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Saeima Valsts prezidenta amatā ievēl Raimondu Vējoni Aizsardzības ministra amatam

iesaka deputātu Bergmani

Raimonds Vējonis dzimis 1966. gada 15. jūnijā Pleskavas apgabalā. Ieguvis biologa
izglītību, Vējonis strādāja par bioloģijas skolotāju, vēlāk bijis Madonas Domes deputāts.
Vējonis ir Latvijas Zaļās partijas biedrs un 2002. gada 7. novembrī viņš kļuva par vides Premjērministre
Laimdota “Vējonis tiek atzīts gan NATO,
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, šos pienākumus pildot līdz 2011. gadam. Straujuma (“Vienotība”) atklāj, gan starptautiskos forumos tiek
2014. gadā Vējoni apstiprina par aizsardzības ministru.
ka jaunievēlētais Valsts prezi- atzīts par labu aizsardzības midents Raimonds Vējonis viņai
aizsardzības ministra amatam
ieteicis deputātu Raimondu
Bergmani.

Saeima 3. jūnijā, Valsts prezidenta amatā ievēlēja Raimondu Vējoni. Aizklātā balsošanā,
balsojot ar vēlēšanu zīmēm,
piektajā vēlēšanu kārtā R. Vējoņa kandidātūru atbalstīja 55,
bet pret bija 42 deputāti. Saskaņā ar Satversmi Valsts prezidents ir ievēlēts ar ne mazāk
kā 51 balss vairākumu.
R. Vējonis līdz šim bija aizsardzības ministrs. Par deputātu
R. Vējonis ievēlēts 9., 10., 11.
un 12. Saeimā, iepriekš vairākus gadus strādājis arī par vides
ministru. R. Vējonis Latvijas
Universitātē ieguvis bioloģijas
zinātņu maģistra grādu.

Valsts prezidenta amatam bija
izvirzīti četri kandidāti: Mārtiņš Bondars, Sergejs Dolgopolovs, Raimonds Vējonis un
Egils Levits. Saeimas kārtības
rullis nosaka - ja pirmajā vēlēšanu kārtā neviens neiegūst
vismaz 51 balsi, par visiem
kandidātiem balso otrreiz. Ja
arī tad neviens nav ievēlēts,
vēlēšanas turpina, katrā nākamajā kārtā izslēdzot kandidātu,
kas iepriekšējā kārtā ieguvis
vismazāk balsu.

Vēlēšanas notika piecās kārtās. Pirmajā vēlēšanu kārtā par
Mārtiņu Bondaru balsoja 7 de-

“Vējonis uzskata, ka Bergmanis varētu būt labs kandidāts.
Jāgaida kā ZZS savā starpā vienosies. Es gribētu arī tikties ar
Bergmani,” viņa teica.
Straujuma norādīja, ka Vējonis
aizsardzības ministra amatā
strādās līdz 7. jūlijam.

Raimonds Vējonis kopā ar kundzi 2015. gada Ordeņu pasniegšanas
ceremonijā Melngalvju namā. Foto: www.kasjauns.lv.

putāti, pret bija 86, par Sergeju Dolgopolovu - 23, pret - 70,
Raimondu Vējoni atbalstīja 34
deputāti, bet pret bija 59, savukārt par Egilu Levitu balsoja
24 deputāti, bet pret bija 69.

geju Dolgopolovu balsoja 23
deputāti, bet pret bija 73, Raimondu Vējoni atbalstīja 35 deputāti, pret bija 61, bet par Egilu Levitu balsoja 26 deputāti,
pret – 70.

Trešajā vēlēšanu kārtā par Ser-

saeima.lv

Otrajā kārtā Mārtiņu Bondaru
atbalstīja 7 deputāti, pret bija
89, par Sergeju Dolgopolovu
balsoja 24 deputāti, pret bija 72,
savukārt par Raimondu Vējoni
- 34 par, pret - 62 un par Egilu
Levitu - 25, pret – 71 deputāts.

