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entrālās vēlēšanu komisijas organizētajā 11. Saeimas vēlēšanām reģistrēto
deputātu kandidātu sarakstu
numuru izlozē noskaidrojās,
ka VIENOTĪBA ārkārtas vēlēšanās startēs ar 1. numuru.

Piesakot 115 deputātu kandidātus piecos vēlēšanu apgabalos, VIENOTĪBA
ir gatava attaisnot vēlētāju
uzticību un piedāvā savu vīziju
par stabilu valsts attīstību
Ministru prezidenta Valda

Dombrovska vadībā. Savā
priekšvēlēšanu programmā
VIENOTĪBA deklarē: „Mēs atbildam par Latviju visi kopā, jo
Latvijas nākotne ir tās cilvēku
vienotībā – sākot ar spēju vienoties valsts politikas veidotā-

jiem un sabiedrībai, īstenojot
godīgu, taisnīgu, inteliģentu,
eiropeisku, demokrātisku un
atvērtu politiku, kurā darbi
atbilst vārdiem. Mūsu spēks
ir vienotībā.”

VIENOTĪBAS
deputātu
kandidāti
vēlēšanās

redakcijas sleja

KAS IR
VIENOTĪBA

2011. gada 6. augustā,
apvienojoties partijām „Jaunais
laiks”, „Pilsoniskā savienība”
un „Sabiedrība citai politikai”,
tika dibināta partija VIENOTĪBA.
Mūs vieno kopīgas vērtības un
izpratne par godīgu, atbildīgu
un kompetentu politiku. Mūsu
uzdevums ir veidot Latviju
par nacionālu, eiropeisku un
demokrātisku valsti, kuras
sabiedrība būtu izglītota, vesela
un droša par nākotni.
Mēs esam pārliecināti –
kopīgā darbā un auglīgās
diskusijās, nodrošinot līdzsvaru
starp Eiropas liberālajām,
konservatīvajām un sociālajām
vērtībām, kas ietver ne
tikai tirgus konkurenci, bet
arī spēcīgas vidusšķiras
izveidošanu un solidāru sociālā
atbalsta sistēmu, ir iespējams
sasniegt mūsu galveno mērķi –
panākt ilgtspējīgu Latvijas valsts
un sabiedrības attīstību.
Mēs esam atvērta partija un
aicinām savās rindās ikvienu,
kas gatavs strādāt šo mērķu
īstenošanai.

Svarīga iespēja sarunai
T

autas nobalsošanā par Saei-

posma uzsākšana sakrīt ar vēlēša-

kampaņas galvenais uzsvars no rek-

mas atlaišanu vēlētājs skaidri

nām, VIENOTĪBA ir nolēmusi izman-

lāmas klipiem radio un TV tiek pārlikts

parādīja, ka vēlas pārmaiņas Latvijas

tot priekšvēlēšanu laiku padziļinātai

uz sarunu: ne tikai partijas iekšienē, ne

politiskajā dzīvē un ka šīm pārmaiņām

diskusijai ar vēlētājiem. Valda

tikai diskusijās ar mūsu politiskajiem

jānotiek visaugstākajā līmenī. Politiķi
šo vēlmi ir pieņēmuši un devušies
priekšvēlēšanu cīņā – piedāvājot gan
pavisam jaunas partijas un jaunas
sejas, gan arī pilnīgi pretēji – spītīgi
piedāvājot to pašu, ko pirms gada.
VIENOTĪBA savā Saeimas vēlēšanu
piedāvājumā ir rīkojusies apdomīgi un
konsekventi. Iepriekšējās vēlēšanās
saņemtais tautas uzticības mandāts
bija skaidra zīme tam, ka VIENOTĪBAS
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Aktuālo notikumu
kalendāru

tājiem. No 11. augusta VIENOTĪBAS pārstāvji ir devušies uz
iedzīvotāju dzīvesvietām visā
Latvijā, lai uzklausītu jūsu vērtējumu par plānu turpmākajai
valsts attīstībai. Pēc aptaujas
rezultātu apkopošanas un

– Dārgais, 3000 sekotāji tviterī vēl
nenozīmē, ka tevi ievēlēs Saeimā!

izvērtēšanas tiks ņemtas vērā
aptaujā norādītās prioritārās
vajadzības.

Dombrovska izstrādātais plāns

Izmantosim priekšvēlēšanu laiku

denta kandidāts Valdis Dombrovskis

„Ražošana, darbs un izglītība” paredz

lietderīgi: tas ir laiks, kad politiķim ir

atbilst lielas vēlētāju daļas prasībām

nopietnas pārmaiņas valsts politikā,

svarīgi iegūt vēlētāja atbalstu, taču

pēc drošas, stabilas un uzticamas po-

kas būtu vērstas uz ražotāju atbalstu,

ne mazāk svarīgi ir nepazaudēt šo

litikas. Pagājušais gads ir pierādījis, ka

jaunu darbvietu radīšanu un augstā-

kontaktu arī pēc vēlēšanām.

mūsu principi bijuši pareizi – valstī pēc

ku darba ražīgumu. Šīm pārmaiņām

VIENOTĪBAS deputātu kandidāti ir

ekonomiskās stabilizācijas posma ir

ir nepieciešama ne tikai rīcībspējīga

atvērti jūsu viedoklim, ierosinājumiem

sākusies pārliecinoša izaugsme.

valdība, bet arī plašs sabiedrības

un vērtējumam.

Tā kā jauna ekonomikas attīstības

atbalsts. Tāpēc mūsu priekšvēlēšanu

Skaties videosarunas
www.vienotiba.lv un
uzdod savus jautājumus
VIENOTĪBAS politiķiem

redakcija@vienotiba.lv

6. septembrī plkst. 11.00 –
VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdētājs,
ārlietu ministrs Ģirts Valdis
Kristovskis
FOTO: IMAGINE

31. augustā plkst. 12.00 –
Saeimas Izglītības un
zinātnes komisijas
priekšsēdētāja
Ina Druviete

7. septembrī plkst. 12.00 –
finanšu ministrs
Andris Vilks
FOTO: IMAGINE

FOTO: saeimas arhīvs

1. septembrī
plkst. 13.00–14.00
VIENOTĪBAS jauniešu
organizācijas pārstāvji

Atbildes uz jūs
interesējošiem
jautājumiem

8. septembrī plkst. 12.00 –
tieslietu ministrs
Aigars Štokenbergs
FOTO: IMAGINE

meklējiet VIENOTĪBAS mājaslapā!

www.VIENOTIBA.lv

2. septembrī plkst. 12.00 –
Saeimas deputāti
Inguna Rībena un
Ints Dālderis diskusijā
par kultūru

9. septembrī plkst. 12.00 –
Aizsardzības ministrijas
parlamentārais sekretārs Veiko
Spolītis un deputāta kandidāts
Ervīns Labanovskis diskusijā
par aizsardzību un ārpolitiku

5. septembrī plkst. 12.00 –
Saeimas deputāte
Rasma Kārkliņa

12. septembrī plkst. 12.00 –
Saeimas Cilvēktiesību un
sabiedrisko lietu komisijas
priekšsēdētāja
Ingrīda Circene

kontakti
VIENOTĪBA
Kaļķu iela 28, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67280351
E-pasts: birojs@vienotiba.lv
Seko VIENOTĪBAI twitter.com/vienotibaLV

konkurentiem, bet arī ar vēlē-

izvirzītie principi un Ministru prezi-

Jaunumus
DECEMBRIS

© Rendijs Glasbergens
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VIENOTĪBAS 11. Saeimas vēlēšanu programma
Apzinoties atbildību tautas priekšā, mēs apņemamies:
• izmantot vēlētāju doto mandātu godīgas • nodrošināt sociālā budžeta ilgtspēju
un atbildīgas politikas īstenošanai;

cienīgām vecumdienām;

• no 2013. gada ieviest obligātu vidējo

• par sporta jomas prioritāti noteikt bērnu

• veidot Latviju par nacionālu, eiropeisku

• izveidot attīstības banku ražošanas

• uzlabot augstākās izglītības kvalitāti,

• noteikt videi draudzīgu un „zaļu“ domā-

un demokrātisku valsti, kurā sabiedrība ir
izglītota, vesela un droša par nākotni;

• stiprināt Latvijas neatkarību, turpinot
dziļāku integrāciju ES un NATO;

•

īstenot drošas pārmaiņas, kas būtu

vērstas uz stabilu attīstību, Latvijas valsts
izaugsmi un sabiedrības labklājību;

• novērst oligarhu un naudas ietekmi uz
lēmējvaru, izpildvaru un tiesu varu;

atbalstam;

rūpēties par Latvijas enerģētiskās ne-

resursu izmantošanu;

šanu par Latvijas tēla būtisku sastāvdaļu;

• rūpēties par cilvēku vienlīdzību valsts un
likuma priekšā, neatkarīgi no to etniskās

pielāgot izglītības sistēmu tautsaimnie-

piederības, mantiskā stāvokļa vai seksu-

cības attīstības vajadzībām;

ālās orientācijas;

• sekmēt zinātnes sasniegumu un inovā-

• rūpēties par Latvijas cilvēkresursu at-

ciju pārnesi tautsaimniecībā;

jaunošanu un ģimenes atbalsta politiku.

„RAŽOŠANA, DARBS UN IZGLĪTĪBA” – VALDA DOMBROVSKA PLĀNS STABILAI LATVIJAS ATTĪSTĪBAI
Veikt mācību satura un metožu reformu (vadoties no
pasaules, īpaši Somijas, pieredzes), palielināt skolu
autonomiju un atbildību par mācību programmas
īstenošanu un ﬁnansējuma izlietojumu

starptautiskā aizdevuma programmu;

Panākt ciešu izglītības sasaisti ar darba tirgu, no
2013. gada ieviest obligātu vidējo izglītību, tostarp 60%
jauniešu sniedzot vidējo profesionālo izglītību

Panākt profesionālās izglītības un darba tirgus ciešāku
savstarpējo sasaisti: modernizēt profesionālās izglītības
iestādes, nodrošināt tiešu ražotāju iesaisti arodskolu
pārvaldībā, programmu izstrādē un prakses vietu izveidē

• ieviest eiro 2014. gadā;
• ievērot stingru fiskālo disciplīnu;

pakāpeniski samazinot nodokļu slogu

•

atkarības nostiprināšanu, veicinot vietējo

• pieņemot 2012. gada budžetu, pabeigt

• ieturēt nemainīgu nodokļu politiku,

tīstībai svarīgajās specialitātēs;

internetā;

Ministru prezidentu;

uzkrājumus;

jumu klātienes studentiem ražošanas at-

sistēmu iedzīvotāju sadarbībai ar valsti

•

un jauniešu sportu;

nodrošinot pilnīgu valsts budžeta finansē-

• ieviest elektronisku autentifikācijas

• atbalstīt Valdi Dombrovski kā Latvijas

• pakāpeniski veidot valsts budžeta

izglītību;

2012. gadā izveidot attīstības
banku ražošanas atbalstam, lai
stimulētu investīcijas ražošanas
attīstībai, izsniegtu ilgtermiņa zemu
procentu kredītus līdz 520 miljoniem
latu no valsts un ES fondiem

IZGLĪTĪBA

Uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, nodrošināt
pilnīgu valsts budžeta ﬁnansējumu klātienes studentiem
ražošanas attīstībai svarīgajās specialitātēs, sekmēt
zinātnes sasniegumu un inovāciju pārnesi
tautsaimniecībā

darbaspēkam;

RAŽOŠANA
Lai palielinātu Latvijas ražojumu
konkurētspēju ārzemēs: izstrādāt
Latvijas uzņēmumu eksporta
vizīšu atbalsta programmu

• nodrošināt konkurētspējīgas izglītības,

kvalitatīvas veselības aprūpes un taisnīga
sociālā atbalsta pieejamību;

• veicināt eksportu, kā arī ražojošās un
pakalpojumu industrijas, radot Latvijā

Sākt darbaspēka izmaksu
samazināšanu – trīs gadu laikā
samazinot darbaspēka nodokļus

DOMBROVSKA
PLĀNS

DARBS

Lai ierēdniecība kalpotu ražošanas
attīstībai, ražotājiem nepieciešamos
ierēdņus un pakalpojumus katrā reģionā
koncentrēt vienotos centros

Nodrošināt darba devējiem sociālās
apdrošināšanas nodokļa atlaides,
nodarbinot jauniešus, bezdarbniekus,
cilvēkus ar īpašām vajadzībām

Lai palielinātu jauno ģimeņu darba spēju: strādājošo vecāku bērniem nodrošināt bērnudārzu no
2 gadu vecuma; izveidot elastīgus noteikumus
jauno vecāku nepilna laika nodarbinātībai

jaunas darbvietas;

• celt Latvijas starptautisko konkurētspēju un izveidot ražošanas attīstībai

un investīcijām pievilcīgākos apstākļus
Baltijas valstīs;

• nodrošināt pastāvīgu Latvijas autoceļu
un citu transporta līniju attīstību;

• panākt zemāko bezdarba līmeni Baltijā;
•

veicināt emigrējušo iedzīvotāju atgrieša-

nos mājās;

• nodrošināt pārdomātu Latvijas mežu

bagātības izmantošanu un atjaunošanu;

• uzlabot valsts pārvaldību, sasniedzot

ES valstu vidējos efektivitātes rādītājus;

• panākt, lai visas izziņas, atļaujas un

atbildes no valsts iestādēm būtu saņemamas elektroniski;

• strādājošo vecāku bērniem nodrošināt
bērnudārzu no 2 gadu vecuma;

• panākt taisnīgāku ES tiešo maksājumu

•

Kohēzijas fonda finansējumu Latvijai;

finansējuma izlietojumu;

sadali Latvijas zemniekiem un nemainīgu

palielināt skolu autonomiju un atbildību

par mācību programmas īstenošanu un

• atjaunot finansējumu Valsts kultūrkapitāla fondam un profesionālajai mākslai;

• modernizēt profesionālās izglītības

iestādes, izveidojot profesionālās izglītības centrus visās svarīgākajās ražošanas
nozarēs;

• pabeigt Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ēkas būvniecību un Okupācijas muzeja
rekonstrukciju;

• nostiprināt kopienu centrus – bibliotēkas un kultūras namus – visā Latvijā;

• veicināt veselīgu dzīvesveidu;

Mēs valdībā sadarbosimies ar tiem
politiskajiem spēkiem, kuri atbalsta tiesiskuma nostiprināšanu un skaidri atzīst
Latvijas valsts pamatus, tostarp Latvijas
valstiskuma nepārtrauktību, okupāciju
prettiesiskumu un latviešu valodu kā
vienīgo valsts un oficiālo valodu.
Mēs atbildam par Latviju visi kopā, jo
Latvijas nākotne ir tās cilvēku vienotībā –
sākot ar spēju vienoties valsts politikas
veidotājiem un sabiedrībai, īstenojot
godīgu, taisnīgu, inteliģentu, eiropeisku,
demokrātisku un atvērtu politiku, kurā
darbi atbilst vārdiem. Mūsu spēks ir
vienotībā.
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izglītība

Visi Latvijas bērni ir mūsējie
Uz diskusiju par Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumiem un
problēmām aicinājām kultūras ministri Sarmīti Ēlerti, finansistu
Gati Kokinu un uzņēmēju Normundu Bergu.
to, kas skolas laikā iekalts no galvas.

arī skolotāja palīgs, kas palīdz apmēram

Ir gadiem ilgi runāts par to, ka Latvijas

un galvenais ir individuālā izaugsme, ko

izglītības sistēma nespēj tikt galā ar uz-

mēra pēc bērna progresa. Latvijā trūkst

devumiem, kas tai būtu jāpilda mūsdie-

attieksmes, ka visi Latvijas bērni ir mūsējie.

