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Visiem līgotājiem un Jāņiem
novēlam - katram pa papardes
ziedam, katram pa dzeltenam
siera ritulim un katram pa
riekšavai jāņu zāļu!

Jo vairāk vainagā puķu, jo
greznāks un bagātāks tas ir.
Trejdeviņu ziedu vainags ir
tāds, kurā likts zieds aiz zieda,
kas sakārtoti vairākās kārtās.
Šādu vainagu var uzpīt tikai
tāda meitene, kura nav bijusi slinka – kura ir apstaigājusi
pļavas, laukmalas, mežmalas
un tur savākusi puķes!
Tās meitenes, kuras tirgū nopirkušas vienu rudzupuķu ziedu bunti un no tās uzpinušas
greznu vainagu, patiesībā radījušas ļoti nabadzīgu vainagu, jo
tajā ir tikai viens ziedu veids!
Ja vainagā iepīti daudzi un dažādi ziedi, tas dod spēku un
enerģiju. Šāds vainags simbolizē arī bagātību (ne tikai naudas
ziņā, bet arī tradiciju – tas simbolizē cilvēka iekšējo bagāto
garu, izkopto iekšējo pasauli).

Tad, ja Jāņu vainagā likti trejdeviņi ārstniecības augi, grūtā
brīdī izžuvušo vainagu var noņemt no āķa (droši vien taču
vainagu saglabāsi nākamajam
gadam, vai ne?), to savārīt tējā
un sevi dziedināt. Tādēļ Jāņu
vainagā neliek nevienu indīga
auga stiebriņu!

Prezidents Saeimai iezīmē
turpmāko darbu virzienu

Valsts prezidents Andris Bērziņš teica uzrunu Saeimas pavasara sesijas pēdējā sēdē, kurā
atzinīgi novērtēja prezidenta
institūcijas un parlamenta sadarbību, kā arī iezīmēja būtiskākos uzdevumus, kas likumdevējam būtu jāveic nākotnē.

Šī uzruna ir pēdējā, kuru Andris Bērziņš Saeimā veic, ieņemot prezidenta amatu.

“Aicinu atbildīgajā valsts budžeta un citu likumdošanas
aktu pieņemšanas procesā gan
šajā, gan nākamajos gados
ņemt vērā mūsu valsts iedzīvotāju labklājībai un drošībai nozīmīgos jautājumus,” norādīja
Bērziņš, runājot par tālākajiem
Saeimas darbības virzieniem.

Viņš uzsvēra, ka 12. Saeimā
jāturpina darbs pie likumdošanas iniciātīvas polītisko partiju stiprināšanai un atbildības
paaugstināšanai, norādot ka
jāpalielina valsts financējumu
polītiskajām partijām. “(..) agri
vai vēlu būs jāpalielina valsts
financējums polītiskajām partijām, lai samazinātu interešu
grupu ietekmi lēmumu pieņemšanā polītiskajās partijās.
Ievērojams valsts financējuma
īpatsvars polītisko partiju budžetos ir Eiropas valstīs plaši
pieņemta prakse”.
Esot jāturpina darbs pie ie-

67. gads

priekš iesniegtās likumdošanas
iniciātīvas izpildvaras stiprināšanai, un atsaucās uz kancelejas rīkoto starptautisko konferenci šī gada sākumā, kurā
ārvalstu un pašmāju eksperti
pauda atbalstu nepieciešamībai veikt attiecīgus grozījumus
Latvijas Republikas Satversmē
un Ministru kabineta iekārtas likumā. Tie paredzētu to,
ka pēc apstiprināšanas amatā
premjēram būtu lielākas iespējas izvēlēties ministrus, kā arī
ieviest tā saukto konstruktīvās
neuzticības balsojumu, paredzot, ka parlamenta deputātiem
ierosinot neuzticības izteikšanu
tā brīža premjēram, vienlaikus
jānorāda jaunais Ministru kabineta vadītāja vārds.
Prezidents savā uzrunā atgādinājis, ka vairākkārtīgi vērsies
Saeimā, lai piedāvātu izmaiņas
spēkā esošajos normatīvajos
aktos. Tāpat Valsts prezidents
izdevis vairākus rīkojumus,
lai sadarbībā ar izpildvaru risinātu aktuālus jautājumus,
piemēram, lai novērstu pārāk
sīkumainu tiesisko regulējumu
un lai risinātu jautājumus par
lauksaimniecības zemes efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.
Uz šo rīkojumu bāzes pieņemti
konkrēti lēmumi.
(Turpinājums 8. lpp.)

