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Ietekme Eiropā 
strādā Latvijas labā

“Jaunā Vienotība” ir partiju apvienība, 
kas saglabājusi labāko no VIENOTĪBAS 

un bagātinājusies ar idejām un pieredzi 
no Valmieras, Tukuma, Jēkabpils, Kuldīgas 

un Latgales partijām. Mūsu partiju apvienībā 
ir vairāk nekā 3000 biedru no visiem novadiem, 

kurus vieno pārliecība par Latviju 
un gatavība uzņemties atbildību par valsti. 

“Jaunā Vienotība” – tās ir sešas spēcīgas partijas, 
tā ir pieredze, jauni līderi un jauna enerģija.

13 .  SAEIMĀ  PAR 13 .  SARAKSTU

ARVILS AŠERADENS
Es sāku likvidēt OIK shēmas

INGA BĒRZIŅA
Mūsu mērķis ir saglabāt 
spēcīgu Kuldīgas slimnīcu

ĢIRTS VALDIS KRISTOVSKIS

13. Saeimas vēlēšanās 
es balsošu par 
”Jaunās Vienotības” sarakstu!

AR PĀRLIECĪBU  PAR LATVIJU

KRIŠJĀNIS KARIŅŠ
Partiju apvienības “Jaunā Vienotība” priekšsēdētājs,

Ministru prezidenta amata kandidāts



“Mūsu uzdevums ir radīt apstākļus vidējās algas pieaugumam 
Latvijā līdz 1500 eiro.
 

Lai celtu tautas labklājību, mums ir jāpaveic tikai piecas lietas.
Izglītībai jābūt modernai!
Veselības aprūpei – pieejamai!
Tiesai jābūt taisnīgai!
Atalgojumam – cienīgam!
Valsts robežām – pasargātām!”

ALGAS
Mūsu vadībā Latvija ir sasniegusi augstākos izaugsmes tempus un strauju algu 
pieaugumu. Vidējā alga 1500 eiro ir Latvijas iespēja tuvākajos gados, ja 
turpināsim iesākto ekonomikas attīstību un īstenosim partiju apvienības 
“Jaunā Vienotība” programmu. Lai Latvijā palielinātos vidējā alga, ir nepie-
ciešami gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmumi, kas vēlas mūsu valstī investēt, 
augt un attīstīties, tā veicinot labi atalgotu darbavietu veidošanos. Uzņēmēj-
darbības vide sagaida saprotamu un prognozējamu nodokļu politiku, uzņēmē-
jiem nepieciešami izglītoti cilvēki, efektīva tiesu sistēma un droša pārliecība par 
Latviju Eiropā. Būtiskākie darbi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ir ēnu 
ekonomikas apkarošana, pakāpeniski samazinot nodokļu slogu zemajām 
algām un ieviešot ienākumu obligātu deklarēšanu ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem. Ir jāmazina birokrātija un valsts iestādēs jāizskauž sodīšanas 
kultūra, jāpalīdz Latvijas uzņēmējiem iekarot jaunus eksporta tirgus .

TAISNĪGUMS
Latvijas iedzīvotāji vēlas taisnīgumu – lai pensijas neapliek ar nodokli, lai tiek 
izskaustas nepilnības tiesu sistēmā un izbeigta maksātnespējas administratoru 
patvaļa. Esam aktīvi iestājušies par Satversmes grozījumiem, kas ļautu 
ievēlēt Valsts prezidentu atklātā balsojumā, un turpināsim to darīt. Mūsu 
izstrādātais likumprojekts par oligarhu sarunu publiskošanu un tiesiskais 
regulējums, kas ļautu žurnālistiem iepazīties ar publiskojamajiem kriminālllietu 
materiāliem, ir iesniegti Saeimā. Pateicoties mūsu darbam, ir sācis irt maksāt-
nespējas administratoru saaustais tīkls, kas ļāva atsevišķām personām iedzīvo-
ties uz grūtībās nonākušu uzņēmumu rēķina. “Jaunā Vienotība” turpinās 
cīņu par taisnīgumu – mūsu valsts nebūs atsevišķu indivīdu personisko 
rēķinu kārtošanas un iedzīvošanās instruments. Tiesiska valsts nozīmē 
brīvu un drošu valsti, kurā ikviens ir pārliecināts, ka tā aizsargās savu cilvēku 
tiesības, nodrošinās ātru un taisnīgu tiesvedības procesu un “viens likums, 
viena taisnība” principu, kā arī godīgas konkurences noteikumus visiem 
tautsaimniecībā iesaistītājiem, paredzot arī sabiedrības tiesības zināt par reālā 
labuma guvējiem ar valsts pasūtījumiem saistītās nozarēs.

IZGLĪTĪBA
Mūsu ministra Kārļa Šadurska virzītie likuma grozījumi par pāreju uz 
vispārējo vidējo izglītību latviešu valodā pēc gandrīz 15 gadu ilgas cīņas 
ir pieņemti. Šis būtiskais sasniegums gaidāmajās vēlēšanās mums būs 
jāaizstāv, jo ir politiskie spēki, kas, nonākot Saeimā, sola tos atcelt. Saliedēta, 
vienota sabiedrība ilgtermiņā ir vitāli nepieciešama, lai mēs neatgrieztos 
situācijā, kad jālemj par valstij naidīgu spēku rosinātu referendumu par divvalo-
dību. Vienlaikus “Jaunā Vienotība” piedāvā kvalitatīvi uzlabot gan vidējo, 
gan profesionālo izglītību visā Latvijā, īstenojot iesākto programmu un 
satura modernizāciju. Izglītības saturam jābūt tiešā sasaistē ar stratēģiju 
valsts tautsaimniecības izaugsmei un attīstības tendencēm pasaulē. Latvijai ir 
vajadzīgi gudri cilvēki, kuri rada uzņēmumus ar pievienoto vērtību un darbavie-
tas, kuri ar savu darbu ceļ savu, savas ģimenes un valsts labklājību.

VESELĪBA
Labklājīgā valstī veselības aprūpei ir jābūt pieejamai ikvienam. Esam panākuši, ka veselības 
nozarei tiek piešķirti papildu 200 miljoni, kas ļāvis palielināt medmāsu un ārstu algas, 
samazināt rindas pie speciālistiem. Taču ir skaidrs, ka ar naudas ielāpiem nebūs līdzēts, ir jāmai-
na visa veselības aprūpes sistēma. “Jaunā Vienotība” piedāvā valsts veselības apdrošināšanas 
sistēmu, kurā nauda sekos pakalpojumam. Obligātā veselības apdrošinšana ir visu valsts 
iedzīvotāju interesēs: izmaksas saprotamākas, rindas – īsākas un paredzamākas. Turklāt 
sistēmas ietvaros mēs garantējam ikvienam iedzīvotājam ikgadēju veselības pārbaudi bez 
maksas. Jo veselāki cilvēki, jo veselāka sabiedrība un stiprāka valsts.

DROŠĪBA
Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem Latvijas kā neatkarīgas valsts pastāvēšanai ir mūsu 
valstiskās aizsardzības spēju pastāvīga stiprināšana. Mēs iestājamies par valsts budžeta 
finansējuma pakāpenisku palielināšanu aizsardzībai līdz 2,5% no IKP, par pastāvīgu NATO 
sabiedroto kontingenta klātbūtni Latvijā un par Zemessardzes stiprināšanu, veicinot tās sastā-
va palielināšanu līdz 20 000 cilvēku, atbalstot zemessargu apmācību, ekipējuma modernizāciju 
un sociālo garantiju palielināšanu. Vienlaikus ir jāturpina stiprināt mūsu valsts iekšējo 
drošību un robežas. Policistu, glābēju un robežsargu atalgojuma palielināšanai esam 
piesaistījuši papildu 53 miljonus eiro, šis kurss jāturpina. Lai izslēgtu provokāciju iespēja-
mību un izskaustu nelegālu robežas šķeršošanu, tiešā mūsu ministra Riharda Kozlovska pārrau-
dzībā jau notiek Latvijas austrumu robežas nostiprināšana un modernizācija. Strādājam arī 
iekšējās kontroles uzlabošanai – Valsts policijā izveidots neatkarīgs Iekšējās drošības birojs, kas 
izmeklē ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku noziedzīgos nodarījumus.

