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AKTUĀLI

Svarīgi – Nacionālajai apvienībai
un valstij

‣ Gan Saeima, gan Rīgas

dome pieņēmusi visus
nepieciešamos lēmumus,
lai par “uzvaras pieminekli” dēvētais objekts
Pārdaugavā tiktu novākts.
Saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā atbalstu šim
lēmumam sniedza gandrīz
visas Saeimā pārstāvētās
partijas, atskaitot “Saskaņu”. Atgādināsim, ka līdz
šim Nacionālā apvienība
vairākkārt ir aicinājusi šādu soli spert, bet
atbalsts no citām partijām
nebija. Juridisko pamatojumu, kas dod iespēju šādu
lēmumu īstenot, izstrādāja
Nacionālās apvienības
biedra Riharda Kola vadītā
Ārlietu komisija.

‣ Ar Tieslietu ministrijas

aktīvu atbalstu Saeimas
liberālo deputātu daļa
panākusi, ka straujiem soļiem tiek atbalstīts Civilās
savienības likums, paredzot viendzimuma pāriem

Sakām lielu paldies
mūsu atbalstītājiem par
uzticību Nacionālajai
apvienībai un tās
vērtībām!
Notikumi Ukrainā liecina,
ka mūsu ilggadējo
atbalstītāju izvēle bijusi
tālredzīga un gudra. Latvijas
Televīzijas pasūtītie un
jūnijā publicētie SKDS
reitingi rāda, ka Nacionālā
apvienība reitingu tabulā
ieņem otro vietu visu partiju
un to apvienību starpā.
Arī atstarpe starp šobrīd
populārāko partiju nav liela.
Esam ceļā uz to, lai nākamā
Saeima un nākamā valdība
būtu latviskas, taisnīgas un
stipras Latvijas veidotāji.

oficiālu partnerattiecību
formu, kas faktiski līdzinās
laulībai un apiet Latvijas
Satversmē ierakstītās normas. Tikmēr sabiedrības
konservatīvā daļa atbild
ar parakstu vākšanu par
Satversmes grozījumiem,
kas paredz nostiprināt tradicionālo ģimenes jēdziena
izpratni.

‣ Ar pozitīvu Saeimas bal-

‣ Beidzot panākts pozi-

tīvs visu valdības partiju
balsojums Nacionālās
apvienības priekšlikumam
Izglītības likumā, paredzot, ka mācības skolās
no 1. līdz 12. klasei notiek
tikai valsts valodā. Lai
arī līdz šim jau ir izdevies
panākt būtisku latviešu
valodas lomas pieaugumu
vecākajās klasēs, kopumā
šī norma līdz šim sastapusies ar nospiedošu Saeimas vairākuma noraidījumu. Likuma grozījumi
ir nodoti komisijai, un
ieceres autori ir apņēmušies panākt likuma
pieņemšanu līdz Saeimas
sasaukuma beigām.

sojumu galīgajā lasījumā
atbalstīts Nacionālās apvienības deputātu rosinātais priekšlikums par bērna
kopšanas atvaļinājuma
laiku veikt pilnas sociālās
iemaksas. Šis pašsaprotamais lēmums pieņemts
pēc ilgstošas vairāku
koalīciju partneru pretestības daudzu gadu garumā.
Līdzās būtiskam palielinājumam ģimenes valsts
‣ Lēmums paredzēt
pabalsta izmaksā, mājokļu
40 miljonu eiro Latvijas
programmas paplašināpilsoņu naudas atdošanu
šanā un daudziem citiem
nodibinājumam, kas sevi
jautājumiem šis ir kārtējais
dēvē par ebreju kopienas
Nacionālās apvienības un
pārstāvjiem, Nacionālās
Imanta Parādnieka vadītā
apvienības ieskatā, ir
Demogrāfisko lietu centra
netaisnīgs un Latvijas
panāktais lēmums ģimeņu
pilsoņus, kas cietuši no
ar bērniem atbalstam.
padomju režīma, aizska-

rošs. Turklāt tas paredz
simbolisku vainas uzņemšanos Latvijas vārdā par
noziegumiem, kuros Latvijas valsts nav un nevar
būt vainojama. Nacionālā
apvienība bija vienīgā Saeimas partija, kas balsoja
pret šādu likumprojektu,
un apņemas arī nākamajos Saeimas sasaukumos
nebalsot par lēmumiem,
kas paredzētu šo Latvijas
pilsoņu līdzekļu nonākšanu
minētās biedrības rokās.

‣ Nacionālā apvienība

ir atkārtoti iesniegusi
Saeimā grozījumus Darba
likumā, kas darba attiecībās aizstāv Latvijas
iedzīvotājus, no kuriem
tiek nepamatoti prasītas
krievu valodas zināšanas.
Visvairāk ar šo problēmu
saskaras jaunieši, kas
auguši latviskos reģionos
un kam krievu valodas
lietošana nav bijusi
aktuāla. Ņemot vērā to,
ka citos likumprojektos,
kuros līdz šim esam bijuši
mazākumā, šajos laikos
paveras lielākas iespējas,
Nacionālā apvienība cer,
ka arī šis solis varētu gūt
nepieciešamo deputātu
vairākuma atbalstu.

SKDS PARTIJU ATBALSTA REITINGI*

* No respondentiem, kas aptaujas brīdī izdarījuši izvēli par atbalstu kādai partijai.
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Mēs brīdinājām, ka Krievija un tās impēriskās tieksmes
ir lielākais drauds Latvijai.
Mēs aicinājām arī citas partijas laikus pieņemt lēmumus,
kas neļautu Latvijā attīstīt
piekto kolonnu. Atsaucība
bija vāja. Tie, kas šodien sit
dūri pie krūtīm un beidzot ir
gatavi spert vismaz kādus
soļus latviskas Latvijas veidošanā, ilgstoši šim mērķim
ir pretojušies. Vai tagad viņi
būs mācījušies?
Es ceru, bet uz cerībām vien
nevar paļauties. Nacionāla
pārliecība nav kaut kas kampaņveidīgs. Īpaši politikā – tā

ir ilgtermiņa rīcība, tie ir pēctecīgi lēmumi daudzu gadu,
pat vairāku paaudžu garumā.
Drošība Latvijai un katram
tās pilsonim būs iespējama
tad, ja mūsu iedzīvotāji runās
vienā valodā – vārda visplašākajā nozīmē.
Lai mēs būtu droši, mums
kā tautai ir jāturpinās – pirmkārt, fiziski. Otrkārt, Latvijas
cilvēkiem ir jābūt vienotai izpratnei par vēsturi, vienotām
vērtībām un gatavībai tās
aizstāvēt. Treškārt, valstij jāattīstās ciešā un līdzvērtīgā
sadarbībā ar Rietumu pasauli
un tās drošības struktūrām.
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Vienā valodā

Šie trīs mērķi ir mana un, atļaušos teikt, Nacionālās apvienības galvenā misija politikā. Tāda
tā ir šodien, tāda tā vienmēr ir
bijusi un vienmēr būs, kamēr vien
tu, lasītāj, dosi iespēju to pildīt.
Šis numurs veltīts tam, par
ko daudzi šajās dienās domā

visvairāk. Drošībai. Par to, kas
patiesi to vairo. Kā rīkoties katram mums atsevišķi, kā – valstij
kopā.

nekā varēja būt, bet joprojām
zemā dzimstība ir viens no
vislielākajiem draudiem Latvijas valsts pastāvēšanai. Bieži
vien politiķiem, kas pieraduši
domāt četrgades vēlēšanu
ciklos, trūkst motivācijas ieguldīt nopietnu enerģiju šādu
ilgtermiņa problēmu risināšanā. Bet bez latviešiem nebūs
Latvijas.

Kontaktos ar NATO valstu
kolēģiem Latvijas amatpersonām ir jāizmanto visa enerģija,
lai panāktu tik lielu sabiedroto
pastāvīgu klātbūtni mūsu
reģionā, cik vien iespējams.

RAIVIS DZINTARS,

Nacionālās apvienības
priekšsēdētājs

Pieci pamatprincipi,
lai Latvija būtu droša šodien
un nākotnē
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Latvijas iedzīvotāju
gatavība pretoties
agresijai būtiski mazina
agresijas iespēju

Ukrainas piemērs rāda, ka
Rietumu atbalsts aktivizējās
tad, kad paši ukraiņi pasaulei
nodemonstrēja sīkstu apņēmību cīnīties par savu valsti. Latvijas atrašanās NATO nozīmē,
ka krīzes situācijā Rietumu atbalsts būtu daudz nozīmīgāks,
bet arī šajā gadījumā izšķirošs
ir tieši pašu Latvijas pilsoņu
valstsgribas apliecinājums.
Potenciālajam agresoram ir
skaidri jāredz, ka, pārkāpjot robežu, viņš sastapsies ar tik sīvu
pretestību, ka cerēt uz Rietumu
apmulsumu un neizlēmību nav
pat ne mazākā pamata. Lai
šādu gatavību panāktu, Latvijai būtiski jāpalielina militāri
labi sagatavotu pilsoņu skaits.
Desmitiem tūkstošu labi motivētu zemessargu, tikpat daudz
profesionāļu un atbilstošs
bruņojums liktu ienaidniekam
padomāt divreiz. Tāpat svarīgi,
lai arī civiliedzīvotāji skaidri
zinātu, kas katram ir jādara
jebkuras krīzes apstākļos.
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Latvijai jārunā vienā
valodā – jābalstās
vienotās vērtībās
Ir apkaunojoši, ka tikai tagad
ir panākta politiski plaša

vienprātība, ka visām Latvijas
skolām pilnībā, no 1. līdz 		
12. klasei, ir jāpāriet uz mācībām valsts valodā. Nacionālā
apvienība uz to ir mudinājusi
kopš dibināšanas brīža gadiem ilgi. Latviešu valodai kā
valsts valodai jādominē visās
sabiedriskās dzīves jomās,
bet svarīga ir ne tikai valoda
šaurākā izpratnē. Ar atbalstu
nacionālam kino un citām
kultūras nozarēm, ar vienotas
vēstures izpratnes veidošanu,
ar patriotisko audzināšanu
skolās, ar naidīgas ārvalstu
propagandas ierobežošanu
bez kādiem kompromisiem, –
vienotu sabiedrību nevar
uzbūvēt strauji, bet to var
tikai tad, ja kopīgās vērtības
ir nepārprotami skaidras visos
lēmumu pieņemšanas līmeņos.
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JĀ – kuplām
latviešu ģimenēm,
NĒ – imigrācijai!

