
Cienījamie lasītāji! Šis iz-
devums nav saistīts ar 

kādas konkrētas partijas 
interesēm. Tas ir pilsonisks 
aicinājums visiem Latvijas 
vēlētājiem mobilizēties Sa-
eimas vēlēšanām, kas šo-
reiz tiešām ir ļoti izšķirošas 
mūsu valsts liktenim!

Mēs visi atceramies ār-
kārtējo mobilizāciju, kad 
vienojāmies referendumā 
savas valsts valodas aiz-
stāvībai. Šobrīd ne tikai 
valodas, bet visas Latvijas 
valsts pastāvēšanu apdraud 
ārkārtīgi sarežģītā iekšpo-
litiskā un īpaši ārpolitiskā 
situācija. Tas, kas vēl nesen 
likās neiedomājams, ļauns 
murgs, tepat Ukrainā nu ir 
kļuvis par nežēlīgu īstenību, 
neprognozējamu asinspirti.

Arī Latvijā ir skaidri re-
dzami mēģinājumi provocēt, 
šķelt, sanaidot sabiedrību. 
Tas tiek darīts mērķtiecīgi, 
profesionāli un bezgala ci-
niski. Viens no galvenajiem 
šo manipulatoru mērķiem 
ir iedragāt ticību demokrā-
tiskai Latvijai, panākt, ka 
cilvēki nepiedalās vēlēšanās 

vai nobalso par bezatbildī-
giem populistiem. Pēc tam 
tiks izveidota koalīcija un 
valdība, kas jebkurā brīdī 
var pazudināt Latviju, ja ne 
šobrīd, tad pārskatāmā nā-
kotnē. Tādēļ var droši apgal-
vot – nepiedaloties Saeimas 
vēlēšanās, paliekot mājās, 

mēs patiesībā nobalsosim 
par politiķiem, kas drīzumā 
mums atņems mūsu mājas. 
To nedrīkstam pieļaut. Tādēļ 
ir jāmobilizējas – visiem jā-
iet un jābalso!

Šobrīd vairāk nekā jebkad 
mums ir nepieciešami politi-
ķi, kas ar skaidru, vēsu prā-

tu un stipru, nelokāmu garu 
spēs pienācīgi aizstāvēt Lat-
vijas intereses. Pārbaudīti, 
pieredzējuši un godprātīgi. 
Atšķirībā no valodas refe-
renduma šoreiz izvēle nav 
vienkārša un pašsaprotama. 
Daudzi ir apmulsuši un vī-
lušies. Tomēr arī šajā brīdī 

Četri Latvijas valsts nākotnei
izšķirīgi jautājumi

nedrīkstam nolaist rokas un 
padoties.

Šajā izdevumā mēs sa-
biedrībā pazīstamiem, cie-
nījamiem cilvēkiem esam 
uzdevuši četrus, mūsuprāt, 
vissvarīgākos jautājumus, 
kuru atbildes varētu Jums 
palīdzēt valsts nākotnei tik 
izšķirīgajā izvēlē.

- Kāpēc ir tik svarīgi pie-
dalīties un balsot Saeimas 
vēlēšanās?

- Kā izdarīt labāko izvēli?
- Ko nozīmē kārtējās jau-

nās, mazās partijas?
- Kādi ir nākamās Saeimas 

vissvarīgākie uzdevumi?
Mēs ceram, ka šīs atbildes 

palīdzēs meklēt un atrast pa-
reizo, labāko izvēli Saeimas 
vēlēšanās. Domājam kopā, 
rīkojamies kopā un tiekamies 
Saeimas vēlēšanās! Mūsu 
senči ticēja Latvijas idejai 
1918.  gadā un nepārstāja ti-
cēt arī skarbajos okupācijas 
gados. Tagad pienācis mūsu 
laiks nepadoties. Mobilizēties. 

Aicinājumu ir organizējis 
nodibinājums 

„Nākotnes fonds” ar 
SIA „Media Pasts” atbalstu

• KĀPĒC IR TIK SVARĪGI PIEDALĪTIES 
   UN BALSOT  SAEIMAS VĒLĒŠANĀS? 
• KĀ IZDARĪT LABĀKO IZVĒLI?
• KO NOZĪMĒ KĀRTĒJĀS JAUNĀS, MAZĀS PARTIJAS? 
• KĀDI IR NĀKAMĀS SAEIMAS
  VISSVARĪGĀKIE UZDEVUMI?

KĀPĒC IR 
TIK SVARĪGI 
PIEDALĪTIES UN 
BALSOT SAEIMAS 
VĒLĒŠANĀS? 

Ievērojot pašreizējo starp-
tautisko situāciju un po-

tenciālos apdraudējumus 
Latvijas valsts neatkarībai, 
Saeimas vēlēšanās piedalī-
ties šoreiz ir katra īpašs pie-
nākums  – lai balsojums ob-
jektīvi atspoguļotu visas lat-
viešu sabiedrības patriotisko 
noskaņojumu un nodrošinā-
tu to Latvijas valsts virzību, 
kādu esam iezīmējuši „trešās 
atmodas” gaišajos gados.

KĀ IZDARĪT 
LABĀKO 
IZVĒLI?

Ieteicams izvēlēties partijas, 
kuras konsekventi turpinā-
tu mūsu eiroatlantisko ceļu, 
taču vienlaikus nopietni do-
mātu arī par sociālo taisnī-
gumu, ražošanas attīstību 
un jo īpaši par mūsu intelek-
tuālā potenciāla kāpināšanu, 
gādātu par zinātni, inovāci-
jām, veselības aprūpi, spētu 
veidot mūsu iespējām atbils-
tošu sabalansētu budžetu. 
Protams, visi šie ieteikumi 
var šķist populistiski, tomēr 
līdzsvarota un taisnīga Lat-

vija vēl ir jāveido, esam tālu 
no tās. Svarīgi par deputā-
tiem ievēlēt gudrus cilvēkus.

KO NOZĪMĒ 
KĀRTĒJĀS 
JAUNĀS, MAZĀS 
PARTIJAS?

