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Tramps devis rīkojumu iznīcināt
“Islāma valsts” kaujiniekus Sīrijā

ASV
prezidents
Donalds
Tramps ir devis rīkojumu Aizsardzības ministrijai “iznīcināt” džihādistu grupējumu “Islāma valsts” Sīrijā, lai novērstu
aizbēgušo ārvalstu kaujinieku
atgriešanos dzimtenē, paziņoja ASV aizsardzības ministrs
Džeimss Matiss.
Jaunais plāns paredz ielenkt
un nogalināt pēc iespējas vairāk džihādistu, nevis ļaut viņiem doties prom no pilsētām
un uzbrukt bēgšanas laikā. Tas
norāda uz ASV administrācijas
dedzību novērst džihādistu iespējas atgriezties Eiropā un citviet pasaulē ar savu ideoloģiju
un militāro pieredzi.

Tramps ir “devis rīkojumu par
taktisko maiņu no “Islāma

valsts” izvilināšanas no drošajām vietām, novājinot to kaujā,
aizstājot to ar ienaidnieka ielenkšanu tā bastionos, lai mēs
varētu iznīcināt “Islāma valsti””, paziņoja Matiss.
“Nodoms ir novērst aizbēgušo
ārvalstu kaujinieku atgriešanos
mājās,” viņš piebilda.

Matiss ārvalstu kaujiniekus
raksturoja kā “stratēģisku draudu”, ja viņi atgriežas dzimtenē,
un norādīja, ka iznīcināšana
novērsīs to, ka kaujinieki no
vienas vietas tiek pārvietoti uz
citu.

Tramps, kurš priekšvēlēšanu kampaņā solīja ātri sakaut
“Islāma valsti”, drīz pēc stāšanās amatā janvārī parakstīja
(Turpinājums 6. lpp.)

Muzeju nakts Rīgas pilī

Pēc vairāku gadu vērienīgiem
rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem jaunu spožumu
ieguvusi Rīgas pils priekšpils
daļa – Valsts prezidenta rezidences reprezentācijas telpas.
Muzeju naktī 20. maijā Rīgas
pils priekšpils daļa tika atvērta
apmeklētājiem, piedāvājot apskatīt grezno Rīgas pils Svētku zāli un ielūkoties unikālajā
Sūtņu akreditācijas zālē un 3.
stāva anfilādē.
Pils apmeklējuma laikā viesi
varēja vairāk uzzināt par Rīgas
pils vēsturi un pils reprezentā-
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cijas telpu izmantojumu.

Apmeklētāji Rīgas pils priekšpils pagalmā varēja apskatīt
vecākos viduslaiku tēlniecības
pieminekļus Latvijā – gotikas
laikmeta ciļņus “Madonna ar
bērnu” un “Livonijas ordeņa
mestrs Volters fon Pletenbergs”.
Apskatei pils iekštelpās bija
pieejams arī pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes krūšutēls,
kura izcelsmi Valsts prezidenta
kanceleja pagājušajā gadā noskaidroja, pateicoties sabiedrības atbalstam.
president.lv

Uz salas Daugavā uzceļ dievturu svētnīcu

Uz salas Daugavā netālu no Pļaviņām atklāta galvenā dievturu
kustības svētnīca, kas nosaukta tuvumā esošā appludinātā
Lokstenes pilskalna vārdā un
paredzēta latviešu nacionālās
reliģijas daudzinājumu, cilvēka
mūža godu, kā arī gadskārtu un
valsts svētku rīkošanai, informē Latvijas Dievturu Sadraudzes pārstāvis Valdis Celms.
Dievsētas kopumu veido svētnīcas ēka, pārceltuve, pulcēšanās un karogu laukums, senčiem veltīts akmens tēls, Saules
vārti. Plānojuma pamatā ir
vēsturiskās liecības par baltu
tautu Dieva izpratni un kulta
īpatnībām, būvniecībā un telpu
iekārtojumā.
Atklāšanas pasākumā līdztekus Latvijas dievturiem, trimdas dievturu pārstāvjiem un
svētnīcas izveidē iesaistītajiem
cilvēkiem piedalījās arī citi senās baltu dievestības kopēji gan
no Latvijas, gan no Lietuvas
un Baltkrievijas, kā arī folkloras kopas “Grodi”, “Vilkači”,

