
3. lpp.

KURZEMES

Kariņa valdības paveiktais: drošība, Kariņa valdības paveiktais: drošība, 
izaugsme, rūpes par sabiedrību.izaugsme, rūpes par sabiedrību.

par ārpolitiku, karu un Latvijas par ārpolitiku, karu un Latvijas 
vietu pasaulē.vietu pasaulē.

Mūsu komanda ne tikai ražīgi Mūsu komanda ne tikai ražīgi 
strādā, bet arī saturīgi pavada strādā, bet arī saturīgi pavada 
brīvo laiku.brīvo laiku.

Kādi pabalsti būs apkures sezonā, Kādi pabalsti būs apkures sezonā, 
kā kompensēs elektrības cenu, kā kompensēs elektrības cenu, 
pensiju indeksācija.pensiju indeksācija.
7. lpp.

5. lpp.

6. lpp.

15. lpp.

Lai runā darbi

Aizrautīgi 
darbos un atpūtā

Valdības 
atbalsts 
grūtā laikā

Kompetents 
piedāvājums, pieredze 
sarežģītā laikā, gatavi 

atbildībai.

Edgars Rinkēvičs 

STIPRĀKU
mūsu Latviju!
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Ar sajūtu par padarīto 
un SKATU NĀKOTNĒ
Krišjānis Kariņš,
Ministru prezidents

Latvijas ekonomiskās izaugsmes nodroši-
nāšana, stipras politiskās nācijas veido-
šana, iekšējās un ārējās drošības stiprinā-
šana ir JAUNĀS VIENOTĪBAS komandas 

galvenās prioritātes darbam nākamajā Saeimas 
sasaukumā. 

Mūsu Saeimas deputātu kandidātus rakstu-
ro kompetence, godaprāts, tālredzība, un tādu 
mēs redzam arī JAUNĀS VIENOTĪBAS vēlētāju. 

Mūs visus vieno kopīgs mērķis – attīstīt 
Latvijas tautsaimniecību, paaugstināt sabied-
rības labklājības līmeni un gādāt par drošību, 
tā padarot Latviju stiprāku. Par JAUNĀS VIE-
NOTĪBAS komandas apņēmību turpināt darbu 
līdzcilvēku labā un valsts stiprināšanā liecina 
paveiktais Saeimā un valdībā. Neraugoties uz 
pēdējos gados piedzīvotajiem ārējiem izaici-
nājumiem un Krievijas īstenoto brutālo karu 
Ukrainā, esam soli pa solim īstenojuši iecerēto 

programmu: palielināts finansējums aizsardzī-
bai, drošībai un zinātnes attīstībai; atjaunota 
Latvijas finanšu sektora starptautiskā repu-
tācija; dubultots veselības aprūpes budžets; 
pieaugusi vidējā alga; īstenota viedās reindus-
trializācijas politika mūsdienīgas, plašākas ra-
žošanas attīstībai; pieaudzis eksporta apjoms; 
panākts būtisks investīciju pieaugums. 

Veicot svarīgas pārmaiņas augstākās izglītības 
un zinātnes, finanšu sektora, investīciju piesaistes, 
administratīvā iedalījuma un citās jomās, ir ie-
likts nozīmīgs pamats valsts nākotnes attīstībai. 

Vienlaikus esam snieguši konsekventu at-
balstu Ukrainai un kara bēgļiem, kā arī, pie-
augot inflācijai un energoresursu cenām, kas 
noticis Krievijas agresijas rezultātā, esam no-
drošinājuši plašu atbalstu iedzīvotājiem. 

To īstenosim arī turpmāk. Turpinot valdības 
darbu, mūsu rūpes arvien būs vērstas uz taut-
saimniecības izaugsmi, stabilitāti un drošības 
stiprināšanu, kas ir pamats sabiedrības labklā-
jības pieaugumam.

AR PIEREDZI VADĪT CAURI KRĪZEI
Valdis Dombrovskis,
ilglaicīgākais Latvijas Ministru prezidents

Es zinu, ko nozīmē vadīt valsti krīzē – mēs to uzņēmā-
mies jau finanšu krīzes laikā 2009. gadā, kad gāzēt līdz 
grīdai politika bija novedusi Latviju līdz finansiālai nestabi-
litātei un dziļai recesijai.

Arī šis ir ļoti sarežģīts laiks. Šajos četros gados Kriš-
jāņa Kariņa vadītā valdība ir vedusi valsti cauri Covid-19 

krīzei, bet tagad, ar Krievijas brutālo agresiju pret Ukrainu, 
vada valsti pilnīgi jaunā ģeopolitiskā kontekstā.

Latvijai kā NATO dalībvalstij, protams, ir drošības garantijas. 
Tomēr jāapzinās, ka ar tādu agresīvu kaimiņvalsti kā Krievija Latvijai 
būtiski jākāpina arī savas aizsardzības spējas. Vienlaikus vajadzīga 
prasmīga ārpolitika, lai kritiskā brīdī valstij būtu arī nepieciešamais 
starptautiskais atbalsts.

Arī Latvijas ekonomika saskaras ar jaunām problēmām. Ir acīm-
redzami, ka Krievija izmanto savas energoresursu piegādes kā ma-
nipulāciju un šantāžas ieroci. Tālab ir jānodrošina Latvijas un visa 
reģiona enerģētiskā neatkarība no Krievijas. Vienlaikus ekonomi-
kas stimulēšanai jāīsteno mērķēti ekonomikas un sociālā atbalsta 
pasākumi. Maksimāli lietderīgi jāizmanto pieejamais Eiropas Sa-
vienības finansējums.

Šajā jaunajā realitātē īpaši svarīgi, lai valsti vadītu pieredzējis 
politiskais spēks ar konsekventu eiroatlantisko kursu. Tieši JAUNĀ 
VIENOTĪBA ir šāds politiskais spēks. Šajā realitātē nav vietas po-
pulismam un eksperimentiem.

JAUNĀ VIENOTĪBA nāk ar pārdomātu un reālistisku politisko 
piedāvājumu, ar pieredzējušu komandu, kas sevi ir pierādījusi dar-
bos un spēs vadīt valsti šajos sarežģītajos apstākļos.

JAUNĀ VIENOTĪBA – kompetence, tālredzība, godaprāts.

JAUNĀS VIENOTĪBAS MINISTRU 
PREZIDENTA AMATA KANDIDĀTS 
KRIŠJĀNIS KARIŅŠ 
 Dzimis 1964. gada 13. decembrī. 
 1996. gadā ieguvis doktora grādu Pensilvānijas universitātē.
 Strādājis  zinātnes jomā ārvalstīs.
 Latvijā pirms darbības politikā bijis sekmīgs uzņēmējs, dibinājis ražojošu uzņēmumu un radījis 
jaunas darba vietas.
 Divreiz ievēlēts Saeimā, vadījis frakcijas darbu, 2004. gadā apstiprināts ekonomikas ministra 
amatā.
 Divreiz ievēlēts Eiropas Parlamentā (EP), kur  iestājies par Latvijas interesēm 10 gadus. Strādājis 
pie likumdošanas enerģētikas un nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas ierobežošanas jomā, 
vadījis EP lielākās frakcijas darbu enerģētikas un rūpniecības politikas jomā. Neatkarīgi eksperti no-
vērtējuši kā ietekmīgāko EP deputātu no Baltijas valstīm.
 Kopš 2019. gada janvāra ir Latvijas visilgāk strādājošās valdības vadītājs, kurš sekmīgi vadījis pla-
šu koalīcijas valdību ārējo izaicinājumu laikā – finanšu sektora uzraudzības krīzē, Covid-19 pandēmi-
jā, Baltkrievijas izraisītā robežpārkāpēju, kā arī energoresursu krīzē un Krievijas īstenotā Ukrainas kara 
laikā. Viņa vadībā Latvija atguvusi starptautisko reputāciju, sekmīgi pārvarējusi ārējos izaicinājumus un 
šobrīd īsteno nelokāmu atbalstu Ukrainai, vienlaikus stiprinot mūsu valsts aizsardzības spējas un darot 
visu iespējamo, lai mazinātu Krievijas brutālā kara ietekmi uz Latvijas iedzīvotāju labklājību.
 Brīvi runā latviešu, angļu un vācu valodā, kā arī runā franču un krievu valodā.
 Precējies ar ģimenes ārsti Andu Kariņu, viņiem ir četri bērni.
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Pārbaudījumu laiks

Jūsu vadītā valdība ir uzstādījusi rekor-
du, nostrādājot visu šīs Saeimas piln-
varu laiku, tātad gandrīz četrus gadus. 
Vai, stājoties amatā, varējāt iedomā-

ties, ka izdosies nostrādāt tik ilgi?
Neviens jau toreiz nevarēja paredzēt, kā at-

tīstīsies notikumi Latvijā un pasaulē. Jāatceras, 
ka mēs valdību veidojām ļoti sarežģītos apstāk-
ļos, kad visi iepriekšējie mēģinājumi nebija izde-
vušies. Jau no paša sākuma nasta bija smaga, 
taču, pateicoties kompetentai un profesionālai 
komandai, mums patiešām ir izdevies nostrādāt 
visus šos četrus gadus. 

Nav jau tā, ka es strādāju viens pats. JAU NO 
VIENOTĪBU valdībā pārstāv arī divi spēcīgi mi-
nistri – ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un 
finanšu ministrs Jānis Reirs. Vēl mums ir ļoti 
pieredzējis un kompetents politiķis Ainars Lat-
kovskis Saeimas frakcijas vadīta amatā un vir
kne citu cilvēku. Man ir tā privilēģija strādāt 
kopā ar ļoti motivētiem un spējīgiem cilvēkiem.

Uzdevumu jo vairāk sarežģīja tas, ka šie 
gadi nebija viegli – pa vidu bija gan pandē-
mija, gan Ukrainas karš. Šķiet, ka tik smagu 
pārbaudījumu nav bijis nevienai citai valdī-
bai, atskaitot varbūt 90. gadu sākumu...

Ar krīžu pārvarēšanu šai valdībai nācās sa-
skarties jau no pirmās dienas. Atcerēsimies, ka 
tolaik mēs bijām tikai soli no tā, lai finanšu sek-

tora uzraudzības problēmu dēļ nonāktu starp-
tautiskajā melnajā sarakstā, kas būtiski ietek-
mētu mūsu ekonomiku un ierobežotu pieeju 
finanšu resursiem pasaulē. Analītiķi vērtē – ja 
tas notiktu, Latvija piedzīvotu iekšzemes kop-
produkta kritumu apmēram desmit procentu 
apmērā, kas būtu teju līdzvērtīgi 2008. gada krī-
zes apjomiem. Tas viss tikai tādēļ, ka mūsu ban-
ku sistēma nebija sabalansēti attīstīta un tādēļ 
starptautiskās struktūras nebija pārliecinātas 
par mūsu spējām kontrolēt nelegālās naudas 
plūsmas. Īsā laikā izdevās šo jautājumu sakārtot 
un atrast jaunus cilvēkus atbildīgajiem amatiem 
attiecīgajā jomā. Rezultātā Latvija saņēma aug-
stāko kredītreitingu, kāds mums jebkad ir bijis. 

Tas bija kopīgs darbs, kurā man izdevās mo-
tivēt un iesaistīt visu koalīciju un valsts insti-
tūcijas. Šis process bija ļoti vētrains – atceros, 
ka reiz pat sadusmojos un izgāju no sēžu zāles 
sanāksmes vidū ar vārdiem “Tieciet taču ar sevi 
galā!”, jo neviena no iesaistītajām struktūrām 
nevēlējās uzņemties atbildību. Beigu beigās 
visu sakārtojām, taču šī cīņa ir nebeidzama.. 
Šajā ziņā es ļoti cenšos visus motivēt un vei-
dot sadarbību ar koalīcijas partijām. Te JAUNĀ 
VIENOTĪBA mums ir kalpojusi kā laba skola, jo 
tā sastāv no piecām dažādām partijām. Mēs 
esam iemācījušies cits citu uzklausīt un sadzir-
dēt labākās domas un idejas, lai pēc tam kopīgi 
tās īstenotu.

Smags kompromisu meklēšanas laiks bija 
pandēmijas mēneši, kad visa valsts varēja 
tiešraidē skatīties valdības sēdes un reizēm 
jūs redzēt visai piktu, kas laikam nemaz tik 
bieži negadās. Vai kādubrīd negribējās visu 
mest pie malas?

Tiešām bija daži brīži, kad daži valdības ko-
lēģi pārbaudīja manu pacietības mēru un bija 
tuvu kritiskajam slieksnim. Taču tādos mirkļos 
es sev atgādinu, ka kalpoju sabiedrībai, jo Saei-
ma man ir devusi šādu mandātu. Un nekur nav 
teikts, ka šis darbs būs viegls. 

Diemžēl pārbaudījumi vēl ne tuvu nav 
ga rām, jo šī ziema solās būt diezgan smaga – 
kāpj gan gāzes, gan elektrības cenas. Siltuma 
un gaismas mums visiem pietiks?

Ja runājam par gāzi, tad mums ir zināms 
apjoms, kas uz Latvijas gāzes vārda tiek glabāts 
Inčukalnā. Valdība ir pieņēmusi juridiski korektu 
lēmumu, kas nosaka, ka mājsaimniecībām re-
zervēto gāzes daudzumu nekādām citām vaja-
dzībām izmantot nedrīkst. Tātad gāzes pietiks, 
taču problēma ir citur – cenu līmenī. Valdībā 
mēs esam pieņēmuši lēmumu kompensēt pusi 

LATVIJA IR KĻUVUSI
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš par valdības 
paveiktajiem darbiem, gaidāmo smago ziemu un 
Latvijas augošo lomu starptautiskajā politikā.

par nozīmīgu spēlētāju

Krišjānis Kariņš tiekas ar ASV prezidentu 
Džo Baidenu Eiropadomes ietvaros Briselē.
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no cenu pieauguma, kā arī paredzēts mērķēts 
atbalsts mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, 
tā atbalstot mājsaimniecības. Ir arī atbalsta pro
gramma uzņēmumiem. Kopumā tas mums varētu 
izmaksāt 1,7 procentus no iekšzemes kopproduk-
ta jeb virs 600 miljoniem eiro. Vajadzības gadīju-
mā, ja kādu ārēju apstākļu dēļ situācija mainīsies, 
mēs darīsim visu, lai tai pielāgotos un atrastu risi-
nājumus mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Jā, šī būs grūta ziema, taču pēc tās Krievijai 
vairs nebūs iespēju šantažēt ar gāzes piegādēm 
ne Latviju, ne Baltiju, ne visu Eiropu, jo būs iz-
veidotas jaunas piegāžu ķēdes un radītas jau-
nas energoresursu ražošanas jaudas. Un tad, 
esmu pārliecināts, gāzes cenas kritīsies. Patla-
ban gāzes cena kāpusi pa daļai arī spekulācijas 
un tirgus neziņas dēļ.

Mājsaimniecībām tātad gāzes pietiks. 
Bet vai pietiks arī ražojošiem uzņēmumiem?