Bet to ir visvieglāk pārbaudīt.

ar mācību vielas apguvi. Un tas ir valstī,

nu pasaulē. Ar ko, jūsuprāt, būtu jāsāk

Nevis tikai labie bērni, bet visi Latvijas bēr-

N. Bergs: Tur tas paradokss, no vienas

kura ir noslāņota daudzkārt mazāk nekā

izglītības sistēmas uzlabošana?

ni ir mūsējie. Mums viņi visi jāiemāca spēt

puses – to visvieglāk ierakstīt mācību

Latvija. Skolotāja palīgs kā institūcija

S. Ēlerte: Britu valdībai ir pētījums, kurā

dzīvot savu dzīvi. Visbeidzot, skola tieši ar

teikts, ka 60% profesiju, kurās strādās

šo neuzticēšanos, ar to, ka netiek veici-

cilvēki, kas šobrīd mācās skolā, nav vēl

nāts radošums, novedusi pie tā, ka mēs

izgudrotas. Ja ir trīs lietas, kas būtu

audzinām tikai darba ņēmējus, bet mums

jāiemāca skolā – zināšanas, prasmes un

taču ir vajadzīgi arī darba devēji. Tiekoties

vērtības –, tad jautājums par prasmēm ir

ar cilvēkiem, galvenais jautājums vienmēr

pats svarīgākais. Prasmes nozīmē spēt

ir – darbvietas, darbvietas, darbvietas, bet

orientēties uz pasauli, kuru tu šobrīd

ļoti reti saruna ir par darbvietu radītājiem.

ceturtajai daļai bērnu, kam rodas grūtības

nepazīsti. Ir nepieciešama jauniešu radoša
izglītība. Radoša izglītība nozīmē saprast,

Kāds tad ir skolas un izglītības sis-

ka ikvienam bērnam ir kāds talants, kas

tēmas galvenais uzdevums? Atvērt

„jāatslēdz vaļā”. Bērnam ir jābūt drošam

cilvēka radošumu vai kas cits?

par sevi un pozitīvā nozīmē pašapzinīgam,

S. Ēlerte: Attīstīt prasmes, kuras viņš spēs

tikai tad viņš būs gatavs riskēt. Tikai riskē-

izmantot savā un sabiedrības labā ļoti

jot viņš var izdomāt tos 60% profesiju, kas

mainīgā pasaulē.

šobrīd vēl nepastāv.

N. Bergs: Galvenais uzdevums ir iemācīt

Runājot par to, kāda ir situācija Latvijas

mācīties. No antīkās izglītības līdz pat

skolās šobrīd, es domāju, būtu netaisnīgi

mūsdienām viens no mācīšanās pamat-

apgalvot, ka skolās nav radošu skolotāju.

elementiem bija zināšanu bāzes uzkrāša-

Viņi ir, bet viņu skaitu neviens nezina. Tas,

na – iemācīties faktus, un no katra paša

kā pašlaik trūkst, ir skolotājiem nepiecie-

elastības atkarīgs, ko ar šiem faktiem darīt

šamā tālākizglītība.
Trūkst tālākizglītības
skolai kā mācošai
kopienai, kur skolotāji
izglītojas par to, kā
uzstādīt skolai kopīgus
mērķus un kā labāk tikt
galā ar radošo izglītību.
Mūsu izglītības sistē-

Radoša izglītība nozīmē
saprast, ka ikvienam
bērnam ir kāds talants,
kas „jāatslēdz vaļā”
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ma saknē ir vērsta uz
programmā, visvieglāk nolasīt lekcijā, un to

sāka darboties arī Latvijā, bet to finansē

nīgais veids, kā bērnus vērtēt, ir atzīmes.

un kā uz to bāzes mācīties. Šobrīd jau

ir visvieglāk pārbaudīt. Un tas ir vismazāk

pašvaldības, un tām trūkst līdzekļu, lai to

Bet skolas pienākums ir vērtēt katra bērna

internets un īpaši „Google” ir likvidējusi

vajadzīgs.

atļautos. Taču tā ir īpaši svarīga pirmajās

individuālo izaugsmi, ko var mērīt tikai pēc

faktu iemācīšanās nepieciešamību. Ir ne-

G. Kokins: Jāsaprot, ka skolai kā institū-

klasēs, lai dabūtu bērnus vienā līmenī. So-

viņa izaugsmes. Vienam bērnam tikt no

pieciešams iemācīties mācīties. Pavisam

cijai ir arī cita loma. Skola ir tā vieta, kas

ciālā nevienlīdzība pārmantojas paaudzēs,

četrinieka uz piecnieku ir lielāks skolo-

konkrēti – šobrīd dabas zinātnēs ir pilnīgi

ļauj veidot sociālo kohēziju, un skola ir arī

un skola ir labākais brīdis, kad var novērst

tāja panākums, nekā citam no astoņi uz

bezjēdzīgi mācīties no galvas dažāda veida

tā vieta, kas ļauj daudziem jauniešiem

kļūdas vai vēstures netaisnības.

desmit. Bet mēs neuzticamies skolotājam,

sarežģītas formulas, turpretī ir ārkārtīgi

izrauties no zināma nolemtības apļa. Mēs

mēs neuzticamies bērniem, un vienīgā vēr-

svarīgi saprast šo formulu fizikālo jēgu

redzam, ka arī vēsturiski ļoti daudz talantu

Vai Latvijā sociālā nevienlīdzība izglītī-

tēšanas sistēma ir eksāmena atzīmes.

un to, kāpēc tās jārēķina. Tas ir atstāts

nāk no trūcīgām ģimenēm. Skola ir vieta,

bas līmenī ir problēma?

neuzticēšanos, jo vie-

novārtā. Arī skolotājam un visam mācību

kur izlabot netaisnību, ko radījusi sociālā

G. Kokins: Diemžēl aizvien lielāka. Taču

Tad varbūt eksāmeniem nemaz nav

procesam ir daudz vieglāk mēģināt „ie-

sistēma. Tāpēc mums jāskatās uz skolu kā

skola ir arī pirmā vieta, kur skolēns var pie-

jābūt?

dauzīt” bērnam galvā reizrēķinu un dažkārt

uz iestādi, kas palīdz bērniem, kuri nāk no

ņemt šo lēmumu: „Es vairs negribu dzīvot

S. Ēlerte: Beidzot vidusskolu, ir jābūt. So-

grūtāk ir parādīt, ko tas nozīmē, kāpēc tas

ģimenēm, kam iespējas nav tik lielas.

tā kā tētis un mamma.” Paaudžu konflikts

mijā ir viens liels beigu eksāmens, sadalīts

vajadzīgs un kur to var lietot. Es gribētu

četrās jomās pa sešām stundām katrā, un

piebiedroties Ēlertes kundzei, sakot, ka

S. Ēlerte: Šī ir ļoti būtiska tēma, un atkal

pieņemt šo lēmumu...

bērns var izvēlēties, kad un cik ātri viņš to

eksāmenus vajag, taču jautājums ir par to

salīdzinājumam ar Somijas izglītības

S. Ēlerte: ...un pārlauzt šo nolemtību.

liek. Bet līdz 9. klasei Somijā atzīmju nav,

saturu. Nevajag prasīt eksāmenā noskaitīt

sistēmu – tur klasē ir ne tikai skolotājs, bet

N. Bergs: Es nedomāju, ka pastāv sociālā

vienmēr ir bijis, un skola ir vieta, kur var
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nevienlīdzība izglītībā tādā ziņā, ka ir sko-

S. Ēlerte: Ļoti bieži vecāku vērtējums ir

skaitu, ģeogrāfisko izvietojumu. Protams,

jaunieši jau pēc 8.–9. klases varēja iet savā

las, kas paredzētas tikai pārtikušu vecāku

balstīts viņu pašu pieredzē un izpratnē par

politiski tas ir nepateicīgs jautājums.

profesijā. Tagad, kad esam nonākuši pie

bērniem un nav pieejamas trūcīgākiem.

to, kā viņi tika mācīti pirms 20–30 gadiem,

Iespējams, koncentrācija automātiski nozī-

situācijas, kad vecāki un arī darba tirgus

Absolūti ne. Katra skola ir tieši tik laba, cik

tādēļ tas nedrīkstētu būt vienīgais vai do-

mē, ka jāveido internāts, taču mums tādas

pamatā prasa augstāko izglītību, iespē-

labi ir tās skolotāji. Skatoties pēc olimpiāžu

minējošais uzstādījums. Ja mēs piekrītam

tradīcijas nav veidojušās. Internātus mēs

jams, šī specializācija ir jāveido tikai augst-

laureātiem, pirmo vietu ieguvēji nereti ir arī

tam britu secinājumam, ka 60% nākotnes

vairāk saistām ar bāreņiem vai nepilnga-

skolās, savukārt vidējai izglītībai jābūt pēc

no nomaļām lauku skolām, un vienīgais ie-

profesiju vēl nav radītas, iespējams, vecāki

dīgiem noziedzniekiem, nevis ar normālu

iespējas universālākai, lai būtu vispārēja

mesls tam ir tas, ka skolā ir gaišs skolotājs.

to nespēj novērtēt, jo viņiem par to nav

izglītības procesu. Taču ir jomas, piemē-

inteliģence un spēja būt atvērtam jauna-

S. Ēlerte: Ja mēs runājam par individu-

nekāda priekšstata. Viņiem vajag, lai bērns

ram, mākslās vai sportā, kur šī koncentrā-

jām profesijām un jaunajām idejām, kas

āliem gadījumiem, tā tas ir. Bet tas, kas

„iekaltu” to pašu, ko viņi pirms 30 gadiem.

cija ir nepieciešama, talanti ir jākoncentrē.

nākotnē radīsies. Arī no ASV pieredzes

iezīmējas Latvijā, ir arī skolu noslāņoša-

N. Bergs: Tos svaru kausus jau var likt un

Ja mēs saprotam, ka mums, iespējams,

mēs redzam, ka viņi šo nespecializāciju

nās. Viens no somu izglītības sistēmas

rēķināt dažādi, bet jāiedarbina atgriezenis-

ir talanti dabaszinātnēs, tie ir jākoncentrē

mēģina kultivēt universitātē. Ja vien mēs

principiem ir tas, ka visām Somijas skolām

kā saite, pretējā gadījumā vienīgais atskai-

ne tikai Rīgā, bet arī, piemēram, Kuldīgā,

nerunājam par tiešām agra līmeņa profe-

jābūt vienādi labām. Pēc OECD novērtēju-

tes punkts ir centralizētais eksāmens.

tad skaidrs, ka tiem bērniem no Liepājas,

sionālo izglītību cilvēkiem, kas skaidri zina,

ma Somijā ir ne tikai labākā izglītība, bet arī

S. Ēlerte: Jau šobrīd skolās ir mehānismi,

Saldus jāspēj vai nu aizbraukt, vai dzīvot

ka viņi grib koncentrēties uz kādu amatu,

vismazākā starpība starp īpaši labiem un

kā vērtēt skolotājus. Tā vara ir direktoru

skolas tuvumā. Tur ir ļoti daudz drosmīgu

visiem pārējiem, šķiet, vidusskolai jābūt

sliktiem rezultātiem. Viņi to panāk ar kva-

rokās. Mēs visu laiku runājam par skolo-

lēmumu jāpieņem. Mēs taču redzam, ka

pēc iespējas universālākai.
S. Ēlerte: Tas ir diskutējams jautājums.
Izglītības eksperti no citām valstīm reizēm
brīnās, ka Latvijā bērniem ir 14 mācību
priekšmeti, un tas priekšmetu un faktu
daudzums, kas jāapgūst, lielā mērā nozīmē
to, ka viņi nevar padziļināti pievērsties vienai no jomām. Tomēr 16–17 gadu vecumā
ir diezgan skaidrs, uz ko bērns ir talantīgs,
ja ir skolotājs, kam uzticas. Es domāju
specializāciju nevis profesionālās izglītības nozīmē, bet skolās, kas vairāk akcentē
matemātiku vai fiziku, vai valodas. Es
pieņemu, ka tomēr nav slikti, ja vecāki kopā
ar skolotāju un bērnu domā par to talantu,
ko viņiem vairāk vajadzētu attīstīt, domājot
tālāk par augstskolu.
Tas ir arī jautājums, par kuru būtu jāpieņem lēmums valsts līmenī – kā ātrāk
sagatavot jauniešus darba tirgum?
N. Bergs: Man šķiet, ar to, ka mēs esam
ļāvuši dibināties dažāda veida augstskolām, mēs augstāko izglītību esam devalvējuši. Mums ir milzīgs skaits studentu,
no kuriem liela daļa iznāk no augstskolas
stipri vāji. Mums ir arī liels skaits to, kas
arī vidusskolu „atsēž” un neiemācās neko
jaunu, pabeidz vidusskolu bez aroda un ar
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vāju izglītību. Man šķiet, pašreizējās valsts
politikas līmenī uz arodvidusskolām tiek
vērsta diezgan liela uzmanība un resur-

litāti un vienlīdzību. Latvijā skolu noslāņo-

tājiem, bet mazāk – par direktoriem, no

tajā pašā Lielbritānijā internātskolu sistē-

si. Un arī man šķiet, ka labāk, lai formālā

šanās tomēr pastāv. Es piekrītu, ka ir bērni,

kuriem ir kritiski atkarīgs tas, kā tiek vērtēti

ma ir ļoti veiksmīga.

