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ĪSI UN KODOLĪGI

AKTUĀLI

Vai zināji,
ka…?

‣

‣

13. Saeimas sasaukuma sākumā Nacionālā
apvienība ierosināja un
panāca, ka deputātiem
līdz pat sasaukuma beigām bija būtiski zemāka
alga, nekā to paredzēja
likums. Tas tika rosināts
kā simbolisks solidaritātes pasākums.
Vēsturiski ņemt valdībā
prokrieviskos spēkus bija
gatavas arī partijas, kas
šobrīd to solās nedarīt.
To, ka Putina partijas sabiedrotie Latvijā neiekļuva valdībā, nodrošināja
Nacionālā apvienība.
Nacionālā apvienība ir
pārstāvēta 37 pašvaldībās,
kas ir ģeogrāfiski visplašākā pārstāvniecība no
visām partijām. Tās biedri vada Siguldas, Talsu,
Ogres, Smiltenes un Bauskas novada pašvaldību.

‣

Nacionālā apvienība ir
vienīgā Saeimas f rakcija, kas balsojumos neizmanto krāsainās kartītes
vai norādes ar īkšķi. Deputāti darbam gatavojas
un balso patstāvīgi.

‣

Pakāpeniska skolu pāreja uz mācībām valsts
valodā dažādu izglītības
ministru un premjeru vadībā ir notikusi lēni, negribīgi un ar neatlaidīgu
Nacionālās
apvienības
spiedienu.
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Nacionālajai apvienībai ir aktīva jaunatnes organizācija, kas mūsdienu politiskajā vidē ir retums. Katru gadu
jaunieši pulcējas patriotiskos un izglītojošos semināros un rīko dažādus pasākumus. Plašākais jauniešu
organizētais pasākums ir 18. novembra lāpu gājiens,
kas tradicionāli pulcē desmitiem tūkstošu dalībnieku.

‣

Nacionālā apvienība bija
vienīgā partija koalīcijā,
kas balsoja pret 40 miljonu eiro piešķiršanu tā dēvētajai ebreju kopienai,
kā arī balsoja pret Civilās
savienības likumu.

‣

Pateicoties Nacionālās apvienības uzstājībai, Latvijai raksturīgiem augļiem,
ogām un dārzeņiem šobrīd tiek piemērota PVN
samazinātā 5% likme. Tas
stiprina vietējo ražotāju
konkurētspēju un iedzīvotājiem ļauj iegādāties svaigu un veselīgu pārtiku lētāk. Nākotnē pazemināta
PVN likme būtu jāpiemēro
arī svaigām zivīm un gaļai,
olām un pienam.

‣

Nacionālā apvienība nodrošina to, ka Latvijā netiek ieviesta plaša lētā
darbaspēka
imigrācija
no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā.

‣

‣

Laikā, kad Nacionālā apvienība vada Kultūras
ministriju, nacionālais
kino piedzīvojis lielāko
izaugsmi kopš neatkarības atjaunošanas, bet
kultūras nozarē valsts
iestādēs strādājošie piedzīvojuši straujāko algas kāpumu.
Nacionālā apvienība informatīvus
izdevumus
veido regulāri, nevis
atceras par vēlētājiem
tikai pirmsvēlēšanu laikā. Žurnāls “Nacionālā
Neatkarība” ir izdevums
ar senām tradīcijām,
kas reģistrēts masu informācijas līdzekļu reģistrā līdzīgi kā kioskos
nopērkamās avīzes un
žurnāli. Izdevums iznāk
vairākas reizes gadā,
un ikvienam ir iespēja
to abonēt un bez maksas saņemt savā pastkastītē.

R

eklāmas speciālisti izrādīja zināmu skepsi par
šī žurnāla izdošanu. Tik
daudz teksta cilvēkus neinteresējot. Varot iztikt ar plakātiem,
nelieliem bukletiem un radio
džingliem. Izvēlējāmies nepaklausīt. Katram, kurš vēlas
iedziļināties, saņemt atskaiti
par paveikto un plānoto, uzklausīt izvērstākus kandidātu
viedokļus, šīs iespējas ir jānodrošina.
Nacionālās apvienības moto
14. Saeimas vēlēšanās ir “Vienā
valodā”. Pirmkārt, tāpēc, ka tas
ir simbols mūsu pamatvērtībām – valodai, kultūrai, identi-

Nacionālās apvienības valdes loceklis Roberts Zīle,
pateicoties savai kompetencei un politiskajai aktivitātei, ir pirmais politiķis
no Baltijas valstīm, kas
kļuvis par Eiropas Parlamenta viceprezidentu.
Pēc ilgstošas Nacionālās
apvienības uzstājības
beidzot ir panākta Termiņuzturēšanās atļauju
programmas
faktiska
likvidācija.

‣

Vēl īsu brīdi pēc Krievijas
iebrukuma Ukrainā Nacionālā apvienība bija vienīgā
partija, kura balsoja par izmaiņām Darba likumā, kas
aizstāv latviešu jauniešu
tiesības darbavietā runāt
latviski. Tikai pēc atkārtota
mēģinājuma un sabiedrības noskaņojuma maiņas
Saeimas vairākums tieši
šos pašus likuma grozījumus vēlāk tomēr atbalstīja.

‣

Nacionālā apvienība sadarbojas ar daudzām
organizācijām, kas iestājas par nacionālām un
konservatīvām vērtībām,
piemēram, Latvijas Politiski represēto apvienību,
Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, Latviešu virsnieku apvienību, organizāciju “Daugavas Vanagi
Latvijā” un daudzām citām, arī Latvijas Vīru biedrību, kas šobrīd atkārtoti
mudina parakstīties par
ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Parakstīties var elektroniski
tīmekļa vietnē www.latvija.lv/pv vai jebkurā pašvaldībā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
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‣

Nacionālā apvienība panāca, ka ģimenes valsts
pabalsts šogad pieauga vairāk nekā 220 tūkstošiem ģimeņu. Tas ir
pēdējā desmitgadē lielākais finansiālais piešķīrums ģimeņu atbalstam
gadā, turklāt tikai viens
no daudziem ģimenes
atbalsta
pasākumiem,
kas ieviesti, pateicoties
Nacionālajai apvienībai.
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tātei – un mūsu mērķim – latviskai Latvijai. Otrkārt, tāpēc,
ka valsts vadītājiem ir jārunā
vienā valodā ar saviem cilvēkiem. 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 starpniecību. Nododam to jūsu vērtējumam.
Cieņā
IZDEVUMA
“NACIONĀLĀ NEATKARĪBA”
KOMANDA

Uz priekšu – par spīti grūtībām

L

atviju tāpat kā visu attīstīto pasauli sagaida
grūts, lielu izaicinājumu
pilns laiks. Ģeopolitiskā nestabilitāte, energoresursu tirgus 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 instrumentus sabiedrībai. Ja Latvijas valdībā strādās prasmīgi,
pieredzējuši profesionāļi – un

Nacionālās apvienības rindās
tādi ir –, tad ar izlēmīgu rīcību
globālos satricinājumus izdosies pārdzīvot mazāk sāpīgi.
Esmu apņēmies panākt,
lai cilvēki un valsts runātu
vienā valodā. Proti, lai politiķi
pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas ieklausītos savos
vēlētājos. Tā, kā tas izdodas
Latvijas labākajām pašvaldībām. Pirms trīspadsmit
gadiem siguldiešiem solīju
izveidot Siguldu par labāko
dzīvesvietu Latvijā. Tagad
man ir labi padarīta darba

sajūta. Sigulda ilgus gadus ir
bijusi vienīgā pilsēta Latvijā,
kur iedzīvotāju skaits stabili
pieaug, un aptaujās tā vairākkārt atzīta par mīlētāko pilsētu Latvijā.
Ikvienu politisko lēmumu
pieņem cilvēki. Nevis abstrakta sistēma, bet cilvēki –
katrs ar savām vērtībām un
interesēm. Šajos trauksmainajos laikos ir izšķiroši svarīgi,
kādu cilvēku rokās atdodam
varas grožus. Pat vienas vēlēšanas var izmainīt Latviju
līdz nepazīšanai. Tāpēc aici-

