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Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējones kundze tiekas ar
Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomi

Atsaucoties Pasaules Brīvo
latviešu apvienības Izglītības
padomes aicinājumam, Valsts
prezidenta dzīvesbiedre ir kļuvusi par diasporas skolu patronesi. 6. jūlijā notika Vējones
kundzes un PBLA Izglītības
padomes domu apmaiņa par
latviskās izglītības veicināšanu
ārpus Latvijas.
Tikšanās laikā PBLA IP pārstāves Anta Spunde un Dace
Mažeika sniedza pārskatu par
diasporas izglītības aktualitātēm un nākotnes vajadzībām.
Tika pārrunāta gan Latvijas
valsts institūciju diasporas skolām veidoto materiālu sagatavošanas līdzšinējā prakse un
piešķirtā finansējuma pozitīvā
ietekme uz latviešu skolu attīstību ārvalstīs. Par prioritāti tika
minēts nesen sāktais darbs pie
diasporas bērniem piemērota
tālmācības rīka izveides, kura
virzība, pēc PBLA IP uzskatiem, pašlaik nenotiek pietiekami ātri.
Sarunā tika pārrunātas arī svarīgākās ar diasporas izglītību
saistītās aktualitātes šajā vasarā, kas kļuvušas par neatņema-

mu Latvijas valsts un ārvalstīs
dzīvojošo latviešu sadarbības
sastāvdaļu, – diasporas skolotāju kursi, diasporas bērnu nometne, izglītības nozares jautājumu aktualizācija ikgadējā
diasporas konferencē. Šie pasākumi kļuvuši par labas sadarbības piemēriem starp Latvijas
valsts institūcijām un diasporas
izglītības nozarē strādājošajiem
aktīvistiem, kā arī ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešu bērniem. Vējones kundze atbalstīja sadarbības labās prakses
turpināšanas nepieciešamību,
uzsverot ciešo saikni, kas veidojama starp Latvijas valsti un
tās piederīgajiem visā pasaulē.
Vējones kundze pauda izpratni
un atbalstu PBLA IP centieniem. Plānots, ka Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējones kundze, būdama diasporas
skolu patronese, piedaloties
ārvalstu vizītēs, apmeklēs attiecīgo valstu diasporas nedēļas nogales skolas, tiksies ar to
pārstāvjiem un apspriedīs diasporas nedēļas skolām aktuālos
jautājumus.

Jānis Andersons

Valsts prezidenta dzīvesbiedres un diasporas latviešu skolu patroneses Ivetas Vējones kundzes tikšanos ar
PBLA Izglītības padomi. Foto: PBLA.

Austrālijas premjers paziņo par
uzvaru parlamenta vēlēšanās

rīgo deputātu atbalstu budžeta
jautājumos un neuzticības balsojumā, kas paver viņam iespējas nodrošināt vairākumu.

Malkolms Tērnbuls. Foto: AP/Scanpix.

Kārtējām parlamenta vēlēšanām Austrālijā bija jānotiek šogad novembrī.

Austrālijas
premjerministrs
Malkolms Tērnbuls svētdien
paziņoja par konservatīvās
koalīcijas uzvaru pirms vairāk
nekā nedēļas notikušajās vēlēšanās, lai gan balsu skaitīšana

Vājais sniegums varētu mudināt
Tērnbula koalīcijas pārstāvjus
meklēt jaunu līderi. Tā rezultātā Austrālija varētu iegūt piekto
premjeru piecu gadu laikā.

turpinās.

Pirms tam par sakāvi paziņoja
Leiboristu partijas līderis Bils
Šortens.

Tērnbuls ir saņēmis trīs neatka-

Tērnbuls par premjeru kļuva
septembrī, partijas iekšējā balsojumā gāžot iepriekšējo premjeru Toniju Abotu. Taču izsludinot pirmstermiņa vēlēšanas
savas varas nostiprināšanai,
Tērnbuls ne tikai samazinājis
savas koalīcijas vairākumu parlamentā, bet arī riskē to neiegūt
vispār.
LETA

Laikraksts “Austrālijas Latvietis” neiznāks 27. jūlijā un
3. augustā. Visus rakstus un sludinājumus gaidām līdz 22. jūlijam.

NATO apstiprina starptautiskā
kontingenta izvietošanu
Polijā un Baltijas valstīs
NATO dalībvalstu līderi, lai
atturētu iespējamos Krievijas
draudus, 8. jūlijā Varšavā notiekošajā samitā apstiprinājuši
četru starptautisko bataljonu
izvietošanu Polijā un Baltijas
valstīs, preses konferencē paziņoja alianses ģenerālsekretārs
Jenss Stoltenbergs.

Stoltenbergs piebilda, ka bataljoni, kurus iecerēts izvietot
alianses austrumu pierobežā,
būs “spēcīgi” un daudznacionāli. To izvietošana sāksies nākamgad un notiks uz rotācijas
pamata.

“Tie demonstrē transatlantisko
saišu stiprumu un nepārprotami parāda, ka uzbrukums
vienam sabiedrotajam tiks uzskatīts par uzbrukumu visai
aliansei,” uzsvēra NATO ģenerālsekretārs.

Polijā izvietotā bataljona vadību uzņēmušās ASV, kamēr par
Baltijas valstīs izvietoto bataljonu komandēšanu attiecīgi
atbildīga būs Kanāda - Latvijā,
Vācija - Lietuvā, bet Lielbritānija - Igaunijā.
(Turpinājums 8. lpp.)

