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Andris Sprūds:
Kas ir patiesā
drošība?

Antoņina
Ņenaševa:
Izglītība ir pase
uz nākotni

Kaspars
Briškens
MP amata kandidāts:
Skaidrīte Ābrama:

NĒ pērkamiem
politiķiem!

Krīze
jāpārliek

uz valdības pleciem

Leila Rasima:
Latgalei –
jaunu elpu!
LASI PROGRAMMU

Kaspars Briškens
"Es stingri iestājos par
to, ka krīzes smagumu
nekādā gadījumā
nedrīkst pārlikt uz
Latvijas cilvēku
pleciem, kā tas
bija iepriekš."

Vidusslāņa aizstāvis
ar attīstības vīziju Latvijai
“Latvija ir ierauta vēl nebijušā krīžu – pārtikas un energocenu, drošības un pandēmijas – virpulī. Valsts šo smagumu
nedrīkst kārtējo reizi novelt uz ģimeņu un mazāk turīgu
cilvēku pleciem, tā izraisot vēl dramatiskākas sekas nekā
pēc 2008. gada finanšu krīzes. Mums ir konkrēts plāns, kā
solidāri, visiem kopā, pārvarēt šīs grūtības un uzlikt Latviju
uz ilgtspējīgas attīstības sliedēm, kas beidzot ļaus tuvināties attīstītāko Eiropas valstu dzīves un konkurētspējas
līmenim,” ar šādu pārliecību PROGRESĪVIE līderis, ekonomists un pieredzējušais starptautisku uzņēmumu vadītājs
Kaspars Briškens piesaka savu kandidatūru Ministru
prezidenta amatam.
Kaspara Briškena vārds vismaz
pēdējos desmit gadus cieši saistās
ar starptautisko megaprojektu Rail
Baltica. Tieši pateicoties Kaspara
iniciatīvai un neatlaidībai, Rail Baltica
dzelzceļa koridorā tika iekļauta
lidosta Rīga, mūsu ekonomikai
papildu investīcijās piesaistot virs
500 miljoniem eiro. Arī politikas un
starptautisko attiecību virtuve
Kasparam nav sveša — darba gaitas
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viņš uzsāka Ārlietu ministrijā, tostarp
kā ekonomiskais un politiskais diplomāts Latvijas vēstniecībā Zviedrijā. Vēlāk ieņēma vadošus amatus Satiksmes
ministrijā, kur koordinēja arī NATO
piegādes uz Afganistānu. Progresīvajiem tuvā Ziemeļvalstu dimensija ir
klātesoša arī Kaspara izglītībā — viņš
ieguvis ekonomista izglītību Rīgas
Ekonomikas augstskolā un Stokholmas
Universitātē.

BIOGRĀFIJAS FAKTI
Izglītība: Stokholmas Universitāte,
Rīgas Ekonomikas augstskola,
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.
Darba pieredze: Viens no
Rail Baltica projekta līderiem
vairāk nekā 10 gadu garumā,
panācis lidostas Rīga iekļaušanu
trasējumā, nodrošinot Latvijai
vismaz 500 miljonus eiro papildu
investīcijas. Kā satiksmes ministra
padomnieks koordinējis NATO
piegādes Afganistānai. Pildījis
diplomātisko dienestu Ārlietu
ministrijā, tostarp Latvijas
vēstniecībā Zviedrijas Karalistē.

— Lielajā politikā Jūs ienākat
ar krīzes pārvarēšanas plānu un
Latvijas nākotnes attīstības vīziju. Kas
mudināja uz šādu soli?
Iemesli ir vairāki. Kā starptautisku
projektu un uzņēmumu vadītājam, man
aizvien biežāk nācās atsisties pret tiem
“stikla griestiem”, ko radījuši mūsu politiķi ar
savu tuvredzību un šauru interešu lobēšanu.
Redzu, kā tiek palaistas garām lieliskas
iespējas Latviju attīstīt kā modernu valsti

ar spēcīgu ekonomiku un beidzot izrauties
no Eiropas valstu reitingu pēdējām vietām.
Esmu radis visur tiekties pēc izcila rezultāta,
un tāpēc vienā brīdī rodas jautājums: vai
ir jēga turpināt kā profesionālim sisties
pret šiem stikla griestiem, vai arī doties,
kā to daudzi jau izdarījuši, profesionālā
emigrācijā, vairojot citu valstu labklājību?
— Un Jūs izvēlējāties palikt un
saknē mainīt šo situāciju?
Diplomātiskajā dienestā man bija iespēja
piecus gadus dzīvot un strādāt Zviedrijā.
Šajā laikā ieguvu daudz svarīgu atziņu,
kā veidot sabiedrību, kurā katrs cilvēks ir
vērtība. Man ir svarīgi dzīvot sabiedrībā, kas
nevienu nepamet nelaimē un ļauj katram
realizēt savu potenciālu. Šo īpašību lielā
mērā veidojuši arī apstākļi, kādos es uzaugu
deviņdesmito gadu trauksmainajā Latvijā.
Abi ar māsu uzaugām kopā ar mammu,
kurai nācās daudz strādāt, lai bērni būtu
paēduši un iegūtu labu izglītību. Dzīvojām
pieticīgos apstākļos dzīvoklī ar malkas
apkuri. Tāpēc es zinu, kā jūtas ģimenes,
kurām arī šodien nākas iztikt ar mazumiņu,
un vienlaikus kā ekonomists varu modelēt
iespējamos krīzes scenārijus. Un tāpēc
stingri iestājos par to, ka krīzes smagumu
nekādā gadījumā nedrīkst pārlikt uz Latvijas
cilvēku pleciem, kā tas bija iepriekš. Jo šāda
attieksme ne tikai vājinās mūsu ekonomiku,
bet vēl vairāk padziļinās iepriekšējo krīžu
radīto nevienlīdzības plaisu. To nedrīkst
pieļaut!
— Daudzi politiķi tā saka, bet
rezultāts visbiežāk ir pretējs
cerētajam. Kāpēc?

Līdz šim pie valdības galda ir sēdējuši
politiķi, kuri krīzēs izvēlas glābt bankas,
nevis cilvēkus, un tāpēc simtiem tūkstoši
bija spiesti Latviju pamest. Progresīvie
valdībā būs iedzīvotāju, vidusmēra ģimeņu,
mazāk aizsargātāko grupu aizstāvji. Mums
visiem kritiski svarīgi ir veidot bagātu Latviju,
un atslēga ir drosmīga, moderna industriālā
stratēģija!

Līdz šim pie valdības galda ir
sēdējuši politiķi, kuri krīzēs
izvēlas glābt bankas, nevis
cilvēkus, un tāpēc simtiem
tūkstoši bija spiesti Latviju
pamest. Progresīvie valdībā
būs iedzīvotāju, vidusmēra
ģimeņu, mazāk aizsargātāko
grupu aizstāvji. Mums visiem
kritiski svarīgi ir veidot
bagātu Latviju, un atslēga
ir drosmīga, moderna
industriālā stratēģija!
— Kāds ir Jūsu darbības plāns,
prioritātes?
Mums jāspēj pārvarēt pārtikas, mājokļu
un energocenu krīzi, nesamazinot Latvijas
vidusslāņa ģimeņu dzīves līmeni. Progresīvie
piedāvā plašu atbalstu, kam ir divi galvenie
mērķi — pasargāt ģimenes un noturēt
sabiedrības pirktspēju, lai izvairītos no
ekonomikas recesijas. Lai vecākiem nebūtu
jāizvēlas, vai bērnu sūtīt mūzikas skolā

Pa kreisi – Kaspars Briškens ar ģimeni.
Pa labi – Rail Baltica vizīte Madrides
dzelzceļa stacijā

