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“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.

”Jaunās Vienotības” 
komanda Latgalei

LĪVIJA PLAVINSKA: 
Latgales iedzīvotāji ir pelnījuši 

pieejamu veselības aprūpi 
6. lpp.

KRIŠJĀNIS KARIŅŠ
Mūsu uzdevums ir radīt apstākļus 
vidējās algas pieaugumam Latvijā

ALDIS ADAMOVIČS
“Jaunā Vienotība” ir pierādījusi, 
ka tai svarīgas reģionu intereses

Iespēja, ka Latgales vārds 
tiks sadzirdēts 

JĀNIS LĀČPLĒSIS



“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.



Jau neskaitāmi šķēpi ir lauzti par izglītības kvalitāti 
Latvijā, tās satura reforma ir nedaudz atlikta. 
Ko jūs kā Saeimas Izglītības komisijas priekšsēdētājs 
nosauktu kā galvenās prioritātes, lai uzlabotu 
izglītību mūsu bērniem?
Jāteic, ka šī ir visapjomīgākā mācību satura reforma atjaunotās 
Latvijas valsts laikā, kuras galvenais mērķis ir ļoti labi izglītoti 
jaunieši. Jaunais mācību modelis nepieciešams, lai bērnus un 
jauniešus sagatavotu mainīgajai pasaulei, kurā nepietiek tikai 
ar zināšanām, bet jābūt arī spējām tās pielietot, kā arī vēlmei 
pastāvīgi attīstīties un turpināt mācīties. Šobrīd izglītības 
process ir vērsts galvenokārt uz zināšanu apguvi, taču jaunajā 
modelī process būs tikpat svarīgs kā rezultāts, un uzsvars tiks 
likts uz rīcību. Skolotājam 
pirms stundas būs jādomā 
nevis parto, ko viņš mācību 
stundā iemācīs, bet kādu 
kompetenci viņš attīstīs. 
Skolēniem būs jādiskutē par 
katru tēmu, problēmām 
jāpiemeklē labākie risinājumi. 
Pēc ilgām un saspringtām 
debatēm Saeima apstiprinā-
ja, ka jauno saturu sāks 
ieviest no 2020. gada 1. 
septembra. Paldies vairāk nekā 100 izglītības iestāžu pedago-
giem, vairāk nekā 300 ekspertiem, psihologiem, augstskolu 
pasniedzējiem, nozaru speciālistiem, kuri pie tā strādāja 
vairākus gadus! Ņemti vērā arī daudzi ieteikumi no sabiedriska-
jām organizācijām. Protams, mums jārunā par kvalitatīvām 
pārmaiņām arī augstākajā izglītībā. Uzskatu, ka augstākajā 
izglītībā vajadzētu mazāk studiju programmu, bet tām jābūt 
kvalitatīvākām.
  
”Jaunās Vienotības” programmā kā viens no izvirzītajiem 
mērķiem ir pieejama un vienlīdz kvalitatīva izglītība visā 
Latvijā. Kā plānojat uzlabot situāciju ar izglītību Latgalē? 
Kas būtu galvenās lietas, kas jādara? 
Jā, piekrītu, ka 1.-6. klasei jābūt iespējami tuvu dzīvesvietai. 
7.-9. klasē jau sākas mācību priekšmeti, kas prasa gan moder-
nus IT kabinetus, gan labi aprīkotas laboratorijas, īpaši vidus-
skolas klasēs. Un, protams, būtu ļoti labi, ja pēc 10. klasē 
apgūtām vidusskolas pamatzināšanām 11.-12. klasē skolēni jau 
padziļināti mācītos kādu no izvēlētajiem virzieniem.

Nedomāju, ka Latgalē vajadzētu ko atšķirīgu. Izņēmumi varētu 
būt Austrumu pierobežas skolās ar mazāku skolēnu skaitu 
vidusskolas klasēs. Tas ir svarīgi mūsu valsts drošībai, ka šajās 
pašvaldībās cilvēki paliek, mācās un dzīvo. Protams, ka izglītī-
bas kvalitāte vajadzīga arī šeit. Par to jau esam vienojušies ar 
ministriju.    

Daudz esam darījuši Latgales programmās, lai atjaunotu un 
attīstītu tās skolas un bērnudārzus, kuri nākotnē pastāvēs. 
Šobrīd Latgalē tiek papildināts NBS, Zemessardzes, Valsts 
robežsardzes sastāvs. Jau otro gadu darbojas Latgales speciā-
lā ekonomiskā zona, kas ir atbalsts uzņēmējiem. Tas dod gan 
drošību, gan papildina iedzīvotāju skaitu, tātad jaunajām 
ģimenēm būs vajadzīgi bērnudārzi un skolas.

