
Latvijas tautas kodols –
stipras un kuplas ģimenes

Intervija ar 
līdzpriekšsēdētājiem

LIEPIŅU ĢIMENE
Madlienas pagastā 76 km no Rīgas 

un 40 km no Ogres novada centra dzī
vo Liepiņu ģimene. Ani ta un Ainis Lie
piņi ir ma dlie nieši kopš dzim šanas.

Pusaudžu gados  sas ka tī jušies un 
vēlāk no lēmuši veidot ģi me ni. Tagad 
ģi me nē aug trīs meitas. Vecākā mei
ta Dārta mācās 6. klasē, vidējā māsa 
Elī  za iet 2. klasē. Abas māsiņas mācās 
vietējā Madlienas vidusskolā. Ja  u    
nākajai mā sai Egijai ir 11 mēneši. Ai
nis šobrīd mājās palīdz Anitai ar jau
nākās mei ti ņas audzināšanu, tā pēc ir 
devies bērna kopšanas atvaļinājumā. 
Šī palīdzība mājās Anitai ļauj aktīvi 
rosī ties vietējā pagas ta sabiedriska
jā dzī   vē un nodoties arī sie višķīgiem 
vaļas prie  kiem un dejo šanai. Anita ir 
grāmatvede –    lietvede un manikīra 

Tuvojoties 2013. gada pašvaldī
bu vēlēšanām, ir sācies laiks, kurā 
politisko partiju cīņas aizvien sa
asinās. Paralēli tam mūsu enerģija 
ir jāvelta kopīgajam darbam valsts 
labā un iekšējiem procesiem par
tijā. Par to, kāda ir mūsu katra 
loma Latvijas politikas veidošanā 
kā nacionālas partijas biedram 
šajos sarežģītajos apstākļos, kuros 
strādājam, būdami gan ideālisti, 
gan pragmatiķi, ar Raivi Dzintaru 
un Gaidi Bērziņu sarunājas Nacio
nālās apvienības avīzes februāra 
numura redaktore Laura Dabare.

speciāliste. Ainis strādā mežizstrādes 
jomā un drīzumā, kad Egija sas niegs 
1 ga da vecumu, atgriezīsies darbā. 
Lie piņu ģimene mitinās daudzdzī
vokļu mājas dzī  voklī, 5 km attālumā 
no Madlienas centra.

DZĪVE LAUKOS
Jautājām, kā viņi raks turo ģimenes 

dzīves iespējas Madlienas pa gas tā. 
Abi vecāki stāstīja, ka Madliena, sa
līdzinot ar apkārtējiem pagastiem, ir 
kā maza oāze, kas ir ļoti piemērota 
ģimenēm ar bērniem. Viens no bū
tiskākajiem argumentiem, kādēļ viņi 
joprojām dzīvo Madlienā, ir sakār tota 
vide un viegli pieejama infrastruktū
ra. Ma  zā ka jiem bērniem ir pieejams 
bērnu dārzs jau no 1,5 gadu vecuma. 
Šobrīd nav arī rindu. Skolas vecuma 

bērni līdz pat 12. klasei var mācīties 
Madlienas vi   dusskolā. Bēr niem ir ie
spēja papildus izglītoties arī mākslā 
un mūzikā, apmeklējot Kārļa  Kažo
ciņa Madlienas mū zikas un mā kslas 
skolu. Skolotāji šeit ir ļoti radoši un 
atradīs katram bērnam vispiemērotā
kos izpausmes veidus. Madlienas kul
tūras namā aktīvi darbojas gan kori, 
gan deju kolektīvi, un Anita priecājas, 
ka šeit cilvēkiem patiešām ir ar ko no
darboties.

Arī veselības ziņā madlieniešiem 
ir paveicies, jo pagastā atrodas ne
atliekamās me di cī niskās palīdzības 
punkts, kā arī pieejamas vairākas 
ģimenes ārstu prakses. Pieejami arī 
sociālā dienesta un bāriņtiesas pakal
pojumi. Ja tā visa nebūtu, bērnu au
dzināšana būtu ļoti grūta.

5. lpp.  

Rīgas domes priekšsēdētāja
amata kandidāte Baiba Broka 
Par jaunu bērnudārzu
būvniecību Rīgā.
“Šobrīd rindā uz vie tu bērnudārzā 
Rīgā gaida aptuveni 3652 bērnu, kas 
nozīmē, ka būtu nepieciešami tikai 
13 jauni bērnudārzi, lai
problēma tiktu atrisināta.”

Bez latviešiem mums ne būtu savas valsts, bez bērniem nebūtu nākotnes, tāpēc Nacionālā apvienība par savu
prioritāti ir izvirzījusi ģimenes ar bērniem, to atbalstīšanu arī valstiskā līmenī. Lai varētu veiksmīgāk virzīties uz priekšu, 
ir svarīgi saprast, kādu tieši atbalstu sagaida pašas ģimenes, kā tās vērtē pašreizējo valsts atbalstu demogrāfijas jomā. 
Nejaušā kārtā izvēlējāmies vienu latviešu ģimeni, pie kuras devāmies ciemos, lai dzirdētu viņu dzīves stāstu, uzklausītu 
domas un ieteikumus.

Turpinājums 3. lpp.

Turpinājums 2. lpp.

L.D.: Kādā attīstības posmā šo
brīd ir Nacionālā apvienība, vai 
varam uzskatīt, ka tā darbojas kā 
ietekmīgs politiskais spēks?

R.Dz.: Apvienojoties “Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” ar lielu praktisko pie
redzi un “Visu Latvijai!” ar lielu ener
ģijas daudzumu, ir tapusi jauna orga

nizācija, kas iet cauri visiem attīstības 
posmiem. Vispirms 10. Saeimā tā bija 
neliela opozīcijas partija ar iesildīšanos, 
šobrīd jau gadu mēs strādājam valdībā, 
un tā ir jauna vide Nacionālajai apvie
nībai. Pašreizējo 11. Saeimas posmu, 
kad esam arī valdībā, es gribētu rakstu
rot kā nostiprināšanās posmu. Nacio
nālā apvienība ir saglabājusi stabilu 

reitingu (red. piez.: Latvijas Fakti 9,1% 
2013.gada janvārī), neskatoties uz ļoti 
nikniem konkurentu uzbrukumiem un 
ne īpaši izdevīgām pozīcijām valdībā, 
kuras izveidojās, jo tobrīd galvenais uz
devums bija nepieļaut Zatlera Reformu 
partijas un Saskaņas centra koalīciju.
Mums šobrīd manevra iespējas nav
tik lielas kā Reformu partijai un Vienotī

bai, Nacionālajai apvienībai nav pietie
koši daudz iespēju, lai īstenotu būtiskas 
un mums svarīgas izmaiņas valsts dzī
vē; uzdevums šajā Saeimā drīzāk ir ne
pieļaut situācijas pasliktināšanu un tai 
pašā laikā  likt pamatus tiem nākotnes 
izaicinājumiem, kuri Nacionālajai ap
vienībai būs aktuāli tad, kad mēs savu 
ietekmi valdībā audzēsim.
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Kā piemēru varu minēt gan de
mogrāfijas jautājumu, par kuru pa
gājušajā gadā norisinājās smagas 
cīņas un tika izcīnītas uzvaras, gan 
valstiskās audzināšanas lomas stip
rināšanu izglītībā un kultūrā, kur 
varam lepoties jau ar izdarītiem dar
biem, gan latviešu valodas lomas un 
statusa nostiprināšanu, pilsonības 
li kumu, t.sk. dubultpil sonības ievie
šanu. Es am panākuši tādu kā poli
tiskās vides pieradināšanu pie tā, ka 
darbība pēc principa “latviska Latvija 
pāri visam” nav kaut kas neierasts, 
bet ar to turpmāk būs jārēķinās. Visi 
ir spiesti pierast, ka 16. martā depu
tāti dodas pie pieminekļa un noliek 
ziedus, visi ir spiesti pierast, ka 18. 
novembris ir kļuvis par svētkiem, ku
rus apmeklē arvien vairāk jauniešu, 
un tas gūst virsroku par citiem datu
miem, piemēram, iestāšanos Eiropas 
savienībā, kurus savā laikā kāds cerē
ja ieraudzīt kā nozīmīgākus datumus. 
Visiem šķiet saprotami, ka cīņa par 
tradicionālu ģimenes modeli – tā ir 
politiskās dienas kārtības aktualitāte. 
Šie ir atskaites punkti, tās  ir pozīcijas, 
kuras Nacionālā apvienība ieņem, 
apzinoties, ka izšķirošās cīņas vēl ti
kai ir priekšā un mūsu stāsts ir jāskata 
ilgtermiņā.

G.B.: 

Šajā gadā kā viens no galvenajiem 
tiek izvirzīts uzdevums izstrādāt ie
dzīvotāju nevienlīdzības novēršanas 
programmu, kas papildus atbals
tam ģimenēm ar bērniem ietvertu 
arī atbalstu vientuļajām mātēm. Ļoti 
svarīgi būtu panākt neapliekamā mi
nimuma pārskatīšanu, īpaši vecāka 
gada gājuma cilvēkiem un tiem, kuru 
apgādībā ir vairāki bērni.

Sociālās nevienlīdzības mazināša
na ir visas sabiedrības galvenais uz
devums. Gads gan ir sācies ar pama
tīgu šī mērķa sasniegšanas iespējas 
satricinājumu – vairākkārtīgu kapitāl
sabiedrību valžu locekļu atalgojuma 
palieli nājumu un Saeimas de putātu 
atalgojuma pieaugumu. Nacionālā 

“NACIONĀLĀ APVIENĪBA, NE
RAUGOTIES UZ BANKU LOBIJA 
AKTĪVO PRETDARBĪBU, IR APNĒ
MUSIES ATVIEGLOT UN PRECIZĒT 
SAISTĪBU DZĒŠANU PERSONĀM, 
KAS NOKĻUVUŠAS PARĀDU 
SLOGĀ OBJEKTĪVU IEMESLU DĒĻ 
(DARBA ZAUDĒŠANA, DARBA 
ALGAS SAMAZINĀŠANA u.tml.), 
IZSTRĀDĀJOT UN PĀRNEMOT 
ATTIECĪGU REGULĒJUMU.”

,

,

G.B:

Šobrīd notiek aktīvs darbs, gatavo
joties pašvaldību vēlēšanām. Nacio
nālās apvienības reģionu koordinatori 
aktīvi līdzdarbojas jaunu Nacionālās 
apvienības nodaļu izveidē un priekš
vēlēšanu procesa organizēšanā. Tā ir 
iespēja katram nacionāli domājošam 
Latvijas iedzīvotājam būt aktīvam un 
līdzdarboties šajos procesos. Nāc un 
pievienojies Nacionālajai Apvienī 
bai – kaut vai kā atbalstītājs!

L.D.: Zināms, ka tieši mūsu parti
jā jauniešu loma vienmēr bijusi pār
steidzoši nozīmīga – tas ir bijis kaut 
kas vairāk par organizatoriskajiem 
darbiem un semināriem, ikdienā 
strādājam frakcijā, esam piedalīju
šies nozīmīgās sanāksmēs, līdzdar
bojušies ministriem – tāpat jaunie
šu sanāksmes un semināri nav 
ie do mājami bez frakcijas priekšsē
dētāja Eināra Cilinska dalības.

Kā izskaidrojams tas, ka jaunie
šiem ir lielāka politiskā ietekme kā 
citās partijās, kur jaunatnes noda
ļām ir tikai tāda kā socializējoša 
loma?