vai tā vietā samaksāt apkures rēķinu. Mēs
nedrīkstam pieļaut, ka vidusslāņa dzīves
līmenis pēc krīzes ir sliktāks nekā šobrīd.
— Saņemot jaunos rēķinus, daudzi
jau tagad ir tuvu izmisumam…
Tāpēc ir vajadzīgs plašs atbalsts visiem
iedzīvotājiem, bet jo īpaši sabiedrības
neaizsargātākajām grupām, kam gaidāmā
krīze bez valsts atbalsta draudēs ar reālu
nabadzību. Tomēr būtu kļūdaini tikai “dzēst
ugunsgrēku”. Vairāk nekā jebkad, tieši šajā
laikā, nepieciešams uzsākt mērķtiecīgus
ilgtermiņa ieguldījumus kvalitatīvā izglītībā
un veselības aprūpē, pieejamos mājokļos.
Vienkārši sakot — mums ir vajadzīga
spēcīga ekonomika ar izcilu infrastruktūru,
kas cilvēkos radīs drošību par nākotni.
— Kur ņemsiet līdzekļus?
Nevienam nekas nav jāatņem, lai mēs
spētu sagādāt līdzekļus krīzes atbalstam.
Ministrijas ir radušas mūsu naudu tērēt
pat ļoti izšķērdīgi; piemēram, Zemkopības
ministrija par 2,5 miljoniem eiro vēlas
izbūvēt elektromobiļu uzlādes tīklu tikai
savu darbinieku vajadzībām! Vienlaikus
valsts sniedz 4500 eiro atbalstu elektoauto
iegādei, ko var atļauties tikai ļoti turīgi
cilvēki. Apturot šādu valsts līdzekļu
izšķērdēšanu, atbrīvotos miljoni.
Mēs atrodamies vienlaikus vairākās
— pārtikas, energocenu un drošības —
krīzēs, un tāpēc esam gatavi sabiedrībai
atklāti pateikt, ka Latvijai, visticamāk,
būs nepieciešams aizņemties. Tomēr
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satraukumam nav pamata. Latvijai — kā
eirozonas dalībvalstij — šobrīd ir pieejami
papildu finanšu līdzekļi par vēsturiski
zemākajām procentu likmēm. Mūsu
kredītreitings ir stabils un pozitīvs. Nav
šaubu, ka valstij aizņemties ir daudz lētāk,
nekā cilvēkam iet pēc ātrā kredīta, lai segtu
savus rēķinus!
— Tas tiesa, bet kā Latvija varētu
pelnīt?
Lai valsts beidzot sāktu pelnīt, jāsāk
mērķtiecīgi atbalstīt eksportspējīgos
ražotājus un pakalpojumu sniedzējus,
inovatīvus jaunuzņēmumus! Latvijai jāattīsta
jauni produkti un pakalpojumi, kas saistīti
ar nākotnes tehnoloģijām. Piemēram,
tādās jomās kā mākslīgais intelekts,
virtuālā realitāte, viedā mobilitāte, koksnes
izmantošana būvniecībā, zaļās tehnoloģijas.
Zaļais kurss var kļūt par Latvijas
nozīmīgāko attīstības instrumentu. Pārejot uz
atjaunīgo resursu izmantošanu eneģētikā,
mēs nevis sildītu svešas ekonomikas, bet
gan radītu izaugsmi un pievienoto vērtību
Latvijā. Tā ir iespēja investēt perspektīvās

enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijās,
veicināt energoefektivitāti, stimulēt gudrus
energotaupības ieradumus, kā arī aktīvi
sekmēt energokopienu attīstību pēc
labākajiem Skandināvijas paraugiem.

trīs gadu vecuma. Tikko biju iemācījies
staigāt, kā tēvs un vectēvs mani nolika
uz slidām. Domāju, ka, tieši pateicoties
hokejam, esmu izteikts komandas spēlētājs
un neatlaidīgs cīnītājs līdz uzvarai. Patīk
labs kino un rokmūzika. Jau gandrīz 20
gadus aizrautīgi lasu speciālo literatūru
par ekonomikas attīstību. Man patīk iepazīt
pasauli, bet, lai kur aizceļotu, nespēju nolikt
malā savu pētnieka dabu, vienmēr cenšos
iepazīt, kā attiecīgā valsts veido ekonomiku,
kā dzīvo cilvēki un kas ir tās veiksmju vai
neveiksmju iemesli.
— Tiem, kas vēl domā — vai
piedalīties vēlēšanās, ko Jūs sakāt?
Krievijas karš Ukrainā ir skarbs
atgādinājums, ka brīvība un demokrātija nav
pašsaprotamas un tās jāsargā.
1. oktobrī Latvijas cilvēkiem ir iespēja atdot
savu balsi par tiem, kas gatavi aizstāvēt
nākotni! Lai cik sarežģīti apstākļi būtu
šobrīd, esmu pārliecināts, ka Latvijai ir visi
priekšnoteikumi, lai mēs beidzot sāktu
tuvināties attīstītākajām Eiropas valstīm, kur
katrs cilvēks ir vērtība!

Lai cik sarežģīti apstākļi ir
šobrīd, esmu pārliecināts,
ka Latvijai ir visi priekšnoteikumi, lai mēs beidzot sāktu
tuvināties attīstītākajām
Eiropas valstīm, kur katrs
cilvēks ir vērtība!
— Ko Kaspars Briškens dara brīvajā
laikā?
Esmu jaunais tētis. Tikko nosvinējām
dēliņa pirmo dzimšanas dienu. Abi ar
sievu cenšamies dēlam veidot izzinošu un
rotaļīgu dzīves telpu, priecājamies par viņa
panākumiem peldēšanas un muzikālās
nodarbībās. Vienlaikus mana mūža lielākā
kaislība ir hokejs, ar ko nodarbojos jau kopš

Ceļā uz energoneatkarību
Atis Švinka
Šī brīža energoresursu krīze
atklāj, ka Latvija ilgstoši nav
pildījusi savus mājasdarbus
enerģētiskās neatkarības un
drošuma jomā, paļaujoties uz
Krievijas fosilo kurināmo piegādēm. Eiropas Savienībā (ES) saules enerģijas ražošanā esam
pēdējā vietā gan kopumā, gan rēķinot uz vienu iedzīvotāju.
Patlaban situāciju var raksturot kā katastrofālu salīdzinājumā ar kaimiņiem (sk. grafiku).
Progresīvie piedāvā ieviest plašu atbalsta programmu, lai attīstītu
“četru stihiju” atjaunīgos energoavotus. Pirmkārt, gaiss – vēja
enerģija, vēja turbīnas un vēja parki, kombinācijā ar iespējām attīstīt
ūdeņraža enerģētiku. Otrkārt, uguns – saules enerģija. Treškārt,
ūdens – hidroenerģija.
Pateicoties vēsturiskai situācijai, hidroresursi Latvijā ir pietiekamā
daudzumā, bet diemžēl tie ir ļoti sezonāli. Ceturtkārt un noslēdzot,
zeme – ģeotermālā enerģija un biomasa, ar kurām varam sevi
apgādāt jau tuvākajā laikā.
4 P R O GRE SĪVI E

Šiem projektiem tiks paredzētas būtiskas investīcijas arī no ES.
Latvija var veikt pagriezienu savā industriālajā politikā, pasakot
vietējiem uzņēmējiem: plānojiet un attīstiet saules paneļu ražošanas
uzņēmumus, valdība jūs atbalstīs! Tādējādi gan iegūsim energoneatkarību, gan attīstīsim vietējo ekonomiku!

Saules enerģijas ražošana, MW
Saules Enerģijas ražošana PV Eiropas Savienībā, MW (2021)
Salīdzinājums starp Igauniju, Lietuvu un Latviju

Igaunija: 414
10. vieta ES

Lietuva: 338
22. vieta ES

Latvija: 8
Pēdējā vieta ES
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Maksimālais
neapliekamais minimums

PVN samazinājums pārtikai

Koksnes kurināmais

Malkas apkure

Individuāliem dabasgāzes
lietotājiem

Centralizētā siltumapgāde

Elektroenerģija

Nav paredzēts.
Nav paredzēts.

Celt neapliekamo minimumu līdz 800 eiro.

Piemērs: 750 eiro (bruto); uz rokas: papildus aptuveni 33 eiro.

ar mērķi bremzēt cenu kāpumu.

(bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu). Piemērs: Ja 1 t maksā 403,2 eiro (360+PVN), tad
saņemsiet 30 eiro atbalstu. Kompensācijas pieprasījums iesniedzams pašvaldībā.

5% PVN Latvijai raksturīgai graudu pārtikai

1 tonnas būtu 43,2 eiro (12% PVN apjoms). Samazinātas administrēšanas izmaksas, birokrātiskās procedūras.

Granulām un briketēm sedz 50% no izmaksām, kas pārsniegs 300 eiro/t

0% PVN koksnes kurināmajam. Tūlītējs ietaupījums no

15 eiro/ber.m3). Vienai mājsaimniecībai paredzētais maksimālais patēriņa apjoms —
35 ber.m3. Par malku, kas iegādāta līdz 31.08.22. (ja nav čeka) pieejams vienreizējs
atbalsts 60 eiro apmērā. Pašvaldībā jāaizpilda pieteikums atbalsta saņemšanai.

Sedz 50% no cenas daļas, kas pārsniedz 40 eiro/ber.m3 (bet ne vairāk kā

100 EUR vaučeris katrai mājsaimniecībai,

kas reģistrējusi savu malkas krāsni.

(ja mēneša patēriņš pārsniedz 221 KWh jeb 21 m3).
Ir noteikti kompensācijas griesti.

Sedz 50% sadārdzinājuma, salīdzinot ar pagājušā gada tarifu

Sedz 70% sadārdzinājuma, salīdzinot ar pagājušā gada

tarifu. Nepiedāvājot 100% kompensāciju, mērķis ir motivēt izmantot
citus apkures veidus. Nav kompensācijas griestu.

Sedz pusi no izmaksu pieauguma virs 68 EUR/MWh.

Sedz visas izmaksas virs 68 EUR/MWh.

Jebkurai mājsaimniecībai pirmās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši
elektroenerģijas tirgotāja tarifam.
50% kompensācija attiecas uz patēriņu virs 500 kWh.
Ir noteikti kompensācijas griesti.

