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Valsts prezidents pasniedz
akreditācijas vēstules jaunajiem
Latvijas vēstniekiem ārvalstīs

Valsts prezidents Raimonds
Vējonis 2017. gada 28. jūlijā,
pasniedza akreditācijas vēstules jaunajiem Latvijas vēstniekiem ārvalstīs.

Savukārt 2017. gada 25. jūlijā
akreditācijas vēstules tika pasniegtas Latvijas vēstniekam
Zviedrijas Karalistē Marģeram
Kramam, Latvijas vēstniecei
Norvēģijas Karalistē Judītei
Dobelei, Latvijas vēstniekam
Īrijā Jānim Sīlim, Latvijas
vēstniekam Polijas Republikā
Edgaram Bondaram un Latvijas vēstniecei Japānā Dacei
Treijai-Masī.
president.lv

Latvijai joprojām nav vēstniecības Austrālijā, lai gan šajā
valstī dzīvo ap 24 000 latviešu.
Uzmanību uz šo faktu, pārstāvot latviešu kopienu Austrālijā,
vērsa Latvijas Goda konsuls
Kērnsā Aleksandrs Gārša. Ārlietu ministrija gan atbild, ka
vēstniecības atvēršana Austrālijā esot naudas jautājums.

“Latvieši Austrālijā gaidīja, ka
drīz pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas Austrālijas galvaspilsētā Kanberā atvērs atjaunotās
Latvijas vēstniecību. Šā notikuma gaidītāji ļoti labi saprata,
ka priekšroka būs jādod Latvijai svarīgākām zemēm – ASV,
Vācijai, Francijai, Krievijai un
citām. Apjauta un saprata, ka
mazliet būs jāpagaida. Latvieši

Kursi diasporas latviešu skolu skolotājiem

Ir aizvadīts
lielākais diasporas latviešu skolu gada
pasākums –
Latviešu valodas aģentūras
(LVA) organizētie profesionālās pilnveides kursi, kas notika šī gada 25.–27. jūlijā. LVA
diasporas skolotāju kursi šogad
kopā pulcēja vairāk nekā 50
diasporas skolotājus un izglītības darbiniekus no 15 valstīm.

Pirmajā dienā, kas aizritēja Cēsīs, diasporas skolotājus sveica
ar diasporas politikas īstenošanu saistīto Latvijas institūciju
pārstāvji, kā arī LVA sadarbības partneri – Pasaules Brīvo
latviešu apvienība un Eiropas
Latviešu apvienība. Savā atklāšanas runā LVA direktors Jānis
Valdmanis iezīmēja situāciju,
kas šobrīd nosaka diasporas
izglītības politiku – latviešu
valoda diasporā aizvien vairāk
zaudē savas dzimtās valodas
pozīcijas, kļūstot par svešvalodu. Tas ir būtisks nosacījums,
ko LVA ņem vērā, izstrādā-

jot diasporas skolām mācību
materiālus, kā arī tālmācības
platformu, kas latviešu valodas
apguvi padarīs daudz pieejamāku. Ar šiem jaunajiem apstākļiem ir jārēķinās arī pašiem
skolotājiem un jābūt atvērtiem
mācību metožu izvēlē. Īpaši Jānis Valdmanis izcēla LVA uzsākto praksi mācību materiālu
veidošanā iesaistīt pašus diasporas skolu pārstāvjus, kā arī
rosināja skolotājus sadarboties
ar LVA, lai nodrošinātu tiešo
neatgriezenisko saiti.

Aizkustinošs brīdis ikvienam
atklāšanas ceremonijas dalībniekam bija Latvijas simtgades
karoga godināšana un iepazīšanās ar tā meistari Dagniju
Kupči. Dienas ieskaņā atzinīgi
tika novērtēta viesošanās Cēsu
Jaunajā sākumskolā, kur radošā gaisotnē skolas inovatīvie
pedagogi dalījās ar praktiskiem
ieteikumiem un laipni ievadīja
profesionālajos
noslēpumos.
Pēc tam diasporas skolotāji dalījās grupās un devās apceļot
vairākus Cēsu iedvesmas un
pieredzes punktus – Zinātkā-

res centru “Z(in)oo”, Pasaules
Latviešu mākslas centru, Audēju darbnīcu “Vēverīšas” un
Koprades telpu “Skola6”.

