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INGUNA SUDRABA

Romāns Mežeckis:

Trīs iemesli, kāpēc jābalso
par Ingunu Sudrabu
ROMĀNS MEŽECKIS
n “No sirds Latvijai” deputāta kandidāts.
n Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.
n Bijis Latvijas Jaunatnes padomes
pirmais prezidents, vēlāk arī Rīgas domes un 7. Saeimas deputāts. Strādājis vairāku Latvijas lielo uzņēmumu
vadībā.
n Pašvaldību vēlēšanās 2013. gadā
ievēlēts par Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieku.

Bezatbildība
jāizbeidz, valstī
jāievieš kārtība

Kā

var izmērīt varas politiķu
līdz šim (ne)padarīto? Ar
200 000 cilvēkiem, kuri
aizvadītajos gados bija
spiesti doties prom no Tēvijas, lai pelnītu
maizi un iztikšanu svešumā? Ar to, ka no
palikušajiem 1/3 dzīvo zem nabadzības
sliekšņa? Ar katru gadu nesaimnieciski iztērētiem 500 miljoniem eiro nodokļu maksātāju naudas? Ar desmitiem miljonu, ko
valsts pazaudējusi AirBaltic, Liepājas Metalurgā, Krājbankas darījumos, un ar tūkstošiem, ko pēc tam atmetusi iztapīgiem
konsultantiem un padomdevējiem, lai tie
glābtu kas vēl glābjams? Par to neviens
nekad nav atzīts par vainīgu, kur nu vēl
pats saņēmis drosmi pateikt, ka kļūdījies!
Bezatbildība. Vara algu saņēmusi. Vairāk nekā 90 % Latvijas iedzīvotāju neuzticas līdzšinējām partijām, cilvēki attiecīgi
novērtējuši arī Saeimas un valdības bezdarbību. Varas vīri bijuši vāji strādnieki
valsts vadībā.
Šajās vēlēšanās vairs nav tā, ka
cilvēkiem jāizvēlas – balsot par slikto, vai
vēl sliktāko. Iepriekš bija tā: pirms vēlēšanām brāļojās ar tautu, bet tūlīt pēc vēlēšanām uzvarējušie noslēdzās šaurā lokā,

kaldināja koalīcijas, kāda nu kuram pa
prātam, tirgojās, vienojās, dalīja amatus,
grāba krēslus. Tas viss notika aizkulisēs,
tautai neviens nekad un neko neprasīja –
vai šis politiķis būs derīgs par ministru, vai
kāds cits tomēr nav profesionālāks. Dominēja vienas vienīgas partejiskās intereses,
tu – man, es – tev politika. Pēc tam vara
sāka lemt. Šaurā lokā. Antikonstitucionālās koalīcijas padomes četrās sienās bez
liekām acīm un ausīm. Stāsta, ka izšķirīgos lēmumus nereti pieņēma sponsoru
kantoros.
Pēc Zolitūdes traģēdijas Valsts prezidents šo visu nosauca par amorfu vidi,
kurā neviens ne par ko nav atbildīgs, bet
viņa vārds politiķiem bija pa vienu ausi
iekšā, pa otru ārā – atbildības nekļuva ne
par mata tiesu vairāk!
Šādas politikas uzticības mandāts ir
iztecējis. Beidzies derīguma termiņš, un
jūs zināt, kas jādara 4. oktobrī, kad vēlētāji
būs tie, kuri teiks gala vārdu. Mums,
līdz šim klusējošam vairākumam, ir pa
spēkam pārtraukt lemšanu šaurā lokā,
tādēļ Inguna Sudraba nodibināja tautas

kustību un ar politisko spēku No sirds Latvijai iet uz 12. Saeimas vēlēšanām. Pienācis laiks pārmaiņām! Valsti var vadīt daudz
efektīvāk. Varai pavisam citādi jāveido attiecības ar cilvēkiem. Godpilns ievēlēto
deputātu pienākums ir ieklausīties vēlētājos, ņemt vērā viņu uzkrāto bagātīgo pieredzi un zināšanas, sadzirdēt sabiedrisko
un profesionālo organizāciju vērtējumu.
Valsts likumu un vitāli svarīgo lēmumu
pieņemšana jāpārceļ no slēgtām telpām
uz atvērtu Saeimas sēžu zāli un komisiju
sanāksmes vietām. Jāatjauno plenārsēžu
radiotranslācija, lai Latvija dzird, ko runā
un kā spriež katrs no 100 deputātiem.
Varai, kancelejām, birokrātiskajai mašinērijai jānoņem anonimitāte, kas nereti slēpj
slikti padarītu darbu un bezatbildību. Katram likuma projektam ir autori, katram
lēmumam – iesniedzēji, un viņu vārdi jāpublisko.
Bezatbildība ir jāizbeidz, valstī jāievieš
kārtība! Ingunas Sudrabas komanda ir apņēmības pilna labot iepriekšējo politiķu
pieļautās kļūdas. Ir pēdējais laiks izlēmīgi
rīkoties, vadoties pēc skaidra plāna!