Masveidīgāka imigrācija kā
īstermiņa problēmu risinājums ir tas, uz ko gadiem
ilgi spiesta arī Nacionālā
apvienība. Mēs sakām tam
nē, jo ilgtermiņa sekas būtu
vēl sašķeltāka un nedrošāka sabiedrība. Dzimstības
rādītāji, pateicoties Nacionālās apvienības paveiktajam
demogrāfijas jomā, ir labāki,

4

Nepārprotama
izvēle par labu
Rietumu pasaulei un
lielāka NATO klātbūtne
Latvijā

Cinisks politiskais tirgus
diemžēl nepazūd arī mūsdienās, tajā skaitā starptautiskā
mērogā. Iespēja, ka ietekmīgās
valstīs var parādīties politiķi,
kas vēlas “notirgot” Baltijas
valstis, diemžēl nekad nav
izslēgta. Tas, ko mēs varam,
ir maksimāli apgrūtināt šādas
izpausmes, pirmkārt nevienam
no mūsu partneriem neatstājot ne mazākās šaubas,
ka Latvijas iedzīvotāju un tās
politisko līderu izvēle par labu
Rietumiem ir kā akmenī cirsta.
Lai politiķi, kas flirtē ar Krieviju, kritizē NATO vai iebilst pret
lielāku tās klātbūtni Latvijā,
tiek aizslaucīti no politiskās
skatuves, vēl pirms vispār
ir paguvuši uz tās uzkāpt.

5

Enerģētiski
neatkarīgi 		
un ekonomiski stipri

Krievijas iespējas šantažēt ar
gāzes un citu energoresursu
palīdzību ne tikai Latviju, bet
arī Eiropu kopumā ir bīstama
mūsu atkarība. Atbrīvošanās
no atkarības nekad nav viegla
un nesāpīga, bet nav cita
ceļa, kā saglabāt Latvijas,
arī visas Eiropas, drošību un
atstātu to mantojumā nākamajām paaudzēm. Īstermiņā
jānodrošina sašķidrinātās
dabasgāzes piegādes sadarbībā ar citām reģiona valstīm,
ilgtermiņā neatkarība panākama, pakāpeniski aizstājot
fosilo kurināmo kā enerģijas
avotu ar atjaunojamiem.
Ekonomiskais spēks kopumā
ir nosacījums, lai Latvijas cilvēki vēlētos palikt Latvijā un
justos droši paši par savu un
savas ģimenes labklājību. Divi
galvenie virzieni, kur jāpieliek
pūles ekonomikas attīstībai, ir
eksporta rādītāju audzēšana
un augstas pievienotās vērtības ražošana.

EIROPĀ
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Ko paredz Eiropas Komisijas
plāns, lai atteiktos
no Krievijas energoresursiem?

E

iropas Komisija 18. maijā
publiskoja plānu ar nosaukumu “RePowerEU”,
kas iezīmē Eiropas Savienības
ceļu, kā atteikties no Krievijas
energoresursiem līdz 2027. gadam. Ar šo piedāvājumu ir noticis gaidītais pavērsiens, proti,
Eiropas Komisija saprot, ka ir
nepieciešams pārskatīt Eiropas Zaļā kursa nostādnes un
pielāgot tās pašreizējai ģeopolitiskajai situācijai. Kara
laikā Zaļo kursu nevar ieviest
tādos pašos termiņos, kā bija
plānots iepriekš – pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Plānā ir paredzēta ātrāka pāreja
uz “zaļumu”, it īpaši enerģijas
sektorā. Taču īstermiņā naudu varēs lietot arī “nezaļiem”
mērķiem, lai ātrāk atbrīvotos
no Krievijas energoresursiem.
Eiropai ir jāatsakās no Krievijas gāzes un naftas, un tas,
protams, rada jaunus nosacījumus naudas tērēšanai, lai
mēs ilgākā termiņā ne tikai
kļūtu zaļi, bet arī atbrīvotos
no Krievijas ietekmes. Latvijai

šobrīd būtiskākais mērķis ir
nodrošināt energoresursus tuvākajām sezonām, un arī Ekonomikas ministrija to apzinās
un strādā pie risinājumiem.
Ieskicēšu būtiskākās lietas, ko
paredz “RePowerEU” plāns un
ko tas nozīmēs Latvijai.

‣ FINANSĒJUMS. Pēc

Eiropas Komisijas aprēķiniem, līdz 2027. gadam ir
nepieciešami ieguldījumi
210 miljardu eiro apmērā,
lai atbrīvotos no Krievijas
fosilajiem resursiem, par
kuriem eiropieši šobrīd
Krievijai samaksā teju
100 miljardus eiro gadā.
Jāuzsver, ka šī plāna
īstenošanai nav paredzēta jauna papildu nauda,
finansējums nāks galvenokārt no ES Atveseļošanas
un noturības mehānisma
(ANM), un lauvas tiesa no
tā ir vēl nepieteiktie un
neizlietotie dalībvalstu aizņēmumi no ANM. Latvijas
ANM plānam ir piešķirti

1,82 miljardi grantos, un
vēl aptuveni 2 miljardus ir
iespēja aizņemties. Latvijai vajadzētu apdomāt
iespēju aizņemties caur šo
Eiropas Komisijas programmu, jo tās ir daudz zemākas procentu likmes un
garāki atdošanas termiņi,
nekā Latvijai aizņemoties naudu finanšu tirgos.
Turklāt, ņemot vērā jūnija
beigās paredzamo Eiropas
Parlamenta ieteikumu apstiprinājumu ANM īstenošanā, dalībvalstīm, tostarp
Latvijai, būtu savlaicīgi
jāizlemj un jāpaziņo, kā
un vai ANM nodrošinātos
aizdevumus tās izmantos
pilnībā. Kā zināms, tieši šī
finansējuma sadaļa caurmērā Eiropas Savienībā ir
iestrēgusi. “RePowerEU”
klāt nācis tikai viens jauns
finansējuma avots, proti,
20 miljardi eiro tiks pielikti
no Eiropas Savienības
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas, kuras

princips ir – kas piesārņo
vidi, tas pērk emisijas kvotas. Tās ir rezerves, kuras
nelaida tirgū, bet tagad
šī nauda tiks izmantota
grantu sadaļā, kas pieejama dalībvalstīm.
‣ NAUDAS PĀRLIKŠANA
NO SEPTIŅU GADU
BUDŽETA. Lai varētu
ātrāk sākt lietot naudu
“RePowerEU” mērķiem un
investēt energodrošībā,
ir ieteikums pārlikt daļu
naudas (12,5% apjomā)
no Kohēzijas “aploksnes”
un naudas lauksaimniecībai, kas Latvijai ir paredzēta Eiropas Savienības
septiņu gadu budžetā.
Tas, protams, var nepatikt
lauksaimniekiem, tomēr
kā piedāvātais variants, it
īpaši energoefektivitātes
veicināšanā, piemēram,
siltumapgādē, ir aicināt dalībvalstis izskatīt
variantus, kā samazināt
PVN modernajām tehnoloģijām siltumapgādē, kas
varētu vairākām nozarēm
palīdzēt.
‣ JAUNA EIROPAS SAVIENĪBAS ENERĢIJAS
PLATFORMA KOPĪGIEM
IEPIRKUMIEM. Eiropas
Komisijai nav likumīgu
tiesību iepirkt gāzi visai
Eiropas Savienībai kopā,
taču tā sniegs visu iespējamo palīdzību, lai valstis,
kurām ir savstarpēji gāzesvadu savienojumi, gāzi
varētu iepirkt kopīgi par
izdevīgāku cenu. Sadarbība notiks, infrastruktūra
tiks izmantota kopīgi, līdz
ar to katrai valstij nav
nepieciešams, piemēram,
savs sašķidrinātās gāzes
terminālis. Tas priecē, ka
Eiropas Komisija apzinās valstu savstarpējās
sadarbības nozīmi un
veicinās to gan juridiski,
gan visādā citādā veidā.
Lai dažādotu enerģijas piegādātājus, tiek
meklēti jauni un uzticami
sadarbības partneri, no
kā iegādāties gāzi un arī
ūdeņradi (skat. attēlu).

EIROPĀ
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‣ ENERGOEFEKTIVITĀTE.

Eiropas Komisijas plāns
paredz, ka jāpalielina
energoefektivitātes mērķi, salīdzinot ar pagājušā
gada “Fit for 55” paketi,
proti, jācenšas vēl vairāk
taupīt resursus. Tas
nozīmē arī vairāk siltināt
ēkas, un ir arī interesants
ieteikums – samazināt
PVN likmes tajos gadījumos, ja tiek uzlabota
energoefektivitāte publiskajām un komerciālas
lietošanas ēkām.
‣ ATJAUNĪGO ENERGORESURSU ĪPATSVARA
PIEAUGUMS. Atjaunīgo
resursu īpatsvaru līdz
2030. gadam plānots palielināt no iepriekš noteiktajiem 40 procentiem līdz
45 procentiem. Latvijai
šis īpatsvars jau tagad ir
lielāks par 45 procentiem,
pateicoties HES. Taču
programmas ietvaros
varam, piemēram, vairāk
attīstīt saules enerģijas
izmantošanu. Plānā paredzēts, ka jaunām publiskajām un komerciālas
lietošanas ēkām saules
paneļu uzstādīšana būs
obligāta.
‣ ATTĪSTĪBA UN PĒTNIECĪBA. Ir paredzēts
finansējums zaļo tehnoloģiju attīstībai un pētniecībai, bet, visticamāk,
lauvas tiesa no šīs naudas
beigu beigās nonāks
Rietumeiropas valstīs.
Diez vai Latvija pēkšņi
kļūs par vēja ģeneratoru
vai saules paneļu ražotāju
un eksportētāju. Taču ir
jomas, kur Latvija var
iesaistīties, piemēram:
 biometāna ražošanas
attīstība. Mūsu zinātniekiem ir iestrādes, lai
varētu attīstīt biometāna ražošanu Latvijā.
Ir zināms gandarījums,
ka biometāna ražošanas attīstība ir minēta
“RePowerEU” plānā, jo
iepriekš Eiropas Komisija
bija diezgan skeptiska par
biometānu;

Jaunajai ES Enerģētikas platformai būs izšķiroša loma, lai apmierinātu
Eiropas pieprasījumu pēc gāzes un ūdeņraža resursiem, koordinētu
infrastruktūras lietojumu, komunicētu ar starptautiskajiem partneriem
un sagatavotos kopīgiem gāzes un ūdeņraža iepirkumiem.
Tiks palielinātas gāzes
piegādes no ASV, Kanādas un
Norvēģijas.

Stiprināsim sadarbību ar Azerbaidžānu,
it īpaši Dienvidu gāzes koridorā.
Politiska vienošanās ar tādiem
piegādātājiem kā Ēģipte un Izraēla, lai
palielinātu sašķidrinātās gāzes piegādes.

Atsāksim dialogu
ar Alžīriju par
energoresursu
piegādi.

Turpināsim
sadarbību ar Tuvo
Austrumu valstīm,
tajā skaitā Kataru,
un Austrāliju.

Kopīga koordinācija
ar tādiem gāzes
iepircējiem kā
Japāna, Ķīna un
Koreja.

