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onedēļ masu medijos vērojama īpatnēja rnīcīšanas. par kuru - ej nu saproti, kas to izraisa:
~~
.1ft priekšvēlēšanu
tuvums
vai klusā ideoloģtskā stīvēšanas
starp Rietumiem un Krieviju,
Vispirms jau ta sauktā čekas
maisu komisija Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas
sēdē esot paudusi, ka čekas maisu
saturu nespēšot publiskot ltdz Saeimas vēlēšanām. Šis jau nu sāk izskatīties varen sirsnīgt - vispirms
bija milzu brēka un sabiedrības
tractnašana. tagad, ka teiktu klasiķis, pienākust kārta «rnazat vūlab,
Tikmēr neoficiāla informācija liecina, ka maisos neesot ne dažs, kurš
publiski ar pampu atzinies savā
sadarbībā ar VOK,ne ari dažs, par
kuru visi, kam nav slinkums, aizgutnēm runā, ka, lūk, «šttais gan
esot bijis čekists». Oāmas un art
kungi izmanto iespēju, pieprasa
par sevi ziņas, saņem papīru, ka
ziņu par vintern nav. Ka tik nu beigās atkal netiek izkalts ne mazāk
klasiskais latviešu pasaku čiks un
dažam čekistu atmaskotājam par
savam valodiņām vel neiznak tiesu darbos iekāpt.
Lattelecom savukārt nacis klaja
ar paziņojumiern, kas drusku ož
pēc Ļeņina sirdī. No vienas puses,
TV programmu operators celšot
abonēšanas maksu Virszemes televīzijas parnatpakat. Tas diezin
vai kādu varētu pārsteigt. Nekāda
marksisma te nav, nekas šai dzīvē
lētāks nepaliek - tads normāls kapttaltsms laikmetā, kad televīzija ir
kļuvusi par maksas pakalpojumu.
No otras puses, actmredzami atbildot uz sociālo tīklu aktīvtstu aictnājumiem aizvākt no parnatpakām Krievijas kanālus, kas pauž
nepārprotami natdīgus noskaņojumus pret Latviju, Lattelecam padomes priekšsēdētājs Gatis Koktns izpaudies Rī.ga TV24 Preses
kluba. ka: «SagaidH, ka mes kā komerciāls uznērnums to vienkārši
darām paši proakttvi, ir loti maz-
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mūs taisa par idiottern un neNacionālā enciklopēdija
vetksrruntektern.
Varbūt,
ka
jau šogad nonāks lidz
mūsu flagmanim būtu laiks apsaviem lasītājiem - gan
domāt savu krttiķu sociālajos
elektroniskajā versijā,
tīklos bieži piesauktās Vāczemes
kas būs pieejama visiem
pterneru - katrs pteslēdz sev tik
par brīvu, gan ari drukātā,
kanalu. cik velas. bet par maksu,
kas nonāks bibliotēkās,
protams, atsakoties no dažādām
pakam, paketērn. pakotnērn un
bet nelieladaļa būs ari
sazin vel kadtern ne visai loģts- '
nopērkama. Šā lielā projekta
ktern vārdiņiem kanalu ptedavāgalvenais mērķis - kļūt
jumā. Galu galā, lai tā tautas dala,
par visvairāk izmantoto
kam reizēm gribas ja ne ar pātazināšanu resursu latviešu
dztņu, tad vismaz moralus pazevalodā.
mojumus, par savam tzprtecam
pati maksā un klausās ŽirinovsEnciklopēdijas sütību raksturo
ka vāvuļojumus.
četri «zūom» - kultūra, zināšanas.
2vaigžņu stāvoklis par labu
drošība un tzklaide. Saeimas ValKrievijas tdeoloģijas interesem
šonedēl sakritis ari tajā zinā. ka sttskas audztnāšanas apakškorntsijā tēlatni tzteicās enciklopēdijas
NEPLP sabiedrisko mediju portalā LSM ir apstiprinājis aģentüras
galvenais redaktors Valters ŠčerLETAncība nonakušo tnformācibtnskts, Viņš uzsvēra, ka ši būs
ju, ka Fax kanāla tulkojumos tie- vienīgā vietne, kur latviešu valodā
kot piekopta tpaša politika pret tik plaši un zinātntskt izsvērtt vatulkojumiem. Tajos esot jamīkstires izlasīt par dažadtem jautajuna jebkuri negatrvi teksti pret
miem. Jāatceras, ka tieši zinošu
Krievijas mtlttārajiern spēktern.
