SARAKSTS

VIDZEME

TAVA DROŠĀKĀ IZVĒLE
ŠAJĀS VĒLĒŠANĀS!
Mūsu mērķis ir spēcīga, droša, pārtikusi un taisnīga Latvija. Lai Latvijas iedzīvotāji būtu droši par savu rītdienu, vēlētos
dzīvot, strādāt un veidot kuplas ģimenes Latvijā, rūpētos par sabiedrības kopējo labumu, līdzdarbotos valstiskuma
stiprināšanā, izturoties atbildīgi pret sevi, citiem, nākamajām paaudzēm un dabu.
Mēs redzam Latviju kā valsti, kas aizsargā savus valstspiederīgos un ģimeni kā sabiedrības pamatu, dod vienlīdzīgas
izaugsmes iespējas katram, nodrošina taisnīgumu un likuma varu, ceļ cilvēku dzīves kvalitāti un stiprina vājākos, atbalsta
tautas ataudzi, kā arī rod stabilu pamatu mūsu nācijas pastāvēšanai tālākā nākotnē.
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TAISNĪGĀK PĀRVALDĪTA VALSTS
Saprotamu un paredzamu nodokļu politiku Latvijas
izaugsmei
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AIVARS VEISS

ekonomists, finanšu konsultants, uzņēmuma
vadītājs,Valsts kases izveidotājs

avas profesionālās karjeras laikā
esmu strādājis dažādu nozaru uzņēmumos gan valsts, gan privātajā sektorā –
visvairāk finanšu, nodokļu un budžeta
jomā. Ņemot par paraugu tā laika pasaules labāko praksi, izveidoju pilnīgi jaunu
iestādi – Valsts kasi, kuru Starptautiskais
Valūtas fonds un Pasaules Banka 90.
gadu beigās atzina par vienu no labākajām šīs jomas institūcijām Centrālajā un
Austrumeiropā.
Valdība priekšvēlēšanu gadā skaļi pieteica nodokļu reformu. Taču diemžēl tā
tika sagatavota un veikta sasteigti – bez
nepieciešamās apspriešanas, nedodot
iespēju to izprast tiem, uz kuriem tā attiecas. Šāda valdības rīcība radīja milzīgu
stresu visiem, kuri saskārās ar negaidītām
izmaiņām. Daudzi jautājumi, kas palīdzētu Latvijas izaugsmei un vairotu cilvēku
labklājību, ir palikuši ārpus paveiktā. Tā-

pēc Latvijas Reģionu Apvienība (LRA) tos
realizēs nākamā Saeimas sasaukuma laikā. Būtiskākie no tiem:
iedzīvotāju ienākuma 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;
nekustamā īpašuma nodokļa ierobežošana vienīgajam mājoklim;
u.c. jomas.
Cilvēkiem jābūt pārliecībai – ja es maksāju nodokļus, mana dzīve būs vieglāka, un
tos nemaksāt ir ļoti neizdevīgi. Savukārt
valsts šo manu naudu izlietos godprātīgi
visu Latvijas cilvēku interesēs.
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Atbalstīt vājākos irdaudziem
valsts
atbildība
izmeklējumiem un speciālistu kvalitāte. Mēs ar Latvijas Reģionu Apvienību

MĀRIS NĀTRA

ģimenes ārsts Valkā

V

eselības aprūpes pieejamība Vidzemes mazpilsētu un lauku iedzīvotājiem
ar katru gadu pasliktinās. Pacientu rindas uz

konsultācijām Vidzemē ir ļoti garas, lai gan
Veselības ministrija apgalvo, ka tās esot sarukušas par 33%.Tāpēc uzskatu, ka veselības
aprūpes valsts budžeta finansējums jāpalielina no 11% šogad līdz 15% nākamo četru
gadu laikā.
Ir jāpārskata Veselības finansēšanas likums,
kas paredz pacientu dalīšanu divās grupās
atkarībā no nodokļu nomaksas. Nodokļi
ir jāmaksā, taču ārstniecības iestādes nav
Valsts ieņēmumu dienesta filiāles un ārsti
nav nodokļu inspektori. Likums ir netaisnīgs,
piemēram, pret mikrouzņēmumu nodokļa
maksātājiem, bet sargā tos, kas daļu darba
algas saņem aploksnē. Pelēkajā zonā dzīvojošie būs apdrošināti pilnībā, bet pasliktināsies lielas daļas pacientu, jo īpaši trūcīgo
iedzīvotāju, veselības aprūpe un viņu dzīves

iestājamies par visaptverošas veselības aprūpes saglabāšanu.
Jāpalielina pašvaldību atbalsts nabadzīgākajiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu segšanā par ārstēšanos, medikamentu iegādi, kā
arī nokļūšanu attālākās ārstniecības iestādēs,
tādējādi pildot pašvaldībām ar likumu noteikto pienākumu nodrošināt veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem.
LRA piedāvā samazināt PVN medikamentiem no 12% līdz 5%, kuri būtu īpašs atvieglojums senioriem, kas par medikamentu
iegādi izdod lielu daļu savu ienākumu.
Latvijas Reģionu Apvienības Rīgas vēlēšanu
sarakstā ir arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas
prezidente Sarmīte Veide, un mēs visi kopā
esam vienoti savos uzskatos – cīņā par pilnvērtīgu veselības aprūpi ikvienam cilvēkam Latvijā.
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Pāri visam ir likuma gars