Atbalsts tikai tiem, kuri elektrību izmanto apkurē.

Atbalsts visiem ar mērķi taupīt! Divi tarifi:

1) 2021. gada vidējais tarifs patēriņam līdz 175 KWh;
2) aktuālais tirgus tarifs patēriņam virs 175 KWh.
Šādi tiks nodrošināta progresivitāte un motivācija taupīt.
Apkurei ar siltumsūkni tiek piemērots pirmais tarifs.

Šībrīža valdības piedāvājums

Progresīvo piedāvājums

Progresīvo piedāvājums krīzes pārvarēšanai

Antoņina Ņenaševa

BIOGRĀFIJAS FAKTI
Rīgas domes deputāte,
Izglītības, kultūras un
sporta komitejas locekle un
Pilsētas īpašuma komitejas
priekšsēdētāja vietniece.
Pēc maģistra grāda iegūšanas
Londonas Ekonomikas un
politikas zinātnes skolā
Antoņina vairāk nekā 10
gadus strādājusi izglītības
jomā, pasniegusi politoloģiju
Rīgas Stradiņa universitātē,
kā arī vadījusi pedagogu
profesionālās pilnveides
kursus.

"Jāsaprot, ka vienota
izglītība latviešu valodā,
jau sākot no pusotra
gada vecuma, ir vēl
viens mūsu sabiedrības
drošības garants."

Izglītība ir pase uz nākotni
Antoņina Neņaševa ar darbiem pierādījusi, ka ir politiķe,
kura tiešām pilda savus solījumus. Būdama Rīgas domes
deputāte, pat krīzes situācijā viņa ir panākusi, ka rindas
bērnudārzos ir samazinātas uz vairāk nekā pusi, pedagogi
saņem lielāku atbalstu. Ar pārliecību, ka tieši izglītība
ir sabiedrības drošības garants, viņa izvirza savu
kandidatūru izglītības un zinātnes ministra amatam.
Rīgas domes deputātes darbā
Antoņina Ņenaševa ir guvusi vērtīgu
politisko rūdījumu: “Laikā, kad pārklājas vairākas krīzes un ir skaidrs, ka
naudas visam nepietiks, esmu pārliecinājusies, cik ļoti svarīgi ir koncentrēties uz galveno. Mūsu prioritāte ir sociālā un izglītības sfēra. Rīgā savedām
kārtībā desmitiem bērnudārzu, kas
nebija pieredzējuši atjaunošanu teju 30
gadus. Turklāt izdarījām to radoši, ātri
un lēti — nevis ceļot jaunas, dārgas
būves, bet gan atjaunojot jau esošās
pašvaldības ēkas.
— PROGRESĪVIE uzsvars — ieguldīt
cilvēkos. Kā tas izpaužas RD darbā?
Par spīti pandēmijas un kara izraisītajām
krīzēm un arī tam, ka kopumā naudas ir
mazāk, Rīgā mums izdevās būtiski palielināt
gan sociālo, gan izglītības budžetu, kas
vistiešāk sasniedz iedzīvotājus. Šādi mēs
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raugāmies arī valsts mērogā: cilvēkos
ieguldītā nauda atgriežas budžetā, un līdz
ar to mēs nevis tērējam, bet pat ietaupām.
Sociālajā jomā strādājošiem palielināts
atalgojums vidēji 300 eiro apmērā, Rīgā ir
atvērti divi jauni bērnudārzi, vēl 340 bērniem
rasta iespēja apmeklēt bērnudārzu.
— Energokrīze un mācību iestādes,
ko piedāvājat?
Mums ir izdevies Rīgā laicīgi sagatavoties krīzei, lai pēc iespējas lietderīgāk
izmantotu esošo naudu un novirzītu to
nākamās apkures sezonas atbalstam.
Piemēram, ieviešot energopārvaldības
sistēmu mūsu skolās un bērnudārzos. Tas
ļaus jau šogad ietaupīt pat 9 miljonus eiro
iedzīvotāju naudas!
— Kā jums izdevās tik ātri reaģēt
uz ukraiņu bēgļu krīzi, atverot speciālu
centru Rīgā?
Pirmkārt, paldies visiem brīvprātīgajiem,
bez kuriem tas nebūtu iespējams. Šajā

centrā palīdzību ir saņēmuši vairāk nekā
30 000 ukraiņu bēgļu. Jāpiebilst, ka tas
izdevās, pateicoties arī labas pārvaldības
praksei, ko paspējām ieviest Rīgas domes
darbā. Arī šo pieredzi mēs vēlamies ieviest
Saeimas darbā, jo patlaban ir skaidrs, ka no
ekonomiskās krīzes neizbēgt, un iedzīvotāji no politiķiem gaida ātru un adekvātu
reakciju.
— Pāreja uz izglītību latviešu valodā, maigi izsakoties, nebūs viegla.
Jāsaprot, ka vienota izglītība latviešu
valodā, jau sākot no pusotra gada vecuma,
ir vēl viens mūsu sabiedrības drošības
garants. Valstij ir lieliska iespēja savlaicīgi
— jau pirmsskolā novērst nevienlīdzību un
aizstāvēt mūsu nākotni.
— Kādi izaicinājumi ir šajā reformā?
Lielajām pārmaiņām izglītībā jānāk ar
skaidru un savlaicīgu valsts atbalstu un
finansējumu. Paraudzīsimies, kā veicas ar
nozīmīgo izglītības satura reformu Skola
2030 un bērnu ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējā un pirmsskolas izglītībā.
Abas reformas tiek veiktas bez atbilstoša
valsts nodrošinājuma, pārslogojot izdegušos
skolu direktorus, skolotājus un vecākus. Gan
attālinātās mācības pandēmijas apstākļos,
gan sociālā krīze saistībā ar Ukrainas
kara bēgļu integrāciju skaidri parādīja, cik
ievainojama ir mūsu izglītības sistēma.

— Kā šajos apstākļos Jūs rīkotos kā
izglītības un zinātnes ministre?
Īstenojot reformas, valstij ir jāiegulda
līdzekļi pedagogu apmācībā, jāveicina skolu
dialogs ar vecākiem, arī agrāko “latviešu”
un “mazākumtautību” skolu un skolotāju
sadarbība. Pašvaldībām, bērnudārziem
un skolām ir savlaicīgi jāsaņem pārejas
procesa vadlīnījas un finansējums. Šobrīd
nesamērīgi liela izmaksu daļa tiek novelta
uz pašvaldībām, kam šoziem būs daudzas
citas rūpes — jāpiešķir apjomīgi līdzekļi
enerģētikas krīzes novēršanai un trūcīgāko
sabiedrības grupu glābšanai. Tas palielina
risku, ka izglītības reformas rezultāts var
nebūt kvalitatīvs. Mums ir jādara viss, lai
skolēnu vecāki Zolitūdē, Rēzeknē vai Talsos
sūtītu bērnu tuvākajā izglītības iestādē, nevis
vadītos pēc skolas valodas statusa.
— Līdzekļu trūkums izglītībai ir kā
apburtais loks. Kāda ir izeja?
Izglītībai ir jābūt prioritātei, nevis tikai
solījumam, kad, atverot budžeta “ekseļa”
tabulu, atkal tiek jautāts: kam tad atņemt, lai
iedotu izglītībai? Un ko esam ieguvuši?

Antoņina Ņenaševa kopā ar meitām
Anastasiju un Miju

Divdesmit gadus pedagogi saņem neadekvātu atalgojumu, vēl joprojām trūkst atbalsta
jaunā satura ieviešanā, krītas eksāmenu
rezultāti un izglītības kvalitāte.
— Pirms katra mācību gada vecāki
mēģina bērnus iedabūt labākās skolās.
Progresīva izglītības pieeja paredz —
tava tuvākā skola ir arī labākā skola. Bērnu
izglītības iespējas nedrīkst būt atkarīgas
no vecāku pārticības pakāpes vai spējas
apmaksāt privātskolotājus. Saeimas lēmums
par obligāto privātskolu finansēšanu ir
kliedzošs solis pretī vēl izteiktākai nevienlīdzībai. Laikā, kad pašvaldību un valsts
skolām ilgtermiņā katastrofāli trūkst nau-

das, šāds lēmums neapšaubāmi novedīs pie
vēl zemākas mācību kvalitātes pašvaldību
skolās un līdz ar to — arī lielākas iedzīvotāju
segregācijas.
Izglītota sabiedrība ir mūsu labklājības,
izaugsmes un drošības pamats, un šie
pamati jāsāk būvēt jau pirmskolas līmenī! Tā
mēs aizstāvēsim savu nākotni!
Bez Antoņinas
Ņenaševas Rīgā
nebūtu panāktas
pozitīvas pārmaiņas un principiāli
godīgāka pārvaldība. Tam skaidrs
Mārtiņš Staķis,
apliecinājums ir
ietaupītā rīdzinieku RD priekšsēdētājs
nauda — vairāk
nekā 20 miljoni eiro tikai “Rīgas satiksmē”
un “Rīgas namu pārvaldniekā”. Antoņinas
galvenie sasniegumi saistās ar izglītības
pieejamību, ko kopā strauji uzlabojam,
atjaunojot un pārbūvējot Rīgas bērnudārzus un skolas.

darbi Rīgas domē!
Edmunds
Cepurītis

Rīgas domes deputāts,
Mājokļu un vides
komitejas vadītājs

Mairita
Lūse

Rīgas domes deputāte,
biedrības Zero Waste Latvija
dibinātāja

1. Pašvaldības uzņēmumā “Rīgas meži” pārtrauktas
shēmas ar kokmateriāliem, medību nomas līgumiem un
fiktīvo nodarbinātību. Pret valdes locekļiem Tauriņu un
Buškevicu uzsākti kriminālprocesi par zaudējumu piedziņu.
Pierīgas mežos būtiski samazinātas kailciršu platības.

