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LASĪTĀjU jAUTĀjUMS
Pēc VIENOTĪBAS jūlija laikrak-

sta iznākšanas saņēmām vairāku 
lasītāju jautājumu – vai rakstā par 
Ministru prezidenta Valda Dom-
brovska vizīti ASV ir pareizi lieto-
ti termini, minot ka, „tiekoties ar  
H. Klintoni, premjers ir pateicies ASV 
par konsekvento okupācijas neatzīša-
nas politiku”.

VIENOTĪBA ATBILD
Jā, jēdziens „okupācijas neatzīšanas 

politika” ir lietots pareizi. ASV valsts 
sekretāra 1940. gada 23. jūlija dekla-
rācija noteica Baltijas valstu okupāci-
jas neatzīšanas politiku no ASV puses 
līdz pat 1991. gadam un nodrošināja  
Baltijas valstu pārstāvniecību pastāvē-
šanu Vašingtonā. ASV nekad neatzina 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas okupā-
ciju, kā arī nenodibināja oficiālus sa-
karus ar Padomju valdību okupētajā 
Latvijā. Latvijas sūtniecība Vašingto-
nā bija vienīgā mūsu valsts sūtniecība 
ārvalstīs, kas turpināja darboties visā 
Latvijas okupācijas laikā. 

Tas, ka ASV atzina Baltijas valstu 
diplomātiskās pārstāvniecības par 
ārvalstu diplomātiskā korpusa daļu 
līdz 1991. gada augustam un neatzina 
Baltijas valstu varmācīgo iekļaušanu 
PSRS, iedrošināja arī citas Rietumu 
demokrātijas nepakļauties PSRS spie-
dienam un uzskatīt Baltijas valstis par 
nelegāli okupētām.

2  PREMjERA POZĪCIjA

P ēdējā laikā man bieži jāuzstājas 
dažādos starptautiskos forumos, 
kuros nemainīgi tiek uzdots viens 

un tas pats jautājums: kādēļ tieši Latvija 
kļuva par valsti, kas vissmagāk cieta no 
ekonomiskās un finanšu krīzes. Nākas 
atzīt virkni gan objektīvu, gan subjektīvu 
faktoru, kas mūs noveda šādā kritiskā si-
tuācijā. Galvenais iemesls bija elementāru 
ekonomikas pamatlikumu neievērošana 
un ignorēšana. Tas attiecas uz nepiecieša-
mību īstenot pretciklisku fiskālo politiku, 
īpaši gados ar divciparu IKP pieaugumu, 
kad budžets joprojām bija ar mīnuszīmi 
tā vietā, lai veidotu uzkrājumus nebaltām 
dienām. 

KONTAKTI

KAS IR 
VIENOTĪBA

Ekonomikas pamatlikumus 
nedrīkst ignorēt

Apvienība VIENOTĪBA
K. Barona 3, Rīga, LV-1011
Informatīvais tālrunis: 67280351
Biroja tālrunis: 67280352
Fakss: 67280353
E-pasts: birojs@vienotiba.lv

Politisko partiju apvienību  
VIENOTĪBA 2010. gada 6. martā 
nodibināja politiskās partijas „Jau-
nais laiks”, „Pilsoniskā savienība” 
un „Sabiedrība citai politikai”. Ap-
vienības uzdevums ir sākt Latvijas 
politisko un sabiedrisko spēku sa-
liedēšanu, balstoties uz kopējām 
vērtībām un vienotu organizāciju. 
Apvienības mērķis ir radīt jaunu po-
litisko kultūru Latvijā, platformu, uz 
kuras strādāt ikvienam Latvijas ie-
dzīvotājam, kam svarīga pārticīga, 
godīga un eiropeiska Latvija. 

Apvienībā ar tām partijām, kas 
kopā cēlušās pret negodīgu valsts 
varu un patvaļu, pret meliem un 
tautas apzagšanu, pret nodevību 
un divkosību, mēs kļūsim trīskārt 
stiprāki. VIENOTĪBA – tas ir pagrie-
ziena punkts Latvijas politikā.

Valdis Dombrovskis
Ministru prezidents, VIENOTĪBA

Latvija kā maza un atvērta ekonomika ir 
īpaši jutīga pret globālo tirgu konjunktūras 
vējiem. Šī krīze Latvijai bija īpaši zīmīga ar 
to, ka parādīja, cik lielā mērā vieglprātīga 
politika var apdraudēt valsts pastāvēšanas 
pamatus. Ar „gāzi grīdā” bijām iebrauku-
ši grāvī, un 2009. gada vasarā un rudenī 
valsts bija patiešām tuvu maksātnespējai. 

Esmu pārliecināts, ka pirmais no so-
ļiem šobrīd būtu mācīties no pašu kļūdām. 
Nav pieļaujama ekonomikas pamatlikumu 
ignorēšana. Tieši tāpēc valdībā ir apstip-
rināta fiskālās disciplīnas likuma koncep-
cija, kas regulēs, cik liels budžeta deficīts 
var būt konkrētā ekonomikas cikla fāzē, 
pasakot elementāras lietas – izaugsmes lai-
kā budžets jāsabalansē, straujas izaugsmes 
laikā jāveido pārpalikums, savukārt stag-
nācijas vai recesijas laikā var būt zināms 
budžeta deficīts.

Valstij kritiskākajā brīdī, kad 2009. gada 
martā izveidoju krīzes laika valdību, stei-
dzami bija jāīsteno divi uzdevumi: starp-
tautiskās sabiedrības uzticības Latvijas 
valdībai atgūšana un tūlītēji pasākumi fi-
nanšu un ekonomikas glābšanai no kraha. 
Gan viens, gan otrs uzdevums tika veik-
smīgi izpildīts, par ko liecina pēdējie dati: 
tekošā konta pārpalikums 8% apmērā pret 
22% pirms diviem gadiem, kā arī – kaut 
arī ļoti pieticīgs, tomēr 0,3% IKP pieau-
gums no ceturkšņa uz ceturksni šā gada 
pirmajā ceturksnī. Šī gada pirmajos piecos 
mēnešos rūpnieciskās ražošanas apjoms 

ir pieaudzis par 9%, eksporta apjoms par 
22%. Latvijas kredītreitinga nākotnes no-
vērtējums ir paaugstināts no negatīva uz 
stabilu. Pretēji dažu opozīcijas politiķu 
prognozēm budžets pildās pat ar nelielu 
uzviju. Pusgadā nodokļu ieņēmumu plāns 
ir izpildīts par 103%.

Tomēr šobrīd ar paveikto vien nepietiek, 
jo pēdējo gadu laikā Latvijas ekonomika 
attīstījusies virzienā, kas nespēj nodroši-
nāt ilgtspējīgu izaugsmi. Tā bija vērsta uz 
iekšējo patēriņu, kas balstījās uz lētiem ko-
mercbanku kredītiem, par kuriem pārsva-
rā tika pirkts nekustamais īpašums. 

Latvijas ekonomikas konkurētspēja ir 
VIENOTĪBAS ekonomiskās programmas 
stūrakmens, kas vienlaikus ir arī veids, kā 
turpmāk nodrošināt ilgtspējīgu ekonomi-
kas attīstību. Arī atskatoties uz pāris trekna-
jiem gadiem, secinām, ka 2007.–2008. ga- 
dā valsts vienkārši zaudēja savu konkurēt-
spēju. Algas nesekoja darba ražīgumam, 
valsts struktūrās algas pārsniedza privātā 
sektora atalgojumu, investīcijas no ražoša-
nas aizplūda nekustamajā īpašumā. Tieši 
tāpēc ir tik svarīga ekonomikas struktūras 
maiņa, jāturpina darbs pie investīciju pie-
saistes, administratīvā sloga mazināšanas, 
ir jāturpina uzņēmējdarbības vides uzla-
bošana un ēnu ekonomikas apkarošana, 
visi šie pasākumi ir jāskata kompleksi, lai 
mēs redzētu nākamo periodu nevis kā krī-
zes pārvarēšanas periodu, bet gan kā eko-
nomikas ilgtspējīgas attīstības periodu.
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Mēdz teikt, ka sievietēm politikā ir 
augstāki standarti – jābūt divtik labai, 
lai tiktu uz priekšu. Vai esat to izjutusi 
arī attiecībā uz sevi?

Sievietei politikā patiešām tiek uzstā-
dītas daudz augstākas prasības, sievieti arī 
atļaujas daudz vairāk kritizēt, turklāt nevis 
par to, ko viņa dara vai saka, bet pievēr-
šas viņas dzimumam, emocionalitātei vai 
matu krāsai. Tas tā ir visur pasaulē, un  
Latvija nav izņēmums. Politiku vīrieši 
uzskata par savu lauciņu, kurā sievietes 
ielaiž nelabprāt. Tieši tāpēc VIENOTĪBA 
ar savām aktīvajām politiķēm bieži izrai-
sa ekspertu izbrīnu. Pavisam nesen snie-
dzu plašu interviju Zviedrijas politoloģijas 
doktorantei, kura interesējās – kā iespē-
jams panākt, ka deputātu kandidātu sa-
rakstā ir tik daudz sieviešu? Atbilde šeit ir 
viena – tas ir organizācijas augstās iekšējās 
demokrātijas rezultāts.

Latvija ir spilgts piemērs tam, ka sievie-
tes spēj būt veiksmīgas politikā. Domāju, 
ka tam ir arī vēsturisks iemesls. Proti, līdz 
ar neatkarības atgūšanu tomēr tika sagrau-
tas arī daudzas darbvietas, iznīcināta rūp-
niecība. Daļa vīriešu šādā šķietami bezce-
rīgā situācijā atmeta roku vai pārorientējās 
uz gadījuma darbiem, daļa pat meklēja 
mierinājumu alkoholā. Savukārt sievietes, 
saprotot, ka jāatbild par ģimeni un māju, 
iesaistījās aktīvajā politikā. Rezultātā mēs 
redzam veselus reģionus, kur sievietes iz-
virzījušās pašvaldību vadībā.

Jūs minējāt, ka Zviedrijas politoloģe 
bija pārsteigta par sieviešu lielo skai-
tu vēlēšanu sarakstā, un tas vedina uz 
jautājumu par kvotām. Eiropā gan valsts 
pārvaldes institūcijās, gan daudzviet ci-
tur ir ļoti izplatītas dzimumu kvotas. Kā 
jūs tās vērtējat – kā mākslīgu mēģinā-
jumu ierēdniecībā un politikā iesaistīt 
vairāk sieviešu vai tomēr kā labu iespēju 
novērst diskrimināciju?

Manuprāt, tas tomēr ir mākslīgs mēģi-
nājums. Protams, es uzskatu, ka politikā 

Spēcīgas sievietes politikā
Intervija ar VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu

LĪDERA POZĪCIjA

ir jābūt pārstāvētām dažādām interesēm. 
Tomēr ideju daudzveidību un dzimumu 
līdzvērtīgu pārstāvniecību politikā nevar 
radīt mākslīgi, pasakot, ka partijā jābūt no-
teiktam skaitam uzņēmēju, ārstu, juristu 
vai sieviešu. Manuprāt, šāds daudzveidības 
nodrošināšanas mehānisms demokrātijā 
nekad nevar labi strādāt. Varu nevienam, 
tostarp sievietei, neviens nedod. Varu ir 
jāprot paņemt un noturēt.

VIENOTĪBAS partijās vienmēr ir valdī-
jis princips, ka izvirzās tie cilvēki, kas grib 
un var kaut ko paveikt. Galvenais ir nelikt 
iniciatīvām šķēršļus. Iekšējai demokrātijai 
partijās jābūt tik spēcīgai, lai aktīvus cilvē-
kus nediskriminētu pēc profesijas, vecuma 
vai dzimuma. Tad spēcīgajiem ir iespē-
ja darboties, nokļūt priekšgalā un vadīt. 
Linda Mūrniece, Sandra Kalniete, Sarmīte 
Ēlerte, Ingrīda Circene – šīs ir tikai dažas 
no daudzajām politiķēm VIENOTĪBĀ, 
kas ir daudz sasniegušas, pateicoties savai 
enerģijai, iniciatīvām un idejām. 

Lai izvirzītos politikā, sievietei jābūt 
spēcīgai?

Noteikti. Ja sieviete izšķiras par iešanu 
politikā, viņa noteikti ir stipra.

Mēdz arī teikt, ka politika kļūtu efek-
tīvāka un pat tīrāka, ja pie varas būtu 
vairāk sieviešu, jo sievietes esot atbildī-
gākas. Vai tam piekrītat?

Es teiktu tā – sievietes rada politikai 
cilvēcīgāku seju. Sievietēm parasti pārmet 
emocionalitāti, tomēr tieši tās politikai 
pietrūkst! Lai kaut kas izdotos, ir vajadzīgs 
ne tikai vēss matemātisks aprēķins, bet arī 
krietna emociju deva un spēja izvērtēt si-
tuāciju kopumā. To pati daba liek darīt sie-
vietei – viņa vienlaikus var ar vienu roku 
gatavot vakariņas, ar otru turēt telefona 
klausuli, ar vienu aci skatīties ziņas, ar 
otru – pieskatīt savus mazos bērnus. Darīt 
vairākas lietas vienlaikus, atrast starp tām 
līdzsvaru un sadalīt uzmanību – to prot 
katra sieviete. 

Nedaudz attālinoties no politikas – kā 
jūs kopumā vērtējat sievietes lomu 
sabiedrībā? Kādi, jūsuprāt, ir lielākie 
stereotipi, un kas ir tā realitāte, ko  
garāmejot vai ikdienā maz pamana?

Ir viens ļoti sens vācu stereoptips:  
KKK – Kinder, Kirche, Küche jeb „Bērni, 
baznīca, virtuve”. Protams, tas ir sens ste-
reotips, sabiedrība attīstās, un tiešā veidā 
šis viedoklis mūsdienās tiek pārstāvēts ļoti 
reti. Tomēr kaut kas ir palicis. Bieži uzska-
ta, ka sieviete var būt tikai veiksmīga sko-
lotāja, mājsaimniece, medmāsa vai ka viņu 
interesē tikai sociāli jautājumi, kaut kas 
saistīts ar bērniem. Tomēr Latvijā ir daudz 
piemēru, kur sievietes ir veiksmīgas gan 
biznesā, gan mākslā, zinātnē un politikā. 
Sieviete jebkurā jomā, kas tradicionāli tiek 

uzskatīta par vīriešu lauciņu, var dot lielu 
ieguldījumu, padarot to cilvēkiem saprota-
māku.

Vardarbība pret sievieti un sievietes 
tiesību pazemināšana arī ir lielā mērā 
saistīta ar stereotipiem par sievieti kā 
vājāku dzimumu, ka sievietei ir  
jāpakļaujas.

Jā, tas ir izteikti patriarhāls stereotips. 
Bet šeit gribu uzsvērt – dzimumlīdztiesī-
bas un vardarbības jautājumi sabiedrībā 
risināsies sekmīgi tikai tad, kad par to ru-
nās ne tikai sievietes, bet arī vīrieši. Pat vēl 
vairāk – tad, kad tos vēlēsies risināt tieši 
vīrieši. 

Kuras Latvijas sievietes savā profesionā-
lajā darbībā jūsos izraisa cieņu vai pat 
apbrīnu? 

Tādu mums ir daudz. Ja runājam tieši 
par politiku, tad bijušās Valsts prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas devums Latvijas 
un pasaules politikā ir nenovērtējams. 
Viņa parādīja, ko spēj cilvēks, profesionā-
li strādājot un ziedojot sevi darbam. Arī 
biznesā tādas jaunas sievietes kā „Mada-
ra” īpašniece Lotte Tisenkopfa, „Stendera 
ziepju fabrikas” un „Emīla Gustava šoko-
lādes” līdzīpašniece Zane Bērziņa parāda, 
ka spēj konkurēt ne tikai Latvijā, bet pat 
starptautiski. Tādas ir arī Latvijas sievietes 
mākslā – Džemma Skulme un Maija Taba-
ka, mūsu izcilās dziedātājas Elīna Garanča, 
Kristīne Opolais un Inese Galante, zināt-
nē – Līga Zvejniece no Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta... un šādi varētu turpināt 
vēl un vēl. Mēs, sievietes, spējam konkurēt 
jebkurā jomā.

Vaira Vīķe-Freiberga zem karoga „sie-
viete no Austrumeiropas politikā” pirms 
dažiem gadiem kandidēja uz ANO ģe-
nerālsekretāra amatu. Protams, šī cīņa 
nebija vienlīdzīga, lielas izredzes neso-
līja jau no paša sākuma, taču tas viņu 
nebiedēja. Ko jūs vēlētu tām sievietēm, 
kuras jūt sevī spēku savā profesionālajā 
darbībā virzīties uz priekšu?

Prezidentes soli vērtēju patiešām po-
zitīvi. Viņa, oficiāli kandidējot uz ANO 
ģenerālsekretāra amatu, domāja ļoti val- 
stiski. Tajā brīdī par Latviju runāja kā par 
valsti, kurā ir politiķe, kas spēj konkurēt 
ļoti augstā starptautiskā mērogā. Tas ma-
zai valstij bija milzīgs izaicinājums. Ja cil-
vēks nebaidās sevi pieteikt un parādīt savu 
valsti un tās vērtības, rezultāts vienmēr būs 
pozitīvs.

Es pati nācu politikā, jo vēlējos kaut 
ko mainīt. Vienmēr esmu vadījusies pēc 
principa, ka pašam ir jānāk un jādara, pre-
tējā gadījumā nav tiesību kritizēt. Ir jāvar 
uzdrīkstēties, un nav jābaidās no neveik- 
smēm. Protams, ir vienmēr jāgrib uzvarēt, 
bet nav jābaidās no zaudējuma un apkār-
tējo viedokļa. Katrai sievietei, kura jūt sevī 
spēku iet uz priekšu savā profesionālajā 
darbībā, tas jādara ar pārliecību – es to 
varu, es esmu vislabākā! Un pat tad, ja kaut 
kas neizdosies un būs redzams, ka uzvara 
nenāk pati, noietais ceļš būs milzīgs iegul-
dījums sevī.

