
Baiba Kluce 
– māmiņa: 

– Esmu par 
to, ka jaunajiem 
puišiem 
vajadzīgs 
obligātais 

dienests, bet ne pieaugušajiem, 
kam vairāki bērni. Dienests dotu 
papildus zināšanas, izglītotu. No 
sava tēta, kurš pirms gadiem 
dienēja piespiedu kārtā, zinu, ka 
militārais dienests tomēr bijis 
vērtīgs laiks dzīvē. Viņš guvis lielu 
pieredzi, briedumu, kā arī ieguvis 
draugus uz mūžu.  

Vija – 
nestrādā:

– Esmu par. 
Tas nebūs die-
nests, kāds bija 
padomju laikos, 
jo mūsējais bal-

stīsies uz pilnīgi citiem principiem. 
Būs ļoti vērtīgi, ja jauni vīrieši 
apgūs valsts aizsardzības pamatus. 
Neapgalvošu, ka pilnīgi visiem, bet 
lielai daļai jauniešu dienests palī-
dzēs nobriest kā personībām. Zinu 
puišus, kas paši pieteicās militā-
rajās mācībās un pēc tam bija ļoti 
apmierināti ar savu izvēli.

Alda 
Kļaveniece – 
uzņēmēja:

– Es gribētu, 
lai šāds dienests 
būtu, kur 
jauni cilvēki 

kļūtu par vīriešiem, kuri prastu 
uzņemties atbildību un būtu 
gatavi arī dot, nevis tikai ņemt. 
Liela daļa mūsdienu jaunatnes 
tikai pieprasa un patērē, nevis 
dod ģimenei, sabiedrībai, savai 
dzimtenei. Tagad, paskatoties 
uz daļu jaunatnes, skats ir visai 
žēlīgs.

Agris – no 
Saldus:  

– Jā, jo tā 
ir pieņemts 
daudzās valstīs, 
ka jauni vīrieši 
iziet obligāto 

militāro apmācību. Tā jauniešiem 
sakārtotu domāšanu un dotu 
sapratni par valsts aizsardzības 
struktūru. Dienests palīdzētu 
apzināties, ko nozīmē būt 
vīrišķīgam un mācēt aizstāvēt. 
Mainītu patērētāja domāšanu, 
iemācītu disciplīnu un prasmi 
uzņemties atbildību.

Aivars – 
liepājnieks: 

– Kāpēc 
ne, it sevišķi, ja 
mums blakus 
tāds kaimiņš. 
Jaunajiem 

vīriešiem dienests tomēr dotu kaut 
kādas militārās zināšanas. Tas būtu 
dienests, nevis atsēdēšana tikai, 
lai skaitītos piedalījies. Ļoti svarīgi, 
lai tie, kas veidos obligāto militāro 
dienestu jauniešiem, to izveidotu 
saturīgu un jēgpilnu.
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Drošība. Aizsardzība. Krievija
l ILZE OZOLIŅA 

Ja vēl pirms četriem ga-
diem vien neliela daļa aptaujā 
uzrunāto iedzīvotāju klāstī-
ja, ka no jaunā parlamenta 
sagaida valsts aizsardzības 
stiprināšanu, tad tagad Krie-
vijas izraisītā kara Ukrainā 
dēļ tā ir viena no sabiedrī-
bas prioritātēm. Tāpēc Saei-
mas deputātu kandidātiem 
jautājām: kā stiprināt valsts 
drošību un kādas attiecības 
Latvijai turpmāk būtu jāveido 
ar Krieviju?  

Krišjānis Feldmans, “Kon-
servatīvo” Kurzemes saraksta 
līderis: 

– Iespējami ātri jāsasniedz 
2,5% līmenis no IKP finansējuma 
valsts aizsardzībai. Nākamo pie-
cu gadu laikā jāpalielina bruņoto 
spēku sastāvs trīs reizes – līdz 
50 000 karavīru, ieskaitot ze-
messargus un rezervistus. Jāie-
gādājas moderni ieroči, tostarp 
“Himars”, “Nasams” sistēmas. 
Attiecībā uz iekšējo drošību – 
turpmākajos četros gados jāpa-
lielina policistu, robežsargu un 
ugunsdzēsēju atalgojums, lai tā 
minimālais apmērs sasniegtu 
vismaz 1500 eiro pēc nodokļu 
nomaksas. Jāīsteno policijas ēku 
pārbūves programma, lai četros 
gados būtu panākti mūsdienīgi 
darba apstākļi mūsu dienestiem.

Pēc Krievijas iebrukuma 
Ukrainā Latvijas-Krievijas at-
tiecības būtiski mainījušās, ir 
apturētas praktiski visas div-
pusējās aktivitātes. Turpmākās 
mūsu attiecības atkarīgas tikai 
un vienīgi no Krievijas tālākās 
rīcības, piemēram, vai tā izbeigs 
miermīlīgu Eiropas iedzīvotāju 
slepkavošanu un vai tiks atjau-
nota Eiropai piederīgās Ukrainas 
teritoriālā integritāte. Tikmēr 
jāturpina nodrošināt pilnīga 
Krievijas izolācija no civilizētās 
pasaules un jāstiprina mūsu 
valsts aizsardzības spējas. 

