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L ai Latvija attīstītos, ir sva-
rīgi, lai politikā gaidīts un 

iesaistīts justos ikviens.  
Sadarbība un attīstība ir  
VIENOTĪBAI šobrīd svarīgākie 

vārdI. Sadarbība – gan savstar-
pēja, gan iesaistot ekspertus 
un visu sabiedrību – ir veids, kā 
panākt valsts attīstību.
Vēlamies, lai biroja telpas kļūst 

ne tikai par vietu, kur pulcējas 
VIENOTĪBAS biedri un atbalstī-
tāji, bet arī – lai te satiekas visi, 
kuru vērtības sakrīt ar mūsējām, 
un ikviens, kurš ir gatavs palī-

dzēt veidot Latvijā godīgāku un 
labāku vidi visiem tās  
iedzīvotājiem. 

2. lpp.

4.–5. lpp.

3. lpp.

8.–9. lpp.

Intervija ar VIENOTĪBAS 
līdzpriekšsēdētāju 
Aigaru Štokenbergu

VIENOTĪBAS 
politiķi par 
aktuālo Latvijā 
un Eiropā

Pārmaiņas 
prasa laiku

Dienaskārtībā 
jautājums – 
partija 
VIENOTĪBA
Atskats uz partiju 
„Sabiedrība citai 
politikai” un „Pilsoniskā 
savienība” kongresiem
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redakcijas sleja

2010. gada 6. martā politiskās 
partijas „jaunais laiks”, „Pilsoniskā 
Savienība” un „Sabiedrība citai 
politikai” ir radījušas apvienību 
VIENOTĪBA, lai ne vien spertu pirmos 
soļus jaunas, vienotas politikas 
virzienā, bet arī lai aicinātu līdzi 
domubiedrus. 
Mūsu mērķis ir radīt jaunu politisko 
kultūru Latvijā, platformu, uz 
kuras strādāt ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, 
godīga un eiropeiska Latvija. 
VIENOTĪBAS uzvara 10. Saeimas 
vēlēšanās ir skaidrs signāls tam, ka 
sabiedrība sagaida tālāku partiju 
saliedēšanos. Mums jāspēj šīs 
gaidas piepildīt. VIENOTĪBAI jātop 
par plašu un spēcīgu partiju.

02
KAS IR 
VIENOTĪBA

Politisko partiju apvienība VIENOTĪBA
E-pasts: birojs@vienotiba.lv
Seko VIENOTĪBAI twitter.com/lv_vienotiba

Jaunais laiks
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12
rīga, LV-1050
Tālrunis: 67205472
Fakss: 67205473
E-pasts: sekretare@jaunaislaiks.lv

Pilsoniskā savienība
Aspazijas bulvāris 24, rīga, LV-1050
Tālrunis: 67323325 
Fakss: 67323315
E-pasts: birojs@pilsoniska-savieniba.lv

Sabiedrība citai politikai
Audēju iela 8 (2. stāvs), rīga, LV-1050
Tālrunis: 67223001 
Fakss: 67223017 
E-pasts: birojs@parmainas.lv

meklējiet VIENOTĪBAS mājaslapā!

www.VIENOTIBA.lv

Aktuālo notikumu 
kalendāru

Atbildes uz jūs 
interesējošiem 
jautājumiem

Jaunumus

31
DECEMBRIS

KONTAKTI

Nākotne esam mēs paši
bināšanu, vienlaikus neaizmirstot par 
dialogu ar savu vēlētāju. 
Valdību veidojošajām partijām starp-
vēlēšanu periods ir īpaši svarīgs – tā 
laikā var zaudēt atbalstītājus gan ar 
bezdarbību, gan ar darbiem, kas reali-
tātē ne vienmēr izskatās tik skaisti, kā 
vēlētāji to sapratuši no priekšvēlēša-
nu solījumiem. realitātē nākas veikt 
ne tikai neatliekamus, nepopulārus 
pasākumus, bet arī samierināties ar 
politiskiem, ekonomiskiem un soci-
āliem kompromisiem. Taču svarīgi ir 

arī nepazaudēt virzību uz priekšu, 
uz ideālo nākotni, kas ir pamatā 
ne tikai politiskajai programmai, 
bet arī politiskajai cerībai. Šajā 
ziņā politiķim ir jābūt tādam cilvē-
kam, kas nākotni neuzskata par 
kaut ko tālu un neietekmējamu, 
bet gan par daļu no sevis paša. 
ja uzskatāt, ka arī jūsu viedoklis ir 
svarīgs Latvijas nākotnei, rakstiet 
mums:  
redakcija@vienotiba.lv

Veiksmīgai politiskai karjerai rei-
zēm pietiek ar prasmi paredzēt 

nākotni – ja gaidāmi labāki laiki, solīt 
tos vēlētājam un savākt sev laurus 
par cerību piepildīšanos, bet tad, ja 
priekšā stāv grūtas dienas, brīdināt 
citus un pašam paiet malā. Īpaši 
necenšoties iejaukties notikumos, 
ir iespējams nosargāt savu politiķa 
ādu gana ilgu laiku, taču agri vai vēlu 
pienāk brīdis, kad ir jāsaprot – politika 
nav pielāgošanās apkārtējai videi, bet 
gan tās mainīšana tajā virzienā, kāds 
aprakstīts partijas programmā.
VIENOTĪBA ir veidojusies kā 
tādu domubiedru apvie-
nība, kurus vieno kopīga 
izpratne par valsti kā go-
dīgu, atklātu un kompe-
tentu lēmumu rezultātu. 
Valsti veido lēmumi, ku-
rus pieņemam mēs visi 
kopā – tā tam vajadzētu 
būt demokrātiskā un 
pilsoniski aktīvā sabiedrī-

„Skaties – ja pamaina burtu izmēru, 
iekšzemes kopprodukta pieaugums 
izskatās daudz lielāks.”

bā. Un šādi lēmumi ir jāpieņem daudz 
biežāk nekā reizi četros gados. Ne 
vēlētājs, ne politiķis nedrīkst cerēt, ka 
vēlēšanu rezultāti vai iegūtais amats 
garantē mierīgu atelpas periodu, kura 
laikā viss notiks pats no sevis, auto-
mātiskā režīmā. Valsts, kas pārtrauc 
cerēt uz labāku nākotni, pārtrauc 
mainīties un attīstīties. Tāpēc arī VIE-
NOTĪBA nepārtrauc iekšēju attīstību, 
virzoties uz jaunas, 
kopējas par-
tijas di-

16. maijā politisko partiju apvienība 
VIENOTĪBA atkal vēra durvis savam 
atklātā tipa birojam. 
Biroja adrese – Kaļķu iela 28  
(„Hotel de Rome” telpās), ieeja biro-
jā no Vaļņu ielas.
Līdzīgi kā apvienības priekšvēlēšanu 
birojā k. Baronā ielā, arī šajā  
VIENOTĪBAS rīgas birojā:
› politiķi sanāks uz apvienības valdes 
sēdēm un darba grupām;
› noritēs apvienības ikdienas darbs;
› regulāri tiks organizētas dažādas 
diskusijas un tikšanās ar iedzīvotājiem;
› tiks veidoti videočati un citas aktivi-
tātes.
VIENOTĪBAS birojā iedzīvotāji ir laipni 
aicināti gan uzdot jautājumus un paust 
savu viedokli, gan dalīties iespaidos un 
līdzdarboties apvienības darbā!
jaunumiem par birojā notiekošo seko-
jiet līdzi mājaslapā:  
www.vienotiba.lv

Atklāts VIENOTĪBAS birojs!
©
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Ģirts Valdis Kristovskis, 
apvienības VIENOTĪBA līdzpriekšsēdētājs, 
ārlietu ministrs

Līdzīgi kā valstīm, arī partijai „Pilsoniskā 
savienība” ir nepieciešami sabiedrotie, lai 
sasniegtu politiskas organizācijas mērķus. 
Bez iespējas savu programmu realizēt 
dzīvē mūsu ieceres paliek uz papīra, kas 
galu galā ir tikai graša vērts. Tāpēc mūsu 
izredzes ir arvien ciešākā partnerībā.
kvalitatīvas izaugsmes vārdā VIENOTĪBAS 
procesā savu personīgo atbildību ir jāpra-
sa no ikviena. Gan no tiem, kuri mēģina 
steidzināt, gan no tiem, kuri vēlas trīs 
reizes nomērīt.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta 
deputāte

1918. gada 17. novembrī, k. Barona ielā, ēkā, 
kur vasarā atradās VIENOTĪBAS birojs, 
Latvijas Tautas padome, neskatoties uz 
pretrunām, spēja vienoties par galveno – 
neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanu.
1990. gada 4. maijā tautas ievēlētie 
pārstāji pasludināja Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. 
Mūsu priekšā šķietami nav tik izšķirīgi 
lēmumi kā Tautas padomei un Tautas fron-
tei, bet mūsu vēsturisko izaicinājumu mē-
rogs patiesībā nebūt nav mazāks. Ir laiks 

VIENOTĪBA saliedēsies partijā

Aigars Štokenbergs, apvienības 
VIENOTĪBA līdzpriekšsēdētājs, tieslietu 
ministrs

Pa ceļam uz savu darba vietu Tieslietu 
ministrijā ik dienu redzu divus ļoti labus 
lozungus. Pirmais – uzraksts „Tēvzemei un 
Brīvībai”, kā arī slaidā sieviete pieminekļa 
galā, kas asociējas ar to, cik slaidai vajadzē-
tu būt valdībai. Otrs – Ministru kabineta sēžu 
zālē – „Viens likums, viena taisnība visiem”. 
Tāpēc attiecībā uz VIENOTĪBU ir jāizdara tās 
lietas, kas nozīmētu valstisku domāšanu – 
patriotismu, jo mēs negribam sliktu savai 
valstij, mēs negribam, lai VIENOTĪBA izšķīst 
vai tiek plosīta pretrunās. Mums jāturpina 
iet uz priekšu valsts interesēs!

Edgars Štelmahers, uzņēmējs

Partijā „Sabiedrība citai politikai” mēs  
esam radījuši  konstruktīvus piedā-
vājumus un par tiem skaidri runājuši 
publiskajā telpā. Mēs esam likuši  galvas 
kopā darba grupās un ģenerējuši dzīvē 
īstenojamas, veiksmīgas idejas ekonomi-
kā, izglītībā, kultūrā, medicīnā un sociālajā 
jomā. Esam ticējuši, ka nākotnē investētā 
enerģija padarīs dzīvi Latvijā labāku, ka to 
var glābt profesionalitāte un kompetence. 
Mēs esam  solījuši citu, sociāli atbildīgu 
politiku, godīgu valsts pārvaldi un jopro-
jām tik ļoti nepieciešamās strukturālās 
reformas.

9. aprīlī partijas „Sabiedrība citai 
politikai” kopsapulces biedri ap-
stiprināja rezolūciju par piedalīšanos 
partijas VIENOTĪBA veidošanā un 
dibināšanā. Tāpat tās biedri pilnvaroja 

partijas valdi pārstāvniecībai jaunā 
politiskā spēka veidošanā. Par valdes 
priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts 
Aigars Štokenbergs, kā arī tika apstip-
rināta jauna partijas valde.

koncentrēt labākos politiskos resursus 
vienuviet kā nacionālā, tā novadu līmenī, 
karsti debatēt, tad ātri un skaidri lemt un 
noteikti darīt. 

Sarmīte Ēlerte, kultūras ministre

Ilglaicīgu valstisku politiku nevar izstrā-
dāt un iedibināt grīļīgas un ātri mainīgas 
valdības. Bet stabilu valdību nevar izveidot 
sīkpartijas, kuras katrās vēlēšanās kā riek-
sta čaumalas šūpojas grūti prognozējama 
rezultāta viļņos. Latvijai ir vajadzīga liela 
partija, kuras redzesloks sniedzas tālu pāri 
nākamo vēlēšanu datumam.

Solvita Āboltiņa, apvienības 
VIENOTĪBA valdes priekšsēdētāja, Saeimas 
priekšsēdētāja

Ikvienam no mums VIENOTĪBAS sastāvā 
ir savi varbūt līdz šim vēl īsti neatbildēti 
jautājumi. Par latvisku valsts nākotni. Par 
taisnīgu tautsaimniecību. Par sabiedrības 
interesēm atbilstošu politisko reformu 
nepieciešamību. Par kopīgo mērķu izpratni 
un ceļiem uz to sasniegšanu. Tie ir ļoti bū-
tiski jautājumi. Tikai tas, kurš teiks, ka zina 
visas pareizās atbildes tagad un uzreiz, 
visticamāk, būs kaut ko nepareizi sapratis. 
Pareizās atbildes mums ir jāmeklē visiem 
kopā!

16. aprīlī notika partijas „Pilsoniskā 
savienība” kopsapulce, kurā dienas-
kārtības galvenie jautājumi bija valsts 
tautsaimnieciskās attīstības risinājumi 
un lēmums par dalību partijas  
VIENOTĪBA izveidošanā. Tāpat kop- 

sapulcē ar balsojumu atkārtoti par  
partijas priekšsēdētāju tika apstiprināts 
Ģirts Valdis kristovskis, kā arī ievēlēts 
jauns valdes sastāvs. (Ar pilnu rezolū-
ciju tekstu un uzrunām varat iepazīties 
mājaslapā www.pilsoniska-savieniba.lv.)
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Jūs esat nodibinājis vairākas partijas – 
partiju „Sabiedrība citai politikai”, esat 
bijis dibinātājs „Tautas partijai”, tagad 
atbalstāt apvienības VIENOTĪBA pār-
veidi par partiju. Kāpēc tiek dibinātas 
jaunas partijas?
Tam parasti ir konkrēti iemesli. 1998. gadā, 
kad mēs dibinājām „Tautas partiju”, bija 
vajadzīga kaut kāda alternatīva – toreiz bija 
Alberta kaula partija, joahima Zīgerista 
partija, kaut kāds „Saimnieks” ar pavisam 

Pārmaiņas prasa laiku
SArUNA Ar LATVIjAS rEPUBLIkAS TIESLIETU MINISTrU, APVIENĪBAS VIENOTĪBA 
LĪdZPrIEkŠSēdēTājU AIGARU ŠTOKENBERGU

nesaprotamu orientāciju. Bija iespēja 
jaunam piedāvājumam, un, manuprāt, 
„Tautas partijas” manifesta programma 
bija ļoti laba. Problēma bija citur – tajā, ka 
partija pamazām aizgāja no tā visa prom 
un palika viens liels Šķēle. Tā arī ir atbilde, 
kāpēc man bija vajadzīga „Sabiedrība citai 
politikai” – lai izdarītu to, kas nebija izdarīts 
„Tautas partijas” laikā, plus vēl kaut kādas 
svaigas programmatiskas idejas. Es biju 
saticis tādus cilvēkus kā Gatis kokins, 

jānis Ošlejs – kuri ir ļoti spēcīgi ekonomikā, 
satiku tādus cilvēkus kā Uģis Gruntmanis 
no Teksasas universitātes. Viņi bija spējīgi 
ģenerēt jaunas idejas, kuras tajā brīdī ne-
viens cits nespēja „likt galdā”. Protams, bija 
arī personiski iemesli – pēc tam, kad tevi 
izmet ārā no partijas, tu nevis ej mājās un 
raudi, bet kaut ko dari. Es atceros, ko man 
toreiz pateica kalvītis: „Šī ir Šķēles būvēta 
laiva. ja tu negribi tajā braukt, tev ir jātaisa 
savējā.” Protams, bija alternatīva iespēja 
iestāties kādā no esošajām partijām, taču 

piedāvājums tobrīd bija gaužām bēdīgs. 
No idejiskā viedokļa Šlesera vai Lemberga 
projekts ne ar ko neatšķīrās no Šķēles pro-
jekta. Savukārt partijā „jaunais laiks” toreiz 
bija par daudz retorikas un par maz satura.

