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Stabili un uzticīgi ideāliem

Nesen
aizvadīts
Saulgriežu
laiks, kad
ugunskuri
un tradīcijas latviešiem
at gādina,
kas esam un no kurienes nākam.
Saeimas un valdības mājās šīs sajūtas pietrūkst. Nacionālā apvienība
no vienas puses var būt gandarīta,
ka reitingi tai vienīgajai no valdības
partijām saglabājas stabili, atšķirībā
no pārējām valdības partijām, kas
piedzīvo kritumus. Tas nozīmē, ka
proporcionāli atbalsts mums aug un
cilvēki novērtē centienus valsts varas

līmenī aizstāvēt nacionālās intereses.
Diemžēl tas, cik lielu pretestību jūtam un cik smagas cīņas jāpiedzīvo
par it kā pašsaprotamām lietām, lielam priekam iemeslu nedod.
Protams, bez mūsu klātbūtnes
šodien valdībā būtu jau „Saskaņas
centrs”. Mūsu līdzdalība liek arī koalīcijai kļūt latviskākai. Diemžēl tālu
jo tālu nepietiekoši. Kas izgāza NA
ieceri novērst krievu valodas nepratēju diskrimināciju darba tirgū? Kas
noraidīja NA priekšlikumus, kā apturēt divvalodības un pilsonības „nulles
varianta”  referendumus? Kas „noraka”   NA priekšlikumus ieviest progresīvo nodokli un samazināt PVN
vietējiem pārtikas izstrādājumiem?
Kas neļāva NA apturēt uzturēšanās

atļauju tirgošanu un mērķtiecīgu nekustamo īpašumu iztirgošanu Krievijas pilsoņiem? Ne jau tikai „Saskaņas
centrs”, bet arī koalīcijas partneri…
„Vienotība”   un (Zatlera) Reformu
partija.
„Tev tiks piedots, ja nevarēji, bet
nemūžam, ja nedarīji…” Nacionālās apvienības biedru sirdsapziņa ir
tīra, jo darījām to, kas mūsu spēkos
ar to pārstāvniecību, kāda ir šobrīd.
Šis izdevums veltīts, lai sniegtu ieskatu tikai dažos jautājumos, kas mums
svarīgi un par ko esam iestājušies.
Vēlamies atskaitīties par to, kas jau
paveikts, kas ir procesā un kas mēģināts, bet neizdevies koalīcijas partneru atšķirīgo nostādņu dēļ. Un svarīgi
mums atskaitīties tagad – ikdienā,

nevis tikai tuvojoties vēlēšanām, kā
tas bieži politikā ierasts.
Vai varējām labāk? Protams, to
apzināmies, kritiski izvērtējot savu
līdzšinējo darbību un no kļūdām
mācoties. Taču acīs saviem vēlētājiem un Latvijas pilsoņiem varam
skatīties droši. Katrs solis ir sperts
un tiks sperts saskaņā ar apvienības
principiem un programmatiskiem
mērķiem. Latviešiem, kas vēlas dzīvot drošā, izglītotā un kulturālā savas
tautas valstī, ir aizstāvji un būs…
Raivis Dzintars,
Nacionālās apvienības
līdzpriekšsēdētājs

Panāktais, iesāktais un noraidītais 11.Saeimā

NA rosinātas un paveiktas lietas:
2012. gadā finansējums kultūrai
netika samazināts. Papildus finansējums Kultūrkapitāla fondam un
Dziesmu svētku organizēšanai;
• vienota un aktīva koalīcijas partiju
rīcība, aicinot pilsoņus referendumā balsot pret divvalodību
• nomainīts NEPLP sastāvs, par
kritēriju izvirzot orientēšanos uz
nacionālās informatīvās telpas aizsardzību;
• palielināts nodoklis azartspēlēm;
• grozījumi Darba likumā, kas neļaus darba sludinājumos nepamatoti pieprasīt krievu valodas prasmi;
• amatpersonas Saeima šobrīd jau
ievēl atklātā balsojumā, tādējādi
mazinot politisko tirgu par amatiem;
• uzsākta valsts apmaksāta neauglības ārstēšanas programma;
• ES ekonomiskās sankcijas pret
Baltkrieviju Latvijas ekonomikai
nodarīs daudz mazāku kaitējumu,
nekā tas sākotnēji bija paredzams;
• ieviesta reversā PVN sistēma būvniecībai un metāllūžņu pārstrādei;
• atvieglota krājaizdevu sabiedrību
veidošanu, īpaši reģionos;
• TV3 un LNT 2012. gadā paliek
bezmaksas apraidē, pretēji brīdinājumiem to pamest;
• valsts dotācija 2012. gadā Latvijas
Nacionālo karavīru biedrībai un
Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, dotācijas palielināšana
Latvijas Politiski represēto apvienībai;
• viens no nekaunīgākajiem divvalodības atbalstītājiem – deputāts
Nikolajs Kabanovs – tika atsaukts
no NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas.
NA ierosinājumi, kas šobrīd ir īstenošanas procesā:
• dubultpilsonība trimdas latviešiem;
• pāreja uz tautas vēlēta Valsts prezi•
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denta institūciju;
Valsts prezidenta Konstitucionālo
tiesību komisijai nodoti grozījumi, lai noteiktu Satversmes pirmos
četrus pantus kā negrozāmus;
uzsākts darbs pie XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju
svētku, kā arī Rīgas kā 2014. gada
Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu organizēšanas;
jau 2012.gada valsts budžeta grozījumos tiks izlīdzināts pedagogu
atalgojumu
vispārizglītojošajās
skolās un mūzikas un mākslas skolās, piešķirta mērķdotācija Dziesmu un deju svētku kolektīviem, kā
arī piešķirts papildu finansējums
Kultūrkapitāla fondam, lai nodrošinātu latviešu grāmatu iepirkumu;
Tieslietu ministrijā uzsākts darbs
pie hipotekārās kreditēšanas sistēmas tiesiskā regulējuma sakārtošanas, lai sabalansētu banku un
kredītu ņēmēju atbildību;
Kultūras ministrijā uzsākts darbs
pie Radošu personu likuma, kas
noteiks šo personu sociālās garantijas;
priekšlikums, kas liktu šķēršļus
Latvijas dzelzceļa pārvadājumu
nonākšanai Krievijas kontrolētas
kompānijas rokās;
tiks noteikts, ka aģitācija TV jāpārtrauc 30 dienas pirms vēlēšanām;
noteikt 50% nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidi daudzbērnu ģimenēm sākot ar 2013.gadu;
palielināts iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atvieglojums par katru
apgādājamo sākot ar 2013.gada
1.jūliju;
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums, kas noteiks minēto
objektu statusu, apsaimniekošanu
un aizsardzības zonu;
dot iespējas pašvaldību vēlēšanās
piedalīties jau no 16 gadu vecuma,
lai jauniešus aktīvāk iesaistītu politisko lēmumu pieņemšanā.
Turpinājums 8.lpp.
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Valstij jānāk pretim jauniešiem mājokļu jautājumā
Pēdējā laikā
pamatoti pieņemas spēkā
diskusija
par
d e m o g r āf ij a s
problēmām, kā
arī jauniešu dzīves kvalitāti un
iespējām dzīvot, strādāt un veidot ģimenes Latvijā.
Lai piedāvātu valdībai dažus konkrētus
un finansiāli īstenojamus risinājumus
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā,
es kopīgi ar sabiedrības domas attīstības centru “Domā” un Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā šī
gada 14. maijā sarīkoju attiecīgu konferenci Rīgā.
Konferences gaitā izkristalizējās dažas konkrētas idejas, kā esošajos finansiālajos apstākļos valsts tomēr varētu
atrast iespējas motivēt Latvijas jauniešus palikt uz dzīvi mūsu valstī un veidot
šeit ģimenes ar bērniem. Neapšaubāmi,
viens no galvenajiem motivējošajiem
faktoriem šajā ziņā ir nodrošinājums

ar mājokli. Pēc nekustamo īpašumu
buma, kad komercbankas dāļāja lētus
kredītus pa labi un kreisi, nekustamo
īpašumu tirgū ir iestājies “sausuma
periods”, kad nesen darba un ģimenes
dzīvi uzsākušiem jauniešiem ir grūti atrast iespējas sevi nodrošināt ar mājokli.
Manuprāt, šajā situācijā būtu jānāk talkā valdībai.
Pasaules praksē ir pazīstami daudzi
risinājumi, kā valdība var iesaistīties
mājokļa kredīta atbalstā pirmā mājokļa
pircējiem, kas parasti ir jaunieši. Viens
no veidiem ir valsts tiešie granti daļai
no īpašuma vērtības, kas atbilst noteiktiem kritērijiem – parasti pēc ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli.
Cits veids – valsts garantijas mājokļu
kredītiem vai arī pilnīga vai daļēja kredīta procentu segšana. Diskutējama ir
arī speciālas mājokļu aģentūras izveide,
no kuras jaunā ģimene varētu iegādāties kādu īpašuma daļu, pārējo no tās
īrējot, ar tiesībām šo īpašumu atpirkt
pilnībā.
Būtiski, ka vismaz vienam no risi-

Dubultpilsonība – nacionāls un
valstiski svarīgs jautājums
Esmu gandarīts, ka Pilsonības
likums virzās uz
priekšu, jo to
ar nepacietību
gaida liela sabiedrības daļa
gan
Latvijā,
gan pasaulē. Grozījumi ir vērsti uz
to, lai stiprinātu to pilsoņu saikni ar
valsti, kuru dēļ šī valsts ir dibināta.
Ir būtiski šo jautājumu izlemt pēc
iespējas racionālā termiņā, jo tieši
šobrīd tas var ietekmēt konkrētu cilvēku likteņus.
Pats būtiskākais ir dubultpilsonības iespējamība, proti, personai
vienlaicīgi ar Latvijas pilsonību varēs
būt arī kāda no Eiropas Savienības,
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Brīvās tirdzniecības
asociācijas valstu pilsonībām, kā arī
paredzēs principu, ka visas pasaules
latvieši varēs iegūt Latvijas pilsonību.
Latvijas situācija ir īpaša – vairāk
nekā 20% pilsoņu tika izdzīti no savas zemes un nedz viņi, nedz viņu
pēcteči 50 gadus nevarēja tajā atgriezties. Tas nozīmē, ka viņi tika
saistīti stiprām saitēm ar savu mītnes
zemi. 1994. gada Pilsonības likums
ierobežoja dubultpilsonības iegūšanu šiem trimdiniekiem, nosakot īsu
pieteikšanās termiņu, pretēji tam, ka
viņu vietā Latvijā iebraukušiem cilvēkiem naturalizācijas tiesības nav
ierobežotas ne ar kādiem termiņiem.