Laiks pārmaiņām
Strādājot Valsts kontrolē, redzot daudzās nepilnības un pūloties novērst nesaimnieciskumu visās nozarēs, ministrijās,
uzņēmumos, Inguna Sudraba katrā uzstāšanās reizē nebeidza taujāt ierēdņiem, ministriem – kāda būs atdeve jūsu darbībām,
kāds būs rezultāts, pozitīvais ieguvums
Latvijas cilvēkiem. Atbildes bija stipri izvairīgas vai arī atbildes vietā bija mēma
klusuciešana.
Mūsu rīcības plāns nav tapis vienas dienas laikā. Tajā ņemta vērā Ingunas Sudrabas un viņas kolēģu astoņu gadu darba
pieredze Valsts kontrolē un pašreizējās diskusijas ar domubiedriem partijā. Tas tapis,
iedziļinoties katras nozares iekšējos procesos un tos vispusīgi pārzinot. Rīcības plāns
prasa pārmaiņas valsts pārvaldē un daudz
efektīvāku darbību katrā nozarē. Plāns
jārealizē drosmīgi, ātri un konsekventi, cilvēkiem jāpiedāvā skaidra vīzija par Latvijas
attīstību turpmākajos gados, un politiķiem
jāparāda, kāda būs atdeve un rezultāts viņu
darbam Saeimā un valdībā.
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dos, un politiķiem
jāparāda, kāda
būs atdeve
un kāds rezulsātas darbavietas.
Tāpēc
svarīgātāts viņu strādāšanai
Saeimāražošanu,
un valdībā.atbalstīt
kais ir atjaunot

rūpniecību, kas pamatojas uz zi-

Latvijas
vajag un
labi inovācijām.
apmaksātas darbavietas.
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ekonomisko izrāvienu.
Tas
nozīmē
arī
to,
ka
jāpārtrauc
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Tas nozīmē arī to, ka jāpārtrauc zinātnes finansēšana pēc pārfinansēšana pēc pārpalikuma principa un
palikuma principa un tukšrunāšana, ka izglītībai esot prioritāras
tukšrunāšana, ka izglītībai esot prioritānozares statuss. Lai radītu mūsdienīgu ekonomiku un zināšanās
ras nozares statuss. Lai radītu mūsdienīgu
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unvārdus
zināšanās
balstītu
industrišama
kompleksa
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modernās arodskolās. Tādējādi iegūtās
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jānotiek soli pa vērtība,
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tam nodrošinātu pensiju, pabalstu, skolotāju, policistu, mediķu
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Bet šim perspektīvam, „laukuma” redzējumam ir jābūt, lai Lat- iedvest pārliecību, ka attīstības ceļš nebūs viegls, tomēr vedīs gatavi celt
varasvīriem, kuri tā arī negrasās uzņemties atbildību.
smagumu uz saviem pleciem iznesa Lat- valdības prakse
Un tas
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lēmumi.
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gribētu
Inguna Sudraba sakārtos valsts saimniecību efektīvu un ra- visvairāk vajag no sabiedrības viedokļa, nevis „pa gabalam”, ko tādus cilvēkus, kuri gatavi celt drošāku, pārtikušāku Latviju. un varētu
vot no algas līdz algai, viņi guvuši krīzes partiju noteikšanas sistēmā tiek atdotas bas cenu palielināšanu,
jo tā ietekmē ik- lepoties ar Latviju, savu dzimteni.
Mums jāpanāk, ka mūsu cilvēki gribētu un varētu lepoties ar
cionālu – kurš gan spētu to izdarīt labāk par Ingunu ar viņas ministrs izplēsis sīvos cīniņos savai nozarei.

DZIRDĒT CILVĒKUS,
STRĀDĀT CILVĒKU LABĀ

K

Dzirdēt cilvēkus,
strādāt cilvēku
labā

lielo pieredzi?

Latviju, savu dzimteni.
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Ingunas Sudrabas komanda Rīgā
Skolotājs – atslēga pārmaiņām izglītībā

2
deputāta kandidātS
ANDRIS PRIEKULIS ir Rīgas
Valsts 3. ģimnāzijas direktors,
kā arī ekonomikas un komerczinību skolotājs. Viņa darbs novērtēts ar augsto piekto kvalitātes kategoriju. 2013. gadā Andris Priekulis atzīts par Latvijas
labāko ekonomikas skolotāju.

„Mana skola atšķiras ar to,” skaidro Andris
Priekulis, „ka esmu izveidojis uzņēmējspēju kompetences veidošanas un attīstīšanas
programmu, kas rezultātā skolēniem atver
uzņēmēja perspektīvu – prasmes un spējas
veidot darbavietu pašam un citiem.”
Taču, viņaprāt, tas iespējams tikai tāpēc,
ka Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas audzēkņi vēlas
mācīties ļoti labi un izcili. „Skolotāja uzdevums un misija ir saskatīt skolēnā talantu
un prast to attīstīt,” uzskata Andris Priekulis.
Vaicāts, kāpēc izlēmis vēlēšanās balotēties tieši Ingunas Sudrabas No sirds Latvijai sarakstā, direktors stāsta:
„Strādājot skolā ik dienas, izjūtu, ka
notiek mētāšanās no viena grāvja otrā.
Augstākajai politiskajai un birokrātiskajai
elitei ir pietrūcis reāla skatījuma uz nepieciešamajām pārmaiņām izglītībā, tās nav
bijušas sasaistītas ar Latvijas kopējo attīstību, bet gan bijušas sektorālas, fragmentāras. Nav notikušas atklātas profesionālas
diskusijas par pašreizējo situāciju un rezultātiem. Politikas ieviešana galvenokārt notiek no augšas, skola un skolotājs ir tipiski
normatīvo aktu izpildītāji, skolotājam akadēmiskā brīvība ir deklaratīva.

