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PRET pārkrievošanu! Vienkārši un izšķiroši.

Ja valsts vadītāji šajos vairāk nekā
divdesmit neatkarības gados būtu mērķtiecīgi veidojuši latvisku Latviju, šodien
referendums par pārkrievošanu nenotiktu. Ja soli pa solim nenotiktu piekāpšanās
valodas, pilsonības, izglītības un līdzīgos
jautājumos, diez vai kāds uzdrošinātos
musināt Latvijas iedzīvotājus vērsties pret
Latvijas valsts pamatiem. Un ja mēģinātu, tam nesekotu tik liels pilsoņu skaits.
Esam atkāpušies jau tik tālu, ka aiz
muguras soļa attālumā ir bezdibenis,
kurā var pazust viss, par ko latvieši kopš
neatminamiem laikiem cīnījušies. Jau
tiek organizēts nākamais referendums
par automātisku pilsonību visiem, kura
pozitīvam iznākumam tik liels „par” balsotāju skaits vairs nav vajadzīgs. Ja pēkšņi
piešķirtu pilsonību visiem, tad arī rezultāts valodas referendumā varētu nozīmēt
oficiālas divvalodības ieviešanu.
Nezinu, kādiem vārdiem visskaidrāk
un saprotamāk pateikt – ir pēdējais brīdis
pārtraukt piekāpības un iztapības paražu.
Jāliek saprast katram Latvijas cilvēkam
– latviešu valodu aizskart ir aizliegts.
Tas mums ir tāds pats svētums kā mūsu
mātes vai bērni. Latviešu valodas dzīvība
Latvijā nozīmē arī pašas Latvijas dzīvību.
Nebūs citas iespējas to saprast.
Mīti par referendumu
Par to, ka būs referendums uzzinājām
barikāžu piemiņas dienā. Simboliski, jo
pats referendums nozīmē jaunas barikādes, kur katram no mums jāizvēlas, kurā
pusē nostāties. Tie, kas barikāžu viņā
pusē, mērķtiecīgi izplata dažādus mītus,
lai maldinātu mūs un padarītu sev labvēlīgāku referenduma iznākumu. Ir būtiski
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ne tikai pašiem saprast šo mītu absurdumu, bet arī prast to pamatot un paskaidrot iespējami vairāk citiem līdzpilsoņiem.
Apkopoju, manuprāt, populārākos un
kaitīgākos mītus, ar kuriem mūs cenšas
mānīt, un pamatoju, kāpēc tie uzskatāmi
par greiziem.
Mīts: Referendumā neesot nozīmes
piedalīties, jo nepieciešamo „par” balsu
skaitu divvalodības atbalstītāji tik un tā
nesasniegs.
Atspēkojums: Šajā referendumā ir
svarīgi politiski sagraut pretvalstisko ideju paudējus un to tagad var izdarīt tikai
ar lielu „pret” balsu pārsvaru. Ja tas neizdotos, tad referenduma autori to starptautiski un iekšpolitiski skaidrotu kā divvalodības idejas uzvaru. Viņi teiktu, ka
vairums no tiem, kam par šo jautājumu
vispār ir interese, balsojuši „par”. Tas iedrošinātu Latvijas pārkrievošanas piekritējus un pavērtu viņiem krietni lielākas
iespējas šo mērķu reālā piepildīšanā.
Mīts: Referendumā neesot jāpiedalās,
jo tas ir prettiesisks.
Atspēkojums: Referendumā jāpiedalās tāpēc, ka balsu sadalījuma rezultāts
nesīs ļoti būtiskas politiskas sekas. Tas
būs neatkarīgi no tā, vai tiesa šo referendumu atzīs par prettiesisku. Tā prettiesiskumu Nacionālā apvienība cenšas pierādīt Satversmes tiesā, lai šādi uzbrukumi
valstij vairs nevarētu atkārtoties. Taču
spriedums būs tikai pēc referenduma, tāpēc 18. februārī Latvijas pilsoņu politiskā
griba ir jāpauž nepārprotami.
Mīts: Divvalodība neapdraudot latviešu valodu, jo latviešu valodas valstiskais statuss saglabātos.
Atspēkojums: Ja krievu valodai piešķirtu valsts valodas statusu,
Latvijā varētu
brīvi iztikt bez
latviešu valodas zināšanām.
Jau tagad, kad
formāli latviešu
valoda ir vienīgā valsts valoda,
bieži
latvietis
bez svešvalodas
zināšanām nevar saņemt pilnvērtīgu apkal-
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pošanu, saprotamu
publisko informāciju un sadzīvisku
saziņas komfortu.
Iestājoties formālai
divvalodībai, Latvija
atgrieztos situācijā,
kad bez krievu valodas zināšanām latvietis nevarētu pilnvērtīgi piedalīties
aktīvā sociāli ekonomiskā dzīvē. Krievu
valoda nostiprinātos kā vienīgā reālā
valsts valoda, kas
nonāktu pretrunā ar
Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu.
Mīts: Balsošana
„pret” esot „krusta
karš” pret krieviem.
Atspēkojums: Ir
virkne sabiedrībā zināmu krievu un citu
tautību pārstāvju,
kas aicina referendumā balsot „pret”.
Tas nav balsojums pret krieviem, bet pret
Latvijas pārkrievošanu. Tā ir būtiska atšķirība. Latvijas pārkrievošana nevar būt
pieņemama nevienam, kurš saprot Latvijas kā valsts pastāvēšanas nozīmi. Nacionālā apvienība vienmēr ir bijusi par
sabiedrības saliedētību, bet saliedētībai
jānotiek uz latviešu valodas un kultūras
kā kopēju valsts vērtību bāzes.
Mīts: Divvalodības referendumu esot
izraisījusi ideja par pāreju uz mācībām
latviešu valodā.
Atspēkojums: Tas ir absurds mīts,
ko apzināti izplatījuši pārkrievošanas
atbalstītāji. Pirmkārt, referenduma organizatori (Lindermans un Osipovs) jau
vairāk nekā desmit gadus aktīvi iestājas
par divvalodības ideju. Šis uzskats nav
radies tikai tagad. Otrkārt, divvalodības
kampaņas organizēti tiek īstenotas arī
citās valstīs (Dienvidosetija, Ukraina),
kur nav bijusi ne Nacionālā apvienība, ne
priekšlikumi par skolām. Tā ir koordinēta ārvalstu darbība, kas tiek īstenota ar
vietējiem aģentiem. Patiesais referenduma cēlonis ir divdesmit gadu nesekmīgā
integrācijas politika un atkāpšanās na-