Dažu jauno, mazo partiju uz-
stādījumos atrodams arī šis 
tas vērtīgs, un šie ieteikumi 
būtu vēlāk iestrādājami un ņe-
mami vērā tām partijām, kas 
Saeimā iegūs vairākumu. Taču 
labāk neizniekosim savas bal-
sis, nododot tās par partijām, 
kuru izredzes pārvarēt barje-
ru ir niecīgas (nemaz nerunā-

jot par to, ka tas var nākt par 
labu Latvijas neatkarībai klaji 
naidīgiem spēkiem)! Nebūsim 
vientiesīgi un neticēsim nereā-
liem solījumiem.

KĀDI IR 
NĀKAMĀS 
SAEIMAS 
UZDEVUMI?

Galvenos uzdevumus jau ie-
skicēju iepriekšējā punktā. Vēl 
būtu jāpiebilst, ka mūsu uz-
devumu skaitā ir arī Latvijas 
aizsardzības spēju stiprināša-
na un cienīga sagatavošanās 
Latvijas simtgadei, kas ir di-
žens vēstures notikums.

JĀNIS STRADIŅŠ
akadēmiķis
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KO NOZĪMĒ 
KĀRTĒJĀS JAUNĀS, 
MAZĀS PARTIJAS?

Jaunās partijas ir vairākas. 
Lielākā daļa no tām ir pār-
liecinātas par vēlētāju muļ-
ķību, īso atmiņu vai vienal-
dzību attiecībā uz savu un 
valsts likteni, kaut reklāmās 
sola pretējo. Vēlēšanu rezul-
tāts rādīs, vai viņu līderu 
spriedums par tautu un sa-
biedrību kopumā ir pareizs.

KĀDI IR NĀKAMĀS 
SAEIMAS 
VISSVARĪGĀKIE 
UZDEVUMI?

Vissvarīgākais uzdevums ir 
atdot Latvijas pilsoņiem un arī 
tiem, kuri vēl domā tādi kļūt, 
ticību Latvijas valstij, demo-
krātijai, tiesiskumam, godīgai, 
caurspīdīgai politikai un tam, 
ka sabiedrība ir līdzdalīga un 
līdzatbildīga par savu neatka-
rīgo valsti. Svarīga ir kopības 
apzināšanās, aizsardzība, iz-
glītība un darba tikums, soli-
daritātes apziņa, kā arī dros-
me un griba. Jaunajai Saeimai 
jārada apstākļi, lai tas viss īs-
tenotos.

Sabiedrībai modri jāuz-
mana, lai netiktu ievēlēti tādi 
kandidāti, kuru vairāk vai 
mazāk slēptā devīze patiesī-
bā ir: „Vispirms sev, tad parti-
jai un, ja paliek pāri, tad val-
stij.” Nākamajai Saeimai no 
balsošanas mašīnas jākļūst 
par patiesu lēmēju – valsts 
un sabiedrības labā.

Anna Žīgure
rakstniece, tulkotāja, 
bijusī Latvijas vēstniece 
Somijā

KĀPĒC IR 
TIK SVARĪGI 
PIEDALĪTIES UN 
BALSOT SAEIMAS 
VĒLĒŠANĀS?

Šobrīd Latvija stāv uz ļoti 
bīstama sliekšņa, jo aptau-

ju rezultāti liecina, ka viena 
no lielākajām partijām līdz 
pat pēdējām brīdim nesaprata, 
vai Krima ir okupēta un kas ir 
kara dalībnieki Ukrainā. Šai 
partijai bijušas grūtības ap-
tvert arī to, ka 1940. gadā no-
tika Latvijas okupācija.

„Pateicoties” pašmāju 
veiklajiem zagļiem un Krie-
vijas propagandai, pama-
zām ir izdevies izrakt dziļu 
plaisu starp varu un sabied-
rību, un šis process uzņem 
arvien lielāku ātrumu. Ra-
dies iespaids, ka Latvija 
ir kādu grupu pārvaldīta 
valsts. Vēlētāji ir gandrīz 
noticējuši, ka tā dēvētie 
„reņģēdāji” vai nevalstiskās 
organizācijas vienalga ne-
spēs neko mainīt.

Iespējams, ka viena no šīm 
valdošajām grupām tiek vadī-
ta un finansēta no Kurzemes 
mežu puses, un tās līdzjutēji 
domā darām labu, patriotisku 
un pat nacionāli cildenu dar-
bu. Tomēr noziedzīgi un nego-
dīgi pamati ir ļodzīgi un nekas 
cildens uz tiem nevar rasties.

Mēs esam neatkarīgas 
valsts pilsoņi un varam pro-
cesus ietekmēt un mainīt to 
virzienu, ja vien paši ticam, 
ka valsts pastāvēs un plauks. 
Ja šī ticība būs sabiedrības 
lielākajā daļā, tad tā notiks, 
jo šādi brīnumi ir pieredzēti 
vairākkārt, piemēram, 1918. 
un 1991. gadā. Mums vēlreiz 
ir jānotic un pēc tam visai sa-
biedrībai jāķeras pie darba, 
uzsākot Lielo talku par Latvi-
jas atdzimšanu!

Iepriekšējā pieredze at-
jaunotajā Latvijā rāda, kā-
dos neceļos valsts var aiziet, 
ja sabiedrība atstāj lietas 
tikai Saeimas, valdības un 
ierēdņu pārziņā.

KĀ IZDARĪT 
LABĀKO IZVĒLI?
Tas nav viegli. Un tas 

nav grūti. Ja ir kāda partija, 
kuras nostādnēm principā var 
piekrist un kuras līdzšinējo 
darbu un politiķus lielās lī-
nijās var atbalstīt, tad par šo 
partiju vajag balsot. Par laimi, 
vēlētājiem ir ierocis  – laicīgi 
iepazīstoties ar kandidātiem, 
var pārdomāt, kuru darbība ir 
atbalstāma, kuru – ne.

1. 

2. 

3. 