Ir skumji, ka mūsdienu Latvijā notiek tiesas prāvas par Latvijas pilsonības atņemšanu etniskajiem latviešiem tikai tādēļ, ka viņi kļuvuši arī
par Zviedrijas, Somijas vai kādas
citas Eiropas valsts pilsoņiem. Gadījums, kad zinātniekam – latvietim
– gadu garumā jātiesājas par to, lai
viņam neatņemtu Latvijas pilsonību,
izraisa nožēlu.
Dubultpilsonības pieļaušanu gaida
visi aiz Latvijas robežām dzīvojošie latvieši. Ir valstis, kur iemācoties
vietējo valodu, nodzīvojot noteiktu
gadu skaitu un esot laulībā ar vietējo
pilsoni, iespējams ne pārāk sarežģītā
ceļā kļūt par valsts pilsoni. Šīm personām ir jāslēpj otras valsts iegūtā
pilsonība, lai Latvijas iestādes neuzsāktu tiesvedību par Latvijas pilsonības atņemšanu. Tajā pašā laikā
mēs Latvijā esam steidzinājuši naturalizācijas procesu un par jaunajiem
pilsoņiem padarījuši arī pietiekami
daudz Latvijai nelojālus un latviešu
valodu slikti pārvaldošus indivīdus.
Viena no lielākajām latviešu viesstrādnieku kopienām mūsdienās ir
izveidojusies tieši Lielbritānijā un
Īrijā. Abām valstīm pilsonības ziņā
ir raksturīgs tas, ka pilsonības jautājumos vadās no jus soli principa. Tas
nozīmē, ka ikvienam, kurš dzimis uz
Lielbritānijas un Īrijas zemes, pienākas attiecīgās valsts pilsonība. Respektīvi, arī tad, ja abi vecāki ir Latvijas Republikas pilsoņi, viņi savu Īrijā
vai Lielbritānijā dzimušo bērnu var
piereģistrēt Īrijas vai Lielbritānijas

nājumiem konferencē izdevās panākt
piekrišanu   no Latvijas Komercbanku
asociācijas, proti, valsts galvojumu ieviešanai mājokļa kredītam nepieciešamajai pirmajai iemaksai, kas Latvijas
komercbankās šobrīd ir 20%. Šie 20%
parasti veido visai ievērojamu naudas
summu, kāda nesen darba gaitas uzsākušiem jauniešiem nav pieejama.
Savukārt, valsts galvojums šai pirmajai
iemaksai dotu iespēju pirmā mājokļa
pircējiem saņemt attiecīgo kredītu bankās.
Ļoti ceru, ka šim vai kādam citam
risinājumam izdosies rast atbalstu valdības koalīcijas partneru vidū. Nevar
noliegt, ka pēc ilgstošā fiskālās konsolidācijas perioda valdība ir sākusi pievērst uzmanību Latvijas strādājošos
motivējošiem pasākumiem. Piemēram,
Saeima jau ir atbalstījusi iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) likmes samazināšanu no 25% līdz 24% no nākamā
gada 1. janvāra. Valdībā panāktā vienošanās paredz turpmāku pakāpenisku
šīs likmes samazināšanu līdz 20% laikā

līdz 2015. gadam.
Diemžēl valdības piedāvātajam risinājumam ir savi mīnusi. IIN pamatlikmes samazināšana vislielāko materiālo
ieguvumu dod tieši lielo algu vai cita
veida ienākumu saņēmējiem. Jo mazāki ir jūsu ienākumi, jo mazāka ir summa, ko jūs iegūstat no šī samazinājuma.
Līdz ar to es uzskatu, ka, pirmkārt, būtu
jāpievēršas IIN neapliekamā minimuma, kā arī neapliekamā minimuma par
apgādājamajiem palielināšanai. Ideālā
variantā ģimenēm ar trim bērniem šis
nodoklis nebūtu jāmaksā vispār.
Tas, protams, ir ambiciozs mērķis,
taču demogrāfi pilnīgi skaidri norāda,
ka, neko nedarot, mēs līdz 2050. gadam
varam nonākt līdz situācijai, kad latviešu skaits ir samazinājies no 1,3 miljoniem līdz 650 tūkstošiem. Kas tādā
gadījumā dzīvos Latvijā un apgādās tās
ekonomiku ar darbaspēku – mēs varam
tikai minēt.
Roberts Zīle,
Eiropas Parlamenta deputāts

Nacionālistiem ir jācīnās par
varu pašvaldībās
Lai izdotos ievēlēt iespējami
kvalitatīvāku
nākamo domes
sastāvu, Nacionālā apvienība ir
iesniegusi grozījumus pašvaldību vēlēšanu
likumā. Viens no tiem, par kuru ir
uzsākta diskusija Saeimā – balsstiesību piešķiršana no 16 gadu vecuma
pašvaldību vēlēšanās. Tas ne tikai nostiprinātu jauniešiem saikni ar dzimto novadu, jo viņi varētu tiešā veidā
ietekmēt politiskos procesus, bet arī
dotu iespēju latviešu politiskajiem
spēkiem gūt labākus panākumus etniski jauktajās pilsētās un novados,
jo jauniešu vidū latviešu īpatsvars ir
pozitīvāks nekā etniskais sadalījums
valstī kopumā.
Brīdī, kad Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā tika
izskatīts NA priekšlikums par augstākās valsts valodas prasmes pieprasīšanu pašvaldību deputātu kandidātiem, kas novērstu atsevišķus
negatīvos precedentus, kad deputāts
nevar strādāt bez tulka palīdzības,
neērti bija skatīties, ka  „Vienotības”,
„Saskaņas Centra”, „Reformu partijas” un neatkarīgie deputāti balsoja

pret Nacionālās apvienības priekšlikumu pieprasīt deputātu kandidātiem valsts valodas zināšanas. Tāda ir
politiskā realitāte, kas būtu jāmaina.
Bieži vien mēs nenovērtējam savu
lomu tajā, kāda būs Latvijas nākotne,
vai to, cik daudz ir atkarīgs no mūsu
aktīvas rīcības. Diemžēl jāatzīst, ka
latviešu nacionālisti ne vienmēr ir bijuši iniciatīvas pārpilni, lai iesaistītos
politiskās dzīves veidošanā. Tomēr
lietas strauji mainās uz pozitīvo pusi.
Katru mēnesi organizāciju papildina
jauni cilvēki, kuri iedegas par latvisku Latviju. Katru mēnesi nodaļu tīkls
kļūst aizvien sazarotāks, pārklājot
novadus, kuros mūsu pārstāvniecība
iepriekš nav bijusi.
Jau pēc gada – 2013.gada 1. jūnijā
– notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās
tiks lemta nākamo 4 gadu nākotne.
Nacionālistu pienākums ir būt aktīviem un piedalīties politiskajā dzīvē.
Mums kopīgi jādarbojas, lai nacionālisti gūtu pārstāvniecību visos Latvijas novados. Ir laiks aizvadīt pensijā
oranžos, zaļos un sarkanos. Pienācis
laiks iekrāsot karti sarkanbaltsarkanā
krāsā!
Jānis Dombrava,
11. Saeimas deputāts

pilsonībā.
Latvija ir maza valsts – pēdējā tautas skaitīšanā mūsu skaits uzrādījās
tikai pavisam nedaudz virs 2 miljoniem. Latvijas iedzīvotāju skaits
pastāvīgi samazinās. Šajos apstākļos

mēs nedrīkstam zaudēt nevienu Latvijas pilsoni.
Gaidis Bērziņš,
NA līdzpriekšsēdētājs, bijušais
Tieslietu ministrs
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Pavisam nesen, 2012.gada
8.jūnijā Vecvārkavā, Vārkavas vidusskolas telpās,
norisinājās
Kultūras ministrijas rīkotā
konference
„Latgalīšu volūda i latgaliskuo identitāte” (Latgaliešu
valoda un latgaliskā identitāte). Tajā izskanēja iespējamie risinājumi latgaliešu
valodas un identitātes saglabāšanai un
attīstībai.
Pasākumā piedalījās ļoti plašs cilvēku
loks : Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme – Grende ; NA 11. Saeimas deputāte un KM parlamentārā sekretāre Inese
Laizāne ; Latgales pilsētu un novadu pašvaldību un Latvijas publiskās pārvaldes
institūciju pārstāvji ; Latgales plānošanas
reģiona un nozaru eksperti ; nevalstiskās
organizācijas un mediju pārstāvji. Pasākumu ar dziesmām kuplināja Vārkavas
novada folkloras kopa „Vacvuorkova”
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un Vārkavas vidusskolas puišu ansambļa
priekšnesumi.
Konferences galvenais mērķis bija: atrast un piedāvāt risinājumus latgaliešu
valodas un kultūras stiprināšanai un popularizēšanai, izstrādājot priekšlikumus
šogad augustā Rēzeknē notiekošajam
3.pasaules latgaliešu kongresam.
KM paspārnē jau ziemā tika izveidota
„Latgolys dorba grupa” latgaliešu kultūras atbalstam un problēmu apzināšanai,
kurā darbojas dažādu profesiju cilvēki
runājot un risinot gan kultūras, valodas,
izglītības gan latgaliskās identitātes problēmas. Kā uzsver speciālisti, tad latgaliskā
kultūra nav iedomājama bez īstenas latgaliskās identitātes, tomēr tā lielā mērā ir
nevis etniska vai vietēja mēroga, bet gan
lingvistiskā identitāte – tā atkarīga no valodas pielietojuma sabiedrībā gan izglītības sistēmā gan plašāk visā sabiedrībā un
arī plašsaziņas līdzekļos. Kā loģisks turpinājums šim darbam, bet jau ar konkrētu
mērķu, rīcības izveidi norisinājās 8.jūnija
konference. Visi dalībnieki jau iepriekš
bija sadalījušies četrās darba grupās, kurās jau pavisam konkrēti tika „uzliktas uz

