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Latvijas sabiedrībā tiek runāts, ka valstī 
nodokļu slogs ir parāk liels. Vai tā tie-

šām ir? Vidēji Eiropas Savienības valstīs, kā 
arī ASV tas ir lielāks nekā pie mums. Tieši 
tādēļ, ka nodokļu ieņēmumi līdz šim bijuši 
mazāki nekā budžeta izdevumi, mēs šobrīd 
esam spiesti izmantot Starptautiskā Valūtas 
fonda aizdevumu. Protams, atrodoties dziļā 
krīzē, tas ir attaisnojami. Tomēr ilgtermiņā  
Latvijai būs jānonāk pie sabalansēta budžeta 
ar pārpalikumu, kas ļaus dzēst izveidotās pa-
rādsaistības.

Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijai 
nodokļu ienākumi ir tik svarīgi. Otrs iemesls 
– nodokļi veido valsts budžetu, no kura tiek 
finansētas vecāko cilvēku pensijas, jaunāko 
izglītība un mūsu visu veselības aprūpe, ik-
dienas drošība un valsts aizsardzība. Nodokļi 
dod iespēju pastāvēt sabiedrības labklājībai. 
Jo vairāk līdzekļu tiek iekasēts nodokļu vei-
dā, jo lielākas sociālās garantijas gūst skolēnu 
vecāki, slimnieki, pensionāri, bezdarbnieki, 
noziedzības upuri, autobraucēji u.c.

Taču, kad ieklausāmies cilvēkos, īpaši uz-

Mēs labi apzināmies, ka Latvija nav un 
nebūs lielražotāju valsts, tāpēc līdzek-

ļus tās attīstībai un ekonomiskās stabilitātes 
nodrošināšanai ir jāgūst citādā ceļā. Valsts at-
tīstības pamatā jābūt sabiedrības spējai radīt 
jaunas zināšanas un izmantot tās tautsaim-
niecības attīstībai, veicinot vispārējā dzīves 
līmeņa celšanu. Latvijā ir jābūt zināšanu sa-
biedrībai, kuras galvenais pamatnosacījums ir 
izglītības kvalitāte un pieejamība. 

Šobrīd apmēram 68% no Latvijā studē-
jošajiem iegūst izglītību valsts augstskolās. 
Taču to studentu skaits, kas augstāko izglī-
tību iegūst par valsts budžeta līdzekļiem, 
kopš 1995. gada ir pakāpeniski samazinājies. 
Šobrīd 3/4 no visiem studējošajiem par iz-
glītību maksā paši. Taču, ņemot vērā pašrei-
zējo ekonomisko situāciju, tas kļūst aizvien 
grūtāk. Turpinot samazināt valsts budžeta 
apmaksāto studiju vietu skaitu, tiks panākta 
situācija, ka Latvijā studēt varēs atļauties ti-
kai turīgākie, savukārt gudrie un mērķtiecīgie 

dosies studēt uz tām valstīm, kurās augstākā 
izglītība ir bez maksas. Vai patiešām valstij 
nerūp mūsu nākotne?  

Vēlme ieguldīt uzņēmējdarbībā, ražoša-
nā, inovācijās un modernās tehnoloģijās ir 
apsveicama, tomēr jāapzinās, ka inovācijas ir 
iespējams radīt tikai valstī ar kvalitatīvi izglī-
totiem cilvēkiem. Samazinot budžeta studiju 
vietu skaitu, valsts vēl vairāk veicinās gudro 
prātu aizplūšanu no Latvijas, un tas nav pie-
ļaujams – valsts līdzekļiem ir jānodrošina 
attīstība, vienlīdzība un sociālā solidaritāte, 
tāpēc – pretēji Izglītības un zinātnes minis-
tres apgalvojumam, ka lēnām būtu jāpār-
iet uz pilnīgu maksas augstāko izglītību, –  
VIENOTĪBA ir vienojusies, ka, saprātīgi plā-
nojot budžetu un izsverot prioritātes, valsts 
budžeta apmaksāto studiju vietu skaitu ir pa-
kāpeniski jāpalielina. Līdz 2014. gadam tam 
jāsasniedz trīs ceturtdaļas no kopējo studiju 
vietu skaita. Neraugoties uz grūtajiem ekono-
miskajiem apstākļiem, mums nav jāatkāpjas 
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Aigars Štokenbergs SCP priekšsēdētājs

Inese Muhka 
SCP valdes locekle

ņēmējos, sabiedrībā valda viedoklis, ka viņi 
valsts budžetā jau tagad maksā ļoti daudz, 
pretī nesaņemot neko. Vai tā ir? Pretī viņi 
saņem izglītotu, veselu darbaspēku, drošī-
bu savai darbībai un kaut vai minimālu, bet 
tomēr valsts atbalstu uzņēmējdarbībai. Ja 
uzņēmēji ir gatavi no tā visa atteikties, ap-
maksājot to no savas kabatas, var izvēlēties 
citu alternatīvu. Varam katrs pats rūpēties par 
savu drošību, celt privātās slimnīcas un profe-
sionālās izglītības iestādes. Varam visas valsts 
funkcijas nodot privātajam sektoram, par to 
attiecīgi maksājot. Turklāt katram tādā gadī-
jumā būtu jāparūpējas par savu vecāku – pen-
sionāru – uzturēšanu, kā arī bērnu veselības 
aizsardzību.

Tāpēc, ja cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņi 
nav ieinteresēti nodokļu maksāšanā, katram 
personīgi pajautā, cik svarīga viņam ir valsts 
funkciju pastāvēšana, kļūst skaidrs, ka sabied-
rības vairākums tomēr vēlas lielākus budžeta 
ieņēmumus. 

Turklāt „Sabiedrība citai politikai” vienmēr 
ir atbalstījusi nodokļu sabalansētību – bagāta-

jiem jāmaksā vairāk. Tas balstās uz diviem argu-
mentiem. Pirmkārt, nodokļu slogs, kas gulstas 
uz kapitāla pieaugumu vai dividendēm, šobrīd 
ir mazāks nekā cilvēkam, kurš saņem 200 la- 
tu algu. Otrkārt, jo cilvēks bagātāks, jo svarīgā-
kas kļūst valsts garantijas, piemēram, drošībai.
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no pārliecības, ka izglītots un zinošs cilvēks ir 
ieguvums visai sabiedrībai – gan garīgā, gan 
ekonomiskā ziņā. 

Pienācis pēdējais laiks novērst studiju 
programmu dublēšanos, izvērtēt to lietderī-
bu un kvalitāti. Valsts pasūtījums, stingrāki 
uzņemšanas noteikumi un budžeta studiju 
vietu skaita palielināšana veicinās dabisko 

konkurenci, kas ir priekšnosacījums kvalitā-
tes uzlabošanai. Strādājot ar gudrākiem un 
mērķtiecīgākiem studentiem, arī pasniedzēji 
ir spiesti pilnveidoties un paaugstināt kvali-
tāti – ir motivācija un prieks strādāt, ja redzi 
atdevi un vari veidot pēctecību. Zinošāki, 
izglītotāki un motivētāki augstskolu absol-
venti vieglāk un veiksmīgāk iekļaujas darba 

tirgū, rezultātā mēs iegūstam jaunas darba 
vietas, spējīgus darbiniekus un vairāk ienā-
kumu valsts budžetā. Savukārt, ja strādāt sko-
lās dosies labākie no labākajiem augstskolu 
beidzējiem, paaugstināsies arī vispārējās un 
profesionālās izglītības līmenis un tiks celts 
skolotāja profesijas prestižs.

