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‣	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. 
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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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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

    

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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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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Savā darbā es bieži uz-
dodu jautājumu, ko 
pieņemtais lēmums 
vai ierosinātais li-

kumprojekts dos konkrētam 
reģionam un valstij kopumā. 
“Stiprināsim Latviju, stiprinot 
Latgali!” – man tie nav tikai 
vārdi mūsu politiskajā prog-
rammā. Es vienmēr iestājos 
par atbalstu tieši Latgalei un 
zinu, ka no tā iegūs visa Latvija.

Arvien esmu uzsvērusi, cik 
svarīgi ir rūpēties par iedzīvo-
tāju sociālo drošību un lab-
klājību. Par prioritāti ir jākļūst 
atbalstam jaunajām ģime-
nēm. Ir jāpaaugstina minimā-
lā pensija. Jāsamazina PVN 
pamata pārtikas produktiem 
un ēdināšanai, kas būtiskāk 
atbalstīs mazāk nodrošinātos. 
Ir jāsaglabā skolu tīkls piero-
bežā, piešķirot īpašu valsts 
dotāciju pedagogu darba sa-
maksai. Ir jāvirzās uz bezmak-

2019.gada 28.  feb-
ruārī Saeimas 

Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisija nodibināja Lat-
gales apakškomisiju. Tās iz-
veidošanu savulaik rosināja 
Einārs Cilinskis, toreiz 12. Saei-
mas deputāts. 

Apakškomisija strādā ar 
Latgalei būtiskiem izaicināju-
miem. Šajos četros gados iz-
skatāmo jautājumu loks bijis 
ļoti plašs: izglītība, medicīna, 
infrastruktūra, valsts institūci-
ju darbība, mediji, nodarbinā-
tība, uzņēmējdarbība, sports 
un citas jomas.

Daudz skatīti izglītības jau-
tājumi, tostarp skarot Rēzek-
nes 5. vidusskolu, Salas pamat-
skolu, Daugavpils Būvniecības 
tehnikumu, Malnavas koledžu, 
ir pārrunāta Daugavpils pilsē-
tas skolu reforma. Rezultātā ir 
veiktas izmaiņas likumdošanā, 
kā arī piesaistīti valsts līdzekļi, 

kas ļāvuši risināt daudzas vaja-
dzības, piemēram, ir iegādāti 
apkures katli Daugavpils Būv-
niecības tehnikuma izglītības 
programmas īstenošanas vie-
tā “Dagda”.

Komisijā strādāts arī pie 
Latgales informatīvās telpas 
stiprināšanas – rasts finansē-
jums žurnālistikas atbalstam, 
mediju politikas pēctecībai, 
kā arī notikusi apraides torņu 
būvniecība Viļakā un Dagdā.

Pēc Latgales apakškomi-
sijas iniciatīvas Nacionālajā 
attīstības plānā 2021.–2027. ga-
dam ietverts stratēģiskais 
mērķis – reģionālā attīstība –, 
kas vērsts uz valsts ilgtermiņa 
līdzsvarotu izaugsmi, mazinot 
sociālekonomiskās atšķirības 
un īpaši uzsverot Latgales re-
ģiona intereses.

Tāpat Latgales apakško-
misija aktīvi iesaistījās Admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 

likumprojekta izskatīšanā. 
Tika atbalstīta Rēzeknes un 
Varakļānu novada apvieno-
šana, kas nozīmē Varakļānu 
atgriešanu Latgalē. Šis jautā-
jums vēl nav zaudējis aktuali-
tāti, un pie tā būs jāatgriežas 
nākamajai Saeimai. 

Vairākkārt sēdēs ir risināts 
sporta sabiedrībai būtisks jau-
tājums par olimpiskā centra 
„Rēzekne” būvniecību. Patei-
coties apakškomisijas depu-

tātu darbam, vairāku gadu 
valsts budžetos ir iekļauts 
finansējums centra būvnie-
cības pabeigšanai. Kopējais 
valsts atbalsts mērāms vai-
rākos miljonos eiro, tādējādi 
samazinot kredītu slogu pil-
sētas iedzīvotājiem.

Uzmanība pievērsta arī 
tūrismam, jo īpaši sakrāla-
jam tūrismam, un dievnamu 
ēku renovācijai. Apakškomi-
sija nākusi klajā ar saviem 
priekšlikumiem un panākusi 
valsts budžeta līdzekļu pie-
šķiršanu Aglonas bazilikas 
svētceļnieku komunikācijas 
centra ēku renovācijas turpi-
nāšanai, siltumtrases izbūvei 
un apkures katlu iegādei un 
uzstādīšanai.

Ir svarīgi veicināt profesio-
nālās un augstākās izglītības 
attīstību reģionā, spēcinot 
Daugavpils Universitāti un 

Rēzeknes Tehnoloģiju augst-
skolu. Būtu jāievieš attāluma 
koeficients augstskolu perso-
nāla atalgojumam. Tāpat koe-
ficients būtu piemērojams arī 
citām nozarēm teritorijās ar 
zemākiem ekonomiskajiem 
rādītājiem.

Lai veicinātu uzņēmējdar-
bību un jaunu darbavietu 
radīšanu reģionā, ir jāturpi-
na biznesa inkubatoru prog-
ramma. Nacionālā apvienība 
panāca, ka tiek rasti līdzekļi 
reģionālo biznesa inkubato-
ru darbībai. Partijas ieskatā, 
inkubatoru tīkls ir jānodroši-
na arī turpmāk, kā arī jāatver 
papildu inkubatori, tostarp 
Latgalē.

Līdzīgi ekonomiskās in-
tensitātes veicinātāji reģionā 
ir industriālie parki, kas savu 
efektivitāti jau pierādījuši 
daudzviet Eiropā. Industriālie 
parki, kas vērsti uz augstvērtī-
gām un mūsdienīgām ražot-
nēm, veicina ne tikai jaunu 
darbavietu veidošanu, bet arī 
apkārtējās vides sakārtoša-
nu – top mājokļi, tiek uzlabots 
ceļu tīkls un infrastruktūra, uz-
plaukst izglītības iestādes. Lat-
galē industriālie parki varētu 
tapt Rēzeknē un Daugavpilī. 