Pie šī jautājuma valdība patlaban strādā. 
Aprēķini liecina, ka Inčukalna krātuvē, kā arī 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Klaipēdas 
sašķidrinātās gāzes termināli gāzes pietiek vi-
sai ziemai. Grūtības rada tas, ka ir tirgotāji, kuri 
nevēlas slēgt līgumus uz ilgāku laiku par vienu 
mēnesi, acīmredzot cerot uz vēl lielāku cenu kā-
pumu. Tas savukārt rada neziņu un nenoteiktī-
bu. Mūsu uzdevums ir to mazināt. Mēs jau esam 
iepirkuši valsts stratēģiskās rezerves 1,8 tera-
vatstundu apjomā – divas kuģu kravas Klaipē-
das terminālī. Šīs rezerves domātas gadījumam, 
ja Krievija izlemtu destabilizēt elektroenerģi-
jas piegādes. Tad šo gāzi izmantosim TEC, lai 
saražotu elektrību. Taču aprēķini, cik lielas šīs 
re zerves nepieciešamas, katru mēnesi mainās. 
Ja aprēķini rādīs, ka varam atļauties daļu šīs 
gāzes laist tirgū, lai samazinātu cenas, noteikti 
to darīsim. Un, ja mēs laidīsim tirgū kaut daļu šo 
rezervju, domāju, ka arī citi tirgotāji būs spiesti 
samazināt cenas. 

Cenas kāpj arī šķeldai, par ko satraukumu 
paudušas pašvaldības. Mums Latvijā par šķel-
das trūkumu noteikti nevajadzētu uztraukties, 
bet Konkurences padome patlaban skatās, vai 
šajā jomā nav nelikumīgas vienošanās, nav iz-
veidojušies kādi karteļi. Ja mums, palaižot tirgū 
gāzes rezerves, izdosies samazināt gāzes cenu, 
tad diezgan droši var prognozēt, ka mazināsies 
arī šķeldas cena. Patlaban esam neziņas viļņa 
augstākajā punktā, taču tas mainīsies. Rudenī 
sāks darboties Somijas un Igaunijas terminālis, 
kur atlicis tikai pabeigt dažus kilometrus garu 
savienojumu. Arī šis faktors ietekmēs gāzes ce-
nas – ja šobrīd piegāžu kapacitāte mūsu reģio-
nam ir mazliet par mazu, tad pēc šī termināļa 
iedarbināšanas tā būs ar rezervi.

Esam pārmaiņu avangardā
Visas šīs problēmas ir sekas Krievijas 

iebrukumam Ukrainā. Kad tas sākās, jūs 
un pārējie Latvijas politiķi varējāt tā sauktās 
vecās Eiropas politiķiem teikt – mēs taču 
jau sen brīdinājām, ka Krievija ir agresors! 

Jau sen zinājām, ka mums ir taisnība, un tā 
īpaši to citiem bāzt degunā starptautiskajā po-
litikā nav vajadzības. Tīri privāti vairāki ārvalstu 
kolēģi ir teikuši – jā, Krišjāni, jums bija taisnība. Es 
neesmu priecīgs, ka man bija taisnība, taču bei-
dzot Eiropa ir sapratusi, kas īstenībā ir Krievija.

Pēc 24. februāra mani un citus Baltijas valstu 
pārstāvjus sāka uzklausīt ar pavisam citu uz-

manību. Tagad mēs esam pārmaiņu avangardā, 
prasot Krievijai daudz stingrākas sankcijas jau 
tad, kad, piemēram, Vācija tikai domāja, ko ie-
sākt. Mēs bijām pirmā valsts, kas pēc iebrukuma 
Ukrainā pārstāja krieviem izsniegt tūrisma vīzas, 
saglabājot tikai humānās vīzas īpašos gadījumos. 
Un tagad kopā ar Igauniju cenšamies panākt 
šādu soli visas Eiropas mērogā. Protams, gribam, 
lai šādi lēmumi tiktu pieņemti ātrāk, taču apzinā-
mies arī to, ka mēs esam tie, kuri šo procesu virza 
uz priekšu. Tieši tāpat kā es cenšos vienot Latvi-
jas politiķus, ļoti iestājos arī par Eiropas vienotī-
bu, un šajā ziņā nekas nemainīsies. Mums Latvijā 
viss ir skaidrs – vēlamies, lai Ukraina uzvar un 
Krievija zaudē. Mūsu uzdevums ir panākt, lai arī 
pārējā Eiropa domātu tāpat. 

Latvija patlaban ir tieši iesaistīta visos ša-
jos procesos, turklāt ne jau kā vērotājs no trešā 

balkona ceturtās rindas, bet gan kā aktīvs dzi-
nējspēks. Mūsu Edgars Rinkēvičs šobrīd ir viens 
no Eiropas top diplomātiem, kurā patiešām 
ieklausās. Esmu patiešām lepns, kad sastopu 
mūsu vēstniekus ārvalstīs. Ja salīdzina ar citām 
valstīm, bieži vien to diplomātiem vēl ir kur tiek-
ties, lai sasniegtu mūsējo līmeni. Mūsu dienesta 
kvalitāti Ārlietu ministrija ir veidojusi apzināti un 
gadiem ilgi. Starptautiskā līmenī Latvija ir nozī-
mīgāks spēlētājs, nekā varētu padomāt, ņemot 
vērā mūsu salīdzinoši nelielo iedzīvotājus skaitu. 

Vai pēc Ukrainas kara sākuma Latvija 
ir lielākā drošībā nekā pirms?

Šogad jūnijā apritēja pieci gadi, kopš Latvijā 
atrodas Kanādas vadītais NATO spēku kontin-
gents. Kanādieši ir ļoti uzticami partneri, taču 
bez viņiem te vēl ir arī amerikāņu, spāņu, dāņu 
un citu valstu karavīri. Viņu klātbūtne ļauj Latvi-
jas karavīriem diendienā trenēties kopā ar pa-
saules labāko armiju pārstāvjiem, apmainīties 
ar pieredzi un nostiprināt vairāku valstu armiju 
sadarbības spējas. 

Esam pieņēmuši lēmumu palielināt aizsar-
dzības budžetu, patlaban strādājam pie tā, lai 
varētu iegādāties spēcīgu artilērijas un kras-

ta apsardzības bruņojumu, ieskaitot slavenās 
HI MARS sistēmas. Gaidām, kad Latvijā ieradī-
sies mūsu iegādātie ASV ražotie Black Hawk 
helikopteri, ar kuriem lidot patlaban Mičiganā 
jau mācās latviešu piloti. 

Jādomā par bruņoto spēku skaitliskā sastā-
va palielināšanu, plašāk tajā iesaistot sabiedrī-
bu. Svarīgi būtu sākt īstenot valsts aizsardzības 
dienesta programmu, kas jauniešiem pēc skolas 
pabeigšanas ļautu izvēlēties – uz laiku pievēr-
sties dienestam militārajā vai civilajā sfērā. Vaja-
dzētu panākt, lai katram jaunietim būtu iespēja 
piedalīties savas valsts aizsardzībā, nevis tas 
notiktu tikai kaut kādā izlases kārtībā. Visu to 
izdarot pareizi, varam būtiski spēcināt bruņotos 
spēkus. Tas jādara pārdomāti, taču šajā virzie-
nā mums nāksies iet, jo ir nepieciešams lielāks 
skaits militārajās zinībās apmācītu cilvēku.

Latvija ir viena no tām valstīm, kas vis-
konsekventāk kopš kara pirmās dienas atbal-
sta Ukrainu. Taču, no otras puses, arī mums 
pašiem pietiek Krievijas radītu problēmu, ar 
ko nākas cīnīties, sākot ar Kremļa televīzijas 
kanālu bloķēšanu un beidzot ar tā dēvētā 
atbrīvotāju pieminekļa demontāžu. Vai mums 
ir kāds plašāks plāns, kā virzīties uz saliedē-
tas sabiedrības stiprināšanu Latvijā?

Jā, mums ir tāda ilgtermiņa programma, kas 
virzīta uz integrāciju un patriotisma veicināša-
nu. Ja atceramies, VIENOTĪBAS izglītības mi-
nistrs Kārlis Šadurskis jau pirms gandrīz 20 ga-
diem uzsāka izglītības sistēmas pāreju uz mācī-
bām tikai latviešu valodā. Pamazām šī sistēma ir 
pilnveidota, bet tagad, kad Krievija sākusi karu 
Ukrainā, mums paveras iespēja šo procesu pa-
beigt un reāli panākt to, ka visas mācības notiek 
tikai latviešu valodā. Jā, arī man būtu gribējies, 
lai pārmaiņas notiktu straujāk, taču te nepietiek 
ar to, ka par to iestājas viena vai divas partijas. 
Ir nepieciešams Saeimas vairākuma atbalsts. 
Tagad tas beidzot ir panākts un mēs varam 
iet uz priekšu.

Jāsaprot, ka sabiedrības integrācijas process 
ir ilgstošs. Tāda demogrāfiskā situācija, kāda ir 
Latvijā, būtu izaicinājums jebkurai valstij, taču 
mēs, neraugoties uz atsevišķām problēmām, 
ar to tiekam galā diezgan labi. Jābūt tikai pacie-
tīgiem un neatlaidīgiem, tad visu sasniegsim!

Domāt par nākotni
Vai varat nosaukt trīs savas valdības 

labākos darbus, ar ko varat lepoties?
Ja runājam par lēmumiem, kuriem ir tālejo-

šas sekas, tad pirmo es jau minēju – finanšu 
sektora uzraudzības kapitālais remonts, kura 
rezultātā atguvām starptautisko reputāciju fi-
nanšu jomā un saņēmām augstu kredītreitingu. 
Tas mums ļāva finansiāli daudz stabilāk pārva-
rēt Covid-19 pandēmijas laiku un tagad cīnīties 
ar enerģētikas krīzi. Protams, toreiz mēs visas šīs 
gaidāmās grūtības nevarējām paredzēt, taču 
bez finanšu sektora kapitālā remonta mums 
ar tām būtu daudz grūtāk tikt galā.

Kā otru minētu administratīvi teritoriālo re-
formu. Ne visi vēl līdz galam ir sapratuši un sa-
jutuši šīs reformas priekšrocības, taču tā mums 
palīdz racionalizēt izglītības un veselības aizsar-

dzības sistēmas, padarot tās ekonomiskākas un 
efektīvākas. Viena no partijām, kas ilgus gadus 
bija koalīcijā, proti, ZZS, visu laiku bremzēja šo 
reformu, taču, kad izveidojām valdību bez ZZS, 
beidzot varējām paveikt to, ko vajadzēja izdarīt 
jau pirms desmit gadiem.

Vēl viens būtisks veikums ir Inčukalna krā-
tuves un tās operatora Conexus pārņemšana 
valsts kontrolē, proti, šobrīd Conexus vairāku-
ma akcijas pieder Latvijai. Daudzi enerģētikas 
eksperti toreiz apšaubīja, vai valdībai vajadzētu 
jaukties šajā sfērā, taču tagad redzam, ka, pa-
teicoties šim lēmumam, mēs zinām, cik gāzes 
patiesi ir krātuvē, un, kas vēl svarīgāk, mums ir 
mehānisms, kas ļauj kontrolēt, lai šī gāze palik-
tu mūsu mājsaimniecībām un neaizplūstu kaut 
kur citur. 

Iedomājieties, ka gāzes krātuvi kontrolētu 
Gazprom! Vai tiešām ir pamats cerēt, ka viņi 
mūs informētu par gāzes krājumiem? Ja pie-
skaitām neseno lēmumu, kas ļauj Latvenergo 
kopā ar Latvijas Valsts mežiem nopietni ieiet 
vēja enerģijas tirgū, tad mēs esam nodrošināju-
ši, ka stratēģiskie infrastruktūras objekti ir valsts 
pārziņā. Turklāt tagad ir konkrēts plāns, kas ļaus 
nodrošināt valsts enerģētisko drošību, iztiekot 
bez Krievijas gāzes. Šie lēmumi stiprinās mūsu 
valsti un tās tautsaimniecību nākotnē.

Un kādi būtu darāmie darbi, ja jums būtu 
vēl četri gadi premjera amatā?

Mainoties valdības personālijām, darbi nekur 
nepazūd. Tuvākajā laikā noteikti nopietni jāpie-
vēršas izglītības sistēmas sakārtošanai. 

Bažas rada statistika, ka gandrīz puse 
no jauniešiem, kuri uzsāk mācības kādā skolā, 
to nepabeidz. Tas ir graujoši! Daudzi vidussko-
las absolventi tā arī nesāk mācības augstskolā. 
Ja vidusskolas absolvents nevēlas iet mācīties 
augstskolā, vajadzētu atrast veidu, kā viņam 
palīdzēt iegūt kādu profesiju, – teiksim, tu vari 
nemācīties par zobārstu, taču apgūt zobu teh-
niķa arodu, kas arī ir ļoti nepieciešams un labi 
apmaksāts. Un tieši tāpat vajadzētu palīdzēt 
arodskolas absolventiem iet akadēmiskās iz-
glītības ceļu, ja viņi to vēlas. Šajā jomā ir daudz 
darāmā. Ja nebūs labi sagatavota darbaspēka, 
mēs varam investorus uzrunāt ilgi un neatlaidī-
gi, taču viņi te nenāks.

Runājot par augstākās izglītības attīstību – 
ja tā tēlaini var teikt, ir jāpieaudzē miesa tam 
skeletam, ko sauc par augstākās izglītības pār-
valdes reformu, veicinot mūsu augstākās izglī-
tības iestāžu konkurētspēju Eiropas mērogā. 
Pirms četriem gadiem izvirzījām mērķi, lai viena 
no Latvijas augstskolām būtu Top 500 sarak
stā. Rīgas Stradiņa universitāte ir tuvu tam, 
būdama starp pirmajām 600 augstskolām. 

Pirms tam mums nebija nevienas augstsko-
las pat pirmajā tūkstotī. Esam definējuši četras 
zinātnes augstskolas, un trīs no tām – Rīgas 
Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universi-
tāte un Latvijas Universitāte – tagad reitingos 
kotējas samērā labi. Vēl tikai jāpanāk, lai tām 
pievienotos Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte.

Aptaujas rāda, ka droši vien arī nākamā 
Saeima būs diezgan sadrumstalota, kas ap-
grūtinās tās darbu. Ko iesākt, lai tiktu galā 
ar šo problēmu, kas mūs vajā jau sen?

Manuprāt, vienīgā derīgā recepte ir tā, ko 
izmantoja JAUNĀ VIENOTĪBA. Esam partiju 
apvienība, kurā pulcējušies cilvēki ar dažā-
du politisko pārliecību, lai kopā strādātu. Mēs 
mēģinājām runāt par spēku apvienošanu arī 
ar citiem politiskajiem spēkiem, taču daudzos 
valda tāda kā greizsirdība un nav sapratnes, ka 
viņiem pašiem apvienošanās nāktu par labu. 
Domāju, ka arī nākamajā politiskajā ciklā jāmē-
ģina strādāt šajā virzienā.

Pandēmijas laiks atnesa daudz pārstei-
gumu, taču viens no spilgtākajiem bija ap-
zīmējuma Kariņa–Levita parādīšanās, ko 
ļoti tīk izmantot vienam otram jūsu opo-
nentam. Kādas sajūtas jums rodas, dzirdot 
šo vārdu salikumu?

