
Gudra, efektīva un sabiedrības vaja dzī bām 
un interesēm pakārtota valsts un pašvaldību 
pārvalde, kurā katrs uzņemas atbildību par 
savu darbu ir mūsu kopējais mērķis.

Valsts un pašvaldību iestādēm ir jākalpo 
sabiedrībai. Tām nevar būt citi mērķi.  Viena 
no lielākajām problēmām, ar ko saskaras 
Lat vijas iedzīvotāji un uzņēmēji, ir iestāžu 
un ministriju atrakstīšanās, nespēja atrisināt 
konkrēto problēmu pēc būtības, nespēja pa
līdzēt, nevēlēšanās uzņemties atbildību. Tas 
ir jāmaina! Valsts un pašvaldību iestādēm ir 
maksimāli jāspēj rast risinājumu konkrētai 

2017.g. pēc veiksmīga starta pašvaldī
bu vēlēšanās Liepājā biedrība liepājnieki 
nolēma turpināt sadarbību ar Latvijas Re
ģionu Apvienība arī uz Saeimas vēlēšanām, 
noslēdzot sadarbības līgumu un deleģē
jot divus savus biedrus: Liepājas vicemēru 
Ģirtu Kronbergu un uzņēmēju Gunti Ču
kuru startam Saeimas vēlēšanās. Noslēgta
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Liepājas pilsētas domes deputāts, 
LSEZ valdes priekšsēdētājs, biedrības 
liepājnieki vadītājs

VieDoKĻi

iNTeRViJA

Par politiķi neesat kļuvis, nākdams no ierēdņu 
vidus, kā tas bieži Latvijā ierasts, bet nākat 
no organizācijas, kas pārstāv uzņēmēju inte-
reses. Kāpēc pērn, pirms pašvaldību vēlēša-
nām, iesaistījāties politikā un kāpēc mainījāt 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
(LTRK) Liepājas nodaļas vadītāja krēslu pret 
Liepājas domes vicemēra krēslu?

Nav tā, ka tikai šo pusotru gadu darbojos 
domē, politikā esmu jau no 90.tajiem gadiem. 

Vienīgi iepriekš biju koncentrējies uz ekonomis
ko politiku, jo skaidrs, ka tā ir pati galvenā joma, 
kas dod darbavietas, kas valstī ienes svaigu 
naudu, ja uzņēmējs eksportē savu produkciju.

Divdesmit gadus, no 1998. gada, es Lie
pājā strādāju kā LTRK vadītājs. mēs redzējām 
katru kravu, kas gāja caur Liepāju, apstipri
nājām dažādus eksporta sertifikātus, risinā
jām visas problēmas ar ieņēmumu dienes
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biedrība liepājnieki Latvijas Reģionu Apvienības 13. Saeimas deputātu 
kandidātu Kurzemes sarakstā kā savu līderi izvirzījusi Liepājas domes 
priekšsēdētāja vietnieku investīciju un tūrisma jautājumos ĢiRTU KRoNbeRGU. 
cilvēku, kurš nāk no kārtīgas liepājnieku dzimtas un ar savu līdzšinējo darbu  
un stāju ir apliecinājis, ka spēj domāt, spriest un lemt.

jā līgumā esam vienojušies par kopējiem 
galvenajiem mērķiem – cilvēks ir absolūtā 

pamatvērtība, ģimene – laulība starp vīrieti 
un sievieti – valsts prioritāte, stipra nacionā
lā identitāte un kristīgās vērtības veselīgas 
sabied rības un atbildīgas politikas pamatā.

Šobrīd Latvijas politikā valda jukas, kad 
vecās, pieredzējušās partijas savas augst
prātības un iedomības dēļ zaudē vadošās 
pozīcijas, un radušās vesela virkne jaunu 
partiju, kas izmanto šo vēlētāju apjukumu 
un raujas pie varas, izmantojot klaju, pat 
destruktīvu populismu, sasolot ātri panākt 
tādus rezultātus, kas nav izdevies pēdējos 
25 gados kopā ņemot vai solot izdarīt to, 
kas pat fiziski  nav iespējams. Arī partiju un 
deputātu kandidātu savstarpējie apvainoju
mi un nomelnošana šovasar nogur dinājuši 

līdz apnikumam. Tāpēc savu un biedrības 
liepājnieki izvēli sadarboties ar partiju ap
vienību LRA redzu kā vienīgo pareizo un 
atbildīgo soli. LRA nav iesaistījusies savstar
pējos kaš  ķos, bijusi mērena ar vairāksolīša
nu, saprotot, ka solījumiem jābūt realizēja
miem, netiek uzturēta no bagāto oligarhu 
naudas, nebarojas no valsts pasūtījumiem 
un vienmēr pārstāvējusi mūs reģionos dzī
vojošos pilsoņus, jo arī paši nāk no šejienes!