Vai tas, ka partijas rodas, kādu laiku 
eksistē un tad izbeidzas, ir dabisks 
process, vai tam tomēr tā nevajadzētu 
būt?
Nekas dabisks tas nav. Un par to liecina 
pasaules pieredze – var, protams, parā-
dīties kāda jauna, pustraka kustība, taču 
pamatā 50, 100 gadu laikā var arī nekas 
nemainīties. Ir partijas, kas spēj noturēt 
savu ideoloģiju, iespējams, pielāgojot to 
izmaiņām pasaulē. Lielākoties tieši tāpēc, 
ka tās ir dziļi demokrātiskas un spējīgas 
mainīties, tās arī pastāv. Tādi ir leiboristi un 
konservatīvie briti vai kristīgie demokrāti 
un sociāldemokrāti Vācijā. Mums tas ir 
tāds Latvijas fenomens – partijas līdz šim 
tikušas uzskatītas par tādiem kā projek-
tiem. Partijas tiek būvētas noteiktu mērķu 
sasniegšanai vai kā atbildes uz kaut ko. 
Un pamatīga problēma ir iekšējās demo-
krātijas trūkums, kas liedz atrast nākamos 
līderus. Līderus, kas dabiski pārņemtu 
vadību. Tas, starp citu, bija iemesls, kāpēc 
mēs, „Sabiedrība citai politikai”, program-
mas vadlīnijās ierakstījām, ka mūsu partija 
nebalstīsies vadoņa autoritātē. Pēdējā 

kongresā uz partijas priekšsēdētāja amatu 
kandidēja pieci cilvēki.

Kas ir par iemeslu šādai Latvijas si-
tuācijai – politikā iet neīstie cilvēki, vai 
sabiedrība kopumā nav gatava stabilām 
partijām?
Problēma ir tā, ka cilvēki politikā iet kampa-
ņas iespaidā, kad ir jārunā lozungu līmenī, 
vienkāršiem nepaplašinātiem teikumiem. 
Bet tad, kad vēlēšanas ir garām un jāsāk 
lēni un pacietīgi lietot saprātīgāku retoriku, 

šie cilvēki saprot: 
nē, tur tiek runāts 
pavisam kaut 
kas cits. Mums 
pietrūkst politis-
kās izglītības. ja 
pēdējās aptaujas 
rāda, cik daudzi 
cilvēki piekrīt uz-
skatam, ka Saule 
griežas ap Zemi, 
tad kādi vispār 
ir priekšstati 

par politisko procesu, par finansēm, par 
ilgtspējīgu attīstību, par politiķu reālajām 
iespējām kaut ko izdarīt? Un tam visam 
klāt nāk arī paviršība – gan politiķu izteiku-
mu paviršība, gan masu mediju paviršība. 
Vieglāk uzlikt kliedzošu virsrakstu un neko 
nepateikt, nevis pacietīgi izskaidrot to, kas 
īstenībā notiek.

Kas bija tas pamats, uz kura apvienojās 
VIENOTĪBAS partijas?
domāju, ka tas mums visiem bija vienāds – 
doma par to, ka nepieciešams izveidot 
vienu eiropeisku un demokrātisku partiju, 
kas būtu nevis projekts uzvarai vienās vē-
lēšanās, bet ilgtermiņa, ilgtspējīgas valsts 
projekts. Turklāt tas bija mēģinājums 
ievest politikā jaunus cilvēkus. jau dibinot 
„Sabiedrību citai politikai”, mēs publicējām 
sludinājumus, lai aicinātu cilvēkus stāties 
partijā. Latvijā joprojām ir pārāk maz 
politikā tieši iesaistīto cilvēku. VIENOTĪBAS 
dibināšanai bija arī racionāli apsvērumi – 
katra partija atsevišķi nespēj ietekmēt 
procesus valstī, tāpēc līdzīgi domājošiem 
jāturas kopā. ja man no sākuma jāpārlieci-
na domubiedri citās partijās un tad vēl jācī-
nās ar opozīciju, tad viss process ir divreiz 
lēnāks. Atceros, jau jurģis Liepnieks pirms 
divarpus gadiem kādā rakstā par ēlertes 
iecietības izpratni žurnālā „klubs” runāja 
par iespējamo jauno partiju: „Organizācija 

  Ja tu vēlies kaut ko 
mainīt, tev jānāk 
politikā un jādara šis 
darbs profesionāli 

FOTO: jāNIS dEINATS
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varētu izveidoties objektīvi spēcīga. Tajā 
varētu būt gan kompetence, ko dotu 
Štokenbergs ar saviem ekonomistiem un 
finansistiem, gan kalnietes brīnišķie vecā-
kās paaudzes inteliģenti, gan „jaunā laika” 
nenogurdināmie entuziasti.” Un tā jau arī 
tas ir noticis.

Sanāk, ka Liepnieks ir bijis jaunās  
partijas iniciators?
[Smejas.] Liepnieks iniciēja to, ka es uzru-
nāju Sarmīti ēlerti. 

Bet kā ir ar atšķirībām partiju  
programmās?
Pierādījums tam, ka praktiski šo atšķirību 
nav, ir VIENOTĪBAS vēlēšanu program-
ma. Tur ir 48 lappuses, kurās mums nav 
pretrunu. ja mums ir kopīgas 48 lappuses, 
bet atšķirīgas kādas divas, tad tās nav 
principiālas atšķirības. Mums nav atšķirī-
bu izpratnē par demokrātiju, par Latvijas 
valsts būtību. Atšķirības ir niansēs, ja runā-
jam par ekonomisko politiku. Mēs nācām 
ar uzstādījumu, ka nepieciešama sociāli 
liberāla politika, kas samazinātu atšķirības 
iedzīvotāju ienākumos. Un tas ir tas, kur 
mēs centīsimies partnerus VIENOTĪBā 
pārliecināt – ka sabiedrībā, kurā ir mazāka 
nevienlīdzība, ir augstāks izglītības līmenis, 
labāks veselības līmenis, zemāka noziedzī-
ba. Un es gribu šādu valsti Latvijā.

Kā to panākt?
Pirmkārt, iesaistoties politikā. ja tu vēlies 
kaut ko mainīt, tev jānāk politikā un jādara 
šis darbs profesionāli, atbildīgi. Un pacietī-
gi. Sabiedrībai jāsaprot, ka tās pārmaiņas, 
kas valstī nepieciešamas, prasa laiku. Tās 
prasa domāšanas paradigmas izmaiņas – 
vai tu gaidi, ka tev viss tiks pienests klāt, 

vai arī strādā pats un centies tajā, ko dari, 
sasniegt zināmu izcilību. 

Kā jūs vērtējat pagājušo gadu  
VIENOTĪBAS dzīvē?
To nevar vērtēt atrauti no valdības darba. 
Ekonomiskie un finanšu rādītāji ir pārlieci-
nošs pierādījums tam, ka mums šobrīd ir 
gan kompetence, gan spēja kaut ko izdarīt. 
ja mēs paskatāmies kaut vai kopprodukta 

  Ekonomiskie un finanšu 
rādītāji ir pārliecinošs 
pierādījums tam, ka mums 
šobrīd ir gan kompetence, 
gan spēja kaut ko izdarīt 

kāds projekta iniciators, kurš pasaka, ka 
kaut kas tāds vispār ir iespējams pat tad, 
ja tas nav iespējams. Tad ir vajadzīgs labs 
administrators, kas saplāno un sadala 
darbus – šodien mēs darīsim to, rīt – to. Vēl 
vajadzīgs kāds, kas spēj procesu uzturēt 
tad, kad iniciators jau ir zaudējis par to 
interesi. Un, visbeidzot, ir vajadzīgs kritiķis, 
kas spēj pamanīt vājās vietas, kuras tu, 
procesa aizgrābts, neredzi. Bet svarīgākais 
ir panākt komandas izjūtu, lai nebūtu tā, ka 
ikviens iedomājas: „Esmu vienīgais, kas to 
visu paveicis!”

Kas VIENOTĪBAI šobrīd pietrūkst, lai tā 
būtu laba komanda?
Es domāju, ka cilvēki ir pietiekami dažā-
di, svarīgākais šobrīd ir komandas gars. 
Mums jāturpina pieslīpēties, jātiek vaļā no 
savas zvaigžņu slimības. Skaidrs, ikvienam 
patīk, ja viņu uzslavē, tas ir cilvēciski, un to 
nevar izdzīt ārā. Bet jāpatur prātā, kāpēc tu 
to dari – lai būtu zvaigzne vai lai sasnieg-
tu kādu rezultātu? ja tu politikā ik pēc 
piecpadsmit minūtēm domāsi par to, kā 
izskaties, tad neko neizdarīsi – tikai stāvēsi 
pie spoguļa un krāsosi lūpas.

Bet nevar taču arī neņemt vērā, ko par 
tevi saka citi.
Tīri objektīvi – VIENOTĪBAS politiķi ienāca 
politikā ar krietni augstākiem ētikas un 
morāles uzstādījumiem, un tā ir vājā vieta, 
ko mūsu konkurenti labi apzinās, jo viņu 
morāles latiņu neviens nevērtē, viņiem tās 
vienkārši nav. Ir nepatīkami redzēt, kā bied-
ri ir spiesti taisnoties par elementārām 
komunikācijas kļūdām. Piemēram, Arta 
kampara gadījumā – ir vienkārši jārēķinās 
ar to, ka sabiedrība mums ir uzlikusi aug- 
stākus normatīvus.

Kas Latvijai būtu svarīgākais šobrīd vei-
camais darbs?
Mums vajadzētu pacietīgi izrunāties 
vienam ar otru. Bez savstarpējiem apvai-
nojumiem. Pacietīgi noskaidrojot, kādi ir 
mūsu mērķi un kādas ir reālās iespējas tos 
sasniegt. Bez apsaukāšanās.

pieaugumu vai eksportu, kas jau ir pārsnie-
dzis jebkurus treknāko gadu līmeņus – to 
ir izdarījusi ministru prezidenta Valda 
dombrovska, finanšu ministra Andra Vilka 
un VIENOTĪBAS valdība. ja mēs runājam 
par politiskās kultūras izmaiņām, tad arī 
tur ir redzamas pārmaiņas. Aizvien mazāk 
ir tukšas lamāšanās un vairāk ir centienu 
argumentēt, pārliecināt otru par labāko 
risinājumu.

TIESLIETU MINISTrS, VAdOT MINISTrU kABINETA SēdI. FOTO: LITA krONE / LETA

› Ernests Hemingvejs „Un saule lec”

› Henrijs kisindžers „diplomātija”

› josifs Brodskis „Ūdenszīme”

› diarmaid MacCulloch „A History of 
Christianity”

› Gabriels Garsija Markess „Simts 
vientulības gadu”

› Maikls Ondatje „Angļu pacients”

› Mihails Bulgakovs „Meistars un 
Margarita”

› Friedrich A.Hayek „The 
Constitution of Liberty”

› Andrew Marr „A History 
of Modern Britain”

› john keegan „The Second World 
War”

Aigars Štokenbergs ir zināms kā aizrautīgs grāmatu lasītājs un kolekcionārs. 
Savās mājās izveidojis iespaidīgu bibliotēku, kurā šobrīd jau ir vairāk nekā 
10 000 grāmatu. Lūk, politiķa desmit iecienītākās un sirdij tuvākās gramatas:

Kas ir nepieciešams labai komandai 
politikā? Līdzīga domāšana?
Gluži otrādi. Cilvēki var būt pilnīgi dažādi 
domājoši, bet tiem ir jābūt virzītiem uz viņu 
mērķi. Tad ir iespējams arī panākt negai-
dītas idejas. Labā komandā ir vajadzīgs 



valdībā06

Latvijā gaidāms 
algu pieaugums
Visātrāk un straujāk algas 
varētu pieaugt eksportējo-
šajās nozarēs un apstrādes 
rūpniecībā, kur produktivitāte 
jau šobrīd ir augsta. darba sa-
maksas palielināšanos veici-
nās gan strukturālā nelīdzsva-
rotība (prasmju neatbilstība 
darba dēvēju prasībām), gan 
prēmiju sistēmu atjaunoša-
na līdz ar uzņēmumu finanšu 
situācijas uzlabošanos.

