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Ainārs Šlesers – Ministru prezidents
Linda Liepiņa – Saeimas priekšsēdētāja
Vilis Krištopans – satiksmes ministrs
Edmunds Zivtiņš – iekšlietu ministrs
Ramona Petraviča – labklājības ministre
Līga Krapāne – kultūras ministre
Viktors Ščerbatihs – jaunatnes un sporta lietu ministrs
Ringolds Balodis – tieslietu ministrs

Oļegs Burovs – vides un reģionālās attīstības ministrs
Šarlote Šulca – ārlietu ministre
Karina Plaude – finanšu ministre
Sabīne Šņepste – zemkopības ministre
Ilze Stobova – izglītības ministre
Aiga Rotberga – veselības ministre
Ralfs Nemiro – ekonomikas ministrs
Raimonds Rublovskis – aizsardzības ministrs

BALSO PAR SARAKSTU!

Balso par PROFESIONĀĻU VALDĪBU!
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“Ja gribam 
kā latviešu 
tauta pastāvēt 
un uzplaukt, 
tad tik krasu 
pārmaiņu 
laikā kā 
pašreiz vairāk 
par visu ir 
jāaizsargā 
un jāatbalsta 
laulība, 
ģimene un 
bērni.”

“Ja vēlamies sabiedrību, 
kurā valda cieņa, tad 
vispirms mums ar 
cieņu ir jāizturas pret 
ģimenes pastāvēšanu 
un ģimenes jēdzienu. 
Ar pamatlielumiem, uz 
kuriem būvēta mūsu 
kultūra, sabiedrība 
un civilizācija, neva-
jag spēlēties, jo to 
novājināšanai un 
devalvācijai var būt 
neparedzamas sekas.”

PAR DABISkU 

“kas var piedzemdēt 
bērniņu? Tikai sieviete 

ar vīrieti kopā!
Cita jautājuma nav, un 

citas iespējas nav!
Un tikai tā ir ģimene!”

Ainars Baštiks
Mācītājs, bijušais bērnu un 
ģimenes lietu ministrs

Pēteris Sproģis
Latvijas Baptistu draudžu
bīskaps emeritus

Kardināls Jānis Pujats

www.latvija.lv/pv
www.pargimeni.lv

Balso

PARAkSTIES!
12. BALSO PAR SARAKSTU!

ģImENI
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Mūsu valsts sākums ir lūgšana “Dievs, svētī Lat-
viju!”, kas tika sarakstīta jau 1873. gadā – krietnu 
laiku, pirms tika dibināta mūsu valsts. 
2018. gadā es aicināju visus Latvijas kristiešus uz 
vienotu Starpkonfesionālu Tautas lūgšanu sapulci 
“Dievs, svētī Latviju!”. Trīs gadus pēc kārtas izdevās 
noorganizēt Latvijā vēl nebijušu pasākumu, kas 
vienoja tūkstošiem kristiešu. 
Lūgšanām bija un ir trīs mērķi: 1. Draudžu izaugsme. 
2. Vienotība. 3. Balss jeb dalība valsts pārvaldē, lai 
pārstāvētu draudzes un kristīgās vērtības.
Liberālā vara amorāli min kājām mūsu vērtības, 
cenšas legalizēt viendzimuma laulības un vēlas 
atņemt tiesības audzināt bērnus pēc savas pārliecības. 

Esmu 100 % pārliecināts, ka tūkstošu ticīgo lūgšana 
ir uzklausīta. 
Pirms gada tika nodibināta partija “Latvija pirmajā 
vietā”, kuras pamatā ir kristīgās un ģimenes 
vērtības. Es skaidri apzinos Dieva aicinājumu 
ņemt dalību politiskajos procesos tieši šī politiskā 
spēka ietvaros, lai pārstāvētu kristīgās vērtības un 
visu draudžu intereses.
Neskatoties ne uz ko, es vienmēr iestāšos:  
1. Par kristīgām vērtībām un dabisku ģimeni. 
2. Pret obligāto vakcināciju un lokdauniem.  
3. Pret pārmērīgiem nodokļiem. 4. Par vienotu 
nāciju zem Latvijas karoga. 
2015. gadā slavenā baptistu evaņģēlista Billija 
Grehema dēls Frenklins Grehems uzrunāja pasaules 
kristiešus: “Es aicinu jūs aizstāvēt savu viedokli 
valsts aprindās. Kurš teica, ka kristieši nevar būt 
politiķi? Kāpēc geji un lezbietes vai citi neticīgie to 
var? Kāpēc cilvēki no draudzes nevar būt politikā? 
Vai mums nav tiesību aizstāvēt savu viedokli? Kurš 
teicis, ka jūsu viedoklis neskaitās? Es aicinu jūs iet 
un piedalīties valsts pārvaldē!”
Tu vari uzņemties atbildību par savu valsti, piedaloties 
14. Saeimas vēlēšanās, un atbalstīt manu, praktiski 
vienīgā mācītāja, kandidatūru no 1861 deputāta 
kandidāta, ievelkot plusiņu 12. saraksta 21. numuram – 
Mārcim Jencītim, lai mēs kopā varam iestāties par 
mūsu vērtībām un dzīvot ar mieru sirdī, ka esam no 
savas puses izdarījuši visu, kas bija mūsu pienākums. 
Es būšu Saeimā kā Viņa balss pie katra likumu 
projekta, kas skaļi norādīs, kas balts, kas melns, 
kas labs, kas ļauns. Nevēlos būt ērts citiem, bet gan 
patīkams Dieva acīs. Dievs, svētī Latviju!

Līdz šim mēs katrs savā veidā aktīvi, 
drosmīgi un konsekventi cīnījāmies par 
Latvijas cilvēku tiesībām, piedalījāmies 
protestos pret absurdajiem, nepamatotajiem 
lokdauniem, komandantstundām, aizliegu- 
miem un cilvēku pazemošanu, pret šantāžu, 
piespiedu vakcināciju, testiem, maskām, 
pret cenzūru un mediju meliem.

Mūs vieno aktīva un pašaizliedzīga cīņa  par 
katra cilvēka tiesībām un izvēles brīvību, 
par dabisku ģimeni un tautas nākotni. 
Tomēr reāli gāzt tirānisko Kariņa–Levita 
režīmu mēs varam tikai, ja iesaistāmies 
politikā un tikai ar spēcīgu komandu, 
kurai ir spēcīgs līderis un reālas iespējas 
izmainīt situāciju mūsu valstī jau tagad.

Tāpēc mēs visi – kopīgā mērķī vienoti 
tautas pārstāvji – esam ar LATVIJU 
PIRMAJĀ VIETĀ un Aināru Šleseru. 

Kopā mēs varam gāzt esošo tirānijas 
režīmu, izmainīt situāciju valstī un attīstīt 
godīgu politiku – Latvijas valsts un Lat-
vijas cilvēku interesēs, jo Latvija mums 
visiem ir pirmajā vietā!

Māris Ruks, 
rakstnieks un publicists

Aicinājums visiem
Latvijas kristiešiem

Mēs visi lūdzam par savu zemi un vēlamies, lai Latvija 
ir svētīta valsts. Ir pienācis laiks, lai mēs katrs izdarītu 
savu izvēli 1. oktobrī un lai mēs kopīgiem spēkiem 
vienoti iestātos par tādu Latviju, kādu Dievs to ir ielicis 
mūsu sirdīs.

Tauta ir kopā ar Aināra Šlesera komandu

Ainārs Šlesers kopā ar LPV kandidātu sarakstos iekļautajiem tautas pārstāvjiem. 
No kreisās: Ainārs Iesavs, Ilmārs Jargans, Andris Petrovs, Jānis Pļaviņš, 

Diāna Ulme, Sandris Točs, Māris Ruks, Armands Māliņš, Jelizaveta Korotkova.

12. BALSO PAR SARAKSTU!

Mārcis Jencītis,  
“Kristus pasaulei”
vecākais mācītājs

Savs laiks lūgšanām 
un savs laiks rīkoties

Apvienosim Latvijas tautu!

Jolanta Gulbe - Paškeviča 
un Deniss Paškevičs
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Uz jautājumiem atbild LATVIJA 
PIRMAJĀ VIETĀ izvirzītais premjera 
kandidāts AINĀRS ŠLESERS.

Kā jūs esošās Kariņa un Levita 
stagnācijas vietā nodrošināsiet 
valsts attīstību, ko sen gaida Latvijas 
iedzīvotāji?

Vēlos jūs informēt, ka nesen es kā uzņēmējs 
esmu panācis vienošanos par daudzu mil-
jardu investīciju piesaisti Latvijai ar inves-
toriem no Apvienotajiem Arābu Emirātiem. 
Šie investori ir attīstījuši Dubaiju un daudzas 
citas pasaules pilsētas. Esmu pārliecinājis 
investorus, ka Latvija ir pareizā vieta, kur 
ieguldīt lielu naudu. Tāpēc Latvijā jau drīz 
tiks būvētas jaunas viesnīcas, starptautiskie 
biroju un konferenču centri, IT biznesa 
centri, augsta līmeņa dzīvojamie nami 
un daudzi citi objekti. Varu apstiprināt, 
ka nākamo gadu laikā tikai caur šiem 
projektiem Latvijas ekonomikā ieplūdīs 
vismaz 10 miljardi eiro investīcijas. Esmu 
pārliecināts, ka Latvija kļūs par “Ziemeļu 
Dubaiju”, par vienu no attīstītākajām un 
bagātākajām valstīm pasaulē.

Šīs investīcijas izmainīs Latviju līdz 
nepazīšanai, gluži tāpat, kā tas notika ar 
Dubaiju. Latvija kļūs par starptautiskā biznesa, 
finanšu, IT un tūrisma centru! Latvijā pelnīs 
gan būvnieki, gan arhitekti, gan būvmateriālu 
ražotāji un pārdevēji, gan betonētāji, gan 
krāsotāji, gan metinātāji, gan ceļamkrānu 
vadītāji, gan buldozeristi, gan santehniķi, 
gan šoferi, gan sētnieki un citu profesiju 
strādnieki. Darbs būs viesnīcu darbinie-
kiem, pārdevējiem, frizieriem, oficiantiem, 
treneriem, skaistumkopšanas meistarēm, 
taksistiem un citiem.

Šīs investīcijas stimulēs tūlītēju ekonomikas 
attīstību, kas dos iespēju nopelnīt naudu 
ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā. Labumu 
no šīm investīcijām izjutīs katrs Latvijas 
iedzīvotājs. Valsts budžetā ieplūdīs nauda 
no nodokļiem, kurus dos attīstība, nevis 
aizņemšanās vai nodokļu celšana. Valstij būs 
iespējams izmaksāt normālas pensijas, lai 
cilvēkiem nodrošinātu cienīgas vecumdienas. 
Būs iespējams pacelt algas skolotājiem, 
mediķiem, ugunsdzēsējiem un policistiem. 
Visiem, kuri sen jau ir pelnījuši adekvātu algu 
pielikumu. Taču tas tiks izdarīts no attīstības, 
nevis no aizņemtas naudas.

Atšķirībā no Kariņa vai Levita, kuri māk 
aizņemties miljardus un palielināt Latvi-
jas parādu līdz 18 miljardiem eiro, kas 
būs jāatdod nākamajām paaudzēm, man 
ir reāla pieredze un zināšanas investīciju 
piesaistīšanā un biznesa attīstīšanā. Jau 
deviņdesmitajos gados esmu piesaistījis 
simtiem miljonus lielas investīcijas 
Latvijas ekonomikai. Sadarbībā ar 
norvēģu investoriem, būdams viņu biz- 
nesa partneris, es uz Latviju atvedu “Rimi” 
un “Narvessen” veikalu ķēdes, mēs 
izveidojām tirdzniecības centrus “Alfa”, 

“Mols” “Origo”, “Minska”, “Dole”. Kopā 
ar norvēģu investoriem rekonstruējām 
viesnīcas “Latvija” un “Rīdzene”, attīstījām 
projektus “Saules akmens” un Salienas 
pilsēta.

Manos ģimenes uzņēmumos šodien strādā 
vairāk nekā 1000 cilvēku. Ja Latvijas tautai 
ir vajadzīgs premjers, kurš ir gatavs un 
spējīgs izvest valsti no esošās krīzes, tad 
gribu apstiprināt, ka esmu gatavs uzņemties 
šo smago darbu un izglābt valsti no ban-
krota, kuram Latvija tuvojas.

Lai nodrošinātu Latvijas ekonomikai 
strauju izaugsmi visās tautsaimniecības 
nozarēs, Latvijas valdībai ir jāstrādā kopā ar 
LTRK un LDDK, kopā ar visām uzņēmēju 
organizācijām. Mums ir jāsaprot, ka naudu 
rada nevis ierēdņi, bet gan uzņēmēji, kuri 
nodrošina darbavietas cilvēkiem, kas maksā 
nodokļus valstij.

Latvijai ir vajadzīgs premjers, kuram ir gan 
pieredze, gan zināšanas, kā realizēt lielus 
projektus. Esmu gatavs palīdzēt Latvijai 
piesaistīt lielas investīcijas, lai Latvijai 

nevajadzētu dzīvot uz parāda. Esmu gatavs 
padarīt Latviju par bagātu valsti.

“LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ prog-rammā 
ir paredzēts liels atbalsts ģimenēm ar 
bērniem. No kurienes jūs ņemsiet naudu, 
lai palīdzētu ģimenēm?

Manis savulaik iniciētā Termiņuzturēšanās 
atļauju programma Latvijai ir piesaistījusi 
jau 3,5 miljardu eiro investīcijas. Uzskatu, 
ka šī programma ir jāuzlabo, jo uzturēšanās 
atļaujas vairs netiek piešķirtas Krievijas 

un Baltkrievijas pilsoņiem, bet mēs varam 
piesaistīt investorus no Apvienotajiem 
Arābu Emirātiem, Kazahstānas, 
Uzbekistānas, Ķīnas, Dienvidamerikas 
un citām pasaules valstīm. Programma 
ir jāpārveido par Pastāvīgās uzturēšanās 
atļauju programmu, kur katram investoram 
ir jāiegulda ne tikai vismaz 250 000 eiro 
nekustamajā īpašumā, bet arī jāiegulda 
vēl 250 000 eiro Nacionālajā attīstības 
fondā, kuru valdība izveidos. Četru gadu 
laikā šajā fondā mēs piesaistīsim vismaz 
2,5 miljardus eiro. Tos valdība izmantos, 

lai tiktu atbalstīta Ģimeņu atbalsta prog- 
ramma, kurā vecākiem tiks piešķirti 
5000 eiro par katru jaundzimušo, kā arī 
tieši no šīs naudas mēs finansēsim mājokļu 
atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem, 
kur ģimenei ar vienu nepilngadīgo bērnu 
dzēsīsim 10 % no bankā saņemtā hipotekārā 
kredīta mājoklim, ar diviem bērniem – 20 %, 
ar trim bērniem – 30 %, ar četriem bērniem 
– 60 %, bet ar pieciem bērniem un vairāk 
– 100 % no hipotekārā kredīta tiks dzēsts. 
Maksimālais kredīts, kurš tiks dzēsts, ir 
100 000 eiro. Esmu pārliecināts, ka šāda 
atbalsta programma ģimenēm ievērojami 
palielinās bērnu dzimstību Latvijā un arī 
atgriezīs vismaz 100 000 aizbraukušo 
Latvijas pilsoņu atpakaļ uz dzimteni. Lai 
saņemtu šādu atbalstu, Latvijas pilsoņiem 
būs jādzīvo un jāstrādā Latvijā.

