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IEVADS 
 
Labdien, mīļie Rīgas Latviešu biedrības biedri un viesi! 
 
Labdien visiem, kas stāv stipri un strādā droši! 
Pirms sāku savu ziņojumu, vēlos Jums sniegt nelielu vēsturisku atkāpi no Rīgas 

Latviešu biedrības likumiem, drukāts pie Štālberga 1869, Rīgā. 
 
„§ 11. Runas vīriem vajaga katrā gadā Februara mēnesī, gada sapulcēšanu sasaukt, bet vēl priekš tā 

19.Februara, jo šinnī priekš Krievuzemes mūžam vērā liekamā dienā Latviešu biedrība uz priekšu svētīs 
savus gada svētkus. Pilnīga sapulcēšana saņems pagājušā gada runas vīru rēķinumus un pārlūkotāju ziņas 
un tad nospriedīs, kas darāms. Viņa saņems priekšā liktas ziņas un padomus par runas vīru rēķinumiem jeb 
par likumu pārgrozīšanu, un kad būs visu nosprieduse, tad no jauna vēlēs runas vīrus.” 

 
Kā redzat, mēs satiekamies ļoti īpašā dienā, tomēr būšu priecīgs, ja kāds vēlāk debatēs 

izstāstīs, kādēļ šī diena priekš Krievuzemes bija tik vērā liekama. 
 
Gads biedrībā manā vadībā ir pagājis raibs. Šodien gribu teikt jums paldies, atvainoties 

un aicināt: 
PALDIES visiem, kas ir strādājuši – runas vīriem un sievām, Valdes locekļiem, visiem 

darbiniekiem un aktīvajiem biedriem; ATVAINOTIES, ja domāsiet, ka esmu darījis par maz 
vai nepareizi; 

AICINĀT es gribu pilnīgi visus klātesošos, arī tos, kas vēl nav mūsu biedri – nāciet 
Biedrībā! Nāciet ar jaunām idejām un savu sirds degsmi! 

 
Lielāko daļu no mana ziņojuma jūs varat lasīt mūsu informatīvajā biļetenā. Tam būs tapt 

par mana ziņojuma daļu uzskatītam! Taupot Jūsu laiku, es to neatkārtošu - man svarīgāk ir 
atskaitīties par solījumu izpildi, iezīmēt tālāko Biedrības attīstību un veicamos darbus. 

 
MŪSU MĒRĶI 

 
Gadu atpakaļ, šeit no tribīnes lasot statūtos galvenos biedrības mērķus, es jūs aicināju 

padomāt par katru no tiem. Kāpēc mēs esam šeit? Kāpēc tika dibināta Rīgas Latviešu 
biedrība? Ko mēs sapņojam un ko mēs ceram? 

 
STATŪTOS 

 
Nacionālā pašapziņa, latviskais dzīves veids, latviešu valoda, kultūra, tradīcijas, māksla 

un literatūra, izglītība, zinātne un tautsaimniecība. To visu sargāt, kopt un celt ir mūsu 
galvenie mērķi! Un arī šobrīd, pēc gandrīz pusotra gadsimta kopš Biedrības dibināšanas, 
nekā aktuālāka latviešu tautai nav. Mums nav jāmeklē jauni mērķi un jāraksta jauni statūti. 

 
Veicināt latviešu vienotību visā pasaulē. Kas var būt vēl svarīgāks? Īpaši tagad, kad 

latviešu visā pasaulē kļūst arvien vairāk, bet Latvijā aizvien mazāk. 
 
„Palīdzība trūkumu ciesdamiem”, kā tas bija pašos pirmajos statūtos – arī tā kļūst arvien 

aktuālāka šobrīd, kad tūkstošiem latviešu dzīvo pusbadā. Daudzi no klātesošiem, jāsaka – 
latviešu inteliģences zieds - nevar atļauties nopirkt pārtiku un zāles, nemaz nerunājot par 
grāmatām vai koncertu apmeklējumiem. 
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Bet ko dara biedrība? Nelabvēļi joko – Biedrība runā Esperanto un spēlē šahu. 
 
