
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.

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.

Lai runā darbi

Valdības 
atbalsts 
grūtā laikā

VIDZEMES

Ārsts Hosams Abu Meri:Ārsts Hosams Abu Meri:  
pandēmija izgaismoja faktu, pandēmija izgaismoja faktu, 
ka veselība ir svarīgāka par visu.ka veselība ir svarīgāka par visu.
15. lpp.

6. lpp.

Krīze mudina 
meklēt 
risinājumu

3. lpp.

Kompetents 
piedāvājums, 
pieredze 
sarežģītā laikā, 
gatavi atbildībai.

Edgars Rinkēvičs 

STIPRĀKU
mūsu Latviju!

Ministru prezidents KRIŠJĀNIS KARIŅŠ, Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre
EVIKA SILIŅA un JAUNĀS VIENOTĪBAS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs AINARS LATKOVSKIS
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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.

Fo
to

: P
ex

el
s

Fo
to

: J
ur

is
 R

oz
en

be
rg

s

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



Ainars Latkovskis, 
JAUNĀS VIENOTĪBAS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas 
komisijas deputāts

Valsts drošība un aizsardzība vienmēr ir bijis viens 
no nozīmīgākajiem jautājumiem mūsu valsts nākotnei 
kopš neatkarības atjaunošanas. Atrašanās līdzās Krie-
vijai un tās neslēptās imperiālistiskās tieksmes, ko tā 

atklāti ik pa laikam demonstrējusi, mums liek daudz aktīvāk 
domāt un rīkoties valsts drošības stiprināšanai ilgtermiņā. Īpaši 
aktuāli tas kļuvis pēc Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā, kas 
skaidri demonstrē visai pasaulei, ka Kremlis respektē tikai un 
vienīgi spēku, nevis starptautiskās saistības. Uzskatu, ka nacio-
nālā drošība un valsts aizsardzības spējas ir visnozīmīgākā prio-
ritāte mūsu valsts nākotnei.

Neapšaubāmi, ka lēmums pirms 18 gadiem pievienoties Zie-
meļatlantijas aliansei – NATO – ir bijis viens no nozīmīgākajiem 
soļiem. Mūsu valsts dalība tajā ir vairogs, kas garantē iedzīvotā-
ju drošību un Latvijas valstiskuma pastāvēšanu, pat ja apdrau-
dējumi tai nav saskatāmi. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs varam 
vieglprātīgi attiekties pret šiem jautājumiem, nedomāt par savu 
ieguldījumu kolektīvajā alianses stabilitātē, kā arī nespert soļus 
savas valsts drošības garantēšanai ilgtermiņā. Tieši pretēji. 

Ilgtermiņa nacionālās drošības pamatu veido gan valsts iek-
šējā stabilitāte, gan aizsardzības spējas – gatavība atvairīt jeb-
kura veida iebrukumu, tā atturot agresoru. Lai stiprinātu valsts 
aizsardzības spējas, ir svarīga pastāvīga un skaitliski nozīmīga 
NATO spēku klātbūtne Latvijā, tomēr ne mazākam jābūt arī 
mūsu pašu ieguldījumam. 

To uzskatu par vienu no sava darba nozīmīgākajam prioritā-
tēm. Pamatīgā pieredze politikā, strādājot ar drošības jautāju-
miem, veido manu pārliecību, ka valsts aizsardzības spējām ir 
būtiski arī palielināt valsts aizstāvībā iesaistīties gatavu, moti-
vētu un apmācītu Latvijas pilsoņu skaitu. 

Tāpēc mūsu nākotnei ir būtiski, ka tiek īstenota apņemšanās 
palielināt valsts aizsardzībā un drošībā ieguldīto finansējumu 
līdz 2,5% no IKP. Papildu līdzekļi jānovirza galvenokārt diviem 
mērķiem – nacionāli patriotiskas izglītības ieviešanai, veicinot 
jauniešu brīvprātīgu, motivētu iesaistīšanos valsts aizsardzībā, 
kā arī Zemessardzes attīstīšanai – zemessargu skaita, apmā-

cības kvalitātes u.c. palielināšanai. Pilsoņu plaša, brīvprātīga 
gatavība aizstāvēt savu valsti iebrukuma gadījumā ir agresoru 
atturošs faktors. 

Līdzās valsts aizsardzībai būtiski ir stiprināt iekšējo drošību 
un sabiedrisko kārtību. Mūsu valstij ir vajadzīgs profesionāls un 
motivēts iekšlietu dienests, modernizēta tā infrastruktūra un 
nostiprināta ārējā valsts robeža. Ieviešot efektīvu un saprotamu 
civilās aizsardzības un krīžu vadības sistēmu, mēs kā sabiedrība 
būsim daudz gatavāki jebkādiem nākotnes izaicinājumiem.

Lai gādātu par iekšējo drošību, uzskatu, ka ļoti būtiski ir sakār-
tot arī likumu normas par bēgļiem un imigrantiem. Līdz Krievijas 
agresijai Ukrainā mūsu sabiedrībā pastāvēja pamatā negatīva at-
tieksme pret patvēruma meklētājiem, pamatoti uzskatot daudzus 
no viņiem par ekonomiskajiem imigrantiem, kuriem ir vienaldzīgas 
mūsu nacionālās vērtības un integrēšanās Latvijas sabiedrībā. 

Tagad, kad Krievija izraisījusi karu Ukrainā, pie mums ierodas cil-
vēki ar Latvijai tuvu kultūru. Vismaz daļa no viņiem ir gatavi palikt 
šeit, iekļauties mūsu sabiedrībā un strādāt savas un Latvijas nākot-
nes labā. Atbalstu un vēlos virzīt tādas izmaiņas likumos, kas sek-
mētu iespējas pozitīvi novērtēt šādus cilvēkus un nodrošināt valsts 
labvēlīgu attieksmi, viņiem iekļaujoties mūsu sabiedrībā.

Ne mazāk svarīgi atcerēties, ka šajos izaicinājumu pilnajos 
laikos visgrūtāk sokas sociāli mazāk aizsargātajiem, tostarp se-
nioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļajiem vecākiem 
un daudzbērnu ģimenēm. Jebkura sabiedrība ir tik stipra, cik 
stipri ir tās vājākie posmi, tādēļ ir jāturpina nevienlīdzības mazi-
nāšana, kā arī jāsniedz atbalsts sociāli neaizsargātākajiem. Lat-
vijai jābūt demokrātiskai, pārtikušai un sociāli taisnīgai. Tādai, 
lai iedzīvotāji lepotos ar savu valsti un nepieciešamības gadīju-
mā vienmēr būtu gatavi to aizstāvēt!
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Kas pamudināja tevi iesaistīties politikā un tieši 
JAUNAJĀ VIENOTĪBĀ?

Kā trīs bērnu mamma aktīvi iesaistījos, risinot ar 
izglītību saistītus jautājumu savā pašvaldībā. Juridiskā 
izglītība, spēja operatīvi izprast un virzīt lietas palīdzēja 
sasniegt labus rezultātus, un mani uzaicināja iesaistīties 
politikā. Partija esmu kopš 2014. gada, jau gadu esmu 
arī VIENOTĪBAS valdes locekle. 

Man ir tuvas vērtības, par kurām iestājas JAU NĀ VIE-
NOTĪBA, un es augstu vērtēju šī politiskā spēka realizē-
to centrisko, eiropeisko un godīgo politiku. Saprotu, ka 
nav ideālas partijas, tāpat kā nav ideālu cilvēku, taču 
JAUNĀ VIENOTĪBA ir partija ar ilggadēju un plašu pie-
redzi, tā spējusi atzīt neveiksmes, pašattīrīties un pār-
veidoties. 

Ikdienā pēdējos četrus gadus esi Ministru pre-
zidenta parlamentārā sekretāre, tēlaini runājot – 
premjera labā roka. Kādas ir šī darba aizkulises 
un ko izdevies panākt? 

Jā, mans darbs ir nodrošināt, lai valdības lēmumi tik-
tu pieņemti Saeimā. Šajā amatā koordinēju likuma pie-
ņemšanas procesu no tā apspriešanas valdībā līdz brī-
dim, kad to izsludina Valsts prezidents, pa vidu sadar-
bojoties ar politiskajām partijām un panākot, lai projektā 
iecerētais darbotos dzīvē. 

Premjera vārdā esmu koordinējusi daudzus nozīmī-
gus jautājumus. Tostarp, piemēram, iepriekšējā ziemā 
saistībā ar lielajiem elektrības rēķiniem piešķirto atbal-
stu ģimenēm 50 eiro par katru bērnu un 20 eiro pa-
balstus senioriem un personām ar invaliditāti. Strādāju 
arī pie tā sauktā finanšu sektora uzraudzības kapitālā 
remonta, nodrošinot, ka Latvija tomēr netiek iekļauta 
tā sauktajā pelēkajā sarakstā. 

