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JĀNIS SILIŅŠ

Jaunās konservatīvās partijas senators, 
pedagogs, BMX sporta aizsācējs Latvijā

Kāpēc jāiet vēlēt, kāpēc jābalso par Jauno 
konservatīvo partiju!
Dzīvojot brīvā valstī, mūsu pienākums ir 
apzināties, zināt un ievērot mūsu valsts pa-
matlikumā – Satversmē – noteikto tautas 
atbildību pret savu valsti.
Ja mēs rīkosimies pēc tāda paša principa 
kā mūsdienu negodīgie varneši, kas kons-
truē dažādus korporatīvus veidojumus, 
kurus nosauc par “partijām” un ar kuru 
palīdzību tie sagatavo, skaidro un piemēro 
likumus, kā viņiem izdevīgāk, lai tikai sa-
glabātu iespēju īstenot “dimanta biznesu” 
– apzagt valsti, vājinot tās ekonomikas 
potenciālu, tad ar ko mēs atšķirsimies no 
šiem negodīgajiem priekšstāvjiem?
Mums jāapzinās un jānovērtē situācija, 

kas novedusi pie tautas pasionārisma iz-
nīdēšanas, jo tauta pārsvarā neuztver un 
nesaprot, ka notiek 
• cīņa par iespēju apzagt valsti,
• uzbrukums likumam, godīgumam un 

taisnīgumam,
• atklātībai,
• valstij kā brīvības vērtībai, valsts apzi-

ņai (valsts gribai) un atbildībai par savu 
valsti,

• mūs padara par organizētās nodokļu 
sistēmas vergiem, kas uztur nejēgu bi-
rokrātu aparātu, kura mērķis ir apkarot 
mūsu godīgo, radošo un likumpaklau-
sīgo tautas daļu.

To piekopušas visas līdz šim eksistējošās 
varas partijas, kas tautā radījušas priekš-
statu, ka Latvijā viss ir slikti un ka tā ir neiz-
devusies valsts.
Mūsu valstī ir liels procents tautas daļas, 
kas pakļaujas šai demagoģijai un aizmirst 
kādu būtisku lietu – demokrātiskas valsts 
attīstības pamatā ir tās pilsoņu aktīva līdz-
dalība valsts veidošanā. Tāpēc, ka trūkst 
šīs apziņas, tauta atsakās iet uz vēlēša-
nām, atstājot parlamentāras valsts cīņas 
lauku un nododot Latvijas valsti tai nelab-
vēlīgu spēku rokās. Tautai nav skaidrs, ka 
netīru politiku veido netīri politiķi. Aktīva 
sabiedrības iesaistīšanās valsts priekš-
stāvju atlasē ir tas “sabiedrības filtrs”, kas 
nodrošina valsts pārvaldes kvalitāti. Tātad 
šis filtrs acīmredzot ir aizsērējis! Brīvību no-
drošina atbildība.
Jaunā konservatīvā partija ir vienīgais poli-

tiskais spēks, kas aicina sabiedrību mainī-
ties un iesaistīties intelektuālas ideoloģijas 
veidošanā, lai saglabātu mūsu valsti nā-
kamajām paaudzēm ar atklātas un tautai 
saprotamas valsts pārvaldības palīdzību, 
mainot pašreizējo valsts pārvaldi, lai tā kal-
potu tautai, nevis šauram korporatīvu gru-
pējumu izvirzītam ļaužu lokam. 

JURIS PAVĪTOLS
Mūziķis, politiķis, bijušais zemessargs un 
Tautas frontes dalībnieks

Jaunās konservatīvās partijas uzdevums 
savā būtībā ir vienkāršs – strādāt tā, lai 
mūsu bērni un mazbērni par dzīvi tiesiski 
sakārtotā, demokrātiskā, latviskā valstī 
teiktu mums paldies. Tam jau arī Jaunā 
konservatīvā partija ir dibināta! 

EVITA ZĀLĪTE-GROSA

13. Saeimas deputāte, operdziedātāja, 
balvas “Latvijas lepnums” laureāte 

Mēs esam Māras zemes ļaudis – svētīti ar 
talantiem, bezgala skaistu dabu un stiprām 
ģimenēm. Politika ir svarīgs instruments, 
ar kuru par šiem dārgumiem rūpēties un 
būt nomodā.
Pārmaiņas Latvijas politikā notiek un pie-
ņemas spēkā, un mēs esam pierādījuši, 
ka mums rūp sociālais taisnīgums, godīga 
valsts pārvalde un sabiedrības labklājība.  
Jauns starts nepieciešams arī pašvaldību 
politikā – korupcija, azartspēļu sērga, nera-
cionāla būvniecība ir izskaužama. Latvijas 
pašvaldībās ikvienam iedzīvotājam jābūt sa-
dzirdētam, sociāli aizsargātam un vietējās 
varas cienītam, jo cilvēks ir vissvarīgākais!
Lai mums izdodas darīt lielas lietas ar lielu 
ticību mūsu Latvijai. 

Labdien, Latvijas novadu ļaudis!

Labdien, Latvijas novadu ļaudis!
Daudzus gadus mūsu valsts attīstība ti-
kusi plānota tā, lai visi resursi un zināša-
nas koncentrētos Rīgā, un tādējādi Latvijas 
novadi bijuši nepamatoti aizmirsti. Lielum 
lielo Eiropas fondu naudas daļu saņēmusi 
Rīga, kur veidoti apjomīgi valsts infrastruk-
tūras objekti, bet Latvijas novadu ļaudīm 
atmesti tikai solījumi par labākiem laikiem. 
Daudzas pašvaldības kalpo par darbā ie-

kārtošanas birojiem deputātu radiem un 
draugiem, un šiem cilvēkiem nekādas pār-
maiņas nemaz nav nepieciešamas. Paš-
valdību līdzekļi (jeb iedzīvotāju nodokļos 
samaksātā nauda) tiek izmantoti, lai uztu-
rētu vadībai pietuvinātus uzņēmējus, kuri 
godīgos konkurences apstākļos nemaz 
nebūtu konkurētspējīgi. Bieži vien būvob-
jekti tiek veidoti tikai tādēļ, lai pietuvinātie 
uzņēmēji apgūtu līdzekļus, un to nepiecie-
šamība nereti netiek rūpīgi izvērtēta. 

Cilvēki labi jūt, ka sistēma nav godīga un 
pozitīvas pārmaiņas nav gaidāmas, tāpēc 
izvēlas pamest dzimtos novadus un darba 
un iztikas meklējumos doties tālu prom no 
tēvu un vectēvu iekoptajām sētām. Diem-
žēl liela daļa pašvaldību vadītāju ir ieinte-
resēti esošās situācijas saglabāšanā, jo 
viņus tā īsti neuztrauc iedzīvotāju skaita 
sarukums. Nav dzirdēts, ka saistībā ar paš-
valdības iedzīvotāju skaita samazināšanos 
pašvaldību vadītāji būtu labprātīgi sama-
zinājuši sev algu. Gadu no gada izdevumi 
pašvaldību administrācijām pieaug, bet 
to līdzekļu apjoms, ko iespējams atvēlēt 
iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, sa-
mazinās. Šāda sistēma ir izdevīga tikai ļoti 
šauram pašvaldību darbinieku un tiem pie-
tuvināto cilvēku lokam – 95 % pārējo iedzī-
votāju tā vienkārši derdzas.
 Es zinu, ka pastāvošā sistēma pati no 
sevis nekad nemainīsies, un uzskatu, ka 

pašvaldībās vadība jāpārņem jaunai ener-
ģisku, godīgu un pragmatisku profesionāļu 
paaudzei. Mūsu novadi jāvada tiem, kuri 
paši savām acīm ir redzējuši to, kā reģio-
nos dzīvo ļaudis Rietumos, un kuri spēs 
pacelt savu novadu jaunā attīstības un 
izaugsmes līmenī. Pie teikšanas novados 
jānāk cilvēkiem, kuriem piemīt godaprāts 
un kuriem nav svešs darba tikums. Paš-
valdības jāvada tiem, kuri sevi pierādījuši 
darbos un kuru dzīves un darba pieredze 
ir garants tam, ka šiem cilvēkiem var uz-
ticēt atbildību par Latvijas novadiem! Tādi 
cilvēki ir Jaunās konservatīvās partijas rin-
dās šajās pašvaldību vēlēšanās. Es ticu, ka 
ļaudis mūsu novados var dzīvot ne sliktāk 
kā Dānijas vai Vācijas pilsētiņās. Es zinu, 
ka Latvijas novadi var augt un attīstīt ra-
žošanu, radot stabilas un labi apmaksātas 
darbavietas. Es zinu, ka Latvijas novados 
var attīstīt mazo lauksaimniecību, audzē-
jot bioloģisko pārtiku ar augstu pievienoto 
vērtību. Es zinu, ka Latvijas daba ir skais-
tākā pasaulē un tūrisma attīstība ir daudzu 
Latvijas novadu neizmantotais potenciāls. 
Lai šīs pārmaiņas notiktu, nepieciešama 
uzdrīkstēšanās, drosme un arī jūsu – Lat-
vijas novadu cilvēku – atbalsts.

Kopš jaunie konservatīvie darbojas Latvijas 
parlamentā un valdībā, ir iezīmējušās vairā-
kas pozitīvas tendences, bet nepieciešams, 
lai tās tiktu turpinātas arī Latvijas pašval-

dību līmenī. Mēs panāksim, ka pašvaldībās 
ikvienam būs skaidrs, kāpēc un kam tiek 
tērēti nodokļos samaksātie līdzekļi, un paš-
valdību izdevumus tāmes nevarēs slēpt aiz 
izdomāta komercnoslēpuma interesēm. 
Mūsu prioritāte būs atbalsts cilvēkiem, do-
dot iespēju tiem pašiem lemt, kā tērēt no-
dokļos samaksāto naudu. Mēs jau tagad 
atklāti un neslēpjoties sakām, ka atbalstī-
sim ģimenes ar bērniem, jā, arī vientuļās 
mātes un vecmāmiņas, kuras audzina bēr-
nus. Mēs atbalstīsim Eiropas fondu līdzekļu 
pārdali par labu reģioniem. Visbeidzot, mēs 
darbos, nevis tikai vārdos atbalstīsim re-
ģionālo autoceļu sakārtošanu un izglītības 
stiprināšanu Latvijas reģionos. Lai šīs po-
zitīvās pārmaiņas notiktu, mums nepiecie-
šams jūsu atbalsts. Tāpēc es aicinu ikvienu 
godprātīgu un pārmaiņas alkstošu Latvijas 
iedzīvotāju: nāc un atbalsti mūsu pārmaiņu 
komandu vēlēšanās, nāc un kļūsti par daļu 
no jauno konservatīvo saimes, kopīgi būvē-
jot jaunu, tiesisku Latviju! Atceries, tiesiska 
Latvija ir turīga Latvija! 

Jānis Bordāns,
Jaunās konservatīvās partijas valdes
priekšsēdētājs, Ministru prezidenta biedrs, 
tieslietu ministrs
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Ja arī tu uzskati, ka 
 ` Latvija nav tikai Rīga, Latvijas spēks ir tieši Latvijas novados.

 ` Cilvēka cienīgu dzīvi ir pelnījuši ikvienā Latvijas novadā dzīvojošie.

 ` Lēmumu pieņemšanā par novadu aktualitātēm jāiesaista ikviens 
Latvijas pilsonis, kas izrāda par to interesi un ir gatavs sniegt savu 
ieguldījumu.

 ` Vislabāk par nodokļu naudas izlietojumu valsts un arī novadu līmenī 
spēj lemt paši iedzīvotāji, kuri ir šo nodokļu maksātāji.

 ` Tieši Latvijas novadu attīstība veicinās to, ka mūsu valstī atgriezīsies 
emigranti, kas Latviju pametuši pēdējo 30 gadu laikā.

 ` Ikvienam Latvijas novadu iedzīvotājam ir jādod iespēja iegādāties vai 
uzbūvēt savu mājokli, kuru pēc tam būs iespējams nodot mantojumā 
saviem bērniem.

 ` Nekustamā īpašuma nodoklis nedrīkst būt konfiscējošs, valstij 
jāveicina, nevis jābremzē privāto mājokļu iegāde.  

 ` Godaprāts, taisnīgums un darba tikums nav tikai tukši vārdi.

 ` Korupcija tiesiskā valstī ir nepieņemama, tā jānovērš un jāapkaro ar 
tiesiskām metodēm.

 ` Pašvaldības līdzekļu izlietojumam jābūt caurskatāmam, pat sīkākajai 
tāmei un atskaitei.

 ` Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības justies droši ne tikai savās 
mājās, bet arī sabiedriskās vietās.

 ` Latvijas novadi jāvada jaunai politiķu paaudzei, tiem, kuri sevi iepriekš 
pierādījuši darbos.

 ` Latvijas novadi var būt tikpat attīstīti kā reģioni Vācijā, Dānijā vai 
Zviedrijā.

 ` Valsts un sabiedrības pamatstruktūra un spēks ir stipras un kuplas 
ģimenes.

 ` Tieši Latvijas novadi ir labākā vieta, kur veidot kuplu ģimeni. 

 ` Ceļiem jābūt kvalitatīviem visā Latvijā. Visu novadu centriem jābūt ērti 
sasniedzamiem.

 ` Nedrīkst mainīt Satversmes pamatos liktās Satversmes tēvu idejas par 
Latviju kā demokrātisku un nacionālu valsti, kas nodrošina visu pilsoņu 
tiesības neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības, 
dzimuma vai citiem kritērijiem.

 ` 1918. gadā Latvijas Republika tika dibināta, lai nodrošinātu latviešu 
tautas, latviešu valodas un latviešu kultūras mūžīgu pastāvēšanu, un 
tāpēc latvieši Latvijā ir valstsnācija.

 ` Demokrātija nav iespējama bez tiesiskuma, kas nodrošina tās 
īstenošanu saskaņā ar tiesību aktos noteikto, cilvēktiesību un 
pamatbrīvību ievērošanu.

 ` Rūpniecība un lauksaimniecība Latvijas novados jāattīsta, saudzējot 
dabu un ņemot vērā iedzīvotāju intereses.

 ` Tieši spēcīga vidusšķira Latvijā būs visas sabiedrības stabilitātes 
pamats. 

 ` Novados ir Latvijas dvēsele. Tieši tur mūsu tauta rod spēku, lai 
noturētos pretī pārmaiņu vējiem, kuri cenšas aizpūst nebūtībā gadu 
simtiem koptās senču vērtības. 

 ` Latvijas labākie gadi mūsu tautai vēl ir tikai priekšā. 

Tad atbalsti Jaunās konservatīvās partijas 
komandu 35 novados visā Latvijā!  
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SATIKSME
“RAIL BALTICA” – NO VĀRDIEM PIE DARBIEM.

Sākusies vērienīga būvniecība Rīgas centrā, un tuvākajā laikā darbi tiks sākti lidostā 
“Rīga”. Saistībā ar “Rail Baltica” projektu radīsies tūkstošiem jaunu darbavietu, bet 
pēc darbu beigšanas dzelzceļa līnija Rīgu savienos ar citām Eiropas galvaspilsētām. 
“Rail Baltica” projekts nākotnē būtiski papildinās jau esošo dzelzceļa infrastruktūru 
Latvijā. Pašlaik notiek “Rail Baltica” pamattrases un 17 reģionālo staciju projektēšana. 
Mūsu kopīgais uzdevums ir jau tagad domāt, kādu vēlamies redzēt infrastruktūru 
ap dzelzceļa stacijām posmā no Salacgrīvas līdz Bauskai, Pierīgā un galvaspilsētā.