4. 
KĀPĒC IR 
TIK SVARĪGI 
PIEDALĪTIES UN 
BALSOT SAEIMAS 
VĒLĒŠANĀS?

Skaidri jāapzinās, ka si-
tuācija šajās vēlēšanās 

ir ārkārtēja. Ir nepieciešama 
vispārēja garīga mobilizācija! 
Putina Krievija vairs neslēpj 
nodomu atjaunot totalitāro 
režīmu bijušajās padomju te-
ritorijās. Karš! Notiek reāls, 
noziedzīgs karš pret Ukrainu. 
Ja mēs nebūtu laikus iestāju-
šies NATO, iespējams, ka var-
darbība tiktu vērsta arī pret 

mums. Jā, mūs sargā NATO. 
Taču tā ir aizsardzība pret 
ārēju apdraudējumu. Iekšē-
jā drošība paliek mūsu pašu 
ziņā. Te nu drošības garants 
var būt tikai apzinīgi, Latvijas 
valstij lojāli cilvēki. Vēlētāji, 
kuri Saeimā ievēlēs tādus sa-
vus pārstāvjus, kas nelokāmi 
aizstāvēs Latviju gan politis-
ki, gan ekonomiski, gan hu-
manitāri. Diemžēl Latvijā ir 
ne mazums krievvalodīgo pil-
soņu, kuri dievina Putinu un 
slēpti vai neslēpti piekrīt viņa 
ideoloģijai. Putins ir starp-
tautiski definēts kā agresors, 
viņa darbības apdraud mieru 
visā pasaulē. Visticamāk, ka 
reiz pienāks laiks, kad viņu 
sauks pie atbildības par no-
ziegumiem pret cilvēci. Gan-
drīz neticami, ka Latvijā var 
pastāvēt partija, kam noslēgts 
līgums ar Putinu. Un tomēr 
Saskaņa tāda ir! Turklāt šai 
partijai ir visaugstākais rei-
tings!

Un jūs vēl šaubāties, vai 
doties uz vēlēšanām?! Katra 
jūsu balss ir svarīga! Katrs 
Latvijai uzticīgs cilvēks ir zel-
ta vērts. Lūdzu, apzinieties, 
cik svarīgas ir šīs vēlēšanas!

Māra Zālīte
dzejniece, dramaturģe,
 sabiedriskā darbiniece

KĀ IZDARĪT 
LABĀKO IZVĒLI? 
Pašlaik valstij va-

jadzīga iekšēja stabilitāte. 
Nevajadzētu eksperimentēt 
ar jaunradītām „sirsniņ-
partijām”, jo mēs nezinām, 
kas stāv aiz fasādes. Toties 
vajadzētu dūšīgi svītrot ārā 
kandidātus, kuri nav guvuši 
jūsu uzticību, un likt „plus” 
zīmes tiem, kas jums simpā-
tiski. Tam ir liela nozīme un 
ietekme. Tieši jūs ar saviem 
plusiem un mīnusiem veido-
jat īsto deputātu sarakstu ar 
galvgali un astes galu.

KO NOZĪMĒ 
KĀRTĒJĀS JAUNĀS, 
MAZĀS PARTIJAS? 

Mazās jaunpartijas ir tīrā ne-
laime. Tās gandrīz nekad ne-
sasniedz 5 % līmeni, bet savus 
divus trīs procentus salasa. 
Tās ir veltīgi izšķērdētas bal-
sis, kas atņemtas „normālām” 
partijām. Un tas savukārt nāk 
par labu politiskajiem preti-
niekiem. Bieži vien šīs partijas 
veido ambiciozi cilvēki, kuri 
vismaz priekšvēlēšanu laikā 
dabū pagozēties mediju saulī-
tē. Sīkpartijas, manuprāt, dis-
kreditē nopietnu politiku, vai-
rojot sabiedrības skepsi pret 
politiku kā tādu.

KĀDI IR NĀKAMĀS 
SAEIMAS 
VISSVARĪGĀKIE 
UZDEVUMI?

Saeimai bez ierunām jā-
palielina aizsardzības bu-
džets, jo nekas šobrīd nav 
svarīgāks par valsts un tās 
pilsoņu drošību. Saeimai 
jāpieņem tādi likumi, kas 
ļautu atbilstoši reaģēt uz 
mēģinājumiem destabilizēt 
situāciju valsts iekšienē. Kur 
lai ņem naudu? Ar likumdo-
šanas spēku beidzot ir jādod 
trieciens ēnu ekonomikai. 
Naudas Latvijā netrūkst, ti-
kai valsts neprot vai nespēj 
ievākt savu tiesu. Saeimai…

Ja ievēlēsim kvalitatīvu 
Saeimu, tad tā pati zinās, 
kas jādara!

1. 

2. 

3. 

4. 

KĀPĒC IR 
TIK SVARĪGI 
PIEDALĪTIES UN 
BALSOT SAEIMAS 
VĒLĒŠANĀS?

Šīs vēlēšanas ir īpašas ar to, 
ka pirmo reizi pēc neatka-

rības atgūšanas mūsu valsts 
pastāvēšanai ir reāli draudi. 
No ārpuses tos rada Putina 
Krievija, bet tikpat nopietns 
drauds ir izveidojies iekšpo-
litikā – partija Saskaņa kopā 
ar bezatbildīgu un varaskāru 
latviešu politiķu grupiņu varē-
tu iegūt vairākumu nākamajā 
Saeimā. No Saskaņas līdzši-
nējās darbības var secināt, ka 
viņi tad izveidotu Janukoviča 

tipa valdību, kas pamazām 
ievestu Latviju ekonomiskā 
haosā, pēc tam bruņotās sa-
dursmēs un beigās – karadar-
bībā, kā tas noticis Ukrainā. 
Atkal tiktu izpostīts viss, ko 
ar grūtu darbu 24 gados esam 
paveikuši. Tādēļ mums ir jā-
mobilizējas 12. Saeimas vēlē-
šanām un jāiet balsot. Tikai 
ar piedalīšanos vēlēšanās mēs 
varam apturēt promaskavis-
kās partijas – tieši tā, kā mo-
bilizējāmies referendumā par 
valsts valodu.

Ir ļaudis, kas ir neapmie-
rināti ar valdību, ar kādu 
partiju vai ar visām partijām. 
Tādās reizēs rodas vēlme savu 
protestu izteikt nebalsojot 
vai iemetot urnā tukšu ap-
loksni. Mīļie draugi, tā nekas 
nav panākams! Tāda lieta kā 
„nebalsot” nepastāv. Ja jūs 
nebalsosiet, tā vai tā tiks ievē-
lēti 100 deputāti un jūsu ne-
nodotā balss būs viena balss 
mazāk Latvijai. Ja Saskaņa 
iegūs, piemēram, 20 % no bal-
sīm, tad 20  % no jūsu balss 
tiks pieskaitīta viņiem. Šīs ne-
pielūdzamās patiesības dēļ jūs 

tomēr panāksiet vairāk, balso-
jot par kādu partiju, kas jums 
šķiet „mazākais ļaunums”, 
nekā neejot balsot vispār.