Tomēr uzlabojumus nevar panākt ne ar jokiem, ne ar faktu konstatēšanu un vaimanām. 

Ir jāmeklē risinājumi. 
 
Es ar katru dienu vairāk jūtu, ka Rīgas Latviešu biedrība var būt spēks, kas izmaina 

valsti. Mēs vienmēr esam apzinājušies, ka neesam politiska organizācija tādā nozīmē, kā to 
saprot šodien. 

Es tikai varu to vēlreiz apliecināt, jo pamatjēdzieni – latviešu valoda, tauta, Latvijas 
zeme un mūsu valsts - vispār nav apspriežami un pakļaujami jebkādai politikai. Ne soli 
atpakaļ! Mums jāsāk atgūt zaudētās pozīcijas, kā tas bija pirms gandrīz 150 gadiem, kad 
doma par savu valsti bija tikai neprātīgo sapnis. 

 
Statūtos skaidri un gaiši ir rakstīts – savu mērķu sasniegšanai biedrība rīko sapulces, 

konferences, koncertus, dažāda rakstura izrādes, saviesīgus vakarus, izstādes un konkursus, 
izdod un izplata grāmatas, uztur bibliotēku, veido arhīvu, piešķir prēmijas, pabalstus, attīsta 
saimniecisko darbību utt. 

Mūsu uzdevums, īpaši jaunās Domes un Valdes uzdevums, ir ļoti precīzi iezīmēt, ko 
mēs gribam un ko vajag izdarīt šogad, ko nākamgad un ko var atlikt uz vēlāku laiku. 

 
IDEJU BANKA 

 
Pagājušajā gadā tika nodibināta IDEJU BANKA - saraksts ar idejām, ko mēs gribam 

darīt un kam būtu jānotiek biedrībā. Ikviens varēja ko ieteikt. Arī tagad jebkuram no mums ir 
tiesības papildināt to, ņemt kādu no idejām, ķerties klāt un realizēt! 

 
LIELAIS MĒRĶIS 

 
Es redzu, ka Rīgas Latviešu biedrība būs spēcīgākā latviešu interešu pārstāvības 

organizācija pasaulē. Biedrība ne tikai izdzīvos un pastāvēs, bet arī finansēs latviešiem 
vajadzīgus projektus! Drīz! 

 
Ja kādam padomā lielāks mērķis, droši sakiet – būs uz ko tiekties! 
 



RLB priekšsēdētāja Ingmāra Čaklā pārskata ziņojums, 2011.gada 19. februāra pilnsapulcē 

4 
 

FINANSES 
 
Tiekoties vasarā ārkārtas kopsapulcē, stāstīju par finansu situāciju. Kopš tā laika daudz 

kas ir mainījies, tomēr nav mainījies tas, ka joprojām ir grūti. Mēs nebijām gatavi ne kopējai 
ekonomiskai situācijai, ne arī tam, ka mūs varētu pilnībā izslēgt no aprites. Un tad - pat 
samazinot visus šobrīd iespējamos izdevumus, ienākumi tos pilnībā nesedz. 

 
Lai arī rīkojāmies iespējami taupīgi un atbildīgi, jāatceras, ka mūsu Nams ir tikai telpa, 

ko mūsu priekšteči cēla, lai piepildītu ar mērķiem un sapņiem. Tādēļ mūsu mērķis nav uzturēt 
vienu ēku un tās apsaimniekošanas struktūru, bet nopelnīt naudu biedrības interesēm un 
attīstībai. 

 
Pagājušā gada budžeta pārskats dots tabulā zemāk, Kā redzams, to ļoti ietekmējis 

aizņēmums un parādu atmaksa:  
 

IEŅĒMUMI, Ls 

Nr.p.k. Ieņēmumu avots Plānots 
2010.g.   

