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Inese Lībiņa-Egnere –
tieslietu ministra 
amata kandidāte

Nodrošināsim nepieciešamās pārmaiņas 
tieslietu jomā, lai ikviens justos pārliecināts, 

ka valsts aizsargās “viens likums, viena taisnība” 
principu. Latvija ir tiesiska valsts, kurā korupcijai 

nav vietas!
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KRIŠJĀNIS KARIŅŠ
Mūsu mērķis ir panākt, ka 
Latvijā vidējā alga 
ir 1500 eiro

HOSAMS ABU MERI

JĀNIS UPENIEKS
Mēs uzcelsim 4000 jaunus 
un pieejamus īres dzīvokļus 
Latvijas reģionos

AR PĀRLIECĪBU  PAR LATVIJU

Veselības aprūpei jābūt 
pieejamai ikvienam - 
rindas jāatstāj pagātnē!

AINARS LATKOVSKIS: 
Nevis skaļi lozungi, 

bet neatlaidīgs darbs 
8. lpp.

EVIKA SILIŅA: 
Latvija ir droša valsts! 

8. lpp.
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“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 30 000 gab.



VALMIERAS PIEREDZE 

VIDZEMES ATTĪSTĪBAI
Uz jautājumiem par līdz šim paveikto Valmierā, 

reģionu partiju lomu partiju apvienībā "Jaunā Vienotība", 

kā arī darāmajiem darbiem un "Jaunās Vienotības" prioritātēm 

reģionā atbild Valmieras domes priekšsēdētājs, partijas 

“Valmierai un Vidzemei” valdes priekšsēdētājs JĀNIS BAIKS.

Valmiera ir viena no Vidzemes pilsētām, 
kas šobrīd piedzīvo strauju attīstību. 
Reaģējot uz ekonomikas izaugsmi, esat sākuši 
arī palielināt dzīvojamo fondu ar īres dzīvokļiem. 
Kādā statusā šobrīd ir īres namu būvniecība? 
Vai jaunajiem speciālistiem būs, kur dzīvot?
Šī gada 7. jūnijā ekspluatācijā tika nodoti divi īres nami, kuros ir 
pieejami 150 dzīvokļi, šobrīd norisinās izsoles īres tiesību iegūšanai. 
Vairāk nekā 100 dzīvokļu ir izīrēti, daļa jau ir apdzīvoti.

Tā kā bezdarbs Val-
mierā ir 3% robežās, 

darbinieku piesaiste uz-
ņēmumiem ir liels izai-

cinājums, jo darbavietu 
Valmierā ir vairāk nekā 

darbspējīgo iedzīvotāju. 
Valmierā ik dienu uz 

darbu iebrauc aptuveni 
7000 cilvēku. Pašvaldības 

uzdevums ir sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā, tai skaitā reaģēt uz piedāvājuma 
nepietiekamību īres dzīvokļu tirgū.

Pērn veiktajā aptaujā 54% uzņēmēju norādīja, ka 
pašvaldības pienākums uzņēmējdarbības vides 
attīstīšanā ir cilvēkresursu piesaiste pilsētai. 48% 
uzņēmēju uzskata, ka attīstību kavējošais faktors 
ir nespēja darbiniekus nodrošināt ar mājokli. Šis 
pētījums vēlreiz apliecināja, ka pašvaldības 
lēmums par īres namu būvniecību, ko veic tās 
kapitālsabiedrība un kas tiek īstenots pirmo reizi 
Latvijā, ir pareizs. Risks ir attaisnojies, tāpēc 
dome ir lēmusi par vēl četru jaunu daudzdzīvokļu 
īres namu būvniecību.

 

Ko no Valmieras varētu mācīties pārējā Vidzeme? 
Kas ir tās stiprās puses? 
Kādai jābūt Vidzemes attīstībai?
Ir jāveicina jaunu uzņēmumu ienākšana pilsētā, esošo uzņēmumu 
attīstība, jaunu darbavietu radīšana. Ja labi būs biznesam, naudas 
pietiks visam. Ir jārada labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbībai, gan 
nodrošinot cilvēkresursus, iespēju mācīties un pārkvalificēties, 
gan sakārtojot un nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru. To 
uzskatām par svarīgāko dzinējspēku pilsētas attīstībā. Uzskatu, ka 
valstiskā līmenī ir jāstiprina reģioni un jāparedz īpaši atbalsta 
mehānismi uzņēmējdarbības veicināšanai ārpus Rīgas. Svarīga ir 
reģionu līdzsvarota attīstība.

Ko no mums varētu mācīties? Būt drosmīgiem lēmumu pieņemša-
nā, ar pārliecību virzoties uz priekšu, riskējot, ja nepieciešams.

