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DEMOGRĀFIJA
• Strādājot pie valsts budžeta 

2013.gadam, ne soli neatkāpjoties no 
izvirzītajām prioritātēm, ir pa  nākta 
vienošanās ar valdībā esošajām koa-
līcijas partijām, kurā izteikts atbalsts 
Nacionālās apvienības priekšlikumiem 
demogrāfijas stāvokļa uzlabošanai – 
atbalsts vecākiem ar bērniem, atbalsts 
pirmsskolas iestāžu rindu likvidēša-
nai, neapliekamā minimuma palie-
lināšana par apgādājamiem, atbalstu 
mācību līdzekļu iegādei. „Plānotie at
balsta pasākumi nav brīnumnūjiņa, 
kas atrisinās visas problēmas. Dzimstī
bas veicināšanai vēl darāms daudz, bet 
droši var teikt, ka izpildot panākto vie
nošanos, būs panākts simbolisks lūzu
ma punkts par labu ģimenēm ar bēr
niem.” Raivis Dzintars

KULTŪRA
• Kultūras nozarei būtiski tiks 

palielināts piesaistītais valsts finansē-
jums 2013. gadam. Salīdzinājumā ar 
2012. gadu tas plānots par 12,5 mil-
joniem latu jeb 24% lielāks. 

Kultūrizglītības iestāžu pedago-
gi par vienu mācību likmi jau saņem 
vidēji par 25 latiem vairāk ne kā līdz 
šim. “Lai arī skolotāja arods valstī jo
projām nav pietiekami novērtēts, esam 
spēruši soli, lai novērstu situāciju, kad 
vienas nozares pedagogi saņem mazāk 
par citiem. Ekonomiskajai situācijai uz
labojoties, jautājums par atalgojumu 
nozarē joprojām paliek Kultūras minis
trijas prioritāšu sarakstā.” Žaneta Jaun-
zeme-Grende.

Būtisks ieguvums nozarei, tuvojo-
ties Dziesmu un deju svētkiem, ir arī 
mērķdotācijas atjaunošana pašvaldī-
bu amatiermākslas kolektīvu vadītāju 
darba samaksai 490 000 latu apjomā 
un tās piešķiršana jau 2012.gadā Valsts 
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) stratē-
ģijas izstrādē iekļauti skaidri nosacī-
jumi tam, lai kultūrā ieguldītā nauda 
nestu labumu visai sabiedrībai un ļau-
tu novērst neskaidrības un pārpratu-
mus finansējuma sadalē. Rasta VKKF 
fonda finansējuma palielināšana. 

TIESLIETAS
• Tieslietu jomā viens no būtis-

kākajiem panākumiem ir Mediācijas 
likuma izstrāde. 

“Ir patīkami atzīmēt, ka šoreiz li
kums, kas ir saistīts tieši ar tiesu dar
ba efektivizāciju, filozofiski paver skatu 
uz citu konfliktu risināšanas, sadarbī
bas ceļu.” Jānis Bordāns. 

Rīgā šā gada 11. oktobrī norisinā-
jās un sekmīgi noslēdzās Baltijas un 
Ziemeļvalstu padomes tieslietu mi-
nistru sanāksme. Šāda augsta līme-
ņa un plaša mēroga sanāksme Latvi-
jā tika organizēta pirmo reizi, un to 
vadīja Latvijas tieslietu ministrs Jānis 
Bordāns. Sanāksmes ietvaros dalīb-
valstis runāja par efektīvu pieeju tie-
siskumam ar mērķi praksē nodrošināt 
vienkāršas, pārskatāmas un efektīvi 
izmantojamas procedūras.

Jānis Bordāns augsti novērtē Bal-
tijas un Ziemeļvalstu tieslietu minis-
tru tikšanos. Ņemot vērā vēsturiski 
izveidojušās ciešās saites starp zieme-
ļu reģiona valstīm, kas ietver sevī arī 
vienotu redzējumu uz tieslietu jomu, 
ministrs pauda pārliecību, ka šādas 
tikšanās sniedz neatsveramu pieredzi 
reģiona valstīm gan attiecībā uz na-
cionālo tiesību attīstību, gan dalībval-
stu savstarpējo sadarbību nākotnē, ra-
dot piederības sajūtas stiprināšanu. 

TAUTĪBA
Lai gan Nacionālās apvienības de-

putātu izstrādātie grozījumi Personu 
apliecinošu dokumentu likumā, kas 
paredz atjaunot kārtību, ka pēc iedzī-
votāju vēlmes pasē varētu ierakstīt 
tautību, pašreiz Saeimā neguva pie-
tiekamu atbalstu – tikai ar dažu balsu 
pārsvaru priekšlikums tika noraidīts. 
Nacionālā apvienībā negrasās piekāp-
ties. “Esmu drošs, ka tuvākajos trijos 
mēnešos mums izdosies panākt pozitīvu 
iznākumu šajā ziņā. Man pašam nā
kamgad jāmaina pase, un, ja tajā brīdī 
ierēdņi man liegs iespēju ierakstīt tautī
bu pasē, es apstrīdēšu šo lēmumu tiesā.” 
Dzintars Rasnačs 

PRET LINDERMANU
• Saeimas deputāts Dāvis Stalts 

Drošības policijā ir vērsies ar iesniegu-
mu, kurā izteikts aicinājums ierosināt 
krimināllietu pret Vladimiru Lin-
dermanu, norādot konkrētus faktus 
un liecības par šīs personas pretvalstis-
kajām darbībām. „Man kā Saeimas de
putātam ir neizprotama valsts Drošības 
policijas nereaģēšana uz skaidri redza
miem un klajiem likuma pārkāpumiem, 
ignorējot faktus, kuri, ja ticam tam, ko 
runā kuluāros, esot pietiekamā apjomā 
gan policijas, gan citu drošības dienes
tu rīcībā. Ja tomēr to nav un Vladimirs 
Lindermans ir likuma paklausīgs nepil
sonis, tad tam noteikti nevaru piekrist 
un centīšos palīdzēt pie faktu vākšanas 
un apkopošanas, lai gan ne jau man ar 
to būtu jānodarbojas.” Dāvis Stalts

KONFERENCES
• Lai sabiedrības domu pievērstu 

aktuālajiem jautājumiem un rastu la-
bākos risinājumus to tālākai virzībai, 
tika rīkotas vairākas profesionāļu 
diskusijas – konferences:

• Par vienotas un dalītas izglītības 
sistēmas ietekmi uz sabiedrības salie-
dētību nacionālā valstī tika sarīko-
ta konference “Izglītība, kas vieno”. 

Izglītībai ir būtiska nozīme, un tā 
var veidot saliedētu tautu. Dalītā iz-
glītība nav mūsu veiksmes stāsts, un 
nākotnē jādomā par citu risinājumu. 
Šādi un citi ar Latvijas izglītības sistē-
mu saistīti secinājumi izskanēja noti-
kušajā konferencē.

• Konferencē “Ceļā uz zaļo eko-
nomiku – Eiropas Savienības pie-
redze Latvijas zaļajai attīstībai” 
eksperti norādīja uz vairāku val-
stu piemēriem, izvirzot mērķus zaļās  

attīstības jautājumos, tostarp minot 
aprēķinus, cik lielu ieguldījumu tas 
dos valsts ekonomiskajā attīstībā. 

Uzmanība tika pievērsta zaļās attīstī-
bas virzībai Eiropas Savienības dalībval-
stīs, enerģijas avotiem un energoefektivi-
tātei, iespējām veidot ilgtspējīgu attīstību 
ar zaļās attīstības koncepcijas palīdzību, 
idejām, kā Eiropas valstu pieredzi iz-
mantot mūsu valstī.

• Konference “Konservatīvās vēr-
tības mainīgajā pasaulē” tika rosinā-
ta, lai diskutētu par vērtību lomu, kā arī 
par tradicionālā politiskā konservatīvis-
ma izaicinājumiem mūsdienu globalizē-
tajā pasaulē.

“Patiesība dzimst kā ķecerība, bet 
mirst kā aizspriedums,” teicis filozofs 
Hēgelis. Tomēr negribas padoties do-
mai, ka visas vērtības ir relatīvas un agri 
vai vēlu būs jāatmet kā aizspriedumi. 
Kas ir tās stabilās vērtības, kuru būtība, 
lai gan mainītā veidolā, iet cauri visiem 
gadsimtiem. Vai stabilām un mūžīgām 
vērtībām var būt kāds sakars ar politiku? 
– tāds ir konferences pamatuzdevums.