Darbs Saeimas Latgales 
apakškomisijā ir iespēja risināt 
daudzus tieši Latgalei būtiskus 
jautājumus, un mums priek-
šā ir vēl daudz darāmā. Taču, 
pirms sākam nākamo darba 
cēlienu, par paveikto īpaši jā-
pateicas Latgales plānošanas 
reģiona administrācijai un at-
tīstības padomei par aktīvu un 
rezultatīvu sadarbību šo gadu 
garumā. 

EDMUNDS TEIRUMNIEKS, 
Saeimas Cilvēktiesību un 

sabiedrisko lietu komisijas
Latgales apakškomisijas 

priekšsēdētājs

sas augstāko izglītību Latvijas 
studentiem, jāpalielina kultū-
ras iestāžu, muzeju un biblio-
tēku darbinieku atalgojums 
un jāveic vēl virkne darbu.

Tomēr ar labvēlīgu ekono-
misko vidi un labklājību vien 
nepietiek. Svarīga ir arī pie-
derība konkrētai kultūrvidei, 
kur kopt savu identitāti un 
runāt savā valodā vai izlok-
snē. Plānojot reģionu attīs-
tību, svarīgi ir respektēt vie-
tējo kultūrtelpu, ņemt vērā, 
piemēram, suitu, Sēlijas un 
Latgales kultūras ļaužu iz-
teiktās vēlmes. Kultūrvēs-
turiskās vides un latgaliešu 
valodas saglabāšana nāka-
majām paaudzēm ir mūsu 
visu kopīgs pienākums. Ne-
viens cits mūsu vietā to neda-
rīs. Esmu gandarīta, ka, patei-
coties Nacionālās apvienības 
uzstājībai, ir panākta virkne 
Latgalei būtisku lēmumu. Īpa-

ši vēlos uzsvērt, ka tieši Nacio-
nālā apvienība pilda valdības 
deklarācijā pieņemto un visos 
Latgales kongresos prasīto – 
nodrošina latgaliešu valodas 
apguves iespējas skolās. 

Daži no Nacionālās apvienī-
bas paveiktajiem darbiem, ko 
vēlētos īpaši izcelt:
‣ no 2014. līdz 2020. ga-

dam Latgales attīstībā ir 
investēti 467,2 miljoni eiro.
Latgales un Rēzeknes spe-
ciālajā ekonomiskajā zonā 
veikti ieguldījumi 30 mil-
jonu eiro apmērā;
‣mazie ražojošie Latga-

les lauksaimnieki par 
2021.  gadu ir saņēmuši 
1,7 miljonus eiro;
‣	2022. gadā 900 000 eiro ir 

novirzīti Latgales laikrak- 
stiem, radiostacijām, por-
tāliem un televīzijām sa-
biedriski nozīmīga satura 
veidošanai;

‣	piesaistot AS “Latvijas 
valsts meži” mērķdotāciju, 
jau otro gadu tiek nodro-
šināts  atbalsts pedago-
giem, kas māca latga-
liešu valodu 17 Latgales 
skolās, kur to fakultatīvi 
vai interešu pulciņos ap-
gūst 232 skolēni;
‣	vairāk nekā 700 daudzbēr-

nu ģimeņu ir izmantoju-
šas atbalsta programmas 
“Balsts” iespējas, saņemot 
neatmaksājamu stipendiju 
mājokļa iegādei vai būv-
niecībai, to saņēmušas arī 
ģimenes Latgalē;
‣	panākts, ka no 2022. gada 

1.  janvāra preses izdevu-
miem, drukātām un elek-
troniskām grāmatām PVN 
likme samazināta no 12% 
uz 5%;
‣	nodrošināts 72 485 eiro 

liels finansējums Varakļā-
nu muižas kapličas-kape-
las atjaunošanai. Kopumā 
katoļu draudžu dievnamu 
restaurācijai 2022. gadā 
novirzīti 262 000 eiro;
‣	2021. gadā ierosināts se-

mināru cikls “Latgales tra-
dīciju ilgtspēja mūsdienu 
vidē” Latgales vēstniecībā 
“Gors” Rēzeknē.

Man gandarījumu sniedz 
tas, ka redzu sava darba augļus, 
tomēr ir vēl daudz darāmā. Kā 
Latgales pārstāve Saeimā strā-
dāšu, lai stiprinātu informatīvo 
telpu, uzlabotu ekonomisko 
situāciju, celtu izglītības līmeni, 
kā arī attīstītu un saglabātu lat-
galisko kultūrvidi. Uzticot man 
savu balsi vēlēšanās, jūs izvēlē-
sieties pārstāvi, kam patiesi rūp 
Latgales izaugsme. 

MARIKA ZEIMULE,
Kultūras ministra biroja vadītāja, 
biedrības “Latgales tradicionālās 

kultūras centrs “Latgaļu sāta”” 
valdes priekšsēdētāja

Edmunds Teirumnieks: 
Saeimas Latgales apakškomisija – 
iespēja Latgales izaugsmei

Marika Zeimule: 
Esam panākuši Latgalei būtiskus 
lēmumus

Nacionālā 
apvienība panāca, 

ka tiek rasti 
līdzekļi reģionālo 

biznesa 
inkubatoru 

darbībai.

VIZĪTKARTE
MARIKA ZEIMULE

	Dzimšanas vieta: Varakļāni 
 Izglītība: maģistra grāds 

uzņēmējdarbības un iestāžu 
vadībā biznesa augstskolā 
“Turība”. Augstākā 
profesionālā izglītība 
vizuālās mākslas un mākslas 
vēstures pedagoģijā Latvijas 
Universitātē. Absolvējusi 
Rēzeknes Mākslas koledžu.