Otro kursu dienu diasporas
skolotāji aizvadīja Latvijas Universitātes konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”, kur
meistardarbnīcās apguva domāšanā un iztēlē balstītu pieeju
runas attīstībai, teatrālo rotaļu
izmantojumu latviešu valodas
apguvē un radošo rakstītprasmi. Skolotāji atzinīgi novērtēja
arī LVA piedāvāto eksperimentu – meistraklasi laikmetīgajā
dejā. Dienu skanīgi noslēdza
Edgara Lipora un Lilijas Liporas vadītais daudzinājums valodai pie “Ratnieku” dižozola.
Kursu noslēguma dienā diasporas skolotāji iepazinās ar praktiskiem ieteikumiem, kā pārvarēt diasporas skolēnu dubultās
identitātes radītos izaicinājumus, uzzināja par LVA uzsākto tālmācības skolu ClassFlow
vidē, kā arī citus noderīgus jaunumus.
Aija Otomere

Foto: Aija Otomere.

Akreditācijas vēstuļu pasniegšana Latvijas vēstniecei Japānā Dacei Treijai-Masī.
Foto: president.lv

Akreditācijas vēstules tika pasniegtas Latvijas vēstniecei
Vācijas Federatīvajā Republikā
Ingai Skujiņai, Latvijas vēstniecei Austrijas Republikā Veronikai Ertei un Latvijas vēstniekam Uzbekistānas Republikā
Mihailam Popkovam.

69. gads

ĀM atbilde: būs nauda, būs vēstniecība Austrālijā

Austrālijā priecājās, kad Latvija atvēra vēstniecību trešajā lielākajā latviešu kopienas zemē
Kanādā. Priecājās par to, ka
nu beidzot būs kārta Austrālijai. Bet tas nav noticis, latvieši
Austrālijā šķiet aizmirsti, sarūgtinājums un vilšanās sajūta
pieaug,” raksta A. Gārša. Viņš
paudis visu Latvijas Goda konsulu Austrālijā nostāju. Vēstniecību nevarot aizstāt Goda
konsuli un pat oficiāls Latvijas
ģenerālkonsulāts. Austrālijas
latviešu ieskatā, ir neiespējami
un apvainojoši Latvijas pilsoņiem pasu izdošanas un atjaunošanas lietās doties uz tūkstošiem kilometru tālo Tokiju vai

Rīgu.

Par Austrālijas latviešu aicinājumu “LA” aicināja izteikties ārlietu ministru Edgaru
Rinkēviču, taču viņš atrodas
atvaļinājumā. Atbildi sniedza
ministra padomnieks Mārtiņš
Drēģeris. Šogad ārlietu dienests neplānojot atvērt jaunu
Latvijas vēstniecību, un tas
esot finanšu jautājums. Par to
plānots lemt ne ātrāk kā 2019.
gada budžeta kontekstā, taču
jautājums par diplomātiskās
pārstāvniecības atvēršanu Austrālijā joprojām esot aktuāls.
Pēc Ārlietu ministrijas plāna
par diplomātisko pārstāvniecību tīkla attīstību līdz 2020. ga-

dam, Austrālijā, iespējams, tiks
atvērts ģenerālkonsulāts. “No
politiskā, ekonomiskā un arī
praktiskā aspekta būtu jāatver
Latvijas vēstniecība Kanberā,
savukārt konsulāts – Sidnejā,
jo šī pilsēta ir viens no lielākajiem biznesa un uzņēmējdarbības centriem. Savukārt latviešu
diaspora dzīvo ne tikai Sidnejā,
bet visā Austrālijā, piemēram,
Adelaidā, Melburnā, Pērtā un
citur,” spriež M. Drēģeris.

Ministra padomnieks atgādina, ka valdības un Saeimas
ziņā ir lemt par labu vēstniecības atvēršanai Kanberā, bet
tas nedrīkstot notikt “ķeksīša”
pēc. M. Drēģeris argumentē, ka

viens cilvēks, piemēram, vēstnieks, nevar nodrošināt pilnīgu
Latvijas valsts interešu pārstāvību – politiski, ekonomikas
jomā, kā arī veikt konsulāros
pienākumus un strādāt ar tautiešiem. Vienas pārstāvniecības
atvēršana izmaksājot ap 900
000 eiro, un tas ir atkarīgs no
konkrētā reģiona pasaulē utt.
Savukārt pārstāvniecības uzturēšana gadā izmaksā vismaz
500 000 eiro, kas atkarīgs no
konkrētiem uzdevumiem un
personāla lieluma, piemēram,
izdevumi būs atšķirīgi nelielai
Latvijas vēstniecībai Ungārijā
un apjomīgākajai Latvijas pārstāvniecībai ES Briselē.
Ģirts Vikmanis,
LA