4. Šķiro lētāk. 2021. gadā, pateicoties atkritumu šķirošanai,
rīdzinieku maciņos ietaupīti 9,5 milj. eiro. Kopumā atkritumu šķirošanas apjoms palielināts no 19% līdz gandrīz 30%.
Apturēta iecere piešķirt AS “Tīrīga” monopoltiesības uz
20 gadiem atkritumu izvešanai Rīgā.

2. Energoefektivitāte. Jau šajā apkures sezonā plānots
10–15% energopatēriņa samazinājums pašvaldības ēkās,
ilgtermiņā ietaupījumiem sasniedzot pat 25%.

5. Atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
un viņu ģimenēm: piešķirti papildu līdzekļi 700 000 eiro, kas
ļauj vecākiem-aprūpētājiem atgriezties sadzīvē un darbā.

3. Mazāki komunālo pakalpojumu rēķini. Pateicoties
labākai pārvaldībai, pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ēkās 70% klientu ir samazināta apsaimniekošanas
maksa, veidojot kopējo ietaupījumu 1,6 milj. eiro gadā.

6. Kvalitatīva un pieejama aprūpe mājās! Darbinieki
sociālajā jomā ir vissvarīgākais, tādēļ aprūpētāju algām
papildus piešķirti 5 milj. eiro un sociālās jomas darbiniekiem
alga vidēji palielināta par 300 eiro.
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Andris Sprūds
"Runājot par valsts
drošību, mēs uzsveram
ārējo drošību un valsts
aizsardzību, taču tikpat
svarīga ir sabiedrības
emocionālā drošība."
Andris Sprūds (no kreisās) kopā ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu

Kas ir patiesa drošība

“Pašlaik, dzīvojot nedrošības laikmetā, protams, ir jāpalielina valsts aizsardzības budžets, tomēr rūpes par sabiedrību nedrīkst atvirzīt otrajā plānā. Jo Latvijas drošībai tikpat
svarīga ir cilvēku griba aizstāvēt savu valsti,” saka Andris
Sprūds, starptautiskās drošības un ārlietu eksperts, profesors, PROGRESĪVIE aizsardzības ministra amata kandidāts.
Patlaban, kad kara šausmas Ukrainā
kļuvušas par ikdienu un pasaulē valda
neziņa par nākotni, Andris Sprūds ir
kļuvis par uzticības personu. Plašās
vēstures zināšanas, politisko procesu,
Latvijas un starptautisko politisko
aizkulišu izpratne viņu ierindo starp
vadošajiem ekspertiem.
“Runājot par valsts drošību, mēs
uzsveram ārējo drošību un valsts
aizsardzību, taču tikpat svarīga ir
sabiedrības emocionālā drošība. Ja
cilvēks zina, ka valsts par viņu rūpējas,
viņš ir drošs par sevi, par savu bērnu
nākotni, veselību, izglītību, labklājību
un brīvību — arī brīvību no bailēm un
trūkuma. Krīzes situācijā sabiedrības
noskaņojums var būt izšķirošs.”
— Lūdzu, pamatojiet savu domu ar
piemēriem!
Zināmu mācību mēs gūstam no savas
kolektīvās pieredzes. Es pats 1991. gadā Rīgā,
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kārtības sargu vienībā, biju uz barikādēm —
sargāju radiomāju Doma laukumā. Pirmās
stundas bija vissatraucošākās, jo nezini,
kas tevi īsti sagaida. Arī 19. augustā, kad
Maskavā notika pučs, bija līdzīgi — notikumi
attīstījās tik strauji, ka mēs pat nepaspējām
īsti noreaģēt. Krīzes situācijā tieši pirmās
stundas un sabiedrības noskaņojums var
būt izšķirošs.
— Cik labi esam sagatavojušies, ja
iestātos līdzīga krīze?
Neziņa būtu liela, ko katram darīt.
Tieši civilajā aizsardzībā ir daudz darāmā,
organizējot sadarbību aizsardzības, iekšlietu
un pašvaldību līmenī. Pašlaik izskatās, ka
komunikācija ir vājākais posms: mēs esam
kļuvuši tik atkarīgi no tehnoloģijām, bet
informācija jāsaņem arī tad, ja saziņas iespējas ir ierobežotas. Mūsu 72 stundu plāns
nav slikts, tomēr man nav skaidrs, kur es
varētu saņemt ieroci, — jo es noteikti atkal
ņemtu rokās ieroci, lai aizstāvētu savu valsti.

— Sabiedrībā noris karstas diskusijas par valsts aizsardzības dienestu.
Kāds ir Progresīvo skatījums?
Ir jāatrod līdzsvars starp valsts drošību,
gatavību investēt pašiem (jo nevar gaidīt,
ka tikai citi par mums parūpēsies) un visa
pakārtošanu tikai militārajām vajadzībām.
Progresīvo uzsvari ir šādi: sabiedrības
iesaiste, brīvprātības veicināšana, izvēles
iespēja, investīcijas jauniešos, dzimumlīdztiesība. Protams, vienmēr pieļaujami
izņēmumi un dažāda veida alternatīvais
dienests. Mūsu piedāvājums: atbalstīt
studējošos, apmaksājot vienu mācību gadu.
Savukārt uzskatu, ka piedāvātā studentu
militārā sagatavošana augstskolās nebūtu
pilnvērtīga, jo traucētu studiju procesam.
— Uz ko Jūs šajā kontekstā vērstu
īpašu uzmanību?
Noteikti jāveicina brīvprātība — militārajā dienestā tiek iesaukts tikai noteikts
skaits cilvēku, kuri nodrošina nepieciešamās rezerves. Kā liecina citu valstu
pieredze, militārais dienests ir arī viens no
efektīvākajiem instrumentiem sabiedrības
integrācijā un patriotiskajā audzināšanā. To
nav iespējams panākt ar valsts lēmumiem
vai pavēli, patriotisms — tā ir ļoti personīga
attieksme un vienas no cēlākajām cilvēka
jūtām, kas jāizkopj.

Jaunie profesionāļi cīņā pret korupciju
Liene Gātere
Pretkorupcijas organizācijas “Sabiedrība par atklātību – Delna” vadītāja
(2017–2020).
Novērsa, iespējams, negodprātīgu līdzekļu izlietojumu
gandrīz 100 miljonu eiro
apmērā “Rīgas satiksmes”
iepirkumos. Panāca 13.
Saeimas darba grupas
izveidi lobēšanas atklātības
likumprojekta izstrādei. Veicināja lielāku atklātību par
patiesā labuma guvējiem,
uzsāka līdzdalīgās budžeta
veidošanas pilotprojektu
Latvijas skolās. Ievēlēta par
Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja Sabied-

Zvērināts advokāts,
partijas „Mēs – Talsiem
un novadam” valdes
priekšsēdētājs, Talsu novada domes deputāts un
bijušais priekšsēdētājs
(2017–2018). Autors rakstiem izdevumā "Jurista
vārds" un portālā "Delfi".
2021. gada februārī kandiriski konsultatīvās padomes dējis uz Tiesībsarga amatu,
priekšsēdētāju (2018–2020). Saeimas balsojumā saņemot
Strādājusi sieviešu un bērnu 15 deputātu atbalstu. Kā
tiesību organizācijā “Centrs jurists vairāk nekā 15 gadus
MARTA” (2012–2016), panākot ar panākumiem strādājis
Krimināllikumā noilguma
vairākos privātos uzņēmubūtisku pagarinājumu
mos un amatos pašvaldībā.
seksuālas vardarbības
Sagatavojis konstitucionālās
gadījumos.
sūdzības Satversmes tiesai

Miroslavs Kodis

Divos gados galvaspilsētā
panācis vairākus drošības
uzlabojumus vismazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes

par aptieku monopolu un
politisko partiju finansēšanu
(tiesas sēde nozīmēta šā
gada oktobrī).
Talsu novada domes vēlēšanās 2017. un 2021. gadā vēlētāji viņam piešķīra vairāk
plusu nekā pārējo sarakstu
kandidātiem.

Māris Mičerevskis
Vēsturnieks, grāmatu
autors, Rīgas domes
(2017–2020) un Saeimas
deputāts (2021–2022).

