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Jāizdara tas, ko Edvīns Šnore 
un NA aicina jau kopš 2017. gada, 
– jāievieš mūsdienām atbilstošs 
valsts aizsardzības dienests vī-
riešiem. Krievijas bruņoto spēku 
iebrukums Ukrainā un pastrādā-
tās zvērības pret Ukrainas civil-
iedzīvotājiem, tostarp spīdzinā-
šana, izvarošana, slepkavības, 
kā arī masveida deportācijas, 
ir noziegumi un starptautisko 
tiesību pārkāpumi, pret kuriem 
jābūt nulles tolerancei. Tādēļ Sa-
eima ar balsojumu oficiāli atzina 
Krieviju par teroristisku valsti. 
Atgādinu, ka “Saskaņas” deputā-
ti šajā balsojumā demonstratīvi 
nepiedalījās. Attiecību veidoša-
na ar Krieviju var atsākties tad, 
kad tiks gāzts Putina režīms un 
Krievija nonāks demokrātiskās 
rokās vai arī sadalīsies mazākās 
republikās. Kamēr tas nav noti-
cis, vienīgā sadarbība ar Krieviju 
iespējama viņu tautiešu repatri-
ēšanas veicināšanā atpakaļ uz 
tēvzemi. 

Jeļena Osipova, “Latvijas 
krievu savienības” lokomotīve 
Kurzemē:

– Pirmkārt nepieciešams 
saglabāt maksimālo neitralitā-
ti un neiesaistīties militārajās 
avantūrās. Mūsu valstij jākļūst 
par otro Šveici, kurā visa pasaule 
glabās savu naudu. Tā ir labākā 
drošības garantija. Kad situācija 
nomierināsies, ar Krieviju jāmē-
ģina veidot attiecības no “baltas 
lapas” uz abpusēji izdevīgiem 
nosacījumiem. Tas galvenokārt 
nāks par labu Latvijai.

Māris Kučinskis, “Apvie-
notā saraksta” Kurzemes līderis: 

– Jāstiprina NATO klātbūtne 
reģionā, ciešāka sadarbība ar 
ES austrumu robežas valstīm, 
Ziemeļvalstīm un Lielbritāniju. 
Aizsardzībā nākamie četri gadi 
tiks veltīti intensīvai valsts aiz-
sardzības spēju veidošanai pēc 
principa: ieroči–cilvēki–apmācī-
ba. Vispirms tiks nodrošinātas 
nepieciešamās ieroču sistēmas 
un kaujas tehnika, tikai tad tiks 
piesaistīti cilvēki, kas tiks ap-
mācīti rīkoties ar ieročiem un 
tehniku. Tas dos mums iespēju 
izveidot mūsdienīgas kaujas 
spējīgas vienības, kuras kopā 
ar mūsu sabiedrotajiem varēs 
aizstāvēt mūsu dzimteni. Pama-
ta mērķis ir izveidot pilnasinīgu 
Sauszemes spēku Mehanizēto 
kājnieku brigādi un Zemessar-
dzes kaujas vienības, kuru šo-
brīd nav.

Līdz Krievijas karaspēka 
kā agresorvalsts padzīšanai no 
Ukrainas teritorijas “Apvienotais 
saraksts” neredz nekādas sadar-
bības iespējas ar Krieviju. Vēl 
vairāk – mums jāstiprina visu 
veidu palīdzība Ukrainai, maksi-
mālas sankcijas pret Krieviju, tai 
skaitā argumentēt un pastāvēt 

par šādu pozīciju arī visas ES 
ietvaros, neatbalstot nekādas 
atkāpes no līdzšinējās nostājas.

Beidzoties karam (ar Uk-
rainas teritorijas atbrīvošanu), 
tālākās attiecības ir atkarīgas 
no Krievijas iespējamās demo-
kratizācijas pakāpes un valsts 
varas darbos paustās attieksmes 
pret mums un pārējai pasaulei 
svarīgām vērtībām.

Liene Gātere, “Progresīvo” 
saraksta līdere Kurzemē: 

– Latvijas ārējo drošību ga-
rantē NATO, bet ir jāstiprina arī 
Eiropas Savienības aizsardzības 
kapacitāte un Latvijai militāri 
jāsadarbojas ar Baltijas jūras re-
ģiona valstīm. Jābūt jauniešiem 
pievilcīgam Valsts aizsardzības 
dienestam, kurā iegūt ne tikai 
militāras prasmes, bet arī tālāka-
jā dzīvē un karjerā izmantojamas 
zināšanas par kiberdrošību, in-
formācijas tehnoloģijām, dezin-
formācijas apkarošanu. Savukārt 
iekšējā drošība mums jānodro-
šina pašiem ar pārdomātiem 
ieguldījumiem iekšlietu dienes-
tos. Tikai lojāli, adekvāti atalgoti, 
labi izglītoti izmeklētāji un citi 
iekšlietu jomas profesionāļi, ku-
riem nodrošināti normāli darba 
apstākļi, motivācijas un vērtē-
šanas sistēma, spēs tikt galā ar 
izaicinājumiem. Problēma ir arī 
sabiedrības negatavība krīzēm, 
tāpēc jāstiprina zināšanas par ci-
vilo aizsardzību, vairāk iesaistot 
stratēģiskos partnerus – bankas, 
medijus, valsts iestādes u.c.