Izpētīsim eksporta potenciālu
tādām Āfrikas valstīm kā
Nigērija, Senegāla un Angola.

 zaļais ūdeņradis. Tehnoloģiski to ražo ar elektrolīzes procesu, lietojot zaļo
enerģiju. Tiesa, šobrīd tas
sanāk daudz dārgāk nekā
ar gāzi, tādēļ ir atvēlēts
finansējums ūdeņraža
tehnoloģijas izpētei un
infrastruktūras attīstībai.
Latvijai ir visas iespējas
gan iesaistīties šīs tehnoloģijas izpētē, gan kļūt par
ūdeņraža eksportētāju. Bet
svarīgi, kas to veic – mēs
paši vai ārzemju investori,
kas uzbūvēs šeit infrastruktūru, bet peļņa nonāks viņu
kontos tāpat kā stāstā
par dāņu investoriem, kas
Latvijā vēlas būvēt vēja
parkus. Svarīgi ir vienmēr
paturēt prātā Latvijas
industriju intereses, lai
biznesu pievienotā vērtība
paliktu uz vietas Latvijā.
Pozitīvi, ka šīs stratēģiskās
izmaiņas ilgtermiņā neatstāj
novārtā, bet ietver vēl dziļāku
sadarbību ar Ukrainu gan atjau-

nīgo energoresursu piegādes
tīklos, gan īstermiņā palīdzot
droši turpināt ekspluatēt tās
atomelektrostacijas. Starp citu,
tieši atomenerģija, lai arī vārdā nepieminēta “RePowerEU”
plānā, ir tā, kas nesen Eiropas
Komisijā atzīta par nozari, kurai
var būt būtiska nozīme pārejā

tību, kas paliktu uz vietas Latvijā, nevis tikai aizietu tā sauktajā
Eiropas kopējā labumā. Latvijai
jāinvestē biznesa klasteros, kur
vienkopus koncentrēta gan pētniecība un attīstība, gan ražošana un eksportēšana. Lai beigās nesanāk tā, ka visu naudu
esam iztērējuši, piemēram, pēr-

Latvijai ir svarīgi šo plānu izmantot tā,
lai radītu pēc iespējas lielāku pievienoto
vērtību, kas paliktu uz vietas Latvijā, nevis
tikai aizietu tā sauktajā Eiropas kopējā
labumā.
uz klimata neitralitāti saskaņā ar Eiropas Zaļo kursu. To ir
vērts profesionāli izanalizēt arī
Baltijas valstīm.
Eiropas Komisijas plāns
“RePowerEU” ir makroekonomisks skatījums uz visu Eiropas
Savienību. Latvijai ir svarīgi šo
plānu izmantot tā, lai radītu pēc
iespējas lielāku pievienoto vēr-

kot dāņu vēja ģeneratorus vai
vācu saules paneļus. Velns, kā
parasti, slēpjas detaļās, un visas “RePowerEU” detaļas mēs
vēl nezinām, bet būtiskākais ir
tas, ka tās būs jāizvērtē no Latvijas interešu skatpunkta.
ROBERTS ZĪLE,

Eiropas Parlamenta
viceprezidents
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Kāpēc balsot par Nacionālo apvienību?

T

agad, Ukrainas kara laikā,
mēs īpaši skaidri redzam –
Nacionālās apvienības gadiem izteiktie brīdinājumi un
aicinājumi valdības koalīcijās
nekad neiekļaut Kremlim pietuvinātas partijas ir izrādījušies
pareizi un glābuši valsti no neatgriezeniskām kļūdām.
Šodien varam droši teikt – ļoti
daudzi Nacionālās apvienības
priekšlikumi, par kuriem sākumā
sacelts liels troksnis, dēvējot tos
par “pārāk radikāliem” vai “neiespējamiem”, laika gaitā izrādījušies nepieciešami mūsu valsts un
tautas stiprināšanai.
Latviešiem svarīgu jautājumu
dēļ Nacionālajai apvienībai ir jābūt pārstāvētai Saeimā!

Saeimai ir liela vara,
bet jums – vēl lielāka

Dārgie tautieši! Sākot ar Latvijas Tautas padomi, ko uzskata par
Latvijas Republikas priekšparlamentu, un Satversmes sapulci, kas
pirms 100 gadiem izstrādāja un
pieņēma mūsu valsts pamatlikumu – Satversmi –, līdz pat šodienai visi latviešu tautai svarīgākie
lēmumi un likumi ir pieņemti Saeimā jeb Latvijas parlamentā, kura
simtgadi šogad svinam.

Latvija ir vienīgā vieta uz pasaules, kur latvieši var īstenot
savas politiskās un nacionālās
intereses. Tieši tādēļ Nacionālā apvienība piedalās politikā –
lai Latvija būtu latviska, droša
un augoša.

FOTO: ERNESTS DINKA, SAEIMA

Jāstrādā pozīcijā,
lai tuvinātu mērķus

Parlamentam mūsu valsts iekārtā ir liela vara. Šo varu tam
piešķirat jūs, vēlētāji. Saeimā
strādā tikai tie cilvēki, kurus jūs
esat izraudzījušies par saviem
priekšstāvjiem.

Svarīgi, lai partijai
ir skaidra ideoloģija

Kurš vislabāk Saeimā var
pārstāvēt vēlētājus ar nacionāli
konservatīviem politiskajiem uzskatiem? Kurš spēj pārstāvēt tos

pilsoņus, kuriem ir svarīgi, lai Latvija būtu latviska?
Atbilde ir skaidra: Saeimā
noteikti ir jābūt pārstāvētai nacionāli konservatīvai partijai!
Vienīgā šāda partija ir Nacionālā apvienība. Neviens cits politiskais spēks nav formulējis tik
skaidru, latviešu tautas pastāvēšanai radītu ideoloģiju.
Mūsu partija vienmēr ir
runājusi tiešu valodu un nav
baidījusies skaļi atgādināt, ka

Mūsu politiskajā sistēmā ir
visai maz iespēju, ka Saeimas vēlēšanās kāda partija varētu iegūt
lielo vairākumu, tādēļ valdību parasti veido koalīcija.
Ja koalīcijā ir nacionāli konservatīva, labēja partija, tad tai
ir iespējas veicināt latvisku Latviju – kultūrā, izglītībā, demogrāfijā un citās dzīves jomās.
Var šķist, ka, atrodoties opozīcijā, balss skan skaļāk un asāk,
taču praktiskais ieguvums tad
visbiežāk ir nulle.
Strādājot gan Saeimā, gan
valdībā, mēs strādājam atbildīgi,
nesvārstāmies, aizstāvot savus
principus. Mēs ar godu izturamies pret vēlētājiem un viņiem
dotajiem solījumiem.
Sargāsim kopā nacionālās
vērtības visos laikos!
INĀRA MŪRNIECE,

Saeimas priekšsēdētāja

FOTO: IEVA ĀBELE, SAEIMA

KRIEVIJAI “TAUTIEŠI ĀRZEMĒS” NAV VIENKĀRŠI VIŅU DIASPORA

Jau ilgus gadus politikas
vērotāju prātus nodarbinājusi Krievijas tā dēvētā
sootechestvenniki jeb “tautiešu ārzemēs” politika.
Tās oficiāli noteiktais mērķis ir atbalstīt ārvalstīs
dzīvojošos krievus, aizstāvēt viņu intereses un tiesības mītnes zemē. Maskava
ar savu “tautiešu ārzemēs”

politiku cenšas saistīt kopā
visus krievvalodīgos – ne
tikai etniskos krievus, bet
pat krievvalodīgo pēctečus
un senčus, kuriem varētu
būt bijusi attāla saistība
ar, teiksim, carisko Krieviju. Šīs politikas mērķis ir
acīmredzams – piesaistīt
visus krievvalodīgos Krievijas deklarētajai interešu
sfērai.

Ar

agresīvo darbību pret
Ukrainu un citām
valstīm, kurās dzīvo
daudz krievvalodīgo, Kremlis
vēlas noteikt “krievu pasaules”
robežas. Iepriekšējos karos
Maskava ir argumentējusi, ka
tai ir “jāaizsargā tautieši”, –
tas notika gan uzbrukumā Gruzijai, gan Maskavas īstenotajā
Krimas aneksijā, gan tagad,

kad, aizbildinoties ar Doneckas
un Luhanskas iedzīvotāju aizsardzību, notiek pilna mēroga
karš pret Ukrainu.
“Krievu pasaules” “lietussargs” aptver vairākus kultūrvēsturiskus naratīvus, pat ja
sākotnēji tie šķiet nesaistīti.
Bet galu galā šajā “krievu pasaulē” Putina Krievija svaidās
ar mesiānisko absolūtā ļaunuma uzvarētājas titulu – un
ar tiesībām atkal cīnīties pret
to, ko tā uzskata par fašismu.
Praksē Kremlis un tā propagandisti strādā pie tā, lai palielinātu “tautiešu” lojalitāti
Kremlim un samazinātu viņu
lojalitāti vietējām, nacionālajām valdībām, stiprinot valodas, kultūras un reliģiskās
saites, notiek arī sistemātiska
Krievijas pilsonības masveida
izsniegšana okupētajās terito-

rijās un šo cilvēku iesaiste propagandas karā.
Protams, ir ļoti apšaubāms,
ka Krievija Baltijā varētu radīt Krimas vai Donbasa tipa
scenāriju, – valstis ir kļuvušas
spēcīgākas, sabiedrība – daudz
noturīgāka. Turklāt mobilizēt
krievvalodīgos, lai mēģinātu
īstenot “zaļo cilvēciņu” scenāriju, būtu sarežģīti, jo šie graujošie elementi tiktu pamanīti
ļoti ātri – ilgi pirms jebkādas
sabotāžas. Un Baltijas valstu
sabiedrība ir psiholoģiski un
emocionāli gatava saskarties
ar iespējamo savu līdzpilsoņu
mobilizāciju no krievvalodīgo
minoritāšu kopienu nomaļajiem segmentiem.
RIHARDS KOLS,

Saeimas deputāts, Ārlietu
komisijas priekšsēdētājs

AKTUĀLI
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Jānis Vitenbergs – atlaists jaunības
vai nacionālās pārliecības dēļ?

E

PILSOŅIEM BŪS IESPĒJA DOT SAVU VĒRTĒJUMU, KAM BIJA TAISNĪBA –
VITENBERGAM VAI KARIŅAM.

