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Latvijas simtgadē - latvisku Latviju!

Ko saņems
bērni
LV simtgadē?
2.lpp.

Par valodas
necienīšanu
amata atņemšana?
7. lpp.

C

170 miljoni EUR vairāk
ģimenēm ar bērniem 2.lpp.

ilvēki vienmēr vēlēsies dzīvot tur,
kur dzird mazu bērnu smieklus un
kur ir droši. Diemžēl mūsdienās tas
nav nekas pašsaprotams. Pasaule
sastopas ar jauniem drošības
izaicinājumiem, un arī Latvijas atrašanās
vieta liek nopietni un atbildīgi izturēties
pret dažādiem riskiem. Ja daudzviet citur
pasaulē var atļauties vairāk riskēt, tad Latvijai
ir jāmeklē drošākā izvēle, jo katra kļūda var
maksāt dārgi.
Vēlēšanas ir vairāksolīšanas laiks. Partiju

saraksti dzimst kā sēnes pēc lietus, un
solījumi tiek bārstīti kā tādā nenopietnā
rotaļā. Bet rezultāts nekad nav rotaļa. Tā ir
īstenība, kas skar mūs visus un reizēm pat
ļoti nopietni. Izvēle ir katra paša ziņā, bet
svarīgi, lai tā būtu pārdomāta un atbildīga.
Šis nav laiks eksperimentiem. Šis ir laiks, kuru
daudzās jomās var apzīmēt ar vārdu “haoss”,
un šādā laikā svarīgas ir stabilas vērtības –
atbalsts ģimenēm, valstiski atbildīga jaunās
paaudzes audzināšana, latviska vide un droša
ģeopolitiskā orientācija.

Lai katrs pieņemam
gudrus lēmumus!
Lai Latvijas simtgadi
sagaidām latviskā, taisnīgā
un plaukstošā Latvijā!
Ināra Mūrniece

Saeimas priekšsēdētāja

2

2017. gada maijs

JĀBALSO!

Joprojām
drošākā izvēle

S

veiciens pavasarī! Man nav ilūziju,
ka šajā priekšvēlēšanu laikā būšu
vienīgais, kas ar avīzes starpniecību
pie Tevis vēršas. Katrs cenšas sniegt
atbildes, kāpēc viņš ir Tavu balsi pelnījis
vairāk nekā citi. Dažs atbildes vietā izvēlas
tikai spilgtus plakātus un saukļus, dažs
cenšas teikt vairāk.

Es uzskatu, ka Nacionālās apvienības stiprā
puse ir tā, ka mums nav sevi jāmeklē – mēs
skaidri zinām, kas mēs esam un par ko esam.
Mums var piekrist vai nepiekrist, bet mēs
pārstāvam tās pašas vērtības, kuras kā karogu
pacēlām jau dibināšanas brīdī. Tā ir latviska
Latvija. Tas ir atbalsts ģimenēm un iespējai
turpināties latviešu tautai. Tā ir skaidra
ģeopolitiska izvēle par labu nacionālai valstij, Rietumu pasaulei un Latvijas drošībai.
Nē, mēs neesam ideāli, tāpat kā nekas nav
ideāls šajā pasaulē, īpaši politikā. Bet mūsu

vēlētājs vienmēr jūt un jutīs, ka cīnīsimies
par to, kam ticam, ar visiem spēkiem. Reizēm
savu panāksim ātrāk, reizēm būs vajadzīgs
ilgāks laiks. Bet mēs paliksim uzticīgi tam,
kādi esam – nacionāli, konservatīvi un ar
ticību neatkarīgas Latvijas nākotnei.
Pašvaldībās Tu vēlēsi par vietējo sarakstu.
Tas, ko vēlos lūgt, ir atcerēties, ka rezultāti
katrā atsevišķā pašvaldībā ietekmēs arī valsti
kopumā. Īpaši tas attiecas uz lielajām pilsētām,
bet ne tikai. Uzskatu, ka Nacionālā apvienība ir
droša izvēle. Bet, lai tie nebūtu tikai vārdi, šajā
avīzē par būtisko, ko esam veikuši, ko vēlamies
veikt un cilvēkiem, kam uzticam kopīgos
mērķus piepildīt katrā novadā.
Lai mums kopā izdodas!
Draudzībā –