Īpaša uzmanība programmā pievērsta profesionālajai 
izglītībai – vai izdosies atgūt arī šīs izglītības nozares 
prestižu?
Izglītības ministrijas izstrādātā koncepcija profesionālās 
izglītības pievilcības paaugstināšanai un sociālo partneru 
aktīvas iesaistes veicināšanai iezīmē risinājumus galvenajām 
problēmām profesionālajā izglītībā. Pamatojoties uz šo 
koncepciju, tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts nozaru 
kvalifikāciju struktūru attīstīšanai un profesionālās izglītības 
efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai.

Par profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC) 
pakāpeniski tiek pārveidotas izglītības iestādes, kurās ir vairāk 

nekā 500 audzēkņu un 
vairāk nekā 800 audzēkņu 

Rīgā. Latvijā tagad darbojas 
11 PIKC, vairākas profesionā-

lās skolas un tehnikumi, kam ir 
moderns aprīkojums, liels 

audzēkņu skaits, kvalificēti un 
pieredzējuši pasniedzēji, paš-

māju un starptautiskās prakses.

Šobrīd jāatzīst, ka profesionālā 
izglītība ir modernizēta un 

mūsdienīga, lai sagatavotu vidējā 
līmeņa speciālistus. Vairāk nekā 

160 miljoni EUR no ES fondiem ir ieguldīti, un investīcijas 
joprojām turpinās. Es droši varu teikt, ka vidējās profesionālās 
izglītības prestižs ir audzis!

 
Latgales partija no visiem partneriem par apvienošanos 
domāja visilgāk. Kāpēc izšķīrāties par labu startam kopā 
ar ”Jauno Vienotību”? 
Jā, Latgales partija diezgan ilgi vērtēja piedāvājumus gan no 
”Jaunās Vienotības,” gan ZZS, gan LRA. Mēs apkopojām arī 
paveiktos darbus un atbalstītos projektus un lēmām par labu 
"Jaunajai Vienotībai." Laikā no 2012. gada gan V. Dombrovska, 
gan L. Straujumas valdības atbalstīja Latgales programmas 
vairāk nekā 100 miljonu EUR vērtībā, kas deva ļoti lielu 
atbalstu visam reģionam. Arī vairākas ministrijas, ko pārstāv 
VIENOTĪBAS ministri, sniegušas ievērojamu atbalstu savās 
jomās. Un mūsu, Latgales partijas, prioritātes attiecībā uz 
atalgojumu, pensijām, kvalitatīvu veselību un izglītību, par 
ārējo un iekšējo drošību, par taisnīgumu, par eiropeisku 
Latviju, pilnībā sakrīt ar ”Jaunās Vienotības” mērķiem.

Kāda loma šajā partiju apvienībā ir reģionu partijām? 
Vai nepastāv bažas, ka tomēr pirmajā vietā tiks liktas 
galvaspilsētas intereses?
Pašlaik VIENOTĪBA ir vienīgā partija, kura uzrunājusi tik daudz 
reģionālo partiju, tāpēc ir pamats uzticībai. Apvienības valdē ir 
pārsvarā reģionālo partiju biedri. Latgales partija, kurai Latgalē ir 
10 nodaļas un vairāk nekā 400 biedru, 67 pašvaldību deputāti un 
ļoti daudz atbalstītāju, ir noslēgusi sadarbības līgumu ar partiju 
apvienību ”Jaunā Vienotība” nākamajiem 4 gadiem. VIENOTĪBA 
ir pierādījusi, ka tai ir svarīga reģionālā attīstība, pēdējos 4 gados 
atbalstot ļoti daudzus projektus Latvijas pašvaldībās.

 

Kas, jūsuprāt, ir būtiskākais ”Jaunās Vienotības” 
vēlēšanu programmā, kas atšķir to no citām partijām? 
Kuras ir jūsu prioritātes? 
”Jaunās Vienotības” programmā lielāka uzmanība pievērsta bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti, 
Latvijas austrumu robežas stiprināšanai, algu un pensiju paaug-
stināšanai, palielinot neapliekamo minimumu, izglītības kvalitātes 
uzlabošanai, lielākam ģimeņu atbalstam, kā arī ES fondu līdzekļu 
plašākai apguvei reģionos, īpaši Latgalē (Latgales programmas).

”Jaunās Vienotības” programmas prioritātes Latgalē ir kvalita-
tīva veselības aprūpe un izglītība, iekšējā un ārējā drošība, NBS 
un Zemessardzes stiprināšana, ģimeņu un senioru labklājība, 
atklātība un taisnīgums. Ļoti svarīgi, lai Latgalei būtu atbalsts 
tautsaimniecības izaugsmei, darba ražīgumam, algu pieaugu-
mam, bezdarba samazināšanai un dzimstības uzlabošanai.