Otrkārt, tāpēc, ka Vitenbergs
esot jaunākais no Nacionālās
apvienības ministriem.
Tas šķistu bērnišķīgi un komiski, ja vien nebūtu tik nopietni. Radīt pārrāvumu Ekonomikas
ministrijas darbā tieši laikā, kad
jāsper izšķiroši soļi enerģētiskās neatkarības nodrošināšanā

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

K

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

sam jau pieraduši, ka dažādu nozaru vadošās organizācijas regulāri prasa
savas jomas ministra demisiju.
Bet cik bieži esam piedzīvojuši,
ka nozīmīgākās nozares organizācijas aizstāv ministru un pieprasa atstāt viņu amatā? Tieši
tā notika ar Jāni Vitenbergu. Kad
premjers Krišjānis Kariņš paziņoja par nodomu atlaist ekonomikas ministru, viņu publiski aizstāvēt nostājās Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Kokrūpniecības
federācijas, Latvijas Viesnīcu
un tūrisma asociācijas, Latvijas
Restorānu biedrības un virknes
citu ražotāju un eksportētāju organizāciju vadītāji.
Dīvainākais, ka pats atlaidējs
Kariņš paziņoja, ka Vitenbergs ir
strādājis labi. Kas tad bija atlaišanas iemesls? Premjers nosauca divus: pirmkārt, viņš gribot
atlaist kādu no Nacionālās apvienības ministriem, jo apvienība
esot ultimatīvi prasījusi iekšlietu
ministres Golubevas demisiju
par neizdarību 9. un 10. maijā.

rievijas plaša mēroga militārais iebrukums Ukrainā
daudziem atvēra acis uz to,
kas ir Krievija. Tagad redzam, ka
Krievijas lēmums 1991. gadā atzīt sevi par Padomju Savienības
tiesību un saistību mantinieci
nav tikai formalitāte. Krievijas
Federācija ir patiesa Padomju
Savienības pēctece, kas ne tikai
attaisno Sarkanās armijas un
čekas zvērīgos noziegumus, bet
tos atkārto mūsdienās. Šādos
apstākļos Latvijā vairs nav pieļaujama PSRS, Krievijas Federā-

un atbalsta sniegšanā Latvijas
ražotājiem saistībā ar Ukrainas
kara izraisītajām sekām, manuprāt, ir valstiski bezatbildīgs
solis. Uz visa šī fona otršķirīgs
varētu likties jautājums par gluži cilvēcīgu netaisnību attiecībā
uz Jāni Vitenbergu, kurš apzinīgi darīja savu darbu, bet kļuva

gluži vienkārši par politiskās
atriebības upuri. Bet arī tam ir
nozīme. Jānis Vitenbergs ir sodīts netaisnīgi.
Nu jau bijušais ministrs gan
pats ir paziņojis, ka ir komandas
cilvēks un viņa amata dēļ nebūtu pareizi apdraudēt valdības
stabilitāti – īpaši situācijā, kad
reģionā karš, bet gaidāmajā
NATO samitā pieņemami Latvijai tik izšķirīgi lēmumi. Savulaik ministra amatu pārliecības
vārdā zaudēja arī cits Nacionālās apvienības ministrs –
Einārs Cilinskis –, kura “grēks”
bija ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa 16. martā, Leģionāru piemiņas dienā.
Es teiktu, ka tieši šādiem
politiķiem ir jādod iespēja
valsts vadīšanā. Šoreiz nebūs
par patētisku teikts, ka viņi turas pie principiem, nevis amatiem. Pavisam drīz, 1. oktobrī,
pilsoņiem būs iespēja dot savu
vērtējumu, kam bija taisnība –
Vitenbergam vai Kariņam. Nacionālajai apvienībai vai “Vienotībai”.
RAIVIS DZINTARS

KĀPĒC NACIONĀLĀ APVIENĪBA PRASĪJA
IEKŠLIETU MINISTRES GOLUBEVAS DEMISIJU?
cijas, tās armijas vai pastrādāto
noziegumu attaisnošana vai slavināšana.
Saeima lielā vienprātībā pieņēma vairākus lēmumus: 1) nosakot aizliegumu rīkot jebkādus
pasākumus tuvāk par 200 metriem no Padomju Savienību slavinošiem monumentiem; 2) nosakot 9. maiju par “Ukrainā cietušo
un bojā gājušo piemiņas dienu”;
3) Saeimas Ārlietu komisija aicināja Uzvaras laukumā esošo objektu norobežot, ko Rīgas Dome
daļēji arī izdarīja; 4) Rīgas Dome
aizliedza rīkot publiskus pasākumus 9. maijā.
Un tad pienāca 9. maijs…
No vienas puses, valsts pateica, ka nav pieļaujama pulcēšanās, no otras puses, tūkstošiem
cilvēku netraucēti gāja un nolika
ziedus pie okupācijas kulta sim-

bola un citiem PSRS slavinošiem
objektiem reģionos. Jūtot iekšlietu sistēmas neizlēmību izpildīt
likumu, prokrieviskie provokatori
jau 9. maija vakarā steidza sarīkot apjomīgu uguņošanu vairākos Rīgas mikrorajonos. Redzot,
ka kontrole vēl vairāk samazinās,
10. maijā prokrieviskie spēki publiski aicināja pulcēties pie Uzvaras laukumā esošā objekta, kur
sarīkoja stundām ilgas “svinības”
ar častuškām, dejām, saukļiem
un Krievijas karogu. Krievijas
karoga izmantošana bija īpaši
apkaunojoša, jo prokrieviskie
aktīvisti varēja vien paņirgāties,
kad Rīgas pašvaldības policistam tika dota komanda neaizturēt personu ar Krievijas karogu rokās. Droši nevarēja justies
patriotiski cilvēki ar Latvijas un
Ukrainas karogiem, kuri Uzvaras

laukumā pieredzēja uzbrukumus
un apvainojumus no prokrievisko
aktīvistu puses. Izlēmīgi rīkoties
policija sāka tikai vēlā vakarā.
Notikušais bija necieņa pret
Latvijas pilsoņiem un jo īpaši pret
padomju varas represētajiem.
Tas bija apkaunojums, ko nevar
atstāt bez atbildības. Un atbildības nevis brīdinājuma formā un
nevis kādam mazam gariņam sistēmas lejasgalā, bet reālas atbildības – ar amata zaudēšanu visaugstākajā politiskajā līmenī. Tā
būs mācība visiem nākamajiem
iekšlietu sistēmas vadītājiem – ja
izaicinājums tiek mests Latvijas
valsts pamatiem, šādas kļūdas
nav pieļaujamas.
JĀNIS DOMBRAVA,

Nacionālās apvienības
frakcijas vadītāja vietnieks
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Tālāk no Krievijas – tuvāk
drošībai un konkurētspējai

Maija beigās darbu
ekonomikas ministra
amatā uzsāka Ilze
Indriksone, kura līdzās
Saeimas deputāta
darbam pildīja ministrijas
parlamentārā sekretāra
pienākumus. Par savu
galveno prioritāti viņa
izvirzījusi enerģētiskās
neatkarības un drošības
stiprināšanu. Izaicinājumu
un darāmā ir daudz.

uzturēšanas modeļa maiņa, un
jau 2025. gadā naftas produktu
drošības rezerves 100% apmērā plānots uzglabāt tikai Latvijā.
Šobrīd jau 81% drošības rezervju glabājas Latvijas teritorijā,
tādējādi jau šogad ir sasniegts
2023. gada mērķis.
Palielinot drošības rezervju
apjomu, kas glabājas Latvijas
teritorijā, enerģētiskās krīzes
situācijā rezerves ir iespējams
iegūt operatīvi, un tas ir drošāks
risinājums, jo nav jāpaļaujas uz
iespējām naftu atvest no ārzemēm, kas krīzes situācijā var
nebūt iespējams vai arī būtu
pārāk lēni.

Neatkarība no
Krievijas gāzes

Konkurētspēja kā
ekonomikas drošība

FOTO: VALSTS KANCELEJA

Lai arī Latvija jau vairāk nekā
30 gadus ir neatkarīga valsts, to
pašu īsti nevar teikt, runājot par
līdzšinējo enerģētisko situāciju.
Jāapzinās, ka enerģētikas politika
spēj ietekmēt gan tautsaimniecības, gan mājsaimniecības ikdienu
kardinālāk nekā jebkura cita, tādēļ
šie jautājumi ir cieši saistīti arī ar
valsts un iedzīvotāju drošību.
Līdz šim 90% gāzes patēriņa Latvija importēja no Krievijas,
tāpēc, lai nodrošinātu strauju un
pilnīgu neatkarību no Krievijas
dabasgāzes, mums ir jārisina
virkne gan īstermiņa jautājumu
par gāzes rezervēm un piegādēm
caur Klaipēdu un Paldiskiem, gan
ilgtermiņa jautājumi par jauna reģionālā sašķidrinātās dabasgāzes
termināļa izveidi un sašķidrinātās
dabasgāzes piegāžu nodrošināšanu. Tādēļ jau aprīļa sākumā
ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga delegācijā kopā ar ministra
padomnieku enerģētikas jautājumos Andi Zariņu un “Latvenergo”
pārstāvjiem devāmies uz ASV, lai
dibinātu kontaktus ar tur vadošajiem sašķidrinātās dabasgāzes
nozares pārstāvjiem un ievadītu
sarunas par ilgtermiņa piegāžu
nodrošināšanu.
Ņemot vērā to, ka valdībā tika
pieņemts lēmums par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvniecību un apzinoties šī infrastruktūras projekta apjomu, tika izveidota
profesionāla tirgus izpētes ko-

ILZE INDRIKSONE EKONOMIKAS MINISTRA AMATU UZŅEMAS
ĪPAŠI SAREŽĢĪTOS UN IZAICINOŠOS APSTĀKĻOS.

misija, kā arī publiski izsludināta
un atvērta pieteikšanās, tādējādi
nodrošinot visiem potenciālajiem
investoriem un attīstītājiem līdzvērtīgus noteikumus. Būtiski ir
rast optimālu risinājumu, kas pēc
iespējas ātrāk ļautu atteikties no
Krievijas dabasgāzes importa un
vienlaikus Latvijas sabiedrībai
maksātu vismazāk, kā arī nodrošinātu, ka mājsaimniecībām netiek
traucēta apkure.
Varam visai droši apgalvot, ka
pēdējā pusgada laikā Jāņa Vitenberga un Ilzes Indriksones vadībā
Krievijas gāzes nabassaites pārgriešanai ir izdarīts vairāk nekā
iepriekšējos 30 gados:
‣ ir pieņemts lēmums pārtraukt
dabasgāzes iepirkšanu no
Krievijas;

‣ ir panākta konceptuāla vie-

nošanās par sašķidrinātās
dabasgāzes termināļa būvniecību;
‣ gāzes rezervēm “Latvenergo”
ir iepircis divus sašķidrinātās
dabasgāzes kuģus jeb divas
teravatstundas sašķidrinātās
dabasgāzes;
‣ iegādātā gāze ir iesūknēta un
tiek uzglabāta Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

Naftas rezerves
glabāsies Latvijā

Vēl nesen Latvija savas naftas rezerves glabāja ar Putinu
pastarpināti saistītajā uzņēmumā “Gunvor”, bet šobrīd ar
straujiem soļiem ir uzsākta naftas produktu drošības rezervju

