Eiropas Parlamenta vēlēšanu izdevums. 2019. gada maijs

Juta Strīķe: Mūsu
princips: sacīts – darīts
100 dienās, kopš darba sākšanas,
esam sasnieguši jau virkni ilgi
gaidītu rezultātu. Lasi vairāk par
īsajā laikā paveikto! → 7. lpp.

Gatis Eglītis: Latviešu
zemniekiem ir jāsarosās
Tieši šis EP sasaukums lems par
nākamo septiņu gadu budžetu
un tiešmaksājumu apjomu. Mūsu zemniekiem šī ir iespēja, kas
ir jāizmanto. → 4. lpp.

Andis Kudors: Mēs nedrīkstam locīties,
kad runa ir par Latvijas interesēm 2.
lpp.

Politiska spiediena priekšā mēs nedrīkstam būt pakļāvīgi un mīksti. Tikai būdami modri un
uzturot modrību citos, varam garantēt savas valsts drošību un labklājību. Lai būtiski uzlabotu
Latvijas interešu pārstāvību Eiropas Parlamentā, ir nepieciešams spēcīgs un taisns mugurkauls,
plaša politiskā pieredze un kontakti Eiropas politiskajās aprindās. Es varu to piedāvāt. → 2. lpp.

Tikai piedaloties EP vēlēšanās,
tu vari ietekmēt to, kuri deputāti
aizstāvēs Latvijas intereses Eiropas
Savienībā nākamos piecus gadus!

Linda Ozola: Mēs radījām
jaunu politisko kultūru
Kopš melīgās “oligarha” partijas
ZZS izmešanas no valdības,
esam atvēruši slūžas vērienīgai
cīņai ar korupciju. → 4. lpp.

Šī gada 25. maijā notiks
Eiropas Parlamenta jaunā
sasaukuma vēlēšanas.
Šī ir tava iespēja noteikt,
kuri deputāti pārstāvēs
Latvijas intereses nākamajā
sasaukumā, tostarp arī
balsojot par ES nākamo
septiņu gadu budžetu!
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Mūsu drošība ir jānosargā
Andis Kudors

MŪSU LĪDERI EIROPĀ

K

atram latvietim laiku pa laikam ir vērts
uzdot sev vienkāršu, bet svarīgu jautājumu – cik droša ir Latvijas nākotne?
Vai varam paļauties uz to, ka esošie ģeopolitiskie apstākļi mums nodrošinās tikpat stabilu rītdienu, cik stabila un mierpilna ir mūsu
šodiena? Krievijas sāktais hibrīdkarš Ukrainā,
kas 2014. gadā šokēja mūs visus, taču jo īpaši
negaidīts bija Latvijas sabiedrotajiem Rietumos, jebkuram no mums ir labi zināms, taču,
kādi ir Krievijas nolūki te, Latvijā?
Atbilde uz šo jautājumu ir tikai šķietami
skaidra. Tā ir tieši tik saduļķota, lai mūsu sabiedrība joprojām nespētu vienoties par kopīgu nostāju. Un saduļķota tā ir ne jau nejaušības pēc. Mūsdienu Krievijas propagandas
un dezinformācijas īstenotāji ir vēl meistarīgāki nekā viņu priekšgājēji padomju laikā. Tā
laika polittehnoloģijas, kaltas PSRS, bet rūdītas deviņdesmitajos gados, kopš Putina nākšanas pie varas tiek izmantotas, lai manipulētu ar cilvēku prātiem gan tur – pie viņiem,
gan te – pie mums.
Rietumiem Krievijas rīcība nāca kā negaidīta,
auksta duša, taču mums tas nebija pārsteigums. Jau kopš 2006. gada vadu Austrumeiropas politikas pētījumu centru (APPC), kur
nodarbojamies ar Krievijas propagandas
pētīšanu un mūsu sabiedroto konsultēšanu
Rietumos. Ukrainas situācija ir būtiski mainījusi to, kā tiek uztverts Latvijas skatpunkts
uz drošību pasaulē. Rietumi tikai tagad ir pamodušies no letarģiskā miega, kurā tie bija
iekrituši kopš Aukstā kara beigām, un beidzot
arī tur saprot, kāds drauds globālajai drošībai
ir mūsdienu Krievija. Savukārt, mēs, latvieši,
negulējām, bet, acīm plaši atvērtām, vērojām
katru sava austrumu kaimiņa potenciāli agresīvo izpausmi, to mums iemācīja sāpīgā PSRS
okupācijas laika pieredze. Tieši tāpēc tagad
mūsu viedoklī ne tikai ieklausās, bet esam
kļuvuši par globālas nozīmes padomdevējiem jautājumos, kas saistīti ar Krievijas
ārpolitiku Austrumeiropā. Pašlaik esam uzkāpuši globālās drošības notikumu tribīnē,
tāpēc šis ir īstais brīdis, kad mums ir jārunā
skaļi par savu un Eiropas drošību.
Ar lepnumu varu teikt, ka atsevišķos gadījumos esam rīkojušies stingri un pareizi, aizstāvot savu nacionālo identitāti. Grozījumi
Latvijas izglītības sistēmu regulējošajos likumos ir radījuši asu Krievijas Ārlietu ministrijas reakciju. Latvijas valdība ir pieķērusies
vienam no visefektīvākajiem rīkiem Latvijas
sabiedrības šķelšanas mazināšanā – valodas
šķirtnes mazināšanai. Nevienai Latvijā dzīvojošai tautai nav jāzaudē sava identitāte, tomēr
latviešu valoda visiem ir jāzina vienlīdz labā
līmenī līdzīgi kā latviešiem, kuri dzīvoja ārpus
Latvijas pēc Otrā pasaules kara un saglabāja
savu identitāti ārvalstīs, bija jāprot savas mītnes zemes valodu augstā līmenī. Ir skaidrs, ka
Latvijai šajā jomā gaidāmi daudzi uzbrukumi

#2 Gatis Eglītis
Ekonomists. Studējis labākajās universitātēs
Rīgā, Vīnē un Boloņā. Strādājis Ārlietu ministrijā,
kur viņa ziņā bija ārējās ekonomiskās sadarbības
un drošības (NATO) jautājumi. Ilgus gadus strādājis Eiropas Komisijā Briselē, kur veicis Latvijas
ekonomikas analīzi. Pratīs aizstāvēt Latvijas ekonomiskās, finanšu un drošības intereses Eiropā.