“Rail Baltica” infrastruktūra dos iespēju attīstīt arī pārrobežu reģionālos pārvadājumus, 
radot jaunu sadarbības un attīstības potenciālu, piemēram, starp Bausku un Joniš-
ķiem Lietuvā vai Salacgrīvu un Hēdemēstes pagastu Igaunijā.

Uz “Rail Baltica” pamatlīnijas Latvijā plānots izveidot 16 reģionālās pieturas – Salac-
grīvā, Tūjā, Skultē, Vangažos, Sauriešos, pie Slāvu tilta, Torņkalnā, Zasulaukā, Imantā, 
Jaunmārupē, Olainē, Ķekavā, Salaspilī, Baldonē, Iecavā, Bauskā – un vienu jaunu sta-
ciju Rīgā, Āgenskalnā, pie P. Stradiņa slimnīcas, uz esošā sliežu ceļa.

Pats galvenais – kopā mums izdosies paveikt
to, ko apbrīnos nākamās paaudzes. 

Čehijas rūpnīcā ražo jaunos Latvijas elektrovilcienus, kuri Latvijā sāks kursēt jau nā-
kamgad. Dzelzceļš mūsdienās spēj būt drošs, ērts un videi draudzīgs.
Ieviešot jaunus kases aparātus, e-biļetes un e-abonementu biļetes, ir uzlabots pakal-
pojumu serviss.

Ir uzsākta dzelzceļa staciju modernizācijas projekta īstenošana. Tas paredz paaugsti-
nātu peronu izbūvi 48 dzelzceļa stacijās. Pirmo reizi Latvijas dzelzceļa vēsturē izstrā-
dātas staciju un pieturvietu vienota vizuālā dizaina vadlīnijas.

Starppilsētu maršrutos kursēs jauni autobusi, kas būs videi draudzīgi, ērtāki velotū-
ristiem un daudz pieejamāki cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jauni, dabai drau-
dzīgi un energoefektīvi transportlīdzekļi tiks izmantoti lielajās Latvijas pilsētās – 
Liepājā, Valmierā un Daugavpilī.

Lai panāktu paliekošas pārmaiņas, nepieciešama 
liela apņēmība un drosme savas idejas aizstāvēt un īstenot. 
Jaunie konservatīvie nav skaļu solījumu partija – par mums vislabāk runā padarītais.

Lūk, neliels atskats 
uz mūsu padarīto!
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IZGLĪTĪBA UN SPORTS
Gadu no gada aug skolotāju un augstskolu pasniedzēju alga, un jau nākamgad 
skolotāju minimālā alga sasniegs 900 eiro.
 
Veikts Latvijā lielākais datoru un viedierīču iepirkums.  Attālināto mācību pro-
jekts “Tava klase” saņēmis OECD pasaules mēroga atzinību.
 
Saeimā tiek atbalstīti Augstskolu likuma grozījumi, kas vērsti uz to, lai Latvijas 
augstskolas spētu spēlēt pasaules izglītības augstākajā līgā. Pirmo reizi kopš 
2009. gada krīzes ir piešķirti ievērojami līdzekļi zinātnes attīstībai. Doktorantu 
stipendijas palielinātas vairākas reizes un sasniegušas pat 1000 eiro.

Ir panākts atbalsts izcilībai pētniecībā un augstākajā izglītībā, papildfinansējums 
valsts pētījumu programmām un individuālajiem pētnieku grantiem (20 milj.) 
2020./ 2021.gadā.

Pasaules hokeja svētki notiks Rīgā. Rekordtempā tika uzcelta jauna Daugavas 
ledus halle, turklāt ievērojami ietaupot valsts līdzekļus. Ir sākta mūsdienīgas mul-
tifunkcionālās vieglatlētikas manēžas būvniecība, un beidzot Rīgā būs jauna halle 
basketbolam un citām sporta spēlēm.

Aiz katra skaitļa ir cilvēki.
Aiz katra lēmuma — rīcības plāns.

strādājošajiem

bērniem

pensionāriem

138 000

363 000

547 000

 500 €
minimālā alga

pabalsts

pabalsts

 500 €

200 €

RĪCĪBAS
PLĀNS

SENIORI
Arī seniori saistībā ar COVID krīzi saņēma vienreizēju pabalstu 200 eiro ap-
mērā. Katru gadu palielinās neapliekamais minimums pensijām. Ievērojami 
palielināta minimālā pensija (200 eiro pensionāriem ar darba stāžu). Vidējā ve-
cuma pensija Latvijā sasniegusi gandrīz 400 eiro un turpinās pieaugt.

Mēs turam dotos solījums. Mūsu plašā kompetence, tiešā valoda un stingrais 
mugurkauls ir galvenais labu pārmaiņu nesējs Latvijā. Jauno konservatīvo ko-
manda vienoti strādā Saeimā, Ministru kabinetā, Rīgā un Latvijas reģionos. 
Laikā, kad tiek apšaubītas pamatvērtības, tieši konservatīvie ir patiesu un gad-
simtos pārbaudītu vērtību galvenie sargi. Ar jūsu atbalstu mēs iesim tālāk un 
darīsim Latvijai, darīsim godīgi, drosmīgi, gudri.

TIESISKUMS
Mums izdevies panākt paliekošas pārmaiņas attiecībā uz tiesiskuma uzlabošanu 
mūsu valstī. Atklātā, caurskatāmā veidā tika izvēlēts jauns ģenerālprokurors. 
Darbu šajās dienās sāk jaunizveidotā Ekonomisko lietu tiesa, kuras uzdevums 
ir izskatīt sarežģītus ekonomiskos strīdus un tiesāt korumpantus. Tiek veidota 
Tieslietu akadēmija, lai Latvijā tiktu sagatavota jauna profesionālu tiesnešu 
paaudze.
 
Visbeidzot – oligarhs Aivars Lembergs atrodas Rīgas Centrālcietumā, un viņa 
manta ir konfiscēta par labu valstij. Lembergs nebūs pēdējais oligarhs, kas atra-
dīsies aiz restēm!
Ir atbalstīti Valsts kontroles rosinātie likumu grozījumi, kas paredz to, ka ierēdņi ar 
savu mantu būs atbildīgi par valsts līdzekļu izšķērdēšanu un izzagšanu.
Pašvaldībām dota iespēja ierobežot azartspēles. Aktuali-
zēts jautājums par NĪN atlaidēm primārajam mājoklim.

Juris Jurašs, Saeimas Juridiskās 
komisijas priekšsēdētājs: 
“Kad tika gatavots tiesiskais regulējums attiecībā 
uz Ekonomisko lietu tiesu, bija mēģinājumi 
nepieļaut tās izveidi un darba uzsākšanu. 
Bet uzņēmēji bija gatavi nākt 
un komisijas sēdēs skaidrot 
nepieciešamību stiprināt 
uzņēmējdarbības tiesisko vidi. 
Lielā cīņā mēs parlamentā 
sagatavojām un pieņēmām 
nepieciešamās izmaiņas, lai šodien 
varētu atvērt jaunās tiesas durvis 
un sveikt tiesnešus viņu 
pirmajā darba dienā.”

BĒRNI UN ĢIMENES
Esam gandarīti, ka Latvijas ģimenes saistībā ar COVID krīzi saņēma vienreizēju 
pabalstu par katru bērnu 500 eiro apmērā. No nākamā gada bērnu pabalsts 
tiks palielināts. Augusi arī minimālā alga, sasniedzot 500 eiro mēnesī, un katru 
gadu turpina pieaugt neapliekamais minimums.
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AINĀRS BAŠĶIS
Jauno konservatīvo līderis Ogres novadā, 
Tautas frontes aktīvists, viens no 
Zemessardzes dibinātājiem, uzņēmējs

Jaunais Ogres novads būs lielākais Latvijā. 
Darba budžets vairāk nekā 100 miljonu eiro 
apmērā — tā ir liela atbildība un nopietns 

darbs. Pirmais gads noteikti būs visgrū-
tākais, jo vajadzēs salāgot četru novadu 
darba stilu, iecelt amatā labākos novadu 
pārvalžu profesionāļus, vienādot sociālās 
aizsardzības programmas, darba algas un 
darba organizāciju. Apvienotā novadu in-
frastruktūra radīs nepieciešamību pārskatīt 
daudzas vēlmes un varbūt pat sākt domāt 
par apvienotiem projektiem — piemēram, 
Ikšķiles-Ogres-Ķeguma-Lielvārdes-Jumpra-
vas veloceļš gar Daugavas krastu ir ideja, 
par kuru starpnovadu līmenī jau daudzus 
gadus runāts, un nu beidzot būs iespēja to 
īstenot. Turklāt ir simtiem ielu un ceļu, kas 
jāasfaltē vai jāremontē, pilsētās daudzviet 
nav izbūvētas pat elementāras komunikāci-
jas — kanalizācija un ūdensvads.

Demogrāfiskās situācijas uzlabošanai 
pagaidām netiek prognozēts būtisks paš-
valdību nodokļu ieņēmumu pieaugums. 
Turklāt jārēķinās ar to, ka pieaugs izdevumi 
gan izglītības, gan sociālajā jomā. Tāpēc jā-
domā, kā saimniekot efektīvāk un taupīgāk. 
Jāveicina veselīga konkurence starp piegā-
dātājiem un darbu veicējiem, jāturpina at-

balstīt centralizēto komunālo saimniecību 
pāreja uz efektīvākām darba metodēm, kas 
vienlaikus ļaus arī samazināt komunālo rē-
ķinu slogu. Nav cita ceļa, kā izmēzt protek-
cionismu un neizpratni par sadārdzinātiem 
būvniecības objektiem. Konkurences veici-
nāšana nav iedomājama bez uzņēmējdar-
bības vides būtiskas uzlabošanas. Īpaši 
jāatbalsta jaunie, topošie uzņēmumi, kuri 
piedāvās jaunas darbavietas un ienāku-
mus. Uzņēmējdarbības atbalsta struktūra, 
kas nodrošina apmācības un investīciju 
iespējas un sniedz palīdzību ar birokrātiju 
saistīto jautājumu risināšanā ir obligāts 
priekšnoteikums, lai šajā jomā ieplūstu jau-
nas vēsmas. Noteikti jāveido cieša sadar-
bība ar uzņēmēju vidi un organizācijām, jo 
privātās-publiskās-partnerības (PPP) prin-
cips daudzviet ir efektīvākais risinājums 
sabiedriskajā sektorā, lai pašvaldība veiktu 
savus uzdevumus un nevajadzīgi neiejauk-
tos uzņēmējdarbības vidē.

Ja Nīderlandes premjerministrs un 
britu karaliskās ģimenes loceklis var no rīta 
uz darbu doties ar divriteni, tad Latvijā vis-

maz varētu pielikt punktu Volvo superdžipu 
kultam. Tā vietā jāievieš koleģiāls, demo-
krātisks un profesionāls darba stils.

Pat visnelielākajam 
pašvaldības iepirkumam 

jābūt pārdomātam 
un pilnīgi atklātam. 
Jāizbeidz lielības,  

lepnības un  
autoritārisma gars.

Jaunie konservatīvie Ogrē nāk ar savu 
komandu. Visi kandidāti sarakstā ir par-
tijas biedri, kuri cits citu labi pazīst. Tas ir 
jau cits atbildības līmenis vēlētāju priekšā. 
Tur vairs nav vietas ne kādam grupējumu 
atbalstam, nedz arī protekcionismam. Mēs 
nevaram atļauties sasolīt brīnumu lietas 
un projektus, kad naudas aizņemšanās ie-
priekšējos gados ir situsi augstu vilni. Šis 
būs atskurbuma laiks. Laiks, kad jāsaskata 
patiesās vērtības, un tie ir mūsu bērni un 
ģimenes. Ambīcijas jāliek pie malas. 

LĪGA LANGRATE
Jauno konservatīvo līdere  
Alūksnes novadā, Alūksnes novada 
domes deputāte

Cienījamie Alūksnes novada iedzīvotāji! 
No sirds pateicamies ikvienam no jums, 
kas mums uzticējās un par mums balsoja 
2017. gadā, tiem, kuri mums pievienojās šo 
gadu laikā, un tiem, kuri gatavi uzticēties 
nākotnē, balsojot par mums 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanās. Atrodoties opozīcijā, 
esam aktīvi strādājuši – iesnieguši priekš-
likumus, iesniegumus un pieprasījumus ik-
dienas jautājumos un saistībā ar budžetu. 
Mūsu novads ir pelnījis pārmaiņas, un mēs 

esam gatavi uzņemties atbildību par no-
vada vadīšanu. Ja mums tomēr būs lemts 
palikt opozīcijā, tad arī turpmāk rūpīgi seko-
sim līdzi uzsāktajiem projektiem un pašval-
dības darbam, iesniegsim priekšlikumus, 
uzdosim domes vadībai jautājumus un 
lūgsim sniegt skaidrojumus. Sekosim līdzi 
visam, ko dara tie, kas uzskata par normu 
pašvaldībā bieži vien valdošo patvaļu.

Iedzīvotāju uzticēšanās, biedru at-
balsts ir galvenā motivācija turpināt strā-
dāt, nesamierināties un sekot līdzi paš-
valdībā notiekošajam. Alūksnes novadu 
gaidāmā novadu reforma neskars. Paš-
reizējā novada teritorija izveidojās 2009. 
gadā, pirmās novadu reformas laikā, kad 
bijušais Alūksnes rajons sadalījās un radās  
Alūksnes un Apes novads. Gaidāmās paš-
valdību reformas plāns neparedz atjaunot 
agrāko rajona teritoriju, jo Apes novads iz-
lēma pievienoties Smiltenei. Tātad varam 
teikt, ka reformu rezultātā esam divkārt 
zaudējuši, jo vēl svarīgāka par teritorijas 
samazinājumu ir iedzīvotāju skaita sama-
zināšanās. Skaitļi nemelo. Šobrīd, un tas ir 
ērti novada pašreizējai vadībai, iedzīvotāji 
kalpo sistēmai, resp., pašvaldībai, nevis 
sistēma kalpo iedzīvotājiem. Un tas ir jā-
maina, jo trīsdesmit gadu laikā pašvaldībā 
izveidota sistēma, kā strādāt, maksimāli 
izvairoties no tiešas atbildības iedzīvotāju 
priekšā, un piesaistīt ievērojamas investīci-
jas, kuras tomēr nenes vēlamo investīciju 
efektivitāti. 

Pēdējos gados Alūksnē īstenoti vairāki 
attīstības projekti, bet ne vienmēr tie novada 
iedzīvotājiem bijuši primāri svarīgi. Vai bija 
pamats aizņemties un ieguldīt miljoniem 
eiro, vai arī tie kalpo nelielai sabiedrības 
daļai? Jā, tēriņi ir neizbēgami, jo pašvaldī-
bai jārūpējas par iedzīvotājiem. Nepiecieša-
mas arī turpmākās investīcijas, taču jābūt 
kopējai novada attīstības stratēģijai jeb plā-
nam. Plānošana ir pamats ilgtspējīgai attīs-
tībai, un katrs novada iedzīvotājs ir tiesīgs 
noteikt, kādā novadā vēlas dzīvot.