Pārkrievota darba vide – latviešu
diskriminācija

Jau vairākus
gadus Nacionālās apvienības Saeimas
deputāti rosina pieņemt
tādus grozījumus Darba
likumā,
kas vērsti uz
latviešu diskriminācijas
novēršanu darba vietās, prasot viņiem
nepamatoti lietot svešvalodu, pārsvarā
- krievu. Proti, vienu noteikta reģiona
valodu, kas nav nedz Eiropas Savienības oficiālā, nedz arī starptautiski pieņemta saziņas valoda, bet kas ir bijušās
Latvijas okupētājvalsts oficiālā valoda.
Ierosinātie grozījumi paredz, ka darba
līgumos nedrīkst noteikt prasības darbiniekam lietot svešvalodu, ja vien tas
nav pamatots ar izņēmuma gadījumu
– darbu saskarsmē ar ārzemniekiem –
un tikai tad ja šīs zināšanas ir objektīvi
nepieciešamas konkrētā darba izpildei.
Nacionālās apvienības deputāti, kā arī
Tieslietu ministrija pamatoti norāda,
ka šis ir valstiskas nozīmes jautājums.
Grozījumi stiprinātu valsts valodas pozīcijas un Latvijas valstisko identititāti, kāda tā ir noteikta Satversmē – demokrātiska, latviešu tautas nacionāla
valsts. Daudzkārt dzirdētie iebildumi
par to, ka šādas prasības nebūtu iespējams izkontrolēt un tas tikai raisītu negatīvu mikroklimatu uzņēmumos, neiztur kritiku. Valodas un darba tiesību
ievērošanai valstī jau tagad pastāv īpašas institūcijas, piemēram, Valsts valodas centrs un Darba inspekcija. Turklāt
savu tiesību aizsardzībai cilvēkiem jābūt aktīviem arī pašiem un nekautrējoties būtu jāizmanto ar likumu piešķirtās
tiesības vērsties ar prasību tiesā.
Diemžēl nostādnes, kas ir pilnīgi
dabiskas pārējā Eiropā, aizvien sastop
nopietnu pretestību Latvijā, turklāt

pretestību no lielas daļas tādu latviešu,
kas joprojām ir pēcpadomju domāšanas ietekmēti. Aizstāvot šos grozījumus
gan saskarsmē ar citu partiju politiķiem
Saeimā, gan ar dažādu nozaru profesionāļiem, esmu sastapies ar neizprotamu
pietāti pret Latvijā visu mūžu dzīvojošiem un strādājošiem krieviem un tikpat neizprotamu vienaldzību pret savu
valodu, precīzāk, pret savu bērnu iespējām dzīvot latviskā valstī un nejusties
pazemotiem.
Daudzi latvieši jeb, precīzāk, lietojot mana kolēģa Eiropas Cilvēktiesību
tiesas tiesneša, profesora Egila Levita
trāpīgo izteicienu, gļēvlatvieši nemaz
neaptver, ka diskriminācija ir arī tas, ka
cilvēks savā zemē nevar visur, arī darba
attiecībās, ja vien nav runa par izņēmuma gadījumu, kad ir saskarsme ar ārzemēm, lietot savu valodu, kas ir arī valsts
valoda. Pie tam nav svarīgi, vai viņam
prasīto svešvalodu cilvēks prot vai neprot - diskriminācija ir tā, ka viņam
nepietiek ar valsts valodu. Pieminēšanas vērts būtu arī Larsa Pētera Fredēna
minētais: “Eiropas vēsturē nav atrodams neviens cits gadījums, izņemot
Igauniju un Latviju, kur valstis ar starptautiski atzītu suverenitāti būtu tikušas
okupētas un kolonizētas, izmantojot tik
intensīvu imigrāciju, ka tās rezultātā
pamatnācijas vairs nevarēja rēķināties
ar stabilu vairākumu pašas savā valstī.
Vairākās jomās Igaunijas un Latvijas
attieksme pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem patiesībā bija pat pretimnākošāka, nekā citu Eiropas valstu attieksme
pret saviem pēckara imigrantiem. Tas
attiecas uz labumiem, kuri krievvalodīgajiem tika nodrošināti neatkarīgi
no tā, vai viņi bija pilsoņi vai ne, kā,
piemēram, finansētas krievavlodīgās
skolas, radio, tv raidījumi, teātri, bibliotēkas.
Jānis Bordāns,
Demokrātisko patriotu valdes priekšsēdētājs

papīra” domas un darbi.
Pavisam īsi par katras darba grupas paveikto.
„Juridisko jautājumu” darba grupa,
Jāņa Bordāna vadībā, nāca ar priekšlikumu par iespējamām izmaiņām MK noteikumos, kas nosaka vietvārdu lietošanu,
tā paredzot iespēju Latgales pašvaldību
vadītājiem un iedzīvotājiem oficiālajā
saziņā lietot konkrētās apdzīvotās vietas
kultūrvēsturisko nosaukumu latgaliešu
literārajā valodā, citādi latviskojot oriģinālos vietu nosaukumus, tiek kropļota
valoda un Latgales kultūrvēsturiskā telpa.
„Izglītības” darba grupa, Lidijas Leikumas vadībā, paziņoja, ka viens no svarīgākajiem soļiem, gādājot par latgaliešu
valodas attīstību, ir latgaliešu rakstu valodas izglītības standarta un programmas
oficiāla apstiprināšana. Tā radot likumisku pamatu valodas un reģiona kultūrvēstures mācīšanai Latvijas skolās.
„Lokālās identitātes” darba grupa, Ilzes
Spergas vadībā, ieteica mainīt VKKF
darbības principus, veicinot finansējuma
reģionālo sadalījumu, tas ļautu sekmīgāk piesaistīt naudu vietējiem kultūras

projektiem, ar latgalisko kultūru iepazīstināt Latvijas bērnus un jauniešus. Kā arī
atjaunot Latgales reģionu etnogrāfiskajās
robežās.
„Mediju” darba grupas, Daiņa Mjartāna vadībā, galvenais priekšlikums bija,
ka jau šogad Latvijas Radio 1.kanālā vajadzētu skanēt raidījumam reizi nedēļā
latgaliešu valodā par Latgales valodu,
problēmām. Nodrošinot arī, ka 2% no sabiedriskā pasūtījuma paredzētās summas
tiktu novirzīti raidījumiem latgaliešu valodā, pakāpeniski to palielinot līdz 10%,
kā arī sekmēt Latvijas mediju pieejamību
Latgalē.
Konferences laikā izstrādātie priekšlikumi tiks iesniegti KM. Savukārt, pēc
25.jūnija KM sanāks visu četru darba
grupu vadītāji un ministrijas pārstāvji,
lai tālāk domātu par konkrētiem pasākumiem un mehānismiem, kā labās ieceres
pārvērst reālā ieguldījumā.
Latgale sevi ir pieteikusi !
Inese Laizāne,
11. Saeimas deputāte
KM parlamentārā sekretāre.
Materiālu sagatavoja Guntra Riņķe

Zemes un mežu piederība ir arī
Latvijas nacionālās drošības jautājums
Nacionālās
apvienības
„VL! – TB/
LNNK” (NA)
ideoloģiskais
pamatmērķis
ir
aizstāvēt
Latvijas nacionālās intereses. Skaidrs,
ka, esot opozīcijā, realizēt šo mērķi
praktiski nebija iespējams. Tagad, kad
NA ir valdošajā koalīcijā, ir pienācis
īstais brīdis savas teorētiskās idejas
realizēt darbos jeb, pareizāk, likumos,
kuri sargā un nostiprina NA intereses,
kas vienlaicīgi ir arī Latvijas nacionālās
drošības intereses.
Viens no pašiem svarīgākajiem nacionālo interešu aizstāvības uzdevumiem pašlaik ir steidzami apturēt lauku
zemes un mežu izpārdošanu ārzemniekiem. Nevis vienkārši apturēt pārdošanu, bet radīt priekšnoteikumus, lai
zemi un mežus uz līdzvērtīgiem nosacījumiem varētu iegādāties arī Latvijas
iedzīvotāji. Aiz ārzemnieku mugurām
slēpti un atklāti stāv šo valstu pensiju
fondi, apdrošināšanas sabiedrības un
bankas. Latvijas iedzīvotājiem šāda iespēja nepastāv, jo savu uzkrājumu nav,
bet finanšu institūcijas, kuras faktiski
gandrīz visas pieder ārzemniekiem,
nav ieinteresētas kreditēt Latvijas iedzīvotājus un tās tautsaimniecības attīstību. Tāpēc latvietis pašlaik stāv savā
zemē pie savas sasistās siles un pārdod
pēdējos atlikušos nekustamos īpašumus ārzemniekiem.
NA, esot valdošajā koalīcijā, ir centusies un panākusi, ka Latvijas iedzīvotāji
varēs saņemt kredītus lauksaimniecības zemes iegādei. Jau no 2012. gada
4. jūnija var iesniegt pieteikumus VAS
„Latvijas Hipotēku un zemes bankā”
kredīta saņemšanai lauksaimniecības
zemes iegādei. Šīs programmas realizācijai ir paredzēti desmit miljoni latu.
Arī meža zemju iegādei AS „Latvijas

valsts meži” ir atvēlējusi vienu miljonu
latu.
Kaut arī ir sperts pirmais solis nacionālo interešu aizsardzībā, tomēr tas
ir stipri novēlots un būs maz efektīvs.
Stipri novēlots tamdēļ, ka gan lauksaimniecības zemes, gan mežus ārzemnieki jau ir lielos apjomos uzpirkuši.
Bet maz efektīvs tamdēļ, ka izdalītie
naudas līdzekļi ir stipri nepietiekoši un
to saņemšanas procedūra ir birokrātiski gara un apgrūtinoša. Tas nozīmē,
ka šī programma nevarēs konkurēt ar
ārzemju kompāniju uzpircējiem, kuri
par pārdošanas cenu var vienoties vienas dienas laikā un otrajā dienā jau pie
notāra slēgt darījuma līgumu. Un tajā
pat dienā pārdevējs var saņemt naudu.
Tāpēc NA ar valdošās koalīcijas partijām ir jāturpina strādāt, lai novērstu
likumos birokrātiskos šķēršļus un kredītu saņemšanu padarītu ātrāku un
konkurētspējīgāku. Tomēr vēl ir palicis neatrisināts jautājums par meža
zemes iegādes kreditēšanu. Latvijas
iedzīvotāju vēlme iegādāties mežus
savā īpašumā ir jāpadara vienlīdz konkurētspējīga ar ārvalstu firmām. Būtu
vēlams valdības apstiprinātajos MK
noteikumus „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības
produkcijas ražošanai”, papildināt ar
vārdiem „un meža zemju iegādei” un
izdalīt kredītu piešķiršanai vēl desmit
miljonus latu.
Valsts atbalsts Latvijas iedzīvotājiem
lauksaimniecības zemju iegādē ir pozitīvi vērtējams, bet tomēr sīks solītis
nacionālo interešu aizsardzībā. Ir pēdējais brīdis atcerēties mūsu vēlētājiem dotos solījumus un, ieskatoties
NA programmā, tos agresīvāk realizēt.
Lai nākošreiz ejot pie vēlēšanu urnām,
mūsu vēlētājs varētu teikt – „ jā, atkal
atdošu savu balsi NA, jo šī apvienība
ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pārstāv mūsu intereses”.
Guntra Riņķe,
deputātes Ineses Laizānes palīdze
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Nodokļu samazināšana pārtikai kalpotu mūsu interesēm