1. 2008. gada vasarā notika referendums 
par vecuma pensijām. Mūsu mērķis bija pa-
nākt, ka minimālās vecuma pensijas apmērs 
nedrīkst būt mazāks par 135 latiem un lai 
tas tuvotos iztikas minimumam. Tas valstij 
maksātu 87 miljonus latu gadā. Sabiedrības 
spiediena rezultātā tie ļaudis, kuriem pirms 
1996. gada nebija un nevarēja būt sociālās 
apdrošināšanas iemaksu, saņēma papildus 80 
miljonus latu par darba stāžu.
2. Ja treknie valsts tēriņi tiktu apturēti jau 
2008. gadā, valsts būtu ietaupījusi vismaz 500 
miljonus gadā. Tieši par tādu summu Valdim 
Dombrovskim ir izdevies gadā ietaupīt. Jeb-
kādas runas par to, ka pensionāri ir sagrāvuši 
budžetu, ir pilnīgi aplamas. Budžetu ir grāvu-
ši zagļi, kampēji un šķērdētāji.
3. Valsts kontrole un Pasaules Banka ir norā-
dījusi uz iespējām, kā turpināt novērst izšķēr-
dību iestādēs, aģentūrās, valsts un pašvaldību 
uzņēmumos – apjomā līdz pat 310 miljoniem 

latu. Atlikums nākamā gada budžeta vajadzī-
gajiem vēl simts miljoniem latu krīzes aps-
tākļos ir jāuzliek turīgajiem – ar progresīvo 
nodokli. Bagātajiem jāmaksā vairāk.
4. Sociālajā budžetā nav deficīta. No sociālā 
budžeta jau ilgstoši tiek uzturēti pamatbu-
džeta tēriņi par kopējo summu 200 miljoni 
latu gadā. Tādi tēriņi, kam pretī nav sociālās 
apdrošināšanas iemaksu.
5. Mēs kopā esam aizstāvējuši tiesā Satvers-
mē garantētās tiesības uz pienācīgu nodroši-
nājumu veciem ļaudīm. Šobrīd vidējā vecuma 
pensija ir 181 lats, tas ir mazliet pāri iztikas 
minimumam.
6. Vecuma pensijas samazināšana vidēji kaut 
vai par 10% atkal noliktu ļaudis uz nabadzī-
bas sliekšņa un ir kategoriski nepieļaujama.
7. Aizņemšanās no valsts iedzīvotājiem nesa-
mazina valsts budžeta deficītu. Tas ir tieši tā-
pat, kā aizņemšanās no kaimiņa nesamazina 
mājsaimniecības budžeta iztrūkumu. Tā var 

pat palielināt deficītu, jo par parādu ir jāmak-
sā procenti. Tāpēc nav vietā nekādas runas 
par obligācijām. Tās jāizbeidz.
8. Nevar indeksēt uz leju pensijas, kuras ne-
kad nav indeksētas uz augšu. Te pilnīga tais-
nība Latvijas Pensionāru federācijai.
9. Ir dzirdēti priekšlikumi samazināt pensiju 
neapliekamo minimumu. Pilnīgi aplami (sk. 
6. punktu).
10. Ir dzirdēti priekšlikumi paaugstināt pen-
sionēšanās vecumu. Tas gan tā var gadīties. 
Ja Latvijā katru gadu nomirs vairāk cilvēku, 
nekā piedzims, vienīgā alternatīva būs ievest 
viesstrādniekus. Jo nebūs pietiekami daudz 
darbspējīgu cilvēku, kas maksā sociālo no-
dokli. Tomēr šobrīd pēc 62 gadu vecuma 
sasniegšanas vīrieši vidēji nodzīvo 13 gadus, 
sievietes – 20 gadus (vidēji G skaitlis ir 18). 
Te nu tomēr ir vajadzīga nopietna diskusija, 
un tā notiks, kad Labklājības ministrija tai 
būs gatava.

Aldis Cimoška SCP Daugavpils nodaļas vadītājs

1. maijā triju partiju - Sabiedrība Citai Poli-
tikai (SCP), Jaunais Laiks ( JL) un Pilso-

niskā Savienība (PS) Daugavpils nodaļas izvei-
doja partiju apvienības „Vienotība” Daugavpils 
nodaļu. Triju partiju biedri noturēja vēsturisku 
un simbolisku sapulci Daugavpils Vienības lau-
kumā, „Vienotības radošās darbnīcas” ietvaros 
kopā ar Latgales podniekiem izveidojot Vieno-
tības māla vāzi. Par nodaļas priekšsēdētāju tika 
iecelts SCP pārstāvis Aldis Cimoška.

Daugavpils Vienotības nodaļas pārstāvji 
uzsverot apvienības nosaukuma „Vienotība” 

Daugavpils izcelsmi pauž pārliecību, ka „Vie-
notības” reģionālā politika spēs nodrošināt arī 
Daugavpils pilsētas un novada ekonomiskās 
situācijas stabilizāciju un veicinās ilgtspējīgu 
attīstību. Daugavpils nodaļas mērķis tiek uz-
stādīts parādīt un konkrēti pierādīt, ka Dau-
gavpils nākotnē var būt Latvijas otrā lielākā 
pilsēta ne tikai pēc iedzīvotāju skaita, bet arī 
pēc ekonomiskiem rādītājiem. Ir jāpārtrauc 
cilvēku aizplūšana uz citiem reģioniem un val-
stīm! Darba vietu radīšanai ir jākūst ne tikai 
par tukšu saukli, bet ar reāliem darbiem pa-

matotu atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, novada zemnieku 
saimniecībām un mājražotājiem.

Sapulcē piedalījās Vienotības Latgales sa-
raksta līderis Aleksejs Loskutovs (SCP), kurš 
uzsvēra, ka nodaļas veidošanas laiks zīmīgi 
sakrīt ar Latvijas neatkarības atjaunošanas 
laiku - laiku, kad Latvijas tauta vienoti pauda 
savu virzību uz neatkarību. Šobrīd no jauna 
ir nepieciešama vienota nostāja Latvijas eko-
nomiskās izaugsmes nodrošināšanai, sociālās 
atbildības palielināšanai.
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Edgars Krūmiņš SCP Liepājas nodaļas vadītājs

Šā gada 7. maijā Liepājā trešo reizi sanāca 
kopā trīs partiju „Sabiedrība citai politi-

kai”, „Jaunais laiks” un „Pilsoniskā savienība” 
Liepājas nodaļas biedri, lai vienotos kopējam 
darbam. Visiem sapulces dalībniekiem vien-
balsīgi balsojot „par”, tika nodibināta VIENO-
TĪBAS reģionālā apvienība Liepājā. Jāatzīst, 
šis bija formāls solis, jo jau iepriekš visu triju 
partiju Liepājas nodaļu biedri veiksmīgi strā-
dājuši kopā. 