 
Iedomājieties, ir pienācis 2018. gada 7. oktobra rīts. 
Kāds tas ir?
Iedomājos, ka 7. oktobra rīts būs rudenīgi saulains, intrigas un 
pārmetumi būs pagātne, un Latvija turpinās ceļu pretī savai 
100. dzimšanas dienai! Būs ievēlēti 100 labākie kandidāti, kas 
rūpēsies no visas sirds par savu Latviju un katru tās iedzīvotāju. 
Lai mums visiem kopā izdodas veidot labāku nākotni!

Mūsu, Latgales partijas, prioritātes 
attiecībā uz atalgojumu, pensijām, 
kvalitatīvu veselību un izglītību, par ārējo 
un iekšējo drošību, par taisnīgumu, par 
eiropeisku Latviju, pilnībā sakrīt ar 
Jaunās Vienotības mērķiem.

“Manuprāt, tieši politiskā pieredze, gatavība veikt reformas un spēja 
veidot pierādījumos balstītu politiku ir ”Jaunās Vienotības” spēka plecs 
politikā. To svarīgi uzsvērt īpaši šobrīd, kad pirmsvēlēšanu 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 cilvēku 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 lēmumus, 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.

”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.”

Valdis Dombrovskis

Foto: Eiropas Kom
isija 

Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja 
vietnieks eiro un 
sociālā dialoga 
jautājumos, atbild 
arī par finanšu 
stabilitāti, finanšu 
pakalpojumiem un 
kapitāla tirgu 
savienību

Jaunā Vienotība 
Latgalē

IZGLĪTOTI CILVĒKI – 

LATGALES UN VISAS 

LATVIJAS NĀKOTNE

Saruna par līdz šim paveikto 
izglītības jomā, reģionu partiju lomu 

partiju apvienībā ”Jaunā Vienotība,” 
kā arī darāmajiem darbiem un 

prioritātēm Latgalē ar Latgales 
partijas valdes priekšsēdētāju, 

Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas vadītāju un 

”Jaunās Vienotības” Latgales 
saraksta līderi 13. Saeimas velēšanās 

ALDI ADAMOVIČU



Jaunās Vienotības kandidāti Latgalē

1. Aldis Adamovičs

12. Saeimas deputāts, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
vadītājs. Bijis skolas direktors, Preiļu novada domes un Latgales 
Plānošanas reģiona padomes priekšsēdētājs. Precējies, ar sievu 
Lolitu audzina 4 bērnus. Palīdzējis sagatavot 3 Latgales attīstības 
programmas no 2012. līdz 2017. gadam vismaz 100 miljonu eiro 
apjomā. Tas ir bijis liels atbalsts Latgales pašvaldībām. „Godīgums, 
enerģiska rīcība un pozitīva attieksme ir mūsu darba pamatā. 
Strādāsim Latgales attīstībai!”

2. Līvija Plavinska

Vairāk nekā divdesmit piecus gadus strādā par pašvaldības vadītāju, 
tāpēc labi pārzina Latgales cilvēku ikdienas problēmas un vajadzības. 
Mērķis ir pārstāvēt sabiedrības intereses un uzlabot dzīvi novada 
cilvēkiem. Iestājas par Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, taču 
visam pamatā ir ekonomiski attīstīts reģions, kur cilvēkiem ir darbs, 
sakārtota un droša dzīves telpa.Svarīga ir Latvija – brīva, nedalāma  un 
neatkarīga valsts, kur dzīvo pārticīgi un laimīgi cilvēki un kur arī viņu  
bērniem ir nodrošinātas mājas, darbs un sociālās  garantijas.

3. Inguna Kokina

Arhitekte, Daugavpils pilsētas domes deputāte, PIKC Daugavpils 
Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLAS direktore. Ilgstoši 
strādājot par Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, daudz darījusi 
Daugavpils cietokšņa atjaunošanas un attīstības projektu vadīšanā. 
Pēdējos gados vada Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu, to 
veidojot par arhitektoniski izcilu vietu Daugavpils centrā, starptautiski 
pazīstamu Latgales dizaina un mākslas izglītības centru.  

7. Arvīds Soldāns 8. Sarmīte Šaicāne

Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietniece, Viļakas Valsts 
ģimnāzijas direktore. Izveidojusi un vadījusi Viļakas pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi (2010 - 2015). Pašvaldības 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja. Patiesi 
priecē paveiktais, pieļautās kļūdas ir labākie skolotāji turpmākai 
darbībai. Latvijas Republikas simtgades gaidās iestādītie ozoli dod 
ticību ikviena cilvēka, novada un valsts atdzimšanai, stiprumam, 
gaismai un mīlestībai.

9. Dainis Molodcovs

Uzņēmuma SIA "Inteco Wood" direktors, 5 gadu laikā attīstījis 
uzņēmumu par vienu no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem 
Latgalē. Pateicoties savai mērķtiecībai, aizrautībai un neatlaidībai, 
vienmēr sasniedz izvirzītos mērķus. Savas valsts patriots un uzskata, 
ka, visiem kopā raženi strādājot, ir iespējams panākt Latvijas attīstību 
augstā līmenī. Uzskata, ka valstī ir nepieciešams atbalstīt un attīstīt 
ražošanu, kā arī ieviest izmaiņas nodokļu politikā.