Uzskatu, ka pārmaiņām ir jānāk no
skolas – no skolotājiem, kuri spēj sadzirdēt vecākus un saprast skolēnu problēmas.
Pārmaiņām ir jābūt sistemātiskām un pakāpeniskām, to ieviešana jāvada arī iestādes
līmenī, nevis no centra. Skolotāja kā inteliģences pārstāvja pienākums ir piedalīties
savas valsts veidošanā un attīstībā.”
Ja runājam par darbības jomu, kas deputāta kandidātam ir vistuvākā, gluži dabiski,
ka Andrim Priekulim tā ir izglītība. „Mums
jātic, ka laba skola (labi skolotāji) palīdz veidoties gudrai sabiedrībai. Mēs nedrīkstam
sākt ar metodēm un tehniku. Skolotājam
jāsāk ar to, ko mēs vēlamies sasniegt, par
kādām vērtībām mēs iestājamies un kam
strādājam. Skolēni kļūst par tādiem, kādas
ir mūsu domas, un mēs nevaram dot citiem
to, kas nav mūsu spēkos. Es ticu skolai, kas
spēj izmainīt skolēnu nākotni uz labo pusi,”
Andris Priekulis ir optimists.
Viņš ir gatavs strādāt, lai savas idejas īstenotu dzīvē, jo uzskata, ka ir darbības cilvēks,
spējis izveidot izcilu skolu, atradis un attīstījis
izcilus skolēnus. Tagad Rīgas 3. ģimnāzijas
audzēkņi turpina mācīties dažādās universitātēs visā pasaulē, ir spēcīgi konkurenti darba

tirgū un biznesā. Skolotājs ir atslēga nepieciešamajām kvalitatīvajām pārmaiņām izglītībā. Tāda ir Andra Priekuļa pārliecība. Viņš arī
zina, kas konkrēti būtu jādara: „Ir jānostiprina
skolotāja statuss – jaunajam skolotājam ir
jāsaņem tāda pedagoģiskā izglītība, kas nodrošina sabiedrības vajadzībām atbilstošas
darbības kompetences. Ikvienam skolotājam nepieciešama reāla profesionālā izaugsme ar skaidru mērķa apziņu. Skolotājam
ar 30 gadu pedagoģisko stāžu ir jākļūst par
mentoru un jānodod sava pieredze jaunajiem skolotājiem. Skolotāja darba samaksai
ir jābūt augstākai par vidējo darba samaksu
tautsaimniecībā. Skolotājs visās izglītības pakāpēs ir pats, pats svarīgākais.”
Andris Priekulis arī citus vēlētājus aicina balsot par partiju No sirds Latvijai:
„Mūsu sarakstā ir 33 skolotāji. Vēsturiski
skolotāji vienmēr ir cēlušies un aktīvi iestājušies par pārmaiņām sabiedrībā, kad tās
bijušas visvairāk vajadzīgas. Skolotājs parasti rīkojas pēc savas sirdsapziņas un solidāri aizstāv arī savus skolēnus. Ja skolotājs
ir nolēmis iesaistīties politikā, tas nozīmē
tikai to, ka viņam nav drošības par šodienu
un nākotni. Atbalstiet savus skolotājus!”

Par profesionalitāti un atbildību
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Dace Nulle: „Esmu rīdziniece trešajā paaudzē, beigusi LU
Vēstures fakultāti, jo likās, ka
tieši es varētu atklāt visus baltos vēstures plankumus. J Tālāk
turpināju izglītoties, iegūstot
finanšu struktūrvienības vadītāja kvalifikāciju, un maģistra grādu sabiedrības vadībā. Uzskatu,
ka ikvienam savs darbs jādara
atbildīgi un tā, lai vari lepoties
ar paveikto.

Kopš zinu Ingunu Sudrabu kā cilvēku
un vadītāju, man nav šaubu, ka tieši šādas
personības ir vēsturiski mainījušas pasaules notikumu gaitu – spēcīgs raksturs un
darbaspējas, augstas prasības pret sevi
un citiem, skaidrs mērķis un apbrīnojama
spēja redzēt kopsakarības.
Mana profesionālā pieredze, desmit
gadus strādājot Finanšu ministrijā un atbildot par iekšējā audita sistēmas izveidi
valsts pārvaldē, kā arī astoņi gadi Valsts
kontrolē – pārbaudot, kā valsts budžeta
līdzekļi tiek tērēti tieslietu, iekšlietu un
aizsardzības jomā, – ir radījusi pārliecību,
ka ikvienas iestādes attīstība un darbība
ir tieši atkarīga no iestāžu vadītāju atbildīguma, profesionalitātes, godaprāta un
darba entuziasma. Ir daudz pozitīvu piemēru, kad valsts pārvaldē strādā cilvēki
ar vēlmi izdarīt iespējami labāko ikvienā
darbā un lepoties ar sasniegto. Man bija
gods strādāt šādos kolektīvos gan Finanšu ministrijā, gan Valsts kontrolē. Tomēr
vienlaikus es redzēju ierēdņu mazspēju
nostāties pret sabiedrībai neizdevīgiem
politiskiem lēmumiem, mazdūšību pieņemt lēmumus un par tiem arī atbildēt.
Valsts kontrolē ik revīzijā mēs konstatējām nelikumīgus, nelietderīgus tēriņus,
bet diemžēl atbildīga rīcība nesekoja un
vainīgie palika nesodīti. Es uzskatu, ka ir
jāatjauno valsts pārvaldē katra atbildība,
tai skaitā jānosaka likumdošanā atbildība

„Nepieciešama
politiskā griba un
apņemšanās pieņemt
lēmumus, kas veicina
iedzīvotāju labklājību,
bet to ir iespējams
izdarīt, ja valdība
vienojas par kopīgiem
mērķiem, nevis domā
tikai par šaurām
partijas interesēm.”

