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Ministru prezidentes
sveiciens Lieldienās
Lieldienas ir pārdomu laiks,
kad pārvērtēt padarīto un atkal palūkoties sevī, - ko turpināt, ko sākt no jauna, kā sakopt
savu garīgo sētu. Vai svinam
Lieldienas kristīgā garā, vai
pēc senlatviešu tradicijām –
Lieldienās sagaidām atdzimšanu, jaunu aizsākumu.
Valstij ir nepieciešams mūsu
garīgais spēks, mūsu vēlēšanās
pilnveidoties un, katram savu
darbu pēc labākās apziņas darot, piedalīties Latvijas izaugsmē.
Es novēlu visiem Latvijas iedzīvotājiem gaišas, priecīgas Lieldienas un sveicu šajos svētkos
arī visus tautiešus ārvalstīs!
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Tāpat kā Jāņu apaļais un
dzeltenais siers ir vasaras
saules zīme, Lieldienu šūpoles ir lielo dabas šūpoļu
atgādinājums, kurās, ziemai beidzoties, šūpojas visa
radība. Saule neredzami
iekustina šīs šūpoles - un
ūdeņi laistās šūpodamies
savos krastos, šūpojas putnu ligzdas koku zaros, biržu
un mežu robainās galotnes
un dziesmas, kas skan tām
pāri. Šūpoles Straumēnos
bija tā vieta, kur savienojās
visa Lieldienu jautrība. Te
sanāca ne vien Straumēnu,
bet arī kaimiņu ļaudis, un
jau pa lielu gabalu bij dzirdama vēja svilpšana un vicu
čīkstēšana, kas sacēlās, šūpotājiem drāžoties no stāva
augstuma lejup.
Virza

VĀCIJĀ IZDOD GRĀMATU
PAR ARCHITEKTA GUNĀRA
BIRKERTA PROJEKTĒTO LATVIJAS
NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ĒKU

Sadarbojoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai un vācu izdevniecībai
“Axel Menges”, klajā nākusi
grāmata par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēku un
tās architektu Gunāru Birkertu “Gunnar Birkerts. National
Library of Latvia, Riga”. Starptautiski pazīstamā izdevniecība
“Axel Menges” to izdevusi sērijā “Opus”, kas veltīta ievērojamiem un izciliem architektūras
objektiem visā pasaulē. Šajā sērijā jau iznākušas vairāk kā 78
grāmatas.

66. gads

“Gunnar Birkerts. National
Library of Latvia, Riga” teksta
autors ir architekts Jānis Dripe,
fotografs – Indriķis Stūrmanis.
Jānis Dripe par izdevumu saka:
“Pateicoties Gunāra Birkerta
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam, Latvijas architektūra ir kļuvusi pazīstamāka
pasaulē – no Venēcijas biennāles līdz publikācijām pasaules
architektūras presē. Tagad arī
atzītais vācu izdevējs “Axel
Menges” laidis klajā Bibliotēkai veltītu grāmatu pazīstamajā
“Opus” sērijā par izcilām bū-

PBLA atklātā vēstule Latvijas valsts
augstākajām amatpersonām

Augsti godājamam

Latvijas Republikas Valsts prezidentam
Andrim Bērziņa kungam
Ļoti cienījamai

Latvijas Republikas Saeimas
priekšsēdētājai
Inārai Mūrnieces kundzei
Ļoti cienījamai

Latvijas Republikas Ministru
prezidentei
Laimdotai Straujumas kundzei
2015. gada 26. martā

Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs,
ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze,
ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze!
Šonedēļ Latvijā, Ādažu poligonā norisināsies, sadarbībā ar
ASV un ASV vadītās starptautiskās kaujas atbalsta speciālistu apmācības “Operation Summer Shield XII”, kas ir spilgts
apliecinājums ASV un NATO
iesaistei Latvijas drošības
stiprināšanā. Tas vienlaikus ir
arī atgādinājums par Latvijas
saistību izpildi pret saviem sabiedrotajiem, uz kuru drošības
garantijām mēs šobrīd paļaujamies.
Laikā, kad Krievijā valdošais
režīms cenšas pārzīmēt Eiropas polītisko karti, graujot Ukrainas territoriālo integritāti,
arī Latvijai, kurā tiek runāts
par pirmajām Krievijas hibrīdkara izpausmēm, ir ne vien
daudz nopietnāk jārūpējas par
savu iekšējo un ārējo drošību,
bet jāstiprina saites un uzticība
NATO sabiedroto vidū, izpildot savas uzņemtās saistības,
kas paredz valsts aizsardzības
stiprināšanai novirzīt divus
procentus no IKP.

apvienības (PBLA) valdei un
tās dalīborganizācijām pirmā
prioritāte ir mūsu valsts drošība. Līdzīga rūpe ir visai latviešu tautai. Saistībā ar aizvadītā
gada notikumiem Ukrainā,
mēs, Latvija, ne vien jūtamies,
bet esam reāli atkal apdraudēti.
Latvija jau 24 gadus ir neatkarīga valsts, pilntiesīga NATO
un Eiropas Savienības dalībniece. Latvija ir daudz drošākā
situācijā nekā Ukraina, jo tā
ir NATO dalībvalsts. Trimdas
latviešu sabiedrība un organizācijas savulaik palīdzēja Latvijai atgūt neatkarību, palīdzēja panākt Latvijas uzņemšanu
NATO. Šai kontekstā īpaši svarīgs bija Amerikas Savienoto
Valstu - mūsu drošības garanta
- atbalsts.

