oskars Cīrulis un
Lūkas Kalējs.

žādos līmeņos, un skola pieņem
katru, kas grib skolā mācīties.
Darbojās arī 19 skolotāji ar
pilnu vai daļu laika slodzi bet,

diemžēl, šī gada beigās no skolas aizies trīs latviešu valodas
skolotāji. Skola meklē jaunus
(Turpinājums 6. lpp.)

Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē bija sanākuši mūsu
latviešu sabiedrības organizāciju pārstāvji, kopā ar skolas
saimi un absolventu radiem un
draugiem. Sarīkojumu ar svētbrīdi ievadīja mācītājs Dainis
Markovskis un mudināja absolventus neskatīties zemē, bet
gan skatīties cilvēkiem acīs un
kļūt par nozīmīgiem sabiedrības dalībniekiem.
Sekoja Skolas padomes priekšsēdes, Māras Rumpes, darbības
gada pārskats. Skolā šogad ir
46 audzēkņi ar zināšanām da-

67. gads

MLB Daugavas skolas pārzine Līga Dārziņa ar šī gada absolventiem
Lūkasu Kalēju, Oskaru Cīruli, Zandi Baumani un Fēliksu Baumani.
Foto: Roberts Birze.

Valsts prezidenta dzīvesbiedre
Iveta Vējones kundze kļūst par
latviešu diasporas skolu patronesi

Atsaucoties Pasaules Brīvo
latviešu apvienības Izglītības
padomes aicinājumam, Valsts
prezidenta dzīvesbiedre ir piekritusi kļūt par latviešu diasporas skolu patronesi, uzņemoties
rūpes par latviešu bērniem,
jauniešiem un skolotājiem visā
plašajā pasaulē. Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis ir
uzsvēris, ka sadarbība ar diasporu ir viena no viņa darbības
prioritātēm, Valsts prezidenta
kundzes apņēmība uzņemties
šo atbildību būs nenovērtējams
atbalsts latviskās izglītības veicināšanā ārpus Latvijas.
Plānots, ka Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējones
kundze, piedaloties ārvalstu
vizītēs, apmeklēs attiecīgo valstu diasporas nedēļas nogales
skolas, tiksies ar to pārstāvjiem
un piedalīsies diasporas nedēļas skolu aktuālo jautājumu apspriešanā.

Latviešu nedēļas nogales skolas
ārvalstīs pastāv jau vairāk nekā
60 gadus. Tās daudzu gadu desmitu garumā ir bijušas latviešu
sabiedrības izglītības un kultūras centri, kuros jaunajai paaudzei sniegta iespēja apgūt latviešu valodu, literātūru, vēsturi
un daudzus citus priekšmetus,
lai uzturētu dzīvu latviskumu
laikā, kad Latvija bija naidīgas
varas pakļautībā, un veicinātu
un saglabātu saikni ar Latviju
pašlaik, kad mūsdienu globālajā kontekstā var runāt par Latvijas tautu visā plašajā pasaulē.
Pašlaik pasaulē ir ap 100 latviešu diasporas skolu, kurās kopējais skolēnu skaits ir gandrīz
2000 bērnu un jauniešu. Skolu
un skolēnu skaits pastāvīgi tur-

pina palielināties.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomei ir svarīga loma ārvalstu un Latvijas
izglītības institūciju sadarbības
veicināšanā. PBLA Izglītības
padome izveidota 1976. gadā,
lai veicinātu un koordinētu
latvisko izglītības darbu ārpus
Latvijas. Padome sadarbojas ar
latviešu mītņu zemju centrālo
organizāciju Izglītības nozarēm, apkopojot un izplatot informāciju, rīkojot globālas izglītības darbinieku konferences
un koordinējot izglītības darbu
ārpus Latvijas. Kopš 1990. gada
Izglītības padome aktīvi sadarbojas ar Latvijas atbildīgajām
institūcijām un īsteno dažādus
izglītības projektus Latvijā un
ārpus tās. Padomes locekļi ir
dažādo mītņu zemju centrālo
organizāciju Izglītības nozaru
vadītāji.
Jānis Andersons
PBLA pārstāvniecības
vadītājs

Straujuma atkāpjas

Ministru prezidente Laimdota
Straujuma (V) 7. decembrī pēc
tikšanās ar Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni paziņojusi
par savu atkāpšanos. Straujumas tikšanās ar prezidentu nebija plānota, un tā no rīta pieteikta pēc Straujumas lūguma.

Straujuma uzrunas laikā teica,
ka kopumā valsts ir labā stāvoklī. Runājot par valdības darbu,
Straujuma uzsvēra, ka tās vadībā ir pieņemti divi budžeti un
veiksmīgi aizvadīta ES Padomes prezidentūra. «Uzskatu, ka
ir nepieciešamas jaunas idejas,
jauns pienesums un enerģija,
lai padarītu iesāktos darbus,»
teica Straujuma.

Straujuma kā sava darba turpinātāju redz iekšlietu ministru
Rihardu Kozlovski (V). «Es
personīgi redzu cilvēku, kas
varētu pārņemt iesāktos darbus. Viņš ir pierādījis, ka grūtos brīžos ir gatavs uzņemties
atbildību,» atzina premjēre.

Ministru prezidente Laimdota
Straujuma atzīst, ka lēmums
par demisiju bijis pārdomāts.
Premjērministre norādīja, ka ir
noslēdzies zināms laika posms
un, lai valsts varētu aktīvi virzīties uz priekšu, valdība ir «jārestartē». «Uz priekšu darāmā
cēlienā ir jānāk jauniem cilvēkiem,» teica polītiķe. [...]
tvnet.lv