cionālajos jautājumos. Tā ir brūce, kuru
Nacionālā apvienība gan ir atsegusi, bet
radījuši to ir līdzšinējie valsts vadītāji.
Mīts: Referendums esot tikai par valodu.
Atspēkojums: Referendums nav tikai
par valodu, tā ir cīņa par varu. Referenduma autori necer ar tautas nobalsošanas palīdzību divvalodību panākt tūlīt.
Viņiem būtiski vairot divvalodības idejas
atbalstītāju skaitu, mobilizēt un iedrošināt tos, kā arī dot cerības, ka šī ideja ir
piepildāma. Tas stiprinātu Latvijai nedraudzīgo spēku politiskās pozīcijas un
ļautu uz lielo prasību fona gūt mazākas
uzvaras nacionālajā jomā, piemēram,
pilsoņu skaita pieaugumu. Katra šāda uzvara stiprina, piemēram, Saskaņas centra
politisko svaru un tuvina to arī lielāku
– ar neatkarīgu Latviju nesavietojamu –
mērķu sasniegšanai.
Vienīgā pareizā un Latvijai iespējamā
izvēle referendumā – PRET pārkrievošanu!
Raivis Dzintars
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”- TB/LNNK līdzpriekšsēdētājs

Nākošais referendums var būt par
Latvijas pievienošanos Krievijas federācijai!
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Daži argumenti, kādēļ jābalso “PRET”
„Tieši baltkrievu valodas saglabāšana
ne tikai Latvijā, bet arī pašu baltkrievu etniskajā dzimtenē ir būtiska problēma. Latvijā tikai retā baltkrievu ģimenē runā šajā
valodā, pamatā izmanto krievu valodu, kas
līdzās baltkrievu valodai Baltkrievijā atzīta
par oficiālu valsts valodu un daudzviet dominē pār pamatvalodu. Tas nav noslēpums,
tāpēc mēs savu skolu lolojam un uzturam kā
tādu pērli. Ja gribat zināt, kas var notikt ar
latviešu valodu, ja Latvijā par otru oficiālo
valodu atzīs krievu valodu, paskatieties uz
baltkrieviem!”
Rīgas Baltkrievu pamatskolas direktore
Anna Ivane
Baltkrievija ir viena no pirmajām padomju bloka valstīm, kura veica izmaiņas
valodas likumā, ieviešot divas valsts valodas. Šodien baltkrievu valoda ir retums, jo
krievu valoda ir ņēmusi virsroku. Līdzīgs
stāsts par krievu valodas dominanci ir novērojams Piedņestrā, kur krievu valoda ir
nostiprināta kā valsts valoda. Krievu valodas telpas paplašināšana ir stratēģiski svarīgs maigās varas ierocis Krievijas arsenālā.
Šis ierocis ir izmantots ne vienu reizi vien,
lai ietekmētu kādas citas valsts iekšpolitiku
un suverēnu pastāvēšanu.
Krievija savās attiecībās ar Latviju krievu valodas statusu un pilsonības automātisku piešķiršanu ir aktualizējusi jau kopš
1992.gada, kad Latvija bija atguvusi neatkarību. 2000. gada sākumā, līdz ar Putina
nākšanu pie varas, tika apstiprināti vairāki
drošības un ārpolitikas pamatdokumenti,
kuros tiek skaidri norādīts, ka krievu valodas un krievu tautiešu stāvokļa nostiprināšanai bijušajās Padomju Savienības republikās tiks pievērsta pastiprināta uzmanība.
Gan Krievijas Nacionālās drošības koncepcija, gan Ārpolitikas koncepcija īpaši uzsvēra šos jautājumus un saistīja tos ar jebkura
cita veida sadarbību ar kaimiņvalstīm. Tā,
piemēram, tika norādīts, ka obligāts priekšnosacījums sekmīgai sadarbībai ar Baltijas
valstīm ir „Krievijas interešu cienīšana,
tostarp svarīgākajā jautājumā par krievva-