#3 Linda Ozola

#1 ANDIS KUDORS – JKP vēlēšanu saraksta līderis
arī turpmāk, un būs nepieciešams taisns un
spēcīgs mugurkauls, lai šo spiedienu izturētu. Mūsdienu Krievija saprot tikai spēka
valodu. Tās priekšā nedrīkstam izrādīt pakļāvīgumu un mīkstumu. Jūtos labi, zinot,
ka Jaunā konservatīvā partija un mūsu partiju
pārstāvošā ministre Ilga Šuplinska turpinās
iesākto izglītības reformas īstenošanu.
Vērtējot Krievijas ārpolitikā praktiski notiekošo, nevis Krievijas politiķu un diplomātu teikto, jāsecina, ka, lai arī ekonomisko attiecību
veidošana kopš PSRS sabrukuma ir notikusi
ar salīdzinoši mazākām problēmām, tomēr
politiskā klimata uzlabošanai Krievijas puse
Latvijai ir izvirzījusi neizpildāmas prasības valodas, vēstures, politikas, izglītības un pilsonības likumdošanas jomā. Šie šķēršļi no Krievijas puses tiek likti apzināti un mērķtiecīgi, jo
tās interesēs ir šķelt mūsu sabiedrību, mūsu
un citu Eiropas valstu vienotību, tādējādi vājinot gan Latvijas, gan mūsu sabiedroto politisko spēku un saliedētību.
Masīvā Kremļa televīzijas kanālu klātbūtne
Latvijā ir spēcīgs Krievijas propagandas ierocis, kurš nedrīkst tikt novērtēts pārāk vāji un
tuvredzīgi. Hibrīdkara apstākļos televīzija
un tās pārraidītā propaganda var kļūt par
tikpat bīstamu agresijas ieroci, kāda ir militārā tehnika. Fakts, ka Putina reitingi Krievijā
pašlaik rūk (ekonomisku iemeslu dēļ), nedod
mums iemeslu priecāties, ka tuvā nākotnē

“Latvijas balsij Eiropā ir jāskan drosmīgi un atbildīgi – gan aizstāvot mūsu sabiedrības intereses,
gan sargājot visas Eiropas identitāti un daudzveidīgo kultūru bagātību. Tieši ar šādu nostāju
esmu gatava strādāt, lai Latvija Eiropā būtu droša, arvien plaukstoša un atbildīga par savu politiku. Man ir liela pieredze darbā ES institūcijās.

Mūsdienu Krievija saprot
tikai spēka valodu. Tās
priekšā nedrīkstam
izrādīt pakļāvīgumu un
mīkstumu.
kaut kas varētu vērsties mums par labu. Gluži
pretēji – jo vairāk apdraudēts jutīsies Putins
iekšpolitiski, jo agresīvāka kļūs Krievijas ārpolitika. Tagad, piecus gadus pēc Ukrainas
hibrīdkara sākuma, nedrīkstam ļaut sev un
saviem sabiedrotajiem zaudēt modrību. Iemigšana ir tieši tas brīdis, ko austrumu lācis
gaida, lai netraucēti iecirstu mūsu zemē savus nagus – vienalga, vai tas notiks redzamākā vai mazāk redzamā veidā.
Tagad mums ir aktīvāk kā jebkad jāpauž savas bažas par Krievijas ārpolitiku, jāskaidro
tās bīstamība pasaulei un Eiropai. Tikai būdami modri un uzturot modrību citos, varam
garantēt savas valsts drošību un labklājību arī
turpmāk. Uzskatu to par savu Nr. 1 uzdevumu
darbā Eiropas Parlamentā.

#4 Ilze Zilgalve

Latvija ir talantīgu, strādāt gribošu, gudru un
spējīgu cilvēku zeme. Tādēļ uzskatu, ka mūsu
pilsoņiem ir jādod visas iespējas attīstīties,
izglītoties, sportot, radoši izpausties un būvēt
spēcīgu Latviju, izmantojot visas Eiropas
Savienības dotās iespējas gan ar dažādu
finanšu programmu starpniecību, gan iekšējā
tirgus piedāvātās iespējas un inovācijas.

#5 Toms Bordāns
“BDO Law” zvērinātu advokātu birojs – zvērināta
advokāta palīgs. “Veltīšu savu darbu cīņai pret
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Eiropas
Savienībā. Ārzonas uzņēmumi joprojām var iegādāties nekustamos īpašumus Eiropā, kā arī iegādāties Eiropā reģistrētu kapitālsabiedrību daļas.”

Jaunajai politiķu paaudzei tiesiskums jau ir asinīs

Ir

pagājuši 15 gadi, kopš Latvija pievienojās Eiropas Savienībai. Biju starp tiem,
kuri vēl pirms tam – 2003. gadā – balsoja par Latvijas pievienošanos Eiropai. Es
balsoju “par”, jo zināju, ka mūsu vieta ir Eiropā, ka mēs varam būt tikpat labi un vēl labāki
par “vecajām” Rietumeiropas valstīm, tādām
kā Vācija vai Francija. Taču zinu arī, ka dzīvē nekas nenotiek pats no sevis, un Eiropa
vispirms sākas mūsu galvās un sētās. Tikai
pašiem rīkojoties un iztīrot savu māju, mēs
spēsim līdz galam izmantot tās iespējas, ko
mums rada dalība vienā no pasaules ekonomiski spēcīgākajām valstu savienībām.
Mēs – Jaunie konservatīvie – esam sākuši
būtiskas pārmaiņas Latvijas politikā, soli pa
solim graujot shēmošanas, savējo likšanu
amatos, slepenas spēles aizkulisēs. Mēs runājam tiešu, atklātu un godīgu valodu, un ar
to pamazām ir spiests rēķināties ikviens. Tiesiska Latvija ir vienlaikus arī eiropeiska Latvija. Mūsu Eiropa ir brīvu, lepnu un turīgu pilsoņu un valstu savienība, kuras pilsoņi paši spēj

pieņemt atbildīgus lēmumus un celt labāku
nākotni saviem bērniem.
Pirms 15 gadiem Latvija sūtīja savus pārstāvjus uz Eiropas Parlamentu cerībā, ka tie
neliks mums kaunēties. Daudzi no Eiropas
Parlamenta deputātiem apguva eiropeiskas uzvedības māku, bet aizmirsa patiesos
iemeslus, kāpēc tie ievēlēti Eiropā. Kopš tā
laika mēs dzirdam solījumus, ka tiks izlīdzināti tiešmaksājumi Latvijas zemniekiem, bet
joprojām tie ir zemākie Eiropas Savienībā, un
nav redzama reāla interese situāciju uzlabot.
Līdzīgus solījumus esam dzirdējuši arī citās
nozarēs, bet tad, kad tiek jautāts par paveiktajiem darbiem, EP deputāti neko no izdarītā
nosaukt nespēj. Vienīgie redzamie “sasniegumi” ir aizdomīgas vizītes Austrumu valstu diktatoru saimniecībās vai atklāti pretvalstiska
darbība, aizstāvot mums nedraudzīgu valstu
intereses Latvijā. Zinu, ka tā vairs neturpināsies, jo to negrib vairums Latvijas iedzīvotāju.
Šajos gados ir izaugusi jauna paaudze, kurai zagšana un melošana vairs nešķiet nor-

ma. Šī paaudze ir ieguvusi labu izglītību brīvā
Latvijā vai Rietumos un tagad ir gatava veidot
godīgu un tiesisku Latviju. JKP izvēlētie jaunās paaudzes politiķu kandidāti nedodas uz
Eiropu neizgāzties vai lūgties Eiropas dāvanas. Viņi ir pierādījuši sevi profesionālajā darbā un ir gatavi pārstāvēt Latviju kā līdzvērtīgi
partneri, kuriem eiropeiskas vērtības nav jāapgūst. Viņiem tās jau ir asinīs. Mūsu Eiropas
Parlamenta komandai ir konkrēts plāns Latvijai. Es ticu, ka ar tavu palīdzību mēs spēsim
radīt tādas pārmaiņas, kas ikvienam Latvijas
iedzīvotājam ļaus sajust, ka dzīvo Eiropā, tieši
Latviju uzskatot par vislabāko vietu, kur dzīvot, strādāt un audzināt savus bērnus!
Es aicinu uzticēties nevis tiem, kas tevi jau
daudzkārt piekrāpuši, bet gan jauniem, godīgiem un gudriem cilvēkiem, kas var un vēlas
kaut ko mainīt! Tāpēc šajā priekšvēlēšanu laikā aicinu uzticēties mūsu komandai EP.