ASV dzīvojošie latvieši, sadarbībā ar Latvijas Ārlietu
ministriju, sešus gadus izvērsa
dažādas atbalsta akcijas, ieskaitot ASV kongresmeņu un
senātoru lobēšanu. No viņu
puses mums vienmēr tika uzdoti divi jautājumi: „Will they
fight? Will they pay their fair
share?” Proti – vai latvieši cīnīsies un vai viņi būs ar mieru
maksāt dalības maksu par savu
aizsardzību. Šogad, kad mūsu
valsts piedzīvo lielāko drošības
krizi, kopš Latvijas neatkarības
atjaunošanas, šie divi jautājumi
ir kļuvuši aktuālāki nekā jebkad agrāk. ASV likumdevēji
un izpildvara zina, ka Latvija
bija uzticams ASV cīņu biedrs
Afganistānā un Irākā, bet, lobējot Latvijas intereses, mums
tūdaļ vaicā: „Kur ir jūsu solītie divi procenti savas valsts
aizsardzībai?” Šādu jautājumu
regulāri uzdod ASV polītiķi un
žurnālisti, un tas parādās ASV
un ārzemju presē.

Šobrīd Pasaules Brīvo latviešu

Vēl pirms Latvijas neatkarības
atjaunošanas Mičiganā dzīvojošie latvieši bija izveidojuši
personīgus un profesionālus
sakarus ar Mičiganas Nacionālās gvardes (Michigan National

vēm pasaulē. Gunārs Birkerts
ir attīstījis visu modernisma
architektūras virzienu caur tikai sev raksturīgu metaforu
un simbolu lietojumu. Jaunā
Nacionālās bibliotēkas ēka jau
kļuvusi par Rīgas pilsēttelpas
dominanti un simbolu. Tā pārliecinoši top arī par starpnāciju
saziņas līdzekli, ceļot nācijas
pašapziņu, saliedējot sabiedrību un paverot iespējas nebeidzamam izziņas procesam.”

Vācijas izdevniecība “Axel
Menges” specializējusies architektūrai, mākslai un dizainam
veltītu grāmatu izdošanā. Izdevniecības radītājs Axel Menges, atbildot, kāpēc nolemts
“Opus” sērijā iekļaut grāmatu
par LNB, atzīst, ka “Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ēka ir
nozīmīgs Rīgas pilsētvides elements, vietas simbols un architektūras ikona, ko radījis viens
no 20. gadsimta ievērojamākajiem modernistiem – latviešu

Guard) augstāko rangu virsniekiem. Kopš 1993.gada, kad
Latvija un Mičigana iesaistījās
ASV stratēģiskās partnerības
programmā, Mičiganas Nacionālā gvarde sniedz nozīmīgu
atbalstu un piedalās kopējos
militāros projektos un apmācībās ar Latvijas Nacionāliem
bruņotiem spēkiem. Būdami
mūsu draugi un atbalstītāji,
arī viņi mums atgādina, cik
polītiski svarīgi ir tie 2%. Šogad ASV Latvijas aizsardzībai
atvēlētais budžets lēšams $69
miljonu apmērā, tajā skaitā $33
miljoni, kas tiks novirzīti bruņojumam un technikai; desmit
miljoni ASV dolāru Lielvārdes lidlaukam; deviņi miljoni
- būvprojektiem Ādažos. ASV
var sagaidīt, ka Latvija divkāršo savu aizsardzības budžetu
no esošajiem $275 uz $550 miljoniem.
Vēlos uzsvērt, ka mēs, Latvijas valsts, nedrīkstam zaudēt
Latvijas kā uzticama NATO
sabiedrotā reputāciju. Esam
gandarīti, ka pašreizējā drošības krizes situācijā sešu gadu
pakāpenisks aizsardzības izdevumu palielinājums līdz 2 procentiem tiek caurskatīts un to ir
plānots samazināt uz četriem
gadiem. Tomēr uzskatām, ka
Latvijas valdībai un Saeimai ir
jāgādā, lai jau visdrīzākajā iespējamā laikā mūsu valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai tiktu piešķirts papildus
financējums, un steidzami tiktu
panākts aizsardzības budžeta
pieaugums līdz diviem procentiem no IKP, kā to paredz
NATO dalībvalstu savstarpējā
vienošanās.
Trešās neatkarības mums vairs
nebūs. Drošība ir mūsu valsts
alfa un omega.

Ar patiesu cieņu Jānis Kukainis
PBLA priekšsēdis
izcelsmes ASV architekts Gunārs Birkerts. Viņa metaforu
piesātinātā un ekspresīvā architektūra ir radusi paliekošu
vietu mūsdienu architektūras
vēsturē”.
Ņemot vērā “Axel Menges” izdevniecības atpazīstamību un
tās daudzos, ievērību un atzinību guvušos izdevumus par pasaules architektūru un mākslu,
grāmatu par Latvijas Nacionālo
(Turpinājums 8. lpp.)

