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Reklāmas speciālisti izrā-
dīja zināmu skepsi par 
šī žurnāla izdošanu. Tik 

daudz teksta cilvēkus neintere-
sējot. Varot iztikt ar plakātiem, 
nelieliem bukletiem un radio 
džingliem. Izvēlējāmies ne-
paklausīt. Katram, kurš vēlas 
iedziļināties, saņemt atskaiti 
par paveikto un plānoto, uz-
klausīt izvērstākus kandidātu 
viedokļus, šīs iespējas ir jā-
nodrošina.

Nacionālās apvienības moto 
14. Saeimas vēlēšanās ir “Vienā 
valodā”. Pirmkārt, tāpēc, ka tas 
ir simbols mūsu pamatvērtī-
bām – valodai, kultūrai, identi-

tātei – un mūsu mērķim – lat-
viskai Latvijai. Otrkārt, tāpēc, 
ka valsts vadītājiem ir jārunā 
vienā valodā ar saviem cilvē-
kiem. Kā Volodimirs Zelenskis 
runā ar ukraiņiem. Tā mums ir 
jārunā savā starpā. Vienkārši, 
atklāti un par to, kas šajā laikā 
ir patiesi būtiskais.

Tādu centāmies radīt mūsu 
sarunu ar šī žurnāla starpniecī-
bu. Nododam to jūsu vērtēju-
mam. 

Cieņā
IZDEVUMA 

“NACIONĀLĀ NEATKARĪBA” 
KOMANDA

    

‣	Nacionālā apvienība bija 
vienīgā partija koalīcijā, 
kas balsoja pret 40 miljo-
nu eiro piešķiršanu tā dē-
vētajai ebreju kopienai, 
kā arī balsoja pret Civilās 
savienības likumu.

‣	Pateicoties Nacionālās ap-
vienības uzstājībai, Latvi-
jai raksturīgiem augļiem, 
ogām un dārzeņiem šo-
brīd tiek piemērota PVN 
samazinātā 5% likme. Tas 
stiprina vietējo ražotāju 
konkurētspēju un iedzīvo-
tājiem ļauj iegādāties svai-
gu un veselīgu pārtiku lē-
tāk. Nākotnē pazemināta 
PVN likme būtu jāpiemēro 
arī svaigām zivīm un gaļai, 
olām un pienam.

‣	Nacionālā apvienība no-
drošina to, ka Latvijā ne-
tiek ieviesta plaša lētā 
darbaspēka imigrācija 
no valstīm, kas nav Eiro-
pas Savienībā.

‣	Laikā, kad Nacionālā ap-
vienība vada Kultūras 
ministriju, nacionālais 
kino piedzīvojis lielāko 
izaugsmi kopš neatka-
rības atjaunošanas, bet 
kultūras nozarē valsts 
iestādēs strādājošie pie-
dzīvojuši straujāko al-
gas kāpumu.

‣	Nacionālā apvienība in-
formatīvus izdevumus 
veido regulāri, nevis 
atceras par vēlētājiem 
tikai pirmsvēlēšanu lai-
kā. Žurnāls “Nacionālā 
Neatkarība” ir izdevums 
ar senām tradīcijām, 
kas reģistrēts masu in-
formācijas līdzekļu re-
ģistrā līdzīgi kā kioskos 
nopērkamās avīzes un 
žurnāli. Izdevums iznāk 
vairākas reizes gadā, 
un ikvienam ir iespēja 
to abonēt un bez mak-
sas saņemt savā past-
kastītē. 

sajūta. Sigulda ilgus gadus ir 
bijusi vienīgā pilsēta Latvijā, 
kur iedzīvotāju skaits stabili 
pieaug, un aptaujās tā vairāk-
kārt atzīta par mīlētāko pilsē-
tu Latvijā. 

Ikvienu politisko lēmumu 
pieņem cilvēki. Nevis abs-
trakta sistēma, bet cilvēki – 
katrs ar savām vērtībām un 
interesēm. Šajos trauksmai-
najos laikos ir izšķiroši svarīgi, 
kādu cilvēku rokās atdodam 
varas grožus. Pat vienas vē-
lēšanas var izmainīt Latviju 
līdz nepazīšanai. Tāpēc aici-

Nacionālās apvienības rindās 
tādi ir –, tad ar izlēmīgu rīcību 
globālos satricinājumus izdo-
sies pārdzīvot mazāk sāpīgi. 

Esmu apņēmies panākt, 
lai cilvēki un valsts runātu 
vienā valodā. Proti, lai politiķi 
pirms svarīgu lēmumu pie-
ņemšanas ieklausītos savos 
vēlētājos. Tā, kā tas izdodas 
Latvijas labākajām pašval-
dībām. Pirms trīspadsmit 
gadiem siguldiešiem solīju 
izveidot Siguldu par labāko 
dzīvesvietu Latvijā. Tagad 
man ir labi padarīta darba 

nu visus piedalīties vēlēšanās 
un izdarīt savu izvēli atbildī-
gi, neuzķeroties uz populis-
ma āķiem, kas sola ātrus un 
vienkāršus risinājumus visām 
problēmām. 

Nacionālās apvienības 
mērķis ir izveidot Latviju par 
labāko dzīvesvietu Baltijā. Tā-
pēc es vēlos radīt komandu, 
kas veido energopatstāvīgu, 
militāri labi sagatavotu valsti 
ar labu veselības aprūpi, kva-
litatīvu izglītību un konkurēt-
spējīgu biznesa vidi, kas rū-
pējas par atbalstu ģimenēm 
un strādā pie sociālās ne-
vienlīdzības mazināšanas. Es 
joprojām esmu ideālists un 
uzskatu, ka it visā, ko darām, 
varam būt labākie. Labākie 
Baltijā, ne trešie no trim. 

Mēs, latvieši, esam patrioti 
un nacionāli noskaņoti pat 
tad, ja par to skaļi nerunā-
jam. Karš Ukrainā ļoti skaudri 
ir licis apzināties savas valsts 
un valodas vērtību. Ukraina 
mums ik mirkli atgādina, ka 
par savu valsti var cīnīties 
tad, ja ir spēcīga tautas pa-
šapziņa un kopīgu vērtību 
pamats. Un mums tā ir lat-
viska Latvija. 

UĢIS MITREVICS,
Siguldas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs,
Nacionālās apvienības 

premjera amata kandidāts

L atviju tāpat kā visu at-
tīstīto pasauli sagaida 
grūts, lielu izaicinājumu 

pilns laiks. Ģeopolitiskā ne-
stabilitāte, energoresursu tir-
gus svārstības, vispārējs cenu 
pieaugums – šīs problēmas 
skar ikvienu iedzīvotāju gan 
Latvijā, gan Eiropā. Diemžēl 
mums visiem ir jāmaksā par 
Krievijas izraisīto karu, un 
valdības uzdevums ir meklēt 
piemērotākos atbalsta instru-
mentus sabiedrībai. Ja Latvi-
jas valdībā strādās prasmīgi, 
pieredzējuši profesionāļi – un 

vienā valodā

Uz priekšu – par spīti grūtībām
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‣	Nacionālā apvienība pa-
nāca, ka ģimenes valsts 
pabalsts šogad pieau-
ga vairāk nekā 220  tūk-
stošiem ģimeņu. Tas ir 
pēdējā desmitgadē lie-
lākais finansiālais piešķī-
rums ģimeņu atbalstam 
gadā, turklāt tikai viens 
no daudziem ģimenes 
atbalsta pasākumiem, 
kas ieviesti, pateicoties 
Nacionālajai apvienībai.

‣	13.  Saeimas sasauku-
ma sākumā Nacionālā 
apvienība ierosināja un 
panāca, ka deputātiem 
līdz pat sasaukuma bei-
gām bija būtiski zemāka 
alga, nekā to paredzēja 
likums. Tas tika rosināts 
kā simbolisks solidaritā-
tes pasākums.

‣	Vēsturiski ņemt valdībā 
prokrieviskos spēkus bija 
gatavas arī partijas, kas 
šobrīd to solās nedarīt. 
To, ka Putina partijas sa-
biedrotie Latvijā neiekļu-
va valdībā, nodrošināja 
Nacionālā apvienība.

‣	Nacionālā apvienība ir 
pārstāvēta 37 pašvaldībās, 
kas ir ģeogrāfiski vispla-
šākā pārstāvniecība no 
visām partijām. Tās bied-
ri vada Siguldas, Talsu, 
Ogres, Smiltenes un Baus-
kas novada pašvaldību.

‣	Nacionālā apvienība ir 
vienīgā Saeimas frakci-
ja, kas balsojumos neiz-
manto krāsainās kartītes 
vai norādes ar īkšķi. De-
putāti darbam gatavojas 
un balso patstāvīgi.

‣	Pakāpeniska skolu pār-
eja uz mācībām valsts 
valodā dažādu izglītības 
ministru un premjeru va-
dībā ir notikusi lēni, ne-
gribīgi un ar neatlaidīgu 
Nacionālās apvienības 
spiedienu.

Vai zināji, 
ka…?

‣	Nacionālajai apvienībai ir aktīva jaunatnes organizāci-
ja, kas mūsdienu politiskajā vidē ir retums. Katru gadu 
jaunieši pulcējas patriotiskos un izglītojošos seminā-
ros un rīko dažādus pasākumus. Plašākais jauniešu 
organizētais pasākums ir 18. novembra lāpu gājiens, 
kas tradicionāli pulcē desmitiem tūkstošu dalībnieku.

‣	Nacionālās apvienības val-
des loceklis Roberts Zīle, 
pateicoties savai kompe-
tencei un politiskajai akti-
vitātei, ir pirmais politiķis 
no Baltijas valstīm, kas 
kļuvis par Eiropas Parla-
menta viceprezidentu.

‣	Pēc ilgstošas Nacionālās 
 apvienības uzstājības 
 beidzot ir panākta Ter-

miņuzturēšanās atļauju   
 programmas faktiska 

likvidācija. 

‣	Vēl īsu brīdi pēc Krievijas 
iebrukuma Ukrainā Nacio-
nālā apvienība bija vienīgā 
partija, kura balsoja par iz-
maiņām Darba likumā, kas 
aizstāv latviešu jauniešu 
tiesības darbavietā runāt 
latviski. Tikai pēc atkārtota 
mēģinājuma un sabiedrī-
bas noskaņojuma maiņas 
Saeimas vairākums tieši 
šos pašus likuma grozīju-
mus vēlāk tomēr atbalstīja.

‣	Nacionālā apvienība sa-
darbojas ar daudzām 
organizācijām, kas iestā-
jas par nacionālām un 
konservatīvām vērtībām, 
piemēram, Latvijas Poli-
tiski represēto apvienību, 
Latvijas Nacionālo karavī-
ru biedrību, Latviešu virs-
nieku apvienību, organi-
zāciju “Daugavas Vanagi 
Latvijā” un daudzām ci-
tām, arī Latvijas Vīru bied-
rību, kas šobrīd atkārtoti 
mudina parakstīties par 
ģimenes jēdziena nostip-
rināšanu Satversmē. Pa-
rakstīties var elektroniski 
tīmekļa vietnē www.latvi-
ja.lv/pv vai jebkurā pašval-
dībā neatkarīgi no dekla-
rētās dzīvesvietas. 
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liski demogrāfiskie rādītāji, 
latviskums, laba izglītības, 
kultūras un sporta pieejamī-
ba, vide un tūrisms, mūsdie-
nīgais apvienots ar cieņu pret 
pagātni. Sigulda ir latviskas 
un plaukstošas Latvijas mikro-
modelis, un Uģa Mitrevica no-
pelns tajā ir izšķirošs. Premjer-
ministram ir jābūt cilvēkam, 
kurš ir pierādījis sevi darbā. Ar 
Uģi kā ar partijas biedru un 
domes priekšsēdētāju esmu 
daudz sadarbojies, un man 
nav šaubu par viņa vērtībām, 
darbaspējām un attieksmi.

Vai uz Latvijas nākotni rau-
gies ar optimismu?