Jānis Bordāns
Jaunās konservatīvās partijas valdes
priekšsēdētājs, tieslietu ministrs
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JKP programma drošākai Eiropai
un reģionu labklājības izlīdzināšanos. Plānojot ES fondu naudas izlietojumu, Rīga
jānodala no pārējās Latvijas, tā palielinot reģioniem pieejamo ES finansējumu.

Eiropas kopējā drošība ir Latvijas
izaugsmes pamatā. Tikai drošā
valstī, kurā cilvēkiem netrūkst veselīgas pašapziņas, iespējama labklājība, tiesiskums un attīstība.

Drošība, kontrolējot migrāciju
Bailes nosaukt ar migrāciju saistītās problēmas īstajos vārdos atturējušas ES institūcijas
rīkoties ātri un izlēmīgi. Tas vairojis populismu un radījis augsni Krievijas dezinformācijas izplatībai Eiropā. Atbalstām izlēmīgu
rīcību ES ārējo robežu kontroles stiprināšanā un aktīvu sadarbību ar ES kaimiņvalstīm
migrācijas iemeslu mazināšanā.

Drošība, mazinot trešo valstu
destruktīvo ietekmi Eiropā
Attiecībā uz militāro drošību Eiropas Savienības dalībvalstīm jāuzņemas vairāk
atbildības par savu aizsardzības spēju palielināšanu, tādējādi stiprinot NATO vienotību. Eiropā strauji pieaug nemilitāro draudu
nozīme. Kremļa izplatītā dezinformācija vājina transatlantiskās saiknes, grauj Eiropas
vienotību un vairo konfliktus ES dalībvalstīs.
ES drosmīgi jāvēršas pret šādiem šķelšanas
veidiem, jo demokrātija nozīmē ne tikai tiesības, bet arī pienākumu sevi aizstāvēt. Mēs
panāksim Krievijas dezinformācijas kanālu
slēgšanu Latvijā un citās ES valstīs. ES kaimiņvalstu drošība ir Latvijas drošība. Iestāsimies par ES Austrumu partnerības aktīvāko
valstu – Ukrainas, Moldovas un Gruzijas –
interešu aizstāvību ES.

šajos uzņēmumos ir patiesie labuma guvēji.
Jāpaplašina jaunizveidotās ES Prokuratūras
mandāts cīņai ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju Eiropas līmenī, lai nepieļautu šo
līdzekļu nonākšanu dažādu ekonomisku un
politisku grupējumu rokās.

do ES pilsoņu digitālās prasmes, interneta
vidē jānodrošina patērētāju tiesību aizsardzība. Jāuzlabo ERASMUS apmaiņas programmu pieejamība Latvijas studentiem un
pedagogiem.

Drošība attiecībā uz mūsu
kultūru un ģimeni

Drošība, stiprinot tiesiskumu
un aktivizējot cīņu pret korupciju
Korupcija ir starptautiska parādība – šī problēma jārisina starptautiskā līmenī. Mēs iestājamies par ierobežojumu noteikšanu
nerezidentu apkalpošanai Eiropas bankās,
lai tādējādi apturētu Krievijas un citu trešo
valstu noziedzīgi iegūto līdzekļu ieplūšanu
ES. Jāierobežo ofšoros reģistrētu uzņēmumu iespējas kļūt līdzdalīgiem Eiropas
kapitālsabiedrībās un iegādāties nekustamos īpašumus, ja nav pārliecības par to, kas

Drošība, veicinot ekonomikas
attīstību
ES enerģētiskā drošība panākama ar energoresursu piegādes avotu diversifikāciju.
Latvijā jāstrādā pie sava sašķidrinātās gāzes
termināļa izveides, piesaistot ES līdzekļus.
Jānodrošina nepieciešamais ES finansējums
RAIL BALTICA projekta īstenošanai, izveidojot šī projekta atbalsta grupu EP. Atbalstām
ES brīvās tirdzniecības līgumu slēgšanu ar
Austrāliju un ASV. Panāksim to, ka viena un
tā paša nosaukuma produkta kvalitāte un
sastāvs visā ES tirgū būs vienāds. Jāpilnvei-

Iestājamies par nācijvalstu savienību Eiropā. Lepojamies ar ES valstu nacionālajām
valodām un kultūru. Atbalstām tradicionālo ģimeni kā neatņemamu Eiropas kultūras
sastāvdaļu. Veicināsim jauno ģimeņu ar bērniem atbalsta politiku visā Eiropā – šī politika ir Eiropas nākotnes un attīstības pamats.
Eiropas integrācijas procesā jāņem vērā tas,
ka politikas mērķis ir ne tikai radīt labvēlīgus
apstākļus ekonomikai un drošībai, bet arī
nacionālās identitātes un kultūras saglabāšanai. Mēs esam bagāti savā dažādībā.

Drošība, ieviešot modernu
lauksaimniecību un darot
stiprus reģionus
Nav pieņemams tas, ka Latvijas zemnieki
joprojām saņem mazākos tiešmaksājumus
ES. Atbalstīsim platībmaksājumu palielināšanu mazām un vidējām saimniecībām un
pārdalošā maksājuma ieviešanu. Veicināsim
sistemātiska atbalsta sniegšanu bioloģiskajām saimniecībām un jaunajiem lauksaimniekiem. ES līdzšinējā kohēzijas politika nav
nodrošinājusi pietiekami ātru ES dalībvalstu

Lai mēs justos droši savā valstī un
ES kopumā, mums vispirms jābūt
drosmīgiem. Drosmīgiem, lai īstenotu citādu politiku. Drosmīgiem,
lai runātu atklātu valodu un rīkotos. Jaunā konservatīvā partija ir
gatava turpināt savu iesākto ceļu
Latvijas politikā, savus mērķus un
vērtības īstenojot arī Eiropas Parlamenta darbā. Mēs esam par godīgu, drosmīgu un gudru politiku.