• Konferencē „Tiesību uz dzīvī-
bu tvērums mūsdienu sabiedrībā” 
tika runāts par tiesībām uz dzīvību kā 
universālu vērtību un par to, ka sa-
biedrībā, kurā valda līdzjūtība un hu-
mānisms, jāanalizē šo tiesību attieci-
nāmība uz fizisko personu pirms tās 
piedzimšanas.

ATVĒRTĀS DISKUSIJAS
• Trešdienās pulksten 17:00 Na-

cionālās apvienības birojā notiek “At-
vērtās diskusijas”. Katra diskusija tiek  
veltītas kādai nozīmīgai tēmai, piemē-
ram, demogrāfijai, valsts budžetam, aiz-
sardzības politikai un citām. Tās var ap-
meklēt ikviens interesents - vienīgais 
ierobežojums ir telpu ietilpība. Papil-
du informācija par tuvākajiem diskusi-
ju tematiem pieejama www.visulatvijai.
lv un www.tb.lv vai NA birojā. Diskusi-
jas var apmeklēt ikviens interesents, ie-
priekš sazinoties ar NA biroju. 

• Ar gandarījumu jāpiemin, ka dar-
bu uzsākusi jaunizveidotā Senioru pa-
dome, kas pulcē pieredzes bagātākos 
Nacionālās apvienības biedrus un at-
balstītājus. Neatsverams ir padoms, ko 
sniedz dzīves pieredze un zināšanas. Tā-
dējādi padomes darbs ieviesīs pozitīvas 
korekcijas, kļūstot par lielu atbalstu Na-
cionālajai apvienībai. Sanāksmes notiek 
ceturtdienās pulksten 10.00 NA birojā.  

Informācijas pārskatu sagatavoja 
Daiga Kalnbērziņa, 

Saeimas sekretāra Dz. Rasnača  
biroja vadītāja,

Nacionālās apvienības Ētikas  
komisijas locekle

• Jauniešu nodaļas iknedēļas 
pasākumi:

Otrdienās:
18:00 Dažādas uz personības 
izaugsmi un politisko zināšanu 
apguvi vērstas lekcijas NA 
birojā, 
19:30 Dziesmu un sarunu 
vakari NA birojā
21:30 Basketbols Rīgas 
Valsts tehnikuma sporta zālē, 
pagalma ieeja no Muitas un 
Noliktavu ielas krustojuma

Ceturtdienās:
18:00 Nacionālās apvienības 
kora mēģinājumi NA birojā

Piektdienās:
20:30-22:00 Volejbols Rīgas 
Valsts tehnikuma sporta zālē, 
pagalma ieeja no Muitas un 
Noliktavu ielas krustojuma.

Ja vēlaties apmeklēt 
Nacionālās apvienības 

rīkotos pasākumus, aicinām 
iepriekš sazināties ar 

Nacionālās apvienības biroju 
Rīgā, Kaļķu ielā 11, 3.stāvā, 

tālrunis: 27755997
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Kā jūs izjūtat abus Latvijas no-
vembra svētkus kā vienkārši cilvēki 
un kā Nacionālās apvienības līdz-
priekšsēdētāji? 

Gaidis: Šie datumi ir ne tikai die-
nas, kurās norisinājās vēsturiski svarīgi 
notikumi, bet tie ir uzskatāmi arī par 
latviešu nācijas pašnoteikšanās simbo-
liem. Padomju okupācijas laikā daudzi 
cilvēki savos dzīvokļu logos iededza 
svecītes, devās pie Jāņa Čakstes atdu-
sas vietas vai vienkārši savā sirdī pār-
cilāja savu senču stāstīto par Latvijas 
brīvvalsts laikiem, tādējādi turot dzīvu 
Latvijas neatkarības simbolu. Tieši tā-
das ir bijušas un ir manas sajūtas par šo 
dienu nozīmi mūsu tautai. 

Raivis: 11. novembri latvieši lielā 
mērā piemin ar svētku, nevis sēru sa-
jūtu, un šāda attieksme mūsu svētkos, 
arī 18. novembrī, būtu vajadzīga jo 
īpaši. Mums jāmācās svinēt savi svētki 
ar augsti paceltu galvu, līksmi un gaiši, 
nevis sūdzoties un gaužoties par drūmo 
dzīves ikdienu. Gaušanās jau pietiek, 
un drūmuma arī ir gana. Mana gan kā 
Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdē-
tāja, gan kā vienkārši ģimenes cilvēka 
attieksme pret šiem abiem svētkiem ir 
absolūti vienāda - tos gaidu līdzīgi kā 
Dziesmu svētkus, kad latviešu pašap-
ziņu var sajust daudz vairāk un baudīt 
mūsu tautas vienotības sajūtu. 

Nacionālajai apvienībai gan re-
ģionos, gan Rīgā ir ļoti daudz atbal-
stītāju, kuri gaida kādu pārliecinošu 
ziņu no partijas vadības, piemēram, 
kā mēs, latvieši, Latvijā dzīvosim 
tālāk, un vai šie mūsu valsts svētki 
nekļūst par sava veida dzīrēm mēra 
laikā, kad zaudējam savu zemi, savu 
mežu, savu valsti? Vai mums ir ie-
mesls svinēt?

R.: Kāds klasiķis ir teicis, ka mums 
ir iemesls svinēt katru savas dzīves die-
nu. Pasaulē ir vairāk nekā 2000 tautu, 
bet tikai mazliet vairāk kā 200 no tām 
ir savas valstis. To vien ir vērts svinēt! 
Protams, ka ir dažnedažādas grūtības, 
tās vienmēr ir bijušas un būs, taču svi-
nēt ir vērts kaut vai tādēļ, ka, par spīti 
visām problēmām, ir pietiekoši daudz 
cilvēku, kuriem sava valsts ir svarīga. 
Ar visām šīm problēmām, zemju un 
mežu izpārdošanām un latviešu aiz-
braukšanu no valsts, ir jācīnās, un mēs 
to darām un darīsim, cik būs mūsu spē-
kos, bet nekad neaizmirsīsim arī to, ka 
stipra un gādīga valsts var būt tikai tad, 
ja tās cilvēki ir stipri. Tas nenozīmē tikai 
fizisko spēku, bet visvairāk tieši garīgo 
stiprumu un vērtību apziņu. Pavisam 

noteikti mēs nebūsim tie, kuri ļaus 
savu valsti, savu zemi zākāt, lai arī kurš 
būtu zākātājs - kāds ārvalstu pretinieks 
vai pašmāju ideoloģiski apmaldījies 
tautietis.

G.: Latvijas neatkarības simboli ir 
jātur godā, par tiem ir jāatgādina cil-
vēkiem, kuri mums ikdienā ir blakus, 
bet, iespējams, tos nenovērtē. Svētku 
svinēšana nav tikai „dzīres”, tā ir kopī-
bas sajūta, kas mūsu tautu ir balstījusi 
neatkarības centienu atgūšanā. Svētki 
reizē ir arī piemiņa tiem mūsu tautie-
šiem, kuri par Latviju ir atdevuši pašu 
dārgāko – dzīvību.

11. Saeima ir pirmais lielākais 
pārbaudījums jaunajai apvienībai 
“Nacionālā apvienība - VL-TB/
LNNK”. Jūs nepārtraukti taujā, vai 
iekšpusē visi ūdeņi ir rāmi... Varbūt 
esat nonākuši tajā attīstības stadijā, 
kurā nevis kaut ko dalāt, bet viens 
otru papildināt? Cilvēki īsti nesaprot, 
kāpēc NA ir vajadzīgi divi līdzpriekš-
sēdētāji. Kā kliedēsiet šīs bažas?

G.: Darbs Saeimā un valdībā manī 
ir radījis sajūtu, ka mērķus var sasniegt, 
strādājot komandā. Arī Nacionālā apvie-
nība ir komanda, tajā ir dažādi cilvēki, 
dažādi viedokļi, tomēr mums visiem ir 
vienots mērķis – darbs Latvijas labā. Da-
žādie viedokļi, paturot prātā virsmērķi, 
dod iespēju sasniegt labāko rezultātu. 
Vienotais mērķis mūs stiprina arī cīņās 
ar mūsu nedraugiem. Būtiskākais nav 
līdzpriekšsēdētāju skaits, bet gan ko-
mandas darbs. Apvienības vadītāji ir tie 
cilvēki, kuri ir pilnvaroti paust visu mūsu 
biedru kopējo nostāju un viedokli.

