
LĪDZVĒRTĪGAS IZAUGSMES IESPĒJAS VISIEM LATVIJAS REĢIONIEM

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES LĪMEŅA PAAUGSTINĀŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBA

GUDRA UN EFEKTĪVA VALSTS PĀRVALDE, KUR KATRS PERSONĪGI ATBILD PAR PAVEIKTO

STIPRA UN DROŠA LATVIJAPROGRAMMA 
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 institūcijas 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.

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

Valsts pārvaldes funkciju audits un decentralizācija, to skaita samazināšana.

Profesionālo audžuģimeņu institūta stiprināšana, lai bērni uzaugtu ģimenē.

25% 12%

%

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

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.

Jaunsardzes un 
Zemessardzes attīstība, 
atbalstot sadarbību ar 
pašvaldībām reģionos.

Latvijas Policijas 
akadēmijas atjaunošana.

E-vēlēšanu sistēmas 
ieviešana ārvalstīs 
dzīvojošajiem pilsoņiem.

VDK arhīvu materiālu 
atvēršana.

UZTICĪBAS ATJAUNOŠANA VALSTIJ 
UN SABIEDRĪBAS IESAISTE

Obligātā iepirkuma komponentes 
(OIK) likvidēšana.

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

ZEMGALE

SARAKSTS

REĢIONOS IR SPĒKS

TAVA BALSS
IR SVARĪGA

13. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2018. GADA 6. OKTOBRĪ

Latvijas Reģionu Apvienība 12. Saeimas laikā ir sagatavojusi un 
iesniegusi 677 priekšlikumus.

Apmaksā LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA, reģ.nr. 50008221771, tirāža 20 000 eks.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem 
būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

BALSOŠANAS IESPĒJAS

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēša-
nu dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas 
stundas dienā var izmantot iespēju nodot balsi 
glabāšanā. Šāda iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, 
no pulksten 17.00 līdz 20.00 , ceturtdien, 4. okto-
brī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 5. 
oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

!

12. SAEIMĀ PAVEIKTAIS:
Panākts, ka samazināta PVN likme dārzeņiem un 
augļiem.

Rosināts radikāli ierobežot “ātro kredītu” likmi 
līdz 25% gadā.

Panākta jautājuma izskatīšana parlamentā par 
atklātu Valsts prezidenta ievēlēšanu.

Rosināts laulāto pārdzīvojušajam pensionāram 
tiesības saņemt 50% no tā pensijas vēl piecus 
gadus.

Panākts, ka Ministru prezidents atklāj vainīgos 
OIK afērā.

Iestājusies pret to, ka uzņēmējiem un fiziskām 
personām uzliek pienākumu apdrošināt tehniku, 
kas tiek izmantota darbam slēgtās teritorijās, 
pagalmos, pļavās, tīrumos, mežos.

Panākta deputātu kvotu likvidēšana.



MŪSU CILVĒKIZEMGALES VĒLĒŠANU APGABALA 
DEPUTĀTU KANDIDĀTI

NR. 1   INGA BITE
Augstākā izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnē.
12. Saeimas deputāte, juriste ar pieredzi tiesu sistēmā, 
valsts pārvaldē un likumdošanā, lektore Latvijas 
Tiesnešu mācību centrā, dzemdību dūla.

NR. 2   RIHARDS MELGAILIS
Augstākā izglītība – maģistra grāds ekonomikā.
12. Saeimas deputāts, ilggadīga pieredze pašvaldības 
darbā.

NR. 3   MĀRTIŅŠ SVILIS
Augstākā izglītība – bakalaura grāds ekonomikā.
Jēkabpils pilsētas domes deputāts, uzņēmējs, 
autosportists.

NR. 4   GUNDA CĪRULE
Augstākā izglītība – maģistra grāds ekonomikā.
Kandavas novada domes priekšsēdētājas vietniece, 
ilggadīga pieredze pašvaldības darbā.

NR. 5   VIESTURS REINFELDS
Augstākā izglītība – maģistra grāds vides zinībās un 
lauksaimniecības mehanizācijā.
Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes vadītājs, ilggadīga
pieredze izglītības vadībā, lauksaimniecības pārvaldē 
un pašvaldības darbā.

NR. 6   KĀRLIS RIMŠA
Izglītība – vidējā profesionālā - galdnieks.
 Jelgavas novada domes deputāts, politiski un 
pilsoniski aktīvs pensionārs.

NR. 7   ALEKSANDRS NOVICKIS
Augstākā izglītība – profesionālais maģistra grāds 
inženierzinātnē.
Bauskas novada domes deputāts, Datu valsts 
inspekcijas drošības pārvaldnieks, biedrības 
“Bauskas apriņķa attīstībai” valdes loceklis, zemnieku 
saimniecības “Senči” īpašnieks. 

NR. 8   AINĀRS ARNĪTIS
Augstākā izglītība – maģistra grāds inženierzinātnē.
Pļaviņu novada domes deputāts, sociālās aprūpes 
centra “Ziedugravas” direktors, ilggadīga
pieredze pašvaldības darbā. 

NR. 9   ZANE OZOLA
Augstākā izglītība – profesionālais bakalaura grāds 
kultūras uzņēmējdarbībā.
Jēkabpils agrobiznesa koledžas direktores vietniece 
audzināšanas jomā, biedrības “Sporta deju klubs 
“Liberta”” valdes locekle.

NR. 10   EVITA EVARDSONE
Augstākā izglītība -  maģistra grāds tiesību zinātnē. 
Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte, 
bērnu tiesību speciāliste, lektore darba tiesībās un 
bērnu tiesībās. 

NR. 11   EVIJA RUBINA
Augstākā izglītība – bakalaura grāds tiesību zinātnē.
Izpilddirektore daudznozaru kompānijā Jelgavā, 
specializācija juridiskos jautājumos nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanā, sertificēta fitnesa un 
zumbas trenere.

NR. 15   AIJA NEILANDE
Augstākā izglītība – maģistra grāds ekonomikā un 
tiesību zinātnē. 
Valsts ieņēmumu dienests, nodaļas vadītāja.

NR. 16   ANTA TEIVĀNE
Augstākā izglītība – bakalaura grāds svētku režijā.
Aizkraukles novada domes deputāte, Aizkraukles 
novada kultūras nama direktore, ilggadīga
pieredze pašvaldības darbā. 

NR. 17   JĀNIS BITE
Augstākā izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnē 
un inženierzinātnē.
Salas novada domes deputāts, Lielvārdes novada 
pašvaldības jurists, ilggadīga pieredze
pašvaldības darbā.

NR. 12   MATĪSS KEMPE
Izglītība – vidējā profesionālā, inženierkomunikāciju 
tehniķis, turpinu studijas RTU.
Profesionālās izglītības skolotājs, lektors Rīgas 
Celtniecības koledžas inženiertīklu nodaļā,
biedrības “Asociācija “Ģimene”” valdes loceklis.

NR. 13   MODRIS KEMPE
Izglītība – vidējā profesionālā, inženierkomunikāciju 
tehniķis.
Profesionālās izglītības skolotājs.

NR. 14   ARTIS RĪTELIS
Izglītība – vidējā profesionālā, apdares darbu tehniķis.
“Pārvadājam.lv” īpašnieks, starptautiskie kravu 
pārvadājumi.

VĒLĒTĀJU ATBALSTS LATVIJĀ

LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA SKAITĻOS
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