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Izstādes

26.janvārī pulksten 16, par godu Latvijas Republikas starptautiskās de iure atzīšanas 90.gadadienai, ārlietu ministrs Ģirts Valdis
Kristovskis Ārlietu ministrijā atklās izstādi „Latvijas starptautiskajai atzīšanai 90 gadi”. Atklāšanā piedalīsies Valsts prezidents Valdis
Zatlers. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis pasniegs Ministru kabineta Atzinības rakstus, savukārt ārlietu ministrs
Ģ.V.Kristovskis Ārlietu ministrijas Atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu ārlietu dienesta darbības veicināšanā. Izstāde
noslēgsies ar pieņemšanu Saeimas deputātiem, ārvalstu diplomātiskajam korpusam Latvijā, bijušajiem ārlietu ministriem, bijušajiem
Latvijas vēstniekiem un masu mediju pārstāvjiem.
1921.gada 26.janvārī ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica, diplomātu, visu ārlietu dienesta darbinieku paveiktais sasniedza
mērķi – Latvijas Republika ieguva starptautiski atzītas valsts statusu. Vienlaikus tika sasniegts otrs ārpolitiskais mērķis – Latvija tika
ievesta Eiropas un pasaules valstu saimē. Tam bija izšķiroša nozīme valsts turpmākajā liktenī – nebrīves gados Latvija saglabāja
valstiskumu de iure izpratnē.
Pēc 1940.gada, kad Latvija zaudēja neatkarību de facto, diplomātiskais un konsulārais dienests turpināja brīvajā pasaulē pārstāvēt
valsti de iure. Tas nodrošināja sekmīgu Ārlietu ministrijas darbības izvēršanu pēc neatkarības pilnīgas atjaunošanas 1991.gadā un
Latvijas straujo atgriešanos starptautiskajā apritē.

De iure atzīšana ir neatsaucama un pastāvīga. Pēc neatkarības zaudēšanas de facto 1940.gadā Latvijas valsts kā starptautisko
tiesību subjekts pastāvēja līdz pilnīgai Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai 1991.gada augustā.

Izstādi sagatavojis Ārlietu ministrijas Politiskais arhīvs. Izstādē izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva un Ārlietu ministrijas
Politiskā arhīva materiāli.
Ekspozīciju atbalsta un papildina valsts glabātavas: Latvijas Kara muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas
Rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Valsts
Arhīvu speciālā bibliotēka, Krievijas Valsts sociāli politiskās vēstures arhīvs.
Ekspozīcija būs apskatāma no 27.janvāra līdz 27.martam. Dalību tās apmeklēšanā lūdzam pieteikt Ārlietu ministrijas Sabiedrisko
attiecību nodaļā pa tālruni +371 67016447.

Mediju ievērībai!
Dalību izstādes atklāšanā lūdzam pieteikt līdz 26.janvāra pulksten 14 Ārlietu ministrijas preses centrā pa tālruni:+371 67016272.
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