Esmu ne tikai deputāts, 
bet arī vecāko klašu skolotājs 
un trīs dēlu tēvs. Ar jaunie-
šiem saskaros daudz, tādēļ 
zinu, ka viņos ir liels poten-
ciāls godam turpināt mūsu 
Latvijas stāstu cauri laikiem. 
Bet nekas nenotiks pats no 
sevis. Ir jārūpējas par infor-
mācijas telpu, par kultūras 
dzīvi, īpaši kino, par izglītības 
sistēmu… Gan valsts vadītā-
jiem, gan katram no mums 
jārāda jaunajai paaudzei, kā-
das ir mūsu cieņpilnās attie-
cības ar saviem senioriem. 
Mēs šeit neesam uz četriem 
gadiem un arī ne uz vienu pa-
audzi. Mēs, latvieši, te esam 
uz mūžīgiem laikiem. Ar tādu 
apziņu būtu jādzīvo un jāstrā-
dā katram politiķim.  

LAIMA MELKINA

Ko darīt cilvēkiem, kas šādu 
scenāriju nevēlas pieļaut?

Manuprāt, ir par maz ar at-
bildīgu izvēli vēlēšanās. Mums 
katram ir radi, draugi, kolēģi. 
Tiem, kas saprot situāciju, ir 
jāskaidro pārējiem, ka šīs nav 
vēlēšanas, kur var atļauties 
eksperimentēt. Ir jābrīdina 
cilvēki, ka pie mazas aktivitā-
tes, kāda tā, visticamāk, būs, 
pārsteigumi var būt ne tikai 
labi. Tas, kas šodien mums 
šķiet pašsaprotams, rīt tāds 
var nebūt. Vienas vēlēšanas 
var izmainīt Latviju līdz nepa-
zīšanai. Mēs redzam, ka valstis 
ar līdzīgu vēsturi šodien ir ļoti 
atšķirīgā situācijā. Piederība 
Rietumu ģeopolitiskajai telpai 
nav nekas, kas notiek pats par 
sevi. Turēšanās pretī pārkrie-
vošanai nav izdevusies visiem. 
Ikvienam, kurš to saprot vai 
vēl sapratīs, vēlēšanās ir jāiz-
dara ļoti droša izvēle bez jeb-
kādiem eksperimentiem.

Par ko balsot tiem, kuri 
kaut kādu iemeslu dēļ ne-
vēlas šajā situācijā balsot 
par Nacionālo apvienību?

Es tomēr uzskatu, ka tad ir 
jāsaprot, kas ir tie cilvēki, kuru 
dēļ ir šāda nevēlēšanās, – tad 
sarakstu var ietekmēt ar plu-
siem un svītrojumiem. Pierā-
dījies, ka mūsu vēlētājs šajā 
ziņā rīkojas gudri un atbildīgi 
un šo iespēju ļoti aktīvi izman-
to. Es gribētu pēc izslēgšanas 
metodes saukt citas alterna-

tīvas, bet katrā situācijā man 
pretī ir balsojumi un līdzšinējā 
pieredzē piedzīvotais, kāpēc 
es neieteiktu to darīt. Ir parti-
jas, kam ir risks palikt aiz pie-
cu procentu barjeras. Ir tādas, 
kuru vērtības darbā ļoti ie-
tekmēs ievēlēto deputātu sa-
stāvs, bet to nekad nevar droši 
prognozēt. Ir tādas, kuras būs 
nacionāli konservatīvas tik-
mēr, kamēr tas būs izdevīgi 
un ne mirkli ilgāk. Nacionālā 
apvienība noteikti nav ideāla, 
bet ar pārliecību varu teikt, ka 
tā šobrīd ir pati drošākā un at-
bildīgākā izvēle.

Nacionālās apvienības prem-
jera kandidāts ir Siguldas 
novada domes priekšsēdē-
tājs Uģis Mitrevics. Kāpēc 
tieši šāda izvēle?

Siguldas novadu uzskatu 
par vienu no tām pašvaldī-
bām, kas var kalpot par pa-
raugu ideālajai Latvijai. Lie-

bīt viņu ciešo ģeopolitisko 
draudzību ar ASV? Ja tas bija 
žests, tad rupjš un aizvaino-
jošs pret tām latviešu un ne 
tikai latviešu ģimenēm, kas 
bija cietušas no padomju re-
žīma. Viņu ciešanas tika no-
niecinātas iepretim okupā-
cijas laikā ieceļojušu veiklu 
darboņu interesēm. Vēl vai-
rāk – paši cietušie un ģime-
nes maksās šo “kompensāci-
ju” no savas nodokļu naudas.

Nacionālajai apvienībai pār-
mesta arī atrašanās vienā 
koalīcijā ar šādiem partne-
riem. Vai nebūtu bijis labāk 
palikt opozīcijā?

Ja raudzītos egoistiski, tas 
varētu būt kārdinoši. Depu-
tātiem opozīcijā algas ir tā-
das pašas, bet darba daudz 
mazāk. Turklāt opozīcijā var 
balsot vienmēr populāri, jo 
ne par ko nav jāuzņemas at-
bildība. Tas būtu ērti, bet es 
uzskatu, ka tā vienkārši būtu 
nodevība pret vēlētājiem. 
Atrašanās tik sadrumstalotā 
valdībā kā šī nevienai partijai 
nedod iespēju pilnībā īstenot 
savas ieceres, bet vienmēr 
dod iespēju īstenot daļu no 
tām, kā arī nepieļaut sliktākos 
scenārijus. Mūsu atrašanās 
valdībā pavisam noteikti ir 
novērsusi, piemēram, mēģi-
nājumus Latviju atvērt mas-
veida imigrācijai, kā arī aiztikt 
Valsts valodas un Pilsonības 
likumu. Ja Nacionālā apvienī-
ba kādā brīdī aizcirstu durvis 
un atstātu koalīciju, tad to 
izveidotu kopā ar “Saskaņu” 
redzamā vai neredzamā vei-
dā. Neredzamā nozīmē, ka to 
nosauktu par mazākuma val-
dību, bet faktiski trūkstošās 
balsis meklētu jebkur, kur tās 
var dabūt, un par balsīm kaut 
kas tiktu prasīts pretī.

Nacionālā apvienība vai-
rākkārt ir novērsusi “Saska-
ņas” nonākšanu valdībā. 
Vai 14. Saeimā šāda iespē-
jamība joprojām ir reāla?

Bīstamība ir ļoti liela, un es 
paskaidrošu, kādā veidā. Ar 
katrām nākamajām vēlēša-
nām balsotāju aktivitāte ma-

Vai redzat partijas, ar ku-
rām varat sadarboties ilg-
termiņā?

To, ar ko jāsadarbojas, no-
saka vēlēšanu rezultāti. At-
tiecīgi meklējam, ar kuru no 
ievēlētajiem ir iespējams at-
rast salīdzinoši vairāk kopīgā 
un kuru pozīcijas nav atklāti 
pretvalstiskas. Tiesa, pret-
valstiskie spēki vismaz parā-
da uzreiz un atklāti, kas viņi 
ir. Grūtāk ir ar sabiedrotajiem, 
kas, no vienas puses, teicas 
iestājamies par konservatīvis-
mu, bet, no otras puses, balso 
par Civilās savienības likumu, 
kas piesmej Satversmes un 
mūsu kultūras vērtības, vai arī 
par 40 miljonu atdošanu paš-
pasludinātai ebreju kopienai. 
Abos jautājumos Nacionālā 
apvienība bija vienīgā koalīci-
jas partija, kas balsoja pret.

Tie miljoni ebreju kopienai 
tika argumentēti kā drau-
dzīgs žests ASV.

Poļi šādu žestu nerādī-
ja, bet vai kāds var apšau-

atļauju tirdzniecības apturē-
šana, Krievijas propagandas 
ierobežošana, krievu valodu 
nezinošu jauniešu aizstāvība 
darba tirgū… Nemaz nerunā-
jot par okupācijas simbolu 
aizvākšanu vai taisnīgu at-
tieksmi pret latviešu leģionā-
riem.

Daudzos šajos jautājumos 
tagad beidzot Nacionālo 
apvienību atbalsta Saeimas 
vairākums. Esi gandarīts?

Jā un nē. No vienas puses, 
prieks, ka ledus ir sakustējies 
un mums it kā ir daudz sa-
biedroto. Daudzi pēkšņi grib 
izskatīties ļoti nacionāli. No 
otras puses, sabiedroto ak-
tivitāti pamatā nosaka divas 
lietas – Ukrainas karš un vēlē-
šanu tuvums. Vēl nesen šajos 
balsojumos Nacionālā apvie-
nība bija viena pati un regu-
lāri dabūja uzklausīt ironiju 
par “krievi nāk”. Nav ilūziju 
par to, ka, mainoties aktuali-
tātēm, atkal var mainīties arī 
sabiedroto uzskati.

Reti kurš apšauba, ka Na-
cionālā apvienība ir par lat-
visku Latviju. Partijas kritiķi 
gan teic, ka latvisku Latviju 
uz maizes nevar uzsmērēt 
un vairāk būtu jāpievēršas 
sociāli ekonomiskajiem jau-
tājumiem.

Kritiķi tāpēc jau ir kritiķi, 
lai kritizētu, bet ir jāsaprot, ka 
latviska Latvija un sviestmaize 
nav pretstatāmas. Vajag gan 
vienu, gan otru. Vairums šo 
kritiķu ļoti labi zina, ka Nacio-
nālā apvienība ļoti daudz ir 
izdarījusi, lai cilvēki dzīvotu la-
bāk: panākusi lielus ieguldīju-
mus tautsaimniecībā, sama-
zinājusi PVN vietējo pārtikas 
produktu grupām, regulāri 
izcīna arvien jaunus atbalstus 
ģimenēm ar bērniem… Es do-
māju, ka šī kritika drīzāk ir tā-
pēc, lai nevajadzētu atbalstīt 
mūsu nacionālo politiku.

Kas tieši netiek atbalstīts?
Gadiem ilgi skolu pāreja 

uz mācībām valsts valodā 
bija tabu. Tāpat uzturēšanās 

zinās. Tā tas notiek visā Eiropā, 
bet mūs, protams, interesē 
Latvija. Jo mazāk cilvēku aiziet 
uz vēlēšanām, jo mazāks balsu 
skaits ir nepieciešams, lai kāda 
grupa iegūtu noteicošo vairā-
kumu. Nav šaubu, ka pilsoņu 
vidū prokrieviski noskaņoto ir 
izteikts mazākums. Bet, ja vē-
lēšanās piedalās, piemēram, 
40% balsstiesīgo, tad šis ma-
zākums mobilizējoties var kļūt 
par ietekmīgu uzvarētāju.

Vai “Saskaņa” varētu šādu 
mobilizāciju veikt? Pēc kara 
viņu reitingi kritās.

Sākumā kritās, tagad diez-
gan strauji atgūstas. Bet lī-
dzās “Saskaņai” par iekļūšanu 
Saeimā reāli cīnās vēl divas 
prokrieviskas partijas: Latvijas 
Krievu savienība un “Stabili-
tātei”. Kopā šīs partijas pār-
klāj plašu krieviski noskaņoto 
pilsoņu spektru. “Saskaņa” – 
nedaudz mērenākus, Latvijas 
Krievu savienība – izteiktus 
putinistus, kamēr Rosļikova 
“Stabilitātei” orientējas uz ga-
dos jauniem krieviski runā-
jošiem vēlētājiem. Pie zemas 
vēlētāju aktivitātes Saeimā 
iekļūt var ikviens no šiem, ja 
ne visi trīs. Vēl minētie varētu 
piesaistīt Šlesera partiju, kuras 
pretrietumnieciskās pozīcijas 
daudz neatšķiras no “Saska-
ņas”, un “Progresīvos”, kuri, 
manā vērtējumā, ir vienkārši 
mūsdienu komunisti. Tas viss 
kopā izskatās ļoti bīstami. 

Vienas vēlēšanas 
var izmainīt 
Latviju līdz 

nepazīšanai. 
Piederība Rietumu 

ģeopolitiskajai 
telpai nav nekas, 
kas notiek pats 

par sevi.