% no 
gadā 

plānotā 
1 Telpu nomas 256000 183439 72% 
2 Komunālie pakalpojumi īrniekiem 27900 25011 90% 
3 Biļetes 15000 8467 56% 
4 Biedru nauda 2000 1675 84% 
5 Ziedojumi 18000 27783 154% 
6 RD KD finansējums 5000 11141 223% 
7 Mērķfinansējums kolektīviem 4000 3205 80% 
8 Ilgtermiņa aizņēmumi 

 
144215   

9 CITI 35100 7225 112% 
  Pavisam 363000 412160 114% 
IZDEVUMI, Ls 

Nr. 
p.k. Izdevumu postenis Plānots 

2010.g. Izpilde 
% no 
gadā 

plānotā 
1 Algas 120000 129558 108% 
2 Nodokļi 32300 34951 108% 
3 Mērķfinansējumi kolektīviem 8700 4800 55% 
4 RLB pasākumi, projekti 10000 21734 217% 
5 Nama remonta izdevumi 3200 5403 431% 
6 Samaksātie % par aizdevumu SEB 0 3577   
7 Kāvētie maksājumi, soda naudas  80200 101711 109% 
8 CITI 1200 707 163% 
  Pavisam 347000 409536 118% 
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Vizuāli RLB 2010.gada ieņēmumus un izdevumus parāda sekojošās diagrammas:  
 
Ieņēmumi, Ls un % no kopējiem, Ls.  
 

 
 

Izdevumi, Ls un % no kopējiem 
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ĪSTERMIŅA NOMA 
 
Lielākā daļa ieņēmumu mūsu Biedrībai nāk no īstermiņa un ilgtermiņa telpu nomas. 

Pagājušajā gadā Biedrībā ir notikuši 416 sarīkojumi, ko kopā apmeklēja 74 350 cilvēki. 
 
Apmeklētāji 2010.gadā rīkotajos pasākumos Rīgas Latviešu biedrības namā, skaits un 
% no kopējiem: 

 

 
 
Kā jūs redzat, šobrīd nespējam konkurēt ar ārējiem pasākumiem un tikai trešā daļa no 

mūsu pašu pasākumiem notiek par maksu. Arī tas nav slikti, tomēr tādā gadījumā vajadzētu 
censties ar tiem sagādāt pēc iespējas lielāku publicitāti un prestižu, kas veicinātu jaunu 
biedru un ziedojumu piesaisti. 

Nākamajā diagrammā uzskatāmi redzams, kā mūsu pasākumu apmeklētība mainījusies 
kopš 1996.gada. Pārdomām. 
 
RLB nama noslogojums 1996. - 2010.gads, apmeklētāju skaits 
 

 
 

Redzams, ka pēc grūtā kritiena 2009.gadā sākam atgūties. Tomēr šī brīža ienākumu un 
izdevumu analīze liecina, ka atkal ejam uz leju, tādēļ esam meklējuši un, iespējams, arī 
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atraduši risinājumus mārketinga un pārdošanas sakārtošanai, kas drīzumā būs jāapspriež 
Valdei un Domei. Bez tā neiztikt, jo mēs nevaram konkurēt ar tām institūcijām, kurām ir 
papildus finansējums un nevaram piedāvāt cenas, kas nesedz izdevumus. 

Par īstermiņa telpu nomu pasākumiem 2010.gadā esam ieņēmuši 94 017 Ls. 
 

ILGTERMIŅA NOMA 
 
Pēc apstiprināšanas amatā 2010.gada martā pie manis nāca vairāki nomnieki, lai 

uzteiktu telpas. Drīz vien kļuva skaidrs, ka cenas pēdējos gados tikušas noteiktas pēc visai 
neskaidriem un pat dīvainiem aprēķiniem. Tādēļ nekavējoties veicām telpu auditu un 
noteicām cenas, ko piemērojam dažāda līmeņa telpām un investējām naudu telpu remontā, 
lai nebūtu kauns tās rādīt īrniekiem. Dažas telpas mums ir vēl brīvas un mēs ceram viņas 
tuvākajā laikā aizpildīt. 

Kopumā pagājušajā gadā par ilgtermiņa telpu nomu ieņēmām 89 422 Ls. 
 

KREDĪTS 
 
Es zinu, ka daudzi no jums grib zināt, vai spējam kārtot savas kredītsaistības. Spējam. 

