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Valsts prezidents sveic Pasaules Brīvo latviešu apvienību 60. gadadienā

Pasaules Brīvo latviešu apvienība ir bijusi ne tikai mājvieta
pēc kara un Latvijas okupācijas
pasaulē izklīdušajiem latviešiem, bet arī uzticams palīgs
un milzīgs atbalsts neatkarīgas
Latvijas valsts un tautas pašnoteikšanās tiesību atjaunošanā.
To Valsts prezidents Raimonds
Vējonis uzsver savā apsveiku-

mā Pasaules Brīvo latviešu apvienībai (PBLA), kas 25. februārī atzīmē savu 60. gadadienu.

“Bez Amerikas latviešu palīdzības daudzi Latvijas sasniegumi,
tostarp dalība NATO, nebūtu
bijuši iespējami,” uzsver Valsts
prezidents Raimonds Vējonis.
Savā apsveikumā Valsts prezi-

dents pateicas par organizācijas
veikumu nācijas un kultūras
vērtību stiprināšanā Amerikas
latviešos, kā arī daudzinot Latvijas vārdu pasaulē.
Atzinīgus vārdus Valsts prezidents velta arī PBLA ieguldījumam ārējās ekonomiskās sadarbības stiprināšanā, uzsverot

Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju foruma sniegto iespēju Latvijas uzņēmējiem tikties, dalīties pieredzē un veidot
sadarbību ar Amerikas tautiešiem.
“Šī labi iesakņotā tradicija ik
gadu pulcē veiksmīgus, pieredzes bagātus Latvijas izcelsmes

uzņēmējus un profesionāļus,
ļaujot mūsu valsts uzņēmējiem
izmantot Jūsu gūto pieredzi un
zināšanas, lai pavērtu ceļu labākām attīstības iespējām,” norāda Valsts prezidents. Valsts
prezidents Raimonds Vējonis ir
Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju foruma patrons.
president.lv

Igaunija svin neatkarības pasludināšanas 98. gadadienu

Jau 23. februārī, svētku priekšvakarā, Tartu koncertzālē Vanemuine notika svinīgs koncerts, bet Tallinā Igaunijas
prezidents Tomass Hendriks
Ilvess pasniedza augstus valsts
apbalvojumus cilvēkiem, kas ar
savu profesionālo darbību vai
darbu sabiedrības labā darījuši
Igauniju labāku.
Kā ik gadu, valsts svētku svinības 24. februārī saullēktā
ievadīja valsts karoga uzvilkšana Garajā Hermanī, Tallinas
Domkalna pils tornī.

Priekšpusdienā notika vainagu
nolikšana pie 1918.-1920. gada
Atbrīvošanas kara pieminekļa,
bet tieši pusdienlaikā Tallinā
sākās Igaunijas Aizsardzības
spēku parāde.
Svinības noslēdza svētku koncerts un prezidenta Ilvesa un
viņa kundzes Ievas Ilvesas rīkotā pieņemšana koncertzālē
Estonia.

Sestdien, 8. februārī Melburnas
Latviešu namā notika gadskārtējais MLB rīkotais Draudzīgais
aicinājums. Tradicionāli pieminējām to, kā radās Draudzīgais
aicinājums Latvijā - ar toreizējā Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa aicinājumu, ziedot
grāmatas savai bijušajai skolai.
Pēc MLB priekšsēdes uzrunas,
priekšsēdes vietniece Rasma
Celma pieteica apsveicējus un
ziedotājus. Šogad ziedotāji latviešu skolām un nometnēm,
kā arī MLB bibliotēkai bija
Daugavas Vanagu Melburnas
nodaļa, MLOA, SKKM un arī
privātas personas - Anita Andersone un Piksons.