Ik reizi, kad to dzirdu, man jāsmaida. Ja cil-
vēks zina, ko nozīmē vārds režīms, tad viņš labi 
saprot, ka lai nu kas, bet režīms gan šī valdība 
noteikti nav. Taču savā ziņā es to uztveru kā 
komplimentu, jo tas liecina, ka oponenti apzi-
nās – mēs kā partija un valdības koalīcija esam 
vērā ņemams spēks. Domāju, ka visi jau mani 
pietiekami labi zina, tādēļ varu vien teikt, ka 
esmu gatavs arī turpmāk meklēt ceļus, kā vie-
noties par sadarbību un iet tālāk uz priekšu.

Mums Latvijā viss ir skaidrs – vēlamies, 
lai Ukraina uzvar un Krievija zaudē.

Krišjānis Kariņš ar Kanādas kolēģi Džastinu 
Trudo, Spānijas kolēģi Pedro Sančesu un 
NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu 
apmeklē NBS militāro bāzi Ādažos.
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Krišjāņa Kariņa vizīte uzņēmu-
mā Defence Partnership Latvia  
Cēsīs, kur tiek komplektētas 
bruņumašīnas Patria.
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FINANSES UN INVESTĪCIJAS
 Izveidota stipra un noturīga finanšu sistēma, lai nepieļautu dažādu naudas atmazgāšanas 

shēmu īstenošanu mūsu valstī. Atjaunota finanšu sistēmas starptautiskā reputācija.  
Sasniegts vēsturiski visaugstākais kredītreitings A+ (S&P Global Ratings).
 No ES daudzgadu budžeta Latvijas izaugsmei līdz 2027. gadam izdevies iegūt 10,4  miljardus 

eiro, no ES Atveseļošanās fonda – 1,83  miljardi eiro. 
 2021. gadā sasniegts vēsturiski lielākais investīciju apjoms Latvijas tautsaimniecībā – 

643 miljoni eiro, radot 2650 darba vietas.

ATBALSTS IEDZĪVOTĀJIEM
 Samazināts darbaspēka nodokļu slogs:

→ palielināta minimālā darba alga un neapliekamais minimums līdz 500 eiro mēnesī;
→ par 1 procentpunktu samazināta VSAOI vispārējā likme;
→ paaugstināts diferencētā minimālā ienākuma piemērošanas slieksnis.

 Paaugstināts indeksējamo pensiju apmērs līdz 534 eiro. 
 Palielināts pensiju neapliekamais minimums – no 250 uz 500 eiro.
 Paaugstināts minimālās vecuma pensijas un minimālās invaliditātes pensijas apmērs.
 Sistemātiski palielināts atbalsts personām ar invaliditāti.
 Gandrīz divkāršots garantētā minimālā ienākuma pabalsta līmenis – no 64 līdz 109 eiro.
 Īstenota ģimenes valsts pabalsta reforma: vairāk nekā 220 000 ģimeņu no 2022. gada janvā-

ra saņem lielāku valsts atbalstu. Par vienu bērnu ģimene katru mēnesi saņem 25 eiro, par diviem – 
100 eiro, par trim – 225 eiro, par četriem un vairāk – 100 eiro par katru bērnu.
 Uzlabota mājokļa pieejamība jaunajām ģimenēm. Valsts garantiju mājokļa iegādei vai 

būvniecībai saņēmuši vairāk nekā 20 000 ģimeņu, savukārt neatmaksājamu valsts subsīdiju 
(līdz 12 000 eiro) – vairāk nekā 700 daudzbērnu ģimeņu. 

DROŠĪBA UN VALSTISKUMS
 Apzinoties šī brīža ģeopolitiskos riskus, aizsardzības finansējuma pa-

lielinājums ir noteikts par augstāko valsts prioritāti, konsekventi virzoties 
uz tā sasniegšanu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā. Pieņemtie lēmumi un pa-
pildu finansējuma piešķīrums jau 2022. gadā nodrošina valsts aizsardzības 
finansējumu virs sākotnēji plānotā, pārsniedzot 2,1% no IKP. 
 Nodrošināta NATO sabiedroto klātbūtne, ko veido vairāk nekā 

1800 karavīru no vismaz 11 valstīm.
 Uzlabotas Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes kaujas spējas. 
 Uzsākta neatgriezeniska pāreja uz mācībām latviešu valodā visos 

izglītības līmeņos, arī bērnudārzā.
 Uzsākta valsts aizsardzības mācības ieviešana skolās. 
 Stiprināta Latvijas informatīvā telpa – slēgti Kremļa propagandas 

kanāli, veicināta Latvijas sabiedrisko mediju neatkarība, tostarp to iziešana 
no reklāmas tirgus.
 Uzsākta Latvijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo 

objektu demontāža.

EKONOMIKA UN 
KONKURĒTSPĒJA
 Par 25% palielināts zinātnes bāzes finansējums 2022. gadā.
 Palielināts atalgojums vairākās nozīmīgās nozarēs:

→  Kopš 2019. gada katru gadu konsekventi palielināts 
atalgojums ārstiem un medicīniskās aprūpes personālam, 2021. 
gadā vien algas palielinātas vidēji par 25%

 → palielināts pedagogu atalgojums – vispārējā izglītībā 
strādājošajiem darba algas likme ir ne zemāka par 900 eiro, savu-
kārt pirmsskolas pedagogiem – ne mazāka par 970 eiro. 
 Apstiprināts Latvijas kopējās lauksaimniecības politikas 

stratēģiskais plāns, atvēlot tam 3,324 miljardus eiro, kas ir par 24% 
vairāk nekā iepriekšējā periodā.
 Uzsākta dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” projektēšana un būv-

niecība, dzelzceļa pasažieru staciju modernizācija un pārbūve.
 Jau sakārtoti vairāk nekā 3000 km valsts autoceļu.
 Noslēgts līgums par 32 jaunu pasažieru vilcienu iegādi, 

kurus piegādās līdz 2023. gada beigām.
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KARIŅA VALDĪBAS
paveiktais skaitļos 
un faktos
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Gan Latvija, gan visa starptautiskā 
sabiedrība sniedz milzu atbalstu 
mūsu kaimiņiem cīņā pret Krie-
vijas agresiju. Kādas ir mācības, 

kas mums no šīs situācijas jāgūst? 
Pirmkārt, mums jāsaprot, ka Krievijas īsteno-

tais karš Ukrainā lielā mērā ir mūsu pašu aizsar-
dzības līnija. Ja notiktu sliktākais scenārijs un trīs 
dienu laikā kristu Kijiva, tad nākamie upuri būtu 
Moldova, Kaukāza valstis, Kazahstāna, un tad 
gan jau krievi skatītos arī Baltijas valstu un Polijas 
virzienā. Pirmā mācība – mums maksimāli jāpa-
līdz Ukrainai. 

Otrā mācība – ir jāstiprina sava aizsardzības 
sistēma. Tāpēc ir pieņemts lēmums Latvijā 2,5% 
no iekšzemes kopprodukta atvēlēt aizsardzībai. 
Trešā mācība, un to demonstrē Ukraina, cīnoties 
pret dažāda veida provokatoriem, spiegiem un 
diversantiem, ir iekšējās drošības stiprināšana. 
Svarīga ir arī savas informatīvas telpas aizsar-
dzība un cīņa pret propagandas kanāliem, kā arī 
alternatīvas radīšana, kas ir balstīta uz mediju 
brīvību un demokrātiskiem principiem.

Un, visbeidzot, enerģētiskās neatkarības sa-
sniegšana. Tās enerģijas cenas, kas šobrīd valda 
visā Eiropā, ir tieši saistītas ar Krievijas agresi-
ju un atkarību no viena piegādātāja – Krievi-
jas. To nevarēs atrisināt nedēļas vai divu laikā, 
bet mācība ir gūta. 

Tas, ka Krievija izmanto enerģētiku kā ie-
roci attiecībās pret citām valstīm, ir zināma 
lieta. Kā vēl vairāk vājināt Krieviju, tādējādi 
mazinot šo negatīvo ietekmi?

Ilgtermiņā jāmazina enerģētiskā atkarība. 
Tad Rietumu nauda vairs neplūdīs Krievijas 
budžetā un vājināsies Krievijas militārais spēks. 
Mēs esam atraduši vēl vienu instrumentu, 
kas nepatīk ne Kremlim, ne propagandistiem, 
ne citiem Krievijā – Krievijas pilsoņu plūsmas uz 
Eiropas Savienību ierobežošana. Kamēr Ukrainā 
mirst civiliedzīvotāji, krievu tūrisma braucieni ir 
absolūti nepieņemami. Šajā ziņā vīzu izsnieg-

šanas pārtraukšana tūristiem un ļoti ierobežota 
vīzu politika kopumā gan pasargā mūs drošības 
ziņā, gan rada papildu spiedienu uz Krievijas 
valdību, jo sāk aizdomāties tie sabiedrības slāņi, 
kas vai nu atbalsta karu, vai klusējot noraugās 
un ir neitrāli. 

Vai tas strauji mainīs Krievijas kursu? Nē. 
Taču elementu summa ilgtermiņā šo monolītu 
drupinās. Mums ir svarīgi būt stratēģiski pa-
cietīgiem. Svarīgi ir saprast, ka ātri lietas notiek 
tikai filmās.

Pret Krieviju tiek vērstas arī masīvas 
sankcijas. Ko jūs atbildētu tiem, kas ir skep-
tiski par sankciju ietekmi?

Krievija cieš, un tas ir labi. Piemēram, aviā-
cijā lidmašīnas tiek kanibalizētas rezerves da-
ļām, lai citas spētu lidot. Krievija mēģina panākt 
sankciju atcelšanu dažādos aplinku ceļos, kaut 
vai jaunākais piemērs – graujot eksportu no 
Ukrainas ostām, vienlaikus pretī prasot veselu 
rindu sankciju mīkstināšanu. Jā, sankcijas dar-
bojas! Bet ar tām karu neuzvar. Tās ir papildu 
instruments, kas palēnina Krievijas ekonomisko 
un militāro attīstību.

Jūs skaidri norādījāt, ka ārējā drošība 
iet roku rokā ar iekšējo drošību. Kas mums 
tuvākajā nākotnē jāpaveic šajā jomā?

Jāsakārto austrumu robeža. Pagājušajā 
gadā Lukašenko izmantoja migrāciju kā hibrīda 
ieroci, un tas parādīja, ka robežai jābūt labi ap-
sargātai un infrastruktūrai jābūt tādai, ka robe-
žai pāri tikt nav iespējams. 

Iekšlietām, tāpat kā aizsardzībai, jāatvēl 2,5% 
no iekšzemes kopprodukta, jo iekšlietu sistē-

ma nedrīkst palikt kā bārenīte. Mums vajadzīga 
profesionāla, labi apmācīta un labi apmaksāta 
Valsts policija, Valsts robežsardze, ugunsdzēsēji. 
Protams, arī valsts drošības iestāžu stiprināša-
na. Nepieciešams, lai šīs struktūras un dienesti 
būtu Latvijas valstij lojāli.

Jūs ap Jāņiem nācāt klajā ar ideju par 
politiskās nācijas veidošanu. Šī ideja guva 

plašu atsaucību, turklāt ne tikai latviski ru-
nājošajā sabiedrības daļā. Paskaidrojiet sī-
kāk šo ideju!

Karš licis mums visiem ļoti skaidri saprast, 
ka nevēlamies, lai mūsu pilsētas bombardētu 
un tajās nāktu iekšā Krievijas karapūļi. Politiskā 
nācija nozīmē demokrātisku, iekļaujošu sabied-
rību brīvā Latvijā, kurā neatkarīgi no nacionālās 
piederības galvenās vērtības ir Satversme, Eiro-
pas pamatvērtības – demokrātija, cilvēktiesības, 
likuma vara un latviešu valoda kā vienīgā valsts 
valoda. Būtisks elements ir arī Krievijas agresijas 
nosodīšana. Tas ir tas pamats, ap kuru mēs visi 
varam apvienoties. 

Mums jāpārliecina apmulsušie. Bet ar tiem, 
kas nav gatavi akceptēt šos principus, sit stiklus 
Ukrainas automašīnām, rauj nost karogus vai 
atsakās runāt latviski, jārunā likuma valodā. Ad-
ministratīvā vai kriminālā, bet likuma valodā. 
Savukārt tiem Krievijas pilsoņiem ar uzturēša-
nās atļaujām, kuri uzstājas pret Latvijas valdības 
īstenotajiem soļiem, jābrauc projām. 

Jūs Latvijas ārpolitikā esat savā ziņā le-
ģendārs – esat ārlietu ministrs jau kopš 
2011. gada. Kā Latviju vērtē starptautiski? 

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā gan Latvi-
jas, gan Baltijas un Polijas viedokļos ieklausās 
citādāk. Tas, par ko mēs brīdinājām gadiem, ir 
noticis. Manuprāt, tikai tagad Rietumos vei-
dojas izpratne, ka Latvija nav kaut kāda bijusī 
padomju republika, bet gan neatkarīga valsts, 
kas ilgi bijusi okupēta. Mums izdevies kļūt par 
nopietnu spēlētāju NATO un Eiropas Savienībā, 

esam lakmusa tests gan NATO, gan Eiropas Sa-
vienības vienotībai un spējai sevi aizsargāt. 

Mēs pārāk bieži sevi noniecinām, jo domā-
jam – mūsos neklausās, no mums nekas nav at-
karīgs, kāds mūs diriģē no malas. Ja paklausās 
krievu propagandu, izrādās, ka tieši mēs esam 
vadošie Eiropas Savienības un NATO līderi cīņā 
pret krieviem. Ja tevi lamā ienaidnieks, tas ir 
pats labākais novērtējums tavai darbībai.

Ļoti bieži dzirdēts, ka mums ir labi part-
neri. Bet vai mēs paši esam labi partneri?

O, jā! Mēs vienmēr esam bijuši uz sadarbību 
vērsti, darījuši visu, lai veicinātu Eiropas Savie-
nības un NATO vienotību, tajā pašā laikā pastā-
vot uz skaidriem principiem. Izpratne par to, ka 
vienam otrs ir jāatbalsta, ir gadu laikā augusi. 

Iztēlojieties jūsu ideālo 14. Saeimu! 
Kā jūs to raksturotu?

13. Saeimā daudzi gribēja redzēt jaunas se-
jas un ievēlēja vairāk nekā pusi jaunu deputātu. 
Gājis mums ir kā pa celmiem. Līdzsvaram starp 
pieredzējušām partijām un jauniem spēkiem 
jābūt labākam. 

Es negribētu redzēt sadrumstalotu Saeimu, 
kurā ir pārstāvēti 11–12 saraksti. Tas radītu problē-
mas veidot rīcībspējīgu valdību. Es Saeimā pār-
svarā gribētu redzēt partijas, kas stingri iestājas 
par Satversmē un Eiropas vērtībās balstītu Latvi-
jas attīstību, mazāk tās, ko pamatoti esam dēvēju-
ši par prokremliskām. Mums jānodrošina Latvijas 
konkurētspēja, jāstrādā kopā ar Baltijas partne-
riem, jānosargā drošība un neatkarība. Lai to pa-
nāktu, JAUNAJAI VIENOTĪBAI vajadzīgs daudz 
plašāks mandāts. Tad tā būs ideālā Saeima.