Diemžēl līdzšinējā dome nav aptvērusi 
to, ka attīstība ir plānveida process, nevis 
haotiska infrastruktūras veidošana, jo ne-
reti tā rīkojusies saskaņā ar principu “izvei-
dosim un tad domāsim, ko ar to iesākt un 
vai no tā būs kāda jēga, galvenais – varēs 
teikt, ka novads atbalsta uzņēmējdarbību”. 
Būtu loģiski, ja vispirms tiktu izstrādāts 
plāns, apzināta objekta nepieciešamība un 
izvirzīts mērķis. Tā būtu plānota attīstība, 
nevis haotiska infrastruktūras veidošana. 
Toties vēlētājiem visu ir viegli parādīt – te 
tāds centrs, te tiltiņš, te laukumiņš. Viss 
notiek – attīstība. Iedzīvotāji samaksās. 
Pašlaik izvirzītās prioritātes nav vērstas uz 
Alūksnes iedzīvotāju labklājības veicinā-
šanu ilgtermiņā, bet gan uz trīs mēnešus 
ilgu tūrisma sezonu, kad pilsētā ir lielāks 
tūristu pieplūdums  Šī brīža aktivitātes iz-
raisa sajūsmu, bet cik ilgi tie būs galvenie 
instrumenti, kā piesaistīt cilvēkus Alūksnei?

Jautājums – kā to mainīt?
Jāuzsver, ka pats galvenais ir spēcīga 

un atbildīga pašvaldības vadība un darbs. 
Pašvaldības darbs ir tiešā veidā atka-

rīgs no tā, cik spēcīgs ir tās vadītājs un viņa 
komanda, no tā, cik viņi ir gatavi pārstāvēt 
pašvaldības iedzīvotājus.

Jāsaprot, ka cilvēki redz ne tikai reklā-
mas kampaņas, bet arī darbus. Pašvaldībā 
līdz pamatiem jāmaina attieksme pret ie-
dzīvotājiem un uzņēmējiem. Pašvaldībai 
jābūt tādai, kas gādā par cilvēkiem. Svarīgi 
ir uzklausīt ikvienu, kas nāk ar jaunām ide-
jām, kā pilnveidot novada darbu, veicināt tā 
attīstību. 

Gribas cerēt, ka Alūksnes novada at-
tīstībā iestāsies jauns posms. Var nākties 
labot daudz kļūdu. Tomēr es ticu, ka mēs 
kopā paveiksim to, ko esam apņēmušies.

Spēks ir mūsu zināšanās 
un drosmē – 

ir pienācis laiks pārmaiņām, 
un katram 

ir jāsāk ar sevi.

Es novēlu mums visiem būt vairāk sa-
liedētiem un cienīt citam citu, nestāvēt 
malā un palīdzēt, rūpīgi sekot līdzi pašval-
dībā notiekošajam un neuzticēties tiem, 
kas ignorē likumus un domā tikai par sevi. 
Mēs paši varam daudz izdarīt sava novada 
labā, tāpēc ir ļoti svarīgi būt aktīviem, zino-
šiem un izlemt, par ko balsot pašvaldību 
vēlēšanās 5. jūnijā. 

Saimniekot efektīvāk un taupīgāk

Katram jākļūst par daļu 
no pozitīvām pārmaiņām Alūksnē

VIDZEME
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ANDRIS VĪTOLS 
Jauno konservatīvo līderis Ķekavas 
novadā, Tieslietu ministrijas 
parlamentārais sekretārs

Ķekavas novada Jauno konservatīvo 
sarakstā ir šīs partijas biedri – pieredzē-
juši valsts pārvaldes darbinieki, ietekmīgu 
novada nevalstisko organizāciju, kā arī pri-
vātā sektora pārstāvji. 

Es, Andris Vītols, esmu Tieslietu ministri-
jas parlamentārais sekretārs. Esmu beidzis 
LU Juridisko fakultāti, bet maģistra grādu 
Eiropas Savienības tiesībās ieguvis Dānijā, 
Kopenhāgenas Biznesa augstskolā. Savas 
darba gaitas sāku Zemkopības ministrijā, 
kur veicu Juridiskā departamenta direktora 
vietnieka pienākumus. Pēc tam, kad Latvija 
iestājās Eiropas Savienībā, es astoņus ga-
dus strādāju Briselē, Eiropas Parlamentā, 
kur gatavoju direktīvu un regulu tekstus. Pēc 
atgriešanās Latvijā piecus gadus biju juris-
konsults Valsts kancelejā, kur specializējos 
tieslietu, iekšlietu un aizsardzības jomā. Ru-
nāju angļu, vācu, franču un krievu valodā. 
Mana specializācija ir valsts un administra-
tīvās tiesības, kā arī Eiropas Savienības tie-

sības. Es vadu biedrību “Eiropas Savienības 
tiesību asociācija”.

Uzskatu, ka obligāti jārīko projektu 
konkursi, tomēr atskaitīšanās nedrīkst būt 
pārāk birokrātiska. Pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem jābūt vienlīdz pieejamiem visiem 
– nekādu “sarunāšanu”!

Nodrošināsim to, ka 
nekustamā īpašuma 

nodoklis mūsu novadā 
nepieaugs. Mājokļiem, kuru 

kadastrālā vērtība ir zem 
100 000 eiro, nekustamā 

īpašuma nodoklis nav 
jāpiemēro vispār!

Pilnveidosim iekšējo kontroli, lai pašval-
dībā novērstu korupcijas riskus. Jaunajam 
sasaukumam rūpīgi jāpārskata pašvaldī-

bas iekšējās kontroles sistēma korupcijas 
risku novēršanai. Aiz kolektīvās atbildības 
bieži vien slēpjas veiklu darboņu un vēlētu 
amatpersonu šaurās intereses. Mēs to 
izskaudīsim!

Pašiem novada iedzīvotājiem jāizlemj, 
kā izlietojami budžeta līdzekļi. Novadā 
dzīvo  gudri un atbildīgi cilvēki, kuri zina, 
kas nepieciešams viņu dzīvesvietā, un jau 
tagad iegulda savu brīvprātīgo darbu un 
naudu attīstībā. Viņiem vajadzīgs mērķtie-
cīgs vietvaras atbalsts, tāpēc palielināsim 
līdzdalības finansējumu līdz 1 % no pašval-
dības budžeta.

Mēs esam apņēmušies attīstīt ne tikai 
apkaimju centrus, bet arī ārpus tiem eso-
šās apdzīvotās vietas. Tāpēc svarīgi ir uz-
labot ceļu tīklu (grants ceļiem, kuri savieno 
apdzīvotas vietas, jāveic vismaz virsmas 
dubultā apstrāde), kā arī darīt visu iespē-
jamo, lai uzlabotu mobilā interneta pārklā-
jumu arī attālākās vietās. 

Publiskā finansējuma izlietojumam 
jābūt caurskatāmam

JĀNIS RUKŠĀNS

Jauno konservatīvo līderis Cēsu novadā, 
dārzkopis un selekcionārs

Esmu dārznieks, selekcionārs un žurnā-
lists, bioloģijas zinātņu doktors. Apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu un Atzinības Krusta or-
deni, Ministru kabineta un Zinātņu akadē-
mijas balvām. Esmu daudzu grāmatu au-
tors, kura darbi izdoti gan Latvijā, gan ASV.

Šogad mūsu jaunā novada vēlēša-
nās startē desmit saraksti – tas nozīmē, 
ka cīņa par vēlētāju balsīm nebūs viegla. 
Katrā sarakstā redzam vairāk vai mazāk 
pazīstamus cilvēkus. Ir skaidrs, ka arī Cēsu 
novadā nevienai partijai jaunajā domē neiz-
dosies iegūt vairākumu un būs jāveido koa-
līcija. Novadā jārisina saimnieciski jautā-
jumi, un te it kā nebūtu vietas “sarkanajām 
līnijām”. Jauno novadu veidos iepriekšējie 
nelielie novadi, un tieši vēlētāji izšķirs, kam 
Cēsu novadā būs teikšana turpmākajos 
četros gados, – vai to vadīs cilvēks ar ne-
aptraipītu reputāciju vai arī  bijušais mazā 
novada priekšnieks, kas regulāri sev cēlis 
algu un par novada naudu iegādājies dārgu 
automašīnu sev un tuvākajiem padotajiem, 
tā pirkdams viņu uzticību. Savukārt cits no-

asfaltējis ceļu līdz savai mājai utt. – katrs 
vēlētājs jau pats vislabāk zina, ko darījuši 
bijušie pagasta varas vīri, kuri tagad atkal 
raujas pie varas.

Veidojot mūsu komandas sarakstu, 
raudzījāmies, lai tajā būtu iekļauti gan 
lauku teritoriju iedzīvotāji, gan cēsnieki un 
lai būtu pārstāvēts visplašākais nozaru 
spektrs – ražotāji, izglītības, sociālie un kul-
tūras darbinieki. Mūsu komandā ir cilvēki 
ar pieredzi pašvaldību darbā, kam ir svarīgi 
jauno konservatīvo pamatprincipi – ģime-
niskas tradīcijas un pagātnē pārbaudītas 
vērtības. Mūsu partijas stūrakmens ir cīņa 
pret korupciju un par tiesiskumu, kas nevar 
pastāvēt bez visu pilsoņu uzticības savai 
vietvarai, kurai jārūpējas par pilsoņu labklā-
jību. Lai panāktu paliekošas pārmaiņas, ar 
skaistiem plāniem ir par maz – nepiecie-
šama liela apņēmība un drosme aizstāvēt 
savas idejas. Šis īpašības ir raksturīgas 
mūsu sarakstā iekļautajiem agrāko nelielo 
novadu deputātiem, kas jau ir parādījuši 
sevi kā cīnītājus par atklātību un godīgumu, 

Mēs atbalstīsim zemnieku saimniecības, 
it īpaši nelielās saimniecības. Nav normāli, 
ka skolās skolēnu ēdināšanai tiek izman-
tots konservēts piens, dārzeņi un augļi, ja 
mūsu pašu novada zemnieki pietiekamā 
daudzumā ražo un spēj piegādāt svaigu pro-
dukciju. Raudzīsimies, lai iepirkumu konkursi 
skolēnu ēdināšanai tiktu sagatavoti tā, lai to 
nosacījumi, pat ievērojot Eiropas Savienības 
noteikumus, labākā stāvoklī nostādītu vietē-
jos ražotājus. Gudri izstrādājot nolikumu, to 
var panākt. Vienlaikus sniegsim maksimālu 
atbalstu skolām un atbilstoši budžeta iespē-
jām atbalstīsim gan pedagogus, gan ārstnie-
cības personālu, gan arī kultūras darbiniekus. 
Cēsu novads ir ar dziļām kultūras tradīcijām, 
tāpēc maksimāli centīsimies atbalstīt vietē-
jos pašdarbības kolektīvus, lai to vadītājiem 
nebūtu jānonāk lūdzēju lomā. Arī sociāla-
jai palīdzībai jābūt pieejamai visā novadā. 
Noteikti centīsimies visiem iespējamajiem 
līdzekļiem panākt azartspēļu zāļu likvidāciju 
Cēsis. Jaunie konservatīvie ir demokrātiskas 
un tiesiskas valsts stūrakmens!  

Nākam strādāt, lai atdzīvinātu zudušos Atmodas ideālus!

IMANTS KRASTIŅŠ
Jauno konservatīvo līderis Ādažu 
novadā, Carnikavas novada domes 
deputāts, Tieslietu ministra padomnieks

GUNA ŠVIKA
Jauno konservatīvo līdere Gulbenes 
novadā, Latvijas Zaļo ceļu asociācijas 
valdes locekle

MĀRIS KAIJAKS
Jauno konservatīvo līderis Jūrmalā, 
uzņēmējs

MĀRIS BEĻAUNIEKS
Jauno konservatīvo līderis 
Limbažu novadā, Limbažu novada 
domes izpilddirektors
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RENĀTE GREMZE
Jauno konservatīvo līdere Ropažu 
novadā, Ropažu novada domes 
priekšsēdētāja vietniece izglītības un 
attīstības jautājumos

Ropažu novada (Garkalnes, Stopiņu, Ro-
pažu novadu un Vangažu pilsētas) jaunie 
konservatīvie ir izveidojuši saliedētu ko-
mandu, lai pieteiktu savu dalību jaunvei-
dojamā Ropažu novada domes vēlēša-
nās. Mūsu deputātu kandidātu sarakstā ir 
zinoši, uzticami, darboties griboši dažādu 
jomu un nozaru speciālisti. Esam centu-
šies viņu vidū iekļaut cilvēkus, kuri ir jau 
sevi  pierādījuši līdzšinējā darbībā, strā-
dājot mūsu novada iedzīvotāju labklājī-
bas labā. Mums ir vienots redzējums par  
jaunā Ropažu novada nākotni, attīstību un 
izaugsmi.
Tas ir novads ar godīgu, profesionālu, efek-
tīvu, kompaktu un atvērtu pārvaldi! Novads, 

kas piesaista jaunās ģimenes un uzņēmē-
jus, rūpējas par senioriem un mazaizsar-
gātajām sabiedrības grupām. Mēs esam 
par mūsu novada ģimeņu labklājību, pie-
derības apziņas celšanu, sociālo un fizisko 
drošību.
Mūsu prioritāte ir iedzīvotāji un viņu labklā-
jība, konkrētāk – sniegt atbalstu ģimenēm 
ar bērniem, nodrošināt konkurētspējīgas 
izglītības pieejamību, sniegt atbalstu se-
nioriem un sekmēt novadā vides labiekār-
tošanu un daudzpusīgu kultūras un aktīvu 
sporta dzīvi. Svarīgi, lai tiktu uzklausīts un 
ņemts vērā ikviena iedzīvotāja viedoklis un 
vajadzības, tādējādi radot drošu un kvalita-
tīvu dzīves vidi.
Ir ļoti svarīgi, lai jauno Ropažu novadu pēc 
vēlēšanām vadītu tādi cilvēki, kuri spēj no-
drošināt godīgu un atklātu pārvaldi. 
Domājot par izvirzītajiem mēra amata kan-
didātiem, jāņem vērā, ka neviena persona 
nav atrauta no sava politiskā spēka. Uzti-
cēšanos nevar attiecināt tikai uz vienu cil-
vēku – runa ir par komandas darbu. Un šī 
komanda attiecīgi ir saistīta gan ar pašval-
dību darbu, gan arī valsts līmenī ar Saeimu 
un valdību.

Sadarbībā ar  
Satiksmes ministriju  

mums ir izdevies  
valdībā rosināt un panākt 
stratēģiski svarīgā P4 ceļa 

rekonstrukciju, kas 
aizsāksies jau šogad. 

Arī vairāki citi jaunajam novadam svarīgi 
satiksmes infrastruktūras projekti ir iekļauti 
valsts mēroga projektu īstenošanas plānā.

Ropažu novadā esam veikuši izglītības 
tīkla sakārtošanu, nodrošinot konkurētspē-
jīgu atalgojumu novada pedagogiem un 
atbalsta personālam. Novadā ir izveidota 
veiksmīga izglītības platforma turpmāka-
jai attīstībai, un mums ir plāns, kā integrēt 
jaunā novada izglītības sistēmu atbilstoši 
labākajai praksei un augstākajiem izglītī-
bas standartiem. 
Es esmu Ropažu novada iedzīvotāja 
sestajā paaudzē. Piederība šai vietai ir 
iedzimta. Esmu lepna, ka varu saukt šo 
novadu par dzimto novadu. Man ir sva-
rīgi, kādā vidē dzīvo mana ģimene un 
novadnieki.
Manuprāt, ir svarīgi, lai iedzīvotāji līdzdar-
botos pašvaldības procesos un uzņemtos  
atbildību. Pēdējo  gadu laikā, strādājot paš-
valdībā, mēs, pateicoties komandas dar-
bam, esam spējuši īstenot daudz jēgpilnu 
projektu, kas uzlabojuši novada iedzīvotāju 
labklājības  līmeni.   
Mūsu mērķis – godīga, atklāta, sabiedrībai 
saprotama pārvalde, pašvaldības attīstī-
bas plānošana atbilstoši izvirzītajām prio-
ritātēm, kas vērstas uz jaunā Ropažu no-
vada sabalansētu attīstību un iedzīvotāju 
labklājības celšanu.