Ledus ir sakustējies, 
bet situācija ir bīstama
Kā Ukrainas karš ir izmainījis situāciju Latvijas politikā? Kā nākamās 
vēlēšanas var ietekmēt mūsu valsts drošību? Par to un ne tikai par to 
saruna ar Nacionālās apvienības priekšsēdētāju RAIVI DZINTARU.
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Jums Talsu paugurainē ir 
māja ar zaļo jumtu. No ku-
rienes tāda ekstravagance? 

Jā, manai mājai ir zaļais 
jumts, turklāt viss ir tapis ar 
pašu rokām. Jaunieši, vīrs pa-
līdzēja,  bet to stādīšanu es 
pati paveicu. Mana draudzene 
arhitekte atbrauca no Nīder-
landes, kur studēja. Viņa bija 
noskatījusi zaļos jumtus un 
uzprojektēja tādu arī mūsu 
mājai. Sākumā pasmaidīju 
un teicu: nu projektē, projek-
tē, tad jau redzēs. Bet tad es 
reiz sēdēju uz jumta kores un 
sapratu, ka tas zaļais klājums 
ir jāliek. Man likās, mums ir 
daudz zaļuma riņķī – zālīte, 
koki, puķes –, un man arī uz 
jumta vajag puķes!

Jums ir maģistra grāds vi-
des zinātnēs. Kādēļ izvēlējā-
ties šo studiju jomu?

Kad beidzu vidusskolu, bija 
aizraujošais 1992. gads, nauda 
vēl līdz galam nebija samainī-
ta, inflācija kāpa debesīs. Vien-
laikus bija lielas iespējas, bet 
nebija nekādas saprašanas, ko 
vajadzēs pēc gadiem trīs. Abas 
ar draudzeni braucām uz da-
žādām atvērto durvju dienām. 
Beigu beigās nonācu Buldu-
ru Dārzkopības tehnikumā. 
Tā vide man likās ļoti sakopta 
un aprūpēta. Man bija man-
tota skaistuma izjūta, un es 

sapratu, ka gribu šeit mācīties. 
Biju dārza darbos iesaistīta arī 
pirms tam mājās, jo ģimene 
audzēja tulpes. Pēc Bulduru 
Dārzkopības tehnikuma tur-
pināju studijas Latvijas Lauk-
saimniecības universitātē un 
pēc tam Latvijas Universitātē. 
Mana inženieres izglītība šo-
brīd ļoti noder ministra amatā, 
jo īpaši jautājumos par ener-
ģētiku un būvniecību.

Skaistumdārzu ierīkošanu 
esmu praktizējusi ilgstoši. 

Mana pirmā uzņēmējdarbība 
jau studiju gados bija augļu 
koku vainagu veidošana un 
konsultācijas dārzu veidoša-
nā, un visu mūžu ar pauzēm 
esmu to saglabājusi. Tā izvēle – 
neziņā iet uz Bulduru Dārzko-
pības tehnikumu – izrādījās 
pareiza, ne mirkli neesmu to 
nožēlojusi. Bet šobrīd mani 
apstādījumi ir vien dažādi 
krūmi un skujkoki, kas nepra-
sa daudz rūpju. Domāju, kad 
man būs vairāk laika, ņemšu 
visus tos pāraugušos krūmus 
ārā un atgriezīšos pie puķēm.

Esat arī tautasdeju dejotā-
ja ar pieredzi. Vai turpināt 
dejot? 

Jau kopš 2000. gada dejo-
ju Pastendes deju kolektīvā 
“Spriganis”. Tas ir viens no 
tiem spēka avotiem, lai es 
varētu darīt citas lietas. Arī 
stājoties ministra amatā, tei-
cu: otrdienu vakari ir mani. 
No dejošanas es neatteikšos 
darba vai kādu citu iemeslu 
dēļ. Otrdienās ir Pastende un 
dejas, un tas man ļoti palīdz.

Jums ir divas meitas un divi 
dēli. Vai ir kādas noteiktas 
tradīcijas jūsu ģimenē? Vai 
varat, piemēram, padancot 
visi kopā?

Mēs vienmēr svinam kopā 
Jāņus. Uzkāpjam kalna galā 
un kurinām ugunskuru, dzie-
dam un ejam rotaļās. Taču 
mēs to darām nevis  23. jūni-
jā, bet mazliet iepriekš, kad 
ir īstie saulgrieži. Tas ir tāds 
apstāšanās brīdis – atvadīties 
no visām nedienām un grū-
tībām un pateikt paldies par 
to, kas labs ir bijis. Ziemas-

vienā valodā neatkarīgi no tā, 
vai tu esi skolotājs, pārdevējs 
vai deputāts. Politiskās intri-
gas būtu jānoliek malā, tad 
arī visas pārējās iespējas sāks 
darboties. Un, manuprāt, dau-
dzas labas lietas jau notiek.

Jums laikam ir ļoti nemie-
rīga, enerģiska daba: esat 
lēkusi ar izpletni, stāvējusi 
futbola vārtos, nodarboju-
sies ar vieglatlētiku, ķerat 
zivis. Vai ir jau padomā kāds 
nākamais gājiens ārpus 
ierastās komforta zonas?

Pašlaik izaicinājumu ir tik 
pietiekami, lai uz jauniem tu-
vākajā laikā neskatītos. Kas at-
tiecas uz ekonomikas nozares 
izaicinājumiem, tajos es būtu 
gatava lēkt iekšā arī turpmāk. 
Tāpat kā ar izpletņlēkšanu – 
tas notika tikai vienu reizi 
mūžā, bet man bija tāda iz-
devība, tāpēc ņēmu un to 
izdarīju. Vienīgais, ko es va-
rētu vēl vēlēties, – doties kā-
dos kultūras ceļojumos. Man 
vienmēr ir bijis sapnis iepazīt 
nevis metropoles, bet tautas 
un zemes, kur ir saglabā-
jušās vēsturiskas tradīcijas 
un autentiska kultūra. Tas ir 
tāds nākotnes apcerējums, 
kas arī savā ziņā varētu būt 
izaicinājums. Ne gluži doties 
uz Amazones džungļiem, bet 
apmēram tā.

produktivitātes, inovāciju un 
lielas pievienotās vērtības ra-
dīšanā. Šobrīd visi priekšnotei-
kumi un atbalsta instrumenti 
ir gatavi, tagad ir svarīgi ne 
tikai dot iespēju, bet arī aktīvi 
mudināt uzņēmējus uzlabot 
savu darbību jaunā kvalitātē. 
Ļoti svarīga, protams, ir zināt-
nes un biznesa sadarbība. Zi-
nāšanu ietilpīga ekonomika ir 
tā, ar kuru var sasniegt tādu 
dzīves līmeni, pēc kura mēs 
visi ilgojamies. 

Jūs esat Nacionālās apvie-
nības Talsu nodaļas vadītā-
ja un esat bijusi Talsu no-
vada domes deputāte, arī 
domes priekšsēdētāja viet-
niece. Kas, jūsuprāt, aktuāls 
būtu darāms un paveicams 
Talsos?

Šis ir sāpīgs jautājums. Ma-
nuprāt, Talsos vajadzētu vien-
kārši ļaut cilvēkiem strādāt 
un tos, kas strādā, arī novēr-
tēt. Talsinieki pēdējos gados 
ir piedzīvojuši pārāk daudz 
pārmaiņu, un tas ir redzams 
pilsētas un novada vaibstos, 
ka varbūt citām pašvaldībām 
ir izdevies strādāt stabilāk, ne-
mainot prioritātes, nemainot 
vadību. Talsiniekiem būtu vai-
rāk jāapzinās sava piederība 
Talsu novadam un vairāk jā-
sadarbojas. Pašvaldības vadī-
bai un iedzīvotājiem ir jārunā 

ram ciemam, katrai pilsētai. 
Mums jāturpina attīstīt ener-
ģijas pašražošanu, un tas ir 
jādara pēc iespējas ātrāk, jo 
tas būs izšķiroši tuvāko gadu 
attīstībai.

Otra lieta ir vienmērīga 
valsts attīstība, lai mēs attīstī-
tos policentriski. Esmu par to 
jau daudz runājusi un runāšu, 
ja būs iespēja, arī nākamajā 
Saeimā. Lai Rīga nav visa Lat-
vija, lai katrs iedzīvotājs, kas 
dzīvo 100 un vairāk kilometru 
no Rīgas, justos tikpat novēr-
tēts un ar tikpat labām iespē-
jām attīstīties un augt. Lai 
būtu iespējas gan ģimenēm,  
gan uzņēmējdarbībai. Lai labi 
atalgotā darbā varētu strādāt 
arī reģionos. 

Trešā prioritāte, kas vien-
mēr caurvij arī visu pārējo, ir 
latviskums. Latvija ir vienīgā 
vieta uz zemes, kur latvieši 
pa īstam var justies kā mājās, 
kopt savu valodu un kultūru. 
Pieņemot lēmumus, politi-
ķiem tas vienmēr ir jāpatur 
prātā un sirdī. Varam justies 
gandarīti un laimīgi, ka dzīvo-
jam Latvijā, un es ceru, ka vēl 
ļoti ilgi arī latviskā Latvijā. 

Ekonomikas ministrijā no-
teikti ir daudz iesāktu dar-
bu, kurus vajadzētu turpināt 
arī pēc Saeimas vēlēšanām?

Noteikti ir jāturpina virziens 

Jūs piekritāt būt par ekono-
mikas ministri izaicinājumu 
pilnā laikā, turklāt vien pus-
gadu pirms Saeimas vēlēša-
nām. Vai lēmums nāca viegli 
vai pēc ilgākām pārdomām?

Lēmums nebūt nebija 
viegls, jo ļoti labi apzinājos 
gan sarežģīto situāciju valstī, 
enerģētisko karu, ko mērķtie-
cīgi īsteno Krievija, gan darba 
apjomu un atbildību. Garām 
pārdomām laika nebija. Sva-
rīgi, ka ģimene mani atbalsta, 
un arī līdzcilvēku uzticēšanās 
mani iedrošināja pieņemt lē-
mumu. 

Kādas ir jūsu prioritātes, 
kandidējot uz Saeimu?

Mani mērķi sasaucas ar to, 
ko jau iepriekš esmu darīju-
si un ko uzskatu par svarīgu 
turpināt. Varu nosaukt trīs 
galvenās prioritātes. Pirmā – 
Latvijas enerģētiskā neatka-
rība. Ar to es domāju energo-
apgādes drošību, neatkarību 
no Krievijas energoresursiem 
un pēc iespējas lielāku paš-
ražotās enerģijas īpatsvaru. 
Tas ir aktuāli ne tikai šobrīd, 
tas ir izšķirošs jautājums arī 
ilgtermiņā valsts izaugsmei. 
Lai valsts augtu jebkurā jomā, 
enerģētika ir viens no svarīgā-
kajiem resursiem un ne tikai 
uzņēmumam vai valstij, bet 
katrai mājsaimniecībai, kat-

Zināšanu ietilpīga ekonomika ir tā, 
ar kuru var sasniegt tādu dzīves 
līmeni, pēc kura visi ilgojamies. 

UZ MĀJAS JUMTA AUG ILZES STĀDĪTIE LAIMIŅI.

LAIVU BRAUCIENĀ PA BĀRTAS UPI KOPĀ AR ĢIMENI.
KOPĀ AR PASTENDES DEJU KOLEKTĪVU "SPRIGANIS" PIE TALSU NOVADA 
SADRAUDZĪBAS PAŠVALDĪBAS TELAVI GRUZIJĀ.

svētki ir otrs brīdis, kad mēs 
visi sanākam kopā.

Ko jūs novēlētu cilvēkiem 
šajā laikā, kā saglabāt 
sirdsmieru?  

Mums katru dienu ir jāno-
vērtē tas, kas mums ir dots, 
un, ja mēs ieraudzīsim visu 
to labo un skaisto, un arī to, 
ko esam devuši citiem, tas 
dos lielu gandarījumu. Neva-
jadzētu skatīties uz citu cil-
vēku veiksmēm vai neveiks-
mēm, bet katram pašam 
sev pajautāt: vai man visa kā 
pietiek? Katram tā robeža ir 
atšķirīga, bet patiesībā skais-
tums ir tajās mazajās lietās, 
kas mums visapkārt jau ir. 
Bet neteikšu, ka visiem ir 
viegli. Ir cilvēki, kam ir grūti 
ar iztikšanu. Paust neapmie-
rinātību un negācijas ir vieg-
li. Priecāties par  mazajiem 
labestības mirkļiem – tas ir 
jāiemācās. 