Raivis Dzintars

Kamēr būs NA, tikmēr būs
cīņa par lielāku atbalstu
ģimenēm

“Latvijas
skolas soma” lielākā dāvana
Latvijas
valsts simtgadē

“L

atvijas skolas somas” mērķis ir
nodrošināt visiem, vairāk nekā
200 tūkstošiem, Latvijas skolas
vecuma bērnu un jauniešu
iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un
iepazīt Latvijas vērtības - vēsturi, zinātnes
un inovāciju sasnie-gumus, kā arī dabas
skaistumu, tādējādi spēcinot piederības
sajūtu un valstisko identitāti.
2016. gadā veikts pētījums apliecināja, ka
piektā daļa Latvijas skolēnu gada laikā nav
bijuši nevienā kultūras un novadpētniecības
pasākumā ārpus savas skolas - par lielākajiem šķēršļiem kultūras, dabas mantojuma
un citu sasniegumu izziņā tika atzīti transporta izdevumi un biļešu cenas. Šī ierosme
mazinās sociālo nevienlīdzību, sniedzot
būtisku atspaidu Latvijas ģimenēm.

“Latvijas skolas soma” – tas ir ieguldījums
mūsu bērnu un mūsu valsts izaugsmē.
Nozīmīga loma “Latvijas skolas somas”
veidošanā ir Latvijas radošo industriju
pieredzei, kas jau ir pierādījušas, ka,
izveidojot un izmantojot intelektuālo
īpašumu, mēs spējam celt labklājību un radīt
jaunas darba vietas.
“Latvijas skolas soma” ir Kultūras ministrijas
iniciatīva, taču kā kultūras pasākumu piedāvājums sasniegs katra novada bērnus, ļoti
lielā mērā būs atkarīgs no pašvaldībām un
skolu pedagogiem.

“Integrācija jābalsta
nevis uz atšķirīgā
uzsvēršanu,
bet gan uz sabiedrības
saliedēšanu
ap latviskumu.”
Kultūras ministre

Turpinājums 7. lpp.

Dace Melbārde

Atbalsta pieaugums ģimenēm ar bērniem, kopš NA demogrāfiju izvirzījusi par prioritāti budžeta veidošanā

J

ēdziens “demogrāfijas ultimāts” politikas
leksikā parādījās 2012. gadā. Tā politiskās
partijas un žurnālisti toreiz dēvēja
Nacionālās apvienības prasības par to,
ka valsts budžetā jāiestrādā lielāks atbalsts
ģimenēm ar bērniem. Lai kādā vārdā to sauktu,
zināms lūzums tika panākts, un šodien, 2017.
gadā, secinām, ka vezums ir sakustējies. Katru
gadu, pieņemot valsts budžetu, tiek sperti
jauni soļi, atbalstot ģimenes.
Bez Nacionālās apvienības šāda atbalsta
nebūtu. Katra budžeta pieņemšanas laikā, kā arī
veidojot jaunas valdības, Nacionālā apvienība
demogrāfijas jautājumu izvirza kā vienu no
galvenajiem sarunu priekšmetiem. Ir jau taisnība,
ka politika ir tirgus. Bet katrs tirgojas par ko citu.
Tā ir cīņa, kuru regulāri jāizcīna demogrāfijas
lietu centra vadītājam Imantam Parādniekam,
partijas līdzpriekšsēdētājiem Raivim Dzintaram
un Gaidim Bērziņam, kā arī citiem sarunu
īstenotājiem. Kamēr citi cīnās par amatiem,
Nacionālā apvienība cīnās par bērniem.
Vienmēr var teikt, ka izdarīts par maz. Gribas
visu un uzreiz. Tā politikā nenotiek. Ir tik daudz
dažādu interešu grupu, kas katra “velk deķi
uz savu pusi”. Tomēr ir lietas, kas objektīvi ir
svarīgākas par citām. Ja fiziski nebūs latviešu,
tad nebūs arī nozīmes nekam citam. Latviešu
nācija ir Latvijas valsts jēga. Tāpēc ir tik ļoti
svarīgi, ka visā politisko cīniņu burzmā ir
kāds spēks, kas vienmēr stāv “uz vakts” par
būtiskāko – tautas turpināšanos un dzīvību.