R.Dz.: Jauniešiem Nacionālajā ap
vienībā ir izšķirošā ietekme, tāpēc ka 
bez jauniešiem Nacionālā apvienība 
vispār nebūtu Nacionālā apvienība, tā 
būtu cita organizācija – bez nākotnes. 
Tai partijai, kurai pieder jaunatne, 
vai tā partija, kura pieder jaunatnei, 
tai pieder arī nākotne. Latvija šobrīd 
pārdzīvojusi ārkārtīgi smagu triecie
nu – 50 okupācijas gadu garumā esam 
tikuši sadragāti fiziski un ievainoti ga
rīgi, arī atkopšanās process ir ļoti lēns 
un notiek ļoti sarežģītos apstākļos – 
jauna Molotova – Rībentropa pakta 
laikā, jaunu globālo varas centru cī
ņas laikmetā. Okupācijas seku rezul
tātā ir iestājies zināms ideoloģiskais 
va kuums. Apstākļi, kuros mēs atroda
mies, ir ļoti sarežģīti. Nepieciešams, 

lai mūsu jaunieši nobriest ātrāk, nekā 
tas notiktu normālos apstākļos. Na
cionālās apvienības jaunatnes orga
nizācija ir nākotnes Latvijas valstsvīru 
kalve, kurā katrs var atrast vai izveidot 
savu nišu.

2

Intervija ar līdzpriekšsēdētājiem

apvienība ir iebildusi  gan pret šā du 
valdības rīcību, gan Sa eimas kolē
ģu negri bēšanu iz prast sabied rības 
stāvokli un atteikties no atalgojuma 
pieauguma laikā, kad daudzi nevar 
samaksāt rēķinus par komunālajiem 
pakalpojumiem.

Viens no būtiskākajiem jautāju
miem tuvākajos mēnešos ir dažādu 
viedokļu plosītā Eiro ieviešanas li
kuma iedzīvināšana. Nacionālā ap
vienība pagājušajā gadā organizēja 
vairākas diskusijas, kurās tika izvēr
tēti gan „par”, gan „pret” argumenti. 
Mūsuprāt, sva rīgi ir paredzēt iespēja
mos pasākumus, 
kas kompensētu 
potenciālo cenu 
celšanos. Piemē
ram, jau minētais 
neapl iekamais 
minimums, pen
siju indeksēšana 
u.c. Visdrīzāk, 
ce nu celšanās 
nebūs tāda, kas 
būtiski ietekmēs 
mūsu maciņus, 
tomēr šādi pa
sākumi jebkurā 
gadījumā sekmēs 
nevienlīdzības 
mazināšanu.

Uzturēšanās atļauju tirdzniecības 
(precīzāk – Latvijas nekustamo īpa
šumu iztirgošanas) iero bežošanas 
panākšana joprojām būs Nacionā
lās apvienības darba kārtībā. Mēs 
aktīvi turpināsim meklēt atbalstu 
„Vienotības” un ‘”Reformu partijas” 
biedros, lai pārliecinātu šo parti
ju vadoņus par uzturēšanās atļau
ju tirdzniecības bīstamo ietekmi.

L.D.: Pēdējā laika politikas proce
si – Saskaņas centra īstenotā Krem
ļa politika, viņu panāktais valodas 
referendums un latvisko partiju 
centieni izveidot valdību ar prokrie
viskajiem spēkiem, liek cilvēkiem uz

dot jautāju mu: 
“Kāpēc gan ne?
Kāpēc to nevar
uzskatīt par lo 
ģisku valsts attī
stības ceļu glo
balizācijas ap
stākļos?” Jūtam,
ka nacionālis
ma piekritējiem
ir nepieciešama
ne vien stingra
stāja, bet aiz
vien lielāka iek
šējā apņēmība
un pārliecība,

lai mēs nākotnē redzētu latvisku 
Latviju. Ko nozīmē būt par nacionā
listu šodienas apstākļos?

 
R.Dz.: Tas, ko es vēlētos teikt visiem 

nacionāli domājošajiem cilvēkiem un 
nacionālistiem, ka bieži vien tieši ik
dienas sīkumi parāda, cik mūsu pār
liecība un griba ir stipra un cik esam 
cīnīties spējīgi: vai tajā brīdī, kad ro
das kāds jautājums, kur mūsu viedok
ļi ir atšķirīgi, mēs spējam palikt kā vie
nota komanda vai nespējam; vai mēs 
spējam izdarīt katru dienu kādu mazu 
darbu, kas varbūt uzreiz nesniedz 

milzīgu taustāmu un redzamu rezul
tātu. Vai tā būtu savu radu, kaimiņu, 
draugu regulāra informēšana un pār
liecināšana par to, kas šobrīd ir aktu
āls politikā, kādi mērķi ir jāsasniedz, 
par kuru partiju ir jābalso, lai mēs 
redzētu Latviju tādu, kādu vēlamies 
redzēt. Atspēkot saviem draugiem 
un paziņām to, ko bieži vien melīgā 
un sagrozītā 
veidā pas
niedz plašsa
ziņas līdzek
ļi, izplatīt šo 
avī zi, dot to 
lasīt citiem, 
ļaut uzzināt,
ka tāda ir, ap
meklēt par
tijas pasāku
mus, kongre
sus, ja tu esi
biedrs – mak
sāt biedra
naudu, ziedot
partijai, lai tā bez oligarhu un lielo 
sponsoru atbalsta varētu saglabāt 
savu neatkarību un spēt sacensties ar 
tādām partijām, kas savās kampaņās 
tērē miljonus, palīdzēt ar transportu, 
ar degvielu, rīkot pasākumus… Tieši 
šajās it kā vienkāršajās un sīkajās lie
tās bieži rodas deficīts.

Turpinājums 8. lpp.

Turpinājums no 1. lpp.

Gaidis Bērziņš kopā ar Talsu novada grupas vadītāju Ilzi Indriksoni

Raivis Dzintars pie Amerikā dzīvojošajiem latviešiem

Zemgales grupu pārstāvji un ģenerālsekretāra vietnieks Raitis Ābelnieks

Roberts Zīle kopā ar Zvejniekciema vidusskolas direktoru Andri Dulpiņu
pēc tikšanās ar skolēniem

“NACIONĀLĀS APVIENĪBAS 
PRIEKŠVĒLĒŠANU VĪZIJA IR “LAT
VISKAS, SPĒCĪGAS PAŠVALDĪ
BAS UN TAUTAS LABKLĀJĪBAS 
PIEAUGUMS”. TĀ IR IZSVĒRTA 
UN SASKANĪGA AR MŪSU TAU
TAS GRIBU UN MŪSU APNEM
ŠANOS TO ĪSTENOT.”

,
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Protams, tā visa ir dzīves gaišā puse. 
Pēdējo 10 gadu laikā Madlienas iedzī
votāju skaits ir stipri sarucis. Daudzi 
ar visām ģimenēm devušies peļņā uz 
ārzemēm. Kad jautājām, kāda ir pašu 
Liepiņu ģimenes attieksme pret aiz
braukšanu, Anita lepni atbildēja, ka 
viņu ģimene noteikti nevēlētos pa
mest Latviju, jo ir patrioti. Ainis bija 
mazliet skeptiskāks: „Vēl jau ir labi. 
Kamēr zinām, ko darīsim rīt, tikmēr 
prom nebrauksim. Bet, kā būs aizparīt, 
to mēs nezinām! Vai būs darbs, vai va
rēs meitenes izaudzināt un izskolot?”.

Ainis par savu mērķi ir izvirzījis 
nodrošināt meitenēm labu izglītību. 
Tomēr, klausoties televīzijā neskaid
rās idejas par augstākās izglītības 
reformām, māc bažas, vai arī nākot
nē izglītību būs iespējams iegūt bez 
maksas un tā būs pieejama reģionu 
iedzīvotājiem.

VAIRĀK PRAKTISKĀ ATBALSTA
IKDIENĀ

Kad jautājam, vai ar jauno gadu ir 
jūtams kāds atbalsts no pieņemtajiem 
demogrāfijas atbalsta pasākumiem, 
Anita priecīgi atbild, ka nu var ietau
pīt katru mēnesi 20 Ls, jo Elīzai, ar šo 
gadu skolā par pusdienām 2. klasē 
vairs nav jāmaksā. Anita arī zina stās
tīt, ka pagasts ir pretimnākošs  ģime
nēm, un bērni saņem gan bezmaksas 
autobusa biļetes, lai varētu doties uz 
skolu, kā arī daudzbērnu ģimenēm –
Dārtai ir divreiz zemāka maksa par 
mākslas skolas apmeklēšanu. Tāpat 
sociālais dienests aprēķinājis atlaidi 
komunālajiem maksājumiem, kaut 
arī Liepiņu ģimenei šie izdevumi ne
šķiet lieli. Ikmēneša izmaksas ietver 
vien elektrību un ūdeni. Apkurei zie
mā malku gādā paši.

Latvijas tautas kodols – stipras un kuplas ģimenes

Pozitīvs fakts, ko pamanījuši abi ve
cāki, ir Ogres novada izmaksātais bēr
nu piedzimšanas pabalsts 50 Ls apmē
rā [red.: Ogres novada deputāta Egila 
Helmaņa (NA) iniciatīva ], ko pagāju
šajā gadā saņēma par meitiņas nākša
nu pasaulē. Abām vecākajām māsām 
šāda piedzimšanas pabalsta nebija. 
Anita šo pabalstu uztver kā simbolisku 
žestu un ir pateicīga pašvaldībai.

ŠOKS, BEIDZOTIES LIELAJĀM
“MĀMIŅALGĀM”

Liepiņi uzskata, ka “māmiņalgas” ir 
labs atbalsts vecākiem, tomēr svarīgi 
ir atbalstīt ģimenes arī vēlākā bērnu 
audzināšanas posmā. Niecīgs šķiet 
valsts izmaksātais 8 latu ikmēneša 
bērnu pabalsts. Par šādu naudu nevar 
nodrošināt pat skolas pusdienas. Ģi
mene uzskata, ka šos līdzekļus varētu 
paredzēt brīvpusdienām jau valsts 
budžetā. Bērna pabalstam būtu jābūt 

vismaz 20 latu apmērā. Ja nākamgad, 
kad Elīza mācīsies 3. klasē, nebūs pa
redzētas brīvpusdienas, tad par abām 
meitenēm ģimenei būs atkal katru 
mēnesi jāizdod 40 latu. Kā pozitīvu 
piemēru Liepiņi min Lielvārdes paš
valdību, kur visiem bērniem līdz 4. 
klasei pusdienas ir bez maksas. Tas 
ir būtisks atbalsts ģimenēm, jo vis
lielākās izmaksas veido tieši pārtikas 
iegāde. Ģimenei pieder neliels zemes 
īpašums, dārzā izaudzētais arī sniedz 
papildus ekonomiju. Pirms pāris ga
diem, kad bija vēl lielās māmiņalgas, 
Liepiņi atminas vairākas ģimenes, ku
rās piedzima vairāki bērni pēc kārtas, 
jo valsts atbalsts vairoja cilvēkos dro
šības sajūtu, un šie pabalsti pozitīvi

ietekmēja dzimstības rādītājus. To
mēr, kad beidzās „māmiņalgas” laiks, 
„kritiens” uz 8 Ls pabalstu bija liels 
šoks daudzām ģimenēm.