Sapulces gaitā, lemjot par apvienības „Vie-
notība” Liepājas nodaļas struktūru, tika no-
lemts neradīt sarežģītu pārvaldi ar daudziem 
valdes locekļiem. Pēc priekšlikumu izteik-
šanas, balsojot tika izvēlēts koordinators no 
partiju nodaļu vadītāju vidus, kuru pēc zināma 

laika rotācijas kārtībā nomainīs nākamais no-
daļas vadītājs.

Tikšanās laikā tika izvērstas diskusijas par 
visiem interesējošām tēmām – bezdarbs, uzņē-
mējdarbība, jauniešu problēmas, pensionāri 
gan valsts, gan vietējo pašvaldību kontekstā. 
Ar nožēlu tika konstatēts, ka reģionu intereses 
bieži ir aizmirstas, tādēļ būtiska sapulces sa-
stāvdaļa bija šo trīs partiju Liepājas nodaļu va-
dītāju panāktā vienošanās – Sadarbības (koalī-
cijas) līguma formā, kas turpmāk dos plašākas 
iespējas konsultēties, saņemt profesionālus 
padomus un palīdzību no apvienību veidojošo 
citu ievēlēto pašvaldības deputātu un partiju 
biedru puses, tā maksimāli realizējot idejas un 
darbus dzīvē. Vienotībā ir spēks! 
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Valsts svētki
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Pārdomas par neatkarību
Aldis Cimoška SCP Daugavpils nodaļas vadītājs, uzņēmējs
Daugavpils novada domes deputāts

Esmu stipri par jaunu, lai spētu salīdzināt 
Latvijas pirmo neatkarības laiku (šobrīd 

idealizēto) ar mūsdienu informācijas pārpil-
no un ekonomisko negāciju pārņemto neat-
karību. Spilgti atceros tos saviļņojošos laikus, 
kad kāds klasesbiedrs atgriezās kā varonis no 
barikādēm, kur viņu paņēma līdzi tēvs. Tā īsti 
neapzinājāmies to laiku situācijas nopietnību 
un vēsturiskumu, tomēr jutāmies daļa no neat-
karības atguvējiem. Šodien, izmantojot iespēju 
kavēties vēl svaigajās atmiņās, neatkarības jē-
dziena meklējumos nolaižos zemāk un dalos 
pārdomās, arī aicinot uz diskusiju par mūsu 
katra paša neatkarību, savas domāšanas neat-
karību, lokālo iespēju neatkarību. 

Par lokālo iespēju 
neatkarību... 

Neatkarīga Latvija nav tikai Rīga. Nacio-
nālās bibliotēkas un Dienvidu tilti ietekmē 
visus, bet neatvieglo ne rīdzinieku, ne novadu 
ikdienu. Esam dzirdējuši un pat kā pašsapro-
tamu pieņemam patiesību, ka krīzes smagumu 
uz saviem pleciem iznes Latvijas pašvaldības 
(protams, ne absolūti visas), kas to arī ļoti cen-
šas darīt un veiksmīgi tiek galā – tikpat labi kā 
ar daudziem citiem uzdevumiem.

Tomēr Latvijas pašvaldībām ir aizlauzti 
neatkarības izjūtu radošie spārni. Tā vietā, lai 
pašvaldības varētu pilnvērtīgi un veiksmīgi uz-
labot savu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piesais-
tīt investorus, uzlabot uzņēmējdarbības vidi, 
veicināt darbvietu rašanos, tām šīs iespējas pēc 
būtības ir liegtas. Atvēlētas tikai stingros rāmjos 
ieliktas funkcijas: lēmumi, kuru pieņemšanu 
regulē visvisādi Ministru kabineta noteikumi. 
Ministru kabinets ir tiesīgs atsaukt iedzīvotāju 
izvēlēto mēru; pat saistošos noteikumus, pie-

mēram, par reklāmas izvietošanu kāda pagasta 
teritorijā ir jāapstiprina attiecīgajā ministrijā. 
Novados atliek vien lemt par bezjēdzīgo atteik-
šanos no pirmpirkuma tiesībām...

Varbūt tas saistīts ar pirmo neatkarības 
gadu bailēm atdot šos neatkarīgas valsts un 
pašvaldības pārvaldes grožus, iespējams, nai-
dīgi noskaņotu cilvēku rokās, varbūt vienkārši 
no vēlmes kopēt kādu Rietumvalstu modeli. 
Jebkurā gadījumā diemžēl nevaram runāt par 
pašvaldību lokālo iespēju neatkarību, lai gan 
gribētos, jo izskatās, ka daudzas lietas novadu 
cilvēki prot labāk, vismaz lauku maizi cept (tā-
tad ražot) noteikti...

Par domu neatkarību...
Mums visiem jāiemācās domāt neatkarīgi, 

domāt pašiem, nepieņemt par savām citu dek-
larētās patiesības. Jāmācās analizēt to informā-
ciju, ko pasniedz masu mediji, dzīvot brīvi no 
domām, ko kāds mums grib uzspiest, domāt 
savas domas. Kas tam nepieciešams? Vienkārši 
plašāki apvāršņi: kārtējā TV šova vietā izvēlē-
simies kādu grāmatu, mācīsimies valodas, pie 
pirmās iespējas – kaut lēti, bet daudz ceļosim. 
Jā, ceļosim, nevis aizbrauksim. Skatīsimies ap-
kārt ar plaši atvērtām acīm, mācīsimies no citu 
pieredzes, mācīsimies no citu kļūdām un, 
atgriežoties mājās, uzņemsimies atbildību un 
realizēsim jaunas, no standarta domāšanas ne-
atkarīgas idejas. Esam neatkarīgi no pāri visām 
trauku malām plūstošā viedokļa, ka šeit ir slikti 
un grūti. Šeit ir vairāk iespēju un izaicinājumu. 
Šeit būs labi! Neatkarīgi no nekā!
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SCP pārstāvji nolika ziedus pie Brīvības 
pieminekļa Latvijas Republikas neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienā
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Transporta un sakaru institūta telpās 27. 
martā sanāca pirmā Jauniešu Rīgas do-

mes ( JRD) sēde. JRD pulcē 60 aktīvus pār-
stāvjus no septiņu politisko partiju jaunatnes 
organizācijām ar mērķi veicināt gados jaunu 
cilvēku iesaistīšanos politikas veidošanā, 
piedāvājot vidi, kuras ietvaros diskutēt par 
sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. 

Pirmajā JRD sēdē ar apsveikumu jauna-
jiem politiķiem ieradās arī „Sabiedrības citai 
politikai” valdes locekle Karīna Korna, savā 
runā uzsverot: „Ja mēs jau jauniešu organizā-
cijās sapratīsim, ka nepieciešams meklēt ko-
pīgo, nevis atšķirīgo, tas veicinās kvalitatīvas 
politikas rašanos Latvijā.”

JRD emulē Rīgas domes (RD) darbību, 
koncentrējoties uz jautājumiem, kuri ir ak-
tuāli jauniešiem, bet ne tikai. Atbilstoši RD 
struktūrai, JRD darbojas piecas komitejas. 
Komiteju uzdevums ir apzināt problēmjau-
tājumus un, konsultējoties ar atbilstošās no-
zares ekspertiem, izstrādāt priekšlikumus to 
risinājumiem. 