Daži no NA panākumiem
demogrāfijas jomā kopš
tā sauktā “demogrāfijas
ultimāta”
• Dubultota minimālā “māmiņalga”, lielāki
bērnu kopšanas pabalsti arī strādājošiem.
Agrāk minimālā summa bija – 71 EUR gada
garumā. Tagad 171 EUR – pusotru gadu.
• Būtiski palielināti nodokļu atvieglojumi par
apgādājamiem – neapliekamā summa 175
EUR par katru. Agrāk – 100 EUR.
• Vairāku gadu garumā nodrošināts valsts
līdzmaksājums 140 EUR bērniem, kuri rindu
dēļ neiegūst vietu pašvaldības bērnudārzā.
• Pakāpeniski ieviestas valsts apmaksātas
brīvpusdienas pirmajām četrām klasēm.
• Nodrošināta valsts atbalsta programma
pirmā mājokļa iegādei jaunajām ģimenēm.
• Uzsākta valsts apmaksāta neauglības ārstēšanas programma
• Panākts, ka daudzbērnu ģimenēm pienākas
50 % atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.
• Palielināts ģimenes pabalsts – agrāk 11,38
EUR mēnesī par katru bērnu. Tagad saglabājot
nemainīgu atbalstu par pirmo bērnu, par otro
– 22,76 EUR, par trešo – 34,14 EUR, par
ceturto un katru nākamo – 50,07 EUR mēnesī.
• Vairāk nekā dubultoti pabalsti aizbildņiem
un adoptētājiem.
• Vairāk nekā dubultots atbalsts apgādnieka
zaudējuma gadījumā.

JĀBALSO!

Mērķis: latviska Latvija

Turpinājums no 2. lpp.