lodīgo iedzīvotāju tiesību ievērošanu”. Šīs
politikas realizāciju mēs visspilgtāk varam
atcerēties 2004.gadā, kad notika mēģinājums pāriet uz apmācību valsts valodā.
2011.gadā Gruzijas separātiskajā reģionā Abhāzijā krievu valoda tika nostiprināta
kā valsts valoda un 2011.gada 13. novembrī Gruzijai okupētajā Dienvidosetijā notika referendums, kur krievu valodai arī
tika piešķirts valsts valodas statuss. Savukārt Ukrainā notiek parakstu vākšana par
krievu valodas statusa piešķiršanu krievu
valodai. 2012.gada 18.februārī Latvijā notiks referendums par valsts valodas statusa
piešķiršanu krievu valodai. Jāpiemin, ka arī
Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā tiek vākti paraksti, lai padarītu krievu
valodu par darba valodu. Šajā kontekstā
ir tikai saprotams, ka šo Krievijas realizēto ārpolitiku nav izraisījusi Nacionālā apvienība ar parakstu vākšanu par pāreju uz
apmācību valsts skolās valsts valodā. Tā ir
vienota Krievijas ārpolitika, lai paplašinātu
savu ietekmes telpu. Tomēr mums ir skaidri
jāpasaka, mēs esam PRET Latvijas pārkrievošanu.
Ir vēl vairāki argumenti, kuri nešaubīgi
norāda, ka mums nav vajadzīga divvalodība. Katru gadu krievu skaits Latvijā ievēro-

du. Ja viņi to nav spējuši, tad tā ir šo cilvēku
problēma.
Lieliski varam apzināties, ka patiesie
referenduma iniciatori vēlas panākt krievu
valodai ES oficiālās valodas statusu, kas viņiem izdotos, ja vienā ES dalībvalstī krievu
valoda kļūtu par oficiālo valsts valodu. Tomēr, ja šis ceļš neizdodas, der atcerēties, ka
jau 2011.gada jūlijā D. Rogozins, kurš tolaik pildīja Krievijas vēstnieka NATO pienākumus, paziņoja, ka no 2012.gada aprīļa
spēkā stājas likuma labojumi, kas ļautu ES
pilsoņiem iniciēt un sagatavot lēmumprojektus, kurus izskatītu Eiropas Parlaments.
Viņš pieļāva, ka varētu sapulcēt cilvēku
grupu, kuri ir ES pilsoņi un krievi, un izveidot pilsoņu komiteju, kas pieprasīs, lai
krievu valoda tiek atzīta par oficiālu valodu
Savienībā. Jāpiebilst, ka tas ir tieši tas, ko T.
Ždanoka tagad vēlējās īstenot.
Ikvienam latvietim ir svarīgi apzināties,
ka ikvienu balsi, kura nebūs nodota pret
divvalodību, Krievija izmantos informatīvajā karā nākotnē. Jo lielāka būs „pret’’ balsu proporcija, jo bezspēcīgāki būs Krievijas
argumenti starptautiskajā sabiedrībā.
Tomēr pats nozīmīgākais ir atcerēties,
ka Latvija ir vienīgā valsts visā pasaulē, kur
latviešu valoda un kultūra var attīstīties.

„Ikvienam latvietim ir svarīgi apzināties, ka ikvienu balsi, kura nebūs nodota pret divvalodību, Krievija izmantos informatīvajā karā nākotnē.”
jami samazinās, 11 gadu laikā krievu skaits
Latvijā ir samazinājies par 150’000. Tajā
pašā laikā referenduma iniciatori nav aprēķinājuši, cik miljonus latu izmaksātu visu
dokumentu, informatīvo materiālu, mācību grāmatu u.tml. gatavošana divās valodās. Noliksim malā faktu, ka vislielākais
parakstu skaits procentuāli par divvalodību
tika savākts Latvijas cietumos. Tomēr ņemsim vērā, ka Latvijā dzīvojošajiem cittautiešiem gan izglītības iestādēs, gan ar dažādu
programmu starpniecību ir bijusi lieliska
iespēja 20 gadu laikā iemācīties valsts valo-

Zeme, kur mūsu senči ir dzīvojuši un kopuši tūkstošiem gadu. Tauta, kuru aizstāvot
asinis ir lējuši mūsu drosmīgākie vīri. Tā ir
mūsu Latvija, kur latviešu tautai un latviešu
valodai būs jāplaukst tūkstošiem gadu! Mēs
pārvarēsim šo vēsturisko pārpratumu un
nobalsosim PRET divvalodību!

izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību
valsts valodā. Pamatizglītība ir obligāta.”
Likumprojekta pārejas noteikums paredzēja, ka ar 2012.gada 1.septembri visās
valsts un pašvaldību izglītības iestādēs pirmajās klasēs mācības notiks valsts valodā.
Turpmākā pāreja notiks pakāpeniski līdz
2024.gadam.
Grozījuma būtība bija visās valsts finansētajās skolās ieviest apmācību latviešu valodā, nodrošinot pārejas posmu, lai reforma
neskartu tos skolēnus, kuri nav apmācību
latviešu valodā sākuši no 1.klases, saglabājot
iespēju mazākumtautībām valodu, literatūru, kultūru mācīties dzimtajā valodā.
2011.gadā tika savākti vairāk nekā 120
000 Latvijas pilsoņu parakstu par minēto
grozījumu ierosināšanu tautas nobalsošanai.
2011.gadā Nacionālās apvienības ministri Gaidis Bērziņš un Žaneta Jaunzeme–Grende neatbalstīja Ministru Kabineta
rīkojuma projektu „Par līdzekļu novirzīšanu
parakstu vākšanai likumprojekta „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” (kas paredz

krievu valodai otras valsts valodas statusu)
ierosināšanai”, paredzot minētās parakstu
vākšanas organizēšanu finansēt no valsts
budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Ministri uzskatīja, ka šī parakstu
vākšana ir pretrunā ar Latvijas valsts dibināšanas jēgu un Satversmes 1. panta – „Latvija
ir neatkarīga demokrātiska republika” – dziļāko būtību.
2011.gada 17.novembrī rosinājām koalīcijas partnerus virzīt grozījumus Satversmes 77.pantā, nosakot Satversmes 1., 2., 3.,
4.pantu (kas nosaka Latvijas valstiskuma
pamatelementus), kā arī pašu 77. pantu kā
negrozāmus.
2012.gada 12.janvārī Nacionālā apvienība iesniedza Satversmes tiesā pieteikumu,
lai apstrīdētu referenduma par krievu kā
otru valsts valodu leģitimitāti, apturētu tā
norisi un vērtētu tā atbilstību Satversmes satura kodolam un valsts iekārtas pamatprincipiem.
2012.gada 24.janvārī Nacionālās apvienības ministri neatbalstīja Ministru Kabineta rīkojuma projektu „Par finanšu līdzekļu

