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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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IK GADU NACIONĀLĀ APVIENĪBA PULCĒ JAUNIEŠUS IZGLĪTOJOŠĀ UN SPORTISKĀ VASARAS SEMINĀRĀ. LAIKI IET, BET VĒRTĪBAS PALIEK. KOPĀ 
AR POLITIKAS VETERĀNU JURI DOBELI.
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Saruna ar Nacionālās 
apvienības Saeimas 
frakcijas priekšsēdētāja 
vietnieku JĀNI 
DOMBRAVU.

Saeimā tu strādā Ārlietu ko-
misijā. Kādi ir bijuši spilgtākie 
notikumi komisijas darbā?

Komisijas darbā ir piere-
dzēts daudz. 2011.  gadā, kad 
Edgars Rinkēvičs tikko bija kļu-
vis par ārlietu ministru, mums 
bija ļoti fundamentālas vie-
dokļu atšķirības. Viņš gribēja 
būvēt tiltus starp Rietumiem 
un Krieviju. Es kritizēju Ārlietu 
ministriju par tās prokrievisko 
politiku, norādīju uz Krievijas 
agresīvo dabu, tās ambīcijām 
atjaunot savas impērijas vēs-
turiskās robežas, uz aktīvo ie-
jaukšanos Latvijas iekšpolitikā 
un militārajiem manevriem, 
kas pārkāpa starptautiskās 
vienošanās. Krievijas īstenotā 
Krimas okupācija un izraisī-
tais karš Ukrainā lika Ārlietu 
ministrijai mainīt savu nostā-
ju. Teiksim tā – ārlietu politika 
atvadījās no “Latvijas ceļa” un 
“Tautas partijas” prokrieviskās 
politikas, attiecības ar agresīvo 
kaimiņvalsti aizvien vairāk tika 
saskaņotas ar mūsu – Nacio-
nālās apvienības – redzējumu. 
Sākoties karadarbībai, ārpoli-
tikas jomā Latvija kopā ar Lie-
tuvu, Igauniju un Poliju rādīja 
mugurkaula stiprību un pie-
mēru visai pārējai Eiropai. Gan 
Ārlietu komisija, kuru pārstā-
vu kopā ar Rihardu Kolu, gan 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece, gan Valsts prezi-
dents, gan Ārlietu ministrija 
un Ministru prezidents realizē 
vienotu un spēcīgu ārpolitiku. 
Tēlaini salīdzinot, šobrīd Eiro-
pā netrūkst to, kas vēlas būvēt 
tiltus starp Rietumiem un Aus-

trumiem, bet Latvija kā valsts 
ir kļuvusi par to, kura norāda, 
ka ar Krieviju draudzība nav 
iespējama, kamēr tā saglabās 
imperiālistiskās ambīcijas.

Krievija apgalvo, ka cīnās pret 
fašismu un atbrīvo valstis…

Krievija ir ļoti īpatnēja 
valsts – viņi saka, ka cīnās pret 
fašistiem, bet visa Krievijas 
valsts politika ir fašistiska. Krie-
vi uzsver savu pārākumu pār 
citām tautām un apšauba citu 
tautu tiesības pastāvēt. Pastrā-
dā noziegumus pret cilvēci un 
glorificē kara noziedzniekus.

Citu valstu okupāciju, pilsē-
tu sagraušanu, masu slepka-
vības un noziegumus, tostarp 
zādzības, Krievija sauc par 
valstu atbrīvošanu. Fakts, ka 

starptautiskā sabiedrība pie 
atbildības nesauca Sarkanās 
armijas noziedzniekus, ir ie-
mesls, kāpēc vairāk nekā pēc 
pusgadsimta tiek atkārtoti 
identiski noziegumi.

Krievu tautu pārmācīt var 
tikai smaga sakāve karā, lī-
dzīga, kādu piedzīvoja Vācija 
1945. gadā. Krievijai ir jāsaprot, 
ka agresīvu karu vešana pret 
kaimiņvalstīm netiks tolerēta 
21. gadsimtā. Ja kāda valsts to 
īstenos, tad tās pilsoņiem ir 
jārēķinās, ka attīstītā Rietumu 
civilizācija viņiem būs slēgta. 
Šobrīd Saeimā ir mūsu inicia-
tīva, kas apturēs Krievijas pil-
soņu plūsmu uz Latviju, un tie 
desmiti tūkstoši, kuri ir šeit… 
viņiem būs laiks kravāt čemo-
dānus. 

Un tomēr atrodas cilvēki, kas 
uzskata, ka PSRS Latvijai ir 
daudz devusi.

Kāds ir PSRS atstātais man-
tojums? Daudz upuru, sagrau-
ta tautsaimniecība, korupcija, 
noziedzība, divvalodība izglītī-
bas sistēmā, sašķelta sabied-
rība. Šīs problēmas Latvijai 
izmaksā ļoti dārgi. Iespējams, 
tas ir iemesls, kāpēc Latvijas 
saimnieciskā izaugsme ir bijusi 
lēnāka nekā Lietuvai un Igau-
nijai. Starpkaru periodā nozie-
dzība Latvijā bija nenozīmīgā 
līmenī un labklājības ziņā mēs 
bijām starp Eiropas turīgāka-
jām tautām, bet “krievu pasau-
le” ne tikai radīja milzīgu upuru 
skaitu, bet arī atņēma pusgad-
simtu Latvijas izaugsmei. Na-
cionālā apvienība ir kustība, kas 
vienmēr ir rūpējusies, lai Latvija 
fiziski un garīgi atbrīvotos no 
Krievijas ietekmes un padom-
ju domāšanas. Ja vēlamies lat-
visku un pārtikušu valsti, mēs 
ģeopolitiski nedrīkstam atras-
ties Krievijas ietekmes sfērā. To 
var panākt, gan pārstrukturē-
jot mūsu tautsaimniecību, gan 
simboliskā veidā – atbrīvojot 
Latviju no PSRS/Krieviju slavi-
nošiem simboliem.

