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Akreditēta Latvijas vēstniece Japānā
Dace Treija-Masī

6. septembrī Latvijas ārkārtējā
un pilnvarotā vēstniece Dace
Treija-Masī svinīgā ceremonijā
iesniedza akreditācijas vēstuli
Japānas imperatoram Akihito.

Sarunas laikā ar imperatoru
vēstniece D. Treija-Masī nodeva laba vēlējumus no Latvijas
Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa.

69. gads

Imperators Akihito pauda gandarījumu par Latvijas un Japānas labo savstarpējo sadarbību
un atzīmēja aizvien pieaugošo
attiecību dinamiku politikas,
izglītības, kultūras un ekonomikas jomās. Ar patiesu prieku viņš atsauca atmiņā vizīti
Latvijā 2007. gadā, no kuras
viņam atmiņā īpaši palikušas

sirsnīgās sarunas ar eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu,
kora priekšnesums Latvijas
Universitātē, Brīvības pieminekļa un Latvijas Okupācijas
muzeja apmeklējums.
Vēstnieces akreditācijas ceremonija notika Imperatora pilī
Tokijā.
mfa.gov.lv

Pārzeltītas Brīvības pieminekļa zvaigznes

Restaurējot Brīvības pieminekli, darbu veicējiem no jauna nācies ar zeltu pārklāt trīs
zelta zvaigznes. Neparedzētos
darbus nācies veikt, jo putni ar
nagiem zelta kārtiņu bija noskrāpējuši.
«Nebija paredzēta zvaigžņu zeltīšana. Likās, ka stāvoklis būs
labāks. Ar dronu piebraucām,
apskatījāmies zvaigznes. It kā
kārtībā, bet tad, kad uzcēlām
sastatnes līdz augšai, zeltījums
pilnībā bija pazudis uz augšējām virsmām, kas pakļautas visiem putniem, nagiem. Zeltījumu pilnībā atjaunoja, jo viņš ir
līdz grunts daļai nost, » atklāja
restaurācijas darbu vadītājs Edgars Janočko. Tomēr šie neparedzētie darbi kopējās remonta
izmaksas nepalielināšot.
Lielākā daļa sastatņu ap Brīvības pieminekli jau ir demontētas, taču restaurācijas darbi vēl
nav pat pusē. Šobrīd ir pabeigta
pieminekļa obeliska protezēšana un Brīvības statujas labošana, un darbi turpinās jau piemi-

nekļa pakājē un iekšpusē. Tiek
nomainītas visas šuves un šis
darbs prasa īpašu rūpību.

Līgums paredz, ka Brīvības
pieminekļa apkopes darbi jāpaveic līdz 20. oktobrim, bet
restauratori sola tos paveikt
nedēļu ātrāk. Valstiskuma un
neatkarības simbola sapošana
valsts simtgades priekšvakarā
izmaksās nepilnus 200 tūkstošus eiro, un nākamā kosmētiskā uzpošana varētu notikt pēc
desmit gadiem.
Pēdējo reizi Brīvības piemineklim pilna apkope - no pašas
lejas līdz augšai - tika veikta
pirms 16 gadiem. Taču pieminekļa pēdējā apkope tika veikta
2006. gadā, kad zvaigznes tika
attīrītas un to bojātais zeltījums
atjaunots restaurācijas darbnīcā. Tolaik, lai atbaidītu putnus,
pie zvaigznēm tika uzstādīts
speciāls kustības un skaņas
sensors, kas gan vēlāk izrādījās
savas funkcijas nepildīja.
apollo.lv
Foto: Ieva Čīka/LETA.

«Le Monde» Baltijas valstis apzīmē kā
«bijušās PSRS republikas»

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Foto: LETA.

Francijas izdevuma «Le Monde» vienā no septembra numuriem kādam rakstam pievienota
karte, kurā Baltijas valstis apzīmētas kā «bijušās Padomju
Savienības republikas», tādēļ

Baltijas valstu vēstnieki Francijā nosūtījuši vēstuli izdevuma
redakciju direktoram, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).
Ministrijā skaidroja, ka šī gada

7. septembrī pēc Latvijas iniciatīvas triju Baltijas valstu
vēstnieki Francijā nosūtīja vēstuli izdevuma «Le Monde» redakciju direktoram Likam Bronē. Vēstules iemesls bija «Le
Monde» 3. septembra numurā
publicētais raksts par Somijas
cīņu pret Krievijas radītajiem
hibrīddraudiem, kuram pievienotajā kartē Baltijas valstis tika
apzīmētas kā «bijušās Padomju
Savienības republikas».
«Savā vēstulē Baltijas valstu
vēstnieki atzinīgi novērtēja «Le
Monde» interesi par mūsu reģionu. Tajā pašā laikā vēstnieki
aicināja izdevumu, rakstot par
Baltijas valstīm, izvairīties no
apzīmējuma «bijušās padomju
republikas» lietošanas,» norādīja ministrijā.
ĀM skaidroja, ka vēstulē vēstnieki norādīja uz Baltijas valstu
vēstures faktiem, nelikumīgo
okupāciju un inkorporāciju Padomju Savienībā 1940. gadā,

vienlaikus atgādinot, ka lielākā
daļa pasaules valstu, tajā skaitā
Francija to uzskatīja par pretlikumīgu un neatzina, kas nodrošināja Baltijas valstu valstiskuma kontinuitāti pēc Padomju
Savienības sabrukuma un neatkarības atgūšanas.

Baltijas valstu vēstnieki ir vienojušies arī turpmāk aktīvi sekot līdzi publikācijām Francijas
medijos un rūpēties, lai, uzrunājot Francijas sabiedrību, mūsu
valstis tiktu korekti atspoguļotas no vēstures un starptautisko
tiesību normu viedokļa.
LETA