Jānis Dombrava
11.Saeimas deputāts
Jānis Eglīts
Saeimas deputāta palīgs

Ko esam darījuši un darām latviešu valodas aizstāvībai

1998.gada 15.oktobrī pieņēmām grozījumus Latvijas Republikas (LR) Satversmes
4.pantā, nosakot, ka valsts valoda Latvijas
Republikā ir latviešu valoda.
2002.gada 30.aprīlī LR Satversmes 18.,
21., 101. un 104.pantā nostiprinājām valsts
valodas lomu.
2003.-2004.gadā atbalstījām valsts valodas lietošanas īpatsvara palielināšanu mazākumtautību skolās.
2008.gadā G.Bērziņš, strādājot tieslietu
ministra amatā, nostiprināja Valsts valodas
centra pozīcijas un būtiski papildināja profesiju sarakstu, kurām nepieciešamas labas
latviešu valodas zināšanas.
2010.gadā 10.Saeimas laikā noteicām
kārtību, kādā Saeimas deputātam tiek atņemts deputāta mandāts nepietiekamas
valsts valodas zināšanu dēļ. Nosargājām
valsts valodas noteicošo lomu valsts augstskolu sistēmā, pastiprinājām administratīvo
atbildību par valsts valodas nelietošanu.
2010.gadā savācām 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu LR Satversmes 112.panta
grozījumam: „112. Ikvienam ir tiesības uz

Ždanoka par krievu valodu
cīnīsies visā Eiropas Savienībā
Pēc diviem mēnešiem, 1.aprīlī, stāsies
spēkā Eiropas Savienības regula, kas paredz,
ka atbilstoši Lisabonas līgumam sāk darboties jauna ES pilsoņu un lēmumu pieņēmēju sadarbības forma - miljons ES pilsoņu no
vismaz septiņām ES valstīm varēs aicināt
Eiropas Komisiju ierosināt jaunus ES tiesību
aktus.
Kādreizējā Interfrontes aktīviste un tagadējā Eiroparlamenta deputāte Tatjana Ždanoka ir gatava ar 1.aprīli izmantot jauno iespēju un savākt vienu miljonu parakstus par
oficiālās valodas statusa piešķiršanu krievu
valodai. Viņa jau ir saņēmusi savas Eiropas
Parlamenta politiskās grupas atbalstu šai iniciatīvai. Viņa arī atklājusi savus plānus, ka
nepieciešamās septiņas valstis, kur paraksti
tikšot vākti, būs Lielbritānija, Francija, Spānija, Nīderlande, Vācija, Latvija, Lietuva un
Igaunija. Ždanoka vēlas, lai krievu valodai ES
būtu tāds pats oficiālās valodas statuss, kāds
šobrīd ir angļu, franču, latviešu vai lietuviešu valodai. Ždanoka vēlas, lai krievu valodā
notiktu iedzīvotāju komunikācija ar ES institūcijām un arī ES dokumenti tiktu tulkoti
krievu valodā.
Tiesa gan, šī Ždanokas akcija vairāk uzskatāma par uzmanības piesaistīšanu un
ūdeņu duļķošanu, jo ES kompetencē nav
noteikt, kurām valodām piešķirt ES oficiālās
valodas statusu. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā jau ir oficiāli paziņojusi: „Par
oficiālu ES valodu var kļūt tikai valoda, kam
šāds statuss ir kādā no dalībvalstīm. Turklāt,
tikai ja to ierosina attiecīgās ES valsts valdība,
un ja tam piekrīt visas pārējās ES dalībvalstis”. Tas nozīmē, ka īstais ceļš panākt krievu
valodai ES oficiālās valodas statusu ir caur
referendumu Latvijā – kļūstot krievu valodai
par otro valsts valodu Latvijā, un izveidojot
valdību ar „Saskaņas centru”, jo tad SC politiķiem kļūst iespējams prasīt piekrišanu pārējām ES dalībvalstīm akceptēt krievu valodu
kā ES oficiālo valodu.
Tas nozīmē, ka atslēga krievu valodai uz
Eiropas Savienību slēpjas tepat Latvijā. Ja
mēs 18.februāra tautas nobalsošanā spēsim
šo „atslēgu” nosargāt un neatdot, mēs būsim nosargājuši arī Eiropu. Šobrīd, atceroties
1991.gada barikāžu notikumus, prātā nāk
metafora, ka Latvija ar 18.februāra referendumu ir sava veida mūsdienu Eiropas barikādes pret pārkrievošanu. Tādēļ 18.februārī
visi „uz barikādēm” – balsot PRET krievu
valodu!
Jānis Tomels
NA Valdes loceklis
piešķiršanu no valsts budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tautas nobalsošanai par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, lai
krievu valodai noteiktu valsts valodas statusu.
Respektējot pieņemto Satversmes tiesas
lēmumu ierosināt lietu, bet neapturēt referenduma par krievu kā otru valsts valodu
norisi, Nacionālā apvienība aicina visus pilsoņus 18. februārī aktīvi piedalīties referendumā un balsot „PRET”.
Dzintars Rasnačs
11.Saeimas sekretārs
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Nacionālās apvienības veikums 11. Saeimas
un jaunās valdības pirmajās 100 dienās

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (NA), ar 14 deputātu vietām iekļūstot 11. Saeimā, pirmo reizi
vēsturē kā Nacionālā apvienība strādā arī valdībā,
ieņemot divu – kultūras un tieslietu – ministru
amatus, tādēļ 100 dienu atskaiti vēlamies sākt tieši ar paveikto šajās divās jomās.