Meklē aizstājējus “Liepājas 
autobusu parkam”, pārvadātājs 
piedāvā risinājumuspartijas 

“Latvija pirmajā vietā” Kurze-
mes saraksta līdere: 

– Pirmkārt, jāstiprina valsts 
iekšējā stabilitāte un sabiedrības 
saliedētība. Bez sabiedrības sa-
liedētības un kopējas izpratnes 
par valsts nacionālo drošību 
būs ļoti grūti stiprināt valsts 
drošību. Šobrīd sabiedrība sa-
dalīta pa etniskām, reliģiskām, 
sociālām un ekonomiskām līni-
jām. Ja sabiedrība būs vienota, 
tad tā vēlēsies aizstāvēt valsti, 
aktīvi pieteiksies dienestam 
Nacionālajos bruņotajos spēkos 
un Zemessardzē. Otrkārt, valsts 
drošība nenozīmē tikai militāro 
drošību un aizsardzību. Eksistē 
politiskā, sociālā un ekonomiskā 
drošība, un, ja šīs nozares arī 
turpmāk tiks atstātas novārtā, 
– tas negatīvi ietekmēs Latvijas 
nacionālo drošību. Dalība NATO 
un ES atbilst Latvijas nacionālās 
drošības interesēm un no NATO 
un ES stabilitātes un vienotības 
tiešā veidā ir atkarīga arī Latvi-
jas drošība.

Krievija vienmēr būs Latvi-
jas ģeogrāfiskais kaimiņš, un no 
šī fakta Latvija nekad nevarēs 
izvairīties. Taču 24. februāris 
radikāli mainīja ārpolitisko 
situāciju un arī starptautisko 
drošību, īpaši Eiropas austrumu 
reģionā. Tikai kopā ar NATO un 
ES vienotā nostājā pret agresi-
ju un ne ar ko neattaisnojamu 
karu, kas plosās Ukrainā, šobrīd 
ir definējamas mūsu attiecības 
ar kaimiņvalsti – Krieviju. Ja pār-
skatāmā nākotnē ASV, NATO un 
ES attiecības ar Krieviju sāks 
atjaunoties, tad arī Latvijai būs 
jāpiedalās šajā procesā. Galve-
nais princips – visi jautājumi, 
kas skar Latvijas ārpolitiku, na-
cionālo drošību un aizsardzību, 
jāizskata tikai caur valsts nacio-
nālo interešu prizmu. 

Uldis Zupa, “Attīstībai/Par!” 
4. numurs Kurzemē:  

– Valsts drošības stiprināša-
nai jānotiek divos galvenajos vir-
zienos – ārējās un iekšējās dro-
šības. Ārējā drošība jāstiprina, 
turpinot izpildīt ne tikai visas 
saistības, ko esam uzņēmušies 

NATO sakarā, un turpinot ie-
guldījumu kopējā Ziemaļatlan-
tijas līguma organizācijas valstu 
drošības stiprināšanā, bet arī 
citās jomās, pierādot savu vietu 
demokrātisku un attīstītu rietu-
mu Eiropas valstu saimē. Proti, 
ievērojot cilvēktiesības, nodroši-
not pārvaldes un finanšu sektora 
caurspīdīgu darbību, kā arī tie-
siskumu, demokrātiju un vien-
līdzīgas tiesības. Iekšējās dro-
šības stiprināšanā ir jāturpina 
investīcijas valsts aizsardzības 
jomā, būtiski jāpalielina atbalsts 
civilās aizsardzības sistēmas iz-
augsmei, kā arī jāveic pasākumi 
iedzīvotāju vispusīgai apmācībai 
un sagatavošanai, sākot ar rīcību 
krīzes situācijās un beidzot ar 
medijpratību. Īpaša uzmanība 
iekšējās drošības stiprināšanai 
jāpievērš sabiedrības saliedē-
tības veidošanai, strādājot pie 
pilsoniskas nācijas izveides. Jā-
turpina sabiedroto karaspēka 
daļu izvietošana Latvijā. Liepājā 
jāuzbūvē atbilstoša Jūras spēku 
bāze gan saviem Jūras spēkiem, 
gan sabiedroto uzņemšanai.

