
Jānis Vitenbergs 
par paveikto ekonomikas 
ministra amatā
8. lpp.

Edvīns Šnore: 
Te nav un nebūs 
mazā Krievija
9. lpp.

Imants 
Parādnieks: 

Lai plaukst dzīvība Latvijā!
11. lpp.

EDVĪNS ŠNORE JĀNIS VITENBERGS

Raivis Dzintars: 
Ledus ir sakustējies, 

bet situācija ir bīstama
4. lpp.

vienā valodā: 
AR ZEMGALI UN SĒLIJU

Izdevējs: Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK    2022. gada septembris



‣	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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Par augošu un drošu 
Latviju – pārtikušu 
Zemgali un Sēliju

LABKLĀJĪBA, 
EKONOMIKA
‣	Mērķtiecīgi un plaši atbal-

stīsim ģimenes ar bērniem, 
nodrošinot bērnudārza 
pieejamību, finansējumu 
bērna pieskatīšanai mā-
jās. Nodrošināsim sociālās 
stipendijas, studiju kredī-
ta dzēšanu un palielinātu 
bērna kopšanas pabalstu.
‣	Paplašināsim mājokļu prog-
 rammu “Balsts”. Novadu 

centros būvēsim jaunus 
īres dzīvokļu namus, pa-
lielinot kvalitatīvu mājok-
ļu pieejamību. Ieviesīsim 
jaunu standartprivātmāju 
būvniecības programmu – 

 nomu ar izpirkumu –, lai 
jaunās ģimenes un ģime-
nes ar bērniem tiek pie 
moderna mājokļa, veici-
not apdzīvotību novados.
‣	Paaugstināsim minimālo 

pensiju bāzi un iestāsimies 
par valdības politiku, kas 
vairo senioru labklājību.
‣	Palielināsim atbalstu un 

subsīdijas jaunajiem un ģi-
menes saimniecību zem-
kopjiem, mežsaimniekiem. 
‣	Lai palielinātu vietējo ener-

goresursu izmantošanu 

centralizētā siltumener-
ģijas ražošanā un samazi-
nātu iedzīvotāju rēķinus, 
modernizēsim katlumā-
jas visos novados. Pirmie 
projekti – Jelgavas un Aiz-
kraukles pusē.
‣	Gādāsim, lai valsts ener-

ģētikas stratēģija iekļau-
tu Zemgales un Sēlijas 
zaļo energoresursu bagā-
tības – biomasas, saules, 
vēja, ūdens – sabalan-
sētu attīstību, iesaistot 
iedzīvotājus efektīvā un 
energoresursus taupošā 
saimniekošanā. 
‣	Veidosim atbalsta prog-

rammas mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem saules 
paneļu uzstādīšanai. Reali-
zēsim energoefektivitātes 
programmas, kas nodro-
šinās simtiem nosiltinātu 
daudzdzīvokļu ēku lielajās 
pilsētās – Jelgavā un Jē-
kabpilī – un tūkstošiem pri-
vātmāju reģionos.
‣	Radīsim jaunas darba-

vietas novadu centros, 
attīstot ražošanas zonas. 
Nacionāla līmeņa indus-
triālais parks tiks būvēts 
Jelgavā. Ieviesīsim atbal-

sta programmu 100 mil-
jonu eiro apmērā jaunu 
ražotņu būvniecībai, lai 
pārstrādātu vietējos pro-
duktus un pievienotā 
vērtība paliktu valstī. Prio-
ritāte – zirņu proteīna rūp-
nīca.
‣	Iestāsimies par samazi-

nātu PVN likmi Latvijai 
raksturīgiem pārtikas pro-
duktiem un ēdināšanas 
nozarei. 
‣	Noteiksim par prioritāti 

sakārtotu autoceļu tīklu 
“Zemgales josta”, pabei-
dzot tā pilnīgu noasfaltē-
šanu posmā Ozolaine–Bār-
bele–Valle–Jaunjelgava.
‣	Ar Latviešu vēsturisko 

zemju un kultūrtelpas at-
tīstības mērķprogrammas 
ieviešanu panāksim īpašu 
Sēlijas identitātes stipri-
nāšanu, sēļu zemes in-
frastruktūras attīstību un 
vietējo kopienu kultūrspē-
cināšanu.

DROŠĪBA 
‣	Sekmēsim jaunu valsts aiz-

sardzības objektu izveidi 
un attīstību Zemgalē un 
Sēlijā. 

‣	Stiprināsim valsts aizsar-
dzības dienesta izveidi, lai 
ikviens jauns vīrietis apgū-
tu militārās prasmes. 
‣	Atbalstīsim uz Nacionālo 

bruņoto spēku un NATO 
bruņojuma apgādi orien-
tētus ražošanas uzņēmu-
mus.  
‣	Ar mērķtiecīgiem pasā-

kumiem novērsīsim pret- 
valstiska satura izplatīšanu 
un panāksim valstij naidī-
gu personu izraidīšanu vai 
izceļošanu. 
‣	Noteiksim pienākumu de-

montēt atlikušos padomju 
okupāciju slavinošos ob-
jektus un pārdēvēt PSRS 
rusifikācijas laikā ieviestos 
vietu nosaukumus. 

IZGLĪTĪBA
‣	Pilnībā pabeigsim pāreju 

uz mācībām valsts valodā 
visos izglītības līmeņos. 
‣	Risināsim pedagogu jau-

tājumus, nodrošinot saba-
lansētu darba slodzi ar tais-
nīgu atalgojumu.
‣	Nodrošināsim mūzikas un 

mākslas profesionālās ie-
virzes izglītības program-
mu finansēšanu. 