 Nodarbošanās: kultūras 
ministra biroja vadītāja. 
Biedrības “Latgales 
tradicionālās kultūras 
centrs “Latgaļu sāta”” 
valdes priekšsēdētāja. 
Bijusi Kultūras ministrijas 
parlamentārā sekretāre, 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministra 
biroja vadītāja. Strādājusi par 
pedagoģi Rīgas un Mālpils 
novada skolās. Vadījusi 
Madonas Mākslas skolu.  
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nu nevienlīdzība. Ir nepiecie-
šamas nodokļu atlaides tiem, 
kas strādā paši vai nodarbina 
cilvēkus pierobežā. Apdzīvota 
Eiropas ārējā robeža ir pamats 
drošai dzīvei ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam. Labklājības lī-
menim pierobežā un lauku te-
ritorijā ir jābūt krietni lielākam 
par valstī vidējo.”

Aldis bija iniciators biedrības 
“Latgales ražojošo lauksaim-
nieku apvienība” izveidošanai. 
Šobrīd biedrībā ir 58 biedri ar 
zemes kopplatību 38 000 ha. 

Ar biedrības palīdzību ir atrisi-
nāti daudzi jautājumi, kas tieši 
skar Latgales lauksaimniekus. 
2017. gadā, pateicoties Alda 
un domubiedru iniciatīvai un 
daudzajiem iesniegumiem 
ministrijās, tika panākta kom-
pensāciju izmaksa par plūdos 
cietušajām sējas platībām. 
Biedrība nu jau piecus gadus 
aktīvi piedalās Latvijas lauk-
saimniecības politikas vei-
došanā, piemēram, iestājas 
par to, ka ir nepieciešami 
atbalsta instrumenti saim-
niecībām, kas atrodas tālāk 
no ostām. Attālums ir šķērslis 
veiksmīgākai lauksaimniecī-
bas nozares attīstībai attālākos 
reģionos. 

Visus saimniekošanas ga-
dus Aldis Ločmelis ir bijis 
aktīvs profesionālā viedokļa 

paudējs, jo lauksaimniecība 
ir viņa sirdslieta, hobijs un 
darbs, tādēļ uzkrātā pieredze 
dod skaidru redzējumu par 
to, kā saimniekot gudri, lai no 
katra lauksaimniecībā izman-
tojamā zemes hektāra spētu 
iegūt maksimāli lielu peļņu. 
Tieši tādēļ Aldis ar domubied-
riem ir nodibinājis kooperatī-
vu “Agro green project”, kura 
galvenā nozare ir zālāju sēklas 
audzēšana un pārstrāde. Lat-
galē nav Zemgales augsnes, 
tādēļ ir jāaudzē tas, kas ir pie-
mērotāks Latgales augsnei 
un klimatam. Zālāju sēklu au-
dzēšana ir viens no veidiem, 
kā gūt lielāku pelņu no hektā-
ra, neieguldot lielus līdzekļus 
minerālmēslos un augu aiz-
sardzības līdzekļos. 

MARIKA ZEIMULE

VIZĪTKARTE
ALDIS LOČMELIS

 ZS “Kotiņi” dibinātājs, 
īpašnieks. 

	Ģimenē trīs bērni: Paula, 
Evelīna un Marks. 

 2012. gadā – Zemkopības 
ministrijas medaļa “Par 
centību” un konkursa 
“Sējējs” veicināšanas 
balva nominācijā 
“Augkopība”. 

 2018. gadā – Atzinības 
krusta III šķira par 
nozīmīgu ieguldījumu 
lauksaimniecības 
attīstībā.

 2019. gadā – Latgales 
Gada balva par 
ieguldījumu Latgales 
tautsaimniecības 
izaugsmē. 

 Pasaules Dabas fonda 
rīkotā konkursa “Gada 
lauksaimnieks Baltijas 
jūras reģionā” uzvarētājs

Aldis Ločmelis: Piemērs mūsdienīgai 
lauksaimniecībai

Janīna Kursīte-Pakule: Par latgaliešu   
                   humoru un nopietnību

Andris Čevers: Par drošību, 
infrastruktūru un uzņēmējdarbību  

Z emnieku saimniecība 
"Kotiņi" ir viena no lie-
lākajām graudaugu 

un pākšaugu sēklu ražošanas 
saimniecībām Baltijā, dibinā-
ta 1992.  gadā. Pašlaik “Kotiņi” 
apsaimnieko 3000  ha zemes, 
tostarp 2222  ha ir sertificēti 
sēklu lauki. Saimniecībā darbs 
tiek nodrošināts 50 strādājoša-
jiem. Arvien plašāk tiek attīstī-
ta pārtikas produktu ražoša-
na no saimniecībā izaudzētā. 
Liela uzmanība tiek pievērsta 
netradicionālu metožu un ino-
vatīvu risinājumu īstenošanai, 
piemēram, ieviešot bezarša-
nas tehnoloģiju, mazinot mi-
nerālmēslu patēriņu un augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanu, 
tādā veidā nodrošinot pārdo-
mātu zemes resursu izmanto-
šanu. Efektivitāte, gudra resur-
su izmantošana, telpiski īsas 
ražošanas ķēdes, bezatlikuma 
saimniecība, jaunu tehnoloģi-
ju ieviešana ar iespējami mazu 
ietekmi uz vidi un cilvēku – tie 
ir atslēgas vārdi, kas arvien 
biežāk būs jālieto, runājot par 
nākotnes izaicinājumiem – arī 
lauksaimniecībā. Apliecinā-
jums Alda ilgtspējīgajai saim-
niekošanai ir uzvarētāja tituls 
Pasaules Dabas fonda rīkota-
jā konkursā “Gada lauksaim-
nieks Baltijas jūras reģionā”.

Aldis Ločmelis ir pieņēmis 
lēmumu pievienoties Nacio-
nālās apvienības komandai, 
jo saredz tās skaidru nostāju 
attiecībā uz lauksaimniecī-
bas nozīmi Latvijā un reģio-
nos.  Bez lauksaimniecības 
Latvija nav iedomājama, tā-
dēļ Aldis ir gatavs strādāt, lai 
šī nozare attīstītos, moderni-
zētos un būtu viena no priori-
tātēm valstī. 