“Galvenais, lai ir izpratne par
Latvijas stratēģiju un mērķiem,
kā arī NATO darbības principiem,” sacīja valdības vadītāja.
Latvijas Valsts prezidenta amatā trešdien, 3.jūnijā, Saeima ārkārtās sēdē aizklātā balsojumā
ievēlēja ZZS virzīto kandidātu
aizsardzības ministru Vējoni.
Par viņu piektajā jeb noslēguma balsojumā nobalsoja 55 deputāti.

Vējonis tika ievēlēts arī ar opozicijas balsīm, jo koalicijai kopīga kandidāta nebija.
delfi.lv

Ceturtajā vēlēšanu kārtā par
Raimondu Vējoni balsoja 46
deputāti, pret -52 un par Egilu
Levitu - 26, pret – 72 deputāti.
Savukārt piektajā vēlēšanu kārtā par Raimondu Vējoni balsoja
55, bet pret bija 42 deputāti.

LATVIJAS ETNOGRAFISKAJĀ BRĪVDABAS
MŪZEJĀ JAU 45. REIZI GADATIRGUS
Latvijas Etnografiskais brīvdabas mūzejs ir
viens no vecākajiem un lielākajiem brīvdabas
mūzejiem Eiropā. Foto: laiki.lv.

Straujuma uz jautājumu, vai
viņai šķiet, ka Bergmanis ir
gatavs uzņemties aizsardzības
ministrijas vadīšanu, ņemot
vērā, ka viņam ir samērā neliela
pieredze polītikā, atbildēja, ka
tieši šādu pašu jautājumu viņa
dzirdējusi iepriekš par Vējoni
pirms viņš tika apstiprināts ministra amatā.

nistru. Līdz ar to, es uzskatu, ka
es varu paļauties uz to, ko saka
Vējonis. Bergmanis zin valodas, viņš ir gatavojis ziņojumus
tieši aizsardzības sfairā,” tā
premjēre.

Gadatirgus ir vieta, par kuru
zina tuvi un tāli, tā ir vieta,
kur teju kā uz svētkiem dodas
paši amatnieki, kuri ir gaidījuši šo pasākumu veselu gadu!
Gadatirgus ir kā izstāde, kura
parāda tautas lietiskās mākslas
labākās tradicijas un amatniekus. Amatnieku degsme šajās
dienās ir salīdzināma ar koristiem un dejotājiem Dziesmu un
deju svētku laikā, kad, uzvelkot
tautas tērpu, var ar lepnumu rādīt tautai savu darbu un izjust
neatkārtojamu kopības sajūtu.
Gadatirgus ir unikāls Baltijas

Raimonds Bergmanis dzimis 1966. gada 25. jūlijā Pļaviņās. Bijušais
svarcēlājs, spēkavīrs un dažādu TV raidījumu vadītājs. Viņš ir Latvijas
Olimpiešu kluba prezidents un viens no Latvijas Olimpiskās komitejas
viceprezidentiem. Strādājis Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un
atlases centrā. Foto: apollo.tvnet.lv.

mērogā ar rūpīgo amatnieku
atlasi un stingrajiem dalības
noteikumiem. Tādējādi Brīvdabas mūzeja Tautas lietiskās
mākslas Gadatirgū piedalās tikai labākie Latvijas amatnieki
un Gadatirgus ir uzskatāms par
tautas daiļamatmeistaru izstādi.
Brīvdabas mūzeja Gadatirgus

ir īpašs ne tikai ar amatnieku,
bet arī latviešu tradicionālo
ēdienu klāstu un lielo Latvijas
pārtikas ražotāju un zemnieku
dalību. Te ir iespēja iegādāties
žāvētu gaļu, kūpinātas zivis,
pašceptu maizi, nēģus, piparkūkas, medu, kliņģerus un daudzus citus gardumus.
brivdabasmuzejs.lv