Uzzini vairāk par mūsu programmu, partiju un aktivitātēm mūsu Facebook lapā internetā fb.com/konservativie
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Drošība, identitāte un tiesiskums – ko
tas nozīmē mūsdienu politikā?
Ar Jauno konservatīvo Eiropas Parlamenta deputātu amatu kandidātiem Andi Kudoru, Gati Eglīti un Lindu Ozolu
sarunājas Dāvis Stalts.
Dāvis Stalts: Pastāstiet, kāpēc jūs izvēlējāties pievienoties Jaunajiem konservatīvajiem, lai arī Latvijā ir vairāk nekā 20
dažādu partiju un kustību?
Andis Kudors: Esmu partijā visjaunākais –
Jaunajiem konservatīvajiem pievienojos
šogad. Mani uzrunāja partijas vērtības.
Pirms vairākiem gadiem vadīju Latvijas
konservatīvo jauniešu organizāciju, jo šīs
idejas man jau ilgu laiku ir tuvas. Mani uzrunāja tas, ka Jānis Bordāns un arī citi partijas biedri runā skaidru un tiešu valodu.
Ja ir kāda problēma, tā tiek saukta vārdā
un uzreiz tiek meklēti risinājumi. Problēmas netiek paslēptas aiz politkorektiem
saukļiem, līdz tās samilzt tā, ka vairs nevar
atrisināt. Man tas ļoti simpatizē un to novērtē arī cilvēki. Ne velti tieši Jaunā konservatīvā partija ir lielākā Saeimas frakcija
starp valstiskajām partijām.
Linda Ozola: Izvēle bija stingri balstīta
vērtībās. Bija iespēja iepazīt J. Bordānu vēl
iepriekšējā valdībā, kur viņš arī bija tieslietu ministrs. Es zinu, ka Jānis attiecas pret
darbu kā pret misiju. Arī man kā pilsonei
kandidēšana vēlēšanās bija kā zināms
pienākums pret valsti. Es izvēlējos Jauno
konservatīvo partiju, jo tieši šī partija visvairāk atbilst manai pārliecībai. Darbojoties politikā, man ir svarīgi, lai šajos mainīgajos laikos vērtības paliek nemainīgas.
Jaunos konservatīvos raksturo godīga,
atbildīga un caurskatāma darbība politikā. Svarīgi, ka cilvēki tur savus solījumus.
Mūsu pamatvērtības – ģeopolitiskā piederība Rietumiem, nacionālās identitātes
jautājumi un, līdzīgi kā kristīgi demokrātiskām partijām Eiropā – sociālā atbildība
pret iedzīvotājiem. Mēs neuzskatām, ka
brīvais tirgus pats no sevis atrisinās visas
problēmas.
Dāvis Stalts: Gati, kāds ir tavs stāsts?
Gatis Eglītis: Esmu dzimis un audzis Latvijā, Dobelē. Skolas gadus pavadīju Dobeles ģimnāzijā. Studijas turpināju labākajās Latvijas un Eiropas ekonomikas un
starptautisko attiecību augstskolās: Rīgas
Ekonomikas augstskolā, Vīnes Diplomātijas akadēmijā un Džona Hopkinsa Universitātē Itālijā. Biju apmaiņas students
Dānijā, tāpēc varu teikt, ka pats no savas
pieredzes redzu, kādu attīstības līmeni var
sasniegt, ja politiķi tiešām strādā cilvēku,
nevis šauru interešu grupu labā. Vairākus

gadus strādāju Ārlietu ministrijā ar ārējās ekonomiskās sadarbības un drošības
(NATO) jautājumiem. 2005. gadā uzsāku
darba gaitas Eiropas institūcijās Briselē.
Gandrīz 10 gadi tika nostrādāti Eiropas
Komisijā ar Latvijas ekonomikas, finanšu un budžeta uzraudzības jautājumiem.
Pirms pāris gadiem mani uzrunāja Jānis
Bordāns un aicināja celt ideālo Latviju. Es
izvēlējos pievienoties Jaunajiem konservatīvajiem, jo tikai šajā partijā es redzēju,
ka lielākais uzsvars tiek likts uz tiesiskuma jautājumiem. Man īpaši svarīgi ir tas,
ka Jaunie konservatīvie ir rīcības partija.
Man ļoti nepatīk tukšmuldēšana. Es ticu,
ka Latvija mums visiem ir viena un unikāla. Nekur citur mēs nebūsim mājās. Šeit
mēs paši varam pieņemt lēmumus un
veidot valsti tādu, kādu mēs to vēlamies.
Pašlaik mēs pieredzam milzīgas pārmaiņas Latvijas politikā. Mēs nesam citu
politisko kultūru. Skaidrs, ka pārmaiņas
nenāks viegli, bet pamazām tās pamanīs
ikviens.
Linda Ozola: Cilvēki redz un novērtē, ka
mēs esam nākuši politikā ar godīgumu un
drosmi – spēt nosaukt lietas īstajos vārdos, nesalūzt zem liela spiediena un spēt
savu ideju aizstāvēt līdz galam. Mani uzrunā jautājumi par cīņu pret korupciju. Es
domāju, ka mums vispirms jāsakārto savas mājas, bet arī Eiropas Parlamentā var
ļoti daudz darīt tieši lielo, starptautisko
finanšu noziegumu apkarošanā. Tur tiek
zagti miljoni un pat miljardi, kas nenonāk
valstu budžetos un kurus nevar izmantot
skolotāju un medmāsu algām vai citām
vajadzībām!
Dāvis Stalts: Jaunie konservatīvie jau dažus mēnešus ir valdības partija. Tās pārziņā ir ļoti svarīgās tiesiskuma, izglītības
un arī satiksmes jomas. Veidojot valdību,
daudzi teica, ka tajā obligāti jāņem Zaļo
zemnieku “melu čempioni”, kuri sabiedrības acīs bija pamatīgi izgāzušies ar
neveiksmīgo nodokļu reformu un katastrofālo situāciju veselības aprūpē. Jaunie
konservatīvie nelocījās līdzi konjunktūrai,
bet stingri noturēja savu pozīciju. Tagad
visi atzīst, ka tas bija pamatots lēmums!
Kāda ir jūsu pieredze valdības veidošanas laikā?
Gatis Eglītis: Es tev varu piekrist. Valdības
veidošanas laiks bija ļoti grūts. Diemžēl

Linda Ozola: “Drosme
un stāja mēdz būt
“lipīgas”. To spilgti
apliecina mūsu
rīcība, nevis tikai
vārdi. Tie bija Jaunie
konservatīvie, kuriem
izdevās panākt, ka
valdība tiek izveidota
bez “oligarha
partijas” – ZZS”
viena otra vecā partija pieturas pie vecām
tradīcijām attiecībā uz lēmumu pieņemšanu. Domāju, ka tagad arī citas partijas
ir pieņēmušas, ka mēs nākam ar skaidru
un godīgu uzstādījumu, mēs nebraucam
konsultēties uz kaktiem vai Puzes mežiem atskaitīties slepeniem sponsoriem.
Mēs atklāti runājam skaidrā valodā. Tikai
pateicoties mums, notiek civilizēts Valsts
prezidenta izraudzīšanās process. Vairs
nenotiek balsu pirkšana pa kaktiem, netiek solīti un pārdalīti amati politiskajā
tirgū. Mums ir izdevies vienoties par cienījamu, visā Eiropā respektētu juristu, Satversmes preambulas autoru Egilu Levitu.
Es domāju, ka šis ir liels Jauno konservatīvo panākums.
Linda Ozola: Es varu piebilst – drosme un stāja mēdz būt “lipīgas”. To spilgti apliecina mūsu rīcība, nevis tikai vārdi.
Tie bija Jaunie konservatīvie, pateicoties
kuriem izdevās izveidot valdību bez “oligarha partijas” – ZZS. Protams, man kā
cilvēkam, kurš iepriekš nebija darbojies
publiskajā politikā, bija daudz skarbu jaunatklājumu. Bieži vien mūsu “partneri” pie
galda saka vienu, bet aiz muguras izdara
pavisam ko citu. Tomēr es esmu optimiste, un mēs ar savu piemēru esam gatavi
rādīt, ka var būt citādāk – ne tikai citādāk,
bet labāk un godīgāk!
Gatis Eglītis: Ceru, ka pārmaiņas izjūt