mēs LRA, atšķirībā no citām partijām, 
esam skaidri definējuši, ka nesadarbosimies 
ar  Latvijas Krievu Savienība un Saskaņas cen
tra partijām. Lai pasargātu Latvijas neatkarī
bu un brīvību, es un mana ģimene 6. oktobrī 
balsosim par Latvijas Reģionu Apvienību.

problēmai, mazinot birokrātiskos procesus.
Valsts augstākās amatpersonas un ie rēd ņi 

nedrīkst būt politiskās vienošanās jau tājums. 
ierēdniecībai ir jābūt apolitiskai. Šis jautājums 
būtiski kavē valsts pārvaldes efektīvu darbību. 
Līdz ar ko ir jāmaina ministriju, lielāko un 
valstij svarīgāko iestāžu vadītāju iecelšanas 
kārtība. Vienlaicīgi ir jāstiprina augstākās un 

vidējās ierēdniecības profesionalitāte. 
Vēl viena no galvenajām problēmām ir Lat

vijas reģionu, lauku iztukšošanās, kas savukārt 
nozīmē skolu slēgšanu, iedzīvotāju mobilitā
tes samazināšanos, kvalitatīvas infra struktūras 
pieejamības pasliktināšanos, veselības aprū
pes pasliktināšanos un virkni citu problēmu. 
Tā ir runga ar diviem galiem. 

 Kā mēs to plānojam novērst? Latvijas re
ģionu attīstība ir jābalsta uz jaunu, 21. gad
simta vajadzībām atbilstošu un pieprasītu 
lauku attīstības redzējumu, un reālu rīcības 
plānu. Lai apturētu Latvijas lauku iztukšoša
nos un līdzvērtīgu reģionu attīstību, uzskatu, 
ka stratēģiski svarīgi ir atbalstīt mazās un vi
dējās lauku saimniecības, veicināt jaunu saim
niecību veidošanos un nostiprināšanos Latvi
jas laukos, veicināt un atbalstīt jaunu cilvēku, 
jauno ģimeņu ienākšanu nozarē, radīt atbalsta 
instrumentus bioloģiskās pārtikas audzētājiem 
un izstrādāt jaunus finanšu instru mentus, pie
mēram krājaizdevu sabiedrību formā,  mazo 

un vidējo saimniecību atbalstam. 
eiropas Savienības kopējā lauksaim nie

cības politika pēc 2020. gada paredz atbal
stu maziem un vidējiem lauksaimniekiem, 
kā arī par prioritāti izvirzījusi – padarīt nozari 
pievilcīgu gados jaunajiem lauksaimnie
kiem un palīdzēt viņiem izveidot noturīgu 
uzņēmējdarbību. Tiek paredzēti virkne at
balsta pasākumu. 

Tāpēc vēlos uzsvērt, ka šobrīd ir akūti 
svarīgi būt gataviem spēt izmantot eiropas 
Savienības lauksaimniecības politikas instru
mentus un iespējas pēc 2020.gada. ir pēdē
jais brīdis noteikt mūsu lauku attīstības virzie
nus un izstrādāt rīcības plānu. Un tā būs viena 
no Latvijas Reģionu Apvienības prioritātēm 
jaunajā Saeimā.

Lauksaimniecība, manuprāt, veicinās ne 
tikai ekonomisko attīstību, bet arī  arī soci
ālo un kultūras dzīvi. Uzskatu, jo stiprāki būs 
mūsu reģioni, jo stiprāka būs Latvijas valsts 
un mūsu identitāte.



tu, muitu, robežkontroli un sanitārajiem 
dienes tiem. Savā laikā dažādos dienestos 
diezgan nopietni esam izķēruši tos, kuri 
kaut kādu subjektīvu iemeslu dēļ kavēja 
uzņēmējus. Pie sava galda kamerā esmu 
bijis miertiesnesis pat lielu uzņēmumu sav
starpējos strīdos, gandrīz vai pēdējā instan
ce, kur tos atrisināt, lai nebūtu jāiet uz tiesu.

Divdesmit gadu laikā, kopš es darbojos 
LTRK, bijām izveidojuši komplektu, kas no
sedza visu uzņēmējdarbības sektoru. Sākot 
ar jauniem uzņēmējiem – mēs bijām dibi
nātāji Kur zemes biznesa inkubatoram, kurš 
atšķirībā no daudziem citiem tajā laikā dibi
nātājiem privātajiem biznesa inkubatoriem, 
joprojām aug un attīstās. mēs bijām pirmie 
valstī, kas visās skolās Liepājā ieviesa skolēnu 
mācību uzņēmumu programmu, kas šobrīd 
darbojas jau piekto gadu. mēs panācām 
vienošanos ar pašvaldību par nopietnāku 
atbalstu mazo un vidējo komercsabiedrību 
projektu konkursam, kurš līdz tam bija tikai 
tik daudz, lai neteiktu, ka nebija vispār. Šā
dam instrumentam ir jābūt, lai vietējie jaunie 
uzņēmēji redzētu, ka viņu idejas šeit intere
sē. Šogad atbalsta summa sasniedza 100 000 
eiro, un es joprojām uzskatu, ka tas ir par maz. 

