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Jaunais mācību gads ir sācies

Skolā iet mums ļoti patīk,

Aicinot mūs klasē iet.

Stundās rēķinām un lasām,

Ko vien nezinām, to prasām.
Gribam taču gudri kļūt,

Foto: Reinis Dancis.

Katru rītu draugus satikt.

Patīk mums kā zvaniņš dzied,

67. gads

Tāpēc vajag čakliem būt.
Novēlam visiem latviešu skoliņu skolēniem izturību, mācīties prieku un panākums mācībās! Lai ir vēlēšanās domāt,
iedziļināties, apgūt likumus un
mācīties visu, ko skolotājs dod.
Trenējiet gan savu prātu un atmiņu, gan ķermeni!

Lai vecākiem izdodas pamanīt
bērnu sasniegumus un tos uzslavēt! Lai izdodas savlaicīgi
pamanīt neveiksmes un būt par
galveno atbalstu to pārvarēšanā!
Redakcija

Latviešu diasporai
valodas mācīšanai
atvēl 200 000 eiro

Latviešu valodu ārpus Latvijas
robežām var apgūt 23 valstīs
apmēram 100 nedēļas nogales
skolās. Šim nolūkam Izglītības
un zinātnes ministrija ik gadu
paredz noteiktu summu gan šo
skolu materiālajam atbalstam,
gan nometņu un citu pasākumu
rīkošanai, un arī šogad Latviešu valodas aģentūrai (LVA)
piešķirti 200 000 eiro.
Nedēļas nogales skolu skaits ik
gadu mainās, taču visvairāk to
vienmēr ir bijis Eiropā – gandrīz pussimts (lielākā daļa Īrijā
un Lielbritānijā), tad seko ASV
ar pāris desmitiem, un zem
desmit skoliņām ir Austrālijā,
Kanādā un Krievijā, bet viena – Dienvidamerikā, skaidro
LVA Izglītības daļas metodiķe
Sanda Roze. Precīzu skaitli nosaukt neesot iespējams dažādu
iemeslu dēļ: skolas tiek slēgtas,
mainās personāls, nesazinās ar
LVA. Aģentūra jau trīs gadus
piešķīrusi tiešo līdzfinancējumu diasporas latviešu skolām.
Līdz šim tās tikušas izvēlētas
konkursa kārtībā, un arī šogad
paredzēts rīkoties tāpat.
2015. gadā bija izraudzītas 42
mācību iestādes, kas saņēma
kopumā 50 000 eiro (Eiropas
skolām 35 000 eiro, ārpus Eiropas, izņemot Krieviju – 15 000
eiro) telpu īrei, apdrošināšanai,
skolotāja ceļa izdevumu un citu
izmaksu kompensācijai. Arī
pasākumu rīkošanai atsevišķi
(Turpinājums 3. lpp.)

Esiet sveicināti pirmajā skolas
dienā!

Vasaras brīvdienas ir beigušās, un bija laiks Adelaides
skolēniem atsākt Latviešu skolas gaitas. Visi bērndārznieki,

skolnieki, skolotāji, vecāki un
vecvecāki tikās sestdienas rītā,
2016. gada 6. februārī plkst.
9.30 bērnudārza pagalmā.
Skolas diena sākās ar rotaļām
un dziesmiņām, kamēr vecāki
izpildīja skolas pieteikuma an-

ketas. Tad īsus vārdus pateica
skolas pārzine, Iveta Leitase
un skolas padomes priekšsēdis, Reinis Dancis. Iveta ziņoja
visiem, ka skolas temats šogad
būs Latviešu ēdieni. Pēc ātras
grupas fotografēšanās, Mārīte

Rumpe un Anita Butcher ieslēdza maisītājus un sagatavoja garšīgus piena kokteiļus ar
ogām, banāniem, sulu, saldējumu un pienu.

40 audzēkņu vecumā no 5 g.v.
līdz 12 g.v. un bija liela labsajūta zālē un prieks, ka ģimenes
tik kuplā skaitā vēl redzēja nozīmi un vajadzību saviem bērniem mācīt latviešu valodu un
kultūru.

dalījušies Latvijas Valsts bibliotēkas lasīšanas izaicinājumā,
Bērnu žūrija. Tad bērni palika
uz kopējo dejošanas stundu,
pirms sadalījās pa klasītēm uz
latviešu valodas stundām savās
jaunajās grupiņās.
Skolu nobeidzot, skolas saime

Reinis Dancis

Daugavas skolas saime pirmajā skolas dienā. Foto: Andrejs Kristovskis.

Mācību gads Melburnā atsākās 2016.gada 7.februārī. Savu
darbību no paša rīta iesāka
Melburnas Latviešu vidusskolas audzēkņi, kopā ar gaidu un
skautu vienībām, Melburnas
Latviešu nama pagalmā uzvelkot karoga mastā Latvijas valsts
karogu. Atklāšanas vārdus tei-

ca vadītājs Arnis Vējiņš, kā arī
MLV vadītāja Bite Švolmane.
Vēlāk no rīta savu mācību gadu
iesāka arī MLB Daugavas skolas audzēkņi. Skolas atklāšanā
karogu zālē ienesa 8.klases audzēkņi Ingus Sveilis, Astrīda
Birzule, Ingrīda Dārziņa un
Elissa Saliņa. Bija sanākuši ap

Tika apbalvoti vairāki skolēni,
kuri pagājušajā gadā bija pie-

(Turpinājums 3. lpp.)