Strādājot politikā, vienmēr vēršu uzmanību uz dažā-
dām mazaizsargātākām sabiedrības grupām. Pēc manas 
iniciatīvas, piemēram, ar surdotulkojumu nodrošinām 
valdības un politisko pārstāvju sanāksmju preses kon-
ferences. Šie, protams, ir tikai daži no veikumiem, taču, 
godīgi sakot, man grūti pierast, ka politiķi dižojas ar kat-
ru padarīto sīkumu, jo esmu cilvēks, ko dēvē par melnā 
darba darītāju. Ņemot vērā, ka labāk par reklamēšanos 
man padodas praktiskie darbi, arī partijā vadīju 14. Saei-
mas vēlēšanu programmas sagatavošanu. Tas bija ļoti 
aktīvs komandas darbs.

Pastāsti, kas būtu visbūtiskākie darbi nākamajai 
Saeimai un valdībai!

Pirmais neatliekamais darbs ir palīdzēt Latvijas ie-
dzīvotājiem un uzņēmumiem, pēc iespējas samazinot 
energoresursu cenu kāpuma sekas uz viņu dzīves līme-
ni. Krievijas uzsāktais karš Ukrainā diemžēl sāpīgi at-
gādina, cik svarīgi ir stiprināt mūsu energoneatkarību, 
kā arī ārējo un iekšējo drošību. 

Tāpat jāturpina stiprināt valsts aizsardzības spējas, 
ieguldot vismaz 2,5% no IKP, līdzvērtīgi domājot par 
mūsu iekšējo drošību, piemēram robežu apsardzību 
pret hibrīduzbrukumiem un migrācijas plūdiem, kādus 
pret mums vērsa Baltkrievija. 

Vienlaikus jāstrādā pie tā, lai, Latvijā dzīvojot, visiem 
būtu vienādas iespējas. Esam paredzējuši ieguldīt mūsu 
cilvēkos, dabas resursos, veidojot industriālo kapitālu. 

Joprojām uzskatu, ka izglītības jomai jābūt prioritātei. 
Mūsu valsts nākotni veidos jaunā paaudze, kurai jābūt stiprai 
un izglītotai. Taču kvalitatīvu izglītību nav iespējams nodro-
šināt bez motivētiem skolotājiem. Skolotāju darba samaksai 
vismaz par 20% jāpārsniedz vidējā darba samaksa valstī.

Par darbību politikā, jau paveikto un prioritātēm nākamajā Saeimas dar-
ba ciklā sarunājāmies ar EVIKU SILIŅU, Ministru prezidenta parlamen-
tāro sekretāri un otro numuru JAUNĀS VIENOTĪBAS Vidzemes sarakstā.OTRĀ AIZ 

PREMJERA

Ir svarīga pastā-
vīga un skaitliski 

nozīmīga NATO spēku 
klātbūtne Latvijā, tomēr 
ne mazākam jābūt arī 
mūsu pašu ieguldīju-
mam. To uzskatu par 
vienu no sava darba nozī-
mīgākajam prioritātēm.

PRIORITĀTES –
nacionālā drošība 
un valsts aizsardzība

SARAKSTS NR. 1

Evika Siliņa, 
Ministru prezidenta 

parlamentārā sekretāre
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Vēlos turpināt strādāt Latvijas 
labā, izmantojot zināšanas un piere-
dzi, ko esmu guvis, darbojoties gan 
izpildvarā, gan Saeimā. Turpmākajos 
gados mūsu valstij būs pieejami ievē-
rojami ES struktūrfondu līdzekļi, un 
svarīgi, lai to ieguldījums nestu vis-
lielāko labumu valsts iedzīvotājiem. 
Piedaloties šo ieguldījumu plānošanā, 
zinu, ka tikai visu priekšlikumu un va-
jadzību uzklausīšana un ievērošana 
ļaus mums šo mērķi sasniegt.

Jau 16 gadus esmu direktore Val-
mieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā. 
Paralēli šim darbam vienmēr esmu 
vadījusi stundas, lai labāk saprastu 
jauniešus, lai metodiski varētu līdzēt 
skolotājiem. Pedagoga darbs man 
palīdzējis iepazīt jaunā izglītības sa-
tura ieviešanas veiksmes un problē-
mas, pedagoģiskā personāla izaicinā-
jumus, bet darbs vadībā – ieraudzīt 
izglītības procesus pēctecībā, siste-
mātiskumā.

Vairāk nekā 20 gadus esmu vadījis 
pašvaldību. Ir paveikts milzums darbu 
Madonā un novadā. Uzkrāto piere-
dzi un zināšanas veltīšu, lai stiprinātu 
Latvijas drošību, lai attīstība, atbalsts 
uzņēmējdarbībai un darba vietu radī-
šanai ir gan Rīgā, gan Vidzemes pil-
sētās un laukos. Latvijai jānodrošina 
sevi ar elektro un siltumenerģiju. Ie-
stāšos par attīstību bremzējošo nor-
matīvu mazināšanu, pret pārmērīgu 
kontroli, birokrātiju.

Ints Dālderis Agita Zariņa-Stūre Andrejs Ceļapīters Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9

Divu dēlu mamma ar jurispruden-
ces maģistra grādu. Līdz 2021. gadam 
vadīju Ķekavas novada domi. Piere-
dze no jurista darba veselības aprū-
pes sistēmā līdz dinamiskas pašvaldī-
bas vadībai ļauj saredzēt kopsakarī-
bas un rast jēgpilnus risinājumus gan 
ikdienā, gan krīzēs. Man svarīgi, lai 
ģimenēm būtu pieejami mājokļi, bēr-
niem – kvalitatīva izglītība, lai spējam 
nokļūt pie ārsta un vadīt uzņēmumus 
paredzamos nosacījumos.

Mums jāspēj atgriezt dzīvību lau-
kos, nodrošinot gados jaunu cilvēku 
vēlmi nodarboties ar lauksaimniecī-
bu. Jāveido lauku vide tā, lai inves-
tīcijas ieplūstu arī mazās un vidējās 
saimniecībās, kas nodrošinātu labklā-
jību lauku reģionos. Jaunie lauksaim-
nieki ir tie, kas nodrošinās labklājību 
un pārtiku iedzīvotājiem kopumā. Ir 
pietiekami daudz cilvēku, kuri vēlētos 
dzīvot un saimniekot laukos, bet vi-
ņiem nav tādu iespēju. Tas jāmaina.

Esmu Mālpils zemnieks, tāpēc 
gribu Saeimā pārstāvēt lauku iedzī-
votāju un lauksaimnieku intereses. 
Man ir svarīgi, lai visa Latvijas terito-
rija attīstās iespējami līdzsvaroti, lai 
cilvēki vēlas dzīvot arī ārpus lielajām 
pilsētām un tur ir pieejams darbs. 
Valdībai un iedzīvotājiem jābūt sa-
biedrotajiem, nevis pretiniekiem, jo 
tieši tā – vienotībā – iespējams valstij 
kopumā attīstīties un pārvarēt dažā-
dus izaicinājumus.

Viktorija Baire Jānis Zariņš Jānis Paulovičs Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12

Jau 10 gadus esmu Salaspils no-
vada domes priekšsēdētāja vietnie-
ce sociālajos un sporta jautājumos. 
Sociālais darbs ir mans sirdsdarbs, lai 
katrs justos vajadzīgs un pieņemts, lai 
būtu nodrošinātas ne tikai pamatvaja-
dzības, bet iespēja dzīvot cilvēka cie-
nīgu dzīvi. Visvairāk lepojos, ka šogad 
Saeimā panācām palīdzības palielinā-
šanu bērniem invalīdiem no dzimša-
nas. Zinu, ko nozīmē grūtības, tādēļ, ja 
nepieciešams, palīdzu ikvienam.

Esmu pamatīgs vidzemnieks un 
pašvaldību cilvēks – pašvaldībā 
strādājis 18 gadus kā jurists, 13 ga-
dus kā domes deputāts, no kuriem 
12 kā priekšsēdētāja vietnieks. Vien-
mēr esmu bijis tuvu iedzīvotājiem, 
risinājis viņu ikdienas vajadzības. 
Jau 13 gadus esmu bijis uzticīgs 
komandai, kas šobrīd veido JAUNO 
VIENOTĪBU. Uzskatu, ka šī ir pro-
fesionālākā partija un vienīgā, kas 
spēj dot piedāvājumu visām valsts 
pārvaldes nozarēm.