KUPLAS ĢIMENES IR VAJADZĪGAS 
VISOS LAIKOS

Anita labprāt vēlētos vēl ceturto 
bērnu, taču novērojusi apkārtējo ne
viennozīmīgu attieksmi pret daudz
bērnu ģimenēm. Gadījies, ka pat 
sievietei ar 3 bērniem nākas saņemt 
augstprātīgu attieksmi no valsts iestā
dēm, ka jau atkal nāk un kaut ko lūdz. 
Dažkārt var just cilvēkus smīkņājam: 
“Jau atkal stāvoklī...” It kā tas automā
tiski nozīmē, ka esam nelabvēlīga ģi
mene. Kupla ģimene nebūt nenozīmē 
to, ka tā reizē ir arī nelabvēlīga! Sāpīgi, 
ka dažas valsts amatpersonas speciāli 
kultivē šo stereotipu, runājot par bēr
nu pabalstu palielināšanas lietderību.

Abi Liepiņi uzskata – lai valstī uzla
botos demogrāfiskā situācija, nekas 
no jauna nav jāizgudro. Pašsaprota
mi, ka cilvēkiem vajadzīgs darbs un 
iespēja cilvēcīgi nopelnīt, īpaši jādo
mā par darbavietu radīšanu lauku re
ģionos. Pabalsti paši par sevi kopējo 
situāciju neuzlabo. Pusotra gada 100 
latu pabalsts nav izšķirošais faktors, 
lai radītu nākamo bērnu. Bērnu au
dzināšanai vēlāk nepieciešami daudz 
lielāki līdzekļi. Liepiņi uzskata, ka 
katram jācīnās un jāstrādā pašam, 

tomēr pabalsti – tā 
ir valsts attieksme 
pret tās nākotni, un  
demogrāfijas jau
tājumam vienmēr 
jābūt kā pirmajam.
Ieva Holma,
NA Rīgas nodaļas 
valdes locekle

Cik liels ir bērna 
kopšanas pabalsts?

Turpinājums 5. lpp.

Jebkuras valsts iedzīvotāju labklājība 
ir atkarīga no valsts bagātības. Mūsdienu 
zināšanu un informācijas pasaulē bez zi
nātnes un inovāciju attīstības Latvijai nav 
iespējams sasniegt ekonomisko izrāvie
nu. Saskaņā ar Nacionālo attīstības plā
nu vēlamo rādītāju 1,5% no IKP plānots 
sasniegt tikai 2020. gadā, taču vilciens jau 
būs aizbraucis, jo kaimiņi igauņi tik daudz 
tērē jau šobrīd. Apskatot rūpniecības no
zari, inovācijām ir primārā loma darba 
ražīguma palielināšanā; bez inovācijām 
lielākas algas maksāt nav iespējams. Sa
vukārt pakalpojumu nozarē palielināt 
darba ražīgumu ir krietni grūtāk, un algas 
var palielināt tikai pēc algu pieauguma 
rūpniecībā.

Piedāvājam savu skatījumu, kā zinātni un 
inovācijas varētu atbalstīt pašvaldību līmenī.

1. Inovācijām – 3% no pašvaldību uz-
ņēmumu apgrozījuma

Piemēram, Rīgā pašvaldību uzņēmu
mu “Rīgas ūdens”, “Rīgas siltums”, “Rīgas 
namu pārvaldnieks”, “Rīgas satiksme” 3% 
no apgrozījuma vajadzētu novirzīt pēt
niecībai un inovācijām, ik gadu iegūstot 
aptuveni 9 milj. latu. Tādējādi, piemēram, 
“Rīgas siltums” varētu finansēt pētījumus 
energoefektivitātes un alternatīvo ener
goresursu jomās.

2. Palīdzība jaunu uzņēmumu veidošanā
Lai jauniem uzņēmējiem nodrošinātu 

atbalstu darbības sākuma fāzē, finansē
jums meklējams riska kapitāla fondos 
(piem., Imprimatur Capital Fund Mana

10 idejas, kā panākt
ekonomisko izrāvienu

gement, Tech Hub Riga u.c.). Lai nepie
ļautu pašreizējo situāciju, kad projektu 
pieteikumus vērtē cilvēki, kuriem nav 
pieredzes attiecīgajā nozarē, vērtētājus 
būtu jāpiesaista no privātā sektora vai 
ārvalstīm. Tāpat vērtētāju atalgojumam 
jābūt atkarīgam no darba rezultātiem, bet 
riska kapitāla fonda peļņa jānovirza citu 
jauno uzņēmumu atbalstam. Tā kā jauni 
uzņēmumi pakļauti varbūtējam fiasko, 
pašvaldībām būtu jārūpējas par pilna 
spektra konsultācijām uzņēmējdarbības 
uzsācējiem.
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Cik liels ir bērna kopšanas pabalsts?

Piemaksas apmērs ir šāds:

 Kas saņem? Cik ilgi? Apmērs Apmērs
   2012.g.(Ls) 2013.g.(Ls)

 Nenodarbinātās Līdz bērna viena 50 100
 personas gada vecumam

 Visi No bērna viena līdz 30 100
  pusotra gada vecumam

 (gan nodarbinātās, No bērna pusotra līdz 30 30
 gan nenodarbinātās divu gada vecumam
 personas)

 Kas saņem? Cik ilgi? Apmērs Apmērs
   2012.g.(Ls) 2013.g.(Ls)

 Vecāku pabalsta vai Līdz bērna viena 50 100
 bērna kopšanas gada vecumam
 pabalsta saņēmēji No bērna viena līdz 30 100
  pusotra gada vecumam
  No bērna pusotra līdz 30 30
  divu gada vecumam

Piešķirto pabalstu līdz 2012. gada 31. decembrim izmaksā šādā apmērā:
1. ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz
 11,51 latam (ieskaitot) –  piešķirtajā apmērā;
2. ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu –
 par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā
 pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu.
Sākot ar 2013. gada 1. janvāri piešķirto pabalstu izmaksā sekojošā apmērā:
1. ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz
 23,02 latiem (ieskaitot), – piešķirtajā apmērā;
2. ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus, – par
 vienu kalendāra dienu izmaksā 23,02 latus un 50 procentus no piešķirtā pabalsta
 summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus.

Šie izmaksas nosacījumi attiecas arī uz personām, kurām pabalsts piešķirts līdz 2012.
gada 31.decembrim, un tā izmaksa turpinās pēc 2013. gada 1. janvāra.

Ja bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās 
dzemdībās dzimušiem bērniem, par katru nākamo bērnu papildus bērna kopšanas pabalsta 
pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram piešķir piemaksu.
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Izmaksājamā vecāku pabalsta „māminalgas”apmēra ierobežojumi!,



Lai gan pēdējā laikā mēs bieži dzir
dam apgalvojumus par to, ka Latvijas 
ekonomika ļoti strauji attīstās, mēs 
esam paraugs citiem un “veiksmes 
stāsts”, aiz formāliem izaugsmes cipa
riem (kuru pamatā ir zemais atskai
tes punkts ārkārtīgi dziļās krīzes dēļ) 
slēpjas daudz sarežģītāka realitāte. 
Latvijas nodokļu sistēma joprojām ir 
veidota pēc principa, lai šeit labi jus
tos bagāti cilvēki un nekustamā īpa
šuma spekulanti, savukārt ģimenēm 
ar bērniem, topošajam vidusslānim 
un cilvēkiem ar mazākiem ienāku
miem nodokļu slogs ir neproporcio
nāli liels.

Lai gan valdības uzsāktā pakāpe
niskā virzība uz darbaspēka nodok
ļu samazināšanu principā ir pareiza, 
šajā jomā joprojām ir daudz darāmā. 
Turklāt, valdības vairākuma atbal
stītās nodokļu izmaiņas ne vienmēr 
ir vērstas uz sociālās nevienlīdzības 
mazināšanu. Pat Starptautiskais Va
lūtas fonds savā pēdējā ziņojumā pie 
riskiem Latvijas ilgtermiņa attīstībai 
min iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likmes plānoto “plakano” jeb visiem 

4

Roberts Zīle,
Eiropas Parlamenta deputāts

vienādo samazināšanu par 5 procen
ta punktiem laikā līdz 2015. gadam. 
Šāda rīcība Latvijas nodokļu sistēmu 
faktiski padara regresīvāku, jo lielākie 
ieguvēji no šāda soļa ir iedzīvotāji ar 
lielākajiem ienākumiem.

Būtiskas izmaiņas nav notikušas arī 
ar nekustamo īpašumu un kapitāla 
ienākumu saistītajās jomās. Lai gan 
maksimālo nekustamā īpašuma no
dokļa likmi pašvaldības no šī gada 1. 
janvāra var noteikt 1,5% apmērā no 
īpašuma vērtības gadā iepriekšējo 
0,6% vietā, to joprojām nevar uzskatīt 
par būtisku soli uz taisnīgāku nekus
tamā īpašuma nodokļa sistēmu, jo, 
pirmkārt, šī likme varētu būt skait
liski krietni lielāka, otrkārt, nodoklis 
tiek vienādi piemērots visiem, neat
karīgi no īpašuma lietošanas mērķa 
– ģimenes vajadzībām vai spekula
tīvajam biznesam. Savukārt visiem 
darījumiem ar nekustamo īpašumu 
tiek piemērota vienāda nodeva – 2% 
apmērā no tā kadastrālās vērtības – 
neatkarīgi no īpašuma cenas un pār
došanas mērķa.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
par ienākumiem no kapitāla Latvijā 
joprojām ir zemāks nekā par ienā
kumiem no algas. Kopā ar neparasti 
zemo nodokļu slogu par nekustamo 
īpašumu, kā arī t.s. Šengenas uzturē
šanās atļauju tirdzniecību Latvijā, kas 
ļauj ārvalstu, pārsvarā Krievijas, izcel
smes pircējiem līdz ar nekustamā īpa
šuma iegādi iegūt arī ilgtermiņa uztu
rēšanās atļauju Šengenas zonā, mūsu 
valstī tiek radīti siltumnīcas apstākļi 
bagātiem Krievijas un citu ārpus ES 
valstu pilsoņiem, nekustamā īpašuma 
spekulantiem un bankām, kas pietur 
savā īpašumā brīvus nekustamos īpa
šumus, nelaižot tos tirgū.

Šāda politika rada ievērojamus 
riskus Latvijas ilgtspējīgai attīstībai 
atkārtota nekustamā īpašuma bur
buļa, kā arī potenciālas banku krīzes 
veidā. Pateicoties izcili labvēlīgajam 
režīmam, Latvijas komercbankās pie
saistīto nerezidentu noguldījumu ap
joms pērnā gada 3. ceturksnī sasnie
dza 5,9 miljardus latu, vairāk nekā 
par miljardu latu pārsniedzot valsts 
gada budžeta izdevumu kopapjomu. 
Būtiski, ka lielāko daļu no šīs naudas 
veido īstermiņa depozīti, kurus krīzes 
brīdī var strauji izņemt. Savukārt par 
potenciālā banku bankrota rezultātā 

radītajiem zaudējumiem ārvalstnie
ku ieguldījumiem nāktos maksāt Lat
vijas nodokļu maksātājiem.