sabiedrību nevar maldtnāt ar sakosmosa programmu, Krievijas
kropļotu informāciju. Protams, tas
prezidenta un valdības politiku.
nenoztrnējot, ka šis resurss garanNu kaut kā labi tas viss sader ko- tes absolūtu patiesību. Tapēc pie
pā ar pasūtūumu
spārdīt vecus
katra šķirkļa būs gan literatūras
čekas stukačus, leģionarus un saraksts, gan ieteicamie resursi
trīs mistiskos oltgarnus. lai tik papildu informācijas gūšanai.
Šobrīd ikdtenā pie šā apjornlgā
tauta nernēģtna sākt domāt par
to, kas notiek tagad, un, pterneprojekta strādā septini redaktori.
ram, to, ka biznesa interešu vārdā
Savukārt būtisku jautājumu izskatīšana. projektu pārraudzība ir papamazām soli pa solim tiek atdots
viss, kas veido Latvijas valsti.
domes, ko veido 30 amatpersonu,
uzdevums. Enctklopēdijas struktūra nozīrruga vieta ir ari tekstu (tajā darbojas SS nozaru parstāvji) un Uustrāciju redkolēģūam:
- ,,
tās loti praktiski palīdz veidot enciklopēdijas mugurkaulu, skaidro- ~
ja galvenais redaktors, piebilstot ;B
ka šis trīs vienības strādā brtvpraVISPUSīGA INFORMĀ
Hgi,bez samaksas.
Runājot par metodiku, elektroniskajā versija darbā ar tekstiem
saites uz resursiem,
un ilustrācijām nācies atteikties no
pielietojums, piemdaudz ka tāda, kas būtu iespējams
drukātajā variantā. «Mēs soli pa tad, ja pazūd et
solītim augam, un šobrīd ir izveido- šo domu neatme
ti aptuveni 1300 šķtrkļu, bet to skaits
daudzas Eiropas -0:
aug ar katru nedēļu. Uz atvēršanu,
dijas, kas iznākušas
Bet tas viss, protams, ir nieks, kas planota 18, decembri, cipars
salīdzinot ar to, ka 23. aprūī. tā ir būs vēllielāks, un domasirn. kā šo da, nav partraukuša,
nākamā
pirmdiena,
sākšoties
tempu vel vairak palielināt. Esam bet pārgājušas L!2 -••
kārtējais pasaules gals. Kāds īpaši ari pec tam paredzējuši papUdināt hānis . ;Jārti.e.: :;- ~
spītīgs ardīķa pareģonis acimrepareiza ;>leeja.. ~
informāciju, un lapa būs redzams
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nas. par kuru - ej nu sa'11
!iii' proti,
kas to izraisa:
priekšvēlēšanu
tuvums
vai klusa ideotoģtskā stīvēšanās
starp Rietumiem un Krieviju.
,"", Vispirms jau ta saukta čekas
'_J maisu komisija Saeimas Cilvēkttesību un sabiedrisko lietu komisijas
sēdē esot paudusi, ka čekas maisu
saturu nespēšot publiskot lidz Saeimas vēlēšanārn. Šis jau nu sak izskatīttes varen strsnīgt - vispirms
bija milzu brēka un sabiedrības
tracmāšana, tagad, ka teiktu klasiķis, ptenākusi kārta «rnazai vūlai».
Tikmēr neofictāla lnformācija liecina, ka maisos neesot ne dažs, kurš
publiski ar pompu atzinies sava
sadarbībā ar VDK,ne ari dažs, par
kuru visi, kam nav slinkums, aizgutnern runa, ka, lūk, «šitais gan
esot bijis čekists». Damas un ari
kungi izmanto iespēju, pieprasa
par sevi zinas, saņem papīru, ka
zinu par viņiem nav. Ka tik nu beigas atkal netiek izkalts ne mazāk
klasiskais latviešu pasaku čiks un
dažam čekistu atmaskotājam par
savam valodiņām vēl neizn ak tiesu darbos iekāpt.