nu visus piedalīties vēlēšanās
un izdarīt savu izvēli atbildīgi, neuzķeroties uz populisma āķiem, kas sola ātrus un
vienkāršus risinājumus visām
problēmām.
Nacionālās
apvienības
mērķis ir izveidot Latviju par
labāko dzīvesvietu Baltijā. Tāpēc es vēlos radīt komandu,
kas veido energopatstāvīgu,
militāri labi sagatavotu valsti
ar labu veselības aprūpi, kvalitatīvu izglītību un konkurētspējīgu biznesa vidi, kas rūpējas par atbalstu ģimenēm
un strādā pie sociālās nevienlīdzības 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 nerunājam. 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 pašapziņa un kopīgu vērtību
pamats. Un mums tā ir latviska Latvija.
UĢIS MITREVICS,
Siguldas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs,
Nacionālās apvienības
premjera amata kandidāts
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bīt viņu ciešo ģeopolitisko
draudzību ar ASV? Ja tas bija
žests, tad rupjš un aizvainojošs pret tām latviešu un ne
tikai latviešu ģimenēm, kas
bija cietušas no padomju režīma. Viņu ciešanas tika noniecinātas iepretim okupācijas laikā ieceļojušu veiklu
darboņu interesēm. Vēl vairāk – paši cietušie un ģimenes maksās šo “kompensāciju” no savas nodokļu naudas.

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.
Reti kurš apšauba, ka Nacionālā apvienība ir par latvisku Latviju. Partijas kritiķi
gan teic, ka latvisku Latviju
uz maizes nevar uzsmērēt
un vairāk būtu jāpievēršas
sociāli ekonomiskajiem jautājumiem.
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 Nacionālā apvienība ļoti daudz ir
izdarījusi, lai cilvēki dzīvotu labāk: panākusi lielus ieguldījumus tautsaimniecībā, samazinājusi PVN vietējo pārtikas
produktu grupām, regulāri
izcīna arvien jaunus atbalstus
ģimenēm ar bērniem… Es domāju, ka šī kritika drīzāk ir tāpēc, lai nevajadzētu atbalstīt
mūsu nacionālo politiku.
Kas tieši netiek atbalstīts?
Gadiem ilgi skolu pāreja
uz mācībām valsts valodā
bija tabu. Tāpat uzturēšanās

atļauju tirdzniecības apturēšana, Krievijas propagandas
ierobežošana, krievu valodu
nezinošu jauniešu aizstāvība
darba tirgū… Nemaz nerunājot par okupācijas simbolu
aizvākšanu vai taisnīgu attieksmi pret latviešu leģionāriem.
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 sabiedroto. Daudzi pēkšņi grib
izskatīties ļoti nacionāli. No
otras puses, sabiedroto aktivitāti pamatā nosaka divas
lietas – Ukrainas karš un vēlēšanu tuvums. Vēl nesen šajos
balsojumos Nacionālā apvienība bija viena pati un regulāri dabūja uzklausīt ironiju
par “krievi nāk”. Nav ilūziju
par to, ka, mainoties aktualitātēm, atkal var mainīties arī
sabiedroto uzskati.

Vai redzat partijas, ar kurām varat sadarboties ilgtermiņā?
To, ar ko jāsadarbojas, nosaka vēlēšanu rezultāti. Attiecīgi meklējam, ar kuru no
ievēlētajiem ir iespējams atrast salīdzinoši vairāk kopīgā
un kuru pozīcijas nav atklāti
pretvalstiskas. Tiesa, pretvalstiskie spēki vismaz parāda uzreiz un atklāti, kas viņi
ir. Grūtāk ir ar sabiedrotajiem,
kas, no vienas puses, teicas
iestājamies par konservatīvismu, bet, no otras puses, balso
par Civilās savienības likumu,
kas piesmej Satversmes un
mūsu kultūras vērtības, vai arī
par 40 miljonu atdošanu pašpasludinātai ebreju kopienai.
Abos jautājumos Nacionālā
apvienība bija vienīgā koalīcijas partija, kas balsoja pret.
Tie miljoni ebreju kopienai
tika argumentēti kā draudzīgs žests ASV.
Poļi šādu žestu nerādīja, bet vai kāds var apšau-

Nacionālajai apvienībai pārmesta arī atrašanās vienā
koalīcijā ar šādiem partneriem. Vai nebūtu bijis labāk
palikt opozīcijā?
Ja raudzītos egoistiski, tas
varētu būt kārdinoši. Deputātiem opozīcijā algas ir tādas pašas, bet darba daudz
mazāk. Turklāt opozīcijā var
balsot vienmēr populāri, jo
ne par ko nav jāuzņemas atbildība. 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, mēģinājumus Latviju atvērt masveida imigrācijai, kā arī aiztikt
Valsts valodas un Pilsonības
likumu. Ja Nacionālā apvienība kādā brīdī aizcirstu durvis
un atstātu koalīciju, tad to
izveidotu kopā ar “Saskaņu”
redzamā vai neredzamā veidā. Neredzamā nozīmē, ka to
nosauktu par mazākuma valdību, bet faktiski trūkstošās
balsis meklētu jebkur, kur tās
var dabūt, un par balsīm kaut
kas tiktu prasīts pretī.
Nacionālā apvienība vairākkārt ir novērsusi “Saskaņas” nonākšanu valdībā.
Vai 14. Saeimā šāda iespējamība joprojām ir reāla?
Bīstamība ir ļoti liela, un es
paskaidrošu, kādā veidā. Ar
katrām nākamajām vēlēšanām balsotāju aktivitāte ma-
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IK GADU NACIONĀLĀ APVIENĪBA PULCĒ JAUNIEŠUS IZGLĪTOJOŠĀ UN SPORTISKĀ VASARAS SEMINĀRĀ.

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 vairākumu. Nav šaubu, ka pilsoņu
vidū prokrieviski noskaņoto ir
izteikts mazākums. Bet, ja vēlēšanās piedalās, piemēram,
40% balsstiesīgo, tad šis mazākums mobilizējoties var kļūt
par ietekmīgu uzvarētāju.
Vai “Saskaņa” varētu šādu
mobilizāciju veikt? Pēc kara
viņu reitingi kritās.
Sākumā kritās, tagad diezgan strauji atgūstas. Bet līdzās “Saskaņai” par iekļūšanu
Saeimā reāli cīnās vēl divas
prokrieviskas partijas: Latvijas
Krievu savienība un “Stabilitātei”. Kopā šīs partijas pārklāj plašu krieviski noskaņoto
pilsoņu spektru. “Saskaņa” –
nedaudz mērenākus, Latvijas
Krievu savienība – izteiktus
putinistus, kamēr Rosļikova
“Stabilitātei” orientējas uz gados jauniem krieviski runājošiem 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 “Saskaņas”, un “Progresīvos”, kuri,
manā vērtējumā, ir vienkārši
mūsdienu komunisti. Tas viss
kopā izskatās ļoti bīstami.

Ko darīt cilvēkiem, kas šādu
scenāriju nevēlas pieļaut?
Manuprāt, ir par maz ar atbildīgu 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 aktivitātes, 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 nepazīšanai. 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 pārkrievošanai nav izdevusies visiem.
Ikvienam, kurš to saprot vai
vēl sapratīs, vēlēšanās ir jāizdara ļoti droša izvēle bez jebkādiem eksperimentiem.
Par ko balsot tiem, kuri
kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas 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 plusiem un svītrojumiem. Pierādījies, ka mūsu vēlētājs šajā
ziņā rīkojas gudri un atbildīgi
un šo iespēju ļoti aktīvi izmanto. Es gribētu pēc izslēgšanas
metodes saukt citas alterna-

Vienas vēlēšanas
var izmainīt
Latviju līdz
nepazīšanai.
Piederība Rietumu
ģeopolitiskajai
telpai nav nekas,
kas notiek pats
par sevi.
tīvas, bet katrā situācijā man
pretī ir balsojumi un līdzšinējā
pieredzē piedzīvotais, kāpēc
es neieteiktu to darīt. Ir partijas, kam ir risks palikt aiz piecu procentu barjeras. Ir tādas,
kuru vērtības darbā ļoti ietekmēs ievēlēto deputātu sastāvs, bet to nekad nevar droši
prognozēt. Ir tādas, kuras būs
nacionāli konservatīvas tikmēr, 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 atbildīgākā izvēle.
Nacionālās apvienības premjera kandidāts ir Siguldas
novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics. Kāpēc
tieši šāda izvēle?
Siguldas novadu uzskatu
par vienu no tām pašvaldībām, kas var kalpot par paraugu ideālajai Latvijai. Lie-