Politika tradicionāli tiek uzskatīta par 
vīriešu nodarbi, un pat 21. gadsimtā 
enerģiskas sievietes politikā tomēr 
ir mazākumā. Solvita Āboltiņa 
stāsta, ka iesaistījusies politikā, jo 
jutusi sevī spēku to mainīt. Viņa 
jau vairākus gadus ir mērķtiecīgi 
veidojusi savu politisko karjeru, 
vada partiju „Jaunais laiks” un ir 
VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdētāja. 
Šajā laikraksta numurā Solvita 
Āboltiņa dalās pārdomās par 
sievietes lomu sabiedrībā un  
uzsver – ja sieviete izšķiras par 
iešanu politikā, viņa noteikti ir stipra. 
Katrai sievietei, kura jūt spēku iet uz 
priekšu savā profesionālajā darbībā, 
tas jādara ar pārliecību – es to varu, 
es esmu vislabākā!
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VALSTISKAS AKTUALITĀTES4  

Esam jauna attīstības 
posma sākumā

A. Ašeradens: Kā vērtēt Latvijas ceļu 
ārā no ekonomiskās krīzes?

V. Dombrovskis: Pavisam īsi un kon-
krēti – kā mazās Latvijas veiksmes stāstu. 
Latvijas ekonomiskie rādītāji turpina uz-
laboties, ekonomikas stabilizācijas pro- 
gramma darbojas. Latvijas kredītreitin-
ga nākotnes vērtējums ir paaugstināts no 
negatīva uz stabilu. Mums neatlaidīgi jā-
turpina Latvijas ekonomikas stabilizācijas 
programmas īstenošana, jo tā ir novērsusi 
valsts maksātnespēju un stabili ved ārā val-
sti no dziļās krīzes.

Ģ. V. Kristovskis: Aizvien biežāk  
Latviju sāk minēt kā piemēru, kā veiksmīgi 
pārvarēt sevišķi smagu krīzi. Latvijas spēja 
apturēt ekonomisko lejupslīdi, risināt sais-
tītās problēmas un atjaunot izaugsmi nu 
jau tiek starptautiski cildināta. Tas vairo 
pašapziņu. Tāpēc ir jāuztur iniciatīva, jā-
apliecina gatavība nopietnai ekonomikas 
izaugsmei, kas no skaitļiem un grafikiem 
uz papīra reāli pārplūst ekonomikā, atjau-
no krīzes skarto ļaužu maksātspēju un ma-
zina ārējo valsts parādu.

A. Vilks: Gribu uzsvērt, ka šis veiksmes 
stāsts ir saistāms tieši ar Dombrovska val-
dības darbu un spēju neatlaidīgi, soli pa 
solim, neskatoties uz nievām, kritiku un 
pat pretdarbību, darīt savu darbu. Padarītā 
augļi ir redzami – astoņus ceturkšņus Lat-
vijas ekonomika kritās, bet šī gada pirmais 
ceturksnis bija pirmais, kas iezīmēja eko-
nomikas pieaugumu. Ir daudzi citi rādītāji, 
kuri ir būtiski uzlabojušies un uzrāda tādu 
pašu tendenci arī turpmāk. Mēs esam jau-
na attīstības posma pašā sākumā un iesāk-
to vajadzētu turpināt vēl mērķtiecīgāk un 
efektīvāk tautsaimniecībai un sabiedrībai.  

A. Ašeradens: Ja no šī brīža viss ies 
uz augšu, būtu vērts saprast, tieši kur at-
rodamies. Kāda ir Latvijas ekonomiskā  
situācija?

V. Dombrovskis: Pēc astoņiem recesi-
jas ceturkšņiem Latvija ir atgriezusies pie 
ekonomiskās izaugsmes – 0,3% IKP pie-
auguma. Ir arī būtiski mainīta ekonomikas 
struktūra. Vienkāršiem vārdiem – trekna-
jos gados ekonomikas pieaugums pamatā 
balstījās uz spekulācijām nekustamā īpa-

šuma tirgū un uz iekšzemes patēriņu, bet 
tagad ekonomikas dzinējspēks ir rūpnie-
ciskā ražošana un eksports. Šī gada pirma-
jos piecos mēnešos rūpnieciskās ražošanas 
apjoms ir pieaudzis par 9%, eksporta ap-
joms – par 22%. Šie skaitļi runā paši par 
sevi!

Opozīcijas politiķi vēl nesen biedēja 
tautu, ka šī valdība netiks ar uzdevumu 
galā, ka 2010. gada budžets nepildīsies un 
tas ir nepamatoti optimistisks. Jau tagad 
redzam, ka šīs „politprognozes” nav pie-
pildījušās. Budžets pildās, pat ar nelielu 
uzviju! Pusgadā nodokļu ieņēmumu plāns 
ir izpildīts par 103%.

 A. Kampars: Šī brīža ekonomisko si-
tuāciju raksturo arī fakts, ka kopš marta 
samazinās bezdarbs. Esmu gan piesardzīgs 
optimists, jo 15,5% bezdarba rādītājs jo- 
projām ir pārāk augsts. Bezdarbs kā eko-
nomiska un sociāla problēma turpinās būs 
valdības uzmanības lokā. Esam piešķīruši 
papildu finansējumu tā dēvētajai simt-
latnieku programmai, turpinām arī citus 
pasākumus. Jāsaprot arī tas, ka bezdarba 
problēmu spēsim atrisināt tikai tad, kad 
būsim pilnībā atgriezušies pie ilgtspējīgas 
ekonomiskās izaugsmes.

A. Ašeradens: Ekonomikas ministrs 
pieminēja ļoti sāpīgu tematu – bezdarbu. 
Kas ir VIENOTĪBAS piedāvājums pro- 
blēmas risinājumam?

Ģ. V. Kristovskis: Pirmkārt, ir nepiecie-
šama politiskā stabilitāte. Ir jāļauj Valdim 
Dombrovskim strādāt un vadīt valdību arī 
pēc vēlēšanām. Aktīvi ar speciāliem valsts 
pasākumiem – nodokļu stimuliem un cita 
veida valsts atbalstu – un valsts program-
mām, attīstot ražošanu un konkurētspējī-
gus pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, 
ar valsts atbalstu iekarojot jaunus tirgus, 
mēs spēsim nodrošināt, ka četros gados 
nodarbinātība sasniedz 70% jeb 1,1 miljo-
nu nodarbināto. Panāksim, ka reģistrētais 
bezdarbs valstī ir tikai 7%. Līdzšinējais 
veikums ir ļāvis izglābt valsti no bankrota, 
un tas ir pārliecinošs VIENOTĪBAS spē-
ju apliecinājums. Tiem, kas neticēja, no-
gaidīja, ir pēdējais laiks aktīvi iesaistīties  
VIENOTĪBAS valdības iecerēto mērķu sa-
sniegšanā. Darbvietu skaita palielināšanās 
ir tieši atkarīga no ekonomikas augšanas 
apjoma un ātruma.

A. Štokenbergs: Nodarbinātība ir cieši 
saistīta ar ekonomikas izaugsmi. Ir jāveici-

na uzņēmējdarbība, jāstimulē ekonomika, 
tad arī radīsies jaunas darbvietas un cilvēki 
varēs atgriezties normālā dzīves kvalitātē. 
Kā to paveikt? Piemēram, ar efektīvu valsts 
atbalstu iespējams četros gados palielināt 
privāto uzņēmēju skaitu par 50%. Ienā-
kumu atklātība mazina pelēko biznesu un 
krāpšanu, veicina godīgu konkurenci un 
sociālo drošību. Domājam arī par precī-
ziem stimuliem energoefektīvai dzīvei, 
atjaunojamo resursu izmantošanai un za-
ļajam biznesam – pareiza valsts program-

ma atjaunojamo energoresursu ražošanai, 
eksportam un konkurencei vietējā tirgū 
un pakāpeniskai fosilā kurināmā izspieša-
nai noteikti dos ekonomikai papildu jau-
du. Arī Eiropas Savienības struktūrfondi ir 
mūsu iespēja attīstībai.

 G. Kokins: VIENOTĪBAS piedāvāju-
mā bezdarba mazināšanai ir arī pilnīgi jau-
nas idejas. Piemēram, Valsts rūpnieciskā 
kapitāla un inovāciju riska kapitāla fonda 
radīšana. Piešķirt laikā skaidri terminētas 
un apjoma ziņā būtiskas valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātās iemaksas atlaides 
uzņēmējiem, ja pieņem darbā ilgtermiņa 
bezdarbniekus. Vai – ja dod jaunietim pir-
mo darbvietu. 

Ekonomikas teorija, 
nevis šarlatānisms

A. Ašeradens: Kas ir šīs valdības ie-
guldījums ekonomikas stabilizācijā?

V. Dombrovskis: Viens no neatlieka-
majiem valdības uzdevumiem, uzsākot 
darbu, bija nodrošināt valsts finanšu stabi-
litāti – tā ir pamats ekonomikas izaugsmei. 
Jo tikai tad, kad investori un starptautiskie 
tirgi uzticas Latvijas valstij un tās uzņēmu-
miem, var atsākties izaugsme. Tas bija pir-
mais uzdevums, ko izdarījām – nodroši-
nājām fiskālo stabilitāti. Finanšu tirgus jau 
tagad ir uz to pozitīvi reaģējis. Starpbanku 
likmes ir ne tikai atgriezušās pirmskrīzes 
līmenī, bet ir pat zemākā līmenī, kopš  
RIGIBOR/RIGIBID likmes tiek aprēķinā-
tas. Pērn vasarā tās uzlēca līdz 30%, tagad 
ir mazliet virs 2%.

A. Kampars: Mums ir, ko parādīt eks-
portā un rūpnieciskajā ražošanā! Kopš 
pagājušā gada jūnija ir iedarbināta eksport-
kredīta garantiju shēma. Par to runāja gadu 
gadiem, bet šī valdība to ieviesa savas darbī-

bas pirmajos trīs mēnešos. Pārdalot Eiropas 
Savienības fondos pieejamo finansējumu, 
esam gan paātrinājuši tā apguvi, gan radī-
juši jaunas programmas tieši rūpnieciskajai 
ražošanai un likuši uzsvaru uz eksportējo-
šām nozarēm. Arī būtiska administratīvā 
sloga mazināšana ir uzlabojusi rādītājus 
eksportā un rūpnieciskajā ražošanā.

A. Štokenbergs: Es gribētu pie visa mi-
nētā arī piebilst par sajūtām un riskiem. 
Esmu redzējis, kā strādā citas valdības, tā-
dēļ droši varu apgalvot – tā, kā datus un 
faktus analizē Dombrovska valdība, nav 
darījusi neviena cita. Iepriekšējās vai nu 
nesaprata ekonomikas teoriju, vai varbūt 
to rīcību vadīja intuīcija. Bet tas, par nožē-
lu mums visiem, nenostrādāja. 

Ja runājam par globālo ekonomisko 
krīzi un tās ietekmi uz Latviju, mēs droši 
vien nevarējām ietekmēt ārējos riskus, bet 
mūsu spēkos bija un ir novērst iekšējos 
riskus. Proti, tos riskus, kas saistīti ar pro-
fesionālu, kompetentu valsts pārvaldi ar 
dziļu izpratni par to, kas notiek ekonomi-
kā. Šī valdība beidzot izmanto ekonomikas 
teoriju, nevis sajūtas vai šarlatānismu.

VIENOTĪBAS 
ekonomiskās attīstības 
pamatvirzieni

A. Ašeradens: Cilvēki ir noguruši 
no grūtībām. Kā VIENOTĪBA uzlabos  
Latvijas ekonomiku?

V. Dombrovskis: VIENOTĪBAS piedā-
vājumam ekonomikas attīstībai turpmā-
kajos četros gados ir trīs galvenie virzieni. 
Pirmkārt, valdības ekonomikas stabilizā-
cijas programmas turpināšana. Otrkārt, 
ekonomikas aktivizēšana, strauja valsts 
konkurētspējas kāpināšana un nodarbi-
nātības veicināšana. Treškārt, tiesiskums 
ekonomikā, cīņa pret ēnu ekonomiku, 
taisnīgāka un efektīvāka nodokļu politika.

A. Kampars: Mēs situācijas uzlabošanu 
redzam izmainītā ekonomikas struktūrā, 
lielāko uzsvaru liekot uz ražošanas īpatsva-
ru ekonomikā. Mūsu mērķis ir nevis kāpt 
uz iepriekšējo valdību vecā grābekļa un 
investēt lielus līdzekļus nevienam nevaja-
dzīgā infrastruktūrā, bet gan atbalstīt kon-
kurētspējīgus ražošanas un pakalpojumu 
sfēras uzņēmumus. Ja jaunais ražošanas po-
tenciāls spētu ģenerēt 5% IKP pieauguma 
gadā, tas būtu labs rādītājs. Mums bija 10% 
IKP pieaugums gadā, un zinām, ka vismaz 
5% no tiem bija burbulis. Tātad – līdzsva-
rota izaugsme, nevis kārtējais burbulis.

Ģ. V. Kristovskis: Protams. Valsts ne-
var bezdarbībā noraudzīties (Kalvīša „sta-
bilitātes garants”), ja ekonomika pārvēršas 
par spekulāciju biznesu. Tai ir jāiejaucas, 

Uz apaļā galda diskusiju par Latvijas ekonomiku un VIENOTĪBAS piedāvājumu nākamajiem gadiem aicinājām Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, 
ekonomikas ministru Arti Kamparu, VIENOTĪBAS priekšsēdētāju Ģirtu Valdi Kristovski, VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdētāju Aigaru Štokenbergu, 
apvienības deputāta kandidātu, ekonomistu Andri Vilku un ekonomistu Gati Kokinu. Kur atrodamies, kurp dodamies, kas jāsasniedz un kā palīdzēt 
Latvijas cilvēkiem – šie bija galvenie diskusijas jautājumi. Sarunu vadīja VIENOTĪBAS valdes loceklis Arvils Ašeradens.

Dombrovska valdības
paveiktais, izvedot 

Latviju no bankrota,  
ir mazās Latvijas 
veiksmes stāsts

Ekonomikas dzinējspēks 
ir rūpnieciskā 

ražošana un preču un 
pakalpojumu eksports

Četros gados 
nodarbinātība sasniegs 

70% jeb 1,1 miljonu 
nodarbināto, reģistrētais 

bezdarbs 7%



kapitālu un patēriņu, mazinot sociālo ne-
vienlīdzību. Savukārt pelēkajā ekonomikā 
ir paslēpti milzīgi resursi budžetam un 
ekonomikai, un šajā sāpīgajā jomā beidzot 
ir jāmāk sasniegt pozitīvu lūzumu.Visi šie 
pasākumi ir jāskata kompleksi, lai mēs re-
dzētu nākamo periodu nevis kā krīzes pār-
varēšanas periodu, bet gan kā ekonomikas 
ilgtspējīgas attīstības periodu. 

Un kāda ir mācība?
A. Ašeradens: Latvija nonāca vienā no 

dziļākajām krīzēm Eiropā. Kā tas varēja 
notikt? 

V. Dombrovskis: Atbildot uz šo jautā-
jumu, jāturpina Aigara Štokenberga teik- 
tais – mūs tur ieveda elementāru ekono-
mikas pamatlikumu ignorēšana. Mums 
bija ekonomiskā izaugsme ar divciparu 
IKP pieaugumu, bet nebija sabalansēta bu-
džeta, lai gan jau sen vajadzēja būt budže-
tam ar pārpalikumu. Nebija laicīgi ieviestu 
pretinflācijas pasākumu. Valdības ļāva at-
tīstīties kreditēšanas un nekustamā īpašu-
ma burbulim – 2005.–2006. gadā kredītu 
apjoms ekonomikā divkāršojās! 

Šī krīze Latvijai bija īpaši zīmīga ar to, 
ka parādīja, cik lielā mērā vieglprātīga po-
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jākoriģē, jāapkaro ekstrēmi (Šlesera „gāze 
grīdā”) risinājumi, kas izkropļo ekono-
miku, nojauc līdzsvarotu attīstību. Re-
zultātā iepriekšējo valdību avantūristi ir 
radījuši dramatiskus zaudējumus valstij 
un aplaupījuši Latvijas iedzīvotājus. Uz 
šādu notikumu fona VIENOTĪBAS val-
dība lietos strukturētu pieeju, lai valsts 
iedarbība kļūtu aktīva un adresēta. Tas 
kāpinās izaugsmes tempu, palielinās eko-
nomikas jaudu, resursu izmantošanas 
efektivitāti, daudzveidos un paplašinās  
tautsaimniecību.

A. Vilks: VIENOTĪBAS ekonomis-
kās programmas stūrakmens ir Latvijas 
ekonomikas konkurētspēja. Tieši tāpēc 
ir tik svarīga ekonomikas ministra Arta  
Kampara nupat minētā ekonomikas struk-
tūras maiņa. Ir jāpanāk, ka vietējie un ār-
valstu uzņēmēji investētu rūpniecībā, lai 
nozare, kura pārsvarā strādā eksportam, 
būtu ar lielāku īpatsvaru ekonomikā. Lai 
efektīvāka būtu tranzīta nozare, lauksaim-
niecībā būtu spēcīgāka kooperācija un 
adekvātāka ES atbalsta programma, lai 
enerģētikas nozare efektīvi strādātu ar vie-
tējiem atjaunojamiem resursiem. Beidzot 
būtu jāpanāk lielāka mijiedarbība starp 
biznesu, zinātni un izglītību. 

Būtu labi nākamajos četros gados ie-
raudzīt pirmos reālos iedīgļus nozaru 
klasteriem. Ir jāturpina darbs pie investī-
ciju piesaistes, jo tas dos tik nepieciešamās 
darbvietas. Lai to izdarītu, pats galvenais ir 
radīt investoros ticību Latvijas atjaunotnes 
programmai, kas ietver gan administratīvā 
sloga mazināšanu, gan uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanu un ēnu ekonomikas ap-
karošanu. Ir jāspēj piesaistīt ārvalstu in-
vestīcijas visiem Latvijas reģioniem. Ļoti 
svarīgi valstij ir iekasēt nodokļus un mācēt 
izskaidrot, kā tos tērē. Svarīga ir nodokļu 
sloga pārnese no darbaspēka uz īpašumu, 

Līdzsvarota un stabila 
izaugsme, nevis 
kārtējais burbulis

Ļoti svarīgi valstij ir 
iekasēt nodokļus un 

mācēt izskaidrot,  
kā tos tērē

Latviju krīzē ieveda 
elementāru ekonomikas 
pamatlikumu ignorēšana 
un bezatbildīga politika

litika var apdraudēt pašus valsts pastāvē-
šanas pamatus. Ekonomika jau tāpat bija 
pārkarsēta, un trekno gadu un „gāzēšanas 
līdz grīdai” ideoloģija situāciju tikai pa-
sliktināja. Kad lēto kredītu plūsma eko-
nomikai tika pārtraukta, globālās finanšu 
krīzes ietekmē uzpūstais burbulis pārplīsa. 
Tā atjēdzāmies dziļākajā recesijā Eiropas 
Savienībā.