R.: Varu vienīgi piekrist un papil-
dināt, ka tādā partijā, kurā nav iekšēji 
spraigu un dažubrīd arī asu diskusiju, 
kustību un pārmaiņu, tad tā nav dzī-
votspējīga organizācija. Galvenais ir 
ideoloģiskais satvars un nemainīgās 
pamatvērtības. Mēs kā organizācija 
esam vērsta uz ilgtermiņa darbību, un 
tas mums vienmēr pie visām viedokļu 
dažādībām vai strīdiem sev jāatgādina. 
Mūsu komandas spēks ļāva mums aiz-
stāt to naudas ietekmes trūkumu, kas, 
savukārt, ir pamatarsenāls vairākām 
citām ietekmīgām partijām. Par līdz-
priekšsēdētāju skaitu varu vien teikt 
to, ka esam ļoti strauji veikuši divu 
diezgan dažādas pieredzes nacionāl-
konservatīvu partiju apvienošanu, un 
ir gluži normāli, ka process vēl nav 
beidzies. Taču šobrīd varu teikt, ka tik 
veiksmīgu sadarbību, kāda man ir ar 
otru līdzpriekšsēdētāju Gaidi Bērziņu, 
pirms apvienošanās nebiju varējis iztē-
loties, un par to tiešām liels prieks.

 Ļoti veiksmīgs šķiet Nacionālās 
apvienības uzsāktais cīņas ceļš par 
mūsu tautas dzīvā spēka vairošanu 
jeb demogrāfijas jautājumiem. Vai 
no šī ceļa kādā brīdī neplānojat pa-
iet nostāk, koncentrējoties uz citām 
prioritātēm? Dzirdēts, ka demogrā-
fijas jautājumi ir guvuši absolūtu 
NA biedru vairākuma atbalstu un ir 
veicinājuši pamatīgu saliedēšanos. 
Vai tā taisnība? Vai cerībām, ka Jūs 
stāvēsiet par savas tautas pamatinte-
resēm, būs lemts piepildīties?

R.: Tās jau lielā mērā piepildās. Kā 
redzam, masu me-
diji, kas parasti par 
politiķiem vispār ļoti 
maz ko pozitīvu vēs-
tī, ir spiesti atzīt, ka 
mūsu izvēlētā agresī-
vā cīņas taktika de-

mogrāfijas jautājumu risināšanai ir sevi 
attaisnojusi. Protams, tā ir pielietojama 
tikai ārkārtējās situācijās, un šobrīd 
mūsu tautai tāda arī ir. Patiess lepnums, 
ka koalīcijas partneri nu sāk sacensties, 
kurš ir bijis lielāks šīs demogrāfijas 
programmas atbalstītājs. Pat labklājības 
ministre nu „sprauž” sev klāt demo-
grāfijas aizstāves ordeņus, sacīdama, 
ka izdevies gūt ievērojamus panāku-
mus, lai gan bija viena no visasākajām 
mūsu pretiniecēm ceļā uz šī jautājuma 
risināšanu. Lai arī ceļš bija smags, mēs 
noteikti no tā nenovērsīsimies, kā arī 
neatkāpsimies no citām mūsu prio-

ritātēm, tai skaitā nodokļu politikas 
jomas. Mūsu partijas programmā ir 
rakstīts, ka mums jāīsteno sociāli at-
bildīga tirgus politika, un tas nozīmē, 
ka nodokļu sistēma jāveido tā, lai ma-
zinātu ļoti izteikto sabiedrības sociālo 
nevienlīdzību. Tieši tam arī plānojam 
tuvākā un tālākā nākotnē pievērsties.

G.: Galvenais, ko gribu teikt lasītā-
jiem, Nacionālā Apvienība vienmēr ir 
paudusi skaidru nostāju: demogrāfija 
ir mūsu pirmais jautājums, kas ir jāri-
sina. Līdz ar to Nacionālās Apvienības 
aktīvā rīcība nozīmē, ka pildām vēlētā-
jiem doto solījumu. Daudzās tikšanās 
reizēs ar mūsu biedriem un atbalstī-
tājiem esam pārrunājuši šī jautājuma 
nozīmību. Vairums cilvēku ir pauduši 
skaidru atbalstu un vēlējumu turpināt 
uzsāktu darbu, neatkāpjoties no tā. Šie 
vārdi ir kā ceļa maize mūsu darbam! 
Daži mūsu nedraugi mums pārmet, 
ka atsevišķi mūsu piedāvātie pasākumi 
nesasniedz mērķi, sakot, ka „māmiņu 
algas” nav jāpārskata, jo māmiņām pēc 
iespējas ātrāk ir jāatgriežas darba tirgū, 

neapliekamā minimuma pārskatīšana 
nedos ekonomisko efektu u.t.t. Vēlos 
uzsvērt to, ka mūsu piedāvātos demo-
grāfijas jomas pasākumus atbalsta vai-
rums ekspertu. Šāds atbalsts arī man ir 
radījis sajūtu, ka mūsu piedāvājums ir 
pareizajā virzienā. Protams, ka tas ne-
atrisinās pilnīgi visas problēmas, tomēr 
tas, manuprāt, ir pirmais solis virzienā, 
lai radītu pārliecību un stabilitātes sa-
jūtu jaunajām ģimenēm.

Kas būtu tie vārdi, ko šajā veļu 
laikā rudenī Jūs gribētu sūtīt kā 
laba vēstījumu gan tiem, kuri savas 
latviskās pārliecības dēļ ilgus gadus 
ir bijuši spiesti pavadīt svešatnē, un 
tiem, kuri ieročiem rokās cīnījušies 
par Latviju, aizstāvot to no „sarkanā 
mēra” atgriešanās? Šie cilvēki visvai-
rāk gaida kādu īpašu vēstījumu tieši 
no Nacionālās apvienības.

G.: Latvijai ir svarīgs katrs tās dēls 
un meita, neatkarīgi no tā, kādā pasau-
les malā šobrīd tie mīt. Mūsu senči cī-
nījās par to, lai mums visiem šeit būtu 
mājas. Es vēlētos aicināt ikvienu tau-
tieti būt aktīvam, neaizmirst savu tēvu 
zemi un uzturēt saikni. Latviju mēs 
nedrīkstam pazaudēt! Šo novēlējumu 
es gribētu teikt ikvienam - gan tiem, 
kuri šobrīd dzīvo šeit, gan politiķiem, 
gan arī mūsu tautiešiem svešumā. Jānis 
Jaunsudrabiņš reiz ir teicis: „Zaudējis 
Latviju, tu zudīsi pats”.

R.: Ja mēs runājam par veļu laiku, 
tad gribot negribot mums jādomā par 
mūsu vectēviem un vecvectēviem, kuri 
noteikti būtu gribējuši redzēt tādu 
Latviju, par kuru tie lējuši savas asinis 

vai kurai tie veltījuši savu dzīvi. Mēs, 
protams, nevienam nevaram pierādīt, 
ko viņi no mums gribētu sagaidīt, mēs 
to varam tikai sirdī just. Ir svarīgi sev 
uzdot šo jautājumu – ja viņi ir cēluši 
savu valsti, kādu viņi to gribēja redzēt? 
Mums jādomā, vai mēs darām visu tā, 
lai sasniegtu arī viņu ideālus un viņu 
mērķus. Mēs neesam piedzimuši tuk-
šā vietā. Mēs esam piedzimuši savā 
ģimenē, savā dzimtā, savā tautā, kurai 
pamati jau likti stipri sen. Es aicinātu 
atcerēties, ka mēs dzīvojam modernā 
sabiedrībā, tāpēc mums jābūt atvēr-
tiem pret pasauli un visu mūsdienīgo. 
Jācenšas pielāgoties jauniem, mo-
derniem izaicinājumiem, kas varbūt 
nebija aktuāli pirms gadu desmitiem 
vai simtiem, taču tas vienmēr ir jāda-
ra, dziļi sakņojoties mūsu zemē, mūsu 
tautā, mūsu tradīcijās jeb senču izprat-
nē par pasaules kārtību. Tā ir patiesā 
bagātība, kas dara mūs vienreizējus, un 
mums tā jāspēj novērtēt. Visnabadzīgā-
kais ir tas cilvēks, kuram bagātība pie-
der, bet kurš nespēj to apzināties. Ja mēs 

spēsim to apzināties un uz šiem pama-
tiem būvēsim katru savu nākamo soli, 
tad, es domāju, ka latvieši pasauli spēs 
pozitīvā ziņā pārsteigt vēl ne reizi vien.

Kur paši plānojat būt 11. un 
18.novembrī? 