V i e n s
no karstāk
apspriestajiem notikumiem
maija mēnesī
bija
Finanšu
ministrijas
piedāvātais
nodokļu samazināšanas plāns, kas paredz, jau sākot ar
šī gada 1.jūliju, pašreizējo 22% pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
likmi samazināt līdz 21%. Nodokļa
samazinājums par 1% īstenojams
attiecībā uz precēm ar augstu vērtību, bet pilnīgi nereāli – lielākajam
ikdienas preču klāstam, tostarp
pārtikai. Cilvēki šādu samazinājumu vienkārši nepamanīs.
Līdz ar to kā viens no efektīvākajiem risinājumiem situācijā, kad

valstī ir liels iedzīvotāju skaits ar un ražotāju darbības sekmēšanai.
ļoti ierobežotu pirktspēju, ir – visSamazinātā PVN likme pārtikai
maz par 10%! – PVN likmes sama- nav nekas unikāls – 7% PVN likme
zinājums atsevišķām pārtikas pre- pārtikai pie vispārējās 19% PVN
cēm pašreizējo 22% vietā, tādējādi likmes tiek piemērota Vācijā. Tas ir
piemērojot vismaz 12% likmi. Šāds uzskatāms piemērs tam, ka sevi cieir un būs Nacionālās apvienības noša valsts par pašsaprotamu lietu
VL-TB/LNNK uzstādījums. Diem- uzskata savu iedzīvotāju nodrošižēl pieņemot lēmumu par nodokļu nāšanu ar pašu ražoto pārtiku, no
izmaiņām, neviena no koalīcijas citām valstīm cenšoties ievest tikai
partijām NA priekšlikumu neat- tādas pārtikas preces, kuras paši
balstīja. Neskatoties uz to, NA šo nevar saražot.
Arī LatjautājuSevi
cienoša
valsts
par
pašsaprotamu
mu atkārvija, pārtoti lūgs
tikai pielietu uzskata savu iedzīvotāju
mērojot
pakārnodrošināšanu
ar
pašu
ražoto
pārtiku
tot 2013.
samazigada budžetam.Atbalstu šādai pie- nāto PVN likmi, demonstrētu tādas
ejai esam saņēmuši no Zemnieku valsts pieeju, kura ir ne tikai spēSaeimas. Vienlaikus jānorāda, ka jīga paēdināt savus iedzīvotājus,
samazinātas PVN likmes piemēro- bet arī atbalsta savus ražotājus. Kā
šana pārtikai nav tikai zāles iedzī- tautā saka, tiktu nošauti divi zaķi
votāju tēriņu mazināšanai, bet arī uzreiz. Tas būtu labs stimuls vietēreāls instruments mazo uzņēmēju jiem ražotājiem, specializētajiem

veikaliem, kas tirgo pārtiku, piemēram, mazajām siernīcām, kūpinājumu, žāvējumu un citu produktu tirgotavām. Tas, savukārt, radītu
pozitīvu ķēdes reakciju – veicinātu
ražotāju izaugsmi, kas, savukārt,
rosinātu apstrādāt zemi, nodarboties ar lauksaimniecību. Latvijā arvien populārāka kļūst dažādu lauksaimniecības kultūru – dzērveņu,
melleņu, cidoniju u.c. – audzēšana,
kas nozīmē gan darbu laukos, gan
veselīgu pašmāju produkciju veikalu plauktos. Samazināta PVN likme noteikti veicinās šīs bioloģiskās
produkcijas noietu iepretim no dažādām valstīm ievestiem produktiem, kas ne vienmēr ir vērtējams
kā veselīgākais un kvalitatīvākais
uzturs.
Romāns Naudiņš,
11. Saeimas deputāts

Atbalsts ģimenēm – valsts goda lieta

Pagājuši gandrīz deviņi mēneši,
kopš esam valdībā – zīmīgs laika
sprīdis. Ir vērts atskatīties, kas šajā
laikā radīts.
Veidojot 2012. gada budžetu, NA  
piedāvāja ar likumu noteikt 50%
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
dauzdbērnu ģimenēm. Nu ir panākts,
ka šāda norma ar 2013.gadu būs spēkā. Papildus tam būtu japanāk, ka
šāda atlaide attiecināma arī uz arī
īrētiem nekustamajiem īpašumiem
un jāpārliecina koalīcijas partnerus,
ka vajadzīga gradācija, piemērojot
lielākas atlaides ģimenēm ar vairāk
nekā trīs bērniem. Piemēram, ar četriem bērniem – 70%, ar 5 un vairāk
- 90% atlaide – tātad maksimālā atlaide, ko pašvaldības jau šobrīd var
piemērot, bet praksē ne vienmēr to
izmanto.
Pateicoties mūsu uzstādījumam, ir
uzsākta valsts apmaksāta neauglības
ārstēšanas programma.
Panākts, ka ģimenei ar 5 un vairāk
bērniem, lai priekšlaicīgi pensionētos, būs nepieciešams 25 gadu darba
stāžs, iepriekš noteikto 30 gadu vietā. Papildus panākta vienošanās, ka
jaunajā - rudens sesijā tiks izveidota
darba grupa, kura kopā ar speciālistiem izvērtēs priekšlaicīgas pen-

Iespējamā Goda ģimenes
statusa monogramma

sionēšanās iespēju arī ģimenēm, kas
izaudzinājušas trīs un četrus bērnus.
Ir panākta vienošanās, ka sākot ar
2013.gada 1.jūliju tiks palielināti atvieglojumi par apgādājamiem. Mūsu
minimālās prasības ir – patreizējo
70Ls vietā, noteikt atvieglojumu par
1.bērnu - 100Ls /ieguvums 7,5Ls/,
par 2. - 120 Ls / ieguvums 12,5Ls/,
par trešo un nākamo bērnu 150Ls
/ ieguvums 20 Ls/. Vēl liels darbs
priekšā, lai šie priekšlikumi gūtu atbalstu arī sabiedroto vidū.
Ministru prezidents un Labklājības ministre konceptuāli atbalstījuši
mūsu priekšlikumu pēc Kultūrkapitāla fonda parauga veidot Latvijas
Dzimstības veicināšanas fondu. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanas
programmas izraudzīs un kūrēs Fonda padome, kuras sastāvā būs gan
valdības, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Kad finansu resursi ir stipri ierobežoti, meklējami radoši pozitīvi risinājumi. Viens no tādiem ir nesen
prezentētais Goda ģimenes projekts,
kurš paredz piešķirt tādu kā Latvijas valsts VIP statusu ģimenēm, kas
krietni audzina trīs un vairāk bēr-

lista konsultāciju. Mūsu uzdevums ir
nevis aizliegt abortu, bet panākt, lai
tas kļūst par ko neiedomājamu. Tas
ir jautājums par vērtībām - par ārstu
un visas sabiedrības apziņas maiņu.
Ir jābūt līdzsvaram starp sievietes
izvēles tiesībām un nedzimuša bērna tiesībām uz dzīvību. Valsts pienākums ir sargāt dzīvību un tam nepieciešama pārdomāta valsts atbalsta
programma. Šāda programma būtu
viena no tām, kas realizējama Valsts
Dzimstības veicināšanas fonda ietvaros. Saeimā, pēc mūsu iniciatīvas ir
izveidota darba grupa, kas kopā ar
dažādiem speciālistiem, juristiem izstrādās konkrētu priekšlikumu pakenus, kā arī divu bērnu ģimenēm, kas ti mērķa sasniegšanai.
Ir uzsākta diskusija par māmiņrūpējas par bērnu invalīdu vai adopalgu
griestu atcelšanu. Uzskatu, ka
tējušas bērnu. Piešķirot īpašas Goda
vērtīgāk
būtu pagarināt māmiņalgu
ģimenes apliecības, tas ļautu saņemt
dažādus finansiālus atvieglojumus. izmaksas laiku līdz brīdim, kamēr
Projektā paredzēts iesaistīt gan uz- bērns sasniedzis pusotra gada vecumu. Pārdoņēmējus, kas
Goda
ģimenes
projekts,
kurš
māta
resursu
savus pakalpojumus vai paredz piešķirt tādu kā Latvijas sadale, pozitīvi ietekmēs
produkciju
valsts VIP statusu
stipri vairāk
Goda ģimeģimeņu,
turklāt
daudzām
sievietēm
nēm piedāvātu ar īpašām atlaidēm,
gan pašvaldības, ar savu atlaižu tieši šis pusgads varētu būt izšķirošs,
programmu, piem. sabiedriskajam lai plānotu vēl vienu bērniņu un tikai pēc tam atsāktu darbu.
transportam.
Vismaz virzāmies uz to lai demoSaeimas demogrāfijas lietu apakškomisijas dienaskārtībā ir jautājums grāfija kā valstiski definētā prioritāte
par izmaiņām vairākos likumos, ar iegūtu patiesu piepildījumu un rezulmērķi aizsargāt nedzimušu bērnu tētos dzimstības pieaugumā, vairāk
tiesības uz dzīvību un attīstības aiz- laimīgās ģimenēs un arī ar tautiešu
sardzību kopš ieņemšanas brīža un atpakaļ atgriešanos savā Tēvzemē.
Vēl gana daudz darāmā, tāpēc lūsniegt sievietēm atbalstu savā izvēlē,
dzu
iesaistieties - sniedziet savus
nodrošinot ar kvalitatīvu konsultācipriekšlikumus
un novērojumus, kas
ju par iespējamām sekām izvēloties
veikt abortu un iespējām par labu varētu dot pienesumu kopīgā darbā.
lēmumam laist pasaulē jaunu dzīvīImants Parādnieks,
bu. Pirmais solis - pagarināt sievieSaeimas Demogrāfijas lietu apakštei noteikto apdomas laiku pirms
aborta veikšanas, paredzot šajā laikā komisijas priekšsēdētājs, Budžeta un
obligātu grūtniecības krīzes speciā- finanšu /nodokļu/ komisijas loceklis
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Vienmēr savā darbībā esmu vadījies pēc principa:
Dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu.
Va d o t
Latvijas
tieslietu
nozares
darbu, vēlos sekmīgi turpināt bijušā
ministra
G.B ērziņa
iesākto.
Lai darbs
turpinātos, bija jānogludina domstarpības, kas izveidoja pat aizu
Ministru prezidenta un tieslietu ministra sadarbībā un kuru rezultātā
Gaidis Bērziņš upurēja savu amatu,
nepiekrizdams denacionalizācijas
jautājumu pārskatīt vienas kopienas
interesēs. Pašlaik vienošanās koalīcijas partiju vidū, tai skaitā ar Ministru prezidentu, ebreju īpašumu
restitūcijas jautājumā ir panākta,
ministru prezidents ir piekritis, ka
šis jautājums ir virzāms politiskas
vienošanās rezultātā un pēc būtības
ir ārlietu jautājums.
Visbiežāk man gan kā ministra
kandidātam, gan pēc apstiprināšanas tieslietu ministra amatā uzdotie jautājumi ir saistīti ar prioritāro
virzienu redzējumu. Kā trīs būtiskākos virzienus tieslietu sistēmas stiprināšanas jomā es varu minēt tiesu
procesu optimizāciju, ieslodzījumu
vietu infrastruktūras pilnveidi, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.
Savā tieslietu ministra darbā uz-