Krišjānis Kariņš
Eiropas Parlamenta deputāts,

Ministru prezidenta amata kandidāts

Krišjāņa Kariņa
piecas darba prioritātes

Eiropas Parlamenta deputāte

Sandra Kalniete

“Es Krišjāni Kariņu pazīstu kopš 2002. gada un 
esmu pieredzejusi viņa izaugsmi no nedaudz 
naiva daudzrunātāja par stabilu un augsti 
profesionālu politiķi. 

Krišjānim Kariņam piemīt būtiskākā Latvijas 
Ministru prezidenta spēja – atrast kompromisu 
starp dažādām, pat pretējām interesēm, jo arī 
nākamā valdība būs vairāku partiju veidota 
varavīksnes koalīcija. Tāpēc mūsu Ministru 
prezidentam jābūt gan komandas līderim, kas 
neatlaidīgi īsteno vēlētājiem solītās reformas, 
gan arī politiskam psihoterapeitam, kurš saliedē 
komandu un valdības partneriem palīdz 
saprast, ka bez vienošanās zaudetāji būs visi – 
vēlētājs valdību vērtēs pēc darbiem, nevis 
skaļiem paziņojumiem. 

Krišjānis Kariņš savas politiķa īpašības ir kaldinājis 
Saeimā, valdībā un īpaši Eiropas Parlamentā, kur 
tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem 
deputātiem. Un tāds viņš tiešām ir. Viņš ir 
Parlamenta lielākās ETP frakcijas enerģētikas 
politikas koordinators. Ik likumdošanas akts top, 
Krišjānim atrodot kopsaucēju starp Eiropas Komisi-
jas, Eiropas Parlamenta ar tajā ievēlēto dalīb-

valstu deputātu un politisko frakciju dažādajām, arī 
pretējām vēlmēm. Un to viņš panāk, vienmēr 
paturot prātā visbūtiskāko – Latvijas intereses. Bez 
prasmes atrast kompromisu Parlaments likumu 
noraidītu, un līdz šim Krišjānis to nav piedzīvojis. Ja 
Krišjānis Kariņš kļūs par nākamo Latvijas Ministru 
prezidentu, tad mums būs valdības vadītājs, kas 
brīvi pārvalda vairākas svešvalodas un kuram ir liela 
Latvijas un Eiropas politikas pieredze un plaši 
lietišķie kontakti. Viņš ir uz “tu” ar daudziem Eiropas 
Komisijā, Eiropas Padomē un Eiropas Parlamentā, 
kas ļoti palīdz, meklējot Latvijai labāko risinājumu.”

Apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā VIENOTĪBA, tirāža 5000 gab.



Jaunā Vienotība 
Kurzemē

Lai arī jūs OIK saņēmāt mantojumā no priekšgājējiem, 
tomēr visbiežāk saistībā ar šo negodīgo maksājumu 
shēmu tiek daudzināts jūsu vārds. Tagad gan vairāk 
saistībā ar OIK likvidāciju. Cik ātri iedzīvotāji var sagaidīt, 
ka OIK ailīte pazudīs no viņu elektrības rēķiniem?
Kopš stāšanās ekonomikas ministra amatā visu uzmanību 
esmu veltījis OIK sloga mazināšanai, tai skaitā tam arī novirzot 
”Latvenergo” virspeļņu, kas ļāvis elektrības rēķiniem jau šī 
gada beigās samazināties. Savukārt patlaban esmu izstrādājis 
precīzu un skaidru plānu, kā izbeigt OIK blēdīgās 
shēmas pavisam. Ar skaidru 5 soļu programmu 
mēs varam OIK likvidēt trīs gados tā, lai jau 
2022. gadā OIK elektrības rēķinos nebūtu vispār 
un tādējādi kopējais elektrības rēķins visiem 
Latvijas iedzīvotājiem samazinātos vismaz par 
10%. Lai šo paveiktu, nepieciešams visas valdības 
darbs un stingra politiskā griba. Tādēļ arī uzstāšu 
uz valdības lēmumiem, lai to īstenotu. 
 
Esat nopietni pievērsušies mājokļa 
jautājumam – ar ALTUM garantiju jaunus 
mājokļus ieguvušas vairāk nekā 7000 ģimenes, 
tāpat top īres nami dzīvojamā fonda papildināšanai. 
Kas, pēc jūsu domām, ir pareizais virziens, 
kā sakārtot dzīvojamo platību jautājumu?

Mājokļu programma ir pierādījusi, ka Latvijā ir ļoti nepieciešama. 
To aktīvi izmanto gan ģimenes ar bērniem, gan arī jaunie speciā-
listi, kas atgriežas no ārzemēm atpakaļ uz dzīvi dzimtenē. 

Patlaban strādājam pie tā, lai mājokļu programma būtu vēl 
pieejamāka tieši daudzbērnu ģimenēm. Šo programmu noteikti 
turpināsim – tā palīdz iedzīvotājiem iegādāties mūsdienu 
apstākļiem atbilstošas mājvietas.
Otra iniciatīva, ko virzu, ir īres mājokļu celtniecība Latvijas reģi-
onos. Tādās pilsētās kā Valmiera, Smiltene, Rēzekne iedzīvotāju 
skaitam ir tendence palielināties, bet problēma, ar ko saskaras 
pilsētu vadība un uzņēmēji, – nevar piesaistīt darbiniekus un 
iedzīvotājus, jo trūkst kvalitatīvu, mūsdienu dzīves apstākļiem

un komfortam 
atbilstošu dzīvokļu. 

Dzīvojamais fonds 
Latvijā ir ļoti noveco-

jis. Tādēļ šobrīd gata-
vojam programmu, 

kādā veidā tieši reģi-
onu pilsētās būvēt īres 

dzīvokļu mājas ar tādām 
īres izmaksām, kas pie-

ejamas iedzīvotājiem.
 

Jūs ieviesāt Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, 
kas palīdz jauniem uzņēmumiem veiksmīgāk uzsākt 
uzņēmējdarbību un gūt investīcijas. Par kurām  jomām ir vērts 
domāt jauniešiem, kas tagad vēl tikai plāno savu biznesu?

Jaunuzņēmumi ir iespēja Latvijā kopumā paātrināt inovāciju 
procesu. Startup kultūra Latvijā vēl ir salīdzinoši jauna, bet ļoti 
aktīva un dinamiska. Latvija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, 

kur ieviests īpašs Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums. 
Jauniešiem, kuri nebaidās no neveiksmēm, bet mācās no tām, 
tā ir lieliska iespēja gūt pieredzi biznesa kultūrā.
Kopumā patlaban valstī izteikts ir inženierzinātņu, īpaši IT jomas 
speciālistu trūkums. Tās ir profesijas, kas ir ļoti labi atalgotas un 
ar plašām izaugsmes iespējām.

Ekonomikas kāpums pēdējos ceturkšņos ir bijis ļoti 
pamanāms, IKP aug griezdamies, kāpj arī vidējā alga 
valstī. Jūsuprāt, vai šāda tendence turpināsies un vai 
mēs neriskējam atkal uzkāpt uz krīzes grābekļa?
Ekonomikas izaugsme patlaban ir ļoti laba, sabalansēta. 
Tomēr, lai neuzkāptu uz krīzes grābekļa, uzņēmējiem un valstī 
kopumā jādomā par produktivitātes celšanu. Un tas nenozīmē 
strādāt vairāk vai ātrāk. Uzņēmējiem tie ir ieguldījumi ražotņu 
modernizācijā, pētniecībā un inovācijās. Jo modernākas 
ražotnes un attīstītāki produkti, ko tās ražo, jo augstāk globā-
lajās vērtību ķēdēs Latvijas uzņēmumi var iekļauties – attiecīgi 
eksportēt vairāk, pelnīt vairāk un attiecīgi arī maksāt lielākas 
algas darbiniekiem.