13. Ivars Stivriņš

18 gadus darbojas informāciju tehnoloģiju jomā, 8 gadus ir SIA „IVIKS” 
direktors, plaša pieredze uzņēmumu datu drošības politikas izstrādē, 
videonovērošanas risinājumu pielāgošanā un integrācijā esošajās 
drošības sistēmās. Uzņēmuma devīze ir “vienkārši risinājumi”. Tāpat 
ir ar mūsu valsti – jo vienkāršāka un caurredzamāka būs valsts pārval-
de, jo vairāk investīciju ieplūdīs un vairāk spēsim ieguldīt Latvijas 
attīstībā, nevis birokrātiskajā aparātā.

14. Jevdokija Šlivka

Viļānu novada domes deputāte kopš 2009. gada. AS “Lopkopības 
izmēģinājumu stacija “Latgale”” valdes locekle un galvenā grāmatvede. 
48 gadus strādā uzņēmumā, kura darbības pamatvirziens ir piena 
lopkopība. Uzņēmuma īpašumā ir vairāk nekā 1500 ha zemes, 
1200 liellopi, t.sk. 600 slaucamas govis. Uzņēmums veiksmīgi īsteno 
Eiropas Savienības projektus: lopkopības ēku būvniecība 2015.-2016.g., 
2017/2018.g. turpinās lopkopības fermu celtniecības II kārta. 
2018. gadā apstiprināts Eiropas Savienības projekts graudu pārstrādes 
līnijas būvniecībai. Uzņēmums nodarbina 60 cilvēkus.

15. Intars Mežinieks

Preiļu 1. pamatskolas mūzikas skolotājs. 6 dažādu ansambļu un 
popgrupu vadītājs. Mūsu valsts kultūras cienītājs un savas zemes 
patriots. Darbojas par treneri jauniešu kustībā MOT. Arvien aktīvāk 
iesaistoties sabiedrības dzīvē, vēlas dot savu ieguldījumu nozīmīgu 
lēmumu pieņemšanā. Cilvēkiem Latvijā ir jābūt pieejamam labi 
apmaksātam darbam, lai tie, kuri atrodas aiz valsts robežām, tostarp 
liela daļa draugu, atgriežas dzimtajās mājās.

16. Renārs Vabals

SIA “Strūžānu siltums” 
vadītājs. Cilvēks, kuram 
vienmēr ir svarīgi izzināt 
un noskaidrot lietu kārtību, 
uzdot jautājumus un meklēt 
atbildes. Apņēmības pilns 
strādāt, lai ikvienā mājā un 
ģimenē ienāktu labklājība. 
Pārliecināts, ka valstī jāturpina 
mājokļu programma jaunajām 
ģimenēm, īpaša uzmanība 
jāpievērš ceļu infrastruktūras 
sakārtošanai, jo sevišķi ārpus 
lielajām pilsētām. Ir jāstrādā, 
lai noteiktu ierobežojumus 
azartspēļu un ātro kredītu 
biznesam Latvijā. 17. Lauris Pastars

Preiļu novada Labklājības 
pārvaldes direktors, Latvijas 
pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienības valdes loceklis. 
Mērķtiecīgi un ilgstoši veicis soci-
ālo darbu ar sociālās atstumtības 
grupu klientiem. Nozīmīga pieredze 
atbildīgu lēmumu pieņemšanā un 
vadošā darbā iegūta Preiļu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatā. Nākotnē Latvijai jābūt 
ģimenēm draudzīgai valstij ar reālu 
atbalstu mājokļu, nodarbinātības 
jautājumu risināšanā un labklājības 
nodrošināšanā. Senioru dzīves kva-
litātes paaugstināšanai jāsakārto 
veselības aprūpes sistēma un 
jāuzlabo sociālais atbalsts.

SIA “AIMEK” komercdirektors. Dzīvo un strādā laukos, ir izveidota 
piemājas saimniecība, kas nodarbojas ar gaļas lopu audzēšanu, bet 
pamatā pilnveido savu zemes stūrīti pie Rušonas ezera kā lauku 
tūrisma atpūtas vietu, lai visiem tūristiem paliktu prātā pozitīvas 
emocijas un labas domas par Latgali. Iegūta pieredze NVA īstenotajos 
LSF projektos un pasākumos, īstenoti vairāki LAD projekti. 18 gadus 
vadījis rajona un pagasta pašvaldību. Tas devis iespēju labi iepazīt 
Latgales reģiona specifiku un ekonomisko stāvokli.