R.: Ļoti sarežģīti atbildēt, kur es 
būšu šajās dienās. Man uzreiz jāatvaino-
jas, ja es kaut kur nepaspēšu piedalīties, jo 
tik tiešām to aicinātāju ir vairāk nekā laika 
un fiziskas varēšanas paspēt piedalīties. 
11. novembrī pavisam noteikti būšu pie 
Okupācijas muzeja, no kurienes nesīsim 
uz Daugavu simbolisko uguns plostu, ko 
ik gadus mūsu organizācijas biedri sarū-
pē, lai godinātu latviešu karavīrus kopā 
ar visiem, kuriem tas svarīgi, un laistu to 
Daugavā. 18. novembris šogad pavisam 
īpašs, jo svinēsim Nacionālās apvienības 
lāpu gājiena desmitgadi, kas norisināsies, 
dodoties no Kārļa Ulmaņa pieminekļa 
līdz Brīvības piemineklim. Šogad gājiens 
vedīs pa 11. novembra krastmalu, kas pir-
mo reizi šī pasākuma vēsturē būs slēgta. 

G.: Svētkus parasti pavadu kopā 
ar ģimeni. Noteikti apmeklēju 11. no-
vembra krastmalu, iededzot svecītes. 
Man un manai ģimenei tā ir kopības 
sajūtas radīšana. Kā zināma tradīcija 
mums ir izveidojusies svētku vakariņu 
baudīšana. Pagājušajā gadā piedalījos 
18. novembra lāpu gājienā. Lāpu gais-
mas Brīvības pieminekļa pakājē man 
atgādina jaunības dienu vēlmi šādu 
gājienu sarīkot jau 1987. gada 18. no-
vembrī. Diemžēl toreiz tas neizdevās, 
jo okupācijas režīms bija liedzis iespēju 
piekļūt mūsu brīvības simbolam, un 
lāpu jau arī īsti nebija...

Nevienu citu gada mēnesi kā tikai novembri mēs uzdrīkstamies saukt par īsteno Latvijas svētku laiku. 11. un 18. novembris 
latviešiem ir īpaši datumi ne tikai vēsturisko notikumu dēļ, bet tāpēc, ka atgādina rast līdzsvaru un meklēt kompromisu starp 
tradīcijām, pagātni un modernās pasaules izveidoto sistēmu. Uz sarunu starp diviem svētkiem aicinām Nacionālās apvienības 
līdzpriekšsēdētājus Raivi Dzintaru un Gaidi Bērziņu.

Dāvis Stalts.



Einārs Cilinskis

- Kāpēc iejaucāties cīņā pret 
Lembergu, kuru populistiski uzsā-
ka Sprūdža kungs? Tā taču nav Na-
cionālās apvienības cīņa!

Es diemžēl nepiekrītu sabiedrī-
bā plaši valdošajam uzskatam, ka zog 
visi, bet tikai daži dalās. Riskēšu kļūt 
nepopulārs, uzskatot, ka zaglim jāsēž 
cietumā.

- Kas ir Jūsu galvenais veikums 
11.Saeimā, ar ko lepojaties?

Ar to, ka no ļoti dažādiem depu-
tātiem ar dažādu politisku pieredzi 
izdevās izveidot komandu, kas strādā 
kopā un pamazām kļūst arvien efek-
tīvāka.

- Jau vienreiz atteicāties kļūt 
par ekonomikas ministru, bet vai 
otrreiz arī atteiktos, ja būtu piedā-
vājums pēc kāda ministra portfeļa?

Ir izplatīts viedoklis, ka Nacionā-
lā apvienība šūpo valdību, lai dabūtu 
sev trīs ministru amatus. Ja jautājums 
ir par to, tad varu apliecināt, ka tas 
tā nav un šobrīd ne uz kādu amatu 
nepretendēju. Ja runa ir par tālāku 
perspektīvu, tad joprojām ir spēkā 
Nacionālās apvienības ideja par Attīs-
tības ministriju, un tādu iespēju ne-
izslēdzu. Kaut gan - Nacionālajā ap-
vienībā šobrīd arvien vairāk darbojas 
jauni cilvēki ar labu izglītību, kas ar 
laiku varētu šādu amatu pildīt labāk 
par mani.

Ilmārs Latkovskis

 - Jūs vienmēr, šķiet, esat nostāk 
no pārējiem politiķiem. Vai esat pa-
reizajā partijā?

Neredzu nevienu citu partiju, kas 
man būtu „pareizāka”. Esmu ievēlēts 
no Nacionālās apvienības, un cenšos 
to respektēt. Jā, man ir sava izjūta 
par dzīves stilu un cilvēcisko būtību, 
kas varbūt kādam nesaskan ar viņa 
līdzšinējiem priekšstatiem par vislat-
viešiem vai tēvzemiešiem. Taču mana 
rīcība un vērtību izpratne līdz šim 
nav nonākusi pretrunā ar Nacionālās 
apvienības politiku.

- Vai sabiedrības saliedēšana 
Jūsu izpratnē ir šobrīd svarīgākais 
uzdevums, un kā tas iet kopā ar Na-
cionālās apvienības stingro latvis-
kas Latvijas ideju?

Es ar sabiedrības saliedētību vis-
pirms saprotu nacionālās vienotības 
un identitātes jautājumu. Krievu un 
latviešu attiecību jautājums, ko dau-
dzi virspusēji uztver kā saliedētības 
būtību, nav primārais jautājums. 
Galvenais ir jautājums – kas ir Lat-
vija? Tas gana labi sader ar latviskas 
Latvijas jautājumu, kaut arī cilvēkiem 
būs atšķirīgas domas arī par to, kas ir 
latviska Latvija.

Jānis Dombrava

- Vai Jums nešķiet, ka bieži vien 
esat pārlieku radikāls?

Kad “Visu Latvijai!” ienāca politi-
kā, mūsu politiskie oponenti pārme-
ta, ka esam pārāk jauni un maz piere-
dzējuši. Savukārt es uzskatu, ka tā ir 
mūsu priekšrocība, nevis trūkums, ka 
mūsu cilvēki nāk ar degsmi, svaigu un 
veselīgu domāšanu. Mūsu cilvēki nav 
uzkrājuši negatīvo pieredzi shēmoša-
nā savās materiālajās interesēs, kuru 
savukārt ir uzkrājuši pieredzējušie 
politiķi. Līdzīgi ir ar mēģinājumiem 
mums piešūt radikāļu birku. Nacio-
nālās apvienības virsmērķis ir latviska 
Latvija, bet tas nav pieņemams poli-
tiskajiem oponentiem, kuriem iestā-
šanās par savas tautas interesēm šķiet 
nepieņemama. 

- Kā Jūs balsotu šodien, ja būtu 
referendums par eiro ieviešanu?

Šis mūsu organizācijai ir viens 
no sarežģītākajiem jautājumiem, jo 
pastāv ļoti plaša viedokļu dažādība 
par to, vai eiro ieviešana dotu pozi-
tīvu vai negatīvu pienesumu mūsu 
tautsaimniecībai un nacionālajai 
drošībai. Šobrīd ir grūti prognozēt, 
kāda būs eirozonas nākotne un vai 
iestāšanās tajā radīs finansiālas prob-
lēmas vai tieši pretēji - pasargās no 
potenciāliem satricinājumiem. Lī-
dzīgi ir grūti prognozēt vai valsts ie-
stāšanās eirozonā varētu būt drošības 
garants Latvijas palikšanai rietumu 
ģeopolitiskajā telpā. Manā skatījumā 
šo jautājumu vajadzētu izlemt tautai 
referendumā, lai vēlāk politiķiem 
būtu mandāts rīkoties atbilstoši tau-
tas paustajai gribai.

Jānis Bordāns

- Paldies, Bordāna kungs, par 
to, ka cienāt un aizstāvat latgaliešu 
valodu un kultūru! Vai arī turpmāk 
to uzskatāt par vienu no savām 
prioritātēm?

Jā, arī turpmāk mana prioritāte 
būs Latgale un tās kultūras lietas. 
Nepārprotami. Turklāt notikumi ri-
sinās tā, ka spilgti izgaismojas fakts, 
ka šis ir visas Latvijas jautājums 
Nr.1. Vai nu Latgale ir latgaliska un 
mūsu vienīgā īstā robeža ir droša, 
vai nu varam zaudēt Latgales uzticī-
bu Latvijai un ilgtermiņā apdraudēt 
mūsu valstiskumu.

- Jūs sākāt ļoti pārliecinoši. Būs 
reformas, izvirzījāt prioritātes. Ta-
gad, šķiet, esat klusāks, vai aprimis 
cīņas spars, vai arī kādi citi noti-
kumi?