ne tikai par līdzekļu nelikumīgu un nelietderīgu izmantošanu, bet arī par savu pienākumu nekvalitatīvu izpildi.
Manuprāt, Latvijas tālākai attīstībai ir
svarīgi izstrādāt ilgtermiņa attīstības stratēģiju, gluži kā ikdienā, plānojot ģimenes
izdevumus, mēs novērtējam, kas ir prioritāte, kādus izdevumus veiksim, no kā atteiksimies, arī valstij ir jābūt skaidrai stratēģijai un
atbilstošam rīcības plānam, kas ir sasaistīts ar
finansējumu. Diemžēl šobrīd valstī ir daudz
stratēģiju dažādās nozarēs, bet tās kopumā

neved pie vienota Latvijas mērķa – drošas,
neatkarīgas, demokrātiskas un vienotas labklājības valsts. Skaidri sasniedzamie mērķi
dod mums iespēju arī vērtēt, kā ierēdņi un
politiķi ir veikuši savu darbu.
Protams, prioritāte Latvijā ir labklājība
un sociālā drošība, valdībai ir jāveido atbildīga sociālā politika, jāsamazina PVN veselīgai pārtikai, jāpalielina neapliekamais
minimums, kā arī jānodrošina medikamentu un veselības aprūpes pieejamība gan
mūsu senioriem, gan jaunajām ģimenēm.
Valdība vienmēr ir teikusi, ka tam mums
nav līdzekļu, tomēr tik un tā mums ik gadu
atrodas līdzekļi pēkšņiem, neplānotiem,
lieliem iepirkumiem, neplānotām prēmijām, valsts iestāžu rīkotiem semināriem un
pasākumiem. Ir nepieciešama politiskā griba un apņemšanās pieņemt lēmumus, kas
veicina iedzīvotāju labklājību, savukārt to ir
iespējams izdarīt tikai tad, ja valdība vienojas par kopīgiem mērķiem, nevis domā tikai
par šaurām partijas interesēm.
Uzskatu, ka ikvienam savs darbs jādara
atbildīgi un tā, lai vari lepoties ar paveikto.
Tieši tāda ir mūsu līdere Inguna Sudraba,
tāpēc iesaku visiem – balsojiet par mūsu
partiju, ja vēlaties sagaidīt ilgtspējīgu valsts
politiku! Es zinu, ka partijas „No sirds Latvijai” komandai ir nepieciešamās zināšanas, griba un redzējums, lai atbildīgi
pieņemtu lēmumus sabiedrības labā.
Laiks ikviena atbildīgai rīcībai!
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Ir laiks pārmaiņām
3
deputāta kandidātS
Romāns Mežeckis: „Lai Latvija varētu uzplaukt, tai nepieciešams skaidrs rīcības plāns
un saliedēta komanda spēcīgas
personības vadībā, kas šo plānu realizē,” uzskata viens no
Ingunas Sudrabas partijas No
sirds Latvijai līderiem Romāns
Mežeckis.
Trīs lietas, kas raksturo Romānu. Pirmkārt, viņš vienmēr ir bijis līderis. Varbūt
tas ir ierakstīts gēnos, jo viņa vectēvs
bijis latviešu strēlnieks, bet tēvs – viens
no Latvijas labākajiem un pieredzes bagātākajiem kalnu tūrisma instruktoriem,
kurš ir vedis savus ceļabiedrus kalnos pa
visaugstākās grūtības kategorijas maršrutiem. Izteiktas spējas aizraut un vadīt

citus Romānam izpaudās gan skolā, gan
vēlāk, augstskolā, kad jau pirmajā kursā
viņš tika ievēlēts par savas Juridiskās fakultātes studentu līderi. Otra īpašība ir
spēja apvienot kopīgam mērķim visdažādāko uzskatu un pārliecību cilvēkus.
Lielā mērā tāpēc viņš savulaik tika ievēlēts par Latvijas Jaunatnes padomes,
kura apvieno visas Latvijas jauniešu organizācijas, pirmo prezidentu. Un trešā
īpašība – viņam piemīt spēja, neskatoties
ne uz kādām grūtībām un šķēršļiem, sasniegt pozitīvu rezultātu. Tāds gadījums
bija 7. Saeimas laikā. Situācijā, kad tikpat
kā neviens vairs neticēja, ka izdosies apturēt šķietami nenovēršamo Latvenergo
privatizācijas procesu, Romāns bija deputātu grupā, kura kopīgi ar arodbiedrībām ierosināja tautas nobalsošanu pret
Latvenergo privatizāciju. Un toreiz jau
uzsākto procesu izdevās apturēt.
Šobrīd Romāns ir iedzīvotāju interešu aizstāvis Jūrmalas pašvaldībā. Viņš ir
domes priekšsēdētāja vietnieks. Startam
pašvaldības vēlēšanās Romāns veidoja
spēcīgu komandu no godīgiem un zinošiem profesionāļiem, piedāvājot pilsētnieku vērtējumam ideju par jaunu Jūrmalu, par pārmaiņām un taisnīgumu, par
labklājību un atbalstu katram, kam tas ir
nepieciešams. Un cilvēki uzticējās jaunajai pārmaiņu komandai. Vēlēšanās tika
gūta pārliecinoša uzvara, un sākās darbs.