13. Saeimā par 13. sarakstu!

4. Andris Badūns

Veselības un sociālo pakalpojumu centra “Dagda” vadītājs. Iestāde 
nodarbojas ar ambulatoro medicīnisko aprūpi un ilgstošo sociālo 
aprūpi. Darbā palīdz bakalaura grāds sociālajās zinībās. Liela pieredze 
darbā pašvaldībās. Vadot Šķeltovas pagastu, izcīnīti konkursu 
“Sakoptākais Latvijas pagasts” un “Sējējs” laureātu tituli. Daudz labu 
darbu paveikti, strādājot Krāslavas rajona padomes priekšsēdētāja 
amatā. Uzskata, ka Latvijā būtiski jāuzlabo medicīniskā aprūpe, tās 
organizēšanas kārtība un pieejamība.

5. Alīna Gendele

Kaunatas vidusskolas direktore. Dzīves un darba pieredze uzkrāta, 
strādājot par skolotāju, vadot Ludzas rajona sporta skolu, 7 gadus 
vadot Ludzas novada domi, 3 gadus – Latgales Attīstības padomi. 
Iegūtā pieredze un zināšanas rada pārliecību, ka spēj paveikt vēl 
vairāk. Vēlas panākt, lai valsts izaugsmi katrs cilvēks reāli izjūt savā 
ģimenē un ikdienas dzīvē, nevis tikai statistikas pārskatos. 
Ikviens ir svarīgs, ikkatrs ir vajadzīgs mūsu Latvijai.

6. Maruta Castrova

10. Māris Garkuls

Daugavpils pilsētas kapitālsabiedrības SIA „Labiekārtošana-D” 
tehniskais direktors. Iegūta nozīmīga pieredze un prakse dzīvokļu 
un komunālsaimniecības jautājumos. Turpmākos četrus gadus vēlas 
rūpēties par Latvijas  attīstību un iedzīvotāju labklājības celšanu. 
Galvenās darba prioritātes: 1) kvalitatīvas visa veida infrastruktūras un 
energoefektivitātes attīstība Latvijā pilsētās un laukos; 2) maksimāls 
atbalsts visa veida uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, ražošanas 
attīstīšana, labi atalgotu darbavietu būtiska palielināšana.

11. Jānis Kupris

Riebiņu novada domes deputāts, zemnieku saimniecības 
“VAIROGS” īpašnieks. Visu savu mūžu veltījis lauksaimniecībai 
un darbam laukos. Kandidē Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās, 
lai kopīgi strādātu stipras Latvijas un Latgales izaugsmei. 
Taisnīgs un principiāls Latvijas valsts un Latgales patriots.

12. Helēna Piziča

Darba mūža 44 gadi veltīti skolai. Bijusi skolotāja, tagad pensionāre. 
2007. gadā saņēmusi nomināciju “Gada skolotājs”, saņēmusi 
dažādu ministriju prēmijas un apbalvojumus. Šobrīd pensijas gados 
ir biedrības “Latgales reģionālā pensionāru apvienība” padomes 
priekšsēdētāja, biedrības “Vārkavas novada pensionāri” valdes 
priekšsēdētāja. Dejo senioru deju kopā “Dzīves virpulī”. 
Izprot pensionāru dzīves problēmas un vistiešākajā veidā 
iestāsies par pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Pabeigusi Daugavpils Universitāti, iegūstot maģistra grādu sabiedrī-
bas un iestāžu vadībā. Aktīvi darbojas nevalstisko organizāciju sektorā. 
Vada neformālās izglītības centru „Azote”, biedrību „Ritineitis”, ir LPIA 
valdes locekle, LSK Balvu komitejas izpilddirektore. Veicinājusi starp-
tautisko sadarbību pieaugušo, bērnu un jauniešu vidū. Aktīvi piedalās 
mūžizglītības politikas izstrādē un īstenošanā, realizē projektus dažādu 
sociālo grupu pārstāvjiem. Ir gatava strādāt, veidojot vidi, kurā cilvēki 
varētu mācīties un attīstīties.

Jānis Lāčplēsis

Daugavpils domes deputāts 
(Latgales partija)

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
(VIENOTĪBA)

Pirms pāris gadiem pieņēmu Ministru prezidentes 
Laimdotas Straujumas uzaicinājumu iestāties partijā 

VIENOTĪBA. Piekritu, jo biju pārliecinājies, ka visu partiju vidū 
tieši VIENOTĪBĀ  darbojas cilvēki, kuriem patiešām rūp reģionu 

problēmas un ceļi to atrisināšanai.

VIENOTĪBA ir uzsākusi jaunu posmu – pārvarot organizācijas 
iekšējās problēmas, konsolidējoties ar reģionos balstītām lokālām 

partijām, ir sākusi darboties apvienība “Jaunā Vienotība”. 
Es vēlēšanās balsošu par “Jaunās Vienotības” deputātu kandidātu 

sarakstu, apliecinot savu uzticēšanos cilvēkiem, kurus esmu 
iepazinis un pārliecināts, ka viņu profesionālās un personīgās 

īpašības ir garantija spējai pildīt arī Saeimas deputāta pienākumus.

