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Katrai pareizi veidotai valstij svarīgas funkcionēšanas un pastāvēšanas sastāvdaļas ir drošība
un aizsardzība, kas veicina netraucētu attīstību, kā arī atbilst mūsdienu demokrātiskās sabiedrības
valstu pieņemtajam un atbilstošajam modelim. Mums, gan man, gan katram sevi cienošam
latvietim, ir jāatbalsta un savu spēku robežās jāpalīdz attīstīt un stiprināt ne tikai Latvijas drošību un
aizsardzību, bet arī jārada atbalsts pārējām NATO valstīm šajā sakarā, jo esam vienoti. Ir jāspēj
palīdzēt ne tikai “savējiem” vai arī tikai NATO dalībvalstīm, bet pēc iespējām katram, kam
iestājušās grūtības. Ikviena izpalīdzīgā roka, atbalsts ir svarīgs. Ir nozīmīgisabiedrībai to apzināties,
kas manuprāt, Latvijā vēl nenotiek, jo cilvēki uzskata, ka nevar palīdzēt. Tāpēc es izklāstīšu idejas
kā katrs atsevišķi un tai pat laikā visi kopā un vienoti, mēs roku rokā varam aizvien vairāk stiprināt
Latvijas drošību, Latvijas nākotni , kā arī aplūkošu to, kas jau izdarīts šī mērķa labā.
Lai izprastu esošo situāciju, manuprāt, katram Latvijas Republikas iedzīvotājam ir
jāiepazīstas ar Latvijas Valsts aizsardzības koncepciju, kura ir spēkā esoša no 2001. gada 20.
septembra. Tādā veidā tiks izprasta lietas būtība. Šī koncepcija veidota balstoties uz valsts drošības
vispārējo un militāro apdraudējumu analīzes. Iespējamo apdraudējumu novēršanai tiek atbilstoši
veidota valsts aizsardzība un stratēģija. Aizsardzības sistēmu Latvijā veido Latvijas Republikas
Satversme, Latvijas Nacionālās Drošības un Ārpolitikas koncepcija un citi Latvijas Republikas
normatīvie akti, kas izstrādā, apstiprina principus, mērķus, uzdevumus un tiesiskos mehānismus,
kas attiecināmi uz LR aizsardzības sistēmu. Latvijas likumi un citi tiesību akti valsts aizsardzības
jautājumos tiek pilnveidoti un savstarpēji saskaņoti balstoties uz Latvijas valsts aizsardzības
koncepcijas nostādnēm. Ir izstrādāts Nacionālās drošības likums, kas apliecina, ka nacionālā
drošība ir gan valsts, gan sabiedrības īstenots, vienotu mērķtiecīgu pasākumu rezultātā sasniegts
stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, kā
arī sabiedrības brīvas un neforsētas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte. Drošības
garantēšana ir valsts pamatpienākums, kurā atbildība jāuzņemas arī sabiedrībai, katram
iedzīvotājam, katram pilsonim. Savlaicīgi jāprognozē un jānovērš valsts iekšējie un ārējie
apdraudējumi. Jāgarantē valsts aizsardzība, sabiedŗibas drošība, tās demokrātiska attīstība.
Mobilizācijas likuma mērķis ir noteikt tiesiskos un organizatoriskos pamatus Nacionālo Bruņoto
spēku un valsts civilās aizsardzības sistēmas mobilizācijas sagatavošanai un īstenošanai, institūciju,
juridisko, fizisko personu pienākumus un atbildību mobilizācijas jautājumos. Civilās aizsardzība
slikums, Valsts aizsardzības plāns, Valsts aizsardzības operatīvais plāns, Nacionālo bruņoto spēku
attīstības plāns un citi lieliski paskaidro koncepcijas pamatus ar kuriem var iepazīties interneta
vietnē www.likumi.lv, kas manuprāt, ir noderīgi ņemot vērā to, ka 2016. gadā Latvijā internetu lieto
80%. Internets ir mūsdienīgs informācijas apmaiņas un ieguves punkts, ja vien ir iespēja to
izmantot. Ar tā palīdzību ir iespēja piekļūt jauniešiem, kuri zināmi kā Latvijas nākotnes veidotāji.

Valsts aizsardzībā ir jāiesaista visa sabiedrība kopumā, un sabiedrības loma ir nozīmīga, jo
sabiedrība veido valsti. Ir jāizmanto visi pieejamie civilie un militārie resursi, nepieciešama
pastāvīga civilo un militārpersonu sadarbība. Sabiedrībai jājūtas nozīmīgai, ja tā jutīsies nozīmīga,
tā vēlēsies izrādīt atbalstu un palīdzēt. Tā ir vienkārša psiholoģija. Jābūt izpratnei par notikumiem.
Sabiedrības atbalsts nosaka nepieciešamo resursu pieejamību aizsardzības mērķiem, materiālie
resursi ir ierobežoti, sabiedrība skaitliski neliela, tādēļ pēc iespējas vairāk šādos notikumos
jāiesaista Sabiedrība, tā ir nozīmīgs atbalsts.