Aicinu jaunā Ropažu novada iedzīvotājus 
būt aktīviem, interesēties, domāt un 5. jū-
nijā gudri izdarīt savu izvēli, jo šī ir iespēja 
reizi četros gados, kad mēs katrs varam 
ietekmēt situāciju savā dzīvesvietā un sek-
mēt tajā pozitīvas pārmaiņas.
Aicinu balsot par tiem deputātu kandi-
dātiem, kuri ir gatavi uzņemties atbildību 
un turēt dotos solījumus. Par tiem, kuri ir 
gatavi nesavtīgi strādāt novada attīstības 
labā. Mūsu novads sākas ar ikvienu no 
mums – tā ir mūsu izvēle un atbildība!  

Mūsu prioritāte – sniegt atbalstu 
ģimenēm ar bērniem

ZIGMĀRS VESTFĀLS

Jauno konservatīvo līderis Mārupes 
novadā, vadītājs aviācijas nozarē

Mārupes novada sarakstā ir divpadsmit 

kandidātu: puse – no Mārupes, otra puse – 
no Babītes. Mārupes un Babītes novadi te-
ritoriālās reformas rezultātā tiek apvienoti, 
tāpēc apsveicami, ka izdevies panākt abu 
novadu vienlīdzīgu pārstāvniecību. Mums 
šķita svarīgi jau programmas izstrādes 
fāzē apjaust abu novadu atšķirības un kon-
solidēt tās dažādos problēmu risinājumos, 
kas visiem būtu saprotami un pieņemami. 
Tā kā novadi ir gana atšķirīgi un problēmu 
spektrs tajos ir vēl atšķirīgāks, nenācās 
viegli izraudzīties visiem vajadzīgās prio-
ritātes un apvienot tās vienā stāstā. Mūsu 
deputātu kandidātu sarakstā ir brīnišķīgi 
kolēģi – pedagogi, uzņēmēji, sociālie dar-
binieki, tiesu un tiesu administrācijas darbi-
nieki un vēl citi lieliski speciālisti. Visi ir savu 
novadu patrioti un labi pārzina savu jomu.

Mārupes apvienotā novada priekšvē-
lēšanu programmas centrā ir vairāki as-
pekti un virzieni, kuri gadiem bijuši atstāti 
novārtā gan Mārupē, gan Babītē. Līdzās 
mūsu vērtībām un ideāliem, mums pašsa-
protamajiem pretkorupcijas pasākumiem 
esam iekļāvuši daudzas citas sāpīgas 
problēmas, kuras līdzšinējos novados ga-

diem ilgi nav risinātas.

Arī tik pašsaprotama lieta kā 
ūdenssaimniecības 

infrastruktūra ne tuvu nav 
sakārtota. Tā būs jābūvē ar 
lielāku jaudu, lai cilvēkiem 

jaunajā novadā sniegtu 
elementārus 21. gadsimta 

pakalpojumus.

Piemēram, ļoti bieži tiek pieminēta maz 
attīstītā vai ne visur attīstītā infrastruktūra. 
Mārupes novads attīstās ļoti strauji, iedzī-
votāju pieplūdums ir stabils ik gadu, un tā 
tas ir abos novados, bet realitātē ir tā, ka 
lielā ātrumā top jauni ciemati, tiek celtas 
jaunas mājas un dzīvokļi, bet bieži vien 
trūkst viselementārākās infrastruktūras, 
piemēram, gājēju trotuāru, gājēju pāreju, 
ceļu. Kaut arī Rīga ir tuvu, īpaša problēma 
ir sabiedriskais transports. Mēs esam ap-
ņēmušies dažādot sabiedriskā transporta 
tīklu un rast iespējas cilvēkiem no novada 

ciemiem ātri nokļūt novada centrā. Šobrīd 
tas nav iespējams.

Veloceliņu ir maz, un tie parasti nav no-
dalīti no gājēju trotuāriem un ir domāti uz-
reiz abiem virzieniem, kas ir bīstami visiem 
satiksmes dalībniekiem. Novada ceļu karte 
ir plaša, ceļu tehniskais stāvoklis ir neap-
mierinošs. Turklāt ir jau pierasts, ka remont-
darbu kvalitāte rada jautājumus par pro-
jektu kontroli un kvalitātes nodrošināšanu.

Vēl programmā ir vairāki akcenti attie-
cībā par uzņēmējdarbību novadā – tā jo-
projām nav pietiekami attīstīta, arī iespējas 
jauniem uzņēmumiem šeit sākt strādāt ir 
ļoti ierobežotas, jo nav ne telpu, nedz arī 
tās pašas svarīgās infrastruktūras.

Medicīnas un sociālie jautājumi ir nā-
kamie, kas novadā steidzami jārisina, jo te 
trūkst kvalitatīvas medicīniskās aprūpes 
visām vecuma grupām. Senioriem ir lielas 
grūtības saņemt atbilstošus pakalpojumus 
netālu no mājām. Tas pats sakāms arī par 
jauniešu sporta aktivitātēm – ārpusskolas 
nodarbībām nav daudz iespēju, pārsvarā 
atkal tiek izmantota Rīgas infrastruktūra 
un piedāvājumi.  

Kaut arī Rīga ir tuvu,  
īpaša problēma ir sabiedriskais transports

JĀNIS CIELĒNS
Jauno konservatīvo līderis Valmieras 
novadā, 13. Saeimas deputāts, deputātu 
grupas mazo un vidējo lauksaimnieku 
atbalstam vadītājs 

Jaunie konservatīvie uzskata, ka Latvijas 
spēks ir Latvijas novados. Manuprāt, strā-
dājot Valmieras novada domē, es varēšu 
sniegt lielāku ieguldījumu. Saeimā gūtā 
pieredze te man lieti noderēs. Mūsu depu-
tātu kandidātu sarakstā ir Burtnieku novada 
domes deputāts Guntis Braslis un Bertānu 
basketbola skolas vadītājs Roberts Zeile, 
Kocēnu novada Jura Neikena Dikļu pamat-
skolas direktore Lāsma Žagota un Rūjienas 
pašvaldības juriste Daiga Vanaga. Mēs at-
balstīsim ģimenes, uzņēmējus un sociāli 
mazāk aizsargātos iedzīvotājus un rūpēsi-
mies, lai plašais Valmieras novads attīstītos 
vienmērīgi un lēmumi attiecībā uz konkrēta-
jiem pagastiem tiktu pieņemti, ņemot vērā 
vietējo iedzīvotāju viedokli. Lai nodrošinātu 
atklātības un godīguma principa ievērošanu 
pašvaldības darbā, arī attiecībā uz budžeta 
līdzekļu izlietojumu, ieviesīsim iekšējās kon-
troles sistēmu korupcijas risku novēršanai. 
Lai saglabātu pamatskolas izglītību lauku 
teritorijās, tiks izstrādāti kritēriji izlīdzinošu 
finanšu koeficientu piemērošanai. 
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KURZEMES LĪDERI 

VITA ROBALTE
Jauno konservatīvo līdere Madonas 
novadā, būvinženiere

DĀRTA OSE-BĒRZIŅA
Jauno konservatīvo līdere Saulkrastu 
novadā, ārste

VALDIS VALTERS
Jauno konservatīvo līderis Siguldas 
novadā, uzņēmējs, okulārists

ILONA KRŪMIŅA
Jauno konservatīvo līdere Smiltenes 
novadā, pedagoģe

BRUNO JURŠEVICS
Jauno konservatīvo līderis Ventspilī, 
Saeimas deputāta palīgs

Mums bieži vaicā: “Ar ko tad jūsu JKP sa-
raksts ir labāks? Ar ko jūs atšķiraties no pā-
rējiem pretendentiem uz Ventspils domi?” 
Galvenā mūsu atšķirība ir tā, ka aiz mūsu 
muguras neslēpjas neviens Ventspils eko-

nomiskais grupējums, neviens oligarhs. 
Mūsu komandā ir sapulcēti dažādu nozaru 
speciālisti, kam ir pieredze gan valsts, gan 
pašvaldību struktūrvienību vadīšanā, uzņē-
mēji, mazā un vidējā biznesa pārstāvji, bet 
visus kopā mūs vieno vēlēšanās padarīt 
Ventspili demokrātisku, tādu, kurā ikvienam 
ventspilniekam klātos labi. 
Daiga Laterere 
Enerģiska, atbildīga, ieguvusi daudzveidīgu 
izglītību. Finanšu pārzinātāja ar lielo burtu. 
Daigai nozīmīgs ir darbs komandā, tāpēc 
viņa pievienojās tiem, kuros saskata patie-
sumu, neiecietību pret meliem, liekulību un 
tēlotu demokrātiju. 
Dainis Plūme
Kopš 1999. gada ventspilnieks. Precējies, trīs 
dēlu tēvs. Divas augstākās izglītības. Kristie-
tis. Dainis iestājas par sakoptu vidi,  par profe-
sionālu, operatīvu un uz pilsētnieku interesēm 
vērstu pārvaldi. Viņš ir neiecietīgs pret paviršu 
darbu, neizdarībām, pret  dažādām nelikumī-
bām, “blatu sistēmu”. Dainis tic, ka ar Dieva 
palīdzību un svētību Ventspilī ir iespējams 
stiprināt kristīgās  vērtības.
Elvis Binders-Čoders
Jaunākais mūsu komandas dalībnieks. 

Elvim ir pieredze ES projektu īstenošanā, 
un viņa mērķtiecība, no darba brīvajā laikā 
tiesājot valsts mēroga sacensības, viņam 
ļāvusi ierindoties starp Latvijas labākajiem 
basketbola tiesnešiem. Elvja galvenā vēr-
tība ir ģimene, tāpēc viņš lieliski izprot arī 
citu ventspilnieku ģimeņu vajadzības.
Elena Blumberga 
Elenai tuva un labi zināma ir mazā un 
vidējā uzņēmējdarbība. Ne viens vien 
ventspilnieks droši vien atceras maiznīcu 
“Blumbergs un dēls” – ģimenes uzņē-
mumu, kuru viņa vadījusi daudzus gadus. 
Elena arī ļoti labi pārzina sabiedriskās ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniedzēju darbību 
un problēmas, jo ir vadījusi vairāku Vents-
pils kafejnīcu darbu. 
Raivo Jostiņš
Raivo ir viens no tiem ventspilniekiem, kas 
saprot, ka pārmaiņas pilsētā radīs ne jau 
virtuvē risinātās sarunas par politiku. Raivo 
atrada domubiedrus JKP Ventspils nodaļas 
rindās un kopā ar komandu ir gatavs aiz-
stāvēt taisnīguma un godīguma principus 
pilsētas pārvaldē.
Ainars Gūtmanis
Ainaram ir liela iepriekšējā darba pieredze 

Iekšlietu ministrijas sistēmā un sabiedriski 
militāros grupējumos. Viņa rūpes un ener-
ģija pēdējos gados saistīta ar pilsētvides, 
atpūtas un vēsturisko vietu apzināšanu un 
sakārtošanu. Ainars ar savu neatlaidību 
un enerģiju ir iemantojis domubiedru uz-
ticību – tie viņu izvirzījuši par līderi 1920. 
gadā izveidotās Dampeļu laivu novietnes 
teritorijas saimnieciskajai un juridiskajai 
sakārtošanai. 
Dana Stefaņuka 
Vislabāk Danu raksturo šie viņas draudze-
nes vārdi: “Tikko izceptu maizes kukulīti 
Dana sadalīs tā, lai katram ventspilniekam 
tiktu pa gabaliņam.” Savu pieredzi, kas 
gūta, ilgus gadus strādājot valsts pārval-
des struktūrās, kā arī godprātīgo attieksmi 
pret valsti un pienākumiem Dana šobrīd liek 
lietā, strādājot par pašvaldības īpašumu ap-
saimniekošanas speciālisti. 
Anželika Jurševica 
Anželika: “Mūsu pilsētā ir daudz skais-
tuma jaunās celtnēs, ziedu bagātībā un 
sakoptībā. Pienācis laiks ieguldīt arī vents-
pilniekos, sākot no zīdaiņiem un beidzot 

Atdosim Ventspili ventspilniekiem

HENRIJS ĶERUŽIS
Jauno konservatīvo līderis 
Dienvidkurzemes novadā, uzņēmējs, 
izglītības nozares speciālists

EVITA PĒTERSONE
Jauno konservatīvo līdere 
Kuldīgas novadā, personāla vadības 
speciāliste

ANDRIS SAULĪTIS
Jauno konservatīvo līderis Saldus 
novadā, Saldus novada domes deputāts

LIJA DUNSKA
Jauno konservatīvo līdere  
Talsu novadā, kultūras darbiniece, 
pedagoģe

(Turpinājums nākamajā lpp.)
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LATGALES LĪDERI

GUNTIS RASIMS
Jauno konservatīvo līderis Rēzeknes 
novadā, Rēzeknes novada domes 
deputāts

Guntis Rasims ir Rēzeknes novada domes 
deputāts kopš 2013. gada. Viņš ir Izglītības, 
kultūras un sporta pastāvīgās komitejas 
priekšsēdētājs, Finanšu un tautsaimniecī-
bas attīstības pastāvīgo komiteju loceklis. 
Guntis ir Jaunās konservatīvās partijas 
Latgales Attīstības centra vadītājs, bet 
plašāk pazīstams kā biedrību “Latgolys Sa-
eima”, “Latgolys Producentu grupa”, “Lat-
galiešu mūzikas grupa Bez PVN” vadītājs, 
sabiedriskais darbinieks un mūziķis. 

Saroksta videjais vacums ir 33 godi – 
taitod jau sevi aplīcynuojuši i pīruodiejuši 
dažaidu nūzaru specialisti i profesionaļi, 
bet vēļ energejis i motivacejis pylni nūvoda 
īdzeivuotuoji.”

“Rēzeknis nūvoda sarokstā ir 
aktivi pogostu, cīmu i piļsātu 

cylvāki, kas vysod gotovi 
pamatuot i aizstuovēt sovu 
vīdūkli nūvoda atteisteibai.

Sarakstā iekļauti novada iedzīvotāji no 
Maltas, Nautrēnu, Kaunatas, Dricānu, Aud-
riņu, Bērzgales, Lendžu, Ozolaines, Lūzna-
vas, Pušas, Feimaņu, Gaigalavas, Nagļu, 
Verēmu, Dekšāru pagasta un Viļānu un Va-
rakļānu pilsētas.

Mūsu mērķis ir Rēzeknes, Viļānu un Va-
rakļānu novadu pagastu, ciemu un pilsētu 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, 
sociālā aizsardzība, veselība un labklājība, 
atbalsts jaunajām ģimenēm un senioriem. 
Tālredzīga infrastruktūras attīstība, jaunu 
darbavietu radīšana, tūrisma, kultūras, iz-
glītības un sporta attīstība.

Mūsu prioritātes būs šādas: pašvaldī-
bas ceļu, pagastu, ciemu un pilsētu ielu, 
tiltu un trotuāru sakārtošana; pastiprināta 
ceļu sakopšanas, uzturēšanas organi-
zēšana un kontrole; apvienotā novada 
tūrisma koncepcijas, darbības un mārke-
tinga plāna izstrāde; ceļu norāžu vienotas 

koncepcijas izstrāde un uzstādīšana.
Uzskatām, ka nepieciešama Rāznas un 

Lubāna apkaimes tūrisma infrastruktūras 
attīstīšana un velomaršrutu izveide sadar-
bībā ar vietējiem uzņēmējiem, amatnie-
kiem un mājražotājiem. 

Jaunie konservatīvie zina, kā panākt 
finansējuma piesaisti, lai īstenotu sa-
krālā un arhitektūras mantojuma atbalsta 
programmu.