Pavisam vienkārši – kāpēc būtu jābalso 
par ”Jauno Vienotību”?

Pirmkārt, mēs esam faktiski vienīgā partija, kura konsekventi ir bijusi 
proeiropeiska un neflirtē ar koalīcijām, kur būtu Kremļa projekti, 
otrām kārtām jāpiemin mūsu 
ministru un Saeimas frakcijas 
deputātu paveiktie darbi, un, 
treškārt, mums ir visprofesionā-
lākā komanda, sākot ar 
premjera kandidātu Krišjāni 
Kariņu, mūsu ministriem un 
pašvaldību vadītājiem un 
beidzot ar mūsu gados 
jaunajiem politiķiem.

1000 JAUNAS DARBAVIETAS LIEPĀJĀ
Lai nodrošinātu uzņēmuma “Liepājas metalurgs” vēsturiskās teritorijas efektīvu izmantošanu un pozitīvi 
ietekmētu Liepājas pilsētas ekonomisko attīstību, veicinātu eksportējošo uzņēmumu skaita un eksporta 
apjoma pieaugumu, kopā ar Liepājas pilsētu attīstīsim industriālo parku. Tā teritorijai tuvāko gadu laikā 
plānojam piesaistīt ieguldījumus augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības veikšanai un radīt vismaz 
1000 jaunas, labi apmaksātas darbavietas, kas sekmēs ekonomisko aktivitāti 
ne tikai Liepājā, bet dos ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības kopējā izaugsmē.

ATBALSTA PROGRAMMA PAŠVALDĪBU ĪRES NAMU CELTNIECĪBAI
Šobrīd vairākos Latvijas reģionos darbaspēka trūkums ir jūtams arvien izteiktāk, tāpēc šāda atbalsta 
programma būs būtisks atbalsts reģioniem darbaspēka piesaistei, tai skaitā reemigrācijas veicināšanai. 
Viens no piemēriem ir Valmiera, kurā pastāv liels pieprasījums pēc īres dzīvokļiem, kā rezultātā šobrīd 
pašvaldība realizē daudzdzīvokļu īres māju projektu, kas ļautu cilvēkiem  pārvākties uz dzīvesvietu, kas ir 
tuvāk darbam. Tādēļ nākamajos četros gados mēs izveidosim mehānismu, kā atbalstīt daudzdzīvokļu 
īres māju attīstību visā Latvijas teritorijā, lai iedzīvotāji ilgtermiņā būtu nodrošināti ar lētiem 
mājokļiem. Mūsu mērķis ir samazināt iedzīvotāju dzīves izmaksas un uzlabot dzīves apstākļu kvalitāti, 
uzceļot 4000 jaunus īres dzīvokļus Latvijas reģionos!

PENSIJU PAAUGSTINĀŠANA UN ĢIMENISKA VIDE VISIEM BĒRNIEM 
Mēs turpināsim uzsākto pensiju indeksāciju un pensiju neapliekamā minimuma paaugstināšanu. Straujāku 
pensiju paaugstināšanu mēs panāksim ar strauju algu kāpumu un tam sekojošu sociālo iemaksu pieaugumu  
sociālajā budžetā. 

No nākamā gada tiks ieviests tā sauktais atraitņu pabalsts gada garumā, kad puse no mirušā laulātā 
pensijas gadu tiks maksāta pārdzīvojušajam laulātajam. 

Jau tagad esam iesnieguši priekšlikumus, lai ne tikai audžuģimenēm tiktu sniegti samērīgi 
uzturlīdzekļi, bet tāds pats atbalsts būtu aizbildņiem. Tuvākajā laikā rosināsim izmaiņas, 
lai adopcijas gadījumos uzturlīdzekļus pielīdzinātu audžuģimeņu un aizbildņu atbalsta līmenim. 
Visām šīm grupām, kas palīdz, lai bērnunamu nebūtu, ir jāsaņem vienāds valsts atbalsts, jo mūsu mērķis ir – 
visiem Latvijas bērniem jādzīvo pilnvērtīgās ģimenēs.

Saruna ar ekonomikas ministru, 
partijas VIENOTĪBA priekšsēdētāju un 

”Jaunās Vienotības” Kurzemes saraksta līderi 
ARVILU AŠERADENU

STINGRA GRIBA UN 

DROSMĪGI LĒMUMI LATVIJAI!

Ar skaidru 5 soļu programmu, mēs 
varam OIK likvidēt trīs gados tā, lai 
jau 2022. gadā OIK elektrības 
rēķinos nebūtu vispār un tādejādi 
kopējais elektrības rēķins visiem 
Latvijas iedzīvotājiem 
samazinātos vismaz par 10%.

Otra iniciatīva, ko virzu, ir īres 
mājokļu celtniecība Latvijas 
reģionos. Dzīvojamais fonds 
Latvijā ir ļoti novecojis. Tādēļ 
šobrīd gatavojam programmu, 
kādā veidā tieši reģionu pilsētās 
būvēt īres dzīvokļu mājas ar 
tādām īres izmaksām, kas 
pieejamas iedzīvotājiem

MĀCĪBAS LATVIEŠU VALODĀ 
UN BŪTISKS SKOLOTĀJU ALGU PIEAUGUMS
Ne jau skaļi lozungi, bet reāla valstsvīra rīcība ir panākusi to, ka Latvijā visi mācīsies latviešu valodā. 
Izglītībai ir centrālā loma latviešu valodas kopšanā un sabiedrības saliedētības stiprināšanā. Esam 
patiesi gandarīti, ka izdevās panākt virzību pilnīgi visā izglītības sistēmā, kas skaidri nosaka, ka latviešu 
valoda ir un būs mūsu izglītības sistēmas pamats. Ja vien pēc Saeimas vēlēšanām pie varas nenonāks 
Kremlim simpatizējošās un populistu partijas, 2020. gadā visās Latvijas vidusskolās mācības notiks 
TIKAI latviešu valodā. Mūsu ministrs Kārlis Šadurskis ir panācis vēsturisku finansējuma palielinājumu 
skolotāju darba samaksai. Trīs gadu laikā papildus piesaistīti 80 miljoni eiro un izveidots skaidrs grafiks, 
kā skolotāju darba samaksa tiks palielināta arī turpmākajos gados.

KULDĪGAS SLIMNĪCAS NOSARGĀŠANA
Mēs nosargājām un arī turpmāk nosargāsim Kuldīgas slimnīcu kā neatliekamās medicīniskās 
palīdzības slimnīcu, kuras funkcija ir nodrošināt valsts apmaksātus veselības aprūpes 
pakalpojumus diennakts režīmā. Kuldīgas slimnīca sava ģeogrāfiskā novietojuma, medicīniskās 
palīdzības apjoma un kvalitātes dēļ ir vispiemērotākā un pieejamākā ārstniecības iestāde ļoti lielai 
Kurzemes iedzīvotāju daļai – Kuldīgas, Saldus, Talsu, Skrundas, Aizputes, Brocēnu, Alsungas un 
Ventspils novada bērniem, pieaugušajiem un sirmgalvjiem.

Piecas darba prioritātes 

Kurzemes izaugsmei



Jaunās Vienotības kandidāti Kurzemē

1. Arvils Ašeradens

Partijas VIENOTĪBA valdes 
priekšsēdētājs, ekonomikas ministrs: 
“Šobrīd Latvijai ir jāizvirza skaidri 
mērķi – saglabāt stingru Eiroatlantisko 
kursu un kļūt par pasaules inovatīvākā 
reģiona – Eiropas Ziemeļvalstu 
kopienas – pašsaprotamu dalībnieci. 
Esmu saistīts ar Latvijas izaugsmi kopš 
1991. gada, kad uzņēmos atbildību par 
laikraksta ”Diena” izdošanu, kā arī 
kopš 2010. gada, kad kļuvu par
10., 11. un 12. Saeimas deputātu, 
šobrīd – ekonomikas ministru. 
Es nebaidos smaga darba un risinu 
šķietami neatrisināmus uzdevumus.”

