Protests pie Jūrmalas domes pret "Jaunā viļņa" zvaigžņu aleju
Dzintaros
21.07.2011 13:00

Noslēgumā Ulda Stabulnieka un Māras Zālītes dziesma "Tik un tā". Foto: TB/LNNK

Ceturtdien, 21.jūlijā pie Jūrmalas pilsētas domes notika "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK un "Visu
Latvijai!" Jūrmalas biedru organizēts pikets pret domes lēmumu par Jaunā viļņa Slavas alejas veidošanu
Turaidas ielā pie Dzintaru koncertzāles.
Jūrmalas dome šo lēmumu pieņēma 8.jūlja sēdē plkst. 13:00. Zīmīgi, ka sēde steidzamības kārtā tika
sasaukta tās pašas dienas rītā. Balsojums:
PAR: Ilmārs Ančāns, Dzintra Homka, Gatis Truksnis, Larisa Loskutova, Marija Vorobjova,
Raimonds Munkevics, Vladimirs Maksimovs, Egmonts Krūmiņš;
PRET: Juris Visockis, Arnis Ābelītis, Zigurds Starks, Māris Dzenītis, Romualds Ražuks;
ATTURĀS: Iveta Blaua.
TB/LNNK deputāts Aigars Tampe uz steigā sasaukto sēdi nevarēja ierasties.
Tas ir apkaunojoši, ka pie Dzintaru koncertzāles, kur daudzu gadu garumā uzstājušies dažādi slaveni
mākslinieki, zvaigžņu aleja būs tikai ar apšaubāmu gaumi slavenajam Krievijas organizētajam konkursam
„Jaunais Vilnis”. Bez tam, māc bažas, ka Slavas alejā uzstādītās zvaigznes neatbildīs arī Valsts valodas
likuma prasībām – tajās esošie uzraksti nebūs latviešu valodā. Vēl jo nekaunīgāka ir iecere apbalvojumu
vietā izmantot latviešu atmodas simbolu "Ausekli".

Par piketu lielu interesi izrādīja vietējā un Krievijas prese.

Jau visas nedēļas garumā Jūrmalas domes lēmums bija sabiedrībā izraisījis ažiotāžu un neizpratni.
Ir.lv: Valsts valodas inspektors: Ne kirilica, ne angļu valoda
Ir.lv: Valodas inspekcija pārbaudīs “Jaunā viļņa” Slavas aleju

LR1 "Krustpunktā" 15.07.2011 - klausītājas zvans par piketu pret Krievijas estrādes zvaigžņu aleju Dzintaros

To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
var flashvars = {}; flashvars.mediaURL = "/tl_files/media/mp3/LR1 Krustpunkta 2011-07-15 Pret
Krievijas zvaigznu aleju Dzintaros.mp3"; flashvars.teaserURL = "/"; flashvars.indentImageURL = "";
flashvars.autoPlay = "false"; flashvars.loop = "false"; flashvars.controlsEnabled = "true";
flashvars.controlColor = "0x8c252a"; flashvars.controlBackColor = "0xf9f9f9"; flashvars.showTimecode
= "true"; flashvars.buffer = ""; flashvars.scaleIfFullScreen = "true"; flashvars.defaultVolume = "100";
flashvars.allowSmoothing = "true"; flashvars.showScalingButton = "true"; flashvars.crop = "true"; var
params = {}; params.menu = "false"; params.allowFullScreen = "true"; params.allowScriptAccess =
"always"; params.wmode = "opaque"; var attributes = {}; attributes.id = "nonverblaster"; attributes.name
= "nonverblaster"; attributes.bgcolor = "f9f9f9";
swfobject.embedSWF("/system/modules/ce_nonverblaster/html/NonverBlaster.swf", "videoPlayer",
"450", "20", "9", "/system/modules/ce_nonverblaster/html/js/expressinstall.swf", flashvars, params,
attributes); registerForJavaScriptCommunication("nonverblaster");

Jau pašā sākumā bijām saņēmuši atbalstu šī protesta sakarā. Latvijas Radio klausītāja Brigita mums
raksta:
Labprāt piedalītos šādā pasākumā, kaut arī neesmu jūsu apvienības biedrs. Mani dziļi aizvaino un rada
neizpratni pašu latviešu klanīšanās "lielā brāļa" priekšā un totālā necieņa pret sevi kā tautu. Ir taču
zināms - ja tu pats sevi necienīsi, arī citi tevi necienīs! KĀDĒĻ MUMS SAVĀ ZEMĒ BŪTU JĀIEMŪŽINA
CITAS TAUTAS ŠOVBIZNESA PĀRSTĀVJU VĀRDI??? Vai tad mums pašiem nav talantīgu, es pat teiktu
- daudz talantīgāku mākslinieku, kuru vārdus iemūžināt nākamajām paaudzēm? Protams, ka ir! Un tādi
mums ir gan nopietnās mūzikas, gan arī estrādes mūzikas laukā. Mēs esam ļoti, ļoti talantīga tauta, un
mūsu kopējais pienākums ir godāt un "izcelt saulītē" savus māksliniekus!
www.tb.lv
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