JĀNIS ĀBOLS

jurists, zinātniski pētniecisko darbu vadītājs
Rīgas Juridiskajā augstskolā

V

ēlēšanās piedalos pirmo reizi. Kāpēc
eju politikā?
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Uzskatu, ka jauniem cilvēkiem aktīvi jāiesaistās sabiedriskajos procesos un
jācīnās par savu pārliecību un šīs valsts
nākotni.
Mani satrauc Latvijā valdošais pārāk lielais birokrātisms, kas neveicina sabiedrības uzticēšanos valsts iestādēm. Likumiem jābūt skaidriem, saprotamiem un
saprātīgiem. Likuma burts ir jāievēro, bet
pāri visam tomēr ir likuma gars.
Pēdējā gada laikā esmu piedalījies vairāku nozīmīgu Latvijas Reģionu Apvienības likumprojektu izstrādē, piemēram,
par Valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu;
pensiju mantošanu un atraitņu pensiju ieviešanu, ātro kredītu procentlikmju
samazināšanu un izmaiņām iepirkumu
likumā. Šī darba gaitā izgaismojās arī tas,
kādas intereses pārstāv daži politiskie

spēki. Redzēju, ka aizstāvēt sabiedrības
intereses pret šiem cilvēkiem nav viegli.
Tādēļ valstij svarīgu lēmumu virzīšanai un
pieņemšanai ir nepieciešama stipra komanda ar spēcīgu līderi. Latvijas Reģionu
Apvienībai ir gan komanda, gan līderis
– Edvards Smiltēns. Tieši tāpēc, pat esot
opozīcijā, Latvijas Reģionu Apvienībai
tomēr izdevās panākt daudzu labu iniciatīvu realizēšanu.
Lai darbotos politikā, jābūt gatavam izturēt politisko spiedienu. Tā ir katra iesaistītā cilvēka pārbaude ar varu un naudu.
Latvijas Reģionu Apvienības cilvēki šo
pārbaudījumu ir izturējuši. Viņu izpratne
par tiesiskumu un godīgumu atbilst maniem uzskatiem. Mēs kopā varam paveikt
daudz labu lietu Latvijai!

LRA
PADARĪTIE
DARBI
12. SAEIMĀ
LATVIJAS REĢIONU
APVIENĪBA 12. SAEIMAS
LAIKĀ IR SAGATAVOJUSI
UN IESNIEGUSI 677
PRIEKŠLIKUMUS

VALSTS UN
PAŠVALDĪBU
PĀRVALDĒ

EDVARDS SMILTĒNS

MINISTRU PREZIDENTA AMATA KANDIDĀTS

MANS MĒRĶIS - DROŠA,
PĀRTIKUSI UN TAISNĪGA LATVIJA!

L

atvijai tik simboliski nozīmīgā laikā – valsts
simtgadē, varas partijas savas rīcības dēļ ir
zaudējušas sabiedrības uzticību un Latvijas politika šķeļas. Šo vājuma mirkli nekavējas izmantot
Latvijas nacionālajām interesēm bīstami spēki
un populisti. Tādēļ vairāki tūkstoši cilvēku no visas Latvijas, 250 pašvaldību deputāti vairāk kā
50 Latvijas novados, 10 Saeimas deputāti, kopā
- sešas politiskās kustības apvienojās zem viena
karoga, izveidojot otro lielāko un ietekmīgāko
reģionālo spēku Latvijā – Latvijas Reģionu Apvienību.
Tas ir vienīgais politiskais spēks, kas ir brīvs un neatkarīgs savos lēmumos. Mums nav sponsoru,
kuriem jāatstrādā dārgo reklāmu nauda, tāpēc
varam vērsties pret ātro kredītu alkatību, obligātā iepirkuma komponentes (OIK) shēmām, miljonu izsaimniekošanu valsts iepirkumos. Latvijas
Reģionu Apvienība un tās līderi ir izturējuši pārbaudi ar varu un naudu. Mēs neesam iesaistīti
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nevienā koruptīvā darījumā, shēmā un skandālā.
Mūsu ļaudis katru dienu savus spēkus velta tam,
lai līdzcilvēku dzīve kļūtu labāka, lai novadi ir sakārtotāki.
Paskatieties, kas notiek reģionos, kur vadībā ir
mūsējie! Sigulda tapusi par plaukstošu novadu. Salacgrīva – modernu pasākumu pilsēta. Te
atbalsta jauniešu idejas, kuri grib veidot savu
pirmo biznesu. Babītes novadu jau gadiem
vada mūsu Andrejs Ence. Cilvēki viņam uzticas.
Māris Sprindžuks ir Ādažu novada vadībā. Uz
šejieni pārceļas ģimenes ar bērniem. Moderna
infrastruktūra, labiekārtotas skolas, piesaistītas
investīcijas.
Šo darba pieredzi un kultūru, kas krāta gadiem,
gribam īstenot arī valdībā un Saeimā.
Pēc starptautisko organizāciju atzinumiem,
Latvijas seniori ir ar augstāko nabadzības risku
Eiropā. Cienot vecāko paaudzi, mums ir goda
lieta nodrošināt, ka pensijas līdz minimālās algas
lielumam netiek apliktas ar
nodokļiem. Šobrīd tie ir 430
eiro, taču, ceļoties minimālajai algai, palielinātos neapliekamā pensijas daļa.
Uzņēmējdarbībā – godīgi
spēles noteikumi ikvienam.
Šobrīd valdība ir izdarījusi
visu, lai sarežģītu dzīvi mikrouzņēmumiem. Tie ir dzīvesstila uzņēmumi, kā arī
daudziem pirmā pieredze
uzņēmējdarbībā. Būtu godīgi, ja mikrouzņēmumiem
Francijas Republikas vēstniece Odile Supizona pasniedzot
Francijas prezidenta piešķirto valsts augstāko apbalvojumu
piemērotu tikai 10% likmi un
Edvardam Smiltēnam par lielo ieguldījumu Latvijas un Francijas
atbrīvotu no sarežģītas grāattiecību stiprināšanā.

matvedības.
Daudzi runā par tiesiskumu. Deviņdesmitajos
gados notika privatizācija. Tiesiski, bet vai taisnīgi? Tiesiski it kā ir uzbūvēta arī OIK shēma, kur
maksājumi tiek iekasēti no cilvēkiem caur elektrības rēķiniem. Tiesiski tika privatizēta arī Gulbenes un Balvu slimnīca. Taču vai tas bija taisnīgi?
Vai tas notika atbilstoši likuma garam un burtam?
Latvijas Reģionu Apvienība iesniedza Saeimā
priekšlikumu ieviest atraitņu pensijas. Vienam
no dzīvesbiedriem aizejot mūžībā, otrs saņemtu
50% no aizgājēja pensijas. Lai arī sākotnēji mūsu
ierosinājums tika noraidīts, mēs panācām, ka šo
likumu pieņēma. Galvenais arguments noraidījumam bija – valsts budžetā nav naudas.
Mēs sākām meklēt šos līdzekļus un atradām –
dārgajos iepirkumos. Trīs iepirkumos mēs atradām 35 miljonus eiro, bet katru gadu tādu ir
tūkstošiem. Tā nauda vienkārši tiek nozagta. Tagad mēs Saeimā esam iesnieguši grozījumus
iepirkumu likumā.
Latvijas Reģionu Apvienība ir par spēcīgu, drošu, pārtikušu un, galvenais, taisnīgu valsti. Tādu
Latviju, ar kuru mēs visi varam lepoties. Netaisnī-