Par Latgales izaugsmi jārūpējas mums pašiem! Tāpēc mēs 
izveidojām Latgales partiju, tās darbībai ir tikai viens mērķis – 

reģiona attīstība. Un šī mērķa sasniegšanai mums ir 
nepieciešama pārstāvniecība Saeimā. Savā uzrunā Aglonā 

arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs aicināja – ja kādam ir kaut 
mazākās šaubas par kandidāta godaprātu, svītrojiet to ārā no 

kandidātu saraksta. Un es pilnīgi pievienojos šim aicinājumam. 
Latgales vēlētājiem gribētu piebilst: ja ir kaut mazākās šaubas, 

vai kāda partija rīkosies Latgales interesēs – izmetiet šo biļetenu. 
Sarakstu Nr. 13 veido Latgales pārstāvji. Jūsu balsis šajās vēlēšanās 

ir iespēja, ka Latgales vārds tiks sadzirdēts, ka tiks pieņemti lēmumi, 
kas padarīs Latgali vienlīdzīgu starp vienlīdzīgiem, nevis par 

atpalikušu valsts nomali. Palīdzēsim savējiem!

Monvīds Švarcs



Jaunā Vienotība 
Latgalē

Līdztekus darbam pašvaldībā esat arī Latgaliešu 
kultūras biedrības vadītāja – vai redzat, kā mūsdienu 
steidzīgajā pasaulē saglabāt tautas mantojumu?
Ir būtiski, lai cilvēki zina savu vēsturi, ciena un lepojas ar savu kul-
tūru un valodu. Bieži vien mūsu bērni zina, kas ir Putins, Tramps 
vai Merkele, bet nepazīst savai tautai nozīmīgas personības un 
notikumus. Tāpēc ir svarīgi skolā pasniegt novadu mācību, kur 
stāstītu bērniem par visiem Latvijas novadiem, to savpatnību 
un tradīcijām, kultūras un valodas bagātību, tā ieaudzinot arī 
patriotismu par savu valsti.
 
Veselīga sabiedrība ir viens no kopējās labklājības 
priekšnoteikumiem. Ko ”Jaunā Vienotība” plāno darīt, 
lai ļaudis Latgalē laikus un ērti varētu tikt pie mediķiem?
Kvalitatīvi medicīnas pakalpojumi Latgales cilvēkiem grūti un 
dārgi sasniedzami, kaut nevar noliegt, ka Latgalē strādā arī 
daudz labu un pašaizliedzīgu mediķu. Problēmas rada daudzu 
specialitāšu ārstu trūkums. Lai piesaistītu jaunus mediķus, būtu 
nepieciešama īpaša atbalsta programma medicīnas personālam, 
kas būtu gatavs strādāt reģionos.
Izbrīnu rada pašlaik plānotā neatliekamās palīdzības reforma. 
Jau šobrīd Latgales laukos ir daudz tādu vietu, kur ātrā palīdzī-

ba nevar aizkļūt operatīvā laikā (25 min.). Samazinot pakalpoju-
ma atbalsta punktus, tas būs vēl kritiskāk. Pilnīgs neprāts ir 
iecere samazināt ātrās palīdzības automašīnu vadītāju skaitu, 
aizvietojot tos ar medicīnas personālu. Tādā veidā pakalpoju-
ma kvalitāte tiks samazināta vēl vairāk.
Manuprāt, ir nepieciešama principiāla valsts 
politika, lai panāktu zemākas medikamentu 
cenas. Ir nožēlojami noskatīties, kad aptiekā 
slims cilvēks atsakās no paša nepieciešamā-
kā – zālēm, lai dzīvotu. Ir jāpārvērtē arī valsts 
kompensējamo zāļu saraksts smagu slimību  
ārstēšanai un jādod iespēja arī Latvijas 
pacientus nodrošināt ar pasaulē aprobētām 
jaunākām un efektīvākām zālēm dažādu 
slimību ārstēšanai. Kas tad ir mūsu valsts 
lielākā vērtība? Cilvēks! Nebūtu cilvēku, 
nepastāvētu arī valsts.
 