Dzīve Jūrmalā ir mainījusies. Visi Jūrmalas bērnudārzu bērni, kā arī skolēni –
no 1. līdz pat 12. klasei – saņem pašvaldības nodrošinātas bezmaksas pusdienas.
Pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas izmanto gan studenti, gan skolēni,
gan pensionāri. Represētās personas ik
mēnesi saņem papildus 72 eiro pensijas
pielikumu, jaundzimušo pabalsts ir 285

„Tā mani mācīja
tēvs – ja ko dari, tad
dari par visiem simt
procentiem. Tikai tā
var sasniegt mērķi.
Tikai tā var sasniegt
labas pārmaiņas.”

eiro. Jūrmala šogad tika atzīta par pilsētu,
kurā ir Latvijā vislabākā sociālā atbalsta
sistēma iedzīvotājiem. Ir atrisināts jautājums par nesamērīgi augsto nekustamā
īpašuma nodokli pilsētā, kuru nespēja
samaksāt daudzi vecie jūrmalnieki, būdami spiesti pārdot savus dzimtas īpašumus. Tagad nodoklis visiem pilsētniekiem
ir samazināts par 70 %. Romāns kopā ar

domubiedru komandu ir pierādījis, ka ir
iespējams mainīt dzīvi tādā pilsētā kā Jūrmala, ja ir mērķis, pārliecība un skaidra
rīcības programma.
"Jūrmalas pašvaldības vēlēšanās mēs
startējām ar ideju par jaunu Jūrmalu. Un
cilvēki mums uzticējās. Salīdzinoši īsā laikā
ir padarīts ļoti daudz, daudz vēl darāmā,
bet ir sasniegts pats galvenais – pašvaldības darbs šobrīd ir stingri nolikts uz pareizā ceļa. Es zinu, ka ar mani kā ar vadītāju
strādāt nav viegli, jo esmu ļoti prasīgs gan
pret sevi, gan pret citiem, bet tā mani mācīja tēvs: „Ja ko dari, tad dari par visiem
simt procentiem, vai nedari nemaz!” Un es
zinu, ka tikai tā var sasniegt mērķi. Tikai tā
var sasniegt pozitīvu rezultātu. Tikai tā var
sasniegt labas pārmaiņas.”
Jūrmalā tās ir sākušās, bet pozitīvas
pārmaiņas ir nepieciešamas visā valstī. Tāpēc Romāns Mežeckis pievienojās Ingunas
Sudrabas vadītajai partijai No sirds Latvijai,
jo uzskata, ka valstī ko būtiski mainīt var
tikai spēcīgas personības, kuras iepriekš
ar savu darbu ir pierādījušas, ka ir atbildīgas, godīgas un drosmīgas. Un, protams,
arī gudras. Un Ingunas Sudraba ir tieši tāda! Spēju vadīt un ar stingru roku panākt
rezultātu, viņa ir pierādījusi, vadot Valsts
kontroli. Tāpēc tieši viņa spēs ieviest valstī
kārtību un kopā ar saviem domubiedriem
spēs nodrošināt labāku dzīvi nevis dažiem,
bet katram Latvijas iedzīvotājam!

Vajadzīgi uzlabojumi tiesu sistēmā
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INNA LAIZĀNE ir individuāli
praktizējoša zvērināta advokāte
ar 29 gadus ilgu juridisko stāžu
iekšlietu un tieslietu jomā.
Visa viņas dzīve ir saistīta ar
jurisprudenci.

„Līdz 1993. gadam dienēju iekšlietu sistēmas struktūrās, biju ieslodzījuma vietas speciālās daļas priekšniece,
izmeklētāja. 1993. gadā mani uzaicināja
pāriet uz tieslietu sistēmu – biju tiesnese, tagad esmu praktizējoša advokāte.
Iegūtā darba pieredze ļauj man apgalvot, ka es zinu sistēmas samilzušos trūkumus un zinu arī, kā tos novērst, lai beidzot
sāktu darboties Latvijas tiesu un tiesību
sistēmas pamatprincips Viens likums – viena taisnība visiem. Piemēram, tiesas efektivitātes uzlabošanai nepieciešams atrisināt
divas problēmas: lietu izskatīšanas ātrumu
un pārsūdzēto spriedumu apjomu. Noteikti jāizstrādā tiesnešu atbildības principi par profesionālās darbības rezultātiem
ar mērķi paaugstināt tiesnešu atbildības
slieksni, tādējādi uzlabojot tiesnešu un
tiesas darba kvalitāti. Jāpaplašina tiesas
darba kvalitātes kritēriji, regulāri izvērtējot to; jāievieš stingrāka iekšējā un ārējā
uzraudzība, lai tiesu varas neatkarība nepārtaptu visatļautībā; jāievieš un jāpublisko tiesas darba kvalitātes novērtēšanas
sistēma. Vienlaikus ir stingrāk jāpiemēro
disciplināratbildība par konstatētajiem
pārkāpumiem, lai motivētu strādāt godīgi.

Respektēsim tiesu varas neatkarību,
kas ir cieši saistīta ar tiesnešu atbildību
un pakļautību likumam!

„Es zinu tiesu un
tiesību sistēmas
samilzušos trūkumus
un zinu arī, kā tos
novērst, lai beidzot
sāktu darboties
šīs sistēmas
pamatprincips
Viens likums – viena
taisnība visiem!”
Iedarbinot atbildības mehānismu, mēs
iegūsim efektīvu un kvalitatīvu tiesu sistēmu visā tiesvedības ķēdē. Līdz ar to paaugstināsies uzticība tiesām, kas ir viens no
galvenajiem tiesiskas valsts stūrakmeņiem.