Šobrīd Latvijā labklājība ir 67% no Eiropas dzīves
līmeņa. Taču Rīgā tā jau ir vidējā Eiropas līmenī.
Atšķirības Rīgā un pārējā Latvijā ir lielas. Lūk, te
parādās sekas tam, ka visus gadus ir balstītas
tikai lielās pilsētas, reģionus atstājot novārtā. Tāpēc ir jābūt vienlīdzīgām attīstības iespējām visai
Latvijai. Tas nozīmē arī godīgu fondu sadali, nevis pēc politiskās piederības vai kur ir ietekmīgs
pašvaldības vadītājs.
Mēs ģeogrāfiski esam Baltijas centrs, tāpēc zinātnei, inovācijām un startapiem ir jābūt šeit. Mums
jālauž mīts par Latviju kā lētā darbaspēka valsti
un jābeidz sapņot, ka varam būt mazā Ķīna. Ja
mēs turpināsim būt lētā darbaspēka zeme, pazaudēsim visus latviešus. Vieta tukša nepaliks.
Mēs dabūsim ukraiņus un pakistāniešus. Šī valsts
tad izmainīsies līdz nepazīšanai jau tuvākajā desmitgadē.
Latvija šogad svin simtgadi. Taču, domājot, kādi
esam atnākuši pie šī simtgades sliekšņa – ar OIK
afērām, ar nozagtu naudu iepirkumos, ar cilvēka necienīgām pensijām, ar dārgām zālēm un
nepieejamu medicīnu, ar nabadzību cilvēku
mājokļos –, nepamet sajūta, ka mūsu pašreizējie
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Izglītība: Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, jurista kvalifikācija.
Labi pārzina valsts pārvaldi
Kā deputāts ievēlēts 10., 11. un 12. Saeimā. Bijis Izglītības un zinātnes ministrijas
parlamentārais sekretārs, kā arī Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs.
Kopumā iesniedzis 185 priekšlikumus likumprojektiem un 18 likumprojektus.
Uzstājies Saeimas debatēs un ziņojis par likumprojektiem vairāk nekā 265 reizes.
Pierādījis, ka spēj pārstāvēt Latviju pasaulē
Pārvalda svešvalodas – angļu, franču un krievu. Ir Latvijas, Vācijas, Francijas,
Dienvidkorejas un Turcijas deputātu sadarbības grupu vadītājs. Saņēmis Francijas
Republikas prezidenta piešķirto valsts augsto apbalvojumu – Kavaliera pakāpes
Goda Leģiona ordeni.
Edvards Smiltēns daudzpusīgas cilvēks – spēlē bungas un ģitāru, piemīt sacensību
gars, aktīvi nodarbojas ar basketbolu, tenisu un slēpošanu.
Viņš ir tēvs un ģimenes cilvēks.

bas sajūta, nespēja lepoties ar savu valsti ir otrs
cēlonis pēc atalgojuma, kāpēc cilvēki aizbrauc
projām no savas dzimtās zemes. Goda lieta, kas
jāizdara vēl šai Saeimai, ir mūsu uzstādījums –
atklāti ievēlēts Valsts prezidents. Lai beigtos šis
politiskais tirgus un kaunpilnais valsts pirmās
personas izraudzīšanās process.
Lai mēs varētu runāt par Latviju kā pārtikušu
valsti, ir vajadzīgas trīs lietas: gudri cilvēki, gudri
procesi uzņēmējdarbībā un gudras tehnoloģijas. Bez tā nekāda algu kāpuma nebūs. Vienlaikus tas nozīmē izmaiņas mūsu izglītības sistēmā.
Pamatskola – tuvāk bērna mājām, augstskola –
pasaules līmeņa zināšanām. Esmu strādājis pie
reformas profesionālajā izglītībā. Krietni aroda
meistari arī ir atslēga uz attīstītu tautsaimniecību.

valsts vadītāji to svin kā mērķi, kas sasniegts, kā
sasniegumu, ka valsts ir novilkusi līdz simts gadiem. Simts – tas tik ir vecums!
Viņi nedomā, ka Latvija ir mūžība. Valodā, kultūrā, tradīcijās, dzīvesveidā un cilvēkos. Nododama no paaudzes paaudzē. Tā ir lielākā atšķirība
domāšanā, kā mēs katrs uztveram savu valsti.
Lai to mainītu, ir vajadzīgs spēks, kas sakņots visos Latvijas novados.
Zinu, ka daudzi vēl taujā, par ko balsot? Latvijas
Reģionu Apvienība ir drošākā izvēle, jo tajā ir
cilvēki, kas sevi pierādījuši ar padarītajiem darbiem.
Lūdzam dot spēku mūsu cilvēkiem un idejām.
Tīrai un godīgai valsts pārvaldīšanai.
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ATTĪSTĪBA UN DARBS REĢIONOS

MĀRIS TRANKALIS

AS „Brīvais vilnis” izpilddirektors
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Mums ir plāns
būvniecības nozarei

JĀNIS UZULĒNS

SIA „Jurisconsultus” valdes loceklis

S

arežģīti līgumu nosacījumi, būvniecības
procesa dalībnieku un jo īpaši apakšuzņēmēju tiesiskā neaizsargātība un ēnu ekonomika ir galvenās un lielākās problēmas, ar kurām
būtu jātiek galā būvniecības nozarē. Viena no
galvenajām problēmām šodien - apzināta paveikto darbu pieņemšanas un savlaicīgas samaksas par paveikto darbu kavēšana. Tas rada
virkni tiesvedību, maksātnespējas procesu,
kā arī savlaicīgu nodokļu nemaksāšanu valsts
budžetā. Tieši nodokļi ir maksājums, ko uzņēmēji gatavi kavēt par labu maksājumiem, kas
nodrošina uzņēmuma funkcionēšanas spēju.
Neapšaubāmi, tas arī veicina algu izmaksu ap-
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Par pārdomātām un
gudrām pārmaiņām