EDVĪNS ŠNORE  Saeimas deputāts, vēstures doktors1

JĀNIS 
VITENBERGS

Saeimas deputāts, bijušais 
ekonomikas ministrs

2

GUNTIS 
LIBEKS

Aizkraukles novada 
domes deputāts, 
biedrības “Koknesei” 
valdes loceklis

7

VAIRA 
LEJNIECE

Aizkraukles Mākslas 
skolas un Seces pamat-
skolas skolotāja, biedrības 
“Kultūras veicināšanas 
biedrība” valdes priekšsē-
dētāja, biedrības “Sēlijas 
asociācija” valdes locekle

12

IMANTS 
PARĀDNIEKS

Ekspertu sadarbības 
platformas “Demogrāfisko 
lietu centrs” vadītājs, 
biedrības "Sēlijas 
asociācija" padomes 
loceklis

3

MĀRTIŅŠ 
MEDIŅŠ

Zemnieku saimniecības 
“Silavēji” un tūrisma ob-
jekta “Ausekļu dzirnavas” 
saimnieks, Bauskas novada 
domes deputāts, Vides un 
attīstības komitejas vadītā-
ja vietnieks

8

NORMUNDS 
PASTARS

Jaunsardzes centra 2. no-
vada pārvaldes vadītāja 
vietnieks, biedrības “Dau-
gavas Pārupieši” valdes 
priekšsēdētājs

13

RAITIS 
ĀBELNIEKS

Bauskas muzeja vecākais 
speciālists vēstures 
nodaļā, Bauskas novada 
domes deputāts, 
Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas vadītājs

4

ARNOLDS 
JĀTNIEKS

Zemnieku saimniecības 
“Vaidelotes” vadītājs, 
Bauskas novada domes 
deputāts

9

HARIJS 
ARNICĀNS

SIA “GLOMARSS” valdes 
priekšsēdētājs, Latvijas 
Rezerves virsnieku 
asociācijas viceprezidents, 
apsardzes darbinieks

14

OSKARS 
CĪRULIS

SIA “Mežacīruļi” vadītāja 
vietnieks, Jelgavas novada 
domes deputāts

5

VALTERS KALVIS 
VITE

Attīstības finanšu 
institūcijas “Altum” 
jaunākais programmētājs, 
Dobeles Vācu kultūras 
biedrības valdes loceklis

10

KĀRLIS 
EKLONS

SIA “Vilomix Baltic” 
ražošanas vadītājs

15

KĀRLIS 
STARS

Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
attīstības jautājumos

6

ROBERTS 
ŠLEGELMILHS

SIA “Astor Group” finanšu 
direktors, SIA “Contador” 
valdes priekšsēdētājs, 
Jelgavas valstspilsētas 
domes deputāts

11

AIGARS 
LAIZĀNS

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes studiju prorek-
tors, profesors, vadošais pēt-
nieks, LLU Senāta loceklis, 
LLU Konventa loceklis, LLU 
Tehniskās fakultātes Domes 
loceklis, AS “Latvenergo” ne-
atkarīgais padomes loceklis

16

vienā valodā: AR ZEMGALI UN SĒLIJU
11 .    saraksts
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Karš ir ievilcies, un 
daudzi manās 
prom no Krievijas. 
Arī uz Latviju. 

Mūsu vēstījums šiem krie-
viem ir: nebrauciet šeit! Jūs te 
neesat gaidīti. Mums jau pie-
tiek to, kas te atbrauca PSRS 
okupācijas laikā. Mēs zinām, 
ka jūs nemācīsieties runāt lat-
viski un centīsieties uzspiest 
savu valodu. Ar vienu refe-
rendumu mums pietiek, otru 
mums nevajag! 

Šeit jau ir gana ukraiņu 
bēgļiem sasistu mašīnu un 
pārdurtu riepu, norautu Uk-
rainas karogu. Mums ir kauns, 
kā pret viņiem izturas vietē-
jie krievi. Jūs tagad esat pret 
karu? Jo neizdevās ātri uzva-
rēt ukraiņus un tagad jāiztiek 
bez “McDonald’s” un “IKEA”? 
Jau astoto mēnesi jūsu armi-
ja slepkavo un izvaro Ukrainā, 
bet jūsu lielākais sašutums ir 
par to, ka jums nedos Eiropas 
Savienības vīzas. Mēs negri-
bam jūs šeit redzēt! 

Nopietna kļūda bija Latvi-
jā ielaist Krievijas mediju or-
ganizācijas, jo tās esot pret 
karu un pret Putinu. Bet vai 
tās ir par Ukrainas uzvaru un 
par krievu aizvākšanos no 
Krimas? Vai tās ir pret “krievu 
pasauli”?

Ir jābūt ļoti naivam, lai ticē-
tu, ka ikviens Putina opozicio-
nārs ir Latvijas draugs. Mūsu 
draugi ir tie, kuri nav impēristi 
un lielkrievu šovinisti, tie, kuri 
nemāca, ko un kā mums Lat-
vijā darīt, nedēļu pēc tam, kad 
šeit ielaisti. 

2017.  gadā, kad Nacionālā 
apvienība iesniedza kārtējos 
likuma grozījumus, lai iero-
bežotu termiņuzturēšanās 
atļauju tirgošanu un ieviestu 
papildu nodevas šeit atbrau-

Edvīns Šnore: 
Te nav un nebūs 
mazā Krievija!

kušajiem, 80 krievu aktīvisti 
uzrakstīja atklātu vēstuli, ka to 
nedrīkst pieļaut, jo viņi šeit at-
braukuši ar vislabākajiem no-
domiem integrēties un mācī-
ties latviešu valodu. Viņi būšot 
“jaunie latvieši”. 

Ir pagājuši pieci gadi, un 
vēstules autore juriste un 
“jaunā latviete” J.  Lukjanova 
ne tikai nerunā latviski, bet 
veic aktīvu darību, lai panāk-

tu oficiālu statusu krievu va-
lodai Eiropas Savienībā. Cits 
“jaunais latvietis” – žurnālists 
Leonīds Ragozins –, izmanto-
jot Latvijas termiņuzturēša-
nās atļauju, darbojas kā klajš 
Krievijas ietekmes aģents Rie-
tumu publiskajā telpā. 