Kāpēc bija vajadzīga ”Jaunā Vienotība”? 
Kāda loma šajā partiju apvienībā ir reģionu 
partijām? Vai nepastāv bažas, ka tomēr pirmajā 
vietā tiks liktas galvaspilsētas intereses?
Partija VIENOTĪBA ir partijas “Valmierai un Vidzemei” sadarbības 
partneris, kopā esam panākuši vairāku pilsētai svarīgu jautājumu 
atrisināšanu, finansējuma piesaisti infrastruktūras attīstībai, ko var 
novērtēt ikviens iedzīvotājs. Tagad sadarbība ir pāraugusi citā 
kvalitātē. Turpināsim veicināt reģionu attīstību un stiprināšanu. 
Mūsu mērķi un uzdevumi sakrīt, tie vērsti uz iedzīvotāju labklājības 
paaugstināšanu un uz ilgtspējīgu un pārdomātu ilgtermiņa attīstību.

 

Kas, jūsuprāt, ir pats būtiskākais 
”Jaunās Vienotības” vēlēšanu programmā, 
kas atšķir ”Jauno Vienotību” no citām partijām?
Partiju apvienības “Jaunā Vienotība” programmas galvenais mērķis 
ir radīt apstākļus, lai vidējā alga Latvijā sasniegtu 1500 EUR. 
Tā sasniegšanai izvirzītas piecas galvenās prioritātes: izglītība, 
veselība, drošība, taisnīgums un algas.

 

Kas ir jūsu prioritātes no ”Jaunās Vienotības” 
13. Saeimas vēlēšanu programmas?

Kopš 1990. gada ir 
uzbūvēti tikai 2% 

dzīvojamā fonda. 
Turklāt tas ir ļoti 

novecojis. Ģimenes 
grib dzīvot labākos 

apstākļos, mums 
jāstrādā, lai šāda 

iespēja reģionos būtu. 
Tāpēc vēlamies, lai mūsu 

pieredzi īres namu 
būvniecībā pārņemtu arī 

citi un īres namu būvniecība tiktu atbalstīta valstiskā līmenī, 
piešķirot līdzfinansējumu. Tāpat ir jāstiprina uzņēmējdarbība, kas 
tālāk ir teicams “motors” pārējo nozaru darbināšanai. Protams, 
vēlētos uzsvērt veselības aprūpi – katram cilvēkam jānodrošina 
ikgadēja veselības profilakse bez maksas. Tas ir mūsu priekšlikums, 
kas ir iekļauts arī programmā, pie kuras īstenošanas aktīvi strādāsim.

 

Iedomājieties, ir pienācis 2018. gada 7. oktobra rīts. 
Kāds tas ir?
Es ceru, ka iedzīvotāji būs devušies uz vēlēšanām un izdarījuši tādu 
izvēli, kas ir labākā pašu un bērnu nākotnei. Latvijas iedzīvotājiem ir 
jāsajūt uzlabojumi savā ikdienas dzīvē. Vienlaikus svarīgi, ka Latvija 
saglabā eiropeisko attīstības virzienu. Mūsu prioritāte ir attīstība 
reģionos, līdzsvarojot ekonomiskās, sociālās, kultūras un vides intereses.

“Ģimenes grib dzīvot labākos 
apstākļos, mums jāstrādā, 
lai šāda iespēja reģionos būtu. 
Tāpēc vēlamies, lai mūsu 
pieredzi īres namu būvniecībā 
pārņemtu arī citi un īres namu 
būvniecība tiktu atbalstīta 
valstiskā līmenī.”

“Partija VIENOTĪBA ir partijas “Valmierai 
un Vidzemei” sadarbības partneris, kopā 
esam panākuši vairāku pilsētai svarīgu 
jautājumu atrisināšanu, finansējuma 
piesaisti infrastruktūras attīstībai, ko 
var novērtēt ikviens iedzīvotājs.”

“Jau vairākus gadus Cēsis sistemātiski un rūpīgi veidojam kā 
izcilu vietu dzīvei gan Cēsu iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Augstu vērtēju Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu – Cēsu 
pilsētas stadiona atjaunošana, ko cēsnieki gaidīja gadu desmitiem, 
ir lielisks piemērs pašvaldības un nacionālā politiskā līmeņa sadar-
bībai, un tā augļus novērtē mūsu daudzie sporta entuziasti.

Tieši aktīva mūsu rīcība ļāva saglabāt Cēsu klīnikas 24 stundu 
neatliekamās palīdzības centra statusu un sniegto pakalpojumu 
kopskaitu atsevišķos pakalpojumu segmentos pat papildināt.

Laimdotas Straujumas valdības laikā bija iespējams gan labiekār-
tot Cēsu dzelzceļa staciju, gan ieviest ekspresi Cēsis-Rīga-Cēsis, 
kas veido savienojumu ar galvaspilsētas centru un aizņem tikai 
1 h 25 min. 
Esam ieguvuši jaunu un modernu ugunsdzēsības depo, kurā 
plānots arī 112 zvanu centrs, radot Cēsīs jaunas darbavietas.