Andis Kudors, politologs, Austrumeiropas
politikas pētījumu centra (APPC)
izpilddirektors (2006-2019)

Gatis Eglītis, Saeimas deputāts,
ekonomists

Linda Ozola, Saeimas deputāte,
starptautisko attiecību eksperte

Dāvis Stalts, līvu tautības uzņēmējs,
politiķis, radošo industriju attīstītājs

arvien vairāk cilvēku. Viņi redz, ka mēs
nerunājam tukšu. Es ticu, ka mūsu rīcība
dos drosmi daudziem godīgiem Latvijas
pilsoņiem. Daudzi prokurori vai tiesneši
iepriekš ir baidījušies pieņemt lēmumus,
jo skatās pār plecu, ko teiks priekšniecība,
vai netiks aizskartas kādu ietekmīgu kungu intereses. Tam piemērs ir Lemberga
vai Miķelsona lietas, kas ilgst jau gandrīz
desmit gadus. Esmu pārliecināts, ka jau
tuvākajā laikā šajās lietās beidzot būs atrisinājumi, jo mēs visus iedrošinām strādāt
sabiedrības, nevis šauru grupu interesēs.
Mēs esam sākuši atbrīvoties no negodprātīgiem cilvēkiem sev pakļautajās nozarēs, un varu teikt, ka šis ir tikai sākums.
Labs piemērs ir Verners Lūsis – cilvēks,
kurš ilgus gadus darbojies dažādās Latvijas dzelzceļa struktūrās, lai arī Polijā bi-
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Andis Kudors: “Mēs
nedzīvojam tikai
naudas vai kādu citu
materiālo vajadzību
dēļ. Mūsu kultūra un
tradīcijas ir vislielākā
bagātība, un es
nekaunos teikt, ka
Eiropā esmu gatavs to
aizstāvēt.”
jis apsūdzēts liela mēroga kontrabandas
lietās. Vai arī fakts, ka Tieslietu ministrijā
gadiem ilgi strādāja “Rimšēviča” un “Rīgas
satiksmes” lietās apsūdzētā Martinsona
dzīvesbiedre. Šādi piemēri godīgiem cilvēkiem liek nolaist rokas, bet mēs nākam
un šo netaisnību likvidējam. Satiksmes
ministrija ir viens no lielākajiem korupcijas perēkļiem visā valstī, tāpēc šie “Auguļa
staļļi” būs jātīra bez žēlastības. Protams,
nākamais un galvenais solis būs godprātīga strādāšana cilvēku interesēs. Mēs
esam politikā, lai palielinātu iedzīvotāju
labklājību, uzlabotu to dzīves līmeni, nevis
tikai cīnītos ar zagļiem un neliešiem. Vajadzīga ne tikai drosme un uzņēmība, bet
arī gudrība!
Linda Ozola: Jā, labs piemērs ir Satiksmes ministrija. Kamēr tur saimniekoja
“Puzes ielikteņi”, tiešās atbildības jautājumi netika kārtoti, piemēram, sabiedriskā
transporta tīkls netika risināts. Slepus un
pusslepus tika bīdīti lieli iepirkuma projekti vai atbalsta projekti sava dēla privātajam motoklubam. Mēs šo visu esam apturējuši un lieki tam naudu netērēsim. Arī
mūsu Izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska ir ļoti atbildīgi sākusi skolu tīkla
sakārtošanu. Mēs noteikti nebūsim tie, kas
matemātiski, nerēķinoties ar sekām, slēgs

visas reģionu skolas. Mūsu interesēs ir,
lai cilvēki dzīvo reģionos. Atbildīga rīcība
ir saglabāt cilvēku skaitu reģionos, tāpēc
mēs rūpēsimies, lai izglītība arī reģionos
būtu tikpat augstā kvalitātē kā Rīgā un
Pierīgā. Līdz šim reģioni bija atstāti novārtā.
Dāvis Stalts: Par šī gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu devīzi mēs esam izvēlējušies – drošība, identitāte, tiesiskums.
Par drošības un arī tiesiskuma jautājumiem mēs esam daudz runājuši, bet, ko
jūs saprotat ar identitātes stiprināšanu?
Andis Kudors: Identitāte ir komplekss jēdziens, bet to daudz vieglāk ir izjust nekā
izstāstīt. Identitāte nav tikai mūsu latviešu valoda. Tā ir mūsu kopējā vēsturiskā
atmiņa, mūsu tradīcijas, ēdieni, paražas,
piederības sajūta un lepnums par valsti.
Visspilgtāk mēs to izjūtam Dziesmusvētku
laikā, kur bieži vien viens otru varam saprast bez runāšanas. Mēs nedzīvojam tikai
naudas vai kādu citu materiālo vajadzību
dēļ. Mūsu kultūra un tradīcijas ir vislielākā bagātība, un es nekaunos, ka Eiropā
esmu gatavs to aizstāvēt. Eiropa ir daudzu
dažādu nācijvalstu savienība, un tas ir Eiropas Savienības skaistums. Mēs neesam
ASV, kur ir liels “kausējamais katls”, kur visas tautības kļūst par amerikāņiem – mēs
esam stipri savā daudzveidībā!
Linda Ozola: Latvija ir ļoti bagāta. Mums ir
ne tikai kopējā Latvijas, bet arī spēcīga reģionālās Latgales identitāte. Dāvi, tu pats
esi viens no nedaudziem līviem, un arī tas
ir nozīmīgs un sargājams Latvijas kultūras mantojums. Es esmu pārliecināta, ka
mums jāsargā mūsu identitāte Eiropas
mērogā. Man sāp, ka populismu sasien
kopā ar nacionālismu un kritizē nacionālo
ideju. Latvijas gadījumā nacionālā identitāte palīdzēja mūsu valstij tapt. Jāatrod
līdzsvars starp atvērtību un nacionālās
identitātes stiprināšanu. Diemžēl nacionālā līmenī valdības bieži vien sociālos jautājumus atstāj novārtā un tāpēc uzplaukst
populisms. Ja valdības vairāk ieklausītos
cilvēku teiktajā, tad nevajadzētu visus
biedēt ar populisma vilni.
Gatis Eglītis: Dzīvojot Briselē, es redzēju,
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kā desmit gados straujā tempā pieauga
cilvēku skaits no Ziemeļāfrikas un musulmaņu zemēm. Ikdienā braucot metro, to
varēja ļoti labi redzēt. Tas ir fakts – Eiropa pamazām zaudē savu identitāti. Imigrācijas dēļ Rietumeiropas valstis ir neatgriezeniski mainījušās, kamēr Latviju tas
pagaidām nav skāris. Mēs iestāsimies par
stingrām Eiropas ārējām robežām, lai aizsargātu mūsu latvisko mantojumu. Mēs
nevēlamies masveida imigrāciju Latvijā
un mūsu spēkos ir valsti nosargāt.
Dāvis Stalts: Jūs pašlaik esat Saeimas
deputāti. Kāpēc esat izdomājuši doties
uz Eiropas Parlamentu un palīdzēt Latvijas problēmas risināt tur?
Andis Kudors: Esmu daudzus gadus
starptautiskos formātos runājis par mūsu
valsts interesēm un par Krievijas propagandas ietekmi. It kā daudzi piekrīt un māj
ar galvu, bet panākt kopīgu rīcību ir ļoti
grūti. Es biju viens no pirmajiem, kas Eiropu brīdināja par potenciālajām sekām, bet
vajadzēja notikt Krievijas uzbrukumiem
Gruzijai, pēc tam Ukrainas sašķelšanai un
desmitiem tūkstošiem bojāgājušajiem,
lai cilvēki sāktu risināt šos jautājumus. Arī
Latvijas drošība nav kaut kas, ko panāk
vienreiz un uz visiem laikiem. Tas drīzāk
ir process, kurā arvien atpazīstam jaunus
draudus un novēršam tos, lai mūsu bērniem un nākamajām paaudzēm dotu labu
pamatu pārtikušas un drošas valsts būvniecībai.
Gatis Eglītis: Man nepatīk tukša runāšana, man patīk konkrēti fakti. Par katru iemaksāto eiro ES budžetā, mēs pretī saņemam četrus eiro, un Latvijas ekonomikas
attīstībai šis ir ļoti svarīgi. Tieši nākamais
EP sasaukums lems par nākamo septiņu
gadu budžetu – cik naudas būs atvēlēts
Latvijas zemniekiem, ceļiem un citām vajadzībām. Tikai struktūrfondos vien Latvija
varētu saņemt apmēram piecus miljardus eiro, bet lauksaimniecībā vēl divus
miljardus. Ja mēs spēsim šo naudu gudri izmantot, mēs Latvijas attīstību spēsim
pacelt nebijušā līmenī. Tad arī Latvijas
cilvēkiem beidzot būs iespēja saņemt
cilvēka cienīgas algas un laukos izdzīvot