svaru vēlos likt uz tiesu darbības
efektivizācijas pasākumiem, tiesu
procesu termiņu samērīgumu, tai
skaitā lieku lielas cerības un vērsīšu
uzmanību mūsdienīgo informācijas
tehnoloģiju – videokonferenču un
audio skaņu ierakstu iekārtu – produktīvai ieviešanai tiesu praksē.
Jūnija beigās ar prezentācijas pasākumu Augstākajā tiesā noslēdzās
Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekts „Tiesu modernizācija Latvijā”, kuru uzsāka 2009.
gadā. Projekts noritējis sekmīgi un
ir ieviests iecerētajā laikā, un pašlaik
visas Latvijas tiesu sēžu zāles ir aprīkotas ar skaņas ieraksta iekārtām
un vismaz viena sēžu zāle katrā tiesā
– ar video konferenču aprīkojumu.
Mūsdienīgas tehnoloģijas tiesās –
tā ir iespēja turpmāk ikvienu tiesvedības procesu padarīt ātrāku, ērtāku, cilvēkiem pieejamāku un valstij
ekonomiskāku.
Videokonferenci tiesas var izmantot gadījumos, kad lietas dalībnieks
nevar ierasties tiesā, piemēram, atrodoties ārstniecības iestādē, mājas
arestā, citā pilsētā vai – kas jo īpaši
svarīgi – citā valstī.
Videokonferenču
izmantošana
ļaus samazināt laiku, kas veltāms apsūdzēto sagatavošanai tiesas sēdei,
uzlabos sabiedrības drošību, kā arī
tiesu pieejamību. Būtiski samazināsies lietas dalībnieku ceļa izdevumi
un patērētais laiks, jo nepieciešamības gadījumā piedalīties tiesas sēdē

būs iespējams tuvākās pilsētas tiesā.
Esmu pārliecināts, ka samazināsies atlikto tiesas sēžu skaits lietas
dalībnieku neierašanās dēļ un būtiski samazināsies nepieciešamība pārvietot jeb konvojēt apcietināto personu no ieslodzījuma vietas uz tiesu.
Šādu tehnoloģisku risinājumu ieviešana ievērojami samazinās arī
starpvalstu tiesvedības izmaksas un
tai veltīto laiku.
Tāds ir projekta mērķis un es kā
ministrs sekošu tam, lai tas veiksmīgi tiktu ieviests un īstenots, lai ieguldītie miljoni dotu vēlamo rezultātu,
jo tehnoloģiju ieviešana tiesās ir ar
nolūku sakārtot mūsu valsts tiesisko
vidi, kurā mēs ikviens atrodamies.
Nākamais prioritārais virziens būs
sabiedriskās drošības jautājumi, ieskaitot sadarbību ar tiesībsargājošajām iestādēm un ieslodzījuma vietu
darbības sakārtošanu. Tas, kādā stāvoklī pašlaik ir cietumi, kādā kvalitātē strādā cietumu administrācija un kā tās darbība tiek saistīta ar
probācijas dienesta darbību, proti,
ar izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi, noziedzības novēršanu, ir jautājumu loks, kuru var risināt, piesaistot attiecīgu finansējumu. Šī ir mana
kā ministra otra prioritātes šķautne,
bet tam ir jābūt vienam no prioritārajiem virzieniem valstij kopumā.
Kā neatliekamu jautājumu, kas ir
manā uzmanības lokā, vēlos minēt
uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, kas ir tieši saistīta ar tiesisko

vidi valstī. Mums ir jārada priekšnoteikumi, lai cilvēki nebaidītos
uzsākt savu uzņēmējdarbību, īpaši,
lai mazo uzņēmēju un pašnodarbināto personu saimnieciskās darbības sākuma posms nav tik sarežģīts
un apgrūtinošs. Likumdošanai ir
jābūt orientētai uz uzņēmēju interešu aizsardzību, tiesu procesu
efektivizāciju, kā arī uz uzņēmumu
daļu īpašnieku tiesību aizstāvību. Ir
jau uzsākts darbs reiderisma (uzņēmumu ļaunprātīgas pārņemšanas)
izskaušanai mūsu valstī, un tas ir
jānoved līdz pozitīvam rezultātam.
Nav ekonomiskas izaugsmes iespējas valstī bez tiesiskuma principu ievērošanas! Šis ir arī obligāts priekšnosacījums, strādājot pie Nacionālā
attīstības plāna.
Nevaru neuzsvērt tik aktuālos un
nacionālai valstij būtiskos pilsonības un valsts valodas jautājumus.
Latviešu valoda – vienīgā valsts valoda - ir pilnvērtīgi  arī jālieto ikvienā dzīves jomā, kā arī ikvienam latvietim visā plašajā pasaulē ir jābūt
piederīgam Latvijai, un valstij ir pienākums sniegt viņiem izpalīdzīgu
roku, pirmkārt, piešķirot pilsonību.
Ministrs ir valdības loceklis, tādēļ
vēlos attīstīt tādu tiesību politiku,
kas veidotu Latviju par modernu,
nacionālu un eiropeisku valsti, nostiprinot Satversmē tās kodolu.
Jānis Bordāns,
Tieslietu ministrs

Kultūra kā investīcija veselīgākai, laimīgākai sabiedrībai
Šīgada pava- latu, bet nākamgad vēl vairāki miljoni
sara un vasaras latu šīm prioritātēm.
mija
kultūras
Vai tas ir daudz vai maz? Kā kultūras
nozarē iezīmēju- ministre, ikdienā tiekoties ar dažādu
sies ar vairākiem kultūras nozaru pārstāvjiem, labi apzin o z ī m ī g i e m nos, ka vajadzības ir daudz lielākas un
mūsu kopīgiem tās tālu pārsniedz reālo finansējuma
panākumiem, no avotu iespējas. Tomēr, izvirzot svarīkuriem būtiskā- gākās prioritātes, ir iespējams sākt   ar
kais – finansējuma ieguvums jau agrāk mazumiņu, un pakāpeniski soli pa soiezīmētām kultūras prioritātēm, ku- lim atgūt tās pozīcijas, kurās tā atradās
ras nepieciešamas latviskās identitātes pirms krīzes. Tieši tāpēc, ka pēdējo trīs
stiprināšanai
gadu laikā kultū„Kultūra
nav
vērtējama
kā
un nodroširas nozarei papildu
nāšanai. No dotācija, bet gan investīcija!” finansējums
bija
izdevumiem
kā nesasniedzams
neparedzētiem gadījumiem valdība jau sapnis, to varam uzskatīt par mūsu nopiešķīrusi 257 000 latu folkloras festivā- zīmīgāko kopīgo ieguvumu.
la „Baltica’’ rīkošanai, Dziesmu un deju
Kultūras nozare „uz papīra’’ vienmēr
svētkiem un Rīgai kā Eiropas kultūras ir skaitījusies kā prioritāte, bet realitātē
galvaspilsētai 2014. gadā.
šo lomu faktiski nav baudījusi, kas izSavukārt koalīcijas sadarbības pado- paudies ne tikai finansējuma samazināmē panākta vienošanās par algas pa- jumā, bet arī vājā valsts varas izpratnē
lielinājumu mūzikas un mākslas skolu par nozares prioritātēm un problēmām.
pedagogiem, Dziesmu un deju svētku Tādēļ kā svarīgs panākums vērtējama
procesa ilgtspējai, kā arī visas kultūras arī uzsāktā sadarbība ar Kultūras alinozares asinsrites nodrošinājumam – ansi, kas ir principiāli jauns komuniValsts Kultūrkapitāla fondam. Vēl šajā kācijas veids ar kultūras profesionāļiem
gadā šo vajadzību nodrošināšanai ko- un kultūras sabiedrību kopumā. Tas ir
pumā tiks atvēlēti gandrīz 2 miljoni labākais veids, kā nepastarpināti apzi-

nāt nozares sasāpējušākās problēmas
un tās efektīvi risināt kopīgā darbā ar
ministrijas speciālistiem.
Citējot pēdējā laikā plaši lietoto teicienu, ka pasaulē nekas nav tik pastāvīgs kā pārmaiņas, vēlos atgādināt, ka
attiecībā uz kultūru šīs pārmaiņas primāri ir skārušas izpratnes maiņu par to,
ka kultūra nav vērtējama kā dotācija,
bet gan investīcija, kas, rūpīgi izvērtēta un ieguldīta, nes lielu atdevi un la-

bumu visai sabiedrībai. Kā piemērs tam
ir daudzu tūkstošu iedzīvotāju, tostarp
jauniešu, iesaistīšanās Dziesmu un deju
svētku kustībā – ik nedēļu, ik mēnesi,
ik gadu. Tādējādi tie, kas cītīgi apmeklē
mēģinājumus, nemeklē veselībai nedraudzīgus un destruktīvus laika pavadīšanas veidus, sabiedrība ir veselīgāka
un laimīgāka kopumā.
Žaneta Jaunzeme-Grende,
Kultūras ministre
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Sliedes var novest gan Rietumos, gan Austrumos
Jau kopš
10. Saeimas
sanākšanas
Na c i o n ā lajai apvienībai
n ā c i e s
aktīvi cīnīties pret
Latvijas
dzelzceļa nozares nonākšanu aizvien
lielākā Krievijas ietekmē. Pamatā cīņa
notikusi divās frontēs – aizstāvot stratēģiski svarīgo Rail Baltica projektu
un liekot šķēršļus Krievijas ienākšanai
dzelzceļa pārvadājumu tirgū.
Diemžēl šajos jautājumos pat tā saucamo „latvisko” partiju darbība nereti
izsaukusi bažas par Krievijas interešu
lobēšanu, radot sajūtu, ka Nacionālā
apvienība palikusi kā pēdējā Latvijas
interešu aizstāve. Tāpēc nācies gan
ministrus „saukt uz tepiķa”, gan prasīt skaidrojumus koalīcijas sadarbības
padomē, gan sniegt savus priekšlikumus likumprojektos. Toties tieši šajā
jautājumā iezīmējusies laba sadarbība
starp Nacionālās apvienības frakciju
Saeimā un tās pārstāvi Eiropas Parla-

mentā – Robertu Zīli, kura darbības
joma parlamentā ir transporta jautājumi.
Jau kopš Krievijas impērijas laikiem
Latvija mērķtiecīgi ir tikusi cieši integrēta Krievijas transporta un enerģētikas infrastruktūrā, norobežojot to
no Rietumeiropas. Infrastruktūras savienojumu (dzelzceļa un elektrības līnijas, gāzes vadi u.c.) ziņā Latvija bija
un vēl joprojām pēc būtības ir Krievijas impērijas sastāvā. Vienīgi starpkaru periodā izdevās izbūvēt Eiropas
platuma dzelzceļa līniju līdz Varšavai,
kas nodrošināja regulārus pasažieru
pārvadājumus ar Berlīni un citām Eiropas lielpilsētām. Padomju laikos šī
līnija tika demontēta. Tieši tāpēc Rail
Baltica projekta realizēšana ir vitāli
svarīga ne tikai no Latvijas ekonomiskās attīstības viedokļa, bet, pirmkārt,
jau ģeopolitisku apsvērumu dēļ. Turklāt šobrīd tam ir pieejams 85% līdzfinansējums no ES programmas lielo
infrastruktūras projektu finansēšanai
“Savienojot Eiropu”, kuru mēs riskētu
pazaudēt, ja projekts tiks vilcināts.
Neskatoties uz Rail Baltica acīmredzamo nozīmību, Latvijas atbildīgās
amatpersonas (satiksmes ministrs