Apzināmies, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt 
jauniešu iniciatīvas, projektus un program-
mas, sekmēt jauniešu iesaistīšanos paš-
valdības lēmumu pieņemšanā un aktīvajā 
novada dzīvē. Esam iecerējuši īstenot sti-
pendiju programmu, lai novadam piesais-
tītu jaunos speciālistus.

Izglītība tradicionāli bijusi jauno konser-
vatīvo prioritāte, tāpēc veidosim mūsdienu 
prasībām un darba tirgus apstākļiem pie-
lāgotas izglītības programmas un skolu 
tīklu, kas būs pieejams IKVIENAM novada 
iedzīvotājam. 

Mēs esam iecerējuši īstenot latgaliskās 
kultūrvides un identitātes saglabāšanas, 
attīstīšanas un stiprināšanas aktivitātes, 
novadmācības programmas apgūšanu 
izglītības iestādēs. Dažādu novadā dzīvo-
jošo tautību, ticību, tradīciju kopšanas un 
attīstīšanas aktivitātēm tiks nodrošināts 
pašvaldības  atbalsts.

Mūsu novadā tiks izveidota jauno ģi-
meņu piesaistes un dzīvojamā fonda no-
drošināšanas atbalsta programma un tiks 
palielināts finansējums uzņēmējdarbības 

atbalsta programmām. 
Pašvaldība piedalīsies veselības sistē-

mas sakārtošanā un tās pieejamības palie-
lināšanā novada iedzīvotājiem. Pašvaldība 
atbalstīs izbraukuma veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu. Tāpat atbalstīsim 
sociālo un dienas centru infrastruktūras 
attīstīšanu.  Esam plānojuši pastāvīgajiem 
novada iedzīvotājiem paaugstināt bērna 
piedzimšanas pabalstu līdz 500 eiro.

Tiks sniegts atbalsts arī pašvaldības 
darbiniekiem, lai tie saņemtu konkurēt-
spējīgu atalgojumu un tiem būtu iespējas 
paaugstināt savu kvalifikāciju, vienlaikus 
no tiem prasot atbilstoši efektīvu un kvali-
tatīvu darbu. 

Īstenosim latgaliskās kultūrvides 
un identitātes stiprināšanas aktivitātes

ULDIS BUDRIĶIS

Jauno konservatīvo līderis Liepājā,  
13. Saeimas deputāts

Liepājā, manās mājās, nepieciešamas 
pārmaiņas, un pilsēta var attīstīties daudz 
straujāk, un pašvaldība var strādāt daudz 
godīgāk, naudu, kuru pilsētnieki samaksā-
juši nodokļos, tērējot saimnieciskāk.

Mēs piedāvājam alternatīvu skatījumu ār-
pus Rožu ielas sienām. Mēs redzam, ka 
tas, kā lietas tiek kārtotas un saimniecība 
vadīta šobrīd, ilgtermiņā nebūt neveicina 
pilsētas ilgtspēju, tāpēc šīs vēlēšanas ir 
izšķiršanās par idejām, pilsētas ambīcijām 
un nākotni. Pasaules līmeņa investīcijas 
“Metalurga” teritorijā? Esošajai domei in-
tereses nebija – atteica, mums ir – cīnīsi-
mies līdz galam, atsāksim sarunas. Vai jā-
atjaunina dzīvojamais fonds, investējot īres 
namos? Ir! Vai politiķiem jāpārvalda osta? 
Nē, profesionāļiem! Nenoliedzu, ka Liepājā 
ir izdarītas labas lietas, kas būtu bijušas 
jāizdara jebkurai pilsētas vadībai, tomēr no 
tā nebūs jēgas, ja liepājnieki dzīvos Rīgā vai 
ārzemēs. Tāpēc mēs veidojam piedāvā-
jumu jaudīgākai un atvērtākai ekonomikai, 
kā arī atbildīgākai bērnu politikai.

Šajās vēlēšanās 
jaunie konservatīvie būs 

vienīgā alternatīva 
pozitīvām un godīgām 

pārmaiņām Liepājā.

Ja pirms iepriekšējām vēlēšanām bija poli-
tiskie spēki, kuri piedāvāja jaunu alternatīvu 
Liepājas attīstībai, tad pašlaik redzam, ka 
pārmaiņu solītāji ir ērti saplūduši ar līdzši-
nējo varu un turpina iepriekšējos gados aiz-
sākto politiku.
Mūsu sarakstā ir LSEZ “DG Termināls” iz-
pilddirektors Ivo Tikums, uzņēmējs Guntars 
Hartmanis, Baltijas Starptautiskās akadē-
mijas lektors Andris Kūla. Pirmo piecnieku 
noslēdz mūzikas pedagoģe Ilze Franko.
Ar sesto numuru kandidēs loģistikas spe-
ciālists  Kaspars Mūrnieks, mūsu sarakstā 
ir arī Liepājas Valsts tehnikuma pasnie-
dzējs  Edgars Vespers, jauno tehnoloģiju 
entuziasts un robotu treneris uzņēmumā 
SIA “Tet”  Andis Neilands, ārsts un uzņē-
mējs Uldis Eglītis, mūziķis un grupas “Līvi” 
dibinātājs  Juris Pavītols, uzņēmējs  Aldis 
Jaunbrūns, ostas kapteiņa dienesta darbi-
nieks – locis Arvis Drīliņš, loģistikas atbal-
sta speciāliste Jana Hartmane, “KVV Liepā-
jas metalurga” darbinieks  Aivars Kokainis. 
Ar 15. numuru sarakstu noslēgs Latviešu 
strēlnieku apvienības Liepājas nodaļas 
priekšsēdētāja vietnieks Modris Helds. 

Alternatīva ārpus Rožu ielas sienām  

JĀNIS STRODS
Jauno konservatīvo līderis 
Augšdaugavas novadā, juriskonsults

ar senioriem, proti,  viņu labklājībā un so-
ciālajā drošībā.” 
Egils Kraulers 
Dzimis ventspilnieks. Viņam ir valsts robež-
sardzes nodaļas vadītāja un jurista darba 
pieredze. Neiecietīgs pret likumpārkāpu-
miem. Sportiskais rūdījums un robežsar-
dzes virsnieka stāja Egilam noteikti palī-
dzēs sakārtot pilsētas sporta jomu un tās 
finansēšanu. 
Mans spēks ir manā komandā!
Politikā esmu iesaistījies jau no Vides aiz-
sardzības kluba (VAK) un Latvijas Tautas 
frontes (LTF) laikiem. Esmu guvis pieredzi, 
strādājot pašvaldības pārvaldē. Es, dzimis 
ventspilnieks, vēlos savā pilsētā demokrā-
tisku vadību, lai ar pašvaldības atbalstu tajā 
attīstītos mazie un vidējie uzņēmumi, kas 
Ventspili padarītu vēl kolorītāku, un lai šeit 
ierastos ne tikai tūristu straumes, bet arī at-
grieztos tie ventspilnieki, kuri devušies gan 
uz ārvalstīm, gan Rīgu. Ar jūsu atbalstu, ar 
pašu ticību un degsmi sirdī, ar zināšanām, 
pieredzi un, pats galvenais, tīru sirdsapziņu 
mēs varam Ventspili atdot ventiņiem!
Dievs svētī Ventspili! 

(Turpinājums no iepriekšējās. lpp.)



POLITISKĀS AĢITĀCIJAS APKĀRTRAKSTS DARĀM NOVADIEM   / 11

ALDIS BUKŠS
Jauno konservatīvo līderis Balvu novadā, 
tieslietu ministra biroja vadītājs

Vai ir iespējams attīstīt novadu, kas šķie-
tami atrodas tālu no ostām, dzelzceļa, Rī-
gas, tranzīta ceļiem un lielajām pilsētām? 
Mēs uzskatām, ka ir, taču, lai to paveiktu, 

novada vadībai jāstrādā trīskārt vairāk, 
nekā tas būtu nepieciešams Pierīgas 
pašvaldībai. 
Konservatīvie Balvos – jauni, zinoši un 
enerģiski 
Šā gada vidū četri Ziemeļlatgales novadi tiks 
apvienoti, izveidojot Balvu novadu. Tādējādi 
šim novadam rodas iespēja atdzimt, taču, 
lai tas notiktu, tā priekšgalā jābūt jauniem, 
zinošiem un enerģiskiem vadītājiem, un Zie-
meļlatgales jaunie konservatīvie tādi ir. Mūsu 
rindās ir gan uzņēmēji un iestāžu vadītāji, gan 
skolotāji, gan kultūras un sociālie darbinieki. 
Lielai daļai mūsu komandas ir pieredze apjo-
mīgu un izdevušos projektu un komandu va-
dībā. Bet, pats galvenais, mums ir pārliecība, 
ka dzimtajam novadam varam palīdzēt. 
Mūsu mērķis – apturēt novada 
iztukšošanos
Daudzkārt dzīvē esmu pārliecinājies – lai 
kaut ko sasniegtu, jāizvirza lieli mērķi un tie 
neatlaidīgi jāīsteno.
Ja cilvēki no Ziemeļlatgales joprojām vai-
rāk dodas prom, nekā atgriežas, tad kaut 
kas nav kārtībā, kaut arī iedzīvotāju ieņē-
mumu līmenis turpina celties. Būtībā tā 
novadam ir lēna nāve. 

Mūsu galvenais mērķis 
ir apturēt Ziemeļlatgales 

iztukšošanos. 
Kāpēc tieši šāds mērķis? 

Tāpēc, ka visi pārējie mērķi 
bez šī būtu bezjēdzīgi.

Vai to iespējams apturēt? Jā, ieguldot smagu 
un mērķtiecīgu darbu un padarot Ziemeļlat-
gali par vietu, kurā vēlas dzīvot jaunas ģime-
nes. Tieši uz to ir vērsti mūsu programmā 
iekļautie pasākumi, kuri apkopoti saskaņā ar 
šādiem septiņiem galvenajiem orientieriem: 
1. Labākā vieta ģimenēm; 2. Ceļi un infra-
struktūra – prioritāte Nr. 1; 3. Jaunas dar-
bavietas; 4. Izglītība; 5. Bagātīga un spraiga 
kultūras dzīve; 6. Droša un pasargāta ikdiena 
ikvienam, īpaši mūsu senioriem. 7. Ziemeļlat-
gale – jauns galamērķis tūrisma kartēs!
No kokapstrādes līdz tūrismam
Zinot, ka šo laikrakstu lasīs daudzi uzņē-
mēji, to vidū tie, kuri plāno savu uzņēmumu 
paplašināt, es jūs aicinu jau tagad pievērst 
uzmanību Ziemeļlatgalei. Šķietami patā-
lajā novadā, no kura patiesībā Rīgu nestei-

dzoties var sasniegt divās ar pusi stundās, 
ir visi priekšnoteikumi, lai attīstītu tādas 
nozares kā kokapstrāde un galdniecība, 
lauksaimniecības produktu pārstrāde un 
izveidotu attālināto pakalpojumu centrus. 
Piemēram, lai izveidotu mēbeļu ražotnes, 
Balvu novadā ir gan tam nepieciešamie 
cilvēkresursi, gan mācību iestāde, kas ap-
māca galdniekus, gan izejvielas. Tāds po-
tenciālais tirgus kā Igaunija atrodas tikai 
60 km attālumā. Turklāt, ja tiek atvērta 
jauna ražotne, ir iespējams iegūt Latgales 
speciālās ekonomiskās zonas statusu, kas 
savukārt dod iespēju saņemt nodokļu atlai-
des, arī nodokļu atvieglojumus attiecībā uz 
darbaspēka atalgojumu.
Balviem ir ne tikai potenciāls kļūt par vidi, 
kas piemērota jaunām ģimenēm (konser-
vatīvo vadībā Balvi par tādu taps), bet arī 
par tūristu iecienītu galamērķi. Vienīgais 
priekšnoteikums – pašvaldībai neatlaidīgi 
jāstrādā. Diemžēl pagaidām to nejūtam. 
Viss atkarīgs tikai no mums pašiem
Tas, vai četru Ziemeļlatgales pašvaldību ap-
vienošanās kļūs par iemeslu nepārvaramiem 
sarežģījumiem vai arī radīs novadam jaunu 
iespēju, ir atkarīgs tikai no mums pašiem.

Jauna elpa Ziemeļlatgalei

SERGEJS BLAGOVEŠČENSKIS
Jauno konservatīvo līderis Daugavpilī, 
uzņēmuma “Daugavpils satiksme” valdes 
loceklis

IVETA STARE
Jauno konservatīvo līdere Preiļu novadā, 
Preiļu novada domes deputāte

DMITRIJS ZALBOVIČS
Jauno konservatīvo līderis Krāslavas 
novadā, Krāslavas novada domes 
deputāts, zemnieks 

VOLDEMĀRS PLATACIS
Jauno konservatīvo līderis Rēzeknē, 
bijušais Rēzeknes Pilsētas saimniecības 
pārvaldes vadītājss

ZEMGALES LĪDERI

JĀNIS BROKĀNS
Jauno konservatīvo līderis Aizkraukles 
novadā, Skrīveru novada domes deputāts

MĀRTIŅŠ BRIGZNA
Jauno konservatīvo līderis Dobeles 
novadā, uzņēmējs

ANDIS KURSĪTIS
Jauno konservatīvo līderis Jelgavas 
novadā, LLKC darbinieks 

ARTIS RAMUTIS
Jauno konservatīvo līderis Jelgavā, 
nekustamo īpašumu darījumu speciālists
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INITA NAGŅIBEDA
Jauno konservatīvo līdere Bauskas 
novadā, Bauskas novada domes 
deputāte

Par sevi varu teikt, ka daru darbu, kas pa-
tīk un padodas, mīlu cilvēkus, godāju savu 
ģimeni un valsti. Atklātība un godīgums ir 
manas pārliecības un darba pamatā.

Es kandidēju vēlēšanās, jo man ir zinā-
šanas un pieredze izglītības iestādes vadī-
šanā un pašvaldības domes darbā, ir arī at-
balsts no cilvēkiem, kuri man tic un uzticas. 
Esmu sabiedriski aktīva un jūtu atbildību 
par procesiem novadā un valstī. Es nevaru 
stāvēt malā, kad ir atkal jauna reforma, jo 
vēlos, lai apvienotajā novadā notiek pozi-
tīvas un iedzīvotājiem vajadzīgas pārmai-

ņas, lai izveidojas efektīva pašvaldības va-
dība, kuras darba pamatā ir sadarbība. Lai 
domes vadība būtu spēcīga komanda, kas 
atbildīgi attiecas pret iedzīvotāju vajadzī-
bām un spēj atklāti komunicēt, meklēt un 
rast risinājumus. 

Man ir svarīgi, ar kādiem cilvēkiem 
kopā strādāju, vai starp tiem valda sav-
starpēja  uzticēšanās, vai tie ar atbildības 
sajūtu veic savus uzdevumus, tāpēc liela 
nozīme ir komandai. Lieli un nozīmīgi darbi 
izdodas tad, ja tos veic cilvēki, kurus vieno 
kopīgs mērķis un  vērtības. Mūsu koman-
das vērtību pamatā ir ģimene, godīgums 
un atklātība.

Jaunā konservatīvā partija Bauskas 
novada pašvaldības vēlēšanās startē ar 
Nr. 7. Esmu lepna, ka jauno konservatīvo  
komandā ir  cilvēki, kam rūp novada attīs-
tība un kam ir svarīga iedzīvotāju labklājība 
un  drošība gan apdzīvotajos centros, gan 
novada nomalēs. Droši varu teikt, ka mūsu 
komandā ir īsteni lokālpatrioti no visiem 
četriem apvienotajiem novadiem un to rak-
sturo pozitīva enerģija, jaunības maksimā-
lisms un nobriedušu personību viedums. 
Mēs esam stipri savā pārliecībā un gatavi 
aktīvi darboties un sadarboties. 