Avots: Ekonomikas ministrija

Lūk, daži no svarīgākajiem pēdējā laika 
notikumiem Ministru prezidenta dienas 
kārtībā:

27. aprīlī piedalījos ikgadējā konferencē 
„Big Business day”, kur tiek pulcēti aug-
stākā līmeņa vadītāji, uzņēmēji un nozaru 
līderi no privātā un publiskā sektora, lai 
padziļinātu viņu zināšanas un prasmes 
līderības jautājumos.
runājot par līderu galvenajiem izaicināju-
miem un iespējām ekonomikas reformu 
periodā, būtiskākais ir atrast līdzsvaru 
starp reformām un sabiedrības uzticību! 
No vienas puses, uzdevums ir veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
maksātnespējas draudus, stabilizētu 
ekonomiku un piesaistītu ārvalstu investī-
cijas. Bet no otras puses – nepieciešams 
sabiedrības atbalsts un mandāts veikt šos 
pasākumus, kas, īpaši pirmajā un otrajā 
posmā, ir nepopulāri. Faktiski šis līdz-
svara izaicinājums skar kā valstu līderus, 
tā uzņēmumu vadītājus: situācijā, kad ir 
lejupslīdošs tirgus, nepieciešams samazi-
nāt izmaksas, bet tai pašā laikā – noturēt 
tirgus daļu vai pat to palielināt.
Galvenā atbilde uz šo jautājumu ir – pareizi 
novērtēt situāciju, paļauties uz koman-
du un nepieļaut pārspīlētu reakciju uz 
īslaicīgām tirgus svārstībām. Tie, kuriem 
tas izdevies, no krīzes iziet ar labākiem 
rezultātiem nekā pirms tam; Latvijā šādi 
uzņēmumi ir daudzskaitlī, un to galvenais 
raksturojošais aspekts – piesardzīga 
finanšu politika pirms krīzes un adekvāta 
reakcija uz tirgus svārstībām krīzes laikā!

29. aprīlī Latvijā savā pirmajā ārvalstu 
vizītē pēc vēlēšanām un jaunās valdības 

Aci pret aci ar Ministru prezidentu

apstiprināšanas uzturējās Igaunijas Minis-
tru prezidents Andrus Ansips (Andrus  
Ansip). divpusējās tikšanās laikā pārru-

nājām Eiropas Savienības 
darba kārtības jautājumus, 
kā arī Baltijas reģiona 
aktualitātes, tostarp 
tendences tūrisma jomā, 
enerģētikas un transporta 
infrastruktūras projektus. 
Igaunijas Ministru prezi-
dents apstiprināja, ka pēc 
eiro ieviešanas Igaunija ir 
kļuvusi pievilcīgāka ārval-
stu investīcijām. Arī lielākā 
daļa sabiedrības atbalsta 
eiro. Iedzīvotājiem viens no 
galvenajiem ieguvumiem 

ir tas, ka vairs nav valūtas kursa svārstību 
riska.

3. maijā piedalījos Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas spāru svētkos, kas tradicionāli tiek 
rīkoti, kad ēka sasniegusi savu augstāko 
punktu. 
Bibliotēkas jaunā ēka Latvijai bijusi kā stik-

la kalns, kas „treknajos gados” bagātajiem 
„tēva dēliem” šķita pārāk vienkārši sasnie-
dzams mērķis. Bet pēc tam izrādījās, ka 
kalns ir daudz stāvāks, ceļš daudz garāks 
un zirgs – Latvijas ekonomika – daudz 
vājāks.
Pārskatot projekta līdzšinējās izmaksas un 
būvniecības termiņus, 2010. gadā valdībā 

esam piešķīruši papildus 13 miljonus latu, 
lai turpinātu ēkas būvniecības tempu un 
to pabeigtu jau nākamgad. Līdz ar to šajos 
gados papildus nopietniem valsts budžeta 
izdevumu samazināšanas pasākumiem 
esam spējuši nodrošināt ēkas būvniecībai 
vairāk nekā 60 miljonus latu. Tās kopumā 
veido lielākās izmaksas visa projekta reali-
zācijas laikā – šajā laikā tas valsts budže-
tam nebija vienkārši un viegli sasniedzams 
mērķis.

4. maija apsveikuma runas fragments 
.. Pirms 21 gada atgūtā neatkarība pavēra 
jaunas iespējas gan katram no mums 
individuāli, gan valstij kopumā. Esam 
centušies pietuvoties to valstu līmenim, 
kuras neatkarību ir baudījušas krietni ilgāk. 
Brīžiem esam gājuši uz priekšu straujāk 
un neapdomīgāk, nekā vajadzētu, tādēļ 
globālās ekonomiskās krīzes pārbaudījumi 
Latviju skāra īpaši smagi..
Pašlaik pasaules uzmanība atkal ir pievēr-
sta mums – Latvija tiek minēta kā piemērs 
valstij, kura maksātspējas problēmas spē-
jusi pārvarēt, izlēmīgi labojot iepriekšējos..

14. maijā Tallinā tikos 
ar pārējiem Baltijas 
valstu Ministru prezi-
dentiem, lai pārrunātu 
reģionālo sadarbību 
enerģētikā un eiro-
zonas aktualitātes. 
Apspriedām sašķid-
rinātās dabasgāzes 
termināļa reģionālā 
projekta attīstību, 
atkārtoti uzsverot  
Latvijas infrastruktūras 
priekšrocības projekta 
īstenošanā. Ņemot 
vērā, ka arī Lietuvā un 
Igaunijā ir interese 
par līdzīga reģionāla 
termināļa izvietošanu, 

vienojāmies, ka jāsagaida visu trīs valstu 
iniciētās priekšizpētes, lai varētu salīdzi-
nāt projektu priekšrocības un lemt par tā 
tālāko virzību. Pārrunājām arī eirozonas 
nākotni, īpaši – inflācijas ierobežošanas 
nepieciešamību, lai izpildītu Māstrihtas 
kritērijus un 2014. gadā ieviestu eiro arī 
Latvijā un Lietuvā.

MINISTrU PrEZIdENTS Ir SASTOPAMS NE TIkAI MINISTrU kABINETA UN SAEIMAS GAITEŅOS.  
VALDIS DOMBROVSKIS rEGULārI Ar SABIEdrĪBU SAZINāS ArĪ VIrTUāLI, rEAĢējOT UZ jAUNākAjāM 
TENdENCēM PAr TO, kā SABIEdrĪBA VēLAS SAŅEMT INFOrMāCIjU – GAN PUBLICējOT AkTUALITāTES 
SAVā BLOGā www.VALDISDOMBROVSKIS.LV, GAN dISkUTējOT SOCIāLAjā TĪkLā WWW.TWITTEr.COM 
UN POrTāLā WWW.drAUGIEM.LV.

27. maijā tiks atvērta Ministru prezidenta 
Valda dombrovska un starptautiski atzītā 
eksperta ekonomista Andersa Alsunda 
kopīgi sarakstītā grāmata par Latvijas 
pieredzi krīzes pārvarēšanā. Grāmatā 
analizēti apstākļi un lēmumi, kas izraisīja 
maksātspējas krīzi Latvijā 2008. gada 
nogalē, un kā tā tika pārvarēta – kā Latvijas 
valdība rīkojās finansiālās krīzes ietekmē, 
kā tika pieņemti smagi lēmumi, kas valsti 
atveda atpakaļ uz izaugsmes ceļa. 

FOTO: Mk ArHĪVS

TrĪS BALTIjAS VALSTU MINISTrU PrEZIdENTI. FOTO: Mk ArHĪVS
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Janīna Kursīte,
Saeimas deputāte, fokloriste

Pagājušā gadsimta 20. un 30. gados katrā 
Latvijas mazpilsētā (vismaz kurzemē 
un Vidzemē) bija pa pārdesmit grāmatu 
bodītēm, par rīgu nerunājot; cieņā bija arī 
bibliotēkas. Padomju laikos kā vie-
nas, tā otras centās apvienot, citiem 
vārdiem – centralizēt, lai būtu vieglāk 
kontrolēt. Pēc neatkarības atjaunoša-
nas visdažādāko grāmatu auglīgais 
lietus nolija pār visiem Latvijas nova-
diem, atdzima novadu grāmatniecības 
(rakstīšanas, izdošanas) tradīcijas. 
Taču ar laiku grāmatnīcās, kuru skaits 
acīm skatāmi saruka, virsroku sāka 
gūt izklaides literatūra, bibliotēku kā 
garīgas apgaismošanas centru nozīme 
strauji mazinājās. Protams, grāmatām bija 
grūti izturēt interneta, televīzijas, video un 
cita līdzīga veida konkurenci. 
Likās, ka ar lielu joni izreklamētā Nacio-
nālās bibliotēkas jeb Gaismas pils ideja 
izčākstēs, jo katru jaunu gadu gadījās 
kādi kavēkļi, kāpēc celtniecība negāja uz 
priekšu. Tā bija divu sabiedrības viedok-
ļu sadursme: vieni pārliecināti, ka vajag 

bibliotēku, otri tikpat pārliecināti, ka 
bibliotēkas celtniecībai paredzamā nauda 
jāiegulda citur. kad sāka celt, kā mēs labi 
atceramies, celtniecības izmaksas izska-
tījās ar katru brīdi pasakainākas. Saimnie-
ciskā krīze visu piezemēja, bet arī padarīja 
konkrētāku, taustāmāku. 

Nesen notikušie Gaismas pils spāru svētki, 
kā liekas, neticīgumam un skepsei pieli-
kuši punktu. Mums būs! Protams, atliek 
jautājums, kas mums būs, ko mēs šai 
gaismas pilī ceram ieraudzīt? Vai tā būs 
mūsu grāmatniecības zelta laiku kapsēta, 
kur kādi reti dīvaiņi ik pa laikam nāks zemīti 
uzrušināt, palūkojoties, kas tajos daudza-
jos plauktos sarindots atdusas? Vai un 

kāpēc tur nāks jaunieši? Vai būs tādi jau-
nieši, kādus savos kolportiera atmiņu gaitu 
aprakstos atceras kaislīgais grāmatnieks 
Atis Freināts, proti, tādi, kam grāmatas ir 
garīgā, ikdienā nepieciešamā maize. Frei-
nāts atstāsta vienu kuriozu atgadījumu, ka 
grāmatas pat zagtas: „Lielajā tirgū viens 

puika bija nozadzis grāmatvecim būdā 
grāmatu, bet pats nemācēja vēl lasīt. 
Viņš iemuka mežā, kur māte neredz, lai 
otrs puika izlasa viņam priekšā.”
Tieši pēdējos gados bibliotēku loma 
atkal palielinās, vismaz to bibliotēku, 
kuru darbinieki ne tikai izsniedz grā-
matas lasīšanai, bet rīko visdažādākās 
kopāsanākšanas. Bibliotēka nav krogs, 
bet apvienot to ar dažām kafejnīcas 
(kafijas, tējas dzeršanas) funkcijām ir 
publikai pievilcīgi. Tā arī nav kinoteātris, 

nav zinātnisks institūts vai augstskola, 
bet, kaut ko no katra specifikas paņe-
mot, bibliotēka ar specifiski piesaistošo 
grāmatu drukas smaržu var būt latviešus 
garīgi vienojošais. No ārpuses Gaismas 
pils izskatās skaisti, gribas cerēt, ka mēs 
tajā gaismu, kā malēnieši, nenesīsim ar 
maisiem un ka tā kļūs par Gaismas pili 
gaismas valstī.

Maija sākums Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas jaunajā ēkā bijis noti-

kumiem bagāts – 67,07 metru augstumā 
pie spārēm būvnieki piestiprināja tradi-
cionālo vainagu par zīmi tās saimniekam, 
ka sasniegts ēkas augstākais punkts, 
būvniecības process virzās tuvāk noslēgu-
mam un rīgas panorāmā pilnībā iezīmēts 
nākotnes bibliotēkas siluets. Tāpat jaunajā 
būvē notika Imanta Ziedoņa fonda „Viegli” 
mūzikas albuma atklāšanas koncerts, 
savukārt 4. maijā visiem interesentiem bija 

Spāru svētki Gaismas pilī

Gaismas pils – kādā valstī?

iespējams ielūkoties ēkas būvlaukumā, 
sarunāties ar bibliotēkas darbiniekiem un 
uzdot jautājumus būvniekiem. 
ēkas pamatakmeni ielika 2008. gadā, 
bet tās celtniecības darbi tiks pabeigti 
2012. gada novembrī; 2013. gadā jaunā 
ēka būs pilnībā pieejama apmeklētājiem. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka būs Latvijas 
starptautiskā vizītkarte gan 2014. gadā, 
kad rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsē-
ta, gan 2015. gadā – Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienībā laikā. 

Daži fakti par nākotnes  
bibliotēkas ēku:
› būvniecības ziņā viens no sarežģītāka-
jiem projektiem Latvijas vēsturē;
› zemē ir iedzīts 501 pālis, katra pāļa 
diametrs ir 88 centimetri un kopējais 
garums – 9 kilometri;
› būvniecībā izmantoti 45 000 kubikmetru 
betona;
› izmantots Latvijas ražotāju cements; arī 
5500 tonnu armatūras nākušas no vietē-
jiem resursiem;

notikums

› kopumā ēkā būs 540 kilometru dažādu 
kabeļu, ēkas izmēri ir 170x44 metri;
› ēkas jumts, kura kopējā platība ir vairāk 
nekā hektārs, plānots no nerūsējošā tē-
rauda, kura kopējā masa – 600 tonnu;
› būvdarbus veic „Nacionālā Būvkompāni-
ju apvienība”, ko veido trīs lielākie Latvijas 
būvuzņēmēji;
› būvlaukumā šobrīd nodarbināti apmē-
ram 300 celtnieku, bet vasarā to skaits 
palielināsies;
› bibliotēkai būs 13 stāvi, 1000 lasītāju 
vietu; 
› plānots, ka dienā iespējams uzņemt 
3000 apmeklētāju;
› brīvi pieejami 350 tūkstoši izdevumu, 
kopā ar krātuvēm iespējams glabāt pat 
6 miljonus iespieddarbu;
› mezonīna stāvs būs atvērts 24 stundas 
7 dienas nedēļā;
› apmeklētāju vajadzībām pieejamas 
individuālā darba kabīnes un 10 grupu 
nodarbību telpas;
› visi bibliotēkas pakalpojumi būs  
pieejami cilvēkiem ar kustību un redzes 
traucējumiem.
› ēkas būvdarbiem ikviens var sekot līdzi 
tiešraidē www.nba.lv, www.lnb.lv  
vai www.gaisma.lv.

publiskā zona
lasītāju zona
krātuve
tehniskās telpas

Nodokļa atlaides 
nevalstiskajām 
organizācijām

Uzņēmējiem būs 
pieejams plašāks 
atbalsts

2012. gadā vairāk nekā  
20 biedrības un nodibinājumus 
paredzēts atbrīvot no nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksā-
jumiem par tiem piederošajām 
ēkām un inženierbūvēm.

Avots: Finanšu ministrija

Turpmāk valsts atbalstu kon-
sultāciju, apmācību, aizde-
vumu un grantu veidā varēs 
saņemt arī tie, kuri jau veic 
saimniecisko darbību, bet 
vēlas, piemēram, ražot jaunu 
produktu vai piedāvāt citu 
pakalpojumu.