izglītības pakāpe ir zemāka, bet saturs

kas daudz sasniedz talantīgu skolotāju

skolotāji. Viņu rokās ir arī iespēja diferen-

S. Ēlerte: Pamatskolu līmenī ir labi, ja skola

jēdzīgāks. Labāk, lai nāk labs tehniķis,

dēļ, tāpēc ir ļoti bīstami mērīt skolas pēc

cēt izmaksas, atkal uzstādot mērķi – kāds

ir iespējami tuvu bērnam, īpaši sākumsko-

kas pēc tam ir spējīgs mācīties tālāk, ja ir

kādiem skolu atzīmju sasniegumiem. Kā

ir labs skolotājs.

las klases. Es zinu novadus, piemēram,

tāda tirgus vajadzība, nekā ir cilvēks, kurš

es teicu, viens skolotājs kādā mazā lauku

G. Kokins: Tas labi strādā, ja pie skolu

Madonā, kur cenšas apzināties arī, kādu

zina visu par neko. Citādi iznāk tā, ka plaši

skolā, kas bērnu paceļ no trijnieka uz piec-

personāldaļām stāvētu rindas ar strādāt

iespaidu atstāj ne tikai uz sociālo, bet arī

profilētais jaunietis atnāk uz darbu, un tu

nieku, iespējams, ir izdarījis vairāk nekā

gribētājiem. Iespējas izvēlēties kvalita-

kultūrgaisotni, ja aiziet skola no kādas

saproti, ka vajag vēl divus gadus, lai viņu

cits skolotājs Rīgā.

tīvus skolotājus lielākajā daļā skolu vēl

vietas. Ir iespēja nelikvidēt skolu, bet radīt

iemācītu strādāt. Viņš atnāk, un viņam nav

N. Bergs: Mums skolotāju kvalitātes mērī-

aizvien nav, un mēs nonākam pie otra

filiāli, kas ir svarīgi tajā mazajā vecumā, bet

zināšanu par neko, viņš arī nevar kļūt par

šana vispār nav institucionalizēta. Un šajā

stāsta par sistēmas efektivitāti. Ir skaidrs,

neapšaubāmi, ka Latvijā būtu jābūt izcilām

uzņēmēju vispār. Par uzņēmēju var kļūt

ziņā „saķeršanās” ar Izglītības ministriju

ka no valsts vienmēr var prasīt vairāk

vidusskolām reģionos, kam, iespējams, jā-

kādā lietā, ko tu pārzini. Ja tu māki taisīt

bijusi vairākkārt, jo tas taču īstenībā ir tik

naudas, bet tā jau ir politiķu māksla – sa-

meklē savi profili. Divus gadus vidusskolai

kurpes, tu vari taisīt kurpju biznesu, ja māki

vienkārši tehniski izdarāms, lūdzot skolē-

sniegt rezultātu ar tiem resursiem, kas ir.

vispārējs līmenis, bet divus gadus ir sava

audzēt puķes, vari doties ziedu biznesā.

nam un skolēna vecākiem reizi ceturksnī

Ja izglītības budžets ir tāds, kāds tas ir,

specifika vidusskolas līmenī.

Mēs esam saproducējuši daudz dažāda

novērtēt visus skolotājus un pēc tam

jautājums ir, vai mēs to varam izmantot

G. Kokins: Tas ir būtisks jautājums – kurā

veida menedžeru bez profesijas. Bet tā ir

pirmajiem 10% iedot prēmijas un pēdējos

efektīvāk. Tas, savukārt, raisa jautājumus

mirklī modernais jaunietis jāsāk speciali-

smagas diskusijas vērta tēma.

10% palaist darba tirgū.

par skolotāju skaitu, klašu lielumu, skolu

zēt? Kamēr bija postindustriāla situācija,
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valdībā

Esam gatavi izaicinājumiem
Saruna ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un finanšu
ministru Andri Vilku
VIENOTĪBAS viena no galvenajām prio-

A. Vilks: Tā kā pirmajā pusgadā ekonomi-

izsakoties – Latvija savus mājasdarbus jau

finansiālā stabilitāte. Budžeta deficītu

ritātēm ir ražošanas attīstība. Kā esat

ka augusi vismaz par 4,5% un, visticamāk,

ir izpildījusi, konkurētspēju atjaunojusi, un

esam samazinājuši līdz saprātīgam līme-

iecerējuši veicināt ražošanu, un kurām

tiks koriģēti uz augšu gan pirmā, gan

pašreiz esam jauna ekonomiskās attīs-

nim, un ar fiskālās konsolidācijas apjomu,

nozarēm varētu būt priekšroka?

otrā ceturkšņa dati, trešais ceturksnis

kas tiks precizēts, bet varētu būt zem

V. Dombrovskis: Ražošana un rūpniecī-

ir jau pusē, un rādītāji visās nozarēs ir

100 miljoniem latu, mēs nākamgad

ba ir viena no tām nozarēm, kas pēdējos

labāki nekā otrajā ceturksnī, arī ceturtajā

budžeta deficītu samazināsim līdz

20 gadus bijusi pamesta novārtā. „Trekno

ceturksnī nevajadzētu būt negatīvām

Māstrihtas kritēriju līmenim – provi-

gadu” attīstība lielā mērā bija balstīta

izmaiņām. Prognoze varētu būt pat lielāka

zoriski līdz 2,5% no IKP. Tas nozīmē,

uz iekšējo patēriņu, kas nav pietiekami

par 5%. Taču jāņem vērā nenoteiktība, kas

ka gan no konkurētspējas, gan finan-

ilgtspējīgs modelis. Tādēļ gan iepriekšējās

valda ārējos tirgos. Līdz ar to prognozēs

šu stabilitātes viedokļa Latvija būs

valdības laikā, gan pašlaik mēs uzsvaru

būs jāietver zināms negatīvais elements.

gatava iespējamiem satricinājumiem,

liekam uz atbalstu ražojošajam sektoram,

Domāju, ka par 5% zemāka šī izaugsme

ja tādi tiešām būs. Uzstādījums nā-

piemēram, pārdalot Eiropas Savienības

nebūs. Grūti būtu izprast, ja izaugsme būtu

kamgad samazināt budžeta deficītu

fondu programmas par labu ražošanas

zemāka par 4,5%.

līdz 2,5% no IKP faktiski mums dod

un eksporta nozarēm, īstenojot atbalsta

V. Dombrovskis: Finanšu ministrija šo

pusprocentu no IKP rezervē gadīju-

programmas jaunu produktu izstrādei

situāciju analizē, ņemot vērā arī iespē-

mā, ja globālā ekonomiskā situācija

un augstas pievienotās vērtības projektu

jamās negatīvās ietekmes no nestabili-

tomēr izrādās sliktāka, nekā mēs

tātes starptautiskajos

prognozējam, un mēs tāpat būsim

finanšu tirgos. Taču otrā

spējīgi izpildīt Māstrihtas kritērijus

ceturkšņa IKP izaugsmes

un turpināt uzsākto kursu uz eiro

rezultāti parāda to, ka

ieviešanu 2014. gadā.

ekonomikas attīstības
prognozi mēs koriģēsim
uz augšu un kopumā
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attīstību?
A. Vilks: Attīstība mūs pārsteigs.

prognoze 4,5–5% robežās
ir pietiekami reālistiska.

tības cikla sākumposmā. Līdz ar to mēs

Līdz šim prognozes bijušas salīdzinoši mē-

Piemēram, jūlijā nodokļu

esam daudz gatavāki problēmām starp-

renas, bet realitāte ir bijusi labāka. Esam

ieņēmumu plāns ir izpil-

tautiskajos finanšu tirgos, nekā tas bija

ļoti piesardzīgi un pieticīgi. Taču Baltijas

dīts par 110% – tas rakstu-

pirms trim gadiem.

valstis un Baltijas jūras reģions izskatās
ļoti pievilcīgs, un, ņemot vērā, kāda politika

ro gan ekonomikas tālāko
FOTO: Edijs Pālens/LETA

Kādu saredzat Latvijas turpmāko

attīstību, gan norāda, ka

Vai situācija ASV Latvijas situāciju

šajās valstīs tiek realizēta, tajās būs dina-

cīņa ar ēnu ekonomiku

varētu pasliktināt?

miska attīstība, kas radīs ļoti lielu interesi

nes taustāmus rezultātus.

A. Vilks: Ir grūti pateikt, cik lielā mērā,

no investoriem pasaules līmenī, ne tikai

taču skaidrs, ka Latvija un pārējās Baltijas

reģionālajā. Mūsu uzdevums ir nenogulēt

īstenošanai, kā arī no 2009. gada vidus

Atsevišķi eksperti ir norādījuši, ka

valstis iespējamam krīzes scenārijam ir

īsto izrāviena brīdi, kurš sācies jau tagad,

ieviešot eksportkredīta garantijas. Šis ir

pastāv iespēja atkārtoties krīzes otra-

sagatavojušās daudz labāk, jo mēs šo

un pielikt visas pūles, iesaistot sabiedrību

uzstādījums, ko VIENOTĪBA liek par pa-

jam vilnim pasaulē. Vai Latvija tam ir

posmu, kas ir konsolidācijas, taupīšanas

un uzņēmējus, lai mēs pēc iespējas vairāk

matu arī turpmākajai attīstībai – atbalsts

gatava?

posms, jau praktiski beidzam, ieejot izaug-

fokusētos uz attīstībai svarīgām lietām.

ražošanai un eksportam kā svarīgākajiem

A. Vilks: Es domāju, ka Latvija ir izdarījusi

smes posmā, kamēr citas valstis sāk spert

Attiecībā uz izglītību un sociālās jomas

faktoriem, kas Latviju ved ārā no krīzes. Un

daudz. Tas, kas izdarīts līdz šim, lai nosta-

tikai pirmos soļus. ASV gandrīz nekādus

ilgtspējību ir jāpieņem drosmīgi lēmumi,

redzam, ka rezultāti ir – ražošanas apjoma

bilizētu ekonomiku un finanšu sistēmu,

taupības soļus nav spērusi. To ir darījušas

kurus nedrīkst vilcināt.

pieaugums pērn bija 13%, šogad – 14%. Ja

patiesībā jau ir scenārijs B un C. Esam

kaimiņvalstis, to dara Lielbritānija, Īrija un

V. Dombrovskis: Attīstības modelis, ko

mēs paskatāmies ražošanas apgrozījumu,

atguvuši starptautisko investoru uzticību

daudzas citas valstis. Kā tas izpaudīsies,

esam izvēlējušies, ir piesardzīgs, taču

tad pusgadā pieaugums bijis pat 21%.

un interesi. Valsts ir prognozējama – tas

protams, ir grūti pateikt, bet tuvākie gadi

samērā drošs. Bieži vien tiek uzdoti jautā-

A. Vilks: Domāju, ka ražotājiem izde-

ir viens no pamatu pamatiem. Nav šaubu,

būs ļoti saraustīti, ar pozitīvām un nega-

jumi – kad tiks izgudrota Latvijas „Nokia”,

vies labs izrāviens. No bēdīgi zemā 8%

ka pasaulē ir noteikts naudas apjoms un

tīvām ziņām. Lielajām Rietumu ekonomi-

kad kļūsim par vienu no vadošajām valstīm

īpatsvara ekonomikā, kāds bija 2008.–

ambīcijas šo naudu ieguldīt, taču aizvien

kām ir ļoti grūti pieņemt, ka arī tām jāveic

kādā jomā? Problēma ir tā, ka valdība ne-

2009. gada mijā, tas atgriežas pie 13–14%.

vairāk sašaurinās iespējas, kur to darīt

lielas, kardinālas izmaiņas. Elastība līdz

būs tā, kas to radīs, valsts ar atbalsta ins-

Domāju, ka varētu pietuvoties 20% pāris

droši. Valstij, kurai ielikti stabili pamati, nav

šim ir bijusi vērojama tikai Austrumeiropā,

trumentiem var nodrošināt attīstību tad, ja

gadu laikā. Kā atbalsta mehānisms no

šaubu, ka arī uzņēmējdarbībai ir stabili

Lielbritānijā, Skandināvijā, Baltijā. Pārējās

šāda „Nokia” parādās. Latvijas potenciālu

Finanšu ministrijas ir tas, ka varam pie-

pamati.

valstis problēmu risināšanu tomēr atliek.

redzu tradicionālajās ražošanas nozarēs,

dāvāt stabilitāti nodokļu politikā un tālāk,

V. Dombrovskis: Latvija ir daudz gatavāka

tuvākajos gados, budžetam pildoties virs

iespējamām ekonomiskām problēmām

Vai Latvijai ir vēl kādas priekšrocības

vērtību Latvijā ražotajiem produktiem un

plānotā limita, iet uz darbaspēka nodokļu

nekā 2008.–2009. gadā, jo līdzsvara trū-

salīdzinājumā ar citām valstīm? Vai

pakalpojumiem, piemēram, nevis ekspor-

samazinājumu.

kums ekonomikā noveda pie tā, ka Latvija

mums ir A, B un C plāns?

tēt izejmateriālus, bet gatavus produktus,

bija starp valstīm, kas globālajā ekono-

V. Dombrovskis: Svarīgākais jautājums ir

kuru radīšanā ieliktas Latvijas iedzīvotāju

Kādu jūs prognozējat Latvijas IKP pie-

miskajā krīzē cieta vissmagāk. Pašlaik

konkurētspēja, kas nosaka to, cik valsts ir

un uzņēmēju zināšanas, prasmes un

augumu šim gadam?

visi šie faktori lielā mērā ir novērsti; tēlaini

gatava dažādām situācijām. Otrs faktors –

talanti.

kur nepieciešams palielināt pievienoto

Rīgā
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VIENOTĪBAS deputātu kandidāti Rīgā
Nr. 1 ĢIRTS VAldIS KRISTOVSKIS

Nr. 2 ANdRIS VIlKS

Dzimis: 1962. gadā.

Dzimis: 1963. gadā Jaunpiebalgā.