“Ja vēsture mums ko 
māca, tad to, ka, ja ielaiž krie-
vus mājā, ir grūti pēc tam 
viņus dabūt ārā.” Vislabāk šo 
ASV valsts sekretāra Entonija 
Blinkena atziņu, šķiet, ilustrē 
tieši mūsu valsts, Latvijas, 
pieredze. 

Tāpēc jābrīnās, kāpēc ci-
tiem Latvijas politiķiem tas 
prasīja tik ilgu laiku, lai bei-

dzot aptvertu to, ko Nacionālā 
apvienība teica jau no pirmās 
dienas. Nevajag veicināt krie-
vu imigrāciju! Nevajag palie-
lināt krievu valodas īpatsvaru 
jau tā pārkrievotajā Latvijā! 
Vai tad tiešām bija nepiecie-
šams iepludināt tūkstošiem 
Krievijas pilsoņu uzturēšanās 
atļauju programmas ietva-
ros, lai tagad saprastu, ka ir 
draudi drošībai? Vai tad tie-
šām nav skaidrs, ka papildu 
TV kanāli un mediji krieviski 
tikai veicina krievu valodas 
pašpietiekamību, samazina 
darba iespējas latviešiem un 
veicina gruzdošu konfliktu? 
Tie padara Latviju par nāka-
mo vietu, kur Maskavai nākt 
“atbrīvot tautiešus”. 

Tagad beidzot, šķiet, pa-
modušies ir visi. Visi grib no-
jaukt okupācijas pieminek-
ļus, visi grib ieviest obligāto 
militāro dienestu, palielināt 
aizsardzības budžetu, pāriet 
uz izglītību latviski, ierobežot 
krievu valodas pašpietieka-
mību. Visi ir nonākuši pie tā, 
uz ko Nacionālā apvienība 
aicināja jau gadiem ilgi. Tas ir 
labi. Tas nozīmē, ka turpmāk 
Nacionālās apvienības mēr-
ķus varēs sasniegt ātrāk un 
efektīvāk. Arī mūsu galveno 
mērķi – latvisku Latviju. Nē, 

tā nav fantāzija vai ulmaņlai-
ku pasaka, kā dažbrīd smīk-
ņāja kritiķi. Mēs to varam sa- 
sniegt. Mēs varam panākt, lai 
latvietis Latvijā beidzot justos 
kā mājās – drošā un latviskā 
vidē. 

Lietas pasaulē mainās ļoti 
strauji. Un arī okupācijas se-
kas Latvijā var sākt risināties 
daudz straujāk nekā līdz šim. 
Tas, kas vēl nesen tika uzlū-
kots kā kaut kas pilnīgi ne-
reāls, piemēram, Pārdauga-
vas okupekļa aizvākšana, nu 
kļuvis par realitāti. 

Tas, ka latviešiem mūžīgi 
būs jādzīvo kopā ar simtiem 
tūkstošu lielo PSRS okupāci-
jas laika iebraucēju ordu, kas 
pat neslēpj savu nicinājumu 
pret šo valsti, nebūt nav ak-
menī iekalts. Mēs meklēsim 
un izmantosim katru legālu 
iespēju, lai veicinātu šīs pub-
likas aizbraukšanu no Latvi-
jas. Un, kamēr tas nav noticis, 
pretdarbosimies ikvienam 
centienam mainīt un piemē-
rot Latviju krievu ieceļotājiem. 
Te nav un nekad nebūs mazā 
Krievija! 

Dr. hist. EDVĪNS ŠNORE,
Saeimas Aizsardzības, 

iekšlietu un korupcijas 
novēršanas komisijas 

loceklis 

Tas, ka latviešiem 
mūžīgi būs 

jādzīvo kopā ar 
PSRS okupācijas 
laika iebraucēju 

ordu, kas pat 
neslēpj savu 
nicinājumu 

pret šo valsti, 
nebūt nav 

akmenī iekalts.

L aikā, kad tiek pie-
ņemti svarīgi lēmumi 
valsts energoneatka-
rības veicināšanai, val-

dības vadītājs Krišjānis Kariņš 
pieprasīja manu demisiju, par 
iemeslu minot to, ka viņš grib 
atlaist kādu no Nacionālās ap-
vienības ministriem, jo apvie-
nība esot ultimatīvi prasījusi 
iekšlietu ministres Golubevas 
demisiju par neizdarību 9. un 
10. maijā. 

Es gribētu cilvēcīgā valo-
dā izstāstīt, kā jutos, redzot, 
kā mūsu valstī cilvēki, kuri pat 
nav pelnījuši šeit atrasties, 
brīvi pulcējas pie okupantu 
pieminekļa un uzspļauj mūsu 
latviskajām vērtībām, slavinot 
padomju varu. Mans vectēvs, 
kurš bija galdnieks un dzīvoja 
vienkāršu amata meistara dzī-
vi, man vienmēr atgādināja, ka 
vienīgi mūsu tautas latviskās 
vērtības mūs var noturēt kopā, 
tās ir saglabātas, neskatoties 
uz okupāciju, izsūtījumiem un 
kara šausmām. Pie šī principa 
esmu turējies visu mūžu, un 

nekas nemainījās arī tad, kad 
kļuvu par ekonomikas minis-
tru. Atbalstīju striktu savas par-
tijas pozīciju, ka par visatļautī-
bas pieļaušanu atbildīgajam 
ministram ir jāatstāj amats, 
apzinoties, ka tas var maksāt 
arī manu pozīciju. Šī bija viena 
no retajām reizēm, kad ekono-
mikai svarīgu nozaru asociāci-
jas lūdza premjeru ļaut man 
turpināt iesāktos darbus. Gribu 
pieminēt piecus svarīgākos 
paveiktos darbus, esot ekono-
mikas ministra amatā:
‣	saglabātas 230  000 dar-

bavietu, ieviešot Covid-19 
atbalsta programmas;
‣	450  miljonu eiro atbalsts 

iedzīvotājiem un uzņē-
mumiem elektrībai, gāzei 
un siltumam;
‣	atteikšanās no Krievijas 

gāzes;
‣	10 500 jauni mājokļi ģime-

nēm;
‣	2021. gadā investīcijās pie-

saistīti 643 miljoni eiro un 
radītas 2650 jaunas dar-
bavietas. 