Šobrīd kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
sniedzam atbalstu uzņēmumu
pārorientācijai no Krievijas uz
rietumvalstu eksporta tirgiem,
kā arī palīdzam atrast jaunus izejvielu piegāžu ceļus, lai palīdzētu šiem uzņēmumiem turpināt
strādāt un būt konkurētspējīgiem. Jāturpina atbalstīt arī pašvaldības un uzņēmumus, lai gāzi
aizvietotu ar šķeldu, tādējādi iegrožojot siltumenerģijas rēķinus.
Tāpat kopš aprīļa beigām notiek
pieteikšanās Ekonomikas ministrijas izstrādātajā programmā
privātmāju energoefektivitātes
uzlabošanai vai elektroenerģijas
ražošanai, tajā skaitā saules paneļu uzstādīšanai.
Ir jāveido industriālie parki ar
augsti apmaksātām darbavietām
reģionos, kā arī jāpalīdz iedzīvotājiem ar mājokļa iespējām un hipotekārā kredīta pieejamību mazpilsētās, laukos un pierobežā, jo arī
tas ir valsts drošības jautājums.
Un pāri visam – ar savām ikdienas
izvēlēm mums ir jāizvēlas Latvijā
ražotais, jo tā mēs nodrošinām
savu pastāvēšanu un ekonomisko
neatkarību.
ARTŪRS BUTĀNS,

Nacionālās apvienības
valdes loceklis, ekonomikas
ministra biroja vadītājs

LAUKSAIMNIECĪBA
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Pārtikas Latvijai pietiks

Z

emkopības
ministrs
KASPARS GERHARDS
vairākkārt ir uzsvēris, ka
Latvijas lauksaimnieki un pārtikas
ražotāji spēj un arī turpmāk spēs
nodrošināt Latvijas iedzīvotājus
ar pārtiku: “Šobrīd pārtikas tirgos
valda nestabilitāte, ražotājiem
jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem. Neskatoties uz būtiski
pieaugušajām izejvielu un energoresursu cenām, Latvijas lauksaimnieki un pārtikas ražotāji turpina ražot produkciju pietiekamā
apjomā un spēj gan nodrošināt
mūsu iedzīvotājus ar pārtikas produktiem, gan arī produkciju eksportēt. Kopš pandēmijas sākuma
Zemkopības ministrija ir stiprinājusi sadarbību ar Latvijas pārtikas
ražošanas nozari. Laikā, kad citās
valstīs atsevišķu pārtikas produktu plaukti bija tukši, jo bija slēgtas
robežas, Latvijas veikalos pārtikas produkti bija pieejami plašā
klāstā un bez piegādes traucējumiem. Šoruden aktuāls jautājums
būs pārtikas produktu cenas un
iedzīvotāju pirktspēja, nevis lauksaimniecības sektora spēja tos
saražot. Tas savukārt ir valdības
kopīgs uzdevums nodrošināt atbalstu sabiedrības trūcīgākajām
grupām.”
Par situāciju Latvijā diskutē arī
Latvijas lauksaimnieku organizācijās. Lauksaimnieku organizāciju
sadarbības padomes valdes lo-

FOTO:: PIXABAY

Iebrūkot Ukrainā, Krievija
ne tikai iznīcina cilvēku
dzīvības. Karš ietekmē
arī pasaules pārtikas
tirgu, kur Krievija
un Ukraina līdz kara
sākumam nodrošināja
28% kviešu, 29% miežu,
15% kukurūzas un
75% saulespuķu eļļas
pieprasījuma. Politiķiem
un medijiem izsakot
bažas par tuvojošos
pārtikas krīzi pasaulē,
arī Latvijas iedzīvotājiem
var rasties jautājumi –
vai Latvijai pārtikas
pietiks un vai varēsim
atļauties to nopirkt?

Mēs saražojam
vairāk pārtikas, nekā
Latvijas iedzīvotāji
spēj patērēt.
ceklis GUNTIS GŪTMANIS: “Arvien
vairāk ārējo faktoru rada triecienus pārtikas nozarei. Lauksaimnieki meklē iespējas samazināt
ražošanas izmaksas, piemēram,
samazinot minerālmēslu izmantošanas apjomus. Sagaidāms,
ka tas atstās ietekmi uz ražu un
graudu kvalitāti, bet kopumā, ja
vien laikapstākļi būs labvēlīgi, tas
nebūs ļoti būtiski. Tomēr ārējo faktoru ietekmē pārtika veikalos kļūs
dārgāka un tās cena, visticamāk,
rudenī sasniegs vēl neredzētus
augstumus. Tāpēc ir jādara viss
iespējamais, lai ierobežotu pārtikas cenu turpmāku pieaugumu –
samazinot PVN pārtikai, kā to jau
ir izdarījušas 23 valstis Eiropā.”
Kā konkrēti Zemkopības ministrija var bremzēt un bremzē cenu
kāpumu?
Zemkopības ministra biroja
vadītājs JĀNIS EGLĪTS: “Lai samazinātu cenu straujo pieaugumu, ir vairāki risinājumu virzieni.
Eiropas Savienības līmenī ir
apstiprināts ārkārtas pielāgošanas atbalsts ražotājiem lauksaimniecības nozarēs, Latvijai ir

paredzēts atbalsts 4,23 miljonu
eiro apmērā. To iespējams palielināt par 200% no nacionālā
budžeta, bet par to vēl ir jāpanāk vienošanās valdībā. Tāpat
ministrija ir izstrādājusi atbalsta
mehānismu, kas kompensētu
lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem straujo elektroenerģijas
cenu pieaugumu un izejvielu cenu
kāpumu, kopumā novirzot šiem
pasākumiem 15 miljonus eiro.
Tos saņemtu gan tiešie ražotāji,
gan arī pārstrādes uzņēmumi.
Mūsdienīgu risinājumu plašākai
izmantošanai lauksaimniecībā,
piemēram, veicinot precīzo tehnoloģiju izmantošanu samazinātai minerālmēslojuma un augu
aizsardzības līdzekļu lietošanai, ministrija aicina palielināt
virssaistības no valsts budžeta
līdzekļiem 64 miljonu eiro apmērā. Papildus tam ministrija aicina
uz noteiktu laiku samazināt PVN
likmi, nosakot to 5% apmērā,
Latvijā ražotām olām, svaigai
gaļai, piena pamatproduktiem
un svaigām zivīm. Tas tieši nesamazinās cenas patērētājiem,
bet ierobežotu turpmāku pārtikas
preču cenu straujo kāpumu un
stiprinātu Latvijas pārtikas ražotājus.”
Apkopojot iepriekš teikto, var
secināt, ka lauksaimniekiem un
pārtikas ražotājiem nekāda apokalipse nedraud un problēmas

DAŽI FAKTI
PAR LATVIJĀ
SARAŽOTO
PĀRTIKU
UN VIETĒJO
PATĒRIŅU

‣ Latvijā ir vairāk nekā

‣

‣

‣

‣

58 000 lauksaimnieku un
1230 pārtikas ražotāju, kas kopumā gadā
saražo lauksaimniecības
produktus 1,4 miljardu
eiro vērtībā un pārtikas
produktus 1,6 miljardu
eiro vērtībā.
Latvijā saražo vairāk
nekā 300 000 tonnu
miltu, pārslu, putraimu un
citu miltrūpniecības produktu, no kuriem Latvijā
patērējam tikai 10%.
Latvijā gadā saražo
41 000 tonnu zivju
konservu, no tiem
patērējam tikai 10%.
Latvijā izcep vairāk nekā
78 000 tonnu maizes
gadā, no tās paši
patērējam 90%.
Sieru Latvijā saražo
48 000 tonnu gadā, no tā
paši patērējam 50%.

tiks risinātas. Diemžēl Krievijas uzsāktajam karam ir sava cena, ko
maksājam mēs visi. Latvijas un arī
visas Eiropas gadījumā lielākas izmaksas par pārtiku nav salīdzināmas ar kara nopostītām pilsētām
un zaudējumiem, ko sev līdzi nes
cilvēku bojāeja.
RIMANTS ZIEDONIS
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MŪSU NOVADOS

Sigulda kā drošas un latviskas
Latvijas mikromodelis

1. septembra tās plānojam nodrošināt visiem bērndārzniekiem
un skolēniem līdz 9. klasei.

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Kopīgas iespējas,
vērtības un tradīcijas

Sigulda ir latviska un aizrautīga pilsēta. Tā reiz radās arī mūsu zīmols ar saukli “Sigulda
aizrauj!”, kas jau toreiz apzīmēja to, kādi mēs esam, nevis – kādi vēlamies būt. Jau
desmit gadus dzīvojam šajā zīmē, kas ietver sevī tādu kā vēlamo Latvijas mikromodeli –
pilsētu, kas ir latviska, droša, kurā uz dzīvi pārceļas arvien vairāk jaunu ģimeņu, kur viss
ir pieejams, kas ir pašpietiekama un var pastāvēt un konkurēt ar līdzīgām pilsētām
pasaulē. Latvijas un Baltijas mērogā Sigulda par Mīlētāko pilsētu kļuvusi jau ceturto
gadu pēc kārtas, kas liek domāt – mēs attīstāmies pareizā virzienā.

UĢIS MITREVICS AR MEITĀM
SIGULDAS SVĒTKOS.

Siguldas iedzīvotāji un arī jaunās
ģimenes, kas izvēlas dzīvot Siguldā, novērtē mūsu sasniegumus
izglītībā, sportā, kultūrā, tūrismā
un citās jomās. Un to neatspoguļo tikai jaunās ēkas – Siguldas
Valsts ģimnāzija, vairāki jaunuzbūvēti bērnudārzi, kultūras centrs
“Siguldas devons”, Siguldas Sporta
centrs ar peldbaseinu, atpūtas un
relaksācijas zonu –, bet, domāju,
ka galvenokārt tomēr saturs, drošība, lokālpatriotisms.

Īpašs atbalsts
daudzbērnu ģimenēm

Fiziskā drošība

Kopš 2013. gada Siguldas novadā darbojas atbalsta programma
Siguldas novada ģimenēm, kurās
tiek aprūpēti trīs un vairāk bērnu.
Programma katru gadu tiek paplašināta. Šogad pretēji, piemēram,
Ādažiem, kur pēc administratīvi
teritoriālās reformas Carnikavas
pagastā bērniem tika atņemtas
brīvpusdienas, mēs šai mērķgrupai atbalstu esam pastiprinājuši.
Brīvpusdienas piešķirtas bērniem
no daudzbērnu ģimenes, bet no

Jo vairāk kā sabiedrība zināsim, kā
rīkoties krīzes situācijās, jo lielāka
būs mūsu kopējā drošība. Siguldas novada pašvaldības rīcību
dažādās krīzes situācijās regulē
Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns.
Siguldas novadā tiek testētas arī
valsts līmeņa militārās aizsardzības spējas – siguldieši noteikti
būs pamanījuši regulārās NATO
Gaisa spēku mācības debesīs virs
Siguldas. Lai pilnveidotu jauniešu
prasmes rīkoties krīzes situācijās,
no šī gada 1. septembra visās Siguldas vidusskolās tiks īstenota
valsts aizsardzības mācība.
FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Esam viena no nedaudzajām
pašvaldībām Latvijā, kur pretēji skaudrajai statistikai iedzīvotāju skaits pieaug, nevis sarūk.
Siguldas novadā pagājušajā
gadā piedzima un tika deklarēti
378 jaundzimušie; kopumā
novadā ir deklarēti 32 420 iedzīvotāji (dati uz šā gada 1. janvāri). Lepojamies, ka Siguldas
slimnīca ir viena no populārākajām dzemdību vietām
Latvijā.