Izglītība: tiesību zinātņu maģistra grāds LU, Aizsardzības

Izglītība: Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultāte.

resursu vadības institūts Monterejā, Kalifornijā, ASV, būvin-

Nodarbošanās: finanšu ministrs.

ženieris RPI.

Iepriekšējā darba pieredze: SEB bankas padomnieks, galve-

Nodarbošanās: ārlietu ministrs, VIENOTĪBAS līdzpriekšsēdē-

nais ekonomists; Ministru prezidenta padomnieks ekonomi-

tājs, PS priekšsēdētājs.

kas un finanšu jautājumos, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas

Iepriekšējā darba pieredze: ilggadējs sabiedriskais dar-

padomnieks ekonomikas jautājumos.

binieks un politiķis, bijis Eiropas Parlamenta deputāts, aizsardzības ministrs, iekšlietu

Hobiji: pasaules un sevis izzināšana, ceļošana, sports, ģeo-

ministrs, Saeimas deputāts, Latvijas zemessardzes izveidotājs un pirmais komandieris,

grāfija, vēsture, dabaszinības.

balsojis par Latvijas Neatkarības atjaunošanas deklarāciju, Latvijas Augstākās Padomes
deputāts, Latvijas Tautas frontes Ventspils novada vadītājs.
Hobiji: literatūra, publicistika, valodas, sports – basketbols, vieglatlētika.
Moto: Politika jāveido cilvēkiem, kas tiecas pēc ideāliem un cildenuma!

Nr. 3 lOlITA ČIgāNE

Nr. 4 ANdREjS judINS

Dzimusi: 1973. gadā Ozolniekos.

Dzimis: 1970. gadā Rīgā.

Izglītība: maģistra grāds Londonas Universitātes Londonas

Izglītība: tiesību zinātņu doktors, krimināltiesību apakšno-

Ekonomikas skolā Lielbritānijā, maģistra grāds Centrāl-

zare (Dr. iur, Latvijas Policijas akadēmija), jurista kvalifikācija

eiropas universitātē Budapeštā, Ungārijā, bakalaura grāds

(Latvijas Universitāte).

Latvijas Kultūras akadēmijā.

Nodarbošanās: Sabiedriskās politikas centra „Providus”

Iepriekšējā darba pieredze: 10. Saeimas deputāte, Sabiedrī-

krimināltiesību eksperts, vadošais pētnieks; Rīgas Juridiskās

bas par atklātību „Delna” padomes priekšsēdētāja, strādā-

augstskolas viesprofesors; Tiesnešu mācību centra vies-

jusi kā misijas vadītāja vietniece, politiskā analītiķe un kampaņu finansēšanas eksperte

lektors; Valsts probācijas dienesta sertificētais izlīguma starpnieks; Latvijas Zinātnes

15 EDSO vēlēšanu novērošanas misijās, darbojusies Sabiedriskās politikas centrā

padomes eksperts juridiskās zinātnes nozarē; Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāta

„Providus”, Sorosa fondā Latvija un Radio „Brīvā Eiropa”.

ārštata eksperts tieslietu, brīvības un drošības jomā.

Hobiji: dārza un lauku darbi, riteņbraukšana, joga, kalnu slēpošana, daiļliteratūra.

Hobiji: skriešana, ceļošana, fotografēšana.

Moto: Ir jādeg par lietām, ko varu ietekmēt, tās gudri jānošķir no tām, ko nevaru ietekmēt!

Moto: Nevajag cīnīties par tīrību – vajag slaucīt!

Nr. 5 MāRTIņš REINIS SAuSIņš

Nr. 6 ANdRIS BuIķIS

Dzimis: 1947. gadā.

Dzimis: 1939. gadā Valkā.

Izglītība: bakalaurs politiskajās zinībās un ekonomijā Karl-

Izglītība: LU profesors matemātiskās modelēšanas speciali-

tonas universitātē Otavā, Kanādā; virsnieku kursi Kanādas

tātē, habilitētais matemātikas doktors, LZA akadēmiķis.

bruņotajos spēkos.

Nodarbošanās: Saeimas deputāts, Latvijas Universitātes

Nodarbošanās: nekustamie īpašumi; sabiedriskais

Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks.

darbinieks.

Iepriekšējā darba pieredze: ilggadējs LU Fizikas un mate-

Iepriekšējā darba pieredze: virsnieks Kanādas armijā – kāj-

mātikas fakultātes katedras vadītājs, lasījis lekcijas Vācijas

niekos, Kanādas federālās valdības ierēdnis, sabiedriskais darbinieks – Latviešu Na-

un Anglijas universitātēs, ap 300 zinātnisko rakstu un konferenču tēžu, ap 100 dažādu

cionālās apvienības Kanādā, Baltiešu Federācijas Kanādā un Pasaules Brīvo latviešu

populārzinātnisku rakstu un interviju autors.

apvienības bijušais priekšsēdis.

Hobiji: literatūra, jaunākie atklājumi zinātnē, darbs lauku mājās Engurē.

Hobiji: dārzniecība, veselīgs dzīvesveids, ekonomika, birža, pasaules politika, kultūras un

Moto: Necīnies ar tumsu! Iededz tumsā gaismu!

valodu apgūšana.
Moto: Pienākums un darbs!

Nr. 7 OjāRS ĒRIKS KAlNIņš

Nr. 8 RASMA KāRKlIņA

Dzimis: 1949. gadā Minhenē, bēgļu nometnē.

Dzimusi: 1946. gadā Vācijā, Mārburgā.

Izglītība: Rūzvelta Universitāte Čikāgā, ASV.

Izglītība: doktora grāds politikas zinātnē Čikāgas

Nodarbošanās: 10. Saeimas deputāts, Ārlietu komisijas

Universitātē.

priekšsēdētājs.

Nodarbošanās: Saeimas deputāte, zinātnisko projektu vadī-

Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas institūta direktors, LATO

tāja Latvijas Universitātē.

priekšsēdētājs, vēstnieks ASV un Meksikā, ministra padom-

Iepriekšējā darba pieredze: politoloģijas profesore ASV un

nieks Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un Latvijas misijā ANO;

Latvijā.

atteicies no ASV pilsonības 1991. gadā.

Hobiji: literatūra un pastaigas dabā.

Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu (komandiera) ordenis, Valsts prezidenta Pateicības raksts,

Moto: Līdzdarbojies, lai veidotu tiesisku valsti!

Ministru kabineta un Saeimas Atzinības raksti, vairāki aizsardzības ministra apbalvojumi
un piemiņas medaļa.
Hobiji: mūzika, vēsture, malkas skaldīšana un citi darbi lauku mājās Līvu krastā.
Moto: Tas, kas mani neiznīcina, mani stiprina! (F. Nīče.)
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Nr. 9 INguNA RĪBENA

Nr. 10 uĢIS ROTBERgS

Dzimusi: 1956. gadā Rīgā.

Dzimis: 1961. gadā Rīgā.

Izglītība: arhitektūras maģistra grāds un specialitāte RTU.

Izglītība: profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un orga-

Nodarbošanās: Saeimas deputāte, Saeimas Izglītības, kultū-

nizācijas vadīšanā RTU Rīgas Biznesa institūtā.

ras un zinātnes komisijas un Pieprasījumu komisijas locekle,

Nodarbošanās: Saeimas deputāts, nodibinājuma „Pasaules

valdes locekle „Ojāra Vācieša biedrībā” un biedrībā „Latvijai–

Dabas fonds” valdes loceklis, Meierovica biedrības valdes

Tibetai”, Arhitektu savienības biedre.

priekšsēdētāja vietnieks.

Iepriekšējā darba pieredze: kultūras ministre, Saeimas

Hobiji: basketbols, volejbols, kulinārija.

prezidija locekle, Rīgas 800 gadu jubilejas svinību organizētāja, Rīgas domes deputāte,

Moto: Domā plašāk!

lektore un arhitekte.
Hobiji: www.ingunaribena.lv.
Moto: Kad valstī valda taisnīgums, ir kauns būt nabagam un niecībai. Kad valstī taisnīgu-

Nr. 12 SARMĪTE VEIdE

ma nav, ir kauns būt bagātam un ievērojamam. (Konfūcijs.)

Dzimusi: 1956. gadā Rīgā.
Izglītība: ārstniecības specialitāte Rīgas Medicīnas institūtā.

Nr. 11 IlzE VIņķElE
Dzimusi: 1971. gadā Rēzeknē.
Izglītība: sabiedrības veselības maģistra grāds RSU.
Nodarbošanās: 10. Saeimas deputāte, Finanšu ministrijas
parlamentārā sekretāre.
Hobiji: lasīšana, vējadēlis, skriešana, sniegadēlis.
Moto: Esi drosmīgs! Uzņemies risku! Nekas nevar aizvietot
pieredzi!

Nr. 13 INESE KAlNIņA
Dzimusi: 1967. gadā.
Izglītība: maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija LU.
Nodarbošanās: LU lektore, SIA „Consentes” valdes locekle.
Iepriekšējā darba pieredze: izglītības un zinātnes ministra
padomniece juridiskajos jautājumos, īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās parlamentārā sekretāre,
Rīgas domes revidente, Valsts ieņēmumu dienesta galvenā nodokļu inspektore.
Hobiji: teniss, joga, kopā ar ģimeni ar velosipēdiem apceļo Latvijas skaistākās vietas,

Nodarbošanās: biedrības „Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” valdes un Sertifikācijas komisijas locekle, ģimenes ārste
Sarmītes Veides ģimenes ārstes praksē, Rīgas Stradiņa
universitātes lektore.
Iepriekšējā darba pieredze: biedrības „Latvijas Ģimenes
ārstu asociācija” prezidente, Latvijas Ārstu biedrības valdes un Ētikas komisijas locekle.
Hobiji: peldēšana un slēpošana.
Moto: Lai lēmumi būtu taisnīgi un rīcība – patiesa!

Nr. 14 SANITA STElpE
Dzimusi: 1970. gadā Rīgā.
Izglītība: sabiedrības vadības maģistrs, LU Ekonomikas un
vadības fakultāte.
Nodarbošanās: VIENOTĪBAS Saeimas frakcijas vecākā konsultante, ārlietu ministra padomniece, VIENOTĪBAS valdes
locekle.
Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Kvalitātes asociācijas
izpilddirektore, kvalitātes vadības sistēmu konsultante un auditore, VIENOTĪBAS 10. Saeimas priekšvēlēšanu biroja vadītāja.
Hobiji: ceļošana, literatūra un zīmēšana.
Moto: Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ!

ziemas mēnešos apmeklē koncertus un izrādes, īpaši sirdij tuvs ir balets.

Nr. 16 HOSAMS ABu MERI
Nr. 15 KāRlIS STRĒlIS

Izglītība: ārsta kvalifikācija gastroenteroloģijā un internajā

Dzimis: 1943. gadā, Liezēres pagastā.

Nodarbošanās: IeM valsts sekretāra ārštata padomnieks,

Izglītība: Rīgas Medicīnas institūts, ārsts, medicīnas doktors.
Nodarbošanās: Rīgas Domes deputāts, Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas vadošais pētnieks, osteorefleksoterapeits, Latvijas Basketbola savienības padomes loceklis,
Latvijas Basketbola senioru kluba valdes loceklis, BK „Dartija” valdes loceklis, Latvijas Sporta medicīnas asociācijas
veselīga dzīvesveida komisijas vadītājs, VIENOTĪBAS sporta darba grupas vadītājs,
akadēmiskās biedrības „Austrums” vecbiedrs, Pasaules un Eiropas senioru basketbola
čempions.
Iepriekšējā darba pieredze: 8. Saeimas deputāts, LSPA sporta spēļu katedras vadītājs,
LEKMI zinātniskais līdzstrādnieks.
Hobiji: basketbols, veselīgs dzīvesveids.
Moto: Kustībā vesels!

medicīnā LU, LU doktorants.
Rīgas slimnīcas „Bikur Holim”, „Veselības centra 4”, „Gastro
centra” gastroenterologs/endoskopists, Arābu kultūras centra vadītājs, Baltijas, Tuvo Austrumu un arābu valstu komercpalātas valdes loceklis.
Iepriekšējā darba pieredze: dibinājis Arābu kultūras centru un Latvijas–Libānas kultūras
biedrību, iekšlietu ministra ārštata padomnieks, MK un NVO memoranda padomes loceklis, Eiropas Labas gribas vēstnieks 2010. gadā.
Hobiji: darbība sabiedriskajās organizācijās, literatūra, ceļojumi.
Moto: Tikai saliedēta sabiedrība ar drošu skatu var raudzīties nākotnē!

Nr. 18 dAcE BAlOdE
Dzimusi: 1956. gadā Rīgā.

Nr. 17 uĢIS RESNIS
Dzimis: 1987. gadā Rīgā.
Izglītība: bakalaura grāds filozofijā LU Vēstures un filozofijas
fakultātē.
Nodarbošanās: students.
Iepriekšējā darba pieredze: Saeimas deputāta palīgs,
skolotājs Rīgas komercģimnāzijā, biedrības „Jaunie” valdes
loceklis.
Hobiji: šahs.

Izglītība: LU Filoloģijas fakultāte, Fredrikstates Žurnālistikas
institūts (Norvēģija).
Nodarbošanās: ārlietu ministra padomniece, VIENOTĪBAS
Saeimas frakcijas konsultante.
Iepriekšējā darba pieredze: aizsardzības ministra padomniece, „Pilsoniskās savienības” preses sekretāre; darbs
presē – „Kapitāls”, „Nedēļa”, RBS TV, „Rīgas Laiks”, „Diena” (SestDiena), „Atmoda”; darbs
reklāmā – „Metro Leo Burnett”; LU Sociālo zinātņu fakultātē – praktikuma vadītāja žurnālistikas studentiem (2006–2008).
Hobiji: internets, kino, ceļošana.
Moto: Brīvība ir dārgāka par zeltu!
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Nr. 19 INESE MuHKA

Nr. 20 KāRlIS lĪdAKS

Dzimusi: 1980. gadā Rīgā.

Dzimis: 1971. gadā.

Izglītība: maģistra grāds baltu filoloģijā, profesionālā baka-

Izglītība: pedagoģijas bakalaura grāds, vidusskolas angļu

laura grāds pedagoģijā, bakalaura grāds tiesību zinātnē.

valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija LU.