Veiksmīgākās pastāvošās iespējas, ko Latvijas drošības labā varu darīt gan es, gan pārējie
Latvijas iedzīvotāji sākotnēji ir būt vienotiem savās darbībās, domās, un tas nebūt nav vienkāršs
solis ņemot vērā to, ka, manuprāt, ne visi ir pietiekami patriotiski, pietiekami atvērti informācijas
uzņemšanai, un tas vairāk ir vērojams ne tikai Latvijas iedzīvotāju ziņā nomaļās vietās, bet arī
vienkārši mazās pilsētās. Katra iedzīvotāja atbalstam ir nozīme, visiem vajadzētu apzināties savu
vērtību. Jo patriotisms ir spēks un vienotība. Jāatbalsta valsts plāni, jo mēs visi dzīvojam
demokrātiski veidotā valstī, kurā ir sakārtota ekonomika, veiksmīgi izstrādāta konstitūcija, ievērotas
cilvēku tiesības. Nepieciešama uzticēšanās, kuru varētu panākt informējot sabiedrību, esot
vienotiem savā patriotismā, apzinoties, ka mūsu valsts nebūt nav neveiksmīga un Latvijā ir daudz
inteliģentu cilvēku, kuru devums nākotnē ir ļoti svarīgs Latvijai. Jo cilvēkam ir jābūt vērtībai,
katram tas jājūt. Latvijai soli solī ir jāsadarbojas ar Eiropu, ASV, jāveicina sadarbība ar
Centrālāzijas reģionu, tā ir sakaru veicināšana. Atrodamies Eiropas Savienībā, kurā devīze ir
“Vienotība dažādībā”. Mēs, es, kura esmu sastāvdaļa no visas sabiedrības, kā arī pārējie, esam
vienoti savā dažādībā gan savā starpā, gan ar citām ES valstīm. Esam vienoti, esam dažādi un
atbalstam viens otra atšķirības, pieņemam dāžadus viedokļus. Latvijas drošība ir arī Baltijas valstu
drošība, tāpēc Baltijas valstīm jāveido un jāstiprina sava aizsardzība kopā. Svarīgs sadarbības
elements Baltijas valstu starpā ir arī savstarpējās sadarbības līgumi. Mēs esam un mums jābūt
ieinteresētiem būt labās attiecībās ar kaimiņvalstīm, Latvija ir daļa no ES, un mūsu dalība ANO un
NATO vadītās organizācijās ne tikai parāda Latvijas gatavību dot savu ieguldījumu kopīgas
drošības veidošanā un demokrātisko vērtību nostiprināšanā, bet arī tai pat laikā Latvija iegūst
vērtīgu pieredzi militārajā plānošanā un gatavību darboties reāla apdraudējuma apstākļos. NBS
jānodrošina labi sagatavoti un attīstīti bruņotie spēki. Tautai savu iespēju līmenī maksimāli jāsniedz
palīdzība, jo tas ir visas tautas interesēs. Katram lasot ziņu portālus internetā, skatoties ik dienu
ziņas televīzijā ir jāseko līdzi gan dažādiem notikumiem Latvijā, gan pasaulē. Atbalsts Latvijas
drošībai varētu būt aktīvāka piedalīšanās un popularizēšana pārsvarā jaunāku cilvēku iesaistīšanās
procesam jaunsardzē, zemessardzē, tas veicina nacionālo pašapziņu, stiprina garu. Manuprāt, par to
netiek pietiekami runāts, nav pietiekami daudz informācijas. Jaunsardze, zemessardze veicina savas
pašapziņas izaugsmi, kopīgi darbojoties vienotā komandā. Manuprāt, ir arī jālauž sabiedrībā visur

pieņemtais stereotips, ka šādas aktivitātes paredzētas tikai vīriešu kārtas pārstāvjiem. Tautai ir
jāspēj ārkārtas situācijās rīkoties organizēti un, manuprāt, šobrīd tauta to nespēj, nepieciešams par
šo runāt vairāk, apzinoties visas iespējas, lai nav apjukuma ārkārtas situācijās, un visi spētu rīkoties
vienoti. Drošība balstas uz uzticību, ne tikai tautai nepieciešams izrādīt cieņu pret Latvijas Valsts
policiju un citiem šādu līdzīgu jomu pārstāvjiem, bet arī Valsts policijai untml. varas iestādēm
jāiegūst cieņa tautas acīs. Pagaidām Latvijā vērojama diezgan liela skepse, un cieņa, uzticība nav
iegūta. Jāizglīto sabiedrība par iespējām strādāt šādās jomās un veidot savu nākotni. Noteikti būtu
interesanti. Es pieskaitu sevi pie Latvijas sabiedrības, un tādas ir manas domas par veiksmīgākajām
pastāvošām iespējām LR drošības un aizsardzības labā. Iespējams, tas nav nekas jauns, bet
vēljoprojām ir lietas, kas realitātē neizdodas tik labi, kā, iespējams, būtu vēlams. Tai pat laikā, es
zinu un ceru, ka attīstība neapstāsies, un vienmēr ir lietas, ko pilnveidot.
Kopš 2006. gada ikgadējs pasākums Rīgā ir “Rīgas Konference”, kurā apspriež aktuālākās
problēmas un meklē risinājumus, cilvēki, kuri specializējas dažādās jomās. Šai gadā tiks apspriesta
Eiropas vienotība un tās loma cīņā pret bēgļu krīzi, attiecības ar Krieviju, kā arī sadarbība ar
Austrumiem. Katru gadu tiek risinātas problēmas dažādās informatīvās kampaņās, publiskās
diskusijās, akcijās. Ir noticis konkurs vidusskolēniem “Europa Secura”, konkurss “Aliante”, atbalsta
akcija karavīru ģimenēm Ukrainā, nometne “BalticGuards”, diskusija “Sieviete šodein. Sieviete
armijā. Sieviete un miers.”, ziedošanas kampaņa semessargiem nakts redzamības iekārtu iegādei un
daudz citas šāda veida aktivitātes, kas pierāda, ka Latvija attīstas, funkcionē un spēj būt
daudzveidīga, kā arī spēj sniegt palīdzību. Citējot mācītāju Gunti Kalmi: “Pirmais un pēdējais
aizsardzības cietoksnis esam mēs paši”, un tas ir arī iemesls, kāpēc katram valsts patriotam vajag
palīdzēt. Mums visiem kopā jāsaglabā mūsu Latvijas aizsardzības cietoksnis.

