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12. Saeimas vēlēšanu rezultāti

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) datiem 4. oktobrī
visā pasaulē nobalsoja 913491
Latvijas pilsoņu. No 87493
balstiesīgajiem ārzemēs, nobalsoja 23116.
Ārzemēs vēlētāji balsoja par:

Vienotību 7862, Nacionālo Apvienību 4939, Latvijas Reģionu
Apvienību 4064, Saskaņu 2278,
ZZS 1940 un No sirds Latvijai
864.
Kopējā aina ir sekojoša:

Saskaņa 209885 (24 vietas Saeimā), Vienotība 199535 (23
vietas), ZZS 178212 (21 vieta),
Nacionālā Apvienība 151568
(17 vietas), Latvijas Reģionu
Apvienība 60812 (8 vietas) un
No sirds Latvijai 62521 (7 vie-

tas). Pārējās partijas netika pāri
5%.

Pašreizējā Saeimas priekšsēdētāja, partijas «Vienotība»
vadītāja Solvita Āboltiņa nav
ievēlēta 12.Saeimā. Partija
«Vienotība» Kurzemes vēlēšanu apgabalā ieguvusi trīs
deputātu mandātus. Saskaņā
ar CVK pieejamo informāciju,
Āboltiņai «Vienotības» vēlētāji
Kurzemē pauduši ceturto lielāko atbalstu partijas sarakstā,
līdz ar to viņa palikusi pirmā
aiz Saeimā iekļuvušo deputātu «strīpas». Viņa no vēlēšanu
biļeteniem svītrota 6289 reizes,
bet saņēmusi arī 6540 plusus.
Informācija ņemta no dažādiem
interneta avotiem.

Pertā vēl Latvijas 12. Saeimu

Drīz pēc Latvijas otrās neatkarības atgūšanas, Latvijas valdība latviešu bēgļiem ārzemēs
piešķīra Latvijas pilsonību.
Laika gaitā daudzi bēgļi bija
pieņēmuši savas dzīves vietas
pilsonību, un ar to Latvijas
valdība noliedza atzīt dubulto
pilsonību, pat tik tālu, ka dažiem to arī atņēma. Nu radās
dilemma, ka brālis bija Latvijas
pilsonis, bet viņa dvīņu māsai
šī pilsonība tika liegta. Pagāja
divdesmit gadi, kamēr Latvijas
valdība ar savu „lēno domāšanu” beidzot tika galā un šo
netaisnību atrisināja ar 2013.g.
jaunu pilsonības likumu. Ar šo
likumu atzina, ka bēgļi, kuri
bēga no krievu vai vācu okupācijām, savu pilsonību nebija
zaudējuši. Bija tikai jāpierāda,
ka viņi okupācijas laikā tiešām

66. gads

bija Latvijas pilsoņi, ar to tad
arī viņu pēcteči ir tiesīgi uz
Latvijas pilsonību.

Nu Latvijas ārzemju diplomātiskās iestādes un konsulāti
sāka šo likumu izvest pilnībā
un strādāt, reģistrējot Latvijas
pilsoņiem viņu pilsonības. Jo
svarīgi tas bija sakarā ar to,
ka 12.Saeimas vēlēšanas jau
bija „durvju tuvumā” ,tā, lai
arī viņi var ņemt dalību savas
valsts valdības izvēlē. Nu bija
ne tikai jāpiereģistrē pilsonība,
bet nu bija arī jāsaņem Latvijas
pilsonības dokumentu: Latvijas
pasi.
Kā par nelaimi, Saeimas vēlēšanu laiks strauji tuvojās, goda
konsuli strādāja „vaiga sviedros”, lai palīdzētu tautiešiem
(Turpinājums 2. lpp.)

Pie vēlēšanu galda, no kreisās: Sarmīte Rikmane, Jānis Purvinskis un
Liāna Doruka. Foto: M. Grīsle.

PBLA valdes sēde

PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa runa gadskārtējās PBLA
valdes sēdes atklāšanā 2014.
gada 8. oktobrī Rīgā, Mazajā
Ģildē.

dalības maksu par savu aizsardzību.