Nodarbošanās: Latviešu valodas aģentūrā atbild par latviešu

Nodarbošanās: militārā žurnāla „Tēvijas sargs” žurnālists,

valodu ārpus Latvijas, piedalās sociolingvistisko pētījumu

Latviešu Virsnieku apvienības biedrs, Rīgas Latviešu biedrī-

veikšanā un popularizē latviešu valodu.

bas biedrs, studentu korporācijas „Fraternitas Academica”
biedrs.

Iepriekšējā darba pieredze: Rīgas Tehniskajā koledžā mācījusi latviešu valodu un literatūru, Ētvoša Lorānda universitātē Budapeštā un Rietum-

Iepriekšējā darba pieredze: rezerves virsleitnants ar 15 gadu dienestu NBS; angļu valo-

ungārijas Universitātē Sombathejā mācījusi latviešu valodu, literatūru, folkloru un kultū-

das intensīvās mācību programmas izveidotājs aizsardzības sistēmā, 5 gadi diplomātis-

ras vēsturi ungāriem.

kajā dienestā kā militārā atašeja palīgs ASV un Kanādā.

Hobiji: izglītošana un sevis garīga pilnveidošana, kalnu slēpošana, dzīvnieki, pastaigas,

Hobiji: latviešu tautas tradīcijas, valodas, dziedāšana, ģenealoģija, ceļošana, riteņbrauk-

ēdienu gatavošana.

šana.

Moto: Svarīgākais ir nekad nepārstāt uzdot jautājumus!

Moto: Ja vēlies pārmaiņas, pats kļūsti par šīm pārmaiņām! (M.Gandijs)

Nr. 21 jāNIS BĒRzIņš

Nr. 22 jāNIS MāRTIņš zANdBERgS

Dzimis: 1974. gadā.

Dzimis: 1945. gadā Vācijā.

Izglītība: bakalaura grāds ekonomikā Santakatarinas federā-

Izglītība: bakalaura grāds matemātikā Case-Western uni-

lajā universitātē, maģistra grāds ekonomikā FCLAR/UNESP

versitātē, maģistra grāds matemātikā un bakalaura grāds

universitātē Brazīlijā, LU Politikas Zinātnes doktorants.

pedagoģijā Klīvlendas štata universitātē, ASV.

Nodarbošanās: RSU Eiropas studiju fakultātes pasniedzējs.

Nodarbošanās: Rīgas domes deputāts.

Iepriekšējā darba pieredze: Ekonomikas pasniedzējs un Re-

Iepriekšējā darba pieredze: Starptautiskās Rīgas sākumskolas dibinātājs un direktors, viesnīcas „Radi un Draugi”

ģionālās ekonomikas attīstības konsultāciju nodaļas vadītājs
UNESC universitātē Brazīlijā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pētnieks.

komercdirektors, Latviešu centra Minsterē valdes priekšsēdis, Minsteres Latviešu

Hobiji: kino, mūzika, ģimenes vēsture, makšķerēšana.

ģimnāzijas skolotājs un direktors, Klīvlendas pilsētas vidusskolas matemātikas skolotājs,

Moto: Nekas nav neiespējams, ej un dari!

daudzu trimdas pasākumu organizētājs un „Mārtiņa dziesmu grāmatas” autors.
Hobiji: slēpošana, mūzika, kora dziedāšana, filozofiska un vēsturiska satura grāmatu
lasīšana.

Nr. 23 uVIS TOMS

Nr. 24 MāRcIS gOBIņš

Dzimis: 1972. gadā.

Dzimis: 1971. gadā Somijā.

Izglītība: Biznesa augstskolas „Turība” uzņēmējdarbības va-

Izglītība: politologs (Berlīnes Brīvā Universitāte), starptautis-

dības bakalaurs, studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē.

ko un Eiropas tiesību maģistrs (Rīgas Juridiskā augstskola),

Nodarbošanās: drošības jautājumu eksperts, VIENOTĪBAS

tulks (Latvijas Universitāte).

Rīgas nodaļas priekšsēdētāja vietnieks.

Nodarbošanās: pašnodarbināts konferenču tulks.

Iepriekšējā darba pieredze: IeM inspektors, 15 gadus dar-

Iepriekšējā darba pieredze: Sabiedrības par atklātību „Del-

bojies pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecības sfērā kā

na” direktora p.i.; Rīgas Juridiskās augstskolas pasniedzējs,

struktūrvienību vadītājs, sasniegumi atzīmēti ar reklāmas festivāla „Golden Hammer”

ES Phare „twinning” projekta „Datu valsts inspekcija” ilgtermiņa padomnieka asistents,

godalgu „Zelta Āmurs”, kampaņas „Labs Serviss 2011” laureāts, VIENOTĪBAS drošības

Vācijas Tautsaimniecības pārstāvniecības Latvijā vadītāja vietnieks; Eiropas Integrācijas

programmas līdzautors.

biroja vecākais referents, departamenta direktora p.i.

Hobiji: vēsture un politika, slēpošana un riteņbraukšana.

Hobiji: atpūta ar ģimeni, sports, literatūra.

Moto: Nav problēmu, ir risināmi jautājumi!

Moto: Lai darbi runā skaļāk par vārdiem!

Nr. 25 ERVINS lABANOVSKIS

Nr. 26 IEVA MARgEVIČA

Dzimis: 1980. gadā.

Dzimusi: 1976. gadā.

Izglītība: politikas zinātnes bakalaurs LU, komunikācijas

Izglītība: doktora grāds pedagoģijā LU, apguvusi zināšanas

zinātnes maģistrs LU.

par plurilingvismu un dzimtās valodas apguvi Lincas Peda-

Nodarbošanās: biedrības „Progresīvie” valdes loceklis, Brī-

goģijas akadēmijā Austrijā, ieguvusi starpkultūru izglītību

vības un solidaritātes fonda priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas

Leipcigas Universitātē Vācijā un Spānijas Nacionālajā tālmā-

domes Uzņēmējdarbības koordinācijas centra direktors.

cības universitātē.

Iepriekšējā darba pieredze: Brīvības un solidaritātes fonda

Nodarbošanās: Latvijas Universitātes docente, Spānijas

idejas autors, Jaunatnes sociāldemokrātiskās savienības darbības atjaunotājs un

Nacionālās tālmācības universitātes viesprofesore; lasa lekcijas un vada seminārus par

vadītājs, Aizsardzības ministrijas analītiķis NATO–Krievijas attiecību un starptautisko

starpkultūru izglītību un komunikāciju Latvijā, Spānijā, Gruzijā, Vācijā.

operāciju jautājumos.

Iepriekšējā darba pieredze: Latvijas Universitātes lektore, Rīgas 53. vidusskolas Ilgstoši

Hobiji: ceļošana un fotografēšana (photoroad.lv).

slimojošo bērnu mācību centra skolotāja.

Moto: Evolucionārs revolucionārs. Dinamika, kas balstīta vērtībās, ir panākumu pamats

Hobiji: ceļošana, valodu apguve, mājdzīvnieki.

gan personīgajā, gan valsts dzīvē!

Moto: Cilvēcisko nenosaka mantiskā bagātība!
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Rīgā
Nr. 27 KRISTĪNE juČKOVIČA

Nr. 28 IVARS BANdONIS

Dzimusi: 1975. gadā, Rīgā.

Dzimis: 1986. gadā Rīgā.

Izglītība: maģistra grāds sabiedrības vadībā, iegūts LU

Izglītība: bakalaura grāds nekustamo īpašumu pārvaldībā

Ekonomikas un vadības fakultātē; bakalaura grāds, iegūts LU

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomiskajā fakul-

Fizikas un matemātikas fakultātē.

tātē; turpina studijas sabiedrības vadības maģistrantūrā

Nodarbošanās: trīs bērnu mamma, Saeimas deputāta palī-

Latvijas Universitātē, kā arī studē tiesību zinātni Juridiskajā

dze, speciāliste RPSIA „Rīgas satiksme”.

koledžā.
Nodarbošanās: SIA „RB Namnieks” izpilddirektors,

Iepriekšējā darba pieredze: bijusi Ministru prezidenta Einara
Repšes preses sekretāre, partijas „Jaunais laiks” Saeimas frakcijas vecākā konsultante,

VIENOTĪBAS Jaunatnes padomes līdzpriekšēdētājs, biedrība „Jauniešu

telekompānijā TV3 strādājusi par sabiedrisko attiecību vadītāju un ziņu aģentūrā BNS –

Rīgas dome” un „Jaunie”.

par redaktori.

Iepriekšējā darba pieredze: strādājis AS „Sadales tīkls”, SIA „IB Pluss”, Iekšlietu ministri-

Hobiji: kordziedāšana, mūzika, tekstu rakstīšana un rediģēšana, bērni un viņu talantu

jas parlamentārais sekretārs.

attīstīšana.

Hobiji: ūdensports.

Moto: Godīga valsts būs tad, kad godīgs būs katrs tās iedzīvotājs!

Moto: Mēs dzīvojam vidē, kuru paši veidojam ik dienu. No mūsu izvēlēm un darbībām ir
atkarīgs ceļš, kuru mēs iesim, un vieta, kur nonāksim. Tad veidosim valsti kopā!

Nr. 29 uldIS plūMĪTE

Nr. 30 EdgARS ENgĪzERS

Dzimis: 1975. gadā.

Dzimis: 1985. gadā.

Izglītība: pedagoģijas bakalaurs Latvijas Universitātē, spe-

Izglītība: humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē, LU,

cialitāte – baltu filoloģija vidusskolās, maģistra grāds finanšu

vēstures doktorants, LU.

vadībā Latvijas Universitātē.

Nodarbošanās: vēsturnieks, konsultants, skolotājs Rīgas

Nodarbošanās: SIA „ER Commercial Centre” valdes priekš-

14. vakara (maiņu) vidusskolā, lektors Alberta koledžā un

sēdētājs, SIA „Tensio” valdes loceklis.

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā; vēstures doktorants

Iepriekšējā darba pieredze: „Latvijas Radio” un „Latvijas Te-

LU; darbojas Daugavas Vanagu organizācijā, zemessardzē,

levīzijas” ārštata korespondents, „Jāņa Rozes apgāds” poligrāfijas speciālists, SIA „Geo-

Krimuldas novada vēstures draugu biedrībā.

star” reģionālais menedžeris.

Iepriekšējā darba pieredze: vēsturnieks Rīgas pašvaldībā, restaurators Latvijas Nacio-

Hobiji: tautsaimniecības projektu realizēšana, patīk uzņemties vadību un koordinēt uzņē-

nālajā vēstures muzejā, muzejpedagogs Okupācijas muzejā; ilggadējs sabiedriskais

mējdarbības projektus, volejbols, dejošana.

darbinieks, politiskais komentētājs; darbojies LU Studentu padomē.

Moto: Vienalga, kā ir šodien, bet rīt jāstrādā uz pozitīvu mērķi!

Hobiji: filozofija, literatūra, publicistika, jauniešu projekti.
Moto: Viss ir izdarāms!

Nr. 31 juRIS plĒSuMS

Nr. 32 VAldIS šAKARS

Dzimis: 1936. gadā.

Dzimis: 1959. gadā Valkā.

Izglītība: lauksaimniecības un praktiskās ekonomikas

Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku

maģistrs Viskonsinas universitātē, bakalaurs, specialitā-

inženieru fakultāte, hidroinženierzinātne.

te – agronomija, lopkopība, agrārā ekonomika Minesotas

Nodarbošanās: valsts pētījumu programmu uzraudzības pa-

universitātē.

domes loceklis; SIA „Enerģija Tev” valdes loceklis, SIA „Ener-

Nodarbošanās: lauksaimniecības un zinātniskais

gotaupošas tehnoloģijas un sistēmas” tehniskais direktors.

konsultants.

Iepriekšējā darba pieredze: vairāk nekā 15 gadu pieredze,

Hobiji: literatūra, vēsture, golfs, opera.

darbojoties atjaunojamo energoresursu jomā; kompetences jomas – atjaunojamo ener-

Moto: Dalīties savās zināšanās un palīdzēt savai tautai!

goresursu tehnoloģijas, vides politikas jautājumi.
Hobiji: kalnu slēpošana, zemūdens peldēšana.
Moto: Saglabāt un attīstīt Latviju kā zaļāko valsti pasaulē, lai mūsu nākamajām paaudzēm būtu ekoloģiski tīra un nepiesārņota dzīves vide. Domāsim zaļi un videi draudzīgi,
tad arī dzīvosim zaļi!

Nr. 33 VEIKO SpOlĪTIS

VIENOTĪBAS notikumu kalendārs Rīgā

Dzimis: 1971. gadā Rīgā.

31. augusts Ilze Viņķele, Andris Vilks piedalās diskusijā „Komunālo maksājumu parādi – problēmas un risinājumi” plkst. 14.00 Finanšu ministrijā

Izglītība: doktora disertācija tiks iesniegta promocijas padomei Helsinku Universitātes valsts zinātņu faultātē 2011. gada
rudenī; maģistra grāds vēsturē Ženēvas Universitātē un
bakalaura grāds politoloģijā Tartu Universitātē.
Nodarbošanās: Aizsardzības ministrijas parlamentārais
sekretārs, RSU Eiropas studiju fakultātes lektors, Vēlēšanu
reformu biedrības valdes loceklis, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks.
Iepriekšējā darba pieredze: Pilsoniskās izglītības projekta Baltijas valstu biroja vadītājs.
Hobiji: literatūra latviešu, igauņu, somu, angļu un franču valodā, ceļošana, riteņbraukšana
un slēpošana.
Moto: Parlamenta ārkārtas vēlēšanas? Beidzot jāpiedalās!

