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

Aleksejs 
Daņiļenko – 
jūrnieks: 

– Aleksejs 
Rosļikovs.  
Zinu viņu, jo 
klausos ziņas. 

Viņš ir labs politiķis, jo runā  
labas lietas. Varbūt, ja viņš 
kļūtu par premjerministru, viss 
pagrieztos uz labo pusi, bet 
dzīvosim redzēsim. Neko vairāk 
nezinu, bet ceru, ka tad būtu 
labāk. To jau neviens nezina, kā 
būtu, ja būtu.

Einārs Skuja 
– strādā: 

– Piemēram, 
Sandis Ģirģens. 
Partijas 
dibinātājs, 
biedrs. Kad 

lasīju sarakstus pirms Saeimas 
vēlēšanām, ievēroju viņu. No vecās 
valdības zinu Krišjāni Kariņu. 
Visi tie kovida laika lēmumi bija 
briesmīgi, ierobežojoši, man 
subjektīvi nepieņemami. Tāpēc uz 
viņu skatos ar šaubām. Var jau būt, 
ka viņš kaut ko no politikas saprot, 
bet no malas viss izskatās citādi.

Silvija 
Vizbule – klientu 
konsultante: 

– Mums bija 
ļoti labs aizsar-
dzības ministrs 
Pabriks, žēl, ka 

viņš neturpina. Puntulis turpina. Par 
jauno veselības ministru neko ne-
zinu. Čakša būs izglītības ministre, 
nezinu, kas tur sanāks. Vispār no 
ministriem neko nav ko gaidīt. Ko 
partija liek, to viņi dara vai nedara. 
Ministram vajadzētu būt jomas 
profesionālim, nevis ietekmējamam 
politiķim no partijas.  

Judīte 
Timbare – 
strādā: 

– Pirmā, 
kas nāk prātā, 
ir Vaira Vīķe-
Freiberga, 

mūsu prezidente. Viņa bija 
super. Pēdējos gados man pilnīgi 
vienalga, kas valda. Dzīvē tāpat 
nekas nemainās. Politikai un ar 
to saistītajam cirkam nesekoju. 
Negribu, lai tas ietekmē manu 
dzīvi. Ziņas arī neskatos un 
nelaižu sev klāt negatīvās 
emocijas.

Jana 
Stankovska – 
studē: 

– Nemācēšu 
nevienu nosaukt. 
Neviens nenāk 
prātā. Par veco 

Latvijas valdību man nav ne 
jausmas, neinteresējos. Ziņas 
neskatos. Dzīvoju Nīderlandē, 
mācos neklātienē. Arī par 
Nīderlandes politiķiem, valdību 
neko nezinu. Es bez politikas varu 
iztikt.
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ES DOMĀJU TĀ: KĀDUS MINISTRUS, POLITIĶUS VARAT NOSAUKT?

l ILZE OZOLIŅA, LIENE KUPIČA
l LINDA KILEVICA, LIENA RIMKUS
l LIGITA KUPČUS-APĒNA 

Artura Krišjāņa Kariņa 
otrā valdība, ko veido trīs 
politiskie spēki – “Jaunā vie-
notība”, Nacionālā apvienība, 
“Apvienotais saraksts” – bei-
dzot apstiprināta. Tā vēsturē 
atzīmēsies ar jaunu – klima-
ta un enerģētikas – ministra 
portfeli. Attiecīgi turpmāk 
Latvijā būs nevis 13, bet 14 
ministrijas. Dažādu nozaru 
pārstāvjiem jautājām, kuras 
ir tās aktualitātes, kas minis-
triem būtu jārisina vispirms. 

Tieslietu ministriju vadīs 
eksliepājniece, juriste INE-
SE LĪBIŅA-EGNERE (JV), 
kura iepriekšējā parlamenta 
sasaukumā pildīja Saeimas 
priekšsēdētājas biedres pie-
nākumus, kā arī vadīja Eiro-
pas Padomes Parlamentārās 
asamblejas Latvijas delegā-
ciju. Politikā viņa savulaik 
startēja no “Zatlera Reformu 
partijas”, bet 2014. gadā pie-
vienojās partijai “Vienotība”. 

“Ir jautājumi, kas saistīti ar 
tiesu sistēmas darba uzlabošanu, 
kas sevī ietver Tieslietu padomes 
kompetenču paplašināšanu ar 
mērķi stiprināt tieslietu jomas 
neatkarību,” spriež bijušais ties-
lietu ministrs, Latvijas Universi-
tātes Juridiskās fakultātes lektors 
Gaidis Bērziņš. Viņš norāda, ka 
aktuāla problēma ir arī Tieslie-
tu ministrijas padotībā esošajā 
Valsts zemes dienestā. “Tā ir insti-
tūcija, kas veic kadastrālo uzmē-
rīšanu un inventarizācijas lietas. 
Lai saņemtu šo pakalpojumu, uz-
ņēmējiem jāstāv rindā apmēram 
pusgadu. Tas neapšaubāmi kavē 
uzņēmējdarbības funkcionēša-
nu. Šāda situācija nav pieļaujama, 
un šeit jaunajai tieslietu ministrei 
būtu aktīvi jārīkojas, lai šo prob-
lēmu risinātu.” 

Bijušais tieslietu ministrs arī 
spriež, ka līdz galam jānoved pro-

jekts par jaunā Liepājas cietuma 
būvniecību, kā arī jārisina atal-
gojuma jautājums tiesu sistēmā. 