Vairāk nekā 15 gadus esmu pētījis 
jūru Latvijas Hidroekoloģijas insti-
tūtā. LU ieguvis bioloģijas maģistra 
grādu un šobrīd esmu doktora grā-
da pretendents, vairāku zinātnisku 
publikāciju autors. Dabas vērtības, 
izglītība un zinātne ir un būs manas 
trīs prioritātes. To ilgtspējīga un pār-
domāta uzturēšana ir vienīgais veids, 
kā nodrošināt augstu dzīves kvalitāti 
un daudzsološu nākotni Latvijas šo-
dienas iedzīvotājiem un nākamajām 
paaudzēm.

Malda Caune Viesturs Zariņš Atis Labucis Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15

Salaspils novada domes 
priekšsēdētājs kopš 2009. gada. 
Pierīgas un Rīgas pašvaldību 
apvienības valdes loceklis. Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda padomes 
loceklis. Pārstāv Latvijas pašvaldības 
Eiropas Reģionu komitejā. Partijas 
VIENOTĪBA valdes loceklis. Jurists. 
No 2002. līdz 2009. gadam 
praktizējošs advokāts.

Viens par visiem, visi par vienu 
kopīgu mērķi – tā bija mana devīze, 
gandrīz 30 gadus esot VUGD. Šobrīd 
esmu pensijā, bet uzskatu, ka zināša-
nas un pieredze ļauj strādāt Saeimā, 
lai mana Latvija kļūtu drošāka. Viens 
nav karotājs, taču kopā ar zinošiem 
kolēģiem varam padarīt valsti sakār-
totāku un drošāku mūsu bērniem un 
mazbērniem. Uzskatu, ka nevaru pa-
likt malā, ja varu palīdzēt mūsu kopī-
gajam mērķim – labākai un drošākai 
Latvijai.

Šobrīd arvien vairāk pārliecināmies, 
cik milzīga vērtība ir drošībai un sta-
bilitātei. Lai tās būtu, nepieciešama 
sakārtota un vienota sistēma izglītībā, 
medicīnā, militārajā un citās stratēģiski 
svarīgās jomās. Saprotama un loģiska 
sistēma, kurai ir vēlme būt piederīgam, 
kas garantē drošību un brīvību augt 
individuāli un kopā ar savu valsti. Uz 
savu zemi svarīgi skatīties no bites, ne-
vis mušas lidojuma, saudzējot dzimtās 
valodas unikalitāti un tautas vērtības. 
No sirds ticu, ka vienīgā, īstā un parei-
zā atslēga ir iesaistīšanās. 

Raimonds Čudars  Jānis Skrastiņš Ilze Vergina Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6

Valsts drošība un aizsardzības 
spēju stiprināšana ir mans mērķis 
darbam Saeimā: jāstiprina NATO 
spēku klātbūtne; jāpalielina pilsoņu 
iesaiste valsts aizsardzībā; jāpalie-
lina finansējumu valsts aizsardzībai 
līdz 2,5% no IKP; jāsniedz atbalsts 
Zemessardzei; jāmotivē jaunieši ie-
saistīties valsts aizstāvībā. Stiprinot 
iekšējo drošību un atbalstot sociāli 
mazaizsargātos, panāksim, ka sa-
biedrība būs gatavāka nākotnes 
izaicinājumiem.

Krišjānis Kariņš ir Latvijas vēsturē 
visilgāk strādājošās valdības vadī-
tājs, kura vadībā veiksmīgi pārvarētas 
vairākas krīzes. Viņa zinātnieka un 
uzņēmēja pieredze ir stabils pamats 
jau 20 gadus ilgajam darbam Latvi-
jas politikā, pildot gan Saeimas un 
Eiropas Parlamenta deputāta, gan 
ministra un Ministru prezidenta ama-
tu pienākumus. Viņa vadībā Latvija ir 
atguvusi starptautisko reputāciju un 
īsteno nelokāmu atbalstu Ukrainai, 
vienlaikus gādājot, lai mazinātu Krie-
vijas brutālā kara ietekmi uz Latvijas 
iedzīvotāju labklājību.

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3Krišjānis Kariņš  Ainars Latkovskis
Ministru prezidenta parlamentārā 

sekretāre, VIENOTĪBAS valdes locekle, 
juriste. Manā darbā svarīgākais uzdevums 
ir Ministru prezidenta pārstāvība Saeimā, 
īstenojot valdības lēmumu pieņemšanu. 
Pieredzi politikā esmu ieguvusi darbā Iekš-
lietu ministrijas vadībā. Esmu precējusies, 
ģimenē audzinām trīs bērnus. Man rūp, 
kā pārdzīvosim šo ziemu energoresur-
su sadārdzinājuma dēļ. Esmu par to, lai, 
Latvijā dzīvojot, visiem būtu vienādas 
iespējas, ko var sasniegt, ieguldot mūsu 
cilvēkos, dabas resursos, veidojot in-
dustriālo kapitālu, vienlaikus nodrošinot 
mūsu ārējo un iekšējo drošību.

Evika Siliņa 
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KOMANDA VIDZEMĒ 

Esmu Iespējamās misijas absol-
vente, skolotāja un starptautisko pro-
jektu vadītāja Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikumā. Mans mērķis ir 
iedvesmot jauniešus Latvijā būt pilso-
niski un sabiedriski aktīviem, veicināt 
skolotāju darba prestiža celšanu, stip-
rināt sabiedriskā labuma NVO nozīmi, 
kā arī izcelt mūžizglītību kā vērtību. Iz-
glītota sabiedrība veido demokrātisku 
un attīstītu valsti, tādu, kurā mēs katrs 
vēlamies dzīvot.

Gulbenes novada domes depu-
tāts kopš 2009. gada. Vairāk nekā 
20 gadus – dienests Zemessardzē. Ir 
uzkrāta pieredze pašvaldībā un Ieslo-
dzījuma vietu pārvaldē. Kļūstot par 
deputātu, lēmumus pieņemšu pēc 
sirdsapziņas, nevis pēc kādas domu-
biedru grupas norādījuma, jo zinu 
vienkāršā darba ņēmēja ikdienu, grū-
tības mainīt lietu kārtību. Es apzinos, 
ka aiz katra mana pieņemtā lēmuma 
ir cilvēks – mana ģimene, vecāki, kai-
miņi un paziņas.

Svarīgākās lietas manā dzīvē ir 
mīlestība pret savu ģimeni un valsti. 
Izglītība, veselība, sports, uzņēmēj-
darbība un strādājošie cilvēki – tās ir 
manas prioritātes nākamajiem 4 ga-
diem. Audzinot gudrus un veselus 
cilvēkus šodien, samazināsim prob-
lēmas rītdien. Slogs uz darbspējīgiem 
cilvēkiem palielinās, grūti laiki uz sa-
viem pleciem vissmagāk jāiznes strā-
dājošajiem. Atbalsts viņiem nesīs vis-
lielāko pievienoto vērtību.

Terēze Stālmane Intars Liepiņš Ojārs Krūmiņš Nr. 22 Nr. 23 Nr. 24

Politoloģe, sabiedrisko attiecību 
speciāliste un Ogres novada patrio-
te. Latvijas nākotne ir cilvēkos, kuri 
vēlas piedalīties sabiedriskajā un 
valsts pārvaldē. Pamats sabiedrības 
ilgtspējīgai attīstībai ir kvalitatīva un 
pieejama izglītība, tāpēc 14. Saeimā 
vēlos strādāt pie pilnīgas pārejas uz 
mācībām valsts valodā, kā arī ieviest 
obligātu vidējo izglītību, iekļaujot arī 
centralizēto eksāmenu kādā no da-
baszinātņu priekšmetiem.

ASV un Apvienotajā Karalistē ie-
gūtā izcilā izglītība politikas zinātnē, 
starptautiskajās attiecībās un Eiro-
pas studijās apvienojumā ar darba 
pieredzi finanšu, tehnoloģiju, uzņē-
mējdarbības jomā, sabiedriskajās 
attiecībās un sabiedriskajā televīzijā 
ir vērtīgs resurss, ko ieguldīt iekļau-
jošas, sociāli atbildīgas, turīgas Lat-
vijas nākotnē. Manas kompetences ir 
jaunuzņēmumu atbalsts, vide, sports, 
saikne latviešu diasporā.

Būvniecības eksperts ar 75 gadu 
profesionālo pieredzi ikdienā strādā 
Rīgas pilsētas pašvaldībā. Viņa dar-
bu tūkstošus apliecina Būvinženieru 
savienības mūža ieguldījuma balva 
un Atzinības krusts. Organizējot strā-
dājošos pensionārus vienotā, kon-
stitucionālās tiesas ekspertu atzītā 
kustībā, atguva pensijām 260 miljo-
nus. Brīvā laikā apceļo pasauli. Mans 
moto – visām tautām, rasēm, ticībām 
dzīvot mierā un saticībā. Dievs. Daba. 
Darbs.