U.Augulis un A.Ronis, VAS „Latvijas
Dzelzceļš” vadība) bieži vilcinājušas
projekta tālāko virzību, aizrunājoties
pat tik tālu, ka Latvijai svarīgāks esot
ekonomiski un politiski nepamatotais
ātrvilciens uz Maskavu, kuru neuztver
nopietni pat Krievijā. Lietuva un Igaunija ļoti aktīvi iestājas par Rail Baltica projekta realizāciju, tāpēc Latvijas
vilcināšanās cita starpā dzen ķīli arī
Baltijas valstu savstarpējās attiecībās.
Ja šobrīd Rail Baltica projekts Latvijā
izkustējies no 0 punkta, tad faktiski
tikai pateicoties Nacionālās apvienības un uzraugošās institūcijas – Valsts
Dzelzceļa administrācijas aktivitātēm.
Līdzīgi smaga cīņa gaidāma arī jautājumā par Latvijas dzelzceļa pārvadājumu tirgus aizsardzību. Šobrīd,
izmantojot liberālos Latvijas normatīvos aktus, interesi par ienākšanu
Latvijā izrāda Krievijas dzelzceļam
un vairākiem Krievijas pilsoņiem pastarpināti piederoša kompānija, kurai
būtu nozīmīgas priekšrocības konkurences cīņā ar vietējiem dzelzceļa pārvadātājiem (lētāka Krievijas degviela
un priviliģētas attiecības ar Krievijas
un NVS valstu kravu nosūtītājiem).
Ņemot to vērā, Nacionālā apvienība

Ceļā uz kino nacionālo pasūtījumu
Ažiotāža, ar kādu
sevi pieteica spēlfilma „Kolka
cool” izraisīja pretrunīgas
emocijas
sabiedrībā līdz pat
Saeimas
nama gaiteņiem - kāds slavēja, kāds
šim darbam veltīja skarbus vārdus,
vēl kāds rēķināja budžetu. Tad it kā
nemanot, taču patiesībā jau likumsakarīgi, daļa sabiedrības sāka meklēt atbildes uz virkni jautājumu, kā
piemēram - kur pazudusi žanru un
tematiku dažādība, kāpēc dominēt
sākušas parastas, ikdienišķas un laikmetīgas filmas, kuras bieži vien klasiskās mākslas tīkotājiem ir nesaprotamas? Jautājumi rodas sabiedrībā,
kura mēdz kritiski vērtēt savu tautiešu profesionālo veikumu, un šiem
jautājumiem nevar nepiekrist. Šķiet
dīvaini, ka viena „Kolka cool”, to nemaz negribot, ir atklājusi virkni ilgstoši nerisinātu problēmu, kuras skar
Latvijas kino nozari. Dažādības trūkums žanros, kvalitātes zudums un
satura abstraktā uztvere spilgti norāda uz Latvijas kino panīkumu. Tikai
filmas, kas attēlo sociālās problēmas,
par kurām daļa sabiedrības nerunā,
vai runā ļoti maz, izraisa dažbrīd pat
agresīvu reakciju, kuru saasina žur-

nālisti un nobeigumā varam secināt:
Bet karalis taču ir pliks….
Ažiotāža, troksnis un intrigas - tā
varētu raksturot to, kas paliek pāri
pēc strīdiem un diskusijām, taču
šoreiz ir nedaudz citādi. Šoreiz, šim
troksnim ielaužoties Saeimas namā,
mēs esam pamanījuši, ka Latvijā joprojām ir režisori, ka nav jādodas uz
ASV, lai uzņemtu filmu, ka arī mums
ir producenti un scenāriju autori.
Esam sākuši izvērtēt, kas tad mums
patīk un kas nē. Mēs redzam, ka pēc
„Limuzīns Jāņu nakts krāsās” ir radītas vēl arī citas, gan vērtīgākas, gan
ne tik vērtīgas filmas. Caur šo prizmu mēs pamanām, ka vēl eksistē Latvijas kino. Mūsu latviešu kino.
Nacionālā apvienība kā vienu no
saviem uzdevumiem ir noteikusi sakārtot šo vidi, veidot diskusijas, kurās spētu trūkstošo meklēt un atrast.
Kultūras ministrijai sadarbojoties ar
valstiskās audzināšanas apakškomisiju, tika izveidota darba grupa, kas
manā vadībā meklēs iespējas realizēt
sabiedrības vēlmi un vajadzību kopumu Latvijas kino projektos. Šobrīd
norisinās darbs pie budžeta sagatavošanas, nākošais būs šo budžetu
saņemt, tāpēc šobrīd ir grūti kaut ko
paredzēt, nezinot, cik liels būs finansējums, taču droši varu apgalvot, ka
nacionālajam pasūtījumam ir jābūt.
Par to ir vienojušās visas sarunās iesaistītās puses.
Reiz tiekoties ar iedzīvotājiem un
šo visu izskaidrojot, man tika aizrā-

dīts, ka neesmu pateicis, kādas filmas
būs un kad. Par pirmo varu teikt, ka
tematiku un stāstu noteiks komisija,
kuras sastāvs rotācijas kārtībā tiks
sastādīts no latviešu inteliģences un
kino profesionāļiem, kurus apstiprinās Kultūras ministrija. Tiks arī aicināti eksperti no Lietuvas vai Igaunijas. Šādi varētu izskatīties komisijas
sastāvs, bet filmas? Par konkrētām
filmām būtu pāragri runāt, taču gribētos ieskicēt nepieciešamību: vienu
spēlfilmu, vienu animācijas filmu
bērniem un vairākas dokumentālās
filmas.
Vēl diskusijas turpinās par veidiem,
kādos šādam pasūtījumam piesaistāms valsts un privātais finansējums.
Iespējams, tiks izveidota „ne Eiropas
kino nodeva”, ar kuru tiktu aplikti
lielie Latvijas kinoteātri. Pret to ir
milzīga pretestība, taču ne izšķiroša.
Naudu šiem projektiem vajag atrast.
Nacionālais pasūtījums nepieciešams, lai nodrošinātu latviskās identitātes nostiprināšanu un veicinātu
patriotisko audzināšanu, kurai vajadzētu tikt realizētai bez politiskās
cenzūras, taču ar pietiekoši augstu
un konkurētspējīgu māksliniecisko
vērtību, lai nākotnē mēs varētu lepoties ar savu kino. Darba vēl ir gana
daudz, taču pusceļā apstāties negatavojamies.
Dāvis Stalts,
11. Saeimas deputāts

Saeimā ir iesniegusi Valsts Dzelzceļa
administrācijas izstrādātu priekšlikumu grozījumiem Dzelzceļa likumā, kas noteiktu, ka turpmāk licenci
dzelzceļa pārvadājumu veikšanai būtu
tiesīgi saņemt tikai tie uzņēmumi, kuros ES dalībvalstīm un/vai dalībvalstu valstspiederīgajiem pieder vairāk
nekā 50% uzņēmuma. Priekšlikums
veidots, balstoties uz jau spēkā esošu, analoģisku ES regulējumu aviācijas nozarē. Ja tas netiks pieņemts, jau
tuvākajos gados Latvija var nonākt
situācijā, kad dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē dominēs Krievijas
kontrolēta kompānija, kas, izmantojot
savu priviliģēto stāvokli, izspiedīs no
šī tirgus vietējos kravu pārvadātājus
un samazinās Latvijas ekonomisko
neatkarību, jo, kontrolējot kravu pārvadājumus, iespējams ietekmēt kravu
plūsmu virzienus un iegūt būtisku ietekmi pār ostu darbību, kas nozīmē
jau daudz plašāku iespaidu uz Latvijas
tautsaimniecību, nekā tikai dzelzceļa
pārvadājumi.
Jānis Iesalnieks,
NA Saeimas frakcijas vecākais konsultants

Par resursu
saglabāšanu
„Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” vadībā tika veiksmīgi uzsākts darbs Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisijas Vides apakškomisijā. To atzinīgi ir novērtējušas daudzas nacionālās un arī starptautiskās
NVO, īpaši uzsverot, ka Vides apakškomisija ir piemērs tam, ka Latvijas
dabas kapitāla saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanu apakškomisijas locekļi vērtē augstāk par iespējamām politisko partiju
interesēm. „Nevaru iedomāties, ka
maniem apakškomisijas kolēģiem
varētu būt citādāka attieksme, par ko
esmu viņiem patiesi pateicīgs,” saka
Vides apakškomisijas priekšsēdētājs
Raivis Blumfelds, turpinot: „Īpašu
vērību apakškomisija velta un turpinās veltīt Latvijas ūdens un ūdens
bioloģisko resursu saglabāšanas nodrošināšanai nākamajām paaudzēm,
jo šajā ziņā pastāv daudzas problēmas, kuru risināšanu esam uzsākuši. Ja spēsim tās veiksmīgi atrisināt,
Latvija varētu kļūt par labu piemēru
Eiropas Savienības līmenī ne tikai
ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, bet
arī saprātīgā un tālredzīgā Latvijas
dabas kapitāla izmantošanā, kas būtu
stabils pamats mūsu virzībai uz zaļo
ekonomiku. Es ticu, ka mums tas izdosies!”
Alvis Birkovs,
Latvijas Makšķernieku asociācijas
(LMA) valdes priekšsēdētājs
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Par gaidāmajām reformām veselības aprūpē
Va l d ī b a s
veidošana
deva iespēju
Nacionālajai
apvienībai
strādāt veselības aprūpes nozarē.
Mums jāpierāda, ka spējam ne vien
radīt programmu, ko parādīja darbs
priekšvēlēšanu laikā, bet arī strādāt
veselības aprūpes vadībā augstā līmenī. Tā ir iespēja gūt pieredzi, veidot
kontaktus, kā arī iegūt tiešu pieeju
informācijai.
Krīze veselības jomā sākās jau
pirms ekonomiskās krīzes. Līdzšinējo nozares vadīšanu var vērtēt kā

neveiksmju sēriju. Vienota redzējuma un labas līdzekļu pārvaldības līdz
šim veselības aprūpē nav bijis. Raksturojot pašreizējo situāciju, jāatzīst,
ka tuvojas brīdis, kad iekšējās rezerves, kas nodrošināja nozares atrašanos virs ūdens, tiks izsmeltas. Ir laiks
izšķirties par pagrieziena punktu un
izvēlēties virzienu nozares sakārtošanai. Tas ir jādara ministram. Pašlaik
veselības jomai nosacīti ir zvaigžņu
stunda – nozares ministrei ir iespēja saņemt gan finanšu ministra, gan  
premjera politisku atbalstu jebkurām
reformām, jo visi pārstāv vienu partiju. Tā ir iespēja pierādīt, ka veselības
joma patiešām ir valdošās partijas
prioritāte.
No 2013. gada veselības ministre ir
iecerējusi veikt nopietnas pārmaiņas