Ko darīt? Pamatvirzienus mēs savu
laik jau definējām t.s. “Zīles ekono
miskajā programmā”. Taču, atbilstoši 
jaunajai situācijai, Nacionālā apvienī
ba šim gadam varētu izvirzīt vairākus 
konkrētus mērķus sociāli ekonomis
kajā sfērā, par kuriem pārliecināt arī 
savus koalīcijas partnerus valdībā:

1. Lai samazinātu nekontrolējamo 
nerezidentu kapitāla ieplūšanu un 
jauna spekulatīvā burbuļa plīšanas 
riskus nekustamā īpašuma tirgū, ne
kavējoši ir jāpārtrauc Šengenas uztu
rēšanās atļauju tirgošana;

2. Ir ievērojami jāpaaugstina ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 
neapliekamais minimums, kā arī 
ne  apliekamais minimums par ap
gādājamajiem, kas proporcionāli 
vis lielāko atspaidu dotu tieši mazāk 
nodrošinātajām ģimenēm;

3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likmei no kapitāla un tā pieauguma 
ir jābūt vienādai ar nodokļa likmi, ko 

piemēro darba algai;
4. Ir jāpaaugstina maksimālā ne

kustamā īpašuma nodokļa likme dār
gajiem nekustamajiem īpašumiem, 
ieviešot nodokļa likmes diferenciā
ciju atkarībā no īpašuma izmanto
šanas veida. Par mājokļiem, kas tiek 
izmantoti ģimenes vajadzībām, būtu 
jāmaksā mazāks nodoklis, nekā par 
tiem, kas stāv tukši vai tiek izman
toti spekulatīviem mērķiem. Ir jāpa
nāk, lai iedzīvotājiem, kuru mājokļi 
atrodas spekulatīvajā tirgū iecienītās 
vietās, neciestu no pārlieka nekusta
mā īpašuma nodokļa pieauguma, ko 
izraisa zemes vērtības pieaugums sa
karā ar tirgus aktivitātēm;

5. Ir jāievieš progresīva nodokļa lik
me nodevai par nekustamā īpašuma 
pārdošanu – jo dārgāks īpašums, jo 
procentuāli lielāka nodeva;

6. Lai atbalstītu jaunās ģimenes, ir 
jāievieš valsts pirmā mājokļa atbalsta 
programma, daļēji sedzot mājokļa 
kredīta procentus vai vismaz sniedzot 
valsts garantijas pirmajai iemaksai 
par mājokļa kredītam. 

Mūsu mērkis – labvēlīgāka sociāli
ekonomiskā vide Latvijas ģimenēm

,

Nodokļu likmes ES dalībvalstīs 2010. gadā

3. Uzņēmumiem apvienoti resursi 
Sadarbībā ar uzņēmējiem un augstsko

lām jāveido tehnoloģiskie puduri (klasteri). 
Tā ir vieta, kur zinātniekiem pārvērst iz
gudrojumu produktā. Tehnoloģiskie pu
duri apvieno sevī biroju un rūpnieciskās 
telpas, pētniecības laboratorijas un cil

Turpinājums no 3. lpp.

Turpinājums 5. lpp.

vēkresursus, kurus kopīgi izmanto vairāki 
uzņēmumi, tādā veidā ietaupot uz izmak
su rēķina. 

4. Students + pētniecība = zinātne + 
inovācijas

Līdz šim studenti savas studijas lielāko
ties cenšas apvienot ar darbu. No tā neap
šaubāmi cieš saņemto zināšanu apjoms. 
Turpretī, ja students studiju gados aktīvi 
piedalās pasniedzēja pētnieciskajā dar
bībā un iziet praksi attiecīgajā jomā strā
dājošā uzņēmumā, tad zināšanu kvalitāte 
tikai uzlabosies, turklāt jaunajam speciā
listam jau būs praktiskā darba pieredze 
un vajadzīgie kontakti.

5. Biznesa inkubatori – starta vieta 
jaunajiem uzņēmumiem

Biznesa inkubators piedalīsies kā līdz
īpašnieks inkubējamos uzņēmumos, un 
operatora peļņa būs tiešā veidā atkarīga 
no uzņēmumu vērtības pieauguma. T.i., 
ja pēc inkubācijas perioda uzņēmuma 
vērtība būs pieaugusi, Biznesa inkubatora 

operators varēs izdevīgi pārdot savas da
ļas. Jāpadara pieejami specifiskie granti, 
lai izstrādātu un prototipētu (izstrādātu 
izgudrojuma strādājošu modeli) jaunos 
produktus tieši uzņēmumā, nevis iegādā
joties ārpakalpojumu. Prototipēšana bie
ži vien ir būtisks posms, kur izgudrojums 
tiek koriģēts un uzlabots.

Jāveido institūti, kuri, vienkāršiem vār
diem runājot, sniedz padomus, kā labāk 
ražot, kur iepirkt preces, kādus materiālus 
izmantot. Pašreiz ražotāji šādus pakal
pojumus saņem no ārvalstīm. Latvijā ir 
gana daudz pasaules līmeņa speciālistu, 
taču līdz šim trūcis komunikācijas un ko
operēšanās. Pašmāju projekts, kuram būs 
jāizcīna politisko partiju atbalsts, ir BIRTI 
(Baltic Innovative Research and Tehno
logy Infrastructure) http://www.birti.eu. 

6. Ārvalstu izglītības pieredze
Jau šobrīd daudzi Latvijas studenti ie

gūst izglītību labākajās pasaules augst
skolās. Šāda prakse nenozīmē, ka šeit ie

gūstamā izglītība būtu ar kaut ko sliktāka, 
taču labākās pasaules augstskolas nodro
šina pieeju jaunākajiem zinātnes atklā
jumiem, darbu pie lielākajiem pasaules 
projektiem, un pagaidām Latvijai ir grūti 
konkurēt ar tādiem smagsvariem. Diem
žēl pašreiz jauniešus, kas dodas studēt 
uz ārvalstīm, nereti nākas zaudēt, līdz ar 
to zaudējam visus valsts līdz šim jaunietī

“PĒTĪJUMI RĀDA, KA FAKTIS
KAIS NODOKĻU SLOGS UZ DAR
BASPĒKU LATVIJĀ JOPROJĀM 
IR AUGSTĀKS NEKĀ LIELĀKAJĀ 
DAĻĀ ATTĪSTĪTO VALSTU.”
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Turpinājums no 4. lpp.

saplūst izgudrotāji, interesenti un aktīvisti. 
Kad interese radusies, svarīgi uzlabot aprī
kojumu dabaszinātņu apguvei, lai Latvija 
neatpaliktu no pasaules zinātnes attīstības.

9. Zinātnes sasaistīšana ar pilsētvidi
Lai zinātne nepaliktu tikai „uz papī

ra” vai ražotnēs, jāveido konkursi (piem., 

biedrību pārvaldības modeļu ievie
šanu varētu tikt samazināts ikgadēji 
pieaugošais domes subsīdiju apjoms, 
ko savukārt varētu novirzīt izglītības 
jautājumu risināšanai.

2013. gads pasaules ekonomikā tiek 
prognozēts kā sarežģītas ekonomis
kās izaugsmes gads, tāpēc ir tikai at
bildīgi teikt, ka Nacionālā apvienība 
neplāno vēl vairāk pasliktināt Rīgas 
domes parāda apjomu, infrastruktū
ras attīstības projektus īstenojot ar 
aizņēmumu palīdzību.

Uzskatām, ka būtu saprātīgi vidējā 
termiņā atsākt diskusiju par PPP (Pub
liskā un privātā partnerība) izmanto
šanu pilsētas infrastruktūras, tostarp 
PII attīstībai. Infrastruktūras attīstība 

1. Nacionālā apvienība redz vairā
kus šīs problēmas risinājumus:

Infrastruktūras attīstības virziens: 
• attīstīt jaunu PII infrastruktūru, 

izbūvējot budžeta iespējām atbilsto
šu jaunu PII skaitu;

• atjaunot lietošanā „veco” PII in
frastruktūru, par kuras izmantošanu 
agrāk ir tikuši slēgti līgumi ar komer
santiem; 

• paplašināt esošo PII infrastruk
tūru, tādējādi ietaupot, jo esošām PII 
jau ir pievienotas nepieciešamās ko
munikācijas un sakārtota infrastruk
tūra.

Izmaiņas normatīvajā regulējumā
• diskutēt ar IZM par bērnu skaita 

palielinājumu PII grupās. 

Izmaiņas valsts budžetā 
• Izvērtēt iespēju iestrādāt valsts 

budžetā mērķdotācijas programmu 
pašvaldībām.

2. Katram no minētajiem finansē
šanas variantiem ir savi plusi un mī
nusi. Nacionālā apvienība uzskata, ka 
bērnudārzu jautājums ir prioritārs, 
un tāpēc viens no Rīgas domes jaunā 
sastāva uzdevumiem būtu vispusīgs 
šī jautājuma izvērtējums. 

3. Mūsu sākotnējā analīze liecina, 
ka ar prasmīgākas valsts kapitālsa
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Nacionālās apvienības prioritāte ir 
ģimene un visu ar ģimenes labklājī
bas nodrošināšanu saistīto jautājumu 
risināšana gan valstiskā, gan pašval
dību līmenī.

Mūsu mērķis ir piedāvāt redzējumu, 
kā veicināt Rīgas iedzīvotāju intere
sēm atbilstošu pirmsskolas izglītības 
iestāžu (PII) tīkla attīstību, un izstrā
dāt pasākumu plānu jaunu bērnudār
zu būvniecībai Rīgā. Šis ir jautājums, 
kas no rīdzinieku interešu loka jopro
jām nepazūd un gaida risinājumu.

Šobrīd rindā uz vietu PII Rīgā gaida 
aptuveni 3652 bērnu, kas nozīmē, ka 
būtu nepieciešami tikai 13 jauni bēr
nudārzi, lai problēma tiktu atrisināta.

Risinot PII infrastruktūras pieeja
mības jautājumu, ir svarīgi domāt 
par bērna ērtībām un mūsdienīgām 
prasībām, lai jau pirmskolā nodroši
nātu iespēju sniegt kvalitatīvu apmā
cību. Pašreiz Rīgas dome (RD) piedā
vā sadarbību ar privātām pirmskolas 
iestādēm, maksājot līdzfinansējumu 
– 93 Ls mēnesī. Tomēr bērnudārza 
jautājums ir jārisina pēc būtības, no
drošinot atbilstošas telpas dažādiem 
bērnu vecumiem un interesēm, kas 
paredz specifiska plānojuma telpas.

Vienlaicīgi jāpatur prātā, ka PII in
frastruktūras attīstības perspektīvas ir  
jāskata kontekstā ar finanšu situāciju, 
kādā šobrīd atrodas RD, kas apstip
rinājusi 2013. gada budžetu ar 7% (!) 
deficītu.

Problēmas risinājumi

Infrastruktūras attīstība –
tautsaimniecības attīstības
mugurkauls

Ekonomiskās nenoteiktības 
klātbūtne un atbildīga rīcība

Finansēšanas modeļi

Rakstā minētie problēmas risinājumu varianti var tikt īstenoti dažādi,
ar dažādu fiskālo ietekmi un labas pārvaldības praksi: 

a. finansējot PII infrastruktūras ar pašu līdzekļiem
 (Rīgas domes brīvie līdzekļi, uzkrājums);
b. finansējot PII infrastruktūru valsts mērķdotācijas un pašvaldības
 līdzfinansējuma ietvaros (valsts budžets, pašvaldības budžets);
c. finansējot PII infrastruktūru ar aizņemtiem līdzekļiem un
 pašvaldības līdzfinansējumu (aizņēmums, pašvaldības budžets);
d. finansējot PII infrastruktūras būvniecību un apsaimniekošanu
 publiskāsprivātās partnerības (PPP) ietvaros
 (pašvaldības ilgtermiņa finanšu saistības pret privāto partneri).

“MĒS TICAM, KA, ATBILDĪGI 
SAIMNIEKOJOT, FINANSĒJUMS 
TIK PRIORITĀRĀM LIETĀM KĀ 
IZGLĪTĪBA VAR TIKT ATRASTS RĪ
GAS DOMES IEKŠEJO RESURSU 
IETVAROS.”Baiba Broka,

Nacionālās apvienības kandidāte 
Rīgas domes priekšsēdētāja amatam

R
A

IT
A

 P
L

A
U

K
Š

A
 F

64
 F

O
T

O

Būs bērnudārzi mazajiem rīdziniekiem

ieguldītos līdzekļus. Normāli būtu spējī
gākajiem jauniešiem nodrošināt studijas 
ārvalstīs ar nosacījumu, ka pēc tam no
teikts skaits gadu jānostrādā Latvijā.