Jūs teiksiet, ka mūsu valstī 
vēl aizvien ir daudz nepilnību 
un neizdarītu darbu, un es ne-
varu nepiekrist. Kā cilvēks, kas 
nācis no maza lauku ciema – 
Zentenes –, es zinu, ko nozīmē 
smagi strādāt. Saviem bēr-
niem ar savu piemēru cenšos 
parādīt, ka katrs darbs ir ļoti 
cienījams un tikai strādājot 
mēs varam kopā nonākt pie 
labāka rezultāta. 

Šajā laikā katram valsts 
iedzīvotājam, bet jo īpaši vī-
riešiem, ir jābūt gataviem aiz-
stāvēt savu zemi, tādēļ arī es 
pieņēmu lēmumu iestāties 
Zemessardzē, lai būtu node-
rīgs, ja tāda situācija pienāktu. 
Redzot cilvēkus pulcējamies 
mūsu karavīru piemiņas vie-
tās, atzīmējot Latvijas neatka-
rības gadadienu katrs savās 
mājās pie sarkanbaltsarkanā 
karoga, gūstu iedvesmu un 
prieku katru dienu celties un 
iet, lai darītu Latviju labāku, 
lai ar savu valsti varētu lepo-
ties visi, kas ir stāvējuši tās 
sardzē. 

Raivis 
Dzintars, 
Nacionālās 
apvienības 
priekšsēdētājs

Jau ierasts, ka nozares 
pārstāvji prasa atbildī-
gā ministra demisiju un 

Latvijas politikā tā ir ikdiena, 
bet šoreiz situācija bija pre-
tēja, jo virkne nozares orga-
nizāciju iestājās par Jāni un 
prasīja premjeram saglabāt 
viņu amatā. Nacionālā ap-
vienība uzskata, ka Jānis 
Vitenbergs kā ekonomikas 
ministrs darbu darīja godam, 
turklāt īpaši sarežģītos ap- 
stākļos. Esam pateicīgi par 
visu, ko ministra amatā un kā 
Nacionālās apvienības biedrs 
Jānis darījis līdz šim. 

Andris 
Bite, 
Latvijas 
Darba devēju 
konfederācijas 
prezidents

Uzskatu, ka premjers 
pieņēma neloģisku un 
situācijai nepiemēro-

tu lēmumu par ekonomikas 
ministra Jāņa Vitenberga 
upurēšanu cita ministra ne-
kompetences dēļ. Bija uz-
sākti kopīgi darbi energo-
neatkarības un citu mērķu 
sasniegšanai, un situācija bija 
nepiemērota, lai visu nomes-
tu uz bremzēm. 

Kārlis 
Lācis, 
komponists, 
mūziķis

Pandēmijas laikā, kad 
arī mēs, mūziķi, bijām 
ļoti ierobežoti koncert-

darbībā, katru dienu gaidī-
jām kādas pozitīvas ziņas no 
valdības par ierobežojumu 
saprātīgu piemērošanu. Un 
tieši šajā posmā patīkami 
pārsteidza ekonomikas mi-
nistrs Jānis Vitenbergs, kurš, 
manuprāt, vienīgais no vi-
siem valdības ministriem iz-
prata reālo situāciju ne tikai 
no uzņēmēju, bet arī no ie-
dzīvotāju viedokļa. Viņš nāca 
klajā ar racionāliem un saprā-
tīgiem priekšlikumiem, kas 
ļautu pilnīgi visu veidu uzņē-
mējiem strādāt.  

VIEDOKĻI

Jānis Vitenbergs: 
Vai gods zaudēt amatu, 
sargājot latviskumu?
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‣	ģimenes valsts pabalsta reforma: viens bērns – 25 eiro, divi 
bērni – 100 eiro, trīs bērni – 225 eiro, četri un vairāk bērnu – 
400 eiro + 100 eiro par katru nākamo bērnu;
‣	sociālā stipendija “Studētgods” jauniešiem no daudzbērnu 

ģimenēm – 1600 eiro gadā;
‣	valsts subsīdija mājoklim daudzbērnu ģimenēm program-

mā “Balsts” un paplašinātas iespējas mājokļu garantiju 
programmā;
‣	bērna kopšanas atvaļinājuma laikā valsts veic sociālās 

iemaksas pensiju kapitālā no bērna kopšanas un vecāku 
pabalsta kopapjoma (no 2022. gada 1. jūlija);
‣	ir uzsākta programma “Ģimenei draudzīga darbavieta” 

sadarbībā ar tās patronu VAS “Latvijas valsts meži” – 
iesaistītas jau vairāk nekā 110 darbavietu;
‣	programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība” paplašināta ar 

vairāk nekā 800 000 eiro finansējumu ģimeņu 
 NVO pasākumu atbalstam un darbības nodrošināšanai;
‣	paplašināta programma “Latvijas goda ģimene”, iekļaujot 

tajā arī ģimenes, kas rūpējas par bērnu ar invaliditāti;
‣	paplašināta programma neauglības ārstēšanai;
‣	 iegūts papildu mēnesis apmaksātam bērna kopšanas atvaļi-
 nājumam, ieviešot “tēva kvotu” (spēkā no 2023. gada 1. janvāra).

Imants Parādnieks: 
Lai plaukst dzīvība Latvijā!

“Lai mūsu sētā atgriežas 
dzīvība!” – tā pirms vairāk 
nekā desmit gadiem vēlējās 
kādā Zemgales mazpilsētā 
satiktie seniori. Šī viedā ceļa-
maize ir bijis mans personī-
gais un arī visas Nacionālās 
apvienības vadmotīvs.