Ar ārlietu ministru, JAUNĀS VIENOTĪBAS Rīgas 
saraksta līderi Edgaru Rinkēviču sarunājamies 
augustā, kad jau sešus mēnešus turpinās Krievijas 
īstenotais karš Ukrainā, kas aiz sevis ir nesis strauju 
enerģijas cenu kāpumu, daudz lielāku nepieciešamību 
stiprināt mūsu iekšējo un ārējo drošību un skaidru 
apzināšanos, ka Latvijā jāveido politiskā nācija.

Tas, par ko mēs 
brīdinājām 
gadiem, ir noticis.

JAUNAJAI VIENOTĪBAI 
vajadzīgs daudz 
plašāks mandāts.

Mēs pārāk bieži sevi noniecinām, jo domājam – 
mūsos neklausās, no mums nekas nav atkarīgs, 
kāds mūs diriģē no malas.

JA TEVI LAMĀ 
IENAIDNIEKS,
tas ir pats 
labākais 
novērtējums
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Krievijas īstenotās brutālās karadarbības Ukrainā rezultātā gan Latvijā, gan citur Eiropā aug energoresursu 
cenas. Lai palīdzētu iedzīvotājiem pārvarēt gaidāmās apkures sezonas problēmas, ir paredzēts plašs valsts 

atbalsts mājsaimniecībām un mērķēta palīdzība sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Atbalsts 
plānots arī uzņēmumiem.

ATBALSTS IEDZĪVOTĀJIEM 
ENERGORESURSU CENU 

PIEAUGUMA PĀRVARĒŠANAI

Mājokļa pabalstu būs iespēja saņemt plašākam iedzīvotāju 
lokam ar augstākiem ienākumiem.

MĀJOKĻA PABALSTA PIEEJAMĪBAS 
PAPLAŠINĀŠANA

No 2022. gada septembra līdz 2023. gada aprīļa beigām pirmajai un vienīgajai personai 
mājsaimniecībā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra 

aprēķinam būs 327 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 228 eiro.

Mājokļa pabalstam iespējams pieteikties pašvaldības sociālajā dienestā.

Inese Vaidere, 
Eiropas Parlamenta deputāte 

Latvijai visos līmeņos ir nepieciešama godīga politika, 
tālredzīgi mērķi un kompetenti cilvēki. Apzinos, cik šo-
brīd, dažādu krīžu laikā, svarīga ir ekonomiskā drošība – 
spēja samaksāt rēķinus, apgādāt ģimeni, rūpēties par 
veselību, saņemt kvalitatīvu izglītību, vienlaikus cen-
šoties veidot uzkrājumus nākotnei. JAUNĀS VIENOTĪ-
BAS komandā ir apvienojušies cilvēki, kuru prioritāte ir 

palīdzēt ikvienam tikt galā ar šiem uzdevumiem. Krišjāņa Kariņa vadītā valdība ir pierādījusi, ka grūtos 
laikos tā ir spējusi pieņemt saprātīgus un atbildīgus lēmumus. Kopīgi esam izveidojuši plānu, kas palī-
dzēs Latvijai kļūt attīstītākai, uzņēmējiem draudzīgākai, enerģētikā neatkarīgai un, protams, drošākai. 
“Zaļo kursu” īstenosim stingri atbilstoši mūsu iedzīvotāju interesēm, stiprināsim nacionālo identitāti 
un latviešu valodu. 14. Saeimas vēlēšanās es balsošu par JAUNO VIENOTĪBU, kura ir par nacionālu, uz 
Eiropas vērtībām orientētu, labklājīgu un drošu Latviju!

         

Ja apkurei izmanto 
ELEKTROENERĢIJU

Ja apkurei izmanto 
DABASGĀZI

Ja apkurei izmanto 
GRANULAS 

VAI BRIKETES
Ja apkurei izmanto 

MALKU

Ja apkurei izmanto 
CENTRALIZĒTĀ 

SILTUMAPGĀDE

Siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022/2023 apkures sezonā
VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM

Kompensē izmaksas par 
patēriņu virs 500 kWh/
mēnesī, bet ne vairāk kā 

2000 kWh – 50% no 
elektroenerģijas cenas, kas 

pārsniegs 0,160 EUR/kWh, 
bet ne vairāk kā 0,100 EUR/

kWh

Kompensēs 50% no 
izmaksām, kas pārsniegs 
300 EUR/tonnu, bet ne 

vairāk kā 100 EUR/tonnu

Kompensēs 50% no iegādes 
cenas, kas nepārsniedz 

40 EUR/ber.m3)

Kompensēs 30 EUR/kWh 
(t.i., 0,030 EUR/kWh) 

lietotājiem, kuru mēneša 
patēriņš pārsniedz 221 kWh/

mēnesī (21 m3/mēnesī)

Kompensēs 50% no 
cenas, kas pārsniedz 

68 EUR/MWh

Atbalsta periods 
01.10.2022.-30.04.2023.

Atbalsta periods 
01.05.2022.-30.04.2023.

Atbalsta periods 
01.05.2022.-30.04.2023.

Atbalsta periods 
01.07.2022.-30.04.2023.

Atbalsta periods 
01.07.2022.-30.04.2023.

Kompensācijas saņem-
šanai būs jāiesniedz 
pašvaldībā pieteikums, 
apliecinot apkures sis-
tēmas ar elektroenerģiju 
esamību

Kompensācijas saņem-
šanai būs jāiesniedz 
pašvaldībā maksājumu 
apliecinošs dokuments 

Maksimālais atbalsta 
apjoms vienai mājsaim-
niecībai – 
10 tonnas

Kompensācijas saņem-
šanai būs jāiesniedz 
pašvaldībā maksājumu 
apliecinošs dokuments 

Maksimālais atbalsta 
apjoms vienai mājsaim-
niecībai – 35 ber.m3

! 

! 

! 

! ! 
! ! Atbalstu piemēros 

automātiski rēķinos

Atbalstu piemēros 
automātiski rēķinos!

Malkai, kas iegādāta līdz 31.08.2022. 
un kurai nav apliecinoša dokumenta, 
valsts kompensēs 60 EUR uz vienu 

mājokli. Pieteikums pašvaldībai jāie-
sniedz no 01.10.2022. – 30.11.2022.

30 eiro
mēnesī,

ja pensijas, atlīdzības vai 
valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērs nepārsniedz 

300 eiro mēnesī

10 eiro
mēnesī,

ja pensijas, atlīdzības vai 
valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalsta apmērs ir no 
510 līdz 603 eiro

20 eiro
mēnesī,

 ja pensijas, atlīdzības vai valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērs ir no 301 līdz 509 eiro 

mēnesī

30 eiro
mēnesī,

personai, kura saņem piemaksu 
ģimenes valsts pabalstam par 

bērnu ar invaliditāti.

ATBALSTS SENIORIEM, PERSONĀM AR 
INVALIDITĀTI, APGĀDNIEKU ZAUDĒJUŠĀM 

PERSONĀM

100%
kompensācija

Sadales tīkla izmaksām 
visām juridiskajām 

personām.

PILNĪGA
OIK

atcelšana gan fizisku, 
gan juridisku personu 

rēķinos jau šogad.

PLĀNOTAIS PAPILDU 
ATBALSTS ELEKTROENERĢIJAS 

RĒĶINU SAMAZINĀŠANAI

ATBALSTS 
energointensīviem uzņēmumiem enerģijas 

izmaksu segšanai.

No 2022. gada 1. augusta izdienas, invaliditātes, apgādnieka 
zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss 1,2287.

ŠOGAD PILNĪBĀ INDEKSĒJAMĀS PENSIJAS PIEAUGS 
VIDĒJI PAR 23%

Indeksācijā iegūtais palielinājums par augustu tiks izmaksāts vienlaikus ar 2022. gada 
septembrī izmaksājamo pensiju vai atlīdzību.

Tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 534 eiro. Savukārt tām 
pensijām un atlīdzībām, kas ir lielākas par 534 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – 
jau pieminētos 534 eiro. Šis ierobežojums neattieksies uz cilvēkiem ar I grupas invaliditāti, 

politiski represētajiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem.

PIEMĒRAM:

ŠOBRĪD PENSIJA

370 €

AR APDROŠINĀŠANAS STĀŽU 
LĪDZ 29 GADIEM

+ 84,62 €
(pensijas apmērs

 454,62 €)

AR APDROŠINĀŠANAS STĀŽU 
NO 40 LĪDZ 44 GADIEM 

+ 86,62 €
(pensijas apmērs 

456,62 €)

AR APDROŠINĀŠANAS STĀŽU 
NO 30 LĪDZ 39 GADIEM

+ 85,62 €
(pensijas apmērs 

455,62 €)

AR APDROŠINĀŠANAS STĀŽU 
45 GADI UN VAIRĀK 

+ 87,65 €
(pensijas apmērs 

457,65 €)

NO Š.G. AUGUSTA

ŠOBRĪD PENSIJA

400 €*

 * par kopējā apdrošināšanas stāža 
45 gadiem un pie tās noteikto 
piemaksu 29 eiro (par 25 darba 
gadiem (no 45 gadiem) līdz 1995. 
gada beigām)

NO Š.G. OKTOBRA

AR APDROŠINĀŠANAS STĀŽU 
NO 40 LĪDZ 44 GADIEM 

+ 86,62 €
(pensijas apmērs 

456,62 €)

Atbalsta periods: no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam

Personām, kuras saņem kādu no VSAA administrētajiem pakalpojumiem, 
pabalstu izmaksās bez īpaša iesnieguma.
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VALSTS UN DEMOKRĀTIJAS 
AIZSARDZĪBA
 Veidot vienotu politisko nāciju, kas balstās 

Latvijas Satversmē, latviešu valodā, Eiropas vēr-
tībās un izpratnē, ka Latvijas valstiskums, neat-
karība un drošība ir visa pamats un kopīga atbil-
dība
 Pāriet pilnībā uz izglītību valsts valodā līdz 

2025. gadam
 Nodrošināt daudzveidīgu, kvalitatīvu un 

aizsargātu mediju telpu valsts valodā 
 Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas 

kultūrvērtības
 Stiprināt neatkarīgu tiesu varu kā demo-

krātiskas valsts pamatu 
 Nodrošināt ilgstošu un būtisku NATO spē-

ku klātbūtni Latvijā
 Ieguldīt 2,5% no IKP valsts aizsardzībā, pa-

lielinot iesaistīties spējīgu, ekipētu un apmācītu 
pilsoņu skaitu
 Veicināt spēcīgas Eiropas Savienības at-

tīstību
 Atbalstīt Ukrainu cīņā pret Krievijas agre-

siju un tās Eiroatlantisko integrāciju
 Stiprināt profesionālu un motivētu iekšlie-

tu dienestu darbu, modernizējot infrastruktūru 
un nostiprinot ārējo robežu, iekšējā drošībā un 
sabiedriskajā kārtībā ieguldot 2,5% no IKP 
 Ieviest efektīvu, iedzīvotājiem saprotamu 

civilās aizsardzības un krīžu vadības sistēmu

VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM
 Atbalstīt mājsaimniecības un ražojošos 

uzņēmumus, nodrošinot mērķētu, ātru un pie-
ejamu atbalstu energocenu sadārdzinājuma 
un augstās inflācijas pārvarēšanai tuvākajās 
apkures sezonās
 Ieviest uz pacientu orientētu valsts ve-

selības apdrošināšanu
 Izskaust jebkura veida vardarbību ģime-

nē un pret sievietēm
 Veicināt demogrāfiju, nodrošinot bēr-

niem pieejamus izglītības pakalpojumus un 
valsts veselības aprūpi ar ilgāko gaidīšanas lai-
ku 30 dienas
 Nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju 

cienīgām vecumdienām
 Ieviest faktiskās kopdzīves regulējumu
 Ieviest motivētu un efektīvu valsts un 

pašvaldību pārvaldību, strādājošu sabiedrības 
kopējam labumam
 Stiprināt NVO, novirzot 1% no IIN 

sabiedriskā labuma organizācijām 
 Paplašināt autoceļu ar melno segumu 

izbūvi novados
 Nodrošināt digitālo sasniedzamību visā 

Latvijā
 Veidot pasažieriem ērtu un modernu sa-

biedriskā transporta sistēmu 
 Stimulēt investīcijas īres mājokļu būv-

niecībā, ceļot vismaz 1000 jaunu mājokļu gadā 

CILVĒKKAPITĀLS
 Piesaistīt cilvēkresursus un finanšu inves-

tīcijas Latvijas ekonomikā, īpaši veicinot tau-
tiešu reemigrāciju, stiprināt saites ar diasporu
 Turpināt izglītības satura reformu at-

bilstoši darba prasmju un tirgus prasību līdz-
svaram, efektivizēt pārkvalifikāciju, integrēt 
digitālās kompetences un noteikt vienu koor-
dinējošo iestādi mūžizglītībai
 Ieviest obligātu vidējo izglītību, iekļau-

jot arī gala eksāmenu kādā no dabaszinātņu 
priekšmetiem 
 Palielināt līdz 1,5% no IKP pētniecības un 

attīstības finansējumu līdz 2026. gadam
 Investēt zinātnes universitāšu konku-

rētspējā, vismaz divām zinātnes universitātēm 
sasniedzot starptautisko reitingu Top 500 
 Gādāt, lai skolotāju darba samaksa par 

20% pārsniedz vidējo darba samaksu valstī
 Nodrošināt sporta aktivitāšu pieejamību 

veselīgas sabiedrības pamatam

DABAS KAPITĀLS
 Veidot dabas resursu ilgtspējīgu pār-

valdību
 Modernizēt ekonomiku, lai sasniegtu 

klimata neitralitāti līdz 2050. gadam
 Ieviest zaļo kursu saskaņā ar Latvijas 

iedzīvotāju interesēm
 Panākt pilnu enerģētisko neatkarību no 

Krievijas

 Paplašināt saules paneļu ieviešanas 
programmas mājsaimniecībām un 
uzņēmumiem, palielināt uzstādītās vēja 
enerģijas jaudas
 Atbalstīt ieguldījumus, kas veicina ener-

goefektivitāti, t.sk. ēku siltināšanu
 Izveidot Latvijā reģionāli konkurētspējī-

gu sašķidrinātās gāzes termināli

INDUSTRIĀLAIS KAPITĀLS
 Īstenot viedo reindustrializāciju, 

atbalstot eksportspējīgu ražotņu izveidi
 Ieviest vienotas un efektīvas publiskās 

pārvaldes digitālo sistēmu
 Ieguldīt reģionu attīstībā, veidojot 

pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī 
uzņēmējdarbības attīstības iespējas
 Paaugstināt Rīgas konkurētspēju 

Ziemeļeiropā, izveidojot vienotu Rīgas 
metropoles pārvaldības modeli
 Veidot līdzsvarotu un uzņēmējdarbību 

veicinošu nodokļu ieņēmumu sadali starp 
pašvaldībām
 Padarīt valsts uzņēmumu darbību 

caurskatāmu sabiedrībai, sekmējot kapitāla 
tirgu un kotējot biržā valsts uzņēmumu 
mazākuma akciju daļas ne vairāk kā 20%
 Sekmēt lauku ekonomiku ar modernu 

un produktīvu ražošanu, kas atbilst 
valsts nākotnes vajadzībām, un atbalstīt 
padziļinātāku kooperāciju

JAUNĀ VIENOTĪBA veido Latviju par nacionālu, eiropeisku un demokrātisku valsti, kuras sabiedrība ir izglītota, 
vesela un droša par nākotni. Mēs iestājamies par saliedētu un vienotu politisko nāciju. Mēs esam vienoti izpratnē 

par godīgu, tālredzīgu un kompetentu politiku, stiprinot Latvijas valsts drošību un ceļot tautas labklājību.