7. Jaunas ražošanas teritorijas
Ražotāji meklē iespējas, kur attīstīt 

savu uzņēmējdarbību. Kā tas ierasts visā 
pasaulē, tamdēļ tiek dibināti industriālie 
parki un teritorijas ar visu nepieciešamo 
infrastruktūru un pamatpakalpojumiem 
(lietvedības, loģistikas, apsaimnieko
šanas, mārketinga u.c.), kur izvietoties 
jauniem uzņēmumiem un paplašināties 
esošajiem.

8. Jaunu cilvēku iesaiste zinātnē
Lai piesaistītu jaunus cilvēkus zinātnei, 

jāatceras raidījums LTV1 „Dullais Didzis”. 
Līdzīgi rīkojas arī ārpus Latvijas. Ārvalstīs 
jauniešus aizrauj zinātniski TV raidījumi, 
piemēram, „MythBusters”, un „CryptoKids” 
radītās datorspēles. Tā kā tie ir ļoti dārgi 
projekti, Latvijas jaunieši būtu jāieinteresē 
ar zinātnisko literatūru, kas attīsta zinātkāri 
un pasaules izpēti, kurai būtu nepieciešams 
valsts finansiāls atbalsts. Latvija ir unikāla ar 
savu interešu izglītības bagātību. Vairākās 
pašvaldībās jau ilgstoši darbojas tehnikas 
pulciņi – tādi kā radioamatieru, informāti
kas, automoto u.c. Jāveido regulāri inovāci
ju/izgudrojumu izstādes/tirdziņi, kur kopā 

t.s. DARPA (Defence Advanced Research 
Project agency http://www.darpa.mil/) 
konkursu veidā) iedzīvotājiem/uzņēmu
miem par inovatīviem risinājumiem pil
sētas problēmu novēršanai. Kā piemēri 
minami konkursi apzīmētu sienu lētākai 
notīrīšanai vai apķēpāšanas novēršanai, 

sastrēgumu mazināšanai noteiktās vietās, 
ielu robotizētai tīrīšanai utt.

10. Investoru piesaiste
Svarīgs valsts attīstības rādītājs ir in

vestoru piesaiste, kas nodrošina valstis 
ar darbavietām, dod artavu valsts bu
džetā un piesaista ievērojamus finanšu 
resursus no ārvalstīm. Investori ir lielu 
uzņēmumu īpašnieki, kas meklē labas 
infrastruktūras vides, kur turpināt attīstīt 
savu uzņēmējdarbību. Šajā ziņā pats gal
venais ir reklamēt Latvijas iespējas. Būtu 
jāizveido interneta portāls investoru va
jadzībām, kur atrast atbilstošākās vietas 
ražotņu izvietošanai un gūt informāciju 
par pieejamām komunikācijām.

Ilze Bertāne
NA jauniešu
koordinātore

Jānis Ratkevičs
atbildīgais par 
NA programmas 
izstrādi

ir dzinulis tautsaimniecības attīstībai, 
un to kā attīstības vilcējspēku ir defi
nējušas virkne attīstīto valstu – ASV, 
Lielbritānija un citas valstis.

Starp būtiskiem infrastruktūras fi
nansēšanas modeļiem ir atzīstams 
arī PPP modelis. Lai arī Latvijā PPP 
jēdzienu lielā mērā ir iedragājusi fo
toradaru un autoceļa „Rīga–Sēnīte” 
projektu neprofesionālie vai tenden
ciozi sagatavotie iepirkuma doku
mentācijas un līguma nosacījumi, tas 
nedrīkst kalpot kā signāls, ka PPP ir 
slikts instruments. Gluži otrādi – ie
pazīstot pasaules praksi, ir secināms, 
ka PPP ir jau kļuvusi par efektīvu risi
nājumu sekmīgai sabiedrisko pakal
pojumu sniegšanai, infrastruktūras 
attīstīšanai un uzturēšanai (slimnī
cas, lidostas, izglītības iestādes, cie
tumi, kultūras iestādes, autoceļi u.c.).

Arī Latvijā ir sekmīgi PPP piemēri, 
piemēram, PPP bērnudārzu attīstības 
projekts, kur tika uzbūvētas jaunas 
PII Mārupē, Tukumā un Ķekavā. Tā, 
piemēram, 2010. gada 31. maijā tika 
atklāta Mārupes pirmskolas izglītības 
iestāde „Zeltrīti” – ēkas kopējā platība 
ir 3472 kvadrātmetri, un tajā ir pare
dzētas vietas 280 bērniem. Bērnu
dārzā ir telpas apmācībai, atpūtai un 
rotaļām, sarīkojumu zāle, ēdamzāle, 
sporta zāle, virtuve un citas telpas. 
Bērnudārzam ir 1285 kvadrātmetrus 
liels rotaļlaukums un vairāk nekā 4000 
kvadrātmetru apzaļumotas teritorijas. 
Bērnudārza uzkopšanu, apsardzi, ap
gādi ar nepieciešamo inventāru, teh
niskā stāvokļa uzturēšanu, ēdināšanu 
turpina veikt privātais partneris visu 
līguma darbības laiku, kas ir 20 gadi 
(ieskaitot būvniecības laiku). Privā
tais partneris ik pēc pieciem gadiem 
veic nepieciešamos remontdarbus, 
bet gadu pirms bērnudārza pilnīgas 
nodošanas pašvaldībai veic visap
tverošu kompleksa renovāciju. Ēkas 
būvniecība, teritorijas labiekārtošana 
un pilnas materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājuma izmaksas bija 2,8 mil
joni eiro jeb 1,9 miljoni Ls. 
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Eiropas Padomē šobrīd apspriež 
divas regulas, kuras skar cilvēku kop
dzīves mantiskās attiecības: „Par 
priekšlikumu Padomes regulai par 
jurisdikciju, piemērojamajiem tiesī
bu aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto 
mantisko attiecību lietās” un “Par ju
risdikciju, piemērojamajiem tiesību 
aktiem, atzīšanu un izpildi reģistrēto 
partneru mantisko attiecību lietās”.

Telpā bez robežām ir pieaudzis 
tādu cilvēku skaits, kuri gan dzīvo 
valstīs, nebūdami to pilsoņi, gan iz
veido ģimeni ar citas valsts pilsoni un 
rodas praktiskas un juridiskas problē
mas, ar ko šie pāri saskaras gan savas 
mantas ikdienas pārvaldē, gan man
tas sadalē, kas saistīta ar šķiršanos vai 
nāvi. Bieži vien šīs problēmas izriet 
no atšķirībām piemērojamajos mate
riālo tiesību un starptautisko privāto 
tiesību noteikumos, kas nosaka laulī
bu mantiskās sekas. Piemēram, šajās 
tiesiskajās attiecībās ne vienmēr Lat
vijas teritorijā piemērojamais likums 
sakritīs ar tiesas lietu izskatījušās 
valsts likumu, līdz ar to tiesām, lemjot 
par laulāto mantiskajām attiecībām 
pārrobežu lietās, var nākties saskar
ties ar ārvalsts likuma piemērošanu.

Šķiet saprotami un pieņemami, ka 
Eiropas komisija rosina valstīm vie
noties par to, kā palīdzēt saviem cil
vēkiem risināt radušās problēmas. 
Ir pareizi, ka valstis šai situācijā cen
šas līdzēt. Paredzamo Priekšlikumu 
mērķis ir ES izveidot skaidru tiesisko 
regulējumu, kas aptver tādus jautā
jumus kā atbilstošo tiesu noteikšana, 
laulāto mantiskajām attiecībām pie
mērojamie tiesību akti un vienkāršo
ta nolēmumu un aktu apmaiņa starp 
dalībvalstīm. 

Diemžēl, kā tas mēdz gadīties, – vie
nas neskaidrības rada citas neskaidrī
bas. Dažas no ES dalībvalstīm ieviesu
šas Latvijas Satversmei un sabiedrības 
vairākuma dzīves uzskatiem neatbils
tošus kopdzīves pamatus – pāru kop
dzīvi, ieskaitot bērnu audzināšanu, ār
laulībā un homoseksuālās attiecībās. 
Proti, šie atsevišķās valstīs likumos 
nostiprinātie principi paredz kopdzī
ves reģistrēšanu, bet pāra nelaulāša
nu vienlaikus ar to, ka divus kopdzīvi 
uzturošus vīriešus vai divas sievietes 
valsts var arī salaulāt kā vīru un sievu.

Ņemot vērā to, ka Latvijā nav pazīs
tami šādi personu savienību institūti, 
proti, nepastāv ne viendzimuma lau
lību institūts, ne arī reģistrētu part
nerattiecību institūts un Nacionālās 
apvienības vadībā Tieslietu ministrija 
negatavojas šādus institūtus arī ie
viest, esmu uzskatījis par neiespējamu,

Nosargāt ģimenes vērtību
ka tiesas varētu izskatīt lietas vai pie
ņemt Satversmei un Latvijas tiesību 
principiem pretrunīgus nolēmumus. 
Vienīgais, ko iespējams risināt, ir tas, 
ka regulā par laulāto mantiskām at
tiecībām, respektējot citu dalībvalstu 
tiesību sistēmas, iespējams ietvert 
tādas normas, kas neierobežo atzīt 
citā valstī pieņemtus un spēkā eso
šus nolēmumus, kas izriet no laulāto 
mantiskajām attiecībām. Vienlaikus 
norādot, ka citā valstī pieņemto tiesu 
spriedumu atzīšana Latvijā nenozīmē 
automātisku to attiecību atzīšanu, 
kas ir ārvalstī risinātās lietas pamatā. 
Ņemot vērā visus šos apsvērumus, 
Tieslietu ministrija bija sagatavoju
si savu pozīciju sarunām ar Eiropas 
komisijas darba grupu, ka Latvija ne
atbalsta priekšlikumu Eiropas līmenī 
paredzēt vienotu regulējumu tā sau
camo “partneru” pārrobežu mantisko 
attiecību regulējumam, norādot, ka 
partneru mantisko attiecību regulē
jums, atšķirībā no laulāto mantisko 
attiecību regulējuma, visā ES šobrīd 
nav nepieciešams.

Diemžēl, šādu Tieslietu ministrijas 
pozīciju neatbalstīja abu pārējo valdī
bas koalīciju veidojošo partiju ministri 
un ministru prezidents. Valdības sēdē, 
ministriem balsojot, tika apstiprināta 
tāda Latvijas pozīcija, kas paredz val
dības piedalīšanos sarunās par abām 
minētajām regulām. Ekspertu sarunu 
laikā nepieciešams pārliecināt “Vie
notības” un “Reformu partijas” pār
stāvjus, ka regulu teksta saskaņošanas 
procesā jāpanāk atruna, ka Latvija 
neatzīst tā saucamo partnerattiecību 
un viendzimuma laulību reģistrēšanu 
līdztekus šodien Satversmē nostipri
nātajai laulāto pāru ģimenei. 