Rīgas domes deputāts
un Latvijas televīzijas
žurnālists.
Gandrīz 12 gadus strādājis
LTV Ziņu dienestā. Veidojis
dažādas tematiskas reportāžas, tostarp par politiku,
korupcijas apkarošanu un
cilvēktiesībām. Dzimis un
bērnību pavadījis Liepājā.
Patlaban ir Rīgas domes
deputāts, darbojas transporta, drošības un korupcijas
apkarošanas jomās.

Edgars Zelderis

dalībniekiem – gājējiem un
velosipēdistiem. Atbalstījis
jaunu gājēju pāreju un
velojoslu izveidi, aktualizējis
jautājumu par mikromobilitātes rīku, piemēram, elektrisko skrejriteņu, kontroles
nepieciešamību.

Lai novērstu nesaimniecisku naudas izlietojumu 134
tūkstošu eiro apmērā, Rīgas
domē apturējis instalācijas izbūves projektu ozolu
alejā pie Nacionālā teātra.
Palīdzējis apturēt 11 miljonus vērtu IT iepirkumu, kur
pretendents bija saistīts ar
tā brīža Rīgas domes vadību.
Panācis algas pielikumu
pašvaldības policijas darbiniekiem. Cēlis trauksmi par
partijas Latvijas Attīstībai
nelikumīgu finansējumu un

tā brīža ministra Jura Pūces
nelikumīgi iegūtu autostāvvietas caurlaidi, panākot
ministra demisiju. Ieņēmis
stingru nostāju pret partiju
apvienības Attīstībai/PAR!
atbalstu azartspēļu biznesam galvaspilsētā.
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Ervins Labanovskis
"Esmu viens no
partijas PROGRESĪVIE
dibinātājiem, un man ir
prieks, ka mūsu idejas
gūst aizvien lielāku
atsaucību."

Reāli darbi

labākai Latvijai
“Nekad neesmu uzskatījis, ka pārticību sabiedrībai atnesīs
kāds cits. Katram pašam ir roka jāpieliek, lai mēs kļūtu
drošāki, stiprāki un turīgāki,” ar šādu pārliecību uz Saeimu
dodas Ervins Labanovskis. Uzņēmējam un Smiltenes
novada domes deputātam kabatā jau konkrētu darbu
saraksts: mazās uzņēmējdarbības veicināšana, mājokļu
fonda attīstīšana reģionos un ceļu atjaunošana.
Ervins Labanovskis, kura radītie
bērzu sulas produkti “Birzī” ir pieprasīti ne tikai Latvijā, bet arī daudzās
pasaules valstīs, pirms vairākiem
gadiem no Rīgas pārcēlās uz Raunu.
Te skaistās lauku mājās aug trīs bērni,
veiksmīgi darbojas sulu ražotne. Bet
tieši šeit, ikdienā risinot novadnieku
problēmas kā Smiltenes novada deputātam, viņš atdūries pret to robežu, kad
pašvaldības iespējas un rokas ir par
īsu, lai panāktu būtiskas pārmaiņas:
“Tieši šeit es praksē piedzīvoju un
saprotu, kāds valsts atbalsts uzņēmējiem un reģioniem ir vajadzīgs un kas ir
darbības imitācija. Piemēram, uzņēmēji
reģionos nevar piesaistīt darbaspēku,
jo trūkst mājokļu. Jaunas ģimenes vai
seniori nevar izbaudīt mazpilsētas mieru un šarmu, jo nav kur dzīvot. Rezultātā reģioni zaudē cilvēkus, jo labāka
dzīve tiek meklēta Rīgā vai ārzemēs.”
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— Kāpēc nav virzības šajā jautājumā?
Mājokļu trūkums Latvijā ir plaša problēma. Manuprāt, mūsu valstī pārdomāta
mājokļu politika nav attīstīta jau vairākas
desmitgades. Esam cerējuši, ka tirgus var
risināt mājokļu jautājumu, bet reģionos redzam — tas nestrādā. Būvniekiem izdevīgāk
ir attīstīt īpašumus Rīgā, nevis reģionos. Ne
vienmēr viegli ir saņemt banku kredītus.
Tāpēc mūsu dzīvojamās mājas noveco, taču
jaunas nerodas.
— Kāds ir Progresīvo piedāvājums?
Pirmkārt, Latvijā ir jāizveido apjomīgs
mājokļu fonds, lai līdzfinansētu pašvaldības
tieši īres mājokļu celtniecībā. Šis risinājums veicinātu iedzīvotāju mobilitāti un
darba iespējas, vienlaikus mazinot reģionu
nevienlīdzību. Otrkārt, ir jāizmanto attīstības bankas iespējas, lai palīdzētu kreditēt
mājokļu iegādi ģimenēm gadījumos, kad
privātās bankas atsaka kredītus reģionos.
Un, protams, jāpilnveido un jāsiltina jau

esošās ēkas, lai enerģijas izmaksas samazinātos jau nākamajās sezonās.
— Otra jūsu sāpe — reģionu ceļi. Vai
tā tomēr nav pašvaldību tēma?
Ir un nav. Daļa no ceļiem ir pašvaldības
pārraudzībā, bet daļa valsts. Piemēram,
ceļš Rauna–Valmiera ir ļoti būtisks Raunas
attīstībai, bet tas ir valsts pārziņā. Tikai
valsts var to uzlabot asfaltējot, lai nokļūšana Vidzemes ekonomiskajā centrā
no dzīvošanai ļoti jaukās Raunas būtu 20
minūšu brauciens. Ceļi vispār ir reģionu
problēma Nr. 1. Manuprāt, būtu jāmaina
pieeja ceļu izveidē. Saprotams, ka iedzīvotāju blīvums un ceļu daudzums ir sāpīgi
neproporcionāls mūsu valstī. Viens no ilgtermiņa risinājumiem būtu veidot šaurākus
ceļus, bet uzturēt tos labākā kārtībā.
— Kādas kvalitātes nepieciešamas
mūsdienīgam politiķim?
Varu runāt par sevi — mana personīgā
pieredze valsts pārvaldē, politikā un uzņēmējdarbībā ļauj gan izprast lietu būtību kā
uzņēmējam, gan saprast valsts pārvaldes
birokrātisko pusi, kas arī ir svarīgi, lai kopīgi
nonāktu pie konkrēta risinājuma. Visu dzīvi
esmu uzskatījis, ka mūsu katra pienākums ir darīt visu iespējamo, lai Latvija
mums ir labākā vieta pasaulē, kur gribam
dzīvot, strādāt, realizēt savas idejas un būt
laimīgiem.

Jana Simanovska
“Cilvēkus satrauc pārtikas
krīze, kara raisītais kurināmā
un elektrības cenu kāpums.
Kā sevi pabarosim, kā sasildīsim mājokli? Uzskatu, ka
Latvija pati var saražot sev
pārtiku, tāpat arī elektrību
un kurināmo. Mums ir savi
resursi, un, saimniekojot
gudri, mēs varam labāk
pārvarēt krīzi!” ir pārliecināta vides eksperte Jana
Simanovska, PROGRESĪVIE
kandidāte zemkopības
ministra amatam.
“Sistēma, ko radījuši līdzšinējie politiķi, nestrādā sabiedrības labā. Latvija
katru gadu subsīdijās lauksaimniekiem
izdala 400 miljonus eiro — to mērķis
ir nodrošināt mūs ar pārtiku, tīru vidi
laukos un darbavietas. Bet kas notiek?
Lauvas tiesu subsīdiju saņem lielākie un spēcīgākie, kas ražo graudus
un rapsi ne jau vietējam tirgum, bet
eksportam. Tikmēr medus, ko bites vāc
pilsētā, ir tīrāks nekā laukos, kur to
piesārņo pesticīdi.
— Kā minētais iespaidos sabiedrību
jau tuvākajā nākotnē?
Līdzšinējā sistēma ir veicinājusi kviešu
un rapša audzēšanu eksportam lielsaimniecībās; tās ir vidi ļoti piesārņojošas
kultūras. To audzēšanai un apstrādei vajag
intensīvu tehniku, bet maz darbaroku, tālab
jaunas darbavietas netiek radītas. Cilvēki ir
spiesti laukus pamest. Tāpat arī mūsu upju
stāvoklis ir pasliktinājies piesārņojuma dēļ.
It kā esam “zaļa valsts”, bet eksperti saka,
ka mūsu upju stāvoklis ir sliktāks nekā
vidēji Eiropā. Neraugoties uz ievērojamām
subsīdijām, lauksaimniecības pienesums
ekonomikā ir salīdzinoši neliels — kopā ar
mežsaimniecību tikai 4,6% no iekšzemes
kopprodukta.