Mūsu komandas mērķis ir strādāt tā, lai 
apvienotais Bauskas novads veidojas par 
spēcīgu uzņēmējdarbības, izglītības, kultū-
ras un sporta centru Latvijā ar sakārtotu un 
modernu infrastruktūru, atbalstošu sociālo 
un veselības aprūpi. Pats galvenais – lai 
iedzīvotāji no jebkuras Bauskas, Iecavas, 
Rundāles, Vecumnieku apdzīvotās vietas 
izjustu, būtu līdzatbildīgi un redzētu, ka ie-

sāktie darbi turpinās,  pārmaiņas ir sekmī-
gas, novads attīstās un tajā ir labi dzīvot un 
strādāt.

Novadu apvienošana būs saistīta ar 
daudzām pārmaiņām. Lai tās jaunajā no-
vadā ieviestu, pirmais uzdevums ir izveidot 
efektīvi funkcionējošu pašvaldības vadību, 
kuras pamatā būtu tiesiskums, personiskā 
atbildība un atklātība. Šai vadībai būs jārū-
pējas par to, lai pašvaldības resursi tiktu iz-
mantoti pārdomāti un lietderīgi, jāizstrādā 
racionāls un ekonomiski pamatots paš-
valdības budžets un tas jāskaidro iedzīvo-
tājiem. Novada iedzīvotāju viedoklim un 
priekšlikumiem ir būtiska nozīme novadam 
svarīgu lēmumu pieņemšanā. Jāizvērtē 
arī katra darbinieka profesionalitāte un at-
bilstība savai jomai, tad arī iecerētie darbi 
veiksies un novads attīstīsies. 

Mūsu prioritāšu sarakstā ir kvalitatīvas 
izglītības, sporta, kultūras, veselības un 
sociālo pakalpojumu pieejamība, labvēlīga 
vide uzņēmējdarbības attīstībai un mūsdie-
nīgi infrastruktūras risinājumi. 

Mūsdienīgas un modernām tehnolo-
ģijām aprīkotas mācību vides veidošana 
novada skolās, sporta infrastruktūras sa-
kārtošana visā novadā, finansiāls atbalsts 
novada sportistiem un sporta komandām, 
kultūras iestāžu modernizācija un daudz-
veidīgu kultūras pasākumu nodrošināšana, 
Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana, 
kultūras pieminekļu saglabāšana un res-
taurācija, jauno speciālistu piesaiste izglī-
tībā, medicīnā, sociālā atbalsta sistēmas 
pilnveidošana senioriem un ģimenēm ar 
bērniem, drošības uzlabošana apdzīvoto 

vietu centros, ceļu sakārtošana visā novada 
teritorijā — tie ir tikai daži no veicamajiem 
uzdevumiem apvienotajā Bauskas novadā.

Uzskatu, ka svarīgi sadarbības part-
neri ir novada jaunieši, tāpēc stiprināsim 
viņu piederību novadam, atbalstot viņu 
iniciatīvas un iesaistot viņus lēmumu 
pieņemšanā. 

Aktualitāte noteikti ir LVA stratēģiskā 
plāna īstenošana saistībā ar Iecavas un 
Bauskas apvedceļa izbūvi un “Rail Baltica“ 
dzelzceļa izbūvi. Sekosim līdzi darbiem, sa-
darbosimies ar attiecīgajām institūcijām, 
pārstāvēsim pašvaldības viedokli Saeimā 
un ministrijās. 

Darīsim kopā, lai Bauskas 
novads būtu pievilcīga 

un droša vieta, 
kur dzīvot un strādāt. 

Liriska atkāpe. Mans ceļš ik dienas ved 
no lauku teritorijas uz pilsētu un atpakaļ, un 
es paspēju pamanīt gan zaļojošo tīrumu 
un plaukstošo koku skaistumu, gan Mūsas 
tilta un Bauskas pils majestātiskumu. To 
visu es savās domās sasienu ar plūstošo 
upju lentu un piespraužu pie krūtīm kā ap-
liecinājumu Bauskas novada spēkam un 
izaugsmei. Vai tas dara mani stiprāku? No-
teikti. Esmu piederīga savam novadam, sa-
vam pagastam. Te es dzīvoju, te ir mana ģi-
mene, draugi un darbs. Te ir cilvēki, kuriem 
piemīt zemgaliešu spīts un pamatīgums, 
darba tikums un dvēseles skaistums. 

AIVARS VANAGS
Jauno konservatīvo līderis Jēkabpils 
novadā, Jēkabpils novada domes 
priekšsēdētājs

Manu dzīves moto var izteikt Annas Briga-
deres vārdiem: “Nav labāku zāļu pret dzī-
ves tukšumu un grūtsirdību kā darbs. Tas 
piešķir nozīmi cilvēka esībai, rūda miesu un 
garu, neļauj ierūsēt spējām.”

Mans darbs ar pašvaldību saistīts vai-

rāk nekā divdesmit gadus. Sākumā biju 
Leimaņu pagasta deputāts, tad – šī pa-
gasta priekšsēdētājs. Kopš iepriekšējās 
2009. gada reģionālās reformas esmu bijis 
Jēkabpils novada pašvaldības deputāts, 
tās Īpašumu nodaļas vadītājs, tad priekš-
sēdētāja vietnieks, bet no 2017. gada – no-
vada domes priekšsēdētājs. 

Esmu dzimis 1967. gadā Jēkabpilī, 
absolvējis Zasas vidusskolu, LLU ieguvis 
lauksaimniecības mehanizācijas inženiera 
izglītību, precējies, izaudzinājis un izskolo-
jis trīs bērnus. Pēc studijām nodibināju un 
vadīju zemnieku saimniecību, kur tagad 
darbu turpina dēli. Man ir divi mazbērni.

Ja tiks sakārtota 
infrastruktūra un ceļi lauku 

apvidos, cilvēkiem būs 
stimuls palikt dzīvot laukos. 
Tāpēc svarīgi nodrošināt, lai 

tuvu dzīvesvietai būtu 
pirmsskolas un pamatskolas 

izglītības iestādes, 
lai būtu pieejami medicīnas 

pakalpojumi un iespēja 
attīstīt uzņēmējdarbību.

Jauno konservatīvo Jēkabpils nodaļas 
vēlēšanu sarakstā ir kandidāti no visu sešu 
novada pašvaldību iedzīvotāju vidus. Viņi 
ir dažādu specialitāšu pārstāvji, kuri profe-
sionāli pārzina savas nozares problēmas 
un vajadzības un kuriem ir idejas, kā tās 
praktiski risināt. Par svarīgākajām prioritā-
tēm apvienotajā novadā uzskatām godīgu 
pārvaldi un labvēlīgu dzīvi ģimenēm.

Nedrīkst piemirst, ka apvienotajā no-
vadā būs trīs pilsētas – Viesīte, Aknīste un 
Jēkabpils – un vairāk nekā divdesmit cie-
matu. Jaunajai domei būs jārūpējas par to, 
lai nodrošinātu pilsētu un lauku vienlīdzīgu 
attīstību, naudas līdzekļu atbildīgu izlieto-
šanu, kā arī jaunās pašvaldības kadru go-
dīgu izvērtēšanu.

Mūsu nodaļas komanda ir par tiesis-
kuma principu ievērošanu un korupcijas 
risku izskaušanu. 

Atklātība un godīgums ir pārliecības un darba pamatā

Prioritātes Jēkabpils apvienotajā novadā – 
godīga pārvalde un labvēlīga dzīve ģimenēm

AINĀRS DUBRA
Jauno konservatīvo līderis Tukuma 
novadā, uzņēmuma “Engures tehnoloģiju 
centrs” vadītājs

Ainārs startē Tukuma novada domes vēlē-
šanās, jo vēlas veidot novadu kā pievilcīgu 
vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai un at-
tīstībai, kā arī lielisku dzīvesvietu ģimenēm 
ar bērniem.
Viņš pirms desmit gadiem ar ģimeni pār-
cēlās uz dzīvi Engures novadā, un nu viņa 
ikdiena aizrit starp Tukumu, Milzkalni un 
Enguri.
Ainārs strādājis vairākos starptautiskos 
informācijas tehnoloģiju uzņēmumos un, 
izmantojot gūto pieredzi, tagad Engurē 
izveidojis uzņēmumu, kas spēj sniegt teh-
noloģiju pakalpojumus starptautiskā mē-
rogā. 
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Pārmaiņas Latvijas sporta pārvaldībā 
pamazām ievieš 13. Saeimas deputāts, 
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijas Sporta apakškomisijas priekšsē-
dētājs Sandis Riekstiņš. Jā, atsevišķi viņa 
spriedumi bieži vien nav ērti dažādo sporta 
organizāciju funkcionāriem, bet Sandis ir 
un paliek nelokāms – valsts finansiālajam 
atbalstam sporta nozarei jābūt caurskatā-
mam un jāsasniedz iespējami plašāka sa-
biedrības daļa.

Jūs esat minējis ne vienu vien iespēju, 
kā uzlabot sporta nozares pārvaldību 
un efektīvāk izlietot  tai piešķirto 
finansējumu. Kāda varētu būt reforma 
Latvijas sportā, un ko no tās sabiedrība 
varētu gaidīt?
Latvijas sports pamazām piedzīvo pār-
maiņas, īpaši jau tā pārvaldība. Reformas 
sportā ir procesā, kas ir lēnāks arī COVID-19 
epidemioloģiskās situācijas dēļ. Skaidrs, ka 
finanšu resursu ir tik, cik ir, bet to izlietoša-
nai jābūt caurskatāmai un paredzamai! 

Pagājušā gadā nosūtīju vēstuli Ministru 
prezidentam Krišjānim Kariņam un finanšu 
ministram Jānim Reiram, aicinot Ministru 
kabinetu atbalstīt IZM pieprasījumu un 
2021. gadā nodrošināt sporta nozarei pa-
redzēto finansējumu pamatfunkciju izpildei 
nemainīgā līmenī. 2021. gada budžeta sa-
gatavošanas sarunās tika rastas iespējas 
piešķirt sporta nozarei atbilstošu finansē-
jumu, un šobrīd daudzas sporta federācijas 
atzīst, ka tik daudz naudas, kā ir tagad, tām 
nekad nav bijis.

Nav vietas iesīkstējušam monopolam

Latvijas sportā pērn ieviesa jaunu 
konceptu, kā godināt sasniegumu 
guvējus, proti, “Trīs Zvaigžņu balvu 2020”, 
kuras piešķiršanu svinīgā noslēguma 
pasākumā COVID-19 radīto ierobežojumu 
dēļ vēl tikai gaidām. Ko, Jūsuprāt, šīs 
izmaiņas jau ir devušas? 
Šis noteikti ir demokrātiskāks un sabied-
rībai atvērtāks izcilo sportistu godināša-
nas pasākums. Pirmo reizi liela nozīme 
uzvarētāju noteikšanā bija tieši sabiedrī-
bai – ikviens mājaslapā (triszvaigznubalva.
lv) varēja piedalīties tautas balsojumā par 
desmit nominācijām. Šogad pirmo reizi 
pasākumu organizē cits uzņēmums, kuru 
noteica atklātā konkursā. Paskatīsimies un 
cerēsim, ka šajos sarežģītajos apstākļos 
balvu pasniegšana izdosies labi. Pozitīvi ir 
tas, ka ieviestas jaunas nominācijas, vairāk 
iesaistītas arī pašvaldības. 

Sportā jābūt skaidrām prioritātēm

Skaidrs, ka pamazām Latvijas sportā 
īstenosies reformas. Redzam, ka 
atsevišķas lietas mainās uz labo pusi, 
un tas nebūtu noticis bez pašreizējās 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
vadības atbalsta, kā arī bez Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 
Sporta apakškomisijas aktīvajiem 
ierosinājumiem.
Jā, arī es esmu izteicis vairākas vērtīgas 
idejas attiecībā uz Latvijas sporta attīstību, 
bet šo ideju izvērtēšana un iedzīvināšana 
vienmēr ir kopīgs darbs.

Piemēram, pašreiz virzāmies uz to, lai 
valsts tieši tādu pašu atbalstu kā olimpis-
kajiem sporta veidiem sniegtu arī neolim-
piskajiem. Vienlaikus jāmainās arī Latvijas 
olimpiskajai vienībai (LOV), un mērķis ir 
sniegt plašākas iespējas arī citiem pasau-
les līmeņa sportistiem, ne tikai olimpiešiem. 
LOV jau šogad īsteno pilotprojektu, kļūstot 
atvērtāka citiem sporta veidiem, un pēc tā 
varēsim izvērtēt, cik labi šis plāns darbo-
jas. Būs izvirzīts noteikts skaits prioritāro 

sporta veidu, kurus attiecīgā secībā varēs 
iekļaut arī LOV neatkarīgi no tā, vai tie ir vai 
nav olimpiskie sporta veidi. Piemēram, ja 
lemtu par jaunām sporta būvēm, lēmumu 
varētu pieņemt attiecīgi par labu primāri iz-
virzīto sporta veidu atbalstam. 

Nākotnē sporta pārvaldības sistēma 
noteikti būs efektīvāka, ja tiks sašaurināta, 
un valsts finansējuma piešķiršana sporta 
vajadzībām nebūs tik sadrumstalota. 
Sporta federācijām rūpīgāk jāvērtē, cik liela 
administrācija tām nepieciešama. Valsts 
naudai jābūt primāri sasniedzamai trene-
riem, sportistiem, mazāk tā jāpiešķir admi-
nistrācijai. Tieši sporta federācijas vislabāk 
zina, kuri sportisti, treneri un kurā brīdī vai-
rāk jāatbalsta. 

Ja kāds no sporta veidiem būs saraksta 
beigās, tad arī nebūtu lietderīgi ieguldīt 
valsts līdzekļus, piemēram,  lai celtu šim 
sporta veidam paredzētas būves. Toties 
tiem sporta veidiem, kuri būs prioritārā sa-
raksta augšgalā, mērķtiecīgi jāatvēl vairāk 

līdzekļu. 
Skaidrs, ka visam Latvijas sportā nepie-
ciešamajam tuvākajos gados naudas ne-
pietiks, bet jāstrādā saimnieciskāk. Es ne-
saprotu, kāpēc tad, ja runa ir par nodokļu 
maksātāju naudu, to dala ar vieglu roku. 
Pēc kādiem kritērijiem vajadzētu 
izvēlēties tos sporta veidus, kuri valstij 
būtu jāatbalsta pirmām kārtām? 
Manuprāt, lielāks valsts atbalsts nepiecie-
šams sporta masveidībai, kā arī tam, lai 
ar sportu vairāk nodarbotos bērni, jaunieši. 
Protams, vienlaikus jādomā, kuri Latvijai 
ir īpaši nozīmīgi sporta veidi. Piemēram, 
Siguldas bobsleja un kamaniņu trase, tai 
piesaistītie sportisti nekad neveidos mas-
veidību, bet Latvijai regulāri nodrošina pa-
saules mēroga augstākā kaluma medaļas. 

Vienlaikus nopietni jāizvērtē Latvijas 
sporta skolu darbs, jo valsts finansējums 
tām būtu mērķtiecīgāk jāpozicionē nākamo 
sporta profesionāļu izaugsmei. Redzams, 
ka sporta skolās reģistrēto bērnu skaits ir 
liels, pat pieaug, bet ne visi aktīvi trenējas, 
gūst panākumus pārstāvētajos sporta vei-
dos. Sporta skolu uzturēšanai valsts gadā 
atvēl 17 miljonus eiro jeb 52 % no sportam 
atvēlētā budžeta! Pašvaldību iesaiste, lai 
atbalstītu savā pakļautībā esošās sporta 
skolas, daudzviet varētu būt lielāka. Šeit var 
pamācīties no privātajiem sporta klubiem, 
kuri strādā uz rezultātu, jo izjūt atbildību par 
bērnu vecāku ieguldīto naudu. 
 