Ļoti gaidīta ir Ekonomikas ministrijas rosinātā dzīvojamo īres na-
mu valsts atbalsta programma. Dzīvojamās īres platības trūkums 
ekonomiski attīstītos reģionu centros ir nopietna problēma, 
kas nereti apdraud uzņēmējdarbības attīstības plānus.

Kolēģi Rīgā mani vienmēr uzklausījuši un atbalstījuši, un tas devis 
lielisku iespēju veidot Cēsis labākas no dienas uz dienu!”

“Pagājuši 10 gadi, kopš reģionālā reforma sākta, bet neviens no 
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas ministriem 
nav spējis to novest līdz galam. Tikai stipras, lielas un turīgas 
pašvaldības var nodrošināt cilvēku labklājības uzlabošanos 
laukos un reģionos. Tas ir pašvaldības pienākums – uzlabot savu 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ja tās šo pamatuzdevumu nespēj 
veikt, tad šādām vājām pašvaldībām ir jāspēj savstarpēju sarunu 
ceļā apvienoties, iepriekš atrisinot visus sarežģītos jautājumus, 
piemēram, par skolu tīklu. Ir jāspēj jau ar šobrīd pieejamo 
pašvaldībām novirzāmo nodokļu apjomu radīt apstākļus 
efektīvākai pārvaldei novados. Apvienojot novadus, varēsim 
samazināt izdevumus pašvaldību administrāciju uzturēšanai, kas 
nozīmē, ka vairāk naudas paliks, piemēram, ceļu remontiem un 
iedzīvotāju sociālajiem pabalstiem. 

Latvija nav tikai Rīga, spēcīgi novadi mūsu valsts ekonomisko 
attīstību un labklājību pacels jaunā kvalitātē, tas liks mūsu 
cilvēkiem palikt Latvijā un pat šeit atgriezties.”

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Jānis Rozenbergs

Raimonds Čudars

Salaspils novada domes priekšsēdētājs, 
“Jaunās Vienotības” kandidāts vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministra amatam

Jaunā Vienotība 
Vidzemē



Jaunās Vienotības kandidāti Vidzemē

1. Inese Lībiņa-Egnere

Pirmo reizi Saeimā ievēlēta 2011. gadā, 
atsaucoties Valda Zatlera aicinājumam 
jauniem cilvēkiem nākt politikā. Šobrīd 
12. Saeimas priekšsēdētājas biedre, 
Nacionālās drošības komisijas priekšsēdē-
tāja un Juridiskās komisijas priekšsēdētāja 
biedre. Papildus darbam Saeimā darbojas 
akadēmiskajā vidē – tiesību zinātņu doktore 
un jau vairāk nekā desmit gadus docente 
Latvijas Universitātē.

2. Jānis Upenieks

Ekonomikas ministrijas parlamentārais 
sekretārs. "Mājokļu politika ir mana 
prioritāte Nr. 1. Iesāktais darbs šo 
jautājumu risināšanā ir jāturpina, jo 
jaunam un skaistam mājoklim par 
pieņemamu cenu ir jābūt pieejamam 
katram Latvijas iedzīvotājam."

3. Ainars Latkovskis

Saeimas Aizsardzības komisijas 
priekšsēdētājs, Valsts prezidenta vadītās 
Nacionālās drošības padomes loceklis. 
Par savas politiskās darbības prioritātēm 
uzskata Latvijas aizsardzības spēju un 
drošības garantēšanu, kā arī patriotisku 
audzināšanu. Tic klasiķa vārdiem, ka mēs 
esam „lieli tik, cik mūsu griba”.

4. Olafs Pulks

VIENOTĪBAS valdes loceklis, Rīgas domes 
deputāts. „Esmu panācis, ka skolēni visās 
Rīgas skolās var saņemt brīvpusdienas. 
Veiksmīgas Latvijas pamatā ir visu pilsētu 
un novadu attīstība un sadarbība. Rīga ir 
Latvijas galvaspilsēta, tādēļ nepieļausim, 
ka medmāsa no Ogres, kas strādā Rīgā, 
nevar nopirkt stundas biļeti sabiedriskajā 
transportā, bet viņas vienaudze, Krievijas 
pilsone, brauc bez maksas!”

9. Ričards Gailums

Partijas "Valmierai un Vidzemei" valdes 
loceklis, Valmieras pilsētas pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieks. Politikā 
aktīvi darbojas kopš 2001. gada. Uzskata, 
ka deputāta pamatuzdevums, jebkurā 
statusā esot, ir rūpes par iedzīvotājiem un 
viņu labklājību. Ir pārliecināts par Latvijas 
virzību uz attīstību, esot Eiropas Savienībā.

10. Aksels Roshofs

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Rīgas reģionālā centra vadītājs, 
iepriekš vadījis Vidzemes reģionālo centru. 
Ķirurgs, daudzi dzīves gadi pagājuši 
operāciju zālē. “Turpināšu rūpēties par 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, 
ciešākas saiknes veidošanu starp veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un 
motivējošu apstākļu radīšanu mediķiem!”