Par darāmo Aldis Ločmelis 
saka: “Uzskatu, ka ar savu pie-
redzi un zināšanām par noza-
ri spēšu nest labumu ne vien 
Latgales lauksaimniekiem, bet 
arī lauksaimniecībai valsts mē-
rogā. Ir skaidri redzama reģio-

Aldis Ločmelis: Ar savu pieredzi 
un zināšanām par nozari spēšu 
nest labumu ne vien Latgales 

lauksaimniekiem, bet arī 
lauksaimniecībai valsts mērogā.

Vairāk nekā divdes-
mit gadus esmu 
dienējis vienā no 
jaudīgākajām valsts 

drošības iestādēm Latvijā, 
plecu pie pleca ar pašaizlie-
dzīgiem Latvijas patriotiem 
aizsargājot Latviju un tās ie-
dzīvotāju intereses. Dienesta 
laikā esmu saņēmis vairākus 
dažādu šķiru un pakāpju ap-
balvojumus gan par priekš-
zīmīgu dienestu, gan par no-
pelniem valsts drošības un 
likumības organizēšanā un 
nodrošināšanā. 

Raugoties uz uzdevumiem 
Saeimā, uzskatu, ka šobrīd Lat-
vijas drošības garants ir esošo 
un jauno militāro aizsardzības 
bāzu attīstīšana Latgales re-
ģionā, aizsardzības un tiesīb-
sargājošo iestāžu jau esošo 
infrastruktūras objektu piln-
veidošana, kā arī jaunu infra-
struktūras objektu veidošana. 
Tas ļaus ne tikai stiprināt esošo 
militāro un drošības kapacitā-
ti, bet arī veicinās vietējās uz-
ņēmējdarbības attīstību, tajā 
skaitā  tūrisma un viesmīlības 
nozares, šautuves, militārās in-
dustrijas attīstību. Būtiski ir re-
ģionā dienošiem tiesībsargā-
jošo iestāžu darbiniekiem celt 

kvalifikāciju un attīstīt attiecī-
gās kompetences. Nepiecie-
šams turpināt attīstīt un ieviest 
koncepciju par attiecīgu spe-
cializēto mācību centru izveidi, 
pilnveidojot esošo infrastruk-
tūru šai jomai. Tāpat arī ilgter-
miņā ir jānosaka šo patriotu 
sociālās garantijas un dienesta 
perspektīvas. Ir jāveido mērķ-
tiecīgāka sadarbība starp re-
ģionālajām Zemessardzes vie-
nībām, mednieku biedrībām 
un tiesībsargājošām iestādēm, 
panākot tādu kopēju sadarbī-
bas formātu, kas atbilst pašrei-
zējai ģeopolitiskajai situācijai. 

Lai izkoptu nācijas patriotis-
ko dzīvesziņu, obligātajā vispā-
rējās vidējās izglītības saturā ir 

nepieciešams iekļaut valsts 
aizsardzības mācību. Ieviešot 
obligāto militāro dienestu vī-
riešiem un brīvprātīgu – sievie-
tēm, tiks dota iespēja jauniem 
Latvijas patriotiem kļūt par nā-
cijas veidošanas mehānismu, 
kā arī sniegs būtisku atspaidu 
ne vien Nacionālo bruņoto 
spēku struktūrvienībām, bet 

arī Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam, Valsts 
robežsardzei, Valsts policijai.  
Stiprinot mūsu valsts austru-
mu robežu, veicināsim Latga-
les reģiona drošību un sociāl-
ekonomisko izaugsmi.

Viens no valstiskās un Lat-
gales reģiona drošības stūr-
akmeņiem ir pārdomāta un 
attīstīta ceļu infrastruktūra, 
kas sevī ietver ceļus, dzelzce-
ļu un arī darbojošos reģionālo 
lidostu. Kravu pārvadājumu 
un ikdienā nepieciešamo pre-
ču un pakalpojumu loģistikas 
jautājums ir svarīgs ne vien mi-
litārās krīzes gadījumā, bet arī 
ikdienas dzīvē un uzņēmējdar-
bības attīstībai kopumā. Sakār-
tota ceļu infrastruktūra veici-
nās Latgales reģiona attīstību, 
piesaistot investīcijas, attīstot 
energoefektivitātes projektus, 
veicinot lauku tūrisma pieeja-
mību un paaugstinot izglītības 
un nodarbinātības līmeni. 

Lai Latgale ar savu spītu, 
ezeraines ainavām, sakrālo 
kultūras mantojumu un vie-
tējo amatnieku darinājumiem 
vienmēr spētu iedvesmot mūs 
lielākiem nākotnes izaicināju-
miem un uzvarām! 

ANDRIS ČEVERS

Jaudaudzus ga-
dus pētu tau-
tas tradīcijas. 

Katrā tradīcijā ir sava daļa no-
pietnības un sava daļa humo-
ra. Krievijas agresija Ukrainā 
un enerģētiskā krīze eiropiešu 
dzīvi padarījušas diezgan ne-
drošu. Ir iemesls nopietnām 
pārdomām, kā dzīvot turp-
māk, par ko arī varat lasīt šajā 
izdevumā. Blakus tam gribu 
pievienot humora un paširo-

nijas artavu, jo latgaliešu spēja 
pajokot rāda, ka no katras ķi-
beles ir atrodama izeja. 

Smiekli ir brīvības, veselības 
un laimes pazīme. Jau senie 
romieši mēdza teikt, ka var 
uzvarēt tautu, kas par visu žē-
lojas un raud, bet jālasās lapās 
no zemes, kur tauta smejas. 
Mūsdienās šķiet, ka smejamies 
mazāk nekā mūsu senči pirms 
simt un vairāk gadiem. Tiesa, 
sievietes joprojām smejas vai-

rāk nekā vīrieši, bet bērni, arī 
jaunieši, – vairāk nekā ļaudis 
brieduma gados. Visvairāk, cik 
varu spriest no 20 gadu fol-
kloras ekspedīciju pieredzes 
Latvijas novados, smaida un 
joko latgalieši. Nav tā, ka latga-
liešiem tikai joki vien prātā, bet 
līdzās pārdomām par nopiet-
nām lietām vienmēr atrodas 
laiks pasmieties par sevi un ci-
tiem. Te daži pastāsti, saklausīti 
Latgalē.