A. Kampars: Elementāru ekonomikas 
likumu ignorēšana gāja roku rokā ar šo-
kējošu nekompetenci. Atcerieties finanšu 
ministru Slakteri ar apkaunojošo „nasing 
spešal”? Viņš to teica par dziļāko recesiju 
Eiropas Savienībā, par mums visiem!

G. Kokins: Latvijai līdz ar iestāšanos 
Eiropas Savienībā kļuva pieejama ļoti liela 
naudas masa, kas tika virzīta nepareizi – 
nevis investīcijās vai ražošanā, bet gan ne-
kustamajā īpašumā un spekulācijās. Mums 
ir jābūt gudrākiem, lai nākamajā Latvijas 
ekonomikas attīstības ciklā mēs spētu nau-
du ievirzīt lietderīgākās nozarēs. 

Ģ. V. Kristovskis: Tieši tā! Vai tad 
pirms Dombrovska to nesaprata? Protams, 
saprata, ka tā būtu pareizi, taču 10–15 ga-
dus īstenotā oligarhu politika, šauru grupu 
interešu pārstāvniecība, kas degradējoties 
pāraug valsts nozagšanā, atklāj Latvijas 
valsts ekonomiskā vājuma patiesos cēlo-
ņus. Morāli ētiskā attieksme – vai patie-
sībā tās trūkums – ir viens no iemesliem. 
Vāja valsts pārvalde ir šādu „tautsaimnie-
ku” interesēs, jo var sabīdīt intereses un  
pakampt. 

Taisnīga konkurence, spēcīga valsts būtu 
devusi Latvijai vismaz Igaunijas ekonomi-
kas elastību, līdzekļu uzkrājumu nebaltai 
dienai un Baltijas līdera cienīgu presti-
žu, kas konkurē globāli. Diemžēl tagad  
Dombrovskis un VIENOTĪBA mantojumā 
ir saņēmuši saimnieciski ļoti grūtus gadus, 
un igauņi mūs apsteidz uz katra soļa.

A. Ašeradens: Jācer, ka pēc izrāpšanās 
no šīs bedres mēs būsim arī kaut ko mā-
cījušies?

V. Dombrovskis: Pirmā mācība – ne-
drīkst ignorēt ekonomikas pamatlikumus. 
Tāpēc valdībā jau ir apstiprināta fiskālās 
disciplīnas likuma koncepcija, kas regulēs, 
cik liels budžeta deficīts drīkst būt konkrētā 
ekonomikas cikla fāzē. Pamatā ir vienkārši 
principi – izaugsmes laikā deficīts jāsaba-
lansē, straujas izaugsmes laikā jāveido ar 
pārpalikumu, bet stagnācijas vai recesijas 
laikā var būt arī budžeta deficīts.

Otra mācība – nedrīkst ekonomiku 
balstīt tikai uz atsevišķām nozarēm. Ja pa-
raugāmies uz trekno gadu it kā spožajiem 
izaugsmes rādītājiem, tad redzam, ka ražo-
šanas rādītājos kritums iezīmējās jau tad, 
kad visi vēl dzīvoja ilūzijās par izcilu eko-
nomisko situāciju. Burbulis notušēja nepa-
tīkamo faktu, ka rūpnieciskā ražošana jau 
krītas, savukārt bezatbildīgi politiķi izlikās 
to neredzam.

A. Kampars: Vai būsim ko mācījušies? 
Valda Dombrovska valdība ir izgājusi uz 
pilnīgi cita ceļa, analizējot visu – datus, fak-
tus un riskus. Bet gribu atgādināt, ka neko 
mācījušies nav tie politiķi, kas ir galvenie 
krīzes radītāji. Viņi joprojām turpina savā 
retorikā izmantot vecos saukļus, mānīt cil-
vēkus, dezinformēt par patiesajiem krīzes 
cēloņiem. Tomēr esmu pārliecināts, ka šo-
reiz vecie gājieni neradīs atbalsi – Latvijas 
sabiedrība arī ir kaut ko mācījusies gan par 
krīzi, gan par brīnumzemes solītājiem.
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Baumām par 
valsts uzņēmumu 
privatizēšanu nav 
pamata
Ministru prezidents Valdis Dombrov-
skis kategoriski noraidījis jebkādas 
plašsaziņas līdzekļos izskanējušās spe-
kulācijas par iespējamu VAS „Latv- 
energo”, VAS „Latvijas valsts meži” un 
citu valsts uzņēmumu privatizāciju 
vai gatavošanos tai. Šādi solījumi nav 
doti nedz starptautiskajiem aizdevē-
jiem, nedz aktualizēti valdības dienas 
kārtībā. Vienlaikus likumos izsmeļoši 
uzskaitīti tie valsts uzņēmumi, kas ne-
var tikt privatizēti vai atsavināti. 

Budžeta ieņēmumu 
plāns pirmajā 
pusgadā ir pārpildīts
Valsts ieņēmumu dienesta informācija 
liecina, ka ieņēmumu plāns 2010. gada 
pirmajā pusē ir pārpildīts. Kopsummā 
šā gada sešos mēnešos valsts budžeta 
ieņēmumos gūti 1,82 miljardi latu, tā-
dējādi plāns izpildīts par 102,8%.

Kopš 1. jūlija valstī 
darbojas vienotais 
Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests
Turpmāk mediķu brigādes būs vien-
mērīgāk izvietotas visā Latvijas terito-
rijā, tās atradīsies tuvāk iedzīvotājiem, 
būs aprīkotas ar modernāku aparatū-
ru un pie pacientiem varēs ierasties 
ātrāk.

Līdz augusta beigām 
var pieteikties 
valsts atbalstam 
zivsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests uzsācis ie-
sniegumu pieņemšanu Zivju fonda 
trešajā projektu iesniegšanas kārtā. 
Atbalsta pretendenti var pieteikties 
zinātniskās pētniecības programmu 
finansēšanai, zivju resursu pavairoša-
nai un atražošanai publiskajās ūdens-
tilpēs, kā arī zivju resursu aizsardzības  
pasākumiem.

Daļēji kompensēs 
zaudējumus par 
pavasara plūdos bojā 
gājušajiem sējumiem
Valdība atbalstījusi 47 982 latu pie-
šķiršanu no valsts budžeta program-
mas „Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem” Zemkopības ministrijai. Līdz 
ar to Lauku atbalsta dienests lauk-
saimniecības produktu ražotājiem 
daļēji kompensēs zaudējumus par šā 
gada pavasara plūdos bojā gājušajiem 
ziemāju sējumiem un aramzemē sēta-
jiem zālājiem.

ZIŅAS Lasītāji jautā. 
VIENOTĪBA atbild
jautājums: 
Esmu viens no 180 tūkstošiem 
bezdarbnieku. Jau gadu nevaru 
atrast darbu. Ko man darīt, kad 
man būs darbs?

VIENOTĪBA atbild: 
Nodarbinātība valstī ir atkarīga no 

ekonomikas izaugsmes. Attīstot ražošanu 
un konkurētspējīgus pakalpojumus visā 
Latvijas teritorijā, mēs spēsim nodrošināt, 
ka četros gados nodarbinātība sasniedz 
70% jeb miljonu nodarbināto. Mēs arī 
spēsim panākt, ka reģistrētais bezdarbs 
valstī ir tikai 7%. Arī jūs atgriezīsieties 
darbā.

Latvijas tautsaimniecība atgūstas no 
krīzes, rūpnieciskās ražošanas apjoms 
šī gada pirmajos piecos mēnešos ir 
palielinājies par 9%, eksports – par 
22%. Mērķtiecīgi turpinot Valda 
Dombrovska valdības ekonomikas 
stabilizācijas programmu, jau rudenī 
varētu tikt paaugstināts Latvijas valsts 
kredītreitings. Tas ir svarīgi, lai piesaistītu 
tik nepieciešamās ārvalstu investīcijas, kas 
būs viens no lielākajiem nodarbinātības 
veicinātājiem. 

Jau tagad ir atsākusies investoru 
interese par vairākām nozarēm: apstrādes 
rūpniecību, enerģētiku, transporta un 
tranzīta jomu. Te arī radīsies vairāk 
darbvietu jau tuvākajos gados. Tad 
pārliecinošāk sajutīsies arī citu nozaru 
uzņēmumi, atsāksies plašākas investīcijas 
sabiedriskajā sektorā, arī apgūstot Eiropas 
Savienības fondu naudu. 

Tagad, kad esat palicis bez darba, 
ir jāizmanto jebkuras valsts sniegtās 
iespējas – apmācība dīkstāves 
darbiniekiem, atbalsts komercdarbības vai 
pašnodarbinātības sākšanai, profesionālās 
apmācības papildināšana ar augstāko 
izglītību, mūžizglītību u.c. Jāmeklē 
ikviena iespēja, lai iemācītos jauno un 
pārkvalificētos. 

jautājums: 
Gribu pats paēdināt sevi un sa-
vus bērnus. Domāju uzsākt mazu 
privāto biznesu, bet man nav ie-
priekšējas pieredzes. Ko man 
darīt?

 
VIENOTĪBA atbild: 

Tagad jūs savu uzņēmumu varat 
nodibināt, tā pamatkapitālā sākotnēji 
ieguldot tikai vienu latu. Būtiski 
samazināti arī citi ar jauna uzņēmuma 
dibināšanu saistītie maksājumi, kā 
arī atvieglota reģistrācija. Mazajiem 
uzņēmumiem vienkāršota grāmatvedības 
kārtošana. Nodokļu maksātājiem ar gada 
apgrozījumu līdz 70 tūkstošiem latu 
pagarināts pievienotās vērtības nodokļa 
taksācijas periods. Tāpat ieviests tā 
dēvētais kases princips, kad mazajam 
uzņēmumam PVN nav jāmaksā līdz pat 
brīdim, kad ir saņemta fiziska samaksa 
par izsniegto rēķinu. 

Ja plānojat kļūt par individuālā darba 
veicēju – amatnieku vai individuālo 
profesiju pārstāvi –, ir ieviestas 
patentmaksas, kad dod iespēju strādāt 
bez liekiem birokrātiskiem šķēršļiem. 
Patentmaksa ir noteikts maksājums 
budžetā – atkarībā no profesijas mēnesī 
no 30 līdz 50 latiem ārpus Rīgas (Rīgā 
no 30 līdz 70 latiem), kas tiek ieskaitīta 
konkrētā cilvēka ienākumu nodokļa un 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksās, 
sniedzot valsts garantēto sociālo 
nodrošinājumu.

Dibinot uzņēmumu, saņemt speciālista 
konsultācijas iespējams jums tuvākajās 
Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu 
dienesta reģionālajās nodaļās.

jautājums: 
Skolu beidzu ar labām atzīmēm, 
bet mani vecāki nevar samak-
sāt par augstskolu. Vai taisnība, 
ka turpmāk visa augstākā izglītī-
ba būs par maksu? Ko tad man  
darīt?

VIENOTĪBA atbild: 
Runas par maksas augstāko izglītību 

Latvijā nav pamatotas un pieļaujamas. 
Tieši otrādi – VIENOTĪBA uzstāj, ka līdz 
2014. gadam valsts budžeta finansējums 
augstākajai izglītībai un zinātniskajai 
darbībai ir jāpalielina, arī budžeta studiju 
vietu skaitam pakāpeniski jāpalielinās 
līdz trim ceturtdaļām. Droši stājieties 
izvēlētajā augstskolā, izturiet konkursu 
uz budžeta vietu, un jums par mācībām 
nebūs jāmaksā!

VIENOTĪBA izglītībā veicinās zinātnes 
un pētniecības virzienus dabaszinātnēs, 
inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Latvijas 
augstskolu studentiem jābūt pārliecībai, 
ka iegūtais zinātniskais grāds ir kvalitatīvs 
un iegūtā profesija darba tirgū pieprasīta.

Situācijā, kad ekonomika visā 
pasaulē tikai pamazām atlabst no 
satricinājumiem, Latvijas nākotne ir 
izglītots un pasaules tirgū konkurētspējīgs 
cilvēks. Tāpēc mūsu augstskolām ne 
tikai jāpiedāvā izcila līmeņa izglītība, 
bet jābūt arī ekonomikas virzītājspēkam. 
Tā ir vieta, kur jārada jaunas vērtības 
tautsaimniecībai – patenti, izgudrojumi, 
studiju un pētniecības mijiedarbībā tapuši 
augsto tehnoloģiju pakalpojumi. 

jautājums: 
Pirms pašvaldību vēlēšanām so-
lījāt, ka pensijas neaiztiksiet. Vai 
pēc Saeimas vēlēšanām domājat 
pensijas samazināt?

VIENOTĪBA atbild: 
Pensijas netiks samazinātas. Ir 

jāturpina mazināt citi valsts izdevumi 
un jāturpina strādāt pie progresivitātes 
nodokļu sistēmā, kas ļaus palielināt 
ieņēmumus un taisnīgāk sadalīt nodokļu 
slogu. Satversmes tiesa savā spriedumā 
ir atzinusi, ka valsts budžetā pastāv 
problēmas, un ir norādījusi, ka 2009. gadā 
ieturētās pensijas ir jāatmaksā līdz  
2015. gadam. Valdības panāktā 
vienošanās ar starptautiskajiem 
aizdevējiem nodrošināja iespēju ieturētās 
pensijas atmaksāt jau šā gada aprīlī. 
Tādējādi nav pamata spekulācijām par 
atkārtotu pensiju samazināšanu.

Nākamā gada valsts budžetam 
jābūt vidusceļam, kurā ņemta vērā gan 
nepieciešamība veicināt nodarbinātību 
un ekonomisko izaugsmi, īstenojot 
mazo, vidējo un mikrouzņēmumu 
atbalsta pasākumus, gan saglabāt stabilu 
sociālās drošības līmeni, no budžeta 
samazinājumiem īpaši pasargājot 
aizsargājamās sabiedrības grupas, tostarp 
pensionārus. Ne pensijas, ne skolotāju 
algas nevar būt ielāps valsts budžeta 
caurumiem.

jautājums: 
Manā pilsētā slēdza slimnīcu. Ja 
ar mani notiek nelaime vai saasi-
nās slimība, ko man darīt?

VIENOTĪBA atbild: 
Pirmkārt, ja notiek nelaime, zvaniet 

neatliekamajai palīdzībai 113, un mediķu 
brigāde nekavējoties steigsies jums palīgā. 
Visi neatliekamās palīdzības punkti jau ir 
iekļāvušies valsts vienotajā neatliekamās 
palīdzības dienestā, kura izvietojums 
pārklāj visu Latviju. Vienotais dienests 
ir aprīkots ar modernākām sistēmām 
un daudz operatīvāk spēj ierasties uz 
izsaukumu. Pie pacienta brauc tuvākā 
brigāde, nevis no noteiktas apdzīvotas 
vietas, kas ir būtiski neatliekamās 
situācijās, kad katra minūte ir dārga. 

 Otrkārt, ja saasinās jau zināma 
un hroniska kaite, vislabāk situāciju 
pārzinās jūsu ģimenes ārsts. Arī hronisku 
slimību gadījumā ir pieejama bezmaksas 
kvalificētu mediķu aprūpe mājās.

 Kas attiecas uz slimnīcām, to 
reorganizācija šobrīd ir apturēta, atstājot 
valstī 22 neatliekamās medicīniskās 
palīdzības slimnīcas. Jāuzsver, ka gandrīz 
neviena slimnīca nav slēgta, bet gan 
mainījusi savu darbības virzienu un 
vairs nesniedz diennakts neatliekamo 
palīdzību. Tās turpina aktīvi strādāt – 
darbojas traumpunkts, pieejams dienas 
stacionārs, speciālistu konsultācijas un 
ambulatorie izmeklējumi.

jAU GADU 
NEVARU 
ATRAST 

DARBU. KO 
MAN DARĪT?



Nr. 4 Inguna Rībena
Dzimusi: 1956. gadā Rīgā 
Izglītība: arhitektūras maģistra grāds un specialitāte 
Rīgas Tehniskajā universitātē
Nodarbošanās: Saeimas deputāte, Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas, kā arī Pieprasījumu 
komisijas locekle, valdes locekle „Ojāra Vācieša biedrībā” 
un biedrībā „Latvija–Tibetai”, Arhitektu 
savienības biedre
Iepriekšējā darba pieredze: kultūras ministre, Saeimas 
prezidija locekle, Rīgas 800 gadu jubilejas svinību organi-
zētāja, Rīgas domes deputāte, lektore un arhitekte

Hobiji: sarunas ar bērniem, par pārējo var lasīt www.ingunaribena.lv 

Nr. 3 Sarmīte Veide
Dzimusi: 1956. gadā Rīgā
Izglītība: ārstniecības specialitāte Rīgas Medicīnas 
institūtā
Nodarbošanās: Rīgas Stradiņa universitātes lektore, 
Latvijas Ārstu biedrības valdes un Ētikas komisijas locek-
le, biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” prezi-
dente un Sertifi kācijas komisijas locekle, ģimenes ārste 
Sarmītes Veides ārstu praksē
Iepriekšējā darba pieredze: iecirkņa terapeite Rīgā
Hobiji: peldēšana un slēpošana

Nr. 2 Linda Mūrniece
Dzimusi: 1970. gadā Dobelē
Izglītība: sociālo zinātņu bakalaurs LU Filoloģijas fakul-
tātes Komunikācijas un žurnālistikas nodaļā
Nodarbošanās: iekšlietu ministre, JL valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: Saeimas deputāte, Saeimas 
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisi-
jas un Nacionālās drošības komisijas locekle, aizsardzības 
ministre, Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekre-
tāre, Saeimas Pretkorupcijas komisijas priekšsēdētāja, 
Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
Hobiji: teniss, šaušana un zirgi

RĪGĀ
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Nr. 1 Ģirts Valdis Kristovskis
Dzimis: 1962. gadā Ventspilī
Izglītība: tiesību zinātņu maģistra grāds LU, Aizsardzī-
bas vadības un plānošanas institūts Monterejā (Kaliforni-
jā, ASV), būvinženiera grāds RTU
Nodarbošanās: Rīgas domes deputāts, Kalpaka piemi-
nekļa fonda valdes priekšsēdētājs, VIENOTĪBAS un PS 
priekšsēdētājs
Iepriekšējā darba pieredze: ilggadējs sabiedrisks darbi-
nieks un politiķis, bijis Eiropas Parlamenta deputāts, aiz-
sardzības ministrs, iekšlietu ministrs, Saeimas deputāts, 
Latvijas Zemessardzes veidotājs un pirmais komandieris, 

balsojis par Latvijas Neatkarības atjaunošanas deklarāciju, Latvijas Republikas Augstā-
kās padomes deputāts, Latvijas Tautas frontes Ventspils novada vadītājs
Hobiji: publicistika, literatūra, valodu apgūšana, sports – basketbols, vieglatlētika 

Mūsu mērķis Latvijai un Rīgai ir 
viens – gudra, vesela un turīga 
latviešu nācija. Mēs redzam 

Latviju kā saliedētu nacionālu valsti, ko 
veido zinoši, uzņēmīgi un radoši cilvēki. 
Mēs redzam Rīgu kā Latvijas izcilības cen-
tru. Mēs redzam Latviju kā Baltijas līderi, 
kuras globālo konkurētspēju nodrošina 
zināšanu ekonomika. Mēs redzam Rīgu kā 
Baltijas metropoli, reģiona straujāko un 
radošāko pilsētu.

