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Līgosim līdz rīta gaismai un godam sagaidīsim Jāņus!

Ne velti mūsu tautasdziesmās
ir īpaši uzsvērts, ka Jāņu nakti
nedrīkst nogulēt. Varbūt tāpēc,
ka Jāņu nakts ir visīsākā gadā
un būtu grēks to palaist garām

un nogulēt? Bet, varbūt tiešām
Jāņu nakts būtība ir saulītes
pavadīšana un sagaidīšana? Ne
jau velti šī diennakts ir tik ār
kārtīgi piepildīta ar visādām

izdarībām. Viss ieplānots ar
gudru ziņu — lai būtu vieglāk
sagaidīt saules lēktu.

Novēlam mūsu lasītājiem lustīgu līgošanu un ļoti lielu izturī-

bu, lai sekotu līdzi mūsu senču
tradicijām un izturētu no saulrieta līdz saullēktam, jo saulīte
rietēs 23. jūnijā plkst. 16.54 un
lēks 24. jūnijā plkst. 7.01 (pēc

Sidnejas laika). Un ceram, ka
jums viesiem krājumā ir varens
skaits Jāņu dziesmu, lai piedziedātu nedaudz vairāk kā 14 stundu tumsas.
Redakcija

Latvijas un Jaunzēlandes ārlietu ministri
pārrunā sadarbības paplašināšanas iespējas

Draugam Jāņu dienā
Vas’ras saulgrieži kad nāk,
Latvji Jāņus svinēt sāk,

Uzkopj mājas, pagalmus,
Novij Jāņu vainagus.

Meitām tie no ziediem vīti,
Uzliek galvā koši, glīti,
Puišiem ozollapu, zaļi,

Lai skan līgo dziesmas skaļi.
Dziedot dziesmas viņi iet,

Lūkoties, vai papardes jau
zied.

Tās tak zied tik Jāņu nakti,
Jāizmanto tas ar makti.

Meičas priekā, laimē smaida,
Ziedus uzplaukstot tās gaida.
Veči cilā alus kausus,

Liek pie mutes, izdzer sausus.
Sievām sārti vaidziņi,

Galdā siers un pīrādziņi.

Ugunskurs jau kalnā spīgo,
Visur atskan: līgo, līgo!

Tādēļ sveicienus šeit sūtu,
Arī Tev lai svētki būtu.

Izbeidz darbus, baudi mieru,
Iedzer alu, uzkod sieru.

Uzsauc mūsu tautai: līgo!

Lai tā priekā, laimē dzīvo!

Viktors Bendrups

16. jūnijā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Rīgā tikās ar
Jaunzēlandes ārlietu ministru Mariju Makaliju (Murray
McCully), kurš Latvijā uzturas darba vizītē. E. Rinkēvičs
atzīmēja, ka Latvija turpina
padziļināt attiecības ar Jaunzēlandi gan divpusējo attiecību
jomā, gan Eiropas Savienības
(ES) ietvaros, īpašu uzmanību
pievēršot ekonomisko sakaru
paplašināšanai. Abas puses par
perspektīvu uzskata gatavošanos ES un Jaunzēlandes visaptverošā tirdzniecības nolīguma
sarunu uzsākšanai.
“Latvija atbalsta Eiropas Savienības un Jaunzēlandes sarunu uzsākšanu par visaptverošu
tirdzniecības līgumu, ņemot
vērā Latvijas uzņēmēju pieaugošo interesi par jauniem eksporta tirgiem,” uzsvēra E. Rinkēvičs. Nolīgums būs viens no
tā dēvētajiem jaunās paaudzes
nolīgumiem, iekļaujot nolīgumā noteikumus attiecībā uz
mazajiem un vidējiem komer-

santiem, ilgtspējīgas attīstības
sadaļu, reformētu investīciju
aizsardzības noteikumu sistēmu.
Ministrs E. Rinkēvičs pauda
gandarījumu, ka ir noslēgts
Partnerattiecību nolīgums par
attiecībām un sadarbību starp
ES un Jaunzēlandi (EU-NZ
Partnership Agreement on Relations and Cooperation), ko
plāno parakstīt 2016. gada otrajā pusē.
Tikšanās laikā E. Rinkēvičs
apliecināja Latvijas vēlmi noslēgt līgumu starp Latviju un
Jaunzēlandi par izvairīšanos no
dubultās aplikšanas ar nodokļiem, kas tādējādi radītu stabilu
pamatu ekonomiskās sadarbības veicināšanai turpmāk.
Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka šobrīd veiksmīgi
strādā 2008. gadā noslēgtais
līgums par Darba brīvdienu
schēmu (Working Holiday Scheme). “Ceru, ka šī programma
piesaistīs vairāk arī Jaunzēlandes studentus un jauniešus

apmeklēt Latviju,”
sacīja E. Rinkēvičs.

Ārlietu
ministri
arī pārrunāja divpusējās sadarbības
paplašināšanas iespējas, kā vienu
no iespējām minot
goda konsulu iecelšanu Latvijā un
Jaunzēlandē. Sarunas laikā puses apmainījās ar viedokļiem par situāciju
un sadarbību reģionālos un starptautiskos jautājumos,
tostarp Jaunzēlandes pieredzi sadarbībā ar Klusā okeāna valstīm. Tāpat
E. Rinkēvičs pateicās Jaunzēlandei
par atbalstu Ekonomiskās sadarbības
un attīstības organizācijas (OECD)
iestāšanās procesā.
mfa.gov.lv

Aprit 76 gadi, kopš PSRS okupēja Latviju

17. jūnijā ir Latvijas Republikas okupācijas diena, kurā tiek
pieminēti 1940. gada 17. jūnija vēstures notikumi, kad pēc
Molotova - Ribentropa pakta,
kas noslēgts 1939. gada 23. augustā, neatkarīgā valsts tika iekļauta PSRS ietekmes sfērā.

Var uzskatīt, ka 76 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
“atdota” 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
vēsturē.
Slepenais papildu protokols
tieši nemainīja Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas,
kas iekļautas padomju interešu
sfērā 1939. gada 28. septembrī,
starptautiski tiesisko statusu.
Interešu sfēras liecināja par
minēto valstu suverenitātes
nerespektēšanu un neatkarības
apšaubīšanu. PSRS ieguva no
Vācijas brīvas rīcības iespējas
turpmākajiem “teritoriāli politiskajiem pārveidojumiem” pa-

domju ietekmes sfērā.

1939. gada 28. septembrī Igaunija, bet 5. un 10. oktobrī Latvija un Lietuva parakstīja PSRS
uzspiestos palīdzības līgumus.
Saskaņā ar tiem PSRS ieveda
Baltijas valstīs noteiktu karaspēka kontingentu, ierīkoja
sauszemes, gaisa un jūras karaspēka bāzes. Vēsturnieki uzskata, ka, ņemot vērā Padomju
Savienības agresīvos nolūkus
pret Baltijas valstīm, līgumi
bija nāves spriedums Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas suverenitātei.

Tomēr 1940. gada 15. jūnijā
PSRS karaspēka vienības uzbruka Latvijas robežsargiem
Masļenkos. Uzbrukums bija iecerēts vai nu kā provokācija, lai
radītu ieganstu Latvijas okupācijai, vai arī kā staļinisma
garā izteikts brīdinājums Latvijas valdībai nekādā gadījumā
(Turpinājums 8. lpp.)