Man vienmēr ir labs pie-
mērs – vīra vecmāmiņa, kas 
nodzīvoja pāri par simts ga-
diem. Satiekot viņu, man bija 
gaiša un laba sajūta, jo viņa 
bija cilvēks, kas spēja dabiski 
dot pozitīvu enerģiju visiem 
visapkārt. Viņa bija cilvēks, 
kas vienmēr izstaro gaišumu 
un vienmēr ir priecīgs par to, 
kas viņam ir. 

RIMANTS ZIEDONIS

Lepna, stalta kurzemniece. Sieviete, kas 
nebaidījās uzņemties Ekonomikas ministrijas 
vadību laikā, kad enerģētikas nozare 
piedzīvo nebijušu krīzi, gāzes un elektrības 
cenām sasniedzot aizvien jaunus rekordus. 
Politiķe, kas saglabā optimismu un uz 
drūmām žurnālistu prognozēm atbild: es 
jums nepiekrītu. Kāda ir mūsu ekonomikas 
ministre ILZE INDRIKSONE, un kādi ir viņas 
mērķi ceļā uz nākamo Saeimu? 

Lai Rīga 
nav visa 
Latvija
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Saruna ar Nacionālās 
apvienības valdes 
locekli, zemessargu 
Artūru Butānu.

Tu rosini zemessargiem 
piešķirt valsts apmaksā-
tas budžeta vietas augst-
skolā. Pastāstīsi vairāk par 
savu priekšlikumu?

Runājot par valsts aizsardzī-
bas stiprināšanu, sabiedrībā 
bieži vien nevajadzīgi tiek pret-
nostatītas augstākā izglītība 
un dalība bruņotajos spēkos. 
Patiesībā mūsdienās tie ir cieši 
saistīti, pilnībā savienojami un 
pat savstarpēji viens otru pa-
pildinoši elementi. Šis priekšli-
kums radās, kad, strādājot par 
ekonomikas ministra biroja 
vadītāju, identificēju trīs prob-
lēmas:
1) valsts dāsni apmaksā bu-

džeta vietas studiju prog-
rammās, kas ne vienmēr ir 
pieprasītas; 

2) krīzes apstākļos virkne stu-
dentu nevar atļauties tur-
pināt studijas par saviem 
līdzekļiem.

3) ir nepieciešams skaitliski
 stiprināt Zemessardzes rin-

das.
Tāpēc es izstrādāju priekš-

likumu, ka zemessargi, kas 
aktīvi apmeklē Zemessardzes 
mācības, saņem iespēju stu-
dēt valsts apmaksātās budže-
ta vietās tajās nozarēs, kuras 
valsts ir definējusi par šobrīd 

prioritāri svarīgām, un profesi-
jās, kurās trūkst cilvēkresursu.

Tādējādi mēs aizpildītu pro-
fesionāļu trūkumu vairākās 
augošās nozarēs, kā arī nodro-
šinātu, ka studenti var atļau-
ties turpināt studēt, saņemot 
gan samaksu par katru Ze-
messardzē pavadīto nedēļas 
nogali, gan valsts apmaksātas 
studijas. Vienlaikus tas ievēro-
jami palielinās Zemessardzes 
skaitlisko sastāvu, jo tajā ie-
stāsies arī tie, kas līdz šim no 
valsts aizsardzības prasmju 
apgūšanas ir vairījušies vai arī 
nekur tālāk par nodomu iestā-
ties nav tikuši. Šis priekšlikums 
ir ierakstīts Nacionālās apvie-
nības programmā.

Kāpēc tu pats iestājies Ze-
messardzē? 

Uzskatu, ka būt Zemessar-
dzē ir katra latviešu vīrieša pie-
nākums. Latviju sargā NATO, 
taču NATO esam arī mēs paši, 
tāpēc pašiem jābūt spējīgiem 
aizstāvēt savu ģimeni, māju, 
pilsētu, valsti. Apturēt Krievi-
jas režīmu un parādīt gatavī-
bu cīnīties var, iestājoties Ze-
messardzē, nevis nomainot 
karodziņu pie profila bildes 
sociālajos tīklos, tāpēc ir liels 
prieks, ka latviešu vīri neraus-

tās un šobrīd aktīvi stājas Ze-
messardzes rindās.

Es pats jau trešo gadu esmu 
Zemessardzes 44.  kājnieku 
bataljona zemessargs un varu 
tikai nožēlot, ka lēmumu par 
iestāšanos nepieņēmu vēl ag-
rāk. Galvā bija pārāk daudz ste-
reotipu no filmām un dzirdē-
tajiem stāstiem par padomju 
laiku bardaku un ģedovščinu. 
Taču Zemessardzē nav nekā 
tamlīdzīga – tur cilvēki pieda-
lās brīvprātīgi, iet patriotisma 
vadīti, un mūs apmāca profe-
sionāli un motivēti instruktori. 
Tas ir līdzīgs modelis kā Šveicē 
un citviet, kur cilvēks var būt 
skolotājs, baņķieris, program-
mētājs vai jebkas cits, bet daļu 
no savām nedēļas nogalēm 
veltīt, lai apgūtu un stiprinātu 
valsts aizsardzībai nepiecieša-
mās prasmes. 

Kāpēc, tavuprāt, daļa sabied-
rības ir pret obligāto valsts 
aizsardzības dienestu?

Šobrīd Latvijā, it īpaši Rīgā, 
ir uzaugusi paaudze, kas vai-
rījusies no valsts aizsardzī-
bas prasmju apgūšanas, un 
daļa puišu ir auguši šķirtās 
ģimenēs, bez spēcīgas tēva 
klātbūtnes. Savukārt vecāku 
vidū gana klātesoši joprojām 

ir stereotipi par padomju ar-
miju, kas ir jāizskauž pēc ie-
spējas ātrāk, tuvinot Zemes-
sardzi sabiedrībai un otrādi. 
Ja okupācijas gados vīrietis 
uzplečos vairumam latviešu 
sabiedrības izraisīja sliktas 
asociācijas, tad šobrīd jebku-
rai kundzei, kas uz ielas sa-
tiek zemessargu, ir nevis šķībi 
jāskatās kā uz agresoru, bet 
tieši otrādi – jāpieķer sevi pie 
domas: “O, šeit ir mūsu zemes-
sargs, tātad esmu drošībā.” 
Mans draugs un zemessargs 
Raivis Zeltīts labi formulējis, ka 
karavīrs ir lielākais pacifists, jo 
zina, kas jādara, lai kara nebū-
tu. Toties tas, kurš bēg, kaut ir 
spējīgs cīnīties, nav pacifists, 
bet gan parazīts, kas vēlas indi-
viduālu drošību uz citu rēķina. 

Edvīns Šnore un Nacionālā 
apvienība jau 2017.  gadā ro-
sināja pāreju uz obligāto mi-
litāro dienestu, kas vīriešiem 
būtu obligāts, sievietēm – brīv-
prātīgs. Ja toreiz priekšlikums 
būtu guvis pārējo partiju at-
balstu, tad jau šobrīd Nacionā- 
lajos bruņotajos spēkos būtu 
50 000 valsts aizstāvju. Zināms 
paradokss, ka toreiz pret to 
iebilda arī tie politiķi, kas ta-
gad skaļi par to runā. Visvairāk 
mani izbrīna tie eksperti, kas 
bīstas no valsts aizsardzības 
dienesta un kā pretargumen-
tu izmanto papildus nepiecie-
šamo finansējumu, sakot, ka 
Latvija šādu dienestu nevar 
atļauties. Bet vai drīzāk nav tā, 
ka Latvija nevar atļauties to ne-
darīt? Neatkarība un drošība 
nekad nevar būt lēta – valsts 
sākas un beidzas ar karavīru. 

Savukārt tiem, kas saka, 
ka iesaukšana izjauks karjeru 
un ģimeni, gribu atgādināt, 
ka obligātais modelis paredz 
izvēles iespēju – armija vai 
Zemessardze. Izvēloties otro, 
nekas netraucē to apvienot ar 
studijām vai karjeru. Savukārt 
ģimeni izjaukt militārais die-
nests nevar, gluži otrādi – no-
briedis, spēcīgs un disciplinēts 
vīrietis ģimeni tikai stiprinās.

Valsts sākas un beidzas ar karavīru

Mājokļa jautājums aiz-
vien ir tas, kas cilvēka 
prātu nodarbina visa 

mūža garumā. Vai vecāku izvē-
lētā dzīvesvieta interesēs viņa 
pēcnācējus tad, kad tie izaugs 
lieli? Kādā stāvoklī būs šis īpa-
šums? Vai ģimenes atvasēm 
būs iespēja atrast sev atbilsto-
šu mitekli, kur palikt, ja nodar-
binātības apstākļu dēļ ceļš uz 

un no mājām ir vairāki desmiti 
kilometru? 

Lai risinātu šos un pēc būtī-
bas līdzīgus jautājumus, valsts 
ir pieņēmusi virkni likumu un 
citu normatīvo aktu, taču mā-
joklis – vai tas būtu dzīvoklis vai 
privātmāja – kā nepieciešamī-
ba ir grūti pieejams, nesasnie-
dzams. Par mierinājumu uz 
milzīgās energoresursu krīzes 
fona, šis jautājums nekur nav 
pazudis, Ekonomikas ministri-
ja joprojām strādā pie dažādu 
atbalsta mehānismu plānoša-
nas, tajā skaitā mājokļa pieeja-
mības ģimenēm ar bērniem. 

Tā kā viens no apsvēru-
miem, kas ietekmē attīstītāju 
interesi investēt jaunu mā-
jokļu būvniecībā Latvijā, ir 
pirktspējas jautājums, jādomā 
būs par valsts atbalsta mehā-
nismu palielināšanu. Nupat ir 
pieņemti arī Ministru kabineta 
noteikumi par finansēšanas 
fonda izveidi zemas īres mā-
jokļu būvniecībai reģionos. To 
mērķis ir dzīvojamo īres namu 
būvniecība mājsaimniecībām, 
kas nevar atļauties iegādāties 
mājokli pēc tirgus nosacīju-
miem. Tāpat, lai paātrinātu 

daudzdzīvokļu māju būvnie-
cību, Ekonomikas ministrija 
ir sagatavojusi divus tipveida 
māju projektus, kas atbilst 
visām mūsdienu energoefek-
tivitātes prasībām un vietējo 
būvmateriālu izmantošanai. 
Īres cena šajos mājokļos ne-
drīkstēs pārsniegt 5 eiro par 
vienu kvadrātmetru.

Liels solis uz priekšu sperts 
privātmāju energoefektivitātes 
uzlabošanai ar valsts līdzfinan-
sējumu jeb grantu. Tas ietver 
ēkas norobežojošo konstrukci-
ju atjaunošanu un siltināšanu, 
jaunu inženiersistēmu iegādi 
un uzstādīšanu. Tāpat grants 
tiek piešķirts elektroenerģijas 
ražošanai pašpatēriņam.

Sliktāka situācija ir tieši ar 
pašvaldības dzīvojamo fondu 
reģionos – novadu centros un 
pilsētās trūkst dzīvokļu tiem, 
kam tie pienāktos saskaņā ar 
likumu “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”, nemaz 
nerunājot par augsti kvalificē-
tiem speciālistiem vai vispārējo 
rindu. Ciemos un mazciemos 
savukārt ir daudz neapdzīvo-
tu dzīvokļu un ēku, kuras nav 
pabeigtas un nodotas eks-

pluatācijā jau kopš 1991. gada.  
Īres maksa ir atšķirīga visās 
pašvaldībās, bet pārsvarā tā ir 
neadekvāti zema, līdz ar to pa-
šām pašvaldībām nav līdzekļu 
rīcībai ar šiem nekustamajiem 
īpašumiem – remontam, lab-
iekārtošanai un attīstīšanai vai 
graustu nojaukšanai. Lielai da-
ļai pašvaldību nav pat redzēju-
ma jeb rīcības plāna dzīvojamā 
fonda nozarē. 