Biedrības „Tautas kustība No sirds Latvijai” vīzija, izvirzītie mērķi un uzdevumi,
kā arī partijas No sirds Latvijai programma
man ir ļoti tuva un atbilst maniem dzīves
uzskatiem.
Kopīgiem spēkiem mūsu komanda
spēs panākt, ka Latvija kļūst par drošu,
neatkarīgu un vienotu labklājības valsti,
kurā gribētu dzīvot gan mēs paši, gan
mūsu bērni un mazbērni. Tautas vēlēts
prezidents, vēlēšanu likumu demokratizācija, referendumi – tās ir tikai dažas
garantijas, kas var palīdzēt sasniegt šos
mērķus.
Godīgums, taisnīgums, atbildība – par
šiem kritērijiem pie varas esošās partijas
sen ir aizmirsušas. Inguna Sudraba ir no
tiem cilvēkiem, kas ne tikai runā, bet arī
dara un atbild par saviem vārdiem un darbiem. Viņai ir ļoti augsta atbildības sajūta,
un arī no citiem viņa pieprasa to pašu. Tas
vienmēr bijis arī mans princips – vispirms
prasi no sevis un tad – no pārējiem. Mēs,
no šiem kritērijiem vadoties, strādāsim un
ieviesīsim valstī pārmaiņas.
Ja godīgums, taisnīgums, atbildība
jums nav tikai tukši vārdi – balsojiet par
partiju No sirds Latvijai!"
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5
Valdis Lauskis

„Esmu bijis profesionāls volejbolists, sporta meistars, pedagogs. Esmu
strādājis par matemātikas skolotāju,
biju arī direktora vietnieks audzināšanas darbā. Atmodas sākumā vadīju Daugavpils pilsētas domi, pēc tam
kļuvu par uzņēmēju. Man ir maģistra
grāds sociālajās zinātnēs un ekonomikā. Biju 7. Saeimas deputāts. Piederu
pie tiem 90 % sabiedrības, kas uzskata, ka mūsu valstī nepieciešamas pārmaiņas.
Pievienojos Ingunas Sudrabas partijai, jo uzskatu, ka valsts kontrolieres
amatā viņa parādīja izcilas profesionālās spējas. Piekrītu viņas secinājumam,
ka ierēdņu mūsu valstī ir par daudz un
to kvalifikācija bieži vien par zemu. Jāievieš dzīvē jēdziens sociāli atbildīga
valsts – tā ir valsts, kurai tiešām rūp tās
iedzīvotāju sociālās vajadzības. Ja vēlamies dzīvot attīstītā sabiedrībā, tad
Latvijai jābūt vienkopienas valstij. Lai to
sasniegtu, nepieciešamas divas paaudzes, taču jau tagad jāpastiprina patriotiskā audzināšana skolā un sabiedrībā.
Ceru, ka mūsu partijai izdosies iegūt tautas uzticības kredītu, novērtējot
Ingunas Sudrabas godprātīgo darbu.”

6
Valters Bolēvics

„Esmu zinātņu maģistrs transporta, jūrlietu un ostu pārvaldības jomā. Šobrīd strādāju par
konsultantu transporta un ekonomikas jomā Pārresoru koordinācijas centrā, esmu loģistikas un
materiālu pārvaldības lektors Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas
un biznesa administrācijas augstskolā un valdes loceklis Transport
and Maritime.
Pēdējo desmit gadu laikā mana pieredze un izglītība ir saistīta
ar transporta un ekonomikas nozari, īpaši ar ostām, dzelzceļu un
aviāciju.
Ja mani ievēlēs, tad Latvijā beidzot tiks nodrošināts
jauns pasažieru vilcienu parks,
lai ikvienam būtu iespējams pieņemamā laikā nokļūt reģionālo
centru pilsētās. Vienlaikus reģionālā mobilitāte palīdzēs attīstīt
uzņēmējdarbību un paplašinās
nodarbinātības iespējas.
Partijā No Sirds Latvijai darbosies pieredzējusi un intelektuāla
komanda, kuru vada zinoša līdere
un harizmātiska personība – Inguna Sudraba.”

„Iepazīsimies – esmu matemātikas skolotāja Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, kur strādāju jau divdesmit gadus. Iesaistījos šajā tautas
kustībā, jo Inguna Sudraba ir atbildīgs un
godīgs cilvēks, visus lēmumus pieņem pārdomāti. Partijas vadītāja ņem vērā ne tikai
katra biedra individuālos sasniegumus, bet
augstu vērtē komandas darbu. Tas ir ļoti svarīgi, lai spētu realizēt partijas programmu.
Pati vēlos darboties izglītības jomā, jo tā man
ir vistuvākā, tajā esmu guvusi lielāko pieredzi. Vēlos, lai Latvijā skolēni iegūtu kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no dzīvesvietas, lai
pedagogi būtu kompetenti, motivēti radoši
strādāt. Būtu pareizi, ja izglītības procesu vadītu profesionāļi, kuri jūtas atbildīgi par sava
darba rezultātu, ir ieinteresēti, lai ikviens cilvēks Latvijā varētu sevi pilnveidot visa mūža
garumā un strādāt izvēlētajā profesijā. Par
Ingunas Sudrabas partiju aicinu balsot arī
citus vēlētājus, jo tajā darbojas godprātīgi,
zinoši un izglītoti cilvēki, kuri nebaidās paust
savu viedokli un pārdomāti pieņems tādus
lēmumus, kas nesīs labumu Latvijas valstij
un tās iedzīvotājiem.”

