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Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa gadumijas uzruna

Labvakar, mīļie Latvijas ļaudis!
Labvakar Latvijā un pasaulē!

Ir brīdis pirms gadumijas, un
tūlīt aizsāksies jauns gads. Tas
ir mirklis, kad atskatāmies uz
paveikto un kaldinām plānus
nākotnei. Tomēr es gribu mudināt neskatīties kalendārā, bet
izbaudīt katru mirkli un novērtēt to, kas ikvienam no mums
ir dots!
Ik reizi, ielūkojoties spogulī,
esiet pateicīgi par to, ka jums ir
dota vēl viena brīnišķīga diena,
kurā ar pārliecību varat teikt,

67. gads

Laimīgu Jauno gadu!

ka jūs īstenojat savus sapņus.
Nesalīdziniet sevi ar citiem, bet
katru rītu mostieties ar pārliecību, ka jūsu dzīve ir unikāla
un ka Jūs darāt to labāko, kas ir
jūsu spēkos!
Paskatieties šobrīd sev apkārt
– jums blakus ir cilvēki, kas
ir izvēlējušies būt kopā tieši ar
jums gan šajā svētku dienā, gan
ikdienas rūpēs, gan priekos,
gan bēdās. Pateiksim paldies
mūsu līdzcilvēkiem par sniegto
atbalstu aizejošajā gadā, un atbalstīsim cits citu arī nākamajā
gadā.
Tautieši!

Esiet kā Latgales cilvēki – tik
sirsnīgi un dāsni! Esiet kā kurzemnieki – neatlaidīgi un lepni!
Esiet kā Zemgales ļaudis – apdomīgi un strādīgi! Esiet kā vidzemnieki – tik iedvesmas pilni un radoši! Esiet kā rīdzinieki
– tikpat rosīgi un uzņēmīgi!

Iedvesmosim viens otru ik dienas, jo mūsu valsts esam mēs
paši! Cik stiprs būs katrs no
mums, tik stipra būs mūsu nācija. Mēs esam tie, kas šīs vērtības aiznesīs nākotnē. No mums
ir atkarīgs tas, vai pievienosim
tām klāt kaut ko vērtīgu no tagadnes. Esiet drosmīgi veidot
tagadni, ko atcerēsies vēl gadu

desmitiem! Lai mūsu bērni
būtu lepni dzīvot Latvijā!

Tāpēc 2016.gadā novēlu jums
būt vēl drosmīgākiem, jo tikai drosmīgi cilvēki spēj mainīt sevi un pasauli sev apkārt.
Noticiet saviem nomoda sapņiem, nebaidieties no lieliem
mērķiem un izdariet visu, lai
paveiktu plānoto! Esiet drosmīgi stāties pretim atrunām, kas
attur no mērķu īstenošanas! Un
speriet pirmo soli, lai piepildītu
savus sapņus! Jums ir viss, lai
to izdarītu! Drosme darīt lielas
lietas ir iedvesmojusi latviešus
no paaudzes paaudzē ar pārliecību veidot savu un Latvijas

nākotni!

Man ir gods šajā mirklī Jums
vēlēt raženu un bagātu Jauno
gadu! Uzsaucu tostu par jūsu
panākumiem, par veseliem,
laimīgiem un stipriem Latvijas
cilvēkiem, kuplām ģimenēm un
smaidošiem bērniem! Par mūsu
tautu un mūsu Latviju!