Silvija Reinberga Viktorija Anna Graudiņa Ilmārs Reinholds Drēziņš Nr. 25 Nr. 26 Nr. 27

Tiesību un politikas zinātņu, 
izglītības un vēstures eksperts. 
Jau trešo gadu desmitu – partijas 
darbā.

Gastroenterologs, VIENOTĪBAS 
domes priekšsēdētājs, Ministru pre-
zidenta padomnieks integrācijas 
jautājumos, Ropažu novada domes 
priekšsēdētājas 3. vietnieks. Līdz-
šinējā integrācijas politika Latvijā 
nav bijusi veiksmīga. Mēs esam ļoti 
dažādi, un dažādībā ir spēks, bet 
tikai tad, ja visi runā valsts valodā. 
Dzīvojot Latvijā jau 29 gadus, varu 
apliecināt, ka ikviens, kurš ciena val-
sti, kurā dzīvo, var iemācīties latvie-
šu valodu.

Didzis Šēnbergs Hosams Abu Meri Nr. 28 Nr. 29

Līgatnes tūrisma informācijas cen-
tra un pašvaldības aģentūras “Līgat-
nes kultūras un tūrisma centrs” vadī-
tāja, Gaujas Nacionālā parka klastera 
“Enter Gauja” valdes locekle. Attīstot 
uzņēmējdarbības vidi, jāsekmē eks-
portspējīgu ražotņu izveide laukos, jā-
attīsta radošo industriju centri, radot 
jaunas darba vietas un veicinot soci-
āli ekonomisko vienlīdzību. Ikdienas 
dzīves vide jāveido pieejamāka visiem 
sabiedrības locekļiem.

Esmu savas zemes patriots un 
vēlos, lai dzīvojam modernos un at-
tīstītos novados. Ilgstoši strādājot 
kokrūpniecībā un brīvajā laikā popu-
larizējot videi draudzīgu attieksmi, 
labi izprotu vides dažādības saglabā-
šanas un dabas resursu nozīmi cil-
vēku labklājībā un tautsaimniecībā 
kopumā. Ir jāsaglabā līdzsvars starp 
cilvēka vajadzībām un dabas daudz-
veidību. Zaļā kursa ieviešanai jāatbilst 
iedzīvotāju interesēm.

Manu vecāku paaudzei Latvi-
ja iemiesoja cerību, ka būs darbs un 
iestāsies miers, manai paaudzei – lab-
klājību un vienotību, manu bērnu pa-
audzei tā ir cerība dzīvot dabiskā un 
veselīgā valstī, kurā ikviens var būt 
viņš pats, dzīvot tur, kur vēlas, mīlēt 
to, kuru vēlas, un tiekties uz visaug-
stākajiem mērķiem. Lai piepildītu šīs 
cerības, mums jārīkojas drosmīgi un 
izlēmīgi, jāatrod vienotība un iekšē-
jais spēks.

Santa Jermičuka  Jānis Skulte Guntis Čivčs Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21

Esmu angļu filoloģijas un uz-
ņēmējdarbības vadības maģistre. 
Tulkoju grāmatas, darbojos tūrismā. 
Esmu strādājusi Saeimā un Eiropas 
Parlamentā. Ir jāsamazina NĪN man-
totiem nekustamajiem īpašumiem. 
Jāizbeidz piespiedu nomas attie-
cības starp daudzstāvu māju un 
zemes īpašniekiem. Jānovērš uzņē-
mumu monopolstāvoklis enerģēti-
kas jomā. Jānosaka griesti rēķiniem 
par elektrību un gāzi tik ilgi, līdz 
cenas tirgū krītas.

Esmu Limbažu Bērnu un jau-
niešu centra direktore, 22 gadus 
darbojos izglītības jomā ar pārliecī-
bu, ka izaugsme nav iespējama bez 
izglītotas sabiedrības – no pirms-
skolēna līdz senioram. Strādāšu, lai 
pieaugtu izglītības un pedagogu 
darba prestižs, lai viņu alga pār-
sniegtu 20% no valsts vidējās darba 
samaksas. Ja visi Latvijas iedzīvotāji 
tiks sadzirdēti un viņu problēmas ri-
sinātas, veidosies pozitīvāka dzīves 
telpa un attieksme pret valsti.

Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18Ilze Žūriņa-Davidčuka Baiba Ziedone-Jansone 
Mana aizraušanās ir sports. Lai 

sasniegtu izcilus rezultātus, ir jā-
strādā komandā. Esmu komandas 
spēlētājs, kurš ir gatavs ieguldīt 
smagu darbu kopēju mērķu sa-
sniegšanai, lai Latvija taptu par 
tādu valsti, kurā ikvienam ir iespēja 
īstenot ieceres un sasniegtu mēr-
ķus – pilnvērtīgi dzīvot, strādāt un 
pavadīt brīvo laiku saturīgi. Galvenā 
prioritāte ir izglītības un sporta sis-
tēmas attīstība, atbalsts jauniešiem 
un viņu pedagogiem.

Mārtiņš Neilands 
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NOSKENĒ 
VIEDTĀLRUNĪ 

UN UZZINI 
VAIRĀK JAUNĀS 

VIENOTĪBAS 
MĀJAS LAPĀ.
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Raimonds Čudars,
Salaspils novada domes priekšsēdētājs 

Viktorija Baire,
Ķekavas novada domes deputāte 

Ar pieredzi novados  
    LATVIJAS IZAUGSMEI

Pašvaldības vadītāja darbā esmu vēlreiz un vēlreiz guvis aplieci-
nājumu tam, ka “acis darba izbijās, rokas darba nebijās”. Līdzīgi 
kā mūsu JAUNĀS VIENOTĪBAS cilvēki vienmēr ir bijuši gatavi 

uzņemties atbildību un darīt visgrūtāko darbu valsts attīstībai sa-
režģītākajos laikos, tāpat es esmu darījis un darīšu visu, lai Latvija un 
katrs tās novads attīstītos un cilvēku labklājība augtu.

Arī šajā brīdi nedrīkstam sevi mānīt. Nākamā ziema būs grūta! 
Atbalsts iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā jāpilnveido, lai 
energoresursu cenu bezprecedenta kāpums negrautu mūsu ģimeņu 
labklājību. Īpaša nozīme ir tieši pašvaldību iesaistei un to atbalstam 
krīzes risināšanā.

Saliedēta sabiedrība ir priekšnoteikums izaugsmei. Vienotu po-
litisko nāciju panāksim ar konsekventu likuma par pamatizglītības 
programmas latviešu valodā ieviešanu katrā vispārējās izglītības sko-
lā un pirmsskolā katrā novadā. Tieši tā ir atslēga sekmīgai līdztautie-
šu integrācijai mūsu sabiedrībā.

Mūsu drošība pamatā jābūt tieši mūsu gatavībai iesaistīties – at-
balstam Zemessardzei jākļūst par priekšnoteikumu spējīgu, ekipētu 
un apmācītu valsts pilsoņu radīšanai. Valsts iekšējā drošībā jāiegul-
da vismaz 2,5% no IKP, nodrošinot profesionālu un motivētu iekšlietu 
dienestu darbu un būtisku atalgojuma palielinājumu nozarē.

Mans darbs būs vērsts uz vienmērīgu un sabalansētu visas valsts 
teritorijas attīstību – Latvija nav tikai Rīgā, tāpat kā Rīga nav tikai 
Latvija. Pārdomāts un mērķēts atbalsts reģionālo attīstības centru 
izaugsmei ļaus nodrošināt mūsdienīgu pilsētvidi laukos un apdzīvotī-
bas saglabāšanu arī attālākās valsts vietās.

Kara noziedznieku uzbrukums Ukrainai mūs katru ir ietekmējis 
tieši un personīgi. Esam apzinājuši mūsu vājās vietas un darbu, kas 
priekšā mūsu aizsardzības spēju vairošanai un Ukrainas atbalstam. 
Ikviena iesaiste ir svarīga. Darīsim visu, lai varonīgie Ukrainas karavīri 
varētu justies droši par Latvijā uzņemtajām viņu sievietēm, bērniem 
un sirmgalvjiem. 

Esmu divu dēlu mamma ar maģistra grādu jurisprudencē. Dar-
ba pieredze, sākot no jurista veselības aprūpes sistēmā ar 
izaugsmi līdz iestādes vadītāja vietnieka, pēc tam – domes 

priekšsēdētājas amatam dinamiskajā Ķekavas novadā, ļauj saredzēt 
kopsakarības un rast risinājumus gan ikdienā, gan krīzes situācijās. 
Nav tādu izaicinājumu, kurus nevar īstenot!