Jauno deputātu vietu skaits katrai partijai 
tika noteikts atbilstoši iepriekšējās pašvaldī-
bu vēlēšanās iegūtajam balsu skaitam, attiecī-
gi SCP ieguva trīs deputāta mandātus. Neska-
toties uz šo nelielo vietu skaitu, SCP jaunieši 
ir spējuši nodrošināt vienas no svarīgākajām 
komitejām – Pilsētas attīstības komitejas – 
vadītāja posteni. Tajā vienbalsīgi tika ievēlēta 
Loreta Skaburska. Pluss ir tas, ka viņai jau ir 
līdzšinēja pieredze, viņa strādā Rīgas domē. 

SCP jaunieši iesaistās projektā „Jauniešu Rīgas dome”
Andris Bačkurs, Krišjānis Bušs  SCP JO

Komitejas kompetencē ir jautājumi, kas skar 
pilsētas attīstību, tostarp sabiedriskais trans-
ports un tūrisms.

Tuvojoties tūrisma sezonai, aktuāla atkal 
kļūst gājēju ielas nepieciešamība. Kā norāda 
Loreta Skaburska: „Šobrīd aktīvi tiek disku-
tēts par iespējām padarīt Rīgu tūristiem pie-
vilcīgāku un ērtāku, tādējādi veicinot tūristu 
vēlmi ilgāk uzkavēties Rīgā. Kas, protams, 
sniegs būtisku papildinājumu gan valsts, gan 
pašvaldības budžetā.” Šajā sakarā SCP JRD 
frakcija ir iesniegusi komitejā savu atbalsta 
rakstu gājēju ielas izveidei Rīgā. 

Par piemērotāko vietu gājēju ielas izvei-
došanai arī SCP jaunieši uzskata jau sabied-
rībā izskanējušo Tērbatas ielu. „Tērbatas ielā 
atrodas vairāki arhitektūras pieminekļi, kas 
vēsta par Rīgas bagāto kultūrvēsturi. Tērbatas 
iela kā gājēju iela varētu kļūt par Rīgas pievie-
noto vērtību. Kā svarīgs arguments Tērbatas 
ielas izvēlei jāmin fakts par tūristu plūsmu 
Vecrīgas rajonā – izstaigājot vecpilsētu, tie 
parasti dodas vērot Brīvības pieminekli, no 
kura attiecīgi arī būtu iespējams nokļūt uz 
gājēju ielas,” savu viedokli pauž SCP jauniešu 
organizācijas valdes locekle un JRD Attīstī-
bas komitejas vadītāja Loreta Skaburska.

Savukārt Andris Bačkurs darbojas JRD 
Izglītības un kultūras komitejā. Šobrīd komi-
tejā tiek skatīts jautājums par vairāku skolu 
turpmāko likteni. Kā ir izskanējis plašsaziņas 
līdzekļos, Rīgas dome grasās slēgt vairākas 
skola, viena no tām ir Rīgas komercģimnāzi-
ja. Kā atzīst Andris Bačkurs: „Šī ir viena no 

retajām vidējās izglītības iestādēm Latvijā, 
kas specializējas tieši komerczinībās, tādējā-
di audzinot jaunos uzņēmējus, kuri nākotnē 
kļūs par jaunu darbvietu radītājiem.” 

Lai dziļāk izprastu situāciju ar skolas slēg-
šanu, uz komiteju tika uzaicināta komercģim-
nāzijas direktore, kura pastāstīja par uzsākto 
parakstu vākšanu pret skolas slēgšanu un ci-
tām plānotajām akcijām. Komitejas locekļi 
izteica atbalstu akcijām un centīsies iesaistī-
ties, kur vien būs iespējams.

Andris Bačkurs norāda: „Ir jāsaprot, ka 
uzņēmēji ir ekonomikas mugurkauls. Likvi-
dējot šo skolu, mēs riskējam zaudēt poten-
ciālos darba devējus un, protams, arī nodokļu 
maksātājus. Tādējādi perspektīvā tas apdraud 
arī budžeta līdzekļus, kas ir tik ļoti nepiecie-
šami izglītības nozares konkurētspējas uzla-
bošanai.”

Darbs JRD ir tikai sākuma stadijā, tomēr 
jau šobrīd tiek pierādīts, ka ir pamatota tādas 
organizācijas nepieciešamība, kur tiktu pār-
stāvētas jauniešu intereses pašvaldību līmenī. 
Šajā sakarā jaunieši ļoti cer sagaidīt lielāku 
atbalstu no Rīgas domes vadības, kura šobrīd 
atsakās piešķirt telpas JRD sēdēm, kas bū-
tiski ierobežo JRD darbu. „Mūsuprāt, Rīgas 
domes vadībai ir jāatbalsta jauniešu iniciatī-
va jau tikai tādēļ, ka tas ir noteikts Jaunatnes 
likumā,” uzskata Loreta Skaburska. Savukārt 
Andris Bačkurs uzsver: „Mēs patiešām ceram, 
ka mūsu darbība nepaliks nepamanīta un pa-
visam drīz arī citās Latvijas pašvaldībās šāda 
tipa jauniešu organizācijas tiks izveidotas.”

Loreta Skaburska:  
Šobrīd aktīvi tiek diskutēts 
par iespējām padarīt Rīgu 
tūristiem pievilcīgāku  
un ērtāku

JRD Vienotības jaunieši
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Jaunieši mācās veidot vēlēšanu kampaņu internetā
Pauls Beķeris SCP biedrs

„Sabiedrības citai politikai” (SCP) jau-
niešu organizācijas pārstāvji kopā ar 

jauniešiem no „Pilsoniskās savienības” (PS) 
un „Jaunā laika” ( JL) 10. un 11. aprīlī Siguldā 
piedalījās seminārā par priekšvēlēšanu kam-
paņas veidošanas un vadīšanas principiem.

Apmācību vadīja Aleksandrs Kurcs, dau-
dzu CDU (Christlich Demokratische Union 
Deutschlands) jaunatnes organizācijas kam-
paņu vadītājs, un Vikija Volnēra – viena no 
galvenajām vēlēšanu biedrības „teAM De-
utschland” dalībniecēm. Jāatzīmē, ka „teAM 
Deutschland” tika izveidota 2009. gadā ar 
mērķi atbalstīt Angelas Merkeles atkārtotu 
ievēlēšanu Vācijas kancleres amatā.

Pieaicinātie eksperti dalījās jauniešu 
priekšvēlēšanu kampaņas organizācijas pie-
redzē, galvenokārt interneta vidē. Ar reāliem 
piemēriem tika uzskatāmi demonstrēts, kā ar 
salīdzinoši nelieliem līdzekļiem, pievienojot 

jānis Bušs (SCP), Jānis Birks (PS) un Edijs 
Ostrovskis ( JL).

Lai gan paveikto darbu apjomu bija grūti 
salīdzināt ar vācu kolēģu veikumu, galvenās 
domas bija līdzīgas. Tas liecina, ka partiju ap-
vienības VIENOTĪBA jaunieši ir uz pareizā 
ceļa un seminārā gūtā pieredze būs lielisks 
papildu stimuls un zināšanu bāze jau aizsākto 

ideju turpināšanai un uzlabošanai. To semi-
nāra noslēgumā, atvadoties no dalībniekiem, 
uzsvēra arī pasākuma organizators – Konrāda 
Adenauera fonda Baltijas biroja vadītājs And-
reass Kleins.