PROGRAMMA
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1. OKTOBRĪ IZDARI ATBILDĪGU IZVĒLI

Jūs vadāt Saeimas Izglītības, zinātnes 
un kultūras komisiju. Ko vispirms vaja-
dzētu mainīt izglītības sistēmā?

Četrus gadus esmu aktīvi darbojies 
izglītības laukā. Gribas uzteikt atsevišķu pedago-
gu un izglītības institūciju augsto profesionālisma 
līmeni. Tajā pašā laikā izglītības sistēma kā vese-
lums strādā viduvēji. Katrs godīgi kopj savu lauci-
ņu, bet kopējo bildi neredz. 

Diemžēl ierēdniecības darbības rezultātā par 
izglītības sistēmas uzdevumiem mūsdienu ap
stākļos runā maz, savukārt milzīgu laiku un doku-
mentu kalnus velta maznozīmīgiem jautājumiem. 
Rezultātā gandrīz 60% jauniešu iziet no izglītības 
sistēmas bez profesionālas kvalifikācijas un nereti 
kļūst par lētu ieguvumu darba devējiem ārvalstīs.

Neatliekami darāmo darbu vidū ir pāreja uz 
izglītību valsts valodā un būtiski lielāks studējo-
šo skaits tehnoloģiju un dabas zinātņu (STEM) 
jomās. Bet vispirms mums visiem jāgādā, lai izglī-
tības sistēmas centrā būtu motivēts, respektēts 
un profesionāls skolotājs. Pāriet uz jauno izglītī-
bas saturu, izcili mācīt un radīt interesi par savu 
priekšmetu, kā arī saskatīt katra bērna potenciā-
lu – tā ir tikai daļa no ārkārtīgi svarīgajiem uzdevu-
miem, kas jārisina mūsdienu pedagogam. Mazā-

kais, ko varam darīt, – nodrošināt viņiem atbalsto-
šu darba vidi un motivējošu atalgojumu. 

Milzīgs attīstības potenciāls slēpjas Latvijas 
zinātņu universitāšu attīstībā. Valstij tām jāno
drošina pietiekami resursi. Vēl izglītības sistēmas 
dalībniekiem nepieciešams vienoties par kopē-
jiem izglītības sistēmas un atsevišķo izglītības 
pakāpju uzdevumiem un iestrādāt tos jaunā Iz-
glītības likumā, lai dotu iespēju katram cilvēkam 

dzīves laikā maksimāli realizēt 
savu potenciālu. 

Visbeidzot mums kā sabiedrī-
bai jāvienojas, ka valsts sekmīgas 
attīstības nodrošināšanai nepie-
tiek ar viduvēju izglītības sistēmu. 
Ir vajadzīga izcila izglītības sistē-
ma, kas nodrošinātu tikpat augstu 
izglītības kvalitāti kā Somijā vai 
Igaunijā.

Jūs regulāri tiekaties dažādās auditorijās 
ar skolu direktoriem, pedagogiem un vecā-
kiem. Kādas ierosmes esat guvis no šīm sa-

runām?
 Grūti iedomāties kaut 

cik jēdzīgu politiķa dar-
bu bez iespējas tikties ar 
pārstāvētās nozares ļau-
dīm. Patiesībā šīs sarunas 
ir galvenais iedvesmas un 
enerģijas avots darbam. 
Daudzi Kurzemes izglītī-
bas nozares pārstāvji pār-

steiguši ar spožām idejām un profesionālu 
darbu. 

Liepājas paveiktais izglītības telpas attīs-
tībā ir kalpojis par pamatu Izglītības likuma 
grozījumiem, kas stiprinātu izglītības pārvalžu 

kompetenci, bet ventspilnieku ieguldījums STEM 
priekšmetu mācīšanas attīstībā būtiski palīdzējis 
pieejas maiņai šajā jomā. Kad jāpieņem komplicēti 
likuma formulējumi, daudz konsultējos ar skolotā-
jiem un skolu direktoriem no visas Latvijas. Virzību 
iekļaujošas un kvalitatīvas izglītības jautājumos 
esam pamatīgi izrunājuši ar Kurzemes skolu direk-
toriem Talsos, Kuldīgā, Ventspilī un Saldū.

Kas mainīsies, ja vairāk valsts budžeta lī-
dzekļu ieguldīs universitāšu konkurētspējas 
palielināšanai? 

Latvijas zinātņu universitātes sevī slēpj milzīgu 
attīstības potenciālu. Tā ir iespēja savienot Latvi-

jas zinātnes telpu ar Eiropas un pasaules zinātnes 
telpu, tāpat veids, kā nodrošināt valsts ilgtspējī-
gu attīstību, uzkrājot, radot un nododot sabied-
rībai un tautsaimniecības nozarēm nepiecieša-
mās prasmes un zināšanas. Līdzsvarotā reģionu 
attīstībā izšķirīga nozīme būs spēcīgām reģionu 
augstskolām. Vidējā termiņā valstij būtu jāveic 
ieguldījumi Kurzemes lietišķo zinātņu universitātes 
izveidošanā. 

Pandēmijas iespaidā Kurzemes pašvaldī-
bās novērots, ka cilvēki no Rīgas pārceļas uz 
dzīvi Liepāja, Kuldīgā, Talsos, Saldū un Vents-
pilī. Kā sekmēsiet ekonomikas attīstību re-
ģionos?

Attīstoties vietējai ekonomikai un veidojoties 
sadarbīgām, vietējām kopienām, aizvien vairāk 
ģimeņu, kas devušās darba meklējumos uz ār-
valstīm vai Rīgu, sāk domāt par pārcelšanos uz 
reģioniem. Valdībai šie procesi jāstimulē, ieguldot 
infrastruktūras attīstībā un nodrošinot vienādas 
iespējas visiem. Tā, protams, ir digitalizācija un pie-
eja kvalitatīviem veselības, izglītības un kultūras 
pakalpojumiem. Nākamajā politiskajā ciklā esam 
apņēmušies ieguldīt kvalitatīvos mūsdienīgos mā-
jokļos un labi apmaksātu darba vietu radīšanā.

Vai varat minēt Kurzemes iedzīvotājiem 
nozīmīgus projektus, par kuriem JAUNĀ VIE-
NOTĪBA iestājusies un atbalstījusi? 

Tā kā JAUNĀS VIENOTĪBAS atbildības laukā 
ir Finanšu ministrija, tad tie ir projekti visos Kurze-
mes novados, daudzmiljonu investīcijas transpor-
ta infrastruktūras, ostu, degradēto teritoriju, kā arī 
veselības aprūpes un izglītības iestāžu attīstībā. 
Personīgi daudz darba esmu ieguldījis Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas nosargāšanā un 
Kurzemes Universitātes idejas attīstīšanā.

ARVILS AŠERADENS:

Profesionāls politiķis, partijas VIENOTĪBA 
valdes priekšsēdētājs. Kopš 2010. gada 

vairāku Saeimas sasaukumu deputāts, 
13. Saeimas izglītības, zinātnes un kultūras 
komisijas vadītājs. Bijis Ministru prezidenta 
biedrs un ekonomikas ministrs Māra Kučinska 
valdībā. 

Pirms darbības sākuma politikā – uzņēmējs, 
preses izdevējs, ilggadējs mediju grupas Diena 
valdes priekšsēdētājs.
 2007. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

 “Mums ir nepieciešama 
izcila izglītības sistēma”

Arvils Ašeradens: “Mums 
kā sabiedrībai ir jāvieno-
jas, ka valsts sekmīgai 
attīstībai ir nepieciešama 
izcila izglītības sistēma, 
kas nodrošina tikpat 
augstu izglītības kvalitāti 
kā Somijā vai Igaunijā.”

Pārrunājot virzību iekļaujošas 
un kvalitatīvas izglītības jautā-
jumus ar Kuldīgas novada skolu 
direktoriem 2022. gada pavasarī.

Kopā ar Vācijas prezidentu Franku Šteinmeieru, 
piedaloties Svētā Pētera baznīcas atkārtotās 

iesvētīšanas svinīgajā pasākumā 2022. gada 21. jūnijā. 

Ilmārs Geige, 
ventspilnieks, 4. maija 
deklarācijas kluba valdes 
loceklis

Izvērtējot esošo situāciju pirms 
vēlēšanām, tieši JAUNĀS VIENO-
TĪBAS rindās ir reālpolitiķi, kuri sevi 
parādījuši darbos, un ir skaidrs, ko 
no viņiem var sagaidīt. Personīgi 
pazīstu daudzus Kurzemes sarak-
sta ļaudis un zinu, ko var paveikt 
Ģirts Valdis Kristovskis, Inga Bēr-
ziņa, kas labi sevi parādījusi darbos, 
Arvils Ašeradens un pārējie. Novēlu 
viņiem turpināt savu reālpolitisko 
darbību, sekot izvirzītajiem mēr-
ķiem, neļauties provokācijām, lai 
sasniegtu to, ko JAUNĀS VIENOTĪ-
BAS komanda ir iecerējusi!
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Tatjana Ešenvalde, 
Priekules slimnīcas valdes priekšsēdētāja, 
ārste anestezioloģe- reanimatoloģe:

“Ar JAUNĀS VIENOTĪBAS Kurzemes sa-
raksta kandidāti Ingrīdu Circeni mūs saista 
ilgstošs kopīgs darbs agrākā Liepājas rajona 
iedzīvotāju veselības aprūpē. Apbrīnoju viņu 
kā gudru cilvēku, kuram enerģija plūst pāri 
malām. Ingrīda ir cilvēks, par kuru runā vi-
ņas darbi. Viņa daudz paveikusi kā veselības 
ministre. Viņai vienmēr ir skaidrs un pama-
tots redzējums, viņa izvirza mērķus un tos 
arī sasniedz, solījumiem pretī liekot darbu un 
rezultātu. Latvijai ir vajadzīgi gudri un ener-
ģiski cilvēki, kas izmanto savu potenciālu 
Latvijas labā. Novēlu JAU NĀS VIENO TĪ BAS 
komandai veiksmīgu startu vēlēšanās! 
Lai veicas dar bos Dienvidkurzemes novada 
un Latvijas labā!”



Svarīgi, lai Saeimā būtu cilvēki no re-
ģioniem, kuri dzīvo un strādā Kurzemē. 
Ja tikšu ievēlēta Saeimā, strādāšu pie 
reģionālās attīstības un pašvaldību jau-

tājumiem, lai Latvijā veidotos stipri novadi, stip-
ras pašvaldības. Pēc profesijas esmu ģeogrāfe, 
pirms darba pašvaldībā strādāju skolā, tāpēc 
man tuva ir arī izglītības tēma. Strādājot pašval-
dībā, jautājumu loks, ar kuriem nākas saskarties, 
ir ļoti plašs. Prioritāšu un ikdienas darbu lokā, 
protams, paliks arī tieši Kuldīgas novadā vēl 
paveicamais, lieli projekti, ko nepieciešams īste-
not, – piemēram, Kuldīgas kultūras centra pār-
būve un Kuldīgas slimnīcas attīstība.

Kādi jautājumi, jūsuprāt, jaunajai Saeimai 
būs jārisina vispirms?

Jaunās Saeimas uzmanību vispirms vērstu 
uz reģionālās attīstības jautājumiem, tiem, kas ir 
svarīgi pašvaldībām un to iedzīvotājiem. Katram 
no Kurzemes novadiem ir aktuāli projekti, kas 
prasa risinājumu. Piemēram, Kuldīgas novadam 
šobrīd uzsākta apjomīga kultūras centra pār-
būve, un pašvaldībai vienai bez valsts atbalsta 
to īstenot ir sarežģīti. 

Tāpat arī Saldus novadam jau sen ir vēlme 
uzbūvēt kultūras centru. Liepājā aktuāla ir indus-
triālo parku, zaļo industriju attīstība un bērnu-
dārzu jautājuma risināšana, Ventspilī – lai ostā ir 
dzīvība, Ventspils novadā – ceļu jautājums, īpašu 
uzmanību pievēršot pievedceļiem uz jūru Lūžņā 

un citviet, Talsu novadā – rotaļu zonu un sporta 
kompleksu attīstība, piekrastes infrastruktūras 
attīstība un ceļa uz Roju sakārtošana, bet Dien-
vidkurzemes novadā – Liepājas apvedceļa un 
ceļa Grobiņa–Otaņķi–Nīca atjaunošana. Noteikti 
strādātu pie tā, lai šādiem pašvaldībām svarīgiem 
objektiem būtu iespē-
jams saņemt valsts in-
vestīcijas un pieteikties 
uz aizņēmumu.

Jūsu vadītā parti-
ja Kuldīgas novadam 
jau vairākus gadus 
ir partiju apvienībā 
JAUNĀ VIENOTĪBA. 
Kāpēc?

Šogad apritēja 
10 gadu, kopš kopā ar 
domubiedriem dibi-
nājām partiju Kuldīgas 
novadam. Tolaik bija 
vilšanās partijās, tāpēc arī mēs, cilvēki, kas šeit 
dzīvo, strādā, veido ģimenes un vislabāk zina, 
kas Kuldīgas novadam vajadzīgs, izlēmām vei-
dot vietējo partiju. Mums ir lieliska komanda. 
Laikam ejot, sapratām, ka bez spēcīga sadarbī-
bas partnera, partijas, kas darbojas valsts līme-
nī, ir grūti īstenot visas savas vēlmes.

Nāca piedāvājums no partijas Vienotība 
slēgt sadarbības līgumu un kopīgi startēt Sa-

eimas vēlē-
šanās. Teikšu 
godīgi – tolaik 
izšķiršanās ne-
bija vienkārša, 
bet, apsverot 

visus par un pret, pieņēmām lēmumu sadarbo-
ties. Mazliet vēlāk, pirms 13. Saeimas vēlēšanām, 
mūsu partiju Kuldīgas novadam uzaicināja vei-
dot partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA. Mūsu 
pieredze ar Vienotību bija veiksmīga, bijām sa-
ņēmuši vajadzīgo politisko atbalstu dažādos 
projektos un iniciatīvās, piemēram, Kuldīgas 
slimnīcas gadījumā, lai noturētu slimnīcas lī-
meni, vai attiecībā uz Kuldīgas tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikuma investīcijām, kur arī reģionu 
vajadzības sadzirdēja un atbalstīja, tālab iesais-
tījāmies apvienībā. 

Par ko ir vislielākais gandarījums, atskato-
ties uz līdz šim paveikto?

