
 

 

Kampaņas CELIES UN EJ! 18. februāris. Tu zini - kā balsot! 
pasākums un preses konference 

Scenārijs 

 

Vieta Viesnīca „Radi un draugi”, Mārstaļu iela 1 

Laiks Ceturtdiena, 2012. gada 9.februāris plkst.12:00 
Ierašanās no plkst.11:45.  

Galvenie 
runātāji 

 Māris Slokenbergs 

 Arnis Salnājs  

 Ruta Pazdare  

 Aldis Austers  

 Andrejs Mežmalis  

 Imants Freibergs  
 

 Vestards Šimkus 

 Antra Cilinska 

 Andris Keišs 

 Lauris Reiniks 
 

Pārējie 
dalībnieki 

 Mediji 

 Latvijas Studentu un studenšu korporāciju pārstāvji 

 Latvijas Studentu apvienības pārstāvji 

 Latvijas Rektoru padomes pārstāvji 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji 

 Mārtiņš Rītiņš 

 Citi 

Pasākuma norise 

Laiks  Aktivitāte  

12:10 – 12:12 Māris Slokenbergs: 

 Pateicas visiem par ierašanos  

 Iepazīstina ar preses konferences iemeslu – kampaņas Celies un ej ideju 

 Rada noskaņu, kontekstu – kāpēc tas ir svarīgi latviešiem, Latvijai 

 Privātais stāsts – kāpēc tas personīgi ir svarīgi 

 Iepazīstina ar pasākuma dalībniekiem – idejas autoriem un kampaņas 
atbalstītājiem, kuri ir uz vietas: 
Arni Salnāju, Rutu Pazdari, Aldi Austeru, Andreju Mežmali, Imantu Freibergu, 
Vestardu Šimkusu, Antru Cilinsku, Andri Keišu, Lauri Reiniku  

 min, ka mūs atbalsta daudzas citas sabiedrībā un kultūras jomā zināmas 
personības, piemēram, Artūrs Skrastiņš ar ģimeni, Baiba Broka, Ieva Akuratere, 
Māris Olte, Helēna Heinrihsone, Vilis Daudziņš, Dita Lūriņa, Mārtiņš Rītiņs un citi, 
piemēram, studentu korporācijas u.tml. Paldies visiem par to. 

 Šādu cilvēku atbalsts parāda to, cik svarīgs ir valodas jautājums un cik būtiski ir par 
to runāt plaši. Mēs katrs kļūsim par šīs idejas vēstnesi un aicināsim tos, kas nav 
izlēmuši piedalīties referendumā, celties un iet.  

Pēc ievada dod vārdu Arnim Salnājam  
 

12:12 – 12:16 Arnis Salnājs 

 Kampaņas iemesls – divos teikumos iepazīstina klātesošos ar problēmu un 
mēr iem. Par pamatu ņem manifesta apgalvojumu: 1 . februārī vairums nobalsos 
par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tai pat laikā gandrīz trešā daļa 
balstiesīgo apsver iespēju uz referendumu neiet. Bet Latvijai nepietiek ar 60% pret 



 

40%, ar 70% pret 30 %, un pat ar 80% pret 20%. Latvijai pietiek tikai ar 100%. Lai 
nevienam nekad vairs neienāktu prātā tautai vaicāt – vai tomēr nevēlaties 
divvalodību, biedrība “Par latviešu valodu” ir uzsākusi akciju CELIES UN EJ! Tu zini 
– kā balsot. Mēs uzrunāsim tos, kuri referenduma dienā ir nolēmuši palikt mājās vai 
vēl nav pārliecināti, kā darīt labāk.  

 Tāpēc arī rūpīgi tika strādāts pie kampaņas vizuālās identitātes, kas pastiprinātu 
mūsu vēstījumu un padarītu to vēl skaidrāku, tuvāku un cilvēciskāku. Par 
vispiemērotāko mēs atzinām degošu krēslu, kas atspoguļo kampaņas mēr i, parāda 
situācijas nopietnību un burtiski aicina iedzīvotājus rīkoties. Vēl mēs izmantosim 
šādus kampaņas rīkus: manifestu, reklāmu radio, presē, īpaši reģionos, un 
internetā, speciālos pasākumus (kā piemēram šis), sociālo tīklu aktivitātes, video 
uzsaukumus, izdales materiālus – skrejlapas, uzlīmes un nozīmītes un citus 
līdzekļus.  