SCP jaunieši saka milzīgu „Yeahh”  
Konrāda Adenauera fondam un CDU jauniešiem!

komandas garu un entuziasmu, iespējams 
efektīvi uzrunāt un ieinteresēt plašas cilvē-
ku masas. Tāpat tika runāts par galvenajām 
tehniskā izpildījuma, darbu organizācijas un 
jaunu atbalstītāju piesaistes niansēm. Savās 
prezentācijās Aleksandrs Kurcs un Vikija 
Volnēra stāstīja arī par oponentu rīkotajām 
negatīvajām kampaņām un labākajiem vei-
diem, kā uz tām reaģēt.

Taču uzstājās ne tikai Vācijas viesi. Par 
jauniešu ieguldījumu politisko kampaņu or-
ganizēšanā tepat Latvijā pieredzē dalījās par-
tiju apvienības VIENOTĪBA jaunieši: Kriš-
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Rajonu nodaļās paveiktais Ropaži
Tiek virzīts apriešanai jautājums par „Pieaugušo 

izglītības un pārkvalifikācijas centra” izveides nepie-
ciešamību novadā. Ir panākta konceptuāla vieno-
šanās koalīcijas vidū. Šobrīd norit darbs pie rīcības 
plāna un darba grafika izstrādes. 

Rosinās jautājumu par 100% ceļa naudas kom-
pensāciju, tiem novada iedzīvotājiem, kuri atraduši 
darbu Rīgā, Ogrē, vai Siguldā, attiecīgi uzrādot izzi-
ņu. 

Daugavpils 
Uzsākts darbs pie novada apvienotās Attīstības 

programmas izstrādes. SCP deputāts Aldis Cimoš-
ka darbojas divās Attīstības programmas izstrādes 
darba grupās.  Tāpat Aldis Cimoška tika iecelts par 
uzņēmējdarbības darba grupas vadītāju.

Rit pēdējie darbi pie „Zaļā tirgus” izveides, kur 
tiks tirgota ekoloģiska produkcija no Daugavpils no-
vada un Latgales zemnieku saimniecībām. 

Atskaite par 2010. gada aprīli
Karīna Korna SCP valdes locekle

Vispirms vēlos visas SCP valdes vārdā 
pateikties tiem biedriem, kas 24. aprīlī 

piedalījās Lielajā talkā – gan tiem, kas talko-
ja kopā ar SCP un VIENOTĪBU, gan tiem, 
kas talkoja kopā ar savējiem. Galvenais jau 
ir sasniegt mērķi – padarīt Latviju tīrāku un 
sakoptāku.

Aprīlī darbu aktīvi ir turpinājusi VIE-
NOTĪBAS valde. VIENOTĪBAS valdes 
sēdēs galvenie izskatāmie jautājumi ir bijuši 
politiskā situācija, VIENOTĪBAS reģionālo 
apvienību koordinatoru apstiprināšana, Ēti-
kas komisijas un Revīzijas komisijas apstip-
rināšana, kā arī tehniskie jautājumi (darba 
grupu kompetence, funkcijas, VIENOTĪ-
BAS birojs, valdes reglaments utt.). Turklāt 
VIENOTĪBAS valde ir apstiprinājusi visu 
piecu vēlēšanu sarakstu pirmos numurus. 
Tie ir: Rīgā – Ģirts Valdis Kristovskis (PS), 
Kurzemē – Solvita Āboltiņa ( JL), Vidzemē – 
Valdis Dombrovskis ( JL), Latgalē – Aleksejs 
Loskutovs (SCP), savukārt Zemgalē pirmais 
numurs ir rezervēts biedrības „Meierovica 
biedrība par progresīvām pārmaiņām” valdes 
priekšsēdētājai Sarmītei Ēlertei.

Darbu pie VIENOTĪBAS reklāmas kam-
paņas turpina Tehniskā grupa. Reklāmas 
kampaņas ietvaros 29. aprīlī iznāca VIE-
NOTĪBAS avīzes pirmais numurs. Savukārt 
maijā VIENOTĪBAS reklāmas kampaņas 
ietvaros SCP biedri tiek aicināti piedalīties 
„Nordea maratonā”, kas notiks 23. maijā 
Rīgā. Vēlos arī atgādināt, ka VIENOTĪBAS 

vēlēšanu kampaņas nozīmīga sastāvdaļa ir 
VIENOTĪBAS reģionālās apvienības, tādēļ 
vēlos aicināt visus SCP biedrus aktīvi iesaistī-
ties šajā procesā un, kur tas iespējams, meklēt 
kopējas sadarbības formas.

Darbu turpina arī VIENOTĪBAS prog-
rammas darba grupa, kas ir sagatavojusi VIE-
NOTĪBAS prioritātes apstiprināšanai VIE-
NOTĪBAS valdē. Programma maija sākumā 
tiks nodota izskatīšanai visām trim partijām.

SCP valde aprīlī – kā parasti, ceturtdie-
nās – ir sanākusi uz valdes sēdēm. Galvenie 
valdē izskatītie jautājumi: par SCP viedokli 
un pozīciju VIENOTĪBĀ un tās valdē, par 
SCP pozīciju attiecībā uz vakantajiem mi-
nistru amatiem, Saeimas deputātu kandidātu 
saraksts, SCP vēlēšanu kampaņas izstrāde. 
Jāatgādina, ka SCP vakantajam ārlietu mi-
nistra amatiem izvirzīja SCP biedru, Saeimas 
deputātu un bijušo ārlietu ministru Arti Pab-
riku, tieslietu ministra amatam – SCP biedru 
Alekseju Loskutovu un Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministra amatam – SCP 
biedri Karīnu Kornu.

2010. gada 14. aprīlī notika arī SCP Do-
mes sēde. Galvenie jautājumi – par Saeimas 
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deputātu kandidātu saraksta veidošanas pa-
matprincipiem, par SCP viedokli un nostāju 
aktuālajos politiskajos jautājumos, kā arī SCP 
vēlēšanu kampaņu.

Aprīlī esmu divreiz viesojusies Kuldīgā, 
kur vienā no reizēm tika nodibināta VIENO-
TĪBAS Kuldīgas reģionālā apvienība. Kopā 
ar Saeimas deputātu Dzintaru Ābiķi esmu 
bijusi Kokneses nodaļā, kā arī piedalījusies 
Rīgas nodaļas valdes atklātajā sēdē. Vēlos 

vēlreiz atgādināt par nepieciešamību stipri-
nāt saikni starp SCP valdi un nodaļām, tādēļ 
lūdzu arī nodaļu vadītājiem izrādīt iniciatīvu 
un iesniegt priekšlikumus par šo tikšanos ie-
spējamiem laikiem.

Papildus iepriekš minētajam – patei-
camies visiem tiem nodaļu vadītājiem, kas 
rūpējas par biedru naudas iekasēšanu savās 
nodaļās. SCP tiek finansēta tikai no biedru 
naudas maksājumiem, tādēļ ļoti svarīgs ir 

katra SCP biedra ieguldījums kopējā darbā. 
Tiem biedriem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ 
nevar samaksāt anketā norādīto biedra naudu 
un vēlas to samazināt, lūgums nosūtīt e-pastu 
uz adresi vienslats@scp.lv. Un vēl – ja jums ir 
kādi ierosinājumi vai papildinājumi, lūgums 
tos izteikt gan Domes sēdēs, gan viesošanās 
laikā nodaļās. Tikai strādājot kopā, mēs va-
ram sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus 
rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.