Politiskā pieredze man veidojusies caur personisko piemēru un 
iesaistīšanos bērnu vecāku un iedzīvotāju viedokļa aizstāvēšanā Ķe-
kavas novadā, kur pašreiz esmu deputāte. Manā skatījumā tieši caur 
pašvaldībām ir iespēja būt tuvāk un vistiešāk sadzirdēt iedzīvotāju 
viedokli.

Man ir svarīgi, lai ģimenēm būtu pieejami mājokļi, bērniem – kva-
litatīva izglītība, lai spējam laikus nokļūt pie ārsta un īstenot ieceres 
uzņēmējdarbības vidē ar paredzamiem nosacījumiem. Kā prioritāru 
redzu izglītības sistēmas kvalitātes uzlabošanu un uzņēmējdarbības 
atbalstu, kas ir pamati valsts labklājībai.

Pēc 20 gadiem valsti vadīs tie, kuri tagad mācās un studē mūsu 
izglītības sistēmā. Kādu Latviju mēs gribam redzēt pēc 20 gadiem, 
tāda jāveido mūsu skolu, studiju un zinātnes rīcībpolitika šodien.

Vienkāršība un tālredzība darbos ir mans vadmotīvs.

Jaunajai Saeimai un valdībai neatliekami būs jāatbalsta iedzīvotāji energokrīzes pārva-
rēšanai, augstās inflācijas ietekmes mazināšanai. Nekavējoties jāatceļ visi birokrātiskie 
šķēršļi investoriem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem elektrības ģenerējošo jaudu palieli-

nāšanai. Steidzami jāpalielina šo jaudu apjomi, lai pasargātu iedzīvotājus un uzņēmumus no 
milzīgiem cenu pieaugumiem. 

Katrai mājsaimniecībai un uzņēmumam jābūt iespējai uzstādīt saules, vēja elektroģene-
ratorus bez jaudas ierobežojumiem, vietās, kur ir pieejamas tīklu jaudas, dalīties ar saražoto 
elektroenerģiju bez piesaistes konkrētam īpašumam, 1. aprīlī uzkrāto elektroenerģiju nekon-
fiscēt. Latvija spēj nodrošināt sevi ar zaļo siltuma un elektroenerģiju. Ūdens, saules, vēja, bio-
masas, meža koksnes + plantāciju koksnes enerģijas pietiek, lai ar to nodrošinātu valsti un 
nākotnē eksportētu zaļo elektroenerģiju. Atomenerģija nav šodienas energokrīzes risinājums.

Mūsu drošībai jāinvestē modernās, jaudīgās 21. gadsimta aizsardzības tehnoloģijās. Ka-
ravīri jānodrošina ar labāko pieejamo pasaules ekipējumu. Rosinātais aizsardzības dienests 
jāorientē uz iespējami īsu dienesta laiku, kurā valsts aizstāvis tiktu sagatavots intensīvā ap-
mācībā. Pēc obligātā dienesta karavīriem jābūt nodrošinātai regulārai kvalifikācijas celšanai. 
Valsts aizsardzības mācībai jāsākas skolā.

Veselības aprūpē jāiegulda resursi, lai nodrošinātu pieejamību, samazinātu rindas. Ne-
drīkst mazināt slimnīcu skaitu.

Zaļais kurss iedzīvotāju interesēm. Latvija ir zaļa. Mums jākļūst energoefektīviem, jāmazina 
emisijas, bet bez pārspīlējumiem, bez ražošanas un lauksaimniecības apdraudējumiem, bez 
cilvēku dzīšanas energonabadzībā.

Jāveicina reģionu izaugsme, lai cilvēkiem darbs un ienākumi ir sasniedzamā attālumā. 
Beidzot pilnvērtīgi jāsāk izmantot izbūvētais optiskais tīkls.
Latvijas izaugsmes pamats ir aktīvi, patriotiski, izglītoti cilvēki, kuri guvuši augstas kvalitā-

tes izglītību. 

Andrejs Ceļapīters,
Madonas novada pašvaldības deputāts

Esmu darījis un darīšu visu, 
lai Latvija un katrs tās novads 

attīstītos un cilvēku labklājība augtu.

Nav tādu 
izaicināju-

mu, kurus nevar 
īstenot!

Jāveicina reģionu izaugsme, lai cilvēkiem 
darbs un ienākumi ir sasniedzamā attālumā.



Jānis Skrastiņš,
Valmieras novada domes deputāts,
Valmieras novada pašvaldības Civilās aizsardzības un Ugunsdzēsības 

nodaļas vadītājs

Esot dienestā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), sapratu, 
ka mums, ugunsdzēsējiem glābējiem, vēlme palīdzēt cilvēkiem ir asinīs. Esam 
gatavi steigties palīgā, pat saprotot, ka šādi varam apdraudēt savu veselību 
un dzīvību. Lai arī pēc 30 gadu uzcītīga darba dienesta posmu esmu noslē-

dzis, uzskatu, ka varu dot savai ģimenei, draugiem un kaimiņiem, kā arī ikvienam Lat-
vijas iedzīvotājam savas zināšanas un uzkrāto pieredzi iekšējās drošības jomā.

Šis gads iezīmēja, kuras jomas Latvijā esam atstājuši pabērna lomā, domājot, 
ka tādas nelaimes mums šajā gadsimtā vairs nedraud. Bet mūsu kaimiņš atgādinā-
ja, ka miers pasaulē nav nevienam apsolīts. Uzskatu, ka mana līdzšinējā pieredze un 
zināšanas var palīdzēt sakārtot iekšējās drošības jomu, lai esam gatavi ikvienam ap-
draudējumam – vai tā būtu postoša vētra, ilgstošs elektrības pārrāvums vai jebkurš 
cits drauds Latvijai, iedzīvotājiem.

Gribu ticēt, ka saņemtais Viestura ordenis apliecina manu ieguldījumu VUGD 
Vid zemes brigādes attīstībā. Svarīgi, ka esmu pratis un spējis pārliecināt tos, kuri 
savulaik lēma par jaunu ugunsdzēsības depo būvniecību. Bija jādara viss, lai depo 
taptu, turklāt vietās, kur infrastruktūras jomā situācija bija kritiska. 

Lepojos, ka šobrīd Vidzemē no jauna uzcelti jau pieci ugunsdzēsības depo, un 
šis darbs ir jāturpina. Tāpat jāturpina strādā ar pašvaldību un pašu iedzīvotāju izglī-
tošanu civilas aizsardzības jautājumos. Gan 2005. gada vētra, gan maģistrālā gāzes 
vada avārija lika man pieņemt ātrus un, iespējams, nepopulārus lēmumus, lai iedzī-
votāji būtu drošība un viņiem tiktu nodrošināti pamatpakalpojumi. Uzskatu, ka civi-
lās aizsardzības un kopumā iekšējās drošības jomā mums savās mājās vēl ir daudz 
darāmā. 

Zinu, ka ar savu pieredzi varu palīdzēt šo drošību Latvijas mājās sarūpēt. Varu 
un gribu būt daļa no komandas, kas kopīgiem spēkiem sasniegtu mūsu visu kopīgo 
mērķi – drošu Latviju katram no mums, drošības sajūtu katrās mājās.

Agita Zariņa-Stūre,
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 
direktore

Izglītība ir nācijas pamatvērtība. Tā prasa sis-
tēmiskumu, pēctecību, zināmu kārtību, lielus re-
sursus. Mēs vēlamies, lai mums vai mūsu bērniem 
izglītība ir pamatīga, arī mūsdienīga, konkurētspē-
jīga. Izglītības nozare nav ražošana, kurā rezultāts 
redzams uzreiz. Visticamāk, tas ir pēc laika, kād-
reiz – pat ilga laika. Tāpēc, ieviešot jauninājumus 
šajā nozarē, grūti saprast ieguvumus uzreiz, nepie-
ciešams laiks rezultātu izvērtējumam.

Izglītības nozare pēdējos gados pārdzīvojusi 
daudzu jaunu ideju ieviešanu. Jaunais saturs 
un mācīšanās pieeja no pirmsskolas vecumposma 
līdz vidusskolai, digitālo rīku ienākšana procesā ir 
tikai daži. Katru dienu sociālajos tīklos lasām idejas, 
ko vēl vajadzētu, – mācību gada pagarinājumu, 
jaunu mācību priekšmetu ieviešanu u.c.