VALTS VARIKS

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks

2

009. gadā Latvijā tika veikta administratīvi
teritoriālā reforma. Tās rezultātā tika izveidotas gan tādas pašvaldības, kas spēj pašas veikt
savas autonomās funkcijas, gan tādas, kurām tas
nav pa spēkam vēl šodien. Jaunajās apvienotajās
pašvaldībās vajadzēja ilgu laiku, lai cilvēki saprastu jauno kārtību, un ne vienmēr iedzīvotāji ar to

4

ā to panākt? Vienīgais ceļš ir ražošanas un
uzņēmējdarbības attīstība. Ne tikai Rīgā un
Pierīgā, bet visos valsts reģionos. Latvijas gadījumā tā ir mazo un vidējo uzņēmumu veidošana.
Mums ir jāpaveic vairāki darbi:
Jānovērš birokrātija jaunu uzņēmumu dibināšanā. Jāatbalsta nelielu ģimenes uzņēmumu veidošana. Tuvāko triju četru gadu laikā
vidējai bruto algai Latvijā jābūt 1500 eiro. Tad
mūsu aizbraukušie cilvēki atgriezīsies Latvijā
un radīs veselīgu konkurenci darba tirgū.
Uzņēmumi maksās visus nodokļus, un palielināsies valsts budžeta ieņēmumi. Būs arī
vairāk naudas pensijām un citiem atbalsta
maksājumiem.
Nodokļu sistēmai jāstimulē uzņēmējdarbības attīstība ilgtermiņā. Tai jābūt stingrai,
vienkāršai un saprotamai jebkuram iedzīvo-

tājam, kurš vēlas darboties kādā no tautsaimniecības jomām.
Jārada tāda uzņēmējdarbības vide, kurā uzņēmēji var justies droši, ka viņu uzņēmums
netiks iznīcināts negodīgā konkurencē. Lai
nebūtu jācieš zaudējumi valsts nepārdomātu lēmumu pieņemšanas dēļ.
Jāatjauno ticība, ka iedzīvotāju un uzņēmēju
nodokļos samaksātā nauda tiks rūpīgi pārvaldīta un godīgi izlietota. Ierēdņiem un politiķiem jābūt personīgi atbildīgiem par katru
valsts maciņa eiro.
Vajadzīga mērķtiecīga valsts programma
un atbalsts jaunu tehnoloģiju ieviešanai, lai
nostiprinātu uzņēmumu konkurētspēju jaunajos tirgos.
Četros gados var izdarīt ļoti daudz. Ja to ir paveikušas daudzas Eiropas valstis, tad arī mēs to
varam!

loksnēs.
Būvniecības nozarē tiek nodarbināti apmēram
65 000 cilvēku. Uzskatu, ka nākamajos četros
gados ir jāpaveic darbs, kas sasniedz un nodrošina visu nozarē nodarbināto cilvēku līdztiesību un vienlīdzību likuma un nozarē valdošo procesu ietvaros.
Lai būvniecības nozare būtu efektīvāka, drošāka un uzticamāka, nepieciešams paveikt šādas
lietas:
1. Jānodrošina, ka tiek standartizēti līgumi un
ieviesti procesu standarti nozarē. Viens no šobrīd efektīvākajiem risinājumiem ir FIDIC tipveida līgumu ieviešana valsts un pašvaldību
iepirkumos.
2. Jāievieš atbildības princips: Tava funkcija,
Tava atbildība. Katram būvniecības procesa
dalībniekam ir jāpārliecinās par iepriekšējā
procesa dalībnieka darba izpildes kvalitāti un,
akceptējot un uzsākot darbu, jāatbild par visu,
kas darba laikā darīts vai nedarīts.
3. Stingrāk jākontrolē būvprojektu autori un jāstiprina viņu atbildība. Jāliedz piedalīties valsts
iepirkumos, ja projektētājs nespēj sniegt reālu
segumu savai atbildībai.
4. Inženieru kameras izveide. Tas sniegs iespēju daudz ātrāk reaģēt uz iekšējās un ārējās vides notikumiem, ko nodrošina normatīvajiem
aktiem atbilstoša būvspeciālistu profesionālo
pienākumu izpildes uzraudzība un visu iesaistīto pušu interešu pārstāvniecība.

Arī cilvēkiem laukos
garu mūžu

bija apmierināti. Šobrīd periodiski tiek aktualizēts
jautājums par jaunu administratīvi teritoriālo reformu, kas būtiski samazinātu pašvaldību skaitu, tās
apvienojot. Tiek minēti vairāki atšķirīgi un finansiāli
pamatoti varianti. Bet vai šobrīd jaunai reformai
jābūt prioritātei? Jebkura tik apjomīga reforma iedzīvotājos atkal radītu zināmu apjukumu. Varbūt
var sākt ar lietām, kas raisa tikai pozitīvas emocijas.
Viena no mazo pašvaldību problēmām ir salīdzinoši lielais pensijas vecuma iedzīvotāju skaits ar
mazām pensijām. Tas pašvaldības budžetā prasa
lielus līdzekļus sociālajai jomai, jo ar pensiju bieži
vien nepietiek cilvēka pamatvajadzībām. Šobrīd
par katru darba stāža gadu, kas nostrādāts līdz
1996. gadam, pensionārs pie pensijas saņem
tikai apmēram 1 eiro, kas, manuprāt, ir klaji netaisnīgi. Pārskatot pensiju aprēķināšanas kārtību
un taisnīgi novērtējot savu iedzīvotāju darba ieguldījumu, tiktu radīta daudz lielāka iedzīvotāju
ticība savai valstij un atslogots mazo pašvaldību
finansiālais slogs sociālajā jomā.
Ir svarīgi Saeimā ievēlēt kritiski domājošus cilvēkus, kuri spēj un ir gatavi analizēt valsts situāciju
kopumā un veikt kvalitatīvas pārmaiņas nākotnē.
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Latvijas cilvēkiem ir jādzīvo labāk!
K

ANDIS CAUNĪTIS

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja
vietnieks,mežsaimniecības nozares speciālists

TAUTSAIMNIECĪBĀ

produktiem.