Kas, jūsuprāt, ir galvenās atšķirības, 
kas ”Jauno Vienotību” atšķir no citām partijām?
Es piederu pie tiem, kas uzskata, ka partiju ir par daudz. Sanāk 
diezgan smieklīgi – ja nu kādam kaut kas nepatīk vai nedabū 
kāroto, uzreiz veido savu partiju. Varbūt vajadzētu būt gana 
godīgiem un strādāt, lai mainītu un uzlabotu jau esošo. ”Jaunā 
Vienotība” ir partiju apvienība ar lielu pieredzi un jaunu enerģiju. 
VIENOTĪBA ir pierādījusi, ka prot atzīt savas kļūdas un mainīties. Tā 

Nevis pazemīgi,

bet ar pārliecību par Latgali!

ir vienīgā partija, kura sadarbojas ar reģionālajām partijām. Tātad 
reģionu intereses Saeimā visobjektīvāk pārstāvēs tieši ”Jaunā 
Vienotība.” Visi ”Jaunās vienotības” Latgales saraksta kandidāti 
dzīvo un strādā  Latgalē, tie ir cilvēki, kas labi pārzina sava novada 
ļaužu vajadzības, tātad arī pratīs  labāk aizstāvēt viņu intereses.
 
Kādu jūs redzat Rēzeknes un visas Latgales attīstību? 
Kas ir mūsu spēcīgās vietas? Un pie kā vēl jāpiestrādā?
Rēzeknes izaugsmes nozīmīgs faktors ir tās atrašanās vieta, 
kas dod iespēju attīstīt loģistikas uzņēmumus un veicināt 
rūpnieciskās ražošanas izaugsmi. Aktīvāk ir jāizmanto Rēzek-
nes speciālās ekonomiskās zonas priekšrocības investoru 

piesaistē un esošo 
uzņēmumu darbības 

veicināšanā. Visas 
Latgales izaugsmei ir 

jāizmanto nodokļu 
priekšrocības, ko 

sniedz Latgales speci-
ālā ekonomiskā zona, 

kuras darbība šobrīd ir 
tikai sākumstadijā.

Protams, Latgalē nozīmīgu 
vietu ieņem lauku teritoriju 

attīstības jautājumi. Šobrīd valsts un Eiropas atbalstu vairāk 
saņem lielie zemnieki, tāpēc tuvākajā nākotnē īpaša atbalsta 
programma ir jāveido tieši vidējiem un mazajiem zemniekiem, 
kas veido lielāko uzņēmēju skaitu. Manuprāt, Latgales ekono-
mikas straujākai izaugsmei, piemēram, varētu kaut vai par 
dažiem procentiem samazināt maksu par elektroenerģiju reāli 
strādājošiem uzņēmumiem, kas dod darbavietas un realizē 
produkciju vai sniedz pakalpojumus noteiktos apmēros, bet, 
protams, tas nopietni jāizvērtē.

LATGALES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Liels un svarīgs darbs šajā Saeimā ir bijis Latgales programmas finansē-
juma apstiprināšana 52 milj. eiro apmērā Latgales attīstībai. Šo naudu 
jau izmanto visas Latgales pašvaldības, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, 
attīstītu infrastruktūru, kā arī uzlabot ielu un ceļu stāvokli vai sakārtotu 
degradētās teritorijas. Aptuveni 10 milj. eiro papildus piešķirts vairāk 
nekā 60 projektiem pēdējo 3 gadu laikā. Praktiski visās Latgales 
pašvaldībās realizēts kāds projekts – iela, parks, bērnu pilsētiņa, baznīca, 
stadions, skolas vai bērnudārza remonts, atbalsts sportam vai kultūrai.
 

LATGALES SPECIĀLĀS ZONAS LIKUMS
Mūsu virzītais un atbalstītais Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) 
likums, kas ļaus Latgalē reģistrētajiem uzņēmējiem izmantot nodokļu 
atlaides. Viena gada laikā Latgales SEZ jau izmanto 12 uzņēmēji ar 
14 projektiem, kopējā investīciju piesaiste – 3,7 miljoni eiro.  Šobrīd 
tiek runāts ar VARAM un FM  par papildus atlaidēm Latgales SEZ.
Esam apstiprinājuši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu, kas papildus dod 
lielus ienākumus divām lielajām Latgales pilsētām – Rēzeknei un Daugavpilij – 
un nedaudz arī reģionālo centru pašvaldībām. Savukārt izmaiņas likumā "Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" dod iespēju pašvaldībām piesaistīt 
vajadzīgos speciālistus, nodrošinot viņiem dzīvokļus.
 

TŪRISMA ATTĪSTĪBA UN KULTŪRVĒSTURISKĀ 
MANTOJUMA SAGLABĀŠANA
Esam pierādījuši nepieciešamību tūrisma attīstībai Latgalē un ieguvuši 
vismaz 5 milj. eiro Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 
un atjaunošanai – tie ieguldīti Daugavpils cietoksnī, Slutišķu sādžā, 

Preiļu pilī, Aglonas bazilikā, Krāslavas pilī, Ludzas pilsdrupās un citur. 
Ievērojami līdzekļi – vairāk nekā 1 000 000 eiro – pēdējo divu gadu laikā 
piesaistīti Aglonas bazilikas atjaunošanai. Tāpat organizējām sarunas ar Svēto 
Krēslu, lai 2018. gadā Rīgā un Aglonā sagaidītu vizītē Romas pāvestu.
 

