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Iespējami  
pārkāpumi

Korupcijas novēršanas un apka
rošanas birojā (KNAB) patlaban 
aktīvas ir 22 pārbaudes par iespēja
miem priekšvēlēšanu aģitācijas pār
kāpumiem. 

Sešas no šīm pārbaudēm saistītas 
ar iespējamu slēpto aģitāciju, bet pie
cas pārbaudes — ar iespējamu valsts 
un pašvaldību institūciju adminis
tratīvo resursu izmantošanu priekš
vēlēšanu aģitācijas aktivitātēm. Sa
vukārt pārējās pārbaudes saistītas ar 
iespējamu aģitācijas materiālu iz
vietošanas kārtības neievērošanu, 
tostarp aģitācijas materiālos aģitāci
jas apmaksātāju nenorādīšanu un 
paziņojumu par aģitācijas materiālu 
izvietošanu neiesniegšanu KNAB.

Apsūdzība  
Baltkrievijas pilsonim

Ģenerālprokuratūra ir cēlusi ap
sūdzību Baltkrievijas pilsonim, kurš 
Latvijā nodarbojies ar spiegošanu 
Baltkrievijas militārā izlūkdienesta 
uzdevumā. Patlaban lietu izmeklē Ģe
nerālprokuratūras Krimināltiesiskā 
departamenta Īpaši pilnvaroto pro
kuroru nodaļa. Apsūdzība celta pēc 
Krimināllikuma panta par spiego
šanu pirmās daļas. Par šādu nodarī
jumu var piemērot brīvības atņemša
nu līdz desmit gadiem un līdz trīs 
gadu probācijas uzraudzību.

Sāk šķeldas tirgus 
priekšizpēti

Konkurences padome sākusi šķel
das tirgus priekšizpēti. Tā sākta, ņe
mot vērā enerģētikas jomas jautāju
mu aktualitāti, resursu cenu būtisku 
pieaugumu, arvien pieaugošo piepra
sījumu pēc atjaunojamiem resursiem 
un to piedāvājuma iespējamu sama
zinājumu tirgū.

Āra dziedāšanas  
festivāls

Ļaudonas pagastā vakar sākās pir
mais starptautiskais tradicionālās 
āra dziedāšanas festivāls “Dabā”. Tas 
pulcē dziedātājus, mūziķus un folk
loras pētniekus no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Ukrainas. Festivāla mēr
ķis ir vērst uzmanību uz ārā dzieda
mo tautasdziesmu repertuāru un tā 
ciešo sasaisti ar dabas ainavas vei
doto akustisko vidi. Kā nozīmī
gākās festivālā organizatori izceļ di
vas aktivitātes — āra dziedāšanai vel
tītu simpoziju un akustisko koncer
tu dabā.

Var izraisīt konfliktus
Spriedze saistībā ar Taivānu var 

izraisīt atklātus konfliktus, brīdinā
juši  Dienvidaustrumāzijas valstu 
asociācijas (ASEAN) ārlietu minis
tri. Pašreizējā situācija “var novest 
pie pārrēķināšanās, nopietnas kon
frontācijas, atklātiem konfliktiem 
un neparedzamām sekām svarīgu 
lielvalstu starpā”, sacīts paziņojumā, 
kas pieņemts Kambodžas galvaspil
sētā Pnompeņā notiekošajā ASEAN 
valstu ārlietu ministru sanāksmē.
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Sudmalu saliņā
Savukārt Tautas deju lieluzvedumā no 
2023. gada Deju lieluzveduma “Mūžī
gais dzinējs” repertuāra bija iekļauta deja 
“Rīga dimd” (Jāņa Purviņa horeo
grāfija), “Pie jūriņas maliņā” (Zandas 
Mūrnieces horeogrāfija). 

Zaļumballe Misisipi 
krastā

— Kā tika organizēti sadzīviskie 
jautājumi? 

— Organizatori bija padomājuši 
par visu. Sagatavoti pārskatāmi ma
teriāli, ar norādēm, kur atrodas kat
ra norises vieta, cik tālu tā ir no kon
krētās viesnīcas. Visas koncertu un 
pasākumu vietas bija viegli sasnie
dzamas, ejot kājām. Savukārt līdz 
tālākajām vietām varēja nokļūt ar 
transportu. Bija interesanti izbaudīt 
braucienu ar ASV dzelteno skolēnu 
busiņu uz “Zaļumballi ar cūku bērēm”, 
kas notika Misisipi upes krastā. 

— Vai viegli bija pārvarēt laika at-
šķirības?

— Es ļoti viegli pārvarēju laika 
atšķirības, gan ierodoties Minesotā, 
gan atgriežoties Latvijā.

Ielās skan latviešu 
valoda

— Kāds bija saviļņojošākais brī-
dis šajos svētkos?