Par “Latvijas
skolas somu”
stāsta Latvijas
Kultūras ministre
Dace Melbārde:
— “Skolas soma Latvijas simtgadei” ir ietilpīgs
jēdziens. Kas tieši būs atrodams jaunajā
“Skolas somā”?
— Zem šī nosaukuma slēpjas satura
papildinājumi izglītībā, kas aptvers visas
klases: no pirmās līdz divpadsmitajai. Skolās
apzināti tiks papildināts mācību saturs ar
ekskursijām, mācību braucieniem, mūsu
vēsturei un mūsdienu kultūrai svarīgu vietu
apmeklējumiem, ekonomikas apguvei bērni
varēs apmeklēt uzņēmumus. Tāpat uz skolām
varēs aicināt dažādu jomu speciālistus, ja tā būs
ērtāk, lai viņi uzstājas klasēs. Nav noslēpums,
ka mūsu valsts novadi ir ļoti dažādi, tāpēc katrā
skolā programmu visi varēs izvēlēties paši —
atbilstoši savām konkrētajām vajadzībām.
— Patlaban šādas skolas ekskursijas notiek reti
un lielākoties pēc skolotāju iniciatīvas. Tātad,
piemēram, skolnieki varēs ne tikai vēstures
stundās izzināt Otro pasaules karu, bet arī
apmeklēt Žaņa Lipkes memoriālu un cīņu
vietas? Ne tikai lasīt Raiņa un Veidenbauma
darbus, bet arī apmeklēt Tadenavu un Kalāčus?
— Un Jasmuižu arī! Piebildīšu, ka “Skolas somā”
liekamais saturs jau ir pārbaudīts praksē.
Izmēģinājuma projekta ietvaros veselu gadu
trīs vietās tika pētīts, kā vislabāk papildināt
mācību saturu. Rīgā un Daugavpilī piedalījās
pa skolai, savukārt Brocēnu novadā piedalījās
visas Brocēnu skolas, lai pētītu, kā “Skolas
somā” liekamais saturs darbojas vesela
novada ietvaros. Atklājās, ka bērniem reizēm
pietrūkst it kā pašsaprotamas lietas. Piemēram,
Kurzemes bērniem ir maza saskare ar Latgali,
savukārt citi dzīvo tālu no jūras un to lāgā nav
redzējuši. Arī tā visa ir pieredze, kas veido mūsu
nākamās paaudzes! Un to nav grūti mainīt.
Mana jaunākā meita, kas iet ceturtajā klasē,
man apliecinājusi: pēc mācību ekskursijas
vielu ir daudz vieglāk izprast un atcerēties.
— Bet Latvijā šādas sen vajadzīgas idejas
parasti atduras pretjautājumā: “Kurš par to
visu maksās?”
— Šajā gadījumā finansējums tiks piešķirts
visiem! Katram skolēnam tiks novirzīta
konkrēta summa, kas nonāks skolā, un tad skola
pati lems, kādiem mērķiem to izlietot. Novadi
un skolas atšķiras, tāpēc katra skola pati varēs
izlemt, vai nākamajā mēnesī skolēni brauks uz
Marka Rotko centru, uz milzu radioteleskopu
Irbenē, vai varbūt ekonomikas zināšanu
apguves ietvaros apmeklēs kādu sekmīgi
strādājošu rūpnīcu. Turklāt skolotāji varēs
izspriest, kā darīt labāk: vai nu vest skolēnus
ekskursijās, vai arī uzaicināt uz skolām dažādu
jomu speciālistus, kas būs gatavi uzstāties
jaunas un zinātkāras auditorijas priekšā!
Piemēram, aktieris vai rakstnieks var atbraukt
uz skolu, nevis veselām klasēm braukt pie
viņiem — šajā gadījumā tā būs vienkāršāk
visiem!
— Te nu paliek tikai viens jautājums: kad jaunā
“Skolas soma” beidzot nonāks visās Latvijas
skolās?
— Patlaban tiek analizēta pilotprojekta
pieredze, tiek izstrādāti metodiskie materiāli,
apzināti “Skolas somas” satura koordinatori,
drīz sāksim informēt pedagogus. Viss sāks ar
pilnu jaudu darboties 2018. gada 1. septembrī,
lai Latvijas Republikas proklamēšanas simtajā
gadadienā “Skolas soma” darbotos pilnā mērā!
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kaimiņzemē valdošās korupcijas un haosa.

P

SRS okupācija atstāja Latvijas ekonomiku sagrautu, vidi piesārņotu un
sabiedrību pārkrievotu. Daudzas no
okupācijas sekām ir pārvarētas, taču
krieviskā vide vēl ar vien ir Latvijas realitāte.
Kā savulaik teica sabiedrisko lietu ministrs
Alfrēds Bērziņš, ja vienreiz ielaidīs krievu
uti kažokā, ārā to dabūt būs grūti. Patiešām,
redzam, ka PSRS laika krievvalodīgie iebraucēji
lai arī pastāvīgi gāna un sunī Latviju, prom
nebrauc. Vismaz ne tādā apjomā, kā latvieši to
vēlētos. Notiek pretējs process. Uz Latviju plūst
arvien jauni krievu pūļi, kuri meklē glābiņu no

Rezultātā Latvija kļūst arvien krieviskāka.
Ieslēdzot radio Rīgā, krievu mēle jau skan
biežāk par latviešu. Krievu valoda būtiski
nostiprinājusies arī Latvijā skatāmajā
TV ēterā. Diemžēl arī Latvijas valdība šo
procesu veicinājusi, naivi cerot, ka tādējādi
mazinās hibrīdapdraudējumu. Patiesībā gan
apdraudējums tikai pieaudzis, jo, kā atzīst
politologs Pols Goubls, tieši krievu valoda ir
Kremļa galvenais ierocis hibrīdkarā pret Baltiju.
Ne velti jaunā Krievijas ārpolitikas koncepcija
paredz krievu valodas un krievvalodīgo masu
mediju izplatīšanu ārvalstīs.
Tādējādi valsts drošība ir viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc mums jātiecas uz latvisku
Latviju. Jo to, kur ved divkopienu valsts ar
krieviem, katrs var uzskatāmi redzēt Ukrainā.
Krieviskās vides pašpietiekamība latviešiem,
īpaši jaunajai paaudzei, rada arī ekonomiskas