9%

VALSTS
BUDŽETĀ

N

ereti dzirdam atziņu, ka mūsdienās cilvēki
dzīvo ilgāk. Tā ir taisnība, un tam ir daudz dažādu iemeslu. Viens no tiem noteikti ir medicīnas
zinātnes attīstība. No tām slimībām, kuras pirms
100 gadiem atnesa nāvi, šodien bieži vien tiekam
pasargāti un izglābti.
Ar nosacījumu, ja saslimšanas gadījumā varam
paļauties uz pašvaldības vai valsts atbalstu sociālās drošības jomā.Vai mums būs ātri un pieejami
medicīnas pakalpojumi? Īpaši asi šie jautājumi
izskan Latvijas lauku cilvēku vidū, klausoties dažādu ekspertu ieteikumus slimnīcu tīkla un neatliekamās medicīniskās palīdzības pārkārtojumos.
Ir svarīgi – vai lauku cilvēks savlaicīgi var aizbraukt
pie sava ģimenes ārsta. Vai pēkšņas saslimšanas
gadījumā, kad dzīvībai izšķirošas ir sekundes, laikus atbrauks ātrā palīdzība un aizvedīs uz tuvumā
esošu, labi aprīkotu un ar lietpratīgiem ārstiem
nokomplektētu slimnīcu. Nerunājot nemaz par
iespēju laikus nokļūt pie ārstiem speciālistiem. Vai
lauku reģionos vakaros un nakts stundās tuvumā
ir kāds zobārsts, kas varētu sniegt steidzamu palīdzību?
Katram cilvēkam Latvijā, arī vistālākajos laukos, ir
jābūt šādām iespējām. Tāpēc nevaru atbalstīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uzsāktās reformas, kad naudas taupīšanas nolūkos
varētu samazināt dežurējošo brigāžu skaitu lauku
reģionos nakts stundās, zinot mūsu ceļu kritisko
stāvokli gan rudens lietavās, gan ziemas sniegos,
gan arī pavasara šķīdonī.
Ir jāatrod līdzekļi šī dienesta uzturēšanai un darba
uzlabošanai. Dīvaini, ka bieži materiālo vērtību
saglabāšanai mēs veltām lielāku uzmanību nekā
cilvēka dzīvības glābšanai un veselībai.
Mainīsim domāšanu, lai cilvēks būtu pirmajā vietā
ne tikai vārdos, bet arī darbos!

KNAB un

22%.

KULTŪRA UN IDENTITĀTE VIENO
Latvija - dziesmotā zeme
ARVĪDS PLATPERS

12. Saeimas deputāts, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais
profesors

FOTO: Oskars Ludvigs
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rūti pat izteikt saviļņojumu, kādu sagādāja simtgades Vispārējie latviešu
Dziesmu un Deju svētki. Tomēr mēs visi saprotam, ka nekas nerodas pats no sevis. Ja
mēs bezatbildīgi izturēsimies pret mūzikas
mācību un koru kustību valstī, pazaudēsim
Dziesmu svētkus. Tāpēc skolās ir jābūt sakārtotai mūzikas mācībai, kā arī jāatjauno
praksē jau pārbaudītā skolu koru sistēma. Lai bērns kļūtu par izcilu un vispusīgu
personību, viņam jānodrošina kvalitatīva
izglītība, kas ietvertu arī mākslas mācību.
Mūzika palīdz attīstīt valodu, spriestspēju,
atmiņu, mērķtiecību un koordināciju. Tā
sekmē emocionālo attīstību, iztēli, attīsta
disciplīnu, pašapziņu un daudzas citas īpašī-

IZGLĪTĪBĀ

bas un prasmes. Dziedāšanas stunda bērnu
vispārējā attīstībā ir tikpat svarīga kā matemātikas. Tāpēc mūzikas mācība un koris jāatjauno katrā skolā, arī vidusskolas līmenī,
kā obligāts priekšmets. Mūzika jau nav tikai
padziedāšana, tajā var integrēt valodas mācību, vēsturi, filozofiju un literatūru. Mana
līdzšinējā darba pieredze ir stiprinājusi pārliecību, ka kultūras dzīves politikas veidotāji
un organizētāji pietiekami nav izpratuši šīs
vajadzības. Viens no kultūrpolitikas pamatprincipiem ir līdzsvarota kultūras nozares
attīstība, aptverot visu valsti. Latvija nav tikai
Rīga un dažas citas lielās pilsētas. Varu apliecināt visu diriģentu pārliecību: dziedāšana
korī ir dzīvesveids. Tāpēc koru kustība skolās
ir nepieciešama gan bērnu attīstībai, gan arī
lai nodrošinātu vienas no mūsu vērtībām –
Dziesmu svētku – turpināšanos vēl daudzus
un daudzus gadus.

Latvija sakņojas novados

FOTO: Personīgais arhīvs
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GUNTIS GLADKINS

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

au gadiem tiek runāts par Latvijas līdzsvarotu attīstību, ko varētu nodrošināt gudra
reģionālā reforma. Taču mēs joprojām dzīvojam pat likumam neatbilstošos 119 novados.
Arī iezīmētie attīstības centri ir tapuši, balstoties
politiski pieņemtos kritērijos bez jebkāda tālāka
redzējuma un izpratnes. Līdz ar to reģionālajām
pašvaldībām nav vienlīdzīgas pieejas Eiropas
un arī nacionālajiem finanšu resursiem un reģionālajām programmām. Valsts iestāžu reforma notiek pēc atšķirīgiem funkcionālajiem un
teritoriālajiem iedalījumiem. Tāpēc Latvijas attīstība notiek nevienlīdzīgi un nelīdzsvaroti, bez
noteikta mērķa.
Šobrīd daudzi aizbraukuši labākas dzīves meklējumos uz ārvalstīm. Tā ir šo cilvēku brīva izvēle.
Taču reģionos joprojām dzīvo pietiekami daudz
cilvēku, un mums par viņiem ir jādomā. Jābūt

valstiskam plānam, kā sniegt atbalstu katram
no reģioniem. Šobrīd šos burkānus viens otram
cenšas atņemt un pārbīdīt no vienas puses uz
otru, taču kopējo problēmu jau tas nerisina. Nesakārtotā infrastruktūra, veselības aizsardzības
nepieejamība, sliktie ceļi, maz apmaksātas darba vietas, skolas bērniem – tas arī ir īstais iemesls
cilvēku aizbraukšanai. Šī trešā tautas izvešana
svešumā nu jau notiek ar mūsu priekšstāvju
pašu rokām.
Mēs uzturam kontaktus ar aizbraukušajiem,
taču, kamēr nebūs pārdomāti un gudri sakārtotas Latvijas, viņi mājās neatgriezīsies.
Beigsim dalīt naudu skaistām promenādēm
un strūklakām, sāksim domāt par ekonomiku
stimulējošām programmām ar mazāku birokrātisko slogu, atceroties, ka Latvija kopā ar visiem
novadiem ir mūsu valsts.