Tālāk sekoja ļoti vispusīgs un
saistošs stāstījums par Annas
Ziedares Vasaras vidusskolu.
Brita Kalēja pastāstīja kāda ir
parasta diena AZVV - no rīta
jāvingro, tad jāmācās, jālasa,
jāpilda mājas darbi, bet ir arī
tik daudz cita, ko darīt - jādzied, kaut kas jāveido, jāspēlē
instruments vai spēles, jādejo,
jāsporto, jāpeld un galvenais

Kā paziņojusi Igaunijas Ārlietu ministrija, desmitiem svētku
pasākumu šajās dienās notiek
arī Igaunijas vēstniecībās ārvalstīs.
Igaunijas Republikas dzimšanas diena ir 1918. gada 24. februāris, kad Igaunijas glābšanas
komiteja Tallinā pieņēma manifestu, kurā pasludināja neatkarīgu un demokratisku republiku.
Kā liecina Igaunijas sabiedriskās raidorganizācijas ERR
sniegtā informācija, pirmo reizi
neatkarības pasludināšanas gadadienas svinīgie pasākumi no
Tallinas tiks translēti televīzijas
tiešraidē krievu valodā. Translācija ar komentāriem krievu
valodā tiešraidē būs skatāma
ERR televīzijas kanālā, kas
raida krievu valodā, ERV+, kā
arī raidsabiedrības portāla lapā
krievu valodā.
LETA

jādraudzējas ar sava vecuma
latviešu jauniešiem. Viņas stāstījums tika ilustrēts ar fotografijām un bija arī mazu jociņu un
interesantu atgadījumu aprakstu pilns. Tālāk Markus Dragūns pastāstīja par jaunumiem
AZVV mācību programmā,
pieminot, ka šogad tika ieviesta
sistēma, kas veidota Latvijā, lai
varētu noteikt un izvērtēt skolēnu zināšanu līmeni un tas atbilstu vienādām prasībām visās
pasaules malās.

2. janvārī, skaistajā
Hallistes Svētās Annas baznīcā gredzenus mija Igaunijas
prezidents
Tomass
Hendriks Ilvess (dzimis 1953. gada 26.
decembrī) un latviešu
ierēdne Ieva Kupce
(dzimusi 1977. gada
13. septembrī).
Pēc laulībām līgava
pieņēmusi vīra uzvārdu un kļuvusi par Ievu
Ilvesu.

Ilvesu un Kupci laulāja divi mācītāji - Marko Tijtus un Krists
Kalniņš - un ceremonija norisinājās trīs
valodās.

Pēc laulībām jaunā Ilvesa kundze turpinās
darbu Latvijas Aizsardzības ministrijā.
Šī iemesla dēļ viņa

arī ir atteikusies no kompensācijām, kas pienākas Igaunijas
prezidenta laulātajai draudzenei, tomēr gadījumos, kad tas
būs nepieciešams, viņa pildīs
oficiālos pirmās lēdijas pienākumus, pavadot vīru.
Ilvess ir trīs reiz precējies. Ar
pirmo sievu Meriju Buloku,
amerikāņu psicholoģi, ir divi
bērni: dēls, 1987. gadā dzimušais Lūkass Kristjans un meita Jūlija Kristīne, kas dzimusi
1992. gadā.

2004. gadā Ilvess apprecēja
Evelīnu Intu-Lambotu, ar kuru
ir meita Kadri Keiu, kas dzimusi 2003. gadā.
Ievai ir 13 gadu vecs dēls Ralfs
Jānis, kura tēvs ir Latvijas vēstnieks Grieķijā Ivars Pundurs
un divus gadus veca meitiņa,
kuras tēvs, pēc tautības azerbaidžānis, ir miris no smagas
slimības.
DELFI

MLB Draudzīgais aicinājums

Nobeigumā noskatījāmies Ivetas Laines uzņemto interviju ar
Ilzi Švarcu, Andri un Jēkabu
Ziedariem par to, kā tika dibināta Annas Ziedares Vasaras
vidusskola un par pirmajiem
darbības gadiem.
Sarīkojums noslēdzās ar kopēju dziesmu, ieskandējot jaunu
mācību gadu latviešu skolās.
MLB Valde pateicās kuplajam
apmeklētāju pulkam, referentiem un ziedotājiem.
MLB valde

No kreisās: referenti Markus Dragūns un Brita Kalēja, MLB priekšsēde Iveta Laine un skaņu operātors
Jānis Kārkliņš. Foto: Juris Ozols.