KO VĒLOS PRIORITĀRI PAVEIKT

ĢIMENES MĀJA 
nomā ar izpirkumu

ĢIMENES PIRMSSKOLAS 
REFORMA

PALIELINĀTS NEAPLIEKAMAIS 
MINIMUMS strādājošiem vecākiem 

Kas:  drosmīga valsts programma  – ģimenes māja nomā 
 ar izpirkumu! Tā ir ekonomiska tipa moduļmāja 
 uz pašvaldības zemes nomā ar izpirkuma tiesībām.
Cik:  aptuveni 1000 māju gadā.
Kam:  jaunajām ģimenēm, ekonomiski aktīvajām ģimenēm 
 ar diviem bērniem un daudzbērnu ģimenēm.

Kas:  bērnudārzs katram pirmsskolas vecuma bērnam. 
 Nodrošināta brīva vecāku izvēle – bērnudārzs 
 vai pieskatīšana (aukle vai kāds no vecākiem).
Kā:  ir sagatavots likumprojekts Saeimai, lai to pieņemtu
 jau septembrī, oktobrī.

Kas:  neapliekamais ienākums – 1000 eiro vienam 
 strādājošajam ar bērnu.
Šobrīd:  750 eiro. 

ŠĶIETAMI NEIESPĒJAMAIS IR IESPĒJAMS – 
TO APLIECINA MANS PAVEIKTAIS DARBS 

NO 2019. LĪDZ 2022. GADAM:

Latvijas labklājība ir pašu latviešu rokās. Mums ikdienā jābūt 
drosmīgākiem, neatlaidīgākiem, pārliecinošākiem, lai augtu 
kā nācija un neļautu svešiem, naidīgiem, Latviju un latviešus 
necienošiem ļaudīm kāpt sev uz galvas. Būs, kas teiks, ka šāda 
pārliecība ir radikāla, nav integrējoša, iekļaujoša un liberāla. Bet 
tos, kas domā līdzīgi, aicinu uzzināt vairāk paradnieks.lv. 

IMANTS PARĀDNIEKS, 
sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs, 

biedrības "Sēlijas asociācija" padomes loceklis

P ārdomājot jautāju-
mus par visa Zem-
gales plānošanas 
reģiona ceļu tīkla 

attīstību un ar to saistīto ie-
dzīvotāju mobilitāti, nākas 
secināt, ka nezināmu iemeslu 
dēļ nu jau gadu desmitus no-
vārtā ir palikusi viena svarīga 
satiksmes artērija, ko dēvē 
par “Zemgales jostu”. To veido 
vairāki secīgi savienoti valsts 
reģionālie autoceļi. “Zemga-
les josta” sākas Anneniekos 
krustojumā ar valsts galveno 
autoceļu A9 (Rīga–Liepāja) 
un iet pa ceļa P97 (Annenie-
ki–Jelgava) trasi līdz Dobelei, 
tālāk turpinās pa autoceļu 
P103 (Dobele–Bauska) pil-
nā tā garumā un tad pa ceļu 
P87 (Bauska–Aizkraukle) līdz 
krustojumam ar autoceļu P85 
(Rīgas HES–Jaunjelgava) da-
žus kilometrus pirms Jaun-
jelgavas. Visi valsts galvenie 
autoceļi, kas šķērso Zemgales 
reģionu, iet virzienā uz Rīgu 
perpendikulāri “Zemgales 
jostai” un neveicina šejienes 
iedzīvotāju iekšējo mobilitāti.

“Zemgales josta” ir vienīgā 
satiksmes artērija, kas garen-
virzienā savieno visu Zemgali 
un Sēliju, reģionālos attīstības 
centrus un daudzas citas ap-
dzīvotās vietas. Pie šīs trases 
atrodas Annenieki, Gardene, 
Dobele, Kroņauce, Tērvete, 
Vilce, Eleja, Sesava, Pilsrundā-
le, Saulaine, Bauska, Vecsaule, 
Ozolaine, Bārbele, Valle, Taur-
kalne un Jaunjelgava. Šis ceļš 
ir nozīmīgs gan vietējiem ra-
žotājiem, gan tūrisma pakal-
pojumu sniedzējiem, gan arī 
skolēnu pārvadātājiem un ci-
tiem autotransporta izmanto-

tājiem. Jāpiebilst, ka šī maršru-
ta tiešā tuvumā atrodas vairāk 
nekā puse no Zemgales vēstu-
res, kultūras un dabas tūrisma 
objektiem.

Tiem, kas vairāk vai ma-
zāk pārzina šī ceļa tehnisko 
stāvokli, ir zināmi tā izmanto-
šanas trūkumi, respektīvi – šī 
satiksmes maģistrāle daudzos 
posmos ir ar krietni nolietotu 
asfaltbetona segumu, kas vēl ir 
puslīdz pieņemami autobrau-
cējiem, bet posms no Bauskas 
novada Ozolaines gandrīz līdz 
Aizkraukles novada Jaunjel-
gavai joprojām asfaltu nav re-
dzējis un ir klāts ar grants un 
šķembu segumu. Šajā posmā 
autovadītājus mitrākos laika 
apstākļos sagaida dubļu peļ-
ķes, bet sausā laikā – smilšu 
vannas un pamatīgi putekļi.

Pārzinot “Zemgales jostas” 
slikto tehnisko stāvokli, liela 

daļa satiksmes dalībnieku ne-
racionāli izmanto valsts gal-
venos lielceļus, nevis daudz 
īsāko reģionālās nozīmes ceļu. 
Piemēram, dodoties uz tiesu 
Aizkrauklē no Bauskas, būtu 
loģiski braukt 87 kilometrus 
pa reģionālo autoceļu P87, 
bet, ņemot vērā ceļa seguma 
slikto kvalitāti, absolūtais vai-
rākums autobraucēju izvēlas 
braukt 126 kilometrus pa auto-
ceļu A7 līdz Ķekavas aplim, tad 
pa Rīgas apvedceļu uz Salaspi-
li un tālāk uz Aizkraukli. Tādē-
jādi tiek nobraukti lieki 40 ki-
lometri vienā virzienā.