Ēriks Treļs

9

Andrejs Krasņikovs

„Esmu zinātnieks, inženierzinātņu doktors, materiālu un konstrukciju eksperts. Esmu RTU profesors,
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespodētājloceklis, Latvijas Nacionālās
Mehānikas komitejas prezidents. Uzskatu, ka ir pienācis laiks profesionāļiem. Ingunas Sudrabas partija No
sirds Latvijai ir jauna tipa politiskais
spēks Latvijas pēcatmodas vēsturē.
Spēks, kas ir orientēts uzlabot sociāli
ekonomisko stāvokli Latvijā, nevis
aizstāvēt šauras grupas savtīgās intereses. Man vistuvākās darbības jomas ir izglītība, zinātne, ekonomika.
Uzskatu, ka nepieciešams pārorientēt Latvijas izglītības sistēmu
uz ražošanas speciālistu sagatavošanu. Radīt jaunus, zinātniski pamatotus valsts atbalsta mehānismus
ražotājiem, orientēt Latvijas zinātni
uz Latvijas industrijas atbalstu. Trijos gados panākt vismaz simt jaunu
uzņēmumu atvēršanu Latvijā, saistītu ar augstas pievienotās vērtības
produktu ražošanu. Iesaku arī citiem
balsot par Ingunas Sudrabas sarakstu, jo pie varas esošie politiskie spēki
ar darbiem ir pierādījuši, ka ved Latviju uz izsaimniekošanu un tautas
nabadzību.”
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Inguna Kalniņa
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„Strādāju Valsts policijas koledžā
par Policijas tiesību katedras lektoru, nesen LU aizstāvēju promocijas
darbu Pret nacionālajām minoritātēm vērstie likumpārkāpumi un to novēršanas problēmas policijas darbā.
Savu profesionālo pieredzi 20 gadu
laikā esmu ieguvis, ieņemot dažādus
amatus Valsts policijā.
Galvenais iemesls manai dalībai gan kustībā, gan partijā bija tieši
Ingunas Sudrabas un Gunāra Kūtra piedalīšanās, jo šie cilvēki ir ieguvuši manu uzticību kā augsta ranga
profesionāļi, kas sasnieguši augstus
rezultātus katrs savā jomā. Mana
darbības joma arī turpmāk būs iekšlietas. Partijas No sirds Latvijai programmā tiek piedāvāts uzlabot Valsts
policijas, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes materiālo un cilvēkresursu
nodrošinājumu, kā arī paaugstināt
šo dienestu reputāciju sabiedrībā.”

Tālis Laizāns

„Esmu RTU Inženierekonomikas un
vadības fakultātes docents, kā arī topošā Inovāciju ekonomisko pētījumu
centra vadītājs.
Man ir autoceļu un tiltu būves inženiera pieredze, esmu strādājis finanšu
jomā, valsts pārvaldes institūcijās, esmu bijis arī starptautisku projektu vadītājs. Šobrīd – bioekonomikas eksperts
Latvijas Nacionālajā kontaktpunktā.
Ingunu Sudrabu esmu iepazinis
laikā no 1997. līdz 2001. gadam, kad
biju priekšsēdētāja biedrs Vērtspapīru tirgus komisijā. Nezinu nevienu citu politisku partiju vai kustību, kura ir
noskaņota tik godprātīgam darbam.
Man pašam vistuvākā ir stratēģisku lēmumu sagatavošana un pieņemšana.
Līdzšinējā pieredze ļauj pārklāt plašu
spektru. Vislielāko ieguldījumu varētu
dot tautsaimniecībā, finansēs, starptautiskajās attiecībās.
Arī citiem iesaku balsot tieši par Ingunas Sudrabas sarakstu, jo t. s. varas
partijas gandrīz vienu un to pašu personāžu izskatā 20 gados ir apguvušas
tikai politiskās demagoģijas mākslu.
Neredzu nevienu citu komandu, kas
ir profesionāli un godprātīgi gatava rīkoties valsts un ikviena tās iedzīvotāja
labā, nevis atsevišķu grupu interesēs.”

„Esmu kvalificēts jurists,
strādāju savā profesijā un
par pētniecisko asistentu
Rīgas Juridiskajā augstskolā. Darbojos arī vairākās nevalstiskajās organizācijās.
Ingunas Sudrabas partijā No
sirds Latvijai iestājos galvenokārt tāpēc, ka partijas programma ir ļoti tuva maniem
uzskatiem. Ja tikšu ievēlēts,
tad mana darbības joma būs
jurisprudence, darbs ar jaunatni, kultūras joma. Viens no
maniem mērķiem – izveidot
konkurētspējīgu darba tirgu
jauniešiem, lai pārtrauktu viņu aizbraukšanu no Latvijas.
Iesaku arī citiem balsot par
mūsu 13. sarakstu, jo Inguna
Sudraba patiešām vēlas izmainīt situāciju sabiedrības labā
un ir jau pierādījusi to ar savu
iepriekšējo darbu.”