Vai esmu pieklusis? Gan jā, gan 
nē... Jā, es mazāk uzstājos medijos, 
bet - šis ir laiks, kad iedziļinos visās 
TM atbildības jomās - sākot ar tie-
sām, ieslodzījuma vietām un beidzot 
ar Uzņēmumu reģistru. Visur redzu 
akūtu vajadzību iekustināt cilvēkus no 
zināma rimtuma un rutīnas, taču ne-
uzskatu, ka tas jādara kā izrāde - kādu 
vainojot, runājot par katru savu soli un 
līdzīgi. Kad darbi būs sagatavoti un uz-
sākti, tad tie runās paši par sevi.

Kārlis Krēsliņš

- Kāpēc atbalstāt mūsu karavīru 
dalību Afganistānas okupācijā? Vai 
tas saskan ar latviešu tautas izpratni 
par palīdzību citām tautām?

Starptautiskā operācija (SO) nav 
Afganistānas okupācija. Par SO Afga-
nistānā ir ANO un NATO lēmumi, 
kurus mēs pildām. Var iepazīties ar sa-
sniegtajiem pozitīviem rezultātiem tajā 
reģionā: skolu, slimnīcu u.t.t. skaita 
pieaugums, parādījās iespējas meite-
nēm mācīties un sievietēm ņemt dalību 
sabiedriskajā dzīvē, kā arī Afganistānas 
iedzīvotāji, vismaz nedaudz, iepazīstas 
ar civilizēto valstu iespējām.

Dāvis Stalts

- Kas, Jūsuprāt, ir lielākie Nacio-
nālās apvienības panākumi 11.Saeimā?

Viennozīmīgi vislielākais panā-
kums ir demogrāfijas programmas 
caursišana valdošajā koalīcijā. Saņē-
mām uz galvas veselu dubļu jūru, bet 
noturējāmies un nonācām līdz rezul-
tātam. Šī prioritāte iezīmē Nacionālo 
apvienību jaunā virzībā.

 
- Kā vērtējat koalīcijas partneru 

attieksmi pret Nacionālo apvienību kā 
mazo brāli, un vai Jūs tas nekaitina?

Kaitina daudz kas, bet vai tas ir 
svarīgi? Savu kaitināšanos politiķis 
var droši atstāt mājās, jo politika kā 
tāda ir pārāk nežēlīga spēle, lai atļau-
tos viegli aizkaitināties. Runājot par 
mazo brāli - visi brāļi izaug, arī mēs.

IEDZĪVOTĀJI 
JAUTĀ
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Dāvis Stalts

Sarunātā tikšanās ar Baibu notiek 
Nacionālās apvienības birojā, kur sa-
nākuši interesenti klausīties viņas re-
dzējumu par nākotnes Rīgu un to, kas 
būtu un kā būtu tajā darāms. Tieši tas 
ir mūsu tikšanās iemesls un tāpēc, sa-
gaidījis sanākušo aplausus, kaļu dzelzi, 
kamēr tā karsta. 

Kāpēc Jūs esat pieņēmusi Nacio-
nālās apvienības uzaicinājumu un 
piekritusi kļūt par mēra kandidāti 
Rīgas domes vēlēšanās? Kādas ir Jūsu 
līdzšinējās attiecības ar šo partiju?

Te jāsāk ar to, ka esmu „Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK” biedre kopš 2006. 
gada, kad sāku strādāt kā Tieslietu 
ministra Gaida Bērziņa parlamentārā 
sekretāre. Piekritu aktīvi iesaistīties po-
litiskajos procesos, jo apzinājos, ka spēju 
un gribu kaut ko izmainīt mūsu valstī, 
dodot savu profesionālo ieguldījumu 
labākas valsts pārvaldības, jo īpaši 
tieslietu sistēmas organizēšanā. Kāpēc 
tieši Rīgas mēra amats? Pirmkārt, es 
esmu Rīgas kā Latvijas galvaspilsē-
tas patriote, Rīga ir manas mājas, un 
man sāp, kad redzu savu galvaspilsētu 
zaudējam latvisko identitāti. Man nav 
pieņemams, ka pārāk viegli ļaujamies 
svešu kultūru ietekmēm, šobrīd jo 
īpaši austrumu virziens ar latviešu 
kultūrai netipiskām vērtībām un tra-
dīcijām ienāk Rīgā un Rīgas svētkos. 
Zīmīgi uz šo situāciju norādījis izcilais 
latviešu  dzejnieks Andrejs Eglītis „... 
svešais cirvis cērt un cērt manas tautas 
saknes..”. Rīga ir vieta, kur es pavisam 
noteikti gribu kopā ar saviem bērniem 
dzīvot, un man rūp tās nākotne, tāpat 
kā manu bērnu nākotne. Es redzu, ka 
ar savu uzkrāto profesionālo pieredzi 
kā politiskos, tā saimnieciskos proce-
sos, kā arī būdama juriste un vairāku 
Tieslietu ministru padomniece, varu 
dot kvalitatīvu pienesumu Rīgas do-
mes darba uzlabošanā un pilnveidoša-
nā. Es ļoti pragmatiski vērtēju to, ka 
pašreizējie Rīgas domes deputāti ir pie-
ņēmuši pareizus lēmumus, ir izdarītas 
labas lietas visiem Rīgas iedzīvotājiem 
par Rīgas iedzīvotāju naudu. Tomēr no 
ideoloģiskā un arī sistēmiskā aspekta ir 
jautājumi, kuru risināšanai man būtu 
cita pieeja- vērsta uz caurspīdīgumu, 
efektivitāti un saimnieciskāku naudas 
izlietojumu.

Atgriežoties pie partejiskās un 
ideoloģiskās saiknes, vai Nacionā-
lā apvienība ir tā komanda, kas, 
Jūsuprāt, spēs  nodrošināt galveno 
Jūsu uzstādījumu izpildi? Vai arī esat 
vairāk individuāls līderis?

(Smejas) Nē, neesmu tirāns, bet 
varu būt ļoti stingra un prasīga, ja ne-
pieciešams. Man ir augsta atbildības 
sajūta, pirmkārt,jau pret sevi un gana 
liela paškritika, tāpēc tāda esmu arī 
pret citiem un visbiežāk arī pret tu-
vajiem. Protams, ka piekrītu kandidēt 
šim amatam, skaidri apzinoties, ka jā-
spēlē komandā un darba rezultāti būs 
kopīgs komandas sasniegums. Šobrīd 
norit darbs pie komandas veidošanas, 
un komanda būs ar svaigu un profe-
sionālu redzējumu.

Vai nav morāli grūti nostāties ie-
pretim tādam politiskam smagsvaram 
kā Nils Ušakovs, kuram it kā esot 
aptuveni 80% rīdzinieku atbalsts un 
cerēt uz uzvaru? Kas būtu tas, kas ļau-
tu mums noticēt šai iespējai? Jūsu trīs 
galvenie plusi iepretī viņam?

Pirmkārt, jāsaka, ka neesmu nekad 
atteikusies no profesionāliem izaicinā-
jumiem un sacensības, tomēr vieglprā-
tīgi izaicinājumus arī nepieņemu. Es 
iesaistos jaunos pienākumos un projek-
tos tad, ja redzu, ka spēšu tos „pacelt”, 
ja redzu, ka man ir pamatots viedoklis 
un zināšanas, vīzija, ko un kādā veidā 
darīt. Procenti ir dažādi un jāvērtē visi 
apstākļi kopsakarībā, kas ietekmē un 
kādā veidā šī popularitāte tiek veidota 
un uzturēta. Medijos nereti izskan 
informācija, ka rīdzinieku nauda tiek 
dāsni atvēlēta it kā sabiedrības infor-
mēšanai par Rīgas domes priekšsēdētā-
ja labi padarītajiem darbiem. Tomēr te 
būtu vietā norādīt, ka labie darbi tiek 
darīti pamatojoties uz visu Rīgas do-
mes deputātu lēmuma pamata un par 
rīdzinieku naudu, tā nav ne Saskaņas 
Centra, ne Rīgas domes priekšsēdētāja 
nauda. Kāpēc gan lai rīdzinieki nebū-
tu pelnījuši pirmo Rīgas mēru sievieti? 
Neapšaubāmi kopā ar to, ka esmu sie-
viete, līdzi nāk mana ģimeniskā uztvere 
un tas, ka esmu bērnu māte, kas liek 
mūsu Nacionālās apvienības ģimenes un 
demogrāfijas atbalsta politiku izvērst 
arī Rīgas domē. Arī Rīga var sniegt 
savu ieguldījumu ģimenes telpas aiz-
sardzībai, saglabāšanai un attīstībai. 
Atbilstoši šiem mērķiem ir jāizmanto 
politiskais un saimnieciskais spēks. Es 
neesmu tendēta uz budžeta tērēšanu, 
ikreiz prognozējot ļoti optimistisku tā 
pārpildi, taču ģimene un bērni ir tās 
pamatlietas, kurām jādod tik, lai viņi 
justos gana droši mūsu valstī, mūsu 
Rīgā. Uz to mēs nedrīkstam taupīt! 
Šeit jārisina bērnudārzu jautājums un 
jāskatās, kā papildus NA izcīnītajam 
valsts demogrāfijas atbalstam varam to 
dotēt vajadzīgos apjomos arī Rīgā.