11. Ivo Lakučs

Divkārtējā olimpiskā čempiona Māra 
Štromberga un Latvijas BMX izlases 
galvenais treneris, Valmieras domes 
deputāts, Talantu mājas bērniem dibinātājs. 
Uzskata, ka visa pamatā ir ģimenes 
vērtības. Tāpēc par galveno uzdevumu 
izvirza aktīva dzīvesveida popularizēšanu 
jebkurā vecumā, bērnu un jauniešu talantu 
attīstīšanu, ģimenēm draudzīgas vides 
veidošanu.

12. Iveta Blaua

VIENOTĪBAS Jūrmalas nodaļas valdes 
locekle un domes locekle. Savu aktīvo 
dalību politikā uzsāka partijā “Jaunais laiks” 
2002. gadā. "Vienmēr esmu bijusi uzticīga 
godīguma, stabilitātes un lojalitātes princi-
piem gan partijai, gan valstij. Mani motivē 
mūsu brīvvalsts prezidenta Alberta Kvieša 
vārdi: Darbs ir gods. Bet visaugstākais gods 
ir tam darbam, ko mēs darām mūsu tautas, 
mūsu Tēvzemes labā."

17. Artūrs Janiševs

Ķekavas novada uzņēmēju padomes 
valdes priekšsēdētājs. "Lai Latvija mainītos, 
katram no mums ir jāpalīdz un kaut 
nedaudz jāmainās pašiem! Priekšā daudz 
izaicinājumu – noturēt Latvijas iedzīvotājus 
un uzņēmējdarbību tepat, atbalstīt 
ģimenes, apkarot ēnu ekonomiku un 
pievērst jauniešus veselīgam dzīvesveidam, 
mazināt noziedzību un korupciju. Pie šī 
darba roka jāpieliek katram!"

18. Jānis Drengers

Finanšu auditors. "Man rūp mana un 
Latvijas iedzīvotāju nākotne un labklājība, 
ir ļoti daudz darbu, kas vēl jāpaveic. Mums 
ir jāskatās vienā virzienā un jātiecas uz 
kopīgiem mērķiem!"

19. Aldis Gēcis

VIENOTĪBAS Jūrmalas nodaļas biedrs. 
Praktizē kā zvērināts advokāts 17 gadus. 
Ikdienā sastopas ar to, ka dažādas iestādes 
neracionāli izmanto valsts līdzekļus. 
Ir vēlēšanās un idejas, kā panākt 
uzlabojumus likumu piemērošanā un 
sabiedrības interešu ievērošanā. 
Uzskata, ka galvenā vērtība ir cilvēks 
un viņa potenciāls strādāt valsts labā.

20. Ilze Žūriņa-Davidčuka

Limbažu Bērnu un jauniešu centra 
direktore. “Mūsu bagātība ir stipras 
ģimenes un dzimtas. Mūsu bēri un jaunieši 
ir nākotnes Latvija. Iesim nākamajā 
simtgadē ar augstu paceltu galvu radīt un 
darīt prieku!”

25. Dzintars Jankavs

SIA "Amber Style" valdes priekšsēdētājs. 
Sabiedriski un ekonomiski aktīvs pilsonis. 
Uzskata, ka, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi 
valstī, tā spētu attīstīt novadus un reģionus, 
tā rūpējoties par cilvēku labāku dzīvi, mūsu 
bērnu nākotni.

26. Sarma Līne

1991. gada Barikāžu dalībniece. Zemessar-
dzē kopš tās dibināšanas, joprojām Zemes-
sardzes Veterānu apvienībā. Ilggadēja 
RPI (RTU) Inženierceltniecības fakultātes 
vecākā pasniedzēja, lektore. "Ikkatram 
jāstrādā Latvijas izaugsmei vienotā 
Eiropā, spēcīgā NATO aliansē un, kalpojot 
Satversmē definētām vērtībām".

27. Jānis Zariņš

21 gada vecumā aktīvi līdzdarbojas politis-
kajos procesos, profesionālā izglītība  lauk-
saimniecībā, šobrīd studē politikas zinātni 
LU. "Esmu par Latvijas kā nacionālas, demo-
krātiskas un eiropeiskas valsts izaugsmi. 
Jaunā paaudze ienāk politikā ar skaidru re-
dzējumu par savas valsts izaugsmi Eiropas 
un pasaules kontekstā, kā pamatvērtības 
saglabājot savu nacionālo identitāti, kultūru 
un ekonomisko uzplaukumu". 

28. Hosams Abu Meri

Partijas VIENOTĪBA valdes loceklis un 
Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, zinošs 
ārsts, gastroenterologs. Hosams politikā 
nācis ar mērķi nenogurdināmi strādāt, 
pierādot, ka ikviena nesavtīgs ieguldījums 
var radīt paliekošas un pozitīvas pārmaiņas 
mūsu visu ikdienā. Uzskata, ka cilvēku 
veselība ir labklājīgas valsts pamats.