Būtu tikai loģiski beidzot 
pārliecināt Satiksmes ministri-
jas amatpersonas par nepie-
ciešamību sakārtot “Zemgales 
jostu” un padarīt to par pievil-
cīgu autoceļu visā tā garumā. 
Tas ievērojami stimulētu eko-
nomisko aktivitāti Zemgalē 

un Sēlijā, kā arī līdzsvarotu 
autosatiksmes intensitāti Lat-
vijā kopumā, jo šis ceļš kļūtu 
par īsāko un ērtāko maršrutu 
braucējiem no Kurzemes uz 
Latgali un otrādi. Satiksmes 
ministrijas jaunākajā stratēģijā 
ir paredzēts līdz 2025. gadam 
asfaltēt posmu no Ozolaines 
līdz Bārbelei, bet tie ir tikai des-
mit no pašlaik putekļainajiem 
40 kilometriem. Mūsu uzde-
vums ir panākt, lai “Zemgales 
josta” tuvāko gadu laikā tiktu 
noasfaltēta visā garumā un 
to pilnvērtīgi varētu izmantot 
visi satiksmes dalībnieki. Līdz 
šim no atbildīgajām amat-
personām dzirdētas atrunas 
par veiktajiem satiksmes mē-
rījumiem un relatīvi nelielo 
braucēju skaitu neasfaltētajā 
posmā. Taču tas ir muļķīgs ar-
guments, jo daudzi potenciālie 
šā ceļa izmantotāji izvēlas ga-
rākus apvedceļus, lai saudzētu 
savu automašīnu. Ar jūsu at-
balstu mēs panāksim šīs prob-
lēmas atrisināšanu! 

RAITIS ĀBELNIEKS,
Bauskas novada domes 

deputāts

Raitis Ābelnieks: 
Vienojošais elements – 
“Zemgales josta”

“Zemgales josta” ir vienīgā satiksmes 
artērija, kas garenvirzienā savieno 

visu Zemgali un Sēliju.

Jā, ar ģimenēm mēs ru-
nājam vienā valodā! Ģime-
nes ir tās, kas iedveš dzīvī-
bu valstī –  katrā tās reģionā, 
mazpilsētā, nostūrī. Pavēro, 
kā uzplaukst aizmirsta lau-
ku sēta, kad tajā ienāk jauns 
pāris ar atvasēm! Kā attīstās 
skolas, kad bērnu skaits ta-
jās pieaug, nevis mazinās. Kā 
uzņēmējus un naudu pievelk 
tie novadi, kas rada ģimenēm 
labvēlīgus apstākļus. Kā kul-
tūrvēsturiskā novada patriots 
spēj ienest jaunas attīstības 
vēsmas. Šāda pieeja nedrīkst 
kļūt par pāris labiem piemē-
riem. Tai ir jābūt standartam 
it visā, ko darām Latvijas nā-
kotnes labā.

Mēs runājam vienā valodā 
ar Latvijas ģimenēm.
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Navšaubu, ka Latvi-
ja ir vienīgā vieta, 

kur latviešu tauta var pastāvēt 
un veidot sev drošu nākotni. 
Mūsdienu pasaules vērtību 
maiņa un materiālās domāša-

nas dominante latviešu prātos 
ir radījusi apdraudējumu lat-
viešu tautas ilgtspējīgai attīs-
tībai, pat radot pareģojumus 
par latviešu izzušanu simts 
gadu perspektīvā. Ievērojot 
bēdīgo situāciju demogrāfijā 
daudzu gadu garumā, kā Na-
cionālās apvienības svarīgāko 
uzdevumu redzu latviešu tau-
tas dzimstības veicināšanu un 
labas veselības aprūpes  no-
drošināšanu. Sirds priecājas, 
ja katrā Latvijas nostūrī varam 
ieraudzīt latviešu sētu un satikt 
tautiešus. Latvijas vienmērīga 
apdzīvotība ir valsts drošības 
un latviešu zemju saglabāša-
nas obligāts priekšnoteikums. 
It kā jau viegli saprotams, ti-

Jau sešus sasaukumus 
esmu Bauskas no-

vada pašvaldības deputāts, 
un man nav vienalga, kā attīs-
tās un uz kurieni virzās mūsu 
valsts. Ņemot vērā manu pie-
redzi, varu dot savu ieguldīju-
mu Saeimas darbā. Svarīga ir 
lauku attīstība, kas saistīta ar 
uzņēmējdarbību, domājot ne 
tikai par attīstības centriem, 
bet arī par mazpilsētām un 
pagastiem. Iestāšos par at-
balsta sistēmas izveidošanu 
jaunajām ģimenēm, lai tās 
varētu piesaistīt laukiem, pie-
šķirot apbūves zemi laukos un 
atvieglotus būvniecības nosa-
cījumus. Īpaša uzmanība ir 
jāpievērš vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, kuriem ir mazas 
pensijas, radot iespējas sama-

Apkārtējās vides sakop-
tība ir būtiska, lai mēs visi 
Latvijā justos komfortabli. 
Rūpēs par latvisku vidi, par 
latviskā mantojuma sagla-
bāšanu esmu no gruvešiem 
atjaunojis Ausekļu dzirna-
vas un rūpēšos arī par valsts 
sakārtotību. Latviskums un 
ģimenes vērtības ir Nacionā-
lās apvienības spēka punkts, 
un tas ir viens no iemesliem, 
kāpēc es startēju no Nacio-
nālās apvienības saraksta. 
Tās pārstāvētās idejas man 
bijušas tuvas vienmēr, un šis 
ir tas brīdis, kad redzams, ka 
Nacionālā apvienība darbā 
ar reģioniem ir pietiekami 
konstruktīva, turklāt tā ir pie-
rādījusi sevi valstiskā līmenī, 
ka spēj mainīt un uzlabot lie-
tas. 

MĀRTIŅŠ MEDIŅŠ, 
Bauskas novada domes 

deputāts,
ZS “Silavēji” vadītājs,

brīvdabas muzeja “Ausekļu 
dzirnavas” saimnieks

G lobālie ģeopoli-
tiskie izaicinājumi 
liek gan katram no 
mums, gan Latvi-

jas valstij veikt īstermiņa un 
ilgtermiņa prioritāšu izvērtēju-
mu. Ik uz soļa saskaramies ar 
izvēlēm – tādām, kas pieprasa 
nekavējošu rīcību un sniedz 
arī nekavējošu rezultātu, un 
tādām, kuru ietekmi uz mums 
ieraugām tikai pēc kāda laika. 