Ģimenēm draudzīga
pašvaldība

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

Pozitīvas demogrāfijas
tendences

Arī pēc novadu apvienošanas
esam saglabājuši tradicionālos
pagastu svētkus, izlīdzinām pakalpojumus sociālajā un klientu
apkalpošanas jomā, nodrošinot
vienādi kvalitatīvu un vienlīdzīgu
pakalpojumu apjomu tuvāk katra
dzīvesvietai. Pirms vairāk nekā
desmit gadiem radījām savu,
Siguldas novada iedzīvotāju, ID
karti, savu lojalitātes programmu.
Tajā iesaistījušies teju 200 uzņēmēju, un karti ir saņēmuši vairāk
nekā 19 000 iedzīvotāju.
Viena no siguldiešu kopīgām
vērtībām ir arī veselīgs un aktīvs
dzīvesveids. Lielu daļu pašvaldības budžeta novirzām infrastruktūras sakārtošanai, aktīvās
atpūtas stimulēšanai, veloinfrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, tūrisma taku izstrādei un
veselības projektu veicināšanai,
jo veselā miesā ir arī vesels gars.

Iekļaujoša un moderna
izglītība valsts valodā

Izglītības infrastruktūras sakārtošanā pēdējo gadu laikā esam ieguldījuši vairāk nekā 25 miljonus
eiro, esam attīstījuši mūsdienīgu
izglītības saturu, kas pielāgots

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA
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PALĪDZI BŪT STIPRĀKIEM,
SĀC AR SEVI…

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

L

dažādām interesēm. Vairākās
iestādēs tiek realizēta iekļaujošā
izglītība, speciālās programmas.
Ja valsts šobrīd diskutē par pilnīgu pāreju uz mācībām valsts valodā, tad Siguldā tā jau šobrīd ir
realitāte – Siguldā visas mācības
notiek valsts valodā. Atstājot bērnu skolā, vecāki droši var doties
uz darbu un zināt, ka atvase augs
un attīstīsies videi draudzīgā un
mūsdienīgā vidē. Strādājam arī
pie Tehnoloģiju izglītības centra
izveides, kur bērni no visa Siguldas
novada vienuviet varēs apgūt jaunākās tehnoloģijas, strādāt ar 3D
tehnoloģijām, virtuālās realitātes
un citiem rīkiem.

Ilgtspējība

Ikdienas darbā domājam par to,
vai mūsu saimniekošana atbilst
videi draudzīgām, ilgtspējīgām
prasībām. Apkurei izmantojam lielākoties šķeldu, tuvākajā nākotnē
plānojam katlumāju modernizāciju, uzstādot jaunas iekārtas. Lielākā daļa iedzīvotāju novērtē arī to,
ka taupām elektrību, naktīs atstā-

jot ielu apgaismojumu tikai krustojumos un uz gājēju pārejām, dežūrgaismas, tāpat esam aizlieguši
publiskos pasākumos izmantot
plastmasas traukus, vietām pašā
Siguldas centrā veidojam dabiskās pļavas, par kurām sajūsminās
jāņuzāļu lasītāji un tūristi. Esam
samazinājuši arī sāls kaisīšanu uz
ceļiem un ietvēm ziemā, aizstājot
to ar smiltīm, lai saudzētu iedzīvotāju apavus un mājdzīvnieku
ķepas, kā arī pilsētvides apstādījumus. Jau divus gadus Siguldā uguņošana notiek tikai vienu stundu
gadā – gadumijā –, pārējā laikā tā
ir aizliegta pretēji, piemēram, Rīgai,
kur par to tikai runā, bet tā arī nespēj panākt vienotu lēmumu.
Kopš strādāju par Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, esmu sapratis, ka ļoti
daudz lietu mēs varam izdarīt bez
milzīgiem līdzekļiem, ar izcilām un
inovatīvām idejām, kas stiprina
vietējo kopienu.
UĢIS MITREVICS,

Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

atvija ir drošībā, mums
nav tieša militāra apdraudējuma. Latvija ir NATO un
Eiropas Savienības dalībvalsts.
Mēs esam bijuši gatavi tam,
ka Krievija varētu šādi rīkoties.
Mēs esam gatavi arī daudz sliktākiem scenārijiem. Mūs varētu
skart bēgļu plūsma no Ukrainas,
kiberuzbrukumi, dezinformācija,
energoresursu izaicinājumi. Tam
esam gatavi.

skolā no šā gada 1. septembra
sadarbībā ar Jaunsardzes centru
visi 10. klašu skolēni sāks mācības kursā “Valsts aizsardzības
mācība”. Jaunieši divus mācību
gadus apgūs pilsoniskas aktivitātes valsts drošības kontekstā,
noturību krīzes situācijās un tās
vadību, kā arī valsts aizsardzības iemaņas. Jauniešiem būs
ekskluzīva iespēja piedalīties
arī vasaras nometnēs un iegūt

No šā gada 1. septembra visās
Siguldas novada vidusskolās tiks īstenota
valsts aizsardzības mācība.
Šobrīd visi kopā ļoti daudz
pārdomājam savu attieksmi
pret valsti un akcentējam nacionālās vērtības. Lieli resursi tiek
ieguldīti tieši Zemessardzes un
Nacionālo bruņoto spēku stiprināšanā. Tomēr viens no visbūtiskākajiem valsts drošības
pamatiem ir tieši jaunatne – tās
prātos un sirdīs. Tā ir paaudze,
kas pēc pāris gadiem sāks aktīvi iesaistīties arī ekonomikas
un politikas dienaskārtībā. Tieši tāpēc ir kritiski svarīgi jau
šodien palīdzēt jauniešiem būt
stiprākiem, pārliecinātākiem un
ideoloģiski imūniem pret iekšējām un ārējām dezinformācijas
kampaņām. Tieši šāds signāls
ir jāraida agresora virzienā, lai
liktu tam skaidri noprast, ka šeit
ir ne tikai profesionālā dienesta karavīri, zemessargi, NATO
kontingents un mednieki, bet arī
simtiem tūkstošu jauniešu, kurus
nevarēs salauzt un kuri neapjuks.
Šādu motīvu un pārliecības
vadīts, esmu rosinājis negaidīt
un sākt jau tagad. Sākt stiprināt
vienu no latviskākajiem, patriotiskākajiem novadiem Latvijā.
Siguldas Valsts ģimnāzijā, Siguldas pilsētas vidusskolā, Krimuldas vidusskolā un Mālpils vidus-

priekšrocības tālākām gaitām
dienestā, Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai Zemessardzē. Kopumā kursu uzsāks astoņas klases jeb aptuveni desmit
valsts aizsardzības mācības
grupas. Šajā kursā iegūtās zināšanas un prasmes saliedēs
jauniešus un palīdzēs veidot nacionāli patriotisku attieksmi.
Vēršos pie jums arī kā Zemessardzes kaprālis, nodaļas
komandieris. Šobrīd Latvijā lielākā Nacionālo bruņoto spēku
vienība ir tieši Zemessardze.
Zemessardze ir pirmais atbalsts
ģimenēm, vietējai kopienai. Zemessardzei ir arī ļoti profesionāli izlūkvadi. Daļai Vidzemes
reģiona atbalstu nodrošina
27. kājnieku bataljons, kas fiziski atrodas Cēsīs, Valmieras
ielā 8. Mūsu zemessargi ir motivēti, spēcīgi, profesionāli un labi
ekipēti, un ļoti daudzi no mums
arī privāti ir labi bruņoti. Tas
viss, lai pirmkārt droši un efektīvi varētu aizsargāt savu ģimeni,
tuvākos un kopienu.
RŪDOLFS KALVĀNS,

Siguldas Valsts ģimnāzijas
direktors, Zemessardzes
kaprālis
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Kas jādara ārkārtas situācijā?

D

Kā rīkoties, ja tiek
izziņota evakuācija?

abas katastrofas vai karadarbības rezultātā var
pazust elektrība, gāze, internets un mobilie sakari. Var nestrādāt veikali, degvielas uzpildes
stacijas, bankomāti un maksājumu kartes. Tādēļ svarīgi ir laikus
sagatavoties jebkādai situācijai,
lai šādos apstākļos justos drošāk,
spētu pasargāt sevi un tuviniekus
un pārlaist vismaz pirmās trīs
dienas, līdz atbildīgie dienesti
būs atjaunojuši kritiskos pakalpojumus un varēs palīdzēt.

‣ Ieklausies, uz kurieni iedzīvotāji tiek aicināti doties.

‣ Vienmēr ņem līdzi pasi
‣

‣
‣

Kā sagatavoties?

‣

Kas ir ārkārtas
gadījumu soma,
un ko tajā likt?

‣ Pārrunā ar tuviniekiem un

FOTO: UNSPLASH.COM

vienojieties, kā rīkosieties
dažādās situācijās.

‣ Sagatavo pārtikas, ūdens
un pirmās nepieciešamības preču krājumus 		
3–7 dienām.

Ārkārtas gadījumu somā
jāliek tas, kas vajadzīgs evakuācijas gadījumā. Vajadzīga
ietilpīga un ērta mugursoma,
kurā salikt 72 stundām nepieciešamo.

Dokumenti
un informācija:
‣ svarīgu dokumentu (pase

‣ Sagatavo visu, kas nepie-
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ciešams ārkārtas gadījumu somai.

‣ Pieraksti savu tuvinieku,
kaimiņu, draugu un citu
svarīgu cilvēku tālruņa
numurus.

[[

‣ Regulāri atsvaidzini

zināšanas par pirmās
palīdzības sniegšanu,
izpēti informāciju, kas
var palīdzēt tev un
ģimenei ekstremālos
apstākļos.

vai personas apliecību
(ID karti).
Ja vari, pirms evakuācijas
atslēdz mājoklim gāzes,
elektrības un ūdens padevi, aiztaisi logus, aizslēdz
durvis.
Izmanto maršrutus, ko
rekomendē dienesti.
Informē tuviniekus par to,
kurp dodies.
Ņem līdzi ārkārtas gadījumu somu.