 Akcijas laiks: aktīvi no šodienas, 9 februāra, līdz 1 .februārim. 

 Galvenais, mūsu iniciatīva (akcija Celies un Ej!) paliktu domu līmenī, ja mūs 
neatbalstītu ārzemju latviešu apvienības, privātpersonas un uzņēmumi. Viņi 
saziedoja nepieciešamos līdzekļus, lai šo ideju īstenotu. Par viņu aktivitāti un 
mēr iem vairāk pastāstīs Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājs, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības loceklis Aldis Austers.  

 Runājot par iniciatoriem uzsver, ka biedrība ir politiski neatkarīga un to izveidojuši 
un atbalsta vienkārši labas gribas cilvēki un patrioti.   

Dod vārdu Aldim Austeram 

12:16 – 12:18 Aldis Austers 
 

 Ārzemju latviešu atbalsts ir mūsu atspēriena punkts. 

 Fakti, skaitļi par viņu aktivitāti – cilvēku un/vai apvienību skaits, pārstāvētās valstis, 
reģioni u.tml.  

 Konkrēti, bet pēc iespējas plašāk atspoguļo situāciju.  
 

Arnis saka paldies Aldim un dod vārdu Andrejam Mežmalim, kurš vairāk pastāstīs par 
biedrības un savu personīgo nostāju, kāpēc celties un iet ir svarīgi.  
 

12:18 – 12:20 Andrejs Mežmalis  

 Kāpēc celties un iet ir svarīgi? (racionāli un emocionāli; sekas, attīstība, latviešu 
valodas ilgtspēja) 

 
Andrejs dod vārdu Rutai Pazdarei, kura viņu papildina.  
 

12:20 – 12:22 Ruta Pazdare 

 Kāpēc celties un iet ir svarīgi? (racionāli un emocionāli; sekas, attīstība, latviešu 
valodas ilgtspēja) 

Arnis saka paldies Rutai un dod vārdu Imantam Freibergam  
 

12:22 – 
12:25 

Imants Freibergs 
Iepazīstina klātesošos: 

- ar savu motivāciju atbalstīt akciju Celies un ej! 18.februāris. Tu zini – kā balsot un 
biedrību “Par latviešu valodu”. 

- kāpēc svarīgi celties un iet, un kāpēc tiem, kas nav pārliecināti, vai doties uz 
referendumu, ir jāpieņem lēmums par labu savu balstiesību izmantošanai. Arnis 
saka paldies Imantam Freibergam un dod vārdu pārējiem runātājiem, sākot ar 
Antru Cilinsku 

12:25 – 12:30 
 

Antra Cilinska, tad Andris Keišs, tad Lauris Reiniks, tad Vestards Šimkus: 

 Pieceļas kājās un izstāsta īsi un kodolīgi: kāpēc es iešu balsot un kāpēc es to 
iesaku darīt citiem, īpaši tiem, kuri vēl nav izlēmuši vai pretēji – pieņēmuši lēmumu 
ignorēt.  

 Tad seko teksts (katrs interpretē pa savam): es varu parādīt, ka celties un iet ir ļoti 
viegli.., tad pieiet pie zālē novietotas vēlēšanu urnas, atzīmē turpat novietotā 
biļetenā PRET (grozījumiem Satversmē) un iemet to iekšā.  



 

 

 
Kad katrs no atbalstītājiem to ir izdarījis, Arnis aicina arī pārējos nobalsot jau šodien, lai 
tādā veidā aicinātu celties un iet citus un rādītu piemēru.  
 
Tad Arnis saka paldies visiem runātājiem. 
Vēlreiz uzsver referenduma datumu un nozīmi. 
Aicina mediju pārstāvjus uzdod jautājumus, kā arī personīgi aprunāties ar kampaņas 
autoriem un atbalstītājiem. 

12:30 – 13:00  Pasākums noslēdzas. Medijiem ir iespēja aprunāties ar kampaņas iniciatoriem un draugiem. 
Uzkodas un dzērieni. 

 