Skolēnu mācību uzņēmumi, inkubatori, 
lie lie uzņēmēji, Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūras  (LiAA) pārstāvniecības, Latvijas vēst
niecības ar ekonomiskajiem pārstāvjiem, mūsu 
kolēģi tirdzniecības un rūpniecības kamerās 
visā pasaulē – tie visi ir vienota uzņēmējdarbī
bas procesa elementi, kurus pārvalda LTRK. 
Jūr malas parka bērnu laukumā ir jauns apska
tes objekts – globuss, kurā redzami Liepājas 
uzņēmēji pasaules tirgos, un liela daļa no šiem 
projektiem vismaz daļēji ir bijuši saistīti ar LTRK.

Krēsls man nekad nav bijis svarīgs – mans 
amats vienmēr ir bjis saistīts ar sakāmvārdu: 
vilku baro kājas. Arī šobrīd, vicemēra amatā, 
kabinetā esmu, bet ļoti maz. man nekā gata
va nebija, kad sāku strādāt pie investīciju un 
tūristu piesaistes. Nebraukāju pa investīciju 
forumiem, bet strādāju ar cilvēkiem, kuri pār
zina uzņēmumu vajadzības un intereses, un 
mēģinu šīs vajadzības izprast un nodrošināt. 
Gan austrumos, gan rietumos. es esmu tas, 
kurš fiziski brauc pie viņiem, runā, pārliecina, 
aicina šurp, izvadā, pastāsta, parāda. būtībā 
daru to pašu, ko strādādams LTRK, tikai ar 
mazliet citādākām pilnvarām. Tirdzniecības 
kamerā man nebija tāda uzdevuma, piesaistīt 
investīcijas tieši Liepājai. Šobrīd es rādu tikai 
un vienīgi Liepājas priekšrocības un pārlie
cinu par to, ka ir jāinvestē tieši šeit  Liepājā.

Svaigas investīcijas nāk lēnām un arī atdod 
sevi un kļūst redzamas lēnām. Lai uzņēmums 
eiropā vai kāds globālā tirgus spēlētājs pie
ņemtu lēmumu nosēdināt uzņēmumu tieši Lie
pājā un veiktu lielus ieguldījumus, ir jāsakrīt ļoti 
daudzām lietām. ir vairāki ļoti labi projekti – gan 
no Vācijas, kas saistīts ar metālapstrādi, gan no 
Ukrainas – saistīts ar lauksaimniecības produk
tu eksports, gan divi no baltkrievijas, ar kuriem 
esam tikuši vistālāk. Viens projekts, liela tirdznie
cības uzņēmuma platforma un pārstāvniecība 
Liepājā, jau apstiprināts baltkrievijas valdībā, 
otrs – baltkrievi jau nodibinājuši šeit, Liepājā, 
savu uzņēmumu. Septembrī angļu kompānija 
paziņos par savu ienākšanu Liepājā. Strādāju arī 
pie vairākiem kurortoloģijas projektiem. esmu 
pats atvedis uz Liepāju nopietnus šīs nozares 
spēlētājus no Vācijas, Skandināvijas, Austrijas, 
kuri ir apliecinājuši savu interesi. Vienam nepatīk 
šā brīža cenu burbulis celtniecībā, bet cits sola, 
ka pavasarī jau sāks būvniecību. Taču Liepājā ir 
vieta vēl daudziem šīs nozares uzņēmumiem.

Kas darīs jūsu iesākto investīciju piesaistes 
darbu, ja tiksiet ievēlēts Saeimā?

Ja mani ievēlēs Saeimā, mana prioritāte 
būs strādāt pie tā, lai paaugstinātu Latvijas 
uzņēmumu ārējās ekonomiskās spējas caur 
vēstniecībām. mums ir ļoti labas vēstniecī
bas, kurās profesionāli strādā, bet es arī zinu, 
kā to dara citu lielo valstu vēstniecības, eko
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nomikas un ārlietu ministrijas, un mums vēl 
ir daudz, ko darīt. Vispirms ir jābūt mugur
kaulam, un ir jābūt precīziem uzdevumiem.

Esat idejas autors patriotiskā tūrisma  
attīstībai Liepājā.

Liepāja ir vienreizēja vieta, kurā koncen
trēts tik daudz objektu un stāstu par brīvī
bas cīņām, par to, kā pirms simts gadiem 
veidojusies mūsu valsts, par tās pamatiem, 
par Lāčplēša ordeņa kavalieriem, kuru 
tik daudz šajās cīņās ir dzimis tieši šeit, ka 
mums tas ir jārāda, jāstāsta visu vecumu 
jauniešiem viņiem saprotamā valodā. Visas 
militārās un patriotiskās organizācijas, to
starp jaunsargi, zemessargi, Karostas cietu
ma komanda, ir iesaistījušajās šajā projektā, 
un šobrīd Liepājā ir vairāk nekā 17 objektu, 
kurus izmantot gan veidojot dažādus tūris
ma maršrutus, gan citus, aktīvus un interak
tīvus tūrisma piedāvājumus. Turklāt mums ir 
ko stāstīt visdažādāko tautību cilvēkiem, jo 
brīvības cīņās bija iesaistīti ne tikai latvieši, 
bet arī krievi, ebreji un citu tautību cilvēki.