Par valsts valodas
necienīšanu amatpersonām
ir jābūt bargākiem sodiem!
Šāds soda veids neapšaubāmi parādītu
pašvaldības vadītāja “patieso seju” un attieksmi
pret pienākumu pildīšanu, ko uzticējusi tauta.
NA sagatavotais likumprojekts paredz arī
dubultot iespējamos maksimālos naudas
sodus par valsts valodas normu neievērošanu.

Piedāvātie grozījumi palielina naudas sodus
- īpaši valsts amatpersonām. Tāpat tie paredz
liegt uz laiku ieņemt amatus tām valsts
amatpersonām, kas Valsts valodas likuma
pārkāpumus izdarījušas atkārtoti. Tas nozīmē,
ka valsts amatpersonai var tikt piemērots sods,
kas uz laiku liedz tai pildīt amata pienākumus.

Tādēļ latviska Latvija nav vis untums vai
pirmsvēlēšanu sauklis. Tas ir vienīgais ceļš
uz pārtikušu, drošu un vienotu sabiedrību.
Nacionāla valsts ir Eiropas norma (vismaz līdz
pēdējo gadu migrantu invāzijai). Norvēģija
norvēģiska, Polija poliska, Latvija latviska. Tā
ir, un allaž ir bijusi, norma.
Pirmais solis šajā virzienā ir pāreja uz izglītību
latviešu valodā. Staļina laikā ieviestajai skolu
segregācijai nav vietas mūsdienu Latvijā.

Edvīns Šnore

Saeimas deputāts

Viens no mums

Kā strauji radīt
darbavietas novados

J

a rēķinām kopš iepriekšējām pašvaldību
vēlēšanām, no visām Vidzemes pašvaldībām visātrāk darbavietu skaits audzis
Smiltenes novadā, kuru vada Gints
Kukainis no Nacionālās Apvienības.

P

ēdējā laikā izskanējusi informācija par
to, ka ir tādi pašvaldību vadītāji, kas
vairākkārt pārkāpuši Valsts valodas
likumu. Nav pieļaujams, ka valsts
amatpersonas, kuru viens no būtiskākajiem
pienākumiem ir pārstāvēt valsts intereses,
atļaujas pārkāpt likumu un netiek pienācīgi
sodītas. Tā ir klaja necieņas izrādīšana pret
latviešu tautu un Latvijas valsti kopumā.
Tāpēc NA rosina veikt grozījumus Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kā
rezultātā būtiski palielināsies sodi par Valsts
valodas likuma normu neievērošanu.

problēmas. Ir grūti atrast darbu, jo daudzviet
pilnīgi bez pamata paģēr zināt krievu valodu.
Segregētā sabiedrība sadārdzina un apgrūtina
uzņēmējdarbību, samazina tās konkurētspēju.

NA iestājas par mūsu valsts pamatvērtībām
un latviešu valoda ir viena no tām. Nav
pieļaujams, ka Latvijā tiek veicināta
divvalodība. Mūsu uzdevums ir stiprināt
valsts valodas lietošanu!

Gaidis Bērziņš,

NA līdzpriekšsēdētājs

“Mums vajadzētu mācīties no
igauņiem. Pat vissmagākajos
krīzes laikos viņi saglabāja
dāsno atbalstu ģimenēm,
pat palielināja to. Viņi pateica:
mēs ar to sākam savu budžetu.”