Nozarē trūkst pamata. Ar to es domāju kārtību 
savā sētā – rūpīgi izstrādāts saturs, ko mācīt, lietu 
skaidrība pedagogiem, kuri realizē procesu visās 
pakāpēs, pēctecīga sadarbība vienai izglītības pa-
kāpei ar otru. Ir idejas, eksperimenti. Daudz runā-
jam par kvalitāti, bet nesakārtojam pamatlietas, lai 
kvalitāte būtu. Daudz ko mainot, eksperimentējot, 
esam pazaudējuši būtiskas lietas – sabiedrības 
uzticēšanos skolai, prestižu skolotāja profesijai un 
vecāku uzticību skolotāju amatam. Pa bedrainu, 
izdangātu ceļu nav viegli braukt…

Mūsdienās jauninājumi ir nepieciešami, ceļš ir 
jābūvē jauns, līdzībās domājot – vispirms sakopj 
ceļam virskārtu un tad klāj jaunu.

Skolotāju cunfte šobrīd ir ļoti sagurusi no stei-
gas, atbildības, neskaidrības. Šis ir pats steidza-
mākais atbalsta jautājums valsts līmenī – palīdzēt 
izglītības realizētājiem, lai ieguvēji būtu izglītības 
saņēmēji. Lai skolēns un skolotājs uz darbu dodas 
ar prieku, lai mācīties ir stilīgi, lai vecāki uzticas 
skolai! Mēs to varam!

Ilze Vergina,
Smiltenes vidusskolas direktore

Iesaistīšanās ikvienā jomā nozīmē zināmu atbil-
dību. Šis laiks visā pasaulē atnācis kopā ar daudziem 
izaicinājumiem. Katram no mums, atskatoties uz 
paveikto, ir kas pārvērtējams. Tikai tā var nonākt pie 
progresīviem lēmumiem. Šajā – strauju pārmaiņu – 
laikmetā daudz ko nāksies mācīties un apgūt atkal un 
atkal no jauna.

Pozitīvi, ka sabiedrība pārmaiņu ietekmē kļuvusi ie-
interesētāka sociāli nozīmīgos procesos. Domājot par 
valsts attīstību un drošību, prioritātei jābūt izglītībai. 
Gan stratēģiski svarīgākajās, gan visās citās jomās, ar 
kuru speciālistiem ikdienā satiekamies, no kuru pras-
mēm un zināšanām lielā mērā esam atkarīgi.

Kā panākt pēdējā laikā tik bieži piesaukto caur-
skatāmību, lai varam uzticēties lēmumiem, ar kuriem, 
iespējams, būs jāsadzīvo vēl ilgi? Manuprāt, šajā ziņā 
vienīgais risinājums ir vienota sistēma gan izglītībā, 
gan medicīnā, gan militārajā un citās stratēģiski svarī-
gās jomās. Sistēmai jāsniedz drošība, tai jābūt loģiski 
argumentētai, vērstai uz izaugsmi, nevis uzspiestai, 
tādai, kas raisa bailes un sabiedrības šķelšanos.

Nu jau 20 gadus strādājot par Smiltenes vidus-
skolas direktori, ik dienu redzu, cik būtiski ceļā uz 
vienotiem mērķiem ir pieņemt un izprast dažādus 
viedokļus, motivēt kopīgiem spēkiem sasniegt labā-
ko, kas attiecīgajā brīdī un situācijā iespējams. 

Ar gandarījumu skatos uz skolas darbinieku, 
bērnu un jauniešu redzējumu un esmu pārliecināta, 
ka mēs ar vienotiem spēkiem nosargāsim nākama-
jām paaudzēm dārgāko, kas mums pieder, – Latviju, 
dzimtās valodas unikalitāti un tīrību, savas tautas 
tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu.

Tajā pašā laikā pasaules notikumu kontekstā 
mēs nedrīkstam arī atpalikt un sastingt, zaudēt 
konkurētspēju un kritisko domāšanu. Valsts attīstī-
bas ceļu redzu sadarbībā ar mūsu jaunajiem speciā-
listiem – izglītotiem, gataviem stāties pretī daudz 
dažādiem izaicinājumiem, ar augstu motivāciju un 
ilgtspējīgiem mērķiem, kuros iekļauta ikviena, jo 
īpaši sabiedrībā visneaizsargātāko cilvēku, labklājī-
ba un attīstība.

Kopt un saudzēt – manuprāt, tas ir būt aktīviem 
un gataviem iesaistīties atbilstoši savām zināšanām 
un rīcības pieredzei. Tikai un vienīgi tā var kaut ko ie-
tekmēt un mainīt. Tādēļ arī šobrīd stāvu uz šī ceļa. 
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IZGLĪTĪBA IR NĀCIJAS PAMATVĒRTĪBA

VARU UN GRIBU BŪT DAĻA
no komandas
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SAULKRASTU NOVADS
Valsts galveno autoceļu 
A2  un A3 pārbūve 
(ceļu pārvadi)

Finansējums:

5 790 621 €
ĀDAŽU NOVADS

Ādažu sākumskolas jaunā 
korpusa būvniecība

Finansējums:

2 554 537 €
JŪRMALA

Jūrmalas 
ūdenssaimniecības 
attīstība

Finansējums:

23 980 094 €

SALASPILS NOVADS
"Salaspils Siltums" pāreja uz 
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu

Finansējums:

2 700 555 €

OGRES NOVADS
Valsts reģionālā autoceļa 
Augšlīgatne – Skrīveri 
posma pārbūve (tilts)

Finansējums:

8 747 591 €

ROPAŽU NOVADS

Valsts galvenā autoceļa 
A2  segas pārbūve

Finansējums:

13 974 816 €
VARAKĻĀNU NOVADS

Valsts galvenā autoceļa 
A12  pārbūve Finansējums:

8 313 738 €
CĒSU NOVADS

„Vidzeme iekļauj” - dažādi pasākumi personu 
ar invaliditāti un bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalstam un 
iekļaušanai sabiedrībā Finansējums:

9 158 961 €

MADONAS NOVADS
Ieguldījumi Baltic Block 
presēto palešu bloku 
ražotnē

Finansējums:

568 953 €

GULBENES NOVADS

Valsts reģionālā autoceļa 
Pļaviņas – Madona – Gulbene 
posma pārbūve 

Finansējums:

7 828 114 €

ALŪKSNES NOVADS
Uzņēmējdarbībai nozīmī-
gas infrastruktūras 
attīstība Alūksnes novadā

Finansējums:

5 000 000 €

SMILTENES NOVADS

Uzņēmuma SIA "VUDLANDE" 
ražošanas tehnoloģiju 
attīstība

Finansējums:

1 199 045 €

VALKAS NOVADS
Ražošanas teritorijas 
izveidošana, atjaunojot 
degradēto teritoriju Valkā

Finansējums:

2 594 281 €

VALMIERAS NOVADS

SIA "Vidzemes slimnīca" 
infrastruktūras attīstība

Finansējums:

7 808 088 €

LIMBAŽU NOVADS

Valsts galvenā autoceļa 
A1 pārbūve 

Finansējums:

9 787 233 €

OLAINES NOVADS

Jaunu ražošanas 
tehnoloģiju ieviešana 
AS "Olainfarm"

Finansējums:

2 230 878 €

SIGULDAS  NOVADS
Siguldas Valsts ģimnāzijas 
un Siguldas 1. pamatskolas 
pārbūve un modernizācija 

Finansējums:

2 850 156 €

ĶEKAVAS NOVADS
Ķekavas  vidusskolas un 
Baložu vidusskolas mācību 
vides uzlabošana

Finansējums:

3 178 193 €

MĀRUPES NOVADS
Starptautiskās lidostas 
“Rīga”infrastruktūras 
attīstība

Finansējums:

11 484 765 €

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/

“Atjaunoti ceļi, skolas, slimnīcas un vēstures pieminekļi. 
Atbalsts uzņēmējiem, zinātniekiem un skolotājiem. 
Sakārtota pilsētvide, apkures sistēmas un ūdenssaimniecība. 
Gandrīz visās dzīves jomās ir jūtams ES fondu ieguldījums 
mūsu valsts attīstībā. Tādēļ ik dienas kopā ar citu Eiropas 
valstu partneriem strādājam, lai šīs jēgpilnās investīcijas 
būtu Latvijai pieejamas arī turpmāk! Ir pieņemts ES 
daudzgadu budžets un izveidots ES atjaunošanas fonds, no 
kurienes Latvijai turpmākajos septiņos gados būs 
pieejami vismaz 10 miljardi eiro. Tas ir vairāk nekā 
iepriekšējā ES budžeta periodā – esam panākuši, ka laikā, kad 
Eiropā faktiski samazinās ES fondu finansējums, Latvijai 
tas pieaugs. Tā ir liela iespēja! Ieguldot šos līdzekļus 
tālredzīgi, varam ievērojami paātrināt mūsu valsts 
ekonomisko izaugsmi.”