Būtiski atšķiras mana un pašreizē-
jās Rīgas domes vadības izpratne par 
latviešu tautas nacionālās identitātes 
vērtībām, izpratne par latviešu valodas 
lomu demokrātiskā sabiedrībā. Mana 
pārliecība, ka sabiedrības integrācijai 
jānotiek pēc demokrātiskas sabiedrības 
principiem caur komunikāciju valsts 

valodā - latviešu valodā. Mums jādara 
viss, lai sabiedrība mācītos, cienītu un 
mīlētu latviešu valodu.

Tas būtu tāds pirmais Lielais va-
lis, par kuru Jūs varētu likt saprast, 
ka kopā ar komandu esat koncen-
trējušies cīņai par demogrāfiju arī 
Latvijas galvaspilsētā, bet kā ar vēl 
diviem trumpjiem?

Šobrīd vairāk kā jebkad ir vērojama 
Rīgas attālināšanās no latviskuma. Ne-
reti pārņem sajūta, ka dzīvojam kos-
mopolītiskā pilsētā, kurai nav savas 
stingras nacionālas identitātes - nacio-
nāla mugurkaula. Nepārprotiet – es 
neesmu pret Krievijas tūristiem vai ve-
selīgu sadarbību uzņēmējdarbībā, taču 
mūsu pārlieku lielā pārorientēšanās uz 
Krieviju it visā, kas vērojama šā brīža 

Rīgas domes darbībā spilgti atšķiras no 
valsts kopējā kursa. Te sanāk, ka veido-
jam valsti valstī, un tas ir vairāk kā bīs-
tami. Nepieļaujami. Nepietiek vienreiz 
gadā krastmalā svinēt Līgo svētkus, 
kuri latviešiem īstenībā ir Jāņi (red.
vied .– Līgo svētki radušies padomju 
laikā, degradējot Jāņu nosaukumu un 
sākotnējo motīvu), ir nepieciešams 
atturēties no slāvisku akcentu uzslāņo-
šanas mūsu kultūrvidē. Gan 11. no-
vembra krastmalā uzstājošās Krievijas 
estrādes grupas Jaunā viļņa vai Rīgas 
svētku kulminācijā, gan ģeds Morozs 
Rīgas domē nav tās vērtības, kurām 
jāļauj atgriezties no vēl salīdzinoši 
nesenās pagātnes. Gan Krievijas, gan 

Rietumu tūristam mums ir ko parādīt, 
un tā ir mūsu latviskā kultūra un kul-
tūras pasākumi kopumā (opera, balets, 
teātri) un mūsu pašu mentalitātei rak-
sturīgie akcenti gan mākslā, gan arhi-
tektūrā, gan ēdienu un suvenīru klās-
tos, gan visbeidzot mūsu gidu stāstos 
par Rīgu kā Latvijas brīvvalsts šūpuli, 
kur mūsu brīvības cīnītāji izcīnīja savu 
neatkarību. Latvijas valsts šos 22 gadus 
kā galveno prioritāti izvirzīja materiālo 
jautājumu sakārtošanu, atstājot novār-
tā latviešu tautas nacionālās identitātes 
jautājumus. Tagad mums ar mūsdienī-
gām metodēm gan valsts, gan galvas-
pilsētas mērogā jācenšas šīs sekas lik-
vidēt un jāatgriežas pie cēloņiem. Es, 
piemēram, nepieļauju domu, ka pie 
pašvaldības iestādēm var tikt izkārts 
tikai Rīgas karogs, kā to pasācis darīt 
Ušakovs. Tā nedrīkst notikt, jo tas ba-
lansē uz likuma pārkāpšanas robežas, 
turklāt viņš mēģina Rīgu atdalīt no 
valsts un veidot šeit citu – alternatīvu 
identitāti. Tas ir ļoti bīstami!

Par Jūsu nacionālpatriotismu 
viss būtu skaidrs, jautājums tikai, vai 
Nacionālā apvienība, iekļūstot Rīgas 
domē, nesāks par daudz nodarboties 
ar ideoloģiskiem jautājumiem, at-
stājot novārtā pilsētas saimniecību? 
Tomēr Rīgas mēram visupirms ir jā-
būt rūpīgam saimniekam!

Nē, mēs nekoncentrēsimies tikai 
uz ideoloģisku jautājumu risināšanu. 
To darīsim veselīgos apjomos, pama-
tā rūpējoties par pilsētas izaugsmi un 
rīdzinieku interesēm. Neapšaubāmi, 
pamatpienākums ir pildīt tās funk-
cijas, ko pašvaldībai nosaka likums, 
un tās nav tikai ideoloģiskas lietas. 
Mūsu darba devējs ir Rīgas iedzīvotājs, 
kuram rūp apkures jautājumi ( kāpēc 
Rīgā apkure ir 3 reizes dārgāka un 
atkritumu izvešana 2 reizes dārgāka 
nekā, piemēram, Ventspilī?), komu-
nālo pakalpojumu cenas un pieejamī-
ba, sociālie pabalsti, izglītības atbalsts, 
sports u.c.

Tad acīmredzot esam nonākuši 
līdz trešajam valim?

Trešais valis ir mūsu ekonomiskais 
piedāvājums. Šobrīd aktīvi kopā ar ko-
mandas profesionāļiem strādājam pie 
programmas. Man prieks, ka darbs ir 
sākts ļoti laicīgi un pie tā piesaistīti da-
žādi nozaru profesionāļi. Jau tagad iz-
kristalizējas vairākas jomas, kuras varu 
pieminēt. Noteikti mums būs izvērsts 

skatījums uz pilsētas kultūras dzīvi jeb 
kultūrtūrismu, kur, rūpīgi izvērtējot 
„Live Riga” ieguldījumu, mēs piedā-
vāsim nedaudz mainīt akcentus, bet 
noteikti saglabājot visas labās iestrādes. 
Te jāsaprot, ka mēs nedrīkstam kon-
centrēties tikai uz Krievijas tūristiem 
un aizmirst par sev tuvo Skandināvijas 
valstu tūrismu, tai skaitā veicinot tiešo 
prāmju reisu satiksmi uz mūsu ostu. 
Šeit jāsaka, ka interesanti ir arī Indi-
jas un Ķīnas tūristi, kurus pie mums 
varētu atvilināt, šeit arvien vairāk uz-
ņemot viņu filmas. Jau veiksmīgi sā-
cis darboties Rīgas filmu fonds (red.
piez. – Rīgas filmu fonds izveidots kā 
pašvaldības iestāde, kura atdod nelielu 
daļu no ieguldītajiem līdzekļiem tiem 
ārvalstu kino ražotājiem, kas par savu 
filmu uzņemšanas vietu izvēlas Rīgu), 
tagad tas būtu jāpaplašina un jāsavie-
no ar tūrisma attīstības iespējām tieši 
šādā kontekstā. Rūpīgi analizējam un 
strādājam pie pilsētas ekovides piedā-
vājuma, kas akcentētu videi draudzīgu 
Rīgu gan transporta sistēmā, kur tā 
būtu elektromobiļu tīkla izveide un 
pakāpeniska ieviešana, gan pilsētas tir-
gu kopīgas koncepcijas izstrādē, kurā 
atgrieztos vecā labā ideja par biolo-
ģiskā lauksaimnieka papildus stimu-
lēšanu savas produkcijas izplatīšanai 
Rīgā. Mēs redzam, ka Centrāltirgus 
tik tiešām ir daudz sakārtotāks, taču 
pārējie tirgi neiekļaujas kopīgā attīstī-
bas tempā, un to attīstības iespējas ir 
tiešām plašas. Noteikti neatteiksimies 
no dažādiem biļešu atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā, taču skaidrs, 
ka pašvaldības kapitālsabiedrībām, arī 
Rīgas Satiksmei, ir jāspēj strādāt ar 
peļņu bez papildus dotēšanas, pretējā 
gadījumā vai nu kaut kas nav kārtībā 
ar to vadību, vai arī tām jābūt privāti 
pārvaldītām.Lieliski, izskatās, ka esat 
iedziļinājusies un netaisāties nodarbo-
ties ar vairāksolīšanu. Vai būsiet gatava 
arī vārdu kaujās pieveikt savus politis-
kos pretiniekus?