Esmu lepns dzīvot starp Jums!
Esmu lepns dzīvot Latvijā!
Dievs, svētī Latviju un tās iedzīvotājus!
Laimīgu jauno 2016.gadu!

www.president.lv

JAUNATNE PRIECĀJAS KUMELIŅA ZĪMĒ

34. Jaunatnes dienu atklāšana Adelaidē 27.12.2015.g.

Pirms dažiem gadiem, lasīju
par šādu notikumu: Koncerta
recenzents, noklausījies koncertu līdz pusei un konstatējis,
ka otrā daļa būs ļoti līdzīga pirmajai, puslaikā aizgājis uz savu
biroju, uzrakstījis un redakcijā
iesniedzis savu recenziju par
visu koncertu un aizgājis uz
krogu. Nākošā rītā, blakus viņa
recenzijai, kurā viņš tik zinoši
aprakstīja koncerta otro daļu,
viņš lasa par ugunsgrēku, kas
izcēlies koncerta zālē starpbrīža laikā, nodedzinot teātri līdz
pamatiem. Protams, koncerta
otrā daļa vispār izpalika.

Lai man nebūtu jāmelo (jāfantazē? jādzejo? jāizliekas?), atzīšos jau tūlīt no paša sākuma,
ka Jaunatnes dienu Atklāšanas
sarīkojumā noskatījos tikai pirmo daļu un tādēļ par otro daļu
nevaru rakstīt; varu tikai iedomāties, kas tur notika.

Formālā atklāšana neprasīja
sevišķi daudz laika. Sarīkojuma vadītājs Matīss Reinhards
aicināja klātesošos nodziedāt
Latvijas valsts himnu, tad publiku uzrunāja Reinis Dancis no
DLOA, Rūdis Dancis no LJAA
un Daila Šmita, 34. JD rīcības
komitejas priekšsēde. Priekšnesumos dzirdējām divas dziesmas no Latvijas ansambļa Latviešu Balsis un trīs čello duetus

no Adelaides tēva un meitas
duo, Jāņa un Anitas Lauriem.
Abi priekšnesumi pirmklasīgi.
Par Latviešu Balsīm rakstīšu,
kad būšu noklausījusies viņu
koncertu 29. decembrī; cerams,
ka līdz tam laikam būs noskaidrojies pārpratums ar Zanes
Stafeckas Austrālijas vīzu un
viņa būs laimīgi ieradusies
Adelaidē, jo no Amsterdamas,
kur viņai pašreiz liek gaidīt,
mums būs grūti viņu sadzirdēt.
Par Jāni un Anitu Lauriem varu
tikai jūsmot, jo čello ir mans
mīļākais instruments, un divu
īstu mākslinieku rokās, dueti
skanēja tiešām lieliski. Katram
gabalam bija savs raksturs:
(Turpinājums 6. lpp.)

34. JD rīcības komitejas priekšsēde Daila Šmita un šo Jaunatnes dienu
atklāšanas Adelaidē vadītājs Matīss Reinhards. Foto: A. Jaudzems.

LAAJ 42. AZVV atklāšana 2. janvārī Dzintaros

2. janvāra pēcpusdienā kupls pulciņš jauniešu, viņu vecāki un skolas darbinieki sanāca Dzintaros karoga laukumā, lai atklātu 42. Annas Ziedares Vasaras vidusskolu. Mārtiņš
Reinfelds iesāka ar pateicības vārdiem aborigēnu valodā par iespēju mums izmantot šo zemi, ko pēc tam iztulkoja latviski. Tad LAAJ KF priekššēdis Dāvids Dārziņš oficiāli atklāja
šī gada Vasaras vidusskolu, kam sekoja kopīgi nodziedāta Latvijas himna un mastā uzvilkts Latvijas karogs. Prāvests Jānis Priedkalns nolasīja dievvārdus un deva savu svētību
skolai. Rakstisko apsveikumu no LAAJ priekšēdes Kristīnes Saulītes nolasīja skolas vadītāja Lilita Daenke. Jānis Laurs savā un akadēmiskās vienības Atāls vārdā dāvāja AZVV
dziesmu grāmatas ar vārdiem: “Lai AZVV vienmēr skan dziesma!” Šogad skola var lepoties ar 85 latviešiem savā saimē - skolniekiem, audzinātājiem, skolotājiem un darbiniekiem.
Lilita Daenke.
Foto: Rūdis Dancis.