Gints Kukainis ir guvis vērā ņemamu pieredzi
Smiltenes domes priekšsēdētāja amatā, jo
ķēries pie darba ar stratēģisku pieeju. Novadā
dzīvo uzņēmīgi cilvēki, kas atspoguļojas
tautsaimniecībā: šeit ir sastopamas gan
tradicionālas zemnieku saimniecības, gan
Latvijas uzņēmējiem piederoši lieluzņēmumi
ar desmitmiljonu apgrozījumu, gan ārzemju
milžu filiāles. Novadam izdodas izmantot
viņu daudzveidīgos potenciālus: — Smiltenes
novads ir viens no labākajiem uzņēmējdarbībā
Vidzemē, savukārt visas valsts mērogā starp
110 novadiem Smiltene ieņem 32. vietu
attīstības reitingā. Novadā reģistrēti 1087
uzņēmumi: visvairāk pārstāvētās nozares ir
lauksaimniecība un mežsaimniecība, pakalpojumu sfēra, rūpniecība, būvniecība.
Smiltenes novada stratēģiski izdevīgā
atrašanās vieta, kā arī vietējie resursi mūsu
uzņēmumiem devuši iespēju konkurēt Latvijas
un Eiropas tirgū, nesot Smiltenes vārdu pasaulē.
To apliecina oficiālie dati par darbavietām uz
katriem 1000 darbspējīgajiem iedzīvotājiem
novadā: no 873 darbavietām to skaits gada
laikā pieaudzis gandrīz par simtu — līdz 961.
Novads drīz pietuvosies maksimālajai nodarbinātībai, kāda reāli iespējama (Ekonomikas zinātnē
par tādu tiek uzskatīta situācija, kad bezdarbs
noslīd zem 5% līmeņa.)

Demogrāfisko lietu centra vadītājs, Saeimas deputāts

Imants Parādnieks

Gints lepojas ar paveikto kopā ar novada
uzņēmīgajiem un prasīgajiem cilvēkiem. “Viņu
dēļ nedrīkstam apstāties pie padarītā: Smiltenes
novads ir vieta, kur augt — tad arī ir jāaug!”
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tbalstu NA, jo esmu latvietis
savā zemē un vēlos runāt
latviski, dziedāt latviski,
lasīt latviski. NA ir vienīgā partija,
kas kultivē latvisko un cīnās pret
divvalodību, ko sēj esošā Rīgas vadība.

3. jūnijā
vēlētājs kļūs
par lielo,
globālo
spēlētāju

Vai tu zināji, ka...?
• NA uzstāj, ka visās valsts un pašvaldību
finansētajās skolās jāpāriet uz mācībām
tikai valsts valodā.
• NA kopā ar partneriem panāca izmaiņas
likumā, kas būtiski apgrūtina iespējas
ārzemniekiem iegādāties Latvijas zemi.
• NA faktiski apturējusi uzturēšanās atļauju
tirgošanu Krievijas jaunbagātniekiem pret
nekustamā īpašuma iegādi.
• Ja nebūtu NA, šodien “Saskaņa” jau būtu
valdībā. Šo soli NA nobloķēja, lai arī
bija vienīgā, kas iebilda pret “Saskaņas”
uzņemšanu.
• NA panākusi, ka Eiropas Savienības
finansējums vairāk tiek sadalīts arī ārpus
lielajiem centriem.
• NA izcīnījusi vairāk naudas kultūras
projektiem, palielinājusi algas kultūras
darbiniekiem, tai skaitā pedagogiem.
• NA vadītā Tieslietu ministrija nobloķējusi
iniciatīvas partnerattiecību un viendzimuma laulību legalizācijai Latvijā.
• NA šobrīd apturējusi plānoto ārvalstu viesstrādnieku masveida iepludināšanu Latvijā.
• Atšķirībā no citām valdības partijām NA
principiāli nostājusies pret ES spiedienu
Latvijā uzņemt patvēruma meklētājus;