Aprit 75 gadi, kopš PSRS okupēja Latviju

Var uzskatīt, ka 75 gadus senie
notikumi bija sākušies ar 1940.
gada 15. jūniju, kad PSRS robežsargi uzbruka Latvijas Robežsargu brigādes 3. Abrenes
bataljona 2. sardzes mītnei
Masļenkos un 3. sardzes mītnei
Šmaiļos.
Tomēr tā uzskatīta tikai par
militāru akciju, kas bija sākums slepeni un veiksmīgi izstrādātam plānam 1939. gada
23. augustā, kad starp PSRS un
Vāciju parakstīts Padomju Savienības un Vācijas neuzbrukšanas līgums un pievienotais
Molotova-Ribentropa slepenais
protokols.
1939. gada 23. augustā noslēgto slepeno papildu protokolu
vēsturnieki uzskata par prettiesisku darījumu uz sešu trešo
valstu rēķina. Tas sadalīja Austrumeiropu vācu un padomju
ietekmes zonā.
Protokola 1. pants noteica, ka
Latvija, Somija un Igaunija tiek
«atdotas» Padomju Savienībai:
«Teritoriāli politiskas pārkārtošanās gadījumā pie Baltijas

valstīm (Somijas, Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas) piederīgos
apvidos Lietuvas ziemeļu robeža ir vienlaikus Vācijas un
PSRS interešu sfēru robeža.»

2. pants noteica agresīvo lielvalstu «interešu sfēru» robežas
Polijā un fiksēja tās valstiskuma iespējamo izzušanu: «Jautājumu, vai abu pušu interesēm
atbilst neatkarīgas Polijas valsts
saglabāšana un kādām jābūt tās
robežām, galīgi varēs noskaidrot tikai tālākās politiskās attīstības gaitā.»
Uzskatīts, ka padomju un vācu
neuzbrukšanas līgums, kuru
vēsturnieki bieži vien dēvē par
uzbrukuma paktu, iededza zaļo
gaismu Otrajam pasaules karam.

Vācija sāka karadarbību 1.
septembrī un kopā ar Padomju Savienību, kura iesaistījās
konfliktā septiņpadsmit dienas
vēlāk, dažu nedēļu laikā iznīcināja Polijas neatkarību. 23.
augusta līgumam nav analoga
Eiropas 19. un 20. gadsimta
(Turpinājums 8. lpp.)

Latvijas ārlietu ministra oficiālā vizīte Austrālijā

Kanberā 18. jūnijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās
ar Austrālijas ārlietu ministri
Džūliju Bišopu (Julie Bishop),
ar kuru pārrunāja abu valstu
polītisko un ekonomisko, kā arī
līdzšinējo sadarbību starptautiskajās organizācijās. Ministri
pievērsās arī Eiropas Savienības (ES) un Austrālijas savstarpējo attiecību jautājumiem.

“Vēlamies sagaidīt vairāk austrāliešu studentu Latvijā. Tāpēc
meklējam iespējas noslēgt sadarbības memorandu par Darba brīvdienu schēmu,” uzsvēra
E. Rinkēvičs. Ministri izteica
apņemšanos aktīvi strādāt pie
darba brīvdienu līguma pabeigšanas jau šogad, lai abu valstu
studenti varētu ieceļot, studēt
un strādāt gan Austrālijā, gan
Latvijā. Līguma mērķis ir sekmēt jauniešu mobilitāti un apmaiņu, sadarbību un partnerību
starp Latviju un Austrāliju, kā
arī attīstīt iespējas abu valstu
jauniešiem mācīties, strādāt
vai iegūt praktisko pieredzi un
pilnveidot citas valsts valodas
un kultūras zināšanas. Līgums
paredzētu vienkāršot administratīvās procedūras, lai abu
valstu pilsoņi varētu uzturēties
otrā valstī.

E. Rinkēvičs uzsvēra līdzšinējo
veiksmīgo abu valstu sadarbību
starptautiskajās organizācijās
un aicināja Austrāliju atbalstīt

Austrālijas ārlietu ministre Džūlija Bišopa un Latvijas ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs Kanberā. Foto: mfa.gov.lv.

Latvijas iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijā (Organisation for
Economic Co-operation and
Development, OECD) 2016.
gada sākumā, kad Latvija pabeigs iestāšanās sarunu procedūru OECD. Ministrs pauda
Latvijas atbalstu ciešākai ES
un Austrālijas sadarbībai Āzijas un Okeānijas reģionos, kas

nodrošinātu abām pusēm dziļāku ekspertīzi par reģionālajiem jautājumiem un nākotnes
redzējumu.

Ārlietu ministrs pateicās Dž.
Bišopai par Austrālijas valdības
aktīvo iesaisti latviešu izcelsmes žurnālista Pētera Grestes
atbrīvošanā no cietuma Ēģiptē,
(Turpinājums 8. lpp.)