Jūsu tēvs Vilnis Kronbergs, kādreizējā 
Liepājas pedagoģiskā institūta, tagad 
Liepājas Universitātes Mūzikas katedras 
vadītājs, koru un ansambļu diriģents, 
Liepājā pazīstams, cienījams un mīlēts 
un cilvēks, kuram dzimšanas dienu rītos 
bijušie audzēkņi joprojām zem mājas 
logiem velta muzikālu sveicienu,  pirms 
pašvaldību vēlēšanām vienmēr bija 
redzams jums blakus visos biedrības 
liepājnieki sarīkojumos. Kā jūsu dzimta un 
ģimene uzņēma jūsu iesaistīšanos politikā 
un kļūšanu par Liepājas vicemēru? 

Lēmumu startēt gan pašvaldību, gan ša
jās vēlēšanās es ļoti nopietni saskaņoju ar 
savu ģimeni – sievu un bērniem, jo ģimene 
man ir pirmajā vietā. Viena lieta, ka mūsu 
komanda un partneri pārliecināja mani, ka 
ir jāstartē, taču bez ģimenes akcepta es to 
nebūtu darījis. Viņi mani atbalsta, bet arī 
ļoti labi zina, ka Latvijas politika nav nekā
da tīrā un, ja kāds grib kaut ko būtiski mainīt 
un kādam pāriet ceļu, tad, ja arī nevar neko 
atrast, tad izdomā visādas melnas lietas. 
mani gan vairāk uztrauc, ko vecāki un mana 
ģimene saka, jo tā ir mana lielākā vērtība.

Pastāstiet mazliet par savu ģimeni.
man ir trīs bērni, dēlam palika 17 gadi, 

meitām ir 13 un astoņi. mani bērni seko līdzi 
visam, kas notiek, arī manām politiskajām akti
vitātēm. Sieva ir pilnas slodzes mamma mūsu 
bērniem, ņemot vērā, ka vīrs gandrīz nekad 
nav mājās. Viņa ir mans vislielākais atbalsts.

Par dzimtu runājot, esam vismaz trijās 
paaudzēs tīri liepājnieki – gan no mammas, 
gan tēta puses. mammas tētis visu mūžu ir 
veltījis Tosmares kuģu remonta rūpnīcai – 
no 20.tajiem gadiem, kad viņš sāka strādāt, 
līdz pat 1985.gadam, kad aizgāja pensijā 
kā galvenais grāmatvedis. esmu daudzas 
stundas pavadījis šajā rūpnīcā, tāpēc viss, 
kas tur notiek, man ir ļoti svarīgs, arī paš
reizējais maksātnespējas process. bērnībā 
dzīvoju pie vecvecākiem, jo viņi bija ļoti 
tuvu skolai. Vectēvs man mācīja fiziku, ma

temātiku, valodas, ome – bioloģiju, ķīmiju, 
krievu valodu, literatūru. mana mamma visu 
mūžu bijusi skolotāja, tēvam vienīgā darba 
vieta viņa mūžā bijusi tagadējā Liepājas 
Universitāte. mani jaunākie brāļi arī saistīti 
ar Liepāju – Vilnis, kurš no mums pāragri aiz
gāja, izveidoja un 15 gadus vadīja Jelgavas 
tipogrāfijas filiāli Liepājā, otrs brālis, māris, ir 
zobārsts, bet pati jaunākā – māsa – pēc vai
rākiem ekonomikas ministrijā nostrādātiem 
gadiem, šobrīd ar ģimeni dzīvo Nīderlandē.

Latvijas Reģionu Apvienības intereses 
saistās ar reģionu attīstību. Kādu redzat 
reģionu nākotni, pašvaldību lomu, vai ir 
nepieciešamība pēc to skaita samazināju-
ma, respektīvi, pašvaldību reformas?

brīvā tirgus apstākļos biznesa vidi nevar 
ierobežot ne pilsētas, ne ciema, ne valsts 
robežās, vienīgais, ko var – sniedzot dažā
da veida atbalstu, radīt tik konkurētspējīgu 
klimatu, lai bizness šeit var attīstīties un lai 
šeit var izaugt augstvērtīgi produkti ar pie
vienoto vērtību. manuprāt, Liepājai šajā 
ziņā ir priekšrocības, salīdzinot ar Rīgu. Ārī 
ārpus Rīgas notiek ļoti daudzas interesantas 
lietas, reģioni ir ļoti spēcīgi un reģionālie 
uzņēmēji ne ar ko nav sliktāki par rīdzinie
kiem. Nav jau tā, ka viss notiek tikai Rīgā.