5. septembris Andrejs Judins, Rasma Kārkliņa, Lolita Čigāne piedalās diskusijā „Tiesiskums un 10. Saeima” plkst. 16.00 „Satori” grāmatnīcā
14. septembris Sarmīte Ēlerte, Edgars Engīzers, Jānis Mārtiņš Zandbergs,
Inguna Rībena, Veiko Spolītis piedalās diskusijā „Kultūra un izglītība’’ plkst. 16.00
ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28
11. septembris plkst. 12.00-17.00 Šķērsielā „Šķērsielas svētkos” VIENOTĪBAS
deputātu kandidātu tikšanās ar Šķērsielas un apkārtējo rajonu iedzīvotājiem
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00-19.00 deputātu kandidāti tiekas ar
iedzīvotājiem VIENOTĪBAS birojā

viedoklis

VIENOTĪBA 2011 SEPTEMBRIS
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Jāizlīdzina samaksa par medicīnas pakalpojumiem

FOTO: Saeimas arhīvs

Ingrīda Circene,

sadali, samaksa par vie-

pašlaik notiek politisko cīņu imitācija, jo

invaliditātes, kas ir iedzīvotāju interesēs.

nāda līmeņa medicīnas

cīnīties nav nepieciešams – uzsveru, ka

Uzskatu, ka jāakcentē ģimenes ārstu

pakalpojumiem ir jāizlīdzi-

pašreiz veselības aprūpes jomā netiek

ilglaicīgākas pieejamības nepieciešamība,

na. Valstī nav vienotas

prasīta nekāda konsolidācija vai samazi-

lai praksēs būtu iespējama ambulatori

sistēmas, kādā apmaksāt

nājumi, bet gan naudas efektīva izlieto-

ārstējamo pacientu atsijāšana no tādiem,

izdevumus par pacientu

šana iedzīvotāju interesēs, turklāt nupat

kam tiešām nepieciešama stacionēšana.

aprūpi: budžeta dalītāju

papildus piešķirti 6,66 miljoni latu. Jebkurš

Nopietni jāstrādā pie tā, lai ģimenes ārsti

piešķirtais finansējums ir

samazinājums ir tikai politiskas spēles:

vai viņu prakšu darbinieki pacientiem būtu

nevienlīdzīgs. Piemēram,

tālākā naudas sadale ir politiski atbildī-

pieejami astoņas stundas dienā.

salīdzinot divas viena

gās personas – veselības ministra Jura

Joprojām ar abām kājām „klibo” e-vese-

līmeņa neatliekamās

Bārzdiņa rokās. Partiju apvienība ZZS, kurā

lības ieviešana, kurā tiek izstrādātas trīs

medicīniskās palīdzības

ietilpst arī „Liepājas partija”, kuras pār-

atsevišķas programmas; joprojām pastāv

sniedzējas – lokālās

stāvis ir veselības ministrs J. Bārzdiņš, ir

draudi par to nesavietojamību.

slimnīcas Preiļos un

politiski atbildīga par veselības pieejamību

Savukārt, ja būtu ieviesta Veselības mi-

Kuldīgā: Preiļos par vienu

Latvijas iedzīvotājiem. 6,66 miljoni latu ot-

nistrijas noraidītā koncepcija par nodokļu

hospitalizētu pacientu

rajam pusgadam ir piešķirti, un šīs naudas

sasaisti ar plānveida palīdzību līdzīgi kā

piešķirts 221, bet Kuldī-

sadalījums bija J. Bārzdiņa pārziņā.

Igaunijā, visticamāk, nauda netiktu novir-

gā – tikai 93 lati. Šāds

Runājot par veselības aprūpi kopumā,

zīta Latvijā nedzīvojošiem un nodokļus

nevienlīdzīgs dalījums

pamata virzieni mūsu valstī vienmēr ir

nemaksājošiem iedzīvotājiem.

rada spriedzi mediķu vidū

bijuši un būs pieejamība un kvalitāte, taču

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

un tracina arī apkārtējos

vērojams, ka pieaug tādu pacientu skaits,

ir vēl papildus piedāvājis piešķirt naudu

iedzīvotājus, potenci-

kam nepieciešama neatliekamā medicī-

budžeta grozījumos rudenī – 6,1 miljonu.

ālos pacientus – un tikai

niskā palīdzība. Piedāvājums brīvprātīgi

Bārzdiņa kungam skaidri jāsaskata, kur šī

Veselības ministrija ir par

ieviest ģimenes ārstu kvalitātes pro-

nauda nepieciešama. Ar pašreizējo darbī-

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko

to atbildīga.

grammu ir uzlūkojams kā diskutējams, jo

bu ministrs, visticamāk, panāks efektu, ka

lietu komisijas priekšsēdētāja

Uzņemoties amatu jebkurā politiskā

tikai 10% ir izteikuši vēlmi darba kvalitātes

pagaidām vēl Latvijā strādājošie mediķi

līmenī, ir jāuzņemas arī politiska atbildība

uzlabošanai. Šī prasība ir jāievieš visiem.

pieņems lēmumu emigrēt, jo var šķist, ka

Lai novērstu pēdējā laikā plašumā vērsu-

par šiem pienākumiem. Gala lēmumus

Vienlaikus joprojām kvalitātes rādītājos

naudu saņem vienīgi izredzētie – joprojām

šos medicīnas, konkrēti – reģionu slimnīcu

par valsts piešķirtā budžeta izlietojumu

nav pietiekami izvērtēts darba rezul-

ir attieksme, ka veselības aprūpe nepiecie-

darbinieku protestus pret finansējuma

uzņemas konkrētās nozares ministrs, bet

tāts – hroniskās slimības un novēršamās

šama vien lielpilsētās.

Nākotnē – lielas un atbildīgas partijas
Ingmārs Čaklais,

Startējot vēlēšanās, mēs

esošajā. Ja kļūdīsies partija kopumā – tā

10. Saeimas deputāts

definējām, kurp gribam iet,

saņems „vērtējumu” vēlēšanās un būs

jo uzskatījām – Latvija gājusi

spiesta darboties opozīcijā.

10. Saeimas vēlēšanas bija pirmās, kurās

nepareizi. Lai novērstu valsts

Latvijas mērogā stratēģiskais mērķis ir

nestartēja jauns politiskais spēks, tādēļ

izlaupīšanas sekas, pastāv

trīs vai četras partijas – lielas un atbildīgas

partijām nevajadzēja solīt brīnumus, lai

tikai divas iespējas: aizņem-

organizācijas, kas strādā ilgtspējīgi un

pārspētu kārtējo baltā zirgā jājēju.

ties vairāk un pēc tam neatdot

saskaņā ar savām politiskajām program-

Mūsu sabiedrības lielākā kļūda – no poli-

vai – pārtraukt aizņemšanos un

mām. Uzskatu, ka VIENOTĪBA, Zatlera

tiķiem netiek prasīta ilgtermiņa atbildība.

notērēto pamazām atdot. Uz to

partija un „Visu Latvijai!” ir viena spektra

Viņi startē vēlēšanās ar sajūtu, ka, ilgākais,

mēs vedam, jo – lai valstij būtu

partijas, kurām nav būtisku ideoloģisku

pēc trim sasaukumiem nāks cits politis-

nākotne, mums jāspēj nopelnīt,

pretrunu, tāpēc tām jātuvinās.

kais spēks, un tas rada neticību spējai

vienlaikus uzturot gan vecāko,

Vai spēsim pārkāpt pāri personīgajām in-

paveikt ko ilgtspējīgu. Tautas partija ilgus

gan jaunāko paaudzi.

teresēm kopīgā labuma vārdā? „Saskaņas

gadus darbojās kā milzīga, resursiem un

Ja partija ir liela, tajā pastāv

centra” pozīciju nostiprināšanos neveicina

personālijām bagāta politiskā organizācija,

dažādi viedokļi, bet galīgos

tikai Krievijas drošā aizmugure, bet galve-

bet kad ar tiesas lēmumu jāatmaksā mil-

lēmumus nosaka vairākums.

nokārt tā saucamo latviešu partiju nespēja

jons, šis „milzis“ klusi pazūd. Atkal neviena

Savukārt mazākumam ir izvē-

vienoties.

atbildīgā.

le – samierināties vai turpināt

Ja sabiedrība to pieprasīs, nevajadzēs

Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās skaidri

cīnīties, lai pārliecinātu vairāku-

atkal un atkal runāt par citu vēlēšanu

iezīmējas cerība uz politiķu „apbižotā“ biju-

mu. Tieši tā mēs darbojamies –

sistēmu un tautas vēlētu prezidentu kā

esam demokrātiska partija,

vienīgo glābiņu. Pēdējo esmu gatavs atbal-

tāpēc pārliecināšanas ceļš ir

stīt, ja vien varam vienoties par pienākumu

šā valsts prezidenta jaunizveidoto partiju,

FOTO: Ieva Čīka/LETA

kuras veidošanas process ir sasteigts un
politiski nedabisks, jo nenotiek domubied-

Jebkuras partijas pamatā ir ideoloģija.

garš; tikai totalitārismā viss notiek ātri.

un atbildības sadali atbilstoši 21. gadsimta

ru pulcēšana; tās centrā vajadzētu būt

VIENOTĪBĀ tā balstās uz „Jaunā laika”,

Tomēr, ja izrādīsies, ka pieņemtais lēmums

un Latvijas vajadzībām. Tikai tad katras

politiskai idejai, bet pašlaik izskatās, ka uz

„Pilsoniskās savienības” un „Sabiedrības

nebūs pareizs, automātiski netiks dibināta

vēlēšanas nepārvērtīsies kārtējā

jauno partiju skrien visi, kam nav slinkums.

citai politikai” iezīmētajiem pamatiem.

jauna partija, bet mainīsies spēku samērs

eksperimentā.
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Dombrovska plāns

Attīstība nacionālajai ražošanai
L

atvijas nacionālie uzņēmumi, īpaši

arī nākotnē piesaistot papildu finansēju-

ražojošie un eksportējošie, ir tie, kas

mu. Iecerēts, ka attīstības banka sniegs

gatavi attīstīties un radīt tūkstošiem jau-

uzņēmējiem dažāda profila atbalstu – ļoti

nu darbvietu kvalificētam darbaspēkam.

nozīmīgās investīcijas pašu kapitālā, eks-

VID dati liecina, ka šī gada pirmajā pusē

porta apdrošināšanu, kredītgarantijas.

Latvijā klāt nākušas 30 000 jaunas darb-

Valda Dombrovska plānā stabilai Latvijas

vietas; uzņēmējiem nozarēs, kurās Latvija

attīstībai paredzēts, ka jau 2012. gadā

ir starptautiski konkurētspējīga – tādās

attīstības bankā investīcijām ražošanā

kā kokrūpniecība, metālapstrāde –,

būs pieejami ilgtermiņa un zemu pro-

ir jau gatavi jauni plāni savas darbības

centu kredīti līdz 520 miljoniem latu no

paplašināšanai.

valsts un ES fondiem. Lai jaunās finanšu

Lai nostiprinātu struktūras maiņu ekono-

institūcijas darbībā tiktu ievēroti visi

mikā – no iekšējā patēriņa uz eksportu –,

labas pārvaldības un atklātības principi,

valstij ir jābūt nacionālo uzņēmumu sa-

tādējādi sasniedzot mērķi – reāli atbalstīt

biedrotajam, jāsniedz tiem viss iespēja-

nacionālo uzņēmējdarbību –, valdība ir

mais atbalsts, tostarp finansiāls. Valdība

analizējusi un pārņēmusi Somijas un Vā-

pašlaik konsekventi virzās uz vienotas

cijas pieredzi līdzīgu attīstības banku vei-

finanšu institūcijas – attīstības ban-

došanā. Attīstības bankas izveidi Latvijā

kas – izveidi, apvienojot esošos finanšu

par prioritāru atzinis arī Valsts prezidents

atbalsta instrumentus, tostarp Latvijas
Garantiju aģentūras, Lauku attīstības
fonda, Vides atbalsta fonda resursus, kā

Valdis Dombrovskis apmeklē koksnes granulu ražošanas uzņēmumu
„New Fuels” Rēzeknes rajonā. FOTO: MK arhīvs

Andris Bērziņš, kurš aicina nekavēties ar
bankas stratēģiju, lai tā nākamgad varētu
pilnvērtīgi sākt darboties.

70 miljoni latu biznesa uzsācējiem
J

aunas iespējas jauniem uzņēmī-

Vienlaikus jaunās programmas mērķi ir

„Uzņēmīguma programma” turpinās jau

ma nodoklis darbojas kā instruments gan

giem un idejām bagātiem Latvijas

plašāki par finansējuma piešķiršanu –

veiksmīgi ieviesto iniciatīvu par īpašu

uzņēmējdarbības aktivitātes veicināša-

iedzīvotājiem – ar šādu nolūku tiek

tās ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi

valsts politiku pašnodarbināto personu,

nai, gan ēnu ekonomikas mazināšanai.

gatavota „Uzņēmīguma programma”,

izglītības programmām, lai jau skolas

individuālo komersantu atbalstam. Kopš

Radot uzņēmējiem labvēlīgu vidi, tostarp

kuras būtība ir sniegt finansiālu atbalstu

solā bērni varētu apgūt uzņēmējdarbības

2010. gada septembra, kad tika ieviests

nodokļu politiku, Latvijas mērķis ir tu-

uzņēmējdarbības uzsākšanai. Program-

pamatus – tādējādi Latvijas iedzīvotājos

mikrouzņēmumu nodoklis, reģistrēti vai-

vākajos gados savu reitingu Pasaules

mas uzdevums ir nākamajos trijos gados

laikus tiktu ieaudzināts „uzņēmēja gēns”.

rāk nekā 14 000 tā maksātāju – tie galve-

Bankas „Doing Business” indeksā uzlabot

panākt Latvijā reģistrētu uzņēmumu

Nozīmīga programmas sastāvdaļa būs

nokārt ir uzņēmīgi cilvēki, kas atzinuši par

tiktāl, lai iekļūtu pasaules top 20 valstu

skaita pieaugumu par 20 tūkstošiem,

priekšlikumi bezdarbnieku iesaistīšanai

labām un izmantojuši valsts īstenotās

vidū. Pašlaik pasaules rangā Latvija ir

tam piešķirot līdz 70 miljoniem latu, kas

darba tirgū – arī bez darba palikušo cilvē-

atbalsta politikas iespējas, iesaistījušies

24. vietā, bet Eiropas mērogā mēs esam

jaunajiem uzņēmējiem būtu pieejami kā

ku apmācības programmās daudz lielākai

uzņēmējdarbībā, realizējuši savu indivi-

3. vietā, apsteidzot tādas lielvalstis, kā,

atbalsta finansējums vai aizdevums no

lomai jābūt tādām studijām, kas motivē

duālo biznesa ideju un radījuši darba vidi

piemēram, Vācija un Francija.

attīstības bankas.

cilvēkus veidot savu uzņēmumu.