Atbilstoši ārkārtas pilnsapulces lēmumam, AS SEB Banka mums piešķīra kredītu 250 000 Ls 
apmērā, no kura esam reāli izņēmuši un izmantojuši 144 000 Ls parādu nomaksai. Parādus 
esam nomaksājuši un varam gan brīvi uzelpot, gan pretendēt uz Eiropas un citu fondu 
finansējumu. 

 
NAMA C KORPUSS 

 
Kredīta otru daļu, kas bija paredzēta C korpusa remontam, mēs neesam izņēmuši. 

Kāpēc? Tādēļ, ka joprojām ir dažādi varianti, kā šo mājas daļu izmantot. Rekonstrukcijas 
projekts top un remontdarbus var veikt ļoti īsā laikā, bet stratēģiskais lēmums, kas mums būs 
– hostelis vai biroju ēka – būs jāizlemj nākamajai Domei. 

 
SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS 

 
Izkļūstot no parādiem, mēs varam runāt par sabiedriskā labuma organizācijas statusa 

iegūšanu. Tas mums dotu iespēju saņemt arī Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Nodoklis 
šogad sasniedzis rekordu – gandrīz 6000 Ls. 

Galvenais, ka šis statuss dos cerības uz lielākiem ziedojumiem, jo ziedotājiem kļūsim 
izdevīgi. 

 
EIROPAS SAVIENĪBAS FONDI 

 
Eiropas struktūrfondu naudu, par ko tik daudz šobrīd runā Latvijā un kaimiņvalstīs, līdz 

šim neesam spējuši piesaistīt, kaut arī esam mēģinājuši vairākkārt. Iemesli vairāki. 
Esam sagatavojuši projektus un saņēmuši atteikumus, vēl kādu „gaidām”. Bēdīgākais, 

ka tieši tie projektu konkursi, kas mums būtu visvairāk vajadzīgi, uz mums neattiecas. Mēs 
„nekvalificējamies” pēc dažādiem muļķīgiem kritērijiem. Piemēram, mēs nevaram pretendēt 
uz nama siltināšanu, komunikāciju renovāciju un remontiem, jo neesam pašvaldības vai 
valsts īpašums. 

Par šiem jautājumiem jau esmu vērsies pie valsts augstākās izpildvaras. 
Mums ir tiesības un mums ir pienākums prasīt! 
 



RLB priekšsēdētāja Ingmāra Čaklā pārskata ziņojums, 2011.gada 19. februāra pilnsapulcē 

8 
 

ZIEDOJUMU AKCIJAS 
 
Šī gada laikā esam mēģinājuši aktīvi darboties, stāstīt par sevi, aicināt un uzrunāt. 
12.martā namā uzņemsim Kalpaka balli, kuras ziedojums šogad būs veltīts tieši mūsu 

Biedrības attīstībai. 
 
Tāpat, sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības un latviešu kultūras atbalsta fondu ir 

uzsākta ziedojumu vākšanas kampaņa mūsu nama atjaunošanai. Televīzijas akcija būs 
maijā, bet ziedojumu tālrunis jau šobrīd ir atvērts – 90006388. 

 
ĀRŠTATA PROJEKTI 

 
Esam izveidojuši sistēmu, ka jebkurš cilvēks no malas var piedāvāt projektu, ar kuru 

nopelna gan Biedrība, gan organizētāji. Ir izstrādāts nolikums un arī jebkurš no jums var kļūt 
par vadītāju kādam konkrētam projektam. 10 – 100% no peļņas ir jūsu! 

 
BIEDRA NAUDA 

 
Nelielai atkāpei no Pārskata par Rīgas Latviešu biedrības darīšanām un rēķiniem 

1869.gadā: 
 
„Biedrības pirmais gads ir pagājis. Svarīgus darbus neesam pastrādājuši un neko īstu neesam 

panākuši, bet tomēr nevaram sacīt, ka mūsu pūliņi būtu bez sekmes bijuši. Kad mēs apdomājam, ka šis ir 
mūsu pirmais gads, ka pirmā gadā mēdz ar vienu dažādas misēšanās un klupšanas notikt, ka Latviešiem 
biedrības dzīve un cenšanās vēl ir svešas, - tad mēs jau drošāk varam galvu pacelt un sacīt, mūsu darbi nav 
vis tīri bez svara, mēs esam gan ko panākuši. Gada laikā ir biedrība celta un uzturēta, priekš nabagiem 
badacietējiem ir dāvanas lasītas un arī dažiem izdalītas, par skolas celšanu ir gādāts, nabagiem augstu skolu 
mācekļiem ir palīdzība sniegta, Merķelim piemiņas akmens uz kapa uzstādīts, lasīšanas ir turētas, skatu 
spēles rādītas, dziedāšana ievesta, nauda priekš biedrības nama sagādāta un pats nams uzbūvēts. Priekš 
iesākuma tas jau ir cik necik...” 