šiem tik svarīgais dubultpilsonības jautājums.
tika mainīta Finanšu ministrijas sagatavotā LatSagatavots rīkojuma projekts, lai Ieslodzīju- vijas nostāja par ES līmeņa banku darījumu noma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta devas ieviešanu, uzdodot Latvijas pārstāvjiem
reformai varētu tikt piesaistīts Norvēģijas finan- ES Padomē paust skaidrāku atbalstu iecerētajai
šu instrumenta līdzfinansējums 13 miljonu eiro nodokļu sloga pārnesei no mazturīgākās sabiedapmērā. Programma dos ieguldījumu arī Valsts rības daļas uz finanšu sektoru.
policijas infrastruktūrā un personāla apmācībā.
Tika iesniegti grozījumi likumā „Par valsts
Ministra
Gaida
KULTŪRA (ministre Žaneta Jaunzeme- Bērziņa vadībā tika
Grende)
izstrādāts un iesniegts
Laikā, kad valsts budžeta izdevumi tiek sa- Satversmes tiesā piemazināti, ir izdevies panākt, ka 2012. gada valsts teikums, lai apstrīdētu
budžetā finansējums kultūras jomai netiek sa- referenduma par kriemazināts. Vienu miljonu latu kultūras nozare vu kā otru valsts valosaņems no valsts kapitālsabiedrību AS „Latvijas du leģitimitāti, apturēvalsts meži” un koncerna „Latvijas Dzelzceļš” tu tā norisi un vērtētu
peļņas.
tā atbilstību SatversUzsākts darbs pie XXV Vispārējo latviešu mes satura kodolam.
Dziesmu un XV Deju svētku, kā arī Rīgas kā Lai gan Satversmes
2015. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas pa- tiesa nolēma referensākumu organizēšanas. Palielināts finansējums duma norisi neapturēt,
UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai.
tomēr
referenduma
Uzsākta Latvijas Nacionālās operas (LNO) leģitimitāti tā vērtēs un
finansiālās darbības sakārtošana, darba attiecības spriedums ir gaidāms
22.decembris 2011. Tieslietu ministra tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu jautāar LNO direktoru Andreju Žagaru pagarinot tikai aptuveni pēc pus gada.
jumā par demokrātiju un tiesiskumu referenduma rīkošanā. Sarunā tieslietu miuz stingriem noteikumiem, ka izšķērdīgā prakse
Saeima
beidzot
nistrs uzsver valsts pamatu negrozāmību. Foto: Valsts Prezidenta kanceleja.
tiks pārtraukta un operas finanses sakārtotas, no- pieņēmusi NA jau 10.
vēršot LNO maksātnespēju.
Saeimā sniegto iniciatīvu lielāko daļu amatperso- un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērPilnveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas nu vēlēt atklātā balsojumā, tādējādi mazinot po- dēšanas novēršanu”, kas noteiktu, ka valsts un
(LNB) celtniecības projekta uzraudzība – izstrā- litisko tirgu par amatiem un novēršot situācijas, pašvaldību iestādes un uzņēmumi savus finanšu
dāts un saskaņots detalizēts veicamo darbu gra- kad deputāti publiski atbalsta vienu kandidatūru, līdzekļus glabātu Valsts kasē, nevis komercbanfiks. Tāpat izsludināti iepriekš mēnešiem ieka- bet aizklāti nobalso par citu.
kās. Šāda sistēma novērstu valsts un pašvaldību
vētie iepirkumi infrastruktūras būvdarbiem, lai
tiešos zaudējumus šo komercbanku maksātnesNODOKĻI un FI- pējas gadījumos.
NANSES
Pēc NA aicinājuma un sabiedrības spiedieIesniedzot priekš- na no amata atkāpās Finanšu un kapitāla tirgus
likumus 2012. gada komisijas priekšsēdētāja Irēna Krūmane, kuras
valsts budžeta liku- vadītā iestāde nespēja laikus brīdināt un pieņemt
mos, NA rosināja li- atbilstošus mērus saistībā ar problēmām Parex
kumā „Par izložu un bankā un Latvijas Krājbankā, kā rezultātā valsts
azartspēļu nodevu un un sabiedrība ir cietusi lielus finansiālus zaudēnodokli” par 25% pa- jumus.
lielināt ikgadējo nodevu par katru spēļu
DEMOGRĀFIJA
galdu un automātu.
Valdībā panākta vienošanās, ka Veselības miLikumā „Par ne- nistrijas budžeta ietvaros tiks atrasts finansējums
kustamā īpašuma no- neauglīgo ģimeņu datu bāzes izveidošanai, kas
dokli” NA piedāvāja ļautu konstatēt reproduktīvo orgānu saslimstīneapliekamo
mini- bas un neauglības izplatību Latvijā un būtu par
mumu saimniecības pamatu neauglības problēmu risināšanai valsts
27. janvārī reģionālās vizītes ietvaros kultūras ministre viesojas Kul- ēkām palielināt līdz 50 līmenī.
dīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā. Foto: KM
kvadrātmetriem (25
Saeimā izveidota Demogrāfijas lietu apakškvadrātmetru vietā). komisija NA deputāta Imanta Parādnieka vadīLNB celtniecību varētu pabeigt paredzētajā laikā Tāpat tika iesniegts priekšlikums par nekustamā bā, kas sākusi darbu pie demogrāfijas ekspertu
– 2012. gada 18. novembrī.
īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā daudzbēr- uzklausīšanas un ārvalstu pieredzes apkopošanas
Ir izdevies panākt, ka pagaidām integrācijas nu ģimenēm. Priekšlikums tiks iestrādāts likumā demogrāfijas problēmu risināšanai.
joma netiek nodota Zatlera Reformu partijas va- līdz 2012. gada 1. jūlijam.
dītajai Izglītības un zinātnes ministrijai, bet gan
Sadarbībā ar Zvērinātu revidentu asociāciju
NACIONĀLIE JAUTĀJUMI
paliek Kultūras ministrijas kompetencē, tādējādi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paValdībā izskatot grozījumus Pilsonības likuintegrācijas politiku balstot uz NA programmai nākts, ka pierādīšanas pienākums, t.i. aprēķinu mā, kuru pamatmērķis ir dot tiesības uz dubulttuvo jauno integrācijas koncepciju.
u.c. darbību veikšana,
Nolūkā iepazīties ar Lielbritānijas pieredzi gulstas uz VID, lai
radošo industriju sektora attīstībā, kultūras mi- konstatējums par pernistre devās uz Lielbritāniju un tikās arī ar Liel- sonas nelegāli gūtabritānijas latviešu kopienas pārstāvjiem.
jiem ienākumiem būtu
objektīvs, nevis tikai
TIESLIETAS (ministrs Gaidis Bērziņš)
subjektīvs vērtējums
Uzsākts darbs pie hipotekārās kreditēšanas no VID amatpersonu
sistēmas tiesiskā regulējuma sakārtošanas, lai, puses.
ierobežojot banku agresīvo kreditēšanas politiLikumā „Par Pieku, radītu Latvijas iedzīvotājiem drošāku tiesisko vienotās vērtības novidi pašreizējos ekonomiski nestabilos apstākļos. dokli” ir panākta reJaunajā Hipotekārās kreditēšanas likumā, kura versās PVN sistēmas
pieņemšana paredzama šī gada beigās, tiks sting- ieviešana būvniecības
rāk atrunāta abu pušu – kredīta devēja un ņēmēja pakalpojumiem
un
– atbildība.
metāllūžņu pārstrādei.
Tieslietu ministrija veikusi nozīmīgu darbu,
Saeimas Eiropas
uzlabojot grozījumus Pilsonības likumā, lai bei- lietu komisijā pēc NA Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja
dzot tiktu atrisināts ārvalstīs dzīvojošajiem latvie- deputātu iebildumiem
Ināra Mūrniece. Foto: Saeima.