Gatis Eglītis: “Eiropa
pamazām zaudē savu
identitāti. Imigrācijas
dēļ Rietumeiropas
valstis ir neatgriezeniski
mainījušās, kamēr
Latviju tas pagaidām
vēl nav skāris. Mēs
iestāsimies par
stingrām Eiropas
ārējām robežām, lai
aizsargātu latvisko
mantojumu.”
varēs ne tikai daži lielsaimnieki. Tāpēc brīdī, kad lems par šīs naudas sadali, svarīgi,
lai tur ir klāt cilvēki, kas saprot skaitļus,
kuri spēj runāt ne tikai tekošā angļu, bet
arī Briseles ierēdņu valodā. Un, protams,
jābūt vēlmei un nekaunībai lobēt Latvijas
intereses. Kā mēs redzam, daudzi Latvijas
EP deputāti tur sēž jau 15 gadus, visus šos
gadus solot izlīdzināt lauksaimniecības
tiešmaksājumus, bet nekas nav izdarīts.
EP deputātiem ir jāsaprot, ka viņi tur brauc
cīnīties par Latvijas cilvēku interesēm,
nevis pelnīt sev pensiju. Es prognozēju,
ka EP deputātu sastāvā būs ievērojamas
pārmaiņas, jo cilvēki ir noguruši no vecajām sejām, kurām nav ne ideju, ne enerģijas. Labs piemērs ir Nacionālās apvienības EP deputāts Roberts Zīle, kas tur sēž
jau kopš Latvijas pievienošanās ES, un ik
pa laikam publiski tiek izbīdīts kā Latvijas
premjera amata kandidāts. Kad šogad viņam reāli lūdza uzņemties šo pienākumu,
viņš izvēlējās palikt Briseles krēslā. Esmu
drošs, ka vēlētāji Zīli par šo sodīs un viņa
sarakstam vairs nebūs atbalsta. → JKP!

25. maijā balso par
stipru, saliedētu Eiropu,
kas ciena katras tautas
tradicionālo mantojumu,
kultūru un nacionalitāti!
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Andis Kudors. Ar sportista degsmi politikā
Jaunās konservatīvās partijas Eiroparlamenta vēlēšanu saraksta līderis iepazīstina ar sevi un savu dzīvi
Te skolas gados. Pirmajā klasē gāju tajā pašā skolā,
kurā strādāja mani vecāki. Labi atceros, kā tolaik
nesapratu, vai klasē mammu saukt par mammu
vai par skolotāju. Abi varianti likās dīvaini. Tēvs bija
vēsturnieks, ar viņu kopā bieži skatījāmies raidījumus
par politiku, tur arī parādījās interese uz visu
turpmāko dzīvi.

Esmu dzimis Balvu novada Tilžas pagastā,
pirmos dzīves gadus pavadīju Latgalē, taču
skolas gaitas un lielākā daļa jaunības tika
aizvadīta Kurzemē, Skrundā, kur abi vecāki
strādāja par skolotājiem. Bildē esmu mazākais
no bērniem.

Klūgas upīte tek dažu soļu attālumā no mājas
Skrundā, kurā dzīvoju kopš astoņu gadu vecuma.
Joprojām mīlu tās čalojošo skaņu, it īpaši pavasaros.
Zivju gan te nebija, dažas līdakas ir izdevies noķert,
taču makšķerēt ar tēvu devāmies uz Ventu. Tur
pavadījām neskaitāmas stundas, ķerot līdakas, raudas
un asarus.

Pēc Sporta akadēmijas beigšanas atgriezos savās dzimtajās mājās Skrundā un gadu nostrādāju par sporta pedagogu skolā, kur
bija mācījuši arī mani vecāki. Labi atceros, ka, lai nopelnītu iztikai,
sporta zālē bija jāpavada garas stundas – no agra rīta līdz vēlam
vakaram. Mana un manu vecāku pieredze liecina, ka mums vēl ir
daudz darāmā, lai skolotāja profesiju valstī liktu cienīt.

Studiju laikā aktīvi piedalījos janvāra barikādēs.
Atceros, kā ar studiju biedriem no kopmītnēm
skrējām stāvēt barikādēs. Tā bija neiedomājama
kopības sajūta, kas valdīja janvāra dienās. Ja būtu
nepieciešams, nešauboties atkal dotos aizstāvēt
savas valsts neatkarību.

Pēc Sporta akadēmijas sapratu, ka no tēva
pielipinātā interese par politiku manā dzīvē
tomēr ņems virsroku. Pabeidzu studijas
Starptautisko attiecību institūtā un trīs gadus
nostrādāju Ārlietu ministrijā.

Skolā biju ar labām sekmēm, taču ne visai disciplinētu uzvedību.
Jau agri skolas gados saslimu ar sportu visās tā formās. Taibokss,
smagatlētika, vingrošana, volejbols, slēpošana – darīju visu, ko
vien varēju. Neizpalika, protams, arī tāds tolaik modīgs sporta veids
kā skeitbords. Vienā no bildēm esmu redzams uz sava RIPO dēļa.
Sports iemācīja ļoti daudz noderīgu lietu arī turpmākajai dzīvei –
gan individuālu mērķtiecību, gan spēju sadarboties ar komandas
biedriem. Otro īpaši veicināja volejbols, ko spēlēju desmit gadus.
Vēlāk šo aizraušanos turpināju Sporta akadēmijā. Sports arī
palīdzēja iepazīt pasauli plašāk, kā tas padomju laikos citādi
nebūtu iespējams, jo devāmies arī uz starptautiskiem mačiem.