Šī programma veicinās ne tikai bērnu 
dzimšanas bumu, bet arī radīs celtniecības 
bumu visā Latvijā, kas veidos daudzas jaunas 
darbavietas, jo ģimenēm būs nepieciešamas 
jaunas un lielākas mājas.

Kā jūs izglābsiet cilvēkus un valsti no 
drīz draudošā bankrota?

Pirmais partijas LATVIJA PIRMAJĀ 
VIETĀ lēmums būs iesaldēt cenas, no-
sakot, ka enerģijas resursu tirgotājiem 
ir pienākums piegādāt Latvijai gāzi un 
elektrību par cenu, kas nav augstāka 
par cenu valstīs, kuras ir mūsu tuvākajā 
reģionā. Ar to es domāju Baltijas vals-
tis, Poliju un Vāciju. Notiks būtisks cenu 
samazinājums. Tas ir reāli, jo Latvijai ir 
lieliskas priekšrocības – gan Inčukalna 
gāzes krātuve, kas apgādā visu reģionu, 
gan Daugavas hidroelektrostaciju kas-
kāde, kurā elektrības pašizmaksa ir ļoti 
zema. Samazināt energoresursu ce-
nas ir svarīgi, gan, lai cilvēki spētu tās 
samaksāt, gan lai Latvijas uzņēmumi būtu 
konkurētspējīgi. Ja apkārtējās valstīs gāze 
un elektrība ir lētāka nekā Latvijā, tad mēs 
esam nekonkurētspējīgi. Ja mūsu preču 
pašizmaksa ir augstāka, tad pārdot tās būs 
grūti. Mēs šajā situācijā nodrošināsim 
normālas energoresursu cenas, vismaz 
tādas, kas nav augstākas kā citur. Tas 
nozīmē, ka mēs izglābsim Latvijas ekono-
miku un iedzīvotājus, izvedīsim valsti no 
krīzes, apturēsim cilvēku došanos svešumā. 
Jau pagājušajā ziemā bija dīkstāves un 
notika masveida uzņēmumu slēgšana 
lokdaunu dēļ. Mēs nepieļausim, ka šajā 
ziemā ir dīkstāves un uzņēmumu slēgšana 
tādēļ, ka uzņēmumiem nav gāzes vai gāze 
un elektrība ir par cenu, ko fiziski nav 
iespējams samaksāt. Tas būs mūsu vals-
tiskais lēmums, kurš izglābs cilvēkus un 
uzņēmumus no bankrota.

Latvijā vajag arī atbalstīt ražošanas 
attīstību. Gribu minēt trīs konkrētus 
piemērus, ko valdība neatbalstīja. 
Uzņēmums “GRINDEKS”, kurā 

Izglābsim valsti un tautu no bankrota!

Apvienosim Latvijas tautu!

12. BALSO PAR SARAKSTU!

Pirmais partijas LATVIJA PIRMAJĀ 
VIETĀ lēmums pēc 1. oktobra būs iesaldēt 

GĀZES, ELEKTRĪBAS, DEGVIELAS 
cenas, lai cilvēki nenobankrotētu!
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strādā 1700 cilvēki un kurš ir viens no 
lielākajiem zāļu eksportētājiem Latvijā 
ar gada apgrozījumu 300 miljoni eiro un 
nomaksātiem nodokļiem 20 miljoni eiro 
gadā. “GRINDEKS” gatavs radīt 600 
jaunas darbavietas. Diemžēl valdība 
nav atbalstījusi uzņēmumu, lai šīs dar-
bavietas tiktu izveidotas.

Uzņēmums “AVOTI” Lizumā, Gul-
benes novadā, nodarbina 500 cilvēku. 
Apgrozījums “AVOTOS” ir 50 mil-
joni eiro gadā, lielākā daļa saražoto 
mēbeļu tiek eksportētas. AVOTI ir ga-
tavi izveidot 200 jaunas darbavietas. 
Diemžēl valdība nesniedz nekādu at-
balstu. Uzņēmums “PAVASARS” Raunā 
nodarbina 200 cilvēku, apgrozījums – 
25 miljoni eiro, 95 % saražoto koka 
māju tiek eksportētas uz Zviedriju. 
“PAVASARS” ir gatavs izveidot 200 jaunu 
darbavietu, diemžēl valdība nesniedz 
vajadzīgo atbalstu.

Tie ir tikai daži piemēri, kā Latvijā var 
ātri izveidot 1000 jaunu darbavietu!

Kā valsts attīstību stimulēs nodokļu 
samazināšana, kas ir viens no svarīgā-
kajiem punktiem LATVIJA PIRMAJĀ 
VIETĀ programmā?

Nodokļu samazināšana cilvēkiem dos 
stimulu strādāt un interesi godīgi maksāt 
nodokļus, jo pēc tiem kaut kas paliks 
pāri arī dzīvei. Es to daudzkārt jau esmu 
izdarījis, pierādot, ka ar nodokļu un node-
vu samazināšanu var panākt attīstību. Es 
samazināju lidostas nodevu, un laikā, kad 
kā ministrs atbildēju par satiksmes nozari, 
pasažieru apjoms Rīgas lidostā pieauga 
par 700 %. Brauca tūristi, kas valstī katru 
gadu atstāja simtiem miljonu. Tāds bija 
ekonomiskais efekts no pazeminātās node-
vas. Latvijā ienāca lētās aviokompānijas 
Ryanair un citas, padarot lidojumus piee-
jamus visiem, lētākās biļetes varēja nopirkt 

par 20 eiro. Būdams ministrs, es savulaik 
panācu, ka uzņēmumu ienākuma nodoklis 
tiek samazināts līdz 15 %. Finanšu minis-
trija draudēja, ka valsts budžets zaudēs 70 
miljonus. Patiesībā valsts ieņēmumi no šī 
nodokļa palielinājās par 200 miljoniem, 
jo uzņēmumi attīstījās un sāka maksāt 
nodokļus. Tie ir piemēri no dzīves, kā, 
samazinot nodokļus, palielinās ieņēmumi. 
Daudzi mazie uzņēmēji nodokļus vispār 
sāka maksāt tikai tad, kad tika ieviests 
mikrouzņēmumu nodoklis. Pirms tam 
viņi nemaksāja, jo augstie nodokļi tiem 
nebija pa spēkam. Es ierosināšu noteikt 
tikai 10 % nodokli pašnodarbinātajiem. Lai 
cilvēki strādā un uztur savas ģimenes! Es 
panākšu, ka nekustamā īpašuma nodoklis 
tiek atcelts vispār. Mēs kompensēsim šos 
ienākumus, pašvaldībām atdodot uzņēmumu 
ienākuma nodokļa ieņēmumus. Jūrmalā jau 
tagad ir 90 % nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaide, un Jūrmala no tā tikai iegūst. Tas no- 
zīmē, ka nekustamā īpašuma nodokli var 
atcelt vispār, lai nemocītu cilvēkus un biz- 
nesu. Šobrīd cilvēks tiek “sodīts” par to, ka 
remontē vai iegulda un attīsta savu nekus- 
tamo īpašumu. Īpašuma vērtība ceļas, un 
par to viņam uzliek vēl lielāku nodokli. Tas 
ir jāizbeidz, lai var notikt attīstība.

Kādiem mērķiem šodien ir jābūt Latvijas 
valsts līderim?

Latvija varētu būt lieliska valsts, bet šodien te 
valda bezcerība, izmisums un haoss. Cilvēki 
jau nespēj apmaksāt gāzes un elektrības 
rēķinus, bet viņi dzird, ka tiks celti arī ap-
kures rēķini. Cilvēki ir izmisumā, un tie 
nav mazturīgie, kas vairs nespēj samaksāt 
rēķinus. Cilvēki un uzņēmumi ir bankrota 
priekšā, un ar milzu bažām gaida ziemu. 
Daudzi pamet Latviju, uzņēmumi aptur dar-
bu. Latvija faktiski visur ir pēdējā vietā. Tikai 
dārdzības ziņā Latvija ir pirmā ar vislielāko 
dārdzību. Vai Igaunijā bijis “cits kovids” un 
viņiem ir kaut kāds “cits karš”? Atšķirība 
ir tā, ka Igaunijā ir normāla valdība, bet 
mums ir vāja valdība, kurai turklāt cilvēki 
nerūp. Tāpēc Latvijai vajadzīgs spēcīgs un 
pieredzējis līderis, kuram ir plāns, kā novērst 
valsts bankrotu, kā iesaldēt cenas normālā 
līmenī, kā glābt situāciju un izvest valsti no 
krīzes. Līderis, kuram ir vīzija par Latviju 
kā bagātu un attīstītu valsti! Līderis, kurš 
vēlas, lai Latvijas tauta būtu draudzīga un 
vienota! Ir vajadzīgs līderis, kurš nepieļaus 
cilvēku pazemošanu, piespiedu vakcināciju 
un mājsēdes! Līderis, kurš, strādājot kopā 
ar savu profesionālo komandu, panāks, ka 
Latvijā dzīvos laimīgas ģimenes un Latvijas 
pensionāriem būs cienījamas vecumdienas! 
Es kopā ar savu komandu esmu gatavs 
uzņemties atbildību un kļūt par Latvijas 
premjeru. Mūsu partijas profesionāļu valdība 
jau ir gatava un var uzsākt darbu kaut šodien. 
Mūsu vadītā Latvijas valdība, pārveidojot 
Altum, izveidos spēcīgu Nacionālās 
Attīstības banku, kas palīdzēs attīstīt 
nacionālo biznesu, lai vietējie uzņēmēji spētu 
gan attīstīties Latvijā, gan iekarot ārvalstu 
tirgus. Mēs darīsim visu, lai atkal atjaunojas 
līdzšinējās varas nogalinātais tranzīts un 
uzņēmumi. Lai “Latvijas Dzelzceļš“ var 
pilnvērtīgi strādāt un līdz ar ostām un citiem 
uzņēmumiem nodrošina darbu desmitiem 
tūkstošu cilvēku. Būvēsim automaģistrāles 
un ceļus, nodrošināsim labu izglītību un 
medicīnu. Ar šādu attieksmi mēs panāksim, 
ka Latvija tiešām ir pirmajā vietā Ka Latvija 
paliek kristīgu vērtību, tradicionālu, ģimenes 
vērtību valsts. Valsts, kurā cilvēki draudzīgi 
un vienoti darbojas, lai Latvija plaukst un 
zeļ, nevis tās cilvēki ir sašķelti un naidojas 
savā starpā. Mūsu mērķis ir apvienot Latviju 
kā vienu ģimeni un panākt, ka šī zeme ir 
bagāta un plaukstoša. Tāds ir mans kā līdera 
mērķis un uzdevums. Un mēs to sasniegsim, 
padarot Latviju par vienotu, plaukstošu un 
bagātu valsti.

ŠLESERA VADĪBĀ 
LATVIJA kĻūS 

BAgĀTA VALSTS. 
LATVIJĀ IENĀkS 
10 mILJARDUS 

lielas 
INVESTĪCIJAS.

Latvijai ir jāpelna, nevis jāaizņemas!

12. BALSO PAR SARAKSTU!

Šlesers piesaistīja RYANAIR un samazināja aviobiļešu 
cenas līdz 20 eiro! Daudzi studenti un pensionāri 

pirmo reizi dabūja iespēju lidot un apskatīt pasauli.
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Ainārs Šlesers
UN VIŅA STIPRĀS SIEVIETES

Maija Armaņeva, Ilze Stobova, Ainārs Šlesers, Līga Krapāne, Natālija Magazeina, Jolanta Gulbe–Paškeviča, 
Linda Liepiņa, Aiga Rotberga, Karina Plaude, Ramona Petraviča, Šarlote Šulca.  / Foto: Toms Norde

Sen zināms, ka visveiksmīgākās 
ir tās sabiedrības, kurās ikviens 
sabiedrības loceklis var attīstīt 
savus talantus un kopīgam labu-
mam likt lietā savas spējas. Kad 
valda harmonisks līdzsvars starp 
jaunības kūsājošo enerģiju un ve-
cuma viedumu, vīrieša spēku un 
sievietes sirdsgudrību. Partijā “Lat-
vija pirmajā vietā” 40 % ir sievietes. 
Jaunas un briedumu sasniegušas, 
profesionāli veiksmīgas, skais-
tas un talantīgas, daudzbērnu 
māmiņas. Un tas ir pašsaprotami, 
jo galvenās “LPV” vērtības ir tu-
vas un īpaši svarīgas absolūtajam 
vairākumam sieviešu: tradicionāla, 
stipra ģimene ar bērniem, drošība 
un pārticība valstī, lai bērni varētu 
dzimt un augt Latvijā, vienota un 
draudzīga, nevis sašķelta un 
naidpilna sabiedrība, saprotama 
izglītība un taisnīga veselības 
aprūpe, kristīgās vērtības. Tāpēc 
spēcīgas, talantīgas, sabiedrībā 
pazīstamas sievietes ir gatavas 
strādāt, lai tuvinātu kopīgā mērķa 
sasniegšanu.

PARTIJAS PRIEkŠSĒDĒTĀJS AINĀRS ŠLESERS PIEkRITA
ĪSI RAkSTUROT DESmIT NO REDZAmĀkAJĀm SIEVIETĒm 

PARTIJĀ. TĀS, kURAS IR SARAkSTU gALVgALĪ
VAI NOmINĒTAS mINISTRU AmATIEm.

“Jauna, aktīva un atraktīva, radoša personība. 
Latvijas patriote. Grib dzīvot Latvijā, kas 
ir sakārtota, attīstīta un bagāta. Maija ir 
pierādījusi sevi un spēj saistīt un iedves-
mot citus. Viņa zina, kā palīdzēt cilvēkiem 
pieņemt lēmumu neaizbraukt svešumā, bet 
aizbraukušajiem – atgriezties.”  

“Aiz skaistas, smalkas sievietes tēla slēpjas 
liela pieredze un profesionalitāte, enerģija 
un spēja sasniegt mērķus. Ir nozares, kurās ar 
prātu vien ir par maz, vajadzīga sirds gudrība. 
Ramonai sirds ir īstajā vietā – viņai piemīt 
ne tikai izpratne un zināšanas, bet arī sirds 
aicinājums palīdzēt citiem. Cilvēki viņai uz-
ticas, jo jūt, ka viņai var uzticēties, atklāties.”         