pilsonību trimdas latviešiem, NA izdevās panākt,
ka, pretēji Zatlera Reformu partijas spiedienam,
likumprojektā nav iekļauta norma, ka nepilsoņu bērni automātiski tiktu reģistrēti par Latvijas
pilsoņiem. Sagatavotie grozījumi atvieglos trimdiniekiem un viņu pēcnācējiem saglabāt Latvijas
pilsonību. Tāpat, lai šobrīd ekonomisko problēmu dēļ masveidā izbraukušie Latvijas pilsoņi nezaudētu saikni ar Latviju, attiecībā uz ES, EBTA
un NATO valstīm, kā arī valstīm, ar kurām Latvija noslēgusi līgumu par dubultpilsonības atzīšanu, tiktu atļauta dubultpilsonība.
NA iesniedza koalīcijas Sadarbības padomē
likumprojektu par grozījumiem Satversmes 77.
pantā, kas paredz noteikt Satversmes 1., 2., 3., un
4. pantu (Satversmes kodols, kas ietver Latvijas
valstiskuma pamatelementus) kā negrozāmus.
Sadarbības padome šo likumprojektu nodeva
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijai, kas drīzumā nāks klajā ar savu viedokli par
šo jautājumu. Līdz ar to ir sākta plašāka diskusija
par Latvijas valstiskuma pamatiem un nepieciešamību tos aizsargāt pret turpmākiem grozīšanas
mēģinājumiem.
Pēc NA iniciatīvas Saeimas Mandātu un ētikas komisija vērsās CVK ar lūgumu noskaidrot,
kuri Saeimas deputāti parakstījušies par grozījumiem Satversmē, kas piešķirtu krievu valodai
valsts valodas statusu, tādējādi rupji pārkāpjot
deputāta svinīgo solījumu (zvērestu). Diemžēl
CVK šo deputātu vārdus izpaust atteicās. Toties
izdevās panākt, ka viens no nekaunīgākajiem divvalodības atbalstītājiem – deputāts Nikolajs Kabanovs – tiek atsaukts no NATO Parlamentārās
asamblejas Latvijas delegācijas.
Panākts, ka Saeimas Pilsonības likuma izpildes komisija ir pārveidota par Sabiedrības saliedētības komisiju, kā arī ir izveidota Valstiskās
audzināšanas apakškomisija. Abas komisijas vada
NA pārstāvji, to darbu organizējot atbilstoši NA
idejiskajām nostādnēm.
SOCIĀLĀ JOMA
11. Saeimā atkārtoti ir iesniegti grozījumi
Darba likumā, kas vērsti uz to, lai Latvijas darba
tirgū ierobežotu nepamatotu krievu valodas zināšanu pieprasīšanu no darba ņēmējiem un izbeigtu latviešu jauniešu diskrimināciju darba tirgū.
Šobrīd grozījumi pieņemti Saeimā 1. lasījumā.
Izdevās panākt valsts dotācijas piešķiršanu
2012. gadā Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai
un Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai (katrai pa 5000 Ls), kā arī palielināt dotāciju Latvijas
Politiski represēto apvienībai (par 3400 Ls). Tika
iesniegts, bet noraidīts priekšlikums piešķirt dotāciju 22 000 Ls apmērā Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai piemiņas vietu ierīkošanai cīnītājiem pret padomju totalitāro varu.
MEDIJI (nacionālās informatīvās telpas
aizsardzība)
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijas vadītājas – NA deputātes Ināras Mūrnieces – vadībā ir aizsākta jauna tradīcija, Nacionālās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
(NEPLP) locekļu kandidātus izvirzot nevis politiskajām partijām, bet sabiedrībai kopumā. Izvirzītais NEPLP sastāvs ir gatavs organizēt padomes
darbu tā, lai nacionālā informatīvā telpa tiktu
aizsargāta, ne pakļauta pārmērīgai Krievijas un
krievu valodas ietekmei.
NA izdevās panākt, ka nacionālās komerctelevīzijas TV3 un LNT 2012. gadā paliek bezmaksas apraidē, pretēji brīdinājumiem to pamest
neizdevīgo likuma noteikumu dēļ.
Informāciju apkopoja NA Saeimas frakcijas
vecākais konsultants Jānis Iesalnieks un preses
sekretāre Ieva Līne
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Nevis pārsteigums, bet modinātājzvans
Parakstu vākšanas izdošanās par
valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai varbūt šķita pārsteidzoša,
taču tikai virspusēji. Pārsteigums bija
tiem, kas ticēja, ka naturalizācija lielāko daļu padomju laika iebraucējus pārvērtīs lojālos Latvijas pilsoņos.
Salīdzinot parakstu vākšanas panākumus Latvijas pašvaldībās ar to etnisko sastāvu, skaidri redzama sakarība:
jo rusificētāka vieta, jo vairāk parakstu
savākts. Taču rodas jautājums — kāpēc
Latvijā 20 gadu pēc neatkarības atgūšanas ir tik daudz nelatvisku vietu?
To pārdomājot, jāsecina, ka tagadējai
kampaņai ir divi cēloņi: pirmkārt, padomju laika rusifikācijas politika; otrkārt, aplama etnopolitika kopš neatkarības atjaunošanas, kas bijusi vērsta uz
rusifikācijas legalizēšanu un nav radī-