13. Saeimā par 13. sarakstu!

5. Evika Siliņa

Politiķe, juriste un trīs bērnu mamma. 
Strādājot Iekšlietu ministrijas vadībā, 
panākusi sociālās garantijas ugunsdzēsē-
jiem, papildu resursus austrumu robežai un 
instrumentus cīņai ar cilvēku kontraban-
distiem, kā arī izskaudusi spaisa populari-
tāti jauniešu vidū. Ir zināšanas un 
redzējums Latvijas stiprināšanai šodienas 
trauslajā globālajā vidē.

6. Romualds Ražuks

Saeimas deputāts, ārsts un politiķis, 
Sabiedrības veselības apakškomisijas 
priekšsēdētājs. Paveicis lielu darbu 
veselības finansējuma un mediķu algu 
palielināšanai, bet onkoloģija ar viņa pūlēm 
tika pasludināta par prioritāti. Izpildīts 
solījums pieņemt likumu “Par 1991. gada 
barikāžu dalībnieku statusu”.

7. Raimonds Čudars

Salaspils novada domes priekšsēdētājs un 
VIENOTĪBAS valdes loceklis. Pirms 
kļūšanas par politiķi bija praktizējošs 
advokāts. Kopš 2001. gada ir Salaspils 
novada domes deputāts, bet jau 9 gadus 
arī domes priekšsēdētājs. Uzskata, ka 
politiķi kalpo līdzpilsoņiem – viņi ir 
galvenais, viņi ir politikas alfa un omega!

8. Astrīda Harju

Saeimas deputāte ar pieredzi pašvaldības 
vadītājas darbā un spēju būt atbildīgai par 
saviem pieņemtajiem lēmumiem. "Mans 
mērķis ir nemainīgs – līdzsvarota reģionu 
attīstība un sociālā drošība iedzīvotājiem 
visos līmeņos, godīga attieksme pret 
līdzcilvēkiem, ar iniciatīvu un atbildību 
darīts darbs un cieņa pret savu valsti."

13. Linda Medene

Ieguvusi starptautisko attiecību maģistra 
grādu RSU. Savas zināšanas pielieto, 
strādājot par konsultanti Saeimā. Uzskata, 
ka izglītības kvalitāte ir izšķiroša valsts 
attīstībā. Linda nāk no Rūjienas novada un 
ir pārliecināta, ka Latvija nav tikai Rīga, visi 
novadi ir perspektīvi, ir tikai jārada apstākļi 
to attīstībai.

14. Dace Kļaviņa

Profesionāla juriste ar pieredzi pašvaldības 
vadībā. Iestājas par atbalstu ģimeņu 
ar bērniem dzīves kvalitātes līmeņa 
paaugstināšanai un reģionu attīstībai. 
Par sabiedrības veselības stūrakmeni 
uzskata sportiski aktīvu un videi 
draudzīgu dzīvesveidu. Latvijas izaugsmes 
izaicinājums – kvalitatīva, konkurētspējīga 
izglītība.

15. Edgars Jākobsons

VIENOTĪBAS Mārupes nodaļas vadītājs. 
Augstākā izglītība enerģētikā un biznesa 
vadībā ir palīdzējusi vadīt uzņēmumu 
struktūrvienības enerģētikas nozarē jau 
15 gadus. "Iesaistoties, izmantojot zināšanas 
un pieredzi, Latviju var padarīt par stipru un 
bagātu valsti. Latvija ir mūsu valsts, un mēs 
gribam būt pārtikuši, droši un lepni par 
savu zemi."

16. Jogita Ozola

Bakalaura grāds LU finanšu vadībā, strādā 
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu 
pārvaldē, administrē nekustamā īpašuma 
nodokli. Aktīva kultūras pasākumu apmek-
lētāja un cienītāja. Panākusi, ka Ķekavas 
novada dome piešķir finansējumu bērniem 
ar īpašajām vajadzībām rehabilitācijas 
nodrošināšanai.

21. Māris Luste

Projektu vadītājs kriminālsodu izpildes 
nozarē. Taisnīguma entuziasts un 
preventīvu risinājumu atbalstītājs. 
"Kamēr ikviens cilvēks netiks pieņemts 
kā vērtība, kamēr vēlme veidot labāku un 
līdzatbildīgāku Latviju nebūs mūsu kopīgā 
sociālā apņemšanās, aktīvi sekošu saviem 
ideālista mērķiem. Arī politikā."

22. Toms Vāvere

LU Fizikas bakalaura programmas 
absolvents. Kopš 2015. gada VIENOTĪBAS 
jauniešu organizācijas biedrs, kurš jau no 
studiju gadiem ir iestājies par sakārtotu 
un mūsdienīgu izglītības sistēmu. Uzskata, 
ka jaunatne ir mūsu nākotne, kurai ir 
jāpievērš īpaša vērība.