“Ar juridisko izglītību un plašu redzējumu 
par valsti, strādājusi ar prezidentiem 
un premjeriem. Taisnīga pēc būtības. 
Principiāli nepakļāvās un neizdabāja 
režīmam, kas negribēja sniegt atbildes un 
uzņemties atbildību. Nesalūza un nepiekrita 
izlīgumam.

Nominēta par kultūras ministri. Ga-
tava virzīt kultūras nozari jaunā līmenī, 
lai kultūra ir ne tikai mūsu nacionālās 
identitātes apliecinājums, bet arī Latvijas 
eksports, kas sniedz valstij daudz plašāku 
atpazīstamību dažādās kultūras jomās.”         

“Dedzīga un aizrautīga sieviete ar izcilu 
izglītību. Divu bērnu māmiņa, kurai pietiek 
laika visām aktivitātēm. Labi prot piecas 
valodas.  Uzaugusi ģimenē, kas vienmēr bi-
jusi saistīta ar ārlietām.

Divdesmit gadus pavadījusi ārzemēs. 
Bet Latvija viņai ir pirmajā vietā, viņai ir 
redzējums un pārliecība, kā Latvijai būtu 
jāattīstās. Viņa uzskata, ka ārlietas jāveido 
tā, lai Latviju pasaulē ne tikai pazītu, bet ar 
to veidotu ciešas ekonomiskās attiecības, tir-
gotos un investētu.”

“Man viņa savā ziņā atgādina Mārgaretu 
Tečeri jaunībā. Profesionālā līmenī izprot 
valsts pārvaldi, pieredzi ieguvusi, strādājot 
gan ar Ministru prezidentu, gan Rīgas mēru. 

Ilze ir pārliecināta, ka valsts konkurētspēju 
un uzplaukumu var sasniegt ar atbilstošu 
izglītību. Izglītība rada ienākumus gan tiešā, 
gan netiešā nozīmē. Ilze redz ārvalstu stu-
dentu uzņemšanu Latvijas augstskolās kā 
nozīmīgu valsts eksporta pozīciju. Viņa grib 
panākt, lai jaunieši, pabeidzot vidusskolu, 
prastu četras svešvalodas. Valodu mācīšana 
būtu jāuzsāk jau no 2–3 gadu vecuma.”

“Jauna piecu bērnu māmiņa, juriste, cilvēk-
tiesību aizstāve. Ko saka, to dara. Viņas pašas 
ģimene iemieso viņas vērtības: lai Latvijā dzim-
tu bērni, un lai mums būtu stipras ģimenes. 
Nebaidījās aizstāvēt cilvēkus, runāt par tiem, 
kam no potēm bija blaknes, par tiem, kas nomi-
ra. Uzskata, ka ar pārliecību nedrīkst tirgoties.” 

“Ieguvusi vērtīgu pieredzi, strādājot finanšu 
policijā. Majore. Piemīt liela atbildības sajūta 
un spēja pārredzēt visu laukumu. Viņa ne ti-
kai pamana problēmas un runā par tām, bet 
arī atrod labāko risinājumu. Finanšu minis-
tra amata kandidāte. Viņas redzējums un 
juristes pieredze palīdzēs izstrādāt un virzīt 
likumus, kas strādā.”

“Sešu bērnu māmiņa, mediķe, cilvēks, kam 
pirmajā vietā ir Latvija, ģimene un līdzcilvēku 
veselība. Ir pārliecināta ar visu sirdi, ka mediķu 
uzdevums ir kalpot cilvēkiem, nevis zāļu 

“Jaudīga, drosmīga, ļoti mērķtiecīga. Ar stin-
griem principiem. Parādot stingro nostāju, krīzes 
laikā pieņēma lēmumu atteikties no deputātes 
mandāta, kad citi klusēja, lai varētu turpināt 
garantēti saņemt algu. Izgājusi cauri dažādām 
dzīves situācijām, bijusi mazā uzņēmēja. Linda 
reāli skatās uz lietām, stingri ar abām kājām 
balstās uz zemes un vienmēr ir gatava cīnīties.”        

“Viena no labākajām džeza žanra dziedātājām 
Latvijā, kristiete, Dieva vārda sludinātāja. Viņas 
silto un samtaino balsi pazīst visā Latvijā. Tika 
represēta – nevarēja darīt savu darbu, nemainot 
pārliecību.  Kopā ar vīru dara un cīnās, lai Latvija 
būtu Dieva svētīta valsts. Uzrunā cilvēku sirdis it 
visā, ko sludina gan kā dziedātāja, gan cilvēks.” 

Maija

Šarlote

Karina

Ilze

Ramona

Līga

Natālija

Aiga

Linda

Jolanta

ražošanas korporācijām, kam cilvēks ir tikai 
peļņas avots. Uzskata, ka piespiedu vakcinācija 
bija nepareiza un nesavienojama ar mediķa 
godaprātu, tāpēc tika represēta kā mediķe.”    
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TRANZĪTA NOZARE 
UN DZELZCEĻNIEkI

Mēs, dzelzceļnieki, esam apvienojušies, lai atbalstītu Aināru Šleseru 
premjera amatā un Vili Krištopanu satiksmes ministra amatā.
Esošo Levita–Kariņa–Linkaita krīzes periodu nozarē nepieciešams 
tūlīt pat apstādināt! Atšķirībā no minētajiem “vadoņiem”,  mēs 
sakām, ka dzelzceļam ir nākotne! Dzelzceļa pārvadājumiem ir 
nākotne! Satiksmes nozarei ir nākotne! Tranzīta biznesam ir 
nākotne! 
Partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ komanda iet uz 14. Saeimas 
vēlēšanām, lai mainītu situāciju satiksmes nozarē un atdzīvinātu 
VAS “Latvijas Dzelzceļš”.

Edgars Kvjatkovskis, Vladimirs Novikovs, Vitālijs Delvers, Larisa Dunajevska, Igors Kolesnikovs, Ainārs Šlesers, Vilis Krištopans, 
Ainārs Vilmanis, Sergejs Belijs, Sergejs Semenčukovs

ŠLESERU UN kRIŠTOPANUBALSO PAR

Latvijai ir jāpelna, nevis jāaizņemas!
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Māris Ruks
Kopā ar Latvijas cilvēkiem esmu bijis 

visās savās sarakstītajās grāmatās. Taču 
pēdējo gadu notikumi izvērtās tā, ka 
vairs nevaru uz notiekošo noskatīties 

tikai no malas. Tāpēc tagad eju politikā, 
jo tā varu vislabāk palīdzēt cilvēkiem 

Latvijā. Ticu Jūsu atbalstam!

Ieva Krapāne
Sirdī vidzemniece, savas valsts patriote. 

Drosmīga, neatlaidīga, ar skaidru 
redzējumu par to, kas būtu jāmaina mūsu 
valstī. Mans mērķis ir uz izaugsmi virzīta 

Latvijas nākotne, ģimenes atbalstoša 
politika, cilvēkcienīgas vecumdienas un 

attīstība visos Latvijas novados!

Margots Rotbergs
Esmu par kristīgajām 

un tradicionālajām  
ģimenes vērtībām, par 
atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm Latvijā.

Ivars Keviešens
Absolvējis Murjāņu sporta internātskolas volejbola nodaļu, ieguvis maģistra grādu agronomijā. Lauksaimnieks ceturtajā paaudzē. Strādājis vairākos starptautiskos uzņēmumos. 
Vadošos amatos kopš 1997. gada “Yara”, “John Deere” sistēmā, “Vaderstad”. Vadījis lielu projektu Kazahstānā. Iestājos par plaukstošu, sakoptu, ekonomiski stabilu, dinamiskā  

atīstībā esošu Latviju, tādu, kāda tā bija Ulmaņlaikos. Brīvu un neakarīgu no svešām varām.

Dagnis Pastors
Esmu uzņēmējs, kurš ir radis domāt 

plaši, darīt un veiksmīgi risināt 
krīzes situācijas, arī tēvs/cilvēks, 
kuram rūp sava bērna, Latvijas 
iedzīvotāju un līdz ar to mūsu 

valsts nākotne. Ir laiks apturēt šo 
“skrējienu” uz “bezdibeņa” malu, 
esmu šeit, jo kādam tas ir jādara.

Eduards Slaviets
Daudzi man pazīstami cilvēki jau ir ārzemēs, daudzi citi – pako somas, 

lai brauktu projām uz neatgriešanos. Es nevaru sēdēt malā – mans 
pienākums ir cīnīties par tādu Latviju, no kuras negribas aizbraukt, bet 

kurā gribas atgriezties. Esmu par bagātu Latviju un turīgu tautu, par 
jauniešiem, kas veido ģimenes un audzina bērnus šeit, dzimtenē!

Ingūna Millere
Esmu siguldiete. Manas dzīves pamats ir 

kristīgās vērtības. Vēlos redzēt Latviju kā valsti, 
kurā ļaudis atgriežas, nevis no kuras aizbrauc. 

Kas aizdod, nevis aizņemas. Kur piedzimst 
vairāk nekā nomirst. Kur dodas laulībā, nevis 
šķiras. Kur cilvēkus vieno, nevis šķeļ. Gribu 

uzņemties atbildību darot, nevis tikai kritizējot.

Ainārs Melderis
Katram ir savi uzskati, un, ja tie 
sakrīt ar partijas vīziju, tad esam 
ar to kopā. Cienu cilvēkus, kas 
tur vārdu, kam ir redzējums un 

stiprs mugurkauls. Tāds ir Ainārs 
Šlesers, un tāpēc es esmu ar viņu.

Velga Kopce
Esmu uzņēmēja, četru bērnu mamma. Uzskatu, ka mūsu bērniem nav 

jāstaigā maskās, nav jābūt eksperimenta trusīšiem, nav jāatmaksā valdības 
izveidotais milzīgais ārējais valsts parāds. Parādi jāmaksā mums pašiem, 
bet to var izdarīt, tikai strādājot, kārtīgi saimniekojot un pirmām kārtām – 

padzenot esošos alkatīgos suņus no lielās bļodas. Darām! 

Larisa Dunajevska
Vēlos ieguldīt savu laiku un darba pieredzi Latvijas  
dzelzceļa un tranzīta atdzīvināšanā. Mani uzrunāja 

A. Šlesera un V. Krištopana gatavība uzņemties 
atbildību par nozares attīstību. Ticu, ka, veicot 
konkrētas izmaiņas, pat īstermiņā jau redzēsim 

rezultātus. Latvija beidzot sāks gūt peļņu vienā no 
perspektīvākajiem valsts ekonomikas virzieniem.

Andrejs Kondratjuks
Kā pensionēts kultūras un pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieks un bijušais Dzintaru koncertzāles vadītājs turpinu darboties politikā, jo man nav vienaldzīgs šīs valsts liktenis. 

It īpaši vēlos darīt visu iespējamo, lai stiprinātu sabiedrības veselību ar tīru pārtiku. Tādēļ tagad, būdams pensijā, nodarbojos ar lauksaimniecību. Kopā ar sievu audzējam no 
herbicīdiem, pesticīdiem un citām indēm tīrus, veselīgus produktus. Dodos politikā, lai gūtu lielāku iespēju atbalstīt šādas pārtikas ražošanu.

Ričards Šlesers
Es iestājos par Latvijas un kino 
kultūras vērtībām. Esmu gatavs 

investēt zināšanas un pieredzi kino un 
kultūras nākotnē. Latvija ir unikāla ar 
savu kino vēsturi, bet ticu, ka Latvija 
var kļūt par Baltijas Holivudu. Redzot 

tēva degošo sirdi par Latviju, es 
izlēmu iestāties kopā ar viņu.

Jolanta Gulbe-Paškeviča
Nevēlos vairs stāvēt malā un noskatīties, kā pa manu zemi bradā  ar netīru 
nodomu zābakiem, nīcinot un graujot tās vērtības, kuras veidojušas Latviju 

tās pirmsākumos, kopš Brāļu draudzēm, vēlāk Ulmaņlaikos un Atmodas 
gados. Tie, kuri neaizstāv Latvijas tautu, bet apzināti to šķeļ un naido, tie, 
kuri pārdodas Eiropas degradējošajām vērtībām, tie, kuri radījuši haosu 
izglītībā un ekonomikā, tie, kuri ar saviem darbiem parāda, ka Latvijas 

tauta nav viņu prioritāte, nedrīkst vadīt mūsu valsti! Latvija pirmajā vietā!

Ainārs Iesavs
Mans mērķis – atdot tautai atņemtās cilvēka 

pamatbrīvības un tiesības. Uzdevums – normatīvo 
aktu grozījumi, kuri saistīti ar piespiedu 

vakcināciju, referendumu, vēlēšanu likumu, 
Ministru kabineta pilnvarām, mazo komersantu 

nodokļiem. Noteikt ierēdņu individuālo atbildību.

Oskars Galanders
Esmu starptautisko un diplomātisko 

tiesību speciālists. Ārpolitikai jākalpo 
Latvijas patstāvībai un Latvijas pilsoņu 

interesēm. Jāiztīra valsts politika un 
Ārlietu ministrija no sulainības sērgas 

pasaules vareno priekšā.

Terēza Milberga
Grūtos laikos valstij vajadzīgi stipri cilvēki. 

Ainārs Šlesers un Linda Liepiņa ir vieni 
no retajiem, kuriem pietiks spēka gan labot 

iepriekšējo pieļautās kļūdas, gan īstenot jaunas 
idejas. Mans mērķis ir strādāt pie kvalitatīva un 
pozitīva rezultāta Latvijas interesēs, vienlaikus 

mērot labklājību gan pēc ekonomiskajiem 
rādītājiem, gan pēc cilvēku laimes sajūtas, 

stiprinot tradīcijas un ģimenes vērtības.

Deniss Paškevičs
Latvija, par kuru sapņoju, ir 
spēcīga, vispusīgi attīstīta, 

garīgi un morāli vesela. 
Valsts ar augstu izglītības, 

ekonomikas, kultūras, iekšējās 
un ārējās drošības līmeni. 

sabiedrībā ar tradicionālām, 
stiprām ģimenēm un patiesu 

ticību Dievam. 

Imants Spridzāns
Atbalstīšu tādus 
lēmumus, kas 

pieņemti, vadoties 
no sirdsapziņas un 

godaprāta.