gan sev, gan apkārtējiem. Mikrouzņēmu-

Līdz ar ekonomikas izaugsmi uzlabojas situācija darba tirgū
18. augustā publiskotie Centrālās
statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka līdz ar ekonomikas izaugsmi
situācija darba tirgū turpina uzlaboties. „Nodarbināto skaits aug
straujāk, nekā tika prognozēts. Šā
gada otrajā ceturksnī nodarbināto
iedzīvotāju skaits ir palielinājies līdz
966,5 tūkstošiem. Tas ir 2,4% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un 3,3% pieaugums
salīdzinājumā ar pagājušā gada
attiecīgo ceturksni. Ja strādājošo
skaita pieaugumu pret iepriekšējo ceturksni lielā mērā noteikusi

tradicionāli augstāka nodarbinātība
vasaras sezonā, tad kāpums pret
pagājušā gada otro ceturksni jau
atspoguļo ekonomiskās aktivitātes
pieaugumu un pēdējos ceturkšņos
vērojamo IKP izaugsmi,” norāda
finanšu ministrs Andris Vilks.
Vienlaikus ar strādājošo skaita
pieaugumu pēdējā laikā notikušas
arī būtiskas izmaiņas nodarbinātības struktūrā, kad salīdzinājumā ar
„treknajiem gadiem” krasi samazinājies būvniecībā strādājošo skaits,
atbrīvojot resursus citām nozarēm,
tostarp apstrādes rūpniecībai, kas

iepriekš smagi cieta no darbaspēka
trūkuma. Šā gada pirmajā ceturksnī būvniecībā strādāja par 62,5
tūkstošiem jeb gandrīz 50% mazāk
cilvēku nekā 2008. gada pirmajā
ceturksnī, jūtami samazinājies
arī valsts pārvaldē un aizsardzībā
nodarbināto skaits – gandrīz par
30% trīs gadu laikā. Savukārt tādās
nozarēs kā lauksaimniecība un
izglītība nodarbināto skaits pieaug,
pēdējā gada laikā lēnām palielinās
arī apstrādes rūpniecībā strādājošo skaits, nodrošinot pašreizējo
rūpniecības kāpumu galvenokārt uz

produktivitātes pieauguma rēķina.
Līdz ar pēdējo gadu izmaiņām
Latvijas nodarbinātības struktūra
ir nedaudz pietuvojusies Eiropas
Savienības kopējiem rādītājiem.
Būvniecībā strādājošo īpatsvars,
kas iepriekš būtiski pārsniedza
ES vidējo līmeni, tagad jau ir aptuveni tāds pats kā citās ES valstīs.
Salīdzinoši liels iedzīvotāju skaits
Latvijā ir nodarbināts transporta
sektorā, kas arī saprotams, ņemot
vērā tranzītam izdevīgo Latvijas
ģeogrāfisko situāciju.
Avots: LR Finanšu ministrija
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VIENOTĪBA – par taisnīgu Eiropas
lauksaimniecības politiku
E

iropas Savienības (ES)

Latvijas zemniekiem
vissvarīgākais ir drīzāka
taisnīgas konkurences
atjaunošana

daudzgadu budžets

2014.–2020. gadam un Latvijas pozīcijas aizstāvēšana
šā budžeta sakarā ir viens no
svarīgākajiem uzdevumiem.
Viena no vadošajām struktūrām sarunu vešanā par ES
daudzgadu budžetu ir Ārlietu
ministrija, un šīs sarunas notiek
vairākos līmeņos: politiskajā,
diplomātiskajā un ekspertu

uzsvērusi tūlītēju

jas priekšlikums nevar apmierināt Latviju,

līmenī. Līdz šā gada beigām

tiešmaksājumu

jau uzsvērusi arī VIENOTĪBAS Eiropas Par-

norisināsies posms, kurā Eiro-

izlīdzināšanu bez

lamenta deputāte Sandra Kalniete, savā

pas Komisija detalizēti skaidro

pārejas perioda

vēstulē ES lauksaimniecības komisāram

savus budžeta priekšlikumus

noteikšanas.

D. Čološam norādot, ka neviens Eiropas

Tāpat Latvija

zemnieks nedrīkstētu saņemt mazāk kā

atbalsta minimālā

80% un ne vairāk kā 120% no vidējā mak-

un maksimālā

sājuma Eiropā. Tikai tā iespējams panākt

un dalībvalstīm ir iespēja
noskaidrot trūkstošo informā-

2011. gada 12. aprīlī vairāk nekā 100 zemnieki īpašā akcijā
pie Ministru kabineta ēkas pateicās valdībai par atbalstu
piensaimniecības nozarei. FOTO: MK arvīvs

ciju, lai precīzāk pozicionētos
nacionālā līmenī.

V. Dombrovska vadītā Latvijas valdība jau ir

līmeņa noteikšanu, lai maksājumi sama-

taisnīgumu tiešmaksājumu piešķiršanā.

Eiropas Savienības atbalsts zemnie-

skaidri formulējusi savu nostāju, ka mums

zinātos valstīm, kam tie krietni pārsniedz

Sagaidāms, ka sarunas par tiešmaksāju-

kiem un laukiem sastāv no divām lielām

nav pieņemams sākotnēji piedāvātais tie-

ES vidējo rādītāju,” uzsver ārlietu ministrs

miem nebūs vieglas. No vienas puses, tās

daļām: tiešmaksājumi zemniekiem par

šo maksājumu izlīdzināšanas priekšlikums

Ģirts Valdis Kristovskis un VIENOTĪBAS

apgrūtinās bažas, ka daudzgadu budžets

apsaimniekoto platību un ieguldījumi lauku

un ka tas neatbilst 2008. gadā Eiropado-

līdzpriekšsēdētājs. Kā zināms, tiešmaksā-

ekonomiskās krīzes dēļ var tikt samazi-

attīstības programmās un projektos (no

mē nolemtajam par to, ka ES ir nepiecie-

jumu apjomu no ES fondiem mēs vēla-

nāts salīdzinājumā ar šī brīža projektu, no

saimniecību modernizēšanas līdz lauku

šams nodrošināt godīgus konkurences

mies palielināt līdz 200 eiro par hektāru.

otras puses, sarunās ikviena valsts aizstāv

nodarbinātības daudzveidīgošanai).

nosacījumus visu dalībvalstu lauksaimnie-

Kristovskis šajā jautājumā jau runājis ar ES

savas intereses.

Latvijas zemniekiem vissvarīgākais ir drī-

kiem un ilgtspējīgu lauksaimniecību visā

prezidējošās valsts Polijas ārlietu ministru,

Tuvākajos mēnešos sagaidāmi arī izvērs-

zāka taisnīgas konkurences atjaunošana.

Eiropas Savienībā.

kā arī ES budžeta komisāru J. Levandovski.

tāki Eiropas Komisijas tiesību akti Kopējās

Tas nozīmē, ka jāpanāk: 1) milzīgās atbal-

„Līdztekus Kohēzijas politikas finansēju-

Ar Latvijas pozīciju ārlietu ministrs iepazīs-

lauksaimniecības politikas jomā, kuros,

sta atšķirības izlīdzināšana; 2) atbalsta

mam galvenā Latvijas interese ir lauksaim-

tinājis arī Dānijas pusi, jo, kā zināms, Dānija

visticamāk, būs detalizētāka informācija

maksājumu noteikšana nevis pēc vēsturis-

niecības tiešmaksājumu godīgāka un tais-

uzsāks prezidentūru nākamā gada janvārī.

un aprēķini. Tas iezīmēs jaunu posmu cīņā

kiem, bet gan objektīviem kritērijiem.

nīgāka sadale starp dalībvalstīm. Latvija ir

To, ka pašlaik piedāvātais Eiropas Komisi-

par Latvijas interešu ievērošanu.

Cenu stabilitātes plānošanas pasākumi
valsts konkurētspējas saglabāšanai
L

ai nodrošinātu savlaicīgu cenu sta-

plānošanu un pasākumiem valsts konku-

efektīvi absorbēt šos naudas līdzekļus,

šanas plānu, var secināt, ka lielākā daļa no

bilitātes plānošanu, Finanšu minis-

rētspējas saglabāšanai”, iekļaujot pašrei-

kas izraisīja ekonomikas pārkaršanu un

pasākumiem bija vērsti uz pieprasījuma

trijā šī gada jūnijā tika izveidota augsta

zējās situācijas novērtējumu attiecībā uz

attiecīgi arī strauju patēriņa cenu

inflācijas ierobežošanu (piemēram, iero-

līmeņa darba grupa, kuras uzdevums bija,

cenu izmaiņām, iepriekš ieviesto inflāciju

kāpumu.

bežot nekustamā īpašuma tirdzniecību),

balstoties uz ekspertu sniegto informāci-

samazinošo pasākumu efektivitātes un

Šobrīd pieprasījuma inflāciju radošie

kas šī brīža apstākļos vairs nav aktuāli.

ju, izvērtēt 2007. gada Ministru kabineta

lietderības novērtējumu.

faktori darbojas pretēji – kreditēšanas

Šī brīža situācijā aktuālie pasākumi, kas

protokollēmumā „Ziņojums par patēriņa

Inflāciju izraisošie faktori 2010.–

apjoms ir būtiski samazinājies, un valdība

minēti inflācijas samazināšanas plānā

cenu inflācijas attīstības un samazinā-

2011. gadā būtiski atšķiras no tiem, kas

veic budžeta izdevumus ierobežojošus

un kas tika iekļauti arī kā priekšlikumi

šanas priekšlikumiem” un citos attīstī-

veidoja straujo cenu kāpumu 2007.–

pasākumus, kas teorētiski rada inflāciju

turpmākai rīcībai, ir fiskālās politikas pa-

bas plānošanas dokumentos noteikto

2008. gadā. Pirms finanšu krīzes bija

samazinošu efektu. Būtiskāko inflācijas

sākumi, kā arī strukturālā bezdarba riska

pasākumu inflācijas samazināšanas jomā

vērojams ļoti straujš privātā sektora kre-

daļu šobrīd veido piedāvājuma inflācija,

un citu darba algu noteikšanas mehā-

efektivitāti un lietderību.

ditēšanas pieaugums, kā rezultātā liels

kas ir saistīta ar ražotāju izmaksu, tostarp

nismu ietekmējošo faktoru mazināšana,

Izpildot valdības doto uzdevumu, darba

naudas apjoms novirzījās uz nekustamā

izejvielu un energoresursu cenu, kāpumu

tostarp veicinot bezdarbnieku aktivizāciju

grupa ir sagatavojusi jaunu informatīvo

īpašuma tirgu un neeksportējamos preču

pasaulē, kā arī nodokļu sloga izmaiņas.

un prasmju pilnveidošanu, lai stiprinātu

ziņojumu „Ziņojums par cenu stabilitātes

sektoros. Tautsaimniecība nespēja pilnībā

Izvērtējot 2007. gada inflācijas samazinā-

Latvijas darba tirgus piedāvājuma pusi.
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jaunieši

Reformas iekšlietu sistēmā
Ivars Bandonis,

apmērs IeM dienējošiem ir nepietiekams,

amatpersonas pārzina jaunākos normatī-

VIENOTĪBAS Jauniešu padomes

kas savukārt veicina augstu korupcijas

vo aktu grozījumus, procesuālās darbības

līdzpriekšsēdētājs, VIENOTĪBAS

risku iestādēs.

un iestādē ir skaidri kritēriji amatpersonu

deputāta kandidāts Rīgā

IeM sistēmā dienējošiem ir jābūt skaidrai

paaugstināšanai. Katram ir jāzina, ko un kā

motivācijas sistēmai, kas neaprobežojas

dēļ viņš dara.

iena no būtiskākajām valsts funkci-

tikai ar finansiālu atbalstu. Jāapzinās,

Tikai īstenojot kompleksus uzlabojumus

jām ir sabiedriskās kārtības un dro-

ka līdzekļu ieguldīšana iekšlietu sistē-

sistēmā un pastāvīgi monitorējot iestāžu

šības nostiprināšana. Šo uzdevumu veic

mas darbinieku motivēšanā nav līdzekļu

progresu, ir iespējams runāt par tālāku

Iekšlietu ministrija (IeM). Pašlaik ministrijā

nelietderīga izmantošana. Tā ir absolūti

dienējošo amatpersonu samazinājumu.

dien 14 000 amatpersonu. Valsts policijā

nepieciešama, pieprasot no IeM jaunākās

Reforma nav darbinieku atlaišana, darbu

(VP) – 8000, Valsts ugunsdzēsības un

publiskās pārvaldības tendences – uz

sadalot starp atlikušajiem, kuri jau tā ir

glābšanas dienestā – 3200, Valsts robež-

iedzīvotāju interesēm orientēts darbs,

pārslogoti. Reforma ir uz attīstību un pro-

sardzē – 2700. No 2008. līdz 2011. gadam

augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte,

gresu vērsta darbība, nevis kas tāds, kas

IeM reformu, funkciju optimizācijas un

augts motivācijas līmenis iestādē.

sistēmu padara smagnējāku.

pārdales rezultātā savus budžeta tēriņus ir

Nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu,

IeM jāpanāk, ka dienējošie lepojas ar

ir jāceļ kvalitātes latiņa. VP amatperso-

viņiem uzticētajiem pienākumiem un

nām nepieciešams ieviest periodisku

iestādi, kurā tie strādā, no vienas puses,

V

samazinājusi par 34% un dienējošo skaitu

FOTO: IMAGINE

par 25%.  
Apzinoties iepriekš minētos faktus, turpi-

jīgs atalgojums. Kā nekā tās ir amatperso-

eksamināciju ar mērķi celt amatperso-

un sabiedrība uzticas, respektē un lepojas

nāt reformēt bez līdzekļu investēšanas ir

nas, kuras ikdienā fiksē un izmeklē nozie-

nu profesionālo kvalifikāciju, kas tālāk

ar iekšlietu sistēmu un tajā strādājošiem

nelietderīgi un pat neiespējami. Pieprasot

dzīgus nodarījumus, strādā ar cietušajiem,

kalpo par pamatu amatpersonas karjeras

cilvēkiem, no otras puses.

augstu kvalifikāciju un profesionalitāti,

rūpējas par kārtību ielās un pilda citas

izaugsmei. Tādējādi tiks nodrošināts, ka

Pilnā raksta versija:

Valsts policijā ir jānodrošina konkurētspē-

ministrijas funkcijas. Pašlaik atalgojuma

kārtībnieki, inspektori, izmeklētāji un citas

www.bandonis.blogspot.com

Jaunieši par stiprāku demokrātiju
Saistībā ar Starptautisko jaunatnes dienu

ārzemēm, zema izglītības kvalitāte.

jaunieši aicina katram pašam būt aktīvā-

VIENOTĪBAS jaunatnes organizācija veica

Tomēr anketās bieži tiek uzsvērts arī

kam sabiedrības loceklim.

aptauju, lai noskaidrotu vienaudžu skatīju-

valdošais skeptiskums pret līdzdalību

mu uz Latvijā notiekošo. Apatujā piedalījās

veicinošām iniciatīvām – jā, mēs labi apzi-

Paldies par atsaucību! Jūsu viedoklis

vairāk nekā 150 jauniešu vecumā no 16 līdz

nāmies problēmas, bet nevar nepamanīt

mums ir svarīgs!