Šogad, kad mūsu valsts piedzīvo lielāko drošības krizi kopš
Latvijas neatkarības atjaunošaAugsti godājamais Valsts pre- nas, šie divi jautājumi ir kļuvuši
zidenta kungs, augsti godāja- aktuālāki, nekā jebkad agrāk.
mais ārlietu ministra kungs, Nupat, 4. septembrī, Kalamaļoti cienījamā kultūras minis- zū Latviešu biedrība rīkoja
tres kundze, ekselences, dāmas tikšanos ar ilggadīgo baltiešu
un kungi!
interešu aizstāvi kongresmeni
Mana šodienas uzruna jums Fredu Aptonu (Fred Upton),
būs īsa, jo Valsts prezidenta ASV kongresa Enerģētikas un
darba grafiks ir tāds, ka viņš tirdzniecības komitejas vadīvar būt kopā ar mums nepilnu tāju. Starp citu, šī komiteja ir
stundu. PBLA valde, sēdes no- viena no ietekmīgākajām ASV
slēgumā, pēc tradicijas vēlas Kongresa Pārstāvju palātā, un
kopā ar Valsts prezidenta kun- tā atbalsta ASV sašķidrinātās
gu un klātesošajiem ministriem gāzes eksportu uz Austrumeiropu un gāzes termināla būvi
vēl nofotografēties.
Baltijā. Savu uzrunu latvieSākšu ar atzinības izteikšanu – šiem Freds Aptons sāka, salīmūsu sadarbība ar galvenajiem dzinot Latvijas situāciju ar Ukpartneriem Latvijas valdībā rainu un uzsverot, ka Latvija
– ar Ārlietu ministriju, Izglītī- ir daudz drošākā situācijā, jo
bas un zinātnes ministriju, un tā ir NATO dalībvalsts. Viņš
Kultūras ministriju aizvadītā piebilda, ka zinot, ka Latvija ir
gada laikā kļuvusi vēl ciešāka uzticams ASV cīņu biedrs Afun labāka.
ganistānā un Irākā, bet tūdaļ
Atzinības vārdi sakāmi arī par vaicāja: „Kur ir jūsu solītie 2
mūsu sadarbību parlamentārajā procenti savas valsts aizsardzīlīmenī ar Saeimas deputāta Il- bai?” Šādu jautājumu mums rēmāra Latkovska kunga līdz šim gulāri uzdod ASV polītiķi.
vadīto Sabiedrības saliedētības Šajā PBLA valdes sēdē tiks
komisiju.
pārrunāts, ko mēs ārzemēs jau
Šobrīd PBLA valdei un tās da- darām un kas būs nākotnes delīborganizācijām pirmā prio- vums mūsu valsts drošības noritāte ir mūsu valsts drošība. stiprināšanā.
Līdzīga rūpe ir visai latviešu Varu teikt, ka PBLA dalībortautai.
ganizācija - Amerikas LatvieTieši pirms 70 gadiem, 1944. šu Apvienība - patlaban izdod
gada rudenī, es viena gada ve- aptuveni 5 procentus no sava
cumā kopā ar savu tanti, sarka- budžeta Latvijas un Baltijas
narmijai tuvojoties Rīgai, atstā- valstu drošības interešu lobēšaju Latviju. Latviešu polītiskajai nai ASV.
trimdai šoruden aprit 70 gadu. Amerikas Latviešu ApvienīUn tagad, pēc 70 gadiem mēs, ba financē Apvienoto Baltiešu
Latvija, nevien jūtamies, bet komiteju un līdzdarbojas tajā,
esam reāli atkal apdraudēti.
lobējot ASV Senāta pārstāvju
Latvija jau 23 gadus ir neatkarī- daudz plašāku dalību Baltiešu
ga valsts, pilntiesīga NATO un atbalsta grupā. Tādu pat lobiEiropas Savienības dalībniece. ju darbu Amerikas Latviešu
Trimda palīdzēja Latvijai atgūt Apvienība veic ASV Kongresa
neatkarību, palīdzēja panākt Pārstāvju palātā, kur Baltijas
Latvijas dalību NATO. Šai kon- atbalsta grupa beidzamajā laikā
tekstā īpaši svarīgs bija Ame- augusi ar 25 klātpienākušiem
rikas Savienoto Valstu, mūsu kongresmeņiem.
drošības garanta, atbalsts.
Latviešu organizācijas ārzeASV latvieši, koordinācijā mēs ir rīkojušas vairākas vēsar Latvijas Ārlietu ministriju tuļu akcijas, piemēram “Baltic
pirms 10 gadiem veica vairākas American Freedom League”
atbalsta akcijas, ieskaitot ASV (Baltiešu Amerikas Brīvības
kongresmeņu un senātoru lobē- Līga), ko vada bijušais Latvijas
aizsardzības ministrs Valdis
šanu.
Pavlovskis, ir paudusi viedokli
No viņu puses vienmēr mums sabiedrībai, lai Francija Kriebija divi jautājumi:
vijai nepārdod Mistral karakuģus, bet lai NATO tos atpērk.
-„Will they fight;
Tāpat kopā ar poļiem, ukrai-Will they pay their fair share.”
ņiem un citu tautu pārstāvjiem,
Proti – vai latvieši cīnīsies un ko māc bažas par mūsu ausvai viņi būs ar mieru maksāt trumu kaimiņa rīcību, esam