Krievija ir drauds Latvijai un 
Transatlantiskajai kopienai kopu-
mā – tas skaidri pateikts NATO 
Stratēģiskajā koncepcijā. Mūsu 
interesēs ir maksimāli atbalstīt 
Ukrainu un vājināt Krieviju, tajā 
skaitā pastiprināt ES sankcijas 
un nodrošināt to ievērošanu, 
konfiscēt iesaldētos Krievijas 
pilsoņu īpašumus par labu Uk-
rainai. Tajā pašā laikā ļoti rūpīgi 
jāseko līdzi notikumiem Krievijas 
iekšpolitikā un iespēju robežās 
jāatbalsta Krievijas opozīcija un 
neatkarīgā žurnālistika. Mums 
pašiem jākļūst pilnībā energo-
neatkarīgiem no Krievijas un 
jāaizsargā informatīvā telpa no 
Krievijas propagandas. 

Uldis Augulis, “Zaļo un 
zemnieku savienības” Kurzemes 
saraksta līderis: 

– Valsts drošības stiprinā-
šana ir izšķiroši svarīga. Mēs 
rosināsim aizsardzības budžeta 
palielinājumu vismaz 2,7% ap-
mērā no IKP, lai varētu uzlabot 
bruņoto spēku spējas atvairīt un 
nepieļaut uzbrukumu mūsu val-
stij. Tāpat iestāsimies par finanšu 
piešķīrumu ES ārējās robežas 
militārajai stiprināšanai no ES 
kopējā budžeta. Svarīgi ir pa-
lielināt NATO spēku klātbūtni 
mūsu valstī. 

ZZS atbalsta Valsts aizsar-

dzības dienestu. Jo skaitliski 
lielāks būs militāri sagatavotu 
un apmācītu iedzīvotāju skaits, 
jo mazāka kļūs iespējamība, ka 
Krievijai būs vēlēšanās vērst 
savu militāro agresiju. Pozi-
tīvi ir tas – lai saglabātu da-
ļēju brīvprātības principu, ir 
domāts arī par alternatīvām 
iespējām, kā katrs sabiedrī-
bas loceklis noteiktā vecumā 
var dot savu artavu valsts aiz-
sardzības spēju stiprināšanā.  
Ņemot vērā Krievijas bruņoto 
spēku veikto karadarbību Uk-
rainā, Latvija sašaurinājusi sa-
vas diplomātiskās attiecības ar 
Krievijas Federāciju. Krievija ir 
neprognozējama agresorvalsts, 
un, kamēr notiek karš Ukrainā, 
kamēr Krievija mēģina okupēt 
Ukrainas teritorijas, nevaram 
runāt par kaut kādu ciešāku 
attiecību veidošanu ar Krieviju.

Arvils Ašeradens, “Jaunās 
vienotības” pirmais numurs Kur-
zemē: 

– Mums jāsaprot, ka Krievi-
jas īstenotais karš Ukrainā lielā 
mērā ir mūsu pašu aizsardzības 
līnija. Ja notiktu sliktākais sce-
nārijs un trīs dienu laikā kristu 
Kijiva, tad nākamie upuri būtu 
Moldova, Kaukāza valstis, Ka-
zahstāna, un tad gan jau krievi 
skatītos arī Baltijas valstu un 
Polijas virzienā. Mums maksi-
māli jāpalīdz Ukrainai un jāstip-
rina sava aizsardzības sistēma. 
Tāpēc pieņemts lēmums Latvijā 
2,5% no iekšzemes kopproduk-
ta atvēlēt aizsardzībai. Svarīga 
mācība, ko demonstrē Ukrai-
na, cīnoties pret dažādu veidu 
provokatoriem, spiegiem un 
diversantiem, ir iekšējās dro-
šības stiprināšana. Svarīga ir 
arī savas informatīvās telpas 
aizsardzība un cīņa pret propa-
gandas kanāliem, kā arī alter-
natīvas radīšana, kas ir balstīta 
uz mediju brīvību un demokrā-
tiskiem principiem. Ļoti sva-
rīgs uzdevums ir enerģētiskās 
neatkarības sasniegšana – tās 
enerģijas cenas, kas šobrīd valda 
visā Eiropā, ir tieši saistītas ar 
Krievijas agresiju un atkarību 
no viena piegādātāja – Krievijas.

Diplomātiskās attiecības Lat-
vijai ar Krieviju ir, jo ir jārisina 
virkne tehnisku un praktisku jau-
tājumu. Politiskie kontakti un 
politiskā sadarbība, ņemot vērā 
Krievijas agresiju pret Ukrainu, 
ir pilnībā iesaldētas.w

P.S. Arī šoreiz uzrunājām ti-
kai tos 12 sarakstus, kuriem pēc 
pētījumu centra SKDS jūlijā veik-
tās aptaujas datiem ir teorētiska 
iespēja iekļūt parlamentā.