Viennozīmīgi. Ja kāds grib nodar-
boties ar populismu, lai to dara, bet es 
tā nebūšu. Kas attiecas uz niknām un 
personīgi aizskarošām vārdu kaujām, 
uz kādām pavisam noteikti provocēs 
mūsu plašsaziņas līdzekļi, tuvojoties 
pašvaldību vēlēšanām, varu teikt tikai 
vienu - varu būt stingra un reizēm ļoti 
asa, bet nekad nenolaidīšos līdz ķen-
gām dzeltenās preses līmenī. Skaidri 
mērķi, stingra stāja un augsta profesio-
nalitāte. Tikai tā mēs varam ko panākt.

INTERVIJA AR NACIONĀLĀS APVIENĪBAS RĪGAS MĒRA KANDIDĀTI BAIBU BROKU
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Ilmārs Mežs, demogrāfs

Oktobra beigās tika panākta 
svarīga koalīcijas partiju vieno-
šanās par papildu pasākumiem 
dzimstības veicināšanai, kas ie-
kļaujami jau 2013.gada budžetā. 

Paviršam vērotājam, uzzinot, ka 
līdzekļi demogrāfijas politikas uz-
labošanai tiks palielināti tikai par 
kādiem padsmit miljoniem, varē-
tu šķist, ka tas situāciju neuzlabos. 
Tomēr uzskatu, ka tas uzlabos gan, 
kaut, protams, demogrāfiskā atbal-
sta kāpinājums ir jāturpina ar katru 
nākamo gadu jo vairāk, un, cerams, 
arī gada vidū ierastajos budžeta 
grozījumos. Lieki atgādināt, ka šo 
uzlabojumu nebūtu, ja NA nebūtu 
izstrādājusi nopietnu risinājumu 
piedāvājumu sadarbībā ar vadoša-
jām sabiedriskajām organizācijām 
un ekspertiem. Nākošais svarīgais 
solis bija ultimāta izvirzīšana – bez 
tā vadošie koalīcijas partneri visdrī-
zāk tā arī būtu palikuši kurli pret 
jebkuriem ierosinājumiem papildi-
nāt budžeta izdevumus. Un trešais 
svarīgais solis bija nodrošināt pārējo 
koalīcijas partiju izpratni un atbal-
stu – pēdējās nedēļās šis ultimāts jau 
bija ieguvis daudzu koalīcijas politiķu 
atbalstu.

Ko tad NA izdevās uzlabot Lat-
vijas demogrāfijas atbalstā? Pirmais 
lielais panākums ir minimālās „mā-
miņalgas” apjoma dubultošana no 
līdzšinējiem 50 latiem uz 100 latiem 
jau no 2013.gada janvāra. Visas jau-
nās māmiņas, kam šobrīd jāiztiek ar 50 
latiem mēnesī, jau pēc pāris mēnešiem 

varēs saņemt 100 latu, pie tam to iz-
maksas periods tiek pagarināts līdz 
1,5 gadam. Jāatgādina, ka 38% no 
jaunajām māmiņām saņem šos mi-
nimālos 50 latus, un pieskaitot tās, 
kam atbalsts nesasniedz 100 latu, 
redzams, ka šis uzlabojums sasniegs 
aptuveni pusi no visām jaunajām 
māmiņām. Starp viņām ir gan stu-
dentes, gan jaunietes, kas vēl dažādu 
iemeslu dēļ nebija spējušas nodroši-
nāt sev darba stāžu, lai kvalificētos 
lielākai „māmiņalgai”. Taču Latvijai 
ir vajadzīgi visi bērniņi, arī jauno 
māmiņu un arī nabadzīgo ģimeņu 
bērni. 

Otrs sasniegums ir valdības ap-
ņemšanās ar burkāna-pātagas me-
hānismu beidzot izbeigt rindas uz 
bērnudārziem un nodrošināt visiem 
bērniem pieejamus bērnu apkopes 
pakalpojumus. Kā zināms līdz šim 
rindās uz bērnudārziem gaida ap-
tuveni 10000 mazuļu – viņu vecā-
ki nevar atgriezties darba tirgū, un 
tādējādi nevar paši parūpēties par 
savas ģimenes iztiku. Pieejams bēr-
nudārzs ir tik pat svarīga infrastruk-
tūras sastāvdaļa kā izbraucami ceļi, 
modra policija un laicīga mediķa 
palīdzība. Tomēr daudzas pašvaldī-
bas, un bieži tās ir visbagātākās, no-
pietni nevēlējās vai nespēja risināt 
bērnudārzu rindas. Pirmkārt rindu 
sakarā ir jāmin Rīga, no kuras maka 
liela nauda bieži vien tiek atvēlēta 
mazāksvarīgām un pat dīvainām 
lietām, bet rindas saglabājas ļoti 
garas. Valdība vienojās līdz martam 
izstrādāt attiecīgus normatīvos gro-
zījumus par mehānismu, kā vecāki, 
kurus pašvaldība nenodrošinās ar 
vietām bērnudārzā varēs paši izvēlē-
ties kādu citu bērnudārzu – privātu 
vai blakus pašvaldībā, un rēķinu būs 
jāmaksā “vainīgai pašvaldībai”. Ja tā 
to nedarīs, tad valdība veiks attiecī-
gu korekciju caur finanšu izlīdzinā-
šanas mehānismu. Līdz ar to vecāki 
tiks atbrīvoti no līdzšinējās ķīlnieku 
lomas, kurā valdības un pašvaldības 
domstarpības tos bija nostādījuši. 
Pirms pašvaldību vēlēšanām bēr-
nudārzu jautājums varētu kļūt par 
vienu no galvenajiem jautājumiem, 

ko vēlētāji pieprasa no savām pašval-
dībām – īpaši Rīgā un tās tuvumā, 
kur lielākas rindas. Tas arī mobilizēs 
pašus jaunos vecākus, gan arī spiedīs 
pašvaldības šīs lietas atrisināt.

Vai ir mainījusies valdības at-
tieksme pret demogrāfiju un ģime-
nēm ar bērniem? Grūti teikt – var-
būt būsim piesardzīgi optimisti, 
kaut cilvēki vadošajos amatos jau 
mums paliek tie paši. Kas ir mainī-
jies, kā esam iemācījušies ietekmēt 
un uzlabot demogrāfijas atbalsta po-
litikas veidošanu. Domāju, ka bez 
turpinoša un pieaugoša spiediena 
gan no sabiedrības, gan no NA un 
citu partiju puses lietas pašas no se-
vis diez vai manāmi uzlabosies. Tā-
pēc jādomā par plašākas sabiedrības 

uzskatu veidošanu un sabiedriskā 
spiediena mobilizēšanu, virzot to 
efektīvākā gultnē. Kā zinām, jaunie 
vecāki parasti nav visai aktīvi savu 
tiesību aizstāvji, un politiķiem bie-
ži ir lielāks spiediens vairāk izpatikt 
citām, aktīvākām vēlētāju grupām. 

Kāpēc vispār nepieciešams tik 
lielu uzmanību veltīt demogrāfijai? 
Latvijas situācijā tā pārvēršas par iz-
dzīvošanas jautājumu jau pēc pāris 
paaudzēm. Pēc būtības tas jau paliek 
par nacionālās drošības jautājumu 
Nr1. Analizējot jaunākās tautskaites 
rezultātus, redzam, ka bērnu un jau-
niešu skaits Latvijā ir kritiski mazs 
– tikai aptuveni 50-60% no viņu 
vecāku paaudzes kopskaita. Zemā 
dzimstība ir kā bumba ar laika deg-
li – apmēram paaudzi garu degli. 
Kamēr mums ir tik maz bērnu, to 
sabiedrība īpaši neizjūt kā problēmu 
– bērnudārzos ir mazākas rindas, 
var ietaupīt uz viņu izglītības rēķi-
na. Taču, kad šiem jauniešiem būs 
jāienāk darba tirgū, nomainot vecā-
kus, kuri pensionēsies, tad „pēkšņi” 
izrādīsies, ka viņu ir daudz par maz. 
Šobrīd Latvijā dzīvojošo jauniešu 
skaits ir tikai aptuveni puse no at-
tiecīgā pirmspensijas vecuma cil-
vēkiem. Kamēr mums vēl ir augsts 
bezdarbs, tikmēr tuvākos dažos 
gados šī problēma tiks pavirzīta tā-
lāk. Taču nenovēršami pēc 10-20 
gadiem darbaroku trūkums būs ļoti 
izteikts. Šis trūkums veidos spiedie-
nu atvieglot imigrācijas politiku, 

kā jau tas ir noticis vairumā Eiro-
pas valstu. Vēl precīzāk šo vajadzību 
izsaka tagadējie dabīgā pieauguma 
(samazinājuma) dati. Gados, kad 
mums ir visvairāk jaunu sieviešu po-
tenciālo māmiņu vecumā, mums ir 
viszemākā dzimstība, un tā atpaliek 
gandrīz uz pusi no mirušo skaita. 
Viegli iedomāties, cik ļoti samazi-
nāsies dzimstība pēc 10-15 gadiem, 
kad potenciālo māmiņu vecumā 
ienāks 90-jos gados „nepiedzimusī 
paaudze” – to būs uz pusi mazāk 
nekā šobrīd. Tātad arī viņām dzims 
apmēram uz pusi mazāk bērnu nekā 
tagad – un attiecīgi izmiršana paāt-
rināsies. Vispārinot var teikt, kamēr 
mums būs tikai 1 vidējais bērns uz 
ģimeni, tikmēr katra nākamā Latvijas 

paaudze būs uz pusi mazākā skaitā 
nekā tās vecāki.