Atbildību par iekšlie-
tu jomu uzņēmies Liepājas 
partijas pārstāvis, bijušais 
premjers MĀRIS KUČINSKIS 
(AS). Agrākais Tautas parti-
jas biedrs ir pieredzējis poli-
tiķis, kurš strādājis vairākos 
parlamenta sasaukumos, 13. 
Saeimā M. Kučinskis vadīja 
Nacionālās drošības komisiju. 

Pirmais, pie kā būtu jāķeras 
klāt jaunajam ministram, ir iekš-
lietu dienestu darbinieku atalgo-
jums, uzskata Latvijas Iekšlietu 
darbinieku arodbiedrības (LIDA) 
valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Andrejs Melnalksnis. “Jo visos 
dienestos –  Valsts policijā, Valsts 
robežsardzē, Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienestā – ir 
darbinieku trūkums, kas uzliek 
lielāku slodzi gan esošajiem dar-
biniekiem, gan arī valsts iekšējai 
drošībai,” viņš pauž.

LIDA pārstāvis norāda, ka ie-
priekšējā jaunā koalīcija paudusi 
apņemšanos palielināt iekšējās 
drošības un sabiedriskās kārtī-
bas finansējumu, 2026. gadā tam 
sasniedzot ne mazāk kā 2,5% no 
iekšzemes kopprodukta. “Taču 
mēs ceram, ka finansējumu sāks 
palielināt jau agrāk, jo iekšējā 
drošība ir ļoti svarīgs jautājums, 
ko redzam no Ukrainas piemēra. 
Krievija ļoti daudz spēku veltī-
jusi Ukrainas iekšējās drošības 
vājināšanai. Mēs arī redzam, kas 
notiek pašā Eiropas Savienībā, 
kur pilns ar spiegiem un Krievijas 
uzpirktiem nodevējiem.” 

 Aizsardzības ministres 
amatā stājusies INĀRA  
MŪRNIECE (NA). Divus Saei-
mas sasaukumus viņa bija Sa-
eimas priekšsēdētāja. Pirms 
iesaistīšanās politikā strā-
dājusi laikrakstā “Latvijas 
Avīze” par žurnālisti.

NBS komandleitnants rezer-
vē Uldis Zupa vērtē, ka viens 
no Aizsardzības ministrijas ak-
tuālākajiem darbiem saistīts ar 

pirms vairākiem gadiem valdībā 
pieņemtās visaptverošas valsts 
aizsardzības koncepcijas raitā-
ku ieviešanu. “Tas ir plašs stāsts, 
kurā ir runa gan par militāro, gan 
civilo aizsardzību,” viņš saka, 
skaidrojot, ka visaptverošā valsts 
aizsardzības sistēmā iesaiste 
faktiski ir visām ministrijām, 
līdz ar to, viņaprāt, svarīgākais 
uzdevums būtu nosēdināt visu 
ministriju pārstāvjus pie viena 
galda, lai panāktu vienotu izprat-
ni, tai skaitā arī no iestāžu un 
pašvaldību puses. 

Tāpat I. Mūrniecei būtu jātur-
pina darbs pie Valsts aizsardzības 
dienesta ieviešanas, izdiskutējot 
visus jautājumus, lai šis dienests 

būtu jēgpilns. U. Zupa uzskaita 
arī citus iesāktos darbus aizsar-
dzība sfērā, kas būtu jāturpina 
– jauna militārā poligona izveide, 
sadarbība ar citām NATO valstīm 
bruņoto spēku izvietošanai Lat-
vijā, modernas Jūras spēku bāzes 
izveide Karostā. “Tas ir ne tikai 
ģeopolitiski un militāri, bet arī 
ekonomiski svarīgi Liepājas at-
tīstībai,” klāsta U. Zupa. 

Ārlietu ministriju turpinās 
vadīt EDGARS RINKĒVIČS 
(JV). Šajā amatā viņš ir jau 
11 gadus, iepriekš strādājis 
par Latvijas Valsts preziden-
ta kancelejas vadītāju un Aiz-
sardzības ministrijas valsts 
sekretāru. Savulaik, no 1998. 

līdz 2004. gadam, bija partijas 
“Latvijas ceļš” biedrs. 

Latvijas Ārpolitikas institū-
ta direktors Kārlis Bukovskis 
min divas prioritātes, pie kurām 
jāturpina strādāt ārlietu minis-
tram. Pirmais – Latvijas lomas 
un vietas nostiprināšana attie-
cībās ar Eiropas Savienības un 
NATO partneriem, kas ciešā veidā 
saistīta ar Krievijas uzbrukumu 
Ukrainai un atbalsta sniegšanu 
kara plosītai valstij. “Otrs, kas ar 
pirmo uzdevumu daļēji saistīts 
un valdības dienaskārtībā bijis 
jau kopš 2011. gada, ir Latvijas 
gatavošanās vēlēšanām uz ANO 
Drošības padomes nepastāvīgās 
locekles vietu.                         > >

Uzticības mandāts  jaunajai valdībai

Premjers Krišjānis Kariņš vakar Saeimas debatēs pauda, ka jāstrādā daudzās “frontēs” 
vienlaikus, tajā skaitā, īstenojot mērķi, lai cilvēki izjūt drošību. “Sastrīdēties nav māksla,” 
izteicās K. Kariņš, aicinot sadarboties un strādāt kopīgo mērķu sasniegšanai.   FOTO – LETA