INVESTĪCIJAS 
VIDZEMES ATTĪSTĪBĀ

Ints Dālderis,
finanšu ministra padomnieks
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Hosams Abu Meri,
ārsts-gastroenterologs

Pandēmija ļoti asi izgaismoja faktu, kam iepriekš daudzi 
no mums nepievērsa tik lielu uzmanību, kā tas būtu 
pelnījis, – cilvēka veselība un veselības aprūpes sistē-
ma kopumā ir svarīgākas par visu. Viens vīruss apstādi-

nāja visu pasauli, un nevienas valsts – bagātas vai nabadzīgas – 
veselības aprūpes sistēma nespēja tikt gala ar milzīgo slodzi.

Pēdējos četros gados Latvijā veselības aprūpes finansē-
jums palielināts vairākkārt. Covid-19 krīze izgaismoja mūsu ve-
selības aprūpes sistēmas vājās vietas. Piešķirot papildu finan-
sējumu, valdības mērķis bija nodrošināt vajadzīgu un modernu 
aprīkojumu, ko izmantot cilvēku ārstēšanā. Un tas ir iegādāts. 

Tomēr vēl lielāka problēma, kas nemazināsies arī turpmāka-
jos gados, ir mediķu – cilvēku, kuri ārstē pacientus, – trūkums. 
Īpaši asi to izjūt reģionos. Lai motivētu jauniešus mācīties par 
ārstiem, lai nodrošinātu mediķu jauno paaudzi, ļoti svarīgi tur-
pināt palielināt ārstiem, māsiņām un mediķu palīgpersonālam 
atalgojumu, lai tas būtu cienīgs – tāds, kāds ir vidēji Eiropā.

Vienlaikus svarīgi turpināt palielināt finansējumu reziden-
tūras studijām, lai visiem jaunajiem ārstiem būtu iespēja ap-
gūt specialitāti. Patlaban valsts finansē mazāku rezidentūras 
studiju vietu skaitu, nekā ir interesentu par to. Rezultātā daļa 
jauno ārstu dodas uz ārzemēm, kur arī paliek, vai sāk strādāt 
citā nozarē. 

Ja atrisināsim šo, tad nākotnē mums būs vairāk ārstu, iedzī-
votājiem ārstēšana būs pieejama tuvāk dzīvesvietai un rindas 
pie ārstiem samazināsies. Vienlaikus beidzot jāsakārto vienota 
elektroniskā pieraksta sistēma visas Latvijas mērogā, jo patla-
ban bieži viens cilvēks pierakstās vairākās ārstniecības iestā-
dēs, tādējādi pagarinot rindu, bet citiem jāgaida ilgāk. Iedzī-
votājiem jābūt iespējai saņemt ārsta speciālista konsultāciju 
iespējami tuvāk savām mājām.

Vēl viena problēma, ko sāpīgi izjūt daudzi iedzīvotāji, ir me-
dikamentu dārdzība. Jo īpaši tas attiecas uz zālēm, kuras ne-

kompensē. To var risināt, gan veicot apjomīgākus, plašākus 
iepirkumus, gan arī stingrāk kontrolējot tirgotāju godprātīgu 
darbību. Vienlaikus jāturpina paplašināt kompensējamo medi-
kamentu klāstu.

Latvijā ir dažādas gan valsts, gan Eiropas fondu finansētas 
skrīninga programmas, kas ļauj laikus konstatēt saslimšanas. 
Diemžēl šis finansējums netiek apgūts – cilvēkiem trūkst infor-

mācijas par šīm bezmaksas pārbaudēm, daudzi tās vienkārši 
neveic, lai gan tas ļautu izvairīties no daudzām nopietnām sli-
mībām vai laikus uzsākt to ārstēšanu. Gan valstij un pašvaldību, 
gan primārās veselības aprūpes speciālistiem iedzīvotāji jāin-
formē daudz plašāk.

Covid-19 pandēmija nopietni ietekmējusi ne vien cilvēku fi-
zisko, bet arī psihoemocionālo veselību. Šīs ir problēmas, kam ne-
pieciešama profesionāla un sistemātiska ārstēšana, tāpēc jāpa-
lielina valsts finansējums, lai iedzīvotājiem daudz plašāk būtu 
pieejamas psihoterapeitu un psihologu konsultācijas.

Vienlaikus nepieciešams turpināt un daudz plašāk no valsts 
puses runāt un informēt par veselīga dzīvesveida nozīmi – gan 
par smēķēšanas un apreibinošu vielu lietošanas patieso kaitē-
jumu veselībai, gan sabalansēta dzīvesveida un sporta lomu 
dažādu slimību aizkavēšanā. Tas īstenojams gan veselības ne-
dēļās pašvaldībās, gan valsts mēroga kampaņās, bet jo īpaši 
skolās, pasniedzot bērniem veselības mācību.
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KRĪZE MUDINA
meklēt risinājumus

Esmu Vienotības biedrs kopš politiskā spēka dibināšanas. 
Man rūp un ir svarīgas šīs partiju apvienības vērtības, kas ie-
tver man svarīgo atbalstu reģioniem, jo īpaši tas, ka atceras arī 
par nelielām pašvaldībām. Alūksnes novada domē tiku ievēlēts 
2009. gadā un līdz šim, strādājot pašvaldībā, esmu jutis ievēroja-
mu šī politiskā spēka atbalstu novadam – tā iestājas par reģionu 
izaugsmi un labklājību. 

Nozīmīgi, ka partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA politiķi 
individuāli un vīzītēs Ministru kabinetā ir uzklausījuši Alūksnes 
novada iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Sadarbības laikā esam 
saņēmuši atbalstu izglītības iestāžu pārbūvei, ražošanas ēku iz-
veidei. Atbalstot vietējos uzņēmējus, sadarbojoties esam uzlabo-
juši ceļus pagastu teritorijās, uzbūvējuši kultūras centru un bū-
vējam sporta centru, kas ir gadiem gaidīts sporta infrastruktūras 
uzlabojumus. JAUNĀ VIENOTĪBA – partneris, kas ieklausās un 
sadzird reģionu vajadzības.

Esmu pārliecināts, ka JAUNĀ VIENOTĪBA ir spēcīgākais po-
litiskais spēks Latvijā, kam rūp Latvijas iedzīvotāji un valsts, 
tai skaitā reģionu attīstība. JAUNĀS VIENOTĪBAS spēju mērs 
ir valsts vadīšana lokālu un globālu izaicinājumu laikā. Tieši 
grūtībās vislabāk izkristalizējas, kuri cilvēki uzņemas atbildību 
un līderību. 

Latvijas un reģionu attīstībai ir vajadzīgi kompetenti un go-
dīgi cilvēki, savas jomas profesionāļi, kuri iedziļinās un izprot 
iedzīvotāju, uzņēmumu un visu nozaru attīstības vajadzības. 
Ne mazāk svarīga ir JAUNĀS VIENOTĪBAS spējas pozicionēt 
Latviju kā līdzvērtīgu Eiropas Savienības un NATO partneri – 
pārliecinoši paust valsts nostāju un aizstāvēt savas valsts eko-
nomiskās un drošības intereses.

VALMIERAI UN VIDZEMEI atbalsta JAUNĀS VIENOTĪ-
BAS darbu, rīcības un vērtību programmu 14. Saeimas vēlē-
ša nām.

Mums visiem spilgtā atmiņā ir 2018. gada vēlēšanas – tai brīdī 
JAUNĀS VIENOTĪBAS reitings bija kritisks. Nav ko slēpt – aktuāls 
bija jautājums par partijas nākotni kā tādu. Taču partijas cilvēku 
un vērtību kodols pierādīja, ka arī ļoti izaicinošos apstākļos JAU-
NĀ VIENOTĪBA nevairās atbildības un pat spēj augt un attīstīties.

Turklāt Krišjāņa Kariņa līdera prasmes, politiskā pieredze un 
personiskās īpašības ļāvušas šajos četros gados ne vien pras-
mīgi vadīt valdību ar sarežģītiem koalīcijas modeļiem, bet arī 
pasaules mēroga pārbaudījumu priekšā cieņpilni pārstāvēt Lat-
viju uz globālās skatuves.

Ļoti liels prieks, ka Vidzemē un visā Latvijā JAUNĀS VIENO-
TĪBAS kandidātu sarakstus veido cilvēki, kuri zina drēbi. Tie ir 
cilvēki ar bagātu pieredzi pašvaldību, valsts, uzņēmējdarbības 
un citās jomās. Tās ir daudzveidīgas, spēcīgā morālā kodolā 
vienotas komandas ar profesionāļiem, no kuriem katrs var ba-
gātināt Saeimas un valdības darbu ar tālredzību, kompetenci 
un godaprātu.