“Delve”, “Laiva”, “Griezes” un
“Pērkonieši”. Lokstenes svētnīcas apsaimniekotājs ir Latvijas
Dievturu Sadraudze, kas apvie-

no senās baltu dievestības turpinātājus mūsdienu Latvijā.
la.lv

Ko vēlēšanu debatēs sola, nesola
un piedāvā Rīgas atslēgu tīkotāji

2017. gada 3. jūnijā Latvijā
notiks republikas pilsētas
domes un novada domes
vēlēšanas, kurās būs jāievēl
deviņu republikas pilsētu un
110 novadu domju deputāti.

Ko viņi sola?
Kandidāti priekšvēlēšanu debatēs kā būtiskākos solījumus
minēja gan bērnudārzu rindu
problēmu risināšanu, gan sabiedriskā transporta biļešu cenas samazināšanu līdz 60 centiem vai vispār transportu par
brīvu. Izskanēja arī solījumu
“izbeigt bardaku pašvaldību
uzņēmumos”, remontēt skolas,
nodrošināt bezmaksas ēdināšanu skolās un noteikt 70%
nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi visiem, lai cilvēki nepamestu savas dzimtās mājas.

Neko nesolīja tikai “KPV.LV”
kandidāte, uzņēmēja Linda
Liepiņa, kura paziņoja, ka viņai kauns klausīties visus šos
solījumus, kurus viņa dzirdēja
jau gadiem, bet rezultātus neieraudzīja.

Zelta zāle. Nosaukums saglabājies no pirmskara laika. Telpai ir īpaša nozīme kā augstākā ranga personu
pieņemšanas salonam. Te ir greznas tapetes zelta krāsā, pie sienām P. Veronēzes gleznas “Triju ķēniņu
pielūgšana” (19. gs. sākuma kopija) un divas holandiešu meistara P. van Blūmena (17. gs.) gleznas - “Pilsētas
laukums” un “Apmetne pie strūklakas”. Apgaismojumam lustra, kuru pēc 19. gadsimta sākuma parauga
izgatavojusi Austrijas firma “E. Bakalowits Söhne”.

Vai piedzīs naudu no amatpersonām?
Daudzu politisko spēku pārstāvji priekšvēlēšanu kampaņās un programmās korupciju
un naudas izšķērdēšanu Rīgas
pašvaldībā izcēla kā nopietnu
problēmu, pret kuru solīja cīnīties. Un lielākā daļa kandidātu
atbalsta ieceri paplašināt Valsts
kontroles pilnvaras un ļaut revidentiem piedzīt naudu no
amatpersonām, kuras pieļāva
naudas izšķērdēšanu, arī Rīgas

Brīvostā.
To neatbalsta tikai pašreizējais vicemērs Andris Ameriks
(“Gods kalpot Rīgai”), kurš norādīja, ka Latvijā kā tiesiskajā
valstī par personas vainu un
naudas piedziņu jālemj tiesai.
Citi kandidāti pauda, ka “nauda
no ierēdņiem jāņem atpakaļ”,
Valsts kontroles pilnvaras jāpaplašina, nauda jāatgūst tikai no
augstām amatpersonām, un izskanēja pat, ka korumpanti “kā
Ķīnā jāliek uzreiz pie sienas”.
Bērnudārzi tikai latviski?

Uz jautājumu, vai Rīgas bērnudārzos būtu jāmāca bērni
tikai valsts valoda, vairākums
atbildēja izvairīgi, stāstot, ka
vispirms Izglītības ministrijai
jāsakārto sistēma un jānodrošina, lai pirmsskolas izglītība
būtu kvalitatīva, ka pārejai uz
mācībām tikai valsts valodā
jānotiek pakāpeniski un brīvprātīgi, ka vecākiem jārada
apstākļi, lai viņi paši izvēlētos
latviešu bērnudārzus. Nacionālās apvienības pārstāvis Dainis
Locis gan uzsvēra, ka viennozīmīgi bērnudārzos bērniem
jāmācās latviski.
Ko darīs ar transportu?
Transporta organizācijai rīdziniekiem solīja “pagriezt
(Turpinājums 8. lpp.)