Stiprinot mūsu 
valsts austrumu 

robežu, veicināsim 
Latgales reģiona 

drošību un 
sociālekonomisko 

izaugsmi.

LatgalēLatgalē

BRĪVAJĀ LAIKĀ ANDRIS ČEVERS LABPRĀT CEĻO.

KOPĀ AR SIEVU UN MEITU.
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‣	Uzņēmīgs latgalietis, ga-
tavojoties zirgu skriešanas 
sacīkstēm, savu zirgu iedre-

 sē, ka tad, kad paskubina 
un jāuzņem strauja gaita, 
viņš kliedz “tprū!”, un zirgs 
to saprot. Notiek sacīkstes, 
zirgi uzņem strauju gai-
tu. Uzņēmīgais sāk kliegt 
“tprū!”, uz ko citi zirgi brem-
zē, bet šā zirgs traucas uz 
priekšu un nonāk finišā pir-
mais. (Stāstīja V.B., 2013)
‣	Pieklājīgs latgalietis nekad 

otram neteiks: “Ej d---t!” 
Viņš teiks: “Redzu, ka tu 
tālu tiksi.” (Anonīms)
‣	Lai uz talku ielūdzamajiem 

radiem nerakstītu gari 
un ietaupītu naudu, kāds 
saimnieks telegrammā 
uzrakstījis pavisam kodolī-
gi: “Ols, syudi, tolka.” [Alus, 
mēsli, talka.] (J.St., 2015)
‣	Kaimiņa Jōņs aicynoj mani 

iz sovu jaunū pērti i līlōs: 
“Man 10 cylvāki var iz lōvas 
nūsasēstīs – 4 tai i 4 tai.” 
(S.V., 2015)
‣	Leģionāru anekdote: Īt 

jaunskungs ar jaunkun-
dzi, rudins, stypri vējains 
laiks. Cik tōļi īsi, palīk cīši 
solts. Īrauga krūgu, īt īkšā.

 Saimineica soka: “Man ir 
tikai vīna gulta, bet plota.” 
Obim gribīs gulēt, obi pōr-

soluši. Salīk pa vydu gul-
tai ķisinus [spilvenus] i guļ 
vysu nakti. Pīsaceļās nu rei-
ta, vējš vēļ nav beidzīs, bet 
jōīt vīn tōļōk. Pi krūga tōds 
žūdzeņš, na vysai augsts. 
Jaunkundzei vējš nūraun 
capuri. Jaunskungs, gry-
bādams byut džentlmens, 
soka: “Es tyuleņ pōrkōp-
šu i tavu hūti pajemšu.” 
Jaunkundze: “Da brosnej, 
tu naktī par ķisinu navarēji 
pōrkōpt!” [Beidz, tu naktī 
pār spilvenu nevarēji pār-
kāpt!] (A.Ā., 2021)

‣	Sešdesmitī godi. Aļberts 
brauc ar smogū mašinu. 
Ceļā sateik vacū Pranī-
neiti. Pranīneite īt ar pau-
neņom prīkšā i pakaļā, i 
obōs rūkōs, čut tik īt. Aļ-
berts soka: “Ai, Pranīneit, 
kōp īkšā, es tevi pavešu!” – 

 “Nie nie, dēleņ, man vajag 
mudrōk [ātrāk], es īšu kō-
jom.” (S.K., 2022)

Ko šie pastāsti liecina par 
latgaliešiem? To, ka: 1) lamu-
vārdi dažkārt ir vietā un laikā, 
bet citkārt rupja vārda vietā 

pāridarītāju labāk der pasūtīt 
vienkārši tālāk; 2) ja izdosies 
pārkāpt pār ķisinu, veiksies 
arī pār žogu; 3) dresējot kādu, 
ir vērts padomāt par koman-
dām; 4) ne katrreiz žiglāks sa-
tiksmes līdzeklis ātrāk noved 
pie mērķa; 5) precīzi skaitļi ne 
vienmēr izsaka dziļāko būtību.

Novēlu Latgales un visas 
Latvijas ļaudīm šajās Saeimas 
vēlēšanās saglabāt gan vēsu 
prātu, gan humora izjūtu! 

JANĪNA KURSĪTE-PAKULE,
Saeimas deputāte,

Latvijas Universitātes profesore

Smiekli ir brīvības, veselības 
un laimes pazīme.

nāk!”, ko  nacionāli pārdomā-
tai politikai  tik izmisīgi mēģi-
nāja  piekārt  gan progresīvie 
liberāļi, gan “mazākumtautī-
bu aizstāvji”, ir detonējusi vien 
400 kilometru attālumā aiz 
Medumiem.

Tagad mēs visi maksāsim 
par idejām, ko tik grandiozi 
pieteica partijas, kas nebija 
orientētas uz nacionālas valsts 
interesēm. Tika radītas ļaun-
dabīgas, valstij neizdevīgas 
shēmas, piemēram, termiņuz-
turēšanās atļauju program-
ma. Rezultātā mums ir lielākā 
“piektā kolonna” Eiropā, kas 

atbalsta agresoru, komplektā 
ar supercenu gāzei, elektrībai 
un rekordlieliem siltuma tari-
fa pieaugumiem Rēzeknē un 
Daugavpilī.