Vai mums nevajadzētu baidī-
ties no Krievijas atbildes so-
ļiem?

No kā baidīties? Lai preti-
nieks baidās. Mums nav atkāp-
šanās ceļa – mums nav iekaro-
tu teritoriju, kuras varam viegli 
pamest. Mūsu tauta nevar at-
ļauties atkal dzīvot zem krievu 
jūga. Tas nozīmētu mūsu tau-
tas izzušanu. 

Šobrīd mēs esam pasau-
les spēcīgākās militārās ali-
anses dalībnieki, bet mums 
arī pašiem ir jāizdara vairāki 
mājasdarbi. Mums ir jāturpina 
stiprināt valsts drošību, tāpēc 
esam vienojušies palielināt iz-
devumus valsts aizsardzībai. Ir 
jārūpējas, lai mūsu vidū nebū-
tu valsts ienaidnieku. Būtiski 
ir arī, lai aizvien vairāk pilsoņu 
iesaistās Latvijas Republikas 
Zemessardzē un Nacionālajos 
bruņotajos spēkos, lai sabied-
rība skaidri signalizētu, ka ne-
ļaus citiem sevi pakļaut. 

Jānis Dombrava: 
Ir jāizskauž Krievijas 
ietekme Latvijā

Citu valstu okupāciju, pilsētu 
sagraušanu, masu slepkavības 

Krievija sauc par valstu atbrīvošanu.

2010.gadā 16,8% no 
visiem jaun-

dzimušajiem Latvijā bija tre-
šie vai nākamie bērni ģime-
nē, bet 2021. gadā tie bija jau 
24,2% no visiem jaundzimu-
šajiem, kas ir viens no aug-
stākajiem rādītājiem Eiropas 
valstu vidū. Tie ir ļoti konkrēti 
augļi Nacionālās apvienības 
demogrāfijas politikai, kas 
tieši daudzbērnu ģimenes 
nodrošina ar plašu atbalstu 
no valsts. 

Kāpēc ir svarīgi atbalstīt 
tieši daudzbērnu ģimenes? 
Pirmkārt jau tāpēc, ka sta-
tistiski tās ir vairāk pakļautas 
nabadzības riskam, jo vecāku 
nopelnītais ir jāsadala kriet-
ni vairāk ģimenes locekļu 
iztikai. Taču no sabiedrības 
kopējo interešu viedokļa ir 
kāds vēl būtiskāks apsvē-
rums: daudz bērnu ģimenē 
ir vienīgais veids, kā nosacīti 
aizlāpīt 90.  gadu dzimstības 
bedri. Šobrīd reproduktīvi 

aktīvajā vecumā ir sievietes, 
kuras piedzima 90.  gados, 
un viņu ir par trešdaļu mazāk 

nekā 80. gados dzimušo. Tas 
nozīmē, ka, pat ja 90. gados 
dzimušajām sievietēm vidēji 

būtu divi bērni, Latvijas iedzī-
votāju skaits turpinātu strau-
ji iet mazumā, jo 90. gadu 
dzimstības bedre mūs tur-
pinātu vajāt katrā nākamajā 
paaudzē. Vienīgā iespēja no-
vērst šo lejupvērsto spirāli ir 
motivēt ģimenes laist pasau-
lē trīs un vairāk bērnu.

Taču tas nenozīmē tikai 
finansiālus pabalstus un at-
vieglojumus. Bieži vien pat 
vēl būtiskāki faktori var būt, 
piemēram, bērnudārzu pie-
ejamība vai sabiedrības at-
tieksme pret ģimenēm ar 
bērniem. Ģimenei, bērniem 
ir jābūt vērtībai, kuru neviens 
neapšauba. Diemžēl pēdējā 
laikā arvien skaļāk izskan ide-
jas, ka bērnu radīšana ir tikai 
apgrūtinājums, ka mūsu jau 
tā ir pārāk daudz šai planētai 
vai ka ģimene var būt jebkas – 
kaut vai divi kopā dzīvojoši vī-
rieši vai sievietes. Šādas idejas 
objektīvi ved sabiedrību pretī 
lēnai iznīkšanai. Nacionālā ap-
vienība jau līdz šim Saeimā ir 
bijusi spēcīgākais mūris pret 
šādām destruktīvām idejām 
un arī turpinās tāda būt. 

JĀNIS IESALNIEKS,
daudzbērnu ģimenes tēvs, 

Saeimas deputāts

Jānis Iesalnieks: 
Lai latviešu skaits pieaugtu

Ģimenei, bērniem ir jābūt vērtībai, 
kuru neviens neapšauba.

