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Latviešu diasporas skolas
Iveta Vējones kundze piekritusi Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes aicinājumam kļūt par latviešu
diasporas skolu patronesi, uzņemoties rūpes par latviešu bērniem, jauniešiem un skolotājiem visā pasaulē.
“Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir uzsvēris, ka sadarbība ar diasporu ir viena no viņa darbības prioritātēm, Valsts
prezidenta kundzes apņēmība uzņemties šo atbildību būs nenovērtējams atbalsts latviskās izglītības veicināšanā ārpus Latvijas,”
atzinusi PBLA.
Latviešu nedēļas nogales skolas ārvalstīs pastāv jau vairāk nekā 60 gadus. Tās daudzu gadu desmitu garumā ir bijuši latviešu
sabiedrības izglītības un kultūras centri, kuros jaunajai paaudzei sniegta iespēja apgūt latviešu valodu, literatūru, vēsturi un
daudzus citus priekšmetus, lai uzturētu dzīvu latviskumu laikā, kad Latvija bija naidīgas varas pakļautībā, un veicinātu un saglabātu
saikni ar Latviju pašlaik, kad mūsdienu globālajā kontekstā var runāt par Latvijas tautu visā plašajā pasaulē.
Iveta Vējones kundze, piedaloties ārvalstu vizītēs, apmeklēja attiecīgo valstu diasporas nedēļas nogales skolas, tikās ar to
pārstāvjiem un piedalījās diasporas nedēļas skolu aktuālo jautājumu apspriešanā.
2017. gada 16. novembrī Rūjienā tiešās pārvaldes iestāde “Latvijas institūts” sadarbībā ar Rūjienas senioru māju rīkoja svinīgo
pasākumu, kura laikā Latviešu skolas “Jumītis” Īrijā, Ziemeļīrijas latviešu bērnu nogales skola “Zīļuks”, Lesteras Latviešu skolas
Lielbritānijā un Latviešu skolas Ālandu salās audzēkņu darinātie apsveikumi valsts svētkos tika pasniegti Rūjienas senioriem.
Senioriem sveicienus un labu vēlējumus klātienē veltīja arī Iveta Vējone.
2018. gada nogalē Iveta Vējones kundze piedalījās Latvijas Institūta īstenotajā paaudžu stiprināšanas akcijā sociālās kustības
#GribuTeviAtpakaļ ietvaros. Šīs iniciatīvas laikā Latvijas institūts jau trešo gadu pēc kārtas aicināja latviešu bērnus ārvalstīs
(galvenokārt no diasporas skoliņām) darināt īpašus svētku sveicienus sociālās aprūpes centros mītošajiem senioriem Latvijā uz
mūsu valsts svētkiem novembrī. Šajā gadā gandrīz divus mēnešus pirms Latvijas valsts svētkiem 34 diasporas skoliņas un četras
ģimenes pētīja un apsveikumos atveidoja mūsu senču no paaudzes paaudzē nodotos cimdu rakstus un krāsu salikumus. 2018.
gada 14. novembrī Ivetas Vējones kundze viesojās valsts sociālās aprūpes centrā “Dundaga”, kur tā iemītniekiem nodeva
Bostonas latviešu skolas un Londonas latviešu skolas darinātos apsveikumus.

Projekts “Sveika, Latvija!”
Būdama latviešu diasporas skolu patronese, Iveta Vējone 2017. gadā jūlijā un augustā kopā ar Valsts prezidentu Rīgas pilī uzņēma
projekta “Sveika, Latvija!” grupas, kā arī 12. augustā piedalījās diasporas bērnu nometnes “Daugavas stāsti 2017” noslēguma
pasākumā Ogrē.
Iveta Vējones kundze un Valsts prezidents Raimonds Vējonis kā katru gadu arī 2018. gadā jūnijā Rīgas pilī sveica projekta “Sveika,
Latvija!” dalībniekus.
Iveta Vējones kundze 2019. gada 19. jūnijā kopā ar Valsts prezidentu Rīgas pilī uzņēma projekta “Sveika, Latvija!” dalībniekus no
ASV un Austrālijas, kā arī audzēkņus un viņu pedagogus no šī gada projekta sadraudzības skolām – Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijas
un Jaunpils vidusskolas.
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