Ko šajos apstākļos darīt? 
Latvijai steidzami ir nepie-
ciešama tautsaimniecības 
intensifikācijas politika, kas 
darbojas valsts nacionālajās 
interesēs. Ekonomikas pa-
matprincips nosaka likumsa-
karību starp dzīves kvalitāti 
un resursu, to skaitā darba-
spēka, efektīvu izmantošanu. 
Nepieciešams rūpīgāk pie-
vērsties tautsaimniecības plā-

nošanai un nacionālo resursu 
izvērtēšanai, nosakot, kas ir 
mūsu dzinējspēks, kas – ka-
vēklis. Līdz šim ar dažādiem 
svešvārdiem daudz runāts par 
pievienotās vērtības radīša-
nu, tomēr trūkst konkrētības. 
Ir svarīgi, lai jaunie, spējīgie 
uzņēmēji – programmētāji, 
dizaineri, lauksaimnieki – ne-
izniekotu enerģiju un varētu 
koncentrēties uz svarīgāko – 
savu tirgu. 

MĀRIS IGAVENS, 
Rēzeknes Mākslas un dizaina 
vidusskolas projektu vadītājs,

“Medus foļvarka” īpašnieks

Māris Igavens: Nacionālās 
intereses ir jāliek pirmajā vietā

Laiarī kādus jau-
nus solījumus 
tagad bārstītu 

mūsu politiskie oponenti, tas, 
par ko brīdināja Nacionālā ap-
vienība, diemžēl  ir noticis – tā 
dēvētais “krievu miers” posta 
Ukrainu.  Mīna ar birku “Krievi 

Šogad jūlijā apritēja gads, 
kopš četri novadi apvieno-
jās Balvu novadā. Kas ir bū-
tiskākais, kas paveikts šajā 
laikā?

Balvu novadam kļūstot 
plašākam, viena no manām 
prioritātēm bija maksimāli 
saglabāt pakalpojumu pie-
ejamību tuvāk dzīvesvietām, 
kas arī ir izdevies. Labprāt 
uzklausu viedokli par pašval-
dības darbu un sniegtajiem 
pakalpojumiem. Iedzīvotā-
ju atsauksmes ir būtiskas, jo 
ļauj tiekties uz labākiem re-

zultātiem, kā arī palīdz plānot 
pakalpojumu sniegšanu un 
izmaksas. Tāpat esmu atvērta 
pašvaldības darbinieku ietei-
kumiem.

Kas ir nākamie tuvākie izai-
cinājumi Balvu novadā?

Ņemot vērā situāciju ener-
ģētikas jomā, pašvaldībā sa-
ņemam daudz jautājumu par 
māju renovāciju un siltināša-
nu. Gadiem par to ir debatēts, 
bet daudziem iedzīvotājiem 
nav izdevies nonākt līdz re-
zultātam – siltinātai mājai. 
Pagaidām Balvu novadā gal-
venokārt tiek siltinātas paš-
valdības ēkas un iestādes. 
Mums ir jāveicina mājokļu 
siltināšana, tāpēc iestāšos 
par līdzfinansējumu ēku sil-
tināšanai 85–90 procentu 
apjomā.

Tāpat ir jāstrādā pie ēku 
apsaimniekošanas jautāju-
miem. Pakalpojumi, kas sais-
tīti ar ūdensapgādi un kanali-
zāciju, kā arī apkuri, vienmēr 
būs nepieciešami. Esam kon-
sultējušies ar kaimiņu nova-
diem, kas ir reorganizējuši 
apsaimniekošanas sabied-
rības par sabiedrībām ar ie-
robežotu atbildību. Izman-
tosim iespējas, ko sniegs 
Eiropas Savienības finan-
sējums, un esmu droša, ka 
izdosies laba sadarbība ar 
Ekonomikas ministriju, tur-
pinot iesākto projektu īste-
nošanu.

Kas ir svarīgākie darbi, kas jā-
paveic 14. Saeimai?

Manuprāt, viens no būtis-
kākajiem darbiem ir pilnīga 
pāreja uz mācībām valsts va-

lodā. Noteikti ir jāturpina Na-
cionālās apvienības iesāktais 
un jāpalielina atbalsts ģime-
nēm ar bērniem, jāturpina 
mājokļu garantiju program-
ma un programma “Balsts”, 
kas daudzbērnu ģimenēm 
dod iespēju saņemt finan-
sējumu mājokļa būvniecībai 
vai iegādei. Ir maksimāli jā-
sekmē valsts atbalsts mā-
jokļu energoefektivitātes 
paaugstināšanā. Jālīdzsvaro 
reģionu izaugsme, lai Lat-
galē būtu vairāk labi ap-
maksātu darbavietu. Drošī-
bas jomā ir svarīgi stiprināt 
austrumu pierobežu visos 
iespējamajos veidos. Visbei-
dzot – ir jāturpina veidot lat-
visko un latgalisko kultūrvidi 
un jānodrošina finansējums 
kultūras objektiem.

LAIMA MELKINA

Man kā cilvēkam, kas visu 
dzīvi saistīts ar izglītību, 
kultūru, mūzikas indus-

triju, būtu jāraksta par šīm lie-
tām, bet šodien, kara apstākļos, 
manas prioritātes ir mainīju- 
šās – ir jādomā par Latvijas un 
Latgales drošību, par valstisku-
mu un nedalāmību, par pilso-
nisko drosmi un lojalitāti, par 
pierobežas stiprināšanu, par 
galveno, jo, ja nebūs drošas ro-
bežas un pierobežas, ja nebūs 
lojālu pilsoņu, nebūs ne izglītī-
bas, ne kultūras, ne visa pārējā.  