Ar sievu Lilitu iepazināmies Rīgā, kristiešu
draudzē. Esam kopā jau kopš 1999. gada. Bez
viņas atbalsta noteikti nebūtu dzīvē sasniedzis
ne kripatas no tā, ko esmu paveicis līdz šim.

2006. dibināju un līdz pat šim gadam vadīju
Austrumeiropas politikas pētījumu centru (APPC),
kur darbojamies ar Krievijas propagandas pētīšanu
un mūsu sabiedroto konsultēšanu Rietumos.
Ukrainas situācija ir būtiski mainījusi to, kā tiek
uztverts Latvijas skatpunkts uz drošību pasaulē.

Savu sportisko formu gadu gaitā esmu zaudējis
par labu īstenāka latvieša miesasbūvei :) Tomēr
mērķtiecību un cīņassparu, ko man iemācīja
sports, nekad neesmu aizmirsis un neaizmirsīšu.
Tas mani vienmēr ir vedis no viena mērķa uz
nākamo. Šo degsmi vēlos parādīt, arī strādājot
Latvijas labā Eiropas Parlamentā.
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Mūsu solītais un paveiktais

.Tālis Linkaits.
Satiksmes ministrs.

.Juta Strīķe.
JKP Saeimas frakcijas.
.vadītāja.

.Jānis Bordāns.
Tieslietu ministrs,
.JKP vadītājs

.Juris Jurašs.
Tieslietu ministrijas
parlamentārais sekretārs

.Ilga Šuplinska.
Izglītības un zinātnes
ministre

Jaunā konservatīvā partija ir tautas kustība, kas ar katru gadu kļūst lielāka un stiprāka. Mēs neesam kāda oligarha vai ietekmīga biznesmeņa dibināts īslaicīgs
projekts, ar kura palīdzību censties ietekmēt notiekošo valstī savām interesēm par labu. JKP tika dibināta pirms pieciem gadiem – 2014. gada maijā – un šobrīd
tā ir kļuvusi par straujāk augošo politisko kustību Latvijā. Ja pirms pieciem gadiem mūsu pusē bija tikai ideja par godīgu un vērtībās balstītu valsti, tad tagad
mums ir vairāk nekā 1100 biedri 24 nodaļās visā Latvijā. Mums ir lielākā pārstāvniecība no valstiskajām partijām Rīgas domē un Saeimā, esam sagatavojuši spēcīgu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Mēs skaidri zinām, ka politikā varēsim būt tikai tik ilgi, cik ilgi pildīsim vēlētājiem dotos solījumus!

Tieslietu ministrija –
Jānis Bordāns
Galvenās valdības prioritātes tieslietu nozarē būs
droša un godīga uzņēmējdarbības vide, uz taisnīgu rezultātu orientēta tieslietu sistēma ar inovatīvo
risinājumu ieviešanu, bērnu drošība un interešu aizsardzība un notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveidošana.
Būtiski efektivizēta Uzņēmumu reģistra darbība –
tam ir iedoti tiesiskie, finansiālie un tehnoloģiskie
resursi, lai noskaidrotu uzņēmumu patiesos labuma
guvējus, kā arī likvidētu uzņēmumus, kuru darbība
ir apšaubāma un kuri nevēlas sadarboties ar attiecīgajām iestādēm. Mēneša laikā par vienu tūkstoti ir
samazinājies to uzņēmumu skaits, kuros patiesā labuma guvēji vēl nav zināmi.
Parlamentā sagatavoti arī apjomīgi grozījumi Kriminālprocesa likumā un Krimināllikumā, lai atvieglotu izmeklēšanas iestāžu darbu, paātrinātu
tiesvedības gaitu un varētu koncentrēties uz lielo
komerclietu un lielu ekonomisko noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu. Vislielākos zaudējumus valsts
budžetam rada tieši lielie ekonomiskie noziegumi.

Izstrādāta sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājuma koncepcija. Tā paredz, ka dzelzceļš būs satiksmes sistēmas “mugurkauls”. Jau šovasar ceram
noslēgt līgumu bēdīgi slavenajā vilcienu iepirkuma
konkursā, lai Latvijā beidzot ripotu moderni, ātri un
ērti vilcieni.
Veikts reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta
maršrutu tīkla ārējais audits, un, piemēram, Rīgā ir
novērsta krāpnieciskā shēma, kas paredzēja maksājumus no valsts budžeta par izdomātiem “invalīdiem”.
Autovadītāja tiesības vairs nevajadzēs vadāt līdzi!
Saeima atbalstīja likumu, ka autovadītājiem Latvijā
nav jāņem līdzi autovadītāja apliecība un tehniskā
pase, ja klāt ir personu apliecinošs dokuments.
Labas ziņas visiem motociklistiem – galīgajā lasījumā ir atbalstīts likums, ka motociklistiem atļauts
braukt pa sabiedriskā transporta joslu!
Nē dzīvniekiem uz ceļiem! Ceļu satiksmes drošības
padomē apstiprināta iniciatīva, kas reģionālo un
vietējo ceļu riskantākajos posmos paredz novietot žogus, pasargājot autovadītājus no dzīvnieku
izskriešanas uz ceļa.

Esam atraduši efektīvāko iespējamo risinājumu jautājumos par piespiedu nomu un dalīto īpašumu.
Tiks rasts regulējums, lai ēkas un zemes zem tiem
piederētu vieniem un tiem pašiem īpašniekiem un
ēku īpašnieki nekļūtu par zemju īpašnieku ķīlniekiem.

Satiksmes ministrija “Rail Baltica” projektu ir izvirzījusi par vienu no prioritātēm, un jau pašlaik notiek aktīva jaunās dzelzceļa trases projektēšana, novēršot
iepriekš pieļautās kļūdas. Nākamgad Rīgas lidostā
sāksies pirmie “Rail Baltica” būvdarbi, kas nākotnē
ļaus mums ar vilcienu nokļūt līdz pat Berlīnei un tālāk pa visu Eiropu.

Satiksmes ministrija –
Tālis Linkaits

Šogad sākta vairāku svarīgu autoceļu sakārtošana. Norisinās Vidzemes šosejas (A2) posmā no
Garkalnes līdz Sēnītei, Jūrmalas šosejas, ceļa P30
Madona–Vecpiebalga posma pārbūve, kā arī Daugavpils apvedceļa tilta būvniecība. Jau drīzumā tiks
sākti darbi pie Ķekavas apvedceļa izbūves.

Jau maijā stājas spēkā grozījumi, kas nozīmēs sakārtotu taksometru nozari. Klientiem turpmāk būs
skaidrs, cik īsti ir jāmaksā par braucienu, un tiks novērsta vadītāju iespēja krāpties. Precizēta arī braukšanas maksas aprēķina definīcija, tādējādi nozarē
strādājošie vairs nevarēs izvairīties no nodokļu maksāšanas.

