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Skolēnu dziesmu svētki

Jaunais Valsts prezidents Raimonds Vējonis
8. jūlijā plkst. 9.00 Saeimas svinīgajā sēdē Raimonds Vējonis
nodeva prezidenta solījumu un
kļuva par piekto Latvijas valsts
prezidentu kopš neatkarības atjaunošanas.
Prezidenta svinīgais solījums:

Ar kuplu skolēnu dalību 11.
novembra krastmalā 8. jūlija
vakarā oficiāli atklāti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki.
Šogad piedalās rekordliels dalībnieku skaits - 37 890 dalībnieku.
Visvairāk svētkos ir pārstāvēts
Vidzemes novads ar 10 400
dalībniekiem, svētkos piedalās
9423 rīdzinieki, 5195 zemgalieši, 4945 kurzemnieki, 4531
latgalieši, kā arī 3107 Pierīgā
dzīvojoši bērni un 287 diasporas kollektīvu dalībnieki.
Dziesmu un deju svētku likums
nosaka, ka Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
notiek reizi piecos gados, starplaikā starp Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem,
un šo svētku rīkotājs ir Valsts
izglītības satura centrs.

Tradicionāli galvenās svētku
norises vietas Rīgā ir Mežaparka Lielā estrāde un Daugavas
stadions. Mežaparka Lielā estrāde vienlaikus var uzņemt
līdz 14 tūkstošiem dziedātāju
un līdz 40 tūkstošiem skatītāju.
Atcelts Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājiens
Šāds lēmums pieņemts pēc
naktī sasauktās svētku rīkotāju
operātīvās rīcības grupas ārkārtas sanāksmes, kas notika
plkst. 23 pēc notikumiem Mežaparka estrādē, kad ģenerālmēģinājuma laikā ģībuši vairāki
bērni, kas kalpojis par iemeslu
mēģinājuma atcelšanai. [...]

Mežaparka estrādē pārtraukuši noslēguma koncerta “Manā
dziesmā tu...” ģenerālmēģinājumu, jo mazākie bērni nav
spējuši izturēt slodzi un sākuši
ģībt.

Pirmā koncerta stundā viss ritējis kā plānots, bet pēc tam ik
pēc 10 minūtēm vismaz astoņiem līdz 10 bērniem bijusi nepieciešama mediķu palīdzība,
jo, iespējams, no lielās slodzes
tie sākuši ģībt.
Kad šādi gadījumi atkārtojušies biežāk, tad tika izsludināts
15 minūšu pārtraukums. Tomēr
bērnu ģībšana turpinājusies un
mediķi nav spējuši uzreiz visiem sniegt palīdzību, kas licis
ģenerālmēģinājumu atcelt.
Mediķu palīdzība bijusi nepieciešama aptuveni 30 dažāda
vecuma bērniem.
LETA

Es zvēru, ka viss mans darbs
būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs
manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju
labklājību. Es turēšu svētus un
ievērošu Latvijas Satversmi un
valsts likumus. Pret visiem es
izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās
apziņas.

Pēc svinīgā solījuma nodošanas, viņš uzrunājot Saeimas deputātus, teica, ka viņa galvenais
uzdevums būšot stiprināt valsts
drošību. Vējonis pauda atziņu,
ka viņam ir gods uzņemties
Valsts prezidenta pienākumus
un viņš daudz domājis par šo
godājamo amatu un to, kas jāpaveic prezidentam.
Citās profesijās ir noteikti kritēriji, bet viņš domājis arī par
sekmju kritērijiem polītikā.
Vējonis sev radis atbildi uz šo
jautājumu - svarīgākais ir tas,
kas sekmējis savas valsts attīs-

Grieķijas parādi
Eiro zonas valstu finanšu ministri nolēma nepagarināt Grieķijas starptautiskā aizdevuma
programmu pēc tās pašreizējā
beigu termiņa 30. jūnija, reaģējot uz Grieķijas valdības lēmumu 5. jūlijā rīkot referendumu
par kreditoru priekšlikumiem
šīs programmas pagarināšanai.
Starptautiskie aizdevēji - Eiropas Komisija (EK), Eiropas Centrālā banka (ECB) un
Starptautiskais valūtas fonds
(SVF) - piedāvāja Grieķijai pagarināt aizdevuma programmu
par pieciem mēnešiem, kuru
laikā tā saņemtu 12 miljardus
eiro, tomēr, lai tas notiktu,
Grieķijai bija jāpanāk vienošanās un parlamentam steidzami
jāapstiprina aizdevēju pieprasītās reformas.
Grieķijai bija nepieciešami finanšu līdzekļi, jo 30. jūnijā, tai
bija jāatmaksā 1,6 miljardi eiro
no sava parāda Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF).