Kara Ukrainā ģeogrāfiskais 
tuvums kā visiem saprota-
mu un neapšaubāmu pirmo 
prioritāti liek izvirzīt valsts aiz-
sardzības spēju stiprināšanu – 
finansējuma palielinājums mi-
litārajai sfērai ir nepieciešams 
valsts un katra tās iedzīvotāja 
drošības apsvērumu dēļ. Ne-
drīkstam aizmirst arī katra no 
mums sapratnes veidošanu 
savas drošības veicināšanai.

Kara netiešā ietekme pa-
rādās kā ļoti nopietnas eko-
nomiskās grūtības: inflācijas 
kāpums, kas atspoguļo cenu 
izmaiņas, uztraukumi par 
spēju samaksāt rēķinus, pār-
laist tuvojošos ziemu. Tādēļ 
pašsaprotams lēmums ir arī 
otrā prioritāte – ekonomiskā 
atbalsta nodrošināšana iedzī-
votājiem (gan ekonomiski ak-
tīviem, gan sociāli mazaizsar-
gātiem) un uzņēmējiem.  

Stratēģiski svarīgs ilgter-
miņa lēmums, par kuru ie-
stājos un kura virzībai varas 
gaiteņos pielikšu visas sa-
vas pūles, ir izglītības kā vis-
augstākā līmeņa ilgtermiņa 
prioritātes noteikšana Latvi-

jas ilgtspējīgas pastāvēšanas 
nodrošināšanai.

Kādēļ gan izglītībai jābūt tik 
augstai prioritātei? Tādēļ, ka iz-
glītība ir pamats gan sapratnei 
par pasauli – iespēja aiziet no 
mītiskās domāšanas uz kritis-
ko, inovatīvo domāšanu –, gan 
cilvēka sapratnei par dabas un 
sabiedrības procesiem, lojali-
tāte, lepnums par savu piede-
rību ģimenei, tautai, valstij. 

Pirmais solis izglītības prio-
ritārai darbībai ir viedokļa mai-
ņa sabiedrībā par to, ka valsts 
budžeta līdzekļi izglītībai ir 
ieguldījums nākotnē, nevis 
izmaksas. Ieguldījumiem sko-
lotāju, mācībspēku sagata-
vošanai ir jābūt atbilstošiem 
ilgtermiņa vajadzībām. Mans 
mērķis: skolotāju un mācīb-
spēku atalgojumam ir jābūt 
augstākam nekā vidēji valstī. 
Labi sagatavots, prasmīgs, 
par savu darbu pārliecināts, 
materiāli nodrošināts skolo-
tājs, kurš ir autoritāte gan sko-
lēniem, gan vecākiem, gan 

sabiedrībai kopumā, ir izglītī-
bas bāzes līmeņa veidotājs – 
tās bāzes, uz kuras veidosies 
nākotnes Latvija.

Kvalitatīva, visaptveroša, 
pieejama izglītības sistēma 
ilgtermiņā nodrošinās arī kva-
litatīvu īstermiņa prioritāro 
vajadzību risināšanu. Tiks no-
drošināta gan uz vērtībām 
un pārliecību balstīta valsts 
aizsardzība, gan inovatīva un 
efektīva ekonomiskā attīstība, 
gan uz izpratni par vajadzī-
bām balstīta sociālo pakalpo-
jumu sniegšana, gan ierēdņu 
un uzņēmēju sadarbība valsts 
un pašvaldības iestādēs, gan 
uz mijiedarbību un sapratni 
vērsta savstarpējā komunikā-
cija un konfliktu risināšana. 

Neapšaubāms fakts, ka 
Latvija ir vienīgā vieta (valsts) 
pasaulē, kur var izdzīvot un 
attīstīties viena no senāka-
jām indoeiropiešu valodām 
pasaulē – latviešu valoda. Lai 
tā notiktu, ir nepieciešama 
pilnvērtīga valodas lietošana – 

gan ikdienā, gan studijās, gan 
zinātnē. Izglītots cilvēks to 
saprot un pieņem ar izpratni. 
To rāda mana pieredze dar-
bā Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē.

Zemgales unikalitāte iz-
glītības jomā ir Latvijas Lauk-
saimniecības universitāte; tā 
ir vienīgā universitāte ārpus 
Rīgas, kas nodrošina speciā-
listus un zinātniekus Latvijai 
visraksturīgākajās valsts lie-
lākās vērtības – zemi, mežu, 
ūdeni, klimatu – izmantojošās 
tautsaimniecības nozarēs – 
lauksaimniecībā un mežsaim-
niecībā, un ar tām saistītajās 
pārstrādes un atbalsta nozarēs. 

Apgūt zināšanas Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē 
ierodas studējošie ne tikai no 
visiem Latvijas reģioniem un 
pilsētām, bet arī no ārvalstīm. 
Vislielākais prieks ir dzirdēt šos 
no tālām zemēm uz Latviju at-
braukušos jauniešus runājam 
latviski, redzēt sajūsmu viņu 
acīs, kad viņus saprot. Lielākā 
daļa, atgriežoties savā mītnes 
zemē, iespējams, nekad vairs 
latviski nerunās (ja nu kādreiz, 
satiekot latviešu tūristus), to-
mēr viņiem tā ir izglītota cilvē-
ka pozitīvā, Latviju izprotošā 
attieksme. 

Guntis Libeks: Latvija – latviešu zeme Aigars Laizāns: Vienā valodā – izglītoti!