Līdz ar to Ekonomikas mi-
nistrijai būs jāstrādā pie mā-
jokļu politikas vadlīnijām un 
jānosaka konkrētas rīcības, 
kā arī jāskubina pašvaldību 
kapitālsabiedrības pieteikties 
Ekonomikas ministrijas jauna-
jai daudzdzīvokļu īres namu 
būvniecības programmai, kur 
paredzēts būtisks atbalsts, lai 
būvētu jaunus mājokļus reģio-
nu pilsētās – Kuldīgā, Liepājā, 
Ventspilī, Saldū un citviet, kur 
to trūkst. Programma sāks 
darboties jau rudenī. Atklāts 
paliek jautājums, vai Kurze-
mes pašvaldības to izmantos. 

DZINTARS RUŠMANIS, 
nekustamo īpašumu 

ekonomists

VAI KURZEMĒ TAPS 
JAUNI MĀJOKĻI?
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Sākoties karam Ukrainā, esi 
iesaistījies atbalsta sniegša-
nā. Pastāstīsi?

Ukraiņi šobrīd karo ne tikai 
par savu, bet arī par Baltijas 
valstu brīvību. Pats galvenais 
šobrīd būtu neapturēt atbal-
sta sniegšanu un nepierast 
pie kara – nedrīkstam atdzist 
un sākt Krievijas veikto tero-
rismu uzskatīt par pašsapro-
tamu, blakus pastāvēt drīk-
stošu. Ik pa brīdim cenšos 
kaut kā atbalstīt. 

Pēc latviešu karavīru lūgu-
ma kopā ar domubiedriem 
sagādājām 4x4 džipu, sare-
montējām, piepildījām pilnu 
ar medicīnas precēm, degvielu 
un humāno palīdzību. Džips 
no Bergmaņu ģimenes Kabi-
lē aizceļoja pie latviešu vīriem 
Ukrainas frontē. 

Šeit jāpasakās daudziem, 
it īpaši Jānim Ratkevičam, 
kurš koordinē atbalsta snieg-
šanu latviešiem frontē. Uk-
raiņiem tas daudz nozīmē! 
Arī mēs ģimenē nolēmām 
savos īpašumos izmitināt 
divas ukraiņu ģimenes – sie-
vietes ar maziem bērniem. 
Ar vīru kopu “Vilki” Pāvilostā 
sarīkojām koncertu Ukrainas 

atbalstam un saziedotos lī-
dzekļus nosūtījām uz Ukrai-
nu. Tur nav, ar ko plātīties, to 
vairāk redzu kā pienākumu, 
ka mums katram ir jāpalīdz 
kaut ar mazumiņu.

Kas vēl būtu jādara drošī-
bas stiprināšanai?

Pirmkārt, ir jāpārtrauc div-
valodība. Darba tirgū vietām 
joprojām tiek pieprasītas 
krievu valodas zināšanas, kas 
diskriminē jauno latviešu pa-
audzi – pašus savā zemē. Jeb-
kura valoda ir bagātība, bet 
Eiropā kā obligātu prasīt ne 
Eiropas valodu ir amorāli, un 
Latvija ir vienīgā, kas tā auk-
lējas. Televīzijā un citos medi-
jos krievu valodai nedrīkst būt 
augstāks statuss kā ukraiņu, 
lietuviešu vai poļu valodai – kā-
pēc vienai mazākumtautībai 
par valsts līdzekļiem ir ziņas, 
filmu tulkojumi, studijas un 
radio pārraides, jo “tā viņi var 
integrēties”, bet citas tautības 
Latvijā spēj integrēties bez tā 
visa? Kāpēc krievi nespēj? Div-
valodība ir jāpārtrauc arī izglī-
tībā – tur beidzot Nacionālās 
apvienības priekšlikums būs 
guvis atbalstu, un jau drīzumā 

izglītība visos līmeņos būs tikai 
valsts valodā. 

Otrkārt, ir jāievēl tāds iekš-
lietu ministrs, kurš būtu spē-
jīgs beidzot izbūvēt robežu ar 
Krieviju un Baltkrieviju, kurš 
spētu uzlabot ugunsdzēsības 
infrastruktūru un cilvēkre-
sursus mazajās pilsētās un 
pagastos un nodrošināt cie-
nīgu atalgojumu kārtībsar-
giem policijā.

Treškārt, ir jāveido latviska 
un vienota sabiedrība, kurā 

Latvijai lojālie cittautieši piln-
vērtīgi iekļaujas latviskajā 
vidē, bet nelojāliem cittautie-
šiem tiek veicināta izceļošana. 
Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 
54  000 Krievijas un Baltkrie-
vijas pilsoņu – skaitliski tas ir 

vairāk nekā Saldus un Kul-
dīgas novadā kopā, un tas ir 
neskaitot visus nepilsoņus un 
neskaitot “Saskaņas” un Žda-
nokas balsotājus. Ir jāpārtrauc 
dāsni izsniegt uzturēšanās at-
ļaujas un steidzami jāanulē ie-
roču nēsāšanas atļaujas šiem 
Latvijā dzīvojošajiem Krievijas 
pilsoņiem – tas līdz šim bijis 
atļauts. Cieni valsti, kurā dzīvo, 
vai dzīvo valstī, kuru cieni. 

LAIMA MELKINA

AR LATVIJAS NACIONĀLO KARAVĪRU BIEDRĪBAS PRIEKŠSĒDI EMĪLU GAILI 
UN RENDAS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS MUZEJA VEIDOTĀJU JURI GRASMANI 
PIE MEŽABRĀĻU PIEMIŅAS PLĀKSNES KABILĒ, APSPRIEŽOT IECERI PAR 
KABILES MEŽABRĀĻU PIEMINEKLI.

VĪRI NO LATVIEŠU VIENĪBAS 
UKRAINĀ AR SAŅEMTO 4X4 DŽIPU, 
KAS NO KABILES LAUKIEM TIKA 
NOGĀDĀTS UKRAINAS FRONTĒ.

Nacionālā 
apvienība jau 

2017. gadā 
rosināja pāreju 

uz obligāto 
militāro dienestu.

KurzemēKurzemē
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Izglītība: problēmas un 
to iespējamie risinājumi

Katras veiksmīgas 
valsts attīstības pa-
mats ir sakārtota 
un labi finansēta 

izglītības sistēma, kas ir vie-
nota, sākot no sākumskolas 
līdz augstskolai. Kvalificēti 
speciālisti visās izglītības pa-
kāpēs spēj nodrošināt labu 
izglītības kvalitāti, bet pēdē-
jā laikā arvien aktuālāka ir 
darbaspēka pietiekamības 
problēma. Izglītības sistēmā 
akūti trūkst pedagogu, un 
tas ir tiešs apdraudējums sis-
tēmai kopumā. 

Pirmsskola
Problēmas pirmsskolu dar-

bībā ir saistītas gan ar finan-
sējuma un personāla trūku-
mu, gan pašvaldību nepie-
tiekamo vērību kvalitatīvam 
bērnudārza darbam, kā arī 
nepietiekams vietu skaits 
pašvaldību bērnudārzos. Mi-
nistru kabineta 716. noteiku-
mi par pirmsskolas vadlīnijām 
13. punktā nosaka, ka “izglītī-
bas iestādes fiziskā vide ir pie-
mērota ikvienam bērnam, tai 
skaitā bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem”. Kā ir pa-
tiesībā? Vai visos bērnudārzos 
tā ir? Vai visos bērnudārzos 
ir uzbrauktuves ratiņiem, lai 
mācību iestādē varētu iekļūt 
bērni ar funkcionāliem trau-

cējumiem? Daļai mācību ies-
tāžu tādu nav. Ir nepieciešami 
finanšu līdzekļi, lai sakārtotu 
infrastruktūru un apkārtējo 
vidi, lai bērni tiešām varētu 
justies droši. 

Vēl viena problēma ir 
pirmsskolas pedagogu slodze 
un atalgojums, kas ir nesa-
mērīgi zems iegūtajai izglī-
tībai un veicamajam darba 
apjomam. Satversmes tiesa 
12. augustā ierosināja lietu, 
kurā vērtēs pirmsskolas izglī-
tības iestādēs strādājošo pe-
dagogu atalgojuma apmēra 
atbilstību Satversmei. Redzē-
sim, ko teiks Satversmes tie-
sa, bet ir skaidrs, ka pašreizē-
jais atalgojums ir neadekvāti 
zems. Iespēju robežās ne-
pieciešams, lai pašvaldības 
arvien aktīvāk palīdzētu ar fi-
nansiālo atbalstu bērnudārzu 
uzturēšanai un labiekārtoša-
nai, kā arī meklēt iespējas.

Vispārējā izglītība
Vispārējā izglītībā viens no 

lielākajiem klupšanas akme-
ņiem ir pedagogu slodzes 
nesakārtotība un zemā dar-
ba samaksa. Traucē arī kva-
litatīvu metodisko materiālu 
trūkums, lai realizētu jauno 
standartu. Pedagogiem ne-
mitīgi jāizdomā savi uzdevu-
mi, jo ne visi krātuvē “Skola 
2030” atrodamie materiāli 
ir kvalitatīvi izstrādāti un iz-
mantojami. Slodzes sakārto-
šanas ziņā ir jāņem vērā, ka 
darba laikā ir ieskaitāmi visi 
veicamie darbi: gatavošanās 
stundām, darbu labošana, 
sadarbošanās ar kolēģiem, 
izlaboto darbu analīze un 
atgriezeniskās saites snieg-
šana, došanās pārgājienos 
un ekskursijās ar skolēniem. 
Kontaktstundu skaits ne-
drīkst pārsniegt 60% no lik-
mes, jo citādi skolotājs ne-
spēj pilnvērtīgi gatavoties 
darbam. Būtu arī jādomā, 
ka latviešu valodas un ma-

temātikas pedagogiem kon-
taktstundu skaits būtu vēl 
mazāks lielāka darba apjo-
ma dēļ. Lai gan pedagogiem 
visās izglītības pakāpēs ir lie-
la atbildība par paveicamo 
darbu, to nevar redzēt atal-
gojuma sistēmā. Latvija citu 
valstu vidū atrodas kaunpil-
najās pēdējās vietās.

Citās valstīs skolotāju atal-
gojuma aprēķināšanai vērā 
ņem arī nostrādāto gadu skai-
tu un izglītības pakāpi. Latvijā 
nozīmes nav nedz darba stā-
žam, nedz izglītības pakāpei 
(grādam), kā arī atalgojums 
pat pēc tagadējā pielikuma 
nesasniedz valstī aprēķinā-
to vidējo darba algu, kas ir 
1300 eiro. Mans priekšlikums 
būtu iekļaut visu līmeņu pe-
dagogus no pirmsskolas līdz 
augstākajai izglītībai Valsts 
un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumā 10.  mēneš-
algu grupā, lai arī visi peda-
gogi būtu pienācīgi atalgoti 
un lai vairs nebūtu jādzenas 
pakaļ nelieliem pieaugu-
miem. Arī Nacionālās apvie-
nības programmā ir teikts, 
ka “iestāsimies par sabalan-
sētu darba slodzi un taisnīgu 
atalgojumu pedagogiem”. Tā 
būtu lieliska iespēja atalgot 
arī par 2008. gadā noņemto. 
Tad noteikti būtu ņemams 
vērā darba stāžs un iegūtā 
izglītība. Mainoties vidējai 
darba algai valstī, mainītos 
arī darba samaksa visiem pe-
dagogiem, tādēļ nebūtu ne-
pieciešami nelielie pielikumi, 
kurus apēd inflācija. Jā, var 
teikt, ka šāda sistēma valstij 
izmaksā dārgi, bet, lai risinā-
tu arī pedagogu trūkumu, 
nevar atļauties slikti maksāt 
pedagogiem nevienā izglītī-
bas pakāpē. 