Par reformu runājot, ir jāizvērtē visi par 
un pret, bet es ne īpaši atbalstu šīs matemā
tiskās reformas, jo reformas taisa tikai cilvē
ki, un ne vienmēr viņi saņem pilnvērtīgu un 
patiesu informāciju par situāciju reģionā. 
Reģionus nedrīkst pārpumpēt uz Rīgu. Jo 
Rīga ir tikai pēdējā pietura pirms aizlidot 
vēl tālāk. Reģionos cilvēki ir tuvāk zemei, un 
mēs Reģionu Apvienībā sakām, ka lauki ie
nāks pilsētā. Un tā tas arī būs. bet, lai reģio
nos paliktu dzīvība, to attīstība ir ļoti svarīga.

Kādi vēl jūsuprāt varētu būt svarīgākie  
darbi, kas jāpaveic 13. Saeimai?

man pats svarīgākais ir, lai tie, kas šeit 
ražo nodokļu naudu, darbavietas un labus 
produktus, lai tie justos pēc iespējas labāk. 
Tas nozīmē, ka daudzas lietas – birokrātiju, 
kontroles mehānismus un attieksmi pret 
uzņēmējiem ir jāvienkāršo. Tik vienkārši!

es gribētu, lai nav no rīta jāceļas ar domu: 
diez, ko tie simts atkal ir izdomājuši, bet ar – 
diez, ko tie simts ir vienkāršojuši, lai mums 
atkal palīdzētu. manuprāt nodokļu uzskaites 
un grāmatvedības sistēmai tieši mazajiem uz
ņēmējiem ir jābūt kā ceļu satiksmes noteiku
miem, lai katrs pats var tikt ar to galā. Lai nav 
jāmaksā pa labi un pa kreisi, un paralēli jāuz
traucas, ka pie tevis atnāks no ieņēmumu Die
nesta un nolasīs lekciju. izdarām to visu vien
kāršāk! Ļaujam strādāt tiem, kuri paši sevi, savu 
ģimeni, un iespējams, vēl kādu darbinieku no
drošina un nerada nekādus izdevumus valstij.

man svarīgi ir arī, lai šeit ienāk un nosta
bilizējas inovatīvie uzņēmumi. Tas nozīmē, ka 
tiem ir jārada pēc iespējas plašāks atbalsta 
instruments, kas palīdzētu startēt uzņēmējdar
bībā. man šķiet, ka labs piemērs mums tam ir 
Altum, kas ir valsts attīstības finanšu institūcija.

Vēl kas ir svarīgi – lai reģioni attīstītos, ta
jos ir jārada reģionālās krājaizdevu sabiedrī
bas. bankas, kuru lobēšana ir neadekvāti lie

la, ir izgājušas no reģioniem pilnībā – laukos 
nav pat bankomātu. Krājaizdevu sabiedrības 
ir sena tradīcija, labs un drošs norēķinu un 
kreditēšanas veids ārpus lielajiem centriem.

Politikā nevar iztikt bez kompromisiem.  
Cik tālu esat gatavs iet?

mani var apmuļķot – vienreiz, bet nekad 
nebūšu konfliktā ar savu sirdsapziņu. Vien
mēr esmu teicis: ja tipisks politiķis ir tas, kurš 
pasaka vienu, bet izdara kaut ko citu, tad es 
negribu būt politiķis. Taču zinu, ka var būt 
arī citādi. Pazīstu nopietnus vācu, skandi
nāvu politiķus, kas ir idejas cilvēki, un esmu 
redzējis, kā viņi strādā. Viņi nemeklē kom
promisus. Par ko tad ir kompromiss? Ne jau 
par ideju, par naudu, kas tiek novirzīta vienai 
vai otrai idejai. Ja mēs atteiksimies no šāda 
domāšanas veida, nebūs vajadzīgs kompro
miss. Tā mēs šobrīd lielā mērā jau strādājam 
pašvaldībā – nav svarīgi, kam pieder ideja, 
nevienam nav īpašas priekšrocības. Ja vie
tējais uzņēmējs ir piedalījies konkursā, tad 
viņš ir saņēmis godīgu attieksmi, jo tiek 
izvērtēta ideja, nevis viņš pats. es noteikti 
iestāšos par reģiona uzņēmēju, bet, ja kā
dam no malas būs labāks piedāvājums un 
viņš uzvarēs iepirkumā, tad tā tam ir jābūt. 

Politiķu maizīte esot spēja sarunāties un 
sadzirdēt cilvēkus. Vai jums piemīt šī spēja 
un vai praktizējat to savā pašreizējā darbā 
pašvaldībā?