25 gadiem.

neadekvāto attieksmi, pat aizspriedumus

Pievienojies mums, rakstot uz

Pēc aptaujas var secināt, ka jauniešiem

pret cilvēkiem, kuri grib rīkoties. Sapro-

vjo@vienotība.lv vai zvanot: 67280351.

ir dziļa izpratne par notikumiem valstī un

tams, ka sabiedrības demokrātisko vērtību

problēmām, kas skar sabiedrību. Viņu no-

stiprināšana neatrisinās visas problē-

saukto problēmu augšgalā ir jautājumi, kas

mas uzreiz, tomēr līdzdalība ir galvenais

satrauc visu Latvijas sabiedrību: ekonomi-

priekšnoteikums, lai valsts attīstība notiktu

ka, korupcija, jaunu cilvēku aizplūšana uz

atbilstoši sabiedrības interesēm. Tādēļ

Gaidām ciemos
VIENOTĪBAS birojā!
23. augusts–1. septembris – izstāde

Krišjānis Bušs,
VIENOTĪBAS Jauniešu padome,
VIENOTĪBAS deputāta kandidāts
Zemgalē Nr. 11

Molotova–Ribentropa pakta un Baltijas
ceļa gadadienas piemiņai.
1. septembrī – VIENOTĪBAS birojā
bērni gatavos burtnīcas, lina somas un
veidos savu mākslas darbu
līdzņemšanai.
nakts no 10. uz 11. septembri – „Baltā
nakts 2011”.
20. septembrī no 11.00 līdz 14.00
norisināsies Donoru diena.
trešdienās plkst. 18 – VIENOTĪBAS

Noslēgusies Mentoringa programma jaunajiem uzņēmējiem
Augusta nogalē noslēgusies jau
trešā Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras rīkotā Mentoringa programma jaunajiem
uzņēmējiem. Tās ietvaros jaunie
uzņēmumi sešus mēnešus
saņēma pieredzējušu kolēģu –
uzņēmumu vadītāju un augsta
līmeņa speciālistu – konsultācijas un palīdzību biznesa attīstīšanā un problēmu risināšanā.
Mentoringa programmas noslēguma pasākumā piedalījās
gan dalībnieki – jaunie uzņēmumi, gan to mentori, un ikvienam

bija iespēja uzzināt, kā noritējusi
sadarbība, kādas atziņas programmas dalībniekiem tās gaitā
radušās un kā biznesa iesācēji
vērtē iespēju konsultēties ar
pieredzējušajiem kolēģiem.
Vienlaikus pasākuma gaitā savā
ražošanas, investoru piesaistes
un starptautiskās sadarbības
veidošanas pieredzē dalījās
vairāki labi zināmi, kā arī biznesu
nesen uzsākuši uzņēmēji, kuri
kopējā Latvijas uzņēmējdarbības vidē sevi parādījuši kā
pozitīvi, mērķtiecīgi un apņēmīgi

noskaņotas personības.
Mentoringa programmu LIAA
rīko jau trešo gadu, un tās
mērķis ir stiprināt Latvijas jauno
uzņēmumu kapacitāti un sekmēt uzņēmējdarbības attīstību
Latvijā. Programmas īstenošana
notiek LIAA realizētās Inovatīvas
uzņēmējdarbības motivācijas
programmas ietvaros, un to
līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas
Savienība.
Avots: LR Ekonomikas ministrija, LIAA

reģionālo nodaļu sapulces;
pirmdienās un trešdienās – videosarunās piedalīsies VIENOTĪBAS politiķi;
otrdienās un ceturdienās – iespēja ar
politiķiem tikties aci pret aci;
regulāri plānotas jauniešu diskusijas
un dažādas darba grupas.
Jaunumiem un aktualitātēm, kā arī
informācijai par precīzu tikšanos laiku
sekojiet līdzi: www.vienotiba.lv

Papildu informāciju par
VIENOTĪBAS jauniešu
aktivitātēm meklē
www.vienotiba.lv/
jaunatne/

fotgoalerija
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 „Pa pirmo!” veiksmīgs kandidātu
sarakstu numura izlozē ir VIENOTĪBAS
līdzpriekšsēdētājs, ārlietu ministrs Ģirts
Valdis Kristovskis. FOTO: Ieva Čīka/LETA

 „Skaistākas par visām puķēm tās, kas tālā
Gaujas malā zied,” dziesmas vārdiem piekrīt
VIENOTĪBAS priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa
un ansambļa „Čikāgas piecīši” dalībnieks
Alberts Legzdiņš. FOTO: Edijs Pālens/LETA

 Atbildīgā darbā vajag kārtīgus vīrus –
VIENOTĪBAS deputātu kandidātu sarakstus
11. Saeimas vēlēšanām Centrālajā vēlēšanu
komisijā nogādā VIENOTĪBAS Saeimas
frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Edvards
Smiltēns. FOTO: VIENOTĪBA
Maza komanda, bet lieli panākumi –
VIENOTĪBAS sporta spēlēs 3. vietu futbolā
Saeimas deputāta Ainara Latkovska vadībā
izcīnījusi Sigulda. FOTO: VIENOTĪBA 
 „Lai katram tiek pa gabaliņam!” ar torti
Ministru prezidentu Valdi Dombrovski
dzimšanas dienā sveic VIENOTĪBAS kolēģi.
FOTO: Lauris Vīksna
 „Lai nepeldētu pa straumei, vajag airēt!’’
ir pārliecināts Eiropas parlamenta deputāts
Krišjānis Kariņš. FOTO: Lauris Vīksna

 „Valdi Dombrovski būs grūti apsteigt,’’
pirms starta „O!Kartes’’ nakts skrējiena
dalībniekus brīdina Saeimas deputāts
Ingmārs Čaklais. FOTO: VIENOTĪBA

 „Kultūrai ir jāieņem lielāka vieta!” uzstāj
kultūras ministre Sarmīte Ēlerte. FOTO:
Lita Krone/LETA

„Atrasties kameras otrā pusē ir vēl
aizraujošāk,’’ spriež Saeimas deputāti
Rasma Kārkliņa, Andris Buiķis un Imants
Lieģis. FOTO: Lauris Vīksna 

atslodzei

100 galvas runā

Sarmīte Ķikuste jau vairāk nekā septiņus gadus pieraksta Latvijas politiķu
Saeimā un publiskajā telpā izteiktās
frāzes. Pagājušajā gadā klajā nākusi
arī viņas veidotā grāmata „100 galvas
runā”.
Dz. Ābiķis: „Cienījamie kolēģi! Zināmu
iemeslu dēļ mēs līdz septembrim pieņemsim ne vienu vien vareni spēcīgu
paziņojumu, tāpēc es aicinu neizšaut
visu pulveri šodien un beigt debates,
un balsot.”
  
K. Šadurskis: „Godātie kolēģi! Te nu
laikam vietā tas teiciens par durvīm
un logu. Un ja neizdodas ēkā iekļūt ne
pa vienu, ne pa otru, nu tad kaut vai pa
skursteni!”

Septembra politiskais horoskops
Auns: Tavu prātu nodarbinās politiskas
dabas jautājumi, tādi kā sadarbības partiju

© Rendijs Glasbergens
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meklēšana vai koalīcijas veidošana, tāpēc
darbā būsi nedaudz aizmāršīgs, nespēsi
koncentrēties veicamajiem pienākumiem.
Sargi veselību!
Vērsis: Centies ar visu tikt galā saviem
spēkiem, jo kaut arī tev nāksies darboties
koalīcijā, tomēr paļauties uz kādu būs pagrūti. Būs grūti atgriezties darbā, ja pašlaik
baudi atvaļinājumu.
Dvīņi: Būsi politiski aktīvs, ar savām
priekšvēlēšanu idejām aizrausi arī pārējos,
gūsi atbalstītājus un sekotājus. Tai pašā

– Nē, tur nav kur uzklikšķināt. Tā ir parastā tāfele.

laikā nelec pārāk acīs augstākstāvošajiem!
Labs laiks, lai pasportotu kopā ar partijas

A. Lejiņš: „Jūs zināt, ka tā bija Vācija,
kas būtībā izglāba Grieķiju, Portugāli,
Īriju. Nu, vai izglābs Itāliju, nezinām,
bet es gribētu aizrādīt, ka Vācijā ir arī
šādas debates. Kāpēc mums tās PIGS
ir vajadzīgas? Jūs zināt, kas ir PIGS?
Angliski tas nozīmē – Portugāle, Īrija,
Itālija, Grieķija un Spānija. Nu, pigs
latviski nozīmētu – sivēni.”

biedriem.

Svari: Metīsi skatus uz konkurējošās par-

Mežāzis: Apdomā kārtīgi visus par un

tijas pārstāvi, varbūt starp jums iedegsies

pret, pirms pieņem lēmumu par savu

Vēzis: Tu labprāt pievērsīsies politikai,

kaisles uguntiņa. Arī darbi veiksies labāk,

favorītu vēlēšanās. Attiecības ar partijas

pavadot laiku kopā ar deputātiem, organi-

ja būsi labā omā. Pievērs lielāku uzmanību

biedriem neveidosies vienkārši, bet tu būsi

zējot priekšvēlēšanu pasākumus. Tomēr

finanšu jautājumiem!

diplomātisks.

Skorpions: Mērķtiecīgi virzīsies uz aug-

Ūdensvīrs: Pārāk daudz laika pavadot

šu pa karjeras kāpnēm. No politikas brīvajā

Saeimā un Ministru kabinetā, tu riskē sa-

Lauva: Notikumiem bagāts laiks, sākot

laikā patiks sportot, doties pieredzes ap-

strīdēties ar savu otru pusīti. Vari apdomāt

jau ar dzimšanas dienas svinībām, kas

maiņā uz kaimiņvalstīm, varbūt organizēsi

mājas celtniecības vai labiekārtošanas

A. Loskutovs: „Par debatēm. Es gribu
piedalīties debatēs un atgādināt,
Šlesera kungs, ka vārds „debate” nepastāv. Vārdu „debates” lieto daudzskaitlī.”

var ieilgt vai pāraugt kādā braucienā.

politiskas tikšanās arī saviem kolēģiem vai

iespējas.

Iespējams, nolemsi paplašināt apvāršņus

draugiem.
Strēlnieks: Dosies iekarot politikas

mierīgos ūdeņos un intuitīvi izvairīties no

Jaunava: Darīsi visu, lai uzlabotu

virsotnes, varbūt pat kandidēt vēlēšanās.

stresa situācijām darbā. Labs laiks piere-

G. Kusiņš: „Jūs tagad, kungi, lemjat
kā kavalērijā.”
S. Ķikuste: „Mums Saeimā tagad zirgi
ir modē.” Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā.

attiecības koalīcijā. Daudz laika pavadīsi

Katrā ziņā pārmaiņu laiks, sevišķi saistībā

dzes uzkrāšanai, tāpēc nevairies no liela

filozofiskās pārdomās par dzīvi, varbūt

ar darbu. Meklēsi iespējas pabūt kopā ar

darba apjoma!

būs pienācis laiks kaut ko krasi mainīt, lai

domubiedriem.

darbs prasīs savu, un tev būs jāprot sadalīt
laiku. Pastāv labas peļņas iespējas.

Zivis: Pirms vēlēšanām centies peldēt

ceļojot, kandidējot vēlēšanās.

uzlabotu reitingus.

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

Seši padomi, jaunu mācību gadu uzsākot
Kārlis Šadurskis,

šiem 20% darba iztikt neizdodas.

laiku pa laikam ir nedaudz jāmācās.

Skolotājiem. Dabā viss ir līdzsvarā.

Doktorantiem. Man diemžēl nav nekā

Dzīves pirmo pusi samaitā vecāki,

laba, ko jums pavēstīt. Tas ir grūti,

Skolēniem. Divas patiesības: Viena

otro – bērni. Skolotājiem, acīmre-

turklāt ģēnijs ģēniju parasti nesaprot.

vēsturiska, otra mūsdienu. Pirmā – iz-

dzot par kādiem īpašiem nopelniem

Tomēr ir arī kas labs. Noslēgumā –

cilais latviešu skolotājs Jānis Greste

iepriekšējā dzīvē, papildus saviem

stunda ciešanu, un tu jau esi doktors.

ir teicis apmēram tā: nekas nav

bērniem ir vēl skolas bērni.

Augstskolu mācībspēkiem. Laba

tik smieklīgs, kā cilvēks, kas ļaujas

Studentiem. Sākas vislaimīgākais un

ziņa – šogad vēl būs gan augstskolas,

apkrauties ar tik daudz darbiem,

visbezrūpīgākais laiks jūsu dzīvē. Tik

gan studenti.

ka tie kā skudras aizvelk katru viņa

labi kā tagad nebūs vairs nekad! Lai to

Visiem. 1. septembris, lai arī nelaikā,

brīvo brīdi uz savu pusi. Otrā – Pareto

maksimāli paildzinātu, neaprobežojie-

tomēr parasti pienāk katru gadu. Tā

princips nosaka, ka 80% rezultāta var

ties ar bakalaura studijām, neliedziet

ka bija jau laiks pie šīm nepatikšanām

tikt sasniegti ar 20% darba. Savukārt

sev prieku jauki pavadīt arī maģistra

pierast; kad septembris pienācis, var

atlikušajiem 20% rezultāta vajag 80%

studiju laiku. Ir tomēr arī viens trū-

mierīgi sākt gaidīt pavasari.

darba. Tomēr ir arī sliktā ziņa – bez

kums – lai studijas pēkšņi nebeigtos,

10. Saeimas deputāts, RTU profesors

Foto: Edijs Pālens/LETA
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