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Atsaucoties aizsardzības ministra 
Arta Pabrika aicinājumam, Lāčplēša 
dienas rītā plkst. 9 baznīcas trīs 
minūtes skandinās zvanus, savukārt 
draudzes aicinātas aizlūgt par kara-
vīriem un visiem dienestiem, kas 
gādā par Latvijas drošību. Vēstures 
liecības vēsta, ka arī 1919. gada 11. 
novembrī par godu Latvijas armijai, 
kas atbrīvoja galvaspilsētu no ber-
montiešiem, skanēja visi Rīgas baz-

nīcu zvani. Aicinājuma nolūks ir at-
gādināt, ka vienoti cīnoties pret ie-
naidnieku, uzvara ir sasniedzama.

Lāčplēša diena, kas ir ne vien 
piemiņas diena, bet arī karavīru un 
Latvijas armijas svētku diena, šoreiz 
tiek atzīmēta trauksmainā laikā, 
kad Ukrainā turpinās karš. Šogad 
vērojams arī ļoti krass Latvijas 
iedzīvotāju nedrošības pieaugums, 
liecina nupat publiskotais ERGO 

Drošības indeksa pētījums. Vairāk 
nekā puse jeb 54% aptaujāto uz-
traucas, ka Latvija varētu zaudēt 
savu politisko un ekonomisko neat-
karību, 61% ir noraizējušies par 
iespējamu Krievijas iebrukumu Lat-
vijā. Tomēr 16% aptaujas dalīb-
nieku norādījuši, ka apsver iespēju 
stāties Zemessardzē, lai aizstāvētu 
valsti militāra konflikta gadījumā, 
bet 3% to jau izdarījuši.  LA

Valdības 
veidotājiem 
jārāpjas ārā no 
ierakumiem
Koalīcijas veidošanas sestajā 
nedēļā partneri nav tikuši tālāk 
par stīvēšanos ap procedūras 
jautājumiem

Mednieki pret 
malumedniekiem
Mednieku kopienas visā 
Eiropā ieinteresētas cīnīties 
pret nelikumīgu savvaļas 
dzīvnieku nogalināšanu.

MEDĪBAS14

Jaunais 
normālais 
piena nozarē
Piena lopkopības nozare 
piedzīvo pārmaiņas, kas 
veicinās kooperāciju.

SAIMNIECĪBA6

Vārda diena
11. novembrī Ojārs (1257), 
Nellija (1179), Rainers (1030). 
12. novembrī Kaija (85), 
Kornēlija (73). 
13. novembrī Eižens (79), 
Jevgeņijs (2748), 
Jevgeņija (967).
Dati: PMLP
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Viedokļi3

Dānijas pensiju 
sistēma                                                                                               
Dāņi domā par pensiju jau 
no pirmās darba dienas.
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Lāčplēša diena trauksmes laikā
Pieaugusi gan iedzīvotāju nedrošība, gan vēlme stāties Zemessardzē
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Lāčplēša diena, kas ir ne vien piemiņas diena, bet arī karavīru un Latvijas armijas svētku diena, šoreiz tiek 
atzīmēta trauksmainā laikā, kad Ukrainā turpinās karš.

Tepat, Eiropā9

laikraksts

Viedokļi

"Saskaņas" 
mēru iznāciens
Bartaševiča uzrunā 
pietrūka tikai sauciena: 
"Putin, palīdzi!"

INĀRA EGLE

Nacionālās apvienības 
priekšsēdis Raivis Dzintars 
ceturtdien pēc tikšanās ar 
"Jauno Vienotību" un valdī-
bas veidotāju Krišjāni Kari-
ņu aicināja abus partnerus 
– "Jauno Vienotību" un "Ap-
vienoto" sarakstu"  – "nerakt 
dziļāk ierakumus, no kuriem 
nevar izrāpties, jo nebūtu 
labi sakašķēties tā, ka pēc 
tam ir grūti kopā strādāt". 
Viņaprāt, 14. Saeimā nevar 
izveidot koalīciju, kurā ne-
būtu kāds no šiem trim poli-
tiskajiem spēkiem. Nacionā-
lā apvienība saprot gan "Jau-
no Vienotību", kas vēlas vis-

pirms vienoties par amatu 
sadalījumu, gan "Apvieno-
to sarakstu", kura pārstāvji 
grib pārliecināties par starp-
ministriju sadarbības mode-
li un vienoties par deklarāci-
ju. "Taču tas būtu apkauno-
jums mums visiem, ja šajos 
apstākļos mēs nespētu vie-
noties," piebilda R. Dzintars.

Nacionālās apvienības 
(NA) līderis piekrīt "JV", ka 
deklarāciju rakstīt ir vieglāk, 
ja ir vienošanās par amatiem. 
Tāpat NA ar izpratni vērtē 
"Apvienotā saraksta" ("AS") 
satraukumu par nozaru spēju 
savstarpēji sastrādāties. 

Turpinājums 4. lpp.