Turpmākajos četros gados mēs ieguldī-
sim trīs miljardus latu, lai izveidotu jaunas 

ražotnes. Rīga būs šīs gudrās ražošanas 
attīstības centrs, Latvijas zināšanu ekono-
mikas galvaspilsēta.

Rīdziniekiem vienmēr ir bijusi svarīga 
nacionālā pašapziņa, latviešu valodas un 
kultūras spēks, nacionālā drošība. 
2. oktobra vēlēšanas latviešiem ir izšķiroši 
svarīgas. Aptaujas rāda, ka tajās uzvarēt 
var VIENOTĪBA vai „Saskaņas centrs”. Ja 
uzvarēs VIENOTĪBA, Ministru prezidents 
arī pēc vēlēšanām būs Valdis Dombrovs-
kis, un mēs turpināsim pārmaiņas uz labu. 
Ja uzvarēs „Saskaņas centrs”, par premjeru 

ar oligarhu atbalstu var kļūt Jānis Urbano-
vičs, un mēs dosimies nezināmā virzienā. 
Tā ir šo vēlēšanu nopietnākā izvēle. 
VIENOTĪBAS uzvara ir nacionālās drošī-
bas jautājums. Apzināsimies un skaidro-
sim to mūsu līdzpilsoņiem!

Tikai kopā mēs esam spēks. Tikai kopā 
mēs uzvarēsim!

Ģirts Valdis Kristovskis
VIENOTĪBAS priekšsēdētājs

Nr. 5 Olafs Pulks
Dzimis: 1963. gadā Rīgā
Izglītība: žurnālista specialitāte LU
Nodarbošanās: Rīgas domes deputāts, darbojas Pilsētas 
attīstības komitejā un Pilsētas īpašumu komitejā, Jura 
Docenko futbola skolas „Alberts” valdes priekšsēdētājs, 
darbojas biedrībā „Latvijas kultūras mantojuma saglabā-
šanas fonds”, VIENOTĪBAS Rīgas reģionālās apvienības 
līdzpriekšsēdētājs
Iepriekšējā darba pieredze: Rīgas domes Satiksmes 
komitejas loceklis, Rīgas domes JL frakciju vadītājs, 
žurnālists
Hobiji: atpūta kopā ar ģimeni, sports un kino

Nr. 6 Ints Dālderis
Dzimis: 1971. gadā Jūrmalā
Izglītība: bakalaura grāds mākslā – klarnetes specialitātē 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā
Nodarbošanās: kultūras ministrs
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Nacionālā simfonis-
kā orķestra direktors, darbojies Valsts kultūrkapitāla fon-
dā un Nacionālās kultūras padomē, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas docētājs, Latvijas Nacionālās operas 
orķestra direktors
Hobiji: sports, modernās tehnoloģijas

VIENOTĪBAS deputātu kandidāti Rīgā



Nr. 21 Guntis Stirna
Dzimis: 1958. gadā
Izglītība: arhitektūras maģistrs RTU Arhitektūras un 
celtniecības fakultātē
Nodarbošanās: valdes priekšsēdētājs „Vecrīgas biedrībā”, 
SIA „eGrāmata”un SIA „Kaimiņiem.lv”
Iepriekšējā darba pieredze: pieredze darbā ar vairāk 
nekā 50 zīmolu komunikāciju projektiem, pilsētas di-
zainu, dzīvojamo māju projektēšanu un sabiedriskajiem 
interjeriem, Rīgas galvenais mākslinieks, iesaistījies 
Latvijas Arhitektu savienībā, Latvijas Reklāmas asociāci-
jā, iniciējis Vecrīgas biedrību

Hobiji: agrāk – karatē un armijas tuvcīņa, tagad – velosipēds, teniss, kalnu un distanču 
slēpošana, peldēšana

Nr. 9 Hosams Abu Meri
Dzimis: 1974. gadā Libānā
Izglītība: ārsta specialitātes kvalifi kācija gastroentero-
loģijā un internajā medicīnā LU, ārsta specialitāte LMA, 
turpina studijas LU doktorantūrā
Nodarbošanās: ārsta prakse gastroenteroloģijā, 
SIA „Intramed Imaging” valdes loceklis, SIA „Veselības 
centrs 4” gastroenterologs, Eiropas labas gribas vēstnieks 
no Latvijas
Iepriekšējā darba pieredze: Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Diagnostikas centra ārsts gastro-
enterologs

Hobiji: darbība sabiedriskās organizācijās, literatūra, ceļojumi

Nr. 17 Iluta Lāce
Dzimusi: 1975. gadā Limbažos
Izglītība: politikas zinātnes maģistra grāds LU, stratēģis-
kā vadība Stokholmas Ekonomikas augstskolā, turpina 
padziļināti apgūt ekonomiku Rīgas Biznesa skolā
Nodarbošanās: resursu centra „Marta” dibinātāja un 
eksperte
Iepriekšējā darba pieredze: sociālā pedagoģe ielu bēr-
niem, jauniešiem un viņu vecākiem, bijusi lektore LLU un 
LU, Eiropas lielākās sieviešu interešu aizstāvības plat-
formas – Eiropas Sieviešu lobija – viceprezidente, aktīvi 
veikusi sadarbību dažādu jautājumu risināšanā ar Eiropas 

Komisiju, Eiropas Parlamentu un ANO struktūrvienību Sieviešu komiteju, piedalījusies 
Eiropas Sociālās platformas priekšlikumu izstrādē Eiropas institūcijām, eksperte Eiropas 
Vardarbības pret sievieti novēršanas observatorijā
Hobiji: mēdz gleznot, dzied un spēlē mūzikas instrumentus, kopā ar māsu ierakstījusi 
mūzikas disku „Marta”, kuru iegādājoties cilvēki atbalsta centra „Marta” nozīmīgo darbu

Nr. 15 Rimants Ziedonis
Dzimis: 1962. gadā Jēkabpilī
Izglītība: LU Žurnālistikas fakultāte
Nodarbošanās: rakstnieks, šobrīd strādā pie dokumentā-
las grāmatas par Lietuvas pierobežu
Iepriekšējā darba pieredze: strādājis Saeimas, valdības 
un Valsts prezidenta preses dienestā, darbs prezidentes 
V. Vīķes-Freibergas kancelejā, laikraksta „Rīgas Balss” 
latviešu un krievu redakciju galvenais redaktors, strādājis 
„Neatkarīgajā Rīta Avīzē”, „Literatūra. Māksla. Mēs” un 
„Jaunās Avīzes” redaktors, izveidojis nedēļas laikrakstu 
„Jā”, vairāku dzejas un prozas grāmatu autors

Hobiji: makšķerēšana, mēdz fotografēt, veido autobusu pieturu foto kolekciju

Nr. 14 Normunds Orleāns
Dzimis: 1964. gadā Rīgā
Izglītība: maģistrs pedagoģijā LU  
Nodarbošanās: JL biroja vadītājs, atbildīgais par reģionu 
koordināciju, JL valdes loceklis, darbojas Antīko auto-
mobiļu kluba valdē
Iepriekšējā darba pieredze: Mārupes pagasta priekšsē-
dētājs, Mārupes pagasta deputāts, Mārupes pagasta pado-
mes izpilddirektors (šajā laikā pagasts ieguva „Sakoptākā 
pagasta” titulu), pasniedzējs Rīgas Pedagoģijas skolā
Hobiji: seno spēkratu restaurēšana, aktīvi darbojas ne-
valstiskajās organizācijās, organizē dažādus pasākumus, 

piemēram, „Retro automobiļu rallijs” 2005. un 2006. gadā Mārupē, ik gadu piedalās 
pavasara „Mārupītes talkā” Bieriņos

Nr. 13 Andris Buiķis
Dzimis: 1939. gadā Valkā
Izglītība: LU profesors matemātiskās modelēšanas spe-
cialitātē, Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi habilitētā 
matemātikas doktora grādu, LZA ievēlējusi par 
akadēmiķi
Nodarbošanās: LU Matemātikas un informātikas insti-
tūta Matemātisko tehnoloģiju laboratorijas vadītājs, Pro-
mocijas padomes vadītājs matemātikā, JL valdes loceklis
Iepriekšējā darba pieredze: ilgus gadus vadījis katedru 
LU Fizikas un matemātikas fakultātē, lasījis lekcijas 
Vācijas un Anglijas universitātēs, publicējis ap 300 zināt-

nisko rakstu un konferenču tēžu, ap 100 dažādu populārzinātnisku rakstu un interviju 
autors, kā arī regulāri iesaistās starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā
Hobiji: literatūra, jaunākie atklājumi zinātnē, darbs lauku mājās Engurē

Nr. 16 Ojārs Ēriks Kalniņš
Dzimis: 1949. gadā Minhenē, bēgļu nometnē Vācijā
Izglītība: Rūzvelta universitāte Čikāgā, ASV
Nodarbošanās: VA „Latvijas institūts” direktors, viens 
no Meierovica biedrības dibinātājiem
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Transatlantiskās or-
ganizācijas priekšsēdētājs, Latvijas Republikas vēstnieks 
ASV, Latvijas vēstnieks Meksikā, ministra padomnieks 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un Latvijas misijā ANO, 
atteicies no ASV pilsonības
Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu (komandiera) ordenis, 
Pateicības raksts no LR Valsts prezidenta, atzinības raksti 

no LR Ministru kabineta un Saeimas, vairāki aizsardzības ministra apbalvojumi un 
piemiņas medaļa
Hobiji: tekstu radīšana angļu valodā latviešu mūziķiem, meža darbi, malkas skaldīšana, 
vēsture

Nr. 22 Kristīne Drēviņa
Dzimusi: 1975. gadā Rīgā
Izglītība: maģistra grāds ES tiesībās Kopenhāgenas 
biznesa skolā sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu, 
maģistra grāds ES tiesībās Fransuā Rablē vārdā nosaukta-
jā Tūras universitātē Francijā
Nodarbošanās: Latvijas Republikas pārstāve ES Tiesā, 
Tieslietu ministrijas ES Tiesas departamenta direktore, 
ES tiesību asociācijas valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: Eiropas Centrālās bankas 
Juridiskā dienesta juriskonsulte, pieredze Tieslietu mi-
nistrijā, Vērtspapīru tirgus komisijā, Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijā, lektore Valsts administrācijas skolā, Latvijas Universitātē, Eiropas Pub-
liskās pārvaldes institūtā, Grācas Universitātē un Bolzāno Eiropas akadēmijā
Hobiji: ceļošana, velobraukšana, sēņošana, zolīte, futbols, eksotisko ēdienu gatavošana, 
literatūra

Nr. 10 Imants Viesturs Lieģis
Dzimis: 1955. gadā Lielbritānijā
Izglītība: Ņūkāslas universitātes Juridiskā fakultāte, Ties-
lietu koledža Gilfordā
Nodarbošanās: aizsardzības ministrs
Iepriekšējā darba pieredze: diplomāts, bijušais LR ār-
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks Spānijas Karalistē, 
LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks NATO
Apbalvojumi: Spānijas karaļa Huana Karlosa I un 
Spānijas valdības apbalvojums – Lielais krusts par ci-
viliem nopelniem, Igaunijas ordenis Māras zemes krusts, 
Triju Zvaigžņu ordenis, atzinības raksts Latvijas de iure 
atzīšanas dienā
Hobiji: peldēšana un kulinārija
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Nr. 7 Sanita Stelpe
Dzimusi: 1970. gadā Rīgā
Izglītība: sabiedrības vadības maģistra grāds LU Ekono-
mikas un vadības fakultātē
Nodarbošanās: VIENOTĪBAS un PS biroja vadītāja, 
VIENOTĪBAS Rīgas reģionālās apvienības līdzpriekš-
sēdētāja
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Kvalitātes asociāci-
jas izpilddirektore, Latvijas Bankas kvalitātes vadītāja, 
lektore Ekonomikas un kultūras augstskolā, kvalitātes 
vadības sistēmu konsultante, auditore
Hobiji: ceļošana, literatūra un zīmēšana

Nr. 8 Lolita Čigāne
Dzimusi: 1973. gadā Ozolniekos
Izglītība: maģistra grāds Londonas Ekonomikas skolā 
Lielbritānijā, maģistra grāds Centrāleiropas universitātē 
Budapeštā, Ungārijā
Iepriekšējā darba pieredze: Sabiedrības par atklātību 
„Delna” padomes priekšsēdētāja, strādājusi kā misijas 
vadītāja vietniece, politiskā analītiķe un kampaņu fi nan-
sēšanas eksperte 15 EDSO vēlēšanu novērošanas misijās, 
darbojusies Sabiedriskās politikas centrā „Providus”, 
Sorosa fondā „Latvija” un radio „Brīvā Eiropa”
Hobiji: dārza darbi, riteņbraukšana, joga, kalnu slēpoša-
na, daiļliteratūra

Nr. 11 Ilze Viņķele
Dzimusi: 1971. gadā Rēzeknē
Izglītība: veselības zinātņu maģistra grāds RSU, dokto-
rante LU
Nodarbošanās: Saeimas frakcijas PS vecākā konsultante, 
PS valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: krīzes centrs ielu bērniem 
„Marsa gatve”, vides ministra padomniece, parlamentārā 
sekretāre īpašu uzdevumu ministram ES fondu apguves 
lietās 
Hobiji: vēja dēlis, skriešana un sniega dēlis

Nr. 12 Uģis Rotbergs
Dzimis: 1961. gadā Rīgā
Izglītība: profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un 
organizāciju vadīšanā RTU Rīgas Biznesa institūtā, inže-
niera mežkopja grāds LLA
Nodarbošanās: nodibinājuma „Pasaules Dabas fonds” 
direktors, SIA „Skogssallskapet” valdes loceklis, Meiero-
vica biedrības valdes loceklis
Iepriekšējā darba pieredze: VAS „Latvijas valsts meži” 
padomes priekšsēdētājs, Sorosa fonda valdes loceklis, 
NVO centra valdes priekšsēdētājs
Hobiji: basketbols, volejbols, kulinārija

Nr. 18 Kārlis Strēlis
Dzimis: 1943. gadā Liezeres pagastā
Izglītība: ārsta specialitāte Rīgas Medicīnas institūtā
Nodarbošanās: Rīgas domes deputāts, Latvijas Spor-
ta akadēmijas vadošais pētnieks, Latvijas Basketbola 
savienības padomes loceklis, basketbola kluba „Dārtija” 
loceklis, akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs, 
Sporta medicīnas asociācijas Veselīga dzīvesveida ko-
misijas vadītājs, JL domes loceklis un Ētikas komisijas 
vadītāja vietnieks
Iepriekšējā darba pieredze: Saeimas deputāts, Latvijas 
Basketbola padomes vadītājs, Latvijas Basketbola senioru 

kluba vadītājs, viens no autoriem grāmatai „Skelets kustībā un veselība” 
Hobiji: basketbols un vēlreiz basketbols, popularizē veselīgu dzīvesveidu kustībā

Nr. 19 Antra Sakne
Dzimusi: 1969. gadā Rīgā
Izglītība: ekonomikas doktora grāds sabiedrības vadībā 
LU, veselības zinātņu maģistra grāds LU
Nodarbošanās: veselības ministra padomniece, Rīgas 
domes deputāte, Latvijas Universitātes medicīnas fakul-
tātes docente 
Iepriekšējā darba pieredze: Rīgas domes Labklājības 
departamenta Veselības aprūpes nodaļas galvenā spe-
ciāliste, AS „Grindeks” Stratēģiskā mārketinga nodaļas 
jauno produktu projekta vadītāja, CSIA „Bērnu klīniskā 
slimnīca „Gaiļezers”” veselības aprūpes vadītāja
Hobiji: dejošana, teātris, grāmatu rakstīšana un lasīšana

Nr. 20 Rasma Kārkliņa
Dzimusi: 1946. gadā Vācijā, Mārburgā
Izglītība: doktora grāds politikas zinātnē Čikāgas Uni-
versitātē
Nodarbošanās: aizsardzības ministra ārštata padomnie-
ce, zinātnisko projektu vadītāja Latvijas Universitātē
Iepriekšējā darba pieredze: politoloģijas profesore ASV 
un Latvijā
Hobiji: literatūra un vingrošana

Nr. 23 juris Zvirbulis
Dzimis: 1959. gadā Rīgā
Izglītība: pedagoģiskā izglītība Latvijas Valsts fi ziskās 
kultūras institūtā
Nodarbošanās: biedrības „LAMB” prezidents, 
SIA „Carsec” konsultants, SIA „Lat Assit” valdes loceklis, 
ceļu satiksmes drošības padomes loceklis, valdes loceklis 
VIENOTĪBAS Rīgas nodaļas kopvaldē, JL domē un Rīgas 
nodaļā
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Valsts fi ziskās kultū-
ras institūta pasniedzējs un treneris
Hobiji: kalnu slēpošana, teniss, fanošana par Latvijas 
hokejistu spēli