 
Īpaši gribu uzsvērt šī ziņojuma paškritisko noskaņu, kam nebūtu vietas, jo, manuprāt, 

1869.gadā ticis izdarīts ļoti daudz. 
Ar šo es gribu uzsākt diskusiju par biedra naudu, kas mums ir noteikta Ls 5 gadā. Jau 

pagājušajā kopsapulcē tikām aicināti to paaugstināt un nu tiešām ir īstais brīdis. Es uzskatu, 
ka strādājošs cilvēks var atvēlēt Biedrībai trīs tramvaja biļetes mēnesī jeb 20 Ls gadā. 
Studentiem un pensionāriem būtu jāmaksā tikai puse no summas. Lūdzu katrs padomājiet 
par šo jautājumu. 

Iedvesmai varu atgādināt, ka es savā kabatā no RLB neesmu ielicis nevienu latu. Savu 
algu es skaitīju atpakaļ kā ziedojumu Biedrības izaugsmei un no pagājušā gada novembra arī 
no nodokļu daļas esmu atteicies. Es strādāju biedrībai un es mudinu arī jūs strādāt kopēju 
mērķu labā. 
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SAIMNIECĪBA 
 
Informatīvajā biļetenā dots garš veikto darbu uzskaitījums, tādēļ runāšu par nākamajiem 

darbiem. 
Cilvēkiem pie mums ienākot jājūt, ka viņi ir ieradušies Rīgas Latviešu biedrībā – 

viesmīlīgā, latviskā un vienlaicīgi prestižā vietā, jājūt, ka viņi ir gaidīti. Tas atmaksāsies gan ar 
jauniem telpu īrniekiem, gan ar pasākumu apmeklētājiem, biedriem un ziedojumiem. Tā ir 
mūsu seja, tādēļ foajē ir tā vieta, kur goda vietā vajadzētu būt mūsu valsts karogam. To 
teikuši daudzi mūsu biedri un viesi. Mēs esam LATVIEŠU biedrība! 

Garderobei jākļūst pieskaņotai telpu interjeram. Jādarbojas restorānam, kas rada 
papildus cilvēku plūsmu Biedrībā. 

Tāpat mēs jau ilgāku laiku ceram uz iespēju izveidot savu klubu un bibliotēku – vietu, 
kur biedri var atnākt, satikties ar citiem, vērtīgi un omulīgi pavadīt laiku. Ikdienu. 

Tas ir tikpat reāli īstenojams kā bezvadu internets, kuram bez maksas varam pieslēgties 
visā namā. Katram darbiniekam tagad ir arī savs mobilais telefons, bet kopējais rēķins 
samazinājies uz pusi. Biedrība modernizējas! 

Mūsu lielākie izaicinājumi tuvākajā laikā ir mūsu lielie projekti - jāsaved kārtībā 
ventilācija, ūdensapgāde, kanalizācija un apkure. Vispirms projekti, tad realizācija. 

Protams, tam ir vajadzīga nauda, bet tas viss mums vēl priekšā. 
 
 

VADĪBA 
 
Atskaites ziņojumā man ir jāpieskaras arī nepatīkamai tēmai - bijušās vadības atbildība 

par negodīgo rīcību. Ja atceraties, vasarā no zāles izskanēja viedoklis izslēgt biedrus no 
biedrības. Toreiz lūdzu neveikt linča tiesu neizvērtējot. 

Tagad tas ir izdarīts. Statūtu un ētikas komisija izvērtēja radušos situāciju un savu 
vērtējumu nodeva Domei. Dome izskatīja, uzklausīja komisijas argumentus un izteica savus 
apsvērumus. 