Kad cilvēki novērtē padarīto darbu, piemēram, 
Kuldīgas novada sporta skolas atjaunošanu un 
peldbaseina būvniecību, sinagogas ēku komplek-
sa atjaunošanu, kur izvietota bibliotēka un mākslas 
nams. Tā mums izdevās atjaunot veselus vecpilsē-
tas kvartālus un apvienot ar mūsdienīgu funkciju. 

Viena no emocionālākajām sajūtām man bija 
brīdī, kad tika atjaunota Baznīcas iela un Rātslau-
kums, vecais tilts pāri Ventai un Stendes iela. Kad 
atgriežos mājās pēc prombūtnes, ieraugu Sten-
des ielas aleju, atjaunoto tiltu un rumbu, Ventas 
krastus ar takām, sajūtu vecpilsētas šarmu un 
dvēseli, kas piemīt tikai Kuldīgai, tad ir māju un 
gandarījuma sajūta. Pirms gadiem 20 likās neie-

spējami, ka Kuldīga varētu iekļūt UNESCO Pa-
saules mantojuma sarakstā, bet šodien esam jau 
durvju priekšā. 

Esam spējuši investēt novada pagastos, īpaši 
lauku ceļos. Svarīga ir arī pašvaldības brīvpus-
dienu programma skolēniem no 1. līdz 12. klasei. 
Tā mēs parādām savu attieksmi pret bērnu ve-
selību. Man pašai ļoti tuvs ir projektu konkurss 
Darīsim paši, kur iedzīvotāji nāk ar savām inicia-
tīvām un īsteno pavisam nelielus projektus – vai 
tā ir smilšu kaste, kāpņu telpas ieeja, žogs, puķu 
dobe –, bet dara to paši. Tad ir sajūta, ka Kuldīgas 
novadu veidojam kopā. 

Raugoties kopumā uz Kurzemi, kādas 
ir reģiona stiprās puses? 

Kurzemē ir gara jūras robeža, daudz mežu, 
spēcīgas ostas – gan lielās ostas Liepājā un 
Ventspilī, gan vairākas nelielas. Tie ir ražojoši uz-
ņēmumi, nacionālās nozīmes centros Liepājā 
un Ventspilī – ļoti attīstīta uzņēmējdarbība, kas 
strauji aug. Ar komandu esam bijuši industriālajās 
zonās un bijuši patīkami pārsteigti par izaugsmi 
Liepājā, līdzīgi arī Ventspilī un Saldū. Kurzeme ir 
ļoti iecienīts tūrisma galamērķis, mums ir bagāta 
kultūras dzīve un tradīcijas. 

Nozīmīgs ir suitu kultūrvēsturiskais manto-
jums, kas ir UNESCO glābjamo vērtību pasaules 
mantojuma sarakstā. Kurzemē ir pērles, piemē-
ram, Aizpute, kur ir ļoti nozīmīga koka apbūve, kas 
noteikti būtu saglabājama. Liels sasniegums ir 
tas, ka Liepāja kopā ar Dienvidkurzemes un Kul-
dīgas novadu 2027. gadā būs Eiropas kultūras 
galvaspilsēta. Bet pati galvenā jebkuras vietas 
vērtība ir tās cilvēki.
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Pēc vairāk nekā 20 darba gadiem pašvaldībā, tostarp 
15 domes priekšsēdētājas amatā, kandidējat uz Saeimu. 
Kas uz to pamudināja?

Edmunds Demiters, 
uzņēmējs: 

“JAUNĀS VIENOTĪBAS Kurzemes 
saraksta kandidātu Edgaru Lūku pazīs-
tu kopš bērnības. No spuraina pusau-
dža viņš kļuvis par uzņēmēju ar skaidru 
redzējumu par savu lietu. Ir jābūt dūšai 
un stiprai pārliecībai par savu ideju un 
mīlestībai pret dzimto zemi, lai izvē-
lētos startēt Saeimas vēlēšanās. Tā 
Edgars apliecina, ka Latvijai, tās attīstī-
bai un uzplaukumam ir nozīmīga vieta 
viņa dzīvē. Un jāsāk ar sevi – esot šajā 
vietā, strādājot un kalpojot sabiedrī-
bai. Kad jautāju, kādēļ viņš ir JAUNAJĀ 
VIE NOTĪBĀ, viņš atbildēja: “Šis spēks ir 
sevi parādījis, izvedot valsti cauri pandē-
mijai. Vai viss bija gludi? Nē, bet nekļū-
dās tas, kurš neko nedara. Mēs darām!””

Pašvaldībā esam vistu-
vāk iedzīvotājiem, līdz 
ar to ļoti labi var sajust 
viņu vēlmes un vajadzī-
bas. Gribētos cerēt, ka šī 
pieredze man noderēs 
Saeimas darbā un varēšu 
godam pārstāvēt Kurze-
mes iedzīvotājus.

Gan pašvaldības, gan Saeimas darbā svarīga ir laba koman-
da. JAUNAJĀ VIENOTĪBĀ darbojas kompetenti, gudri politi-
ķi, iesaistās arī jauni biedri. Ir komandas un pleca sajūta.

Kuldīgas novada domes priekšsēdē-
tāja, Kurzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes priekšsēdētāja, Eiro-
pas Savienības Reģionu komitejas Latvijas 
delegācijas locekle, Latvijas Pašvaldību 
savienības valdes locekle, Reģionālo attīs-
tības centru apvienības valdes priekšsēdē-
tāja vietniece, partijas Kuldīgas novadam 
valdes priekšsēdētāja, partiju apvienības 
JAUNĀ VIENOTĪBA valdes locekle, Ministru prezi-
denta Krišjāņa Kariņa ārštata padomniece reģio-
nālās attīstības jautājumos.
 2021. gadā apbalvota ar Atzinības krustu. 

INGA BĒRZIŅA:
Ir jūtama komandas 
un pleca sajūta

SARAKSTS NR. 1

Baiba Mikāla, 
uzņēmēja, Kuldīgas novada domes 
deputāte

Premjers Krišjānis Kariņš ir pierādījis, ka var 
izveidot valdību, kas stabili nostrādājusi vai-
rākus gadus, izturot pasaules mēroga krīzes. 
Covid-19 pandēmija visai pasaulei bija jauna 
pieredze, savukārt karš Ukrainā atnesis jaunus 
izaicinājumus. Valdība ir izturējusi šo psiholo-
ģisko spriedzi, tāpēc man nav cita kandidāta kā 
Krišjānis Kariņš valdības vadītāja amatam arī 
turpmāk. Vairākus sasaukumus esot Kuldīgas 
novada domes deputāte, apbrīnoju Ingas Bēr-
ziņas prasmi pārredzēt laukumu un pieņemt 
optimālākos lēmumus pat smagās situācijās, 
vienmēr primāri domājot par novada cilvēkiem, 
viņu labklājību. Ingas Bērziņas vadībā novads ir 
attīstījies, un ir pienācis laiks viņai sniegt ie-
guldījumu visas Latvijas labā. 

1. OKTOBRĪ IZDARI ATBILDĪGU IZVĒLI
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“Galvenā jebkuras vietas vērtība ir tās cilvēki. Reģionos dzīvojošajiem ir īpaši svarīgi, lai būtu labi, sa-
kārtoti ceļi, lai nokļūtu uz darbu, nogādātu bērnus uz skolu, bērnudārzu un pulciņiem vai dotos pie ārsta. 
Svarīgi arī, lai bērni saņemtu kvalitatīvu izglītību, varētu attīstīt savas spējas un talantus. Lai nepiecieša-
mības gadījumā varētu saņemt ģimenes ārsta vai ārstu speciālistu konsultācijas, kā arī sociālo palīdzību. 
Nozīmīgas ir arī kultūras un sporta iespējas tuvu mājām. Kuldīgas novadā esam mērķtiecīgi pie tā visa 
strādājuši, taču vēl daudz darāmā, daudz iesāktu un iecerētu projektu, piemēram, Kuldīgas kultūras centra 
pārbūve. Te neiztikt bez gudras un tālredzīgas politikas un izpratnes valsts līmenī, gādājot par visas valsts 
vienmērīgu attīstību,” pārliecināta ir kuldīdzniece Inga Bērziņa. 

“Dienvidkurzemes novads ap-
tver lielu teritoriju ar stipriem cilvēkiem un 
tradīcijām bagātām vietām – Aizputi, Gro-
biņu, Priekuli, Nīcu, Durbi, Pāvilostu, Vai-
ņodi, Rucavu un citām. Liepājas valstspil-
sētas tuvums daudziem dod darbu, bet tas 
prasa arī mērķtiecīgu politiķu rīcību ceļu 
sakārtošanā. Nozīmīga uzņēmējdarbībai 
un tūrismam ir bijusi ceļa atjaunošana līdz 
Lietuvas robežai. Bet ir vēl daudz citu, kam 
nepieciešama atjaunošana, piemēram, 
ceļš Grobiņa–Otaņķi–Nīca. Pateicoties 
skaistajai dabai, jūras piekrastei un rado-
šajiem cilvēkiem, mums ir liels potenciāls 
tūrisma attīstībai. Tas palīdzēs stiprināt 
vietējo kopienu un iedzīvotājiem sniegs 
jaunas iespējas nopelnīt,” pauž grobiņ-
nieks Andris Jefimovs.

“Liepāja ir Latvijai nozīmī-
ga pilsēta, kas nemitīgi attīstās. 
Taču arī mums ir nepieciešams 
valsts atbalsts. Liepājā inves-
tēts apjomīgs ES fondu finan-
sējums ūdenssaimniecības 
infrastruktūras uzlabošanā. No-
zīmīga ir Liepājas speciālā eko-
nomiskā zona, ko nepieciešams 
stiprināt. Aktuāla ir industriālo 
parku, zaļo industriju attīstība. 
Turpinās ieguldījumi Liepājas 
reģionālās slimnīcas infrastruk-
tūrā, kas ir svarīgi ne tikai liepāj-
niekiem, bet arī visa Dienvidkur-
zemes novada ļaudīm. Svarīgi 
ir pilnvērtīgi izmantot Liepājas 
Universitātes potenciālu reģio-
na iedzīvotāju izglītošanā, ļaujot 
iegūt pieprasītas profesijas, un 
arī pieaugušo tālākizglītībā. No-
zīmīgi ir arī stiprināt pirmssko-
las izglītību, lai jaunajām ģime-
nēm būtu pieejami mūsdienīgi 
bērnudārzi,” uzskata liepājnieks 
Kārlis Strautiņš.

Paveiktais un iecerētais 

“Saldus novads ir brīnišķīgs! 
Saldū, Brocēnos un 19 pagastos 
dzīvo aktīvi un uzņēmīgi ļaudis. Tieši 
cilvēki ir lielākā novada bagātība un 
novada attīstības virzītāji. Novadā 
daudz kas jau paveikts, un arī šobrīd 
remontē ceļus un ielas, atjauno ceļu 
segumu, izbūvē veloceliņus uz Dru-
vu, Draudzību, Brocēniem, labiekārto 
teritorijas un veido dabas takas, sa-
kārto skolas. Tomēr vēl ir daudz da-
rāmā. Lai cilvēki novadā justos labāk, 
īpaša vērība jāpievērš kultūrai, t.sk 
kultūras infrastruktūrai un kultūr-
vēsturiski nozīmīgām teritorijām un 
objektiem. Tas viss kopā veido kul-
tūrtelpu, ko cilvēki pamana un lab-
prāt izmanto. Kultūras nami (Saldus 
pilsētā jābūt savam kultūras na-
mam), bibliotēkas, muzejs un kultū-
ras mantojuma objekti ir tās vietas, 
kas veicina aktīvu, iekļaujošu un iz-
glītotu vietējo kopienu veidošanos,” 
uzskata saldeniece Inna Kislina.

"Lieliski redzu vājās 
vietas, trūkumus Ventspils 
pilsētas pārvaldē un 
uzņēmējdarbības vidē. 
Tie ir novēršami, būtiski 
uzlabojot ar viedu valsts 
pārvaldi, krīzes vadību 
un drošību, vietējo 
uzņēmējdarbību un 
tranzīta nozari saistītos 
likumus."

"Gādājot par visas valsts 
vienmērīgu attīstību, 
neiztikt bez gudras un 
tālredzīgas politikas un 
izpratnes valsts līmenī."

"Lai cilvēki Saldus novadā justos labāk, īpaša vērība jāpie-
vērš kultūrai, t.sk tās infrastruktūrai un kultūrvēsturiski 
nozīmīgām teritorijām un objektiem. Tas viss kopā veido 
kultūrtelpu, ko cilvēki pamana un labprāt izmanto!"

"Ne viss ir salīdzināms un rēķināms tikai ar iedzīvotāju daudzumu pagastā, skolēnu skaitu sko-
lā, ceļa kilometriem vai budžeta eiro. Iedzīvotājam ir ļoti svarīgas arī nemateriālās, ar kalkula-
toru neizskaitāmās vērtības – vēsture, tradīcijas, emocionālais komforts, iespēja izteikties, tikt 
sadzirdētam un ņemtam vērā."

"Pateicoties skaistajai dabai, jūras piekrastei un radošajiem cilvēkiem, mums ir liels potenciāls 
tūrisma attīstībai. Tas palīdzēs stiprināt vietējo kopienu un iedzīvotājiem sniegs jaunas iespējas nopelnīt."

"Svarīgi ir pilnvērtīgi izmantot Liepājas Universitātes poten-
ciālu reģiona iedzīvotāju izglītošanā, ļaujot iegūt pieprasītas 
profesijas, un arī pieaugušo tālākizglītībā. Nozīmīgi ir arī 
stiprināt pirmsskolas izglītību, lai jaunajām ģimenēm būtu 
pieejami mūsdienīgi bērnudārzi."

“Jaunizveidotais Talsu novads ir 
viens no lielākajiem Latvijā, turklāt ar 
garu piekrastes līniju, divām jūrām un 
divām ostām. Latvijas pirmiedzīvotā-
ju – lībiešu – valoda ierakstīta UNESCO 
Apdraudēto valodu sarkanajā grāmatā. 
Rūpes par šī mantojuma saglabāšanu 
ir mūsu atbildība. Ne viss ir salīdzi-
nāms un rēķināms tikai ar iedzīvotāju 
daudzumu pagastā, skolēnu skaitu 
skolā, ceļa kilometriem vai budžeta 
eiro. Iedzīvotājam ir ļoti svarīgas arī 
nemateriālās, ar kalkulatoru neizskai-
tāmās vērtības – vēsture, tradīcijas, 
emocionālais komforts, iespēja izteik-
ties, tikt sadzirdētam un ņemtam vērā. 
Vēlamies, lai novadā ir sakārtoti ceļi, 
labvēlīga uzņēmējdarbības un inves-
tīciju vide. Novadam jākļūst par Zie-
meļkurzemes daudzdzīvokļu mājokļu 
paraugpašvaldību, kurā ir uzbūvēti īres 
dzīvokļi speciālistiem. Šeit jābūt pievil-
cīgai vietai, kur veidot ģimeni un au-
dzināt bērnus,” pauž talsenieks Māris 
Rozenbergs.