SLIMNĪCU SAGLABĀŠANA
Pēc ilgstošām un pārliecinošām sarunām esam saglabājuši VID un tiesu 
reģionālās nodaļas, cīnījušies par papildu finansējumu Rēzeknes 
un Daugavpils slimnīcām (Daugavpils slimnīcai MK lēmumā iekļauti 
papildu līdzekļi 7 milj.eiro 2019.-2020. gadā no ES fondiem, jāprasa 
papildus arī Rēzeknes slimnīcai). Arī rajonu centros – Balvu, Ludzas, 
Krāslavas un Preiļu slimnīcām – esam saglabājuši pakalpojumu 
apjomu, diennakts darba režīmu, izcīnījuši augstākas pakāpes, 
līdz ar to arī lielāku ES fondu un pakalpojumu finansējumu.
 

CEĻU ATJAUNOŠANA
Regulāras pārrunas ar Satiksmes ministrijas un AS "Latvijas Valsts ceļi" 
vadību, ļauj turpināt ceļu atjaunošanu daudzās Latgales vietās. Tiek 
rekonstruēti galvenie ceļi Rēzekne-Ludza, Rēzekne-Daugavpils, 
Daugavpils-Medumi, Līvāni-Daugavpils, reģionālie ceļi Krāslava- 
Preiļi-Madona, Viļāni-Špoģi, Rēzekne-Gulbene, Pierobežas ceļš 
(Austrumu stīga) u.c. Protams, tiek atjaunoti arī daudzi vietējie ceļi.

ATBALSTS KULTŪRAI, SPORTAM UN VESELĪBAI
No 2015. līdz 2018. gadam esam rosinājuši valsts budžetā paredzēt 
līdzekļus gandrīz visām Latgales pašvaldībām dažādu neatliekamo darbu 
veikšanai gan infrastruktūras, gan veselības aprūpes, kā arī izglītības, 

sporta, tūrisma jomā vairāku miljonu eiro apmērā. Arī šogad apstiprināta 
120 000 eiro programma ”Veselīga dzīvesveida veicināšana Latgales 
pašvaldībās” (sacensību organizēšana, sporta inventārs vairākām  Latgales 
pašvaldībām), ko realizē Latgales Reģionālās attīstības aģentūra.
Sniegts finansiāls atbalsts pieminekļu uzstādīšanai ievērojamiem 
Latgales cilvēkiem un notikumiem, grāmatu un fotoalbumu 
izdošanai Latgales un Latvijas simtgadē.
Vairākām Latgales pašvaldībām esam palīdzējuši iegādāties deju kolek-
tīviem tautastērpus, sporta inventāru, finansēt pasākumus jauniešiem, 
pensionāriem, sportistiem, kā arī atjaunot nelielus infrastruktūras un 
atpūtas objektus.

POZITĪVAS PĀRMAIŅAS IZGLĪTĪBAS 
UN KULTŪRAS JOMĀ
No 2017. gada rudens, kopš Aldis Adamovičs vada Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisiju, daudz paveikts, lai veiktu saprātīgas un vajadzīgas 
reformas gan vispārējā (jaunā satura apstiprināšana un mācības 
valsts valodā vidusskolā), gan augstākajā izglītībā (akreditācijas 
kārtība). Esam palīdzējuši veidot un apstiprinājuši atsevišķus speciālos 
likumus, kas dod iespējas attīstīties un palīdzēt daudziem cilvēkiem – 
Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas, Radošo personu 
statusa un profesionālo radošo organizāciju, Likteņdārza likums, 
Sporta likuma grozījumi par Antidopinga biroja izveidi. Notiek 
darbs pie Pedvāles parka, Rīgas vēsturiskā centra, Rīgas Latviešu 
biedrības nama likumiem.
 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Regulāri organizējam attiecīgo ministru vizītes Latgalē un piedalāmies 
tājās, lai risinātu aktuālas problēmas mūsu Latgales iedzīvotājiem.

Saruna ar ”Jaunās Vienotības” Latgales saraksta 
otro numuru 13. Saeimas vēlēšanās, 

Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāju 
LĪVIJU PLAVINSKU

LATGALES PRIEKŠROCĪBAS 

JĀIZMANTO TĀS IEDZĪVOTĀJU LABĀ

Ar pārliecību par padarīto –

12. Saeimā paveiktais Latgales izaugsmei

Manuprāt, ir nepieciešama 
principiāla valsts politika, lai 
panāktu zemākas medikamentu 
cenas. Ir nožēlojami noskatīties, 
kad aptiekā slims cilvēks 
atsakās no paša 
nepieciešamākā – zālēm



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
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Par stāžu pensionāriem, kuri 
pensionējušies līdz 31.12.1996

40  €
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€
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līdz
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1. oktobrī tiks indeksētas 
visas pensijas.

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



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
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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