Lai Kandavā tik ļoti neizjustu slimnīcas 
trūkumu un novada iedzīvotājiem būtu 

lielākas iespējas saņemt medicīniskos pakal-
pojumus, pagājušajā mēnesī Kandavas nova-
da pašvaldības pārstāvji, tostarp priekšsēdē-
tājs Rolands Bārenis (ZZS) un deputāte Inga 
Priede (SCP), devās pēc pieredzes uz Talsu 
dienas stacionāru, kas iekārtots bijušās Talsu 
slimnīcas telpās.

Kandavniekus interesēja gan stacionārā 
pieejamie ambulatorie medicīniskie pakal-
pojumi, to izcenojumi, gan arī juridiskie no-
sacījumi par īslaicīgu medicīniskās aprūpes 
nodrošināšanu dienas stacionārā. Talsu slim-
nīcas valdes priekšsēdētāja Kristīna Bidzāne 
un Talsu novada domes Sociālo lietu un vese-
lības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ai-
nārs Lūks (SCP) sniedza izsmeļošu informā-
ciju un dalījās pieredzē par dienas stacionāra 
darbību. 

Ņemot vērā kaimiņu novada pieredzi, 
salīdzinoši īsā laikā novada Sociālās palī-
dzības centra telpās tika iekārtots un nu jau 
pacientiem atvērts mājas aprūpes medicīnas 
punkts. Tiesa, Talsos medicīnisko pakalpoju-
mu klāsts ir daudz plašāks nekā Kandavā, bet 
nu arī Kandavā iedzīvotājiem ir iespējams sa-
ņemt ambulatoro palīdzību, kā arī veikt ārst-
nieciskas manipulācijas.

Medicīnas punkts darbdienās atvērts no 
8.00 līdz 17.00, bet brīvdienās šie medicīnas 
pakalpojumi nav pieejami. Medicīniskās ap-
rūpes punktā maiņās strādā trīs ārstu palīgi. 
Lai nodrošinātu medicīnas personāla apmak-
su, deputāti šim mērķim piešķīra papildu 

Kandavā atvērts mājas aprūpes  
medicīnas punkts
Inga Priede Kandavas novada domes deputate, SCP

finansējumu Ls 9 712,54 apmērā. Aprūpes 
punkts nodrošināts arī ar transportu un pēc 
ģimenes ārstu nosūtījuma mediķi izbrauc arī 
pie pacienta uz mājām. 

Bez maksas tiek apkalpotas personas, 
kurām ir piešķirts trūcīgās personas statuss 
un bērni vecumā līdz 18 gadiem (ja viņi nav 
darba attiecībās). Savukārt pārējie pacienti 
medicīniskos pakalpojumus var saņemt pēc 
maksas pakalpojumu cenrāža. piemēram: 
injekcijas ādā, zemādā, muskulī – par Ls 1, 
injekcijas vēnā – Ls 1,50, injekcija vēnā (sis-
tēma) – Ls 3, mazas brūces primārā apdare, 
pārsiešana – Ls 2, lielas brūces primārā apda-
re, pārsiešana – Ls 5, svešķermeņa izņemšana 
– Ls 3, asinsspiediena mērīšana, konsultācija 
– Ls 0,50, transporta pakalpojumi apkalpoša-
nai mājās – Ls 0,50 (par 1 km).

Mājas aprūpes medicīnas punkta darbi-

niece Modra Jekoviča atzina, ka apmeklētāju 
skaits šobrīd ir niecīgs: „Iespējams, pietrūkst 
informācijas, un cilvēki vēl jaunatvērtā me-
dicīnas punkta piedāvātās iespējas nav apzi-
nājuši.” Kad vēl bija slimnīca, īpaši pavasarī, 
cilvēki veselības uzlabošanai nākuši veikt 
injekciju kursu (ar sistēmu). Šajā gadījumā 
veiktā injekcija jaunatvērtajā medicīnas pun-
ktā Kandavas novada iedzīvotājiem izmaksā 
lētāk, nekā tas būtu, dienu pavadot slimnīcā, 
kur noteikta konstanta dienas maksa. Pacien-
tam jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš izraksta 
nepieciešamās injicējamās zāles un nosūta 
viņu pie mums. Zāles slimniekam jāpērk 
pašam. Katrs gadījums gan ir individuāls, jo 
pastāv virkne diagnožu, kad ārstnieciskās ma-
nipulācijas paredzēts veikt bez maksas.

Ar mājas aprūpes medicīnas punkta dar-
binieku var sazināties pa tālruni 26121655.
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Latvijas industrializācijas programma

Gatis Kokins

Aprīļa vidū, apspriežoties ar Ģirtu Run-
gaini, mēs kristalizējām viņa ideju par 

ražošanas sektora attīstīšanu Latvijā. No vie-
nas puses, investīcijām industrijā pašlaik ir 
labvēlīgs periods. Augstās peļņas iespējas ser-
visa un nekustamā īpašuma sektorā ir izgaisu-
šas uz ilgāku laiku. Eiropas fondu iespējamais 
atbalsts un vēl arvien relatīvi zemais nodokļu 
slogs to tikai veicina. Visbeidzot, ir nedaudz 
sarukušas darbaspēka izmaksas, un augstais 
bezdarba līmenis ļauj veikt kaut elementāru 
personāla atlasi.

No otras puses – nav īsti to kristalizāci-
jas centru, ap kuriem jaunajai industrijai vei-
doties. Esošie mazie un vidējie uzņēmumi 
ir vāji kapitalizēti un ar trūcīgu produkcijas 
pārdošanas potenciālu Eiropā. Savukārt, ja 
mēs orientēsimies vien uz Krieviju, būs prob-
lēmas ar industrijas konkurētspēju.

Relatīvi vienkāršs plāns Latvijas indus-
trializācijai balstītos uz trim vaļiem: uz fi-
nanšu sviras efekta, ražošanas pārcelšanas no 
Rietumeiropas un finanšu stimuliem.

Finanšu sviras efekts
Investīciju pasaules likumsakarības no-

ved pie tā, ka nauda piesaista naudu. Pašlaik 
Latvijā investīciju fondi nespieto, jo depre-
sīvās ekonomikas apstākļos saskata pārāk 

daudz risku. Tomēr, ja Latvijas valsts nodibi-
nātu Industrializācijas fondu, kurā ieguldītu 
500 miljonus latu (kurus, savukārt, iegūtu no 
izdevīgas valsts uzņēmumu privatizācijas), 
ārvalstu baņķieri ar lielu varbūtību šādu labi 
izveidotu un pārvaldītu fondu papildinātu 
ar līdzekļiem 2–4 reizes lielākā apjomā. Tā-
dējādi jau gada laikā Latvijas valdības rīcībā 
būtu Industrializācijas fonds ar 1,5–2,5 mil-
jardu latu lielu kapitālu. Saprātīgi šo kapitālu 
investējot uzņēmumos, tie spētu aizņemties 
no komercbankām vēl vismaz divus miljar-
dus latu. Tātad, valstij pārņemot iniciatīvu, 
industrializācijas vajadzībām būtu iespējams 
piesaistīt 3,5–4,5 miljardus latu, kas Latvijas 
mērogiem varētu būt ievērojams stimuls ra-
žošanas sektoram.