Piekrītu, ka spēja sarunāties un sadzirdēt 
cilvēku ir prasme, kurai jāpiemīt jebkuram 
labam politiķim. Pieņemšanas laiki man nav 
tikai katru otrdienu pulksten 10.20, mans te
lefons un epasts ir pieejams ikvienam jeb
kurā laikā. es tiekos ar dažādiem cilvēkiem, 
un viens kādreizējais darījumu partneris 
mani nosaucis par vecāka gadagājuma cil
vēku psihologu. Uztveru šo kā komplimentu, 
jo man tas parāda, ka spēju ieklausīties. Šo 
prasmi esmu attīstījis strādājot ar uzņēmē
jiem Tirdzniecības un rūpniecības Kamerā.

Ja problēma ir vienam, tad tā ir viena cil
vēka problēma. bet ja par vienu un to pašu 
problēmu runā vairāki, tad tā jāceļ augšā un 
jārisina. Piemēram, tā atrisinājām tā saukto 
„kotlešu naudu” – ka uzņēmējs drīkst apmak
sāt savam darbiniekam pusdienu naudu, kas ir 
divi eiro dienā, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī.

Kā mainīt attieksmi pret politiķiem,  
kuri pēc iedzīvotāju domām kandidē  
sava, nevis valsts labuma dēļ?

Ja es gribētu to darīt sava labuma dēļ, tad 
es mierīgi varētu neko nemainīt un turpmā
kos trīs gadus palikt tur, kur esmu, nevis riskēt 
ar ievēlēšanu vai neievēlēšanu Saeimā. Taču 
es to daru tāpēc, ka uzskatu, ka var ko būtiski 
mainīt, un gribu ar savu darbu to pierādīt. 

Tas, kas man nepatīk un ko esmu Saeimā 
ievērojis, ir attieksme vienam pret otru. Tā 
nav inteliģenta. Deputātus, kas pazemo citus 
un neieklausās otrā, man grūti nosaukt par 
tautas pārstāvjiem. Jāstrādā kā komandai, 
simts cilvēku vienībai, nevis kā indivīdiem.

Nāk prātā Vinstona Čērčila teiktais, ka  
politiķi domā par nākamajām vēlēšanām,  
bet valstsvīri par nākamajām paaudzēm.  
Jūsuprāt kādam jābūt Saeimas deputātam – 
politiķim vai valsts vīram?

Deputātam jābūt atklātam, godīgam un 
pieejamam. Valstsvīra cienīgam. Tādus es at
balstu un atbalstīšu arī, tad, ka nebūšu Saeimā. 

Uzskatu, ka par valstsvīru var izaugt ti
kai spēcīgā vidē. Nevar būt viens kā pirksts 
ar tirliņiem apkārt, kas rauj katrs uz savu 
pusi. ir jāspēj ap sevi vienot līdzīgi domā
jošos, ar līdzīgām vērtībām un uzskatiem. 

esmu vecs bursis, korporācijas Philyro
nia biedrs kopš 90.to gadu sākuma. Kor
porācija ir mūža organizācija. Tajā ir mans 
tēvs, esmu es un tūlīt būs arī mans dēls. Tā ir 
brālība ar ļoti spēcīgu ētikas kodeksu, ar ne
rakstītiem likumiem, kas bieži vien ir daudz 
svarīgi par formāliem aizliegumiem. Domā
ju, ka tieši šī pieredze brālībā man ir devusi 
tos resursus un ielikusi tās vērtības, lai es 
bū tu ne tikai politiķis, bet labs valstsvīrs.

Turpinājums no 1. lpp. 
intervija – ĢIRTS KRONBERGS:  
BŪT VALSTSVĪRA CIENĪGAM
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GUDRA UN EFEKTĪVA VALSTS PĀRVALDE, KUR KATRS PERSONĪGI ATBILD PAR PAVEIKTO

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES LĪMEŅA PAAUGSTINĀŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA

PROGRAMMA 
13. SAEIMAS VĒLĒŠANĀM

Efektīvs un savlaicīgs pašvaldībām 
paredzēto ES struktūrfondu sadalījums. Kritēriji:
          jaunu darba vietu veidošana,
          uzņēmējdarbības veicināšana,
          projektu ilgtermiņa ekonomiskā dzīvotspēja.

Reģionālās uzņēmējdarbības finanšu 
atbalsta stiprināšana:
           “Attīstības finanšu institūcija Altum” 
           darbības paplašināšana,
           krājaizdevu sabiedrību darbības veicināšana.

Kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamība 
reģionos.

Dzīvojamā fonda attīstības programma.

Valsts atbalsts vājāk attīstīto teritoriju 
izaugsmei.

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamā 
minimuma noteikšana minimālās algas apmērā.

Tiesības atraitņiem saņemt 50% no aizgājušā 
laulātā uzkrātās pensijas ne mazāk kā piecus 
gadus.

Pensiju otrā līmeņa mantošana.

Pensiju neaplikšana ar 
nodokli līdz 
minimālās algas 
apmēram.

5% PVN medikamentiem.

Patērētāju kredītu 
maksimālo 
procentlikmju 
ierobežošana − 25% 
gadā.

12% PVN ieviešana 
sabiedriskās 
ēdināšanas 
pakalpojumiem.

