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Latvijā, lai apmeklētu 8. Latvijas goda konsulu sanāksmi,
kurā piedalījās 90 Latvijas
goda konsuli no 52 valstīm.
Sanāksmi 30. jūnijā atklāja ārlietu ministrs un pirmās dienas
rīta programmā goda konsulus
uzrunājā ministru prezidents
Māris Kučinskis, ekonomikas
ministrs Arvils Ašeradens un
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadītājs
Andris Ozols. Tajā pašā dienā
goda konsuliem bija tikšanās ar
Saeimas priekšsēdētāju Ināru
Mūrnieci, ar kultūras ministri

Daci Melbārdi atjaunotajā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, bet vakarā, Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis
un Iveta Vējones kundze, Latvijas goda konsuliem par godu,
rīkoja pieņemšanu Melngalvju namā. 1. un 2. jūlijā goda
konsuli izbrauca uz Liepāju un
Ventspili, kur ārlietu ministrija
bija izveidojusi plašu programmu saviem goda konsuliem.
4. jūlijā Latvijas goda konsuli Austrālijā, ieksaitot goda
konsulu Dr Valdi Tomani no
(Turpinājums 2. lpp.)

No kreisās: Latvijas goda konsuls Sidnejā Aldis Birzulis, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs,
Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš un Latvijas goda konsuls Kērnsā Aleksandrs Gārša.
Foto: Dace Patmalniece.

Teroraktā Francijas kūrortpilsētā Nicā nogalināti
vairāk nekā 80 cilvēki

Francijas kūrortpilsētā Nicā 14.
jūlija vakarā cilvēku pūlī iebrauca kravas automašīna, nogalinot vairāk nekā 80 cilvēkus
un daudzus ievainojot, līdz tās
vadītāju nošāva policija.

Uzbrukumā ir nogalināti vismaz 84 cilvēki, un no ievainotajiem 18 ir kritiskā stāvoklī,
paziņoja Francijas Iekšlietu
ministrijas preses sekretārs.

Kravas automašīnas vadītājs
tika nošauts, kad bija nobraucis divus kilometrus cauri pūlim pa Nicas Angļu promenādi
(Promenade des Anglais), kur
simtiem cilvēku bija ieradušies
(Turpinājums 8. lpp.)

Militārā apvērsuma mēģinājums Turcijā neitralizēts

Britiem jauna valdība! Tās
galvenais uzdevums – valsti
“izvest” no ES
Turcijas izlūkdienests MIT 16.
jūlija rītā paziņoja, ka militārā
apvērsuma mēģinājums valstī
ir “atvairīts” un situācija atgriežas normālajās sliedēs.
Turcijas prezidents Redžeps
Tajips Erdoans 16. jūlijā ielidoja Stambulā, kur viņu sagaidīja
simtiem atbalstītāju. Militārā
apvērsuma mēģinājuma organizētāji Turcijā samaksās ļoti
augstu cenu, lidostā paziņoja
Erdoans, kuram tā bija pirmā
parādīšanās sabiedrībā kopš
armijas paziņojuma par varas
sagrābšanu.
Apvērsumu prezidents nosauca
par “nodevību” un tajā vainoja
(Turpinājums 8. lpp.)

Lielbritānijas valdību jaunā sastāvā no 14. jūlija sāk vadīt par
“dzelzs lēdiju” nodēvētā, līdzšinējā iekšlietu ministre, Terēza
Meja, kura pieņēma karalienes
Elizabetes II aicinājumu veidot
valdību. Daļa no jaunās premjerministres valdības sastāva
jau ir zināma.
Līdzšinējais ārlietu ministrs
Filips Hamonds turpmāk būs
finanšu ministrs, tādējādi aizstājot iepriekšējo finanšu ministru Džordžu Osbornu, kurš
bija tuvs demisionējušā Deivida Kamerona sabiedrotais.
Tikmēr ārlietu ministra posteni ieņēmis lielākais “Brexit”
(Turpinājums 8. lpp.)

APSVEICAM!
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
11. jūlijā pasniedza Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni
ilggadējam Austrālijas latviešu sabiedriskajam un kultūras darbiniekam Egonam Eversonam.
Foto: president.lv.

Latvijas goda konsuli Austrālijā tiekas ar
Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču Rīgā

Savukārt ar Atzinības krustu apbalvoja ilggadējo Latvijas Republikas Goda konsulu Kērnsā
(Austrālijā) Aleksandru Gāršu. Foto: president.lv.
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Latvijas goda konsuli Austrālijā šī gada 30. jūnijā Rīgā tikās ar Latvijas ārlietu ministru
Edgaru Rinkēviču. Apspriedes
laikā tika pārrunāti vairāki jautājumi, tajā skaitā Latvijas un
Austrālijas divpusējās attiecības, NATO samits Varšavā, kā
arī ārlietu ministrijas iecerētais
plāns atvērt Latvijas vēstniecību Austrālijā līdz 2020. gadam. E. Rinkēvičs ziņoja, ka
drīzumā tiks nozīmēts jauns
nerezidējošs vēstnieks Austrālijā. Trīs Latvijas goda konsuli
no Austrālijas bija ieradušies
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