– ieviest obligāto veselības apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka pilnu medcīnisko aprūpi saņems tie, kas maksā
nodokļus, taču tiem, kas tos nemaksā (izņemot sociāli neaizsargātās
grupas), pienāksies tikai minimāls
pakalpojumu apjoms – neatliekamā
palīdzība.
Priekšvēlēšanu laikā neatbalstījām
obligātās veselības apdrošināšanas
ideju, tomēr jāatzīst, ka šāda vai līdzīga sistēma pastāv daudzās valstīs
un kopumā nav vērtējama ne kā labāka, ne sliktāka par esošo modeli.
Svarīgi, lai šo reformu gaitā nesamazinātos kopējais nozares finansējums
un tā stabilitāte, saglabājot pietiekamu valsts atbalsta apjomu. Reformas nedrīkst paagstināt sociālo nevienlīdzību, tāpēc jāveido papildus

iespējas pakalpojumu saņemšanai,
lai pārmaiņas nepasliktinātu kopējo
sabiedrības veselības stāvokli. Reformas būs vērtējamas kā veiksmīgas
tikai tad, ja tuvākā laikā mazināsies
finanšu deficīts veselības aprūpei un
uzlabosies pakalpojumu pieejamība.
Veselības aprūpe ir un būs mūsu
prioritāte. Domājam turpināt darbu
arī pie saviem uzstādījumiem – palielināt brīvprātīgās veselības apdrošināšanas lomu. Tas veselības aprūpei
piesaistītu jaunus finanšu resursus,
neradot papildus slogu budžetam, kā
arī uzlabotu pakalpojumu pieejamību.
Liene Cipule,
Veselības ministrijas parlamentārā
sekretāre

Vai jāgatavojas jaunam referendumam?
Situāciju, ar
cik vienaldzīgu
un bezatbildīgu
attieksmi pret
ierosināto parakstu vākšanu
par pilsonības
piešķiršanu
nepilsoņiem
izturas
Saeimas koalīcijas
Vienotības, Reformu partiju un neatkarīgo deputātu
pārstāvji, gribas raksturot kā traģikomisku. Brīdī, kad aizdegusies māja,
ugunsgrēks, nevis tiek dzēsts visiem
iespējamiem līdzekļiem, bet tā vietā
tiek izsludināts konkurss par labāko
uguns drošības sistēmu. Ar tikpat absurdu attieksmi koalīcijas partneri jau
kārtējo reizi noraida NA priekšlikumu
grozījumiem Satversmes 73. pantā,
kas neļautu nodot tautas nobalsošanai
jautājumu par pilsoņu loku paplašināšanu.
Īsi pirms referendumam par krievu
valodas statusu, masu medijus pāršalca
ziņa, ka PCTVL paspārnē tiek iniciēta
jauna parakstu vākšana referenduma
ierosināšanai par „nulles” pilsonības piešķiršanu visiem nepilsoņiem.
Valdošo partiju pārstāvji vienojās,
ka jāmeklē risinājumi, kā šo parakstu vākšanu apturēt. NA nāca klajā ar
grozījumiem Satversmē, kas aizliegtu
par pilsonības jautājumiem ierosināt
referendumus. Tā vietā, lai atbalstītu projekta virzību Saeimā, Vienotība

uzstāja, ka labāks risinājums būtu celt
parakstu slieksni referenduma ierosināšanai, solot, ka likuma grozījumi
stāsies spēkā jau šoruden. Tā laiks ir
pagājis, likums Saeimā pieņemts, bet
skaudrā realitāte rāda, ka šie grozījumi nekādi nevar nobremzēt iesākto
parakstu vākšanu. Grozījumu spēkā
stāšanās laiks paredzēts tikai no 2015.
gada. Tikmēr „Latvijas Avīze” ziņo, ka
ždanokieši jau savākuši 6000 parakstu.
Atlicis tikai nedaudz, līdz savāktiem
10 000 parakstiem. Pie šāda iznākuma,
iespējams, jau rudenī tiks paziņots, ka
nākamais parakstu vākšanas posms nu
būs jāuzņemas pašai valstij. Vai tiešām
kopš pagājušā gada nekas nav mainījies, un Latvijas valsts atkal tērēs savu
naudu pretvalstisku akciju nodrošināšanā?
Vēl nesen visi runāja par to, ka tāda
veida referendumi vairs atkārtoties
nedrīkst. Bet izskatās, ka ir cilvēki un
partijas, kas labprāt gatavi to pieņemt,
bet pēc tam liekulīgā sašutumā moralizēt, cik tas ir amorāli un kaitnieciski.
Var jau mierināt ar domu, ka gan jau
latviešu tautai pietiks gan vienprātības, gan gudrības, lai saprastu, ka arī
šis ierosinājums ir tikpat absurds kā
iepriekšējais un ka tauta šādas aplamības noraidīs. Tas ir gaišākais scenārijs
šajā negatīvajā notikumu attīstībā.
Tikai rodas jautājums, kādēļ valdošie politiķi jau atkal ļauj spēlēties
ar mūsu valsts simboliem? Pilsonība
tāpat kā latviešu valoda ir valsts pamatvērtības. Arī pilsonība ir jāsargā,

tāpat kā valsts valoda. Tikai pilsoņi,
kas uzticīgi valsts pamatvērtībām un
lojāli valstij, var vadīt valsti un nodrošināt tās attīstību. Bet okupācijas laikā
nelegāli iebraukuši imigranti, kuri nemāk valsts valodu un dzīvo pilnīgā un
pakļāvīgā Krievijas informācijas propagandas telpā, nevar būt uzticīgi Latvijas valsts mērķiem, jo sagrautu valsti
īsā laika posmā. Pateicoties 1995. gadā
pieņemtajam liberālajam naturalizācijas likumam, jau tagad Latvijā ir ap
260 000 balsstiesīgo, kas uzticīgi SC
un Krievijas imperiālistiskajai politikai. Šie balsstiesīgie savu attieksmi
pret Latvijas valsts vērtībām jau nodemonstrēja 18. februāra referendumā.
Vēl 300 000 balsstiesīgo viņu pārliecību tikai nostiprinātu.
Tie, kas sapņo, ka jauns referendums
sapurinās iemigušos latviešus un radīs
lielāku degsmi aizstāvēt valsts pamatvērtības, tomēr neapzinās, ka katrs
šāds gadījums veido informatīvo platformu svešu ideoloģiju izplatīšanai
un nostiprināšanai. Pilsonības piešķiršana nepilsoņiem ir kārtējā tēma,
kuras aizstāvībā aktivizētos arī plašas
un ietekmīgas institūcijas. Kā zināms,
jau gadiem ilgi ideju par balsstiesībām
nepilsoņiem ir lobējuši ne tikai vietējās prokrieviskās partijas un Kremļa
aparāts, bet arī Eiropas Padome un citas starptautiskas cilvēktiesību institūcijas. Nenoliedzami, tajās visās ir liela
Krievijas ietekme.
Ja parādīsies kaut mazākās cerības,
ka šī iniciatīva var nonākt līdz refe-

rendumam, tā rīkošanā un kampaņas
sponsorēšanā varētu iesaistīties gana
plaši politiskie spēki. Atrastos arī simtiem dažādu argumentu un paņēmienu, kā daļu latviešu pārliecināt par to,
ka pilsonības piešķiršana nepilsoņiem
ir Latvijas valsts interesēs, ka nekā
kaitīga tajā nav. Šobrīd SC ir izvairīgs
atbalstīt šo ideju oficiāli, bet,  neskatoties uz savstarpējo konkurenci, kopīgas lietas labā krievu šovinisti parasti
apvienojas.
Ko darīt Saeimas koalīcijas partneriem, kas grasās uzkāpt tam pašam
grābeklim divreiz? Nu jau kaitnieciskās atrunas brīdī, kad ūdens smeļas
mutē, norādot, ka jāgaida uz ekspertu
viedokļiem, tikai rada nicinājumu un
aizkaitinājumu. Tāpat kā aizdomas par
politiskās gribas trūkumu un nevēlēšanos šādas situācijas novērst.
Arī latviešiem kritiskā situācijā ir
jāmāk vienoties. Ja pastāv risinājums,
kā novērst situāciju, kas apdraud valsts
drošību, tas jāpieņem nekavējoties.
Bet, ja laiks tiek apzināti vilcināts un
tiek likti šķēršļi, tādu politiķu un spēku
turpmākā atrašanās pie varas latviešu
tautai būtu nopietni jāpārvērtē. Turklāt tiem politiķiem, kas uz rietumiem
raugās kā visu problēmu risinājumu,
jāatceras, ka nevieni starptautiskie aizdevēji vai citi svešzemju kungi mūsu
neatkarību un latviskumu nenosargās.
Tas jādara mums pašiem.

sei sarakstā. Paralēli NA Rīgas nodaļa
sākusi nopietnu darbu pie programmas izstrādes gaidāmajām pašvaldību
vēlēšanām un veido iespējamo mēra
kandidātu sarakstu. Par spīti medijos
izskanējušai ziņai, jau tagad varu droši
teikt, ka mums šādi iespējamie kandidāti ir vairāki. Jāuzsver arī NA Rīgas
nodaļas sadarbība ar Rīgas domes Demokrātisko patriotu frakciju, kas palīdz
ar informācijas pieejamību, kas saistīta
ar aktualitātēm pašvaldības darbā.
Jau laicīgi esam aicinājuši arī citas

latviskās partijas vienoties par iespējamu sadarbību, kuras pamatmērķis būtu
latviskā koalīcija Rīgas domē pēc 2013.
gada vēlēšanām, uzsvaru liekot uz sarkano līniju novilkšanu pret Saskaņas
Centru. Domājot par kopīga latviskā
saraksta izveidi, esam gana piesardzīgi
un neredzam to par iespējamu, rēķinoties, ka diviem spēcīgiem latviskiem
sarakstiem ir vieglāk savākt pietiekamu
balsu skaitu, lai spētu izveidot koalīciju RD. Saeimā esam uzsākuši darbu
pie Latvijas galvaspilsētas Rīgas likuma
aktualizēšanas, kurā tiktu atrunātas ne

vien valsts un galvaspilsētas solidāras
attiecības, bet arī specifiski noteikts Rīgas deputātu skaits, samazinot to uz 31
deputātu. Vai izdosies šo likumu pieņemt līdz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, redzēsim, taču jau šobrīd Saeimā tiek virzītas izmaiņas jau esošajos
likumos, lai samazinātu Rīgas deputātu
skaitu un aizliegtu to iespējamu amata
savienošanu ar darbu pašvaldības kapitālsabiedrību valdēs un padomēs.