Džineta Pētersone
Psiholoģijas maģistre sociālajā 

un organizāciju psiholoģijā. Šajā 
sarežģītajā laikā Latvijas iedzīvotājiem 

ir svarīga fiziskā un garīgā veselība, 
bet to tieši ietekmē labklājības 

līmenis. Manas prioritātes ir labklājība 
un sociālie jautājumi. Atbalsts 

mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Ilmārs Jargans
Esmu dabaszinātņu skolotājs, 

pasniedzējs, biškopis un dabas draugs. 
Esmu pret jebkuru diskrimināciju, 

dažādos veidos arī turpmāk iestāšos 
par katra cilvēka pamattiesībām 

un brīvībām. Tieši tāpēc pats pilnā 
mērā piedzīvoju šī represīvā režīma 
atriebību. Man ir svarīgi, lai Latvija 

nepārvērstos totalitārā valstī.

Aija Krištopane
Šīs vēlēšanas nav tikai par 
politiku. Šoreiz vēlēšanas 
ir par nācijas izdzīvošanu, 
valsts tālāku pastāvēšanu. 

Ir pienācis laiks visai 
tautai apvienoties 
kopīgam mērķim.

Lolita Degute
Latvijā cilvēktiesības kļuvušas 

par vārdu bez seguma, ekonomika 
atrodas kraujas malā, mūsu bērni 
visilgāk Eiropas Savienībā izjuta 

ierobežojumus, tūkstošiem cilvēku 
zaudēja darbu, citi pēc vakcinācijas 

cīnās ar veselības problēmām. “Latvija 
pirmajā vietā” man dod cerību, ka 

mums Latvijā tomēr viss vēl izdosies. 

Jānis Kaļāns
Dzīve ir brīnums, kas mums iedots, lai 
to sargātu un lolotu. Rūpēties par savu 

veselību ir katra cilvēka pienākums 
pret sevi, saviem tuviniekiem un valsti. 

Tāpēc uzskatu, ka mans pienākums 
ir dalīties ar savām zināšanām un 

palīdzēt līdzcilvēkiem nodzīvot ražīgu, 
laimīgu un ilgu mūžu.

Ritvars Barons
Esmu vīrs, tēvs, vectēvs un 
uzņēmējs. Esmu vadītājs šī 
vārda vistiešākajā nozīmē 
un kā būvnieks runāju par 

būtību un pamatīgumu, 
nevis nodarbojos ar tukšu 

spriedelēšanu.

12. BALSO PAR SARAKSTU
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Edmunds Zivtiņš,
iekšlietu ministra amata kandidāts

Latvijas iekšējā un ārējā drošība atrodas ciešā 
saiknē. Iekšējo drošību nedrīkst novērtēt par 
zemu, un arī atbilstošām struktūrām jāstrādā 
ciešā sasaistē. 
Pirms jebkurām izmaiņām vai reformām, 
pirmkārt, iekšlietu sistēmā jāveic komplekss 
audits, lai noskaidrotu pieejamo budžetu, 
materiālos resursus un cilvēkresursus un 
samērotu tos ar veicamajām funkcijām. 
Varbūt kādas no funkcijām var deleģēt, 
varbūt kādas ir sen novecojušas un liekas. 

Linda Liepiņa, 
Saeimas priekšsēdētāja amata kandidāte

Pēdējā laikā mūsu parlamentā ir negatīva 
tendence: arī vislabākie priekšlikumi tiek 
automātiski un neiedziļinoties noraidīti, ja tos 
izvirza opozīcija. Pret opozīciju ir jāizturas 
ar cieņu, nevis nicinoši, atslēdzot mikro-
fonu. Opozīcija ir intelektuālais resurss – 
to uzklausot, tiek izgaismotas vājās vietas 
likumprojektos un labi likumi kļūst vēl labāki.   

Ramona Petraviča,
labklājības ministra amata kandidāte

Manas prioritātes Latvijas iedzīvotāju labklājības 
paaugstināšanai: lai neviena ģimene nekad ne-
justos atstāta novārtā vai nabadzībā, katru gadu 
jāturpina minimālo ienākumu celšana. Jāievieš 
bāzes pensija 150 EUR apmērā, nodrošinot pensiju 
indeksāciju atbilstoši inflācijas līmenim valstī.  
Jāturpina cilvēkiem ar invaliditāti paaugstināt 
pabalstus, pilnveidojot sociālos pakalpojumus 
atbilstoši katra vajadzībām.

Ainārs Šlesers,
Ministru prezidenta amata kandidāts

Es aicinu atbalstīt savu ministru komandu. 
Esmu gatavs uzņemties atbildību un kļūt par 
valdības vadītāju, lai liktu Latvijas intereses 
pirmajā vietā. Latvijas cilvēku ienākumus un 
izdevumus pirmajā vietā. Latvijas ekonomikai 
un cilvēkiem pieņemamas elektrības, apkures, 

Vilis Krištopans,
satiksmes ministra amata kandidāts

Satiksmes ministrijas pārziņā ir deviņas no-
zares – deviņas atsevišķas industrijas. Šobrīd 
vairākas no tām atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī. 
Vajadzīga tūlītēja iejaukšanās, pirmkārt, 
politiskā līmenī deklarējot to valstisko nozīmi.
Dzelzceļš. Šobrīd pa dzelzceļu diennaktī tiek 
pārvadāti 300–800 vagoni kravu. Kapacitāte 
ir 10 000. Tik zems pārvadājumu līmenis 
nekad nav bijis. Tas nozīmē ne tikai zaudētus 
ienākumus budžetam, bet arī zaudētas dar-
bavietas cilvēkiem un veselām pilsētām, kas 
saistītas ar dzelzceļa pārvadājumiem. Un te 
vainīga tik lielā mērā nav pašreizējā politiskā 
situācija kaimiņvalstīs (kravu apjoms saruka 
gadu no gada ilgākā laika periodā) kā vals-
tiska nevēlēšanās attīstīt tranzītu.
Ostas. Dzelzceļa pārvadājumi ir cieši saistīti 
ar ostu darbību. Šobrīd caur Liepājas, Vent-
spils un Rīgas ostām kravu apgrozījums ir 
tāds pats kā vienai Klaipēdai. Bet pirms 20 
gadiem caur vienu pašu Ventspils ostu izgāja 
tikpat daudz kravu kā caur Klaipēdu un Tal-

linu kopā. Attīstās Klaipēda, Būtiņģe, Tal-
lina, bet mūsu ostas stagnē un gandrīz apzināti 
zaudē klientus. Šī situācija ir jāmaina, jāsāk 
aktīvi konkurēt un attīstīt šo jomu.
Latvijas Pasts. Lai gan uzlabojumi ir bijuši, 
pasta nodaļās tomēr valda atpalicība un 
stagnācija. Tāpēc Latvijas Pasts zaudē 
konkurencē ar citiem pasta pakalpoju-
mu sniedzējiem. No otras puses, pastam 
ir nozīmīgas sociālās funkcijas, it īpaši 
lauku apvidū. Tās neviens cits komersants 
neuzņemsies. Tāpēc ir jāattīsta Latvijas Pasta 
konkurētspēja Rīgā, lai no gūtās peļņas tas 
varētu uzturēt citādi nerentablās lauku pasta 
nodaļas, kurām ir valstiski svarīgas funkcijas.
CSDD. Latvijā ir lieli, ierobežojoši un 
attīstību kavējoši nodokļi gan individuālajam, 
gan uzņēmumu transportam. Šie nodokļi ir 
jāatceļ pavisam. Piemēram, Igaunijā šāda 
nodokļa nav. Tieši tāpēc komersanti ar lielu 
autoparku reģistrējas Igaunijā.
Autoceļu fonds. Tādam ir jābūt, tāpat kā jābūt 
skaidram plānam un garantijām par plāniem 
vismaz piecu gadu perspektīvā. Lai ceļu 
būves uzņēmumi varētu droši plānot savu 
darbību un paļauties uz valsti kā drošu part-
neri. Latvijā ir ļoti daudz darāmā – jāasfaltē 
grantētie autoceļi, it sevišķi tie, pa kuriem 
kursē maršruta autobusi.  Lai tie būtu droši 
arī ziemā un sliktos laika apstākļos gan 
individuālajam, gan sabiedriskajam transpor-
tam. 
AirBaltic. Prasīs rūpīgu izvērtēšanu un, 
iespējams, sāpīgu izšķiršanos. Ko darīt? 
Turpināt uzņēmumā “mest iekšā” naudu? Tir-
got akcijas biržā? Vai šobrīd ir īstais laiks, un 
vai valsts nezaudēs kontroli pār uzņēmumu? 
Pārdot? Vai jaunie īpašnieki uzņēmumu 
nelikvidēs, lai atbrīvotu ceļu konkurentiem? 
Uz šiem jautājumiem ir jārod atbildes, lai būtu 
skaidra turpmākā stratēģija. Lēmumu varēs 
pieņemt tikai tad, kad būs salīdzināta situācija 
Kauņas, Viļņas, Tallinas un Rīgas lidostās. 

Iekšlietu sistēmas darbinieki ir noguruši 
no haotiskām pārmaiņām, neskaitāmām 
reformām reformu pēc, nejūtas droši, un tas 
nesekmē motivāciju, vēlmi strādāt.
Iekšlietu sistēmā cilvēki jūtas apdraudēti un 
nenovērtēti, tādēļ arī steidz aiziet pensijā. 
Tā veidojas daudzās vakances. Iekšlietu 
darbiniekiem jābūt pārliecinātiem, ka tiks 
saglabāti tie noteikumi, ar kuriem viņi sāka 
strādāt. Jaunu, taisnīgāku izdienas pensiju 
sistēmu, nodalot operatīvos un biroja dar-
biniekus, var sākt veidot un piemērot tikai 
tiem darbiniekiem, kas sistēmā uzsāk strādāt 
no jauna. 
Efektīvi jāizmanto esošie resursi, lai 
nodrošinātu policijas klātbūtnes preventīvo 
efektu. Piemēram, policijas transport-
līdzekļus jāļauj policistiem izmantot arī 
ārpus tiešā darba laika. Transporta plūsmā 
esošs vai stāvošs policijas auto disciplinē 
autovadītājus un arī pašus policistus, kad 
tie vada trafarēto transportlīdzekli. Mērķis 
ir palielināt kopējo drošību. Vienlaikus tas 
paaugstinās arī policista profesijas prestižu.
Ierobežotu resursu apstākļos, iespējams, 
situācijā, kad, piemēram, tiks samazināts ielu 
apgaismojums un palielināsies citi riska fak-
tori, mums jāizmanto netradicionāli risinājumi. 
Daudzi cilvēki ir gatavi strādāt kopējai 
drošībai savas pārliecības dēļ – brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji, pilsoniski aktīvi iedzīvotāji, 
iekšlietu sistēmas darbinieki izdienas 
pensijā. Šiem cilvēkiem skaidri jāpasaka, 
ka viņu ieguldījums ir valstij nozīmīgs, un 
jāsniedz salīdzinoši neliels finansiāls at-
balsts. Ieguvums būs nesamērojami lielāks 
un ļaus mazināt cilvēkresursu trūkumu.

gāzes, medikamentu un pārtikas cenas pirmajā 
vietā. Skolēnus un skolotājus pirmajā vietā. 
Pacientus un mediķus pirmajā vietā. Latvi-
jas tranzīta un dzelzceļa attīstībai vajadzīgu 
politiku pirmajā vietā. Latvijas cilvēkiem 
vajadzīgu banku un nodokļu politiku. Latvijas 
attīstību un cilvēku labklājību pirmajā vietā.
Kariņa politikāņu valdības vietā mēs 
piedāvājam profesionāļu valdību. Mums jau ir 
alternatīva valdība! Mēs piedāvājam valdības 
sastāvu – visu Ministru kabinetu. Tā nekad 
nav bijis. Un ar to “Latvijas Pirmajā Vietā” 
atšķiras no citām partijām. Jums ir iespēja 
izvērtēt ne tikai mūsu programmu, bet arī 
mūsu ministrus. Konkrētus profesionāļus, ku-
rus mēs piedāvājam. Mēs piedāvājam valdību, 
kas ir spējīga strādāt uzreiz un no pirmās die-
nas. Bez iesildīšanās un neziņas. Katrs mūsu 
partijas ministrs ir profesionālis, kurš jau zina, 
ko darīt savā nozarē. Labākais profesionālis 
no nozares, kurš zina, kas ir vajadzīgs 
sabiedrībai un nozarei. Briseles norādes var 
pildīt katrs caurkritis politiķis, kurš prot 
parakstīties. Mēs piedāvājam profesionālus 
ministrus un patriotus, kam pirmajā vietā ir 
savas nozares cilvēki, pirmajā vietā ir Latvijas 
cilvēki un Latvija ir pirmajā vietā.

Vairāk un ilgāk ir jādebatē. Pēdējā laikā 
Saeimā nenotiek kvalitatīvas debates. Bieži 
vien nepamatoti tiek samazināts debašu 
laiks un balsojumi notiek “mehāniski” – 
bez izskaidrošanas un dažādu viedokļu 
uzklausīšanas, sasteigti, balstoties tikai 
vairākuma spēkā. Deputāti ir ievēlēti Saeimā, 
lai strādātu. Tāpēc es piedāvāju pāriet uz 
divām Saeimas sēdēm nedēļā, lai pietiktu laika 
pateikt un uzklausīt dažādus argumentētus 
viedokļus.
Saeimai ir jābūt atvērtākai. Tuvāk tautai. 
Likumi un balsojumi ir jāizskaidro, lai 
nebūtu negatīvu reakciju pārpratumu dēļ. 
Ar mājaslapu vien Saeimai ir par maz, 
iespējams, vajadzīgs savs periodiskais izde-
vums. Par nozīmīgiem jautājumiem, īpaši 
tādiem, kas skar atsevišķus reģionus un 
novadus, jāorganizē izbraukuma sēdes. 
Svarīgākajām Saeimas komisiju sēdēm un 
debatēm ar valsts augstākajām amatpersonām 
jānotiek tiešraides režīmā, dodot iespēju 
vēlētājiem atstāt savus ierosinājumus un 
priekšlikumus, paust nostāju, piemēram, 
interaktīvā balsojuma veidā. 
Kopīgajam valsts labumam un nevis kādas 
konkrētas partijas interesēm jābūt galvena-
jam kritērijam, pieņemot jebkuru lēmumu.

Man svarīga mazu, ģimeniskai videi pietuvi-
nātu pansionātu izveide, aprūpētāju atalgojuma 
dubultošana, kā arī paliatīvās aprūpes pakalpojumu 
uzlabošana pieaugušām personām, lai nodrošinātu, 
ka visi seniori spēj dzīvot cieņpilnu dzīvi.
Esošā elektroenerģijas un apkures cenu kāpuma 
izraisītā krīze ir pierādījusi, ka ir vitāli nepieciešams 
iesaldēt šo preču un pakalpojumu cenas krīzes 
situācijās, tāpēc tas ir viens no maniem pirmajiem 
priekšlikumiem.
Visām ģimenēm ar bērniem Latvijā ir jājūtas 
novērtētām un atbalstītām. Tādēļ piedāvāšu 

izmaksāt pabalstu par katru jaundzimušo 5000 
EUR apmērā, kā arī nodrošināt hipotekārā kredīta 
“dzēšanu” proporcionāli bērnu skaitam ģimenē: 
10 % par vienu bērnu, 20 % par diviem bērniem, 
30 % par trīs bērniem, 60 % par četriem bērniem, 
100 % par pieciem un vairāk bērniem.
Lai sekmētu ekonomikas attīstību, jāsāk ar darba 
spēka nodokļu sloga samazināšanu. Tradicionālo 
ģimeņu, senioru un personu ar invaliditāti atbalsts 
un labklājības nodrošināšana pārāk ilgi tikusi 
atstāta novārtā. Tam jāmainās! 