Vides eksperte,
ijas kandidāte
Progresīvo part
istra amatam
zemkopības min

Savu kartupeli nedzird
— Vai šo gadiem iestrādāto sistēmu
ir iespējams mainīt?
Jā! Subsīdijas ir jādala gudri — sabiedrības labumam, lai mums ir savs tepat
audzēts kartupelis galdā, vietējie sezonas
dārzeņi un augļi un zivīm upēs ir ko elpot.
Tātad nauda vairāk jāvirza tām kultūrām,
kas ir svarīgas mūsu iekšējam tirgum, un
arī prasot, lai saimniekošana samazina piesārņojumu. Starp citu, upēm lielu problēmu
rada tieši minerālmēslu izmantošana lauksaimniecībā. Turklāt šajā ziņā esam atkarīgi
no mums nedraudzīgām minerālmēslu eksportētājvalstīm — Baltkrievijas un Krievijas.
It kā esam neatkarīgi, bet saimniekojam kā
padomju saimniecības.
— Lielajiem lauksaimniekiem droši
vien būs savi pretargumenti?
Runājot ar zemniekiem, bieži dzirdu, ka
bez minerālmēsliem un pesticīdiem izaudzēt
nevarot. Vai tā ir taisnība? Nē, jautājums ir
par zināšanām! Mums ir lielisks resurss —
Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar
daudziem institūtiem, un mums daudz vairāk
ir jāiegulda pētniecībā, attīstot videi draudzīgas lauksaimniecības metodes, kas sniegtu
gan konkurētspēju, gan mazinātu atkarību
no ārējiem resursiem, ļaujot samazināt

piesārņojumu.
— Šobrīd pasaulē aug pieprasījums
pēc bioloģiskās pārtikas, ko mēs varētu
piedāvāt?
Bioekonomika ar augstu pievienoto
vērtību ir mūsu zelta ādere! Pasaulē aug
pieprasījums pēc bioloģiskajās saimniecībās
ražotiem produktiem! Un mēs šajā jomā
varam kļūt par līderi Eiropā līdzīgi tam, kā
savulaik bijām bekona un sviesta ražotāju
lielvalsts. Attīstot bioekonomiku, produktu
pārstrādi, ieguldot kooperatīvos, tā ļaujot
arī mazajiem un vidējiem zemniekiem būt
konkurētspējīgiem gan Eiropas tirgū, gan
mūsu pašvaldību iepirkumos.
— Vieni par zaļo kursu ir stāvā sajūsmā, citi saka — ir krīze, pagaidām
atliekam!
Mums ir jāskatās uz Eiropas zaļo kursu
kā izdevību, gudri izmantojot tā piedāvātos
finanšu līdzekļus, palīdzot mūsu bioekonomikas nozarēm — lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai — būt ilgtspējīgām un radīt
konkurētspējīgus produktus. Jāpārtrauc par
lētu naudu eksportēt mūsu resursus. Izmantojot zaļā kursa naudu, jārada konkurētspējīga produkcija un darbavietas reģionos.
Jāsaimnieko gudri, tad arī visi dzīvosim zaļi!
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Skaidrīte Ābrama
BIOGRĀFIJAS FAKTI

tklājām
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Izglītība: sociālo zinātņu maģistra
grāds vadībzinātnē; specializācija:
starptautiskais bizness un
ekonomika.
Darba pieredze:
neatkarīga konkurences eksperte,
bijusī Konkurences padomes
priekšsēdētāja (2012–2020).
Līdz 2004. g. biznesa vadības
pieredze starptautiskos
uzņēmumos, starptautiski atzīta
lektore/konsultante par konkurences
tiesību un ekonomikas jautājumiem.

Sapurināsim Saeimu!

Laikā, kad pārtikas un energoresursu cenas “skrien debesīs” un pieaug cilvēku bažas par nākotni, Skaidrīte Ābrama,
piesakot savu kandidatūru ekonomikas ministra amatam,
ir pārliecināta, ka Latvijai ir visas iespējas kļūt par augstu
ienākumu valsti – ja atbalstīsim uzņēmējus un vienlaikus
solidāri palīdzēsim tiem, kam klājas visgrūtāk.
Skaidrītes Ābramas vārds saistās
ar Konkurences padomes darbu viņas
vadībā. Astoņos gados atklāti virs 50
smagi konkurences tiesību pārkāpumi, gandrīz puse no tiem — karteļi.
Operatīvi novērsta sadārdzinātā
atkritumu apsaimniekošanas monopola Tīrīga izveide Rīgā uz 20 gadiem.
Savukārt tie, kas Skaidrīti pazīst
personīgi, viņu raksturo kā atsaucīgu
cilvēku ar izteiktu taisnīguma izjūtu.
“Politiķi nedrīkst šaurā lokā pieņemt
sabiedrībai nesaprotamus lēmumus.
Ceru, ka pandēmijas un Ukrainas kara
izraisītā krīze devusi mācību — politiķiem jārīkojas izlēmīgi un savlaicīgi,
lai sabiedrībai nav jādzīvo neziņā, kādi
risinājumi sagaidāmi. Mums ir visas iespējas sākt dzīvot “pa jaunam”, mērķtiecīgi un vienoti uz to tiecoties.”
— Kāpēc tieši PROGRESĪVIE? Bija
piedāvājumi arī no citām partijām?
Te esmu iepazinusi entuziasma pilnus,
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godīgus cilvēkus ar skaidru redzējumu par
Latvijas nākotni. Kopā strādājot pie pārmaiņu ekonomikas programmas, sapratu:
lūk, tā ir īsta komanda, kur virmo idejas,
zināšanas, profesionalitāte. Un — kas nav
mazsvarīgi man, kas vairāk nekā 16 gadu
diendienā saskārās ar karteļu un daļēji arī
korupcijas izmeklēšanu, — par Progresīvo
pārstāvjiem man nav ne mazāko aizdomu,
ka viņi būtu iesaistīti šādos pārkāpumos.
— Jūs asi kritizējat Latvijas politisko vidi, kas saplūdusi ar ekonomiskajām struktūrām, neveicinot attīstību.
Politiskās un ekonomiskās vides saplūšana diemžēl joprojām ir realitāte. To apliecina Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja (KNAB) noklausītās telefonsarunas,
kur lielie būvnieki pirtī apsprieda, cik kuram
politiķim jāmaksā, lai dabūtu konkrētu
iepirkumu. Jā, līdz galam KNAB to pierādīt neizdevās, bet vai kāds tic, ka visi tie
politiķu vārdi bija no gaisa pagrābti? Kāpēc
viņi nevērsās tiesā?

— Vai ir pārliecība, ka iespējams
mainīt šo sistēmu?
Tāpēc jau piekritu kandidēt tieši no
Progresīvo saraksta — jo redzu, ka tā ir
sociāli atbildīga partija. Esmu pārliecināta,
ka Progresīvo komanda pamatīgi sapurinās
Saeimu ar tās līdz šim lēnīgi neizlēmīgo
darba stilu.
— Pašlaik visas idejas tiek skatītas
energoresursu cenu, dzīves dārdzības
un Ukrainas kara kontekstā.
Absolūtā prioritāte ekonomikas
ministres amatā būs atklāti, operatīvi, ar
valsts piedāvātiem atbalsta mehānismiem
nodrošināt energoapgādes, siltumapgādes,
pārtikas pieejamību, lai neciestu uzņēmējdarbība un iedzīvotāju dzīves kvalitāte.
Jau šobrīd Progresīvie aicina samazināt PVN pārtikas groza pamatprecēm,
noteikt cenu griestus energoresursiem un
siltumapgādei, izmaksāt pabalstu 200 eiro
apmērā trūcīgāko iedzīvotāju grupām.
Otrkārt, jāpanāk pilnīga energoneatkarība ar Latvijā pieejamiem
resursiem — vēju, sauli, ūdeni, koksnes
biomasu. Uz to mērķtiecīgi virzīsimies
ekonomikas politikā.
Treškārt — un tas ir uzdevums ilgākam
termiņam, ne tikai šai Saeimai vien — beidzot nepieciešams ekonomiku pārvirzīt
uz sliedēm, kas Latviju no nabadzīgas