Nr. 24 Marija Balcere
Dzimusi: 1946. gadā Aizputē
Izglītība: vidējā
Nodarbošanās: sabiedriskās aprūpes biedrības „Marija” 
valdes priekšsēdētāja, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmu-
ma „Mājas virtuve” vadītāja, JL domes un Rīgas nodaļas 
valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: 15 savas dzīves gadus veltī-
jusi cilvēkiem, kuriem dzīvē nav paveicies, kuri ne savas 
vainas dēļ ir maznodrošināti vai arī neglābjami slimi
Apbalvojumi: par darbu ar humānās palīdzības un in-
valīdu aprīkojuma nodrošināšanu visā Latvijā saņēmusi 
apbalvojumu „Labā zvaigzne”
Hobiji: dārzs, īpaši puķkopība

Nr. 25 Vaira Paegle
Dzimusi: 1942. gadā Rīgā
Izglītība: maģistra grāds starptautiskajās attiecībās 
Ņūhempšīras universitātē ASV
Nodarbošanās: Saeimas deputāte, Saeimas Eiropas lietu 
komisijas priekšsēdētāja, Baltijas–Melnās jūras alianses 
valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: NATO Parlamentārās asam-
blejas Latvijas delegācijas vadītāja, ilgus gadus darboju-
sies Saeimas Ārlietu un Eiropas lietu komisijā, Stratēģis-
kās plānošanas un attīstības nodaļas direktore, vadības 
konsultante 

Nr. 26 Modris jaunups
Dzimis: 1954. gadā Valdemārpilī
Izglītība: Juridiskā koledža, Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikums
Nodarbošanās: valdes loceklis Autotransporta direkcijā
Iepriekšējā darba pieredze: Siguldas opermūzikas 
svētku tehniskais direktors, Latvijas Nacionālā teātra 
direktora vietnieks, Sporta meistarības skolas direktora 
vietnieks
Hobiji: politika, teātris, kino, ainavu arhitektūra



Nr. 21 Guntis Stirna
Dzimis: 1958. gadā
Izglītība: arhitektūras maģistrs RTU Arhitektūras un 
celtniecības fakultātē
Nodarbošanās: valdes priekšsēdētājs „Vecrīgas biedrībā”, 
SIA „eGrāmata”un SIA „Kaimiņiem.lv”
Iepriekšējā darba pieredze: pieredze darbā ar vairāk 
nekā 50 zīmolu komunikāciju projektiem, pilsētas di-
zainu, dzīvojamo māju projektēšanu un sabiedriskajiem 
interjeriem, Rīgas galvenais mākslinieks, iesaistījies 
Latvijas Arhitektu savienībā, Latvijas Reklāmas asociāci-
jā, iniciējis Vecrīgas biedrību

Hobiji: agrāk – karatē un armijas tuvcīņa, tagad – velosipēds, teniss, kalnu un distanču 
slēpošana, peldēšana

Nr. 9 Hosams Abu Meri
Dzimis: 1974. gadā Libānā
Izglītība: ārsta specialitātes kvalifi kācija gastroentero-
loģijā un internajā medicīnā LU, ārsta specialitāte LMA, 
turpina studijas LU doktorantūrā
Nodarbošanās: ārsta prakse gastroenteroloģijā, 
SIA „Intramed Imaging” valdes loceklis, SIA „Veselības 
centrs 4” gastroenterologs, Eiropas labas gribas vēstnieks 
no Latvijas
Iepriekšējā darba pieredze: Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Diagnostikas centra ārsts gastro-
enterologs

Hobiji: darbība sabiedriskās organizācijās, literatūra, ceļojumi

Nr. 17 Iluta Lāce
Dzimusi: 1975. gadā Limbažos
Izglītība: politikas zinātnes maģistra grāds LU, stratēģis-
kā vadība Stokholmas Ekonomikas augstskolā, turpina 
padziļināti apgūt ekonomiku Rīgas Biznesa skolā
Nodarbošanās: resursu centra „Marta” dibinātāja un 
eksperte
Iepriekšējā darba pieredze: sociālā pedagoģe ielu bēr-
niem, jauniešiem un viņu vecākiem, bijusi lektore LLU un 
LU, Eiropas lielākās sieviešu interešu aizstāvības plat-
formas – Eiropas Sieviešu lobija – viceprezidente, aktīvi 
veikusi sadarbību dažādu jautājumu risināšanā ar Eiropas 

Komisiju, Eiropas Parlamentu un ANO struktūrvienību Sieviešu komiteju, piedalījusies 
Eiropas Sociālās platformas priekšlikumu izstrādē Eiropas institūcijām, eksperte Eiropas 
Vardarbības pret sievieti novēršanas observatorijā
Hobiji: mēdz gleznot, dzied un spēlē mūzikas instrumentus, kopā ar māsu ierakstījusi 
mūzikas disku „Marta”, kuru iegādājoties cilvēki atbalsta centra „Marta” nozīmīgo darbu

Nr. 15 Rimants Ziedonis
Dzimis: 1962. gadā Jēkabpilī
Izglītība: LU Žurnālistikas fakultāte
Nodarbošanās: rakstnieks, šobrīd strādā pie dokumentā-
las grāmatas par Lietuvas pierobežu
Iepriekšējā darba pieredze: strādājis Saeimas, valdības 
un Valsts prezidenta preses dienestā, darbs prezidentes 
V. Vīķes-Freibergas kancelejā, laikraksta „Rīgas Balss” 
latviešu un krievu redakciju galvenais redaktors, strādājis 
„Neatkarīgajā Rīta Avīzē”, „Literatūra. Māksla. Mēs” un 
„Jaunās Avīzes” redaktors, izveidojis nedēļas laikrakstu 
„Jā”, vairāku dzejas un prozas grāmatu autors

Hobiji: makšķerēšana, mēdz fotografēt, veido autobusu pieturu foto kolekciju

Nr. 14 Normunds Orleāns
Dzimis: 1964. gadā Rīgā
Izglītība: maģistrs pedagoģijā LU  
Nodarbošanās: JL biroja vadītājs, atbildīgais par reģionu 
koordināciju, JL valdes loceklis, darbojas Antīko auto-
mobiļu kluba valdē
Iepriekšējā darba pieredze: Mārupes pagasta priekšsē-
dētājs, Mārupes pagasta deputāts, Mārupes pagasta pado-
mes izpilddirektors (šajā laikā pagasts ieguva „Sakoptākā 
pagasta” titulu), pasniedzējs Rīgas Pedagoģijas skolā
Hobiji: seno spēkratu restaurēšana, aktīvi darbojas ne-
valstiskajās organizācijās, organizē dažādus pasākumus, 

piemēram, „Retro automobiļu rallijs” 2005. un 2006. gadā Mārupē, ik gadu piedalās 
pavasara „Mārupītes talkā” Bieriņos

Nr. 13 Andris Buiķis
Dzimis: 1939. gadā Valkā
Izglītība: LU profesors matemātiskās modelēšanas spe-
cialitātē, Latvijas Zinātnes padome piešķīrusi habilitētā 
matemātikas doktora grādu, LZA ievēlējusi par 
akadēmiķi
Nodarbošanās: LU Matemātikas un informātikas insti-
tūta Matemātisko tehnoloģiju laboratorijas vadītājs, Pro-
mocijas padomes vadītājs matemātikā, JL valdes loceklis
Iepriekšējā darba pieredze: ilgus gadus vadījis katedru 
LU Fizikas un matemātikas fakultātē, lasījis lekcijas 
Vācijas un Anglijas universitātēs, publicējis ap 300 zināt-

nisko rakstu un konferenču tēžu, ap 100 dažādu populārzinātnisku rakstu un interviju 
autors, kā arī regulāri iesaistās starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā
Hobiji: literatūra, jaunākie atklājumi zinātnē, darbs lauku mājās Engurē

Nr. 16 Ojārs Ēriks Kalniņš
Dzimis: 1949. gadā Minhenē, bēgļu nometnē Vācijā
Izglītība: Rūzvelta universitāte Čikāgā, ASV
Nodarbošanās: VA „Latvijas institūts” direktors, viens 
no Meierovica biedrības dibinātājiem
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Transatlantiskās or-
ganizācijas priekšsēdētājs, Latvijas Republikas vēstnieks 
ASV, Latvijas vēstnieks Meksikā, ministra padomnieks 
Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un Latvijas misijā ANO, 
atteicies no ASV pilsonības
Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu (komandiera) ordenis, 
Pateicības raksts no LR Valsts prezidenta, atzinības raksti 

no LR Ministru kabineta un Saeimas, vairāki aizsardzības ministra apbalvojumi un 
piemiņas medaļa
Hobiji: tekstu radīšana angļu valodā latviešu mūziķiem, meža darbi, malkas skaldīšana, 
vēsture

Nr. 22 Kristīne Drēviņa
Dzimusi: 1975. gadā Rīgā
Izglītība: maģistra grāds ES tiesībās Kopenhāgenas 
biznesa skolā sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu, 
maģistra grāds ES tiesībās Fransuā Rablē vārdā nosaukta-
jā Tūras universitātē Francijā
Nodarbošanās: Latvijas Republikas pārstāve ES Tiesā, 
Tieslietu ministrijas ES Tiesas departamenta direktore, 
ES tiesību asociācijas valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: Eiropas Centrālās bankas 
Juridiskā dienesta juriskonsulte, pieredze Tieslietu mi-
nistrijā, Vērtspapīru tirgus komisijā, Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijā, lektore Valsts administrācijas skolā, Latvijas Universitātē, Eiropas Pub-
liskās pārvaldes institūtā, Grācas Universitātē un Bolzāno Eiropas akadēmijā
Hobiji: ceļošana, velobraukšana, sēņošana, zolīte, futbols, eksotisko ēdienu gatavošana, 
literatūra

Nr. 10 Imants Viesturs Lieģis
Dzimis: 1955. gadā Lielbritānijā
Izglītība: Ņūkāslas universitātes Juridiskā fakultāte, Ties-
lietu koledža Gilfordā
Nodarbošanās: aizsardzības ministrs
Iepriekšējā darba pieredze: diplomāts, bijušais LR ār-
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks Spānijas Karalistē, 
LR ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks NATO
Apbalvojumi: Spānijas karaļa Huana Karlosa I un 
Spānijas valdības apbalvojums – Lielais krusts par ci-
viliem nopelniem, Igaunijas ordenis Māras zemes krusts, 
Triju Zvaigžņu ordenis, atzinības raksts Latvijas de iure 
atzīšanas dienā
Hobiji: peldēšana un kulinārija
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Nr. 7 Sanita Stelpe
Dzimusi: 1970. gadā Rīgā
Izglītība: sabiedrības vadības maģistra grāds LU Ekono-
mikas un vadības fakultātē
Nodarbošanās: VIENOTĪBAS un PS biroja vadītāja, 
VIENOTĪBAS Rīgas reģionālās apvienības līdzpriekš-
sēdētāja
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Kvalitātes asociāci-
jas izpilddirektore, Latvijas Bankas kvalitātes vadītāja, 
lektore Ekonomikas un kultūras augstskolā, kvalitātes 
vadības sistēmu konsultante, auditore
Hobiji: ceļošana, literatūra un zīmēšana

Nr. 8 Lolita Čigāne
Dzimusi: 1973. gadā Ozolniekos
Izglītība: maģistra grāds Londonas Ekonomikas skolā 
Lielbritānijā, maģistra grāds Centrāleiropas universitātē 
Budapeštā, Ungārijā
Iepriekšējā darba pieredze: Sabiedrības par atklātību 
„Delna” padomes priekšsēdētāja, strādājusi kā misijas 
vadītāja vietniece, politiskā analītiķe un kampaņu fi nan-
sēšanas eksperte 15 EDSO vēlēšanu novērošanas misijās, 
darbojusies Sabiedriskās politikas centrā „Providus”, 
Sorosa fondā „Latvija” un radio „Brīvā Eiropa”
Hobiji: dārza darbi, riteņbraukšana, joga, kalnu slēpoša-
na, daiļliteratūra

Nr. 11 Ilze Viņķele
Dzimusi: 1971. gadā Rēzeknē
Izglītība: veselības zinātņu maģistra grāds RSU, dokto-
rante LU
Nodarbošanās: Saeimas frakcijas PS vecākā konsultante, 
PS valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: krīzes centrs ielu bērniem 
„Marsa gatve”, vides ministra padomniece, parlamentārā 
sekretāre īpašu uzdevumu ministram ES fondu apguves 
lietās 
Hobiji: vēja dēlis, skriešana un sniega dēlis

Nr. 12 Uģis Rotbergs
Dzimis: 1961. gadā Rīgā
Izglītība: profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un 
organizāciju vadīšanā RTU Rīgas Biznesa institūtā, inže-
niera mežkopja grāds LLA
Nodarbošanās: nodibinājuma „Pasaules Dabas fonds” 
direktors, SIA „Skogssallskapet” valdes loceklis, Meiero-
vica biedrības valdes loceklis
Iepriekšējā darba pieredze: VAS „Latvijas valsts meži” 
padomes priekšsēdētājs, Sorosa fonda valdes loceklis, 
NVO centra valdes priekšsēdētājs
Hobiji: basketbols, volejbols, kulinārija

Nr. 18 Kārlis Strēlis
Dzimis: 1943. gadā Liezeres pagastā
Izglītība: ārsta specialitāte Rīgas Medicīnas institūtā
Nodarbošanās: Rīgas domes deputāts, Latvijas Spor-
ta akadēmijas vadošais pētnieks, Latvijas Basketbola 
savienības padomes loceklis, basketbola kluba „Dārtija” 
loceklis, akadēmiskās vienības „Austrums” vecbiedrs, 
Sporta medicīnas asociācijas Veselīga dzīvesveida ko-
misijas vadītājs, JL domes loceklis un Ētikas komisijas 
vadītāja vietnieks
Iepriekšējā darba pieredze: Saeimas deputāts, Latvijas 
Basketbola padomes vadītājs, Latvijas Basketbola senioru 

kluba vadītājs, viens no autoriem grāmatai „Skelets kustībā un veselība” 
Hobiji: basketbols un vēlreiz basketbols, popularizē veselīgu dzīvesveidu kustībā

Nr. 19 Antra Sakne
Dzimusi: 1969. gadā Rīgā
Izglītība: ekonomikas doktora grāds sabiedrības vadībā 
LU, veselības zinātņu maģistra grāds LU
Nodarbošanās: veselības ministra padomniece, Rīgas 
domes deputāte, Latvijas Universitātes medicīnas fakul-
tātes docente 
Iepriekšējā darba pieredze: Rīgas domes Labklājības 
departamenta Veselības aprūpes nodaļas galvenā spe-
ciāliste, AS „Grindeks” Stratēģiskā mārketinga nodaļas 
jauno produktu projekta vadītāja, CSIA „Bērnu klīniskā 
slimnīca „Gaiļezers”” veselības aprūpes vadītāja
Hobiji: dejošana, teātris, grāmatu rakstīšana un lasīšana

Nr. 20 Rasma Kārkliņa
Dzimusi: 1946. gadā Vācijā, Mārburgā
Izglītība: doktora grāds politikas zinātnē Čikāgas Uni-
versitātē
Nodarbošanās: aizsardzības ministra ārštata padomnie-
ce, zinātnisko projektu vadītāja Latvijas Universitātē
Iepriekšējā darba pieredze: politoloģijas profesore ASV 
un Latvijā
Hobiji: literatūra un vingrošana

Nr. 23 juris Zvirbulis
Dzimis: 1959. gadā Rīgā
Izglītība: pedagoģiskā izglītība Latvijas Valsts fi ziskās 
kultūras institūtā
Nodarbošanās: biedrības „LAMB” prezidents, 
SIA „Carsec” konsultants, SIA „Lat Assit” valdes loceklis, 
ceļu satiksmes drošības padomes loceklis, valdes loceklis 
VIENOTĪBAS Rīgas nodaļas kopvaldē, JL domē un Rīgas 
nodaļā
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Valsts fi ziskās kultū-
ras institūta pasniedzējs un treneris
Hobiji: kalnu slēpošana, teniss, fanošana par Latvijas 
hokejistu spēli

Nr. 24 Marija Balcere
Dzimusi: 1946. gadā Aizputē
Izglītība: vidējā
Nodarbošanās: sabiedriskās aprūpes biedrības „Marija” 
valdes priekšsēdētāja, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmu-
ma „Mājas virtuve” vadītāja, JL domes un Rīgas nodaļas 
valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: 15 savas dzīves gadus veltī-
jusi cilvēkiem, kuriem dzīvē nav paveicies, kuri ne savas 
vainas dēļ ir maznodrošināti vai arī neglābjami slimi
Apbalvojumi: par darbu ar humānās palīdzības un in-
valīdu aprīkojuma nodrošināšanu visā Latvijā saņēmusi 
apbalvojumu „Labā zvaigzne”
Hobiji: dārzs, īpaši puķkopība

Nr. 25 Vaira Paegle
Dzimusi: 1942. gadā Rīgā
Izglītība: maģistra grāds starptautiskajās attiecībās 
Ņūhempšīras universitātē ASV
Nodarbošanās: Saeimas deputāte, Saeimas Eiropas lietu 
komisijas priekšsēdētāja, Baltijas–Melnās jūras alianses 
valdes locekle
Iepriekšējā darba pieredze: NATO Parlamentārās asam-
blejas Latvijas delegācijas vadītāja, ilgus gadus darboju-
sies Saeimas Ārlietu un Eiropas lietu komisijā, Stratēģis-
kās plānošanas un attīstības nodaļas direktore, vadības 
konsultante 

Nr. 26 Modris jaunups
Dzimis: 1954. gadā Valdemārpilī
Izglītība: Juridiskā koledža, Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikums
Nodarbošanās: valdes loceklis Autotransporta direkcijā
Iepriekšējā darba pieredze: Siguldas opermūzikas 
svētku tehniskais direktors, Latvijas Nacionālā teātra 
direktora vietnieks, Sporta meistarības skolas direktora 
vietnieks
Hobiji: politika, teātris, kino, ainavu arhitektūra



Nr. 31 Dainis Rītiņš
Dzimis: 1964. gadā Jūrmalā
Izglītība: augstākā izglītība iegūta Maskavas Valsts uni-
versitātē
Nodarbošanās: SIA „RiDa&Co.” valdes loceklis, 
SIA „Pārdaugavas biroji” valdes priekšsēdētājs, PS Taut-
saimniecības darba grupas vadītājs
Iepriekšējā darba pieredze: strādājis Ekonomikas ministri-
jā par speciālistu ekonomiskās reformas, banku un monetā-
rās politikas jautājumos, bijis ekonomisko reformu ministra 
vietnieks, divu Ministru prezidentu ārštata padomnieks 
ekonomikas un fi nanšu jautājumos, bijis SIA „Latvijas 

mobilais telefons” viceprezidents un fi nanšu direktors, Latvijas, Norvēģijas un Somijas 
pārstāvniecības Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā izpilddirektora palīgs
Hobiji: skriešana, riteņbraukšana, grāmatas, ceļojumi

Nr. 29 Inese Kalniņa
Dzimusi: 1967. gadā
Izglītība: maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista 
kvalifi kācija LU
Nodarbošanās: LU lektore, SIA „Consentes” dibinātāja, 
valdes locekle biedrībā „Apvienoto Nāciju Latvijas asoci-
ācija”, JL Revīzijas komisijas priekšsēdētāja
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Neredzīgo biedrībai 
palīdzējusi izveidot dienas centru, nodrošinājusi Vispā-
rējās mazākumtautību tiesību aizsardzības konvencijas 
ratifi kāciju bez apdraudējuma pamatnācijai, cīnījās, lai 
netiktu privatizēts „Saulesdārzs” 

Hobiji: teniss, joga, kopā ar ģimeni ar velosipēdiem apceļo Latvijas skaistākās vietas, 
ziemas mēnešos apmeklē koncertus un izrādes, īpaši sirdij tuvs ir balets
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 Jau 11 gadus Lieldienās, Jāņos, Mārtiņos un Ziemassvētkos Sabiedriskās 
aprūpes biedrībā „Marija” tiek organizēti pasākumi, kur pulcējas vientuļie, 
maznodrošinātie pensionāri, invalīdi un politiski represētie. Šīgada Jāņu 
pasākumā piedalījās Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas pensionāru un 
invalīdu biedrības, Rīgas pilsētas politiski represētie, Kurzemes priekšpilsētas 
politiski represētie, Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība, Rīgas pilsētas 
pensionāru biedrība un Kurzemes priekšpilsētas pensionāru biedrība, 
pensionāru klubiņš „Pie Marijas” u.c.