aktīvi dalībnieki Centrālās
un Austrumeiropas Koalicijā,
kas ir nevalstiska organizācija
Vašingtonā.
Līdzīgu lobiju darbu savās mītņu zemēs ir veikusi arī Latviešu Nacionālā apvienība Kanadā
un Eiropas Latviešu apvienība
Eiropā, NATO dalībvalstīs.
Vēlos uzsvērt, ka mēs, Latvijas
valsts, nedrīkstam zaudēt Latvijas kā uzticama NATO sabiedrotā reputāciju.

No vienas puses mēs sūdzamies, ka esam apdraudēti, bet
paši valstiskā līmenī neveltām
pienācīgu uzmanību savai drošībai un pat neturam šai jomā
dotos solījumus.
Esošajā drošības krizes situācijā sešu gadu pakāpenisks
aizsardzības izdevumu kāpinājums līdz 2 procentiem noteikti
nav pieņemams.
Valdībai un parlamentam ir jāgādā, ka tiek piešķirts financējums Aizsardzības ministrijas
visagresīvākajam plānam, kas
panāk visdrīzākajā iespējamā
laikā mūsu valsts aizsardzības
budžeta pieaugumu līdz diviem
procentiem.
Trešās neatkarības mums vairs
nebūs. Drošība ir mūsu valsts
alfa un omega.

Pakavēšos pie jautājuma par
PBLA un valdības sadarbību
mūsu valsts ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. Mūsu
galvenais partneris šai jomā ir
Ārlietu ministrija.
Patlaban ir notikušas dažas
pārmaiņas, proti, līdzšinējais
sekmīgais vēstnieks sadarbībai
ar diasporu, Rolands Lappuķes
kungs ir iecelts par Latvijas
vēstnieku Eiropas padomē, un
viņa vietu ieņēmis vēstnieks
Pēteris Elferta kungs, ko mēs
visi labi pazīstam, kopš viņa
darba PBLA 90-to gadu sākumā un vēlāk kā Latvijas vēstnieku Īrijā.

Šogad pensionēsies ilggadējā
PBLA ģenerālsekretāre Tija
Krūmiņas kundze, un tamdēļ
arī PBLA ir zināmā pārejas
posmā.
Neraugoties uz gaidāmajām
pārmaiņām PBLA iekšienē, nemainīga ir mūsu vēlme un gatavība atbalstīt Latvijas valsts pamatu stiprināšanu kā drošības,
tā tautsaimniecības izaugsmes
jomā.
2013. gada Vispārējo latviešu
Dziesmu un deju svētku laikā
Latvijā notikušais Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju
(Turpinājums 8. lpp.)