23. Raivis Anspaks

Salaspils novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks. Vairāk nekā desmit gadus bijis 
zvērināts advokāts. "Mūsu uzdevums ir 
stiprināt demokrātiju un tiesiskumu Latvijā, 
jo īpaši šajā laikā, kad meli, lēts populisms 
un antidemokrātiskas idejas grauj valsti 
un sabiedrību kopumā. Ir jāatgriežas pie 
lielākās vērtības – veselā saprāta!"

24. Viesturs Zariņš

Viesturs Zariņš, Valkas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks, jurists. Kopš 
2004. gada bijis saistīts ar pašvaldību 
darbu, perfekti pārzina reģionu vajadzības 
un iespējas. Lepojas, ka ir latvietis, par 
savām mājām uzskata visu Vidzemi. Vienmēr 
bijis sabiedriski aktīvs, par vissvarīgāko 
uzskata doto vārdu, stabils savos uzskatos 
un pārliecībā.

13. Saeimā par 

13. sarakstu!

Ar pārliecību
par Latviju



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



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!
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2019

2018

2017

€300

€270

€250
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Par stāžu pensionāriem, kuri 
pensionējušies līdz 31.12.1996

40  €
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60€
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4,39%
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€

7,2%

līdz
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1. oktobrī tiks indeksētas 
visas pensijas.

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



Jaunā Vienotība 
Vidzemē

Jūs esat izteikusies, ka Tieslietu ministrijai laiks 
nonākt ”Jaunās Vienotības” pārziņā. 
Kas ir tās lietas, ko vajadzētu mainīt tieslietu sistēmā?
Mēs strādāsim, lai Latvija ir tiesiska un taisnīga valsts, kur 
korupcijai nav vietas. Tiesiskums ir viena no eiropeiskas valsts 
pamatvērtībām. Esam gatavi veikt nepieciešamās pārmaiņas 
tieslietu jomā, lai ikviens justos pārliecināts, ka valsts aizsargās 
savu cilvēku tiesības, nodrošinās ātru un taisnīgu tiesvedības 
procesu un “viens likums, viena taisnība” principu.
Korupcija, ilgas un nesaprotamas juridiskas cīņas bez taisnīga 
rezultāta, vāja tiesu autoritāte grauj uzticību tiesiskumam un ir 
lielākie draudi Latvijai ilgtermiņā. Latvijas tiesību sistēmai 
kopumā jāsniedz droša pārliecība par taisnīguma un godīgu-
ma uzvaru. Tiesu sistēmai ir jābūt godīgai, efektīvai un ātrākai.
Korupciju nedrīkstam tolerēt nekādā apmērā. Tādēļ mums ir 
jāstiprina institūcijas un to amatpersonas, kas aizsargās Latviju 
no iekšējiem riskiem un negodīgiem indivīdiem. Tiesību 
aizsardzības iestāžu un to darbinieku spējas un profesionalitā-
te ir kritiski svarīgas mūsu valsts nākotnei. Tā ir būtiska ne tikai 
sekmīgai valsts funkciju nodrošināšanai, bet arī kopējās dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai.
Demokrātijas vērtību aizstāvība un pilsoniskās sabiedrības 
atbalstīšana ir vēl viens priekšnosacījums, lai stiprinātu 
tiesiskumu un taisnīgumu Latvijā. Jāstiprina gan tiesiskuma 
augstākais pīlārs - Satversmes tiesa, gan vispārējās jurisdikcijas 
tiesas kopumā, tiesu sistēmas autoritāte, to kopējā piederība un 
atbildība visā Latvijas labklājības izaugsmes ceļā.
Stiprinot tiesu sistēmas draudzīgumu gan administratīvajā 
procesā, gan civilprocesā, veicināsim arī uzņēmējdarbības 
izaugsmi un ārvalstu investīciju piesaisti. Ikkatra strīdnieka - 

jau stabila pašu uzņēmēja vai jauna investora – iespēja uzticē-
ties tiesas taisnīgumam šodien ir ne vien Latvijas ekonomiskās 
izaugsmes, bet arī valsts drošības jautājums.
 