Satiksmes ministrijā apturēti maksājumi dažādiem mārketinga pasākumiem, kuru atdevi nav
iespējams izmērīt. Apturēts valsts finansējums iepriekšējā ministra – “melu čempiona” – Ulda Auguļa

dēla motoklubam. Īsā laikā amatus zaudējuši vairāku Satiksmes ministrijai pakļauto uzņēmumu vadītāji, un izvērtēšanas process ir tikai sācies.

Izglītības un zinātnes
ministrija – Ilga Šuplinska
Izglītības un zinātnes nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī, un tieši tāpēc Jaunā konservatīvā partija uzņēmās atbildību tieši par šo jomu.
Tiek aktīvi attīstīta programma “Skola 2030”, kuras mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest
Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju
mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu mūsdienu dzīvei
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.
Mēs stingri iestājamies par valsts valodas ieviešanu
visās skolās. Pārmaiņu mērķis ir stiprināt valsts valodas lomu Latvijā, nodrošinot dažādu tautību Latvijas
iedzīvotāju nacionālo kultūru savdabību un attīstību. Pāreja uz mācībām valsts valodā sāksies 2019.
gada 1. septembrī un noslēgsies 2021. gadā.
Turpinot skolotāju algu paaugstināšanas programmu, jau šogad 1. septembrī minimālā skolotāju algas likme sasniegs 750 eiro mēnesī, bet nākamā
gada 1. septembrī tā pieaugs līdz 790 eiro.
Ik gadu 3000 IT profesionāļu Latvijai! Lai veicinātu efektīvu un modernu partnerību starp nozari,
valdību un universitātēm Latvijas tautsaimniecības
digitālai transformācijai, IZM, EM, Latvijas vadošās
universitātes, kā arī nozīmīgākās nozares pārstāvošās organizācijas parakstīja sadarbības memorandu
par ekselences programmas datorzinātnē izveidi un
ieviešanu Latvijā.
Atbildīgi uzsākts darbs pie skolu tīkla, iestājoties
pret mehānisku lauku skolu slēgšanu. Īpaši liela
uzmanība tiks pievērsta situācijai ar skolām Latvijas
austrumu robežas tuvumā, kur skolu tīkla uzturēšana ir valsts drošības jautājums!
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Mūsu kandidāti Eiropas Parlamentam. Saraksts Nr. 8

#1 Andis Kudors
Politologs, Austrumeiropas
politikas pētījumu centra (APPC)
izpilddirektors. Krievijas ārpolitikas
un hibrīddraudu novēršanas
eksperts

#7 Indulis Tupesis

Jaunās konservatīvās partijas
Senioru nodaļas vadītājas vietnieks.
“Strādāšu, lai stiprinātu ES
robežkontroli”

#2 Gatis Eglītis
13. Saeimas deputāts, ekonomists.
“Mana darba pieredze Briselē
palīdzēs sekmīgi aizstāvēt Latvijas
ekonomiskās, finanšu un drošības
intereses”

#8 Zigmārs Vestfāls

“LSG Group”, “LSG Sky Chefs”
globālo iepirkumu speciālists.
“Iestāšos par visu Latvijas reģionu
dzīves līmeņa straujāku attīstību”

#13 Rolands Repša
ERAB Starptautisko konsultāciju
programmas koordinators.
“Strādāšu, lai stiprinātu ES drošību
pret kiberuzbrukumiem un
nelegālo imigrāciju”

#3 Linda Ozola

#4 Ilze Zilgalve

#5 Toms Bordāns

13. Saeimas deputāte. “Lai iestātos
par Latvijas interesēm, izmantošu
savas zināšanas un pieredzi darbā
Eiropas institūcijās”

Latvijas biedrība Beļģijā, valdes
locekle. “Plānoju gudri oponēt
spēcīgo valstu lobijam, lai mazinātu
aizspriedumainos priekšstatus par
mūsu valsti”

“BDO Law” zvērinātu advokātu birojs,
zvērināta advokāta palīgs. “Veltīšu
savu darbu cīņai pret noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizāciju ES“

#9 Jānis Butāns

13. Saeimas deputāts, Satiksmes
ministrijas parlamentārais
sekretārs. “Iesaistīšos satiksmes
modernizācijas un uzlabošanas
projektu veicināšanā”

#14 Agnese Villere
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija, vecākā
eksperte. “Meklēšu atbalstu EP
darba grupās, lai nostiprinātu
mūsu lauksaimnieku un uzņēmēju
tiesības”

#10 Druvis Kleins

Rīgas domes deputāts. “Plānoju
aktīvi pārliecināt mūsu partnerus
par ES valstu militāro spēju
palielināšanas nepieciešamību”

#11 Santa Suhaka

Jaunās konservatīvās partijas Valdes
locekle. “Strādāšu, lai stiprinātu
ES stratēģisko komunikāciju cīņai
ar ES nedraudzīgu spēku izplatīto
propagandu”

#15 Ieva Tikuma

#16 Anita Svece

SIA “Saules enerģija” lietvede.
“Iestāšos par jauno ģimeņu ar
bērniem atbalsta politikas izstrādi
un īstenošanu”

“Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”. “Strādāšu, lai ES dalībvalstis
veidotu vienotu pieeju medikamentu
un medicīnisko iekārtu iepirkumiem”

#6 Dāvis Stalts
11. Saeimas deputāts, SIA “Komūna”
valdes priekšsēdētājs. “Rūpēšos
par Baltijas valstu kopējo interešu
pārstāvniecību”

#12 Raitis Sijāts

NVO “Eiropas kultūras tūrisma tīkls
ECTN”, prezidents. “Aktualizēšu “Rail
Baltica” projekta iespējas piesaistīt
papildu finansējumu iedzīvotāju
mobilitātes nodrošināšanai”

Esam izauguši līdz 24 nodaļām visā Latvijā un 1100+ biedriem!
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Avots: SKDS, aprīlis 2019

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks no 23. maija
līdz 26. maijam visā Latvijā. Uzzini vairāk par
iespējām balsot CVK mājaslapā www.cvk.lv vai
zvanot uz CVK uzziņu tālruni 67 049 999!

Atbalsti godīgu, tiesisku politiku!
Ja tev ir labi nodomi, ja esi gatavs investēt savas valsts nākotnē, vari
palīdzēt ar savu ziedojumu mums sasniegt nospraustos mērķus.
Nosaukums: Jaunā konservatīvā partija
Reģ. Nr. 4000 8224 598
Adrese: Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1050
Konta Nr. LV30 HABA 055 103 846 123 8
Uzmanību! Ziedojot jānorāda maksātāja vārds, uzvārds, personas kods un
dzīvesvieta, ziedojuma saņēmējs, iemaksas mērķis – “Ziedojums”. Anonīmi
ziedojumi ir aizliegti un tiks atdoti maksātājam vai pārskaitīti uz Valsts kasi.

Gribi uzzināt par mums vairāk? Gribi pievienoties? Meklē vairāk informācijas internetā: konservativie.lv
facebook.com/konservativie

twitter.com/konservativie

Jaunā konservatīvā partija
Reģ. Nr. 40008224598

Peldu iela 26/28, Rīga, LV-1050
E-pasts: kanceleja@konservativie.lv

Politisko reklāmu apmaksā Jaunā konservatīvā partija. Tirāža – 400 000.