SOCIĀLAJĀ
POLITIKĀ UN
DEMOGRĀFIJĀ

Kvalitatīva izglītība mūsu bērniem

FOTO: Oskars Ludvigs
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VARIS KRŪMIŅŠ

12. Saeimas deputāts, basketbola
treneris, pedagogs

atvijai vajadzīgi gudri un izglītoti cilvēki,
un tieši viņi būs tie, kas virzīs valsti uz pārticību un labklājību, – pēdējos gados šī atziņa
dzirdēta bieži. Taču no šo vārdu atkārtošanas
mūsu jaunie cilvēki netop ne izglītotāki, ne arī
viedāki. Nenoliedzot izglītības jomā veiktās
pārmaiņas, nevar nepamanīt, ka ļoti daudzas
lietas bremzē pāreju uz kompetencēs balstītu
izglītošanu.
LRA programma paredz: pamatskolas – tuvāk mājām, augstskolas – pasaules līmeņa
zināšanām. Tas nozīmē, ka bērni nebrauc
katru dienu 30 km uz skolu, bet pamatizglītību iegūst tuvu mājām. Lielie dodas uz labām
vidusskolām novadu centros un iegūst izglītību, kas garantē iestāju ne tikai Latvijas, bet arī
ārvalstu augstskolās. Ja esam paredzējuši, ka
reģionos atbalstīsim mazos un vidējos uzņēmējus, tad šāds skolu modelis ir pats svarīgākais priekšnoteikums, lai cilvēki paliktu dzīvot

savās mājās un neaizbrauktu, jo viņi vispirms
domās, vai bērniem ir bērnudārzs un labas
izglītības iespējas.
Īpaša rūpe šobrīd ir par jauniešu fizisko sagatavotību. Mēs iesakām trīs sporta stundas
nedēļā.
Nepārdomātās nodokļu reformas rezultātā
profesionālajam sportam trūkst 10–12 miljonu eiro gadā, jo ziedojumu apmērs no uzņēmējiem un kapitālsabiedrībām ir katastrofāli
samazinājies, līdz ar to ir apdraudēts Latvijas
sportistu starts Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī gatavošanās olimpiskajām spēlēm, kas nav pieļaujams!
Man ir 35 gadu pedagoga un arī basketbola
trenera darba pieredze, un es zinu, ka izglītoti
cilvēki ir Latvijas tautas pašcieņas un pastāvēšanas pamats, es zinu, kā sasniegt izvirzītos
mērķus. Mēs spēsim to paveikt!

minimumu ikvienam
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VIDZEMES VĒLĒŠANU APGABALA
DEPUTĀTU KANDIDĀTI
NR. 1 EDVARDS SMILTĒNS

NR. 8 MĀRIS TRANKALIS

NR. 2 ARVĪDS PLATPERS

NR. 9 PĒTERIS SALENIEKS

NR. 3 VARIS KRŪMIŅŠ

NR. 10 JĀNIS ĀBOLS

NR. 4 JĀNIS RUKS

NR. 11 JĀZEPS JANIŠEVS

NR. 5 VALTS VARIKS

NR. 12 AIVARS VEISS

Augstākā izglītība – bakalaura grāds ekonomikā.
AS “Brīvais vilnis” izpilddirektors, aktīvi darbojas LTRK
Vidzemes nodaļas uzņēmēju un rūpniecības padomē.

Latvijas Republikas Ministru prezidenta amata kandidāts.
Augstākā izglītība – profesionālais maģistra grāds tiesību
zinātnē, jurista kvalifikācija.
12. Saeimas deputāts, LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS
valdes loceklis, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides
un reģionālās politikas komisijas loceklis, Eiropas lietu
komisijas loceklis.

Augstākā izglītība – Latvijas Valsts fiziskās kultūras
institūts, sporta pedagogs.
Garkalnes novada domes deputāts, pirmsskolas
izglītības iestādes “Skudriņas” vadītājs.

Augstākā izglītība – bakalaura grāds mūzikas
pedagoģijā, mākslas maģistra grāds, LU doktorants.
12. Saeimas deputāts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas asociētais profesors, Dziesmu svētku
virsdiriģents, vīru kora “Ķekava” mākslinieciskais vadītājs.

Augstākā izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnē,
specializācija starptautiskajās un Eiropas tiesībās.
Jurists, zinātniski pētniecisko darbu vadītājs Rīgas
Juridiskajā augstskolā.

Augstākā izglītība – Latvijas Valsts fiziskās kultūras
institūts, fiziskās audzināšanas pasniedzēja specialitāte.
12. Saeimas deputāts, Saeimas Izglītības, kultūras un
zinātnes komisijas loceklis, Sporta apakškomisijas
loceklis, Ilgtspējīgas attīstības komisijas loceklis,
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola
treneris, pedagogs.
Augstākā izglītība – Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, inženiera kvalifikācija.
12. Saeimas deputāts, Nacionālās drošības komisijas
loceklis, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
komisijas loceklis, Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas loceklis, Sporta apakškomisijas loceklis,
mežsaimnieks.

Augstākā izglītība – Nacionālā aizsardzības akadēmija.
Vidzemes invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs,
Lielvārdes novada invalīdu biedrības valdes
priekšsēdētājs, Ogres novada pensionāru, invalīdu
un neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs, Ogres
rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes
priekšsēdētājs.

Augstākā izglītība – hidrotehnikas būvinženieris.
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS valdes loceklis,
“Vidzemes partijas” valdes loceklis, Latvijas Lielo
aizsprostu biedrības biedrs, studentu korporācijas
“Fraternitas Imantica” biedrs.