LAIKI IET, BET VĒRTĪBAS PALIEK. KOPĀ
AR POLITIKAS VETERĀNU JURI DOBELI.

liski demogrāfiskie rādītāji,
latviskums, laba izglītības,
kultūras un sporta pieejamība, vide un tūrisms, mūsdienīgais apvienots ar cieņu pret
pagātni. Sigulda ir latviskas
un plaukstošas Latvijas mikromodelis, un Uģa Mitrevica nopelns tajā ir izšķirošs. Premjerministram 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 raugies ar optimismu?
Esmu ne tikai deputāts,
bet arī vecāko klašu skolotājs
un trīs dēlu tēvs. Ar jauniešiem saskaros daudz, tādēļ
zinu, ka viņos ir liels potenciāls godam turpināt mūsu
Latvijas stāstu cauri laikiem.
Bet nekas nenotiks pats no
sevis. Ir jārūpējas par informācijas telpu, par kultūras
dzīvi, īpaši kino, par izglītības
sistēmu… Gan valsts vadītājiem, gan katram no mums
jārāda jaunajai paaudzei, kādas ir mūsu cieņpilnās attiecības ar saviem senioriem.
Mēs šeit neesam uz četriem
gadiem un arī ne uz vienu paaudzi. Mēs, latvieši, te esam
uz mūžīgiem laikiem. Ar tādu
apziņu būtu jādzīvo un jāstrādā katram politiķim.
LAIMA MELKINA
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Kāpēc esi Nacionālajā apvienībā?
Esmu šajā partijā, jo tādas
vērtības kā latviskums un latviska Latvija pēc neatkarības
atjaunošanas ilgi tika atstātas novārtā. Par to pat tā kā
kaunējās runāt… Ļoti skaidri
izšķirties lika nacionāļu kampaņa par pāreju uz izglītību
valsts valodā.

“Mēs jutāmies novērtēti,”
teica šīs vasaras Dziesmu
svētku Eslingenā un Minesotā rīkotāji, atzīmējot jūsu
“īsās un asprātīgās uzrunas”. Droši vien palīdz jūsu
skatuves pieredze?
Jā, studiju laikā apguvu
skatuves runu, bet, nopietni
runājot, jau kopš pirmās dienas kultūras ministra amatā
esmu izvirzījis sev striktu apņemšanos – nezaudēt cilvēcisko stāju. Neciešu garas un
tukšas runas, formālas, bieži
vien kāda cita uzrakstītas.
Nav noslēpums, ka politikā
ar tādām mēdz aizrauties, un
tas ir nožēlojami. Vēl vairāk –
tas degradē politisko vārdu.
Sešus gadus Rīgas domē biju
opozīcijas deputāts, bet viss
krasi mainās, kad no kritizētāja jākļūst par lēmumu pieņēmēju. Patiesībā viss ir tieši
tā, kā Renāra Kaupera dziesmā: “..un es zinu, neviens
manā vietā to nedziedās.”
Atslēgas vārds ir atbildība. Es
nekad nesaku: “Es vadu kultūras nozari,” bet gan: “Esmu
atbildīgs par kultūras nozari.”
Jā, esmu gandarīts par sava
darba rezultātu, man nav iemesla sev kaisīt pelnus uz
galvas. Aizvadītajos trīsarpus
gados padarīto darbu saraksts ir gana garš.

Kādas ir trīs galvenās vērtības tavā dzīvē?
Mēdz teikt, ka mēs visi nākam no bērnības. No šodienas skatupunkta novērtēju,
ka mani vecāki un tuvinieki
bērnu vērtību skalas augšgalā
prata ielikt pārliecību, ka neatkarīga Latvija ir milzīga vērtība, ka jābūt tās cienīgiem.
Mans tēvs un vecāmāte deportāciju uz Sibīriju piedzīvoja
divreiz, un es nekad neaizmirsīšu viņu stāstīto par dzīvi svešumā, Latviju un mājas redzot
tikai sapņos.
Otrs mantojums: novērtēju, ka mani vecāki spēja manī
ielikt stiprus latviskuma pamatus. Uz tiem varu balstīties
arī šodien. Man latviskums
saistās ne tikai ar valstiski simboliskām, bet arī ikdienišķām
lietām, vecāsmātes sirds siltumu, kas ģimenē ietvēra mūs
visus.
Vai ģimene atbalstīja tavu
iesaistīšanos politikā?
Var teikt, ka politikā mani
ievirzīja tēvs, kurš vienmēr
sekoja līdzi visām norisēm. Atmoda un Latvijas neatkarības
atgūšana bija viens no augstākajiem punktiem viņa dzīvē. Žēl, ka viņš vairs nepieredz
Pārdaugavas monstra nojaukšanu, jo tā ir mūsu valsts
okupācijas un pazemojuma
novākšana publiskajā telpā!
Viņš to ļoti gaidīja. Jau kopš
piektās Saeimas vēlēšanām
mēs vienmēr esam balsojuši

AR UKRAINAS PREZIDENTU VOLODIMIRU ZELENSKI KIJIVĀ 24. MARTĀ.

par partiju, kas pārstāv nacionālo politiku, mums nekad
nav bijis jādiskutē, par ko balsot. Un vēlēšanas vienmēr bija
kopīgs ģimenes pasākums.
Kāds ir tavs lielākais personīgais sasniegums?
Mans lielākais personīgais
sasniegums ir mana meita
Regīna Anna. Es ļoti lepojos ar
viņu. Ar viņas personību, drosmi, lepnumu, intelektu. Zinu,
ka viņa nekad nenodos.
Tavi vaļasprieki?
Vairāk ir zināmi tādi mani
vaļasprieki kā grāmatu lasīšana un klasiskās mūzikas klausīšanās, bet viena no manām
izklaidēm ir arī ziemas peldēšana. To īpašo enerģiju un
ledainā ūdens sajūtu pazīst
tikai zinātāji!
Ar ko Latvija var lepoties visvairāk?
Ar to, ka Latvijas ļaudis, sastājoties garā paaudžu ķēdē,
Latviju ir iecerējuši, dibinājuši,
kopuši, diemžēl zaudējuši, pēc
tam atjaunojuši un noturējuši.
Nostiprinājuši Eiropā un NATO
un nesīs Latviju nākamībā.

Mazs vēlētāju
skaits
var nozīmēt to,
ka Saeimā iekļūst
vairāk Krievijas
atbalstītāju.

Tikšanās, ko nevari aizmirst?
Visspilgtāk atmiņā paliks
tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Krievijas karaspēka aplenktajā Kijivā
mēnesi pēc kara sākuma. Lepojos, ka mēs, baltieši, bijām
pirmie parlamentu priekšsēdētāji, kas devās uz Kijivu pēc
kara sākuma. Tikšanās ar Zelenski Kijivā bija mirklis, kad
sajūti: esi pašā vēstures mezglu punktā un stāvi blakus vislielākajai varonībai. Zelenskis
ir kļuvis par paraugu, kādam
izšķirošos brīžos ir jābūt valstsvīram.
Ko paliekošu tev ir izdevies izdarīt?
Lepojos, ka šis Saeimas
sasaukums daudzko izdarījis
rekordīsā laikā. Esam pieņē-