Dr. philol. 
NORMUNDS DZINTARS,

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, 
13. Saeimas deputāts

Šajā laikā, kad ukraiņi 
karo par savu brīvību 
ar ieročiem rokās, Eiro-

pā un Latvijā noris cīņa par 
enerģētisko neatkarību. Mēs 
esam NATO dalībvalsts, mēs 
esam Eiropas Savienības da-
lībvalsts, bet par enerģētisko 
drošību primāri ir jārūpējas 
mums pašiem. Šobrīd Latvi-
jā ir jāpieņem izsvērti lēmu-
mi, kas nodrošinātu enerģē-
tisko neatkarību, drošību un 
energoresursu pieejamību 
ikvienai Latvijas mājsaim-
niecībai un uzņēmumam. 

Latvijā uzsāktā elektro-
enerģijas pašražošanas at-
balsta politika ir jāturpina. 
Ar grozījumiem Elektro-
enerģijas tirgus likumā ir 
pilnveidota elektroenerģijas 
neto uzskaites un neto norē-
ķinu sistēma, kā arī ir noteik-
ti principi energokopienu 
un aktīvo lietotāju darbībai.  
Tas nozīmē, ka par aktīvo 
lietotāju varēs kļūt ikviens 
atjaunīgo energoresursu 
ražotājs un ar saražoto elek-
troenerģiju, piemēram, no 
saules paneļiem savā lauku 
īpašumā, varēs norēķināties 
par patērēto elektroenerģiju 
sev piederošā citā īpašumā. 

Minētais piemērs ir tikai 
maza daļa no Ekonomikas 
ministrijas paveiktā, taču 
uzskatu, ka visi uzsāktie dar-
bi ir vērsti uz Latvijas ener-
ģētisko neatkarību. Darbs ir 
jāturpina, jo ikvienai Latvijas 
mājsaimniecībai un uzņē-
mumam ir jābūt siltumā un 
drošībā. 

ANDIS ZARIŅŠ,
ekonomikas ministra 

padomnieks 
enerģētikas jautājumos

NEATKARĪBA 
NO KRIEVIJAS 
ENERGORESURSIEM 
IR NEATGRIE-
ZENISKA
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Mans darba stāžs ilg-
stoši ir saistīts ar gaļas 
pārstrādes uzņēmu-

mu “Miesnieks”, kas ir vietējā 
kapitāla uzņēmums un strā-
dā vietējā tirgū ar augstas 
kvalitātes gaļas produktiem. 
Šajā trauksmainajā laikā, kad 
pasaules pārtikas tirgi piedzī-
vo nopietnus satricinājumus, 
uzskatu, ka Latvijas valstij ir 
jāsamazina PVN likme Latvijā 
ražotai pārtikai un ēdināša-
nas nozarei. Tā rezultātā mēs 
atbalstīsim Latvijas pārtikas 
ražotājus, kā arī Latvijas pro-
dukcija būs pieejamāka ik-
vienam Latvijas iedzīvotājam 
un tiks saglabāta uzņēmumu 
konkurētspēja. 

Es atbalstu arī iniciatīvu 
“No lauka līdz galdam”, kas 
ir viens no galvenajiem pasā-
kumiem Eiropas Zaļā kursa 
ietvaros. Tas nozīmē, ka ražo-
tājs un tirgotājs pārzina visu 
procesu un ir atbildīgs par 
produkta kvalitāti no sākuma 
līdz beigām, un nodrošina 
Latvijas izcelsmes produktus, 
nevis iepērk lētus produktus 
eksportā, lai pēc tam ar latvis-
ku etiķeti tirgotu tos kā vie-
tējos. Esmu pārliecināts, ka 
mēs esam pašnodrošināti ar 
visām lauksaimniecības kul-
tūrām, bet šī iniciatīva atbals-
tītu arī mazos zemniekus un 
mājražotājus, kas spēj lokāli 
nodrošināt vietējos iedzīvotā-
jus ar vietējo pārtiku. Manu-
prāt, tajā ir liels spēks – spēks 
pašiem būt noteicējiem savā 
zemē, nevis patērēt pārtikas 
preces, ko audzējis kāds zem-
nieks Vācijā vai citviet. 

Dabīgs, kvalitatīvs vietē-
jais produkts – tai ir jābūt pir-
majai izvēlei gan mājsaim-
niecību galdos, gan iespēju 
robežās arī valsts un pašval-
dību iepirkumos. 

ANDRIS VĀRPIŅŠ,
gaļas pārstrādes uzņēmuma 

“Miesnieks” direktors

JĀPIEMĒRO 
PVN 5% LIKME 
PĀRTIKAI

FO
TO

: N
O

 P
ER

SO
N

ĪG
Ā 

AR
H

ĪV
A

FO
TO

: N
O

 P
ER

SO
N

ĪG
Ā 

AR
H

ĪV
A

L atvijai un pasaulei šis 
ir izaicinājumu pilns 
laiks – Krievijas neiz-
provocēti sāktais karš 

Ukrainā ir būtiski ietekmējis iz-
ejvielu un pārtikas pieejamību, 
kas būtiski palielināja to cenas. 
Visā Eiropā šobrīd strauji tiek 
pārkārtotas piegādes ķēdes, 
lai nodrošinātu cilvēkiem pie-
ejamu pārtiku. Vienotais tir-
gus ļauj mums justies droši 
par pārtiku, taču vienlaikus 
tas ir izaicinājums mūsu lauk-
saimniekiem – pielāgoties un 
pārkārtot saimniecības dar-
bību atbilstoši jaunajiem aps-

tākļiem.  Uzņēmējdarbības 
konkurētspējas saglabāšanai 
šobrīd ir izstrādāti vairāki at-
balsta instrumenti – atbalsts 
primārajiem ražotājiem, pār-
strādei un konkurētspējas cel-
šanai, lai mūsu lauksaimnieki 
varētu attīstīties un ieņemt ar-
vien nozīmīgāku vietu Eiropas 
tirgos.

Nacionālo apvienību esmu 
izvēlējies tāpēc, ka man ir 
svarīgas tās pašas vērtības, 
kas ir svarīgas tiem cilvēkiem, 
kuri plecu pie pleca strādā, 
lai Latvija būtu droša, latviska 
un brīva. Darbojos Nacionā-

lās apvienības Saldus nodaļā, 
kas mani izvirzīja kandidēt 
14. Saeimas vēlēšanās. Līdz 
šim esmu strādājis par Saldus 
novada domes deputātu, pa-
ralēli būdams SIA “Austrumu 
lauki” īpašnieks. Kopš pagā-
jušā gada februāra esmu bijis 
Saeimas deputāts, Juridiskās 
komisijas un Mandātu, ēti-
kas un iesniegumu komisijas 
loceklis, darbojos Parlamen-
tārās izmeklēšanas komisijā, 
kur ieņemu sekretāra amatu. 
Atbalstīju koalīcijas izmaiņas, 
nebaidoties zaudēt deputāta 
mandātu, jo valsts intereses 
lieku pirmajā vietā. 2021. gada 
augustā pievienojos Kaspara 
Gerharda komandai Zemko-
pības ministrijā parlamentārā 
sekretāra amatā. Šobrīd mi-
nistrijā risinām jautājumus, lai 
mūsu valsts tautsaimniecība 
nezaudētu konkurētspēju 
un iedzīvotājiem pārtikas ie-
gāde nebūtu nepārvarams 
finansiāls slogs. Izstrādājot 
atbalsta mehānismus, par 
pamatprincipu tika izvirzīta 
nepieciešamība kompensēt 
straujo izmaksu pieaugumu 
par lopbarību un elektrību 
lauksaimniecības sektorā. 
Protams, svarīgi ir saglabāt 
arī vidi un mūsu mežus, tāpēc 
lielu uzmanību veltām jauna-
jiem izaicinājumiem kopējās 
lauksaimniecības politikas 
stratēģiskajā plānā.

Atgādinu, ka Latvijas ba-
gātība ir lauksaimniecība, ziv-
saimniecība un meži. Saprā-
tīgi tos apsaimniekojot, mēs 
varam būt bagāti, paēduši un 
rādīt piemēru Eiropai. Būsim 
saimnieki savā zemē! 

EDGARS KRONBERGS,
Zemkopības ministrijas 

parlamentārais 
sekretārs

Lauksaimnieku un ražotāju 
konkurētspējai jākļūst par 
prioritāti nākamajā valdībā

VIESOJOTIES ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀ KULDĪGAS NOVADĀ. VADĪTĀJA 
TIESĪBAS VIENMĒR LĪDZI!

KurzemēKurzemē
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Svētīgs un interesants 
bija darbs pie grā-
matas “Leišmalīte”. 
Sākot no Nidas un 

tā līdz Baltkrievijas robežai. 
Grāmatu iesāka mans tētis, 
bet veselības problēmu dēļ 
nevarēja vairs turpināt. Man 
likās – ja tētis ir paguris un 
nevar to malkas grēdu sacirst 
līdz galam, tad man ir jāņem 
tas cirvis un tā malka jāsacērt. 
Grāmata tapusi plašā laika no-
grieznī – no 1990. gadu vidus 
līdz 2011. gadam.

Leišmales Kurzemes daļa 
ir savdabīga ar savu kuršu 
garu. Ar Kurzemes hercoga 
Jēkaba iedibinātajām dar-
ba tradīcijām, darba kultūru. 
Kurzemi Eiropas lielvaras uz-
tvēra nopietni, hercogs Jē-

kabs uzbūvēja 119 kuģus, Ho-
landei bija tikai 100. Leišmale 
Kurzemē un Zemgalē tradi-
cionāli ir lielsaimnieku teri-
torija. Lielas graudaugu te-
ritorijas, turība, darbaspējas, 
uzņēmība. Ir arī paradoksi – 
Leišmales cilvēki īsti negrib 
ar leišiem sadarboties. Varot 
piešmaukt. Nu, leiši jau 1418. 
gadā iebruka Liepājā jeb Lī-
vas ciemā. Tagad viņi nāk 
gar krastu uz augšu, viņiem 
jūras piekraste ir tikai kādi 80 
kilometri, un tā pati ir Kuršu 
kāpa, stingrs dabas liegums. 
Nidā un Papē lielākā daļa 
zemju jau pieder leišiem. Bet 
Božos, Alviķos, Enkuros, Diža-
jos vēl dzīvo latviešu dzimtas. 
Palangas latviešus gan esam 
drusku aizmirsuši. Būtiņģes 

draudzē varbūt kādi latvieši 
vēl turas, kuršu pēcteči. Leiš-
males Sūbra, Mežakuiļa, Lāču 
ciema Leišmalē vairs īsti nav. 
Un nav arī Kašķu kakta. Bet 
jūs joprojām varat izstaigāt 
Tīrspurvu, Luknes skābaržu 
audzi, uzkāpt Krievukalnā, 
padzerties svaigu ūdeni Leju 
un Ķeveles avotā.

Papē un Liepājā var satikt 
arī zvejniekus. Jācer, ka Miķe-
lis Ašmanis, Papes bākas uz-
raugs Arturs Ķūsis, ihtiologs 
Ēvalds Urtāns, Jānis Ziemelis, 
Valentīns Vasars, Jānis Ko-
kainis, Oskars Kadeģis ir pie 
labas veselības un joprojām 
zvejo zivis. Un jācer, ka Lie-
pājas ostas bijušas kapteinis 
Eduards Raits arī labi turas. 
Un lielās, mistiskās kāpas – 

Lāvas, Pāļu, Ķupu, Pūsēnu 
kalns... Ir vēl arī trīs drusku 
mazākas kāpas, tāpēc Leiš-
males Jūrmalciems reiz tika 
saukts par Siebenbergen – 
Septiņkalniem. Un varbūt Jā-
nis Pūķis etnogrāfiskajā mājā 
“Zvanītāji” vēl dzied Sibīrijā 
dzirdētas pikantas krievu 
dziesmas. Un varbūt Dzintra 
Dunaiska “Demjos” vēl kopj 
ogulājus. Un paldies Olafam 
Gūtmanim par reiz sniegto 
skatu uz Liepāju.

“Nav dienas bez rūpēm, ne 
naktis bez sapņiem,” – tā ir 
izšūts uz sedziņas Ķoņciema 
etnogrāfiskajā mājā “Vītol-
nieki”. Visiem veiksmi un labu 
omu! 