Avots: Ekonomikas ministrija

SAEIMAS IZGLĪTĪBAS UN ZINāTNES kOMISIjA, 
APMEkLējOT NACIONāLāS BIBLIOTēkAS 

BŪVLAUkUMU. FOTO:  kASPArS krAFTS / LETA
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atvieglojumus, tāpēc lielā ātrumā 
pieaug trūcīgo un maznodrošinā-
to iedzīvotāju skaits. Vairāk nekā 
40% darbspējīgā vecuma iedzī-
votāju nodokļus nemaksā, toties 
gandrīz puse no tiem, kuri maksā, 
„uz papīra” saņem minimālo algu, 
tādējādi kvalificējoties kā trūcīgie 
un iegūstot šos papildu bonusus 
no valsts un pašvaldības.
Manuprāt, jāpasaka skaidri – 
valstij daļēji jāliedz pakalpojumi 
tiem, kuri bez attaisnota iemesla 

nepiedalās valsts budžeta  
veidošanā.

Kāds būtu  
risinājums?
Ir jāatbalsta iedzīvotāji, kuri 
ieinteresēti valsts ekonomiskajā 
attīstībā, iedzīvotāji, kuri strādā, 
iedzīvotāji ar bērniem, piemēram, 
ar laiku piedāvājot nodokļu atlai-
des vai veidojot kādas atbalsta 
programmas. 

Kā šī problēma tiek 
risināta citās valstīs?
Lielākajā daļā Eiropas valstu no-
dokļu maksāšana tiek sasaistīta 
ar plānveida veselības aprūpes 
pakalpojumu saņemšanu. Tad 
cilvēks ir ieinteresēts iesaistī-
ties gan nodokļu maksāšanā un 
valsts budžeta veidošanā, gan arī 
vairāk uzmanības pievērst savas 
veselības saglabāšanai. Protams, 
tiek saglabāts pats nepiecieša-
mākais – neatliekamā palīdzība, 
palīdzība bērniem un pensionā-
riem, kā arī tiem, kas nodokļus 
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Ilze Viņķele, Saeimas 
deputāte, Finanšu ministrijas 
parlamentārā sekretāre

Ko īsti nozīmē  
„pabalstu griesti”
Pirmām kārtām gribu uzsvērt, ka 
pēdējā laikā sabiedrībā tik plaši 
apspriestie „pabalstu griesti” ne-
skar visus pabalstu saņēmējus, 
tāpat tas nenozīmē, ka pabalsti 
būs zemi vai visiem tiks izmaksā-
ta vienāda summa.

Sociālo pabalstu ierobežojumu 
atcelšanas jeb „taisnīguma” cena

Jāatbalsta nodokļu maksātāji

No 2010. gada 1. novembra 
spēkā esošie sociālo pabalstu 
saņemšanas ierobežojumi skar 
vecāku pabalstu saņēmējus ar 
algu „uz papīra” virs 500 latiem, 
maternitātes, paternitātes un 
slimības pabalstu saņēmējus ar 
algu virs 431 lata, bezdarbniekus, 
kuru ikmēneša ienākumi bijuši 
virs 609 latiem. Tajā pašā laikā 
Labklājības ministrijas aprēķini 
liecina, ka šī gada februārī vidē-
jais vecāku pabalsts mēnesī bija 
383,35 lati, bet vidējais bezdarb-
nieku pabalsts mēnesī – vien 
111,32 lati.

Sociālais budžets 
skaitļos
Sociālais budžets – pensijas un 
pabalsti – ir jāvērtē ilgtermiņā. 
Vienlaikus budžeta iespējas ir 
ierobežotas. Palielinot finan-
sējumu vieniem, kādam citam 
to nāksies samazināt. Atceļot 

minētos ierobežojumus, budže-
tā būtu jāmeklē papildu līdzekļi: 
2013. gadā – 25,83 miljoni latu 
un 2014. gadā – vēl 26,42 miljo-
ni latu. Šos 50 miljonus latu no 
sociālā budžeta būtu jāatņem vai 
nu citiem pabalstu, vai pensiju 
saņēmējiem, vai visiem Latvijas 
iedzīvotājiem, vēl vairāk „savelkot 
jostas”.

Jābūt solidaritātei
Viens no galvenajiem valsts soci-
ālās apdrošināšanas principiem 
ir solidaritāte. Lielākajai daļai  
Latvijas sabiedrības ikmēneša 
ienākumi nav mērāmi tūkstošos, 
tādēļ ierobežojumi tika veidoti 
ar mērķi maksimāli pasargāt 
iedzīvotājus ar mazākiem ienā-
kumiem. Tāpēc diezgan retoriski 
skan jautājums par prioritā-
tēm – vai šobrīd svarīgāk ir atcelt 
pabalstu ierobežojumus, kas skar 
vidēju, lielu un ļoti lielu ienākumu 

Ingrīda Circene, Saeimas 
Cilvēktiesību un sabiedrisko 
lietu komisijas priekšsēdētāja, 
EP Parlamentārās asamblejas 
Latvijas delegācijas vadītāja

Kas ir būtiskākais jau-
tājums jūsu kā politi-
ķes dienaskārtībā?
Es gribētu aktualizēt problēmu, 
kura šobrīd jārisina vispārē-
ji, visā valstī kopumā. Pašlaik 
valsts līmenī vairāk tiek akcentēti 
maznodrošinātie un trūcīgie, taču 
tā vietā, vispārējai tautsaimnie-
cības situācijai stabilizējoties, 
jāmaina vērtību sistēma – ne-
noliedzot atbalstu patiesiem 
trūkumcietējiem, par valstij vairāk 
atbalstāmiem būtu jāuzskata 
nodokļu maksātāji un ģimenes ar 
bērniem. 
Tā uzskatu, jo šobrīd izveidojusies 
sabiedrības daļa, kura ļaunprātīgi 
izmanto valsts piedāvāto „zelta 
polisi” – statusu, kas dod iespēju 
saņemt pabalstus, bezmak-
sas veselības aprūpi un citus 

Pazeminātas rehabilitācijas un 
ārstniecības pakalpojumu cenas
Iedzīvotājiem būs pieejams plašāks un kvalita-
tīvāks rehabilitācijas un ārstniecības pakalpo-
jumu klāsts, jo plānots pārskatīt Sociālās integ-
rācijas valsts aģentūrā iepriekš apstiprinātās 
cenas un daļai publisko maksas pakalpojumu 
tās pazemināt.

Avots: Labklājības ministrija

Valsts budžets pildās pozitīvi
Šā gada pirmajos četros mēnešos valsts bu-
džeta kopējais nodokļu ieņēmumu plāns pār-
sniegts par 1,2%:
• PVN – saņemti 284,4 miljoni latu (101,1% pret 
plānu);
• uzņēmumu ienākuma nodoklis – 50,4 miljoni 
latu (113,2% pret plānu), 
• akcīzes nodoklis – 141,7 miljoni latu (99,5% 
pret plānu), to skaitā:

› alkohola akcīze – 24,9 miljoni latu (103,7% 
pret plānu), 
› tabakas akcīze – 29,3 miljoni latu (98,3% 
pret plānu), 
› naftas produktu akcīze – 79,4 miljoni latu 
(98% pret plānu). 

Avots: Finanšu ministrija

guvējus relatīvi ne tik ievērojumu 
ietaupījumu dēļ, kas, iespējams, 
skartu ikvienu Latvijas iedzīvo-
tāju, arī tos, kurus šobrīd esam 
maksimāli centušies pasargāt.

Ierobežojumus atcels, 
ekonomiskajai  
situācijai uzlabojoties
Sākotnēji pabalstu ierobežojumi 

tika paredzēti līdz 2012. gada 
beigām, tomēr šī brīža ekonomis-
kajā situācijā, kad nepieciešams 
pārskatīt arī sociālā budžeta iz-
devumus, valdība ierobežojumus 
plāno saglabāt līdz 2014. gadam. 
Tomēr, budžeta situācijai maino-
ties, Ministru kabinets jebkurā 
mirklī ir tiesīgs šos noteikumus 
pārskatīt.

nemaksā attaisnoti – reģistrēta-
jiem bezdarbniekiem, invalīdiem, 
jaunajām māmiņām u.c. Šie 
modeļi ir pierādījuši savu efekti-
vitāti, ievērojami uzlabojoties arī 
veselības aprūpes pakalpojumu 

kvalitātei un pieejamībai. Iespē-
jams, ka ir vēl kāda joma (satik- 
sme, pirmsskolas izglītība), kur 
nodokļu maksātāji un ļaunprātī-
gie nemaksātāji pakalpojumu var 
saņemt diferencēti.

FOTO: SAEIMAS ArHĪVS

FOTO: SAEIMAS ArHĪVS
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Strukturālās reformas tiesu sistēmā
Karīna Korna, Tieslietu 
ministrijas parlamentārā sekretāre

Viens no ministru prezidenta  
Valda dombrovska valdības uzde-
vumiem tieslietu jomā ir veicināt 
tiesu pieejamību un nodrošināt 
savlaicīgu lietu izskatīšanu tiesās. 
Šī uzdevuma veikšanai Tieslietu 
ministrija ir uzsākusi strukturālu 
reformu, lai efektīvāk izmantotu 
tiesu sistēmas resursus.

Tiesneši ir augsti kvali-
ficēti juristi
Tiesu sistēmas būtiska sastāv-
daļa ir ne tikai vispārējās jurisdik-
cijas tiesu tiesneši, bet vēstu-
riski arī zemesgrāmatu nodaļu 
tiesneši. Zemesgrāmatu nodaļu 
tiesnešiem saskaņā ar likumu ir 
noteikta kompetence – zemes-
grāmatās ierakstīt nekustamos 
īpašumus un nostiprināt ar tiem 
saistītās tiesības. Šiem tiesne-

šiem nav mantijas, bet ir 
zemesgrāmatu nodaļas 
tiesneša amata zīme, ko 
piešķir, tiesnesim stājo-
ties amatā. Tādēļ, lai arī 
zemesgrāmatu tiesneši 
saskaņā ar likumu ir uz-
skatāmi par tiesnešiem, 
pastāv zināmas atšķirī-
bas ar vispārējās jurisdik-
cijas tiesas tiesnešiem.
Tieslietu ministrijas ie-
skatā šādām atšķirībām 
nav objektīva pamata, jo 
zemesgrāmatu noda-
ļu tiesneši, tāpat kā 
vispārējās jurisdikcijas 
tiesas tiesneši, ir augsti 
kvalificēti juristi ar piere-
dzi dažādu lēmumu pieņemšanā. 
Turklāt visas zemesgrāmatu 
nodaļas ir nodrošinātas gan ar 
kvalificētiem tiesnešu palīgiem, 
gan tehnisko personālu. Tieši 
otrādi – šeit meklējams resurss, 

kuru saprātīgi izmantojot, iespē-
jams nodrošināt lielāku tiesu 
pieejamību.

Kā būs turpmāk?
Lai sasniegtu šo mērķi, ministrija 

Krišjānis Kariņš, Eiropas 
Parlamenta deputāts

Latvija ir maza valsts; 
ko mēs spējam Eiropā 
ietekmēt?
EP daudzos jautājumos nav tie-
šas ietekmes, bet tam ir svarīga 

Latvijas eksports Eiropā pelna
IKP turpina augt sesto ceturksni 
pēc kārtas
Pozitīvi vērtējami šī gada februāra un marta 
rūpniecības, kā arī mazumtirdzniecības rādī-
tāji, kas atsākuši izaugsmi pēc nelielas pauzes 
pērnā gada nogalē un šī gada janvārī. Pozitīvas 
tendences vērojamas arī nodarbinātībā, bez-
darbam aprīlī vien samazinoties par 0,5 pro- 
centpunktiem. Sagaidāms, ka šīs tendences 
turpināsies otrajā ceturksnī un ekonomika 
kopumā turpinās attīstīties.

Avots: Finanšu ministrija

ir uzsākusi grozījumu izstrādi liku-
mā „Par tiesu varu”. Šie grozījumi 
pirmām kārtām paredz zemes-
grāmatu nodaļas iekļaut pirmās 
instances tiesās (pilsētu/rajonu 
tiesās) kā pilnvērtīgas vispārējās 
jurisdikcijas tiesu sastāvdaļas. 
Tas nozīmē, ka zemesgrāmatu 
nodaļu tiesneši ne tikai formāli 
tiks uzskatīti par tiesnešiem, bet 
faktiski arī būs tiesneši. Vienlai-
kus gan jāpiebilst, ka zemesgrā-
matu nodaļu tiesnešiem zināmā 
laika periodā (~2 gados) būs jā-
nokārto kvalifikācijas eksāmens. 
Šī kārtība neatšķiras no pašreiz 
spēkā esošās kārtības, kādā 
zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis 
pāriet uz vispārējās jurisdikcijas 
tiesu.
Būtiski ir arī paplašināt ze-
mesgrāmatu nodaļu tiesnešu 
izskatāmās lietas. Zemesgrāma-
tu nodaļu tiesnešiem papildus 
nekustamo īpašumu lietām 

pagaidām plānots nodot ska-
tīt rakstveida lietas, tādas kā 
saistību piespiedu izpildīšanu 
brīdinājuma kārtībā, pieteikumu 
izskatīšanu par saistību bez-
strīdus piespiedu izpildīšanu, 
pieteikumu par izsoles aktu  
apstiprināšanu.

Pieejamie resursi jāiz-
manto maksimāli
Nododot zemesgrāmatu nodaļu 
tiesnešiem skatīšanai plašāku 
lietu loku, iespējams samazināt 
ne tikai vispārējās jurisdikcijas 
tiesas tiesnešu darba apjo-
mu, bet arī pilnvērtīgi izmantot 
zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu 
uzkrātās zināšanas un pieredzi. 
Šo Tieslietu ministrijas iniciatīvu 
ir atbalstījuši gan paši zemes-
grāmatu tiesneši, gan vispārējās 
jurisdikcijas tiesu tiesneši, tādē-
jādi liekot pamatus tiesu procesu 
ilguma samazināšanai.

politiska loma, ierosinot plašas 
diskusijas, piemēram, kā tas bija 
kuģa „Mistral” gadījumā. Uzrunā-
jot Latvijas, tad Baltijas 
valstu pārstāvjus, iesaistot 
Ziemeļvalstu un Vācijas politiķus, 
gūstot atbalstu arī no Francijas, 
spēju aktualizēt šo jautājumu 

visa Eiropas Parlamenta līmenī. 
Tas pierāda, ka arī viens cilvēks 
var iekustināt konkrēta jautājuma 
virzību un risināšanu. Ir jābūt vien 
skaidram mērķim.