muši virkni likumu Ukrainas
atbalstam, valsts aizsardzības
spēju stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajam atbalstam.
Kā Saeimas priekšsēdētāja ik
gadu dodos uz Lesteni, lai pateiktu paldies mūsu leģionāriem par to, ka cīnījās par Latviju. No politiskās varas puses
šis paldies vēl nav pateikts
pietiekami skaļi. Godinot
Satversmi, tās 95. gadadienā
Saeimas sēžu zālē atjaunojām vēsturiskās plāksnes,
uz kurām lasāmi pirmie divi
Satversmes panti.
Esmu gandarīta par bīskapa un politiķa Jāzepa Rancāna
portreta atklāšanu Saeimas
priekšsēdētāju fotogalerijā.
Viņš darīja ļoti nozīmīgu darbu
mūsu valstiskuma turpinātības nostiprināšanā gados, kad
Latvija bija okupēta.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Ejot uz Saeimas vēlēšanām,
atvediet sev līdzi krietnu pulciņu draugu, domubiedru,
līdzgaitnieku! Ir būtiski, kurš
nākamajā Saeimā un valdībā
lems Latvijas likteni, un mazs
vēlētāju skaits var nozīmēt to,
ka Saeimā iekļūst vairāk Krievijas atbalstītāju.
Redzam, ka šobrīd aktivizējas grupējumi, kas atklātāk
vai slēptāk darbojas austrumu
virzienā, iecerot sadarbību ar
Krieviju. Ir pseidopolitiķi, kas
koķetē ar neitralitāti, apgalvojot, ka Krievijas brutālajā karā
pret Ukrainu neesot nevienā
pusē. Tie ir latviskas, neatkarīgas, brīvas Latvijas pretinieki.
Saeimā tiek pieņemti visi
svarīgākie likumi un lēmumi,
tāpēc ir svarīgi, lai vairākumu
veidotu politiskie spēki, kas
stiprina Latviju kā Eiropas Savienības un NATO valsti, nevis
virza tuvāk antidemokrātiskajai Krievijai.
DACE BALODE

Garš un arī ļoti daudzveidīgs.
Jā, koncertzāle ir tikai
viens, peripetijām bagātākais,
projekts. Pirmais padarītais
lielais darbs bija Brīvības pieminekļa īpašumtiesību un
apsaimniekošanas jautājumu
sakārtošana. Politikā jau biju
pieredzējis, kā šie jautājumi
burtiski tiek mētāti no vienas
instances uz otru, kā neviens
nebija gatavs uzņemties atbildību par mūsu svētumu. Te
atkal nonākam pie vārda “atbildība”, un es toreiz paziņoju,
ka uzņemos to, apzinoties,
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Nauris Puntulis:
Es mīlu Latviju, tai dodot
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Ināra Mūrniece:
Ir svarīgi, kurš lems Latvijas likteni

Rīgā

ka būs daudz sarežģījumu.
Esmu gandarīts, ka Brīvības
piemineklis beidzot vairs nav
“bezsaimnieka manta”, tas ir
Kultūras ministrijas pilnā atbildībā.
Dzirdēts sakām, ka Nauris
Puntulis ir visu laiku labākais kultūras ministrs, un
iemesls tam droši vien ir arī
tas, ka esat izkarojis līdz šim
lielāko valdības finansējumu nozarei…
Tā droši vien varētu būt
teicis arī mans šoferis, jo pēc
iespējas bieži uz darbu dodos
ar velosipēdu! Un noteikti
būs arī tādi, kam esmu līdz
šim sliktākais ministrs. Katrā ziņā, man nav pieņemami
lietas darīt formāli, visam ir
jābūt loģiski pamatotam. Savulaik pats esmu saskāries
ar ierēdņu vīzdegunību un
formālām atbildēm un rīcību. Tas ne vien bojā nervus,
bet, galvenais, grauj uzticību
valsts pārvaldei. Esmu devis
sev solījumu nekad tā nerīkoties un ceru, ka man tas ir
izdevies.

Aizvadītajos
trīsarpus gados
padarīto darbu
saraksts
ir gana garš.
Nesen atkal skanēja jūsu izauklētā “Usmas saulrieta sonāte” – koncerts Usmas ezera vidū.
Šogad jau septīto reizi, ar
izciliem māksliniekiem, izcilā
gaisotnē. Kāda operas kolēģe
teica: “Tā ir maza ideālā pasaule.” Mākslinieki dāvina koncertu, skatītāji pateicībā dāvina
ziedus no sava dārza un pašceptas plātsmaizes, raksta aizkustinošas pateicības vēstules.
Un tomēr – līdzsvars starp
“ideālo pasauli” un pragmatisko, proti, naudu, ir jāatrod,
priekšā daudz, ļoti daudz darbu… Vai jūtat spēku, vēlēšanos un apņēmību turpināt?
Tas ir izaicinājums – uzņemties atbildību būt mi-

nistram.
Būt
ministram
pandēmijas laikā – dubults
izaicinājums. Būt atbildīgam
par kultūras nozari, kas pandēmijas laikā tika visvairāk ietekmēta, – trīskāršs izaicinājums. Esmu ar to ticis galā, un
tas dod man spēcīgu pamatu
apņēmībai šo darbu turpināt.
Raivis Dzintars pirms vienpadsmit gadiem mani uzaicināja piedalīties “Visu Latvijai”
kampaņā par izglītību vienā –
valsts – valodā… Vajadzēja
vienpadsmit gadus un diemžēl arī karu Ukrainā, lai šo lēmumu beidzot pieņemtu. Es
vēlos būt klātesošs turpmākajos politiskajos procesos,
lai tas beidzot tiek īstenots
dzīvē.
“Usmas saulrieta sonāte”
ir labs piemērs tam, ka mīlēt
nozīmē ne tikai baudīt, bet
arī dot. Mēs visi mīlam savu
Latviju, tāpēc ir svarīgi apzināties, kas ir tas, ko katrs
varam dot, lai mūsu valsts
plauktu un zeltu. Esmu centies dot to labāko un gribu
turpināt dot – mīlot.
LAIMA MELKINA

FOTO: IEVA ĀBELE, SAEIMA

Kas nacionāls ir ārpolitikā, ārlietu darbā?
Nacionālās intereses. Tās
ārpolitiku caurauž visos virzienos, visās valstīs un visos
laikos. Latvijas atzīšanu de iure
panāca izcili diplomāti, kas par
visu augstāk turēja Latvijas
intereses. Arī vēlāk ārpolitiskā
tālredzība nodrošināja, ka okupācijas gados Latvija turpināja
pastāvēt de iure. Spēcīga diplomātija panāca to, ka mēs šodien esam Eiropas Savienībā
un NATO. To, cik liela ir ārpolitikas nozīme, šodien redzam
Ukrainā.
Kas nosaka to, kuras ir tās nacionālās intereses, kas jāaizstāv uz pasaules skatuves?
Ārpolitikā pastāvīgas ir tikai pārmaiņas. Latvijas ārpolitikai ir jāmainās līdzi laikam,
paturot pašu galveno – Latviju, kurā mēs esam brīvi, kur
skan latviešu valoda. Tā vienmēr ir bijusi Nacionālās apvienības prioritāte. Kādu brīdi ārpolitikā bija meklējumu laiks.
Lai cik dīvaini tas skanētu,
šā gadsimta lielākās krīzes –
pandēmija un Krievijas uzsāktais karš Ukrainā – mums
palīdzēja atkal atrast savus

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

PIE GLEZNAS “TAUTAS VEIDOTS KAROGS” SAEIMAS NAMA BALSOŠANAS ZĀLĒ.

TRĪS BALTIJAS VALSTU PARLAMENTU ĀRLIETU KOMISIJU PRIEKŠSĒDĒTĀJI
VAŠINGTONĀ, UZSTĀJOTIES AR ZIŅOJUMU ASV KONGRESA HELSINKU
KOMITEJAI. ŠĀDS PAGODINĀJUMS LATVIJAS PARLAMENTĀRIEŠIEM
IZRĀDĪTS PIRMO REIZI.

Ārpolitikā pastāvīgas ir tikai pārmaiņas.
orientierus un, gribētos teikt,
arī mugurkaulu.
Sarežģītākā starptautiskā
situācija prasa Latvijas ārpolitikas paplašināšanu, jaunu
virzienu un sadarbības formu
meklēšanu. Ir jāmeklē draugi
un vistuvākie sabiedrotie, ar
kuriem kopā mūsu balsij līdzi
izskan vesels koris. Pirms četriem gadiem uzsvēru, ka Eiropas Savienības ietvaros mums
būtu cītīgāk jāsadarbojas ar
tām valstīm, ar kurām mums
ir līdzīgas intereses.