J aunatnes organizā-
cija ir ideālisma un 
jaunības maksimā-
lisma avots mūsu 

partijā. Tie ir jaunieši ar cieņu 
pret vēsturi – Latvijas vēsturei 
nozīmīgos atceres un svētku 

pasākumos tieši mūsu jau-
nieši vienmēr ir karognesēji 
pie Brīvības pieminekļa. Tie 
ir jaunieši, kas gatavi iestā-
ties par savu taisnību jeb-
kādos apstākļos, – 10. maijā 
ar Ukrainas un Latvijas ka-
rogiem stalti stāvējām pie 
“okupekļa”, kur mūs pavadīja 
rašistu grūdieni un lamāša-
nās. Mūsu jaunieši ir radoši – 
25. martā viņi izgatavoja Pu-
tina zārku un aiznesa to uz 
Krievijas vēstniecību. Tie ir 
jaunieši, kas gatavi aizstāvēt 
savu zemi, – vēl pirms kara 
Ukrainā dienests Zemes-
sardzē un Jaunsardzē bija 
goda lieta ikvienam mūsu 
biedram. Mūsu jauniešiem ir 
izpratne par valsts pārvaldi – 
daudziem no mums ir pie-

redze kā deputātu palīgiem. 
Nacionālās apvienības jaunie-
ši ir ne tikai ar līdzīgu politis-
ko pārliecību, bet ir arī draugi 
ārpus politikas, un tieši šeit ir 
radušās vairākas ģimenes.

Mans mērķis Saeimā ir 
vislabākajā veidā pārstāvēt 
mūsu jauniešu ideālus. Tie 
atgādina mums to, ka viena 
valoda, nacionāla valsts, lat-
viskās un kristīgās vērtības ir 
un paliek mūsu ideāls arī vis-
lielākās reālpolitikas un kom-
promisu apstākļos.

Tikai ideālisms var mainīt 
netikumu, kas reizēm piemīt 
latviešiem, – spēju saņem-
ties tikai trauksmes brīžos. 
Gribētos, lai to darām kon-
sekventāk. Izglītība latviešu 
valodā, vispārējā valsts aiz-

sardzība, orientācija uz Rie-
tumiem un pilnīga Krievijas, 
tostarp tās piektās kolonnas 
Latvijā, izolēšana. Kāpēc tas 
viss nav pašsaprotams? Šis 
gads parāda arī to, ka pirms 
kara Ukrainā pārējās partijas 
ne tikai neveicināja, bet pat 
kavēja virzību uz nacionālu 
valsti. Tas, uz ko vēl nesen no 
Saeimas tribīnes aicināja tikai 
Nacionālās apvienības depu-
tāti, nu ir kļuvis par vadošo 
toni. Tas parāda to, ka, ja mēs 
gribam, tad varam! 

Runāsim latviski, ievērosim 
nacionālu politiku un iestāsi-
mies par savu taisnību! 

ROBERTS OZOLS,
Nacionālās apvienības 

Jaunatnes organizācijas 
vadītājs

Roberts Ozols: Jaunieši – ideālisma avots
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Zemkopības noza-
rē pēdējos gados ir 
izdarīts vairāk nekā 
pēdējā desmitgadē. 

Lai krīzē palīdzētu ražotājiem, 
ir piešķirts atbalsts, kas kom-
pensē izmaksu kāpumu un 
saglabā pieejamus produktus 
un mazina cenu pieaugumu 
veikalos. Atcerēsimies tukšos 
plauktus Eiropā 2020. gada sā-
kumā, kad Latvijā pārtika bija 
pieejama nepārtraukti. 

Ministrijas prioritāte ir lauk-
saimnieku konkurētspējas 
kāpināšana. Ir nepieciešamas 
jaunas pārstrādes iekārtas, 
kaltes, noliktavas un ražot-
nes, tāpēc esam panākuši, 
ka lauku attīstības projektu 
īstenošanai papildus tiek pie-
šķirti 90 miljoni eiro. Esam arī 

radījuši jaunu programmu 
mazajiem lauksaimniekiem, 
kas ražojošām saimniecībām 
sniedz iespēju straujāk attīstī-
ties. Ne mazāk svarīgi ir sagla-
bāt vēsturiskos arodus, tāpēc 
piekrastes zvejnieku attīstībai 
esam novirzījuši 22,1 miljonu 
eiro. Atceroties lietavas Lat-
galē vai sausumu Kurzemē, 
saprotam, ka valsts visus zau-
dējumus nosegt nevar, bet ar 
valsts atbalstu var apdrošināt 
gan labību, gan dzīvniekus. 
Tādējādi valsts budžetā tiek 

ietaupīti vairāki simti miljo-
nu eiro. Rūpējoties par vidi, ir 
ieaudzēti meži 5391 hektāra 
platībā un atjaunotas mežu 
ugunsgrēkos iznīcinātās platī-
bas 634 hektāru apmērā. Teju 
67 000 hektāru platībā ir veik-
ta jaunaudžu retināšana. 