 VIENOTĪBAS birojā atklāta Gundegas 
Rancānes gleznu izstāde, kas būs 
apskatāma līdz pat 5. augustam 

 VIENOTĪBAS politiķi – Marija Balcere, 
Olafs Pulks, Inguna Rībena un Kārlis Strēlis – 
aktīvi piedalās sociālo jautājumu risināšanā, 
piedaloties Sabiedriskās aprūpes biedrības 
„Marija” organizētajā pasākumā

 12. jūlijā nodibināta VIENOTĪBAS Rīgas reģionālā apvienība

 VIENOTĪBAS monētu kalšanā aktīvi 
palīdzēja deputāta kandidāts Modris Jaunups

 VIENOTĪBAS birojs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku laikā bija pārpildīts ar bērniem un jauniešiem, jo 
apgleznot krūzītes, šķīvjus un somas varēja nākt ikviens

VIENOTĪBAS Rīgas reģionālās apvienības līdzpriekšsēdētāji Olafs Pulks, Ainars Lodziņš un 
Sanita Stelpe 

VIENOTĪBAS DEPUTĀTU KANDIDĀTI

Nr. 27 Valdis Krastiņš
Dzimis: 1927. gadā
Izglītība: Ļeņingradas konservatorijas aspirantūra, dok-
tora disertācija par J. S. Baha vietu laikmeta kultūrā
Nodarbošanās: SCP Ētikas komisijas loceklis, aktīvi 
darbojas SCP ekonomikas darba grupā
Iepriekšējā darba pieredze: vadījis Baltijas jūras valstu 
padomi Latvijas prezidentūras laikā, LR vēstnieks 
Prāgā, Bratislavā, Ankarā, Oslo un Helsinkos, pasniedzis 
Dienvidilinojas universitātē, Tautas frontes Akadēmijas 
nodaļas vadītājs, piedalījies Radošo savienību plēnumā, 
pasniedzējs konservatorijā – J. Vītola Mūzikas akadēmijā
Hobiji: valodas, literatūra, glezniecība, fi tnesa treniņi, 
distanču slēpošana, bet pāri visam – mūzika

Nr. 28 Rolands Irklis
Dzimis: 1981. gadā Limbažos
Izglītība: jurista kvalifi kācija LU
Nodarbošanās: uzsācis savu privātpraksi, valdes loceklis 
SIA „Konsultāciju sabiedrība RA”, Vēlēšanu reformas 
biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, VIENOTĪBAS 
un PS valdes loceklis
Iepriekšējā darba pieredze: strādājis juridiskajā birojā 
„Law Offi  ce „Convents”” un Latvijas Bankā
Hobiji: kalnu riteņbraukšana, sniega dēlis

Nr. 30 Raimonds Rublovskis
Dzimis: 1967. gadā Rīgā
Izglītība: vēstures maģistrs LU, juridiskā izglītība LU, 
militāro studiju maģistrs ASV
Nodarbošanās: rezerves pulkvedis, viens no Meierovica 
biedrības dibinātājiem
Iepriekšējā darba pieredze: NBS Apvienotā štāba Stra-
tēģiskās plānošanas departamenta priekšnieks, Pirmā 
policijas bataljona biedrības valdes loceklis
Hobiji: sports, mūzika, literatūra

Nr. 32 Uģis Resnis
Dzimis: 1987. gadā Rīgā
Izglītība: bakalaura grāds fi lozofi jā LU Vēstures un fi lo-
zofi jas fakultātē, turpina studijas maģistrantūrā
Nodarbošanās: Saeimas deputāta palīgs, JL Jaunatnes 
nodaļas vadītājs, biedrību „Parrhesia” un „Jaunie” valdes 
loceklis
Hobiji: šahs 

ĀDAŽI
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SALASPILS
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VIENOTĪBAS reģionālās apvienības
Rīga, kontaktpersonas: Olafs Pulks 
(olafs.pulks@riga.lv), Sanita Stelpe 
(sanita.stelpe@vienotiba.lv) un Ainārs 
Lodziņš (ainars.lodzins@parmainas.lv).

Jūrmala, kontaktpersonas: Iveta Blaua 
(iveta.blaua@jpd.gov.lv), Romualds Ražuks 
(romualds.razuks@jpd.gov.lv), Juris Iļjenkovs 
(birojs@parmainas.lv).
Ķekava, kontaktpersonas: Ginta Logina 
(gintal@inbox.lv), Mārtiņš Stirāns (martins.
stirans@ballooning.lv).
Garkalne, kontaktpersona: Alberts Krūmiņš 
(alberts.krumins@vienotiba.lv).

Kurzeme
Liepāja, kontaktpersona: Edgars Krūmiņš 
(edgars.krumins@parmainas.lv). 
Talsi, kontaktpersona: Andris Dedzis 
(andrisdedzis@inbox.lv).
Kuldīga, kontaktpersonas: Uģis Lagzdiņš 
(ugis.lagzdins@inbox.lv), Guntis Būmeisters 
(guntis.bumeisters@parmainas.lv), Dainis 
Pilskungs (dainis.pilskungs@vienotiba.lv).

Latgale
Daugavpils, kontaktpersona: Aldis Cimoška 
(aldis.cimoska@parmainas.lv).
Rēzekne, kontaktpersona: Līvija Plavinska 
(livija.plavinska@rezeknesnovads.lv).

Zemgale
Jelgava, kontaktpersona: Aigars Rublis 
(jelgava@jl.lv).
Ozolnieki, kontaktpersona: Aigars Rublis 
(jelgava@jl.lv).
Jēkabpils, kontaktpersona: Viktors Vilkaušs 
(viktors.vilkauss@parmainas.lv).

Vidzeme
Ikšķile, kontaktpersonas: Inga 
Lamstere (inga.lamstere@vienotiba.lv), 
Dace Kizino (dace.kizino@vienotiba.lv).

Partijas „Jaunais laiks” reģionālā nodaļa
Partijas „Sabiedrība citai politikai” reģionālā nodaļa
Partijas „Pilsoniskā savienība” reģionālā nodaļa

VIENOTĪBAS reģionālās apvienības
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Ko vēlas jaunieši
Ko spēj jaunieši politikā? Kādas ir viņu iespējas, tiesības un pienākumi? 
Uz apaļā galda diskusiju aicinājām jaunos VIENOTĪBAS politiķus: Kristīni Lauri, Loretu Skabursku, Signi Rumbenieci, Ilzi Grīnbergu, Ediju Ostrovski, 
Artūru Hercogu, Uģi Resni, Rolandu Irkli, Ivaru Bandoni, Ansi Saliņu, Krišjāni Bušu, Edmundu Jurēvicu un Andri Grafu.

j aunieši ir enerģiskākā, darbspē-
jīgākā, spēcīgākā, veselīgākā un 
zinātkārākā sabiedrības daļa, kas 

nereti neapzinās savu milzīgo enerģiju un 
potenciālu. Lai to virzītu veiksmīgā gultnē, 
valstī tiek īstenota jaunatnes politika. Tā 
ir dažādas nozares aptveroša politika, kas 
ir nostiprināma un pilnveidojama, lai jau-
natne būtu garīgi un fiziski attīstīta, vesela, 
daudzpusīgi izglītota, sociāli nodrošināta 
un radoša. 

Būt līderiem un piedalīties
VIENOTĪBAS jauno politiķu diskusijas 

sākumā tika pievērsta uzmanība jauniešu 
līderībai un līdzdalībai. Jau šobrīd veiksmī-
gi darbojas jauniešu centri un pašvaldību 
jauniešu domes. To saturiskā piedāvājuma 
pilnveidošana, darbības intensitātes palie-
lināšana un vienmērīga pārklājuma no- 
drošināšana visā Latvijā spētu radīt pavi-
sam citu vilkmi jaunu cilvēku iniciatīvai. 

Sabiedrība ir ļoti daudzveidīga, un līde-
ri tajā veido ļoti mazu, bet būtisku daļu – 
ap 5–6% no kopējā cilvēku skaita. Jaunieši 
ir nākamie līderi ar milzīgu potenciālu un 
apbrīnojamām spējām ātri apgūt jauno un 
nezināmo. Bieži jauniešu pirmā demokrā-
tijas prakse ir jau skolēnu un studentu paš-
pārvaldēs, diemžēl nereti trūkst plašākas 
izpratnes par to, kas tajās būtu jādara, kā-
das ir to funkcijas, kā īstenot demokrātiju 
praksē. VIENOTĪBAS jaunieši uzskata, ka 
pašpārvaldēm jābūt tieši ievēlētām, lai jau-
no cilvēku darbība tajās nebūtu kāda peda-
goga izvēle par ērtu un pozitīvu līderi. Šie 
jautājumi jārisina arī valstiski, mērķtiecīgi 
koordinējot, lai visās pašpārvaldēs būtu 
vienota izpratne par jauniešu iespējām.

Zināt savas tiesības, 
pienākumus, iespējas un 
atbildību

Tiesības, pienākumi, iespējas un atbil-
dība – šie ir atslēgas vārdi, kas ļoti precī-
zi raksturo izpratni par jauniešu vietu un 
lomu sabiedrībā. Diskusijas dalībnieki 
bija vienisprātis, ka jāuzlabo gan formā-
lā, gan neformālā izglītība, lai jaunieši, 
pirmkārt, zinātu par savām tiesībām un 
pienākumiem, kā arī iespējām. Tikai pēc 
zināšanu iegūšanas iespējams spert nāka-
mo soli – gudri izmantot iespējas, uzņem-

ties pienākumus un atbildību. Šeit ir runa 
par pilsonisko audzināšanu, tāpēc efektīvi 
jāizmanto un jāpārskata programmas au-
dzināšanas stundām skolās, piesaistot eks- 
pertus arī no jaunatnes organizācijām un 
centriem, valsts un pašvaldību iestādēm. 
Projektu nedēļas skolās ir īstais laiks, lai 
jaunieši diskutētu, veidotu projektus, mek-
lētu un arī atrastu atbildes. Jaunie politiķi 
atbalstu jaunatnes organizācijām piedāvāja 
palielināt, piemēram, veidojot līdzfinansē-
juma fondu projektiem. 

Caurskatāmu jaunatnei 
paredzēto finansējumu

Analizējot jaunatnei paredzēto finansē-
jumu valsts budžetā, diskusijas dalībnieki 
uzsvēra – tā sadalījumam jābūt atbilstošam 
valsts, nevis atsevišķu nozaru ministriju 
noteiktām prioritātēm, kā arī jākļūst daudz 
caurskatāmākam. Jaunieši uzskata, ka ne-
pieciešams pārskatīt interešu izglītības un 
jaunatnes sporta finansējuma modeli, no-
drošinot valsts budžeta finansējuma sadali 

vienlīdzīgai konkurencei starp pašvaldību 
dibinātām iestādēm un jaunatnes un spor-
ta organizācijām. 

Jāpiemin, ka VIENOTĪBAS programma 
paredz no 2014. gada investīcijām jaunat-
nē tērēt arī struktūrfondu līdzekļus. Līdz 
tam jāveic visi nepieciešamie priekšdarbi, 
lai sadarbībā ar ekspertiem un jauniešiem 
sagatavotu priekšlikumus.  

Darbu jauniešiem
Bezdarbs ir sāpīgs jautājums visā sa-

biedrībā, un jauniešus tas skar īpašā vei-
dā – bieži, stājoties darbā, tiek pieprasīta 
iepriekšēja pieredze un praktisku zināšanu 
bagāža, ko jauni cilvēki objektīvu iemeslu 
dēļ nevar piedāvāt. 

Jaunatnes konkurētspēja darba tirgū 
ir aktuāls jautājums ne tikai Latvijas, bet 
visas pasaules politikā, tāpēc ir svarīgi 
veicināt jauniešu nodarbinātību un ko-
mercdarbību. Risinājumi ir dažādi: jāat-
tīsta apmaksātas prakses vietas, jāstimulē 
jau esošās atbalsta programmas – jauniešu 

darba prakses, jāspēcina komercizglītība 
skolās, skolēnu mācību uzņēmumu darbī-
ba, biznesa uzsākšanas projekti, sadarbība 
ar biznesa inkubatoriem u.c. Tas veicinās 
jauniešu iniciatīvu un gribu darboties  
Latvijas tautsaimniecībā. 

Par veselīgu dzīvesveidu!
Diskusijā uzmanība tika pievērsta arī 

jauniešu veselībai un veselīgam dzīvesvei-
dam. Jaunie politiķi bija vienisprātis, ka 
skolu programmās jābūt veselības mācībai, 
kas ietvertu arī tēmas par seksuāli repro-
duktīvo veselību. Jaunieši jāiesaista vese-
līga dzīvesveida popularizēšanā, jāattīsta 
iespējas fiziski aktīvi un lietderīgi pavadīt 
brīvo laiku – arī veidojot brīvpieejas sporta 
laukumus. 

Noslēdzot diskusiju, VIENOTĪBAS jau-
nie politiķi vienojās, ka ciešā sadarbībā ar 
ekspertiem tiks izstrādāts, kā viņi paši to 
dēvē, „jaunatnes atbalsta minimums”. Jau-
nieši ir apņēmības pilni iesniegt to apsprie-
šanai nākamajā VIENOTĪBAS valdībā.

VIENOTĪBAS deputāta kandidāte Kristīne Laure VIENOTĪBAS 
jauniešu rīkotajās radošajās darbnīcās Dziesmu svētku laikā kopā 
ar svētku dalībniekiem no Burtnieku novada

VIENOTĪBAS jaunie politiķi diskutē par jaunatnes politiku

VIENOTĪBAS jaunieši „Vasaras akadēmijā” Liepājā

Uzzini par mums vairāk 
internetā:

Partijas „Jaunais laiks” 
Jaunatnes nodaļa –  
www.jljn.lv

Partijas „Pilsoniskā savienība” 
Jaunatnes nodaļa –  
www.pilsoniska-savieniba.lv

Partijas „Sabiedrība citai 
politikai” Jauniešu organizācija –  
www.scp.lv
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VIENOTĪBA. DOMBROVSKIS. LATVIjA

M ūsu mērķis ir gudra, vesela un 
turīga latviešu nācija1. Mēs re-
dzam Latviju kā saliedētu na-

cionālu valsti, ko veido zinoši, uzņēmīgi 
un radoši cilvēki. Mēs redzam taisnīgu 
un saliedētu sabiedrību, kurā veselības un 
sociālā sistēma nodrošina tautas ataudzi. 
Mēs redzam Latviju kā Baltijas līderi, kuras 
globālo konkurētspēju nodrošina zināšanu 
ekonomika.

VIENOTĪBAS Ministru prezidents ir 
Valdis Dombrovskis. Pēc „trekno gadu” 
politikas izraisītās ekonomiskās, politiskās 
un morālās krīzes Valda Dombrovska val-
dība izglāba valsti no bankrota un atjauno 
Latvijas labo vārdu pasaulē. Valstī ir atsā-
kusies stabila attīstība. Mums tā jāsaglabā.  

Dombrovska 
VIENOTĪBAS valdības 
programmas galvenie 
virzieni:

Darbs katram 
Attīstīt ražošanu un pakalpojumus 
visā Latvijā. Četros gados ieguldīt trīs 
miljardus latu2, lai izveidotu vismaz vienu 
ražotni katrā novadā. Īpaša uzmanība 
attīstībai ārpus Rīgas.

Taisnīga sabiedrība
Nodokļu sistēmas progresīva reforma, 
lai nodokļus maksātu visi, lai par darbu, 
bērniem, izglītību, veselību un videi 
draudzīgu dzīvesveidu būtu mazāki 
nodokļi nekā par patēriņu, īpašumiem un 
piesārņojumu3. 

Godīga konkurence
Ar īpašumu sākumdeklarēšanu, ienākumu 
atklātību un pārdomātiem stimuliem 
samazināt pelēko biznesu un krāpšanu. 
Ierobežojot monopolus, pazemināt cenas 
patērētājiem.