Kā Latvijā notiekošo 
redz citas valstis, jūsu 
kolēģi?
Šobrīd situācija Eiropas valstīs un 
attīstība jāvērtē dažādi. Piemē-
ram, Zviedrijā krīze jau sen ir pār-
varēta – 5% izaugsme, bezdarbs 
sarūk. Arī Vācijā eksports pieaug 
„rūkdams”, valsts attīstās. Tajā 
pašā laikā tādās valstīs kā Īrija, 
Grieķija, Portugāle un Spānija 
tautsaimniecība ne tikai neattīs-
tās, bet pat grimst. Varētu teikt, 
ka salīdzinājumā ar šīm valstīm 
kolēģi mūs pat apskauž, jo esam 
tik tālu tikuši. Svarīgākais ir tas, 
ka Latvijas tautsaimniecības 
struktūra tik tiešām pārkārtojas 
vēlamajā virzienā, piemēram, eks-
ports jau šobrīd atbilst 54% IkP.

Uz kurieni virzās  
Latvija?
Latvijas makroekonomiskās 
statistikas (tās statistikas, kas 

rāda, kā veicas nevis konkrētam 
uzņēmumam, bet valstij kopumā) 
dati apliecina, ka pēdējos trijos 
gados mūsu tautsaimniecība ir 
pārstrukturizējusies no iekšējā 
tirgus un parāda (kad dzīvojām it 
kā „zaļi”, bet tomēr uz parāda) uz 
situāciju, kad tērējam to naudu, 
ko paši spējam nopelnīt, ekspor-
tējot preces un pakalpojumus. 
diemžēl liela daļa sabiedrības, 
līdz pat 75% strādājošo, ikdienā 
to šobrīd neizjūt, jo iekšējā tirgū 

attīstību vēl nenovēro. Tomēr 
pozitīva virzība notiek – palieli-
noties eksportam, vairāk apgro-
zās līdzekļi; ar laiku tas pozitīvi 
ietekmēs arī mazumtirdzniecību. 
Papildu stimuls ir tas, ka visās 
mūsu eksporta sadarbības 
valstīs – Vācijā, Zviedrijā, dāni-
jā, krievijā u.c. – ir pieprasījums 
pēc mūsu piedāvātajām precēm 
un pakalpojumiem. Tas nozīmē, 
ka mums ir, no kurienes naudu 
pelnīt! 

PārrUNājOT AkTUALITāTES Ar 
MINISTrU PrEZIdENTU  

FOTO: EVIjA TrIFANOVA / LETA

BIOGāZES rAžOTNē „MEžACĪrUļI” ZAļENIEkU PAGASTā, 
TIEkOTIES Ar rAžOTNES VAdĪTājU jUrI CĪrULI
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1. aprīlī
› daugavpilī, rīgas ielā 20, atklāts 
VIENOTĪBAS reģionālais birojs. Atklāšanā 
piedalījās Saeimas priekšsēdētāja, 
apvienības valdes priekšsēdētāja Solvita 
āboltiņa, Saeimas deputāti Aleksejs 
Loskutovs, Edvards Smiltēns, klāvs Olšteins, 
Ingmārs čaklais, kā arī daugavpils Latviešu 
biedrības priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste.

8. aprīlī
› Valmierā ar nodaļu biedriem un citiem 
interesentiem tikās priekšsēdētāja Solvita 
āboltiņa, kā arī deputāti kārlis Šadurskis, 
Arvils Ašeradens, Edvards Smiltēns, Guntars 
Galvanovskis un citi apvienības pārstāvji.

› Ministru prezidents Valdis dombrovskis 
reģionālās vizītes ietvaros apmeklēja Liepāju, 
vizītē piedalījās arī Eiropas Parlamenta 
deputāts krišjānis kariņš.

› Saeimas deputāts Aivars Volfs piedalījās 
iedzīvotāju sapulcē Tukuma novada džūkstes 
pagastā.

11. aprīlī
› Aivars Volfs piedalījās iedzīvotāju sapulcē 
Tukuma novada Zentenes pagastā.

12. aprīlī
› Aivars Volfs piedalījās iedzīvotāju sapulcē 
Tukuma novada Sēmes pagastā.

15. aprīlī
› Solvita āboltiņa, vairāki Saeimas deputāti 
un novadā strādājošie piedalījās Irlavas un 
Lestenes pagastu pārvaldes organizētajā 
koku stādīšanas talkā Lestenē.

› Valdis dombrovskis Tukuma novada 
reģionālās vizītes ietvaros apmeklēja darba 
apģērba ražotāju „Sakta Tukums”, siltumkatlu 
un iekārtu ražotāju „komforts” un jaunpils 
pienotavu.

26. aprīlī
› krišjānis kariņš viesojās biogāzes ražotnē 
„Mežacīruļi” Zaļenieku pagastā un apmeklēja 
jelgavas tipogrāfiju, pārrunājot uzņēmēju 
izaicinājumus jaunu noieta tirgu meklējumos.

27. aprīlī
› Aizsardzības ministrs Artis Pabriks tikās ar 
Valmieras Valsts ģimnāzijas audzēkņiem.

28. aprīlī
› Artis Pabriks akcijas „Atpakaļ uz skolu 2011” 
ietvaros viesojās savā kādreizējā skolā – 
jūrmalas Valsts ģimnāzijā, kur ar skolēniem 
pārrunāja aizsardzības un drošības politikas 
aktualitātes.

› Solvita āboltiņa piedalījās Cēsu 
audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem 
jaunā apcietinājuma korpusa un renovētā 
dzīvojamā korpusa atklāšanā.

VIENOTĪBAS 
aktualitātes 
reģionos

Pastāstiet, lūdzu, kā radās ideja par 
pārrobežu sadarbību?
Pārrobežu sadarbības programmas 
iniciatīva uzņēmējdarbības jomā nāca 
no Setomā lauku pašvaldību savienības 
Igaunijā, kur ir jau vairāku gadu pieredze, 
atbalstot vietējos ražotājus. Apes nova-
dam raksturīgas līdzīgas problēmas kā ci-
tos Latvijas lauku apvidos – aizplūst cilvēki, 
trūkst darbvietu, zems atalgojums, kā arī 
nepietiekama uzņēmējdarbības aktivitāte. 
Igauņiem ir pieredze, kā atvieglot mājražo-
tāju produkcijas ražošanu un pārdošanu. 
Savukārt mums ir vēlēšanās parādīt, ka 
mazajai uzņēmējdarbībai (tostarp amat-
niekiem, mājražotājiem, pašnodarbināta-
jām personām) lauku apvidū ir perspektīva, 
kas varētu gan ģimenēm nodrošināt papil-
du ienākumus, gan iespēju plašākā saim-
niekošanas modelī dzīvot un attīstīties ar 
pašu ražoto. Tas kopumā palīdzētu attīstīt 
novada teritoriju un veidot tā atpazīstamī-
bu, atturētu iedzīvotājus doties projām uz 
ārzemēm darba meklējumos un piesais-
tītu jaunos cilvēkus atgriezties dzimtajā 
pusē. Tāpēc projekta aktivitātes vērstas uz 
vietējo preču noieta tirgu, Setomā un Apes 
novadu iedzīvotājiem. 

Kā no idejas tikāt līdz realizācijai?
Pirms projekta apzinājām savus uzņēmē-
jus, lai saprastu, kādi resursi mums ir, ko 
varam piedāvāt, kuros virzienos ir vērts 
attīstīties. Saprotams, ka nelielā iedzīvotā-
ju skaita un zemās pirktspējas dēļ vietējais 
tirgus nav liels, tomēr aptaujas liecināja, ka 

Vietējiem ražojumiem – 
zaļo gaismu!
2009. GAdA SEPTEMBrĪ TIkA UZSākTS IGAUNIjAS–LATVIjAS PrOGrAMMAS PrOjEkTS 
„ILGTSPējĪGA VIETējO dABAS rESUrSU UN kULTŪrAS MANTOjUMA IZMANTOŠANA 
UZŅēMējdArBĪBAS ATTĪSTĪBā SETOMAA UN APES rEĢIONOS”, Tā dEVĪZE: „BUy LOCAL!” (PērC 
VIETējO!). UZ SArUNU AICINājāM ASTRĪDU HARJU, APES NOVAdA dOMES PrIEkŠSēdēTājU, 
kUrA MUdINājUSI SAVU NOVAdU IESAISTĪTIES ŠAjā PārrOBEžU PrOjEkTā.

ir vietējās preces, kuras iedzīvotāji labprāt 
iegādājas savas mājas tuvumā, nevis izvē-
las citu un importa ražojumus. 
Veicot pētījumu, sapratām, ka mums ir čet-
ras nozares ar plaši pieejamiem vietējiem 
resursiem. Tās ir aitkopība un kazkopība, 
dārzeņu un augļu audzēšana un pārstrāde, 
māla pārstrāde un keramika, kā arī viss, 
kas saistīts ar koksni – sākot no mežsaim-
niecības un beidzot ar kokapstrādi un 
galdniecību.

Kas ir galvenais šāda projekta  
realizācijā?
Svarīgākais ir tas, ka varam realitātē 
pierādīt – arī mazajā biznesā iespējama 
attīstība! Mums ir cieša sadarbība un 
regulāra pieredzes apmaiņa gan ar igauņu 
kolēģiem, gan, piemēram, skotiem, pie ku-
riem viesojāmies vēl nesen, lai redzētu, kā 
viņi izmanto vietējos resursus un kultūras 
mantojumu. Ar kopīgu kompetenci var 
panākt ļoti daudz! 
Latvijā atsevišķos novados ir salīdzinoši 
maz iespēju pārdot savu produkciju vietējā 
tirgū, kas piedevām ir ļoti mazs. Savukārt, 
piemēram, rīgā pieprasījums ir tik liels, ka 
tā nodrošināšanai būtu vajadzīga nevis 
viena, bet noteikti vairāku novadu sadar-
bība. Lai samazinātu izmaksas, ir jābūt 
kooperācijai – gan ražošanas, gan procesu, 
gan veidojot kopīgu zīmolu. Apes–Setomā 
ekozīmolam kvalitāte ir, tā teikt, dubulta – 
tā apstiprināta pēc katras valsts  
standartiem. 

Kas jau ir izdarīts?
Projekta laikā iecerēti pasākumi vairākos 
virzienos. Lai ražotājiem būtu nepiecieša-
mā informācija par resursiem, perspektī-
vākajām nozarēm un mūsdienu tehnolo-

ģiju iespējām, izveidota vienota datu bāze. 
Projekta darbības rezultātā ir nodibināta 
Apes mājražotāju biedrība „radošais ideju 
centrs”, kas izveidojusi arī savu internet-
veikalu ar adresi www.davanupiekabe.lv. 
Esam piedalījušies ar savu produkciju 
dažādos Igaunijas pusē organizētajos 
tirgos, paši savās mājās esam aktivizēju-
šies uz sava saražotā pārdošanu. Uz dāvja 
Ozoliņa Apes vidusskolas kokapstrādes 
darbnīcas bāzes tiek veidots kompetences 
centrs, kuru varēs izmantot gan skolēni, 
gan mūžizglītībā iesaistītie, kā arī vietējie 
uzņēmēji – savu preču ražošanai. Atjau-
notas galdniecības klases pārējās Apes 
novada skolās. regulāri notiek apmācības, 
mācību ekskursijas un citi informatīvie 
pasākumi, kuros teoriju piedāvā pasnie-
dzēji no Latvijas un Igaunijas augstskolām, 
bet praktiskajās zināšanās dalās uzņēmēji. 
Ir veikta piecu mentoru apmācība uzņē-
mējdarbībā; viņi gūtās zināšanas un savu 
pieredzi varēs piedāvāt tiem, kuri vēlēsies 
uzsākt savu uzņēmējdarbību. jau šobrīd 
iedzīvotājiem un tūristiem piedāvājam 
lauksaimniecības un mājražotāju produk-
tus – Apes novada lauku labumus, kur ne 
tikai jau pārdodam produkciju, bet mācā-
mies pārdot arī ražošanas procesu.

Jūsu ieteikumi citiem novadiem, kas 
varbūt, vadoties no šīs pozitīvās pie-
redzes, labprāt iesaistītos līdzīga tipa 
projektos?
Svarīgi ir sadarboties un būt radošiem. 
Pieredze rāda: ja nebūs vietējās ekono-
mikas, nebūs arī vietējās kultūras. Tāpēc 
mums pašiem jāveido sava unikālā vide, 
ar kuru varam ieinteresēt arī citus, mums 
jāmeklē varbūt ne tik tradicionāli risinājumi 
un resursi.

Paplašinās pārtikas komplektu 
saņēmēju loku
Turpmāk tos bez maksas varēs saņemt gan trūcīgās un 
maznodrošinātās personas, gan personas ar medicīnas 
atvieglojumu izziņām, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz  
150 latu, kā arī personas, kuras ārkārtas situācijas dēļ ne-
spēj apmierināt savas pamatvajadzības. 

Avots: Zemkopības ministrija
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29. aprīlī
› Aivars Volfs tikās ar pašvaldības 
darbiniekiem Tukuma novada Pūres un 
jaunsātu pārvaldē.

3. maijā
› Saeimas priekšsēdētāja Solvita āboltiņa 
akcijas „Uz savu skolu!” ietvaros viesojās 
Pumpuru vidusskolā jūrmalā.

7. maijā
› jūrmalā viesojās Saeimas deputāte 
dzintra Hirša, pārrunājot tuvākus un tālākus 
stratēģiskos un politiskos mērķus jūrmalas 
kūrorta atjaunošanā.

9. maijā
› Saeimas deputāte Ingrīda Circene Aizputē 
Eiropas dienas ietvaros atklāja jauniešu 
ideju mājas tējnīcu.

› Ģirts Valdis kristovskis viesojās Valmierā, 
tiekoties gan ar pilsētas domes vadību, gan 
uzņēmējiem.

6. maijā
› Akcijas „Atpakaļ uz skolu 2011” ietvaros 
Saeimas deputāti viesojās Latvijas skolās: 
Andis Caunītis – Lejasciema vidusskolā, 
Ingrīda Circene – Aizputes vidusskolā, Lolita 
čigāne – rīgas Teikas vidusskolā, Atis Lejiņš – 
jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, Imants Lieģis – 
rīgas 4. vidusskolā, Liene Liepiņa – Cēsu 
draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā, Aivars Volfs – 
Pūres pamatskolā, Ansis Saliņš – Odzienas 
pamatskolā. 

› Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” 
ietvaros Makašānu Amatu vidusskolā viesojās 
Saeimas deputāts Edvards Smiltēns.

30. aprīlī
› VIENOTĪBA talkoja!

› Solvita āboltiņa, Valdis dombrovskis, 
apvienības ministri, Saeimas un rīgas domes 
deputāti, apvienības biedri un jaunieši sakopa 
daugavas promenādi.

› ārlietu ministrs Ģirts Valdis kristovskis kopā 
ar ministrijas darbiniekiem Tukuma novada 
Sēmes pagastā sakopa piemiņas vietu 
pirmajam Latvijas ārlietu ministram Zigfrīdam 
Annai Meierovicam.

› Aizsardzības ministrs Artis Pabriks kopā ar 
karavīriem un jaunsargiem sakopa kapteiņa 
Pētera čevera nacionālo partizānu grupas 
piemiņas vietu Talsu novadā, uz Vandzenes 
un Laucienas pagasta robežas.

› Arī citās Latvijas pilsētās un ciemos 
VIENOTĪBA piedalījās Lielajā talkā. Foto: 
Liepājas pilsētas domes deputāts Ivars 
Ķervis un citi VIENOTĪBAS aktīvisti, sakopjot 
Liepājas slimnīcas apkārtni.

Olafs Pulks, rīgas domes deputāts, 
apvienības VIENOTĪBA rīgas nodaļas valdes 
priekšsēdētājs

Strādājot opozīcijā rīgas domē mēs,  
VIENOTĪBAS politiķi, diemžēl ik dienu 
saskaramies ar klaju valdošās koalīci-
jas nevēlēšanos sadarboties vai vismaz 
ieklausīties.

Domes institūcijām jāstrādā 
iedzīvotāju interesēs
Vēršoties pret autoritārisma stilu domes 
institūcijās, VIENOTĪBAS deputāti ir piepra-

Principu sadursmes Rīgā

Iveta Blaua, 
Romualds Ražuks, 
Juris Iļjenkovs, jūrmalas reģionālās 
apvienības VIENOTĪBA valdes locekļi

jūrmalā šobrīd aktuālākās ir divas neatlie-
kami risināmas problēmas:

Jaunais Jūrmalas teritorijas 
attīstības plānojums
Tā ietvaros plānots apbūvēt pludmali un 
Lielupes krastu, līdz ar to iznīcinot ierasto 
jūrmalas kūrortpilsētas gaisotni. Sadar-
bībā ar jūrmalas Aizsardzības biedrību, 
kā arī saņemot jūrmalas un pārējās 
Latvijas sabiedrības atbalstu, domājošiem 

Jūrmalas attīstība un problēmas

sījuši Pilsētas attīstības komitejas vadītāja 
Sergeja Zaļetajeva demisiju. Acīmredzot 
cilvēkam, kurš pats reiz balsojis pret 
Neatkarības deklarāciju, nedemokrātiskais 
un padomiskais vadības stils, piemēram, 
pilsētas arhitekta birojā, ir sirdij tuvs. Šo-
reiz mums nepietika balsu, lai Zaļetajevu 
atceltu, tomēr līdzīgi rīkosimies katrā mūsu 
vērtībām nepieņemamā situācijā.
 
Bērnudārzos principu –  
„nauda seko bērnam”
Svarīgu uzvaru mazo rīdzinieku un viņu 
vecāku labā guvām, cīnoties pret valdošās 
koalīcijas ieplānoto nevienlīdzīgo pirms-
skolas izglītības iestāžu finansēšanu. 
Pilnībā atbalstām nepieciešamību pēc 
iespējas ātrāk likvidēt rindas uz vietām 
bērnudārzos pilsētā, tomēr tas jādara 
vienlīdzīgi. kopā ar gandrīz 300 vecākiem 
pieņēmām un iesniedzām domes priekš-
sēdētājam rezolūciju, kuras būtība bija 
ieviest jau skolās zināmo modeli “nauda 
seko bērnam” – neatkarīgi no tā, vai tiek 
apmeklēts privātais vai pašvaldības bērnu-

dārzs. Esam gandarīti, ka mūsu un vecāku 
kopējās prasības tika iekļautas domes 
saistošajos noteikumos.
 
Korupcija jāizskauž
Pateicoties mūsu pūliņiem, drīzumā tiks 
likvidēts pilsētai zaudējumus nesošais  
„rīgas satiksmes” meitasuzņēmums 
„degvielas apgāds”. Tas ne tikai ir ne-
rentabls, bet īsteno necaurspīdīgas un 
aizdomīgas aktivitātes, piemēram, izīrējot 
vai pārdodot savu naftas bāzi jūrmalā.

Nākotnes prioritātes
VIENOTĪBAS deputātus neapmierina 
ūdens zudumi ēkās – tas liek iedzīvotā-
jiem maksāt par ūdeni, kas nav patērēts. 
Tāpat nopietna problēma ir kadastrālo 
vērtību neloģiskās izmaiņas, kas bieži vien 
palielina nesamaksājamos augstumos 
nekustamā īpašuma nodokļus un piespiež 
pamatiedzīvotājus, piemēram, Vecrīgā, 
pamest savus dzimtas īpašumus, lai tos 
pārņemtu turīgāki ieceļotāji. Minēju vien 
svarīgāko, bet darāmā vēl daudz!

cilvēkiem izdevās apturēt jaunā, strīdīgā 
jūrmalas teritorijas attīstības plānojuma 
pieņemšanu. 
Plāna autori – domes valdošā koalīcija un 
izstrādātājs „Grupa ‘93” – nobijās un neiz-
turēja sabiedrības spiedienu, atjaunojot tā 
darba grupu, lai „turpinātu darbu pie iedzī-
votāju priekšlikumu iestrādāšanas”. Tas ir 

murgainās ieceres apbūvēt jūras pludma-
les smilšaino daļu 16 km garumā, veidojot 
tā saukto promenādi, bet faktiski izveidojot 
ielu ar divstāvu ēkām pludmalē; 
gandrīz visu Lielupes krastu plānots ap-
būvēt ar bungalo tipa ēkām augstumā līdz 
diviem stāviem; 
vairāk nekā 200 ha dabas pamatnes 
teritoriju plānots pārveidot par apbūves 
teritorijām visā jūrmalā.

Praktiski nesamaksājamais 
nekustamā īpašuma nodoklis
jūrmalas pilsētā nekustamā īpašuma 
nodokļa parādnieku skaits un parāda 
apjoms aug astronomiski, tā apjomi dzen 
izmisumā, jo liela iedzīvotāju daļa nespēj to 
nomaksāt. diemžēl bez valdības palīdzības 
pašvaldība nevar atrisināt šo problēmu, jo 
runa nav tikai par mazturīgajiem iedzīvotā-
jiem, kuriem jāpalīdz ar nodokļu atlaidēm, 
bet gan par lielo vairākumu iedzīvotāju, 
potenciālo Latvijas vidusšķiru. Tāpēc esam 
izstrādājuši priekšlikumus, kā saglabāt 
ierasto jūrmalas sociālo vidi un latviešu 
kaimiņus, neaizstājot tos ar ārzemju multi-
miljonāriem. 
Mūsu kūrortpilsēta nenoliedzami ir visas 
Latvijas bagātība, visas valsts kūrortu no-
zares mugurkauls. Ignorējot vai nerisinot 
minētās problēmas, apdraudēta būs gan 
jūrmalas daba, gan cilvēki. 

liels mūsu, jūrmalas VIENOTĪBAS politiķu, 
panākums, tomēr nedrīkstam apstāties 
pie sasniegtā – vēl svarīgi „attīrīt” plānoju-
mu no trim nepārdomātiem un jūrmalas 
pilsētas un iedzīvotāju intereses ignorējo-
šiem priekšlikumiem:

FOTO: EdIjS PāLēNS / LETA
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Prezidenta ievēlēšanas kārtību no-
saka mūsu valsts pamatdokuments – 
1922. gadā apstiprinātā Latvijas Repub-
likas Satversme. Kas, jūsuprāt, kopš tā 
laika ir mainījies?
Latvijā prezidenta institūcija līdzīgi kā 
Igaunijā ir radusies kā partiju kompromisa 
figūra – atšķirībā no mūsu somu kaimiņiem, 
kur tautas ievēlētam prezidentam valsts 
pirmsākumos bija jāvieno Somijas pilsoņu 
kara sašķeltā sabiedrība. Lasot Satvers-
mes tēvu diskusijas un 20.–30. gadu  
Latvijas politiķu argumentus par labu tau-
tas vēlētam prezidentam, tomēr neatstāj 
sajūta, ka noteicošais ir bijis partiju poli-
tiskais uzstādījums saglabāt politikas līdz-
svaru. Šodien, 90 gadus vēlāk, sabiedrības 
viedoklis regulāri atspoguļo diskusijas par 
tautas vēlētu prezidentu politisku un eko-
nomisku satricinājumu laikā. Lai neizjauktu 
Satversmē nodrošināto varas līdzsvaru, 
būtu nepieciešama plašāka diskusija. Ir 
jāanalizē iemesli tautas vēlēta prezidenta 
institūcijai un tas, kāpēc Latvijā joprojām 
dienaskārtībā ir nevis uz rīcībpolitiku vērsti, 
bet gan politiskā rāmja jautājumi.

Esošās sistēmas maiņas atbalstītā-
ji mēdz piesaukt citu Eiropas valstu 
piemērus. Kur Eiropas kontekstā īsti 
atrodas Latvija: parlamentārā republika 
ar valsts galvu – prezidentu?
Analizējot tautas ievēlēta valsts prezidenta 
ieguvumus, reti tiek izsvērtas šādu konsti-
tucionālu izmaiņu sekas, kā arī salīdzināju-
mam tiek minētas no politoloģijas viedokļa 
nesalīdzināmas vienības. divi nozīmīgākie 
zaudējumi parasti rodas no prezidentu vē-
lēšanu uzblīdušajām kampaņām, kuras vai-
ro plašsaziņas līdzekļu industrijas kases, kā 
arī vēlēšanas automātiski nepalielina vēlē-
tāju uzticību valsts varai. Latvijā, diskutējot 
par tautas vēlētu prezidentu, regulāri tiek 
pieminēts ASV vai krievijas piemērs, lai arī 

šo valstu iedzīvotāju skaits un sabiedrības 
daudzveidība noteica vēsturisko varas kon-
centrēšanos izpildvarā. Francijas pusprezi-
dentālā sistēma varētu kalpot par piemēru 
Latvijai, kur Šarls de Golls ar mainīgām 
sekmēm centās risināt parlamentārās 
Francijas IV republikas pārvaldes samez-
glojumus; līdzīgi Francijai varētu minēt arī 
parlamentāro Somiju vai Lietuvu. diemžēl 
Latvija nav tik nacionāli viendabīga kā 
iepriekš minētās valstis, un tautas vēlēta 
prezidenta gadījumā sabiedrība varētu tikt 
šķelta, nevis vienota. Somijas prezidenta 
2001. gada un 2006. gada vēlēšanas (74% 
līdzdalība) ir uzskatāms piemērs tautas 
vēlēta prezidenta savdabībai, jo, piemēram, 
labējo kandidāts Sauli Nīnisto (1 518 333 
balsis) zaudēja uzvarētājai Tarjai Halonenai 
(1 630 980 balsis) ar 3,6% balsu, sašķeļot 
Somijas sabiedrību, kas vēlāk atbalsojās 
parlamenta vēlēšanās. Līdzīga sabiedrības 
sašķeltība, pateicoties mediju kampaņām, 
bija novērojama pēdējās prezidenta vēlē-
šanās ASV un Francijā. Tautas ievēlētais 
prezidentu trio Bosnijā nav mazinājis 
plaisu starp valsts etniskajām kopienām 
un vairojis uzticību Sarajevas pārvaldei, jo 
valsti reāli pārvalda ANO iecelts Augstākais 
pārstāvis. Analizējot Eirobarometra datus, 
Slovākijai, 1999. gadā pārejot uz tautas 
vēlēta prezidenta institūciju, nav automā-
tiski izdevies uzlabot uzticību valsts varai. 
Lietuvas negatīvais piemērs un neuzticības 
izteikšana rolandam Paksam atgādina 
seno parunu par „ceļu uz elli, kurš zelta 
nodomiem klāts.”

Vai atšķiras arī prezidenta ievēlēšanas 
princips?
Vairākas Eiropas valstis ir palikušas uzti-
cīgas parlamentāras republikas tradīcijai. 
Tāpēc, lai arī ekonomiski visattīstītākās ir 
konstitucionālās monarhijas un piecpa- 
dsmit Eiropas Padomes parlamentārajās 
demokrātijās šodien tauta ievēl preziden-
tu divās kārtās, vienpadsmit valstis (VFr, 
Ungārija, Igaunija, čehija, Grieķija, Malta, 
Albānija, Turcija, Itālija, Šveice un Latvija) 
joprojām pieturas parlamentārās demokrā-
tijas klasiskajām tradīcijām. katrā valstī ir 
savas paražas, kuras ļauj veiksmīgi ievērot 
parlamentārās republikas principus. Latvija 
šajā sarakstā ir izņēmums, jo Saeimā 
prezidentu neievēl ar divu trešdaļu balsu 
vairākumu, bet gan līdzīgi kā VFr Federā-
lajā padomē (Bundestāgs un Bundesrāte) 
prezidenta ievēlēšanai pietiek ar vienkāršo 
balsu vairākumu.

Kāpēc diskusija par tautas vēlētu pre-
zidentu ir kļuvusi aktuāla tieši šobrīd? 
Vai mainījusies sabiedrība? Politiķi?
Prezidenta ievēlēšanas kārtība šodienas 
Saeimā nav optimāla, lai arī jāpiezīmē, 
ka prezidenta pilnvaras ir pieaugušas, 
salīdzinot ar to, kādas tās bija noteiktas 
1922. gada Satversmē, tāpēc būtu lietde-
rīgi apsvērt vajadzību ievēlēt prezidentu 
ar kvalificēto balsu vairākumu. Analizējot 
Eirobarometra, SkdS vai citus sabiedriskā 
noskaņojuma pētījumus, kļūst skaidrs, 
ka Latvijas vēlētāji pēc inerces neuzticas 
pašu ievēlētajiem tautas priekšstāvjiem. 
Iemesli šādai neuzticībai ir ar priekšvēstu-
ri, jo Latvija joprojām ir vienīgā ES dalīb-
valsts bez sākumdeklarēšanās, un partijas 
nav tikušas finansētas no valsts budžeta. 
Toni līdz 2010. gada vēlēšanām noteica 

minioligarhisku partiju izvirzītas viduvējī-
bas, kuras dažkārt, neizprotot rīcībpolitikas 
nozīmi valsts kopējā labuma veidošanā 
jeb pārlieku aizrāvušās ar savu „krusttēvu” 
labuma vairošanu, izjauca tautsaimniecī-
bas attīstības līdzsvaru. Šādi darbojoties 
un nokļūstot mediju kritikas krustugunīs, 
vienmēr ir bijis izdevīgi nekritiski prātuļot 
par „stingro roku”, lai arī tas ir bijis bezat-
bildīgi, skatoties no sabiedrības kopējā 
labuma viedokļa. Tāpēc sasteigta tautas 
vēlētā prezidenta institūcijas ieviešana 
bez kvalitatīvām diskusijām sabiedrībā, 
bez visaptverošas izpratnes radīšanas par 
tautas vēlēta prezidenta institūcijas sim-
bolisko lomu un tās izmaksām būtu vien 
lāča pakalpojums romantiskiem demago-
giem šajā tautsaimniecisko pārveidojumu 
laikā.