Saeimai no “balsošanas mašīnas” ir 
jākļūst par vietu, kur top saprātīgi, rūpīgi 

izsvērti lēmumi Latvijas labā

Valsts iekšējā drošība – ieguvums 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam

Satiksmes nozare ir sagrauta pamatos, bet 
tā ir viena no Latvijas dzīvības artērijām

Jāpārtrauc Latvijas cilvēku dzīšana nabadzībā 

Nāku ar savu komandu!

12. BALSO PAR SARAKSTU!
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Viktors Ščerbatihs,
jaunatnes un sporta lietu ministra 
amata kandidāts

Esmu par sportisku un izglītotu jaunatni, 
kura sevi attīsta un realizē Latvijā. Par 
konkrētu un izdarāmu lietu ieviešanu, 
piemēram, Sporta biznesa inkubatora 
izveidošanu, kas kalpotu gan kā iespēja 
piesaistīt finanses tieši sporta jomai, gan 

Līga Krapāne,
kultūras ministra amata kandidāte

Kultūras ministra uzdevums ir vienmēr 
iestāties par to, lai kultūrā, līdzīgi kā izglītībā, 
tiek saglabāta un kopta mūsu nacionālā 
identitāte, lai tā neizšķīst globālajās tendencēs 
un modes lietās. Vēl vairāk – kultūra var būt 
arī eksportprece, kas vienlaikus vairo valsts 
atpazīstamību un nes ienākumus. Mēs zinām 
daudzus piemērus, kad nelielu tautu kultūra 
pēkšņi tiek gluži vai no jauna atklāta un iziet 
pasaulē ar vēl nepieredzētu jaudu. Mums 
ir visi priekšnoteikumi, lai to izdarītu: gan 
bagāts saturs, gan izcila formu daudzveidība. 
Vajadzīgs mārketings, bet pats galvenais – 

mērķtiecīgs valsts atbalsts.
Nākamais – beidzot jāatrisina ilgi muļļātais 
un futbolētais jautājums par Rīgas Akus-
tisko koncertzāli. Nu jau tas kļūst par jaunu 
negodu Latvijas galvaspilsētai Vienalga, vai 
pārbūvēsim Kongresu namu vai būvēsim 
citur. Bet pirms tam ir jāuzklausa pasaules 
līmeņa skaņu tehnikas eksperti, jo, kā man 
reiz teica viens izcils pianists: koncertzāles 
akustika dzīvo tās arhitektūrā. Muļķīgākais 
būtu izmest naudu, pārbūvēt un secināt, ka 
neskan. 
Trešais ir jautājums par sabiedriskajiem 
medijiem, jo mediju politika ir Kultūras 
ministrijas pārziņā. Pēdējos gados tie 
simtprocentīgi padarīti par varas ruporiem. 
Ziņu raidījumus par tādiem grūti nosaukt: ti-
kai varas uzstādījums un mazliet pseidoziņu 
atšķaidīšanai. Nekādas viedokļu dažādības, 
gandrīz nekādu dzīvu diskusiju. Un tā 
nav žurnālistu vaina – viņi ir profesionāļi, 
daudzi strādā savā jomā gadu desmitiem. 
Manā izpratnē, sabiedriskajiem medijiem 
jābūt brīviem, dodot platformu dažādiem 
viedokļiem, nevis jākļūst par varas “klēpja 
suni”. Protams, kovidpropagandā aktīvi tika 
iesaistīti komercmediji, pilnīgi nesaistītas 
sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji. Jā, 
viņu “pirkšana” notika it kā likumīgi, bet 
mērķis bija augstākā mērā neētisks. Visbei-
dzot – sabiedriskajiem medijiem ir jāatgriežas 
reklāmas tirgū. Tieši tā. Pasaciņa par mediju 
neatkarību, pametot reklāmas tirgu, ir bijusi 
tikai un vienīgi pasaciņa...Tā ir izsapņota.

kā iespēja attīstīt uzņēmējdarbību.
Esmu par veselīga dzīvesveida veicināšanu 
un alkohola patēriņa samazināšanu jauniešu 
vidū. Ir jāveido vairāk alternatīvu jauniešu 
auditorijai, nodrošinot iespējas piedalīties 
bezmaksas ārpusskolas aktivitātēs. Tas sa-
saucas ar nepieciešamību attīstīt un spēt 
uzturēt līmenī sporta infrastruktūru pilsētās 
un reģionos, tostarp domājot par pieejamību 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Tāpat arī, palielinot kvalitatīvu sporta 
pasākumu skaitu, mēs veicināsim sporta 
tūrismu uz Latviju.
Ir jāizveido vienota komunikācijas sistēma 
starp sporta organizācijām, federācijām un 
valsts amatpersonām, lai lēmumu pieņemšanas 
ātrums vai birokrātija nebūtu šķērslis sporta 
nozares attīstībai. 
Mums ir jālepojas ar katru sportistu, kurš 
uzrāda augstvērtīgus rezultātus, iedvesmo 
jaunatni un nes Latvijas vārdu pasaulē. 
Tādēļ jāpilnveido sportistu sponsorēšanas 
kritēriji ar mērķi sniegt tiem plašākas at-
balsta finansējuma piešķiršanas iespējas. 
Ir jādomā par ciešāku sadarbību, raitāku 
komunikāciju un jomas kopējo attīstību, 
kas ilgtermiņā var nest tikai pozitīvas 
pārmaiņas Latvijas sabiedrībai. Esmu 
par to, lai jaunatnei ir nākotne Latvijā!. 

Šarlote Šulca,
ārlietu ministra amata kandidāte

Ārpolitika ir nacionālo interešu turpinājums un 
līdzeklis mūsu drošības, labklājības, ekonomi-
kas, izglītības, izaugsmes stiprināšanai. Mana 
prioritāte kā ārlietu ministrei būs pārstāvēt un 
virzīt Latvijas nacionālās intereses starptautiskā 
mērogā. Mans galvenais nosacījums: Latvijas 
politiķiem primāri ir jāpārstāv un jāaizstāv 
mūsu valsts un tās pilsoņu intereses, lai Latvija 
būtu drošībā un cilvēki dzīvotu labklājībā.
Latvija kopā ar ES un NATO partnervalstīm 
nodrošinās mieru un stabilitāti Eiropā. Tādēļ 
tagad kā vēl nekad, ir jāstiprina iekšējā drošība 

un nedrīkst pieļaut sabiedrības šķelšanu.
Mēs paši ar samērīgu tautas balsošanu lem-
sim, kas mums nepieciešams, bet kas – ne. 
Šobrīd valsts aparāts žņaudz mūsu uzņēmējus, 
zemniekus, sabiedrību ar pārregulāciju. Tam 
ir jāpieliek punkts! Eksports un investīcijas 
ir tautas labklājības avots – primāra tēma 
ārpolitikā. Sadarbība ar uzņēmējiem ir 
kritiski svarīga. Ir jādod vārds tieši uzņēmēju 
organizācijām par to, kas viņiem nepieciešams, 
kas traucē, un mēs liksim to mainīt. Briselē 
Latvijas intereses ir jāaizstāv un jāpārstāv, 
ja nepieciešams – jācīnās par tām! Ārēju 
interešu diktāts netiks pieņemts – vai tās 
būtu elektrības, gāzes cenas vai mūsu cilvēku 

veselība un labklājība.
Latvijas nodokļu maksātāji finansē teju 70 
diplomātiskās pārstāvniecības un 22 LIAA 
ekonomikas pārstāvniecības. Tās nosedz pusi 
pasaules, bet rezultāta nav. Bez drošības 
politikas interesēm, mūsu vēstniecību virs-
uzdevums ir veicināt Latvijas atpazīstamību, 
eksportu un investīciju piesaisti. Ārlietu minis-
tra pienākums ir virzīt un uzraudzīt, lai at-
deve valstij būtu par visiem 100 procentiem. 
Mums ir nepieciešama izcilība! Padarīsim 
Latviju par starptautiska biznesa, finanšu, 
IT un tūrisma centru, lai mūsu valsts kļūtu 
par Eiropas jauno “ziemeļu Dubaiju”, ko 
apbrīno pasaulē!

Ar ko būtu jāsāk kultūras ministram

Ringolds Balodis,
tieslietu ministra amata kandidāts

“Latvieša brīvībai jābūt katra uzlabojuma 
galamērķim, tāpat kā tikai uz brīvības pamata 
arī ir iespējami uzlabojumi”, tā vairāk nekā 
pirms 200 gadiem rakstīja latviešu tautas 
apgaismotājs Garlībs Merķelis grāmatā 
“Latvieši”. Brīvība un uz tās balstīti uzlabo-
jumi ir dienas kārtībā arī 14. Saeimai, par 
kuru tagad jābalso. Valstij vispirms ir jāciena 
savi pilsoņi un savas tautas brīvība. Tiesai, 
Saeimai un valdībai ir jātur pirmām kārtām 
rūpe par savas tautas labklājību, nodrošinot 
taisnīgu tiesu un labklājību.  
No 34 partijas programmas punktiem 10 
ir tieši saistīti ar Tieslietu ministrijas 

darbu. Kā tieslietu ministrs visus dar-
bus nepārskaitīšu, taču starp tiem, kuri ir 
prioritāri, ir Valsts prezidenta ievēlēšanas 
modeļa maiņa, Saeimas vēlēšanu modeļa 
pārgrozīšana, piespiedu vakcinācijas atcelšana 
un taisnīguma atjaunošana Covid–19 repre-
sētiem cilvēkiem. Pārējie programmas pun- 
kti lielā mērā ir atkarīgi no tieslietu ministra 
un viņa komandas darba. Bez pārdomātiem 
juridiskiem risinājumiem neizdosies atcelt 
ne nekustamā īpašuma nodokli, ne izbeigt 
banku patvaļu, ne samazināt birokrātiju. 
Partijas programmas ir galveno darāmo 
darbu politisks apkopojums un, protams, 
nevar saturēt izvērstu instrukciju par to, kā 
praktiski būtu sasniedzams viens vai otrs 
uzdevums. Tomēr varu paziņot, ka viena no 
pašām pirmajām lietām, kas jādara, ir jāievieš 
ministra tiesības izdot ārējos normatīvos 
aktus, paredzot to pārraudzību vai nu Valsts 
kancelejai vai Tieslietu ministrijai. 
Man kolēģi ir jautājuši, kā būs ar Satversmes 
tiesas likvidāciju? Varu atbildēt: lai arī tā 
ir atkarīga no konstitucionālā vairākuma 
Saeimā (jāgroza ir Satversme), jebkurā 
gadījumā priekšā mums stāv nopietna saruna 
ar tiesu varu par tiesnešu iecelšanas kārtību, 
Tieslietu padomes lomu un to robežu, kura 
tiesai ir jāievēro respektējot tautas gribu.  
Tikai tad tauta sāks cienīt savu varu, kad 
tā sāks ieklausīties tautas vajadzībās. Esošā 
vara nicina tautu un rūpējās tikai par savām 
iegribām un vajadzībām. Saeima ir kļuvusi 
par finanšu grupējumu ’’pasūtījumu’’ galdu, 
bet tiesu vara par pārnacionālās varas at-
balsta iestādi.

Mums priekšā nopietna saruna ar tiesu varu

Latvijas jaunatnei ir nākotne Latvijā

Ārpolitika ir mūsu valsts vizītkarte pasaulē

Oļegs Burovs,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra amata kandidāts

Mans mērķis ir padarīt Latviju par bagātu valsti, 
kurā dzīvo pārtikuši un laimīgi cilvēki. Lai to 
īstenotu, Latvijai ir jāpelna, nevis tikai jāaizņemas. 
Profesionālu un pieredzējušu līderu vadībā jau 
astoņu gadu laikā Latvijai ir reālas izredzes kļūt par 
vienu no bagātākajām valstīm Eiropas Savienībā. 
Būtiskākais no uzdevumiem, kas stāv priekšā: 

jāpabeidz administratīvi teritoriālā reforma, 
jāvienojas par jaunajām pašvaldības funkcijām 
un to izpildes kvalitāti. Kāds turpmāk būs 
valsts atbalsts augstas gatavības investīcijas 
projektiem – ceļu infrastruktūrai, digitālajiem 
risinājumiem, uzņēmējdarbības veicināšanai, 
mājokļu pieejamībai un to energoefektivitātei.
Latvijā ir jau izveidotas lielās pašvaldības. 
Tām ir jādod lielākas pilnvaras un patstāvība. 
Ir vairāk jāuzticas pašvaldību speciālistu piere-
dzei. Vienlaikus reģionālajai pārstāvniecībai ir 
jākļūst arī spēcīgākai un zinošākai, lai varētu 
īstenot iedzīvotājiem nozīmīgus projektus. Tāpat 
valstspilsētu un novadu apvienošanai ir jānotiek 
daudz ātrāk, negaidot šobrīd noteikto 2029. gadu. 
Pirms apvienošanas ir jāveic nopietns audits, lai 
mūsu rīcībā būtu uz datiem balstīta informācija par 
procesiem, kas ir jāuzlabo vai jāievieš no jauna. 
Atslēgas vārds ceļam uz Latviju kā bagātu valsti 
ir sadarbība. Sadarbība ir būtiska visās dzīves 
un darbības jomās, jo tā rada rezultātu. Manā 
vairāk nekā 20 gadu ilgajā pašvaldības izpild-
varas pieredzē tā nebija sveša. Pat neskatoties 
uz politisko viedokļu atšķirībām, kopā ar valsts 
institūcijām mēs panācām, ka tiek atjaunoti visai 
Latvijas sabiedrībai nozīmīgi objekti – Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs, Mežaparka Lielā 
estrāde, VEF Kultūras pils, Latvijas Nacionālais 
teātris un citi.

Tikai sadarbībā starp valdību un 
pašvaldībām iespējama Latvijas 

izaugsme un uzplaukums

12. BALSO PAR SARAKSTU!

Iesaldēsim cenas!



Ilze Stobova,
izglītības ministra amata kandidāte
 
Izglītība ir valsts ekonomiskās un sociālās attīstības 
pamats. Laba izglītība nozīmē, ka sabiedrību veido 
zinošu, domājošu un nobriedušu personību kopums. 
Jo izglītotāki esam, jo labklājīgāki.  
Gribu lepoties ar savu valsti un tās cilvēkiem. 
Vēlos panākt, lai Latvijā bērniem patīk būt skolā, 
lai skolotāja darbs ir godājams un novērtēts kā 
morāli, tā finansiāli un lai mūsu augstskolas būtu 
iekārojamas ne tikai salīdzinoši zemo izmaksu dēļ.  