KĀ IZDARĪT 
LABĀKO IZVĒLI?
Vienīgais veids ir va-

dīties no tā, ko katra partija ir 
iepriekš darījusi. Īstā seja pa-
rādās darbos, nevis vēlēšanu 
solījumos. Atcerēsimies dažus 
faktus par trim latviskajām 
partijām, kas šobrīd ir Saeimā 
un droši vien tiks atkal ievēlē-
tas, – Vienotība, Nacionālā ap-
vienība un Zaļo un Zemnieku 
savienība. Mūsu vienīgā izvēle 
ir balsot par kādu no šīm trim.

Vienotība mūs izvilka no 
ekonomikas krīzes, drīzāk no 
valsts bankrota, kurā Latviju 
iegrūda Aināra Šlesera, Aigara 
Kalvīša un Ivara Godmaņa 
neapdomīgā rīcība. Tagad šie 
kungi atkal vēlas valdīt. Lai 
Dievs mūs pasargā no viņiem! 
Valsti no bedres izvilka trīs cil-
vēki, kurus es uzskatu par eko-
nomikas „sapņu komandu”, –  
Valdis Dombrovskis, Andris 
Vilks un Ilmārs Rimšēvičs.  

Vilis Vītols
uzņēmējs, 
„Vītolu fonda” dibinātājs

1. 

2. 

Un jūs vēl šaubāties, 
vai doties uz 
vēlēšanām?! Katra 
jūsu balss ir svarīga! 
Katrs Latvijai uzticīgs 
cilvēks ir zelta vērts. 
Lūdzu, apzinieties, 
cik svarīgas ir šīs 
vēlēšanas!

Ja mēs nebūtu 
laikus iestājušies 
NATO, iespējams, ka 
vardarbība tiktu vērsta 
arī pret mums. Jā, mūs 
sargā NATO. Taču 
tā ir aizsardzība pret 
ārēju apdraudējumu. 
Iekšējā drošība paliek 
mūsu pašu ziņā. Te nu 
drošības garants var būt 
tikai apzinīgi, Latvijas 
valstij lojāli cilvēki.



Mobilizācijas pavēste                                                                                                                                                       3 Mobilizācijas pavēste                                                                                                                                                       3

Oskars Puriņš
uzņēmējs, „Nākotnes fonda” 
izpilddirektors

Mēs Latvijā šobrīd dzīvo-
jam trauksmainā lai-

kā. Laikā, kuru neviens no 
mums negribēja piedzīvot  – 
kad Eiropas teritorijā un pa-
visam netālu no mums atkal 
dārd lielgabali un mirst ne-
vainīgi cilvēki. Kad lielā kai-
miņvalsts Krievija izmanto 
izmisīgas propagandas me-
todes, lai muļķotu savus un 
citu valstu iedzīvotājus un 
turpinātu nesodīti kurināt 
kara liesmas.

Tas daudziem liek atcerē-
ties vēsturi un aizdomāties 
par to, kas mums katram 
būtu jādara, lai tā neatkārto-
tos. Krievijas valdošajā elitē 
šobrīd ir pamodusies plēsē-
ja mentalitāte. Nevajag būt 
gaišreģim, lai redzētu, kas 
tai padomā. Un tomēr, pat 
visniknākais plēsējs nevēlas 
savainoties un savu upuri 
vienmēr izvēlas ļoti uzmanī-
gi – parasti tas ir kāds stipri 
vājāks.

Lai Latvija nekļūtu nevie-
nam par upuri, ir vajadzīgas 
divas fundamentālas lietas –  
spēcīga, nacionāli orientē-
ta Saeima un valdība, kas 
briesmu brīdī tīšuprāt vai 
apjukumā neskries plēsējam 

rīklē, un valsts aizsardzības 
spēki, kuri spēs mūs aizsar-
gāt līdz brīdim, kad atnāks 
palīdzība.

Lai mums būtu tāda Sa-
eima, ir jāpiedalās vēlēšanās 
un jābalso par tām partijām, 
kam rūp Latvijas, nevis citu 
valstu intereses. Un vienī-
gais reālais mūsu valsts mi-
litārais spēks, kuru attīstot, 
pieaugtu Latvijas aizsardzī-
bas spējas, ir Zemessardze.

Laikam ir tikai cilvēcīgi 
mēģināt grūtus uzdevumus 
uzvelt uz kāda cita pleciem 
un cerēt, ka kāds cits mūsu 
vietā sargās Latviju – varbūt 
kaimiņš, kāds latviešu zem-
nieks, kurš visu var panest, 
vai nezināms NATO karavīrs 
ar pārcilvēka spējām. Pace-
ļot savas nodurtās acis, mēs 
redzam, ka tikai mēs paši 
nesam vislielāko atbildību 
par mūsu tautas un valsts 
likteni un nedrīkstam ļaut 
kādam citam to darīt mūsu 
vietā! Šī atbildība pret Lat-
viju un mūsu tautu stāv pāri 
savstarpējām ķildām, partiju 
ķīviņiem un rūgtumam par 
to, ka ne viss Latvijā ir tā, 
kā mēs to vēlamies.

Zemessardze ir organizā-
cija, kas katram no mums 
dod iespēju uzņemties šo at-
bildību. Tā ir vieta, kur katrs 
patriotisks Latvijas iedzī - 

votājs var iegūt militārās 
iemaņas un sajust kopēju 
atbildības sajūtu par mūsu 
valsti. Zemessardze nav ti-
kai militāra organizācija, tā 
ir arī patriotisma un perso-
nīgās atbildības kalve. Ja 
aktīvo zemessargu skaits 
Latvijā būtu tuvāk 50, nevis 
5  tūkstošiem karavīru, tad, 
esmu pārliecināts, valstī 
valdītu pavisam cits patrio-
tisma un atbildības līmenis 
arī politiķu vidū. Šeit jāpie-
krīt Gaismas pils arhitektam 
Gunāram Birkertam, ka pat-
riotisms vairo drošību.