12% PVN likmes 
saglabāšana tūrisma 
pakalpojumiem.

Nekustamā īpašuma 
nodokļa ierobežošana 
vienīgajam mājoklim.

Autoceļu ekspluatācijas 
nodokļa atcelšana 
privātpersonu vieglajiem 
transportlīdzekļiem.

Nodokļu sistēmas un 
tās administrēšanas 
vienkāršošana – 
nodokļu stabilitāte 
ilgtermiņā.

Atbalsts mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem. 
Mikrouzņēmumu 
nodokļa  atjaunošana 
9% apmērā.

Atbalsts zinātnes 
sasaistei ar 
uzņēmējdarbību.

Valsts un pašvaldību ceļu, kā arī meliorācijas 
sistēmu sakārtošana.

Sabiedriskā transporta pieejamība reģionos.

Īpašs atbalsts mazajiem, 
vidējiem lauksaimniekiem, 
kā arī bioloģiskās pārtikas
audzētājiem.

Izšķērdīgu iepirkumu 
izskaušana.

Latvijas 
kultūrvēsturisko 
novadu identitātes 
stiprināšana.

Profesionālās izglītības 
ciešāka sasaiste 
ar darba tirgu.

Kvalitatīva, pieejama un efektīva 
izglītības sistēma. Pamatskolas – 
tuvāk mājām, augstskolas – 
pasaules līmeņa zināšanām.

Birokrātisko procesu samazināšana.

Ēnu ekonomikas apkarošana.

Skaidri un precīzi nozaru darbību reglamentējoši normatīvie akti.

Valsts pārvaldes funkciju audits un decentralizācija, to skaita samazināšana.

Profesionālo audžuģimeņu institūta stiprināšana, lai bērni uzaugtu ģimenē.

25% 12%%

UZTICĪBAS ATJAUNOŠANA VALSTIJ UN SABIEDRĪBAS IESAISTE

Atklāta Valsts prezidenta ievēlēšana. Sabiedrības iesaiste prezidenta izvēles procesā. 

2% pašvaldību budžeta nodošana iedzīvotāju izlemšanai par 
prioritāri risināmiem jautājumiem.

Līdzekļu palielināšana korupcijas novēršanas pasākumu nodrošināšanai.

E-vēlēšanu sistēmas 
ieviešana ārvalstīs 
dzīvojošajiem pilsoņiem.

VDK arhīvu materiālu 
atvēršana..

Obligātā iepirkuma komponentes 
(OIK) likvidēšana.

STIPRA UN DROŠA LATVIJA

Latvijas depopulācijas apturēšana. Atbalsts Latvijas diasporai un 
šķēršļu mazināšana, lai atgrieztos aizbraukušie.

Jaunsardzes un 
Zemessardzes attīstība, 
atbalstot sadarbību ar 
pašvaldībām reģionos.

Latvijas Policijas 
akadēmijas atjaunošana.

Latvijas kā ES ārējās robežas drošības garantēšana ar ES valstu un NATO atbalstu.

Drošību uzraugošo institūciju darbības revīzija: efektīvas 
savstarpējās sadarbības nodrošināšana; racionāla valsts līdzekļu 
izmantošana.

Jolanta ir lauksaimniece, gaļas liellopu ganāmpulka īpašniece. ieguvusi maģistra 
grādu ekonomikā, atgriezās dzimtajā leišmalē, lai strādātu  kopā ar ģimeni un 
stiprinātu Latvijas reģionus. Jolanta ir saimniece, kas pati prot un spēj visus darbus, 
un nebaidās no jauniem izaicinājumiem. Viņas ikdienu piepilda mīlestība pret Latvijas 
dabu un darbu. Jolantai rūp lauku iedzīvotāju  atstumtība, īpaši pensionāru necienīgās 
vecumdienas. iesaistoties politikā, vēlas iestāties arī par mazo un vidējo lauksaimnieku, 
kā arī bioloģiskās pārtikas ražotāju interesēm.

JoLANTA KLĀViņA: NebAiDoS 
No JAUNiem izAiciNĀJUmiem
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maģistra grāds sociālā 
nozarē ar specialitāti 
sabiedrības vadībā 
Latvijas Universitātē.
12. Saeimas deputāte. 
Latvijas Reģionu 
Apvienības valdes 
priekšsēdētāja un 
Saeimas frakcijas 
priekšsēdētāja.
Valsts pārvalde. Kultūra. 
Skrundas novads.

NR. 1 
NELLIJA KLEINBERGA

bakalaura grāds 
tiesību zinātnē baltijas 
Starptautiskajā 
akadēmijā.
Apdrošināšanas brokeru 
kompānijas “balto Link” 
projektu vadītājs.
Finanses. Drošība. 
Ventspils.

NR. 6
EDGARS RIEKSTIņŠ

biznesa vadības 
bakalaura grāds Latvijas 
Universitātē.
Liepājas domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas 
pārvaldes valdes loceklis, 
biedrības “Liepājnieki” 
valdes loceklis.
zināšanas. ekonomika. 
Liepāja.