Un? Vai draugus – savu kori –
esam atraduši?
Jāsaka, ir veicies pat labāk, nekā bija gaidīts. Pēdējo 30 gadu laikā ne reizi
vien Baltijas valstu savstarpējā
sadarbība vairāk izpaudās kā
sāncensība – draudzīga, bet
tomēr. Paradoksāli, bet tieši
Covid-19 pandēmijas laikā izdevās nodibināt un izveidot,
iespējams, vienu no savstarpēji ciešākajām “minialiansēm”
parlamentārās diplomātijas ietvarā starp Latviju, Lietuvu un

Kā ar Rietumiem?
24. februāris bija kā auksta
ūdens šalts, kas izpurināja
mūsu Rietumeiropas sabiedrotos no ilūzijām, no ilgstoša relatīva miera radītā lēnīguma. Tieši
todien ar Lietuvas un Igaunijas
kolēģiem bijām vizītē Vašingtonā, lai ar ziņojumu uzrunātu
vienu no nozīmīgākajām komitejām ASV Kongresā – Helsinku
komiteju. Bijām aicināti dalīties
ar Baltijas pieredzi Krievijas “savaldīšanā”.
Kāpēc uzskatāt, ka Krievijas
uzsāktais karš ir tas, kas palīdzēja mums atrast sevi?
Vēsture ir pierādījusi, ka spējam izkļūt no visgrūtākajām
situācijām, kad pret pārspēku
vienojusies visa tauta ar vienu
kopīgu mērķi. Mierīgos ūdeņos
mērķus atrast mēdz būt grūtāk. Līdz ar Krievijas iebrukumu
Ukrainā mūsu mugura – vismaz
starptautiskā kontekstā – iztaisnojās. Mēs spējām būt ātri,
izlēmīgi, pieņemt lēmumus, no
kuriem citkārt, iespējams, “noraustītos”. Redzot, ko Krievija
dara, cik netaisnīgi tas ir, mēs –
sabiedrība un valdība – apzinājāmies savu atbildību rīkoties un
nebaidīties. Nepieļaut ļaunumu.
Kā justies droši, dzīvojot kaimiņos ļaunumam?
Domāju, ka latvieši, paraugoties apkārt bez aizspriedumiem un dusmām, saprot, ka
daudz ir sasniegts un ka ar pamatīgu darbu varam uzbūvēt
izcilu valsti. Esam drošībā, runājam vienā valodā, esam šeit, –
izturēsim arī šo ziemu!
LAIMA MELKINA

RITVARS JANSONS
Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Patstāvība, neatlaidība,
mērķtiecība.
Tava ģimene?
Esmu precējies.
Interesants dzīves fakts?
Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
dokumentēšana filmā “Nesalauztie”.
Tavi vaļasprieki?
Mūzikas klausīšanās. Atsvaidzinu arī akordeona spēli.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Nacionālā apvienība ir vienīgais politiskais spēks Latvijā,
kas īstenojis un īstenos politiku tā, lai te būtu patiesi nacionāla valsts.
Tava devīze?
“Ja latvietis esi, tad nenokar
galvu!” (Nacionālo partizānu
nelegālais izdevums “Kurbads”,
15.10.1945.)
Personīgais sasniegums?
Pateicoties galvenokārt manam darbam un neatlaidībai,
Latvijas sabiedrība var iepazīties ar savulaik nepieejamajiem Valsts drošības komitejas
dokumentiem.
Ar ko Latvija var lepoties visvairāk?
Ar savu cauri grūtiem
laikiem
saglabāto
kultūras mantojumu. It sevišķi ar

ĢIRTS LAPIŅŠ

AR MEITU PATRĪCIJU.

PIKETĀ PIE SAEIMAS NAMA, ATBALSTOT GROZĪJUMUS LATVIJAS
OKUPĀCIJAS MUZEJA LIKUMĀ, KAS PAREDZĒJA PIEŠĶIRT MUZEJA
ĒKAI UN PADOMJU OKUPĀCIJAS UPURU PIEMIŅAS MEMORIĀLAM
NACIONĀLO INTEREŠU OBJEKTA STATUSU.

Dziesmu un Deju svētku tradīcijas nepārtrauktību.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Ir
jāsaglabā
Latvijas
valstiskums, tas jāattīsta un
jānodod nākamajām paaudzēm.

Tavs novēlējums vēlētājiem?
Esiet aktīvi politikā!
Mīļākā latviešu dziesma?
Jāņa Lūsēna “Dejo jel lēnāk”
ar Māras Zālītes vārdiem no
rokoperas “Sfinksa” (“..to, ko
tu sēsi, to tu arī pļausi..”).

IEVA SILIŅA
Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Ģimene. Tradīcijas. Zinātnē
bāzētas inovācijas.
Tava ģimene?
Divu dēlu mamma.
Interesants dzīves fakts?
Esmu bijusi viceprezidente “EUROdoc” – organizācijā,
kas jau 20 gadus pārstāv visas Eiropas jaunos zinātniekus.
Tavi vaļasprieki?
Latvijas dabas iepazīšana,
kvalitatīva literatūra un virtuālās realitātes risinājumi.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Kopīgas vērtības – mūsu
valsts, tās drošība, valoda un
kultūra, atbalsts ģimenēm,
saudzīga attieksme pret dabu.
Un, protams, es degu par Latvijas izaugsmi caur zinātni un
kvalitatīvu izglītību.
Tava devīze?
Balstoties tradīcijās, radīt
paliekošas vērtības nākotnei.
Personīgais sasniegums?
Manu dēlu panākumi. Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā
paveiktais valsts zinātnes vides
sakārtošanā.
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Rihards Kols: Nacionālās
intereses ārpolitikā

Igauniju. Nu jau darbojamies kā
labi ieeļļots mehānisms, spējam ar vienotu vēstījumu un
balsi savām prioritātēm paraut
līdzi vairāk sabiedroto, nekā ierasti sagaidītu. Savstarpēji koordinējam pozīcijas, apmaināmies ar ziņām, sadarbojamies
ar kolēģiem no Eiropas, ASV,
Kanādas. Beidzot ir radusies sajūta, ka patiešām esam sabiedrotie – tā pa īstam. Spējam rast
kopsaucējus, definēt prioritātes
un stingri tās pārstāvēt.

Rīgā
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AR “EURODOC” KOMANDU.

Ar ko Latvija var lepoties visvairāk?
Ar saviem cilvēkiem – radošiem, stipriem, čakliem. Mēs
esam talantu lielvalsts!
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Jānodrošina
adekvāts
f inansējums zinātnei, izcila izglītība katram bērnam
un jāmazina birokrātija,

sākot uzticēties līdzcilvēkiem.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Vēsu prātu un kritisku domāšanu, dodoties uz vēlēšanām!
Mīļākā latviešu dziesma?
Man nav mīļākās dziesmas,
bet es dievinu Frenka Sinatras
repertuāru Daumanta Kalniņa
izpildījumā.

Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Latviska Latvija, godīgums, cilvēcīgums.
Tava ģimene?
Meita Patrīcija, kurai pašlaik ir pieci gadi.
Interesants dzīves fakts?
Kļuvu par zemessargu, lai
savu satraukumu pēc 24. februāra ievirzītu konstruktīvā
gultnē un sagatavotos sagaidīt ienaidnieku, ja tas atnāktu
arī uz Latviju. Lai būtu noderīgs Latvijai X stundā.
Tavi vaļasprieki?
Futbols, grāmatas.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Tikai Nacionālā apvienība
konsekventi iestājas un dara
visu iespējamo, lai mūs tuvinātu latviskai Latvijai. Papildu
aspekts – godīgums. Nekad
nav nācies vilties.
Tava devīze?
Radi pievienoto vērtību!
Atdod lietas, procesus, projektus labākā stāvoklī, nekā
tos saņēmi.
Personīgais sasniegums?
Ar neatlaidīgu darbu iestājos un pabeidzu labāko
ekonomikas
augstskolu
Baltijā – Rīgas Ekonomikas
augstskolu jeb Stokholmas
Ekonomikas augstskolu Rīgā.
Strādāju globālās auditorkompānijās “Ernst & Young”
un “KPMG”, esmu Nacionālās
apvienības Rīgas nodaļas vadītājs. Tas ir izaicinājums – vadīt un motivēt lielāko Nacionālās apvienības nodaļu.
Ar ko Latvija var lepoties
visvairāk?
Ar mūsu spēku, izcīnot un
nosargājot brīvību. Mēs esam
lieliska valsts ar talantīgiem
cilvēkiem, mūsu uzdevums ir
palīdzēt viņiem attīstīties.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Latviska Latvija, Rīga bez
krievu valodas.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Taisnu mugurkaulu un
pašapziņu, jo latvietis – tas
skan lepni. Apzināties, ka mēs
esam patiesie šīs zemes saimnieki.
Mīļākā latviešu dziesma:
“19. divīzijas dziesma”, “Lilioma dziesma”, “Dzimtā valoda”.

Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Dievs. Ģimene. Latvija.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Nacionāli konservatīva
arhitektūra ir labākā, lai latviešu nācija droši celtu savas kopīgās mājas – Latvijas
valsti – 21. gadsimtā. Tādēļ,
ka šīs arhitektūras avots
ir visas tās patiesās, labās,
skaistās un svētās vērtības
un lietas, kuras no senčiem
esam saņēmuši mantojumā un kuras kā kopumu
vienā valodā saucam par
Latviju.
Personīgais sasniegums?
Katrs labs nodoms, ko
man uzticētais politiskais
un sabiedriskais kalpojums
ir palīdzējis īstenot Latvijas
tautas kopīgam labumam.
Ar ko Latvija var lepoties
visvairāk?
Ar Latvijas ģimenēm –
mātēm, tēviem un bērniem.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Katram no mums jārūpējas, lai Satversmē ierakstītā
valstiskā misija – latviešu
nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšana un attīstība
cauri gadsimtiem – turpinātu īstenoties.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
“Dievs, svētī Latviju:
zemi, cilvēkus, valodu,
dziesmu un ticību,
godaprātu un darba
tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
dari mūs brīvus,
garā un pateicībā,
cilvēka vārda cienīgus
latviešus
Tēvzemē un pasaulē.”
(Velta Toma)
Mīļākā latviešu dziesma?
“Vakarjunda” un “Mana
dziesma”.

Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Mana ģimene, tauta un neatkarīga Latvijas valsts.

DZIESMU SVĒTKOS.

Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Latviskums, godīgums,
mūsu valsts drošība.
Tavi vaļasprieki?
Sports – skriešana. Man
patīk maratona un pusmaratona distances, esmu pieveikusi arī divus ultramaratonus – 50 km. Patīk pārgājieni,
dziedāšana – jau vairākus
gadus dziedu korī un esmu
divu pēdējo Dziesmu svētku
dalībniece.
Dalība “Prāta spēlēs”, kur
kopā ar komandu regulāri
esam labāko trijniekā, grāmatu lasīšana un ceļošana.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Man vienmēr ir bijuši
tuvi Nacionālās apvienības
mērķi. Virsmērķis – latviska
Latvija – ir pašsaprotams,
taču tas jāaizstāv un par to
jācīnās ik dienu. Arī ģimenē
no mazotnes man ieaudzināts patriotisms. Nacionā-

EDVARDS RATNIEKS
Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Ticība, cerība, mīlestība.
Interesants dzīves fakts?
Ar sievu Mariju Luīzi iepazināmies Nacionālajā apvienībā, jo mūs vieno dzimtenes mīlestība un vēlme
strādāt tās labā, tādēļ abi
kandidējam Saeimas vēlēšanās kopā kā ģimene.
Tavi vaļasprieki?
Dzimtas māju atjaunošana Latgalē.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Kad vadīju Latvijas Studentu apvienību, ar Nacionālo apvienību izveidojās laba
sadarbība. Mums ir ļoti tuvas
latviskās vērtības, un Raivis
Dzintars uzaicināja mani pievienoties komandai.
Tava devīze?
Par taisnīguma uzvaru,
lai dzīvotu, augtu un kuplotu mūsu tauta un tēvu
valoda!
Personīgais sasniegums?
Nosargātas budžeta vietas studentiem.
Ar ko Latvija var lepoties
visvairāk?
Latvija mums visiem ir
devusi iespēju piedzimt visskaistākajā vietā virs zemes.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Lai ikvienā Latvijas vietā
latvieši varētu justies kā savas tautas mājās – latviskā
Latvijā.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Piedalīties vēlēšanās, ci-

DZINTARS MOZGIS

GINTA VILCĀNE

lai “Saskaņas” koruptīvajai
un prokrieviskajai valdīšanai
Rīgā tiktu pielikts punkts.
Ar ko Latvija var lepoties
visvairāk?
Ar Dziesmu un Deju svētku fenomenu un varonīgajiem latviešu karavīriem.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Ir jāpanāk pilnīga enerģētiskā neatkarība no Krievijas, jāveic daudzdzīvokļu
namu siltināšanu, jānodrošina izglītība un darba vide
valsts valodā, jāveicina latviešu atgriešanās dzimtenē
un tautas skaitliskais pieaugums.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Novērtēt tos, kas nemaina savu politisko pārliecību
un paliek uzticīgi nacionālajām vērtībām.
Mīļākā latviešu dziesma?
Mani vienmēr aizkustina
Mārtiņa Brauna “Saule, Pērkons, Daugava”.

lajai apvienībai ir skaidra
ideoloģija un principialitāte valstij svarīgākajos jautājumos – valoda, kultūra,
valsts drošība.
Tava devīze?
Gribu, varu, daru, jo tikai
neatlaidībā rodas panākumi!
Ar ko Latvija var lepoties
visvairāk?
Latvijas vērtība bija, ir un
būs tās cilvēki ar savu raksturu, apņēmību, degsmi par
savu valsti, tautu un kultūru.
Tieši pateicoties mūsu cilvēkiem, mums ir Dziesmu un
Deju svētki.
Mums ir sportisti, kas godam nes Latvijas vārdu pasaulē, mums ir krietni cīnītāji, kuri pašlaik lej sviedrus un
cīnās kopā ar ukraiņiem.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Lai gan esam daudz sasnieguši, it īpaši pēdējos gados, pie sasniegtā nedrīkst
apstāties, jo valsts katru dienu ir jāizcīna no jauna, sevišķi tagad, kad ir tik nestabila
ģeopolitiskā situācija.
Joprojām nevaram lepoties ar izbūvētu žogu uz
Latvijas un Baltkrievijas robežas.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Esiet aktīvi un aizejiet nobalsot! Jums ir ekskluzīvas
tiesības un iespēja veidot
valsti labāku, drošāku, ekonomiski spēcīgāku, īstenojot mūsu visu kopējo virsmērķi – latvisku Latviju.
Mīļākā latviešu dziesma?
Latviešu spēka dziesmas,
kora dziesmas, it īpaši dižgara Jāzepa Vītola “Gaismas
pils”.

ALEKSANDRS
KIRŠTEINS

KOPĀ AR SIEVU MARIJU LUĪZI.

tādi izvēli mūsu vietā izdarīs
kāds cits. Ļoti ceram uz jūsu
uzticību un atbalstu.

Mīļākā latviešu dziesma?
“Saule, Pērkons, Daugava”.

Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Ģimene, tauta, valsts.
Tava ģimene?
Esmu precējies, un man
ir trīs dēli.
Interesants dzīves fakts?
Piedzimšana.
Tavi vaļasprieki?
Laivošana un makšķerēšana.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Biju Latvijas Nacionālās
neatkarības kustības biedrs,
jāturpina iesāktais.

AR MAZMEITĀM ELZU UN LĪBU.

Rīgā
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APCEĻOJOT LATVIJU.

Interesants dzīves fakts?
Esmu ieguvusi starptautiskās buru kuģu vadītāja
tiesības.
Tavi vaļasprieki?
Kordziedāšana, burāšana, gleznošana plenērā.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Septiņpadsmit gadu vecumā pievienojos “Visu
Latvijai!”, vēlāk kopā ar
“Tēvzemei un Brīvībai”/
LNNK dibinājām Nacionālo
apvienību. Šeit veidojušies
mani dzīves uzskati, nostiprinājušās latviskās vērtības. Tā ir vieta, kur kopā
ar domubiedriem politiski
virzīt un aizstāvēt latviešu
tautas intereses.
Tava devīze?
“Bez mīlestības nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir
mazs.” (Imants Ziedonis)
Personīgais sasniegums?
Biju ievēlēta divos Rīgas
domes sasaukumos. Strādājot opozīcijā, veicinājām,

FOTO: NO PERSONĪGĀ ARHĪVA

IEVA HOLMA
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JURĢIS KLOTIŅŠ
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STARPTAUTISKĀ MEDICĪNAS KONFERENCĒ VĪNĒ ŠOPAVASAR.