Šobrīd svarīgākais ir tas, 
ka Zemessardze mums dod 
iespēju apgūt iemaņas, kas 
tik ļoti bija vajadzīgas tiem 
ukraiņu puišiem, kurus ne-
vienam nebija laika apmācīt 
pirms došanās karā. Mums 
joprojām ir iespēja sagata-
voties, tāpēc izmantosim to! 
Un tad, visdrīzāk, mums šīs 
iemaņas nekad nevajadzēs 
pielietot.

Jāsaka gan – skatoties uz 
to, kā ir apgādāti Latvijas 
Nacionālie bruņotie spēki, 
mani pārņem šoks un ne-
izpratne. No vienas puses, 
varam apbrīnot mūsu aukst-
asinību, visus šos neatkarī-
bas gadus dzīvojot blakus 
Krievijai un esot faktiski 
bez armijas. No otras puses, 

piezogas šaubas par to, vai 
tā nav bijusi apzināta kait-
niecība no dažādu partiju 
un valsts augstāko amat-
personu puses, kā rezultātā 
Latvijai ir neliela, pavisam 
neliela profesionāla armi-
ja, kas bruņota ar viegliem 
strēlnieku ieročiem, un sa-
līdzinoši maza, vēl vājāk 
bruņota Zemessardze. Visu 
šo gadu laikā neatceros, ka 
Latvijas valsts būtu izrādī-
jusi patiesu ieinteresētību 
Zemessardzi paplašināt un 
pienācīgi apgādāt. Tikai ta-
gad, reālu militāro draudu 
ēnā un pēc sabiedroto at-
kārtotiem aizrādījumiem, 
mūsu valsts beidzot ir ga-
tava sākt domāt par armijas 
un Zemessardzes moder-
nizēšanu. Ar darbiem gan 
pagaidām pašvaki. Kamēr 
igauņi aizsardzībai tērē 2% 
no IKP, Latvijai šobrīd sanāk 
knapi 1%, un prasītos divus 
procentus solām tērēt ti-
kai 2020. gadā. Fantastiska 
aukstasinība no Latvijas pu-
ses, ņemot vērā ģeopolitisko  
situāciju...

Nākamajai Saeimai ir jā-
rīkojas ātrāk un noteiktāk, 
piešķirot finansējumu mūsu 
bruņotajiem spēkiem, it īpa-
ši Zemessardzei. Galu galā, 
neviens Latviju nav atbrī-
vojis no atbildības rūpēties 

par savu pilsoņu drošu dzī-
vi savā zemē un nodrošināt 
mums iespēju sevi aizstāvēt. 
Un nauda nav jāmeklē, to 
kādam atņemot vai ceļot no-
dokļus. Latvija to var viegli 
un bez problēmām aizņem-
ties. Ja vienā svaru kausā 
liekam Latvijas drošību un 
otrā – Latvijas parāda līme-
ni, kurš ir 4. zemākais starp 
Eiropas Savienības dalībval-
stīm, tad šīm lietām ir jābūt 
vismaz kaut kādā līdzsvarā. 
Citādi  – kurš nebaro savu 
armiju, agri vai vēlu dabūs 
barot svešu.

Lai nu kā, mūsu kopē-
jā atbildība sākas ar katru 
pašu. Mēs visi cīnāmies ar 
laika trūkumu un vēlamies 
pēc iespējas labāk savu lai-
ku izmantot. Esmu precējies, 
ar sievu audzinām divas 
mazas meitiņas. Esmu uz-
ņēmējs, kuram ir hobiji un 
dažādas intereses. Tomēr, 
runājot par nepieciešamību 
stāties Zemessardzē, esmu 
nolēmis rīkoties tieši tā! 
Mēs, draugu grupa 11  cil-
vēku sastāvā, šobrīd esam 
procesā, lai iestātos Zemes-
sardzes 17. pretgaisa aizsar-
dzības bataljonā. Aicinu arī 
visus citus būt patriotiskiem 
un apliecināt to ar darbiem. 
Zemessardzē jūs satiksiet 
savus domubiedrus!

Sargāsim Latviju – stāsimies Zemessardzē!

Lai arī ko teiktu viņu politis-
kie pretinieki, šiem trim cil-
vēkiem ir galvenie nopelni 
krīzes pārvarēšanā. Protams, 
viņiem blakus stāvēja latviešu 
tauta ar savu izturību, sīks-
tumu un situācijas izpratni. 
Par Vienotību runājot, atce-
rēsimies arī to, ka Eiropas 
Savienības atbalsts Latvijas 
lauksaimniecībai bija 731 mil-
jons eiro iepriekšējo septiņu 
gadu periodā. Ar Sandras 
Kalnietes koordinētu lobiju, ar 
lielu darbu un daudzu cilvēku 
iesaistīšanu šī summa nāka-
majam septiņu gadu periodam 
tika palielināta gandrīz par ve-
selu miljardu eiro – laikā, kad 
Eiropas Savienībā valda taupī-
bas režīms!

Tikpat droši var balsot 
par Nacionālo apvienību. Tā 
vienmēr Saeimā ir balsojusi 
tikai par Latvijas interesēm. 
Pavisam nesens piemērs tam 
bija balsojums par termiņuztu-
rēšanās atļauju izsniegšanas 
apturēšanu. Vienīgi NA nobal-
soja par šo likumprojektu. NA 
mūsu politikā ir „jaunās asi-
nis”. Raivis Dzintars, Imants 

Parādnieks, Einārs Cilinskis 
un daudzi citi pārstāv visīstā-
ko latvisko patriotismu. Pēdējā 
laikā partijai pievienojušies 
vairāki izcili, pieredzējuši po-
litiķi un politiķes. Nacionālā 
apvienība, it īpaši tās „Visu 
Latvijai!” daļa, ir bieži tiku-
si nepamatoti apsaukāta par 
ekstrēmistiem – tāpat kā visi 
ukraiņi, kas aizstāv savu val-
sti, tiek nomelnoti par fašis-
tiem. Ko tad ekstrēmu NA ir 
izdarījusi? Viņi tikai konsek-
venti aizstāv latviešu tautu.