5. jūlijā notikušajā referendumā
par aizdevēju nosacījumiem nobalsojuši 38,69%, bet pret bija
61,31% balstiesīgo. Nākamajā
dienā no amata nolēmis atkāpties Grieķijas finanšu ministrs
Janis Varufakis.

Lai gan Grieķijas finanšu situācija ik dienu kļūst jo smagāka,
vairākums grieķu neslēpj lepnumu par pateikto “nē” aizdevējiem. Tikmēr pašu aizdevēju
nostāja Grieķijas problēmu risināšanā, spriežot pēc izteiktajiem komentāriem, kļūst arvien
pielaidīgāka.
Ja vēl pirms Grieķijas referenduma eirozonas vadošo valstu vadītāji uzsvēra, ka “pret”
balsojums Grieķiju tuvinās
eirozonas atstāšanai, tad tagad
retorika mainās. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods
Junkers uzsvēra, ka iebilst pret
Grieķijas aiziešanu no eirozonas. Līdzīgs viedoklis ir arī
(Turpinājums 7. lpp.)

Dārgie lasītāji! Austrālijas Latvietis neiznāks šī gada 29.
jūlijā un 5. augustā. Visas ziņas gaidām līdz 18. jūlijam. Redakcija

tību, lai cilvēki ir labāk pārtikuši, patriotiskāki. „Latvijas
veiksme ir atkarīga no katra
cilvēka veiksmes,” akcentēja
prezidents. Viņš arī mudināja
padomāt, kāda izskatīsies Latvija nākamajā simtgadē. Vējonis arī sacīja, ka ir lepns dzīvot
Latvijā un par Latvijas cilvēkiem.
Uzreiz pēc svinīgā solījuma

un uzrunas jaunā prezidenta
pirmais ceļš veda pie Brīvības
pieminekļa. Viņu pavadīja arī
jaunā valsts pirmā lēdija Iveta
Vējone, kura bija tērpusies elegantā zilā kleitā un baltā jaciņā.
Pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības pieminekļa prezidents devās ziedus nolikt Brāļu kapos.
www.kasjauns.lv

Gaŗezers svin 50

1965. gadā uzņēmīgi latvieši
nopirka īpašumu ASV vidienē pie ezera Long Lake netālu no pilsētiņas Three Rivers,
ko pārdēvēja par Gaŗezeru pie
Trejupēm. Šajā nedēļas nogalē
Amerikas latviešu sabiedriskās
dzīves centrs Gaŗezers svin 50
gadu jubileju. Ja gribas saprast,
ko nozīmē būt latvietim Amerikā, ir vērts tur aizbraukt.

Gaŗezers pamostas, kad nokūst
sniegs un mežā pie ezera atkal
var dzirdēt Mičiganas daudzbalsīgo putnu kori. Nedēļas
nogalēs sabrauc talcinieki, jo
pēc ziemas vienmēr kaut kas
pielabojams un tīrāms. Gandrīz
katru gadu, pateicoties ziedotāju labvēlībai, tiek uzcelta vai
atjaunota arī kāda ēka.
«Vai jūsu atbalsts būs liels vai
mazs, Gaŗezera vadība būs ik-

vienam pateicīga. Ziedojiet ne
no pārpilnības, bet no pārliecības,» pirms 50 gadiem teica Detroitas Kristus draudzes
priekšnieks Verners Treimanis,
kuŗš ieguldīja līdzekļus Gaŗezera īpašuma iegādē. Šodien
latviešu centrs Gaŗezers ir bezpeļņas organizācija, kuŗa pieder
143 akcionāru organizācijām,
un tās īpašumā ir vairāk nekā
100 ēku, liela daļa talcinieku
rokām celtas.
Ideja par vietu, kur varētu
satikties un rīkot latviešu
pasākumus, pagājušā gadsimta 70. gados prātā ienāca
mācītājam Vilim Vārsbergam,
kas apkārtnes latviešu draudzēm
ierosināja nopirkt 68 hektarus
lielo The Lone Tree Camp pie
Gaŗezera, uz kuŗu varēja viegli
nokļūt no citiem ASV vidienes
lielākajiem latviešu centriem Kalamazū, Čikāgas, Detroitas,
Grandrepidsas, Indianapolisas,
Klīvlendas un Milvokiem -,
un tā būtu laba vieta, kur rīkot
draudžu pasākumus. 1965.
gada 23. maijā notika Latviešu
centra Gaŗezers iesvētīšana, bet
4. jūlijā sākās pirmā Gaŗezera
(Turpinājums 6. lpp.)