Trīs galvenās vērtības tavā
dzīvē?
Dzīvība, darbs, dzimta.
Tava ģimene?
Tie esam mēs – es un mana
dzīvesbiedre.
Interesants dzīves fakts?
Esmu strādājis visos veselības aprūpes posmos: sāku
kā iecirkņa bērnu ārsts laukos un ķirurgs rajona slimnīcā, turpināju kā ķirurgs Bērnu
klīniskajā slimnīcā, tad vadīju
to, esmu strādājis Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestā par ekspertu, kļuvu
par Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru un
ierēdni valsts pārvaldē.
Tavi vaļasprieki?
Pavadīt laiku ar tuvākajiem,
muzicēšana, kustība dabā,
medicīniskās zināšanas, vēsture.
Kādēļ esi Nacionālajā apvienībā?
Lai censtos darīt Latviju labāku un veselīgāku!

Tava devīze?
Vienmēr censties darīt labāk!
Personīgais sasniegums?
Kopā ar kolēģiem 15 gadu
laikā panācām kvalitatīvas izaugsmes lēcienu bērnu slimnīcā.
Ar ko Latvija var lepoties
visvairāk?
Ar centīgiem cilvēkiem,
kas mīl savu valodu, zemi un
valsti.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Jāpanāk, lai cilvēka mūžs
un veselība tautas apziņā
būtu augstākās vērtības.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Aicinu jūs ticēt labajam,
darba tikumam, latviskajām
gara mantām, veselīgai dzīvesziņai un Latvijas valsts nākotnei!
Mīļākā latviešu dziesma?
Jāzepa Vītola “Gaismas
pils”.

Tava devīze?
“Latvija nav vairs ne sapņi,
ne nopūtas, Latvija ir darbs
un cīņa!” (K. Skalbe)
Ar ko Latvija var lepoties
visvairāk?
Ar talantīgiem cilvēkiem
visās jomās – no mūzikas līdz
kvantu fizikai.
Svarīgākais, kas Latvijā vēl
jāpaveic?
Jāstiprina latviska Latvija.
Tavs novēlējums vēlētājiem?
Atšķirt graudus no pelavām.
Mīļākā latviešu dziesma?
“Nevis slinkojot un pūstot”.

11.

saraksts

vienā valodā: ar Latviju

1 INĀRA MŪRNIECE

2
NAURIS
PUNTULIS

3
RIHARDS
KOLS

Kultūras ministrs

Saeimas deputāts,
Ārlietu komisijas
priekšsēdētājs

8
IEVA
HOLMA
Saeimas priekšsēdētāja biroja vadītāja

Zemkopības ministra
padomnieks

14
JĀNIS
ARNIS
Pašnodarbinātais

GINTA
VILCĀNE

16

15
OLGA
BERGA
Ukrainas centra jauniešiem un bērniem
Latvijā vadītāja, Latvijā dzīvojošo ukraiņu
biedrību konfederācijas “Viche” valdes
locekle

JĀNIS
DERUMS
VSIA “Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Salaspils kodolreaktora dozimetrists

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas vecākais
konsultants, Saeimas
deputāta Edmunda
Teirumnieka palīgs

Uzņēmējs, Dārzciema
apkaimes biedrības
vadītājs

Jūrmalas
valstspilsētas domes
deputāts

26

27

DACE
BALODE

Rīgas domes
deputāts, nodibinājuma “Baznīcu nakts
fonds” valdes loceklis

VINETA
STOLERE

Saeimas
priekšsēdētājas
padomniece

Pilsoņu Kongresa fonda valdes loceklis

JURIS
STAHOVSKIS

ROBERTS
SPRUČS

Latvijas Nedzirdīgo
savienības Iepirkumu
un projektu nodaļas
vadītāja, Ekonomikas
un kultūras augstskolas docente, Baltijas
Starptautiskās akadēmijas vadošā pētniece

28
ILMĀRS
GEIBA

ANDRIS
ŠVALBE

Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes
slimnīcas ārsts

29
MARIJA LUĪZE
RATNIECE

“If apdrošināšana”
kvalitātes nodrošināšanas speciālists

SIA “NĪA Nami”
namīpašumu
pārvaldnieks

32

Latvijas Darba devēju konfederācijas
sociālās drošības,
veselības aprūpes un
nodokļu eksperts

Uzņēmējs,
SIA “JS Projekts”
valdes priekšsēdētājs

31

30
ANNA AMANDA
STOLERE

ROMĀNS
TILLERIS

Kultūras ministra
palīdze

JURĢIS
MEŽENIEKS
SIA “Kreatīvs
Nosaukums” valdes
loceklis

34

33
SARMĪTE
VALAINE
SIA “MAN-TESS
Tranzīts” biroja
vadītāja, kvalitātes
sistēmas vadītāja,
lietvede, personāla
speciāliste

EDGARS
JANSONS

Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktora
vietnieks izglītības
jomā

ATIS
GRIDJUŠKO
Saeimas deputāta Jāņa Iesalnieka
palīgs, Nacionālās
apvienības jauniešu
organizācijas valdes
loceklis

35
EDVĪNS
GINTERS

SIA “LEX & FUTURUS”
valdes loceklis

19

18
ZIGURDS
STRĪĶIS

AIJA
SANNIKOVA

25

24

Latvijas Nacionālās
operas un baleta
kora māksliniece,
Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas
senatore

13
PĒTERIS
LEIŠKALNS

Saeimas deputāts

23

7

12

17
JĀNIS
RATKEVIČS

ROLANDS
PARASIGS-PARASIŅŠ

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas vecākā
eksperte Pašvaldību
departamentā

ALEKSANDRS
KIRŠTEINS

Slimību profilakses
un kontroles centra
direktora vietnieks
sabiedrības veselības
un profilakses jautājumos, Rīgas Stradiņa
universitātes profesors, bērnu ķirurgs

22

21

JURĢIS
KLOTIŅŠ

Nacionālās apvienības
Rīgas nodaļas vadītājs,
Mežciema apkaimes
biedrības vadītājs

11
DZINTARS
MOZGIS

Juriste, Rīgas
Šķīrējtiesas tiesnese

6
ĢIRTS
LAPIŅŠ

Rīgas domes deputāte,
Valsts prezidenta padomniece zinātnes un
izglītības politikas jautājumos, ekonomikas
ministra padomniece
inovāciju un digitalizācijas jautājumos

10

9
EDVARDS
RATNIEKS

5
IEVA
SILIŅA

Saeimas deputāts,
Kultūras ministrijas
parlamentārais
sekretārs

MĀRIS
KAMINSKIS

Saeimas priekšsēdētāja

4
RITVARS
JANSONS

20

38
ERNESTS
MEŽALS
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību,
transporta un aeronautikas fakultātes,
Medicīnas inženierijas
un fizikas programmas
3. kursa students

PĒTERIS
RAKŠTIS

Uzņēmējs, Nacionālās
apvienības Rīgas
nodaļas valdes
loceklis

39
ROBERTS
ĶIPURS
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vēstures
skolotājs, Vēstures
un sociālo zinību skolotāju biedrības valdes
loceklis

37

36
Būvstrādnieks,
Nacionālās apvienības
Rīgas nodaļas valdes
loceklis

NILS
VEIDEMANIS
Uzņēmējs,
SIA “Sidrabe Vacuum”
valdes priekšsēdētājs

PROGRAMMA

PAVEIKTAIS

‣
‣

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.