Laikā, kamēr Krievija īste-
no pilna mēroga neizprovocētu 
militāru iebrukumu Ukrainā, kā 
arī pie varas kaimiņvalstī ir šī ie-
brukuma plānotāji un īstenotāji, 
Latvijai jāturpina jebkāda veida 
attiecību iesaldēšana ar Krieviju. 
Izņēmuma gadījumi ir opozīcijas 
vai opozicionāru atbalsta pasā-
kumi. Neapšaubāmi jāpastiprina 
Krievijas un Baltkrievijas robež-
apsardze. Hipotētiski starpvalstu 
attiecību uzlabošanās ar Krieviju 
būtu iespējama tikai pēc kara-
darbības Ukrainā izbeigšanas 
un visu okupēto teritoriju atstā-
šanas, Ukrainai radīto zaudēju-
mu pilnas kompensācijas, kā arī 
pilnīgas esošā režīma nomaiņas 
visos līmeņos.

Valērijs Agešins, “Saska-
ņas” Kurzemes saraksta loko-
motīve: 

– Valsts aizsardzības spēju 
stiprināšana ir sistēmisks, ne-
vis kampaņveidīgs uzdevums. 
Tas prasa nopietnu dialogu ar 
sabiedrību, un tam jābūt sabied-

rībā akceptētam, nevis uzspies-
tam risinājumam. Nepieciešams 
stiprināt profesionālo armiju, 
Zemessardzi, Jaunsardzi kā pri-
māros instrumentus sabiedrī-
bas iesaistei valsts aizsardzībā, 
kā arī nodrošināt iespēju apgūt 
valsts aizsardzības pamatus vis-
pārizglītojošās mācību iestādēs. 
Svarīgi veidot saliedētu sabied-
rību, vienotu politisko nāciju 
un nemēģināt meklēt “iekšējos 
ienaidniekus”, “piekto kolonnu” 
līdzpilsoņu vidū. Tas veicinātu 
pilsoņu uzticēšanos un atbalstu 
valsts aizsardzības koncepcijai.

Mēs dzīvojam absolūti meln-
baltā laikā, pazūd pat pelēkie 
toņi. Diemžēl kara laikā citādāka 
pasaules aina nav iespējama, jo 
karam nav nekādu attaisnoju-
mu. Un tomēr kara apstākļi pra-
sa īpaši atbildīgi izvērtēt katru 
politisko soli. Tāpēc Latvijai kopā 
ar mūsu partneriem ES jāveido, 
jāattīsta un jāpilnveido kopīga 
nostāja un savstarpējais dialogs 
ES iekšienē ar mērķi nepaplaši-
nāt konflikta zonu un mazināt 
spriedzi reģionā. Priekšvēlēšanu 
laikā ir svarīgi nemēģināt kara 
ugunīs pasildīt savus reitingus.

Artūrs Butāns, “Nacionālās 
apvienības” kandidāts Kurzemē 
Nr. 2:  

– Jāpalielina valsts ārējās un 
iekšējās aizsardzības budžets un 
NATO klātbūtne reģionā. Ātri 
un izlēmīgi jāizbūvē valsts ārējā 
robeža, jānodrošinās ar pretgaisa 
aizsardzības sistēmām, kā arī 
jāstiprina Zemessardze – gan 
infrastruktūra, gan cilvēkre-
sursu skaits. Iekšējai drošībai 
jāpārtrauc divvalodība infor-
matīvajā telpā un izglītībā, kā 
arī būtiski jāpalielina policijas, 
ugunsdzēsības un citu iekšējo 
struktūru atalgojuma līmenis. 
Šobrīd virzām to, lai anulētu 
ieroču nēsāšanas atļaujas 1000 
nepilsoņiem, kā arī pārtrauktu 
izsniegt termiņuzturēšanās at-
ļaujas Krievijas un Baltkrievijas 
pilsoņiem, to izsniegtais skaits 
šobrīd pārsniedz jau 54000. 
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<< Viņa pārstāvētais politiskais 
spēks redz, ka ir ļoti būtiski pa-
lielināt un rast dažādas grantu 
programmas tieši energoefek-
tivitātes palielināšanai. Tāpat 
viens no šā brīža risinājumiem 
ir sašķidrinātās gāzes piegādes 
līgumi ar igauņiem un arī zaļās 
enerģijas ražošanas attīstīšana. 

L. Gāteres pārstāvētā partija 
piedāvā trīs risinājumus. Pirmais 
– stingri resursu taupības pasā-
kumi, kas attiektos arī uz māj-
saimniecībām, uzņēmumiem un 
iestādēm. Otrais – dažādi atbal-
sta pasākumi mājsaimniecībām 
un uzņēmumiem. Uzņēmējiem 
būtu jānodrošina konkurētspē-
jīgas cenas reģionā, iespējams, 
uz terminēto laiku jāatceļ elek-
troenerģijas sadales un pārva-
des tarifi, jānodrošina aizdevuma 
programma apgrozāmiem līdzek-
ļiem. Tāpat jādomā, kā atbalstīt 
pāreju uz atjaunīgiem energore-
sursiem. Trešais – strauja virzība 
uz enerģijas avotu dažādošanu, 
atjaunīgajiem energoresursiem 
jāiet kopā ar inovāciju un indus-
triālo politiku.w
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