RIMANTS ZIEDONIS,
rakstnieks, žurnālists

Latvija nav tikai Rīga – pie šādas atziņas esmu 
vienmēr atgriezies, rakstot savas grāmatas par 
Latviju. Nav pagastu, novadu, kuros es darba 
gaitās nebūtu bijis, arī Kurzeme ir apceļota 
krustu šķērsu. Rakstot “Jūras zemē Latvijā”, 
pēc Viļa Veldres parauga esmu kopā ar 
lielisko (labāko?) dabas fotogrāfu Andri Eglīti 
apceļojis Kurzemes un visas Latvijas piekrasti, 
savukārt, rakstot grāmatu “Mežu zemē 
Latvijā”, ir iepazītas Latvijas dabas vērtības, 
izkāpelēti pilskalni, redzētas mūsu dzimtenes 
nepieradinātās ainavas. 

Kurzemes 
Leišmalīte

Kopš šā gada 24.  februāra, 
kad Krievija iebruka Uk-
rainā, par aktuālu tēmu 

Latvijā ir kļuvusi uzturēšanās 
atļauju izsniegšana Krievijas 
pilsoņiem. Ārlietu ministrija 
šobrīd faktiski vairs neizsniedz 
vīzas Krievijas pilsoņiem, tās 
tiek izsniegtas tikai bēru ap-

meklējuma gadījumā. Tāpēc 
ir pēdējais laiks ieviest daudz 
striktākus noteikumus uztu-
rēšanās atļauju izsniegšanai 
tieši Krievijas pilsoņiem. Pēc 
publiski pieejamās informāci-
jas, līdz 2022. gada 18. augus-
tam Krievijas pilsoņiem Latvijā 
ir izsniegtas derīgas 9189 ter-
miņuzturēšanās atļaujas un 
37 183 pastāvīgās uzturēšanās 
atļaujas. Faktiski šāda veida 
ierobežojumi būtu jānosaka 
arī Krieviju atbalstošās Balt-
krievijas pilsoņiem. Nav pie-
ļaujams, ka Krievijas amatper-
sonas izrāda acīm redzamu 

necieņu pret Eiropas valstīm 
un to iedzīvotājiem, kamēr 
Krievijas pilsoņi turpina baudīt 
Eiropas Savienības sniegtās 
ērtības. Uzturēšanās atļauju 
neizsniegšana un to nepaga-
rināšana Krievijas pilsoņiem 
būtu solidaritātes izrādīšana 
Ukrainai un tās tautai. Latvi-
ju pārstāvošajiem politiķiem 
Eiropas Savienībā ir jāiestājas 
par to, lai panāktu stingru un 
vienotu nostāju ierobežojumu 
noteikšanā.

Šeit vietā būtu atcerēties, 
ka tieši Nacionālā apvienība 
jau vismaz desmit gadu garu-

mā ir iestājusies pret uzturē-
šanās atļauju tirdzniecību. Ja 
politiķi, kuri gan tad, gan arī 
vēl šodien ir pie varas un līdz 
šim ir asi iebilduši pret šādu 
Nacionālās apvienības nostā-
ju, būtu ieklausījušies un at-
balstījuši šos ierobežojumus, 
situācija būtu citādāka. Tad 
tagad nebūtu jāuztraucas par 
to, cik daudz Latvijai nelojālu 
Krievijas pilsoņu ir ieguvuši 
uzturēšanās atļaujas un kā 
viņi varētu rīkoties Latvijas ap-
draudējuma gadījumā. 

MEGIJA PAULA BĒRZIŅA,
juriste

Esmu dzimusi Dunda-
gā, uzaugusi Ventspils 
novadā, strādāju un 

dzīvoju Ventspilī. Esmu īsta 
kurzemniece, Latvijas pat-
riote. Mans patriotisms ir 
mīlestība pret manu ģimeni, 
darbu, darbiniekiem, drau-
giem un kaimiņiem. Tauta ir 
mana valsts, un man ir sva-
rīgi, lai mēs esam pārtikuši, 
laimīgi un drošībā. 

Ikdienā vadu ēdināšanas 
uzņēmumu Ventspilī. Strā-
dāju pēc godīguma un tais-
nīguma principiem gan pret 
saviem darbiniekiem, gan 
pret valsti. Piedalīties 14. Saei-
mas vēlēšanās ar savu kandi-
datūru ir mana politiskā līdz-
dalība. Man ir gods pārstāvēt 
Nacionālo apvienību, jo mūs 
vieno kopējas vērtībasun re-
dzējums par nākotni. Man ir 
prieks, ka Nacionālā apvienī-
ba aug un mainās, dzird un 
iestājas par uzņēmējiem. 

Mani mērķi kā uzņēmējai, 
kas iesaistās politikā:
‣	stiprināt atbalstu maza-

jai un vidējai uzņēmēj-
darbībai;
‣	līdzvērtīga attīstība vi-

sos Latvijas reģionos, jo 
Latvija nav tikai Rīga;
‣ iestāšos par PVN 5% lik-

mi ēdināšanas nozarei.
 

Ir jāstrādā tā, lai Latvi-
jā būtu uzņēmējdarbībai 
draudzīga vide. Lai uzņēmē-
ji spētu strādāt un maksāt 
nodokļus pensijām, algām, 
aizsardzībai, kultūrai. Tikai 
kopīgi strādājot, mēs va-
ram cerēt uz dzīves līmeņa 
augšupeju. Novēlu Latvijas 
iedzīvotājiem saimniecisku 
un gudru valdību! 

MARITA LAPA,
uzņēmēja

IR JĀPĀRTRAUC UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU 
IZSNIEGŠANA KRIEVIJAS PILSOŅIEM

UZŅĒMĒJDARBĪBA 
IR LĪDZVĒRTĪGI 
JĀATBALSTA 
VISOS REĢIONOS
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Esmu tekstilmāksli-
niece un ar gobelē-
nu aušanu nodarbo-
jos jau vairāk nekā 

30 gadu, kaut arī pēc izglī-
tības esmu vācu valodas un 
literatūras filoloģe un pasnie-
dzēja. 

Mana aušanas darbnīca 
12 gadus atrodas savrupā 
vietā Saldus pierobežā. Esmu 
iekopusi parku – savas brīvī-
bas izjūtas un radīšanas vides 
pamatu. Blakus stellēm esmu 
iekārtojusi savu darbu izstādi. 
Jau vairāk nekā 10 gadu savā 
pasaulē ļauju ielūkoties arī 
kultūras tūristiem. Ar viņiem 
risinām atklātas sarunas par 

dzīvi, kultūras nepieciešamī-
bu un vērtībām, par mākslu, 
radošumu un to nozīmi jeb-
kurā profesijā. Arī ekonomiku 
virza radoši prāti. 

Vai kultūra risina sabiedrī-
bas krīzes?  Jā, un to apstip-
rina mani tik dažādie viesi! 
Esmu pagodināta un pateicī-
ga par viņu ierakstiem nu jau 
divās viesu grāmatās. Varu 
pilnībā apgalvot: radošums, 
arī izpaudies visās mākslas 
nozarēs, ir cilvēka dzīves pa-
matā, jo rosina gribu darbo-
ties. 

Tas iedvesmo, dod ener-
ģiju, prieku, mudina meklēt 
un atrast izeju bezizejā. Bet 
galvenais – tam ir ilgtermiņa 
iedarbība! Uz ikdienas lietām 
paskatāmies citādi, ja ieelpo-
jam it kā citu gaisu, jo rado-
šumā nedarbojas naudas un 
mantas psiholoģija. 

Zinu, ir daudz līdzīgu vietu 
Latvijā, īpaši laukos, kur māks-
linieki patveras un sargā savu 
dvēseles mājvietu. Vienlaikus 
viņi ir viesmīlīgi namatēvi un 
namamātes, jo atver durvis 
katram interesentam. Sabied-
rība bagātinās, ja tajā dzīvo 
mākslinieki.

Radošums parāda 
izeju bezizejā 

Ne bez iemesla novēlu 
pašvaldību darbiniekiem go-
dināt kultūras personības un 
tradīcijas, saudzēt mūsdienu 
mākslu izcilības un tautas 
mākslas meistarus, lai Latvi-
jas kultūras audums ir krāšņs 
un bagāts.

Skumji, ja dažkārt pašval-
dības priekšplānā izceļ vien 
modernu masu pasākumu, jo 
tādā kultūra pilda reklāmas 
uzdevumus, lai vairotu pašval-
dības atpazīstamību. Masu pa-
sākumi mūs no tiesas ieprie-
cina, bet to iespaidi gaist tik 
ātri! Un skumji, ka par daudz 
aizraujamies ar lētiem masvei-
da suvenīriem, bet kvalitatīvu 
amatnieka vai mākslinieka 
roku darbu nereti atstājam bez 
ievērības. 

Mani saviļņo Dziesmu svēt-
ki, kuros visas tautas mākslas 
nozares demonstrē sava ra-
došuma augstāko pakāpi. Šie 
svētki mūs satuvina ar citiem 
cilvēkiem un zemi, kurā dzī-
vojam. Dziesmu svētki ir kul-
tūras fenomens, kurā sakņo-
jas mana pasaules uztvere un 
pašapziņa.

BAIBA RĪTERE,
tekstilmāksliniece

Kurzemē
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‣	Paplašināsim energoefektivitātes at-
balsta programmas, īpaši dzīvojamo 
māju siltināšanai. Veicināsim ener-
ģijas pašražošanu.
‣	Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegša-

nu īstenosim tā, lai stimulētu valsts 
ekonomisko attīstību.
‣	Lai kāpinātu mazo un vidējo ražojo-

šo lauku saimniecību konkurētspēju, 
nodrošināsim tām īpašu atbalstu gan 
tiešajos atbalsta pasākumos, gan ar 
valsts garantijām kredītlīnijas prog-
rammas veidā.
‣	Iestāsimies par sabalansētu darba 

slodzi un taisnīgu atalgojumu pe-
dagogiem.
‣	Pilnveidosim vispārējās izglītības 

satura metodisko atbalstu.
‣	Atbalstīsim virzību uz bezmaksas 

augstākās izglītības pieejamību Latvi-
jas studentiem.
‣	Vismaz par 20% palielināsim labā 

stāvoklī esošu ceļu īpatsvaru. 
‣	Pilnveidosim remigrācijas atbalsta 

pasākumus, padziļināti sadarbosi-
mies ar tautiešiem ārvalstīs.
‣	Veicināsim sabiedrības digitālo 

prasmju uzlabošanu un padarīsim 
efektīvākus valsts sniegtos pakal-
pojumus.

Droša Latvija
‣	Stiprināsim transatlantisko sadarbī-

bu NATO ietvaros. Iestāsimies pret 
Eiropas drošības un ārlietu politikas 
federalizāciju.
‣	Panāksim Latvijas neatkarību no 

Krievijas energoresursiem, nodroši-
not sašķidrinātās dabasgāzes pie-

gādes un veicinot atjaunīgo resursu 
izmantošanu. Atbalstīsim atomelek-
trostacijas izbūves iespēju izpēti 
Latvijā.
‣	Aizliegsim Maskavas propagandas 

izplatīšanu, izskaužot nelegālos 
TV pieslēgumus, pastiprinot kontroli 
interneta telpā, preses un grāmatu 
tirdzniecībā.
‣	Aktīvi veicināsim Kremļa politiku 

atbalstošu ārvalstu pilsoņu izraidī-
šanu no Latvijas. 
‣	Stiprināsim mūsu valsts austrumu ro-

bežu. Iestāsimies par latgaliskās vides 
saglabāšanu un attīstīšanu. Veicinā-
sim Latgales sociālekonomisko iz-
augsmi.
‣	Stiprināsim veselības aprūpes sistē-

mu un tās spēju piemēroties ārkārtas 
situācijām.
‣	Obligātajā vispārējās vidējās izglī-

tības saturā iekļausim valsts aiz-
sardzības mācību.
‣	Ieviesīsim obligātu militāro apmācī-

bu vīriešiem un brīvprātīgu – sievie-
tēm.
‣	Aktīviem zemessargiem nodrošinā-

sim budžeta vietas valsts augstskolās. 
‣	Pilnveidosim Zemessardzes bataljo-

nu infrastruktūru atbilstoši mūsdie-
nu militāro uzdevumu specifikai.
‣	Par prioritāti tiesu darba uzlabošanai 

noteiksim saprātīgu termiņu ievēro-
šanu lietu izskatīšanā.