Domei balsojot, Valdis Rūmnieks un Jānis Jurkāns tika izslēgti no biedrības. Piebildīšu, 
ka šim jautājumam tika veltīta ne viena vien Domes sēde. 

 
VALDE UN DOME 

 
Mūsu Biedrību pilnsapulču starplaikos vada Dome, kas sastāv no 36 domniekiem, 

agrākajiem Runas vīriem. Šodien es gribu, lai jūs vēlot jauno Domi, domātu par Biedrības 
attīstību un balsotu atbildīgi. 

Mums ir jāievēl runas vīri un sievas, kas ir spējīgi uzņemties Biedrības vadību. 
Biedrību nevar vadīt tikai viens vai divi cilvēki, ir jāvada visai Valdei un jālemj visai 
Domei. 

Nevar lemt neiedziļinoties, nevar lemt, nenākot uz Domes sēdēm, kā to darīja trešdaļa 
patreizējās Domes. 

Tātad ikvienam, kas pretendē, ir jāatbild – jā es būšu, es piedalīšos, es strādāšu. Es 
aicinu kandidātu pieteicējus vienā teikumā argumentēt, kāpēc viņu izvirziet. 

Un topošajiem domniekiem, kāpjot tribīnē aizstāvēt sevi - lūdzu prast paskaidrot, 
ko vēlies šais trīs gados panākt, kādas lietas apņemies izdarīt un pārliecini mūs, ka tu 
pratīsi un darīsi! 

 
Jau gadu katram, kas vēlas, ir iespēja sekot līdzi visam Domes un Valdes sēdēs 

notiekošajam detaļās, jo pēc sēdes skaņu ieraksta biedrības birojs sagatavo precīzu 
protokolu. Es domāju, ka tā pēc gadiem būs interesanta vēstures liecība. 
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Šodien statūtu labojumos būs ierosinājums par to, ka štata darbinieki vienlaicīgi nevar 

būt domnieki, ko Dome noraidīja kā biedru tiesību ierobežojumu. Es piekrītu, ka darbinieku, 
kas ir arī domnieki, šobrīd nav daudz, tomēr nav jau runa par personālijām, bet par principu, 
kas ir pretrunā ar labas vadības praksi un teoriju. Tādēļ gribu teikt, ka ikvienam ir vērts par to 
padomāt. 
 
SADARBĪBAS PARTNERI 

 
Šodien, stāstot par visu, kas gada laikā ir darīts, es gribu teikt arī paldies visiem mūsu 

sadarbības partneriem – valsts bruņotajiem spēkiem, organizācijām, firmām un 
privātpersonām, kas ir ziedojuši un atbalstījuši mūsu pasākumus. Tas ir noticis gan 
pateicoties mūsu sadarbības līgumiem, gan privātām iniciatīvam. Gada laikā esmu secinājis, 
ka ļoti daudz organizāciju ir gatavas sadarboties bez jebkādām līgumu saistībām, uztverot tās 
drīzāk kā liekas. 

 
 

BIEDRĪBAS ATTĪSTĪBA 
 

 
PASĀKUMI UN PROJEKTI 

 
Gada laikā ir notikuši vairāki veiksmīgi pasākumi un projekti. Esam izdevuši 

Gadagrāmatu, ir notikusi Muzeju nakts, Pavasara balle, esam kopā svinējuši Jāņus Zosēnos. 
Projekts „Gaismu sauca” sasauca Marģeri Zariņu. Tas viss jāturpina! 

 
Muzeju nakts bija mūsu lielais eksperiments. Domājām - vai kāds vispār atnāks un, vai 

tas, ko mēs esam iedomājušies, ir iespējams. Durvis atvēra 2500 jaunieši, kas visu nakti šeit 
brīnišķīgi pavadīja laiku. Viņi arī atbildēja uz šo jautājumu. Jā, bija vērts un tagad ir grūti 
izdomāt ko jaunu un atkal mums tik piemērotu. 