Mums, es lietošu jēdzienu – “kon
servatīvajiem savos uzskatos” –, tā 
saucamie “moderni” domājošie pār
met diskrimināciju, dzīves realitātes 
neatzīšanu un tamlīdzīgi, nosaucot 
to par tumsonību. Saprotu, kas ar to 
domāts. Reti kurš nav sastapies ar cil
vēkiem, kas saviem bērniem, acīmre
dzot, rādot “piemēru”, dzīvo “tāpat”, 
un, jau uzsākot kopdzīvi, būtībā at
zīst, ka nevēlas pat iedomāties, ka pēc 
kāda laika viņam vai viņai neiepatik
sies kāds cits, ar kuru tad “brīvi” va
rēs veidot jaunu kopdzīvi utt., varbūt 
tas būs kāds sava dzimuma partneris, 
kas to lai zina, kā nu tur sanāks. Varē
tu jau teikt, ka valstij jābūt racionālai 
un nav jādomā par garīgām vērtībām, 
tikai jāregulē mantiskas attiecības, 
“kādas nu tās ir”. Taču jautājums ir 
cits, proti – kādēļ vairāku cilvēku 
pašradītās mantiskās attiecības jāre
gulē ar laulības institūta un ģimenes 
tiesību palīdzību (jeb pareizāk sakot 
– izkropļojot ģimenes tiesību pama
tus)? Tas man neliekas adekvāti. Tādā 
gadījumā ir neatbildēti jautājumi – ja 
jau ir valstis (un konkrēti cilvēki), ku
ras vēlas atbalstīt it kā dzīves realitāti 
– “nenoliedzami pastāvošas situāci
jas” – kopdzīvi ārlaulībā un homosek
suālas attiecības laulībā, tad loģiski 
būtu jautāt  kādēļ nevarētu reģistrēt 
partnerattiecības starp vairāk nekā 
diviem cilvēkiem, vai arī laulības 
starp brāļiem, māsām citiem tuviem 
asinsradiniekiem? Acīmredzot, šo 
projektu virzītāji tomēr no kaut kā 
baidās un (vismaz pagaidām) saredz 
kādu racionāli neizskaidrojamu ro
bežu, kuras šķērsošana var degradēt 
sabiedrību gan garīgi, gan fiziski, lai 
arī zinātnisku pamatojumu nesniedz.

Jānis Bordāns,
tieslietu ministrs

Jānis Dombrava,
Saeimas deputāts

Bieži vien, kad tiek rakstīts par ne
gatīvo Latvijas demogrāfisko situāci
ju, tiek kļūdaini norādīts, ka latviešu 
skaits sarūk tik strauji, ka pavisam drīz 
latvieši kā tauta izmirs. Aplūkojot Tau
tas skaitīšanas datus, tie nemaz nav 
tik drūmi latviešu tautai. Tie atklāj, ka 
latviešu tautai ir nākotne, ja vien rīko
simies atbildīgi attiecībā pret to.

Salīdzinot 2000. gada Tautas skaitī
šanas datus ar 2011. gada datiem, nā
kas secināt, ka šo gadu laikā latviešu 
skaits ir samazinājies par 85’567, sa
vukārt cittautiešu skaits ir samazinā
jies par 221’445. Šo tendenci Saeimas 
demogrāfijas apakškomisijā apstip
rināja arī LU profesors M. Hazans, 
kurš atzina, ka cittautiešu dzimstības 
rādītāji Latvijā ir krietni zemāki nekā 
latviešu un cittautieši biežāk nekā lat
vieši pārceļas uz dzīvi ārvalstīs. Tas ir 
skaidrojams galvenokārt ar cittautie
šu nesabalansēto vecuma struktūru. 
Savukārt cittautiešu augsto emigrāci
ju varētu skaidrot ar apstākli, ka viņi 
neizjūt tādu piederības sajūtu Latvi
jai, kā to izjūt latvieši. Latvieši, kuri 
dodas strādāt uz ārvalstīm, nereti pēc 
noteikta perioda atgriežas dzīvot un 
strādāt Latvijā. Ņemot vērā būtisko 
emigrāciju pēc pievienošanās Eiropas 
Savienībai, kopumā latviešu skaits šo 
gadu laikā ir sarucis vien par 6,24%.

Daudzi iebildīs, ka tā nevar būt pa
tiesība, jo novērojumi liecina, ka re
ģionu pilsētās un laukos cilvēku skaits 
kopumā un jo sevišķi jauniešu skaits 
ir ievērojami sarucis. Viņiem ir taisnī
ba, bet šo reģionu pieredzi nevar at
tiecināt uz kopējo situāciju. Pie vainas 
šādai parādībai ir divas tendences. 
Pirmā, ka diemžēl iepriekšējos des
mit gadus ir notikusi monocentriska 

attīstība. Rīgā un Pierīgā atalgojuma 
līmenis ir augstāks un darba vietu 
skaits lielāks nekā vidēji valstī, tāpēc 
ļoti daudzi latvieši ir pārcēlušies tieši 
uz iepriekš minētajām vietām (Rīgas 
rajonā latviešu skaits 10 gadu laikā ir 
pieaudzis par ~24’000 (+26,41%). Sa
vukārt tie darbaspējīgie iedzīvotāji no 
attālākajiem Latvijas reģioniem, kuri 
ir bez darba un nav pārcēlušies uz 
Rīgu vai Pierīgu, ir izceļojuši uz ārval
stīm (skat. 1. attēlu). Otrā tendence 
ir tā, ka Latvijas reģionos un pilsētās 
īpaši strauji ir samazinājies cittautie
šu skaits. Piemēram, bijušajā Balvu 
rajonā cittautiešu skaits desmit gadu 
laikā ir sarucis par vairāk nekā 40,3% 
(skat. 2. attēlu). 

Spilgts piemērs šai parādībai ir 
Daugavpils. 2000. gadā Daugavpilī 
dzīvoja 18’393 latvieši, bet 2011. gadā 
Daugavpilī dzīvoja jau 18’447 (par 54 
latviešiem vairāk). Savukārt cittautie
šu 2000. gadā Daugavpilī bija 96’872, 
bet 2011. gadā – vairs tikai 74’865 (par 
22’007 cittautiešiem mazāk). Rezul
tātā atsevišķu reģionu iedzīvotāji no
vēro, ka, piemēram, Daugavpilī vai 
bijušajā Valkas rajonā kopējais iedzī
votāju skaits ir acīmredzami sarucis.

Ja aplūkojam dzimušo un mirušo 
latviešu skaitu konkrētajā gadā, tad 
pēdējos piecos gados latviešu skaits 
vidēji ir samazinājies par aptuveni 
1200 latviešiem gadā, tai pat laikā cit
tautiešu skaits ir samazinājies vidēji 
par aptuveni 7800 katru gadu. Tas ļauj 
secināt, ka pēdējos desmit gados lat
viešu skaits ir tikai nedaudz sarucis 
zemās dzimstības dēļ, bet galveno
kārt samazinājums ir uz emigrācijas 
rēķina. No aptuveni 86’000 lielā lat
viešu sarukuma starp Tautas skaitī
šanām, tikai aptuveni 12’000 liels ir 
samazinājums nepietiekamās dzims
tības dēļ, pārējie ir devušies emigrāci
jā. Svarīgi ir, lai valsts saglabā iespēju  
kādu dienu šīm latviešu ģimenēm at
griezties un, iespējams, kuplākā skai
tā nekā aizbrauca.

Ņemot vērā, ka latviešiem ir sa
balansēta dzimstības struktūra, tad 
valsts atbalsts demogrāfijas veicinā
šanai ir ļoti nepieciešams, lai latvie
šu tauta neturpinātu lēnām sarukt, 
bet pieaugt, jo izaicinājums nav tikai 
negatīvais dabiskais latviešu pieau
gums, bet arī latviešu emigrācijas 
sekas un straujais cittautiešu sama
zinājums. Ja izdotos panākt pozitīvu 
latviešu dabisko pieaugumu un pa
nākt vismaz daļēju latviešu reemigrā
ciju atpakaļ uz Latviju, tad tuvākajos 

Latviešu skaits pieaugs

Latviešu skaita izmainas no 2000. gada – 2011. gadam,
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Turpinājums 7. lpp.



riodam, nosakot skaidrus mērķus, 
rezultātus, izaicinājumus un vīzijas. 
Redzu, ka stratēģijas sniedz arī taus
tāmu rezultātu, piemēram, Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, kurā, balstoties 
uz stratēģijas izstrādi, jau ir panākts 
finansējuma pieaugums 1,5 miljona 
latu apjomā. Arī nozares stratēģijas 
kalpos par pamatu precīzai naudas 
sadalei un būs labs instruments kul
tūras budžeta veidošanai.

Šogad paredzēts liels un nopietns 
darbs Latvijas kultūras kanona ak
tualizēšanai – tas ir izveidots izcilāko 
un ievērojamāko mākslas darbu un 
kultūras vērtību kopums, kas atspo
guļo nācijas visu laiku nozīmīgākos 
sasniegumus. Svarīgi, lai 2014. gadā, 
kad Rīga būs Eiropas kultūras galvas
pilsēta, un 2015. gadā – ES prezidējošā 
valsts, varam piedāvāt ārzemju tūris
tiem un viesiem iepazīties ar Latvijas 
Kultūras kanonu, tādējādi apliecinot 
lepnumu par Latvijas valsti.

7

Žaneta JaunzemeGrende,
kultūras ministre

Mums ilgu laiku ir šķitis, ka latvis
kums ir pašsaprotams. Tomēr ikdienā 
ir arī jārēķinās ar to, ka arvien vairāk 
jūtama pasaules informācijas un ci
tādu vērtību klātbūtne un pat domi
nance. Šādā situācijā īpaši svarīgi ir 
atcerēties, ka Latvija ir vienīgā vieta, 
kur var pastāvēt latviešu valoda un 
kultūra. Ir arī jāsaprot, ka pasaules in
formācijas gūzma vienmēr būs lielāka 
un stiprāka, tieši tāpēc mums pašiem 
ir jābūt neatlaidīgākiem, ir jāvēlas 
aizsargāt un attīstīt savu latviskumu 
un savas vērtības. Ikdienā pārāk maz 
izvēlamies Latvijā radītas vērtības, 
piemēram, nesen apkopotie dati par 
mūzikas atskaņošanu radio liecina, 
ka ārvalstu mūzikas izpildītājiem au
toratlīdzībās tiek samaksāti 70%, bet 
pašu mūziķiem – tikai 30% no kopē
jās autoratlīdzību summas. Ikvienam 
būtu jāsaprot – jo vairāk izvēlēsimies 
klausīties pašu mājās radīto mūziku, 
jo vairāk autoratlīdzību naudas paliks 
Latvijā. 

Pirmais praktiskais solis, kas varē
tu mainīt esošo situāciju, izmantojot 
kultūras nozarē pieejamos resursus, 
ir jaunas nacionālās identitātes mērķ
programmas izveide Valsts Kultūrka
pitāla fondā (VKKF) ar 300 000 latu 

finansējumu, kas paredzēts 2013. ga
dam. Fonda padome nākamajā sēdē 
vēl lems par precīziem kritērijiem tā 
sadalē, un jau tuvākajā laikā varēs 
tikt izsludināts pirmais konkurss. Ce
rams, ka konkurss raisīs jaunas, ra
došas idejas par to, kā pievilcīgā un 
mūsdienu sabiedrībai aktuālā veidā 
pasniegt latviskās vērtības. Tas tad va
rētu būt labs stimuls pašapziņas cel
šanai un latvisko vērtību apzināšanai. 

Savukārt spilgts piemērs, kas ap
liecina pozitīvus centienos saglabāt 
latviskumu, ir „Lauku ceļotāja’’ radītā 
zīme „Latviskais mantojums’’, kas ap
liecina to, ka latviskās vērtības ir sa
biedrībai nepieciešamas, nozīmīgas, 
un tās var sekmēt arī biznesa attīstī
bu. Šis piemērs parāda, ka unikālais 
mājo mūsos pašos un ir tepat blakus. 
Tas tikai jānovērtē un jāpopularizē. 
Ļoti ceru, ka līdzīgus piemērus tam, 
kā radoši izmantot mūsu tradicionā
lās vērtības, ieraudzīsim arī jaunajā 
VKKF identitātes programmā. 