Augstākā izglītība – maģistra grāds ekonomikā.
Ekonomists, finanšu konsultants, uzņēmumu vadītājs,
Valsts kases izveidotājs.

NR. 6 ANDIS CAUNĪTIS

NR. 13 JĀNIS MAZITĀNS

NR. 7 RŪDOLFS KUDĻA

NR. 14 NORMUNDS LĪCIS

Augstākā izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnē.
Lielvārdes novada domes deputāts, Kandavas novada
domes Juridiskās un personāla nodaļas vadītājs.

Augstākā izglītība – maģistra grāds mežsaimniecībā,
mežsaimniecības inženieris.
Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
mežsaimniecības nozares speciālists.

Augstākā izglītība – inženierzinātņu bakalaura grāds
būvniecības un ainavu arhitektūras specialitātē.
Saulkrastu novada domes deputāts, arhitektūras
projektu vadītājs.

Augstākā izglītība – maģistra grāds stratēģiskā
un sabiedrisko attiecību vadībā, bakalaura grāds
politoloģijā.
LR Labklājības ministrijas vecākais referents, LATVIJAS
REĢIONU APVIENĪBAS pārstāvju sapulces loceklis,
partijas “Ogres novadam” valdes loceklis.

Sveicināts, vidzemniek!
6.

Latvijas Reģionu Apvienība saprot
P

ANDREJS ENCE

DAGNIS
STRAUBERGS

Babītes novada domes
priekšsēdētājs
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oktobrī, dodoties uz Saeimas vēlēšanām, jums būs
jāveic svarīga izvēle. Galvenokārt tā būs izvēle par to,
kādu mēs vēlamies redzēt Latvijas nākotni.
Šobrīd pie varas esošās partijas nodarbojas ar naudas
dalīšanu – bez mērķa, bez redzējuma, bez izpratnes par
Latvijas nākotni un to, par kādu valsti Latviju gribam veidot.
Latvijas Reģionu Apvienībai ir skaidrs redzējums, kādai jābūt
Latvijai – līdzsvaroti un vienmērīgi attīstītai, drošai, taisnīgai un
pārtikušai valstij, kur cilvēki ir apmierināti ar savu dzīvi.
Par mūsu Ministru prezidenta amata kandidātu esam izraudzījušies Edvardu Smiltēnu – jaunu, tomēr jau pieredzējušu
politiķi ar labu izglītību, izcilām valodu prasmēm un darba
ētiku, spējīgu ienest jaunu kultūru Latvijas politikā un pārstāvēt Latviju pasaulē.
Es esmu par jaunu sākumu Saeimai, valdībai, Latvijai un
katram no mums. Tieši tāpēc es aicinu jūs Saeimas vēlēšanās
balsot par LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBU – 11. sarakstu.

FOTO: Oskars Ludvigs un no personīgā arhīva

Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs

olitiskie un sabiedriskie spēki, kas veido Latvijas Reģionu Apvienību (LRA), ir cilvēki, kas pārstāv dažādas profesijas un interešu
grupas. To nav veidojuši pāris cilvēku kādā bankas vai Vecrīgas
advokātu birojā. Tie ir ļaudis, kas patiesi zina cilvēku vajadzības, spējas
un sapņus – cilvēki, kas nākuši no mūsu vidus.
LRA neuztver Latviju kā vienveidīgu, bezpersonisku teritoriju. Katram
reģionam – Vidzemei, Kurzemei, Latgalei, Zemgalei un Rīgai – ir savas
tikai tam piemītošas vērtības. Tās esam atraduši un turpinām meklēt
Salacgrīvā, Siguldā, Rūjienā, Valkā un visā Latvijā kopumā.
Salacgrīva ir Zaļais novads, divas ostas, eksportējoši uzņēmumi, festivālu pilsēta ar “Positivus”, klasiskās mūzikas, reņģēdāju, jūras svētku
un citiem festivāliem. Katrā novadā ļaudis kopējiem spēkiem rada
vērtības sev, nākamajām paaudzēm un Latvijai!
LRA šīs zināšanas, pieredze un idejas jāienes Saeimā, raugoties, lai
tās tiktu īstenotas, nevis apraktas Saeimas papīru kalnos.
Nesniegsim rokas pretī zvaigznēm, pasniegsim tās pretī viens otram!

NR. 15 JĀNIS UZULĒNS

NR. 22 RŪDOLFS PELĒKAIS

Augstākā izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnē, MBA.
SIA “Jurisconsultus” valdes loceklis, RTU
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma
ekonomikas institūta doktorants.

Studē Biznesa augstskolā “Turība” uzņēmējdarbības
vadību.
Brīvzemnieku pagasta Puikules tautas nama vadītājs,
Vidzemes lauku partnerības “Brasla” padomes
loceklis, Jauniešu interešu kluba “E.M.-K.A.” biedrs,
Alojas novada jauniešu domes koordinators, Puikules
amatierteātra aktieris.

NR. 23 INGUNA BEDIKERE

NR. 16 AIGARS OZOLIŅŠ

Augstākā izglītība – bakalaura grāds, Latvijas
Universitātes Vadības un ekonomikas fakultāte,
bioloģiskā lauksaimniecība.
Uzņēmēja, Zemnieku saimniecības pārvaldniece,
biedrības “Latvijas vilki un lūši” dibinātāja.

Augstākā izglītība – maģistra grāds inženierzinātnēs
un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
uzņēmējdarbībā.
AS “Sadales tīkls” Procesu kontroles daļas
elektroinženieris, ZS “Upkalns” īpašnieks, “Vidzemes
partijas” valdes loceklis.

NR. 24 KATRĪNA BOROZDINA

NR. 17 GUNTIS GLADKINS

Augstākā izglītība – sporta pedagogs, treneris.
Rūjienas novada domes priekšsēdētājs, Latvijas
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un
sadarbības komitejas priekšsēdētājs, LATVIJAS
REĢIONU APVIENĪBAS pārstāvju sapulces
priekšsēdētājs.

Augstākā izglītība – profesionālais maģistra grāds
mūzikas pedagoģijā.
Salacgrīvas novada domes deputāte, Salacgrīvas novada
Mūzikas skolas direktore, Liepupes pagasta jauktā kora
“Pernigele” koncertmeistare.