— Sentpolas pilsētā visās vietās, 
kur notika koncerti, bija izvietoti 
Latvijas karogi, kā arī svētku vizuālā 
informācija, ielās skanēja latviešu 
valoda, cilvēku prieks, citam citu sa
tiekot klātienē pēc ilgās mājsēdes. 
Mirdzums acīs dalībniekiem uz 
skatuves, darītprieks un organizato
ru laipnība. 

— Kādas izjūtas likāt ceļasomā, 
atgriežoties mājās?

— Skaisti, piepildīti  svētki, pie
cas dienas paskrēja nemanot. Mala
či organizatori! Paldies visiem da
lībniekiem! Paldies par atbalstu Lat
vijas Republikas vēstniekam ASV 
Mārim Selgam ar komandu par vies
mīlību, labo sagaidīšanu un pavadī
šanu!

Atkal un atkal piedzīvoju to, ka 
latviešiem ir svarīga kopdziedāšana, 
kopdejošana, kopābūšana, līksmo
šanās, priecāšanās. Tas arī nodrošina 
Dziesmu un Deju svētku tradīcijas 
nepārtrauktību, gan trimdā svinot 
svētkus mazākā pulciņā, gan Latvijā 
esot kopā vairāk nekā 40 tūksto
šiem dalībnieku no visas pasaules.

Prieks, ka visi tiksimies jau pēc 
nepilna gada Rīgā,  kad no 30. jūnija 
līdz 9. jūlijam notiks XXVII Vispā
rējie latviešu Dziesmu un XVII Deju 
svētki. ◆
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Projektu finansē Mediju 
atbalsta fonds no Latvijas 

valsts budžeta  
līdzekļiem. Par materiāla 
saturu atbild laikraksts 

“Staburags”.

Neretas Sudmalu saliņas estrā-
dē norisinājās saulains, jautrs un 
ar sacensības garšu piesātināts 
pasākums “Āķis lūpā”. Izvēlētā 
tēma bija ar un par ūdeņiem — 
varēja ne tikai piedalīties mak-
šķerēšanas sacensībās, bet no 
māla darināt zivs formas trauci-
ņus, gleznot uz koka, noskatīties 
izrādi, apskatīt daivinga, zem-
ūdens medību un fīdermakšķe-
rēšanas sporta aprīkojumus,  kā 
arī nobaudīt gardo zivju zupu.
INITA KALNIŅA,  

NERETAS KULTŪRAS CENTRA 

DIREKTORE

Tā kā Neretas apvienības svētkos 
bija liela atsaucība makšķerēšanas 
sacensībām, sarīkojām atkārtotu pa
sākumu. Sacensībām varēja pieteik
ties trīs dažādu vecumu grupās. No
teikumi vienkārši: stundas laikā no
zvejot lielāko zivju skaitu. Piedalījās 
30 makšķernieku.

Grupā līdz 7 gadiem 1. vieta Grietai 
Leitei, 2. — Dārtai Leitei, 3. — Martai 
Apeinānei. Grupā līdz 16 gadiem 
1. vieta Matīsam Davidānam, 2. — 
Justam Davidānam, 3. — Aimenam 
Vēverim. Pieaugušo grupā 1. vieta 
Nikam Bražūnam. Viņam arī spec
balva par lielāko noķerto zivi! 2. vietu 
ieguva Jānis Vilciņš, 3. — Vita Apei
nāne. Paldies mūsu dāsnajiem spon
soriem, kuri parūpējās, lai katrs tik
tu pie dāvaniņām! Paldies “Salmo 
Fishing Latvija”, Baro.lv makšķerē
šanas un aktīvas atpūtas preču vei
kalam, “Cēsu alum” un individuāla
jiem atbalstītājiem!

Šogad Sudmalu saliņai apritēja 
99 gadi! Kāda estrāde bijusi kādreiz, 
varēja apskatīt fotoizstādē pasāku
ma dienā. Sudmalu saliņa jau Latvi
jas pirmās neatkarības laikos ir bi
jusi neretiešu iecienīta atpūtas vieta, 
kur tika dejots, dziedāts, spēlēts te
ātris, makšķerētas zivis vai vienkār
ši labi pavadīts laiks.

Nākamajā vasarā svinēsim simt
gadi! ◆

UZVARĒTĀJI MAKŠĶERĒŠANĀ saņēma kausus un diplomus. 

MĀLA VEIDOŠANAS NODARBĪBĀ varēja izgatavot zivs formas trauciņus. 

JAUNIE MĀKSLINIEKI roku iemēģināja gleznošanā. 

SACENSĪBAS SĀKUŠĀS. Makšķer-
niekiem stundas laikā vajadzēja 
noķert pēc iespējas vairāk zivju.

Gunitas Leites  
un Initas Kalniņas foto


