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Konservatīvie

K
onservatīvie Rīgā ir ievēlēti nelielā, 

bet jaudīgā komandā, kas saliedē-

jusies ap mūsu Rīgas domes līderi – 

Rīgas vicemēri Lindu Ozolu.

Linda Ozola kā drošības un kārtības 

jautājumu kuratore un attiecīgās komite-

jas vadītāja  Konservatīvo frakcijā un valdē 

uzdeva nopietnu jautājumu par to, ko mēs 

kā partija varam darīt, lai nevis vēlamī-

bas formā ieteiktu pašvaldībām nepieļaut 

9.  maija svinības, bet to noteiktu kā obli-

gātu aizliegumu.

Konservatīvajos  ir pieņemts tā – pats 

saki, pats dari. Lindas deleģētā uzdevumā 

es kopā ar Konservatīvo juristu eliti (īpašs 

paldies Ilonai Kronbergai) ķēros pie darba. 

Tika sagatavoti divi priekšlikumi, kas 

“miera laikos” nekad Saeimā netiktu pie-

ņemti, jo gluži vienkārši ir tiešas un kon-

krētas rīcības instrukcija. 

Pirmkārt, mēs krietni paplašinājām to 

pasākumu, gājienu un piketu loku, kas at-

bilstoši komunisma, PSRS, totalitārisma 

un kara slavināšanai nedrīkst tikt pašval-

dībās saskaņoti un atļauti (nejaukt ar cil-

vēku nesankcionētu pulcēšanos!). Faktiski 

mūsu redakcionālajā aprakstā likumos 

par publisko pasākumu drošību un sapul-

cēm, gājieniem, piketiem iekļaujas 90% 

pretvalstisko spēku 9. maija pasākumu in-

terpretācijas.  Otrs priekšlikums savukārt 

nosaka liegumu saskaņot jebkāda veida 

pasākumus, kurus paredzēts rīkot 200 m 

zonā ap padomju armiju slavinošiem pie-

minekļiem. Tas attiecas arī uz gājieniem 

un piketiem. Tik stingras normas Latvijas 

Šokējoši – izgrūdām  
cauri Saeimai 9. maija svinību 
aizliegumu Latvijā!

jām šo priekšlikumu iesniedzējām un aiz-

stāvētājām, šo situāciju raksturo īsi: “Fak-

tiski Ukraina ne vien cīnās par Eiropu un 

visu civilizēto sabiedrību, bet arī dod Lat-

vijai, iespējams, vienīgo reālo iespēju gūt 

virsroku pār Krievijas gadiem ilgi visos lī-

meņos nostiprināto ietekmi.” Atjaunotās 

Latvijas parlamentu diskusijās par Krievi-

jas dažādu veidu ietekmes mazināšanu 

neviens vēl nebija uzrakstījis radošus un 

praktiskus priekšlikumus, kas pēc būtī-

bas mūsu valstī aizliegtu 9. maija un tam 

līdzīgo svētku svinēšanu. Mēs izdarījām 

savu darbu, tālāk ir jautājums par mūsu 

dienestu atbildību un lojalitāti Latvijai. Bet 

tas jau ir cits stāsts un citi lēmumi.

likumos un tiesību aktos attiecībā uz gā-

jieniem un piketiem ir nebijis fenomens. 

Saeimas cilvēktiesību un juridiskās ko-

misijas darbojas mūsu vadībā, tāpēc tām 

izdevās zibens ātrumā pieņemt šos priekš-

likumus, nepieļaujot plašas debates jeb fak-

tiski nedodot telpu iespējamajai sabotāžai, 

kas jau bija jūtama Saeimas gaiteņos un arī 

dažu ministriju apspriežu telpās. Zinot, cik 

daudzi mūsu koalīcijas partneri ir gatavi la-

bāk iebāzt galvas smiltīs un izlikties nere-

dzam 9. maiju un citus pretvalstiskus hib-

rīdkara pasākumus, pirms Ukrainas kara 

kas tāds būtu neiespējamā misija.

Konservatīvo Saeimas deputāte 

Linda Medne, kura bija viena no galvena-
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