Karina Plaude,
finanšu ministra amata kandidāte

Latvijas iedzīvotāji patlaban atrodas ļoti sarežģītā 
finansiālā situācijā – to ienākumi samazinās, un 
ir skaidrs, ka kādu laiku būs jādzīvo reālas krīzes 
apstākļos. Šādos apstākļos Finanšu ministrijai 
kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei finanšu 
nozarē, kuras galvenie uzdevumi ir izstrādāt 
finanšu politiku, organizēt un koordinēt finanšu 
politikas īstenošanu, beidzot jāsāk sadarboties 
ar sociālajiem un sadarbības partneriem (nozaru 
asociācijām/kamerām). Ir jāmeklē un jāpiedāvā 
risinājumi, kas vērsti uz valsts labklājības 
veicināšanu. Vienlaicīgi jāmeklē risinājums 
ēnu ekonomikas samazināšanai. 
Diemžēl Finanšu ministrijas padotībā esošā 
iestāde – VID, kura virsmērķis ir taisnīga nodokļu 
administrēšana, sabiedrības un komercdarbības 

Raimonds Rublovskis,
aizsardzības ministra amata kandidāts

Mēs uzturēsim nacionālo drošību un valsts aizsardzību 
tāda līmenī, kas nodrošinās garantētu valsts neatkarību, 
konstitucionālās iekārtas neaizskaramību, valsts 
teritoriālo integritāti, sabiedrības brīvu un netraucētu 
attīstību, labklājību un stabilitāti.
Latvijas nacionalās drošības interesēs ir dalība NATO 

Ralfs Nemiro,
ekonomikas ministra amata kandidāts

Ekonomikas ministram valdībā vienmēr ir ļoti 
nozīmīga loma, ja ir laba sadarbība ar Ministru 
prezidentu. Vienkāršoti – ekonomikas ministrs 
pelna valstij naudu, finanšu ministrs to saskaita, 
bet labklājības ministrs izlieto iedzīvotāju labā. 
Ir vajadzīgs rīcībspējīgs Ministru kabinets, kas 
ir spējīgs pieņemt drosmīgus lēmumus, lai celtu 
valsts labklājību. Ar Ministru prezidentu Aināru 

Sabīne Šņepste,
zemkopības ministra amata kandidāte

Latvijas lauksaimniecībai vēsturiski ir iespēja 
ražot pārtikas produktus, ne tikai apgādājot savus 
iedzīvotājus, bet lielāko daļu no saražotā eksportējot. 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, 
prasmīgi saimniekojot, dod iespēju būtiski palielināt 
graudaugu, gaļas, piena ražošanas apjomus. Tādēļ 
jāizšķiras: kādu virzienu izvēlamies – eksportēt 
saražoto izejvielu bez pievienotās vērtības vai 
tomēr censties maksimāli ražot no iepriekš minētās 
izejvielas preces ar augstu pievienoto vērtību – piena 

Aiga Rotberga,
veselības ministra amata kandidāte

Latvijā mirstība gan no profilaktiski, gan 
no medicīniski novēršamiem cēloņiem ir 
otra augstākā Eiropas Savienībā (ES), bet 
paredzamais mūža ilgums Latvijā saglabājas 
ceturtais zemākais ES.  Kādēļ? – Viena no mūsu 
galvenajām problēmām ir nespēja nodrošināt 
savlaicīgu un arī kvalitatīvu valsts apmaksātu 
veselības pakalpojumu  – garas rindas uz 
pakalpojuma saņemšanu (3–6 mēneši), kas 
kavē savlaicīgu diagnostiku un arī ārstēšanu.
Tam, savukārt, ir divi galvenie iemesli – mediķu 
trūkums un kvotu sistēma. Pēc OECD datiem, 

aizsardzība, ir aizrāvies ar pārlieku kontroli 
un iejaukšanos uzņēmējdarbībā. Tas savukārt 
ir novedis pie situācijas, ka uzņēmēji izvēlas 
pārnest saimniecisko darbību – attiecīgi arī 
nodokļus ārpus Latvijas vai izvēlas pārtraukt 
uzņēmējdarbību.
Ir nepieciešams veikt nopietnu auditu ar mērķi 
padarīt VID par reālu servisa iestādi ar mazāku 
ierēdņu skaitu, bet efektīvāku funkciju izpildi. 
Jāpanāk, lai VID iekasē naudu, kuru uzņēmēji 
brīvprātīgi maksā, –  jāuzticas uzņēmējiem, ļaujot 
strādāt, nevis mēģinot vadīt biznesu viņu vietā.
Ir vairākas būtiskas Finanšu ministrijas veicamo 
darbu prioritātes:
Jāīsteno valsts atbalsta pasākumi jeb tā dēvētā 
“nodokļu amnestija”, paredzot nokavējuma naudas 
un soda naudas dzēšanu, kas ļautu samazināt 
kopējo parāda apjomu nodokļu maksātājiem, 
dodot iespēju samaksāt nodokļu parādus, tādējādi 
papildinot valsts budžetu un būtiski uzlabojot 
kopējo ekonomikas situāciju valstī.
Reaģējot uz faktisko situāciju ar mērķi samazināt 
ēnu ekonomiku, jāizveido jauna uzņēmējdarbības 
forma – fiziska persona fiziskai personai, 
maksimāli samazinot administratīvo un nodokļu 
slogu (10 % patenta maksa).
Jāsamazina nodokļu slogs jaunajiem uzņēmu-
miem, un jāpiešķir sociālā nodokļa atlaides tiem, 
kuri darbā pieņem jauniešus un bezdarbniekus.
VID pakalpojumiem un e-risinājumiem jābūt 
vienkāršiem un moderniem, nodrošinot, piemēram, 
reģistrāciju PVN maksātāja režīmā dažu minūšu 
laikā vai nodokļu parāda atmaksas grafika 
iesniegšanu un tūlītēju apstiprināšanu.

produktus, miltu izstrādājumus, zāģmateriālus, 
gatavās koka būves – un to visu eksportēt. Pēc 
2005. gada zemkopības nozarē ir tikušas pieļautas 
fundamentālas kļūdas – pārorientācija no preču 
ražošanas uz pakalpojuma sniegšanu.
Tādēļ nepieciešams likvidēt atbalsta shēmas vienā 
nozarē strādājošiem komersantiem atkarībā no 
uzņēmējdarbības formas, un noteikt valsts atbalstu 
proporcionāli samaksātajiem nodokļiem. Tāpat 
nepieciešams pārorientēt izejvielas eksportu uz 
vietējo pārstrādi, ražojot un eksportējot produktus 
ar pievienoto vērtību. Graudkopībā “vājo” un 
“dārgo” loģistiku jāaizvieto ar pārvadājumiem 
pa dzelzceļu, sezonas laikā uz ostām dzelzceļa 
stacijās organizējot iekraušanas punktus.
Jāstiprina lauksaimniecības izglītības nozare un 
jāattīsta vidējā  līmeņa izglītības iestādes, pro-
grammas, kas apmierina augošo pieprasījumu pēc 
kvalificētiem iekārtu un traktortehnikas operato-
riem, speciālistiem lopkopībā un saistītās nozarēs.
Jāsamazina kontrolējošo institūciju skaits, it 
sevišķi pārstrādes sektorā, kā arī jāpārskata 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes 
partneru finansēšanas modelis.
Lauksaimniecībā virzītājspēks tuvākajos gados 
jāpārorientē uz spēcīgu komersantu izveidi visos 
sektoros, neliekot šķēršļus attīstībai un nekropļojot 
brīvu konkurenci nozaru līmenī.

Izglītībai ir jābūt eksportējamai, taču jārūpējas, 
lai “gudrās galvas” neaizplūst no Latvijas, bet, 
bagātinājušās ārvalstīs, atgrieztos. Atslēga ir  
mērķtiecīga sadarbība izglītības, pētniecības 
un uzņēmējdarbības jomām.
Lai izglītība, nevis diploms kļūtu par vērtību, 
visiem izglītības līmeņiem jāstrādā mijiedarbībā. 
Pirmsskolā jārada vēlme mācīties, pamata un 
vidējā izglītībā jāattīsta motivācija izzināt pa-
sauli atbilstoši interesēm. Augstskola tad kļūs 
par spēcīgu ceļu uz profesionālo dzīvi. 
Skolotāja profesijas prestižs un novērtējums 
vistiešākajā veidā ietekmē izglītības satura kvalitāti 
un  jauniešu motivāciju un vēlmi studēt. Viena no 
būtiskākajām skolotāja prasmēm ir ieinteresēt skolēnu 
sava priekšmeta saturā un jēgā, atklājot izziņas 
prieku. Sagaidām, ka skolotājs būs iedvesmotājs, 
līderis, radošs un kompetents. Bet ko liekam darīt? 
Slēgāt ventilatorus, vākt parakstus par atļaujām, 
mērīt kvadrātmetrus un skābekli telpā, dalīt maskas 
un medicīniskos testus. Tas nav pareizi.  
Godprātībā pret sevi, saviem bērniem un viņu 
nākotni – vai esmu gatava rīkoties? Jā. Man ir 
pieredze un zināšanas. Nebaidos uzņemties atbildību.
Ja kāds grib pasauli darīt labāku, tad ejiet strādāt uz 
skolu! Šis darbs liek pamatus nākotnei – pasaulei, 
kurā rīt dzīvosim mēs, mūsu bērni, mazbērni.

Šleseru tā noteikti būs!
Ekonomikas ministra amatā veicamie darbi ir 
sadalāmi trijās plānošanas stadijās – īstermiņa, 
vidēja termiņa un ilgtermiņa.
Īstermiņā veicamie darbi ir uzņēmumu eksporta 
veicināšana, kas balstīta augstas pievienotas 
vērtības produktu un pakalpojumu eksportā, 
vidējā termiņa uzdevums ir būvēt un atjaunot 
Latvijā mājokli, kas ilgstoši ir pamests novārtā, 
ilgtermiņā – elektrības ražošanā un siltumapgādē 
pāriet uz vietējo resursu – koksni un atjauno-
jamajiem energoresursiem, kā arī energoresursu 
cenu stabilizācija, lai nenotiktu to straujie lēcieni. 
Ekonomikas ministram ir ik nedēļu jāsadarbojas 
ar uzņēmēju nozaru organizācijām, lai pārrunātu 
un koordinētu valsts pārvaldes un uzņēmēju 
sadarbību.
Un vairs nekādu atļauto un neatļauto preču sarakstu 
veikalā, kad nevar nopirkt zeķubikses, pannas, 
būvmateriālus utt., kā arī vairs nekādu “lokdaunu”.
Ja ieskatāmies Eiropas valstu salīdzinošajos 
ekonomiskajos rādītājos, tad Latvija gandrīz 
visos rādītājos ir pēdējā vai priekšpēdējā, tam 
ir jāpieliek punkts un jāuzsāk izrāviens, lai Latvija 
būtu pirmajā vietā vismaz vienā ekonomiskajā 
rādītājā!

Latvijā šobrīd trūkst vismaz 3500 māsu un 300 
ārstu, reizē nepietiekamās darba samaksas dēļ 
notiek cilvēkresursu migrācija – strādāšana 
ārvalstīs vai citā nozarē. Valsts finansētajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem ir noteiktas 
gada kvotas. Kad kvotas ir izsmeltas, pacien-
tiem ir vai nu jāgaida līdz nākamajam gadam, 
vai jāsedz izmaksas privāti. 
Mans piedāvājums: dubultot medicīnas 
studiju programmu vietu skaitu gan ārstiem, 
gan medicīnas māsām, nodrošinot studiju 
kredītu ar Nacionālās attīstības fonda galvo-
jumu, ko sedz valsts, ja ārstniecības persona 
turpina darbu Latvijā; palielināt budžeta vietu 
skaitu vismaz par 15 %; atcelt kvotu sistēmu 
medicīnā, jebkurai ārstniecības iestādei (arī 
privātajai) dodot iespēju noslēgt līgumu ar 
Nacionālo veselības dienestu par pakalpojumu 
sniegšanu un nodrošinot samaksu pēc prin-
cipa – nauda seko pacientam. Ir jāpalielina 
mediķu atalgojumu.
Lai to visu izdarītu, protams, jāpalielina 
veselības aprūpes budžets, jo šobrīd izde-
vumi, izsakot šo rādītāju kā proporciju no 
IKP, ir tikai 4,8 %, kas ir ceturtais zemākais 
rādītājs ES.
Latvijas iedzīvotāju izglītība un veselība 
ir priekšnoteikums Latvijas labklājībai un 
ekonomiskajai izaugsmei!

un citās starptautiskajās organizācijās. Mūsu valsts 
aizsardzības nozares vajadzībām tiks novirzīti 2,3 
procenti no IKP, līdz ar to Nacionālie bruņotie spēki 
(NBS) būs nelieli, efektīvi, atbilstoši 21. gadsimta 
drošības videi un tehnoloģiju attīstības līmenim. 
Ir jāpārtrauc iepirkt 21. gadsimtam neatbilstošu 
militāro tehniku un jānodrošina Latvijas uzņēmēju 
prioritāra iesaiste NBS apgādē.
Mūsu prioritāte ir pretgaisa, prettanku, izlūkošanas, 
speciālo operāciju, kiberaizsardzības spēju attīstība. 
Papildus, tiks kompetenti risināts jautājums par 
rezervistu un rezerves karavīru iesaisti valsts 
aizsardzībā, tiks nodrošināts konkurētspējīgs atal-
gojums un sociālās garantijas  militārpersonām, kā 
arī saglabāta un uzlabota izdienas pensiju sistēma 
rezerves karavīriem.
Mūsu partija neatbalsta Valsts Aizsardzības Die-
nesta/obligātā militārā dienesta atjaunošanu. Šo 
karavīru profesionālā kvalitāte, sagatavotība un 
efektivitāte 21. gadsimta militārā konflikta apstākļos 
nebūs pietiekama, lai tos pilvērtīgi iekļautu valsts 
aizsardzības struktūrā. Valsts aizsardzībai ir jābalstās 
uz profesionālā militārā dienesta karavīru, zemes-
sargu  un rezerves karavīru kopumu.