Diemžēl noteiktajā laikā at-
bildes nesaņēmām no partijas 
“Katram un katrai”, kā arī šoreiz 
jautājumus ignorēja partija “Sta-
bilitātei!”.

Drošība. Aizsardzība. Krievija
| 5.lpp.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

l OLEKSANDRS GRINKA,  
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Kamēr Ukraina dodas pret-
uzbrukumā un īsteno spēcīgus 
triecienus militārajā frontē, 
Krievija sākusi savu vērienīgo 
ofensīvu pret Eiropu, īstenojot 
masveidīgus triecienus infor-
mācijas un propagandas frontē.

Katrai Eiropas valstij Krievi-
ja piemeklē individuālo sāpīgo 
punktu un sit tā, ka sāp visiem.

Piemēram, Čehijā viņi “noor-
ganizēja” 70 tūkstošus cilvēku, 
lai tie mītiņotu pret atbalstu 
Ukrainai. Polijā tika izklīdinā-
ta akcija “Stop Polijas ukraini-
zācijai!” pēc tam, kad kādā no 
reģioniem apgabala nosaukums 
ticis uzrakstīts ukraiņu valodā. 
Bet faktiski šāda zīme pastāvē-
jusi jau ilgu laiku, jo tur dzīvo 
daudzi lemki – etniskie ukraiņi.

Propagandisti meklē arvien 
vairāk iemeslu eiropiešu sašu-
tumam un neapmierinātībai par 
Ukrainas jautājumu. Un meklē 
tos, kuri starp brīvību un lētu 
komunālo dzīvokli izvēlēsies lētu 
komunālo dzīvokli. Tagad, pie-
mēram, sākušās masveida mani-
pulācijas ar aukstajiem apkures 
radiatoriem mājās un augstajām 
produktu cenām. Pie tā tiek vai-
noti ukraiņi. Šis naratīvs Latvijā 
šobrīd tiek diezgan veiksmīgi un 
aktīvi izplatīts. Pats novēroju, ka 
daļa Latvijas iedzīvotāju visai 
paniski gaida auksto laiku, jo 
“ar tādām apkures cenām izdzī-
vot nebūs iespējams, bet bērnus 
vēl jāpabaro.” Mani šokēja viens 
draugs, kurš atzinās, ka vairāk 
baidās no gāzes cenām nekā no 
kara... Nu, ko... “Moris savu darbu 
ir padarījis, moris var iet.”

Kremļa valdnieki labi apzi-
nās situāciju un sper “pareizos 
soļus”. Putina teiktais, ka Ei-
ropas iedzīvotājiem būs lielas 
problēmas ar gāzes piegādi, ka-
mēr netiks atceltas sankcijas 
Krievijai, nav nekāds brīnums. 
Lūk, patiesība! Bet pavisam 
nesen viņš lepni teica, ka viņi 
absolūti nebaidoties no ārvalstu 
sankcijām.

Acīmredzot pieaugs sociālā 
spriedze Eiropā, un Krievija 

UKRAIŅA SKATS NO LIEPĀJAS

Uzbrukums Eiropai

kopā ar vietējiem populistiem 
darīs visu iespējamo, lai desta-
bilizētu situāciju valstīs. Īpaši 
tajās, kurās tuvojas vēlēšanas.

Neizslēdzu, ka pieaugs to ne-
apmierināto skaits, kuriem viss 
ir slikti. Tāpēc tagad eiropiešu 
galvenais kopīgais uzdevums 
ir saglabāt stabilitāti, jo īpaši 
informatīvajā telpā. Vainīgo 
meklēšana un sašutums ir ceļš 
uz nekurieni. Paust patiesību un 
izskaidrot, kurš tad īsti šeit ir 
“vilks aitas ādā”, šodien ir vis-
svarīgākais. Un paskaidrot, ka 
izlīgums ar Krieviju ir ne tikai 
neiespējams, bet, kas ir būtiski, 
– neatrisinās problēmu. Krievija 
jebkurā gadījumā nodarbosies 
ar šantāžu un spiedienu, un jeb-
kura piekāpšanās tiks uztverta 
kā vājuma pazīme. Jāskaidro, ka 
tikai Ukrainas uzvara ir ātrā-
kais un vienīgais pareizais ceļš 
uz stabilitāti Eiropā.

Zinot un paredzot Krievijas 
propagandas naratīvus, Eiropai 
jādarbojas apsteidzoši. Daudzi 
jau ir iemācījušies atpazīt Mas-
kavas polittehnologu melus un 
izkropļojumus, izdarot parei-
zos secinājumus, taču joprojām 
daudzi arī iekrīt prasmīgi izlik-
tajos viltus tīklos. Tāpēc, tāpat 
kā Ukrainai tagad ir jādodas 
pretuzbrukumā kaujas laukā, 
Eiropai ir jāsāk pretuzbrukums 
informatīvajā karā pret Krievi-
ju. Ienaidnieks ir jāsagrauj ar 
viņa paša ieročiem. Pret Krie-
viju ir jāizvērš “informatīvais 
genocīds”.w