Pēc 30 neatkarības gadiem 
redzam, kāds mums ir kaimiņš, 

kas mums draud, kādi esam 
savā zemē. Latvija nav vienota, 
mūsu vidū ir daudz valstij nelo-
jālu iedzīvotāju. Diemžēl visvai-
rāk tas skar Latgali gan vēstu-
risku, gan ģeogrāfisku apstākļu 
dēļ, jo robežojamies ar divām 
agresīvām valstīm – Krieviju un 
Baltkrieviju. Notiek karš, mēs 
nevaram ilgāk ne gaidīt, ne 
cerēt, ka šī problēma atrisinā-
sies pati. Daugavpili apmek-
lēja Valsts prezidents Egils 
Levits, lai iedrošinātu vietējos 
iedzīvotājus uz patriotiskām 
rīcībām, lai parādītu savu at-
balstu Latgales attīstības kon-
tekstā. Taču vai no prezidenta 
puses sekoja tālāka rīcība Lat-
gales drošības kontekstā? Val-
dībai, Saeimai būtu jāizstrādā 
skaidra programma drošības 
un attīstības nodrošināšanai 
valsts pierobežā, Latgalē. Kas 
te būtu darāms?
‣	Stingrāku likumu pieņem-

šana attiecībā uz kara sla-

vinātājiem un naida kurinā-
tājiem. Ir arī pienācis laiks 
padomāt, vai Saeimā un 
pašvaldībā var strādāt valstij 
nelojāli deputāti.
‣	Tiesībsargājošo institūciju 

darba kāpināšana valsts aiz-
sardzības virzienā.
‣	Televīzijas, radio un interne-

ta kanālu, kas saistīti ar kara 
un melu propagandu, slēg-
šana. 
‣	Izglītības ieguve valsts va-

lodā. Latgales vispārējās 
izglītības un profesionālās 
ievirzes skolu un kultūras 
iestāžu saglabāšana izglītī-
bas, kultūras, valodas, valsts 
drošības aspektā.  
‣	Latvijas Televīzijas un Lat-

vijas Radio programmu 
pieejamības nodrošināšana 
visā Latgales pierobežā.
‣	Lielāka darba algas koefi-

cienta piemērošana Latga-
les pašvaldību un valsts ies-
tādēs strādājošajiem.   

‣	Finansējuma plūsmas kā-
pināšana Latgales kultūras, 
izglītības, biznesa projek-
tiem kā svarīgam kultūr-
vides attīstības aspektam 
(piemēram, Oskara Stroka 
brīvdabas koncertzāles 
celtniecība Daugavpilī, Vie-
nības dārza un vides ob-
jekta “Latvijai – 100” izveide 
Daugavpilī). 
‣	Kvalitatīvas infrastruktū-

ras nodrošināšanas Latga-
lē programmas izveide un 
tās realizācija: sakārtoti ceļi, 
dzelzceļš, Daugavpils lidos-
tas celtniecība.
‣	Jaunu valsts un pašvaldības 

iestāžu un biznesa objektu 
izveide un attīstība Latgalē.
‣	Valsts aizsardzības objek-

tu izveide un stiprināšana 
Latgalē, ieskaitot NATO kara 
bāzes ierīkošanu. 

AIVARS BROKS,
Staņislava Broka Daugavpils 

Mūzikas vidusskolas direktors

AIVARS BROKS: PAR LATGALES DROŠĪBU, 
VALSTISKUMU UN DROSMI 
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Aija Mežale: Jāstiprina latviskā 
un latgaliskā kultūrvide
Ar kādiem izaicinājumiem sastopas Balvu novadā un kas būtu jāpaveic 
14. Saeimai? Par to sarunā ar AIJU MEŽALI, Balvu novada pašvaldības 
deputāti, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju un uzņēmēju.

LatgalēLatgalē

FOLKLORAS EKSPEDĪCIJAS DALĪBNIEKIEM RUDZĀTOS NOSLĀPA 
BRAUCAMAIS, KO NĀCĀS VILKT.
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Stiprināsim Latviju, 
stiprinot Latgali

DROŠĪBA
‣	Lai stiprinātu valsts austru-

mu pierobežu, kāpināsim 
cilvēkresursu un finanšu 
ieguldījumu izglītības un 
medicīnas jomā, Valsts ro-
bežsardzes, Valsts policijas, 
Valsts ieņēmumu dienesta 
muitas iestāžu, Pārtikas un 
veterinārā dienesta sadar-
bībā un citās Latgalei svarī-
gās jomās.
‣	Sekmēsim Latvijas piero-

bežā jaunu valsts aizsardzī-
bas objektu izveidi un pri-
vātā biznesa projektus.
‣	Stiprinot kontroli interne-

ta telpā, preses un grāma-
tu tirdzniecībā, novērsīsim 
pretvalstiska, naidīga sa-
tura izplatīšanu Latgalē. 
‣	Nodrošināsim ilgtspējīgu 

finansējuma sistēmu  Lat-
gales informatīvās telpas 
attīstībai.
‣	Iestāsimies par Latvijas Ra-

dio un Latvijas Televīzijas 
Latgales studijas paplašinā-
šanu un rosināsim izveidot 
valsts finansētu radioprog-
rammu latgaliešu valodā.
‣	Noteiksim par pienākumu 

demontēt atlikušos pa-
domju okupāciju slavinošos 
objektus un pārdēvēt PSRS 
rusifikācijas laikā ieviestos 
vietu nosaukumus. 

LABKLĀJĪBA, 
EKONOMIKA
‣	Paaugstināsim minimālo 

pensiju bāzi un iestāsi-
mies par valdības politiku, 
kas vairo senioru labklājī-
bu.
‣	Finansiāli atbalstot  saim-

nieciskās darbības uzsāk-
šanu, sekmēsim aizbrau-
kušo iedzīvotāju interesi 
par atgriešanos Latgalē. 
‣	Palielināsim mājokļu 

pieejamību ģimenēm ar 
bērniem. Turpināsim at-
balstīt jaunos vecākus, 
nodrošinot bērnudārza 
pieejamību, finansējumu 
bērna pieskatīšanai mā-
jās. Nodrošināsim sociālās 
stipendijas, studiju kredī-
ta dzēšanu, lielāku bērna 
kopšanas pabalstu.
‣	Iestāsimies par samazinātu 

PVN likmi Latvijai raksturī-
giem pārtikas produktiem 
un ēdināšanas nozarei. 
‣	Atbalstīsim inovatīvu teh-

noloģiju ieviešanu atjau-
nojamās enerģijas un videi 
draudzīgu izejvielu ražoša-
nai no vietējās biomasas 
un lauksaimniecības atli-
kumvielām.
‣	Turpināsim attīstīt biz-

nesa un tehnoloģiskos 
inkubatorus sinerģijā ar 

industriālajiem parkiem 
un uzņēmējiem, veicinot 
jaunu tehnoloģiju izstrā-
di sadarbībā ar Latgales 
reģiona augstskolām un 
koledžām.
‣	Atbalstīsim un attīstīsim uz 

Nacionālo bruņoto spēku 
un NATO bruņojuma ap-
gādi orientētus ražošanas 
uzņēmumus.  
‣	Iestāsimies par valsts atbal-

sta programmu finansēju-
ma palielināšanu, paredzot 
grantus Latgales reģiona 
jaunajiem uzņēmējiem.