Turpinot darbu, varu teikt, 
ka nozare attīstīsies tikpat 
strauji. Sarunās par Eiropas 
Savienības jauno plānošanas 
periodu ir panākts, ka Latvija 
saņems par 44% lielāku finan-
sējumu nekā iepriekšējā pe-

riodā. Izcīnītie līdzekļi palīdzēs 
lauksaimniekiem, mežsaim-
niekiem un zivsaimniekiem 
tuvoties Eiropas Savienības 
valstu vidējam līmenim. Tiks 
ieviests pārdalošais maksā-
jums, kas nodrošinās līdzvēr-
tīgākus ienākumus saimniecī-
bu līmenī, mazās saimniecības 
saņems lielāku atbalstu par 
pirmajiem hektāriem. Pare-
dzēts arī īpašs atbalsts tiem, 
kas saimnieko bioloģiski, lai 
2027. gadā vismaz 20% no 
lauksaimniecības zemēm tik-
tu apsaimniekotas bioloģiski. 

Latvija var, un ar jūsu atbal-
stu vadīsim nozari gudri, eko-
nomiski un atbildīgi. 

JĀNIS EGLĪTS,
Zemkopības ministrijas biroja 

vadītājs

Zemkopības ministrijas prioritāte – 
lai Latvijas lauksaimnieki ieņemtu 

arvien nozīmīgāku vietu Eiropas tirgos.

Andris Čuda: Latvijas enerģētiskā 
neatkarība – valsts drošības stūrakmens

lamentārais sekretārs. Šobrīd 
ministrijā risinām jautājumus, 
lai mūsu valsts tautsaimnie-
cība nezaudētu konkurētspē-
ju un iedzīvotājiem apkures 
sezona nebūtu nepārvarams 
finansiāls slogs. Izstrādājot 
atbalsta mehānismus, par 
pamatprincipu tika izvirzīta 
nepieciešamība kompensēt 
straujo izmaksu pieaugumu 
par energoresursiem, vienlai-
kus saglabājot arī iedzīvotāju 
motivāciju meklēt alternatī-
vas, lai samazinātu energore-
sursu patēriņu vai izmantotu 
tirgus situācijai atbilstošākos 
energoresursus. Protams, sva-
rīgi, lai pēc rēķinu apmaksas 
paliktu arī brīvi līdzekļi alter-
natīvu energoresursu vai ener-
goefektivitātes risinājumu 
meklēšanai. Tādēļ izstrādāta-
jos atbalsta mehānismos tika 
izmantots solidaritātes prin-
cips – pusi sadārdzinājuma 
sedz valsts.

Latvijai un pasaulei šis ir iz-
aicinājumu pilns laiks. Krievijas 
neizprovocēti uzsāktais karš 

Ukrainā ir būtiski traucējis 
izejvielu un fosilā kurināmā 
pieejamību, kas būtiski palie-
lināja tā cenas. Mēs kā valsts 
šobrīd strauji restrukturizējam 
savu energoresursu apgādes 
struktūru. Ir paātrinājusies 
pāreja no fosilā kurināmā uz 
biomasu, kas ir Latvijas iekš-
zemes resurss un nākotnē 

stiprinās vietējo ekonomiku. 
Vienotais reģionālais gāzes tir-
gus un noslēgtie solidaritātes 
līgumi ar Lietuvu un Igauniju 
ļauj mums justies droši par 
gāzes nodrošinājumu tur, kur 
īstermiņā alternatīvas nav ie-
spējamas. Uzņēmējdarbības 
konkurētspējas saglabāšanai 
šobrīd ir izstrādāti vairāki at-
balsta instrumenti – elektro-

enerģijas pārvades izmaksu 
kompensēšana pilnā apmē-
rā un atbalsts grantu veidā 
energointensīvajiem uzņēmu-
miem, kā arī OIK maksājumu 
atcelšana pilnā apmērā jau no 
oktobra gan juridiskām perso-
nām, gan mājsaimniecībām. 

Atgādinu ikvienam, ka lē-
tākā enerģija ir tā, ko neiz-
tērējam. Pārdomāsim savus 
ikdienas paradumus – samazi-
nāsim vidējo temperatūru tel-
pās, izvērtēsim elektroierīču iz-
mantošanas nepieciešamību 
un apgaismojuma intensitāti, 
pārbaudīsim, vai mājas bēniņi 
ir nosiltināti, un lieki netērēsim 
resursus, pat ja varam to atļau-
ties, jo kopējais pieprasījums 
palielina piedāvājuma cenu.  

Krīzes un ziemas ir pārejo-
šas, ar valsts atbalstu pārvarē-
sim arī šo krīzi un kļūsim daudz 
energoneatkarīgāki. Tas būs 
neatsverams ieguvums mūsu 
tautsaimniecībai. 

ANDRIS ČUDA,
Ekonomikas ministrijas 

parlamentārais sekretārs

Lētākā enerģija ir 
tā, ko neiztērējam.

Jānis Grasbergs: Kooperācija izdevīga visiem
Kooperācijā ir vairāk 
spēka nekā konkurencē 

Kooperācija jeb saimniecis-
kā kopdarbība sniedz drošību, 
stabilitāti un izaugsmi zem-
niekiem, kā arī sakārto un at-
tīsta nozari, kas rezultējas arī 
ar lētākiem produktiem vei-
kalu plauktos. Lauku videi tas 
ir vienīgais ceļš izaugsmei un 
efektivitātei. Piemēri pasaulē 
rāda, ka, sakārtojot nozari, arī 
naudas plūsma tiek sadalīta 
sabalansēti – katrs iesaistītais 
saņem adekvātu samaksu, 
turklāt tiek panākta līdzīga vai 
pat lētāka produkta cena vei-
kalā. Latvijā ir lieliski piemēri, 
kad ar skaidriem mērķiem ko-
operatīvs spēj izaugt par vai-

rāku miljonu organizāciju, kas 
veicina visas nozares attīstību. 

