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foto arhīvs
latvijas valsts prezidentes vairas vīķes-freibergas 

vizīte trinidadā un tobago 2001. gadā
2001. gada nogalē valsts prezidente vaira vīķe-freiberga pēc trinidadas un tobago 

prezidenta artura Napoleona raimonda robinsona (Arthur Napoleon Raymond Robinson) 
ielūguma viesojās trinidadā un tobago. vizītes laikā valsts prezidente piedalījās 
prezidenta a. N. r. robinsona 75 gadu dzimšanas dienas pasākumos, tikās ar valsts 
parlamenta priekšsēdētāju un sabiedrības pārstāvjiem. 

vizītes laikā vaira vīķe-freiberga iepazinās arī ar tobago – otro lielāko trinidadas un 
tobago republikas teritorijā ietilpstošo salu (platība 300 km2, garums 42 km, platums 10 
km). No 1639. līdz 1693. gadam tā piederēja Kurzemes un Zemgales hercogistei un tika 
dēvēta par Jaunkurzemi. 

Diplomātiskās attiecības starp Latvijas republiku un trinidadas un tobago republiku 
(Republic of Trinidad and Tobago) tika nodibinātas 2003. gada 11. martā Lr pastāvīgajā 
pārstāvniecībā aNo Ņujorkā. Kopīgo komunikē par diplomātisko attiecību nodibināšanu 
starp abām valstīm Latvijas republikas vārdā parakstīja ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis aNo Ņujorkā Gints Jēgermanis, bet trinidadas un 
tobago republikas vārdā – ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis 
aNo Ņujorkā filips r. sīlijs (Philip R. Sealy). Kopš 2010. gada 11. maija trinidadā un 
tobago darbojas Latvijas goda konsuls Kirbijs antonijs hosangs. 

Publikācijai izmantoti fotomateriāli no v. vīķes-freibergas un E. Ķēniņas personiskā 
arhīva.

1. att. valsts prezidente vaira vīķe-freiberga prezidenta a. N. r. robinsona oficiālajā viesu 
rezidencē Portofspeinā (Port of Spain). 2001. gada 15. decembris.
2. att. Imants freibergs, vaira vīķe-freiberga, prezidents a. N. r. robinsons,  a. N. r. robinsona 
kundze Patricija un meita anna Margareta oficiālajā  viesu rezidencē Portofspeinā. 2001. gada  
15. decembris.
3. att. apsveicot prezidentu a. N. r. robinsonu 75. dzimšanas dienā, vaira vīķe-freiberga 
dāvināja viņam Latgales māla svečturi – gaismas simbolu. 2001. gada 16. decembris.
4. att. Prezidenta a. N. r. robinsona 75. dzimšanas dienas svinībās. 2001. gada 16. decembris.
5. att. trinidadas un tobago parlamenta priekšsēdētāja rīkotajās vakariņās skarboro pilsētā.  
2002. gada 3. janvāris. 
6. att. trinidadas un tobago parlamenta priekšsēdētāja rīkotajās vakariņās skarboro pilsētā.  
2002. gada 3. janvāris. 
7. att. vaira vīķe-freiberga un Imants freibergs tiekas ar sabiedrības pārstāvjiem. 2002. gada 
janvāris. 
8. att. valsts prezidente vaira vīķe-freiberga tobago salā. skats uz Kurzemes līci. 2002. gada 
janvāris. 
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