Kas mainīsies, ja Valsts 
prezidents tiks ievēlēts 
atklāti?
Vēlētājiem ir tiesības zināt 
viņu ievēlēto pārstāvju 
viedokli un rīcību. Tieši 
atklātie balsojumi uzliek 
deputātam atbildību 
pamatot un izskaidrot katru 
savu lēmumu, samazina 
runas par slepenajiem 
balsu tirgiem un dod iespēju iedzīvotājiem kontrolēt deputāta 
darbības. Pastāv neapšaubāma cēloņsakarība starp atklātu, 
skaidru, saprotamu lēmumu pieņemšanu un sabiedrības 
uzticību Saeimai.
Valsts prezidenta atklāta ievēlēšana ir arī valsts drošības 
interesēs.   Vērtējot Valsts prezidenta institūta nozīmīgumu no 
valsts drošības, interešu aizstāvības un ārpolitikas viedokļa, būtu 
tikai loģiski, ka arī balsojums par Valsts prezidenta ievēlēšanu 
būtu atklāts, ar publiskām kandidātu debatēm pirms balsojuma.
Tāpat jāmin, ka nevēlēšanās piedzīvot necaurskatāmo ievēlē-
šanas procedūru Saeimā, ir bijis arī biežs iemesls, lai atzīti 
profesionāļi atteiktos kandidēt uz dažādiem amatiem.

Jūs tiekat pieskaitīta jauno politiķu paaudzei, taču 
izdarīts ir jau gana daudz, esat arī Saeimas priekšsēdē-

LATVIJA IR 

DROŠA VALSTS

tājas biedre, Nacionālās drošības komisijas vadītāja. 
Kas ir tas, kas pamudina pieņemt lēmumu – 
viss, tagad iešu politikā?
Jau strādājot Valsts prezidenta kancelejā par Valsts prezidenta 
juridisko padomnieci, man atklājās valsts ar tās dažādajām problē-
mām daudzveidīgās situācijās, kurās bija nepieciešams juridisks 
skaidrojums. Atbildība par Latviju kā manu valsti un vēlme strādāt 
savas valsts labā 2011. gada vasarā īstenojās lēmumā iesaistīties 
politikā. Izaicinājums tiešām bija milzīgs. Lai arī mans darbs Saeimā 
joprojām saistīts ar juridiskiem jautājumiem, tomēr ik uz soļa nākas 
saskarties ar priekšlikumiem, kuriem, iespējams, idejiski piekrītu, tomēr 
neredzu, kā juridiski iespējams tos īstenot. Tādējādi, nonākot krustce-
lēs starp politisko un juridisko, es kā galveno prioritāti izvirzu taisnīga 
un kvalitatīva risinājuma panākšanu.
Mana galvenā prioritāte ir aktīvs darbs likumdošanas procesā. Kā 
pastāvīgu uzdevumu esmu izvirzījusi tiesiskas valsts principu 
stiprināšanu, aktīvi strādāju pie tiesvedības procesa efektivitātes 
uzlabošanas, pie grozījumiem, kas veicina caurskatāmību un atklātī-
bu lēmumu pieņemšanas procesā Saeimā, kā arī citiem aktuāliem 
jautājumiem, lai stiprinātu Latvijas valstiskās un cilvēktiesību 
vērtības, kas noenkurotas Satversmē.

 
Kas, jūsuprāt, ir Latvijas drošības 
aktuālākais apdraudējums? 
Kā ar to cīnīties?

Drošības situācija pasaulē šobrīd ir ļoti sarežģīta. 
Stingra robežu un gaisa telpas kontrole, Nacionā-

lo bruņoto spēku aizsargspēju stiprināšana un 
sabiedroto spēku klātbūtne ir nenoliedzami 

būtiski nacionālās drošības elementi, kas sniedz 
pārliecību mums pašiem un skaidru signālu 

starptautiski, ka mūsu valsts un mūsu iedzīvotāji tiek 
rūpīgi sargāti.

Taču mūsdienās nacionālās drošības jēdziens ir kļuvis daudz plašāks 
un nenovēršami ietver arī aizvien pieaugošu apdraudējumu informa-
tīvajā telpā. Kiberuzbrukumi, viltus ziņas, nomelnojošas dezinformā-
cijas kampaņas ir daudz netveramāki, taču tādēļ vēl jo bīstamāki 
draudi. To mērķis ir sēt sabiedrībā šaubas par valsts varu un tās 
leģitimitāti, diskreditēt un kompromitēt mūsu eiropeiskās un vispār-
cilvēcīgās idejas un vērtības, provocēt un konfrontēt atsevišķas 
sabiedrības grupas, uzturēt mītu par Latviju kā neizdevušos valsti.
Sabiedrība, kura netic pati sev un savai valstij, ir viegls upuris agreso-
ram un ērts ierocis cīņā par savu politisko interešu īstenošanu.
Līdz ar to līdztekus militārajai drošībai ir jārunā par informatīvās 
telpas drošību, par kiberdrošību.
Kritiska, zinoša un izglītota sabiedrība mūsdienās ir tikpat nozīmīgs 
nacionālās drošības elements kā moderna, profesionāla un labi 
bruņota armija.

Intervija ar Saeimas 
Nacionālās drošības komisijas vadītāju, 

Saeimas priekšsēdētājas biedri, 
”Jaunās Vienotības” saraksta līderi Vidzemē 

un tieslietu ministra amata kandidāti 
INESI LĪBIŅU-EGNERI.