Augstākais amats valstī

Atjaunota VIENOTĪBAS mājaslapa

PēdējOS MēNEŠOS SABIEdrĪBā rAISāS ASAS dISkUSIjAS PAr TAUTAS, NE SAEIMAS VēLēTA 
PrEZIdENTA NEPIECIEŠAMĪBU. TāPēC UZ SArUNU AICINājāM VEIKO SPOLĪTI, AIZSArdZĪBAS 
MINISTrIjAS PArLAMENTārO SEkrETārU, rSU ESF FAkULTāTES LEkTOrU.

FOTO: IEVA čĪkA / LETA
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Sandra Kalniete, Eiropas 
Parlamenta deputāte

Eiropas pilsoņi caur ES budžetu katru 
gadu piemaksā lauksaimniekiem, zemju 
īpašniekiem un pārtikas ražotājiem aptu-
veni 50 miljardus eiro. Šī kopējā budžeta 
vislielākā sadaļa tiek vērtēta visai pretrunī-
gi. Fakti rāda, ka piektā daļa saimniecību un 
pārtikas ražošanas kompāniju saņem līdz 
pat 80% šo maksājumu. Arī starp dalībval-
stīm pastāv milzīgas atšķirības, piemēram, 
rēķinot uz vienu hektāru, Latvijas zemnieki 
saņem trīsreiz mazākus maksājumus nekā 
vidēji ES un piecreiz mazākus nekā Grieķijā.
Šobrīd Eiropas lauksaimniecības politika ir 
pārmaiņu priekšā. Ne tikai minēto netaisnī-
bu dēļ, bet arī tādēļ, ka vispārējās budžeta 
izdevumu taupīšanas laikmetā nepiecie-
šams skaidrāks pamatojums par 50 miljar-
du eiro izmantošanu – kādu kopējo labumu 
no tā gūst Eiropas nodokļu maksātāji?

Līdzšinējā prakse
Līdz šim politikas mērķi bija Eiropas (paš)
nodrošinātība ar kvalitatīvu pārtiku par sa-
mērīgu cenu, lauksaimniecības ražīgums 
un pietiekama dzīves līmeņa nodrošinā-
šana laukos. Skeptiķi uzsver vides aizsar-
dzības, ainavu saglabāšanas, teritoriālās 
plānošanas un dzīvnieku labturības nozīmi, 
iestājas par maksimālu brīvību pārtikas tir-
gū. Savukārt „vecās Eiropas” lauksaimnieki 
ir visai neapmierināti ar mēģinājumiem 
padarīt lauksaimniecību „zaļāku”, tirgu brī-

Taisnīgu atbalstu Latvijas zemniekiem
vāku un mainīt ES atbalsta sadalījumu. Tas 
ir saprotami, jo taisnīgāks atbalsts brīvākā 
tirgū nozīmē ievērojamu samazinājumu 
tam atbalstam, kuru viņi ir saņēmuši gadu 
desmitiem.

Politiskā drāma 
diskusijās ir nojaušamas dalībvalstu iekš-
politisko cīņu drāmas. Politiski ļoti ietek-
mīgie Francijas un Vācijas lauksaimnieki 
un zemju īpašnieki pašreizējo situāciju 
lauksaimniecības budžeta sadalē gribētu 
saglabāt pēc iespējas ilgāk. Ekonomiskais 
arguments – šobrīd spēkā esošie tiešie at-
balsta maksājumi ietekmē zemes īpašumu 
hektāra vērtību un kredīta garantijas, bet 
strauja to samazināšana varētu destabi-
lizēt daudzu lauksaimnieku bilanci. Tomēr 
Eiropā ir sācies „jostu savilkšanas laiks” – 
ne ES kopējā, ne nacionālajos budžetos 
naudas vairāk nekļūs. Tāpat jāsaprot, ka 
turpināt jauno dalībvalstu diskrimināciju 
tādā mērogā kā līdz šim ir politiski  
neiespējami. 

Jaunā lauksaimniecības 
atbalsta politika
Lauksaimniecības atbalsta kopapjoms, vis-
ticamāk, samazināsies. dalībvalstis, kurām 
jāmazina milzīgi budžeta deficīti un citai 
citu jāglābj no bankrota, nav noskaņotas 
palielināt kopējo Eiropas budžetu. Vienlai-
kus ES ir apņēmusies finansēt jaunas poli-
tikas prioritārās jomas, tostarp inovācijas, 
klimata pārmaiņu mazināšanu un kopējo 

ārpolitiku, un līdzšinējais ES lauksaimnie-
cības budžets tiek uzskatīts par galveno 
līdzekļu avotu jauno politiku finansēšanai. 
Tomēr samazināt lauksaimniecības budže-
tu nebūs tik vienkārši, pret to stingri iebilst 
daudzi Eiropas Parlamenta deputāti, 
tāpēc šobrīd vēl pāragri spriest, ar ko 
šī cīņa beigsies.

Atbalsta maksājumi kļūs 
taisnīgāki
jautājums gan paliek – cik lielā mērā? 
Latvijas zemniekiem galvenais nav 
atbalsta maksājumu absolūtais 
lielums, bet gan konkurenci kropļojošo 
atšķirību mazināšana. Mūsu mērķis 
ir maksimāli pietuvoties jaunajam 
vidējam atbalsta līmenim Eiropā un 
panākt, ka maksimālās atšķirības 
starp dalībvalstīm nav lielākas par 
pusotru reizi. Ir jāizbeidz līdzšinējā 
politika, kura faktiski nozīmē, ka vairāk 
saņem tie, kas vēsturiski ir saņēmuši 
vairāk, un jāpāriet uz skaidriem objek-
tīviem kritērijiem atbalsta aprēķinā-
šanā. Ir jāpārtrauc maksājumi „dīvāna 
zemniekiem”, kuru vidū pazīstamākie ir 
Monako princis ādams II, Vestminste-
ras hercogs un Zviedrijas karalis.

Līdzvērtīgi konkurences no-
sacījumi visā pasaulē
Ar globālo konkurētspēju saistās arī citi  
Eiropas zemniekiem svarīgi politikas 
jautājumi – tirdzniecības attiecības ar 

partneriem ārpus Eiropas un ģenētiski mo-
dificētās pārtikas regulējums. ja Eiropas 
tirgus tiktu pilnībā atvērts Amerikas un 
Austrālāzijas lauksaimniekiem, kuri ražo 
pārtiku par ļoti zemām cenām un ievērojot 

zemākus dzīvnieku labturības un ekolo-
ģiskos (tostarp ģenētiskās modifikācijas) 
standartus, daudziem zemniekiem Eiropā 
būtu jābankrotē. Mēs vēlamies ēst drošu 
un kvalitatīvu pārtiku, un šie augstie stan-
darti ir jāievēro visām valstīm, kas vēlas 
Eiropā tirgot savus pārtikas produktus. 

Latvijas tēlu veido ikviens no mums

Ojārs Ēriks Kalniņš, Saeimas 
ārlietu komisijas priekšsēdētājs 

Ar ko šobrīd asociējamies 
pasaulē? Kādiem mums kā 
valstij vajadzētu būt  
turpmāk?
Tas atkarīgs no auditorijas. Hokeja faniem 
atbilde ir ļoti skaidra – šķiet, Eiropā jau sen 
vairs nav šaubu, ka mums ir labākie hokeja 
fani pasaulē. Operas cienītāji zina Latvijas 
izcilos operdziedātājus: Elīnu Garanču, 
Egīlu Siliņu un daudzus citus. Esmu pārlie-
cinājies, ka Ņujorkas Metropolitēna operā 
Latvijas vārds ir ļoti atpazīstams. Savukārt 
putnu vērotāji zina par Ķemeriem un Slīteri, 
jo Latvija ir viena no populārākajām vietām 
šajā ziņā. Pētījumi pierādījuši, ka tūristi bie-
žāk atceras un akcentē pilsētas, ne valstis. 
Arī rīga pasaulē ir atpazīstamāka nekā 
Latvija kopumā. Tāpēc viens no mērķiem ir, 
lai uz rīgu atbraukušie dotos arī uz laukiem 
un redzētu, ka esam sabiedrība, kas mīl 

dabu – mēs to cienām un esam maksimāli 
to saglabājuši. domāju, ka ar laiku Latvija 
Eiropas kontekstā var izcelties kā dabas 
parks, tāpēc ceru, ka spēsim saglabāt to 
dzīvību un dabiskumu, kas daudzviet  
Eiropā jau pazaudēts.

Vai esam moderna un eiro-
peiska valsts?
Tas ir mērķis, uz ko tiecamies. Esam daudz 
sasnieguši, piemēram, tehnoloģiju ziņā 
un izglītībā, mēs spējam orientēties un 
paust viedokli par to, kas notiek pasaulē. 
Arī ārzemniekiem, kuri atbrauc uz Latviju, 
pieejami visi tie pakalpojumi, kas ir jebkurā 
Eiropas valstī. Būtiski, ka kultūras ziņā 
esam gan moderni, gan tradicionāli, jo 
modernā Eiropa arvien vairāk to novērtē. 
ja agrāk likās, ka pārāk liels uzsvars uz 
nacionālo identitāti nav vērtība; šobrīd si-

tuācija krasi mainās, un arī Eiropā tas kļūst 
arvien svarīgāk.

Kas, jūsuprāt, ir latvietis? 
Vai to var definēt?
Par šo jautājumu esmu daudz runājis, tā-
pēc man ir samērā vienkārša atbilde – tas 
ir cilvēks, kurš grib būt latvietis, kurš domā 
kā latvietis un vēlas runāt latviešu valodā. 
Cilvēks, kurš atbalsta mūsu vērtības un 
vēlas iedziļināties tradīcijās – Līgo vakarā 
dzied pie ugunskura un zina tautasdzies-
mas. Šodien nacionalitāti vairs nevar 
identificēt tikai pēc asinīm; būtiskākais ir 
tas, kas sirdī. 
Nav svarīgi, kāda tautība ir taviem vecā-
kiem; manuprāt, ja gribi svinēt 18. novembri 
un ar asarām acīs klausies dziesmu svētku 
dalībnieku tūkstošbalsīgajā skanējumā, tu 
esi latvietis!

FOTO: SAEIMAS ArHĪVS

TIEkOTIES Ar LATVIEŠU ZEMNIEkIEM BrISELē. 
FOTO: PErSONĪGAIS ArHĪVS
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Kā tu nokļuvi tur, kur esi šo-
brīd? Ko darīji iepriekš?
ja kādreiz man teiktu, ka studēšu 
Maskavā, es tikai skaļi pasmietos. 
Bet te nu es esmu – veseli pieci 
mēneši krievijas galvaspilsētā, 
viens pret vienu ar visām tām 

Latvijā atgriezīšos ar skaidru vīziju 
par nākotnes plāniem
MŪSdIENU jAUNIEŠI Ir AkTĪVI. VIŅI MāCāS, STrādā, ATPŪŠAS, IESAISTāS SABIEdrISkAjāS AkTIVITāTēS 
UN PārBAUdA SAVUS SPēkUS ArĪ POLITIkā. TO VISU VAr IZMēĢINāT GAN LATVIjā, GAN EIrOPā, GAN PārI 
OkEāNAM. ŠOrEIZ UZ SArUNU AICINājāM INNU PASNAKU, AkTĪVISTI, kUrA STUdIjāM IZVēLējUSIES 
NETIPISkU VIETU, VIENU NO MŪSU kAIMIŅVALSTĪM – krIEVIjU.

īpatnībām un nejēdzībām, ko tik 
bieži redzam krievijas kabeļte-
levīzijā. Tomēr esmu priecīga, 
ka šeit atrodos – iegūtā piere-
dze, tieši akadēmiskā, ir patiesi 
neatsverama – studiju līmenis ir 
ārkārtīgi augsts.
Iespēja doties studēt uz krieviju 
man pavīdēja pavisam negaidot. 
Biju tikko pabeigusi bakalaura 
studijas LU Vēstures fakultātē un 
atrados krustcelēs. Tā kā nekādu 
atraktīvu darbvietu vasarā neat-
radu, nolēmu turpināt studijas 
maģistrantūrā. Tad arī izlasīju slu-
dinājumu par stipendiju konkursu 
apmaiņas studijām krievijas 
universitātēs. Toreiz nodomāju: 
Eiropa ir gana izpētīta, kādēļ gan 
nedoties uz austrumiem? Tagad 
man ir liels prieks par šo lēmu-
mu – jūlijā Latvijā atgriezīšos gan 

ar lielāku dzīves izpratni, gan ar 
skaidru vīziju par saviem nākot-
nes plāniem. diez vai es to iegūtu, 
mājās sēdēdama.

Vai izjuti kādas priekšrocības 
salīdzinājumā ar jauniešiem no 
citām valstīm? 
Stipendiju konkursa noteikumi 
bija vienlīdzīgi visiem preten-
dentiem gan no Eiropas, gan 
krievijas. Vienīgā priekšrocība, 
iespējams, ir lieliskas krievu 
valodas zināšanas. Atšķirībā no 
citiem ārzemniekiem es pilnībā 
varu iesaistīties ikdienas dzīvē, 
tāpat bez problēmām varu no-
maskēties par vietējo – uzrādīt 
pasi man vēl ne reizi nav prasī-
juši! No otras puses, atšķirībā 
no ārzemniekiem man neviens 
nedod „atlaides“ studiju proce-

sā – eksāmenus kārtošu kopā ar 
vietējiem studentiem.
 