Zemnieks zemnieku 
sapratīs 

Kooperējoties dažādu iz-
mēru saimniecībām, veidojas 
droša pleca sajūta. Zemnieki 

labāk var realizēt saražoto pie-
nu, graudus, dārzeņus, augļus 
un tā tālāk, jo, realizējot savu 
produkciju caur kooperatīvu, 
kopējā apjoma dēļ tas ir vērā 
ņemams tirgus dalībnieks. Lī-
dzībās runājot, esot kopā, var ie-
gūt ne tikai divus centus vairāk 
sev šodien, bet septiņus cen-
tus vairāk visiem un ilgtermi-
ņā. Ideālā variantā kooperatīvs 
veic arī saražotās produkcijas 
pārstrādi un tirdzniecību – 
notiek pilna cikla kooperācija 
“no lauka līdz galdam”.

Izdevīga cena un 
stabilitāte

Liels kooperatīvs ar jau 
efektīvu loģistiku var izvei-

dot arī efektīvu ražošanu, 
kas produktus lielākā apjo-
mā saražo lētāk. Mēs skatā-
mies uz Latvijas laukiem un 
redzam, ka daudzi izvēlas 
neturpināt iesākto, jo ne-
saņem adekvātu samaksu. 
Kad nozares pārvaldība ir 
nozares pārstāvju rokās, ir 
iespēja veidot godīgu finan-
šu resursu sadali. Ar godī-
giem ilgtermiņa nosacīju-
miem mēs varam apturēt 
lauku iztukšošanos! 

JĀNIS GRASBERGS,
zemnieku saimniecības 
“Jaunbeņķi”  īpašnieks, 

Valmieras novada 
domes deputāts

Jānis Eglīts: 
Lauksaimniecība – 
Latvijas izaugsmes 
iespēja

N acionālās apvienī-
bas Jūrmalas no-
daļa 14. Saeimas 
vēlēšanām mani 

izvirzīja kā savu kandidātu Vid- 
zemes apgabalā. Apvienībā 
darbojos jau daudzus gadus, 
bet šī ir pirmā reize, kad esmu 
piekritis kandidēt uz Saeimu. 
Līdz šim divos sasaukumos 
strādāju par Jūrmalas domes 
deputātu un paralēli vadīju 
ģimenes uzņēmumu kokap-
strādes jomā. Kopš vasaras sā-
kuma esmu pievienojies Ilzes 
Indriksones komandai Ekono-
mikas ministrijā – esmu par-
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I zglītības joma vairākos 
aspektos ir atšķirīga no 
citām nozarēm. Izglītības 
sektors ir viens no tiem 

retajiem, kura ieguldījumu re-
zultātus redzēsim tikai ilgter-
miņā – pēc daudziem gadiem. 
Tas attiecināms arī uz “neie-
guldījumiem”. Otra specifiskā 
nozares atšķirība ir šī publiskā 
pakalpojuma cilvēciskais rak-
sturs – šī ir sociāla joma, kurā 

galvenais ir cilvēks, cilvēku at-
tiecības, raksturi, paaudzes un 
īpatnības. Trešā pazīme ir sais-
tīta ar to, ka izglītība un zināt-
ne nav “naudas politika”, bet 
gan politika, kurā jāiegulda 
nauda. Kvalitatīva izglītība un 
zinātne ir un būs dārgas.

Izglītību un zinātni nevar ie-
likt tikai ekseļa šūnās ar skait-
ļiem un koeficientiem, tādā 
veidā nosakot vidējos skolēnus, 
skolotājus, klases un novadus. 
Lūkojoties uz iepriekšējo izglī-
tības un zinātnes politiku līde-
riem – ministriem –, redzam 
vienu kopēju problēmu – ne-

Rūdolfs Kalvāns: Izglītība šodien 
un rīt jeb Ko sēsi, to pļausi

viens no viņiem nav bijis ies-
tādes vai organizācijas vadī-
tājs. No tā izriet arī īpatnējais 
politikas vadības stils, haotiski 
lēmumi un vāja izpratne par 
cilvēkresursu politiku. Cilvē-
kiem, kuri nav vadījuši pietie-
kami lielu kolektīvu (iestādi), 
bet ir bijuši tikai speciālisti vai 
mācībspēki savās jomās, nav 
reālas izpratnes par pārmaiņu 
vadības procesiem, sarunu ve-
šanu un arī izpildvaras nozīmi 
izglītības attīstībā. Izglītības 
un zinātnes ministrija pēdējo 
gadu laikā ir pilnīgi novājināta, 
tā ir zaudējusi kādreizējo spo-

Mūsu vidū vienmēr 
ir bijuši cilvēki ar 
pretvalstiskiem 
uzskatiem – gan 

šodien, gan agrāk. Ko iesākt? 
1991. gadā mēs risinājumu at-
radām.