Drosmīgi lēmumi – lielas sporta 
būves
 
Pirms nepilniem diviem gadiem Jūs 
aktualizējāt jautājumu par Daugavas 
ledus halles būvniecību. Lūk, Jūsu 
sacītais: “Mums nav jābūvē zelta halles 

tikai tāpēc, ka to kāds grib. Halle būs, 
bet ne par tādu cenu. Vai tiešām mēs 
vēlamies uzbūvēt halli, kuras izmaksas 
divreiz pārsniedz prognozētās, labi 

“pabarojot” būvniekus un pietuvinātos?” 
Šie vārdi radīja ne tikai plašu rezonansi, 
bet vēlāk lēmumu pieņēmējus savā veidā 
spieda izvērtēt esošo situāciju, ieviest 
izmaiņas iepirkumā un ietaupīt gandrīz 
10 miljonus eiro no valsts budžeta. 

Panāktais valsts finansējuma ietaupī-
jums ir ne jau tikai mans nopelns. Tas pa-
rādīja, ka tad, ja runa ir par lieliem, valstiski 
nozīmīgiem būvniecības objektiem, finan-
sējums jāizvērtē sevišķi rūpīgi. Jā, tas bija 
JKP nopelns, ka tika nodrošināts godīgs 
hokeja halles iepirkums. Atcerēsimies, ka 
sākotnēji bija tikai viens piedāvājums 19 
miljonu eiro vērtībā. Iepirkuma procedūru 
pārtrauca, mainīja prasības, un jaunais ie-
pirkums nesa vēlamo rezultātu – būvnie-
cības līgumu par summu 10 320 000 eiro. 
Redzam, ka drosmīgi lēmumi sevi attaisno! 
Jau vairākus gadus Rīgas pilsētas 
pašvaldībai piederošais zemes 
gabals Krišjāņa Barona ielā 99 un 99c 
8800 kvadrātmetru platībā rezervēts 
starptautiskajiem noteikumiem atbilstošas 
treniņbāzes izveidei valsts basketbola 
izlašu vajadzībām, Bērnu un jauniešu 
basketbola skolas “Rīga” audzēkņu treniņu 
apstākļu uzlabošanai. Turklāt plānots, ka 
halle būs piemērota arī citiem komandu 
sporta veidiem. Jūs kopā ar koalīcijas 
kolēģiem esat iestājies par to, lai tās 
celtniecībai tiktu piešķirts vajadzīgais 
finansējums un tā iespējami drīz ieraudzītu 
dienasgaismu.

Šobrīd varu apliecināt, ka ir panākta 
vienošanās par līdzekļu piešķiršanu halles 
būvniecībai un tātad halles celtniecība va-
rēs sākties.  Mūsu solījums būs izpildīts! Ir 
jāgrib darīt un jādara bez shēmām un sa-
vām interesēm, tad arī viss notiek. Turpmā-
kie darbi norisināsies strauji, un objektam 
2022./2023. gadā vajadzētu būt gatavam, 
uzņemt spēlētājus. Tā būtu lieliska dāvana 
Latvijas basketbola simtgadē! 

Jaunā sporta bāze būs ieguvums ne ti-
kai basketbola, bet arī dažādu citu komandu 
sporta veidu spēlētājiem, piemēram, telpu 
futbola, rokasbumbas, volejbola, florbola 
u. c., kā arī sabiedrībai kopumā. Piemēram, 
transformējamās tribīnes nodrošinās 3000 
sēdvietas skatītājiem. Rīgai, Latvijas sporta 
saimei šādu halli vajag kā ēst! 
Kā Jūs uzturat sevi sportiskā formā, 
kādas aktivitātes veicat laikā, kad sporta 
dzīve ir gandrīz pilnīgi ierobežota? 
Dzīvoju Rīgā, Ķengaragā, un apkaimē man 
jau ir ierasts maršruts, pa kuru katru rītu 
skrienu. Vingroju mājās, bet brīvdienās do-
dos stundu, divu stundu garās pastaigās 
gar jūru. Pieveiktajiem kilometriem šobrīd 
nav nekādas nozīmes – galvenais ir izkus-
tēties un paelpot svaigu gaisu. Tas viss uz-
labo pašsajūtu un palīdz arī rasties jaunām 
idejām. Kustēsimies un darīsim! 

Es nesaprotu, kāpēc tad, ja runa ir par nodokļu maksātāju 
naudu, to dala ar vieglu roku. Ja atsevišķiem funkcionāriem 

sporta budžeta sadale būtu jāveic no personīgajiem līdzekļiem, 
tad lēmumi, ļoti iespējams, būtu daudz pārdomātāki.

Vairāk naudas sportistiem  
un treneriem!
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Kā atdzīvināt ekonomisko apriti 
Latvijas novados?
Saruna ar Jaunās konservatīvās partijas 
valdes priekšsēdētāja vietnieku, ekono-
mistu, 13. Saeimas deputātu, Saeimas 
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģio-
nālās politikas komisijas priekšsēdētāja 
vietnieku Krišjāni Feldmani 
Šīs ir visai Latvijai nozīmīgas pašvaldību 
vēlēšanas, kas notiek vienlaikus ar 
administratīvi teritoriālo reformu. Kādi, 
sākot darbu, būs jauno pašvaldību 
deputātu galvenie uzdevumi? 

Latvija ir situācijā, kāda sen nav bijusi, 
un ne tikai tāpēc, ka vēlēšanas notiek pan-
dēmijas apstākļos, bet arī tāpēc, ka šīs vē-
lēšanas faktiski iedibinās jauno administra-
tīvi teritoriālo iedalījumu, – pēc tām darbu 
sāks jauno pašvaldību domes. 

Jaunajiem deputātiem vispirms būs 
jāpārliecinās, vai visā novada teritorijā 
vienmērīgi tiek nodrošināta pašvaldību pa-
kalpojumu pieejamība, – tam var būt ne-
pieciešami vairāki gadi. No dažādi vērtētās 
reformas nedrīkst ciest iedzīvotāji. Drīzāk 
otrādi – pašvaldības sniegtajiem publiska-
jiem pakalpojumiem, sociālajai aprūpei jāk-
ļūst plašākai un pieejamākai. 

Pašvaldībām tuvākajos gados būs jā-
nodarbojas ar pandēmijas seku novēršanu. 
Klātienes mācību atsākšanai pilnā apmērā, 
izglītības pieejamības nodrošināšanai vi-
siem bērniem jābūt prioritātei. Tāpat jā-
pārliecinās, vai sociāli mazāk aizsargātās 
cilvēku grupas saņem adekvātu atbalstu, jo 
nav nekāds noslēpums, ka pandēmija vei-
cina cilvēku noslāņošanos, nabadzīgajiem 
kļūstot vēl nabadzīgākiem, bet turīgajiem 
kļūstot bagātiem. 
Līdz šim Latvijā attīstība galvenokārt 
norisinājās Rīgā. Reģionos ilgstoši 
valdījusi Zaļo un zemnieku savienība, kas 
vārdos gan ir par reģionu attīstību, bet 
praksē cilvēki turpina Latvijas novadus 
pamest. Kāpēc tas tā ir? 
Ja ilgstoši pie varas atrodas vieni un tie 
paši cilvēki, tad, pat ja viņi ir godīgi un nav 
noslieces uz korupciju, iestājas radošuma 
krīze un ideju trūkums. Tas noved pie rutī-
nas un stagnācijas. Varai jāmainās vismaz 
ik pēc desmit gadiem. Ja ir jauni cilvēki, 
kuriem nav pieredzes valsts pārvaldē, bet 
kuri ir strādājuši privātajā sektorā un ir ar 
saimniecisku domāšanu, tad viņiem jā-
dod iespēja savas zināšanas un pieredzi 
likti lietā, uzlabojot dzīvi visiem novada 
iedzīvotājiem. 

Cilvēki, uzņēmēji nogurst un zaudē ti-
cību, ik uz soļa redzot nesaimnieciskumu, 
korupciju, interešu konfliktus. Tas mazina 
piederības izjūtu attiecīgajam novadam. 
Līdzekļi tiek izšķērdēti, attiecīgi mazāk lī-
dzekļu atliek sociālajai jomai, bērniem, ma-
zāk aizsargātām grupām. Uzņēmējdarbība 
netiek atbalstīta. Rezultātā cilvēki pieņem 
lēmumu doties citur.  
Dati liecina, ka jaunie konservatīvie 
uz šīm velēšanām savākuši spēcīgu 
komandu vismaz 35 novados. Tas ir 
vairāk nekā vairumam citu politisko 

partiju. Kā jums tas izdevās? 
Jaunā konservatīvā partija ir dibināta 2014. 
gadā un gadu gaitā ir kļuvusi par vienu no 
lielākajām politiskajām kustībām Latvijā 
ar vairāk nekā 1330 biedriem. Mēs gandrīz 
visā Latvijā piedāvājam jaunu politiķu vilni 
– iespēju ievēlēt jaunus cilvēkus, kuri vē-
las un ir gatavi vadīt Latvijas pašvaldības. 
Protam un spējam vienoties ar citām par-
tijām, ja redzam, ka mūsu idejas sakrīt un 
galvenā ideja ir viena un tā pati, taču mums 
nekad nebūs nekādu attiecību ar acīmre-
dzami koruptīviem grupējumiem. 
Latvijas ekonomikas attīstību pagājušajā 
un šajā gadā ietekmējusi COVID 
pandēmija. Kāpēc mums neveicas ar šīs 
sērgas apkarošanu? Kā panākt, lai mēs 
ekonomiskās attīstības ziņā neatpaliktu 
no kaimiņvalstīm un pārējās pasaules? 
Jaunie konservatīvie jau vairāk nekā gadu 
piedāvā savas idejas, kā vajadzētu organi-
zēt krīzes vadību. Mūsu komandā ir juristi, 
drošības speciālisti, privātā sektora dar-
binieki, kuriem ir pieredze krīzes vadībā, 
un mēs esam centušies panākt, lai mūsu 
idejas tiek saprastas un pieņemtas. Vairāki 
mūsu ieteikumi ir ņemti vērā, kaut arī ar ka-
vēšanos, bet ne vienmēr esam saskārušies 

ar sapratni un pretimnākšanu, jo, kā jau 
visur, arī politikā pastāv greizsirdība – po-
litiskā greizsirdība. 

Piemēram, Lielbritānijā, kur pie varas 
ir konservatīvie spēki, ierobežojumu no-
teikšana un vakcinācija rit noteikti un raiti. 
Uzskatu, ka liberālā krīzes vadība sevi ir dis-
kreditējusi, – bija jāiesaista konservatīvi do-
mājoši cilvēki arī pandēmijas krīzes vadībā. 
Ar konservatīvi domājošiem es saprotu arī 
bruņoto spēku pārstāvjus, kuriem turklāt ir 
gan pieredze, gan prasme veikt dažādas 
praktiskas operācijas un plānot procesus. 

Jāturpina dāsna fiskālā politika. Uzska-
tām, ka pabalsti bērniem, senioriem ir parei-
zais virziens. Veikti arī pietiekami lieli iegul-
dījumi, piemēram, ceļu infrastruktūrā, kas 
ir viens no vektoriem, ko parasti izmanto 
ekonomikas sildīšanai. 

Iemesls tam, kāpēc mēs sākām atpalikt 
no kaimiņvalstīm, bija tieši šis skopums krī-
zes sākumā. Lēmumi tika pieņemti pārāk 
vēlu, nekvalitatīvi. Kreisi domājošie politiķi 
sociālisma garā aizrāvās ar cilvēku dalī-
šanu grupās, tāpēc cieta visa sabiedrība un, 
protams, ekonomika kopumā.

Par spīti visam, man ir cerība, ka jau drīz 
pandēmija beigsies un dzīve atgriezīsies 

normālās sliedēs. Tas mani motivē katru 
dienu celties un strādāt. Varbūt pēc laika 
vēsturnieki teiks, ka šis Latvijai bijis viens no 
grūtākajiem posmiem jaunāko laiku vēsturē. 
Vai jums nav grūti koalīcijā sadarboties 
ar partijām, kurām ir pretēji mērķi, 
piemēram, daudzi iestājas par 
nekustamā īpašuma nodokļa celšanu? 
Kas ir izdevies, bet ko jūs darītu citādi, 
vadot krīzi un tad, ja jums būtu uzticēts 
premjera un finanšu ministra amats? 
Strādāt piecu partiju koalīcijā neapšau-
bāmi ir izaicinājums, īpaši jau sastrādāties 
ar partijām, kuru ideoloģiskie uzstādījumi ir 
pretēji mūsējiem. 

Ja runa ir par krīzes vadību, tad mēs ie-
stājamies par izlēmību, kad tiek ņemti vērā 
objektīvi dati, kā arī paredzēta sabiedrības 
subjektīvā reakcija uz dažādiem ierobežoju-
miem. Jo mērķis ir ne jau ierobežojumi, bet 
infekcijas izplatības samazināšana. 

Finanšu ministrija ir daudz smagāks 
jautājums. Līdz šim lielākā problēma bi-
jusi izteiktais finanšu ministra cinisms pret 
mazāk pelnošiem sabiedrības locekļiem. 
Dažkārt liekas, ka ministrijas mērķis ir nevis 
cilvēku labklājība un reālu problēmu risinā-
šana, bet excel tabulas skaitļu ievērošana. 

Es esmu par izlēmību, par tādiem lēmu-
miem, kuru rezultātā cilvēki nekavējoties jūt 
labumu, nevis jebkura jautājuma risināša-
nai nepieciešami pieci gadi. Šobrīd, ņemot 
vērā arī to, ka Eiropas Savienība mums dod 
rīcības brīvību, esam tādā situācijā, kad va-
ram izdarīt daudz laba, turklāt nekavējoties. 

Šā gada budžets bija brāķis, par kuru 
mēs ar ekonomistu Gati Eglīti jau plaši stā-
stījām tā gatavošanas gaitā, aktīvi piedāvā-
jot savus labojumus, piemēram, lai mazi-
nātu triecienu, ko FM bija ieplānojusi tiem, 
kuri strādā alternatīvos režīmos. Ir labi, ka 
izdevās panākt gan minimālās algas cel-
šanu līdz 500 eiro, gan neapliekamā mini-
muma celšanu, apejot politisko greizsirdību 
un izstiepjot diferencētā nepaliekamā mi-
nimuma piemērošanas diapazonu, tā aug-
šējo robežu ceļot no 1200 eiro uz 1800 eiro. 
Tādējādi ar grāmatvedības metodēm tika 
panākts, ka cilvēks, kura bruto alga ir 900 
eiro, gadā uz rokas saņem aptuveni 240 
eiro vairāk. 

Satversmes tiesas spriedums mums 
palīdzēja panākt to, ka minimālā pensija, ja 
ir attiecīgs darba stāžs, ir 200 eiro. 

Tāpat atbilstoši mūsu programmai iz-
devās panākt, ka nākamgad Latvijā notiks 
ģimenes valsts pabalstu reforma, nodroši-
not pabalstu 25 eiro apmērā par vienu, 100 
eiro – par diviem, 225 eiro – par trim un 400 
eiro – par četriem reāli apgādībā esošiem 
bērniem. Tajās ģimenēs, kurās kāds bērns 
jau izaudzis, paredzēts sociālās stipendijas 
mehānisms augstākās izglītības ieguvei. 