“Ventspils pilsēta un novads atrodas lielu izaicinājumu priekšā. Ir gaidāma to apvienošana. Ventspils 
osta tiek reformēta, Krievijas izraisītais karš Ukrainā un agresorvalstīm piemērotās sankcijas sāpīgi ietekmē 
tranzīta nozari. Ir nepieciešami pārdomāti valstiski pasākumi ostas konkurētspējas uzturēšanai. Ņemot vērā 
manu plašo pieredzi pašvaldības, valsts un starptautiskajā līmenī, lieliski redzu vājās vietas, trūkumus Vents-
pils pilsētas pārvaldē un uzņēmējdarbības vidē. Tie ir novēršami, būtiski uzlabojot ar viedu valsts pārvaldi, krī-
zes vadību un drošību, vietējo uzņēmējdarbību un tranzīta nozari saistītos likumus. Mazākumā esošo un ne-
aizsargāto cilvēku tiesību aizskaršanai un pazemošanai, korupcijai un autoritārismam Ventspilī ir jādara gals,” 
pārliecināts ir ventspilnieks Ģirts Valdis Kristovskis.

NOVADOS
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Gan pašvaldības, gan Saeimas darbā ir svarī-
ga laba komanda. JAUNAJĀ VIENOTĪBĀ darbojas 
kompetenti, gudri politiķi – gan pieredzējuši, gan jauni –, iesaistās arī jauni biedri. Radoša enerģija 
savienojumā ar kompetenci veido stipru komandu, kas zina, kā veidot mūsu Latviju vēl labāku. Vai-
rāk nekā 20 gadu garumā strādājot pašvaldībā, risināmo jautājumu loks, ar ko esmu saskārusies, ir 
ļoti plašs. Esot tuvu iedzīvotājiem, ļoti labi var sajust viņu vēlmes un vajadzības. Gribu cerēt, ka ie-
gūtā pieredze man noderēs Saeimas darbā un varēšu godam pārstāvēt Kurzemes iedzīvotājus. 

ARVILS ARVILS 
AŠERADENS AŠERADENS 

INGA INGA 
BĒRZIŅABĒRZIŅA  

13. Saeimas izglītības, zinātnes un 
kultūras komisijas vadītājs, partijas 
VIENOTĪBA valdes priekšsēdētājs
Mans mērķis – izglītota sabiedrība, 
inovatīva tautsaimniecība, gudra Latvija

Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētāja, partiju apvienības 
JAUNĀ VIENOTĪBA valdes locekle
Veidosim Latviju par laimīgu vietu 
dzīvei un darbam

Esmu pārliecināts, ka Latvijas ceļš uz ilgtspējīgu labklājības valsti ved caur spēcīgu izglītības institūci-
ju un mūsdienīgas, iekļaujošas un kvalitatīvas, starptautiski konkurētspējīgas izglītības sistēmas dinamisku 
attīstību. Sistēmas, kas spēj rast atbildes uz mūsdienu globālajiem izaicinājumiem un apvieno motivētus un 
profesionālus akadēmiskos spēkus, kuri spēj uzkrāt, radīt, attīstīt un nodot jaunajai paaudzei, sabiedrībai un 
tautsaimniecībai tai jebkurā attīstības posmā nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

Nr. 1 Nr. 2

Manas prioritātes ir spēcīgas reģionālas Kur-
zemes Universitātes izveide, ātru un ērtu satik-
smes risinājumu veidošana starp galvaspilsētu un 
reģionu centriem. Kvalitatīvas izglītības un teh-
noloģiju pieejamība ikvienam un jebkurā vecumā. 
Droša valsts, kurā ikviens, kas vēlas strādāt un mācīties, var nopelnīt sev cienījamu atalgojumu un 
kurā ir efektīvs dialogs un sadarbība ar uzņēmējiem. Šodien, lai valsts attīstītos, kvalitatīvai izglītībai 
jākļūst par ceļa karti, bet Latvijai par zināšanu, tehnoloģiju un radošo industriju zvaigzni!

Latvija ir nacionāla valsts, kuras pamatā ir lat-
viešu valoda, kultūra un tradīcijas. Šo vērtību sa-
glabāšana un attīstīšana ir vitāli svarīga tās pastā-
vēšanai. Lai mēs varētu lepoties ar panākumiem 
kultūrā, nepieciešams mērķtiecīgs valsts atbalsts radošajām industrijām, kurās kā līdzvērtīgas nozares 
līdzpastāv kultūra un ekonomika un kuru pamatā ir individuāls radošums, talants un prasmes. Kultūras 
nozare nav un nedrīkst būt kā bārenīte ar izstieptu roku. Tai jābūt spilgtai, radošai un iespējami paš-
pietiekamai tautsaimniecības nozarei, kas attīstās un nes būtisku pienesumu visai sabiedrībai.

GUNTARS GUNTARS 
RAČSRAČS  

KĀRLIS KĀRLIS 
STRAUTIŅŠSTRAUTIŅŠ  

mūziķis, dzejnieks, izdevējs un 
finanšu ministra padomnieks
Atbildīga kultūrpolitika

Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors
Kvalitatīvai izglītībai ir jākļūst par ceļa karti

Nr. 3 Nr. 4

Veselīga, izglītota un strādīga sabiedrība ir 
valsts pamats. Taisnīga un godīga valsts pārvalde 
nodrošina tautas ticību nākotnei. Viss mans dar-
ba mūžs ir veltīts sievietes veselības un veselības pakalpojumu nodrošināšanai. Esmu ar labu izglītī-
bu un lielu pieredzi, līdz ar to man ir skaidrs redzējums, kā nodrošināt pieejamu un efektīvu ģimenes 
ārstu, speciālistu un stacionāru darbu maksimāli tuvu katram iedzīvotājam. Tādēļ arī startēju 14. Sa-
eimas vēlēšanās. Mans mērķis ir godīga nodokļu maksāšana, stabils veselības aprūpes finansējums 
un efektīvs izlietojums.

Mani nebaida grūtības. Uzņemos darbus, no ku-
riem citi izvairās vai arī netic to izpildes iespējamībai. 
Savulaik balsoju par Latvijas neatkarības atjaunoša-
nu, biju viens no 1991. gada barikāžu vadītājiem. Izveidoju Zemessardzi, esmu Nacionālās drošības likuma 
autors, Latvijai nozīmīgās ES Baltijas jūras stratēģijas izstrādātājs. Kā aizsardzības ministrs nodrošināju 
Latvijas militāro sagatavošanu dalībai NATO. Tie ir mani darbi mūsu valstij un Kurzemei. Tiesiska, taisnīga 
un viedi pārvaldīta valsts joprojām ir mana vērtību sistēma. Mana pieredze un kompetence valsts pārval-
dē un krīžu vadībā būtu lietderīga tieši pašreiz, kara Eiropā radīto smago seku apstākļos.

ĢIRTS VALDIS ĢIRTS VALDIS 
KRISTOVSKIS KRISTOVSKIS 

INGRĪDA INGRĪDA 
CIRCENECIRCENE  

Ventspils valstspilsētas domes 
deputāts, Ventspils brīvostas valdes 
priekšsēdētājas vietnieks
Izaicinājumu un grūtību priekšā nelūztu

ārste, politiķe ar pieredzi pašvaldības, 
Saeimas un valdības darbā
Par veselīgu, izglītotu un strādīgu 
sabiedrību

Nr. 5 Nr. 6

Mēs dzīvojam dīvainā un neprognozējamā laik-
metā. Pārmaiņas kļūst globālas, no tām nav iespē-
jams izvairīties un izlikties tās neredzam. Pēdējie divi 
gadi un īpaši pēdējais pusgads ir satricinājis visu 
pasauli un skāris katru zemeslodes, tostarp Latvijas, iedzīvotāju. Cilvēce ir apzinājusies, cik liela vērtība ir 
miers un savstarpējā cieņa. Šobrīd mums ir vitāli svarīgi veidot cieņpilnu un saturīgu dialogu par jebkuru 
cilvēkiem svarīgu tēmu, nevis bezgalīgi diskutēt, aizstāvot katram savu viedokli vai interesi. Tikai atklātā un go-
dīgā dialogā ir iespējams vienoties par kopīgām vērtībām, sasniedzamiem mērķiem un atbilstošām rīcībām.

Esmu Talsu novada, Kurzemes un mūsu Latvijas 
nelokāms patriots. Četru krietnu, mīlošu bērnu tēvs. 
Paralēli uzņēmējdarbībai aktīvi darbojos sabiedriskajā 
sektorā. Esmu pārliecināts, ka vienmēr lielākā vērtība 
ir cilvēks. Mans uzņēmums dod darbu vairāk nekā sešdesmit lieliskiem darbiniekiem. Ar pilnu atbildību un 
izpratni esmu piekritis kandidēt 14. Saeimas vēlēšanās. Pārliecinoši atbalstu JAUNĀS VIENOTĪBAS priekš-
vēlēšanu programmu. Man ir ļoti daudz ideju un priekšlikumu, kā darīt Latviju labāku. Mans mērķis – lai 
ikviens iedzīvotājs Latvijā būtu vesels, izglītots, priecīgs un apmierināts! Vienoti kopā mēs varam!

JĀNIS JĀNIS 
GRAHOĻSKIS GRAHOĻSKIS 

INNA 
KISLINA  

uzņēmējs, uzņēmuma AS INGRID D. 
dibinātājs, vadītājs un īpašnieks
Lielākā vērtība ir cilvēks

J. Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzeja direktora vietniece
Starp dialogu un diskusiju izvēlos dialogu!

Nr. 7 Nr. 8



Cilvēka veselība, dzīves vide un darbs vien-
mēr būs galvenās vērtības un virzieni manā 
darbībā. Nav svarīgi, kurā pagastā vai pilsētā 
cilvēks dzīvo, jo visi būsim Kurzemē. Svarīgi, lai katrs tiktu sadzirdēts un ikdienā veidotos reāla, 
laba komunikācija, risinot iedzīvotājiem svarīgus jautājumu, neatkarīgi no tā, vai cilvēks dzīvo 
kādā no centriem vai mazāk apdzīvotā vietā.

Esmu par vienmērīgu reģionālo attīstību, lai 
piesaistītais ES fondu finansējums liktu Kurzemei 
uzplaukt daudz spilgtāk nekā hercoga Jēkaba 
laikos. Kopā ar kolēģiem esam izveidojuši Kuldīgu par pievilcīgāko Kurzemes pērli mūsu reģiona kar-
tē. Negaidu no citiem, bet rīkojos pati, īstenojot vairāk nekā desmit projektus ārpus aģentūras darba 
stundām sabiedrības labā. Protu uzstādīt augstus mērķus un tos arī īstenot. Zinu, ka pienācis īstais brī-
dis savu varēšanu pārbaudīt tur, kur dzimst likumi par labu manam Kuldīgas novadam un visai Kurzemei.

Sperot soli politikā, par vienu no saviem galve-
najiem uzdevumiem uzskatu tieši reģionu attīstī-
bu. Latvijas reģionu nākotne sākas ar jauniem un 
talantīgiem cilvēkiem. Radīt jauniešos vēlmi un 
apstākļus palikt savās dzimtajās pilsētās ir iespējams ar metodisko darbu vietējās skolās, ārpussko-
las nodarbībās, plašākām formālās un neformālās izglītības iespējam. Nākot no neliela pagasta un 
uzsākot patstāvīgu dzīvi mazpilsētā, pēc tam Rīgā, varu salīdzināt dažādas iespējas un novērtēt trūku-
mus, ar ko nākas saskarties reģionos. Radīt iespējas, ne grūtības. Tāds ir ceļš uz visas Latvijas izaugsmi.

13MŪSU CILVĒKI

ANDIS ANDIS 
BĀLIŅŠBĀLIŅŠ  

DACE ŠĒLEDACE ŠĒLE  

Vienotības Jaunatnes organizācijas 
valdes loceklis
Radīt iespējas

Kuldīgas novada pašvaldības ie
stādes Kuldīgas attīstības aģentū
ra vadītāja, biedrības Darīsim paši! 
padomes priekšsēdētāja, biedrības 
SDK jaunieši valdes locekle
Uzdrīkstēties rīkoties, lai visa Kurzeme 
būtu Latvijas pērle

Nr. 9 Nr. 10

Man ir pieredze uzņēmējdarbībā, jo īpaši – viedo 
tehnoloģiju jomā. Reģionā ir nozīmīgi ieviest drošas 
novērošanas sistēmas, tās efektīvi izmantot gan iedzīvotāju, gan viesu labā un drošības realizēšanai. Sa-
biedrības interesēs ir nodrošināt precīzu un korektu videonovērošanas sistēmas darbu reģionā. Svarīgi, 
lai kameras kalpo reģiona cilvēkiem – lai var ātri, piemēram, atrast nomaldījušos mazuli, palīdzēt cil-
vēkiem atgūt lietas, ko iekārojis garnadzis, un citās situācijās, kad ir svarīga ātra dienestu rīcība.

Manas pamatvērtības – ģimene, darbs, pārti-
cība un miers savā zemē. Šajā pārmaiņu laikā, kad strauji mainās ārpolitikas procesi, gan ekonomiski, 
gan sociāli ietekmējot arī mūsu valsts iekšpolitiku, svarīgi mums visiem kopā saglabāt cilvēciskumu 
savstarpējās attiecībās un mieru. To var panākt ar valdības tālredzīgi pieņemtiem lēmumiem un kopī-
gu godprātīgu to izpildi.

ANDRIS ANDRIS 
JEFIMOVS JEFIMOVS 

EDGARS EDGARS 
LŪKSLŪKS  

Dienvidkurzemes novada 
domes deputāts, Dienvidkurzemes 
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrības vadītājs
Ģimene, darbs, pārticība un miers savā zemē

apsardzes uzņēmuma SIA AE Lux 
valdes loceklis un konsultants par 
viedajiem pakalpojumiem mājās
Par drošu vidi ikvienam reģiona 
iedzīvotājam

Nr. 11 Nr. 12

Politikā iesaistos kopš 2005. gada, lai šeit vei-
dotu vidi, kurā patīkami dzīvot gan pašam ar ģi-
meni, gan citiem. Mums ar kolēģiem ir noteikti 
mērķi, kam jābūt novadā. Esam pārliecināti – ar pieņemtajiem lēmumiem un rīcību apkārtējo vidi 
veidojam paši. Gadu esmu Mērsraga ostas un Rojas ostas valdes priekšsēdētājs. Būtiski ir panākt 
abu ostu attīstību – būtu vairāk jahtu, pārkrautu kravu, notiktu pārstrāde, attīstītos uzņēmējdarbī-
ba, radītu jaunas darba vietas, lai ostas tiktu padziļinātas un spētu uzņemt kuģus ar lielāku iegrimi. 
Jāveicina ostu kapacitātes un pakalpojumu kvalitātes palielināšana. 

Esmu uzņēmējs, kopstrādes biroja Coworking 
Liepaja dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. Īstens 
savas dzimtās pilsētas Liepājas patriots. Ticu, ka 
pēdējo gadu laikā lielu popularitāti guvušais at-
tālinātā darba formāts var ļaut reģionu centriem 
atgūt daļu no cilvēkiem, kuri devušies uz galvaspilsētu vai ārvalstīm. Lai to veicinātu, nepieciešams 
pilnveidot iedzīvotāju digitālās prasmes, ļaujot reģionos dzīvojošajiem strādāt attālināti, nepametot 
savu dzimto pusi. Brīvo laiku pavadu, lasot grāmatas, klausoties podkāstus un apmeklējot sporta 
zāli. Labākais veids domu un ideju sakārtošanai ir garas pastaigas pa Liepājas pludmali un parkiem. 