Vesela sabiedrība
Veselības veicināšana, ikvienam pieejama 
veselības aprūpe. Uzsvars uz veselīgu 
dzīvesveidu, profilaksi, priekšlaicīgas 
nāves cēloņu novēršanu, primāro aprūpi 
un patentbrīviem medikamentiem.

Nacionāla valsts4

Vitāla latviešu valodas un kultūras telpa, 
kvalitatīvi sabiedriskie mediji un pienācīgs 
atbalsts kultūrai. Latviešu valodas 
aizsardzības un attīstības programma 
un pilsoniskā izglītība sabiedrības 
saliedēšanai.

Nē – korupcijai 
Profesionāli izmeklētāji, stiprs KNAB, 
neatkarīga prokuratūra un tiesa. Moderna 
un atklāta publisko iepirkumu sistēma, 
kurā priekšrocības ir tiem, kas godīgi 
maksā visus nodokļus.

Atbildīga politika 
Politiskā reforma, lai deputāti būtu 
tuvāki vēlētājiem, valdības stabilākas un 
politiskā atbildība skaidrāka. Lai lielā 
nauda nevarētu nopirkt politiku.5 Darbīga 

pilsoniskā sabiedrība, kas aktīvi piedalās 
savas apkaimes, pašvaldības un valsts 
lēmumos.

Tautas ataudze 
Programma „Trešais bērns”, lai tuvinātu 
dzimstību tautas ataudzes līmenim.6  
Latvijas dubultās pilsonības piešķiršana, 
lai veicinātu darba emigrantu atgriešanos. 
Paaudžu solidaritāte – samērīgas pensijas 
ilgtspējīgā sistēmā.

Zināšanu ekonomika 
Zināšanu un jaunievedumu veicināšana 
visās tautsaimniecības nozarēs, pārvaldē 
un izglītībā, lai Latvijas resursi tiktu 
izlietoti visaugstākās jaunās vērtības 
radīšanai. Precīzi stimuli energoefektīvai 
dzīvei, atjaunojamo resursu izmantošanai 
un videi draudzīgam biznesam.

Izglītota, radoša 
un uzņēmīga jaunā 
paaudze 
Vidējā izglītība un divas svešvalodas – 
obligātas, arodizglītība – kopā ar 
uzņēmumiem, universitātes – starptautiski 
atzītas7. Uzsvars uz radošumu, 
uzņēmīgumu, pilsoniskumu izglītībā. 
Valsts finansēta augstākā izglītība – 
prioritāro nozaru vajadzībām.

Rietumu izvēle un 
globālie tirgi
Pilntiesīga līdzdalība arvien ciešāk 
integrētas Eiropas Savienības kodolā. 
NATO infrastruktūra Latvijā. Biznesa 
diplomātijas, tirgvedības un finansiāls 
atbalsts Latvijas eksportam uz 
pasaules straujākajiem tirgiem, īpaši 
Austrumeiropā un Āzijā.

Apdzīvoti Latvijas 
lauki un moderna 
lauksaimniecība
Ražošanas un pakalpojumu attīstība 
lauku teritorijās, nodarbinātības 
daudzveidīgošana. Kooperācija un 
modernizācija Latvijas lauksaimniecības 
potenciāla izvēršanai. Taisnīgi 
lauksaimnieku atbalsta maksājumi no  
ES budžeta.

Īstenojot šo 
programmu, mums 
četros gados 
jāsasniedz konkrēti 
mērķi:
• sasniegt tautsaimniecības izaugsmi  

par 20%8 
• nodrošināt Latvijā 1,1 miljonu 

darbvietu9

• sagatavot Latviju dalībai eirozonā
• samazināt ienākumu nevienlīdzības 

indeksu līdz vidējam Eiropā10

• samazināt priekšlaicīgu mirstību  
par 20%11  

• panākt dzimstības pieauguma 
atjaunošanos12 

• pacelt izglītības kvalitātes līmeni virs 
Eiropas vidējā13   

• pilnībā sabalansēt valsts ienākumus  
un izdevumus14  

• uz pusi samazināt ēnu ekonomiku15 
• palielināt privātuzņēmēju skaitu  

par 50%16.
Astoņos gados Latvijai ir jāspēj kļūt par 

Baltijas līderi svarīgākajos dzīves kvalitātes, 
tautas attīstības un globālās konkurētspējas 
rādītājos17.

Tikai vienotībā ir spēks.

Politisko partiju apvienības VIENOTĪBA Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanu 4000 zīmju programma

1. Latviešu nācija (Latvijas tauta) ir pilsoniska nā-
cija, kurā latviešu valoda ir demokrātiskās līdzda-
lības un sabiedriskās saziņas valoda, kurā dažādu 
tautību Latvijas pilsoņi izjūt un īsteno piederību 
Latvijas valstij, tās vērtībām, kultūras telpai, kopī-
gai vēstures apziņai.

2. Līdzekļu avoti: 2,5 mljrd – ES fondi, 0,5 mljrd – 
nacionālais budžets.

3. Pašlaik nodokļu kopapjomā darba nodokļi 
veido 54%, patēriņa 37%, kapitāla 9%. Mērķis ir 
panākt, lai darba nodokļu īpatsvars būtu mazāks 
par pusi.

4. Latvija kā nacionāla valsts ir neatkarīga demo-
krātiska republika, kurā valsts valoda – latviešu 
valoda – ir demokrātiskās līdzdalības un sabied-
riskās saziņas valoda, kurā ir vienota kultūras tel-
pa, vēstures apziņa un nacionālā identitāte.

5. Politiskās reformas virzieni (par kuriem ne-
pieciešamas turpmākas diskusijas): 13 Saeimas 
vēlēšanu apgabali, Valsts prezidenta ievēlēšana ar 
kvalificētu vairākumu Saeimā vai tiešās vēlēšanās, 
pilsētu mēru tiešas vēlēšanas, pilsētu un novadu 
padomju deputātu ievēlēšana no apkaimēm (ne 
no partiju sarakstiem), neuzticība Ministru pre-
zidentam tikai ar balsojumu par jaunas valdības 
apstiprināšanu (t.s. konstruktīvās neuzticības 
princips).

6. Summārais dzimstības koeficients Latvijā: 
1990. g. – 2,0; 1998. g. – 1,1; 2008. g. – 1,45; atau-
dzes līmenis – 2,0.

7. Vismaz viena Latvijas universitāte Eiropas Ko-
misijas jaunveidojamā universitāšu reitinga pir-
majā divsimtniekā.

8. Tas atbilst ekonomikas izaugsmei 3,5%  
2011. g., 4,5% 2012. g., 5% 2013. g., 5,5% 2014. g.

9. Sasniegt vismaz pirmskrīzes nodarbināto skai-
tu, 70% nodarbinātību, 7% bezdarbu un atgriezt 
Latvijā 25 tūkstošus aizbraukušo.

10. Džini koeficientu, kas raksturo ienākumu 
nevienlīdzību, samazināt no 41% 2010. gadā līdz 
35% (pašlaik tas ES ir vidēji 31%, bet varētu pa-
lielināties līdz 35%). 

11. Priekšlaicīgas mirstības dēļ sabiedrībā ko-
pumā ik gadu zaudēto cilvēku dzīves gadu skai-
tu samazināt par 20% – no 130 tūkstošiem līdz  
105 tūkstošiem gadu.

12. Summārais dzimstības koeficients sasniedz 
vismaz 1,5–1,6 (2009. gadā tas bija 1,4).

13. OECD PISA novērtējuma dati 2006: Latvija 
491, OECD vidējais 500, Igaunija 531 (http://
ej.uz/PISA-2006).

14. Budžeta deficītu samazināt līdz 3% IKP  
2012. g. un līdz 0% 2014. g.

15. No aptuveni 25% IKP līdz 12% IKP 2014. g., 
tas ir, par 5 mljrd latu, kas varētu dot papildu  
1,7 mljrd latu valsts budžetā 4 gados. Ja IKP  
2011. g. ir 13,3 mljrd, 2014. g. – 16 mljrd un 
ēnu ekonomika 25% visu šo laiku, tad „ēna” ir  
14,5 mljrd 4 gados. Ja to izdodas pakāpeniski sa-
mazināt uz pusi, pamazām baltajā ekonomikā ie-
iet ap 5 mljrd, no kuriem nodokļos aptuveni 1/3. 
Tad 2011. g. varētu atgūt ap 250 mlj, 2012. g. ap 
350, 2013. g. ap 470 mlj, 2014. g. ap 650 mlj.

16. Pašlaik – aptuveni 27 uzņēmumi uz 1000 ie-
dzīvotājiem, EU vidējais – 40.

17. „The Economist” Dzīves kvalitātes indeksā, 
Apvienoto Nāciju Tautas attīstības indeksā un 
Pasaules ekonomikas foruma Globālās konkurēt-
spējas indeksā.

Foto: A.Požarskis
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Gaidām ciemos! Diskusijas ar politiķiem, tikšanās ar 
domubiedriem, izstādes un radošās darbnīcas

Sanita Stelpe 
VIENOTĪBAS biroja vadītāja, 
deputāta kandidāte Rīgā

j au otro mēnesi apmeklētājiem ir 
atvērts VIENOTĪBAS atklātā tipa 
birojs Rīgā. Pirmās nedēļas pagāja, 

savstarpēji iepazīstoties – mūsu atbalstītā-
ji, vēlētāji un interesenti nāca, lai iepazītos 
ar mums, lai saprastu, kas mēs esam. Mēs 
tikāmies ar vēlētājiem, stāstījām par savu 
programmu, ielīgojām Jāņus, ar savām ide-
jām un radošajām darbnīcām sākām iziet 
arī ārpus biroja. 

Mūsu biroja durvis vienmēr ir atvērtas, 
darbs ir labi pārskatāms arī garāmgājējiem, 
un īpaši skaists birojs ir vakarā, kad ārā sa-
tumst un tiek iedegtas gaismas. 

Gribam būt draudzīgi apmeklētājiem, 
tādēļ uzlīmējām uz durvīm aicinošas uz-
līmes „Brauc ciemos ar skrituļslidām”, 
„Drīkst ienākt ar saldējumu”, „Brauc cie-
mos ar riteni”, „WiFi par brīvu”, „Ņem līdzi 
savu mīluli”, „Pacienāsim ar kafiju”. Un mēs 
tiešām gaidām ciemos gan ar saldējumu, 
gan ar četrkājainajiem mīluļiem! Mums jau 
ir arī daži pastāvīgie ciemiņi, kuri, ikdienā 
garām ejot, ienāk iedzert kafiju, apēst kādu 
VIENOTĪBAS zaļo ābolu un aprunāties 
par politiku un dzīvi.

Man un biroja vadītājas vietniecei Evijai 
darbs VIENOTĪBAS birojā pagājušajā mē-
nesī sagādāja patiesu prieku. Mūsu birojā 
nav divu vienādu dienu! Pie mums vieso-
jās ne tikai mūsu politiķi – Olafs Pulks, 
Lolita Čigāne, Normunds Orleāns, Ilze  
Viņķele, Jānis Reirs, Sarmīte Ēlerte un citi –, 
bet arī rakstniece Laima Muktupāvela.  
VIENOTĪBAS darba grupas, jaunieši, val-
de aizpildīja darba telpas, reizēm pat strā-
dājot paralēli. 

Mūsu darbs iet tālāk par politiskām dis-
kusijām un VIENOTĪBAS darba organizē-
šanu. Apvienības jaunieši jūlijā organizēja 
radošās darbnīcas skolēnu dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem. Bērni un pieaugušie 
aizrautīgi apgleznoja auduma maisiņus 
un traukus, vēlāk darbiņus varēja paņemt 
līdzi uz mājām. Skaistās krūzītes vēl tagad 
gozējas VIENOTĪBAS biroja logā un gaida 
savus čaklos gleznotājus.

Īpašs notikums bija apvienības deputā-
ta kandidātes Latgalē Gundegas Rancānes 
gleznu izstādes atklāšana VIENOTĪBAS 
birojā. Ar Gundegas gleznām birojā ienā-
ca tāds īpašs mājīgums – ģimeniska sajūta. 
Telpas kļuva vēl vairāk savējās. Gundegas 
gaišās un siltās gleznas priecēs mūs visus 
vēl līdz 5. augustam. Pēc tam gaidīsim uz 
nākamo izstādi!

Dzīve birojā kūsā un joprojām pieņemas 
spēkā. Aicinu visus, kam ir interese par 
politiku, vēlme uzzināt par VIENOTĪBAS 
piedāvājumu vēlēšanās, palasīt mūsu avī-
zi, tikties ar politiķiem vai vienkārši – ejot 
garām K. Barona 3, ienākt padzert kafiju – 
nāciet ciemos!

 VIENOTĪBAS birojā norisinās arī radošās darbnīcas Gleznotāja, apvienības deputāta kandidāte Gundega Rancāne un 
VIENOTĪBAS biroja vadītāja, deputāta kandidāte Sanita Stelpe

 VIENOTĪBAS deputāta kandidāte Ilze Viņķele, tiekoties ar vēlētājiem 
apvienības birojā

 VIENOTĪBAS birojā gaidām visus – arī ar mīluļiem un saldējumu!

VIENOTĪBAS BIROJA DARBA LAIKS

Darba dienās 
no plkst.11.00 līdz 19.00

Sestdienās 
no plkst. 11.00 līdz 16.00

TIKšANāS KALENDāRS 
AR VIENOTĪBAS 
pOLITIķIEM

Seko līdzi 

www.vienotiba.lv 
un piedalies!

VIENOTĪBAS BIROJā 
AuguSTā:

KuLTūRAS NEDēļA 
no 09.08. līdz 13.08.

SpORTA NEDēļA 
no 16.08. līdz 20.08.

VESELĪBAS NEDēļA 
no 23.08. līdz 27.08.

IzgLĪTĪBAS uN JAuNATNES 
NEDēļA 
no 30.09. līdz 03.09.

VienotībaS birojā varēsiet arī 
satikt VienotībaS politiķus un 
10. Saeimas deputātu kandidātus.

Sīkāka informācija www.vienotiba.lv



 VIENOTĪBAS 
priekšsēdētājs Ģirts Valdis 
Kristovskis Austrālijā tikās 
ar latviešiem un guva lielu 
atbalstu apvienības darbībai. 
No kreisās: Pēteris Saulītis, 
Kristīne Saulīte (Melburnas 
Latviešu organizāciju 
apvienības priekšsēdētāja), 
Jānis Vējiņš (VIENOTĪBAS 
atbalsta grupa), Ģirts Valdis 
Kristovskis (VIENOTĪBAS 
priekšsēdētājs), Dr. Gunārs 
Nāgels (laikraksts „Latvietis“)

 Ministru prezidents Valdis Dombrovskis pateicas VIENOTĪBAS deputātu 
kandidātiem pēc nominēšanas par apvienības Ministru prezidenta kandidātu 
pēc vēlēšanām (foto: A. Požarskis)

 15. jūlijā politisko partiju apvienības 
VIENOTĪBA priekšsēdētājs Ģirts 
Valdis Kristovskis oficiāli nosauca 
pašreizējo Ministru prezidentu Valdi 
Dombrovski kā apvienības Ministru 
prezidenta kandidātu pēc vēlēšanām 
(foto: A. Požarskis)

15. jūlijā notika VIENOTĪBAS 
deputātu kandidātu kopsapulce 

(foto: A. Požarskis) 

 Eiropas Parlamenta grupas lauksaimniecības jautājumu koordinators 
Alberts Dess, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete preses konferencē par situāciju Latvijas 
lauksaimniecībā un kopējās lauksaimniecības politikas reformu pēc  
2013. gada (foto: MK arhīvs)

VIENOTĪBAS notikumu kalendārs

Precīzu informāciju par pasākumu vietu un laiku, lūdzu, meklējiet mūsu mājaslapā www.vienotiba.lv vai zvanot uz biroju: 67280352.

4. augusts VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Baltinavā un Balvos

6. augusts
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Skrundā, Aizputē un Durbē
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Madonā un Ērgļos
VIENOTĪBAS politiķi piedalās publisko diskusiju ciklā „Latvija 2010.–2014.” Tukuma novada Pūrē

7.–8. augusts VIENOTĪBAS jaunieši organizē VIENOTĪBAS sporta spēles Kuldīgas novadā

13. augusts
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Aucē un Tērvetē
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Ķekavā
VIENOTĪBAS politiķi piedalās publisko diskusiju ciklā „Latvija 2010.–2014.” Rēzeknes novada Nagļos

20. augusts

VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Dundagā un Rojā
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Koknesē un Pļaviņās
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Mālpilī un Ropažos
VIENOTĪBAS politiķi piedalās publisko diskusiju ciklā „Latvija 2010.–2014.” Ikšķilē

26. augusts VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Ciblā, Ludzā un Zilupē

27. augusts

VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Sabilē, Kabilē un Stendē
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Ozolniekos un Iecavā
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Pārgaujas novadā
VIENOTĪBAS politiķi tiekas ar iedzīvotājiem Nīcgalē, kā arī piedalās Publisko diskusiju ciklā „Latvija 2010.–2014.”
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Normunds Orleāns 
VIENOTĪBAS deputāta kandidāts Rīgā

Darbam betona džungļos vajag daudz spē-
ka un lielu vitamīnu devu, to kompensēt 
var tikai daba. Dzīvojot Pārdaugavā, ie-
spējas ir gan velosportam, gan ziemas va-
karos – slēpošanai. Lai sakoptu apkārtni, 
izveidojusies skaista tradīcija – „Mārupītes 
talka” ik gadu aprīlī, tur aicinātas ģimenes, 
draugi un radi. 
Šā gada ūdeņiem bagātais pavasaris deva 
iespēju kopā ar kaimiņiem un ģimeni ie-
mēģināt laivošanu tepat Mārupītē. Mana 
pārliecība – brīvais laiks jāpavada ar ģime-
ni. 
Dzīve piepilsētā nenoliedzami prasa pū- 
les – zālāju, puķu un dārzeņu dobes ie-
kopšanai vajadzīga lieka darba stunda, kas 
nolaupīta miegam vai izklaidei. Tomēr ar 
draugiem skaistā dārzā pavadīts vakars, sil-

tumnīcā noplūkts smaržīgs tomāts sniedz 
neatsveramu gandarījumu. Atkal un atkal 
pēc brīvdienām dabā jāatzīst – par šo la-
bāks nav nekas!

