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Latvijas Nacionālā opera un balets
2015. gada nogalē Valsts prezidents un Iveta Vējones kundze kļuva par Latvijas Nacionālās operas un baleta patroniem.

“Latvijas Nacionālā opera un balets ir Rīgas un visas Latvijas pērle augstās mākslinieciskās kvalitātes dēļ. Vēlos pateikt paldies
visiem, kuri ik dienu strādā, lai tiktu radītas un īstenotas idejas, padarot šo namu par operas un baleta templi. Latvijas Nacionālā
opera un balets spēj piedāvāt skatītājiem gan zelta klasiku, gan inovatīvus un modernus iestudējumus, uzvedumus visām
paaudzēm. Varam lepoties, ka latviešu operas un baleta mākslinieki uzstājas uz labākajām skatuvēm visā pasaulē. Atsaucoties
uzaicinājumam, mēs ar kundzi esam piekrituši kļūt par Latvijas Nacionālās operas un baleta patroniem. Sniegsim atbalstu, lai
Latvijas Nacionālā opera un balets attīstītos un tās vārds izskanētu plaši pasaulē. Lai dzirdot vārdus ‘Rīga’ un ‘Latvija’, ikvienam
nāktu prātā mūsu Baltais nams un tā augstais mākslinieciskais līmenis,” atzina Raimonds Vējonis. “Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa izvēle kļūt par operas patronu un viņa kundzes Ivetas Vējones izvēle kļūt par baleta patronesi piešķir īpašu nozīmīgumu
Latvijas Nacionālās operas un baleta statusam. Uzskatām to par lielu pagodinājumu un atbalstu nozīmīgākajai Latvijas kultūras
institūcijai,” norādīja Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš.

Rīgas Latviešu biedrības 150. jubileja

Būdams Rīgas Latviešu biedrības 150. jubilejas patrons, 2017. gada 24. oktobrī Valsts prezidents piedalījās biedrības jubilejas gada
ieskaņas brokastīs, kur tika izklāstīti biedrības jubilejas gada galvenie notikumi un aktivitātes, kā arī nominēti jubilejas gada
atbalstītāji, kuri atvēlējuši savus pakalpojumus, ražojumus un finanšu līdzekļus biedrības atbalstam.
2018. gada 27. oktobrī Valsts prezidents piedalījās Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubilejas svinīgajā koncertā “Tev mūžam
dzīvot, Latvija!”.

Kinofilma “Dvēseļu putenis”
Būdams filmas “Dvēseļu putenis” patrons, Valsts prezidents 2019. gada 6. aprīlī apmeklēja filmas “Dvēseļu putenis” filmēšanas
noslēgumu kino pilsētā “Cinevilla” un tikās ar filmas aktieriem un veidotājiem. “Dvēseļu putenis” ir Latvijas pilnmetrāžas spēlfilma,
kas balstīta uz rakstnieka Aleksandra Grīna 1935. gada romāna ar tādu pašu nosaukumu motīviem.
Visas prezidentūras laikā Valsts prezidents turpināja atbalstīt kultūras un mākslas jomu, būdams patrons arī Liepājas simfoniskajam
orķestrim, kā arī apmeklējot dažādus pasākumus un koncertus.
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