1991.  gada 23.  augustā tika 
izveidota grupa, kuras sastāvā 
biju arī es, kas devās uz Cen-
trālās komitejas mītni aiztu-
rēt komitejas pirmo sekretāru 
Alfrēdu Rubiku. Milicijas ap-
sardzi uzreiz aizsūtījām mājās 
un pārņēmām ieejas. Bija in-
formācija, ka OMON uzbruks 
mums, lai atbrīvotu Rubiku. 
Armijai no Baltijas kara apga-
bala puses bija pateikts neie-
jaukties, bet viņi mēģināja vest 

ārā dokumentus. Visā Centrā-
lajā komitejā notika mēģināju-
mi iznīcināt dokumentus, gan 
dedzinot, gan plēšot tos un 
metot ārā pa logiem.

Virzījāmies uz Rubika ka-
bineta pusi, kur atstādinājām 
viņa personīgo apsardzi. Uz 
Centrālās komitejas nama 
jumta uzvilkām mastā Lat-
vijas karogu. Pārtraucām ra-
diostacijas “Sodružestvo” rai-
dīšanu, jo līdz tam pa to visu 
laiku skanēja aicinājums “In-
terfrontei” pulcēties. Cilvēki 
pulcējās ap Centrālās komi-
tejas ēku, bet “interfrontisti” 
klusēja, jo saprata, ka Latvijai 
lojālajiem spēkiem ir pārsvars. 
Maskēšanās nolūkos biju ģēr-

Gunārs Rusiņš: Kā apcietināja Rubiku

bies privātajās drēbēs, kabatā 
man bija granāta un aiz jostas 
pistole – man bija dots spe-
ciāls uzdevums, ja nedabūsim 
sankciju Rubika aizturēšanai... 
Bet Augstākā Padome vil-
cinājās ar lēmuma pieņem-
šanu, jo Rubikam bija PSRS 
Augstākās Padomes deputā-
ta imunitāte. 

Cilvēki pakāpeniski sāka iz-
klīst. Lai tas nenotiktu, Vecti-
rāns pieveda Rubiku pie loga, 
bet es cilvēkiem pateicu, ka 
tūlīt vedīsim Rubiku. Cilvēki 
pilnā balsī sāka skandēt: “Ru-
biku! Rubiku!” Jau bija vēla 
pēcpusdiena, kad sagaidījām 
atļauju Rubika aizturēšanai 
un nogādāšanai uz prokura-

tūru, kur viņam izvirzīja apsū-
dzību. Pēc apsūdzības izvirzī-
šanas Rubiks bija jātransportē 
uz Centrālcietumu, un mans 
uzdevums bija maršruta kon-
trole līdz cietumam.

Pēc Rubika aresta mani 
iecēla par Centrālās komite-
jas ēkas komandantu. Savā-
cām dokumentus, kurus viņi 
nepaspēja iznīcināt, – atra-
dām gan telpas ar dokumen-
tu šķīdināšanas vannām, gan 
smalcināšanas mašīnas. Bija 
arī saraksts ar cilvēku uzvār-
diem, kurus vajadzēja likvidēt 
un kuru ģimenes izvest. Pro-
kuratūra pārņēma šos doku-
mentus, bet tie pēkšņi pazu-
da. Sarakstos bijām arī mēs 
un mūsu ģimenes. Kad noti-
ka Rubika tiesas prāva, viņam 
tika piespriests minimāls 
sods. Ja būtu šis saraksts, viņš 
nebūtu tik viegli izsprucis 
un pēc tam nebūtu ievēlēts 
par Eiropas Parlamenta de-
putātu. 

GUNĀRS RUSIŅŠ,
atvaļināts majors, 
Latviešu virsnieku 

apvienības vadītāja vietnieks

žumu un profesionalitāti, mi-
nistrijā vairs nestrādā labākie 
savas jomas profesionāļi. Šādā 
veidā ministru biroji ir zaudē-
juši būtiskāko pārmaiņu vir-
zītāju un atbalstu reformām. 
Mums trūkst kompetences 
un spēka izstrādāt kvalitatīvu 
politiku, nav prasmju runāt ar 
sabiedrību un partneriem. Ar 
šādu domāšanu esam iesprū-
duši uz vietas. Diemžēl graudu 
vietā mums aizvien vairāk jā-
pļauj nezāles. 

RŪDOLFS KALVĀNS,
Siguldas Valsts ģimnāzijas 

direktors

Dainis Dukurs, 
Latvijas skeletona 
tēvs

Sports ir koncentrēta 
dzīves projekcija. Dzī-
ves svarīgāko elemen-

tu esence. Tāpat kā dzīvē, 
arī sportā var uzvarēt, zau-
dēt un var arī vienkārši pie-
dalīties. Tāpēc es ļoti ātri 
pamanu cilvēkus, ar kuriem 
mani vieno kopējs redzē-
jums un vērtības. Cilvēkus, 
kas ir orientēti uz uzvaru, 
bet negaida to akli un ir ar 
mieru ieguldīt pārcilvēcīgu 
darbu, lai sasniegtu mērķi. 
Uģis Mitrevics ir šāds cīnī-
tājs! Varbūt tāpēc, ka pats ir 
aktīvs sportists, bet, vistica-
māk, tāpēc, ka neatlaidība, 
mērķtiecība un liels spēks 
sasniegt iecerēto ir viņa 
vērtību pamatā.

Viedokļi par Nacionālo apvienību

Zane Grīnvalde, 
Latvijas Muzeju biedrības valdes 
priekšsēdētāja, Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Lai veidotos spēcīga un 
pašpārliecināta sa-

biedrība, būtisks ir ieguldī-
jums kultūras nozarē.