Augoša Latvija
‣

‣

‣
‣
‣

‣

‣
‣

‣
‣

Turpināsim atbalstīt jaunos vecākus, nodrošinot bērnudārza pieejamību, tajā skaitā finansējot bērna
pieskatīšanu mājās; ar sociālajām
stipendijām, studiju kredīta dzēšanu, lielāku bērna kopšanas pabalstu.
Palielināsim mājokļa pieejamību ģimenēm ar bērniem, ieviešot
nomu ar izpirkumu ekonomiskā
tipa privātmājām uz pašvaldības
zemes.
Iestāsimies par mērķētas atbalsta sistēmas 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 pārtikas produktiem un ēdināšanas
nozarei.
Ar investīciju fonda un digitalizācijas
programmu atbalstu veicināsim preču un pakalpojumu eksporta pieaugumu, kā arī produktivitātes kāpināšanu.
Sekmēsim zinātnes, inovāciju un
uzņēmējdarbības sadarbību.
Stiprināsim LIAA reģionālo biznesa inkubatoru tīklu, atvieglosim
birokrātiskās prasības mājražotājiem.
Ar industriālo parku attīstību un mājokļu būvniecību stimulēsim darbavietu pieejamību reģionos.
Turpināsim samazināt darbaspēka
nodokļus.

‣

‣
‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Paplašināsim energoefektivitātes atbalsta programmas, īpaši dzīvojamo
māju siltināšanai. Veicināsim enerģijas pašražošanu.
Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanu īstenosim tā, lai stimulētu valsts
ekonomisko attīstību.
Lai kāpinātu mazo un vidējo ražojošo lauku saimniecību konkurētspēju,
nodrošināsim tām īpašu atbalstu gan
tiešajos atbalsta pasākumos, gan ar
valsts garantijām kredītlīnijas programmas veidā.
Iestāsimies par sabalansētu darba
slodzi un taisnīgu atalgojumu pedagogiem.
Pilnveidosim vispārējās izglītības
satura metodisko atbalstu.
Atbalstīsim virzību uz bezmaksas
augstākās izglītības pieejamību Latvijas studentiem.
Vismaz par 20% palielināsim labā
stāvoklī esošu ceļu īpatsvaru.
Pilnveidosim remigrācijas atbalsta
pasākumus, padziļināti sadarbosimies ar tautiešiem ārvalstīs.
Veicināsim sabiedrības digitālo
prasmju uzlabošanu un padarīsim
efektīvākus valsts sniegtos pakalpojumus.

Droša Latvija
‣

‣

Stiprināsim transatlantisko sadarbību NATO ietvaros. Iestāsimies pret
Eiropas drošības un ārlietu politikas
federalizāciju.
Panāksim Latvijas neatkarību no
Krievijas energoresursiem, nodrošinot sašķidrinātās dabasgāzes pie-

‣
‣
‣
‣
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Turpināsim pāreju uz mācībām
valsts valodā visos izglītības līmeņos, sākot no bērnudārza.

‣

‣

‣

‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

‣

Pilnībā pabeigsim pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos.
Atbalstīsim latviešu īpatsvara pieaugumu Latvijā.
Novērsīsim mēģinājumus Latvijā
masveidīgi iepludināt imigrantus.
Noteiksim par pienākumu pašvaldībām likvidēt atlikušos padomju okupāciju 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 kultūrizglītības procesu un attīstīt profesionālās
mākslas infrastruktūras projektus.
Paaugstināsim kultūras darbinieku
sociālo labklājību, turpinot darbu pie
radošās personas statusa definēšanas un nodokļu sistēmas pilnveides.
Turpināsim īpaši rūpēties par nacionālā kino attīstību.

Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 2022. gada sākumā bija 63,0%.
Salīdzinot ar 2021. gadu, tas ir pieaugums par 0,3 procentpunktiem.
Desmit gadu laikā latviešu īpatsvars
audzis par 2,2% (no 60,5% līdz 62,7%).
Latviešu īpatsvara pieaugumu veicina kompleksa pieeja – latviskas vides
veidošana, plašāka izglītības pieejamība latviešu valodā, ģimeņu atbalsta politika, remigrācijas un migrācijas politika.
Pēc ilgstošas Nacionālās apvienības
uzstājības panākta termiņuzturēšanās atļauju programmas faktiska likvidācija. Tāpat Nacionālā apvienība
padarījusi stingrākas normas Imigrācijas likumā, ierobežojot migrāciju uz
Latviju.

Aizstāvēsim latviešu jauniešus pret
diskrimināciju darba tirgū krievu
valodas nezināšanas dēļ.

‣

Virzību Saeimā sākuši Nacionālās apvienības 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 īpašuma iegādei, bet arī tā remontam un
labiekārtošanai.

‣

Paplašināta mājokļu atbalsta programma un radīta jauna programma
“Balsts”, kas ļauj saņemt neatmaksājamu valsts subsīdiju 8000–
12 000 eiro mājokļa iegādei vai
būvniecībai daudzbērnu ģimenēm.
Programmas iespējas apmēram pusotra gada laikā ir izmantojušas jau
vairāk nekā 700 daudzbērnu ģime-

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

Izmantosim visus tiesiskos līdzekļus, lai ierobežotu Krievijas propagandas izplatību. Stiprināsim
latviskos medijus.

‣

Atbalstīsim latviešu īpatsvara pieaugumu Latvijā un nepieļausim bezatbildīgu imigrācijas politiku.

Latviska Latvija
‣

Saeima pirmajā balsojumā apstiprinājusi izmaiņas, kas paredz, ka no
2025. gada mācības Latvijā notiks
tikai latviešu valodā.
Pēc Nacionālās apvienības rosinājuma no 2021. gada septembra pašvaldībām ir jānodrošina izglītība valsts
valodā ikvienā pirmsskolas izglītības
iestādē, ja to pieprasa vecāki.
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Kas no solītā ir paveikts?
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‣

gādes un veicinot atjaunīgo resursu
izmantošanu. Atbalstīsim atomelektrostacijas 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 izraidīšanu no Latvijas.
Stiprināsim mūsu valsts austrumu robežu. Iestāsimies par latgaliskās vides
saglabāšanu un attīstīšanu. Veicināsim Latgales sociālekonomisko izaugsmi.
Stiprināsim veselības aprūpes sistēmu un tās spēju piemēroties ārkārtas
situācijām.
Obligātajā vispārējās vidējās izglītības saturā iekļausim valsts aizsardzības mācību.
Ieviesīsim obligātu militāro apmācību vīriešiem un brīvprātīgu – sievietēm.
Aktīviem zemessargiem nodrošināsim budžeta vietas valsts augstskolās.
Pilnveidosim Zemessardzes bataljonu infrastruktūru atbilstoši mūsdienu militāro uzdevumu specifikai.
Par prioritāti tiesu darba uzlabošanai
noteiksim saprātīgu termiņu ievērošanu lietu izskatīšanā.

FOTO: MARTA DZINTARE
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nes, savukārt garantiju mājokļa iegādei vai būvniecībai vairāku gadu garumā 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 atgriezties dzīvot dzimtenē.

‣

‣

Kopš 2018. gada programmas “Palīdzi
atgriezties pašu sētā” ietvaros reģionālie koordinatori strādājuši ar tūkstošiem ģimeņu, kas vēlas atgriezties
Latvijā. Vairāk nekā 1000 ģimeņu jau
ir atgriezušās, vēl nepilns tūkstotis ģimeņu norādījušas, ka drīzumā plāno
to darīt.
Ik gadu sarūk emigrējušo cilvēku
skaits. 2017. gadā migrācijas bilance
uzrādīja, ka no Latvijas emigrējuši nepilni 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 neapliekamo minimumu.

‣

2018. gadā neapliekamais minimums
pensijām bija 250 eiro. No 2022. gada

‣

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ievērojami ierobežojusi gan televīzijas kanālus, gan interneta 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 aizsardzības 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 iestājusies par obligāto militāro dienestu.
Jau 2017. gadā iesniedzām likumprojektu obligātā militārā dienesta
ieviešanai, ko noraidīja. 2022. gada
jūlijā koalīcija konceptuāli atbalstījusi
valsts aizsardzības dienesta ieviešanu, sākot diskusiju ar sabiedrību.

Atbalstīsim Eiropas Savienību kā nacionālu valstu savienību. Iestāsimies
pret Eiropas Savienības federalizāciju un centieniem vājināt un šķelt
transatlantisko sadarbību.

‣

Vērojami centieni samazināt valstu
teikšanu un koncentrēt varu Eiropas Savienības institūcijās Briselē.
Nacionālās apvienības pārstāvji, sadarbojoties ar Eiropas Savienības
institūcijām, ieguldījuši daudz darba, 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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