Lattelecam savukart nacts klaja
ar paziņojumiern. kas drusku ož
pēc Ļeņina sirdi. No vienas puses,
TV programmu operators celšot
abonēšanas maksu Virszemes televīzijas pamatpakai, Tas diezin
vai kadu varētu parsteigt. Nekada
marksisma te nav, nekas šai dzīve
letāks nepaliek - tads norrnals kapitālisms laikmeta, kad televīzija ir
kļuvusi par maksas pakalpojumu.
No otras puses, acīmredzarni atbildot uz sociālo tīklu aktīvistu aictnajurntern aizvākt no pamatpakam Krievijas kanalus. kas pauž
nepārprotami naidīgus noskanojumus pret Latviju, Lattelecom padomes prtekšsēdetajs Gatis Kokins izpaudies Rīga TV24 Preses
kluba, ka: «Sagaidīt. ka mēs ka kornercials uznēmums to vtenkaršt
darārn paši proakttvt, ir loti mazvarbūtīgt, jo ltelakā dala -mūsu
klientu - apmēram trīs ceturtdalas klientu - tzsakas loti negatīvi
par varbūtību, ka viņu pamatpaka varētu nebūt šo te Krievijas
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kanālu.»

Varbūt šadas lietas tomēr publiski paust nevajadzēja. jo te gluži
dabiski uzprasas secinājums. ka
liels Latvijas uznernurns pec būtības biznesa interešu varda iebaro
saviem tedzīvotajiem naidīgu kaimiņvalsts ideoloģiju un pelna ar
to naudu, jo izvēles iespējas atslēgt šos kanalus nav. Šeit droši
varētu pievilkt krustiņu dažu sabiedrības verotaju teorijām, kuras apgalvo, ka lielai daļat latviešu
ir mazohiskas tieksmes un patīk.
ja viņiem kakā uz galvas. Ta teikt,
maksajam par izprtecarn, kuras

saz in vēl kadiem ne Visai logiskiem vardtņtern kanalu piedavajumā. Galu gala, lai ta tautas dala,
kam retzern gribas ja ne ar patadztņu, tad vismaz rnorālus pazemojumus, par savam tzprtecam
pati maksa un klausas Žirinovska vavulojumus,
Zvaigžņu stāvoklts par labu
Krievijas ideoloģtjas interesēm
šonedēļ sakritis ari tajā zinā, ka
NEPLP sabiedrisko mediju portala LSM'ir apsttprinājis aģentüras
LETArīcībā nonākušo tnforrnāctju, ka Fax kanala tulkojumos tiekot piekopta īpaša politika pret
tulkojumiem. Tajos esot jāmīkstina jebkuri negatīvt teksti pret
Krievijas mtlttārajtern
spēkiem,
kosmosa programmu, Krievijas
prezidenta un valdības politiku.
Nu kaut ka labi tas viss sader kopa ar pasutūurnu
spārdīt vecus
čekas stukačus, leģionarus un
trīs mistiskos oligarhus, lai tik
tauta nemēģina sakt domat par
to, kas notiek tagad, un, piemēram, to, ka biznesa interešu varda
pamazarn soli pa solim tiek atdots
viss, kas veido Latvijas valsti.
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Bet tas viss, protams, ir nieks,
salīdztnot ar to, ka 23. aprūī, tā ir
nakarnā
pirmdiena,
sākšoties
kārtējats pasaules gals. Kads īpaši
spītīgs ārdīķa pareģorus acīrnredzot atkal aizmirsis iedzert dienišķo xanax devu un kaut ko tādu
apmurgojies kadā svešzemju medijā. Ja nebušot Trešā pasaules
kara, tad pavisam noteikti no Mēness vai Saules aizvēna izltdošot
jauna planēta Nibiru, un tad nu
gan visas priekšvēlēšanu kampaņas izrādīšottes liekas. Pirmā pasaules gala pazīrne jau esot novērota - pavisam tuvu Zemei izplatījumā mums garam pasptndzējis
1I0 metru liels asteorīds, par kuru
neviens astronoms üdz šim neko
neesot ztnājts. Tad nu var pieņemt, ka šis debesu ķermenis nodevis slepenu informāciju ari dažiem trakajiem, kas atbild par masu mediju dienaskārtību. ja reiz
šadas zinas tiek tiražētas plašsaztņas līdzekļos .•

nopē-rkama. Šā Uelā projekta
galvenais mērķis - k\ūt
par visvairāk izmantoto
zināšanu resursu latviešu
valodā.