Konservatīvajiem privātīpašums ir 
svēts, bet FM kategoriski iebilst pret nekus-
tāmā īpašuma nodokļa sloga mazināšanu 
mājokļiem. Mēs iestājamies par saprātīgas 
vērtības primāro mājoklī bez nekustamā 

Jo 547 000 senioriem katrs eiro
ir no svara.

RĪCĪBAS
PLĀNS
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īpašuma nodokļa. Daudzos novados, kur 
mēs kandidējam, tas ir arī pieminēts prog-
rammā, piemēram, nodrošinot likumā 
atļauto 90 % atlaidi visiem primārajiem 
mājokļiem.
Cilvēki reģionos ir pamanījuši, ka pēdējo 
gadu laikā ievērojami sācis uzlaboties 
ceļu stāvoklis. Vai arī turpmāk ceļu 
sakārtošana Latvijas novados turpināsies 
tikpat strauji, kā tā noritējusi pēdējo gadu 
laikā? 
Tam ir vairāki iemesli, vispirms jau tas, ka 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits naudas 
līdzekļus drosmīgi novirza uz reģioniem. 
Turklāt mums ir izdevies pārliecināt kolē-
ģus valdībā par nepieciešamību krīzes laikā 
veikt pretcikliskus pasākumus ekonomikas 
sildīšanai atšķirībā no 2008. gada krīzes. 

Ieguldījumi ceļu infrastruktūrā krīzes 
laikā ir uzskatāmi par efektīvu instrumentu 
ekonomikas sildīšanai, jo ieguldījumi tiek 
veikti dažādos valsts reģionos, būvniecībai 
nepieciešams daudz dažādu izejvielu, sā-
kot ar šķembām un beidzot ar melnzemi. 
Vajadzīga tehnika, darbinieki, kas tiek pie-
saistīti arī no reģionālajiem uzņēmumiem. 
Šie darbinieki jāizmitina un jāēdina. Katrs 
valsts ieguldītais eiro iziet caur daudzu cil-
vēku rokām, ikvienam dodot iespēju dzīvot, 
veidojot lielāku ekonomisko efektu.
Zinu, ka Tu esi viens no aktīvākajiem 
cīnītājiem pret azartspēļu nekontrolētu 
izplatību. Nesen konservatīvie panāca 

to, ka pašvaldībām būs tiesības šo sērgu 
savā teritorijā ierobežot. Vai tāds ir 
jūsu solījums vēlētājiem saistībā ar šīm 
vēlēšanām? 
Tiešām, ar lielām cīņām un par spīti nemi-
tīgai un intensīvai pretdarbībai jaunajiem 
konservatīvajiem izdevās panākt atbalstu 
mūsu ekonomista Gata Eglīša iesniegta-
jam priekšlikumam, kas pašvaldībām dod 
iespēju izdot saistošos noteikumus, liedzot 
organizēt azartspēles to teritorijā. Prezi-
dents parakstīja un izsludināja šo likumu, 
un mūsu nodaļas šobrīd apzina situāciju vi-
sos reģionos, kur ir kādas azartspēļu zāles, 
un vēršas pašvaldībās, aicinot vēl pirms 
vēlēšanām parādīt savu labo gribi un tās 
aizvērt. 

No ekonomikas viedokļa raugoties, 
“spēļu elles” tautsaimniecībai nerada ne-
kādu pievienoto vērtību. Tās faktiski strādā 
kā kapitāla pārdales nodoklis – nauda no 
nabadzīgākām personām tiek pārdalīta 
dažu uzņēmēju labā. Apstākļu spiesti, cil-
vēki, cerēdami izrauties no nabadzības, 
dodas uz azartspēļu zāli un nonāk spēles 
procesa atkarībā. Rezultātā tiek ieķīlāta un 
pārdota pēdējā manta, cieš bērni, izjūk ģi-
menes un nopietnākos gadījumos cilvēki 
izlemj izdarīt pašnāvību. 

Ir politiskie spēki, kuriem ir cieša saikne 
ar šo “spēļu eļļu” īpašniekiem un kuri ilgus 
gadus ir kavējuši azartspēļu ierobežošanu 
Latvijā. Tik ilgus, ka daudziem šķiet – tas, 

ka uz katra stūra ir spēļu zāle, ir normāli. 
Apsveram saistībā ar šo situāciju vērsties 
KNAB, lai korupcijas apkarotāji būtu spiesti 
iedziļināties šajā jautājumā.
Publiski izskanējis, ka jaunie 
konservatīvie Saeimā vairākkārt 
aizstāvējuši mazos zemniekus un 
bioloģiskās zemnieku saimniecības. 
Vai jums ir plāns, kā šo nozari atbalstīt 
arī pašvaldību līmenī? 
Mums ir ļoti labas attiecības ar mazajiem 
un vidējiem zemniekiem Latvijā un tos 
pārstāvošajām organizācijām. Mēs regu-
lāri konsultējamies ar nozari valsts līmeņa 
jautājumos un mēģinām politiski dažādos 
veidos palīdzēt cīņā ar lielzemnieku lobiju 
valsts pārvaldē. 

Šobrīd mūsu nostāja sakrīt ar Eiropas 
Savienības pozīciju lauksaimniecības jau-
tājumos, kas arī uzsver nepieciešamību 
reģionos īstenot augstākas pievienotās 
vērtības lauksaimniecisko ražošanu. To 
iespējams panākt, diversificējot ražoto pro-
dukciju, kā arī veicot tās pēcapstrādi. Labi 
piemēri redzami augļkopības, dārzkopības 
nozarē, kurā strādājošie no viena hektāra 
gūst būtiski lielākus ienākumus, nekā tas 
izdodas tā saucamajiem zemes baroniem. 

Pašvaldību rīcībā ir instrumenti, ar ku-
riem atbalstīt mazos un vidējos zemnie-
kus. Pirmkārt, ja pašvaldības īpašumā ir 
lauksaimniecības zeme, to iznomājot tieši 
mazajiem zemniekiem. Otrkārt, pašvaldī-

bas var brīvi veidot nekustamā īpašuma 
nodokļa politiku savā teritorijā. Treškārt, 
pašvaldība var attīstīt lauksaimniekiem 
nepieciešamos infrastruktūras mezglus –
tie var būt gan ceļu posmi, gan elektrības, 
ūdens, kanalizācijas risinājumi, kas nepie-
ciešami lauksaimnieciskās produkcijas 
pēcapstrādei.
Kāds ir Tavs novēlējums cilvēkiem, 
kuri vēl domā, par ko atdot savu balsi 
pašvaldību vēlēšanās? 
Par visu svarīgāk pašvaldībās ir nodroši-
nāt efektīvu darbu un lietderīgi izmantot 
nodokļu maksātāju naudu. Lai to panāktu, 
reizēm pašvaldības vadībā nepieciešami 
jauni, drosmīgi cilvēki, kur pierādījuši, ka 
viņiem nav norma iepīties koruptīvos darī-
jumos, kriminālprocesos. 

Saeimas komisijā, kurā es strādāju, 
Valsts kontroles pārstāvji regulāri ziņo par 
dažādām nejēdzībām pašvaldībās, kurās 
viens no būtiskākajiem pārkāpumiem ir 
klaji nesaimnieciska rīcība ar naudu un ne-
lietderīgi  projekti. Bieži vien pašvaldībās 
tiek uzceltas skaistas ēkas, kuras pārsvarā 
stāv tukšas un tikai rada papildu slogu no-
dokļu maksātājiem.

Pašvaldību funkcija ir arī nodrošināt 
veselības aprūpes pieejamību un veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporto-
šanas iespējas. Vietējai pašvaldībai noteikti 
ir jāseko līdzi tam, lai iedzīvotāju veselība un 
tās profilakse nepasliktinātos.  

SARUNA AR 13. SAEIMAS DEPUTĀTI EVITU ZĀLĪTI-GROSU PAR PAVEIKTO 
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES JOMĀ

Tu esi viena no tiem deputātiem, 
kuri šajā Saeimas sasaukumā tika 
ievēlēti pirmo reizi. Sākot darbu, Tu 
publiski biji izteikusies, ka parlamentā 
īpaši aizstāvēsi bērnu intereses un 
pievērsīsies sociālajiem jautājumiem. 
Ko Tev šajā salīdzinoši īsajā laikā 
izdevies panākt?
Domāju, ka mans lielākais pienesums ir  
aktivitāte Saeimas Sociālo un darba lietu 
komisijas sēdēs, neērtu jautājumu uzdo-
šana, kuru dēļ bieži vien likumprojektu 
iesniedzēji  – parasti tās ir ministrijas – 
spiesti vairāk piestrādāt, lai attiecīgās nor-
mas uzlabotu. 
Mans sākotnējais mērķis, kura dēļ arī no-
lēmu iesaistīties politiskajā darbībā, bija  
palīdzēt bērniem, kuri saņem ārpusģime-

nes aprūpi, un aizstāvēt to tiesības. Pirms 
nonācu Saeimā, es kopā ar NVO norādīju 
uz klaju nevienlīdzību bērnu uzturlīdzekļu 
jautājumā. 
Arī nonākusi Saeimā, es uzrunāju koalīcijas 
partnerus un Ministru kabinetu, cenšoties 
panākt, lai aizbildnībā esošie bērni sa-
ņemtu tikpat, cik tie, kuri aug audžuģime-
nēs. Man ir prieks, ka pēc neatlaidīga darba 
no šā gada 1. jūlija aizbildnībā esošie bērni 
saņems 258 eiro, kas ir divas reizes vairāk, 
nekā tas bija iepriekš. Saprotu, ka tas nav 
pietiekami, un turpināšu cīnīties par šīs 
summas palielināšanu, tomēr tas ir panā-
kums – pirmais solis ir sperts.
Kaut arī bērnu adopcijas jautājums ir Cil-
vēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
kompetencē, es dedzīgi iestājos, lai bērni, 
kuri tiek neveiksmīgi adoptēti,  nenonāktu 
slēgta tipa iestādēs vai pāradopcijās, bet 
viņiem būtu iespēja atgriezties mājās. Re-
zultātā tapa izmaiņas – iecerēts trīs mē-
nešu laikā no grozījumu spēkā stāšanās 
brīža izveidot Ārvalstu adopcijas konsulta-
tīvo padomi. Ar grozījumiem Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā  plānots noteikt, ka 
likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā 
bērnu varēs adoptēt uz ārvalsti tad, ja šai 
valstij ir saistoša 1993. gada 29. maija Hā-
gas konvencija par bērnu aizsardzību un 
sadarbību starpvalstu adopcijas jautāju-
mos vai ja Latvija ar attiecīgo valsti ir noslē-
gusi divpusēju līgumu, kas nosaka tiesisko 
sadarbību adopcijas jomā. Tāpat tas būs 
iespējams, ja bāriņtiesa, kas lēmusi par 
ārpusģimenes aprūpi, saņemot Ārvalstu 

adopcijas konsultatīvās padomes  pozitīvu 
atzinumu, būs atzinusi, ka adopcija atbilst 
bērna labākajām interesēm. Ikvienam Lat-
vijā beidzot jāsaprot, ka tieši bērni ir Latvi-
jas lielākā bagātība. 
Daudz dzirdēts par to, ka Saeimā esi 
aizstāvējusi iedzīvotājus ar īpašām 
vajadzībām. Kas tieši šajā jomā panākts?
Svarīgi tas, ka pieņemtas izmaiņas Darba 
likumā, kuras vērstas uz to, lai iedrošinātu 
darba devējus pieņemt darbā cilvēkus 
ar īpašām vajadzībām. Esmu veicinājusi 
bērnu ar īpašām vajadzībām stāvokļa uz-
labošanos – tā rezultātā pagājušā gada 
beigās galīgajā lasījumā pieņēma  Invali-
ditātes likuma grozījumus, lai pilnveidotu 
asistenta pakalpojuma pieejamību per-
sonām ar invaliditāti, tostarp bērniem ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem. No 
nākamā gada jūlija tiks paplašināts asis-
tenta pakalpojuma klāsts arī bērniem ar 
invaliditāti. Tiem bērniem vecumā no pie-
ciem līdz 18 gadiem, kuriem nepieciešama 
palīdzība, lai pārvietotos ārpus mājokļa, bet 
kuriem nav vajadzīga īpaša kopšana un 
kuri pašvaldībā nesaņem asistenta pakal-
pojumu, būs pieejams valsts apmaksāts 
pavadoņa pakalpojums. Bērniem vecumā 
no pieciem līdz 18 gadiem, kuriem ir nepie-
ciešama īpaša kopšana, plānots nodroši-
nāt pašvaldības apmaksātu aprūpes pakal-
pojumu. Tiks vienkāršota šā pakalpojuma 
administrēšana. Asistentiem vairs nebūs 
sīki jāatskaitās sociālajam dienestam par 
pakalpojumu sniegšanu. Tā vietā asistents 
un pakalpojuma saņēmējs reizi mēnesī pa-

rakstīs pakalpojuma pieņemšanas–nodo-
šanas aktu. Asistenta pakalpojuma snie-
dzējiem paredzēts palielināt atalgojumu.
Tāpat  es iestājos par Kapseļu ielas bēr-
niem, lai viņi varētu palikt savā mājvietā, 
nevis tiktu izformēti pa citiem Rīgas soci-
ālās aprūpes centriem. Radās pamatotas 
aizdomas, ka Labklājības ministrija īpa-
šumu Kapseļu ielā vēlas atdot vai pārdot 
kādam citam īpašniekam. Rezultātā So-
ciālo darba lietu komisija Labklājības mi-
nistrijai uzdeva sniegt sīku informāciju par 
aprūpes centrā plānotajām reformām.
Kādas ir Tavas prioritātes šim gadam? 
Ļoti svarīgs jautājums, ko sākām risināt jau 
iepriekšējos gados un turpināsim arī šo-
gad, ir atbalsta sniegšana onkoloģiskajiem 
pacientiem un to ārstēšanas uzlabošana. 
Pēdējā gada laikā mūsu uzmanības lokā ir 
COVID pandēmija, tomēr onkoloģiskās sa-
slimšanas ir tikpat bīstamas un skar mūsu 
sabiedrību tikpat sāpīgi. Esmu izveidojusi 
Saeimas deputātu grupu onkoloģisko pa-
cientu atbalstam, un šogad  mēs budžetā 
izcīnījām papildus trīs miljonus eiro on-
koloģijas medikamentiem un ārstēšanai. 
Mūsu grupā darbojas gan deputāti, gan 
ārsti onkologi, gan onkoloģijas pacientu 
NVO. Notiek ļoti aktīvs darbs, lai Veselī-
bas ministrija onkoloģijas jomā strādātu 
sekmīgāk, lai onkoloģija būtu prioritāšu 
sarakstā un valsts šajā jomā nepaliktu bez 
plāna, kā tas ir šobrīd. Grupa “turēs roku uz 
pulsa” un neļaus Veselības ministrijai at-
slābt. Domāju, ka par mūsu  paveikto jūs 
dzirdēsiet vēl šogad. 
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Talsi
Ventspils

Rīga

Liepāja

Kuldīga

Saldus

Bauska

Aizkraukle

Tukums
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Jelgava
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Gulbene
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Ķekava
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Ādaži

Cēsis Balvi

Rēzekne

Daugavpils

Krāslava

ESAM IZAUGUŠI  LĪDZ 30 NODAĻĀM VISĀ LATVIJĀ
UN 1340 BIEDRIEM 

Vēlies uzzināt par mums vairāk? Vēlies pievienoties?
Raksti: kanceleja@konservativie.lv. • Meklē vairāk informācijas internetā: konservativie.lv
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