ES valsts transformēs par viedo tehnoloģiju un augstu ienākumu valsti.
— Kā to panākt, kad ir krīze?
Valstis, kas nepārtraukti nokaujas tikai
ar krīžu izraisītu ugunsgrēku dzēšanu un noraida attīstības perspektīvas izaicinājumus,
riskē nonākt absolūti depresīvā stagnācijā.
Tieši tagad ir īstais brīdis beidzot vienoties par valsts attīstības, specializācijas ilgtermiņa vīziju un uz to tiekties, par
spīti īstermiņa grūtībām un šķēršļiem.
— Lūdzu, ilustrējiet ar piemēru!
Astoņos gados, kamēr vadīju Konkurences padomi, nomainījās seši ekonomikas
ministri, un katrs no viņiem darbu sāka
tikpat kā no nulles. Un līdzīgi notiek jebkurā
jomā. Naudas nekad nebūs pietiekami,
bet valsts nedrīkst vairs ilgāk taupīt uz
ieguldījumiem pētniecībā, domājot tikai par

ikdienas tēriņiem.
— Ko plānojat uzņēmējdarbībā?
Jāveicina kooperācijas lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā, enerģētikā, mājokļu politikā, jābeidz uzsvaru likt uz izejvielu eksportu.
Radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības
videi, ražošanai, attīstīsies arī reģioni, lauku
teritorijas, radīsies jaunas darbavietas.
To panāksim, attīstot IKT pakalpojumus,
tradicionālās nozares “apaudzējot” ar viedo
tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, veicot
pārdomātus ieguldījumus darbaspēka
pārkvalifikācijai.
— Darāmā ir ārkārtīgi daudz!
Jā, un tas nav tikai viena Saeimas sasaukuma uzdevums, bet ilgtermiņa mērķis.
Protams, viena pati Ekonomikas ministrija
to nevar paveikt, Finanšu ministrijai turpinot
spēlēt sīkstulīga grāmatveža lomu —

tikai iekasējot un sadalot ieņēmumus, bet
nedomājot par valsts ekonomisko izaugsmi
ilgtermiņā. Šis jaunais pārnozaru ekonomikas attīstības modelis paredz ciešu iesaisti
un koordināciju starp visām valsts iestādēm.
— Jūsu autoritātes politikā, dzīvē?
Šobrīd apbrīnoju Volodimiru Zelenski,
kurš kara apstākļos atklājies kā izcils prezidents. Savukārt Latvijā es ļoti augstu vērtēju
režisorus Alvi Hermani un Viesturu Kairišu.
Viņus dzirdot, tās ir gluži manas domas:
par mūsu atbildību saglabāt latvietību;
par to, cik trausla būs mūsu neatkarība, ja domāsim tikai kā patērētāji,
nevis savas zemes patrioti.
— Kur ņemsiet spēku izturēt emocionālo spiedienu?
Ja sirdsapziņa ir tīra un nevienam neesi
neko parādā, tās ir visdrošākās bruņas!

sociālās un veselības jomas profesionāļi!

Māris Grāvis

(Rīga)
Biedrības "Rīgas pilsētas
Rūpju bērns" vadītājs

Dita Trapenciere
(Cēsis)
Atbalsta centra Pērle
vadītāja

Kristīne Dzērve
(Sigulda)
Sociālā darbiniece
Latvijas SOS — bērnu
ciematu asociācija

Edgars Labsvīrs
(Rīga)
Nacionālā veselības
dienesta vadītājs
(2018–2020)

Jeļena Danilova

(Rēzekne)
Ārste pediatre,
SIA "Rēzeknes slimnīca"

Katru gadu palielināsim veselības aprūpes budžetu par 0,5% no IKP
līdz vismaz 8%. Veicināsim ārstu pieejamību reģionos.
Rūpēsimies par senioriem, lai minimālie ieņēmumi atbilstu cienīgām
vecumdienām. Piemērosim minimālās pensijas dzīves dārdzības pieaugumam.
Vairosim mājokļu pieejamību, lai par zemu īres cenu jaunajām ģimenēm un speciālistiem būtu
pieejami dzīvokļi pašvaldībās, izveidojot Nacionālo mājokļu fondu.
Atbalstīsim kvalitatīvu un vienotu izglītību, nodrošinot mācības latviešu valodā jau no 1,5 gada
vecuma. Celsim pedagogu un pirmsskolas darbinieku atalgojumu, mazināsim mobingu skolās.
Panāksim pakāpenisku aizliegumu spēļu zālēm. Uzlabosim programmas, kas mazina alkohola
pārmērīgu lietošanu. Spēcināsim atkarību rehabilitācijas un prevencijas programmas.
Atbalstīsim cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, īstenojot universālā dizaina pieeju, lai
vide, pakalpojumi, darbavietas, sabiedriskais transports būtu pieejami ikvienam.
Lasi pilno programmu: progresivie.lv/programma
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Andris Šuvajevs
BIOGRĀFIJAS FAKTI
Izglītība: Oksfordas Universitātes
maģistra grāds sociālajā
antropoloģijā.
Kompetences: makroekonomika;
finanšu un ekonomikas vēsture;
sociālā politika; mājokļu politika.
Strādājis pētniecībā, pasniedzis
studiju kursus Latvijas Universitātē
un Rīgas Stradiņa universitātē.

Turīgums kā politika,

"Šis ir izšķirošs brīdis
Latvijas nākotnei —
14. Saeimas vēlēšanu
rezultāts noteiks, kādi
būs nākamie 30 gadi
mūsu valstī. Esmu
politikā, lai pārstāvētu
iedzīvotājus, kuriem
aizvadītie 30 gadi
nav bijuši
“veiksmes stāsts”."

nevis nejaušība
Ar plašu redzesloku un erudīciju
apveltītais sociālantropologs Andris
Šuvajevs bija pirmais, kurš Latvijā
aktualizēja nepieciešamību dzēst
privātpersonu neatgūstamos parādus.
Viņš piedalījās arī “mazo parādu”
dzēšanas likuma tapšanā. Eksperta statusā viņš konsultēja valdību
Covid-19 krīzes vadībā, uzsverot
nepieciešamību sniegt sociālo atbalstu
riska grupām (viena vecāka ģimenēm,
daudzbērnu ģimenēm, personām ar
invaliditāti, studentiem utt.). Andris
Šuvajevs savos vērojumos secina:
“Latvijā pietrūkst cilvēcīgu politiķu —
tādu, kuri izprot iedzīvotāju ikdienas
grūtības un saredz, kā politiski lēmumi
var uzlabot cilvēku dzīvi.”
— Kā radusies lielā plaisa starp
politiķiem un tautu?
Latvijai atgūstot neatkarību, tauta nedeva
politiķiem mandātu ieviest ekonomisku režīmu, ko raksturo plaša sociālā nevienlīdzība.
Tauta nebūt nevēlējās veidot sabiedrību,
kurā piekļuve izglītībai un veselības aprūpei
ir atkarīga no personiskā maka biezuma.
Sapņi un solījumi bija tieši pretēji — ikviens
ticēja, ka valsts politiskā neatkarība pavērs
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iespēju veidot turīgu sabiedrību. Taču daudzi
Latvijas politiķi joprojām spītīgi turas pie
cerības, ka vispārēja labklājība radīsies pati
no sevis. Taču sabiedrības labklājība ir aktīvi
jāveido, un tam ir domāta valsts.
— Un jūs būsiet tie, kuri mainīs
politiskos ieradumus?
Jā. PROGRESĪVIE jau īsteno pārmaiņas
Rīgas domē — pat krīzes apstākļos tika
rasts finansējums bērnudārziem un sociālo
darbinieku algām. Progresīvie ir apturējuši
korupciju un izšķērdību Rīgas pašvaldības
uzņēmumos.
Līdz šim ir bijis ierasts domāt, ka laba,
pārtikusi dzīve būs iespējama tikai pēc tam,
kad valsts kļūs bagātāka. Tomēr pasaules
pieredze apliecina pretējo — sabiedrības
turīguma pamatā ir tās spēja nodrošināt
cilvēkiem drošu un kvalitatīvu mājokli,
labu izglītību, jēgpilnu darbu. Lai iedzīvotāji
nejustu spiedienu emigrēt.
Turību iemanto valstis, kur sabiedrība
ir solidāra — kur iedzīvotāji palīdz saviem
līdzcilvēkiem attīstīt viņu spējas un talantus,
nevis tikai nosoda par neveiksmēm. Es vēlos
dzīvot valstī, kas rūpējas arī par tiem, kam
līdz šim nav paveicies vai kuri cenšas sākt
savu dzīvi no jauna.
— Kāda ir Jūsu vīzija un plāns?

Pirmkārt, politiķiem ir jādomā
ilgtermiņā. Valsts finanses patlaban tiek
plānotas, ilgākais, trīs gadu periodā, tomēr
šādi mēs zaudējam iespēju īstenot svarīgas
iniciatīvas. Piemēram, skolotāju atalgojuma
celšana — tā ir investīcija, kas atmaksāsies
ilgākā laika posmā. Otrkārt, ir jānosaka
prioritātes. Šobrīd pieeja ir fragmentāra:
dot finansējumu visiem, bet ne vēlamajā
apmērā. Līdz ar to neviena nozare nav
apmierināta un nespēj atrisināt sasāpējušos
jautājumus. Tāpēc likumdevējam un valdībai
ir skaidri jāpasaka, kuras problēmas ir
jāatrisina vispirms, un prioritārajiem pasākumiem jānodrošina viss nepieciešamais
finansējums. Treškārt, lai sekmētu iedzīvotāju sociālo un ekonomisko patstāvību,
ir nepieciešama pilsoniski aktīva
sabiedrība. Tāpēc organizācijām, kas
palīdz riska grupām (piemēram, vardarbības
upuriem, patvēruma meklētājiem, jauniešiem), ir jāsaņem adekvāts finansējums, jo
arī tā ir investīcija nākotnē.
Diemžēl šobrīd ekonomisku problēmu
risinājumi tiek novelti uz iedzīvotāju —
ģimeņu, darbinieku, uzņēmēju — pleciem.
Daži politiķi domā, ka valstij tas izmaksās
mazāk, lai gan patiesībā ilgtermiņā tas
izmaksās vairāk!