2. Artis Gustovskis

Partijas ”Kuldīgas Novadam” 
valdes loceklis un Kurzemes 
Tūrisma asociācijas priekšsēdētājs. 
Vienmēr bijis sabiedriski aktīvs 
un neatlaidīgs. Būdams uzticīgs 
Kurzemei, viņš iestājas par 
policentrisku Latvijas attīstību, 
attīstot Kurzemes mazpilsētas 
par inovāciju, kultūras un tūrisma 
centriem. Artis ir radošs, enerģisks 
un pozitīvs, gatavs cīnīties par 
attīstību katrā Kurzemes pilsētā. 
Viņš ir pārliecināts, ka Latvijas 
nākotni virzīs zināšanas un jaunās 
tehnoloģijas katrā Latvijas novadā.

5. Māris Rozenbergs

Pieredzējis uzņēmējs, kā arī Talsu 
novada pašvaldības Pasažieru 
pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas 
komisijas loceklis, komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks. Dzimis un 
audzis Talsos, sava novada un valsts 
patriots ar atbildības sajūtu par 
pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc par savu 
pienākumu uzskata aktīvi līdzdarboties 
Talsu novada un Latvijas attīstībai. 
Ņemot vērā ilggadējo darba pieredzi 
uzņēmējdarbībā, Māris vēlas piedalīties 
Latvijas ilgtermiņa izaugsmei svarīgu 
lēmumu pieņemšanā.

6. Irēna Grauze

Partijas VIENOTĪBA Saldus novada 
nodaļas biedre, uzskata, ka, esot 
ārpus procesa, to var kritizēt, 
bet, lai to vadītu un ietekmētu, ir 
šajā procesā jāpiedalās. Irēna ar 
godbijību izturas pret cilvēkiem, 
finansēm un laiku. Tie ir  dārgākie 
resursi pasaulē. Irēna tic, ka, 
turpinot līdzsvarotas ekonomikas 
attīstības virzienu, ikvienam 
Latvijas iedzīvotājam visos 
reģionos var nodrošināt pārticīgu 
dzīvi bagātā valstī.

9. Guna Skangale

“Transporta nozares autoceļu jomas 
inženiera profesija deva man 
iespēju pārredzēt visu Latviju – 
izprast likumdevēju, projektētāju, 
būvētāju, uzturētāju veiksmes un 
neveiksmes, no citām zemēm 
pārvest tehnoloģijas un atziņas. 
Nebaidīties no pārmaiņām, 
neliekties, nesalūzt un gūtos brīžos 
palīdzēt līdzcilvēkiem atrast izeju 
no strupceļa. Nestāvēsim malā! 
Pilnveidosim Latviju, lai darbs dod 
iespēju dzīvot, skan tautas 
dziesmas, dzimst bērni un 
satiksmes dalībniekiem ir droši ceļi.”

10. Andris Jefimovs

Strādā ugunsdrošības jomā, 
nesavtīgi palīdzot iedzīvotājiem 
dažādās dzīves situācijās, papildus 
izglīto jauniešus un vada treniņus 
ugunsdzēsības sportā Grobiņā. 
Sabiedriski aktīvs, ir par tiem, kas 
par spīti grūtībām paliek Latvijā un 
veido savu un apkārtējo līdzcilvēku 
dzīvi, tādējādi arī uzlabojot Latviju 
kopumā. Strādājot dažādās ar 
sabiedrību saistītās profesijās, labi 
izprot Kurzemes reģiona problēmas. 
Pamatvērtības – ģimene, darbs, 
pārticība un miers savā zemē.

13. Mārtiņš Langrāts

Izglītības un zinātnes ministra 
padomnieks. “Latviskas valsts 
pašapziņa ir mana ikdienas apziņa. 
Latvijas veiksmes kapitāls ir mūsu 
cilvēki. Savas zināšanas un pieredzi 
veltīšu mērķtiecīgai izglītības 
politikai, kur galvenā vērtība ir 
mūsu bērni. Mūsu sabiedrības 
labklājībai un valsts uzplaukumam.”

14. Didzis Šēnbergs

Beidzis Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas 
vidusskolu. Studējis politikas zinātni, 
finanses un tiesības. Darba gaitas 
sācis 13 gados. Likumdošanas darba 
pieredze Saeimā no 2002. gada, 
bijis vairāku ministru padomnieks. 
Strādājis kā Izglītības un zinātnes, 
Integrācijas un Tieslietu ministriju 
parlamentārais sekretārs. Vada 
Valodas biedrību. Devis savu artavu 
vēstures izpētes darbā. Veidojis 
daudzus likumus, piemēram, 
par 2% IKP finansējumu augstākajai 
izglītībai un amatpersonu algu 
atklāšanu internetā visai tautai.



13. Saeimā par 13. sarakstu!

3. Edgars Ikstens

Partijas VIENOTĪBA valdes 
loceklis un ārlietu sekretārs, 
Saeimas VIENOTĪBAS frakcijas 
priekšsēdētāja Hosama Abu Meri 
palīgs. Vienmēr bijis sabiedriski un 
pilsoniski aktīvs. Būdams uzticīgs 
demokrātijai un teicienam, ka 
valsts – tie esam mēs paši, kopš 
2012. gada aktīvi darbojas politikā. 
Edgars ir principiāls, nezaudējot 
jaunības ideālismu, gatavs lietas 
saukt īstajos vārdos un cīnīties par 
savām idejām. Uzskata, ka Latvija ir 
pietiekami liela valsts, lai nestāvētu 
malā Eiropas un pasaules politikā.

4. Ints Dālderis

12. Saeimas deputāts, bijušais 
kultūras ministrs un Ministru 
prezidenta Valda Dombrovska 
padomnieks. Lai mazinātu 
iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību 
Latvijā, strādājot Saeimas budžeta 
komisijā, panācis progresīvā 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieviešanu un atklātību par valsts 
un pašvaldību iestāžu darbinieku 
atlīdzībām. Paralēli darbam 
politikā veiksmīgi vadījis Liepājas 
koncertzāles "Lielais dzintars" 
attīstības projektu. Principiāls 
mūsdienīgas Latvijas valsts patriots.

7. Gatis Zonenbergs

Gatis ir vīrs un 4 lielisku bērnu tēvs. 
Pārstāv Kazdangas pusi, kur 
Kazdangas lauksaimniecības 
tehnikumā ieguvis laiksaimnieka 
specialitāti un  jau 26 gadus 
veiksmīgi vada savu zemnieku 
saimniecību “Jaunkalni”. Viņš ir  šīs 
valsts patriots un ar savu pieredzi, 
enerģiju un zināšanām par Kurzemi 
ir gatavs apņēmīgi strādāt Latvijas 
un tās iedzīvotāju labā.

8. Aigars Priednieks

Aigars ir mērķtiecīgs, tomēr nemēdz 
„strēbt karstu” – lai sasniegtu 
rezultātu, pārdomās darbības, kas 
novestu pie mērķa. Uzskata, ka 
Latvijas iedzīvotāju labā jāīsteno 
mērķi, kuri celtu to labklājības līmeni 
uz Eiropas kopējo  iedzīvotāju fona, 
tādējādi veicinot turpmāku 
ekonomisko izaugsmi. Iegūtais 
maģistra grāds tiesību zinātnē un 
praktiskā darba pieredze jurista 
amatā un darbs tiesībsargājošajās 
iestādēs ļaus sekmīgāk risināt 
dažādus jautājumus

11. Laura Martinova

Partijas VIENOTĪBA biedre, 
VIENOTĪBAS Jaunatnes 
organizācijas valdes locekle, 
ikdienā pilda inspektora amata 
pienākumus Veselības inspekcijā. 
Kopš 2017. gada aktīvi darbojas 
politikā. Lauras labākās īpašības ir 
taisnīgums un gribasspēks veicināt 
Latvijas labklājību. Laura uzskata, 
ka jāveido Latviju par nacionālu, 
eiropeisku un demokrātisku valsti, 
kuras sabiedrība būtu droša par 
savu nākotni.