Vai tiešām ir vērts sagaidīt šo 
neatgriezenisko situāciju, lai par to 
pārliecinātos, ka vairs neko nav ie-
spējams labot? Tāpēc ir jāmaina lie-
tas tagad, kad tas vēl ir iespējams – 
šogad un tuvākajos dažos gados. 

Salīdzinot sagaidāmo darbaspē-
jīgo cilvēku skaitu pēc vienas paau-
dzes ar šodienas skaitu, ja Latvijas 
demogrāfijas atbalsts netiek īpaši 
uzlabots, un, kā daudzi politiķi cer, 
ka pieaugot labklājībai, automātiski 
pieaugs arī bērnu skaits   - tad šādā 
scenārijā darbaspējīgo cilvēku skaits 
pēc paaudzes mums būs aptuveni 
55- 60% no tagadējā skaita. Pen-
sionāru skaits gan nesamazināsies, 
bet varbūt pat pieaugs. Otrs reālais 
scenārijs ir Igaunijas atbalsta praksei 
līdzvērtīgas sistēmas ieviešanas gadī-
jumā. Tad, dzimstībai pieaugot par 
aptuveni 30-40%, tā varētu izlīdzi-
nāties ar mirstību, un tādā gadījumā 
darbaspējīgo cilvēku skaits būs ap-
tuveni 90-95% no šodienas skaita. 
Ir milzīga starpība starp šiem abiem 
variantiem, un būtībā tikai otrais 
var nodrošināt Latvijas ilgtspējību. 
Ar NA demogrāfijas ultimātu mums 
ir izdevies spert nozīmīgu soli, lai no 
pirmā scenārija nonāktu līdz otram 
– taču līdzīgi un varbūt vēl apjo-
mīgāki soļi mums būs jāsper katru 
nākamo gadu un arī katros budžeta 
grozījumos. Taču diemžēl citas iz-
ejas Latvijai vienkārši nav. 6



LAČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMA
2012. gada 11. novembrī

„Brīvības cīnītāju gars cauri visiem 
laikiem”

PROGRAMMA.

17:30 – 19:00  
Lāpu gājiens (uguns rituāls) no Brāļu 
kapiem līdz Brīvības piemineklim
(Varoņu iela, Gaujas iela, Miera iela, 
Brīvības iela)
19.00 – 19.15 
Svētbrīdis pie Brīvības pieminekļa: 
Valsts himna, vainaga nolikšana, klāt 
pienākošo lāpu iededzināšana. 
19.15 – 19.30  
Lāpu gājiens no Brīvības pieminekļa 
līdz Latviešu Strēlnieku laukumam
(Brīvības bulvāris, Kaļķu iela)
19.30 – 21.00  
Koncerta I daļa 
(Latviešu Strēlnieku laukums)
19.30 – 19.40 
Brīvības cīnītāju godināšana
19.40 – 20.00  
Folkloras draugu kopa „Skandinieki”
20.00 – 20.20  
Seno cīņu un folkloras kopa 
„Vilkači”
20.20 – 20.40  
Liepupes jauktais koris „Pernigale”
20.40 – 21.00 
Vīru kopa „Vilki” 
21.00 – 21.30  
Uguns plosta laišana Daugavā (pie 
Akmens tilta)
22.00 – 23.00  
Koncerta II daļa 
(Latviešu Strēlnieku laukums)
22.00 – 23.00 
Dūdu un bungu muzikālā grupa 
„Auļi”

18. novembra lāpu gājiens
Latviešu sirdīs iedegtā uguns 
radīja Latvijas valsti. Valsti, kas 
ir mūsu, ko vienmēr mīlēsim 
un sargāsim... 18.novembrī 
esi viens no tūkstošiem, kas 
sveic savu Latviju, piedaloties 
neaizmirstamā lāpu gājienā 
līdz Brīvības piemineklim. 
Tiksimies svētku vakarā pulk-
sten 18:00 pie Kārļa Ulmaņa 
pieminekļa (Kr. Valdemāra 
ielas un Raiņa bulvāra krusto-
jums)!

Velti savu novēlējumu Latvijai 
simtgades jubilejā! 18. novembrī no 
plkst. 13:00 līdz 16:00 Latvijas Kara 
muzejā (Pulvertornis) būs iespēja 
uzrakstīt savu novēlējumu, kuru 
iekļaus grāmatā! Nāc un piedalies!

LĀPU GĀJIENA 
DESMITGADE
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„Dievs, svētī Latviju” par Latvijas Republikas himnu tika 
apstiprināta 1920.gada 7.jūnijā Latvijas
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sapulces sēdē. Latvijas Republikas karogs ir radīts, pamatojoties uz 
seno letu jeb letgaļu karoga aprakstu, kas ņemts no
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11 6 12 13 14 8 2 1

kuru latviešu tulkojumā 1893.gadā pirmo reizi izdeva skolotājs
7 2 3 15 1 1

1 14 16 14 9 17

Latvijas Republika tika proklamēta tagadējā Nacionālā teātra ēkā, 
kura sākotnēji tika dēvēta par Rīgas pilsētas 

12 3 6 12

jeb 
8 6 14 5 4 10

teātri. Dienu pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918.gadā 
tika izveidots pirmais Kārļa Ulmaņa ministru kabinets. Ārlietu 
ministra posteni tajā ieņēma 

18 14 19 20 6 15 21 1

2 13 13 2

7 5 14 5 6 12 4 14 22 1

Savukārt pēdējais Latvijas Republikas ārlietu ministrs pirms 
neatkarības zaudēšanas bija 

4 14 16 11 5 16 7 1

7 10 13 3 5 6 1

Saeimas deputāti bijuši arī pazīstamie latviešu dzejnieki
6 2 14 13 14 1

1 8 2 16 23 5

un 
2 8 10 6 24 3 5 6 1

Latvija pirmo reizi Olimpiskajās spēlēs piedalījās 1924.gadā, kad 
tās notika

17 2 7 12 13 15

1935.gadā atklātā Brīvības pieminekļa autors ir tēlnieks

8 24 6 16 14 1

18 24 16 5

No 1937.gada līdz 1940.gadam Rīgā, fabrikā

4 2 14 6 12 19 1

tika ražoti automobiļi pēc „Ford” licences. 

Atšifrējums:
1 S, 2 A, 3 T, 4 V, 5 E, 6 R, 7 M, 8 K, 9 Ņ, 10 U, 11 H, 12 O, 13 N, 14 I, 15 Ī, 16 L, 17 Š, 18 Z, 19 G, 20 F, 21 D, 22 C, 23 B, 24 Ā

Mūsu mērķi ir lieli, un Jūsu finansiālais atbalsts - ļoti būtisks. Ziedot Jūs varat bankā, 
internetbankā vai pasta nodaļā, pārskaitot naudu uz mūsu kontu. Svarīgi maksājuma 
uzdevumā norādīt savu Vārdu, Uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu.

Saņēmējs: Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”—„Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK
Juridiskā adrese: Jēkaba iela 20/22-9, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs: 40008162620
Konta numurs: LV41UNLA0050015877267
Banka: AS “SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X001
Valūta: LVL
Mērķis: Ziedojums, Vārds, Uzvārds, pers. kods, dzīvesvieta.
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Skaitļvārdu mīkla 
par Latviju

Katram burtam atbilst viens un tas pats skaitlis. 
Pacenties atšifrēt vārdus, neizmantojot interneta resursus!
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