Ja patiešām
pienāktu ārkārtas
situācija, iedzīvotāji
tiktu brīdināti ar
trauksmes sirēnām
un apziņošanu pa
skaļruņiem.
‣ Ja dzirdi brīdinājumu,

ieslēdz televizoru vai radio.
Seko līdzi turpmākajiem
norādījumiem.

‣ Ja strādā internets, seko

līdzi informācijai atbildīgo
dienestu mājaslapās un
sociālajos tīklos.
‣ Pārbaudi informāciju, pirms
nodod to citiem. Neizplati
nepārbaudītas ziņas!
‣ Operatīvajiem dienestiem
zvani tikai ārkārtas gadījumā, lai nepārslogotu to
darbu.

‣
‣
‣

‣

vai ID karte, autovadītāja
apliecība, izglītības dokumenti) kopijas polietilēna
iesaiņojumā, dokumentu
orģinālus turi pie sevis;
svarīgo tālruņa numuru
saraksts;
portatīvais radioaparāts
ar rezerves baterijām;
neliela naudas summa
mazākās banknotēs, pārējo naudu un bankas kartes
turi pie sevis;
ūdensdrošs blociņš un
rakstāmpiederumi.

Pārtika un ūdens:
‣ pārtika ar ilgu derīguma

termiņu un augstu kaloriju
saturu, ko var lietot bez

NODERĪGI

‣

‣
‣
‣
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termiskas apstrādes
(sausās zupas, konservi,
sausiņi, saldumi);
daudzfunkcionāls saliekamais nazis, konservu attaisāmais, karote, neplīstoša
bļodiņa un krūzīte;
dzeramais ūdens plastmasas pudelēs (trim dienām);
sausā spirta plītiņa;
ūdens filtrs vai dezinfekcijas tabletes.

lādētājs, ārējās enerģijas
krātuve (power bank);
‣ sērkociņi, šķiltavas,
sveces, lukturītis,
baterijas;
‣ silts apģērbs, rezerves
apakšveļa un ērti apavi;
‣ guļammaiss vai sega,
tūristu paklājiņš, vēlams,
telts.

Citas lietas:
‣ līmlente, diegs, adata,
šķēres;

‣ dvielis, tualetes papīrs,

vienreizlietojamās
salvetes;
‣ dezinfekcijas līdzeklis,
higiēnas piederumi;
‣ medikamenti, ko lieto
ikdienā, pirmās palīdzības
preces;
‣ rezerves brilles vai
kontaktlēcas.

Kur nopirkt, piemēram,
spirta plītiņu?

Tāpat kā ietilpīgu mugursomu, arī sausā spirta
plītiņu, ūdens dezinfekcijas
tabletes, guļammaisu un
atbilstošus ēšanas piederumus var iegādāties tūrisma
un aktīvās atpūtas veikalos,
makšķernieku un mednieku
veikalos, kā arī militāro preču veikalos.
Informācijas avots:
AIZSARDZĪBAS
MINISTRIJAS MATERIĀLI

Kas ir Zemessardze?
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Siltums un gaisma:
‣ rezerves lādētājs, mašīnas

Zemessardze dod iespēju brīvajā laikā iegūt noderīgas zināšanas un prasmes,
kas ļaus aizsargāt sevi, savu ģimeni un savu valsti. Darbošanos Zemessardzē
var apvienot ar darbu vai studijām, zemessargi ir visdažādāko vecumu un
profesiju pārstāvji.
Iestāties Zemessardzē
vari, ja:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

esi Latvijas pilsonis;
esi 18–55 gadus vecs;
neesi krimināli sodīts;
tev nav būtisku
veselības problēmu;
neesi narkologa vai
psihiatra uzskaitē;
nestrādā valsts drošības
un tiesībsargājošajās
iestādēs;
neesi bijis PSRS vai
citas valsts drošības
dienesta darbinieks;
neesi atvaļināts
no dienesta par
pārkāpumiem.

Tu iegūsi iespēju:

‣ iesaistīties savas valsts

aizsardzībā;
‣ bez maksas apgūt
militārās pamatiemaņas,
medicīniskās palīdzības
sniegšanu, rīcību
ekstremālos apstākļos;

‣ sniegt atbalstu krīzes

‣

‣
‣

‣

situācijās – pazudušu
personu meklēšanā,
dabas katastrofu seku
novēršanā, kārtības
garantēšanā u.tml.;
gūt papildu ienākumus,
sākot no 32 eiro par
mācību dienu; mācību
laikā tiks nodrošināta
ēdināšana;
saņemt bezmaksas
veselības pārbaudes un
vakcināciju;
aktīvi un jēgpilni pavadīt
brīvo laiku, uzlabot
fizisko sagatavotību,
paplašināt redzesloku
un izkāpt no komforta
zonas;
darboties komandā, iegūt
jaunus draugus un
domubiedrus.

Kā pieteikties?

‣ Zvani uz tālruņa
numuru 1811

‣ Raksti uz
e-pasta adresi
esizemessargs@mil.lv
Būs jāaizpilda pieteikuma anketa, ko var iesniegt arī elektroniski. Pēc dokumentu iesniegšanas būs jāveic medicīniskā
pārbaude, kas ir bez maksas,
veicot izmeklējumus kādā no
līgumiestādēm. Pēc veiksmīgas
pārbaudes varēsi sākt pirmszvēresta apmācību, kas notiek
nedēļas nogalēs vai darbdienu
vakaros. Sekmīgi to nokārtojot,
varēsi saņemt formastērpu un
dot svinīgo zvērestu.
Ik gadu zemessargam mācībām būtu jāvelta vismaz
20 dienas – tas ir viens izdienas
gads. Dodoties pensijā, pensijas
aprēķinam tiek pieskaitīta arī
Zemessardzes izdiena.

Uzzini vairāk

‣ www.zs.mil.lv
‣ www.esizemessargs.lv
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Latviska un droša vide
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 Saeima pirmajā balsojumā atbalstījusi Nacionālās apvienības
priekšlikumu pāriet uz mācībām
tikai latviešu valodā visos izglītības posmos. Mācības tikai valsts
valodā palīdzēs vienot Latvijas
sabiedrību un nodrošinās ikvienam bērnam vienlīdzīgas iespējas.
 Valdība lēmusi triju gadu laikā
palielināt Latvijas aizsardzības
budžetu līdz 2,5% no iekšzemes
kopprodukta. Tas ļaus attīstīt Nacionālo bruņoto spēku spējas un
stiprināt Latvijas aizsardzību.
 Nacionālās apvienības pārstāvja vadītā Saeimas Ārlietu komisija sagatavoja likuma grozījumus, kas atceļ juridiskos šķēršļus,
lai nojauktu Rīgā, Uzvaras parkā,
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Nacionālās
a pv i e n ī b a s
p a ve i k t a i s
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Darbi,
nevis vārdi
esošo okupācijas pieminekli un līdzīgus objektus citur Latvijā. Tas
būs jāpaveic līdz 15. novembrim.
Atsevišķās pašvaldībās, piemēram, Nacionālās apvienības pārstāvju vadītajā Ogres novadā un
Bauskas novadā, padomju pieminekļi jau tiek demontēti.
 Kopš aprīļa apturēta pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju
izsniegšana Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, izņemot gadījumus,
kas saistīti ar humāniem apsvērumiem, valsts interesēm u.tml. Ja
kompetentas iestādes būs konstatējušas, ka ārzemnieks publiski
slavinājis, noliedzis vai attaisnojis
genocīdu, kara noziegumus u.tml., esošās termiņuzturēšanās un
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas
varēs anulēt.
 Latvijas pilsonību varēs atņemt personām, kas atbalsta kara
noziegumus vai citus starptautiski
sodāmus noziegumus pret citu
demokrātisku valsti. Tāpat pil-

sonību varēs atņemt, ja persona
veikusi genocīdu, noziegumu pret
mieru, noziegumu pret cilvēci, kara
noziegumu pret demokrātiskām
valstīm vai sniegusi būtisku atbalstu valstīm vai personām, kas veikušas šādas darbības. Pilsonību
nevarēs atņemt tad, ja tā rezultātā persona kļūs par bezvalstnieku.
 Pērn Lāčplēša dienā ar simbolisku balsojumu Saeima atbalstīja Nacionālās apvienības
rosinātos grozījumus, kas liedz
publiskos pasākumos, gājienos
u.tml. izmantot Georga lenti.
Savukārt no šī gada pasākumos
aizliegts izmantot militāru agresiju un kara noziegumus identificējošā stilistikā izmantotus simbolus, kā arī nedrīkst popularizēt
un slavināt PSRS un nacistisko
ideoloģiju saturošus notikumus.
 Rūpējoties par informatīvās
telpas drošību, Saeima ir devusi
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei tiesības

slēgt interneta vietnes, kas izplata
dezinformāciju un Kremļa propagandu.
 Nacionālā apvienība ir apturējusi ieceri piešķirt valsts finansējumu jauna kabeļtelevīzijas kanāla
izveidei krievu valodā. Kultūras
ministrija strādā pie Latvijas informatīvās telpas stiprināšanas,
īpaši Latgalē.
 Saeima izskata Nacionālās
apvienības ierosinājumu aizliegt
partijām attaisnot vai noliegt kara
noziegumus vai paust atbalstu
demokrātisku valstu suverenitātes graušanai. Partijas, kas pauž
atbalstu Krievijas agresīvajai politikai un attaisno tās noziegumus,
apdraud Latvijas drošību..

Atbalsts ģimenēm
ar bērniem

 Papildus no 1. septembra jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm,
uzsākot mācības augstskolā, ir
iespēja saņemt sociālo stipendiju
“Studētgods” – 1600 eiro gadā. Tas
ir Latvijā vēl nebijis atbalsta veids
un daļa no pabalstu reformas.
 No 1. jūlija bērna kopšanas periodā valsts veiks sociālās iemaksas no vecāku pabalsta un bērna
kopšanas pabalsta summas. Tas
ir netaisnīgi, ja vecāki, kuri izvēlējušies laist pasaulē bērnus, ir nolemti
mazākai pensijai nākotnē, salīdzinot ar tiem, kuri šādu izvēli nav
izdarījuši, turklāt, jo vairāk bērnu, jo
lielāka diskriminācija.
 Izstrādes procesā ir ģimenes
pirmsskolas reforma, kas paredz,

ka vecākiem būs četras izvēles
bērna audzināšanai līdz trīs gadu
vecumam: pašvaldības vai privātais bērnudārzs, pats vecāks (vai
vecvecāks) vai aukle. Izvēloties
bērnu pieskatīt ģimenē, vecāki
saņemtu finansējumu. Šobrīd to
var saņemt, tikai algojot sertificētu aukli vai apmeklējot privāto
bērnudārzu.
 Vairāk nekā 700 daudzbērnu
ģimeņu izmantojušas 2020. gadā
izveidotās mājokļu atbalsta programmas “Balsts” iespējas, saņemot neatmaksājamu stipendiju
mājokļa iegādei vai būvniecībai,
savukārt garantiju mājokļa iegādei saņēmušas vairāk nekā
22 000 ģimeņu..

