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Valsts prezidents par trīs Baltijas
valstu un ASV samita rezultātiem

APSVEICAM!

gad atzīmējam Baltijas valstu
neatkarības simtgadi.

Samita laikā esam saņēmuši
apliecinājumu par ASV militārās klātbūtnes reģionā saglabāšanu un ASV gatavību turpināt
atbalstīt Baltijas valstu aizsardzības spēju stiprināšanu. Baltijas valstis un ASV apņēmušās
kopīgi strādāt pie jaunām idejām, priekšlikumiem, lai nostiprinātu atturēšanas politiku
un palīdzētu Baltijas valstīm
attīstīt jaunas aizsardzības spējas. Vienojāmies cieši sadarboties cīņā ar hibrīdajiem draudiem un propagandas ietekmes
mazināšanā.
Baltijas valstis un ASV ir apņēmušās aktivizēt ekonomisko
sadarbību. Kopīgi strādāsim,
lai sekmētu jaunu projektu īstenošanu inovācijās, modernajās
tehnoloģijās, digitālajā ekonomikā. Sekmēsim investīciju,
preču un pakalpojumu apmaiņu. ASV apstiprināja gatavību
stiprināt Baltijas valstu enerģētisko drošību, nodrošinot sašķidrinātās dabasgāzes eksportu uz mūsu reģionu.
Tāpat vienojāmies paplašināt
izglītības un kultūras apmaiņas
programmu piedāvājumu.
ASV prezidents Donalds Tramps un Latvijas prezidents Raimonds
Vējonis. Foto: president.lv.

Otrdien, 2018. gada 3. aprīlī,
Vašingtonā notikušais trīs Baltijas valstu un ASV prezidentu
samits (turpmāk – Samits) kal-

po kā spēcīgs vēstījums Baltijas valstu un ASV ciešajai
partnerībai. Īpašu simbolismu
Samitam piešķir fakts, ka šo-

Deklarāciju par godu Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas valstiskuma simtgadei un partnerības
nostiprināšanai lasiet Prezidenta mājas lapā.
President.lv

AR SILTU SIRDI AUSTRĀLIJĀ!
Operdziedātāja Maija Kovaļevska ielūdz uz labdarības koncertiem!

Pasaules operzvaigzne - latviete Maija Kovaļevska – ielūdz
Austrālijas latviešus uz labdarības koncertiem Sidnejā, Adelaidē un Melburnā šī gada aprīļa beigās, maija sākumā.

Maija Kovaļevska patreiz atrodas Sidnejā, lai Austrālijas
Operā dziedātu Mimi lomu
Dž. Pučīnī La Bohème no 23.
marta līdz 22. aprīlim. Maija
Kovaļevska pirmo reizi Austrālijas Operā Mimi lomā uzstājās 2015. gada janvārī, gūstot
izcilu atzinību. Māksliniece
Austrālijas operā ir ļoti gaidīta. Iestudējums, kurā viņu var

redzēt tagad, ir pavisam jauns,
darbībai risinoties Parīzē, 1960.
gadu beigās.
Pienākumiem ar Austrālijas
Operu beidzoties, Maija Kovaļevska izteikusi vēlēšanos
sniegt koncertus Austrālijas
latviešiem un ziedot koncerta
ienākumus, ar labdarības organizācijas Ziedot.lv starpniecību, bērniņiem ar īpašām vajadzībām – mākslinieces dāvana
Latvijas simtgadei.
Koncerttūre latviešu centros
Austrālijā

Maija Kovaļevska uzstāsies
kopā ar starptautisko konkursu
laureāti, izcilo pianisti Dzintru
Erlihu. Dzintra Erliha, kura ieradīsies no Latvijas mēneša beigās, lai pievienotos operdziedātājai, bagātinās koncertu arī ar

solo klaviermūzikas skaņdarbu
izpildīšanu. Pirmais koncerts
māksliniecēm būs Sidnejā,
sestdien, 28. aprīlī plkst. 14.00,
Sidnejas Latviešu namā. Koncerti notiks vēl Adelaidē, piektdien 4. maijā plkst. 18.00, Sv.
Pētera Latviešu ev. lut. baznīcā, pēc tam Melburnā, svētdien
6. maijā plkst. 14.00, Melburnas Latviešu namā.
Koncertā skanēs garīgā mūzika, latviešu kamermūzika un
populārā opermūzika. Mākslinieces izpildīs L. Garūtas, J.
Vītola, A. Kalniņa, P. Vaska, J.
S. Baha, Š. Guno, Dž. Pučīni
u.c. komponistu radītos skaņdarbus.

Maija Kovaļevska un Dzintra
Erliha, kopā ar basu, Krišjāni
Norveli, Latvijas Nacionālās
operas solistu, ieskaņojuši lat-

Apsveicam jauno Latvijas
Goda konsulu Sidnejā Mārtiņu
Tuktēnu, kurš kopš 2018. gada
ir stājies jaunajā amatā.

Mārtiņš Tuktēns par savu sabiedrisko darbu raksta šādi:
• Esmu beidzis Sidnejas Latviešu biedrības pamatskolu un
vidusskolu.

• Pabeidzis Annas Ziedares vasaras vidusskolu.

• Dejojis tautas deju grupā
“Rota”.

• Piedalījies vairākās tautas
deju grupas “Saules Josta”’
pasaules turnejās un 1990. un
1993. gadu Dziesmu un Deju
svētkos Latvijā.
• Esmu ieguvis bakalaura grādu architektūrā.
• Sidnejas Latviešu biedrī-

bas valdes loceklis: Būvdarbu
apakškomitejas vadītājs.

• Aktīvi darbojos latviešu studentu korporācijā Selonija.
• Esmu Sidnejas Latviešu Ev.
Lut. Vienības draudzē.

• Aktīvi darbojos Sidnejas Latviešu biedrības sestdienas skolā, kuŗu vada mana sieva Daiva un kuŗā mācās manas abas
meitas.
• Regulāri braucu ar ģimeni uz
Latviju, kur dzīvo sievas māte
un citi ģimenes locekļi.

Ceru daudz savas enerģijas ziedot latviešu tautai!

Mans zelts ir mana tauta. Mans
gods ir viņas gods.
Rūdolfs Blaumanis
Red.

viešu kamermūzikas kompaktdisku
“Ar siltu sirdi”,
kuram prezentācija paredzēta Austrālijas koncertos.
Mākslinieces pēc
koncerta
labprāt
tiksies ar tautiešiem un ar prieku
parakstīs jaunizdotos diskus. Visi ienākumi no albuma
pārdošanas, arī nonāks īpašo bērniņu
atbalstam. Ziedot.
lv no saziedotās
naudas neieturēs
nekādu komisijas
vai starpniecības
maksu.
Labdarības akcijas “Ar siltu sirdi”
mērķis ir sniegt
atbalstu ģimenēm,

(Turpinājums 5. lpp.)

Maija Kovaļevska. Foto: Olga Schleicher.