12. Aivars Ozols

Pensionārs, atbalsta partiju 
apvienību ”Jaunā Vienotība,”
jo tās programma ir sabalansēta,
tā ir prognozējama un ilgākā laika 
posmā pierādījusi sevi kā stabilu 
vērtību Latvijas politikā. Aktīvi 
sekoju līdzi valstī notiekošajam un 
ar savu dzīves pieredzi pedagoģijā 
un lauksaimniecībā vēl varu dot 
pienesumu valstij un cilvēkiem, 
jo sevišķi senioriem.

15. Gunārs Laicāns

Muzeja pedagogs un novadpētnieks. 
“Dzīvē viss mainās – kaut kas pazūd, 
kaut kas rodas no jauna. Labi, ja šīs 
izmaiņas ir dokumentāli fiksētas un 
aprakstītas. taču dažreiz tās paliek 
cilvēku atmiņā un iet zudumā. 
Tā mēs piemirstam par kādreiz 
svarīgiem, nozīmīgiem un savā 
ziņā vēsturiskiem cilvēkiem, 
notikumiem un lietām. 
Nezinot sava novada pagātni, 
mēs nevaram lemt par 
cilvēku nākotni.”

Ventspils domes deputāts

Ģirts Valdis Kristovskis

Par iepriekš pieļautajām kļūdām VIENOTĪBAI 
ir nācies dārgi samaksāt, un ir ļaudis, daļa 
agrāko vēlētāju, kas jau lūkojas pēc citiem 
politiskiem spēkiem. Un tomēr es aicinātu 
nopietni pārdomāt.

VIENOTĪBAI joprojām ir liels potenciāls. Tā ir attīrī-
jusies un mācījusies no pēdējo gadu neveiksmēm. 
VIENOTĪBAI ir jauna vadība. Solvita Āboltiņa ir 
prom. Pēc turpat desmit gadu atrašanās ārpus 
aktīvās politikas nesen apmeklēju VIENOTĪBAS 
kongresu un pārliecinājos par partijas politiķu 
augsto kompetenci, pieredzi, par apņēmību 
atmest kompromisus un politikā apņēmīgāk 
cīnīties tieši par tām vērtībām, kuru dēļ partija 
savulaik tika dibināta.

Ja ”Jaunās Vienotības” Ministru prezidenta 
kandidāts Krišjānis Kariņš apgalvo, ka, attīstot 
ekonomiku, konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi, 
uzsvaru liks uz tiesiskumu un taisnīgumu, tad es kā 
vēlētājs esmu gatavs viņam dot savu atbalstu! Tad 
es zinu, ka mana cīņa pret autoritārismu Ventspils 
pilsētas pašvaldībā, iestāšanās par tiesiskumu 

un labu pārvaldību saskan ar ”Jaunās 
Vienotības” nodomu un gatavību novērst 
trūkumus valstī. Ja ekonomikas ministrs 
Arvils Ašeradens ir radis risinājumu OIK 
civilizētai pārveidei, tad tas manī rada ticību, 
ka kopīgiem spēkiem vēršam lietas uz labu. 
”Jaunās Vienotības” Kurzemes deputātu 
kandidātu sarakstā redzu spējīgus cilvēkus, 
tādēļ esmu pārliecināts, ka VIENOTĪBAS 
restarts notiek un ka viņi ir gatavi pastāvēt 
par savā programmā noteikto prioritāšu 
konsekventu izpildi! 13. Saeimas vēlēšanās 
es balsošu par ”Jaunās Vienotības” sarakstu!



1. Zināšanu ekonomika                             
a. Sākumskola un pamatskola tuvu mājām
b. Kvalitatīva 10.-12. klašu un profesionālā izglītība visā Latvijā
c. Zināšanu un augstskolu resursu konsolidācija studiju kvalitātei 

un valsts spējai pretendēt uz ES fondiem zinātnei
d. Izglītības programmu saturs atbilstoši darba tirgum
e. Viena no Latvijas universitātēm starp 100 labākajām ES, 

vēl divas – prestižāko sarakstā
 

2. Veselības aprūpe                                                            
a. Valsts veselības apdrošināšanas sistēma, kurā nauda seko 

pakalpojumam valsts un privātajās ārstniecības iestādēs
b. Ikgadēja veselības bezmaksas profilakse
c. Kvalitatīva, pieejama veselības aprūpe visā Latvijā, vienoti 

Nacionālās veselības standarti
d. Samazinātas zāļu cenas, ieviešot godīgu konkurenci
 

3. Ģimeņu labklājība
a. Plašāka mājokļa programma jaunām ģimenēm
b. Sakārtots īres tirgus, atbalsts īres namu būvniecībai
c. Samazināti nodokļi zemajām algām, paaugstinot neapliekamo 

minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem
d. Palielināts neapliekamais minimums pensijām, pārrēķināti 

pabalsti, pensijas cilvēkiem ar invaliditāti
 

4. Taisnīgums, rīcībspējīga tiesu sistēma
a. Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā atklātā balsojumā
b. Publiskoti materiāli sabiedrībai nozīmīgos kriminālprocesos, 

kuros iesaistītas valsts amatpersonas
c. Publiskoti VDK arhīvi, Latvijas PSR komunistiskās partijas 

nomenklatūras personu lietas
d. Lietu iztiesāšana divos gados
e. Atvērts tirgus starptautiskiem speciālistiem maksātnespējas 

administrēšanai
f. Pietiekami resursi efektīvai ekonomisko noziegumu izmeklēšanai

5. Ražīgums, radošums, eksports
a. Atbildīga budžeta politika, virzība uz budžeta pārpalikumu 

izaugsmes gados
b. Dubultots “ALTUM” kapitāls eksporta, inovāciju un tehnoloģiju 

uzņēmumu atbalstam
c. Radīti apstākļi tehnoloģiju un radošās ekonomikas jaunuzņēmumu 

izaugsmei, digitalizācijas un inovācijas sekmēšana
d. Obligāta ienākumu deklarēšana ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem
e. Sakārtots autoceļu tīkls
 

6. Motivēta valsts pārvalde
a. Pārvaldes mērķis – atbalstīt, nevis sodīt
b. Atalgojums atbilstoši darba rezultātiem, paredzot atbildību 

par nepaveikto
c. OECD labas pārvaldības vadlīnijas valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrību pārvaldē
d. Reģionālā politika stipriem novadiem
e. Valsts pārvaldes atbalsta funkcijas reģionos
f. Ieviesti pašvaldību referendumi

7. E-pārvalde, nulles birokrātija
a. Pieņemot jaunu regulējumu, tiek atcelti divi spēkā esoši 

noteikumi, instrukcijas
b. Aizliegts valsts un pašvaldību iestādēm prasīt iedzīvotājiem 

izziņas par to rīcībā esošu informāciju
c. Ērta e-pārvaldība, centralizēta stratēģija tās ieviešanai
d. Personalizēti valsts apmaksātie pakalpojumi elektroniskā vidē
 