INTARS INTARS 
ZĒNS ZĒNS 

MĀRIS MĀRIS 
ROZENBERGS ROZENBERGS 

uzņēmējs, Coworking Liepaja dibinātājs
Katrā reģionā pa programmēšanas skolai

SIA LM AUTO prokūrists, Talsu novada 
domes deputāts, Mērsraga ostas un 
Rojas ostas valdes priekšsēdētājs
Apkārtējo vidi veidojam paši

Nr. 13 Nr. 14

NELLIJA 
KLEINBERGA  
Saldus medicīnas centra valdes 
priekšsēdētāja, Kuldīgas novada 
domes priekšsēdētājas vietniece 
Cilvēka veselība, dzīves vide un darbs

Nr. 15
NOSKENĒ 

VIEDTĀLRUNĪ 
UN UZZINI 

VAIRĀK JAUNĀS 
VIENOTĪBAS 
MĀJAS LAPĀ.
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VENTSPILS NOVADS
Irbenes radioteleskopu 
kompleksa modernizācijas 
3. kārta

Finansējums:

1 332 539 €

Valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils – 
Kuldīga – Saldus posma 
km 3,93 – 24,26 pārbūve Finansējums:

11 411 894 €

TALSU NOVADS
Atkritumu poligona 
“Janvāri” pārstrādes 
iekārtu modernizācija

Finansējums:

5 702 182 €

Valsts reģionālā autoceļa 
Talsi – Stende pārbūve

Finansējums:

11 075 854 €

Kuldīgas novada vispārējās 
izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana

Finansējums:

3 493 257 €

KULDĪGAS NOVADS
Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto 
teritoriju infrastruktūras 
sakārtošana 
uzņēmējdarbības attīstībai

Finansējums:

3 274 414 €

"Divu fāzu sausās anaerobas fermentācijas 
sistēmas izveide poligonā 
“Ķīvītes” organisko 
atkritumu pārstrādei"

Finansējums:

6 000 000 €

DIENVIDKURZEMES NOVADS
Valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja - 
Lietuvas robeža (Rucava), 
km 21,85 – 45,02 segas 
pārbūve (tilts)

Finansējums:

12 114 273 €

VENTSPILS 

Ventspils brīvostas 
hidrotehnisko būvju 
pārbūve un atjaunošana

Finansējums:

15 421 178 €

Alternatīva tranzītmaršruta 
izveide TEN-T tīklam 
Ventspilī

Finansējums:

5 199 336 €

LIEPĀJA
Liepājas ostas ūdens 
infrastruktūras 
uzlabošana

Finansējums:

24 151 392 €
Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas 
reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, 
onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti Kurzemē

Finansējums:

12 094 373 €
Labas lietas nenotiek vienā mirklī. Tās prasa ne tikai 
līdzekļus, bet arī laiku, kompetenci un mērķtiecību. Eiropas 
Savienības fondu līdzekļi dod Latvijai iespēju atjaunot 
nolietoto infrastuktūru, sniedz nozīmīgu un plašu atbalstu 
uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā. Šo līdzekļu lietderīga 
izmantošana tiek stingri uzraudzīta, kas savukārt disciplinē 
un sniedz grūti pārvērtējamu pieredzi projektu realizētājiem. 
Eiropas fondu apguve ir viens no garantiem Latvijas 
tautsaimniecības attīstībai, un es tajā saskatu arī kultūras 
industrijās iesaistīto cilvēku iespējas īstenot 
konkurētspējīgus projektus.

INVESTĪCIJAS 
KURZEMES ATTĪSTĪBĀ

Guntars Račs,
finanšu ministra padomnieks 

Ikvienā Latvijas novadā ir projekti, 
kuri īstenoti ar būtisku Eiropas 
Savienības fondu vai 
EEZ/Norvēģijas finanšu 
instrumentu atbalstu.
2014. – 2020. gada periodā no ES 
budžeta vien būsim saņēmuši 
aptuveni 3000 eiro uz katru 
iedzīvotāju.
Šeit ir tikai daži no projektiem, 
vairāk info lasi: 
https://www.esfondi.lv/

Valsts galvenā autoceļa A9 
(Rīga (Skulte) - Liepāja) 
pārbūve

Finansējums:

10 273 001 €

SALDUS NOVADS
Saldus novada pašvaldības 
vispārējo izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana

Finansējums:

3 437 042 €
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AIZRAUTĪGI DARBOS

un atpūtā

Kārlis Strautiņš
“Mans hobijs atklājas tumšās un skaidrās 

naktīs, kad Mēness nav pārāk spožs, bet Piena 
ceļš gaiši iezīmējas virs mūsu galvām. Jau no 
mazotnes esmu aizrāvies ar zvaigžņu pētniecību. 
Zvaigznes liek domāt par milzu iespējām un 
atklājumiem – ticu, ka zinātne un zināšanas ir 
atslēga, lai mūsu sabiedrība kļūtu ekoloģiskāka, 
ilgtspējīgāka un labāka,” stāsta Kārlis Strautiņš.

Jānis Grahoļskis
“Lai būtu pilnvērtīgs dzī-

ves ritums un jēga, vajadzīgs 
līdzsvars starp sevi, ģimeni, 
darbu un aizraušanos. Ma-
nas aizraušanās ir atšķirīgi 
dažādas – mīlēt dabu, esot 

medniekam, baudīt brīvību, 
braucot ar motociklu, rado-
ši izpausties, spēlējot teātri. 

Savukārt ceļojumi tuvu un 
tālu ļauj iepazīt citu zemju un 

tautu kultūru. Tas ļauj at-
slēgties no ikdienas rutīnas,” 

stāsta Jānis Grahoļskis.

Inga Bērziņa
Ingai Bērziņai brī-

vo laiku vislabāk pa-
tīk pavadīt ar ģimeni. 
Kopā ar dēliem un 
viņu ģimenēm viņa 
labprāt apceļo Kurze-
mi, priekšroku dodot 
atpūtai dabā, pie jū-
ras, pastaigās pa dau-
dzajām dabas takām. 
Attēlā – kopā ar māsu, 
dēliem un viņu ģime-
nēm.

Inna Kislina
“Šībrīža vislielākā aizraušanās ir mans darbs! Tā ir 

ļoti liela privilēģija strādāt muzejā, kur pagātne sasto-
pas ar šodienu un aplūkot izcilus mākslas darbus ir 
ikdienas pienākums. Turklāt ir brīnišķīga iespēja sa-
tikt daudzus un dažādus cilvēkus,” teic Inna Kislina.

Guntars Račs
“Nekad nebūtu domājis, 

ka aizraušos ar dārzniecību, bet 
tagad ģimenes dārzā aug rozes, lilijas, 
augļu koki, ogu krūmi, dārzeņi un 
garšaugi! Patīk burtiski redzēt sava 
darba augļus, kā arī analizēt pieļautās 
kļūdas. Strādāt dārzā ir bezgala radošs 
process, ko var apvienot ar jaunu 
melodiju dungošanu. Tas puķēm pat 
ļoti patīk,” stāsta Guntars Račs.

Ingrīda Circene
Ingrīdai Circenei ir vairāki hobiji – sunītis 

Grāfs, puķu audzēšana (peonijas pāri visam), 
ceļošana, lasīšana, fotografēšana un fiziskas 
aktivitātes – vingrošana, soļošana, peldēšana.

Māris Rozenbergs
“Talsos ir mana ģimene, aug trīs 

bērni. Viens no vaļaspriekiem ir ce-
ļošana agrā pavasarī vai rudenī, jo 
vasarās Latvija ir lieliska vieta, kur 
baudīt atpūtu. Ar ģimeni esam bijuši 
daudzās valstīs. Kad vien ir iespēja, 
dodamies uz kalniem slēpot. Ziemā, 
kad ir sniegs, ļoti novērtēju, ka šāda 
iespēja ir arī mūsu novadā. Patīk arī ri-
teņbraukšana un pastaigas pie jūras,” 
stāsta Māris Rozenbergs.

Mūsu komanda prot ne tikai ražīgi un godprātīgi strā
dāt, bet arī aizraujoši un saturīgi pavadīt savu brīvo 
laiku. Iepazīstinām ar JAUNĀS VIENOTĪBAS Kurzemes 
komandas iecienītākajām brīvā laika nodarbēm.

Arvils Ašeradens
Kurzemes saraksta līderis Arvils Aše-

radens brīvajā laikā aizraujas ar burāšanu: 
“Burāšana palīdz sajust dabu, tās spēkus, 
samēroties ar tiem un saprast savu varēša-
nu. Stūrēt jahtu nozīmē sadarboties – gan 
ar komandas biedriem, gan ar vēju, gan ar 
jūru – un spēt precīzi paredzēt notikumus.”

Ģirts Valdis Kristovskis
“Jau daudzus gadus kopju gabaliņu Sakas 

upes krastu ainavas Pāvilostas pievārtē. 
Priecē dižkoki, kurus izdevies atbrīvot no upes 
piekrastes alkšņu gūsta,” par savu brīvā laika 
nodarbi stāsta Ģirts Valdis Kristovskis.
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Dainis Īvāns,
Latvijas Tautas frontes 
pirmais priekšsēdētājs:

“Kurš gan nav dzirdējis 
jaunlatviešu tribūna Kronval-
du Ata mudinājumu “Mos-
ties, celies, strādā!”?  Pus otra 

gadsimta laikā tas kļuvis par visu Latvijas atmodu kredo. Vienkārši un visaptveroši. Ja esi pamodies, neslais-
ties un celies! Ja esi cēlies, strādā! Lai būtu dzīvs, patstāvīgs, brīvs. No latviešu tautas piedzimšanas Pirma-
jos vispārīgajos latviešu dziedāšanas svētkos līdz Neatkarības karam. No okupācijas tumsas līdz Baltijas ceļa 
rītausmai. Valstgriba dzīvot gaismā jāapliecina katrai nākamajai paaudzei. Par to  jābalso katrās vēlēšanās. 
Tāpēc tiesības uz tām esam izkarojuši. Tāpēc pret mūsu kopīgo ienaidnieku tagad karo ukraiņi, un mūsu val-
dība viņus godam atbalsta. Tāpēc tik vitāli svarīgi šajās vēlēšanās nevis meklēt viltus laimes lāčus, bet balsot 
par uzticamiem savējiem. Par uzvaru. Katram. Visiem.”

Dace Melbārde, 
Eiropas Parlamenta deputāte, VIENOTĪBA:

“Ar partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA 
mani vieno kopīgs redzējums par Latvijas un 
Eiropas vērtībām un attīstības prioritātēm. Šī 
redzējuma pamatā ir Latvija kā nacionāla, ei-
ropeiska un demokrātiska valsts un saliedēta 
un izglītota politiskā nācija, kuras kodolu veido 
latviešu valoda kā valsts valoda, nacionālā kul-
tūra un vispārcilvēciskās vērtības. Manu moti-
vāciju turpināt darbu Latvijas un Eiropas po-
litikā VIENOTĪBAS komandā ietekmē arī līdz-
šinējais partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA 
darbs valdībā un spēja uzņemties atbildību par 
valsts vadību ļoti sarežģītos apstākļos, ko pē-
dējos četrus gadus ir nenogurstoši apliecinājis 
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.”

Pēteris Vasks,
komponists:

“Dzīvot brīvā Latvijā, kur skan latviešu valoda, kur 
kopjam savu kultūru un paši varam lemt par savas 
valsts nākotni, nav nekāda dāvana, bet smagi izcīnīta 
vērtība. To īpaši apzināmies, līdzpārdzīvojot Ukrainas 
ciešanām, kad Krievija mēģina ne tikai piesavināties 
neatkarīgas valsts teritoriju, bet arī iznīcināt ukrai-
ņu tautu un tās pamatvērtības. Mēs, protams, varam 
justies nesalīdzināmi drošāk, jo esam ieguvuši sev 
pilntiesīgu vietu ES un NATO valstu saimē. Tomēr ne-
drīkstam zaudēt modrību, jo tie, kas Latvijai nevēl labu, 
atkal raujas pie varas. Tamdēļ svarīgi ikvienam Latvijas 
patriotam piedalīties vēlēšanās un balsot par godprātī-
giem, kompetentiem un tālredzīgiem cilvēkiem. Tādus 
cilvēkus es redzu Krišjāņa Kariņa vadībā JAUNĀS VIE-
NOTĪBAS komandā.”

14. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 
2022. GADA 1. OKTOBRĪ

Saeimas vēlēšanās piedalīties drīkst Latvijas pilsoņi no 18 gadu 
vecuma. 
Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, 
varēs nodot balsi glabāšanā, taču tikai 66 vēlēšanu iecirkņos 
Latvijā. Noskaidro tuvāko iecirkni, zvanot +371 6704 9999 
vai www.cvk.lv.

Nodot balsi glabāšanā varēs:

 pirmdien, 26. septembrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00;
 ceturtdien, 29. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00;
 piektdien, 30. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

!No 26. septembra līdz pat vēlēšanu dienai vēlētāji, kuri 
veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties nobalsot iecirknī, 

var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.

 Vēlētāji Saeimas vēlēšanās varēs balsot jebkurā 
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. 

 Balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase vai 
Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte). 

 Šoreiz ērti piedalīties vēlēšanās varēs arī tie, kuru rīcībā ir 
tikai eID karte, bet nav derīgas pases.

Uzzini vairāk, zvanot uz CVK uzziņu tālruni +371 6704 9999 
vai meklē informāciju www.cvk.lv.
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1. OKTOBRĪ IZDARI ATBILDĪGU IZVĒLI

Sandra Kalniete ,
Eiropas Parlamenta deputāte:

“Krievijas karš Ukrainā ir kā cunami vilnis, 
kas postoši veļas pāri pasaulei. Krievija ir radīju-
si militāru, humānu un ekonomisku krīzi. Kara 
ēna, kas klājas pār Eiropu, ietekmē un maina 
mūsu ierasto dzīvi, tā izvirza jaunus pašaizlie-
dzības un līdzjūtības, izturības un pacietības 
pienākumus. Ikreiz, kad sūkstāmies par gāzes, 
elektrības rēķiniem un cenu kāpumu, atcerēsi-
mies, ka tā ir Krievijas vaina, izraisot karu Ukrai-
nā. Nav iespējams šo smagumu uzreiz apturēt, 
taču Krišjāņa Kariņa vadībā valdība ir strādājusi 
gudri un pašaizliedzīgi. Mēs negribējām pieļaut 
un neticējām, ka karš sāksies, tomēr Kariņa 
valdība lēma sūtīt Ukrainai ieročus vēl pirms 
24. februāra,  un Latvija kļuva par vienu no pir-
majām valstīm, kas to izdarīja. Jo mēs apzinā-
mies, ka tur, Ukrainā, karavīri un civiliedzīvotāji 
mirst arī par Latvijas brīvību un neatkarību.”

Apmaksā partīju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA. Tirāža: 90 000