Mūsu trešā izvēle ir Zaļo 
un Zemnieku savienība. 
Neapšaubāmi, tajā ir daudz 
labu cilvēku, piemēram, 
Guntis Belēvičs, Jānis Dūklavs 
un Raimonds Vējonis. Diem-
žēl partijai pieder arī politi-
ķi, kas izraisa nopietnas ba-
žas. Atļaušos atgādināt, ka 
Lemberga kungs ir atklāti pau-
dis naidīgu nostāju pret NATO 
un Grigules kundze, kaut ie-
vēlēta Eiropas Savienības par-
lamentā, ir nostājusies pret  
Eiropas Savienību. Viņa arī 
bija aktīva propagandiste 
pret eiro ieviešanu, bet NATO, 

Eiropas Savienība un eirozo-
na ir mūsu drošības balsti. 
10.  Saeimā, pirms prezidents 
Zatlers to atlaida, bija izveido-
jusies situācija, kurā Saskaņas 
Centrs kopā ar ZZS veidoja 
vairākumu, un, viņiem kopā 
balsojot, Saeima pieņēma vai-
rāk nekā 50 Latvijai nelabvē-
līgu lēmumu. Vai tas varētu 
atkārtoties?

KO NOZĪMĒ 
KĀRTĒJĀS JAUNĀS, 
MAZĀS PARTIJAS?

Mūsu šodienas situācija ir 
tik komplicēta, ka šīs sīk-
partijas ar savu piedalīšanos 
vēlēšanās negribot atbalsta 
Putina politiku. Tās sašķeļ 
latviešu elektorātu. Aptaujas 
rāda, ka neviena no tām ne-
tiks Saeimā, bet katra saņems 
kādu niecīgu procentu balsu. 
Diemžēl kopā tas būs jau no-
zīmīgs procents, kas Latvijai 
ies zudumā. Diezgan skaidri 
te vērojama Maskavas stra-
tēģija: vienots krievu elekto-
rāts, sašķelts – latviešu.

Sudrabas kundzes „No sirds  
Latvijai” ir pelnījusi īpašu ko-

mentāru. Šajā partijā ar tik 
romantiski patriotisko nosau-
kumu visskaidrāk redzams 
Maskavas iespaids. Milzīgā 
reklāma atgādina sekmīgo 
Grigules kundzes kampaņu. 
Abos gadījumos finansēju-
ma avoti nav īsti skaidri, bet 
varam nojaust, kas tie ir. Pati 
Sudrabas kundze intervijās ir 
paskaidrojusi, ka partija di-
bināta kāda Latvijai nedrau-
dzīgi noskaņota cilvēka dzī-
voklī. Tad viņas attiecības ar 
Krievijas amatpersonām un 
„Jauno Vilni”, pašas stāstītais, 
ka atvaļinājumus pavada tikai 
Krievijā... Kā valsts kontrolie-
re viņa vienmēr skaisti runāja, 
bet tas arī bija viss. Nebūtu 
arī saprātīgi pielaist pie valsts 
likteņa lemšanas personu, 
kas kādreiz ieņēmusi augstu 
amatu Parex bankā. Diemžēl 
vienādi vai otrādi šīs partijas 
piedalīšanās vēlēšanās ir izde-
vīga Maskavas plāniem. Ja tā 
neiegūs 5 % balsu, tad tomēr 
latviskajām partijām kaut kas 
būs atņemts. Ja tā tiks pāri 
barjerai, tad tas, ko esam re-
dzējuši, liek domāt, ka „No 

sirds Latvijai” savos balsoju-
mos pievienosies promaska-
viskajām partijām.

KĀDI IR NĀKAMĀS 
SAEIMAS 
UZDEVUMI

Varu tikai uzskaitīt tos liku-
mus, pēc kuriem ilgojas lielākā 
tautas daļa, kā tas dzirdams 
ikdienas sarunās. Cilvēki vēlas 
drošību un līdz ar to aizsar-
dzības budžeta paaugstinā-
šanu tagad, nevis pēc sešiem 
gadiem. Apzinīgie saprot, ka 
demogrāfijas problēma ir prio-
ritāra – nevaram bezdarbībā 
noskatīties, kā tauta izmirst, 
tādēļ ar steigu ir būtiski jāpa-
lielina atbalsts māmiņām un 
ģimenēm. Mazākumtautību 
bērnudārziem un skolām pa-
kāpeniski ir jāpāriet uz lat-
viešu valodu, sākot jau ar 
nākamo mācību gadu, nevis 
kaut kad nezināmā nākot-
nē. Krievijā ir krievu skolas, 
Latvijā – latviešu. Obligāti jā-
mazina nevienlīdzība, veicot 
izmaiņas nodokļu politikā. 

Uz redzēšanos Saeimas vē-
lēšanās!

3. 

4. 
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KĀPĒC IR 
TIK SVARĪGI 
PIEDALĪTIES UN 
BALSOT SAEIMAS 
VĒLĒŠANĀS?

Daudzi neseko līdzi poli-
tikai un nebalso, domā-

dami, ka viena balss tāpat 
neko nemainīs, vai vispār 
neredzot jēgu balsot. To-
mēr, arī ignorējot vēlēšanas, 
mēs tajās piedalāmies – jo 
atdodam savu balsi citiem, 
ar kuriem mums var būt 
pavisam pretēji uzskati. Ja 
mēs nebalsojam, tad uzti-
camies, ka citi balsotāji la-
bāk par mums saprot, kas 
vajadzīgs Latvijai. Tomēr 
līdzšinējo Saeimas deputātu 
darbi pierāda, ka bez mūsu 
katra līdzdalības vēlēšanās 
situācija labāka nekļūs, ti-

kai sliktāka. Jābalso tāpēc, 
lai mūsu Latvija nemainītu 
savu ģeopolitisko Eiropas 
virzienu uz Krieviju. Rīgas 
domes sastāvs un darbi lie-
cina, ka arī valdība varētu 
pārorientēties uz Krieviju, 
ja mēs katrs maksimāli tam 
nepretosimies, piedaloties 
vēlēšanās.