8. Enerģētiskā neatkarība, tīra vide                                             
a. CO₂ neitrāla ekonomika
b. Attīstītas energoefektivitātes un atjaunīgo resursu tehnoloģijas, 

to eksports
c. Ieviesta aprites ekonomika, arī dzērienu iepakojuma depozīta 

sistēma
d. Attīstību stimulējošas elektroenerģijas cenas rūpniecībai

9. ES budžets izaugsmei                                        
a. Īstenot Rail Baltica projektu
b. Lielāki Latvijai pieejamie ES fondi, to izlietojums reģionu 

līdzsvarotai attīstībai
c. ES līmenim tuvināti lauksaimniecības tiešmaksājumi
d. ES fondi eksportspējīgu tehnoloģiju, industriālo zonu, kultūras 

un dabas mantojuma attīstībai
 

10. Latvijas drošība
a. ES kā spēcīga nacionālu valstu savienība, Latvija ES kodolā
b. Stiprināt ES drošībā, enerģētikā, transportā, digitālajā vidē, 

finanšu sektorā
c. Aizsardzības budžeta pakāpenisks palielinājums līdz 2,5% no IKP
d. Pastāvīga NATO sabiedroto kontingenta klātbūtne
e. Spēcīga Zemessardze ar skaitlisko sastāvu līdz 20 000
f. Sadarbība ar zinātnes nozari drošības industrijas attīstībai
 

11. Cilvēku drošība
a. Profesionāli atbildīgi un motivēti policisti, mediķi, ugunsdzēsēji, 

robežsargi
b. Latvijas ārējo robežu modernizācija līdz 2021. gadam
 

12. Iekļaujoša sabiedrība
a. Pašvaldību informatīvie izdevumi brīvi no komercreklāmas un 

politiskās aģitācijas
b. Atbalsts diasporai latviešu valodas un kultūras apguvē, sadarbība 

ekonomikā, zinātnē, sportā un pētniecībā
c. Atbalsts diasporai, atgriežoties Latvijā, t.sk. bērnu integrācijai 

izglītības sistēmā
d. Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni – ģimenēs vai SOS 

Bērnu ciematos
e. Uzņēmumi motivēti aprīkot darba vietas atbilstoši cilvēku ar 

invaliditāti vajadzībām
f. Pieņemts faktiskās kopdzīves tiesiskais regulējums
g. Lai stiprinātu NVO, atbalsts sabiedriskā labuma organizācijām 

iekļauts attaisnotajos izdevumos

JAUNĀS VIENOTĪBAS 

PROGRAMMA LATVIJAS IZAUGSMEI

ATBALSTS 

SENIORIEM

Lai veidotu Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti, celtu tautas labklājību un radītu
apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro:

13. Saeimā par 

13. sarakstu!

Pieaug pensijas 
neapliekamais minimums!

2020

2019

2018

2017

€300

€270

€250

€235

Par stāžu pensionāriem, kuri 
pensionējušies līdz 31.12.1996

40  €

Viktors
Darba stāžs 
40 gadiPiemērs

€

60€

250 €270

Piemaksa

Pensija Pensija

Piemaksa

Bija Tagad5  €
6  €

15  €

27,5  
Pensijas 
pieaugums

Pensijas 
indeksācijas 
procents

Indeksējamais 
pieaugums 
no algu   
pieauguma valstī

70%60%50%25%

2015 2016 2017 2018

25%

1,58% 1,86%
4,39%

6,55%

līdz
€

7,2%

līdz

līdz
līdz

1. oktobrī tiks indeksētas 
visas pensijas.

Tavas sociālās iemaksas ir senioru pensijas 
šodien un veidos tavu pensiju nākotnē.



Savā Facebook profilā jūs īpaši uzsverat Kuldīgas seno 
nosaukumu – Goldingen. Pēdējo gadu laikā Kuldīga tiešām ir 
uzmirdzējusi savā agrākajā spožumā, ko īpaši pamana iebraucēji. 
Kas ir tā Kuldīgas veiksmes atslēga?
Skaidrs nākotnes redzējums, vīzija par to, kā attīstīties Kuldīgai un 
novadam. Visa pamatā ir plānošana un konsekventa virzība uz mērķi, 
soli pa solim, saprātīgi un neatlaidīgi. Panākumu atslēga ir komandas 
darbs, enerģiski, aktīvi cilvēki, kas ir savas dzimtās vietas patrioti.
Pilsētvides sakārtošanu sākām no centra, pakāpeniski virzoties uz 
nomalēm, īpaši saudzējot un sargājot vecpilsētu, lai būtu cienīgi iekļūt 
UNESCO Mantojuma sarakstā. Caur diskusijām un “prāta vētrām” nonā-
kam pie iedzīvotājiem draudzīgākā risinājuma. Jā, pilsētā ir ievērojami 
pieaudzis tūristu skaits, bet mums svarīgākais ir kuldīdznieks – kā viņš 
jūtas, ko domā, kas vajadzīgs dzīvei un labsajūtai. Vēlamies, lai pilsēta 
būtu dzīva ne tikai tūrisma sezonā. Lai būtu vairāk bērnu ratiņu un 
māmiņu uz gājēju ielas, lai priecē ziedošā un sakārtotā vide, lai skolas, 
bērnudārzi, bibliotēka, baseins, muzejs ir viegli sasniedzami. Mērķtiecīgi 
bibliotēku un izstāžu zāli esam iekārtojuši, rekostruējot bijušo sinagogas 
kompleksu, savukārt baseinu – rekonstruējot bijušo vācu biedrības 
namu. Atjaunotas un paplašinātas arī mūzikas un mākslas skolas, 
Tehniskās jaunrades centrs, vecais rātsnams un citas vēsturiskās 

ēkas. Vieglāk 
būtu uzbūvēt 
jaunas tukšā 
pļavā, bet tad 
pilsētas centrā 
būtu palikuši 
vairāki grausti. 
Šobrīd pienākusi 
kārta vecās slimnī-
cas ēkām, kuras 
tiks pārveidotas 
par mūsdienīgām 
izglītības iestādēm, 
un Kuldīgas kultūras 
centram.
 

Runājot par sociālajiem tīkliem, šodien tur norisinās 
lielākā daļa priekšvēlēšanu diskusiju un kaislību – 
vai pati izmantojat Facebook vai Twitter, 
lai sazinātos ar kurzemniekiem?
Komunikācija ar iedzīvotājiem ir ļoti būtiska manā ikdienā. Viens no 
ērtākajiem saziņas veidiem ir sociālie tīkli. Tie palīdz labāk, ātrāk 
un ērtāk uzzināt par problēmjautājumiem, neskaidrībām, dažādām 
situācijām, līdz ar to ātrāk var reaģēt un risināt. Cilvēki man raksta, 
un es labprāt viņiem atbildu. Diendienā izmanotoju Facebook, 
Messenger, WhatsApp, nedaudz mazāk Instagram, Draugiem un 
Twitter. Diskutēju ar cilvēkiem, cenšos saprast vairākuma viedokli, 
palūgt padomu iedzīvotājiem svarīgos jautājumos. Aktīvi strādāju arī 
ar e-pastiem, droši var man rakstīt. Ar e-pastu palīdzību var atrisināt 
dažādus jautājumus, piemēram, pateicoties atsūtītajiem CV, jaunie 
speciālisti ir atraduši darbu Kuldīgā.
 
Kādu jūs redzat Kuldīgas un visas Kurzemes attīstību? 
Kas ir mūsu spēcīgās vietas? Pie kā vēl jāpiestrādā?
Esmu dzimusi un lielāko savu dzīves daļu pavadījusi Kurzemē.  Nerims-
tošais ģeogrāfa gars ir mudinājis mani vienmēr turpināt iepazīt tuvāko 
apkārtni. Ģimenes pārgājienos un velobraucienos izpētīti Ances 
meži, Dienvidkurzemes paugurainās ainavas, Abavas senleja, Baltijas 
jūras stāvkrasts un vēl ļoti daudzas citas vietas. Liepājas teātra izrāde 
“Pūt, vējiņi” ir viena no manām mīļākajām izrādēm, savukārt mani 
bērni ir iecienījuši Kurzemes pilsētās izbūvētos veloceliņus un Saldus 
orientieristu rīkotās sacensības. Aktīva atpūta brīvā dabā ir arī mana 

aizraušanās, pateicoties tai, esmu izstaigājusi Talsu pauguraini, jūras 
piekrasti, purvu takas un citas vietas. Aizraujošākā ir sajūta – kaut 
arī viss šķiet iepazīts, katru reizi apmeklējot Kurzemes pilsētas un 
pagastus, atklājas kas jauns – burvīgas kafejnīcas un apartamenti, 
parki, strūklakas, atjaunotas ēkas un ceļi.
Manuprāt, Kurzemei ir labi priekšnoteikumi attīstībai – bagāts kultūrvēstu-
riskais un dabas mantojums, brīnišķīga jūras piekraste, attīstītas ostas un 
uz vietējiem resursiem balstīta ražošana. Katrai pilsētai un novadam ir 
savas stiprās puses – ir svarīgi tās novērtēt, izmantot un attīstīt, bet valsts 
līmenī būtiski panākt plānveidīgu, daudzcentrisku visa reģiona attīstību.
Kuldīgas novada bagātība ir gan unikālā Kuldīgas vecpilsēta, kas pie-
saista pilsētai un novadam kopumā arvien vairāk tūristu, gan lauksaim-
niecības un ražošanas uzņēmumi, kas stiprina vietējo ekonomiku un 
rada nozīmīgu skaitu darbavietu novada iedzīvotājiem. Taču vislielākā 
bagātība ikvienā pašvaldībā ir un vienmēr būs tās iedzīvotāji.
 