Uzņēmēji uztur valsti, nevis otrādi

Latvija nebūs izejvielu, bet gan 
kvalitatīvu produktu eksportētāja

Ir jāpieliek punkts Latvijas 
ekonomiskajai atpalicībai

Lai Latvijā beidzot atgriežas 
izglītības prestižs 

Valsts aizsardzības politikai jābūt 
gudrai un tālredzīgai

Rūpēm par iedzīvotāju 
veselību jābūt pirmajā vietā
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MūSu PROgRAMMA
LPV apvieno Latvijas patriotus, kuri atbalsta ģimenes un kristīgās vērtības. Mēs nākam politikā, lai Latvija 
būtu neatkarīga un demokrātiska, bagāta un attīstīta valsts, lai visi Latvijas pilsoņi būtu vienota tauta:

Lai augstskolās būtu izcila izglītības kvalitāte, piesaistīsim 
labākos ārvalstu mācībspēkus bez ierobežojuma pasniegt 
citās ES oficiālajās valodās. Veicināsim izglītības eksportu.

Pedagogu atalgojums 
būs taisnīgs, vienlīdzīgs 
un konkurētspējīgs.

Atjaunosim nevainīguma prezumpcijas 
patieso jēgu: ikviena persona ir nevainīga, 
līdz tās vaina netiek pierādīta tiesā.

Lai veicinātu nekustamā īpašuma 
nozares attīstību un būvniecību, 
atcelsim nekustamā īpašuma nodokli.

Nepieļausim piespiedu vakcināciju. 
Vakcinācija var būt tikai brīvprātīga, 
bez cilvēka tiesību ierobežojumiem.

Aizliegsim bankām Latvijā 
slēgt iedzīvotāju un 
uzņēmēju vienīgos kontus. 

Nepieļausim, ka 
nodokļu maksājumi 
tiek iekasēti avansā.

Izmaksāsim kompensācijas tiem, kurus par nevakcinēšanos pret Covid–19 atlaida no 
darba, un tiem, kuri piespiedu vakcinācijas dēļ guva veselības problēmas. Panāksim, ka 
tiek atmaksāta soda nauda, kura tika piespriesta par Covid–19 ierobežojumu pārkāpumiem.

Lai veicinātu dzimstību un apturētu cilvēku aizbraukšanu, lai panāktu vismaz 100 tūkstošu Latvijas pilsoņu atgriešanos, izveidosim Nacionālās 
attīstības fondu, novirzot tam 250 tūkstošus eiro no katras ārvalstu investora ģimenes, kam tiks piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja. No fonda 
par katru jaundzimušo ģimenes saņems vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Ģimenei, kurā ir viens bērns, valsts dzēsīs 10 % no hipotekārā 
kredīta, divu bērnu ģimenei – 20%, triju bērnu – 30 %, četru bērnu –  60 %, piecu bērnu un lielākai – 100 % no kredīta summā līdz 100 000 eiro.

Satversmē nostiprināsim ģimenes definīciju, kur tēvs ir vīrietis, 
bet māte ir sieviete, lai jaunā paaudze tiktu audzināta tradicionālo 
vērtību tikumos un tiktu pasargāta no svešām ideoloģijām.

Lai novērstu jauniešu masveida izceļošanu darba meklē–
jumos, katram 18 gadus sasniegušam jaunietim pirmajā 
darba gadā gūtie ienākumi netiks aplikti ar nodokļiem. 

Pensijas indeksēsim 
atbilstoši inflācijai valstī.

Darbaspēka nodokļus 
samazināsim vismaz 
līdz ES vidējam līmenim.

Samazināsim nodokļu slogu jaunajiem uzņēmumiem 
un piešķirsim sociālā nodokļa atlaides tiem, kuri 
darbā pieņem jauniešus un bezdarbniekus.

Lai mazinātu ēnu ekonomiku, 
noteiksim 10 % patenta maksu 
ikvienam individuālajam komersantam.

Beidzot vidusskolu, bērni runās 
vismaz četrās valodās. Svešvalodu 
apmācību uzsāksim pirmsskolā.

Sekmēsim sporta attīstību, lai 
pasargātu jauniešus no atkarībām 
un kriminālās vides ietekmes.

Latvija kopā ar ES un NATO partnervalstīm 
nodrošinās mieru un stabilitāti Eiropā. Stiprināsim 
iekšējo drošību un nepieļausim sabiedrības šķelšanu.

Sauksim pie atbildības lēmumu pieņēmējus, 
kuri Covid–19 aizsegā represē tautu. Veiksim 
izmeklēšanu par iztērētajiem līdzekļiem.

Panāksim, ka tauta atgūst varu. Lai 
rosinātu referendumu, būs nepieciešami 
30 tūkstoši pilsoņu parakstu.

Lai atbalstītu nacionālo biznesu 
un jaunos uzņēmējus, izveidosim 
Nacionālās attīstības banku.

Izbeigsim Satversmes tiesas darbību, jo Satversmes 
tiesa savos spriedumos pieslienas politiskiem 
uzstādījumiem, nevis vadās no valsts pamatlikuma.

Augstas inflācijas laikā valsts noteiks cenu griestus – elektro-
enerģijas tarifiem, apkurei un galvenajām pārtikas precēm. 
PVN pārtikas un ēdināšanas nozarēs samazināsim līdz 10 %.

Nodrošināsim kvalitatīvu un savlaicīgu 
veselības aprūpi ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 
Veicināsim Latvijas medicīnas eksportu.

Padarīsim Latviju par starptautiska biznesa, finanšu, 
IT un tūrisma centru, lai mūsu valsts kļūtu par 
Eiropas jauno “ziemeļu Dubaiju”, ko apbrīno pasaulē! 

Samazināsim birokrātiju, 
apvienojot valsts iestādes 
ar līdzīgām funkcijām.

IT laikmetā saglabāsim un 
aizstāvēsim personisko 
brīvību, drošību un privātumu.

Panāksim, lai Latvija astoņu 
gadu laikā kļūtu par vienu no 
bagātākajām pasaules valstīm!

Atjaunosim Autoceļu fondu, būvēsim 
ceļus un maģistrāles, attīstīsim 
ostas, tranzīta un aviācijas nozari.

Noteiksim individuālu atbildību par 
ierēdņu un politiķu bezdarbību un 
tās radītiem zaudējumiem.

Lai Latvija būtu valsts, no 
kuras nebrauc prom, bet tie, 
kuri ir aizbraukuši, atgrieztos. 

Ieviesīsim 
Saeimas jaukto 
vēlēšanu modeli.

Lai saglabātu un nākamajām paaudzēm 
nodotu kultūrvēsturisko mantojumu, valsts 
finansiāli atbalstīs dievnamu atjaunošanu.

Latvijas Valsts prezidentu vēlēs Latvijas pilsoņi. 
Valsts prezidentam tiks piešķirtas plašākas 
pilnvaras, lai realizētu tautas uzticības mandātu.
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“Nāku, lai glābtu Latvijas satik-
smes nozari, mūsu ostas, Latvijas 
dzelzceļu. Mani met cīņā tur, kur ir 
vistrakāk un visbēdīgāk. Tas, ka Sa-
tiksmes ministrijā ir pilnīgs krahs, tas 
nu ir fakts,” saka eks-premjers, “Lat-
vija Pirmajā Vietā” satiksmes minis-
tra kandidāts VILIS KRIŠTOPANS.

Tranzīta nozare šobrīd atrodas lielu 
izaicinājumu priekšā. Kopš 10. au-
gusta pa Latvijas dzelzceļu vairs 
nedrīkst pārvadāt Krievijas izcelsmes 
ogļu kravas, kuras savulaik veidoja 
lielu īpatsvaru no tranzīta kravu 
pārvadājumiem, naftas produktus 
atļauts pārvadāt tikai līdz šā gada 
4. decembrim. Vai ir iespējams šo 
mīnusu kompensēt?

Kariņa valdības lēmumi iznīcina Lat-
vijas tranzīta nozari. Taču Kariņš jau 
pirms četriem gadiem pateica: mums 
tranzītu nevajag, ostas nevajag, mums 
neko vairs nevajag. Jājautā, vai cars, 
kurš pirms 150 gadiem būvēja Vent-
spils ostu, bija muļķis, bet tie citi tagad 
ir gudrie? Tas joprojām ir īsākais ceļš 
miljoniem tonnu pārvadāšanai.

2012. gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” 
pārvadāja 60 miljonus tonnu, šogad 

man ir vēl 500 hektāru zemes, un 
te man būs kvieši, tur – auzas, bet 
šajā stūrī es varbūt vēl augļu kokus 
iespiedīšu… Viņam viss ir svarīgs. 

Tāpat Latvijai – tranzīts, ban-
kas, tūrisms, zemkopība, 
meži – viss ir svarīgs un jāceļ 
uz augšu! Nevis kā pateica – 
tranzītu nevajag, bet bankas mēs 
“kapitāli izremontēsim”. Finanšu sek-
tors jau  ir “izremontēts” līdz tādai 
pakāpei, ka Lietuva un Igau-nija mums 
šajā jomā jau ir tālu priekšā. Taču tieši 
Latvija savulaik bija šī reģiona finanšu 
centrs. Labi, tur visādi gāja, bet mums 
bija jāpaliek Baltijas finanšu centram. 
Kad pirms 27 gadiem iesāku renovēt 
lidostu, tajā bija divi geiti, tā saucamā 
šaiba. Rīgas, Tallinas, Kauņas un 
Viļņas lidostas tolaik bija pilnīgi 
vienādā stāvoklī. Kad satiksmes 
ministrs bija Ainārs Šlesers, Rīgas li-
dosta izrāvās tālu priekšā – viņa laikā 
pasažieru skaits pieauga par 700 %. 
Rīgas lidosta bija fenomenāls līderis 
Baltijā, tas jāturpina! Kas notiek 
tagad? Kauņas un Viļņas lidostas mūs 
apsteidz. Skatīsimies… Un tā ir ar 
visām jomām. Ekonomikā nav nevie-
nas nesvarīgas jomas, bet, jau iepriekš 
pasakot, ka tā nav, tā nav un arī tā nav, 
tu neesi saimnieks, bet gan valsts ie-
naidnieks.

Tikmēr Kariņš stāsta, ka kravu ap-
joms, kas iet caur ostām, padara 
bagātus tikai atsevišķus indivīdus, 
bet valsti kopumā – ne.

Kariņš varētu aizbraukt uz Cīrihi un 
nolasīt lekciju Šveices baņķieriem – 
ko jūs, duraki, te bankas turat, tur ti-
kai pāris cilvēku paliek bagāti. Taisiet 
“kapitālo remontu”! Viņi paskatīsies 
un parādīs vispārzināmo žestu ar pirk-
stu pie deniņiem. Vai arī lai Kariņš 

aizbrauc uz lielāko Eiropas ostu 
Roterdamu, kurā krauj krietni vairāk 
par miljonu tonnu dienā, un pasaka: 
ko jūs te ar tām ostām ņematies, te 
daži cilvēki pelna, veriet visu ciet!

Pašreizējās valdības skatījumā 
ceļš uz ekonomikas izaugsmi un 
sabiedrības labklājību ir viedā 
reindustrializācija.

Likteņa ironija – pēc gāzes un 
elektrības cenu kāpuma netiek darīts 
nekas, lai tā industrializācija vispār 
izdzīvotu.

Satiksmes ministrijas atbildības jomā 
esošā transporta un loģistikas nozare 
šobrīd, pēc pašu nozares pārstāvju 
teiktā, pārdzīvo ne tos vieglākos 
laikus. Kas darāms, lai izkļūtu no 
“bedres”?

– Ja Satiksmes ministrijas vadībā būs 
cilvēks, kurš uzskatīs, ka jāapsteidz 
Lietuva un Igaunija lidostā, ostās, 
dzelzceļā, autoceļos, kur mēs arī 
esam pamatīgi iepalikuši, mēs 
viņus noķersim. Bet, ja Satiksmes 
ministrijā būs cilvēks, kurš vienkārši 
novēros notikumus, nekā nebūs. 
Piemēram, Latgalē, līdzīgi kā visā 
Latvijā, par milzu naudu būvē Rail Bal-
tica. Tur iztērēs teju desmit miljardus 
eiro. Labi, lielākā tās daļa būs Eiropas 

nodokļu maksātāju nauda. Bet kāds 
Latgalei būs labums no šīs Rail Bal-
tica dzelzceļa līnijas? Pilnīgi nekāds!  
No Rail Baltica vienīgie ieguvēji ir 
lietuvieši, kuriem šis ceļš aiziet līdz 
Varšavai, Berlīnei. Viņiem tās līnijas 
savienos Kauņu un Viļņu. Mums tā 
dzelzceļa līnija kā nāk no Ainažiem, 
tā arī aiziet. Vienīgais pluss – ja 
būs savienojums ar Rīgas lidostu, 
varbūt tas kaut kādā veidā sekmēs 

diezin vai tiks līdz 20 miljonu tonnu 
atzīmei. No vienas puses, tas ir ļoti 
slikts rādītājs, taču, no otras raugo-
ties, tie 20 miljoni tonnu tomēr ir. 
Te jārunā par filozofiju sadursmi. 
Kamēr viena filozofija saka: neva-
jag, nebūs, viss ir cauri, – otra bilst: 
paga, paga! Braucam pie kazahiem, 
braucam pie krieviem, klausāmies un 
mēģinām piedalīties. Tur visu laiku 
notiek spēle. Piemēram, kazahi saka 
–  ja krievi viņus pa savu dzelzceļu 
nelaidīs uz Liepājas vai Ventspils 
ostu, tad viņi caur Kazahiju nelaidīs 
krievus uz Ķīnu. Mana filozofija ir, ka 
tajā spēlē ir jāpiedalās.

Pagājušā gadsimta deviņdesmito 
gadu nogalē jūs, būdams satiks-
mes ministrs, teicāt: “Apzināsimies: 
tranzīts taču ir Latvijas maize un 
zelts!” Tagad situācija ir mainījusies. 
Kā īsti ir ar to “maizi un zeltu”?

Kā bijušais valdības vadītājs un 
kādreizējais satiksmes ministrs es uz 
to skatītos plašāk. Ir vecs teiciens: 
“Nekad nedrīkst likt visas olas vienā 
groziņā”. Ņemsim par piemēru 
mērķtiecīgu zemnieku, kuram ir govju 
ganāmpulks un kurš domā – uztaisīšu 
vēl cūku fermu! Tālāk viņš paskatās: 

Nāku, lai glābtu satiksmes nozari 

Vilis Krištopans: “1996. gadā, kad es 
biju satiksmes ministrs, Ventspils osta 
viena pati krāva vairāk tonnu kravu 

nekā Klaipēda un Tallina, kopā ņemot. 
Tagad viena pati Klaipēda krauj vairāk 

kravu nekā visas ostas kopā.”
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tās attīstību. Lai gan – stipri šaubos, 
jo igauņi un lietuvieši savas lidostas 
jau būs tā attīstījuši, ka viņi vairs ne-
brauks uz mūsu lidostu. Līdz ar to 
Rail Baltica pasažieru pārvadājumi 
būs nenormāli uzturams projekts. 

Kāda būtu efektīva rīcība, kā risināt 
satiksmes nozares problēmas?