Galvenie uzdevumi 2013. gadā un 
2014. gadā

Šis gads kopumā ir ļoti nozīmīgs. 
Vienreiz piecos gados notiek visas 
tautas lielā kopā sanākšana – Dzies
mu un deju svētki, kas gadu gaitā ir 
kļuvuši par Latvijas nacionālās kul
tūras un nācijas identitātes svinībām. 

Ministrija un Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs turpina iesākto darbu, 
lai nodrošinātu nozīmīgā pasākuma 
augstvērtīgu norisi, dodot iespēju 
Latvijas iedzīvotājiem, kā arī viesiem 
iepazīt un baudīt mūsu kultūras 
daudzveidīgās izpausmes.

Vēl 2013. gadā paredzēta Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas 
būvniecības pabeigšana un iekārto
šanas uzsākšana, savukārt 2014. gada 
sākumā  bibliotēkas atvēršana ap
meklētājiem. Šogad turpināsies LNB 
darbības stratēģijas izstrāde 2014. 
– 2020. gadam. Tās mērķis ir nodro
šināt modernas bibliotēkas izveidi, 
informācijas pieejamību un pozitīvas 
pārmaiņas visās Latvijas bibliotēkās. 
Ēkas vizuālais veidols ir jau redzams, 
bet tagad svarīgi ir piepildīt bibliotē
ku ar pasaules līmeņa saturu.

Esmu ļoti gandarīta par to, ka vi
sas kultūras nozares šobrīd aktīvi un 
radoši strādā pie savu nozaru stra
tēģijām nākamajam plānošanas pe

Paveiktais latviskās kultūras un
latvisko vērtību nostiprināšanā

Nozīmīgākie kultūras pasākumi, kurus kultūras ministre
šogad iesaka apmeklēt:

• Dziesmu un deju svētki (30.06. – 7.07.) Svētku laikā notiks 50 pasākumi, no  
 kuriem 20 pieejami bez maksas

• Rīgas Operas festivāls (par godu Riharda Vāgnera 200 gadu jubilejai
 tiks iestudēts viss grandiozais Nībelunga gredzena cikls,
 kas ir unikāls notikums visas pasaules kontekstā) 4.06. – 15.06.

• “Latvijas koncertu” rīkotais „Rīgas festivāls” (3.06. – 22.06.)

• Cēsu mūzikas un mākslas festivāls (29.06. – 21.07.)

• Latgales vēstniecības GORS (Austrumlatvijas koncertzāles) atklāšana
 30. maijā un citi pasākumi

“ŠIS UN NĀKAMAIS GADS LAT
VIJAI PAIES IZTEIKTĀ KULTŪRAS 
DOMINANCĒ: ŠOGAD DZIESMU 
UN DEJU SVĒTKI, NĀKAMGAD 
RĪGA BŪS EIROPAS KULTŪRAS 
GALVASPILSĒTA.”
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desmitos gadu kopējais iedzīvotāju 
skaits var samazināties, bet latviešu 
skaits pieaugs.

Augstāk aprakstīto demogrāfisko iz
maiņu dēļ Latvijas pilsētas un novadi 
desmit gadu laikā ir kļuvuši latviskā
ki – latviešu īpatsvars ir palielinājies 
vidēji par 4,3% (skat. 3. attēlu). Pie
mēram, 2000. gadā Rīgā latviešu bija 
41% no iedzīvotājiem, bet 2011. gadā 
jau 46,33% (+5,33% īpatsvara pieau
gums), savukārt Jelgavā 2000. gadā 

latviešu bija 50,97%, bet 2011. gadā 
jau 58,47% (+7,5% īpatsvara pieau
gums). Līdzīgas tendences ir novēro
jamas arī citās pilsētās. Ja pirms des
mit gadiem tikai divās no septiņām 
lielajām pilsētām latvieši bija vairāk 
par 50% (Jelgavā – 50,97% un Vents
pilī – 51,58%), tad šobrīd četrās no 
septiņām lielajām pilsētām latviešu 
skaits pārsniedz 50% no iedzīvotāju 
skaita (Jelgava – 58,47%; Jūrmala – 
53,28%; Liepāja – 55,21%; Ventspils 

– 56,89%). Ir sagaidāms, ka, ja neno
tiks būtiskas izmaiņas, tad līdz 2020. 
gadam latviešu skaits 50% robežu 
pārsniegs vēl divās pilsētās – Rīgā un 
Rēzeknē. Ap 2020. gadu starp lielajām 
pilsētām latvieši kā minoritāte būs 
vien Daugavpilī.

No augstākminētā izrietošās
prognozes nākotnei:

• Ja valsts turpinās īstenot un stip

rinās ģimeņu atbalsta pasākumus, 
tad var prognozēt, ka nākamajos ga
dos latviešu skaits pieaugs. 

• Cittautiešu skaits (tostarp PSRS 
okupācijas gados ieceļojušie) turp
mākajos gados turpinās samazināties 
zemās dzimstības un augstās emigrā
cijas dēļ. 

• Kopējais iedzīvotāju skaits vis
drīzāk turpinās samazināties, līdz 
latviešu dzimstības rādītāji spēs kom
pensēt straujo cittautiešu skaita sa
mazinājumu Latvijā.

• Valstij būtu nepieciešams no mo
nocentriskas attīstības pāriet uz po
licentrisku attīstību, lai izlīdzinātu 
sociālo plaisu starp Rīgas apkārtni un 
pārējo Latviju. Ja vidējais atalgojums 
visos valsts reģionos būtu līdzīgs, tad 
var prognozēt krietni lēnākus emigrā
cijas tempus nākamajos gados.

• Lai samazinātu kopējo iedzīvo
tāju skaita sarukumu un veicinātu 
latviešu skaita pieaugumu, valdībai 
būtu jāīsteno pasākumi latviešu re
emigrācijas veicināšanai.

• Ja nenotiks negatīvas izmaiņas 
valsts attīstībā, tad var prognozēt, ka 
tuvākajos desmit gados latviešu īpat
svars novados un pilsētās turpinās 
pieaugt. Līdz 2020. gadam latviešu 
īpatsvars 50% robežu pārsniegs Rīgā 
un Rēzeknē.

Iedzīvotāju izmainas 10 gadu laikā, Tautību īpatsvara izmainas 10 gadu laikā,
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2. attēls 3. attēls

Pilsēta Lat. sk. Cit. sk.
Rīga 2,63% 21,61%
Daugavpils 0,29% 22,72%
Jelgava 7,27% 20,82%
Jūrmala 1,01% 16,23%
Liepāja 4,05% 24,13%
Rēzekne 9,14% 23,88%
Ventspils 2,71% 21,46%
Rajons Lat. sk. Cit. sk.
Aizkraukles raj. 15,62% 34,45%
Alūksnes raj. 17,67% 33,15%
Balvu raj. 18,65% 40,30%
Bauskas raj. 4,82% 29,46%
Cēsu raj. 14,22% 35,75%
Daugavpils raj. 17,39% 25,90%
Dobeles raj. 13,00% 29,24%
Gulbenes raj. 15,89% 36,81%
Jelgavas raj. 0,63% 23,57%

Pilsēta Lat. % Cit. %
Rīga 5,33% 5,33%
Daugavpils 3,81% 3,81%
Jelgava 7,51% 7,51%
Jūrmala 4,17% 4,17%
Liepāja 5,85% 5,85%
Rēzekne 4,37% 4,37%
Ventspils 5,31% 5,31%
Rajons Lat. % Cit. %
Aizkraukles raj. 4,34% 4,34%
Alūksnes raj. 2,89% 2,89%
Balvu raj. 5,09% 5,09%
Bauskas raj. 5,47% 5,47%
Cēsu raj. 3,30% 3,30%
Daugavpils raj. 2,62% 2,62%
Dobeles raj. 3,88% 3,88%
Gulbenes raj. 3,41% 3,41%
Jelgavas raj. 5,97% 5,97%

Rajons Lat. sk. Cit. sk.
Jēkabpils raj. 12,77% 25,97%
Krāslavas raj. 23,38% 36,13%
Kuldīgas raj. 15,43% 34,68%
Liepājas raj. 16,28% 30,39%
Limbažu raj. 19,94% 35,59%
Ludzas raj. 19,25% 29,88%
Madonas raj. 17,11% 38,90%
Ogres raj. 2,57% 20,93%
Preiļu raj. 15,59% 18,96%
Rēzeknes raj. 18,66% 20,99%
Rīgas raj. 26,41% 8,40%
Saldus raj. 14,77% 35,08%
Talsu raj. 16,12% 34,17%
Tukuma raj. 9,65% 31,69%
Valkas raj. 20,19% 37,83%
Valmieras raj. 6,91% 27,73%
Ventspils raj. 15,26% 32,18%

Rajons Lat. % Cit. %
Jēkabpils raj. 3,51% 3,51%
Krāslavas raj. 4,55% 4,55%
Kuldīgas raj. 1,86% 1,86%
Liepājas raj. 1,92% 1,92%
Limbažu raj. 2,07% 2,07%
Ludzas raj. 3,44% 3,44%
Madonas raj. 3,05% 3,05%
Ogres raj. 4,43% 4,43%
Preiļu raj. 0,89% 0,89%
Rēzeknes raj. 0,71% 0,71%
Rīgas raj. 3,47% 3,47%
Saldus raj. 3,48% 3,48%
Talsu raj. 1,63% 1,63%
Tukuma raj. 3,39% 3,39%
Valkas raj. 3,63% 3,63%
Valmieras raj. 3,34% 3,34%
Ventspils raj. 1,85% 1,85%

Turpinājums no 6. lpp.



R.Dz: Nacionālā apvienība ir ne tikai 
partija, bet dzīvesveids, savā ziņā – liela 
ģimene. Kopā pavadām svētkus, sporto
jam, izglītojamies… Kas ir tie nepolitis
kie pasākumi, kas partijā un jaunatnes 
organizācijā, jūsu
prāt, varētu būt vairāk?

G.B: Talkas, eks
kursijas, semināri, 
pārgājieni, sporta 
spēles… vai varbūt 
pavisam kas cits?

   
Laura Dabare

tēvzemieša un vislatvieša starpā nav 
bijis domstarpību. Pats būtiskākais – 
Nacionālā apvienība ir sasniegusi lī
meni, ka brīžos, kad jāmobilizējas ko
pējam uzdevumam, nekādas robežas 
vairs nav aktuālas.

Ir reizes, kad arī jautājumos, kas var 
ievērojami ietekmēt valsts nākotni, 
uzskati gluži vienkārši atšķiras. Nesen 
bija fiskālās disciplīnas līgums, tagad 
tas ir eiro jautājums, agrāk – par iestā
šanos Eiropas Savienībā un NATO. Ja 
mēs redzam, ka nav iespējams panākt, 
ka domubiedru vidū šajos jautājumos 

Marta Kive – Ostrovska
Labdarības pasākumi. Tomēr, jāņem 

vērā, ka esam unikāls veidojums – 
dažādu mērķu vadīti cilvēki, kuri ir 
brīvprātīgi izvēlējušies dalību šajā 

organizācijā un apvienojušies kopīga 
lielākā mērķa vārdā, pārlieku liels 

uzsvars uz nepolitiskiem
pasākumiem rezultātā to var padarīt 

par brīvā laika klubiņu.
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Redaktore – Laura Dabare
Redkolēģija – Ināra Mūrniece,
   Ieva Holma,
  Ilze Bertāne,
  Dace Kalniņa,
  Laila Ozoliņa,
  Jānis Eglīts,
Makets –

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: Kaļķu iela 11, Rīga, 3.stāvs, LV1050
Reģistrācijas numurs: 40008162620
Konta numurs: LV41UNLA0050015877267
Banka: AS”SEB Banka”
Valūta: LVL
Mērķis: Ziedojums, Vārds, Uzvārds, pers. kods, dzīvesvieta.