Vai viegli būt jaunam

Leila Rasima

Latgalē?
“Latgali par jaunatnei pievilcīgāko Latvijas novadu ir
jāveido jau tagad,” pārliecināta Leila Rasima, Rēzeknes
domes deputāte. “Kvalitatīvas
izglītības iespējas, pieejami
mājokļi, atbalsta programmas
uzņēmējiem, jaunatnei un
jaunajām ģimenēm!”
“Mēs nedrīkstam ļaut turpināt
mūsu iedzīvotāju apzagšanu, sākot ar
savējo salikšanu amatos un beidzot
ar iepirkumu izkārtošanu savējiem,
apejot godīgus uzņēmumus. Zagt no
pašvaldības ir tas pats, kas apzagt
bērnu, kuram vajadzīga izglītība vai
sociālā palīdzība.”
— Kāpēc tieši Latgalei vajadzīgs
īpašs atbalsts?
Mēs esam vistālāk no Latvijas ekonomiskā centra — Rīgas un vistuvāk
autoritārajām kaimiņvalstīm. Mums ikdienā
gan jādomā kā nopelnīt, gan jācīnās pret
propagandu. Tas prasa daudz enerģijas.
Valsts politika šīs problēmas nav risinājusi,
ir ļāvusi tām briest pašplūsmā. Vai esat
kādreiz dzirdējuši premjeru runājam par
Latgali? Valsts attīstību nevar atstāt pašplūsmā, un Latgales vajadzības ir jārisina.
— Kas darāms?
Lielai daļai ģimeņu būs teju neiespējami
apmaksāt siltuma un elektrības rēķinus. Arī
augstās pārtikas cenas daļai ģimeņu pavisam iztukšos jau tā tukšos maciņus. Valstij
jādara vairāk, lai Latvijas iedzīvotāji kārtējo
reizi nebūtu tie, kas iznes krīzes smagumu.
Diemžēl pašreizējie krīzes risinājumi nav
ne tuvu pietiekoši un kārtējo reizi apliecina,
ka valdības pārstāvji dzīvo savā burbulī
un nespēj tvert Latvijas iedzīvotāju dzīves
realitāti. Tādēļ esam sagatavojuši plašu
atbalsta programmu, sākot no elektroenerģijas atbalsta līdz PVN samazinājumam
Latvijai raksturīgiem graudu produktiem.

Uz valdības veidošanas sarunām iesim ar
savu piedāvājumu krīzes pārvarēšanai, jo
nevis rēķinu un kredītu parādos novājinātas
ģimenes, bet gan pārtikušas, būs pamats
mūsu valsts attīstībai.
— Kāpēc uzticēties PROGRESĪVIE?
2008. gadā redzējām, kā tās pašas
valdības partijas, tikai ar citiem nosaukumiem, risina krīzi: “griežam nost”, gan jau
tauta spēs tikt galā. Un tā daudzi iedzīvotāji nolēma doties prom. Progresīvie krīzē
vienmēr dos priekšroku atbalstam cilvēkiem, nevis “pareksiem” vai izšķērdīgiem
būvprojektiem. Es lepojos ar Rīgas kolēģiem,
kuri divu gadu laikā panāca, ka sociālajā

Jānis Palkavnieks,
Draugiem Group runasvīrs

Leilai vienmēr ir izdevies pulcēt ap sevi
cilvēkus, kuri pašu rokām paveic to, par
ko citi "darītāji" vēl tikai spriež. Ir pienācis
laiks ne tikai Viļāniem un Rēzeknei, bet
visai Latgalei un Latvijai uzlabot asinsriti,
tāpēc...
Tu jau zini, kas jādara 1. oktobrī!

jomā algas augušas vidēji par 300 eiro! Ka
apturēja izsaimniekošanu "Rīgas mežos".
Tagad Rīga kā pirmā pašvaldība ir pieteikusi
enerģijas taupības pasākumus un atvēra
centru Ukrainas bēgļiem. Mēs turpināsim
šos darbus valdībā.
— Vai Ukrainas karogs pie Rēzeknes
domes ir Jūsu veikums?
Jā, mēs izcīnījām, ka pie Rēzeknes
domes plīvo Ukrainas karogs. Esmu īstena
latgaliete un varu droši teikt, ka Latgale ir
patriotu zeme! Par spīti tam, ka esam nabadzīgākais novads, te netrūkst cilvēku, kuri
ziedo Ukrainai un organizē atbalsta akcijas:
Latgale ir arī darītāju zeme.

Viesturs Kairišs, režisors
Ka esit jauns i troks, i gribit bolsuot par
Progresīvajim, tod Latgolā ir loba īspieja tū
dareit seviški kvalitativi. Bolsojit par Leilu
Rasimu, par modernu latgaliskumu, kas
bolstuos iz viesturiskuo Latgolys Kongresa
lāmumim. I par latgalīšu volūdu, volūdu,
kurā nav vuordu korupcija i koloborācija.
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kandidāti
www.progresivie.lv
Rīgā
1. Antoņina Ņenaševa
2. Andris Šuvajevs
3. Andris Sprūds
4. Skaidrīte Ābrama
5. Mairita Lūse
6. Edmunds Cepurītis
7. Edgars Labsvīrs
8. Agnese Logina
9. Māris Grāvis
10. Rūta Mežavilka

11. Jānis Meirāns
12. Dita Jonīte
13. Rasmuss Filips Geks
14. Ina Lenca
15. Mārtiņš Zvejnieks
16. Anna Ilze Gailīte
17. Aleksandrs Kalējs
18. Zane Sandra Tērpa
19. Alans Ričards Miezītis
20. Selma Teodora Levrence

21. Āris Ādlers
22. Liene Linde
23. Igors Kļaviņš
24. Rita Kubuliņa
25. Sergejs Parvatkins
26. Vita Jaunbērziņa-Stīvensa
27. Aleksandrs Platoņenko
28. Laura Seļicka
29. Mihails Simvulidi
30. Paula Zvejniece

31. Aleksandrs Safronovs
32. Helga Nora Ozolanta
33. Bruno Ozoliņš
34. Anete Biteniece
35. Brunis Mārtiņš Ķibilds
36. Vlads Dāvis Komarockis
37. Deniss Celuiko
38. Reinis Ivanovs
39. Māris Mičerevskis

9. Jurģis Kalniņš
10. Elīna Jansone
11. Armands Būmanis
12. Laura Ansone
13. Jānis Jenerts
14. Ieva Staltmane
15. Staņislavs Davidovičs
16. Kristīne Dzērve

17. Druvis Mucenieks
18. Samanta Berga
19. Varis Antonovs
20. Laura Auliciema
21. Jānis Vanags
22. Dace Zālīte
23. Māris Čapkēvičs
24. Malvīne Nelda Strakova

25. Toms Aploks
26. Maija Sjomkāne
27. Artūrs Joffe
28. Kristaps Melnis
29. Jānis Šķesteris

5.
6.
7.
8.

Marika Kacare
Edgars Staltmanis
Aija Mežale
Toms Trasūns

9. Kaspars Ločmelis
10. Kristīne Buldure
11. Laimons Timma
12. Kristīne Doroško

13. Maija Hartmane
14. Liene Muste
15. Aina Magamedova
16. Kristafers Zeiļuks

5.
6.
7.
8.

Ilva Norenberga
Lauris Pīlēģis
Ginta Ernštreite
Kalvis Kalniņš

9. Dāvis Lodziņš
10. Sintija Ozoliņa
11. Niks Derums
12. Katrīna Vītola

13. Māris Meldris
14. Jurģis Kūliņš
15. Andris Diržininks

5.
6.
7.
8.

Aldis Austers
Agnese Radziņa
Jānis Stjadja
Inga Krauze

9. Viesturs Uzuleņš
10. Inese Sniedze Sjomkāne
11. Niks Avišāns
12. Elīna Cīrule

13. Juris Dubrovskis
14. Arina Stivriņa
15. Dmitrijs Zaparaņuks
16. Guntis Laurins

Vidzemē
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kaspars Briškens
Jana Simanovska
Ervins Labanovskis
Dita Trapenciere
Edgars Klētnieks
Jana Jarinovska
Elgars Felcis
Elīza Lasmane

Latgalē
1.
2.
3.
4.

Leila Rasima
Māris Indulis Graudiņš
Jeļena Danilova
Jānis Zeltiņš

Kurzemē
1.
2.
3.
4.

Liene Gātere
Edgars Zelderis
Miroslavs Kodis
Marta Kraujiņa

Zemgalē
1.
2.
3.
4.

Atis Švinka
Līga Rasnača
Viesturs Lūsis
Alla Beļinska

Dodies balsot 1. oktobrī!

Partijas reitingi pieaug!

Iepriekšējā balsošana:
Pirmdien, 26. septembrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00
Ceturtdien, 29. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00
Piektdien, 30. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00

8,3%

Iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00

Priekšvēlēšanu aģitācija. Apmaksā politiskā partija PROGRESĪVIE. Metiens 65 000 eks.
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