Tas dod garantiju, ka JAUNĀS VIENOTĪBAS komanda gan 
nākamajā Saeimā, gan valdībā būs līdzvērtīgi varoša gan uz-
ņemties līderību, gan attaisnot Latvijas iedzīvotāju uzticības un 
politisko mandātu.

Jānis Baiks, 
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Dzintars Adlers,
Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

Ar novadu atbalstu

Iedzīvotājiem jābūt ie-
spējai saņemt ārsta spe-

ciālista konsultāciju iespējami 
tuvāk savām mājām.
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Dainis Īvāns,
Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs:

“Kurš gan nav dzirdējis jaunlatviešu tribūna Kron-
valdu Ata mudinājumu “Mosties, celies, strādā!”?  
Pus otra gadsimta laikā tas kļuvis par visu Latvijas at-
modu kredo. Vienkārši un visaptveroši. Ja esi pamodies, 
neslaisties un celies! Ja esi cēlies, strādā! Lai būtu dzīvs, 
patstāvīgs, brīvs. No latviešu tautas piedzimšanas Pir-
majos vispārīgajos latviešu dziedāšanas svētkos līdz 
Neatkarības karam. No okupācijas tumsas līdz Baltijas 
ceļa rītausmai. Valstgriba dzīvot gaismā jāapliecina kat-
rai nākamajai paaudzei. Par to  jābalso katrās vēlēšanās. 
Tāpēc tiesības uz tām esam izkarojuši. Tāpēc pret mūsu 
kopīgo ienaidnieku tagad karo ukraiņi, un mūsu valdība 
viņus godam atbalsta. Tāpēc tik vitāli svarīgi šajās vē-
lēšanās 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 lat-
viešu valoda kā valsts valoda, nacionālā kultūra 
un vispārcilvēciskās vērtības. Manu motivāciju 
turpināt darbu Latvijas un Eiropas politikā VIE-
NOTĪBAS komandā ietekmē arī līdzšinējais par-
tiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA darbs valdībā 
un spēja uzņemties atbildību par valsts vadību 
ļoti sarežģītos apstākļos, ko pēdējos četrus ga-
dus ir nenogurstoši apliecinājis Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš.”

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.

Pēteris Vasks,
komponists:

“Dzīvot brīvā Latvijā, kur skan latviešu valo-
da, kur kopjam savu kultūru un paši varam lemt 
par savas valsts nākotni, nav nekāda dāvana, bet 
smagi izcīnīta vērtība. To īpaši apzināmies, līdz-
pārdzīvojot Ukrainas ciešanām, kad Krievija mēģi-
na ne tikai piesavināties neatkarīgas valsts terito-
riju, bet arī iznīcināt ukraiņu tautu un tās pamat-
vērtības. Mēs, protams, varam justies nesalīdzi-
nāmi drošāk, jo esam ieguvuši sev pilntiesīgu vie-
tu ES un NATO valstu saimē. Tomēr nedrīkstam 
zaudēt modrību, jo tie, kas Latvijai nevēl labu, 
atkal raujas pie varas. Tamdēļ svarīgi ikvienam 
Latvijas patriotam piedalīties vēlēšanās un balsot 
par godprātīgiem, kompetentiem un tālredzīgiem 
cilvēkiem. Tādus cilvēkus es redzu Krišjāņa Kariņa 
vadībā JAUNĀS VIENOTĪBAS komandā.”

Sandra Kalniete ,
Eiropas Parlamenta deputāte:

“Krievijas karš Ukrainā ir kā cunami vilnis, kas 
postoši veļas pāri pasaulei. Krievija ir radījusi militā-
ru, humānu un ekonomisku krīzi. Kara ēna, kas klājas 
pār Eiropu, ietekmē un maina mūsu ierasto dzīvi, tā 
izvirza jaunus pašaizliedzības 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 Ukrainā. Nav 
iespējams šo smagumu uzreiz apturēt, taču Krišjāņa 
Kariņa vadībā valdība ir strādājusi gudri un pašaizlie-
dzīgi. Mēs negribējām pieļaut un neticējām, ka karš 
sāksies, tomēr Kariņa valdība lēma sūtīt Ukrainai iero-
čus vēl pirms 24. februāra, un Latvija kļuva par vienu 
no pirmajām valstīm, kas to izdarīja. Jo mēs apzinā-
mies, ka tur, Ukrainā, karavīri un civiliedzīvotāji mirst 
arī par Latvijas brīvību un neatkarību.”

HORIZONTĀLI. 
2. Ikgadējs festivāls, kurā 2022. gadā pie DJ pults stājās JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķe Inese Lībi-

ņaEgnere. 8. Iesauka, kas ar Ausmas Kantānes svētību savulaik bija pielipusi JAUNĀS VIENOTĪBAS poli-
tiķim Valdim Dombrovskim. 10. Pilsēta, kuras domi vairāk nekā 20 gadu vadīja JAUNĀS VIENOTĪBAS po-
litiķis Leonīds Salcevičs. 11. Pilsēta, kurā dibināta Latgales partija, viens no JAUNĀS VIENOTĪBAS sadar-
bības partneriem. 12. Tēlnieka Ivara Drulles darināts priekšmets, ko 2021. gadā Finanšu ministrijai uzdā-
vināja JAUNĀS VIENOTĪBAS finanšu ministrs Jānis Reirs. 13. Plašsaziņas līdzeklis, kurā pirmā darbavieta 
bija JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķim Edgaram Rinkēvičam. 15. JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis, kurš divas 
reizes ieguvis titulu “Gada Eiropas cilvēks Latvijā”. 18. Novads, kura domes priekšsēdētāja amatu, kopš 
2009. gada ieņem JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis Raimonds Čudars. 19. JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķe, 
grāmatu Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos un Prjaņiks. Debesmannā. Tiramisu. autore. 20. Mediju grupa, 
kuras ilggadējs priekšsēdētājs bija JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis Arvils Ašeradens. 21. Pabeidziet, par 
Gada spārnoto teicienu 2010 atzīto Valda Dombrovska asprātību: “Krāniem un buldozeriem jāstrādā…”. 
22. JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis, kurš 1992. gadā nodibināja Latvijas Ārpolitikas institūtu un bija pirmais 
tā direktors. 23. Sarunvalodā izmantots vārds, kādā mēdz dēvēt vēlēšanu saraksta līderus.

VERTIKĀLI. 
1. Valsts, kuras teritorijā dzimis JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis Hosams Abu Meri. 2. JAUNĀS VIE-

NOTĪBAS politiķis, Saeimas futbola komandas kapteinis. 3. JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis, Rīgas do-
mes priekšsēdētāja vietnieks. 4. JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķe, kura 2018. gadā debitēja daiļliteratū-
ras žanrā ar autobiogrāfisko skiču grāmatu Misija Latvijai. 5. Sporta veids, kuras Latvijas federācijas 
viceprezidenta amatu ieņem JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis Olafs Pulks. 6. JAUNĀS VIENOTĪBAS po-
litiķe, viena no Eiropas Parlamenta deputātiem. 7. Zinātne, kurā JAUNĀS VIENOTĪBAS politiķis Arturs 
Krišjānis Kariņš ieguvis doktora grādu. 9. Viens no vārdiem, kas minēts JAUNĀS VIENOTĪBAS 14. Saei-

mas vēlēšanu sauklī. 13. Pseidonīms 
dzejniekam, kurš Latvijas starpkaru 
periodā ieņēma to pašu ministra 
amatu, ko JAUNĀS VIENOTĪBAS 
politiķis Kārlis Šadurskis ieņēma 
divās atjaunotās Latvijas valdībās. 
14. JAUNĀS VIENOTĪBAS deputā-
tu skaits Eiroparlamentā. 16. Vārdu 
autors dziesmai, kura jo projām ir 
vienīgā, kas latviski izpildīta Eirovīzi-
jas konkursa finālā. 17. Viena no krā-
sām, kas redzama JAUNĀS VIE NO-
TĪBAS logotipā.
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ATRISINĀJUMS
HORIZONTĀLI. 2. Lampa. 8. Lācītis. 10. Jēkabpils. 11. Preiļi. 12. Portfelis. 13. Radio. 15. Dombrovskis. 
18. Salaspils. 19. Kalniete. 20. Diena. 21. Lidostā. 22. Lejiņš. 23. Lokomotīve. 
VERTIKĀLI. 1. Libāna. 2. Latkovskis. 3. Ķirsis. 4. Vaidere. 5. Futbols. 6. Kalniete. 7. Valodniecība. 
9. Godaprāts. 13. Rainis. 14. Divi. 16. Račs. 17. Zaļš.

Krustvārdu mīkla

1. OKTOBRĪ IZDARI ATBILDĪGU IZVĒLI
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Apmaksā partīju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA. Tirāža: 227 000