 
KOMISIJAS, KOLEKTĪVI UN INTEREŠU KOPAS 
 

Ir ļoti svarīgi ko dara mūsu Biedrības komisijas, kolektīvi un interešu kopas. Mēs 
neesam vienkārši kultūras nams, kā gribētu uzskatīt Rīgas domes būvvaldē, kur mēs tieši tā 
esam iegrāmatoti. Par komisiju, kolektīvu un interešu kopu darbu dotas atskaites 
informatīvajā biļetenā. Lasiet! Un atkal ir ko padomāt! 
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KOMISIJAS:  
 
Nacionālās identitātes komisija 
Zinību komisija 
Statūtu un ētikas komisija 
Literatūras komisija 
Mūzikas komisija 
Teātra komisija 
Folkloras komisija 
Dāmu komiteja 
Kārtības komisija 
Vizuālās mākslas komisija 
Tautas dzīvā spēka pētniecības centrs  
 
KOLEKTĪVI: 
 
RLB Jauktais koris 
RLB senioru koris “eReLBe”  
Kamerkoris “Austrums”  
Klasiskās mūzikas koris “Ars Longa”  
Sieviešu koris “Ausma”  
RLB Vīru koris  
Tautas deju kolektīvs “Vija”  
Floras dizaina studija “Rezēda”  
Tautas lietišķās mākslas studija “Cēre”  
Bērnu vokālā studija “Knīpas un Knauķi”  
Pensionēto skolotāju ansamblis “Saskaņa”  
Vokālā grupa “Putni”  
 
INTEREŠU KOPAS: 
 
Šaha klubs 
Spāņu klubs 
EXLIBRIS klubs 
Pensionēto skolotāju klubs 
Esperanto klubs 
Latviešu valodas attīstība skopa 
Glezniecības un fotomāklsas studija “Ellija” 
Koncertcikls-konkurss “Talants Latvijai” 
 

 
Gribu atgādināt, ka visām šīm struktūrām ir tieši jādarbojas Biedrības statūtos noteikto 

mērķu sasniegšanai un vienmēr jārūpējas par Biedrības prestižu. 
 
Piemērs. Es aicināju pie sevis Dāmu komiteju uz sarunu un apspriedām komitejas 

tālāko attīstību. 
Viena mana vienkārša ideja, kas prasa uzņemties koordinatoru funkciju - katrs 

Biedrības koris, deju kolektīvs vai ansamblis reizi vai divas reizes gadā dodas uz kādu no 
Latvijas pansionātiem vai bērnu namiem un sniedz bezmaksas koncertu. Mums tam ir visi 
resursi – gan transports, gan kolektīvi un kvalitatīvas programmas. Mēs to varētu darīt, 
aicinot citus iesaistīties, un izvērst visas Latvijas mērogā! Koru un labvēļu netrūkst. Dāmas 
piekrita. Atliek tikai beidzot ķerties klāt! 
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Biedrības namā ir jābūt konferencēm un sarunu vakariem. Mums jābūt visam, kas dod 

kādu pienesumu Latvijai, latviešiem un mūsu Biedrībai kā joprojām senākai latviešu 
organizācijai. Risināmo jautājumu mūsu valstī ir bezgala daudz un izskatās, ka tie nekad 
nebeigsies. 

 
18.novembrī es aicināju sākt gatavoties Latvijas 100 jubilejai. Mūsu Biedrībai 2018. 

gadā būs 150 un Latvijai 100 gadu jubileja. Latvija var kļūt par centrālo tikšanās vietu Eiropā, 
varbūt pat pasaulē! Es aicinu domāt. Jūs esat ļoti dažādu nozaru un profesiju pārstāvji. 
Aiciniet savā jomā, savās organizācijās, savās domubiedru grupās, aiciniet 2018.gadu 
padarīt par Latvijas gadu! 

Tas var būt pienesums gan ekonomikai (un tās ir darba vietas un algas!), gan mūsu 
pašapziņai, gan mūsu spēkam, gan mūsu nākotnei. 