nedaudzajiem uzņemtajiem radīti apstākļi,
lai tie nevēlētos šeit palikt.
• NA veicinājusi uzņēmējdarbības attīstību
reģionos, uzsākta pašvaldību sadarbības
teritoriju veidošana. Piesaistot ES fondu
investīcijas, siltinātas pašvaldību ēkas,
veikta ūdenssaimniecību attīstība, attīrītas
vēsturiski piesārņotās vietas Latvijā un
veicināta Latgales reģiona attīstība.
• NA balsoja par algu iesaldēšanu
deputātiem, paliekot mazākumā. Rezultātā
vairums Nacionālās apvienības deputātu
regulāri ziedo labdarībai – daudzbērnu
ģimenēm, zemessardzei, cilvēkiem ar
veselības problēmām, ukraiņu karavīriem
un citiem mērķiem.
• NA katrās jaunās vēlēšanās uzlabo rezultātu,
vienmēr pārspējot reitingu prognozēs solīto.
Rezultātu NA izcīna ar daudz mazākiem
finansiāliem ieguldījumiem nekā citas
partijas.
• NA 18.novembra lāpu gājienā katru gadu pulcē
vairāk nekā 17 tūkstošus cilvēku, no kuriem
vairums ir jaunieši. Jauniešu audzināšana
ir NA būtisks mērķis, tāpēc rūpējamies par
lielāku finansējumu mazpulkiem, skautiem
un gaidām, jaunsargiem, rīkojam izglītojošus
jauniešu pasākumus un aktīvi piedalāmies
izglītības procesu plānošanā.

T

rauksmains politiskais klimats un
daudzpusīgi ģeopolitiski izaicinājumi
nenoliedzami
arī
šogad
veido
Latvijas un Eiropas Savienības (ES)
dienaskārtību. Līdztekus jaunai politiskai
realitātei Trampa ASV, Brexit pārņemtajā
Lielbritānijā vai priekšvēlēšanu laikam virknē
nozīmīgu ES dalībvalstu šajā visā pa vidu arī
Latvijas pilsonim būs jāatrod savs piesaistes
punkts, drīz dodoties uz pašvaldību vēlēšanām.
Latvijā pašvaldību vēlēšanu rezultāti nereti
ļauj paredzēt arī politisko fonu sagaidāmajām
Saeimas vēlēšanām. Tādēļ jau laicīgi ir
svarīgi katram novērtēt savas balss nozīmi,
piedaloties vēlēšanās, vai arī pretēji, ļaujot
izvēli savā vietā izdarīt citam. Vēl būtiskāk ir
saprast, vai esošo politisko spēku piedāvātie
problēmu risinājumi patiesībā nerada jaunas
problēmas, kā, piemēram, notiek Rīgā.
Ir svarīgi, lai Latvijas politikas veidotāji
nepieciešamības
gadījumā
būtu
ar
starptautisku dimensiju, kur citi partneri
varētu palīdzēt sekmēt nacionālo interešu
īstenošanu. Jo nevar būt tā, ka tas, kas ir labi
Eiropai, nav labi Latvijai un otrādi.
Nacionālā apvienība ir visstraujāk augošās
Eiropas
politiskās
ģimenes,
Eiropas
Konservatīvo
un
reformistu
alianses,
dalīborganizācija. Eiropas Konservatīvo un
reformisu grupa ir trešā ietekmīgākā frakcija
Eiropas Parlamentā.

Roberts Zīle,

Emīls Buiķis

dzejnieks, vairāku Prāta Vētra un
citu izpildītāju dziesmu tekstu autors

Ar

NA izveidojās veiksmīga
sadarbība jau 11. Saeimas
laikā, kopīgi panākot labvēlīgu
demogrāfisko pasākumu pieņemšanu.
Tieši NA biedros redzu sabiedrotos
nosargāt latvieša mentalitātei
pieņemamu vidi mūsu galvaspilsētā.

Elīna Siliņa

uzņēmēja, četru bērnu māte, politiķe,
11. Saeimas deputāte

P

olitiskie procesi nav abstrakti, tie
ir tiešā saistībā ar katra cilvēka
privāto dzīvi, tāpēc ir tikai loģiski,
ka tu pats tajos iesaisties, ja tevi
interesē vide, apstākļi, kādos tu dzīvo.
Katrs no mums ir līdzatbildīgs, 3. jūnijā
jābalso!

Lauris Dzelzītis

Dailes teātra aktieris,
NA deputāta kandidāts

Eiroparlamenta deputāts
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