 No 2022. gada ir palielināti
ģimenes valsts pabalsti. Tas ir
pēdējās desmitgades lielākais finansiālais piešķīrums ģimeņu atbalstam gadā.
‣ Ģimenei, kurā aug viens
bērns, pabalsts pieaudzis no
11 eiro līdz 25 eiro mēnesī.
‣ Ģimenei, kurā aug divi bērni,
pabalsts ir 100 eiro mēnesī
(50 eiro par katru bērnu).
‣ Ģimene, kurā aug trīs bērni,
saņem 225 eiro pabalstu mēnesī (75 eiro par katru bērnu).
‣ Četru vai vairāk bērnu ģimene
saņem 100 eiro mēnesī par
katru bērnu.

Ekonomika
un labklājība

 Neapliekamais minimums no
2022. gada janvāra ir 350 eiro, bet
no jūlija tie būs jau 500 eiro. Vidēja
atalgojuma saņēmēji izjūt darbaspēka nodokļu samazināšanu, nodokļu slogs kļuvis draudzīgāks un
konkurētspējīgāks, salīdzinot ar
citām valstīm.
 Valsts budžetā ietverti papildu
līdzekļi medicīnas aprūpei – onkoloģijas jomai, paliatīvajai aprūpei
u.c.
 Lai risinātu elektroenerģijas
cenas pieaugumu, no 1. janvāra par 60% samazināta OIK, kā
arī palielināts valsts atbalsts
elektroenerģijas rēķinu segšanai. 15–20 eiro atlaidi rēķinam ik mēnesi saņem vairāk
nekā 150 000 mājsaimniecību –
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daudzbērnu ģimenes, trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības, ģimenes, kas aprūpē bērnu ar
invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādņi.
 Nacionālā apvienība ir rosinājusi atteikties no prasības par
obligātu biodegvielas piejaukumu
benzīnam un dīzeļdegvielai. Pēc
ekspertu aprēķiniem, tas mazinātu degvielas cenu par aptuveni
12–14 centiem litrā un palīdzētu
bremzēt inflācijas pieaugumu.
 Lai pilnībā atteiktos no neuzticama dabasgāzes piegādātāja – Krievijas – un nefinansētu
Krievijas karu Ukrainā, tiek strādāts pie iespējām pēc iespējas
izdevīgi iegūt gāzi no citiem piegādātājiem sadarbībā ar tuvākajām kaimiņvalstīm.
 No aprīļa pieejams atbalsts
privātmāju energoefektivitātes
uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules
paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus. Ekonomikas ministrijas
izstrādātā programma paredz
līdz 6000 eiro lielu atbalstu.
 Sniegts atbalsts Latvijai nozīmīgām organizācijām, tostarp
Latvijas Politiski represēto apvienībai, Latvijas Nacionālo karavīru
biedrībai, Latviešu virsnieku apvienībai un citām.
 Nacionālā apvienība turpināja aktīvi iestāties pret 40 miljonu eiro kompensāciju Latvijas
ebreju kopienai un bija vienīgā
Saeimas partija, kas bija pret šo
ieceri. .

Lauksaimniecība

 Izdevies dubultot valsts budžeta finansējumu 2022. gadam,
kopumā panākot 30 miljonus
eiro valsts atbalstam mazajiem
lauksaimniecības ražotājiem,
lauksaimniecībā izmantojamās
zemes un lauksaimniecības dzīvnieku iegādes kredītu procentu
daļējai dzēšanai, lauksaimniecībā
izmantojamiem zinātnes pētījumiem u.c.
 Nodrošināts 20 miljonu eiro
finansējums lauksaimniecības,
zivsaimniecības un lauku attīstības aizdevumu programmas
2021.–2022. gadam īstenošanai.
 Par 2021. gadu lauksaimniekiem piešķirti Eiropas Savienības
tiešie maksājumi 314 miljonu
eiro apmērā, kas ir par 4% jeb
11,3 miljoniem eiro vairāk nekā
2020. gadā. Tostarp piešķirti
tādi atbalsta veidi kā vienotais
platībmaksājums, zaļināšanas
maksājums, saistītais atbalsts,

atbalsts mazajiem lauksaimniekiem un gados jaunajiem lauksaimniekiem.
 Pērn atjaunoti 11,8 tūkstoši
hektāru Latvijas valsts mežu,
jaunaudžu kopšana veikta
20,6 tūkstošu hektāru platībā.
Kopumā 2021. gadā valsts meži
atjaunoti vairāk nekā 12 tūkstošu
hektāru platībā.

minekļa atjaunošanai Birzgalē,
Vilhelma Purvīša muzeja izveidei un citām.

 No 1. janvāra drukātām un
elektroniskām grāmatām un preses izdevumiem ir samazināta
PVN likme no 12% līdz 5%. Pateicoties valsts finansējumam,
abonētās preses piegāde pieejama pat uz attālākajām Latvijas
vietām.
 Vairāk nekā 200 tūkstoši skolēnu visā Latvijā var piedalīties
klātienes un digitālās kultūras
norisēs programmas “Latvijas
Skolas soma” ietvaros.
 Panākts algas pieaugums
vairāk nekā 4000 valsts kultūras
iestāžu darbinieku, kas strādā
valsts teātros, muzejos, bibliotēkās, koncertorganizācijās un
citur.
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Kultūra

 Rasts finansējums, lai sāktu gatavošanos Dziesmu un
deju svētku 150 gadu jubilejas
norisei 2023. gadā, tai skaitā
finansējums kolektīvu vadītājiem par neatsveramu ieguldījumu svētku tradīcijas stiprināšanā.
 Panākts valsts finansējums
jaunām, vēsturiski izglītojošām
latviešu filmām un seriāliem,
papildus piesaistīts arī Eiropas
Savienības finansējums.
 Budžetā rasti līdzekļi valstiski
nozīmīgām iniciatīvām, tostarp
Mores kauju vietu labiekārtošanai un skolēnu izglītošanai par
Mores kaujām, Lestenes Brāļu

kapu muzejam, politiski represēto piemiņas vietas izveidei
Amatā, Andreja Pumpura pie-
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Partijā veiksmīgi apvienota politiskā pieredze un jaunības enerģija,
tā nopietni ietekmē politisko vidi Latvijā. Esmu
vienmēr sekojis līdzi nacionālo spēku darbībai un
idejām, arī sadarbojies.
Gandrīz vienmēr esmu
balsojis par nacionālajiem spēkiem, un to ir darījuši arī cilvēki ap mani.
Nesen pieņēmu lēmumu
iestāties Nacionālajā
apvienībā kā maniem uzskatiem visatbilstošākajā partijā.

Pirms šā gada 24. februāra liela daļa Latvijas
kreisi noskaņoto apvainoja Nacionālo apvienību rusofobijā, cenšoties
izpatikt vietējiem putinistiem. Krievijas uzbrukums Ukrainai pierādīja,
ka Nacionālajai apvienībai bija taisnība – viņi
saprata, cik bīstama ir
Putina Krievija.
Padomju
pieminekļiem un simboliem nav

vietas latviešu zemē.
Pilsonību nevar uzdāvināt. Krievijas propagandas ietekme ir pārāk liela, lai to ignorētu.
Latviešu tautai ir jābūt
vienotai, un nedrīkst
aizmirst vēsturi. Šobrīd
vēsture atkārtojas –
masveida izvarošanas
un slepkavības, pedofilija, marodierisms, deportācijas, spīdzināšanas ir pierādījums tam,

ka Sarkanās armijas metodes joprojām ir izplatītas Austrumos. Sarkanā
nāve joprojām staigā pa
Eiropu. Diemžēl dažiem
vajadzēja 24. februāri,
lai saprastu, ka par Latvijas valsti ir jārūpējas
un pret piekto kolonnu
ir jācīnās.
Ir jādomā par nākotni! Ir jāceļ stipra, vienota, nacionāla un latviska
Latvija!

Nacionālā apvienība
ir politiskais spēks, kas
pārstāv mūsu valsts nacionālās intereses visaktīvāk no visām esošajām
partijām. Tā ir mūsu valoda, cilvēki, vēsture un
tēvzeme.
Pēdējie gadi pasauJĒKABS REINIS, lē, tai skaitā Latvijā, ir
aktieris
bijuši smagi gan vese-

lības nozarē, gan ekonomikas un kultūras
sfērā, arī aizsardzības
jomā. Neskatoties uz
to, nevienu brīdi no Nacionālās apvienības nav
bijusi jūtama minstināšanās vai biklums kāda
lēmuma
pieņemšanā.
Tieši otrādi – lēmumi
ir bijuši pārdomāti, ie-

priekš izanalizēti un
pielāgoti
konkrētajai
situācijai, kas vieš pārliecību, ka Nacionālā
apvienība ir spēks, kas
rīkojas mūsu tautas interesēs.
Es izvēlos mūsu valodu, cilvēkus, vēsturi un
tēvzemi. Es izvēlos Nacionālo apvienību.
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RIMANTS
ZIEDONIS,
rakstnieks,
žurnālists
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OTO
BRANTEVICS,
galvenās lomas
atveidotājs filmā
“Dvēseļu putenis”

Ja vari un gribi palīdzēt NA, sazinies ar NA sekretariātu:
Tālruņa numurs 2 77 55 997, Torņa iela 4-1B, 2. stāvs, Rīga
E-pasts: info@nacionalaapvieniba.lv vai preimane.ieva@gmail.com
www.nacionalaapvieniba.lv
https://www.facebook.com/NacionalaApvieniba/

Bez maksas

mi iestājas par latvisko
kārtību un tiesībām savā
zemē. Vienlaikus nacionālie spēki ir arī pacietīgi un bez ekstrēmiem
lēmumiem
saliedējuši
Latvijas sabiedrību, likuši saprast cittautiešiem,
ka bez valsts valodas
iztikt nevarēs un nevarēs iztikt bez cieņas pret
Latvijas Republiku. Nacionālā apvienība ir arī
gandrīz vienīgais politiskais spēks, kas nopietni
domā par demogrāfijas
un kultūras jautājumiem.
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Nacionālā apvienība
ir zīmīga ar savu stabilitāti, skaidru nostāju un
lēmumiem. Nemitīgajā
sekundāru partiju plūsmā, nemitīgajos skaldīšanās un šķelšanās
procesos nacionālie politiskie spēki ir pierādījuši
savu vienotību un stabilitāti. Šīs partijas esamība politiskajā spektrā ir
loģiska un pamatota. Atšķirībā no vairākām citām partijām, kuru mērķi
nav īsti skaidri, Nacionālā apvienība nepārprota-

Vēlies
abonēt “Nacionālo Neatkarību”?
Zvani 25431047 vai raksti info@nacionalaapvieniba.lv

Kāpēc Nacionālā apvienība
ir drošākā izvēle?
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