NR. 2   
ĢIRTS KRONBERGS

maģistra grāds tiesību 
zinātnē Latvijas 
Universitātē.
Grobiņas novada 
domes deputāte, 
Priekules novada domes 
juriste, juriskonsulte 
uzņēmējdarbībā.
Likums. Vērtības. 
Grobiņas novads.

NR. 7  
INĀRA AVOTIņA

Latvijas 
Lauksaimniecības 
akadēmija, agronomijas 
specialitāte.
Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
Latvijas Piekrastes 
pašvaldību apvienības 
priekšsēdētāja vietnieks.
Pieredze. Pašvaldības. 
Ventspils novads.

NR. 3   
MĀRIS DADZIS

biznesa augstskola Turība, 
organizāciju drošība.
LSez SiA “ekers Stividors 
LP” projektu koordinators, 
LSez SiA “ekers Stividors 
Serviss” valdes loceklis, 
SiA ”VG Nams” valdes 
loceklis.
Uzņēmējdarbība. 
Sports. Liepāja.

NR. 8   
GUNTIS čUKURS

Latvijas Kultūras koledža, 
kultūras menedžeris ar 
specializāciju svētku 
režijā.
“Junior chamber 
international” 
Kuldīgas nodaļas 
viceprezidente, “Rota 
iG” viesu uzņemšanas 
organizatore.
Jaunatne. Tūrisms. 
Kuldīgas novads.

NR. 4 
BAIBA LANGE

Sociālo zinātņu bakalaura 
grāds ekonomikā Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitātē.
A/S “UPb” apsardzes 
dienesta vadītāja 
vietnieks, Nīcas novada 
domes deputāts.
Drošība. Darbs.  
Nīcas novads.

NR. 9 
RENĀRS LATVENS

Viens no nedaudzajiem 
speciālistiem Latvijā 
radio un TV raidījumu 
producēšanā.
Valkas pilsētas kultūras 
nama direktors, darbojas 
Latvijas kultūrā un 
elektroniskajos medijos.
mediji. Kultūra.  
Talsu novads.

NR. 5 
MĀRIS ŽIGATS

Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikums, 
kultūras un izglītības 
darba organizators.
SiA “Narvesen baltija” 
mazumtirdzniecības 
Kurzemes reģiona 
vadītāja, SiA “monna” 
valdes locekle.
Ģimene. Labklājība.  
Rojas novads.

NR. 10
RUTA PENĒZE

Pašnodarbinātais,  
studē uzņēmējdarbību 
un vadību.
Jaunatne. 
Uzņēmējdarbība. 
Ventspils.

NR. 11
OTTO VOčTAVS

Agronome ar 
specializāciju lauksaim
nie cības uzņēmējdarbībā, 
sociālo zinātņu maģistra 
grāds ekonomikā Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitātē.
zemnieku saimniecības 
“Laumas” īpašniece.
Lauksaimniecība. Darbs. 
Saldus novads.

NR. 12  
JOLANTA KLĀVIņA

bakalaura grāds 
mūzikā, maģistra grāds 
pedagoģijā Jāzepa 
Vītola Latvijas Valsts 
konservatorijā. 
Saldus mūzikas skolas 
teorijas skolotājs, 
senioru sieviešu kora 
‘’’Draudzība’’ diriģents.
Kultūra. izglītība.  
Saldus novads.

NR. 13   
ROLANDS KLEINBERGS

Rīgas medicīnas institūts, 
ārsts  pediatrs.
Kuldīgas slimnīcas 
neonatoloģe, bērnu 
nodaļas vadītāja, deju 
kolektīvu “bandava” 
un “Kuldīgas seniori” 
vadītāja.
Veselība. Kultūra. 
Kuldīgas novads.

NR. 14 
RAMONA IRBE

V.Lāča Liepājas Valsts 
Pedagoģijas institūts, 
pedagogs – matemātikas 
skolotājs.
Durbes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
zemnieku saimniecības 
īpašnieks.
zināšanas. Pašvaldības. 
Durbes novads.

NR. 15
ANDREJS RADZĒVIčS

LATViJAS ReĢioNU APVieNībA                    KURZEME, SARAKSTS NR. 11

mūSU ciLVĒKi – KANDiDĀTi

Daudz runāts, cik svarīgi piedalīties šoreiz.  
Tā saka ik reizi, taču iepriekšējās vēlēšanās Latvijā 

piedalījās vien 58,85% balstiesīgo.
mums katram ir prasības un vajadzības, ko 

sagaidām no savas valsts. Kādēļ tad klusējam  
un paturam savu balsi pie sevis?

Latvijā ir taču tik daudz balsu. Nesabojā savējo!
Dodies uz vēlēšanām. ĪSTAIS LATVIJAS SPĒKS IR REĢIONOS

I E L Ū D Z A M

Tirāža: 70 000