Kāpēc bija vajadzīga ”Jaunā Vienotība”? 
Kāda loma šajā partiju apvienībā ir reģionu partijām? 
Vai nepastāv bažas, ka tomēr pirmajā vietā tiks liktas 
galvaspilsētas intereses?
”Jaunā Vienotība” ir pieteikusi sevi ar jaunu enerģiju un jauniem 
līderiem, vienlaikus balstoties šo apvienību veidojošo partiju un 
politiķu bagātīgajā darba pieredzē. Ja agrāk reģionālajām partijām bija 
sadarbības līgumi ar VIENOTĪBU, tad šobrīd partiju sadarbība notiek uz 
līdzvērtīgiem pamatiem, kas nozīmē arī katra partnera lielāku iesaisti un 
atbildību. Arī es kā partijas “Kuldīgas novadam” valdes priekšsēdētāja 
darbojos ”Jaunās Vienotības” valdē un piedalos visu svarīgo jautājumu 
lemšanā. Tādā veidā kopā ar pārējo reģionālo partiju līderiem varam 
labāk iestāties par reģionu interešu ievērošanu un kliedēt bažas par 
galvaspilsētas interešu dominēšanu.
 
Kas, jūsuprāt, ir pats būtiskākais ”Jaunās Vienotības” 
vēlēšanu programmā, kas atšķir ”Jauno Vienotību” 
no citām partijām?
Man šķiet, ka ”Jauno Vienotību” no daudzām citām partijām atšķir 
pieredze un konkrētība – programmā nerunājam skaļos un populistiskos 
saukļos, bet esam skaidri un noteikti izvirzījuši mērķus un uzdevumus 
nākamajiem četriem gadiem, kas radīs apstākļus vidējās darba algas 
būtiskam pieaugumam līdz 1500 eiro, tātad iedzīvotāju labklājības 
uzlabošanai.
 
Kā vērtējat dažas labas “jaunās” partijas solījumus 
pārņemt visas skolas un bērnudārzus valsts pārziņā? 
Vai tas vispār ir izdarāms un ir vajadzīgs?
Domāju, ka tas ir populisms - daļai vēlētāju tīkami, taču nepiepildāmi solī-
jumi, kuru mērķis ir pievērst sev uzmanību un iegūt sabiedrības atbalstu. 
Politoloģe Iveta Kažoka raksta: “Pārdomātu risinājumu piedāvājumi, spēja 
par tiem vienoties un tos īstenot ir svarīgākā politiķa īpašība“.
Aicinu un ļoti lūdzu vēlētājus iepazīties ar partiju programmām un savu 
izvēli izdarīt izsvērti, atbildīgi un pārdomāti, nepakļaujoties tukšiem 
saukļiem un populistiskiem lozungiem. Vienkārši padomājiet, vai 
cilvēkiem, par kuriem balsosiet, jūs būtu gatavi uzticēt sava ģimenes 
budžeta plānošanu, bērnu audzināšanu, izpratnes par labā un ļaunā 
veidošanu un citus jautājumus.
 
Kas ir jūsu prioritātes no ”Jaunās Vienotības” 
13. Saeimas vēlēšanu programmas?
Saprātīga reģionālā politika, kas veicina līdzsvarotu valsts attīstību, 
izvērtējot novadu stiprās puses un prioritātes, kā arī ES fondu godīga 
sadale, kas vērsta uz Latvijas kopumā un katra novada un pilsētas 
izaugsmi. Vēlos uzsvērt, ka “Jaunā Vienotība” iestājas par ES fondu 
pieejamību dabas un kultūras mantojuma attīstībai, kas ir īpaši būtiski 
Kuldīgas novadam.

Man šķiet, ka Jauno Vienotību no 
daudzām citām partijām atšķir pieredze 
un konkrētība – programmā nerunājam 
skaļos un populistiskos saukļos, bet 
esam skaidri un noteikti izvirzījuši 
mērķus un uzdevumus nākamajiem 
četriem gadiem, kas radīs apstākļus 
vidējās darba algas būtiskam 
pieaugumam līdz 1500 eiro, 
tātad iedzīvotāju labklājības 
uzlabošanai.

“Manuprāt, tieši politiskā pieredze, gatavība veikt 
reformas un spēja veidot pierādījumos balstītu 
politiku ir ”Jaunās Vienotības” spēka plecs politi-
kā. To svarīgi uzsvērt īpaši šobrīd, kad pirmsvēlē-
šanu gaisotnē ir sākusies vairāksolīšana, ignorējot 
valsts budžeta reālās iespējas. Vienīgā saprātīgā 
atbilde tukšai vairāksolīšanai ir argumentēta un 
iedzīvotājam saprotama reformu programma.

Tieši pārdomāta un gudra politika visvairāk būs 
vajadzīga pieaugošas nestabilitātes apstākļos. 
Šādu politiku nespēj piedāvāt populisti. Mēs 
zinām, ka populismu baro nevienlīdzība un cilvē-
ku sajūta, ka valsts nav taisnīga. Tāpēc nākamajā 
periodā svarīgs darbs ”Jaunajai Vienotībai” ir 
mazināt nevienlīdzību un sociālo atstumtību.

Tiesiskums ir nākamā prioritāte, kuru es uzsvērtu 
”Jaunās Vienotības” programmā. No tieslietu 
jomas sabiedrība sagaida tiesu spēju ātri un 
taisnīgi lemt. No politiskajām partijām – likvidēt 
iespēju koruptai naudai ietekmēt politiķu lēmu-
mus, oligarhiem pa kaktiem sarunāt politbiznesa 
shēmas un vienoties par saviem ielikteņiem 
dažādos amatos. Ir jāmazina naudas ietekme 
politikā,  šī sērga cilvēkiem liek apšaubīt valsts 
taisnīgumu. 

Vēl viena ”Jaunās Vienotības” prioritāte ir 
izglītība. Izglītots cilvēks būs kritisks pret 
populistu tukšajiem solījumiem. Laba izglītība 
dod vienādas starta iespējas visiem sabiedrības 
locekļiem, tādējādi veicina sociālo mobilitāti un 
mazina nevienlīdzību.

Foto: Eiropas Kom
isija 

Valdis Dombrovskis

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
eiro un sociālā dialoga jautājumos, 

atbild arī par finanšu stabilitāti, 
finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību

Jaunā Vienotība 
Kurzemē

VISLIELĀKĀ 

KURZEMES BAGĀTĪBA 

IR TĀS IEDZĪVOTĀJI

Uz jautājumiem par līdz šim izdarīto, 
par to, kas palīdzējis Kuldīgai uzplaukt 
un attīstīties, par reģionu partiju lomu 
partiju apvienībā "Jaunā Vienotība", 
kā arī darāmajiem darbiem reģionā un 
"Jaunās Vienotības" prioritātēm atbild 
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja 
un partijas “Kuldīgas novadam” 
valdes priekšsēdētāja INGA BĒRZIŅA.