Mārtiņš Mediņš:  
Svarīga ir lauku attīstība

kai reālajā dzīvē mums bieži 
sanāk pretējais. Cilvēku kon-
centrācija pilsētās, visu valsts 
varas  iestāžu centralizācija ir 
panākusi Latvijas lauku terito-
riju iztukšošanos. Ir procesi, kas 
nav mūsu varā, kurus nosaka 
globālas tendences, bet kādēļ 
gan mums pašiem būtu tie jā-
veicina? Piemēram, jau ilgus 
gadus no izglītības ministriem 
izskan viedoklis, ka izglītības 
kvalitāti var uzlabot, slēdzot 
skolas un augstskolas, sama-
zinot skolotāju un pasniedzēju 
skaitu. Tikai liela skola un kla-
se bērnam varot dot iespēju  
labāk attīstīties un izglītoties. 
Lai tam noticētu, ir jābūt ap-
veltītam  ar īsu prātu. Skaidrs, 

ka zem šiem apgalvojumiem 
tiek slēpta vēlme samazināt 
izdevumus bērnu un jauniešu 
izglītībai jau tā traģiskajā de-
mogrāfiskajā situācijā laukos.

Mūsu orientieriem ir jābūt 
skaidriem un godīgiem. Tajos 
nav vietas totalitāro komu-
nistisko un nacistisko darbo-
ņu piemiņai un godināšanai 
muzejos, pieminekļos un ielu 
nosaukumos. Latvija vēl nav 
cēlusi godā visus savus valsts 
veidotājus, cīnītājus par brīvī-
bu un neatkarību, radot tiem 
pienācīgas goda un atceres 
vietas. 

GUNTIS LIBEKS,
Aizkraukles novada domes 

deputāts

zināt izdevumus par komu-
nālajiem pakalpojumiem un 
medicīnas izdevumiem, kas 
kļūst arvien dārgāki.

Līdz šim valsts līmenī nav 
izdevies panākt vienotu re-
dzējumu, kā sakārtot infra-
struktūru ārpus attīstības 
centriem, kā rezultātā reģio-
nālie un vietējas nozīmes ceļi 
pavasaros un rudeņos ir grūti 
izbraucami, mūsu bērni brien 
dubļus, pastnieki un bieži 
vien arī operatīvais transports 

nevar nokļūt līdz adresātam. 
Līdzšinējie solījumi, ka uz vi-
siem novadu centriem būs 
asfaltēti ceļi, nav izpildīti. Kopā 
ar Nacionālo apvienību panāk-
sim, ka daļa līdzekļu, kas valsts 
budžetā ieplūst no autotrans-
porta nodokļa ienākumiem, 
tiek tieši novirzīti tam pare-
dzētajam mērķim – infra-
struktūras sakārtošanai, tajā 
skaitā ielu un ceļu remon-
tiem –, nevis ieplūst kopējā 
katlā.

AUSEKĻU DZIRNAVAS.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE NO 1. SEPTEMBRA MAINA NOSAUKUMU UN TURPMĀK 
DARBOSIES KĀ LATVIJAS BIOZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE.

Skolotāju un mācībspēku 
atalgojumam ir jābūt augstākam 

nekā vidēji valstī.

FO
TO

: I
VE

TA
 Ū

D
RE

FO
TO

: A
U

SE
KL

U
D

ZI
RN

AV
AS

.L
V

FO
TO

: N
O

 N
A 

AR
H

ĪV
A

FO
TO

: N
O

 N
A 

AR
H

ĪV
A

FO
TO

: N
O

 N
A 

AR
H

ĪV
A



15PAVEIKTAIS14 PROGRAMMA

‣	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. 

M ū s u  m ē r ķ i  1 4 .  S a e i m a i

Augoša Latvija
‣	Turpināsim atbalstīt jaunos vecā-

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

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

tēmas ieviešanu grūtībās nonākušu 
iedzīvotāju atbalstam.
‣	Paaugstināsim minimālās pensijas 

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

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

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

uzņēmējdarbības sadarbību. 
‣	Stiprināsim LIAA reģionālo bizne-

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

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

nodokļus.

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

Kas no solītā ir paveikts?
ATSKAITE PAR NACIONĀLĀS APVIENĪBAS 13. SAEIMAS PROGRAMMAS IZPILDI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pensijām bija 250 eiro. No 2022. gada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Lai uzzinātu vairāk par šo 
un citu Nacionālās apvienības 
solījumu izpildi, noskenē
QR kodu!
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RAIVIS DZINTARS VADA LEKCIJU JAUNIEŠIEM.
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JĀNIS IESALNIEKS, JĀNIS VITENBERGS, JĀNIS DOMBRAVA.

IMANTS PARĀDNIEKS ATJAUNOJIS VECU MOTOCIKLU, KAS ĪPAŠI 
PRIECĒ BĒRNUS ADELĪNI UN REINARDU. AR ŠĀDU BLAKUSVĀĢA
"JAVIŅU" BRAUCA TŪTERU ĢIMENE JĀŅA STREIČA KINOFILMĀ  
"LIMUZĪNS JĀŅU NAKTS KRĀSĀ".

AIGARS LAIZĀNS AR SIEVU ILONU UN MAZBĒRNIEM BEATRISI UN UĢI.

EDVĪNS ŠNORE LAIVU BRAUCIENĀ KOPĀ AR DĒLIEM.
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Ja vari un gribi palīdzēt NA, sazinies ar NA sekretariātu:
Tālruņa numurs 2 77 55 997, Torņa iela 4-1B, 2. stāvs, Rīga
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https://www.facebook.com/NacionalaApvieniba/

Vē
lie

s 
Be

z m
ak

sas
 

ab
on

ēt
 “N

ac
io

nā
lo

 N
ea

tk
ar

īb
u”

? 
Zv

an
i 2

54
31

04
7 

va
i r

ak
st

i i
nf

o@
na

ci
on

al
aa

pv
ie

ni
ba

.lv

Redkolēģija: 
Laima Melkina, Marta Dzintare, Raivis Dzintars
Korektore: Kristīne Prohorova. Makets: Signe Cinīte
Izdevumu apmaksā: VL-TB/LNNK, reģ. nr. 40008220045  
Tirāža: 152 000