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Enctklopēdijas sūtību raksturo
četri «ziloņi» - kultūra, zināšanas,
drošība un tzklaide, Saeimas Valstiskas audzināšanas apakškorrusija tēlaini iztetcās enciklopēdijas
galvenais redaktors Valters Ščerbtnskis. Viņš uzsvēra. ka šī būs
vtenīga vietne, kur latviešu valoda
tik plaši un zinātntskt tzsvērti varēs tzlasīt par dažādtem [autājumiem. .Jāatceras, ka tieši zinošu
sabiedrību nevar rnaldtnat ar sakropļotu informāciju. Protams, tas
nenozīmējot, ka šis resurss garantēs absolūtu patiesību. Tāpēc pie
katra šķirkla būs gan literatūras
saraksts, gan ietetcarnte resursi
papildu tntorrnācüas gušanat.
Šobrīd ikdiena pie šā apjomīgā
projekta stradā septiņi redaktori.
Savukārt būtisku jautājumu izskatīšana. projektu pārraudzība ir padomes, ko veido 30 amatpersonu,
uzdevums. Enctklopēdljas struktūra nozīmīga vieta ir ari tekstu (tajā darbojas 55 nozaru parstavjt) un ūustrāciju redkolēģijām:
tas loti praktiski palīdz veidot enctklopēdijas mugurkaulu, skaidro- ;~
ja galvenais redaktors, piebilstot, ~
ka šīs trīs vienības stradā brrvpravizuālais materiāls, to
tīgi, bez samaksas.
Runājot par metodiku, elektroTāpat klāt ir pievienots
saites uz resursiem, kas
ntskaja versija darba ar tekstiem
un ūustrācijām nacies atteikties no
pielietojums, piemēI<j
daudz ka tada. kas būtu iespējams
drukatajā
varianta. «Mēs soli pa tad, ja pazūd elektrība
solītim augam, un šobrīd ir izveido- šo domu neatmetam d
ti aptuveni 1300 šķtrkļu, bet to skaits ta izdevuma izdošati
daudzas Eiropas va
aug ar katru nedēļu. Uz atvēršanu,
dijas, kas iznakušas g
kas plānota 18. decembri, cipars
būs vēl ltelāks, un oomastm. kā šo da, nav partraukušas •
tempu vēl vairāk paltehnāt. Esam bet pārgājušas uz vi
hāntski pārliekot teks
ari pēc tam paredzējuši papūdtnat
pareiza pieeja, jo tadā
tnformactju, un lapa būs redzams
datums, kad pēdējo reizi ta atjauni- nav baudārnt - ar d
nāļurntem un savu 51
nata.» sac'[a V.Ščerbinskis.
Savukārt drukātā versija esot skata V.Ščerbinskis.
gatavoti, pirrnārn ka
izņēmuma «gadījums», jo ta tapusi
kā dāvana Latvijas simtgadei. Ta ir par elektronisko ve
iespēja sniegt vispārēju parskatu. .vērā ari ztnātnieki. P
veidošana iesaistīti a
īpašu akcentu liekot uz mūsdienu
taču planots šo loku
Latviju pēc neatkarības atjaunošanas. Tieši «papīra formata» izveidei ar arzernes dzīvojošaļ
_veltīts teju viss pagājušais gads, un dājošajiem latviešu zuī
ari šobrīd lielākte spēki ir vērsti uz
Ka loti būtisku sa
gramatu. kas naks klaja 18. oktobri. dājot pie šada veida I
venais redaktors min
Apjomīgais sējums iznaks aptuveni
loģijas izstrādāšanu.
3000 eksemplāros, un tā tapšanu
nekādā zina nevar nodēvēt par ieguldījumu valodas
vienkāršu. atzina galvenais redak- mēnesi notiekot san tors. Katra zinā tas būs labs pamats
sora Māra Baltiņa vae
nakotnei. ja tiks izlemts enciklopē- žot degošos jautāju
diju izdot vairākos sējumos. Varbūt par toponīrruku un
varot šķist, ka drukato versiju laiks atveidi. Ļoti uzmanīg
ir pagāiis. tomēr tam ir sava niša un dats ari ar ūustrācijā
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