KĀ IZDARĪT 
LABĀKO IZVĒLI?
Jāseko līdzi galveno 

partiju Jāseko līdzi galveno 
partiju politiķu darbiem. Vi-
sām partijām var būt skais-
tas programmas, bet ne visi 
politiķi tās patiešām mēģina 
īstenot. Man personīgi ir sva-
rīga arī politiķu orientēšanās 
uz dzīvi Latvijā – piemēram, 
kur mācās viņu bērni? Kā 
zināms, daudzu Krievijas 
politiķu bērni Krievijā vairs 
nedzīvo. Ja uzzinu, ka politi-
ķi dzīvo pāri saviem oficiāla-
jiem ienākumiem vai tiem ir 
„vājības uz dārgām mašīnām 
vai jaunām sievietēm”, tad 
tādus svītrošu. Taču, uzzi-
not, ka politiķis dzīvo tepat 
kaimiņos, mēdz pārvietoties 
ar riteni, bet dārgas mašīnas 
vietā viņam ir jauka ģimene, 
tad sliecos likt plusiņu.

Šajās vēlēšanās mums 
nav grūta izvēle – es iesaku 
balsot par Nacionālo apvie-
nību, Vienotību, kā arī par 
dažiem ZZS politiķiem. Vi-
sas pārējās partijas diez vai 
stiprinās Latviju.

KO NOZĪMĒ 
KĀRTĒJĀS JAUNĀS, 
MAZĀS PARTIJAS?
Lai arī cik cēli un pa-

reizi var likties dažu jauno 
sīkpartiju nodomi, tomēr ne-
iesaku tās atbalstīt. Jāapzi-
nās, ka par Saeimā neiekļu-
vušām sīkpartijām nodotās 
balsis ir ne tikai zaudētas – 
tās taču tiek sadalītas starp 
citām partijām, kas iegūst 
visvairāk balsu. Paradok-
sāli, bet iznāk, ka, balsojot 
par patriotiskiem sīkpartiju 
politiķiem, mēs būtībā stip-
rinām Saskaņas pozīcijas!

KĀDI IR NĀKAMĀS 
SAEIMAS 
VISSVARĪGĀKIE 
UZDEVUMI?

Manuprāt, vissvarīgākie uzde-
vumi ir divi. Pirmais: strau- 
ji stiprināt Latvijas aizsar-
dzības spējas un vispirms –  
īpašus radarus un ieročus 
pret Pleskavas apkārtnē  

izvietotajiem Krievijas heli-
kopteriem, kā arī stiprināt 
un apbruņot Zemessardzi. 
Zinot, ka šie helikopteri tiks 
notriekti un „zaļie vīriņi” 
neitralizēti jau ierašanās 
brīdī, Putins būs spiests tos 
nekad neizmantot.

Otrs uzdevums ir mazi-
nāt līdzšinējo straujo naba-
dzības pieaugumu ģimenēs 
ar vairākiem bērniem. Lai 
vairāki bērni ģimenē neradī-
tu nabadzības risku, mums 
nepieciešams daudz lielāks 
atbalsts – vismaz Igaunijas 
līmenī. Tāda bērnus atbals-
toša politika ļaus izbeigt 
ilgstošo izmiršanu un no-
drošinās latviešu vairāku-
mu Latvijā arī pēc gadsim-
ta. Pirms vairākiem gadiem, 
kad Saeimā atsāka darbu 
Demogrāfijas apakškomisi-
ja, es biju skeptisks par tās 
spēju ietekmēt valsts politi-
ku. Taču tagad esmu savas 
domas mainījis, jo esmu 
pārliecinājies, ka Saeimas 
Demogrāfijas apakškomisija 
Imanta Parādnieka vadībā ir 
patiešām spējusi panākt la-
bus rezultātus – minimālās 
māmiņalgas dubultošana 
un pagarināšana, bērnudār-
zu rindu risinājums, neap-

liekamā minimuma par bēr-
niem palielināšana un citi 
uzlabojumi ir atsaukušies 
arī uz jaundzimušo skaitu – 
jau trešo gadu Latvijā vēro-
jams dzimstības pieaugums. 
Iesāktais darbs jāturpina, 
līdz arī Latvijā būs sasniegti 
ES vidējie 2,5 % no IKP iegul-
dījuma, atbalstot ģimenes ar 
bērniem.

Daži iebildīs – ne aizsar-
dzībai, ne bērniem mums 
nepietiek naudas... Tās ir at-
runas, kam cauri spīd politis-
kās gribas trūkums. Vai tad 
fiskālā disciplīna un bezdefi-
cīta budžets ir svarīgāki par 
Latvijas drošību un nākotni? 
Ja 2020. gadā Latvijas parāds 
palielināsies līdz kādiem 50 % 
no IKP, tas joprojām būs sa-
mērā zems Eiropas kontekstā. 
Bet mēs būsim nodrošināju-
ši savas valsts aizsardzības 
spēju, lai iespējamā uzbru-
kuma draudi maksimāli tiktu 
mazināti. Ja mēs savas valsts 
aizsardzības nepieciešamību 
augstu nevērtējam un atļau-
jamies gadiem ilgi nepildīt so-
lījumus veltīt tai vismaz 2 % 
no IKP, vai mums ir morālas 
tiesības lūgt, lai par to rūpē-
jas citu valstu nodokļu mak-
sātāji?

Ilmārs Mežs
demogrāfs

KĀPĒC IR 
TIK SVARĪGI 
PIEDALĪTIES UN 
BALSOT SAEIMAS 
VĒLĒŠANĀS? 

Pirms vēlēšanām vaja-
dzētu atgādināt sev un 

citiem, ka, nepiedaloties vē-
lēšanās, matemātiskais re-
zultāts ir, ka tomēr piedalā-
mies. Tikai savu izvēli esam 
atdevuši citu rokās. Citu 
vēlētāju izvēle tieši iespai-
do arī tos, kuri atsakās pie-
dalīties vēlēšanās. Svarīgi 
apzināties un nepalaist vējā 
to varu un ietekmi uz valsts 
un katra cilvēka dzīvi, ko de-
mokrātija ieliek vēlētāju ro-
kās vēlēšanu dienā. Dzīvot 
demokrātijā nozīmē apzinā-
ties katra pilsoņa atbildību 

par valsti. Atmetiet domu, 
ka „mana balss jau tur neko 
neiespaido”! Latvijā ir sva-
rīga katra vēlētāja izvēle, tā 
nosaka, kādā virzienā attīs-
tīsies mūsu valsts. Cīņa par 
demokrātisku un tiesisku 
valsti ir ilgstoša. Mūsu do-
mās izauklētā ideālā valsts 
vēl tikai top, tā veidosies 
vēl ilgi mūsu izvēles dienās, 
kad ejam balsot par Saeimas 
deputātu kandidātiem. Lat-
vija, kādā vēlamies dzīvot, 
top ar katru mūsu izvēli vē-
lēšanās. Tā ir svarīgākā cīņa 
par Latviju, kurā mēs katrs 
piedalāmies.