 Muzeji ir vieni no šīm sva-
rīgajām kultūras mantojuma 
institūcijām, tādēļ  ir nepie-
ciešams ieguldījums to at-
tīstībā, un tas ir uzsvērts arī 
Nacionālās apvienības priori-
tātēs. No vairāk nekā 120 Lat-
vijā akreditētiem muzejiem 

teju 80 ir pašvaldību muzeji, 
tādēļ būtiska ir muzeju un 
pašvaldību sadarbība un iz-
pratne par kopīgiem mēr-
ķiem. 

Šajā ziņā pozitīvi vērtē-
jams Nacionālās apvienības 
deputātu atbalsts vides pie-
ejamības projekta finansē-
juma piesaistē Madonas No-
vadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēm.

Gints Kukainis, 
bijušais Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

L aikā, kad pasaulē valda 
daudzi izaicinājumi, kuru 
pamatā ir karš Ukrainā, 

īpaši svarīgi ir nestāvēt malā, 
būt aktīviem un atbildīgi pie-
ņemt lēmumus. Šis ir mirklis, 
kad katram no mums ir jāpār-
skata savas vērtības. Manu-
prāt, stabilitātei, savstarpējai 

cieņai un patriotismam ir mil-
zīga nozīme, lai mūsu valsts 
arī turpmāk būtu brīva, lai 
mēs, latvieši, varētu justies kā 
saimnieki savā zemē. Nacio-
nālās apvienības politiķi kopš 
neatkarības atjaunošanas ir 
iestājušies par latvisku Latviju 
un turpinās to darīt vienmēr.

Eva Viļķina, 
biedrības “Cerību 
spārni” vadītāja

Mēs, biedrība “Cerību 
spārni”, ikdienā 

strādājam sociālajā jomā – 
attīstām pakalpojumus bēr-
niem un pieaugušajiem ar 
invaliditāti. Ik pa laikam ir 
bijis jāpierāda, kāpēc mūsu 
darbs ir nozīmīgs. Siguldas 
novada pašvaldība mūs ir sa-
dzirdējusi un sapratusi mūsu 
darba nozīmi. Nozīmīgs ir 
arī atbalsts un palīdzība no 
sabiedrības. Jau daudzus 
gadus sadarbojamies arī ar 
Raivi Dzintaru, Nacionālās 
apvienības Saeimas frakci-
jas priekšsēdētāju, kurš no-
vērtē un atbalsta mūsu dar-
bu. Esam saņēmuši atbalstu 
brīdī, kad veidojās sociālā at-
balsta centrs “Cerību māja”, 
kā arī pavisam nesen – izvei-
dojot trenažieru laukumu 
grupu mājas pakalpojumam 
“Spārē”.

Ivars Kaļķis, 
Latvijas Politiski represēto apvienības vadītājs

2018. gadā Nacionālā apvienība, kur īpaši būtu izce-
ļams Jānis Dombrava, panāca, ka katram repre-

sētajam valsts simtgadē tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts. 
Vēlos uzsvērt, ka mūsu un Nacionālās apvienības skatījums un 
vērtības ir vienādas. Pirms daudziem gadiem domājām, kā pa-
nākt, lai tiktu demontēti PSRS okupāciju slavinoši pieminekļi, 
kuri derdzās politiski represētajiem. Kopīgiem spēkiem mēs to 
būsim panākuši!

VidzemēVidzemē
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UĢIS MITREVICS1

RAIVIS 
DZINTARS

Nacionālās apvienības 
Saeimas frakcijas 
priekšsēdētājs, 
Nacionālās apvienības 
priekšsēdētājs, Siguldas 
Valsts ģimnāzijas 
skolotājs

2

ANDRIS 
ČUDA

Ekonomikas ministrijas 
parlamentārais sekretārs, 
Nacionālās apvienības 
Jūrmalas nodaļas vadītājs

7

NORMUNDS 
BROKS

Pašnodarbinātais, 
konsultants vides, 
drošības, ekonomikas un 
finanšu jautājumos

12

LIENE 
FELDMANE

Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra lauku 
attīstības eksperte Valsts 
Lauku tīkla Sekretariātā un 
projektu vadītāja Zivsaim-
niecības nodaļā

17

ANDRIS 
PUIDE

Mārupes novada domes 
deputāts

22

JĀNIS 
DOMBRAVA

Saeimas deputāts, 
Nacionālās apvienības 
priekšsēdētāja vietnieks, 
Nacionālās apvienības 
Saulkrastu nodaļas 
vadītājs

3

GUNĀRS 
RUSIŅŠ

Atvaļināts majors, 
Aizsardzības ministrijas 
Heraldikas un atribūtikas 
komisijas ārštata 
konsultants, Latviešu 
virsnieku apvienības 
vadītāja vietnieks

8

GUNA 
PŪCĪTE

Gulbenes novada domes 
deputāte, SIA “Arco 
Real Estate” sertificēta 
nekustamā īpašuma 
vērtētāja asistente 