jusi iebraucējiem ikdienas vajadzību
pēc latviešu valodas un kultūras.
Tas ļāvis latviešu ienaidniekiem
nu doties uzbrukumā tautas dzīvības
un valsts pamatiem. Taču rusifikatori ir pārrēķinājušies — latviešu atbildes reakcija nav bijusi nomierināt
lielkrievu imperiālistus, samierināties
un padoties. Nē, tas ir izrādījies modinātājzvans, ka mums līdzās dzīvo
desmitiem tūkstošu mūsu tautai un
valstij nelojālu iedzīvotāju, kuriem latviskums ir tikai traucēklis.
Tagad mūsu rokās ir padarīt 18.februāri par dienu, ar kuru beidzot sāksies
noteikta Latvijas gaita augšup!
Ritvars Eglājs
CVK loceklis

Vi e d ok ļ i

“Pēc tam, kad tiešām ir sperti daudzi nopietni soļi, lai krievvalodīgajiem
Latvijas iedzīvotājiem atstātu tādas
privilēģijas, kādas ļoti daudzās citās
valstīs minoritātēm nav, ja tas, kas
līdz šim ir panākts, nav spējis šos cilvēkus integrēt, tad tiešām ir jāsāk vaicāt,
kur tad ir vaina. Ir ļoti, ļoti būtiski, lai
tie, kas izprot un aizstāv latviešu kā
valsts valodas ekskluzīvās tiesības, arī
parāda, cik tad viņi skaitliski vairs ir
palikuši. Ja viņi neparādīsies, tad pasaules priekšā izskatīsies, ka pārējiem
ir vienalga, bet ievērojams skaits prasa divas valodas. Un tad visi brīnīsies
- jā, tīri aritmētiski viņiem nesanāca
[ieviest divas valodas], bet kā tad nu
iznāk, ka viņi neko nemaina. Tam varētu būt ļoti nopietnas politiskās sekas,
ja neparādīsies pēc šī referenduma iespaidīgs skaits tādu balsu, kas saka mēs esam pret citas valsts valodas ieviešanu blakus latviešu valodai.”
Vaira Vīķe Freiberga, bijusī Latvijas Valsts prezidente
Pieņemsim: mēs okupējam jūsu
zemi un pēc 50 gadiem sakām, ka jums
igauņu valoda jāpadara par oficiālo
valodu. Okupācijas vara ieņem zemi,
deportē simtiem tūkstošu cilvēku uz
Sibīriju un iesūta savus cilvēkus šajā
zemē. Un tagad, kad mēs beidzot esam
neatkarīgi, okupācijas varas valodai
jākļūst par otro valsts valodu.
T. H. Ilvess, Igaunijas prezidents