 
Visbeidzot, es ļoti gribētu, lai ikviens no Jums uz mūsu pasākumiem un darbībām 

paskatītos kā uz savu vienīgo un personīgo akciju. Es neceru, ka visi šodien piecelsies un 
teiks: „Es turpmāk katru dienu te nākšu un darīšu!” Man ir aicinājums padomāt tā – „es 
izdarīšu tikai vienu lietu, bet ļoti labi un no sirds un tā būs visiem veltīta”. 

Un tā visi kopā mēs katru dienu mēs izdarīsim vismaz divas labas lietas! 
 

PROGRAMMA „200+” 
 
Šodien es gribu aicināt arī padomāt par Rīgas Latviešu biedrību kā organizāciju 

nākotnē. Mēs esam vairāk kā 700 biedru. Programmu „Biedri + 200”, ko mēs izsludinājām 
pagājušā gadā, mēs esam izpildījuši. Visus apsveicu! 

Jautājums - ko mēs gribam tālāk? Vēl „+ 200” vai „+2000”? Vai arī kā Guntis Gailītis, 
kam es no sirds piekrītu, „+ 10000”. 

 
GODA BIEDRI 

 
Šodien mēs spriedīsim par goda biedriem. Aicinu atbalstīt Domes izvirzītos kandidātus 

un mēs kļūsim par trim izciliem latviešu godavīriem bagātāki. Mēs gari strīdējāmies, vai 
varam aicināt 5, 10 varbūt tikai 1 Goda biedru ik gadu un palikām pie 3 ar domu, ka 
nākamgad vēlēsim nākamos. Mēs pārāk ilgus gadus esam klusējuši. 

 
MŪŽA BIEDRI 

 
Aicinu arī atjaunot Mūža biedra statusu, ko var saņemt ikviens biedrs, kam ir 25 gadu 

stāžs Biedrībā. Tāds Biedrībā agrākos gados ir pastāvējis. 
 

RLB PĒTNIECĪBA 
 
Rīgas Latviešu biedrība kā vecākā latviešu sabiedriskā organizācija ir ļoti interesants 

izpētes objekts, tādēļ lūdzu pie katras izdevības piesaistīt skolnieku, studentu un vēsturnieku 
interesi, lai mēs iegūtu arvien jaunas ziņas par notikušo šajos gandrīz 150 gados. 

 
 



RLB priekšsēdētāja Ingmāra Čaklā pārskata ziņojums, 2011.gada 19. februāra pilnsapulcē 

13 
 

SAPNIS PAR BIEDRĪBU 
 
Šodien Biedrība atkal ir krustcelēs. Aicinot kādu kļūt par domnieku, padomājiet, vai viņš 

to var un vai grib. 
Un katrs kandidāts lai atbild sev uz jautājumu, – vai esmu cienīgs un spējīgs būt 

priekšsēdētājs - šodien, pēc gada vai diviem. Tikai tādiem ir jābūt Domē! PILNĪGI NOPIETNI. 
Mums ir jāievēl spējīgi cilvēki, jo tieši tādi spēs pacelt biedrību par organizāciju, kas ir kā 

karogs, kas iet procesiem pa priekšu un saka, kam valstī būs notikt. 
 
Biedrībai ir jāatrod spēks teikt, ko mēs gribam un kā mēs gribam. Lai tad, kad atbrauc 

kāds pamācītājs no malas, mēs varam viņu ieaicināt savā namā un teikt – tu vari uzklausīt 
visas Latvijas īstās un paš-pasludinātās minoritātes, bet arī latviešu viedoklis tev ir jāzina! 

 
Par katru nācijai aktuālo lietu, biedrības domnieki var spriest un savu lēmumu paziņot 

sabiedrībai. Ja šie lēmumi atbildīs mūsu tautas interesēm, tiem būs milzu svars. Mēs būsim 
daļa no tautas un tautai būs svarīgi, ka mēs savu darbu paveicam godam. 

 
Es aicinu kļūt par organizāciju, par ko ikviens latvietis var teikt – tie ir manējie. 
 
Es gribētu, ka tas ir ļoti plašs sabiedrisks kopums, kas grib, dara un sasniedz! 
Šodien es gribu aicināt - stāvēt stipri! Bet daudz vairāk - strādāt droši! 
 

 
Lai mums izdodas! 

 
 
 