IZGLĪTĪBA
‣	Pilnībā pabeigsim pāreju 

uz mācībām valsts valodā 
visos izglītības līmeņos.
‣	Saglabāsim skolu tīklu 

(arī vidējās un augstākās 
profesionālās izglītības 
posmā) pierobežas terito-
rijā, nosakot papildu 10% 
finansējumu valsts dotā-
cijai pedagogu darba ap-
maksai.  
‣	Rūpēsimies par Latgales 

augstskolu attīstību un 
starptautisko konkurēt-
spēju.
‣	Risināsim pedagogu jautā-

jumus Latgalē, nodrošinot 
sabalansētu darba slodzi 
ar taisnīgu atalgojumu.

‣	Nodrošināsim mūzikas un 
mākslas profesionālās ie-
virzes izglītības program-
mu finansēšanu.

KULTŪRVIDE 
UN VALODA
‣	Nodrošināsim Latviešu 

vēsturisko zemju un kul-
tūrtelpu attīstības plāna 
ieviešanu.
‣	Palielināsim valsts fi-

nansējumu kultūras, 
izglītības un Latgales 
nemateriālās kultūras sa-
glabāšanai.
‣	Turpināsim nodrošināt lat-

galiešu rakstu valodas ap-
gūšanas iespējas Latgales 
skolās.
‣	Stiprināsim latgalisko kul-

tūrvidi un vietējo identitā-
ti, nodrošinot valsts atbal-
stu nozīmīgiem kultūras 
un sakrālajiem projektiem 
un pasākumiem.
‣	Veidosim solidāru atbildī-

bu starp valsti un pašval-
dībām Dziesmu un Deju 
svētku kustības nodroši-
nāšanā. 
‣	Kāpināsim finansējumu 

nozīmīgiem Latgales kul-
tūras un izglītības projek-
tiem Daugavpilī, Balvos, 
Rēzeknē, Preiļos un cit-
viet. 

EDMUNDS TEIRUMNIEKS
Saeimas deputāts, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas profesors un vadošais 
pētnieks, biedrības “Latvijas Inovatoru 
apvienība” valdes loceklis1

MARIKA 
ZEIMULE

Kultūras ministra biroja 
vadītāja, biedrības 
“Latgales tradicionālās 
kultūras centrs 
“Latgaļu sāta”” valdes 
priekšsēdētāja

2

MĀRIS 
IGAVENS

Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolas 
projektu vadītājs

7

TATJANA 
KOKINA

SIA “Fitnesa mācību 
centrs” vadītāja

12

AIVARS 
BROKS

Staņislava Broka 
Daugavpils Mūzikas 
vidusskolas direktors, 
Daugavpils orķestra 
“Daugavpils Sinfonietta” 
vadītājs

3

OSKARS 
BABRIS

SIA “Best Partnership” 
valdes loceklis

8

ANDRIS 
ČEVERS

Pašnodarbinātais

13

ALDIS 
LOČMELIS

Zemnieku saimniecības 
“Kotiņi” īpašnieks

4

JANĪNA 
KURSĪTE-PAKULE

Saeimas Mandātu, ētikas 
un iesniegumu komisijas 
priekšsēdētāja, Latvijas 
Universitātes profesore

9

MAIJA 
SPŪLE

Līvānu novada domes 
deputāte

14

PĒTERIS 
ROŽINSKIS

Preiļu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

5

ANDREJS 
FAIBUŠEVICS

SIA “Artillerry Clinical 
Consulting” 
pilnvarnieks

10

ILGA 
POKŠĀNE

Preiļu novada kultūras 
nama vadītāja

15

AIJA 
MEŽALE

Balvu novada domes 
deputāte, Izglītības, kul-
tūras un sporta komitejas 
priekšsēdētāja, Nacionālās 
apvienības Balvu nodaļas 
vadītāja, SIA “Ananass” 
grāmatvede

6

ANNA 
ZĪMELE

Valsts ieņēmumu 
dienesta vecākā muitas 
uzraudze

11

JĀZEPS 
KORSAKS

Daugavpils reģionālās 
slimnīcas ārsts narkologs, 
Rēzeknes valstspilsētas 
domes deputāts

16

vīnā volūdā: Latgolas izaugsmei
11 .    saraksts
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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?
ATSKAITE PAR NACIONĀLĀS APVIENĪBAS 13. SAEIMAS PROGRAMMAS IZPILDI

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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AIJA MEŽALE JĀŅU PRIEKŠVAKARĀ. 
SPĀRU SVĒTKI ŠĶŪNIM.

KULTŪRAS MINISTRS NAURIS PUNTULIS, MARIKA ZEIMULE UN AIVARS 
BROKS STAŅISLAVA BROKA DAUGAVPILS MŪZIKAS VIDUSSKOLĀ.

ALDIS LOČMELIS AR SIEVU UN MEITĀM.

MARIKA ZEIMULE LATGALES TRADICIONĀLĀS 
KULTŪRAS CENTRĀ "LATGAĻU SĀTA".

TATJANA KOKINA.

ANDRIS ČEVERS CEĻOJUMĀ. PĒTERIS ROŽINSKIS UN ILGA POKŠĀNE CEĻĀ UZ DZIESMU SVĒTKIEM.

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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