Latviska Latvija
‣	Pilnībā pabeigsim pāreju uz mācī-

bām valsts valodā visos izglītības lī-
meņos.
‣	Atbalstīsim latviešu īpatsvara pie-

augumu Latvijā. 
‣	Novērsīsim mēģinājumus Latvijā 

masveidīgi iepludināt imigrantus.
‣	Noteiksim par pienākumu pašvaldī-

bām likvidēt atlikušos padomju oku-
pāciju slavinošos objektus.
‣	Ar likumu garantēsim darbinieka 

tiesības ar vietējiem iedzīvotājiem 
runāt valsts valodā. 
‣	Veidosim solidāru atbildību starp 

valsti un pašvaldībām Dziesmu un 
Deju svētku kustības nodrošināšanā. 
‣	Turpināsim pilnveidot kultūrizglītī-

bas procesu un attīstīt profesionālās 
mākslas infrastruktūras projektus.
‣	Paaugstināsim kultūras darbinieku 

sociālo labklājību, turpinot darbu pie 
radošās personas statusa definēša-
nas un nodokļu sistēmas pilnveides.
‣	Turpināsim īpaši rūpēties par na-

cionālā kino attīstību. 
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Augoša Latvija
‣	Turpināsim atbalstīt jaunos vecā-

kus, nodrošinot bērnudārza pieeja-
mību, tajā skaitā finansējot bērna 
pieskatīšanu mājās; ar sociālajām 
stipendijām, studiju kredīta dzēša-
nu, lielāku bērna kopšanas pabal-
stu.
‣	Palielināsim mājokļa pieejamī-

bu ģimenēm ar bērniem, ieviešot 
nomu ar izpirkumu ekonomiskā 
tipa privātmājām uz pašvaldības 
zemes.
‣	Iestāsimies par mērķētas atbalsta sis-

tēmas ieviešanu grūtībās nonākušu 
iedzīvotāju atbalstam.
‣	Paaugstināsim minimālās pensijas 

bāzi un iestāsimies par tādu valdības 
politiku, kas vairo senioru labklājību.
‣	Iestāsimies par samazinātu PVN 

likmi Latvijai raksturīgiem pārti-
kas produktiem un ēdināšanas 
nozarei. 
‣	Ar investīciju fonda un digitalizācijas 

programmu atbalstu veicināsim pre-
ču un pakalpojumu eksporta pieau-
gumu, kā arī produktivitātes kāpinā-
šanu.
‣	Sekmēsim zinātnes, inovāciju un 

uzņēmējdarbības sadarbību. 
‣	Stiprināsim LIAA reģionālo bizne-

sa inkubatoru tīklu, atvieglosim 
birokrātiskās prasības mājražotā-
jiem.
‣	Ar industriālo parku attīstību un mā-

jokļu būvniecību stimulēsim darba-
vietu pieejamību reģionos.
‣	Turpināsim samazināt darbaspēka 

nodokļus.

Nacionālās apvienības galvenais mērķis vienmēr ir bijis un 
būs latviska Latvija. Mūsu vērtības: latviešu nācija, tās valoda 
un kultūra, tautas varoņu gods un piemiņa, Latvijas neatkarība 
un izaugsme, labklājība un taisnīgums, ģimene un laulība, 
cilvēka dzīvība, daba un Dievs.

Kas no solītā ir paveikts?
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Turpināsim pāreju uz mācībām 
valsts valodā visos izglītības līme-
ņos, sākot no bērnudārza.
‣	Saeima pirmajā balsojumā apstip-

rinājusi izmaiņas, kas paredz, ka no 
2025. gada mācības Latvijā notiks 
tikai latviešu valodā. 
‣	Pēc Nacionālās apvienības rosināju-

ma no 2021. gada septembra pašval-
dībām ir jānodrošina izglītība valsts 
valodā ikvienā pirmsskolas izglītības 
iestādē, ja to pieprasa vecāki.

Atbalstīsim latviešu īpatsvara pieau-
gumu Latvijā un nepieļausim bezat-
bildīgu imigrācijas politiku.
‣	Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kop-

skaitā 2022. gada sākumā bija 63,0%. 
Salīdzinot ar 2021.  gadu, tas ir pie-
augums par 0,3  procentpunktiem. 
Desmit gadu laikā latviešu īpatsvars 
audzis par 2,2% (no 60,5% līdz 62,7%). 
Latviešu īpatsvara pieaugumu veici-
na kompleksa pieeja – latviskas vides 
veidošana, plašāka izglītības pieeja-
mība latviešu valodā, ģimeņu atbal-
sta politika, remigrācijas un migrāci-
jas politika.
‣	Pēc ilgstošas Nacionālās apvienības 

uzstājības panākta termiņuzturēša-
nās atļauju programmas faktiska lik-
vidācija. Tāpat Nacionālā apvienība 
padarījusi stingrākas normas Imigrā-
cijas likumā, ierobežojot migrāciju uz 
Latviju. 

Aizstāvēsim latviešu jauniešus pret 
diskrimināciju darba tirgū krievu 
valodas nezināšanas dēļ.
‣	Virzību Saeimā sākuši Nacionālās ap-

vienības iesniegtie likuma grozījumi, 
kas paredz liegt darba sludinājumos 
un līgumos pieprasīt svešvalodas 
prasmi, ja tā nepieciešama saziņai ar 
Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Būtiski paplašināsim mājokļa 
programmu jaunajām ģimenēm. 
Atbalsts tiks sniegts ne tikai īpašu-
ma iegādei, bet arī tā remontam un 
labiekārtošanai.
‣	Paplašināta mājokļu atbalsta prog-

ramma un radīta jauna programma 
“Balsts”, kas ļauj saņemt neatmak-
sājamu  valsts subsīdiju 8000–

 12 000 eiro mājokļa iegādei vai 
būvniecībai daudzbērnu ģimenēm. 
Programmas iespējas apmēram pus-
otra gada laikā ir izmantojušas jau 
vairāk nekā 700 daudzbērnu ģime-

nes, savukārt garantiju mājokļa iegā-
dei vai būvniecībai vairāku gadu ga-
rumā kopumā saņēmušas jau vairāk 
nekā 20 tūkstoši ģimeņu. 

Panāksim, ka Latvijā atgriežas 
vairāk pilsoņu nekā aizbrauc. Ar 
individuālu pieeju atbalstīsim katru 
latvieti, kurš paudīs vēlmi atgriez-
ties dzīvot dzimtenē. 
‣	Kopš 2018. gada programmas “Palīdzi 

atgriezties pašu sētā” ietvaros reģio-
nālie koordinatori strādājuši ar tūk-
stošiem ģimeņu, kas vēlas atgriezties 
Latvijā. Vairāk nekā 1000 ģimeņu jau 
ir atgriezušās, vēl nepilns tūkstotis ģi-
meņu norādījušas, ka drīzumā plāno 
to darīt.
‣	Ik gadu sarūk emigrējušo cilvēku 

skaits. 2017. gadā migrācijas bilance 
uzrādīja, ka no Latvijas emigrējuši ne-
pilni 8 tūkstoši cilvēku, bet 2018. gadā 
tie bija nepilni 5 tūkstoši, 2019. gadā – 
vairāk nekā 3300 cilvēku, 2020. gadā – 

 3150 cilvēki, bet 2021. gadā – tikai 
286 cilvēki, kas ir zemākais rādītājs 
kopš neatkarības atgūšanas.

Turpināsim palielināt pensiju neaplie-
kamo minimumu.
‣	2018. gadā neapliekamais minimums 

pensijām bija 250 eiro. No 2022. gada 

1. janvāra līdz 30. jūnijam pensionā-
ra neapliekamais minimums bija 
350 eiro mēnesī, par 20 eiro lielāks, 
nekā tas bija 2021. gadā. Savukārt no 
2022. gada 1. jūlija pensionāra neap-
liekamais minimums palielināts līdz 
500 eiro mēnesī. 

Izmantosim visus tiesiskos līdzek-
ļus, lai ierobežotu Krievijas pro-
pagandas izplatību. Stiprināsim 
latviskos medijus.
‣	Nacionālā elektronisko plašsaziņas lī-

dzekļu padome ievērojami ierobežo-
jusi gan televīzijas kanālus, gan inter-
neta portālus, kas sevi parādījuši kā 
Krievijas propagandas instrumentus.
‣	Kultūras ministrija ir sniegusi atbalstu 

Mediju atbalsta fonda programmās 
kopumā 4,5 miljonu eiro apmērā.

Turpināsim palielināt aizsardzības 
izdevumus, paplašinot mobilizācijas 
gadījumā iesaistāmo labi apmācīto 
pilsoņu loku.
‣	2018. gadā aizsardzības budžets 

bija 2% no IKP, tagad – 2,2%. Valdība 
ir pieņēmusi lēmumu, ka aizsardzī-
bas finansējums tiks nodrošināts 

 2,25% apmērā no IKP 2023. gadā, 
2,4% apmērā no IKP 2024. gadā un 
2,5% apmērā no IKP 2025. gadā.
‣	Nacionālā apvienība neatlaidīgi iestā-

jusies par obligāto militāro dienestu. 
Jau 2017. gadā iesniedzām likum-
projektu obligātā militārā dienesta 
ieviešanai, ko noraidīja. 2022. gada 
jūlijā koalīcija konceptuāli atbalstījusi 
valsts aizsardzības dienesta ievieša-
nu, sākot diskusiju ar sabiedrību.

Atbalstīsim Eiropas Savienību kā na-
cionālu valstu savienību. Iestāsimies 
pret Eiropas Savienības federalizā-
ciju un centieniem vājināt un šķelt 
transatlantisko sadarbību.
‣	Vērojami centieni samazināt valstu 

teikšanu un koncentrēt varu Eiro-
pas Savienības institūcijās Briselē. 
Nacionālās apvienības pārstāvji, sa-
darbojoties ar Eiropas Savienības 
institūcijām, ieguldījuši daudz dar-
ba, lai panāktu Latvijai labvēlīgākus 
nosacījumus dažādos jautājumos, 
piemēram, plašu atbalstu Latvijas 
lauksaimniekiem. 

 
Lai uzzinātu vairāk par šo 
un citu Nacionālās apvienības 
solījumu izpildi, noskenē
QR kodu!
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        Vēlies Bez maksas 
abonēt “Nacionālo 
Neatkarību”? 
Zvani 25431047 vai raksti 
info@nacionalaapvieniba.lv

ILZE INDRIKSONE UN NAURIS 
PUNTULIS IR KAISLĪGI 
MAKŠĶERNIEKI. LOMS USMAS 
EZERĀ.

ANDIS ZARIŅŠ AR ĢIMENI PĒC 
UZVARAS LBL3, PĀRSTĀVOT 
BASKETBOLA KLUBU “GROBIŅA”.

RIMANTS ZIEDONIS, APMEKLĒJOT MĀLKALNU,
KUR SAVULAIK KOPĀ AR TĒVU IMANTU ZIEDONI
IESTĀDĪJA ĶIRŠU DĀRZU.

ANDRIS VĀRPIŅŠ UN VIŅA ĢIMENE 
TUR GODĀ LATVISKĀS TRADĪCIJAS.

NACIONĀLĀS APVIENĪBAS 3X3 BASKETBOLA KOMANDA.

KRISTĪNA ANSONE, DZINTARS RUŠMANIS UN CITI NACIONĀLĀS APVIENĪBAS 
KULDĪGAS NODAĻAS PĀRSTĀVJI STĀDA PRIEDĪTES MEŽA SPECIĀLISTES 
UN NACIONĀLĀS APVIENĪBAS PĀRSTĀVES SIGITAS VAIVADES VADĪBĀ.

ILZE INDRIKSONE BĀRTAS TAUTASTĒRPĀ.

ARTŪRS BUTĀNS RĪKO KAROGU BRAUCIENU 
LIEPĀJĀ, KAS IK GADU PULCĒ VAIRĀK NEKĀ 
200 AUTOMAŠĪNU UN MOTOCIKLU.

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/
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