“Zinām, ka okupācijas posmā
Latvijā ieradās daudz ukraiņu. Mēs
vēršamies pie viņiem, kā arī pie visiem daudzu tautību cilvēkiem, kurus liktenis aizvedis uz Baltiju, un
mudinām sargāt neatkarību, suverenitāti un cilvēciskās vērtības šajās
valstīs. Tā jūs sargājat arī Ukrainu
un visu pasaules tautu neatkarību.
Mēs aicinām jūs mācīties latviešu
valodu, tādā veidā stiprinot neatkarīgu Latviju.”
M. Zozuļa, Ukrainas nacionālās
kustības veterānu apvienības Kijevas nodaļas priekšsēdētājs
“Ja mēs uztveram visu mūsu
vidi, kurā dzīvojam, kā pašsaprotamu, tad mēs dzīvojam tieši tādu
dzīvi, kādai tai ir jābūt. Taču šāda
labdabīga dzīves vide ne vien jābauda, bet arī jāmāk un jāvar to
prasmīgi nosargāt, tas attiecas arī
uz mūsu valstiskuma pamatiem,
pret kuru graušanu bezdarbīgi nolūkoties nedrīkstam. Tikai aktīva,
drosmīga rīcība var pasargāt mūs
visus no būtiski negatīvām sekām,
tādēļ ikvienam Latvijas pilsonim ir
jārīkojas valstiski atbildīgi un sociāli aktīvi, piedaloties referendumā,
kurā jānosargā valsts pamati.”
E. Ratnieks, Latvijas Studentu
apvienības prezidents

Nacionālā apvienība pieņemas spēkā!

Centrālās vēlēšanu komisijas informācija
Gatavojoties 18.februāra tautas nobalsošanai, darbu sācis Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) diennakts uzziņu tālrunis 67049999.
Tālrunis vēlētājiem būs pieejams līdz 19.februārim. Piezvanot uz CVK
uzziņu tālruni, iespējams noskaidrot balsošanai ērtākā vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem par balsošanas kārtību un
balsošanas iespējām Latvijā un ārvalstīs.
Ja kādi jautājumi nebūs uzziņu tālruņa datu bāzē, zvanītāja jautājums tiks
piereģistrēts, atbilde uz jautājumu noskaidrota un klientam tiks atzvanīts.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī,
būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošanai atrašanās vietā
varēs pieteikties no 2012.gada 8. līdz 18.februārim.
Tautas nobalsošana tiks organizēta arī ārvalstīs, kur balsot varēs vēlēšanu
iecirkņos. Vēlētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, bet kuri tautas nobalsošanas dienā uzturēsies ārvalstīs, drīkst balsot jebkurā no ārvalstīs izveidotajiem
vēlēšanu iecirkņiem.

Šobrīd Nacionālajā apvienībā
“Visu Latvijai!”
- “Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”
(NA) aktīvi notiek pilnīga saplūšana un pārveidošanās par
vienu partiju. Ja
vien neparādīsies jauni šķēršļi, šis process jau tuvākajās nedēļās noslēgsies. Apvienošanās
notiek gan partiju valžu līmenī - divām
atsevišķām politiskajām organizācijām
pārtopot par vienu, gan arī partijas
nodaļu līmenī, gan arī tiek veidots vienots partijas sekretariāts.
Lai visi partijas pārstāvji arī ģeogrāfiski būtu kopā - gan deputāti, gan
to palīgi, gan partijas sekretariāts un
vienlaikus nodrošinātu lielākas saskarsmes iespējas ar partijas biedriem,
atbalstītājiem un sabiedrību, jau drīzumā Saeimas tuvumā durvis vērs jauns,
vienots NA birojs. Viena no izvirzītajām pamata prasībām ir, lai birojā būtu
pietiekami liela telpa, kurā varētu sanākt un ērti justies vismaz 50 cilvēki.
Šāda nepieciešamība ir radusies plaši
apmeklēto otrdienu regulāro dziesMūsu mērķi ir lieli, tādēļ Jūsu finansiālais atbalsts ir ļoti būtisks! Ziedot Jūs
varat bankā vai pasta nodaļā, pārskaitot
naudu uz mūsu kontu. Svarīgi maksājumu uzdevumā norādīt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu.

mu vakaru, politisko diskusiju vakaru, NA valdes un frakciju sēžu, kā arī
dažādo darba grupu un Rīgas nodaļu
sēžu dēļ, kas ir tik apmeklētas, ka atsevišķo partiju līdzšinējos birojos un
frakciju telpās nepietiek vietas visiem
interesentiem. Tāpat, lai mūsu partija
un informācija būtu vēl pieejamāka,
patlaban norit darbs pie jaunas partijas
mājas lapas izstrādes.
Šī brīža galvenās prioritātes ir 18.
februāra referendums un ar latviešu leģionāru atceres dienu 16. martā saistītās aktivitātes un darbi. Mūsu partija ir
izaugusi, esam Saeimā un valdībā, taču
arī pretinieks neguļ, bet liek par sevi
manīt gan ar provokācijām, gan - viltu.
Tāpēc, ja arī Tev Latvija ir dārga un
esi gatavs par to cīnīties, būsi mīļi gaidīts mūsu pulkā! Priecāsimies, ja atbalstīsi mūsu centienus gan ar labu vārdu,
gan ar parakstu referendumā PRET
divvalodību, gan materiāli ar savām
iespējām atbilstošu ziedojumu, jo NA
ar saviem esošajiem resursiem ir grūti
radīt ievērojamu pretspēku lielvalstu
centieniem šeit realizēt savas intereses.
Gatis Sprūds
NA ģenerālsekretārs
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