Ražošanas pārcelšana no 
Rietumeiropas

Kādiem vajadzētu būt Industrializāci-
jas fonda investīciju principiem? Pirmkārt, 
dzelžainam fokusam uz ražošanu. Nekāda 
tirdzniecības atbalsta, biroju celtniecības 
u.tml. Otrkārt, protams, investīcijas pašmāju 
ražotāju kapitālā. Bet tas var izrādīties nepie-
tiekami. Maz. Nestimulējoši. Labs resurss 
industrializācijai būtu Rietumeiropas vidējo 
ražošanas uzņēmumu uzpirkšana. Tādas ie-

spējas pašlaik ir! Eiropas attīstītajās valstīs ir 
tūkstošiem konkurētspējīgu un vidēju ražot-
ņu, kas pieder uzņēmēju otrajai un trešajai 
paaudzei, kas uzkrātā kapitāla radītās lab-
klājības rezultātā meklē iespēju tos pārdot. 
Izcila Industrializācijas fonda stratēģija būtu 
šādus uzņēmumus pirkt, pārvietot ražotnes 
uz Latviju, bet mītnes zemēs saglabāt šo uz-
ņēmumu pārdošanas un mārketinga depar-
tamentus. Rezultātā būtu vairāki ieguvumi: 
paaugstinātos šo uzņēmumu konkurētspēja, 
jo būtiski saruktu izmaksu bāze; saglabātos 
tradicionālie noieta tirgi un know-how darbī-
bai Rietumeiropā; Latvijā rastos jaunas darb-
vietas un ražošanas tradīcijas, kompetence un 
augstskolām – stabils pieprasījums pēc inže-
nieriem. Šādai darbībai Latvijai jau ir vairāki 
pozitīvi piemēri, no kuriem, šķiet, visplašāk 
pazīstamais ir Ulda Pīlēna realizētais Šveices 
energoiekārtu firmas pārņemšanas darījums.

Finanšu stimuli
Kopā ar pirmajiem diviem pasākumu ko-

pumiem, protams, būtu nepieciešami iedar-
bīgi finanšu stimuli turpmākām investīcijām. 
Še nepietiks ar Latvijā tik iecienītajām paāt-
rinātās pamatlīdzekļu norakstīšanas iespē-
jām. Ir jāapsver capital gain tax atlaides, līdz 
investori atguvuši 150% investīciju. Pirmo 
trīs gadu laikā valstij ir jāatlīdzina uzņēmu-
ma par darbiniekiem maksātie IIN un VSAI, 
ja ir radītas jaunas darbvietas. Ja šie finanšu 
stimuli tiks piemēroti ļoti fokusēti un vienīgi 
industriāliem uzņēmumiem, tas veicinās šo 
uzņēmumu ātrāku pelnītspēju un vilinās arī 
citus uzņēmējus investēt rūpniecībā. Finanšu 
modelēšana jaunradītu ražotņu gadījumā pa-
rāda, ka neto nodokļu efekts būs pozitīvs un 
valsts budžets no tā iegūs.

Kopsavelkot: mēs ar Ģirtu Rungaini 
bijām vienisprātis, ka bez efektīvas un ap-
ņēmīgas valsts līdzdarbības Latvijas ceļš 
uz re-industrializāciju būs lēns un mokošs. 
Iespējams, lai nerastos lieks kārdinājums 
(moral hazard), šie procesi būtu jāuzrauga 
nevis pašmāju investīciju baņķieriem, bet 
konkursa rezultātā atlasītiem starptautis-
kiem profesionāļiem. Tomēr noraudzīties 
uz notiekošo bezdarbībā un cerībā uz ātri 
reaģējošu Adama Smita neredzamo roku ir 
naivi un nepiedodami.
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Viedoklis
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Nesen tika prezentēts valsts tūrisma zī-
mols. Jaunais Latvijas tūrisma tēls po-

pularizēs nesteidzīgu atpūtu Latvijā ar saukli 
„Best enjoyed slowly”. Vēl pirms kāda laika 
mēs uzzinājām par „Live Rīga” zīmola plat-
formu ar saukli „Capital of the North”. Mums 
ir labi zināmi iepriekšējie tūrisma piesaistes 
projekti, nesaukšu visus vārdā. Mums ir zi-
nāms, ka Rīga ir atpazīstamāka par Latviju.

Bet vai mums ir zīmols „Latvija”? Aizvien 
vairāk valstis nonāk pie atziņas, ka tādam ir 
jābūt, lai orientētu valsts iekšējos centienus 
un tās uztveri no ārpuses. Kopējais valsts zī-
mola veidošanas tirgus pasaulē ir triljona do-
lāru vērtībā. Papētot šo tēmu, pirmām kārtām 
pārsteidz valstu pieejas un arsenāla dažādība. 

Dubaija savu solījumu iepriekšējās des-
mitgades laikā agresīvi apliecina, radot iespai-
dīgus nekustamā īpašuma attīstības projektus 
un pieredzi (Burj Dubai – augstākā pasaules 
ēka, mākslīgās salas, slēpošana tuksnesī), kas 
veido to, kā pasaule redz šo emirātu. Tiesa, 
nesenais finanšu iekritiens to ir nolicis vienā 
kompānijā ar Īslandi, Latviju un Grieķiju.

Dubaijas kaimiņš Abū Dabī arī liek ak-
centu uz sportu un uzbūvē F1 trasi un jahtu 
ostu Yas Marina. Kompleksa direktors atzīst: 
„Svarīgākais projekta aspekts ir tas, ka vis-
pirms tas ir Abū Dabī komunikācijas instru-
ments.” Abi projekti ietilpst AAE stratēģijā 
izveidot infrastruktūru laikam, kad naftas 
dolāru straume apsīks.

Francija katru gadu tērē 1,4 miljardus do-
lāru, lai virzītu visu francisko, pirmām kārtām 
– valodu un kultūru, ārpus tās robežām. Dāņi 
par vienu no efektīvākajiem viesu piesaistī-
šanas instrumentiem uzskata starptautisku 
sporta pasākumu rīkošanas atbalstīšanu. Ko-
reja par savas tehnoloģijas citadeles vīzijas 
apliecinājumu veido eksportspējīgo mazo 
uzņēmumu atbalsta programmu. Austrālija 
izsludina vispasaules konkursu uz pasaulē 
labāko – tropu salas uzrauga – darbvietu. Lat-
vija būvē oriģinālu paviljonu izstādei „Expo 
2010”.  Rodas jautājums, kas tad īsti ir valsts 
zīmols? Vieglāk ir pateikt, kas tas nav. Valsts 
zīmols nav tūrisma piesaistei (ārzemniekiem) 
domāts klips CNN, jauns logo, īstermiņa, 
kosmētisks, viegli organizējams pasākums ar 
neizmērāmu rezultātu. Valsts zīmols tā labā-

kajā izpausmē ir valsts vīzija. Tā ir atbilde uz 
jautājumu, kas mēs esam, kas gribam būt un 
kā mēs to sasniegsim.