Kad savulaik ienācu Satiksmes 
ministrijā, ne lietuviešiem, ne 
igauņiem savu aviokompāniju ne-
bija, un mēs sapratām, ka Latvijai 
tādu vajag. airBaltic dibinājām ar 
vienu lidmašīnu un starta kapitālu 
viens miljons latu. Mums izdevās. Tā 
ir vienīgā un lielākā aviokompānija 
Baltijā. Iesāku šo kompāniju vei-
dot no nulles, bet, ja man tagad būs 
jāatgriežas Satiksmes ministrijā, 
nāksies iesākt no mīnus pusmiljarda. 
Tajā kompānijā ir ielikti 500 miljoni! 
Jāsāk šķetināt, kas tāds ir izdarīts, vai 
tiešām tur bija jāiemet 500 miljoni 
nodokļu maksātāju naudas un cik vēl 
būs  jāieliek.

Jebkuram satiksmes ministram, kurš 
ienāks Satiksmes ministrijā, un jebkuram 
premjeram būs jārīkojas kā jaunam 
direktoram, kurš ienācis bankrotējušā 
uzņēmumā, proti, no viena gala jāsāk 
to glābt. Es nevaru pat visu nosaukt. 
Ja būtu viena vai divas kļūdas, tad 
izlabojam tās, un viss beidzas. Taču 
te ir tūkstošiem nepareizu lēmumu! 
Šobrīd Rēzeknē un Daugavpilī 
dzelzceļnieki ir vienkārši izmisumā. 
Tūkstošiem cilvēku tur paliks uz 
ielas, ja neko nedarīs. Skaidrs, ka 
jāglābj, skaidrs, ka jāatgriež atpakaļ 
kravas. Tur jātaisa triks pēc trika, 
un to visu var izdarīt, ja ļoti cenšas.  
Dzelzceļš uz Ventspils ostu pastāv jau 
vairāk nekā simts gadus, un šis īsais 
Kariņa periods tam nav bijis tas labākais. 

Vēlreiz atkārtoju, cars pirms 150 
gadiem būvēja Ventspils ostu ne-
vis tādēļ, ka bija muļķis, bet gan 
tāpēc, ka Ventspils un Liepājas ostas 
ir neaizsalstošas. Pēterburgas ostā 
ziemā ir metru biezs ledus, un visi 
ļoti labi zina un saprot, ka to uzlauzt 
ir dārgs prieks. Tādēļ agri vai vēlu 
nonāks līdz situācijai, kad atkal tiks 
meklēts lētākais ceļš. 

Kādu situāciju jūs domājat? 
Iedomāsimies, ka Putins gluži vien-
kārši ņem un nomirst un viņa vietā 

atnāk tāda tipa cilvēks kā Kaspa-
rovs, Hodorkovskis, Navaļņijs vai 
Jeļcins… Tur ir vesela virkne uz tir-
gus ekonomiku orientētu normālu 
cilvēku, kuri to visu stulbumu sa-prot. 
Tādā situācijā viss mainās. 

Daudzi teiks: ko tas prokrieviskais 
Krištopans tur runā? Redzēsiet, tādā 
gadījumā tur atpakaļ būs Siemens, 
Mercedes un BMW, visi, kuri tagad no 
Krievijas aizgājuši. Nākamajā dienā 
viņi visi būs tur atpakaļ – francūži, 
vācieši, amerikāņi. Tur čumēs un 

mudžēs no viņiem visiem. Un tad būs 
jautājums – cik mēs, Latvija, mūsu 
valsts iedzīvotāji, uzņēmēji un Latvi-
jas ekonomika kopumā, būsim gatavi 
nopelnīt uz to visu. Tā uz šīm lietām 
jāraugās.

Tomēr patlaban paraudzīsimies 
vairāk uz “zemes lietām” – Latvijas 
autoceļiem un savulaik iznīdēto Lat-
vijas autoceļu fondu. Nerimst arī dis-
kusijas, ko darīt ar transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodokli – iekļaut to 
degvielas cenā, kā tas ir Lietuvā un 
Igaunijā, vai turpināt iekasēt kā līdz 
šim? Kāds ir jūsu redzējums?

Šis nodoklis būtu jāatceļ, tas ir 
netaisnīgs. Allaž esmu uzskatījis, 
ka vienmēr jābūt pēc iespējas 
taisnīgākam. Taču transportlīdzekļa 
ekspluatācijas nodoklis ir netaisnīgs 
jau tādēļ vien, ka viens brauc astoņas 
stundas dienā, cits ar tādu pašu 
mašīnu brauc vienreiz mēnesī. Un 
abi maksā vienādi. Esmu par to, ka 
šis nodoklis kā privātpersonām, tā 
uzņēmumu automašīnām  ir jālikvidē. 
Noteikti jāatjauno arī Valsts autoceļu 
fonds. Tam ir ļoti daudz plusu. 
Pirmkārt, autoceļu būves uzņēmumi 
tādā gadījumā redz ne vien šajā gadā 
darāmo, bet gadu, divus, trīs, piecus 
un desmit uz priekšu. Viņi rēķina: ahā, 
tirgū būs tik un tik  jaunu ceļa posmu. 
Tātad es varu nopirkt asfaltbetona 

rūpnīcu, ceļa rulli, buldozeru, tāpēc 
ka tajā tirgus daļā man būs apmēram 
tik un tik. Bet tik vien zināms, kas 
gaidāms šajā un nākamajā gadā, puse 
ceļinieku bankrotē. Uzņēmējiem arī 
jāplāno.

Kad 1995., 1996. gadā izveidoju 
Valsts autoceļu fondu, ceļu būvētāji 
momentāni pacēlās. Viņi sāka pirkt 
tehniku, jo redzēja, cik daudz darba būs 
pēc gada, diviem vai pieciem gadiem. 
Tāpēc jau viss arī aizgāja uz augšu. Pēc 
tam atnāca nākošie, fondu likvidēja, 

un sākām dzīvot no rokas mutē. 
Lietuvieši, lai arī viņu ceļi jau 
padomju gados bija labāki par 
mūsējiem, šo 25 gadu laikā ir 
ieguldījuši savos ceļos par diviem 
miljardiem eiro vairāk nekā mēs. 
Arī igauņi ieguldījuši vairāk. Re-
zultātā Latvija ir vienīgā no 27 Ei-
ropas Savienības valstīm, kurai nav 
autobāņa. Ātrgaitas šoseja ir tā, kur 
atļautā ātruma zīme ir 130 kilometri 
stundā, kura ir norobežota, uz kuras 
nevar tā pēkšņi izbraukt priekšā zir-
gu pajūgs. Tie ceļa posmi, kuri iet 
uz “Sēnīti”, vai Jūrmalas šoseja, nav  
nekādas ātrgaitas  šosejas. Pa–rasts 
ceļš ar atļauto ātrumu 100 vai 110 kil-
ometri stundā. Bet šosejas, uz kuras 
varētu uzlikt zīmi, ka pa to drīkst 
braukt ar 130 kilometriem stundā, nav. 
Mēs esam vienīgā Eiropas Savienības 
valsts, kurā nav neviena kilometra 
autobāņa! Es nevienu pat nekritizēju, 
vienkārši konstatēju bēdīgu faktu.  

Labi, bet kur tam visam ņemt naudu? 
Ir pārliecība, ka nodokļu ieņēmumi 
augs un visi tos godīgi samaksās līdz 
pat pēdējam centam?

Minēšu kādu kovidlaika piemēru. 
Mums bija visstulbākie un vislielākie 
ierobežojumi, kuri visātrāk sākās un 
kurus visvēlāk atcēla. Tā rezultātā 
tūrisma nozare vēl ilgi nespēs atkop-
ties. Es zinu ļoti daudzas kafejnīcas, 

kuras tā arī neatvērās, 18 viesnīcas 
vēl joprojām ir ciet, un situācija 
ir daudz, daudz bēdīgāka nekā, 
piemēram, Igaunijā. Igauņi visu lai-
ku lavierēja. Viņi nevēra neko baigi 
ciet, netaisīja, kad nevajag, lokdau-
nus un, līdzko bija iespējams, uz-
reiz atvēra visu tūrismam. Taču no 
Latvijas visas šīs kovidepopejas 
rezultātā aizbrauca ļoti daudz cilvēku. 
Pazīstu kādas kafejnīcas īpašnieku, 
kurš to joprojām nav atvēris, lai arī 
visi kovida ierobežojumi sen kā 
beigušies. Viņš saka: “Es padodos. 
Bārmeņi aizbrauca, pavāri un ofici-
anti arī, visi aizbrauca prom.” Tur ir 
tā atbilde, kā valsti glābt. Jādabū šie 
cilvēki atpakaļ. Bet, lai to izdarītu, 
ir jāsamazina nodokļi mazajam biz- 
nesam, jāsamazina darbaspēka 
nodokļi, jāatceļ nekustamā īpašuma 
nodoklis. Lai cilvēki sāk elpot!

Ja samazināsiet visus šos nodokļus, 
arī budžetā nauda ienāks mazāk. Ko 
darīt tādā gadījumā?

Tērēt vajag mazāk. Zagt vajag 
mazāk. Ja nesamazināsim darba-
spēka nodokļus, mazā biznesa no-
dokļus, nesamazināsim vai neatcel-
sim virkni nodevu, kā, piemēram, 
nekustamā īpašuma reģistrācijas 
nodevas, kas mums, salīdzinot ar 
igauņiem un lietuviešiem ir ne-
normālas, mēs nedabūsim tos cil-
vēkus atpakaļ. Taču, ja cilvēki 
neatgriezīsies, mums nebūs ekono- 
mikas. Būs tukšs pleķis. Valsts 
ir novesta tādā situācijā, tik bez-
saimnieciski ir saimniekots, ka bez 
aizņemšanās šo valsts funkciju vairs 
uzturēt nevaram. Šogad aizņēmās 
divus miljardus, 2023.–2024. gadam 
paredzēts vēl aizņemties! Tik daudz 
cilvēku ir aizdzīti prom no ekono- 
mikas, tā ir tik maza, ka nevar 
vairs uzturēt valsts funkcijas. Tie 
450 tūkstoši, kas strādā ekonomikā, 
vairs nevar pavilkt to vezumu. 
Iedomājieties! 450 tūkstoši uztur 
vairāk nekā miljonu – pensionārus, 
visus valsts iestādēs strādājošos, 
pašvaldības. Ja mēs neizdarīsm ne-
ko, lai ekonomikā strādātu nevis 450 
tūkstoši, bet 600 vai 700 tūkstoši, 
nekā nebūs. Vai nu mēs vēršam 
visu pretējā virzienā, palielinām 
ekonomikā strādājošo skaitu, vai arī 
pēdējais aizslēdz lidostā durvis.

“Kariņa valdības lēmumi iznīcina 
Latvijas tranzīta nozari. Taču Kariņš 

jau pirms četriem gadiem pateica: 
mums tranzītu nevajag, ostas nevajag, 

mums neko vairs nevajag.” 
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12. BALSO PAR SARAKSTU!

Apvienosim Latvijas tautu!
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1. Par obligātu, piespiedu vakcināciju. 
Par stingriem lokdauniem un komandantstundu. 

2. Par viendzimuma ģimeni, 
par “varavīksni”.

3. Par dārgu degvielu, apkuri, gāzi, elektrību, 
pamatojot visu ar karu.

4. Par sabiedrības šķelšanu, dalot cilvēkus.

5. Par nekustamā īpašuma nodokli, 
“sodot” īpašniekus un attīstītājus.

6. Par “stabiņu mazgāšanu”, sastrēgumu radīšanu 
un 4500 eiro subsīdijām elektromobilim.

7. Vienaldzīga attieksme pret jaunajām ģimenēm. 

8. Nekāda atbalsta individuālajiem 
uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem. 

9. Banku kontu slēgšana, naudas aizturēšana uz “aizdomu” pamata.

10. Cilvēku masveida atlaišana no darba 
par nepaklausību valdības Covid–19 prasībām, 
milzīgas soda naudas.

11. Maskas skolēniem un skolotājiem.

12. Pensijas netiek līdzi dārdzībai.

13. Valsts parāds pārsniedz 18 miljardus, 
tiek ņemti kredīti uz nākamo paaudžu rēķina. 

14. Augstākie darbaspēka nodokļi. 

15. Politizēta, “liberāla” Satversmes tiesa.

16. Izdabāšana ārvalstu bankām, 
ignorējot Latvijas intereses.

17. Sabiedrības šķelšana un šķirošana.

18. Latvija kā Eiropas nostūris, 
iedzīvotāju aizbraukšana, 
negatīva demogrāfija.

19. Latvija, no kuras cilvēki bēg.

20. Pirmajā vietā ārvalstu “prasības”.

1. Pret piespiedu vakcināciju, par brīvprātīgu vakcināciju. 
Pret lokdauniem un komandantstundu.

2. Par ģimeni, ko veido vīrietis un sieviete, 
par tradicionālām, kristīgām vērtībām.

3. Par degvielas, apkures, gāzes, elektrības cenu samazināšanu, 
samazinot nodokļus un pieņemot loģiskus lēmumus.

4. Par Latvijas tautas apvienošanu.

5. Par nekustamā nodokļa atcelšanu vispār, dodot stimulu 
attīstībai un nodokļu ienākumu pieaugumu  no attīstības.

6. Pret neapdomīgiem lēmumiem un par 
5000 eiro pabalstu katram jaundzimušajam.

7. Ģimenei, kurā ir viens bērns, valsts dzēsīs 10 % no hipotekārā  
kredīta, divu bērnu ģimenei – 20 %, triju bērnu – 30 %, četru bērnu – 60 %, 
piecu bērnu un lielākai – 100 % no kredīta summā līdz 100 000 eiro.

8. Nodokļu vietā 10 % patenta maksa ikvienam individuālajam 
komersantam.

9. Neļausim slēgt vienīgo kontu, nevainīguma prezumpcija.

10. Izmaksāsim kompensāciju visiem, ko Kariņa valdība 
nepamatoti atlaida no darba, atgriezīsim soda naudas. 
Sodīsim atbildīgos par Covid–19 noziegumiem pret tautu.

11. Skolēni un skolotāji bez maskām.

12. Pensijas tiek indeksētas atbilstoši inflācijai valstī.

13. Darbaspēka nodokļu samazināšana 
vismaz līdz ES vidējam līmenim.  

14. Valsts nodrošina attīstību, valsts parāds tiek samazināts.

15. Politizētas Satversmes tiesas likvidācija.

16. Latvijai piederošas Nacionālās 
attīstības bankas izveidošana.

17. Saticības veicināšana.

18. Latvija kā “Ziemeļu Dubaija”, 
viena no attīstītākajām valstīm pasaulē, 
ko apbrīno visi.

19. Latvija, kurā cilvēki atgriežas.

20. Latvija Pirmajā Vietā!

ŠLeSeRS PReT KArIņu
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