”Jaunā Vienotība” ir šobrīd vienīgais 
Eiropas vērtībās balstītais politiskais 
spēks, kas ir pārstāvēts gan Saeimā, 
gan valdībā, gan Eiropas Parlamentā. 
Tādā veidā mēs esam arī vienīgais 
politiskais spēks, kas aktīvi piedalās 
Eiropas veidošanas procesā visos 
šajos līmeņos.”



Ar pārliecību par padarīto

Vēlēšanu dienā 6. oktobrī 
vēlēšanu iecirkņi būs atvērti 
no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas 
stundas dienā var izmantot iespēju 
nodot balsi glabāšanā:

trešdien, 3. oktobrī, 
no pulksten 17.00 līdz 20.00

ceturtdien, 4. oktobrī, 
no pulksten 9.00 līdz 12.00

piektdien, 5. oktobrī, 
no pulksten 10.00 līdz 16.00*

Vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs var 
balsot vēlēšanu dienā 
6. oktobrī vai arī pieteikties 
balsošanai pa pastu*.

Saeimas vēlēšanās var piedalīties 
Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu 
dienā sasnieguši 18 gadu vecumu 

Balsošanas dokumenti ir:

1) derīga Latvijas pilsoņa pase,

2) derīga Latvijas pilsoņa personas 
apliecība (eID) kopā ar vēlētāja 
apliecību*.

Vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai 
personas apliecība, bet nav 
derīgas pases, no 2018. gada 
24. septembra līdz 2018. gada 
5. oktobrim jāizņem vēlētāja 
apliecība.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, 
šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu 
personu aprūpētāji var balsot savā 
atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā jāpiesaka no 
1. līdz 6. oktobra plkst. 12.00 
vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu 
dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

*Vairāk informācijas par 
vēlēšanām: www.cvk.lv

Rihards Kozlovskis

NOSTIPRINĀJĀM AUSTRUMU ROBEŽU, izbūvējot 283 km Latvijas-Krievijas robežjoslu, 
kas aprīkota ar sensoriem, novērošanas iekārtām un 93 km gariem žoga posmiem. 

PALIELINĀJĀM POLICISTU, GLĀBĒJU UN ROBEŽSARGU ALGAS, piesaistot tam 
53 milj. eiro finansējumu.

PALIELINĀJĀM AIZSARDZĪBAS BUDŽETU LĪDZ 2% NO IKP un nodrošinājām ilglaicīgu 
NATO spēku klātbūtni Latvijā.

STIPRINĀJĀM ATBALSTU LATVIEŠIEM PASAULĒ, ar aktīvu Ārlietu ministrijas līdzdalību 
izstrādājot Diasporas likumu, kas sniegs reālu atbalstu tautiešiem, kuri vēlas atgriezties mājās, 
kā arī veidos saikni ar latviešu ģimenēm ārvalstīs.

NODROŠINĀJĀM LATVIJAS DALĪBU OECD - attīstīto valstu ekonomikas un sadarbības forumā, 
kas ir kvalitātes garants ārvalstu investoriem un sniedz atbalstu cīņā pret korupciju. 

PANĀCĀM LIELĀKO PENSIJU PIEAUGUMU DESMITGADĒ, novirzot papildu finansējumu 
190 milj. eiro pensiju indeksācijai. Līdz ar šī gada indeksāciju pensijas divos gados būs pieuguušas 
vidēji par 28 eiro mēnesī, palielinot pensionāru ienākumus gadā vidēji par 300 eiro.

TRĪSKĀRŠOJĀM PABALSTU PĀRDZĪVOJUŠAM LAULĀTAJAM, lai no nākamā gada 
pensionāriem pēc dzīvesbiedra zaudēšanas būtu ievērojami lielāks atspaids – 
puse no mirušā laulātā pensijas viena gada garumā. 

PALIELINĀJĀM ATBALSTU ĢIMENĒM, ieviešot ģimenes valsts pabalsta piemaksas par otro 
un katru nākamo bērnu, palielinot finansējumu par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un 
dubultojot pabalsta apmēru audžuģimenei bērna uzturam. 

RADĪJĀM ATBALSTU BĒRNU NOKĻŪŠANAI ĢIMENISKĀ VIDĒ, lai izbeigtu padomju laikos 
izveidoto bērnunamu sistēmu. 

PALIELINĀJĀM ATBALSTU POLITISKI REPRESĒTAJIEM, Latvijas simtgades gadā 
represētajām personām piešķirot pabalstu 100 eiro pabalstu.

IZCĪNĪJĀM PĀREJU UZ IZGLĪTĪBU LATVIEŠU VALODĀ, panākot latviešu valodas lomas 
nostiprināšanu visā izglītības procesā no bērnudārza līdz augstskolai. 

IZSTRĀDĀJĀM JAUNU IZGLĪTĪBAS SATURA MODELI, kas paredz, ka mācību procesa 
centrā ir skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties un izmantot iegūtās zināšanas. 

PALIELINĀJĀM ATALGOJUMU PEDAGOGIEM, piesaistot tam 60 milj. eiro finansējumu. 

UZSĀKĀM OIK LIKVIDĀCIJU, panākot, ka tiks likvidēta treknajos gados izveidotā OIK shēma, kas 
nozīmē elektrības rēķinu samazināšanos. 

UZSĀKĀM UN PAPLAŠINĀJĀM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMU, 
kas nodrošinājusi atbalstu mājokļa iegādei vairāk nekā 9000 ģimenēm ar 14 000 bērniem.

KONSEKVENTI IESTĀJĀMIES PAR MINIMĀLĀS ALGAS PALIELINĀŠANU 
no 320 eiro 2014. gadā līdz 430 eiro 2018.gadā.

IEVIESĀM 0% LIKMI REINVESTĒTAJAI PEĻŅAI, kas palīdz uzņēmumiem ieguldīt savā attīstībā 
un veicina ekonomisko izaugsmi.

UZSĀKĀM PĀRMAIŅAS MAKSĀTNESPĒJAS JOMĀ, piespiežot Tieslietu ministriju uzsākt 
reformas un pielīdzināt maksātnespējas jomā iesaistītos valsts amatpersonām.

TURPINĀJĀM CĪŅU AR OLIGARHIEM, Saeimā iesniedzot likumprojektu, kas paredz 
oligarhu sarunu publiskošanu, kā arī ierosinājām grozījumus plašākām sabiedrības 
tiesībām iepazīties ar nozīmīgu krimināllietu materiāliem. 

NEPIEĻĀVĀM PERSONAS AR APŠAUBĀMU REPUTĀCIJU AUGSTOS AMATOS, 
iestājoties pret ZZS finanšu ministres virzītajiem kandidātiem VID vadītāja amatam 
(piem., kriminālprocesā iesaistīto Ingu Koļegovu).

VEICINĀJĀM ATKLĀTĪBU VALSTS PĀRVALDĒ, Saeimai pieņemot mūsu deputātu sagatavotos 
grozījumus, kuri paredz, ka visu valsts un pašvaldības amatos strādājošo 
atlīdzība ir pilnīgi atklāta.

PASTIPRINĀJĀM CĪŅU PRET KREMĻA PROPAGANDU, panākot izmaiņas likumā 
Kremļa propagandas kanālu ierobežošanai, lai nepieļautu Latvijai naidīga satura izplatīšanu 
informatīvajā telpā.

Iekšlietu ministrs

Edgars Rinkēvičs 

Ārlietu ministrs

Jānis Reirs 

Labklājības ministrs

Kārlis Šadurskis

Izglītības un zinātnes ministrs

Arvils Ašeradens

Ekonomikas ministrs

Hosams Abu Meri

Saeimas frakcijas VIENOTĪBA
priekšsēdētājs

13. Saeimā par 

13. sarakstu!

12. Saeimā paveiktais Latvijas izaugsmei