Ceļā uz Rīgu

Nacionālā apvienība ir ceļā ne vien
uz stipras un lielas Latviskas partijas
izveidi, bet arī uz Rīgas cietokšņa ieņemšanu. Kur šobrīd šajā ceļā atrodas
Nacionālā apvienība? Vispirms jāsaka,
ka jau aptuveni pusgadu aktīvi darbojos
gan Rīgas priekšvēlēšanas kampaņas
vadības grupā, gan arī NA Rīgas nodaļas dibinātās darba grupās. Jāuzsver, ka
dalība šajās darba grupās, kā arī priekšvēlēšanu kampaņas vadības grupas organizētajos semināros un akcijās būs
ļoti svarīgi kā kritēriji kandidātu atla-

Ieva Holma,
deputātes Ināras Mūrnieces palīdze

Informāciju sagatavoja
NA Rīgas nodaļa
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Panāktais, iesāktais un noraidītais
11.Saeimā

Turpinājums no 1. lpp
Tikai dažas NA iniciatīvas, kuras
koalīcijas partneri noraidījuši:
• grozījumi Satversmes 73. pantā,
kas noteiktu, ka referendumi nebūtu rīkojami arī par pilsoņu loka
paplašināšanu;
• progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis;
• grozījumi Imigrācijas likumā, kas
atceltu kārtību, ka trešo valstu pilsoņiem iespējams iegūt pastāvīgo
uzturēšanās atļauju Latvijā, par
noteiktu summu iegādājoties nekustamo īpašumu;
• grozījumi Darba likumā, kas neļautu darba attiecību laikā no darbinieka pieprasīt konkrētas svešvalodas prasmi, ja tas nav tiešā
veidā nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
• noteikt, ka Latvijas pilsonība būtu
atņemama par publiski paustu necieņu pret Latvijas valsti, aicinājumiem likvidēt Latvijas valstisko

•
•

•

•
•

neatkarību vai graut Latvijas teritoriālo nedalāmību u.c. līdzīgos
gadījumos;
noteikt pazemināto 12% PVN
likmi atsevišķām pārtikas preču
grupām;
noteikt pazeminātu pensionēšanās vecuma slieksni personām,
kuras izaudzinājušas 3 un 4 bērnus;
likumprojekts, lai novērtētu to
Latvijas pilsoņu nopelnus, kuri 2.
Pasaules karā karoja pret komunistiskā vai nacistiskā režīma militārajiem formējumiem;
noteikt obligātas valsts valodas
prasmes prasības pašvaldību deputātu kandidātiem;
mandāta atņemšana deputātiem,
kuri apzināti un būtiski pārkāpuši
deputāta svinīgo solījumu.

Apkopoja Jānis Iesalnieks,
NA Saeimas frakcijas vecākais konsultants

NA aktivitātes

Cilvēki, kuri izvēlas pievienoties
NA rindām, ne vienmēr ir politiski
orientēti, taču visus vieno latviskas
Latvijas ideja, tā ir vēlme atrasties
domubiedru vidū, vēlme dzirdēt un
būt uzklausītiem, bet ne tikai – tā
ir arī iespēja sevi pilnveidot, tāpēc
NA piedāvā jauniešiem piedalīties
Raivja Dzintara vadītajās politiskajās lekcijās, kurās jaunieši tiek
iepazīstināti ar politikas teoriju
un praksi. Tā ir iespēja gūt atbildes,
saprast notiekošo un uzdot interesējošus jautājumus par notiekošo,
kā arī mācīties strādāt komandā.
Pozitīvas emocijas saņemt un dalīties pieredzē iespējams iknedēļas
dziesmu un sarunu vakaros, kuros
dzied dziesmas un diskutē par aktuālajiem notikumiem. Dziesmu
un sarunu vakarus aicinām apmeklēt ikvienu biedru un atbalstītāju

neatkarīgi no dziedātprasmes, jo
svarīgākais ir būt kopā. Ceturtdienās kopā pulcējas nesen dibinātais
Nacionālās apvienības koris, kura
mērķis ir piedalīties Dziesmu svētkos, tāpēc nepieciešami jauni dziedāt gribētāji. Netiek aizmirstas fiziskās aktivitātes – otrdienās tiek
spēlēts basketbols, bet piektdienās
- volejbols.
Šādi un līdzīgi pasākumi notiek ne tikai Rīgā, bet arī novados
- Valmierā, Ķekavā, Smiltenē - , kur
kopā pulcējušies domubiedri, organizē un vada pasākumus. Lai iegūtu
precīzāku informāciju, vēlams sazināties ar nodaļu vadītājiem, kuru
kontaktus iespējams atrast www.visulatvijai.lv – Saziņa - Nodaļas
Lai pieteiktos, lūdzam, sazināties
ar NA biroju (informācija zemāk).

KAS NOTIEK

KAD NOTIEK

Politiskās lekcijas
Dziesmu un sarunu
vakari
Basketbols

Otrdiena, pulksten 18:00 NA birojs, Kaļķu iela 11
Otrdiena, pulksten 19:30 NA birojs, Kaļķu iela 11

NA koris
Volejbols

Informācija NA biedriem
Esam uzsākuši “Visu
Latvijai!” un
“ Tē v z e m e i
un Brīvībai/
LNNK” nodaļu un grupu apvienošanu. Ir jau
izveidotas
Ādažu, Bauskas, Carnikavas, Garkalnes, Ķekavas, Limbažu un Valmieras
Nacionālās apvienības kopīgās nodaļas, bet drīzumā plānots apvienot arī
pārējās partiju nodaļas. 1. jūnijā durvis vēris jaunais Nacionālajās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” birojs, kas atrodas

Kaļķu ielā 11 (3. stāvs). Turpmāk visi
pasākumi kā dziesmu vakari, pirmdienas vakaru informatīvās tikšanās
par politiskajām aktivitātēm, Nacionālās apvienības kora mēģinājumi un
citi notiks jaunajā birojā.  Jaunā biroja darba laiki un kontaktinformācija
Adrese: Nacionālajā apvienība  “Visu
Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, Kaļķu 11, Rīga, LV1050, Latvija. Birojs atrodas 3.stāvā. Darba
laiki: darba dienās no 10:00 - 17:00.
nacionalaapvieniba@saeima.lv.  
Gatis Sprūds,
NA ģenerālsekretārs

Partizānu kaujas vietu sakopšana
Maija sākumā Nacionālās apvienības jaunieši organizēja „Partizānu
pārgājienu” un sadarbībā ar Jaunpiebalgas Latviešu biedrības biedru Jāni
Mājenieku iejutās Jaunpiebalgas puses latviešu nacionālo partizānu lomā.
Programmā bija ietverta piecu Slieķu
purvā kritušo nacionālo partizānu
mirstīgo atlieku meklēšana, lai tos
cienīgi un ar godu pārapbedītu. Kopīgiem spēkiem sakopām vēsturisku
partizānu cīņas vietu, atbrīvojām takas
no sakritušajiem kokiem un lielajiem
zariem, izvietojām norādes nozīmīgākajos partizānu aktivitātes punktos un
ar metāla detektoru palīdzību atradām
vairākas šī laikposma vēstures liecības.
Pēc labi padarītā darba pēcpusdienā visi devāmies līdzi Jānim Mājeniekam un Viņķu kalnā, no kura pārredzama apkārtne 20 – 30km tālumā, pie
ozola kūrām ugunskuru, un vārījām
īstenu partizānu zupu, un, dzerot tēju,
ēdām pašceptu mājas kūku.

Neilgi pirms pusnakts sākām gatavoties nakts pārgājieniem, tā bija lieliska iespēja iejusties partizānu lomā
un izbaudīt pārgājienu nakts melnumā
cilvēka neskartā dabas teritorijā, kur
bija gan purvs, meža biezokņi un stāvi
krasti, gan līkloču upīte cauri mežam.
Pasākumu noslēdza rūpīgi izplānots
partizānu izlūkgājiens un uzbrukums.
Tika apgūta stratēģiskā plānošana,
vadīšanās dabā pēc kartes, slēpņa ierīkošana, nemanāma pārvietošanās
rītausmā un taktisks uzbrukums pretiniekiem.
Nogurums bija milzīgs, un, atgriežoties nometnē ap pl. 6:00 rītā, katrs
sakrita kur nu kurais, bet tas bija piedzīvojums, iespēja pietuvoties tā laika
partizānu gaitām un iespēja gūt kaut
nelielu priekšstatu, kā klājās mūsu tautas varoņiem.
Inga Andersone,
deputāta Kārļa Krēsliņa palīdze

KUR NOTIEK

Otrdiena, pulksten 21:30 Rīgas Valsts Tehnikums,
K.Valdemāra 1
Ceturtdiena, pulksten
NA birojs, Kaļķu iela 11
18:00
Piektdiena, pulksten
Rīgas Valsts Tehnikums,
19:00
K.Valdemāra 1

Kontakti
Nacionālās apvienības Saeimas frakcija:
Mazā Trokšņu iela 2, Rīga: tālr. 67087268
e-pasts: dace.kalnina@saeima.lv
Nacionālās apvienības birojs
Kaļķu iela 11, 3. Stāvs, tālr. 27755997
Mājaslapa: www.visulatvijai.lv, www.tb.lv

Mūsu mērķi ir lieli, un Jūsu finansiālais atbalsts ļoti būtisks. Ziedot Jūs varat bankā
vai pasta nodaļā, pārskaitot naudu uz mūsu kontu. Svarīgi maksājumu uzdevumā
norādīt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu.
Saņēmējs: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Juridiskā adrese: Rīga, Jēkaba iela 20/22-9, LV-1050
Vienotās reģistrācijas numurs: 40008162620
Konta numurs: LV41UNLA0050015877267
Banka: AS “SEB Banka”, Vecrīgas filiāle
SWIFT kods: UNLALV2X001
Valūta: LVL
Mērķis: ziedojums