Kāpēc tas nepieciešams? Viens Jāņa Ošle-
ja ieraksts „Twitter” lieliski to ilustrē: „LV risi-
na krīzi, samazinot algas, lai veicinātu ekspor-
tu, GRE tāpat, EE, SP, IRL, PT, LT utt. tāpat... 
eksportu kurp?” Arī „Latvija 2030” konstatē 
nepilnīgu integrāciju Eiropas un globālajā 
telpā. Gan sabiedrības, gan elites interesēs ir, 
lai nauda plūst pie mums. Piesaistot tūristus, 
investīcijas, eksportējot preces un pakalpoju-
mus. Bet paši par sevi šie ienākumi nenotiek. 
Uz tiem pretendē daudzi. 

Kā izveidot zīmolu? Vienkārši: noalgo se-
šciparu firmu no ārzemēm. Ļauj „ekspertiem” 
iepazīties ar situāciju. Atlasi kādu no piedāvā-
tajiem logo un saukļiem. Noorganizē preses 
konferenci. Izveido jaunu veblapu. Brīnies, 
kāpēc sabiedrība to nepieņem un kāpēc tas 
viss nestrādā... Joks, turklāt aizlienēts. Tas ir 
paņēmiens, kuru esam mēģinājuši ne reizi 
vien. Mums ir daudz labu kampaņu, zīmolu, 
bet kāds ir kopīgais vēstījums? Kā mēs ar savu 
niecīgo budžetu, to vēl vairāk savā starpā sa-
skaldot, domājam cīnīties par savu vietu pa-
saulē pretī triljonam dolāru? 

Pa to laiku, kamēr mēs vingrinājāmies šajā 
žanrā, igauņi no 2000. gada būvēja pamatu 
savai izturībai pret krīzi, par kuras neizbēga-
mību tomēr zināja arī viens otrs nesadzirdēts 
Latvijas eksperts. Tika izveidots „Enterprise 
Estonia”, kas koordinēja tās pašas funkcijas, 
ko mūsu valstī veic Latvijas institūts, Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra, Tūrisma at-
tīstības valsts aģentūra, Mārketinga padome 
un varbūt vēl virkne organizāciju, par kurām 
man nekas nav zināms. Kāds ir rezultāts? Krī-
ze Igaunijā atstājusi vismazāko iespaidu uz 
IKP, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, un atvese-
ļošanās prognoze ir „pārliecinoši ātrāka”. Lūk, 
kā var izmērīt zīmola „Welcome to Estonia” 
atdevi. 

Vai igauņi vienīgie atklājuši kādu brīnum-
formulu? Nē. Pietiek Austrālijai noslīdēt no 
pirmās vietas uz devīto valstu zīmolu mērī-
jumā, kā biznesa aprindas liek valdībai un 
parlamentam manīt, ka lietas nenotiek pie-
tiekami koordinēti. To pašu organizatorisko 
centralizāciju jau veikusi Koreja, Zviedrija 

un virkne citu valstu. Un visbeidzot punktu 
tam visam pieliek pasaulē pazīstamais korpo-
ratīvās identitātes un zīmolu veidotājs Vallijs 
Olins, kurš uzsver, ka nesaskaņota valsts un 
tās pilsētu zīmolu veidošana ir „pilnīgi bezjē-
dzīga naudas tērēšana”. Turklāt – norādot uz 
politiķiem, kuri pie tā visbiežāk ir vainojami.

Pie visa tā gana svarīgs princips ir „skais-
tumam jānāk no iekšām”. Kādreiz kāds cits 
politiķis mūs pareizi aicināja: „Sāksim ar bik-
šu izbuktēšanu.” Zīmols esam mēs paši. Uz-
zinot par to, ka Latvijā ir vislielākais sieviešu 
īpatsvars augstos posteņos Eiropā, BBC in-
tervē mūsu meitenes, prasot, kāpēc sievietēm 
tik augsts statuss sabiedrībā. Meitenes neesot 
varējušas neko sakarīgu pateikt, jo nav neko 
par to dzirdējušas. Nelielā „Twitter” aptaujā 
uz jautājumu „Kādā pakāpē jūties iesaistīts 
Rīgas tēla veidošanā?” 70% izvēlas atbildi 
„Mans viedoklis „Live Rīga” veidotājus nein-
teresē”. Tie paši rīdzinieki starptautiskā inter-
neta balsošanā iebalso Rīgu monopola spēlē.

Uz mākslīga un virspusēja „wishfull thin-
king” zīmola vilinājuma grābekļa ir kāpusi 
Kosova un pat Lielbritānija. Otavas universi-
tātes profesors Nikola Papadopouloss par to 
saka: „Ja tu mēģini piedāvāt sevi, savu valsti 
vai pilsētu citiem, tu nevari to atraut no tā, 
kā cilvēki redz paši sevi un kā tie saprot savu 
identitāti.” Sākt ar iekšēju refleksiju izvēlē-
jusies ar Latviju mērogā salīdzināma valsts 
Omāna, bet Dienvidāfrika iet vēl tālāk, orga-
nizējot atklātu valsts zīmola kampaņu inter-
netā un aicinot jebkuru iesniegt savu versiju 
par Dienvidāfrikas reklāmas klipu. Turklāt, 
izmantojot šo aktivitāti kā pētījumu derīgas 
informācijas ievākšanai.

Nobeigumā tomēr nevajadzētu aizmirst 
par politikas un politiķa lomu valsts zīmolā. 
ASV 2008. gadā bija noslīdējusi uz 7. vietu, 
bet ar Obamas ievēlēšanu tā 2009. gadā pa-
cēlās uz pirmo. Valstu zīmolvedības eksperts 
Simons Anholts to novertēja divu triljonu 
dolāru vērtībā. Tas ir divreiz vairāk nekā viss 
pasaules valstu zīmolu tirgus kopā. Domāju, 
ka Latvijas sabiedrība labprāt redzētu, ka po-
litiķi, saprotot savu atbildību valsts priekšā, 
beigs uzvesties kā zirnekļi burkā. No bedres, 
kurā esam visi kopā, netiksim laukā, viens 
otru velkot atpakaļ.

Par zīmolu Latvija
Guntis Stirna
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Lielā Talka 24. aprīlī

Uģis Pīrs talko Cēsu rajona Zosēnu pagastā

Ropažu nodaļa piedalījās takas 
attīrīšanā un veidošanā uz 
Kangaru ezeru

Aigars Štokenbergs talko 
Stazdumuižā

Lielā Talka Liepājā

Kandavas nodaļa talko savas pilsētas apkārtnē
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Pārdomas
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Audēju iela 8 (2. stāvs), 
Rīga, LV-1050

Tālr.: 67223001
Fakss: 67223017

E-pasts: birojs@parmainas.lv
Mājas lapa: www.scp.lv

Iesūtiet savus rakstus!  scpjo@parmainas.lv

Uzaicini uz savu skolu!

Bijušais ārlietu ministrs - tagadējais Saeimas 
deputāts un politisko zinātņu doktors  
Artis Pabriks  ieradīsies pie Tevis un Taviem 
skolasbiedriem, lai pārrunātu to, kas šodien 
interesē visu Latviju – valsts ilgtspējīgu 
attīstību.

Piesaki savu skolu, zvanot 
vai rakstot mums!

Pievienojies VIENOTĪBA 
atbalstītāju pulkam arī

Ziedo 
savai 
partijai!

http://www.draugiem.lv/vienotiba/

Politiskā partija „Sabiedrība Citai Politikai” 
Reģistrācijas Nr.: 40008132630 
Banka: Swedbank 
IBAN: LV02HABA0551022639393
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