Jaunieši atbild...

Nacionālās apvienības kontaktpersonas nodaļās un grupās

Turpinājums no 2. lpp.
L.D.: Ikdienā vērojot mūsu visu 

emocionālo sajūtu, strādājot ko 
pā TB/LNNK un „Visu Latvijai!” 
biedriem, redzam, kā savstarpējās 
robežas mainās, notiek pozicionē
šanās, ir iestājusies zināma lietu 
kārtība. Vai respektējam atšķirīgo 
mūsos, un vai šīm robežām vispār 
būtu jāizzūd?

R.Dz.: Cilvēks nevar pastāvīgi būt 
mobilizēts, īpaši miera apstākļos. Es 
liekuļotu, ja es teiktu, ka nekad kāda 

Dace Kalniņa
Jaunu biedru iesaistes  pasākumi – 

mums visiem nepieciešams
satikt vairāk cilvēku ārpus

partijas loka.

Valts Vīze 
Tomēr tieši iespēja padarīt Latviju 

tīrāku man līdz šim ir patikusi
vislabāk. Talkas noteikti vajadzētu 

rīkot biežāk! 

Raivis Zeltīts
Manuprāt, būtu apsveicami, ja

Nacionālā apvienība rīkotu
pārgājienus, piemēram, vadību 

uzņemas kāds, kurš uzaicina pārējos 
apciemot savu novadu.

RĪGA
Līdzpriekšsēdētāji:
Dainis Locis 29206628/dainislocis@inbox.lv
Ingus Kļaviņš 20269800/ingus@ingusklavins.lv
Pārdaugavas gr. vad. Ģirts Lapiņš
26601666/girts.lapins@gmail.com
Vidzemes gr. vad. Māris Zviedris
29179834/maris.zviedris@dabrokeri.lv
Centra gr. vad. Rūdolfs Grīnblats
28345356/rudolfs.grinblats@gmail.com
ZiemeļuLatgales gr.vad. Marta Kive-Ostrovska
28783347/kiiwe@inbox.lv
JN Rīgas nod. vad. Valts Vīze
29385879/epitets@gmail.com

VIDZEME
Vēlēšanu apgabala koordinators
Jānis Dombrava
29452463/ janis.dombrava@gmail.com
Jaunieši Jānis Eglīts
27019344/eglits.janis@gmail.com
Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadi
Egils Helmanis 29471174/ helmanis@oic.lv
Limbažu un Alojas novadi
Nod.vad. Ilze Dzintare
29262720/dzintarei@gmail.com
vietn. Jānis Zariņš
26045726/buzumbura@inbox.lv
Alojas novads vietn. Māris Možvillo
29107600/maris.mozvillo@gmail.com
Carnikavas nodaļa
Nod.vad. Daiga Kalnbērziņa
29412144/daiga.kalnberzina@gmail.com
vietn. Kristīne Aizpuriete
29722733/ kristine.aizpuriete@gmail.com 
Cesvaines novads
Aldis Krūmiņš 29475906/aldmaz@eapollo.lv
Cēsu novads
Ilze Kalniņa 29477742/ilze.kalninaa@inbox.lv
Garkalne Ieva Sprūde 28686181/ Ieva@cdi.lv
Baldones nodaļa (Baldones novads)
Jānis Eglīts 27019344/eglits.janis@gmail.com
Ķekavas nodaļa (Ķekavas novads)
Ieva Stefensena
26302411/ieva.stefensena@gmail.com 
vietn. Pēteris Bahurs
29373676/p.bahurs@gmail.com
Ikšķiles novada nodaļa
Uldis Zītars 29524416/uldis.zitars@inbox.lv
Jaunpiebalgas novada grupa Mārtiņš Auziņš
29609091/martinsauzins@gmail.com

visi domā vienādi, tad svarīgākais ir, lai 
šo situāciju neizmanto tie, kuri Latviju 
redz citādāk – Saskaņas centrs, dzenot 
ķīli mūsu pašu vidū, cenšoties sarīdīt 
brāli pret brāli. Spēja pieņemt vienotu 
lēmumu pat tad, kad viedokļi ir atšķirī
gi, liecina par organizācijas spēku.

L.D.: Noslēgumā vēlos jautāt, vai 
ir kas tāds, par kuru mums visiem 
ikdienas steigā piemirsies aprunā
ties un jūs vēlētos uzzināt jauniešu 
domas?

Jūrmalas nodaļa
Juris Griķis 29240288/jugris@inbox.lv
Jadviga Neilande 29152561/milaleila@inbox.lv
Lielvārdes nov. grupa
Juris Apsis 29560461/juris.apsis@inbox.lv
Saulkrastu novada nodaļa
Jānis Dambis 26599111/djanis@latnet.lv
vietn. Ervīns Grāvītis
29272405/ervins.gravitis@saulkrasti.lv
Siguldas nodaļa (Siguldas, Inčukalna, Sējas, 
Mālpils, Pārgaujas, Līgatnes, Amatas novadi)
Māris Zviedris
29179834 maris.zviedris@dabrokeri.lv
Gusts Dzenis 28770641/ gusts.dzenis@gmail.com
Siguldas novada grupa
Jānis Odziņš 29181749/janis@buvmeistars.lv
Mālpils novads
Jānis Mackus 29462926/janis.mackus@gmail.com
Gulbenes novads Arnolds Timma
22336368 arnolds.timma@gmail.com
vietn. Jānis Krieviņš
29444962 j.krievins@gmail.com
Madonas novads Marika Zeimule
29482064/marika.zeimule@inbox.lv
Salacgrīvas novads Sanita Taube
20241439/ sanita.taube@gmail.com
Babītes novads Ineta Kona 29996711
Raunas novads Kaspars Podnieks 29478636
Stopiņu novada nodaļa Aldis Grunde
29473102/aldis.grunde@gmail.com
Smiltenes nodaļa Nod.vad. Edgars Kalniņš
28676806/ edgars.kalnins8@inbox.lv
Nod.vad.vietn. Ilmārs Tanne
29324124/vancis4@inbox.lv
Salaspils nodaļa Aiga Vectīrele
29441727/aiga.amanda@gmail.com
Jānis Nebars 28643218/ janis.nebars@inbox.lv
Valkas novada grupa
Aivars Sjademe 29660985/aivarss@eapollo.lv
Valmieras nodaļa Jānis Ķirsis
26458564, 64731397 kirsis.janis@inbox.lv
Ādažu novada nodaļa
Arnis Ločmelis 29253588/sinral@inbox.lv
Mazsalacas nodaļa
(Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu novadi)
Andis Ruciņš 29605722/ andisru@inbox.lv
vietn. Māra Vīķe 26328034/maara.vike@inbox.lv
Mārupes nodaļa (Mārupes un Olaines novadi)  
Raivis Zeltīts 26033897/raiviszeltits@gmail.com
vietn. Juris Liepa
29404034/liepa.juris@inbox.lv

ZEMGALE
Vēlēšanu apgabala koordinatori:
Imants Parādnieks 29213131/imants@agni.lv
Jānis Tomels 22415888 / tomels@inbox.lv
Jaunieši Dace Kalniņa
28313832/dace.kalninja@gmail.com
Bauskas novada nodaļa
Raitis Ābelnieks 29673345/raabe@eapollo.lv
Vietn. Jānis Dūmiņš
28689794/janis.dumins@bauska.lv
Dobeles novada grupa
Aiva Sproģe 26528107/aiva.sproge@inbox.lv
Iecavas novada nodaļa Aivars Mačeks
26598086/aivars.maceks@iecava.lv
Vietn. Juris Krievs 26305533/juris@union.lv
Jelgavas nodaļa Līdzpriekšsēdētāji:
Hardijs Verbelis 29464594/hardijs54@inbox.lv
Roberts Šlegelmilhs
27523832/slegelmilhs@gmail.com
Ozolnieku novada grupa
Oskars Bērziņš 29413209/ozolnieki@gmail.com
Jēkabpils grupa
Jānis Zalaks janis_zalaks@inbox.lv
Renāte Lenša 26233225/kaliastra@gmail.com
Vietn. Gints Audzītis
28315265 / gintsaudzitis@inbox.lv
Jaunieši Guna Pērkone
28279673 /perkone.guna@gmail.com
Jānis Rubans
29952476/janis.rubans@gmail.com
Tukuma novada nodaļa
Ralfs Birķis 29241442/ralfs.birkis@inbox.lv
vietn. Inguta Menge
26982606/Inguta.menge@gmail.com
Krustpils nodaļa (Krustpils novads)
Gundars Kalve Krustpils nodaļas vadītājs
29267769/gundarskalve@inbox.lv
Mārtiņš Lazdāns
Krustpilss nodaļas vadītāja vietnieks
26196965 /mbirzites@inbox.lv

KURZEME
Vēlēšanu apgabala koordinatori:
Gaidis Bērziņš 29221371/gaidis.berzins@saeima.lv
Guntra Rinķe 29155557/guntragr@gmail.com
Jaunieši Laura Dabare
29855688/laura.dabare@gmail.com
Liepājas nodaļa (Liepājas pilsēta, Pāvilostas, 
Aizputes, Durbes, Vaiņodes, Priekules, Nīcas, 
Rucavas novadi) Gunārs Silakaktiņš
26566992/bitmets@gmail.com

Raivis Blumfelds
26378290/raivis.blumfelds@gmail.com  
vietn. Mārtiņš Ceriņš
29184839/kurmax@inbox.lv
Dundagas novada grupa Guntis Kļaviņš
26589033/guntis@dundaga.lv
Grobiņas novada grupa Juris Dabars
29293210/dabarsjuris@inbox.lv
Kuldīgas novada grupa Andris Upmalis
29135900/andris.upmalis@lau.lv
Nīcas novada grupa Aivis Tints
26170887/aivis.tints@inbox.lv
Priekules novada grupa Māra Dabare
29250926/mara.dabare@inbox.lv
Saldus novada nodaļa Uģis Feldmanis
27197200/ugis.feldmanis@saldus.lv
Jaunieši Sandis Gedominskis (Saldus jaunat
nes organizācijas nodaļas kontaktpersona)
29837578/gedominskis.sandis@inbox.lv
Talsu nodaļa (Talsu novads)
Ilze Indriksone 29287285/ ilziiite@inbox.lv
Vietn. Einārs Rekšņa
29433945/lailareksna@inbox.lv
Jaunieši Mārtiņš Toms Kuikulītis
28627484/mmmartinss@inbox.lv
Ventspils nodaļa
Māris Ganuss 29360995/marisg@apollo.lv

LATGALE
Vēlēšanu apgabala koordinatore
Inese Laizāne
26421583 / inese.laizane@saeima.lv
Jaunieši Ivo Brūvers
26315544 /ivo.bruvers@gmail.com
Aglonas novada grupa
Velta Paškevica 26281882/graveri@kraslava.lv
Daugavpils grupa
Arvīds Ratnieks 26356655/arvidsr@inbox.lv
Ilūkstes novada grupa
Viktors Cibuļskis 29744517, 65462996
Krāslavas novada grupa
Henrihs Zelčs 65622553
Līvānu novada grupa
Modris Mezītis 65342511
Preiļu novada grupa
Jānis Mūrnieks 29420589/dzilksne@inbox.lv
Rēzeknes nodaļa Līdzpriekšsēdētāji:
Ērika Teirumnieka
26443015 erika.teirumnieka@inbox.lv
29235941/maris.igavens@gmail.com 