TIESLIETU JOMĀ 

IR NEPIECIEŠAMAS 

PĀRMAIŅAS

“Kritiska, zinoša un izglītota 
sabiedrība mūsdienās ir 
tikpat nozīmīgs nacionālās 
drošības elements kā 
moderna, profesionāla un 
labi bruņota armija.”

Saeimas Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs

Ainars Latkovskis

Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre

Evika Siliņa

Rūpes par Latvijas valsts drošību nozīmē 
nevis skaļus lozungus, bet sistemātisku un 
neatlaidīgu ikdienas darbu, konkrētus soļus, 
kuru rezultāti kļūst redzami ilgākā laika posmā.

Būtisks valsts drošības stiprināšanas soļu rezultāts, 
piemēram, ir Ziemeļatlantijas alianses dalībvalstu 
lielā interese par savu misiju jeb karavīru nosūtīša-
nu tieši uz Latviju. Ja šajā ziņā salīdzina Latviju ar 
abām pārējām Baltijas valstīm, tad tieši par mums ir 
vislielākā interese, lielā mērā tādēļ, ka mēs esam ne 
tikai drošības patērētāji, bet arī spējam sabiedroto 
valstu karavīriem nodrošināt Ādažu poligonā 
labākus ikdienas un militāro mācību apstākļus 
nekā pie mūsu kaimiņiem. Ir nepieciešams turpināt 
darbu šajā virzienā, lai Latvija arī turpmāk saglabātu 
sabiedrotajiem pievilcīgākās Baltijas valsts statusu.

Cits panākums drošības jomā ir Vienotības ieceres 
īstenošana par žoga būvniecību uz Latvijas un 
Krievijas robežas, lai cīnītos pret kontrabandu un 
nelegālo imigrāciju. Šobrīd ir uzbūvēti 84 km no 
vairāk nekā 90 km žoga, un jau esošais žogs ir ļāvis 
ievērojami samazināt robežas nelegālas šķērsošanas 
gadījumu skaitu – no 367 gadījumiem 2016. gadā līdz 
120 gadījumiem 2017. gadā.

Īpaši jāuzsver, ka viens no stūrakmeņiem valsts 
spējai garantēt savu drošību ir pilsoņu gatavība 
nepieciešamības gadījumā aizstāvēt savu neatka-
rību, tamdēļ liela loma ir jauniešu patriotiskajai 
audzināšanai. Vienmēr esmu atbalstījis un 
turpināšu atbalstīt patriotisku izglītību skolās, kā 
arī ārpusskolas pasākumus, veltītus šīs izglītības 
veicināšanai.

Es vēlētos, lai iedzīvotāji lepotos ar savu 
piederību Latvijai. Nereti mēs rīkojamies kā 
vērotāji no malas. Mēs taču spējam pagriezt 
muguru pagātnes rēgiem, vienlaikus nezaudējot 
cieņu pret vēsturiskajiem notikumiem, jo esam 
pilntiesīgi Latvijas valsts mantinieki. Mēs augam, 
izglītojamies, veidojam ģimenes un dzīvojam 
šodienā, bet spējam arī droši skatīties nākotnē.

Lai tā notiktu, ir jāpaveic vairāki nozīmīgi darbi. 
Pirmkārt, tā ir Austrumu robežas, kas ir arī NATO un 
Eiropas Savienības ārējā robeža, ierīkošana. Noslēdzas 
283 km robežas ar Krieviju izbūve. Tiek uzsākti darbi 
pie Baltkrievijas – Latvijas robežas. Esmu panākusi 
izmaiņas krimināllikumā, ka sods tiem, kas organizē 
nelegālo imigrantu pārvešanu pāri robežai, būs nevis 
atpirkšanās ar naudu, bet reāla brīvības atņemšana.

Otrkārt, civilās aizsardzības attīstībai esam izveidojuši 
pāreju no padomju sistēmas uz mūsdienīgām 
prasībām atbilstošu krīžu un civilās aizsardzības 
vadību. Katra veida krīzei ir noteikta atbildīgā ministrija. 
Gatavojam ratus ziemā un ragavas vasarā – jau iepriekš 
apzinām nepieciešamos resursus, kas būs vajadzīgi, 
piemēram, plūdos. Jāattīsta krīžu vadības mācības. 
Glābšanas darbi gan joprojām paliek VUGD atbildībā.

Treškārt, lai arī esam palielinājuši algas un 
sociālās garantijas policistiem, ugunsdzēsējiem, 
robežsargiem, kas kopā veido gandrīz 100 miljonus 
eiro, ir jāturpina darbs pie izglītības kvalitātes 
uzlabošanas un karjeras attīstības. Tāpēc es atbal-
stu vienotas augstākās izglītības mācību iestādes 
izveidi visām amatpersonām, kas strādā Latvijas 
tiesībaizsardzības iestādēs.

DARBS, NEVIS 

SKAĻI LOZUNGI