Uģis Rotbergs 
VIENOTĪBAS deputāta kandidāts Rīgā

Cilvēkam vienam pašam nav viegli mazi-
nāt savu ietekmi uz vidi. Varu šķirot atkri-
tumus, bet tos tālāk nepārstrādā. Labprāt 
pasūtītu elektrību no atjaunojamiem ener-
goresursiem, bet nav šādas sistēmas. Arī 
iepērkoties var apjukt, jo bieži tiekam mal-
dināti par preču draudzīgumu dabai. 
Mans lielākais grēks pret vidi – darba va-
jadzībām daudz lidoju. Kopā ar aviobiļeti 
man jānopērk „kredītoglekļi” – tas nozīmē, 
ka, piemēram, tiek iestādīts mežs, kas pie-
saistīs attiecīgo daudzumu oglekļa. Diem-
žēl dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, un man 
nekādi neizdodas ar kaimiņiem vienoties 
par kopīpašuma pārvaldīšanu, kur nu vēl 
par konkrētu ēkas siltināšanas projektu.
Zobpastu pērku krišnaītu veikalā, galve-
nokārt tāpēc, ka mani kaitina muļķīgās un 
uzbāzīgās lielo zīmolu reklāmas, piedevām 
šajās pastās parasti izmanto triklozānu, kas 
ir cilvēka veselībai šaubīga viela. Šad tad ar 
prieku iepērkos Zaļajā tirdziņā.

Inese Muhka 
VIENOTĪBAS deputāta kandidāte 
Vidzemē

Zaļā domāšana ir izpratne par lietu 
dabu un cieņpilnu attieksmi pret sevi, 
apkārtējiem un vidi. Protams, visam 
jābūt mēra robežās, tas nedrīkst kļūt 
par apgrūtinājumu pašam un citiem, 
citādi – nekāda prieka.
Kā izpaužas mans zaļums? Dažādi – 
nu jau gadus desmit neēdu gaļu, 
lietoju dabisko kosmētiku, izvēlos 
dabiska materiāla apģērbus, papīru 
drukāšanai izmantoju no abām pu-
sēm, atkritumus izmetu tikai tam 
paredzētās vietās, piedalos apkārt-
nes sakopšanas talkās, atbalstu dzīvnieku 
aizsardzības akcijas un palīdzu dzīvnieku 
patversmēm. Tīrot māju, izmantoju dabis-
kos līdzekļus.
Starp citu, ikdienā ierastās vielas – soda, 
citronskābe, citronu sula, sāls un etiķis – ir 

lieliski palīgi mājas darbos. Citronu sulas 
un sāls maisījums notīra pelējumu. Soda 
ir dabisks paklāju dezodorants. Citronu 
sula – labs balinātājs. Kafijas biezumi – 
smaku noņēmējs. Citronskābe – kaļķu  
nogulšņu tīrītājs.

1. padoms – šķiro 
atkritumus!

Zemes iedzīvotāju skaits sniedzas pāri 
sešiem miljardiem, un sadzīvē mēs plaši 
izmantojam sintētiskos materiālus – plast-
masu, sintētiskās šķiedras, dažādas ķimi-
kālijas. Šie materiāli dabā nav sastopami 
un vairākumā gadījumu bioloģiski nesada-
lās. Šādiem materiāliem atkritumu veidā 
nonākot apkārtējā vidē, tā tiek piesārņota, 
jo daba nespēj atkritumus asimilēt. 

Ikviens Latvijas iedzīvotājs gadā patērē 
vidēji 2200 plastmasas maisiņu, bet ne-
dēļas laikā vidēji rada piecus kilogramus 
atkritumu, mēneša laikā – 20 kilogramus, 
gadā – vidēji 240 kilogramus. Ik gadu  
Latvijā no jauna uzkrājas līdz 700 tūksto-
šiem tonnu sadzīves atkritumu, no ku-
riem vien aptuveni 70% nonāk poligonos  
(www.videsvestis.lv).

Videi draudzīgā veidā iespējams atbrī-
voties no izmantotā iepakojuma, nolieto-
tajām elektroprecēm un citām videi kaitī-
gajām lietām – plastmasas pudelēm, stikla, 
elektroprecēm, baterijām, riepām, akumu-
latoriem, eļļām un to filtriem. 

Informāciju par šķirojamo atkritumu 
savākšanas vietām internetā var atrast mā-
jaslapā www.zalais.lv. 

2. padoms – taupi 
papīru!

Pēc tam, kad esi izsaiņojis kartona kas-
ti, izlasījis laikrakstus un žurnālus, doku-
ments kļuvis nevajadzīgs vai ir radies kāds 
cits vairs nelietojams papīra un kartona 
izstrādājums, neizmet to vienkārši atkritu-
mu grozā! Izlietotais papīrs un kartona ie-
pakojums ir laba izejviela papīra ražošanai. 
Izrādās, Līgatnē no izlietotā papīra ražo 
arī otrreizējo rakstāmpapīru, kas ir diez-
gan plāns un pelēcīgs, tomēr labi noder 
drukāšanai un rakstīšanai ikdienā. Vairāk 
informācijas par papīra nodošanu otrrei-
zējai pārstrādei Līgatnē meklē mājaslapā  
www.pf-ligatne.lv.

Latvijā ar papīra un kartona pārstrādi 
nodarbojas arī uzņēmums „VLT” Valmierā, 
tas ražo olu paliktņus. Savukārt uzņē-
mums „Vekover” no makulatūras ražo 
ekovati, kas paredzēta ēku siltināšanai  
(www.videsvestis.lv).

3. padoms – izvēlies 
zemnieku tirdziņus!

Tie, kas izvēlas atbalstīt pašmāju preci, 
var apvienot lietderīgo ar patīkamo, tirdzi-
ņos iegādājoties ne tikai ekoloģiskās pārti-
kas preces no Latvijas laukiem, bet arī da-
žādas amatnieku darinātas lietas. Tās būs 

noderīgas gan saimniecībā, gan priekam 
un izklaidei.

•	 Lauku	labumu	tirdziņš	pie	TC	„Spi-
ce” Rīgā darbojas piektdienās no 15.00 līdz 
20.00 un sestdienās, svētdienās no 11.00 
līdz 16.00 (www.spice.lv).

•	 Zemnieku	 tirdziņš (Rīgā, Murjāņu 
ielā 91) darbojas katru ceturtdienu no 9.00 
līdz 20.00. Tirgoties tajā brauc no tuvienes 
un tālienes.

•	 Tirdziņi	 Rīgā,	 Kalnciema	 kvartā-
lā – andele nenotiek katru nedēļas nogali, 
tāpēc seko līdzi datumiem. Tirdziņos var 
iegādāties ne tikai lauku ēdamlietas, bet 
arī dažādus interjera labumus, tekstilijas 
no salona „INCH”, brošas, rotaslietas, ap-
ģērbus – vārdu sakot, tā ir vesela paradīze 
dāmām (www.kalnciemaiela.lv).

•	 Berga	 bazāra	 Zaļais	 tirgus – Rīgā 
katru otro nedēļu sestdienās no 9.00 līdz 
14.00, tuvākie tirdziņi būs 14. un 28. au-
gustā (www.slowfood.lv).

•	 Zemnieku	centrs	Rīgā,	Čiekurkalna	 
tirgū – pagaidām lielākais šāda veida tir-
gus, kur 1500 m2 platībā katru dienu var 
iegādāties labumus no aptuveni 50 lauku 
saimniecībām. 

Regulāri zemnieku zaļie tirdziņi tiek 
organizēti arī citās Latvijas pilsētās, in-
formāciju meklējiet www.tirdzini.lv.  
Visur Latvijā darbojas arī vietējie tirgi, kur 
jebkurā gadalaikā var atrast vietējos lauku 
labumus!

4. padoms (īpaši 
sievietēm) – kosmētikas 
produktus taisi pati!

Daži ieteikumi vienkāršiem, bet iedar-
bīgiem kosmētikas produktiem, kurus ie-
spējams pagatavot mājas apstākļos.

Ķermeņa skrubis. To veido, cukuru 
vai sāli sajaucot ar eļļu (proporcijā 1:1) un 
pievienojot arī kaltētus vai svaigus augus 
(piemēram, piparmētras, kumelītes, rau-
deni, rozmarīnu, arī sasmalcinātas zeme-
nes, apelsīnu, citronu, laima miziņas). Šo 
maisījumu var izmantot arī pirtī.

Sejas skrubis. Mālus var lietot ne tikai 
kā masku, bet arī kā maigu skrubi. Pagata-
vo šādi: mālus sajauc ar ūdeni, ziedūdeni 
vai tēju un pievieno nedaudz eļļas. Iegūto 
maisījumu maigi iemasē sejas ādā, īpašu 
uzmanību pievēršot vaigiem, degunam un 
pierei.

Sejas maskas. Tās var gatavot no visa, 
kas dārzā atrodams – zemenēm, gurķiem 
un pat sasmalcinātiem augiem (līdzīgi kā 
kompreses, kas būs labs līdzeklis acu zo-
nai). Izmanto dilles vai piparmētras, aplejot 
tās ar karstu ūdeni un atdzesējot – noņems 
pietūkumu un atsvaidzinās sejas ādu.

Daži padomi zaļam dzīvesveidam
Atpūta pie dabas Pārdaugavā

Mainīt attieksmi pret vidi

Zaļā domāšana

Ar zaļu dzīvi jau sen saprotam nevis bezrūpību un plašu 
vērienu, bet tieši pretēji – taupīgu dzīvošanu, cieņpilnu 
izturēšanos pret dabu un tās resursiem, kā arī mīlestību pašam 
pret sevi un savu ķermeni.
Šajā VIENOTĪBAS avīzē sniedzam dažus padomus par zaļo 
dzīvesveidu. Tie palīdzēs ne tikai būt iejūtīgākiem pret apkārtējo 
vidi, bet arī veselīgi izkustēties, labāk un garšīgāk ieturēties un 
pat ietaupīt līdzekļus.



Auns: Būsi uzmanības centrā, ap sevi 
pulcējot atbalstītājus. Esi diplomātisks, 
ļauj izcelties arī citiem partijas biedriem. 
Īstais brīdis atvaļinājumam – apceļo  
Latviju! Laiku izmanto ne tikai atpūtai, 
bet arī jaunu kontaktu veidošanai. Veik-
sies arī mīlas jomā!
 
Vērsis: Būs grūti sadalīt uzmanību 
starp privāto dzīvi un politisko karjeru, 
sevišķi tad, ja mājās ir pirmklasnieks, 
kurš tūlīt jālaiž lielajā dzīvē. Svarīgi, vai 
spēsi rast sadarbības partneru atbalstu, jo 
vienam ar visu tikt galā neizdosies. Labāk 
klāsies tiem, kuri nesen iemīlējušies.
  
Dvīņi: Tavas idejas un plāni mainīsies 
vēja spārniem. Tomēr neesi pārsteidzīgs, 
pieļautās kļūdas rudenī būs grūti labot! 
Pareizāk darīs tie, kuri vasaras pēdējo 
mēnesi izmantos atpūtai, nevis izšķirošai 
cīņai ar politiskajiem konkurentiem. 
 
Vēzis: Aktuālas kļūs naudas lietas, jo 
vēlēsies labiekārtot mājokli. Daži raudzī-
sies pēc papildu darbiņa, citiem svarīgāka 
būs romantika attiecībās. Tomēr, būdams 
aizņemts ar privāto dzīvi, nepiemirsti par 
vēlētājiem dotajiem solījumiem!

 Lauva: Tavs laiks ir klāt! Svinē-
si jubileju, būsi visu cienīts un godāts. 
Saņemsi uzslavas! Tas paaugstinās tavas 
darbaspējas. Daudz sasniegsi karjeras 
jomā, politikā pieaugs tava ietekme un 
autoritāte. Izmanto sadarbības iespējas ar 
ietekmīgiem cilvēkiem!
 
jaunava: Met mieru darbam, 
padomā arī par sevi un savu veselību. Ik-
vienam politiķim nepieciešama atpūta! Ja 
virsroku tomēr gūs pienākums pret darbu, 
izvairies no konfliktiem ar elites pārstāv-
jiem. Atvēli laiku mīļotajam cilvēkam!
 
Svari: Tev izdosies likt pamatu 
tālākai sadarbībai, ja darbosies vienotā 
komandā. Neļauj savus lēmumus ietekmēt 
opozīcijas pārstāvjiem, tauta vēlas dzirdēt 
tavu viedokli. Varbūt pienācis laiks mainīt 
dzīvesstilu? Sāc ar imidža maiņu!
 
Skorpions: Tava politiskā karjera 
sasniegs maksimumu, tomēr raugi, lai pēc 
augsta kāpiena nesekotu zems kritiens. 
Piemērots laiks zināšanu papildināšanai, 
piemēram, apmeklējot jauno kandidātu 
apmācības seminārus. Būsi pilns cīņas 
spara arī mīlas frontē!

Strēlnieks: Vēlēsies pārņemt 
partijas vadības stūri savās rokās, tomēr rī-
kojies apdomīgi. Būsi populārs – gan sadar-
bības partneri, gan sabiedrība tevi novērtēs. 
Dibināsi jaunus un daudzsološus kontak-
tus, kas varētu noderēt jau šajā rudenī. 

Mežāzis: Pievērs uzmanību attie-
cībām ar apkārtējiem cilvēkiem. Kopumā 
būsi viegli aizvainojams, labāk darbosies 
aizkulisēs kā pelēkais kardināls. Tavās ro-
kās var nonākt konfidenciāla informācija, 
tāpēc strikti ievēro likumu! 

Ūdensvīrs: Būsi izvēlīgs attiecībā 
uz koalīcijas partneriem un sadarbības 
veidu ar tiem. Veiksmīgi veidosies attiecī-
bas ar reģionu pārstāvjiem, tāpēc dodies 
nelielā komandējumā uz kādu attālāku 
Latvijas vietu. Centies atbrīvoties no kaitī-
giem ieradumiem, tas uzlabos pašsajūtu.
 
Zivis: Būsi uzstādījis sev ambicio-
zus mērķus. Mēneša sākums piemērots 
atpūtai, bet nogale – politikas procesu 
izvērtēšanai. Daži apsvērs kopdzīves vai 
pat laulību plānus! Izbaudi brīvo laiku, 
piemēram, pievēršoties dejai vai arī garī-
gajiem meklējumiem.

R. Vējonis: „”Par labu Latviju” izskatās 
kā kliņģeris, kas piepildīts ar rozīnēm, 
plūmēm un riekstiem – garšo labi, bet 
sāta sajūtas nav.”

A. Šlesers: „Daži deputāti slēpj savas 
domas, jo baidās, ka viņus pazemos un 
izsmies mediji.”

A. Brigmanis: „”Tautas partijas” rīcība 
man nedaudz atgādina vistu, kas taisās uz 
perēšanu. Saliktas olas, un tad iegrozās, 
iegrozās... Ko ta’ tur izperēs?”

J. Dobelis: „Saeimas deputāti nāk un iet, 
nāk un iet, dzimst un atkal aiziet... Un tā 
tas ir bijis un būs!”

A. Gorbunovs: „Politikā ir vajadzīgas 
jaunas sejas un jaunas idejas, bet man nav 
ne viens, ne otrs.” 

A. Jaunsleinis: „Likumus uzraksta daži 
cilvēki, Saeimā pieņem 100 cilvēki, bet  
2,2 miljoni domā, kā tos apiet. Parasti tie 
2,2 miljoni uzvar…”

Augusta politiskie horoskopi

Fotomīkla – atpazīsti VIENOTĪBAS politiķus bērnībā!
Sarmīte Ķikuste jau septiņus gadus ik 
dienu pieraksta Latvijas politiķu Saeimā un 
publiskajā telpā izteiktās frāzes; šogad klajā 
nākusi arī viņas veidotā grāmata „100 galvas 
runā”. Lai tautas priekšstāvju spilgtākie jaunie 
izteicieni nepaliktu ēnā septiņus nākamos 
gadus, S. Ķikuste tos regulāri publicēs 
VIENOTĪBAS mājaslapā www.vienotiba.lv.
Lūk, daži no pēdējā laika spilgtākajiem:

100 GALVAS RUNĀ

jUBILĀRI

3. augusts Līvija Plavinska
4. augusts Baraks Obama, ASV 

prezidents, Armands 
Mucenieks

5. augusts Valdis Dombrovskis
8. augusts Kristīna Ancāne
9. augusts Romāno Prodi, itāļu 

politiķis, bijušais Eiropas 
Komisijas prezidents, 
Nikolajs Antipenko

18. augusts Lolita	Čigāne
19. augusts Bils Klintons, bijušais 

ASV prezidents
20. augusts Inese Kalniņa, Hosams 

Abu Meri
21. augusts Ligita Azovska
22. augusts Astrīda Vītola, Līga 

Strauss, Aleksejs 
Loskutovs

25. augusts Viktors Vilkaušs
26. augusts Gatis Kokins, Līga 

Vaidere,
28. augusts Mārtiņš Šics, Eva Selga
29. augusts Aigars Štokenbergs

Aktīvākie politiķi, kuri savu 
dzimšanas dienu svin augustā

www.vienotiba.lv

Izdevējs: Politisko partiju apvienība VIENOTĪBA Reģ. nr.: 40008158358 Redaktors: Gunda Reire Redakcijas adrese: Aspazijas bulvāris 24–10, Rīga, LV 1050 
Tālr. 67280351 Fakss 67280353 E-pasts: birojs@vienotiba.lv Metiens: 343 000 eks. Iespiests: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” Reģ. apl. nr.: 000703372
© Anotāciju un citēšanas gadījumā atsauce uz VIENOTĪBA ir obligāta, pārpublicēšana iespējama, tikai iepriekš rakstveidā vienojoties ar politisko partiju apvienību VIENOTĪBA.

Horoskopi veidoti, izmantojot SIA „Horoskopu pasaule” astroloģiskās prognozes katrai horoskopa zīmei.

5. augustā plkst. 12.00 26. augustā plkst. 13.00

Videočats ar ekonomikas ministru Arti Kamparu
Skaties www.vienotiba.lv un uzdod savus jautājumus!
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