NR. 18 DACE ŽUKA

NR. 25 JĀNIS MĀRCIŅŠ

Augstākā izglītība – inženierzinātņu doktors.
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācijas padomnieks, LLU Meža fakultātes
Pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs.

Augstākā izglītība – maģistra grāds pedagoģijā.
Baldones Mūzikas pamatskolas direktore.

NR. 26 MĀRIS NĀTRA

NR. 19 JĀNIS RUŠENIEKS

Augstākā izglītība – Rīgas Medicīnas institūts, ārsta
kvalifikācija.
Ģimenes ārsts, ģimenes ārsta prakses vadītājs Valkā.

Augstākā izglītība – doktora grāds juridiskajā zinātnē,
maģistra grāds televīzijas un dokumentālā kino režijā.
RISEBA un Biznesa augstskolas “Turība” lektors,
SIA “T Production” producents, zvērināts advokāts.

NR. 27 OĻEGS ZABIRKO

NR. 20 DMITRIJS USINS

Vidējā tehniskā izglītība, studē tiesību zinātnes.
Kokapstrādes nozares uzņēmējs.

Augstākā izglītība – sociālo zinātņu bakalaura grāds
psiholoģijā, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
sociālais darbinieks/sociālais pedagogs.
LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBAS valdes loceklis, partijas
“Ogres novadam” valdes loceklis, Ogres tehnikuma
profesionālās izglītības skolotājs.

NR. 28 TERĒZA LUKSA-SIGATE

NR. 21 VALDIS ZAĶIS

Augstākā izglītība – bakalaura grāds medicīnā,
medicīnas māsu specialitātē, maģistra grāds
sabiedriskajās attiecībās.
Garkalnes novada domes deputāte, partijas “Reģionu
Alianse” Garkalnes nodaļas vadītāja vietniece.

Augstākā izglītība – doktora grāds dabas zinātnē, četri
maģistra grādi inženierzinībās.
Vidzemes augstskolas docents un pētnieks,
energoefektivitātes, ekoinovāciju un aprites ekonomikas
speciālists.

Reģioniem vajadzīgs savs spēks
Saeimā
L

VENTS ARMANDS
KRAUKLIS
Valkas novada domes
priekšsēdētājs

atvijas Reģionu Apvienība vislabāk zina reģionu vajadzības. Taču
mums ir nepieciešams arī savs spēks Saeimā, lai nenotiktu tā, kā
nesen, kad valdošā koalīcija apturēja 50 miljonu eiro vērtu investīciju
projektu, iznīcinot iespēju Valkas novadā veidot jaunu ražotni ar 200
darba vietām. Tas liecina, ka pozīcijas partijām ir savas intereses un tās
ignorē reģionu vēlmi attīstīties.
Reģionu un tajā skaitā arī Valkas novada iedzīvotāju problēma ir medicīnas pakalpojumu pieejamība. Mēs par to iestājamies, bet mūs
izliekas nedzirdam. Acīmredzot balss jāpaceļ vēl skaļāk un aktīvāk.
Runājot par vēlēšanām, ņemšu talkā vienu līdzību. Ko jūs sauksiet
palīgā pie smagi sirgstoša slimnieka – pieredzes bagātu un zinošu
ārstu vai pašpasludinātu brīnumdari, kas tikai skaļi bļauj, ka visus spēj
dziedināt. Šobrīd netrūkst politisko spēku, kas sola zilus brīnumus un
piena upes ķīseļa krastos. Taču viņiem trūkst zināšanu un izpratnes
par to, kas notiek reģionos. Turpretī LRA apvieno zinošus un izglītotus
cilvēkus, kas spēj veiksmīgi attīstīt gan novadus, gan visu Latviju
kopumā.

Latvija ir reģionu summa
L

MĀRIS
SPRINDŽUKS

Ādažu novada domes
priekšsēdētājs

atvija iegūtu, ja jaunajā Saeimā ienāktu vairāk cilvēku no reģioniem. Īpaši politiķi, kuri jau ir darbojušies pašvaldībās un zina,
kā funkcionē sabiedrisko pakalpojumu un biznesa sektors. Darbs
pašvaldībās ir pirmā politikas skola, kurā izprast sava novada iedzīvotāju problēmas, meklēt risinājumus un gūt rūdījumu, lai strādātu
nākamajā pakāpē – Saeimā.
Tie deputāti, kuri parlamentā iekļūst no partijām, kas pēdējā brīdī
veidotas kā vēlēšanu projekti, kur sarakstos sasēdināti gadījuma
cilvēki, būtībā novājina visu valsti, jo viņi pieņem pavirši izstrādātus
likumus. Latvija ir pelnījusi, lai likumdevēju pārstāvētu cilvēki, kuriem
ir pieredze. Saeimā jāstrādā tiem, kas prot iesāktu darbu padarīt līdz
galam.
Jo vairāk Saeimā būs deputātu, kuri pārzina situāciju savos reģionos,
jo lielāka varbūtība, ka Saeima kopumā ies vienā virzienā un būs
vairāk vērsta uz Latvijas attīstību, nevis uz sabiedrības šķelšanu vai
atšķirīgā meklēšanu.
Mūsu Latvija ir reģionu summa, savukārt LRA ir stipru komandas
dalībnieku summa, kas politikā strādā, lai Latvija kļūtu vērtīgāka.
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PROGRAMMA
13. SAEIMAS VĒLĒŠANĀM

SARAKSTS

izaugsmei.

ar darba tirgu.

Latvijas

%
gadus.

25%

12%
vieglajiem

procentlikmju
pakalpojumiem.
12% PVN likmes

Atbalsts mazajiem un
sasaistei ar

Jaunsardzes un

OTRS LIELĀKAIS REĢIONĀLAIS SPĒKS LATVIJĀ!
250 PAŠVALDĪBU DEPUTĀTI VAIRĀK NEKĀ 50 LATVIJAS NOVADOS
UN 10 SAEIMAS DEPUTĀTI

120’000
60’000
30’000

11,44 %
6,05 %

91352

60812

0
2014. gada
13. maijs
LRA
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pakalpojumiem.

Latvijas Policijas

150’000
90’000

5% PVN medikamentiem.

2014. gada
4. oktobris
12. Saeimas

2017. gada

2018. gada
13. Saeimas