13

MAREKS 
BĒRZIŅŠ

Zemnieku saimniecības 
“Lojas” īpašnieks, 
Valmieras novada domes 
deputāts

18

RŪDOLFS 
GRĪNBLATS

SIA “Civinity Solutions” 
projektu vadītājs

23

JĀNIS 
AUGULIS

Strādājošs pensionārs, 
SIA “AJ projekti” īpašnieks 
un valdes loceklis

27

JĀNIS 
IESALNIEKS

Saeimas deputāts, 
Nacionālās apvienības 
valdes loceklis

4

RŪDOLFS 
KALVĀNS

Siguldas Valsts 
ģimnāzijas direktors, 
Latvijas Izglītības vadītāju 
asociācijas prezidents, 
Siguldas novada 
pašvaldības domes 
deputāts

9

AGNIS 
BIRKAVS

Valkas novada domes 
deputāts, mežzinis 

14

INTARS 
BERKULIS

Biedrības “Latvijas Biat-
lona federācija” valdes 
loceklis, viceprezidents, 
biatlona kluba “Juniors A” 
valdes loceklis, SIA “ABIO” 
valdes priekšsēdētājs

19

ZIGFRĪDS 
GORA

Madonas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
izglītības, kultūras un sociā-
lajos jautājumos, Madonas 
pilsētas vidusskolas sko-
lotājs, Meirānu Tautas nama 
deju kolektīva vadītājs

24

INETA 
AMOLIŅA

Sertificēta gide un vēs-
tures skolotāja

28

JĀNIS 
EGLĪTS

Zemkopības ministra 
biroja vadītājs, Nacionālās 
apvienības valdes loceklis

5

ROBERTS 
OZOLS

Nacionālās apvienības 
Jauniešu organizācijas 
vadītājs, Saeimas 
deputāta palīgs

10

DIGNE
ŽILDE

Upesleju sākumskolas 
direktora vietniece 
izglītības jomā

15

MIKUS 
DUBICKIS

Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskolas 
“RISEBA” kvalitātes 
vadītājs, Rīgas Tehniskās 
universitātes docents

20

EDGARS 
KALNIŅŠ

Uzņēmējs, SIA “EK Būve 
LV” valdes priekšsēdētājs, 
Nacionālās apvienības 
Smiltenes nodaļas 
vadītājs

25

JĀNIS 
IKLĀVS 

Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja vietnieks izglītības 
jomā, Ogresgala pamatskolas interešu izglītības pasniedzējs, Ogres novada domes deputāts, 
Ogresgala 5. Skautu un gaidu vienības priekšnieks

29

JĀNIS 
GRASBERGS

Zemnieku saimniecības 
"Jaunbeņķi" īpašnieks, 
Valmieras novada domes 
deputāts, zemnieku 
kooperatīva LPPKS "Piena 
loģistika" biroja vadītājs, 
draudzes “Dzīvības 
avots” padomes loceklis, 
Nacionālās apvienības 
Valmieras nodaļas vadītājs

6

JĀNIS ATIS 
KRŪMIŅŠ

Vīru kopas “Vilki” 
dalībnieks, Rīgas 
Valdorfskolas skolotājs, 
biedrības "Metsepoles Līvu 
kultūras centrs" vadītājs, 
biedrības “Trīs reiz trīs” 
padomes loceklis

11

ARVĪDS 
OZOLS

Limbažu novada domes 
deputāts, Latvijas 
Sēklaudzētāju asociācijas 
valdes loceklis, Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centra agronoms konsultants

16

SIGITA 
NORVELE

Uzņēmēja, SIA “Royal 
Dandy” valdes locekle, 
friziere-bārddzine

21

ELĪNA 
KŪLE

Rīgas plānošanas reģiona 
Deinstitucionalizācijas 
projekta komunikācijas 
speciāliste, zemessardze

26

vienā valodā: ar Latviju
11 .    saraksts

Siguldas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs
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‣	Paplašināsim energoefektivitātes at-
balsta programmas, īpaši dzīvojamo 
māju siltināšanai. Veicināsim ener-
ģijas pašražošanu.
‣	Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegša-

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

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

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

satura metodisko atbalstu.
‣	Atbalstīsim virzību uz bezmaksas 

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

stāvoklī esošu ceļu īpatsvaru. 
‣	Pilnveidosim remigrācijas atbalsta 

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

prasmju uzlabošanu un padarīsim 
efektīvākus valsts sniegtos pakal-
pojumus.

Droša Latvija
‣	Stiprināsim transatlantisko sadarbī-

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

Krievijas energoresursiem, nodroši-
not sašķidrinātās dabasgāzes pie-

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

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

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

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

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

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

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

sim budžeta vietas valsts augstskolās. 
‣	Pilnveidosim Zemessardzes bataljo-

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

noteiksim saprātīgu termiņu ievēro-
šanu lietu izskatīšanā.

Latviska Latvija
‣	Pilnībā pabeigsim pāreju uz mācī-

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

augumu Latvijā. 
‣	Novērsīsim mēģinājumus Latvijā 

masveidīgi iepludināt imigrantus.
‣	Noteiksim par pienākumu pašvaldī-

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

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

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

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

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

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

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

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

tēmas ieviešanu grūtībās nonākušu 
iedzīvotāju atbalstam.
‣	Paaugstināsim minimālās pensijas 

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

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

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

uzņēmējdarbības sadarbību. 
‣	Stiprināsim LIAA reģionālo bizne-

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

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

nodokļus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pensijām bija 250 eiro. No 2022. gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Lai uzzinātu vairāk par šo 
un citu Nacionālās apvienības 
solījumu izpildi, noskenē
QR kodu!
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