KĀ IZDARĪT 
LABĀKO IZVĒLI?
Jebkura nācija top 

ideju cīņu grūtībās. Par nā-
cijas briedumu liecina apdo-
mīga politisko partiju līdz-
šinējās darbības analīze. 
Atbildība par valsti nozīmē 
arī garāku atmiņu – runājiet 
un apspriedieties ar ģime-
ni, radiniekiem, kaimiņiem. 
Sarunās mēs iemācāmies 
vērtēt un novērtēt politisko 
partiju solīto un sasniegto. 
Latvijas vēlēšanu sistēma 
nav pilnīga, taču izmanto-
sim tās priekšrocības, kādas 
ir. Mums ir iespēja pievilkt 
krustiņu vai dod mīnusu 

tiem deputātiem, kuri attais-
nojuši vai pievīluši mūsu uz-
ticību. Lai arī partiju listes 
piedāvā savu deputātu kan-
didātu izkārtojumu, mums 
ir iespējams to nopietni ie-
tekmēt. Novērtēsim šo iespē-
ju! Aizmirsīsim neveiksmes 
mantru „viņi visi ir vienā-
di...”. Atcerēsimies, ka Saei-
ma ir mūsu sabiedrības spo-
gulis. Ja mums nepatīk tas 
sastāvs, kas parādās Jēkaba 
ielas namā, tad tas ir signāls 
nopietni padomāt, kāpēc mēs 
izvēlamies vienus un tos pa-
šus kandidātus? 4.  oktobra 
vēlēšanās ir liela bīstamība, 
jo viena no partijām pēkšņi ir 
pievienojusi sev sociāldemo-
krātu partijas apzīmējumu. 
Tas ir bīstami, ja aizmirstam 
un negribam apzināties, ka 
mūsu valsts parlamentā ir 
partija, kas nevēlas brīvu un 
demokrātisku Latviju.

KO NOZĪMĒ 
KĀRTĒJĀS 
JAUNĀS, MAZĀS 
PARTIJAS?

Kārtējās mazās partijas 
pirms vēlēšanām Latvijā ir 
tā pati politiskās bērnības 
slimība. To izslimosim, kad 
Latvijā būs nostiprinājies 
tiesiskums un viltus parti-
jām vairs nebūs elektorāta. 

Mēs esam politiski jauna 
nācija, ideju cīņa vēl nav 
galā, mēs esam ceļa vidū, 
līdz iegūsim Saeimā plašu 
politiskās dzīves pārstāv-
niecību. Tāpēc ir tik svarī-
gi apzināties, ka politiskā 
dzīve sākas ar idejām, – ne 
tikai tās formulēt, bet arī 
konsekventi realizēt. Mazās 
partijas ir atsevišķu cilvēku 
ambīcijas. Atdodot savu bal-
si par tām, mēs izniekojam 
savu varu ietekmēt Latvijas 
nākotni. Politika ir sarežģī-
ta profesionālās darbības 
sfēra, tāpēc svarīgi deleģēt 
šim darbam altruistiskus un 
godīgus cilvēkus. Mazajās 
partijās redzam personības, 
kuras nespēj strādāt lielā 
komandā. Taču politika ir 
komandas darbs.

KĀDI IR NĀKAMĀS 
SAEIMAS 
VISSVARĪGĀKIE 
UZDEVUMI?

Pirmais. Valsts drošības no-
stiprināšana. Ne tikai valsts 
aizsardzības militārās spē-
jas. Valsts aizsardzība sais-
tīta arī ar iekšējo drošību, 
pilsoņu gatavību aizstāvēt 
savu valsti. Patriotisms nav 
tikai demonstratīvas frāzes, 
bet gan gatavība aizstāvēt 
savu valsti, maksāt nodok-

ļus un redzēt, kā tie tiek iz-
lietoti.

Otrais. Pie kopējiem pasā-
kumiem svarīgi novērtēt SAB 
un Drošības policijas dar-
bības atbilstību pašreizējai 
politiskajai situācijai Eiropā. 
Atrisināt KNAB darbības pa-
matprincipus – valsts nozag-
šana sākas ar korupciju.

Trešais. Saeimai un nā-
kamajām valdībām ir vairāk 
jāizmanto sociālie resursi 
– tā ir varas un sabiedrības 
distances mazināšana. Poli-
tiskiem līdzekļiem jātiecas 
pēc sociāli taisnīgas taut-
saimniecības. Rūpes par ģi-
menēm ar bērniem – Latvijas 
nākotne ir ģimenēs, kurās 
aug bērni. Jāveicina ģime-
nes pirmā mājokļa un citas 
ģimeņu un bērnu valsts at-
balsta programmas.

Ceturtais. Latvijā ir uzņē-
mējdarbībai labvēlīga vide, 
tomēr paliek atklāts jautā-
jums – kāpēc rodas tik maz 
jaunu darba vietu? Nepie-
ciešams pētīt apstākļus, kas 
traucē ienākt valstī drošām 
investīcijām.

Piektais. Jāstiprina valsts 
pieņemtā integrācijas prog-
ramma, lielāka vērība jā-
velta izglītības sektoram un 
valsts ārlietu politikas reali-
zācijai.

Dagmāra 
Beitnere-Le Galla
Dr. sc. soc., LU Filozofijas 
un socioloģijas institūta 
vadošā pētniece

1. 
2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Izdevējs: nodibinājums „Nākotnes fonds” un SIA „Media Pasts” | foto no personīgā arhīva, www.foto.lu.lv, www.lza.lv