Kad un kāpēc tu ieinteresējies 
par politiku? Kas pamudināja 
iesaistīties pašai?
Var teikt, ka par politiku ieinte-
resējos pirms gada. Toreiz gaisā 
jau virmoja ažiotāža ap gaidā-
majām Saeimas vēlēšanām, un 
es atskārtu, ka neko daudz no tā 
nesaprotu! Par ko, kā, kāpēc? Tas 
bija jāuzzina un jāizpēta pašai. 
Otra lieta, kas arī pamudināja 
mani iesaistīties, ir apkārtējo 
cilvēku nebeidzamā čīkstēšana, 
ka tur, “augšā”, visu dara neparei-
zi. Noteikti nevēlos būt šo mūžīgo 
kritiķu pulkā. Labāk piedalīties 
un atzīt, ka daļa lēmumu nav 
veiksmīgi, nevis sēdēt malā un 
kritizēt.

Kur redzi ieguvumus (var-
būt zaudējumus) iesaistīties 
pašai?
Atzīšos, pagaidām nevaru no-
saukt nedz iespaidīgus ieguvu-
mus, nedz vērā ņemamus zaudē-
jumus. drīzāk esmu sapratusi, ka 
ikviena spēkos ir ietekmēt savas 
valsts dzīvi tieši tādā apmērā, 
kādā viņš ir gatavs ieguldīt savu 
laiku un darbu. Laikam būtiskā-
kais, ko esmu sapratusi – ja esi 
savas valsts pilsonis, tad iesais-
tīties vari jebkurā laikā. Visas 
durvis ir vaļā! 

Ko tu novēlētu mūsdienu  
Latvijas jaunietim!
Noteikti iesaku: beidzot izslēgt 
datoru un iziet no mājas. Tur  
ārā tiešām notiek ļoti daudz 
interesanta!

Papildu informāciju par 
VIENOTĪBAS jauniešu 
organizācijām meklē:

 www.jljn.lv
www.psjauniesi.lv

www.scp.lv

5.–6. jūnijā Bauskā no-
risināsies VIENOTĪBAS 
jauniešu reģionālā  
konference

Nodibinātas VIENOTĪBAS 
jauniešu padomes reģio-
nālās attīstības, Stratē-
ģijas, komunikāciju un 
iesaistes un ārlietu darba 
grupas

26. maijā plkst. 18.00 
partijas „jaunais laiks” bi-
rojā VIENOTĪBAS jaunieši 
diskutēs par gaidāmajiem 
referendumiem

svarīgu jautājumu risināšanā 
laikā, kad daudzi jaunieši apsver 
iespēju doties prom no dzimtās 
zemes.
žūrija par labāko darbu autoriem 
atzina šos jauniešus:

Esejas:
Oskars Vīksna
dagne Striķe

13. maijā ar apbalvošanu Leļļu 
teātrī noslēdzās VIENOTĪBAS jau-
niešu rīkotais eseju un zīmējumu 
konkurss Latvijas skolēniem „Es 
savā valstī un profesijā”. konkursa 
labāko darbu autorus sveikt bija 
ieradusies arī Solvita āboltiņa. 
kopumā konkursā piedalījās 
192 jaunieši no visas Latvijas – 
139 ar zīmējumiem un 53 ar 
esejām. Paldies visiem dalībnie-
kiem un skolām, kuras atsaucās 
aicinājumam mudināt bērnus 
piedalīties konkursā!
konkurss norisinājās trīs vecuma 
grupās: 1.–4. klašu skolēni tika 
aicināti par konkursa tēmu iesūtīt 
zīmējumus, savukārt 5.–9. un 
10.–12. klašu skolēni – esejas. 
Zīmējumos un esejās bērniem 
un jauniešiem bija jāattēlo, kādā 
profesijā Latvijā viņi sevi redz 
strādājam nākotnē. 
Eseju un zīmējumu konkursa 
mērķis bija veicināt dzimtenes 
mīlestību un jauniešu aktīvu ie-
saistīšanos Latvijai un visai tautai 

Noslēdzies VIENOTĪBAS jauniešu organizētais eseju 
un zīmējumu konkurss „Es savā valstī un profesijā”

Sabīne Anna Irbe
dita kūkusiliņa
katrīna Narbute
Anastasija kaktiniece
Vineta Trimalniece
Laura čukure
Sandra Pakalnīte
Svens Magnuss  
Tolstiks

Zīmējumi:
Izabella Maršāne
juris dūze
Laima Bērziņa
Anastasija Vizžacaja
Sofija Voroncova
roms Skrebels

Laura jirgensone
Arturs Boiko
Tomass košs
Aribella jauja

Visi laureāti, kas nepiedalī-
jās apbalvošanas pasākumā, 
balvas var saņemt partijas 
„Jaunais laiks” birojā Rīgā, 
Z.A. Meierovica bulvārī 12.

Paldies komunikāciju komisijai 
un īpaši Andrim Bačkuram par 
konkursa organizēšanu.

Konkursa citāti:
„redzot pīļu baru, sirds lūst 
gan no prieka, gan dusmām un 
nemiera. Cik gan daudzi no mums 
nav atgriezušies! kāds izrādī-
jies par vāju, lai pieveiktu garo 
ceļu mājup, un, cīnīdamies ar 
grūtībām, zaudējis. Citi vienkārši 
nemaz nemēģināja lidot mājup.” 
(ērika Gribonika)

„Man ir tikai viena mamma un 
tētis. Man ir tikai vienas mājas 
un viena Latvija. Es ļoti vēlos, lai 
manā Latvijā dziedātu putni, bitī-
tes un taurenīši dejotu savu deju, 
zaļotu zaļa zāle un būtu zilas ar 
saules zaķīšiem pilnas debesis.” 
(Oskars Vīksna)

Sagatavoja: Kristīne Laure,  
VIENOTĪBAS Jauniešu padome
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galerija Politiskās aprindas

 „drošību arī politikā!” 
VIENOTĪBAS valdes 
priekšsēdētājai Solvitai 
āboltiņai novēl apvienības 
līdzpriekšsēdētājs Aigars 
Štokenbergs. FOTO: Ieva 
čīka / LETA

„Nevis slinkojot un 
pūstot!” pie darba meža 
stādīšanā Lestenē aicina 
VIENOTĪBAS frakcijas 
priekšsēdētājs dzintars 
Zaķis. Foto: Edvards 
Smiltēns 

 Ar deju un dziesmu mežu stādīt dodas Saeimas 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ingrīda 
Circene un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 
priekšsēdētājs jānis reirs. Foto: Edvards Smiltēns

 „Īstam latvietim ir gan jāiestāda 
koks, gan jāparūpējas par būrīti tajā,” 
pārliecināts ministru prezidents Valdis 
dombrovskis Lielās talkas laikā. Foto: 
Guna čirkše

 „Budžeta konsolidācija? Vēl šitik!” optimists ir finanšu 
ministrs Andris Vilks. FOTO: kaspars krafts / LETA

 Vīri melnā – Saeimas deputāts dzintars ābiķis un 
apvienības VIENOTĪBA līdzpriekšsēdētājs, tieslietu ministrs 
Aigars Štokenbergs. Foto: Ieva čīka / LETA

„kultūru arī ekonomikā!” vienojas kultūras ministre Sarmīte 
ēlerte un ekonomikas ministrs Artis kampars. FOTO: Evija 
Trifanova / LETA 

Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks Lielās 
talkas laikā gatavs 
aizsargāt arī Latvijas 
mežus. FOTO: 
Aizsardzības ministrijas 
arhīvs 

 „Laimi ar lāpstu neizraksi, bet Latviju gan sakoptāku 
padarīsim,” Lielās talkas laikā aizdomājas VIENOTĪBAS 
līdzpriekšsēdētājs, ārlietu ministrs Ģirts Valdis kristovskis. 
FOTO: ārlietu ministrijas arhīvs

 Saeimas deputāts, 
Ekonomikas ministrijas 
parlamentārais 
sekretārs klāvs Olšteins 
Lielās talkas laikā 
aizdomājas par Latvijā 
ražotās preces eksporta 
iespējām. Foto: Edvards 
Smiltēns
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Jūnija politiskais horoskops

Iepazīsti politiķi no neierastas puses!

Horoskopi veidoti, izmantojot  
SIA „Horoskopu pasaule” astroloģiskās 

prognozes katrai horoskopu zīmei.

Sarmīte Ķikuste jau vairāk nekā septiņus 
gadus pieraksta Latvijas politiķu Saeimā 
un publiskajā telpā izteiktos citātus. Pagā-
jušajā gadā klajā nākusi arī viņas veidotā 
grāmata „100 galvas runā”.

J. Dobelis: „Cienītie kolēģi! Varbūt kādreiz 
arī kādam nopietnākam cilvēkam ir jāuz-
kāpj tribīnē… Tāpēc es uzkāpu.”
A. Slakteris: jautājums ir – kur dabūt 
valstī „sonogrāfu”? kamēr „sonogrāfa” 
nav, reģistrēsim aktuālos temperatūras 
mērījumus.
J. Lagzdiņš: „deputātes Sarmītes  
Ķikustes gaišais tēls aizsedz priekšlikuma 
iesniedzēju.”
G. Laicāns: „Es sestdienās tiekos ar savu 
tuvāko vēlētāju – ar savu sievu.”
S. Šķesters: „...ja jūs kaut ko nesaprotat, 
es jums paskaidrošu. Nevajag meklēt kaķi 
frēzijās...”

Savās vasaras sajūtās dalās 

Solvita Āboltiņa,
apvienības VIENOTĪBA valdes 
priekšsēdētāja, Saeimas priekšsēdētāja:

100 galvas runā

Iesakām vasaru!
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AUNS: Mēneša sākums 
politiski aktīvs, toties 
vēlāk varēsi baudīt vasa-
ru un jāņus. Iespējami 
komandējumi, kontaktu 
veidošana koalīcijā. Vai-
rāk sporto, ieturi diētu!
 
VĒRSIS: Pienācis 
laiks atvaļinājumam 
vai vismaz kādai liekai 
brīvdienai. Labs laiks, 
lai izvērtētu prioritātes 
politikā, varbūt atzītu arī 
kādu kļūdu. Satiksi sen 
neredzētus draugus.
 
DVĪŅI: Būsi ļoti sabied-
risks un aktīvs. Pat brīvajā laikā nespēsi 
pārstāt domāt par izaicinājumiem politikā, 
sazvanīsies ar koalīcijas partneriem. Tā 
vietā labāk noorganizē jāņu pasākumu!
 
VĒZIS: Būsi noraizējies par savu dzim-
šanas dienu un citām svinībām. Gribēsi, 
lai viss norit pēc labākā scenārija. Tomēr 
sabiedriskie pienākumi prasīs savu, tāpēc 
mēnesis paies samērā saspringti.
 
LAUVA: Tev būs apnicis karot ar oponen-
tiem, tāpēc lielāku vērību veltīsi atpūtai un 
viesu uzņemšanai, nevis strīdu risināšanai 
partijā. Būsi kaislīgi noskaņots, dodoties 
papardes zieda meklējumos.
 

JAUNAVA: Pastāv iespēja zaudēt reputā-
ciju, ja kļūsi pļāpīgs vai ielaidīsies mīlas sa-
karos ar politiskās elites pārstāvi. Svētkus 
pavadi tuvinieku lokā! Veselībai par labu 
nāks dažādas ūdens procedūras.
 
SVARI: Labs laiks kontaktu dibināšanai, 
sadarbības veicināšanai koalīcijā. Tomēr 
atceries par atpūtu un Līgo vakaru centies 
pavadīt pie ugunskura ģimenes vai draugu 
lokā!
 
SKORPIONS: Šoreiz tavi pienākumi 
sabiedrības labā sakritīs ar svētku laiku, 
tāpēc jābūt aktīvam, lai ar visu tiktu galā. 
Tomēr neaizmirsti par mīļoto cilvēku un at-

vasēm, izbaudot Latvijas dabu, 
atpūtu pie ūdens.
 
STRĒLNIEKS: Politiskā situāci-
ja var strauji mainīties, nāksies 
pielāgoties nestandarta si-
tuācijām, pārliecināt opozīciju. 
Svarīgs laiks, kas var ietekmēt 
tavu karjeru, tāpēc domā, ko 
runā un dari!
 
MEŽĀZIS: Veiksmīgi tiksi galā 
ar pienākumiem, saņemsi atzi-
nību no elites. romantisks laiks 
tiem, kuri nesen iepazinušies. 
Ģimenes cilvēki lielāko uzma-
nību pievērsīs jāņu tradīciju 
stiprināšanai.

 
ŪDENSVĪRS: Svarīgākie notikumi risinā-
sies privātajā dzīvē, politiskās karjeras 
veidošanu atstāsi otrā plānā. Uzņemsi 
ciemiņus, arī pats dosies pieklājības vizītēs 
pie sadarbības partneriem. 
 
ZIVIS: Iespējami jauni izaicinājumi politikā, 
tomēr arī citādi karjerā veiksies. daiļā 
dzimuma pārstāves nonāks pielūdzēju 
krustugunīs, nespējot vien izšķirties, ar 
kuru kopā pavadīt svētkus.

Garša: zemenes (kas gan ir vasaras 
launags bez zemenēm ar pienu?)
Smarža: svaigi pļautas zāles smarža
Krāsa: zaļā (vai tad vasarā mēdz dominēt 
cita krāsa?)
Skaņa: jūras šalkoņa
Pasākums: mana vasara nav iedomājama 
bez saules, pļavā ziedošām puķēm un 
atpūtas pie jūras, saulrieta vērošanas 
pasakainā vasaras vakarā kopā ar saviem 
mīļajiem – ģimeni.
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Pirāts

Saeimas deputāts 
Edvards Smiltēns

Iekšlietu ministre 
Linda Mūrniece

Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks

kultūras ministre 
Sarmīte ēlerte

Ekonomikas ministrs 
Artis kampars

Saeimas deputāte 
Lolita čigāne

konfekšu pārdevēja Bundzinieks kakao pārdevēja ārste Hokejists

Par ko vēlējāties kļūt bērnībā?

„Man jums ir labas ziņas – nākamā tiesas sēde nozīmēta uz 
augustu, bet siltā laikā mēs jau varam cerēt uz daudz maigāku 
spriedumu.”
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Videočats ar Saeimas 
priekšsēdētāju, 

apvienības VIENOTĪBA 
valdes priekšsēdētāju 
Solvitu Āboltiņu
15. jūnijā plkst. 12.00

www.vienotiba.lv