Daina Medne

„Pirmkārt, esmu māte un vecmāmiņa, otrkārt, vairāk nekā desmit gadus profesionāli darbojos veselības
nozarē. Esmu strādājusi Veselības ministrijā, Latvijas Infektoloģijas centrā,
Slimību profilakses un kontroles centrā. Veselības joma ir viens no valsts
pastāvēšanas stūrakmeņiem, ilgtermiņā no tās attīstības ir atkarīga
manu bērnu un mazbērnu nākotne.
Tāpēc vēlos palīdzēt nodrošināt visiem Latvijas iedzīvotājiem pieejamu
veselības aprūpi, stiprinot primārās
veselības aprūpes sistēmu. Jāpanāk
pozitīvas izmaiņas likumdošanā, kas
attiecas uz ģimenēm ar bērniem. No
sirds Latvijai komandā to sasniegt var
būtiski ātrāk.
Katram Latvijas iedzīvotājam,
dzīvojot mūsu valstī, ir jājūtas droši.
Ingunas Sudrabas saraksta komanda nodrošinās atbalstu ģimenēm, sakārtos nodokļu sistēmu, nodrošinās
savlaicīgu ārstniecības pakalpojumu
pieejamību, radīs labvēlīgu vidi kultūras un jaunrades izaugsmei. Aicinu balsot par pozitīvām pārmaiņām
valstī! Lai beidzot Saeimā un valdībā
ir darītāji, nevis solītāji un, lai valsts
izaugsme būtu jūtama katram Latvijas iedzīvotājam!”
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Sergejs Parvatkins
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Sandra Bāliņa

„Vēlos piedalīties Latvijas
valsts labklājības veidošanā, jo
zinu, kā to darīt. Beidzot vārdi,
ko sakām priekšvēlēšanu laikā,
jāpārvērš darbos! Esmu ieradusi pildīt savus solījumus, iesāktos darbus veikt līdz galam.
Darīšu visu, kas manos spēkos,
lai Latvijā būtu stabila, prognozējama nodokļu politika
ilgtermiņā, kas sekmēs valsts
budžeta ieņēmumus, kalpos investīciju piesaistīšanas
priekšnoteikumiem ražošanā.
Ilgtspējīgai fiskālajai politikai
jānodrošina valsts finanšu disciplīna – valsts izdevumu atbilstība ieņēmumiem, tai jābūt
fokusētai uz izglītības, ienākumu, veselības progresa mērķu
sasniegšanu. Pilnībā pievienojos Čārlza Keteriga teiktajam:
„Es interesējos par nākotni. Jo
grasos tajā pavadīt visu savu
atlikušo mūžu!”

15
Heino Spuļģis

„Savulaik mācījos juristos, tad pārgāju uz Finanšu un tirdzniecības fakultāti.
Strādāju tirdzniecībā, nodibināju vienu
no pirmajiem kopuzņēmumiem Latvijā –
ar kādu vācu firmu. 1997. gadā kopā ar
partneri nodibināju savu uzņēmumu – armijas preču veikalu Patrioti, kas joprojām
darbojas. Pašlaik strādāju izdevumā Latvijas Vēstnesis par finanšu direktoru. Partiju No sirds Latvijai izvēlējos personāliju
dēļ – Inguna Sudraba valsts kontrolieres
amatā šķita ļoti radoša personība, tāpat
mani pārliecināja Gunārs Kūtris ar savu
principiālo nostāju.
Valstī ir sistēmiska kļūda – daudziem
cilvēkiem rodas kārdinājums nesodītiem
darīt to, ko sistēma pieļauj, lai arī tas nav
likumīgi. Latvijas Vēstnesī vadīju iepirkumu
komisiju un ar pilnu atbildību varu teikt, ka
publisko iepirkumu sistēma ir īsts ļaunuma
koks! Partijas iegūst savus līdzekļus no privātfirmām, tās – ar publisko iepirkumu palīdzību! Taču sistēmu var mainīt, nodibinot
centralizētās iepirkumu institūcijas, kā tas
ir, piemēram, ASV un Vācijā."

7

INGUNA SUDRABA

deputāta kandidāti

16
Daina Verveiko

Apdrošināšanas sabiedrības nodaļas vadītāja. Daina Verveiko augsti
vērtē Ingūnas Sudrabas
profesionalitāti un cilvēciskās īpašības, uzticas viņai, ir kopā ar viņu kopš
tautas kustības No sirds
Latvijai dibināšanas. Vislabprātāk darbotos sociālajā jomā, lai vairotu
sabiedrības labklājību.
Uzņemoties personīgu
atbildību par savu darbu,
D. Verveiko vēlas radīt
cilvēkos ticību valstij un
tam, ka lēmumi, kas tiek
pieņemti valstī, patiesi
kalpo tautai.

Jānis Liberts

„Esmu jurists VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcijā Altum. Kā
cilvēkam man rūp tā sabiedrības
daļa, kas nevar paši par sevi parūpēties un kuru labklājība un nākotne ir atkarīga no valsts. Svarīgi, lai
cilvēki, kas pārvalda valsti, nekad
neaizmirstu, kādu atbildību viņi ir
uzņēmušies,” saka J. Liberts. Inguna
Sudraba viņu personīgi uzrunājusi,
un tieši šīs sarunas laikā bija iespēja
pārliecināties par partijas vadītājas godīgumu un patiesiem centieniem panākt pozitīvas pārmaiņas
valstī. “Uzskatu, ka politikā jāienāk
cilvēkiem, kas rīkojas saskaņā ar
sirdsapziņu, tāpēc arī es solos godprātīgi pārstāvēt tautas intereses."

21
Jānis Grigalis

Šobrīd bezdarbnieks, nodarbojas ar
militāri politisko stratēģisko analīzi. Uzskata, ka partija No sirds Latvijai ir vienīgais spēks mūsdienu Latvijā, kuram var
uzticēties, jo tas spējīgs ģenerēt jaunas
idejas, nepakļauties dažādām ietekmēm,
uzdrošināties noturēt kursu uz pozitīvām
pārmaiņām, kas gan ir visai smags uzdevums, bet ko tik ļoti gaida visa Latvija.
Jānis Grigalis uzskata, ka maināms
vēlēšanu likums, ieviešami grozāmie vēlēšanu saraksti, skolās obligāti ieviešama
pirmās palīdzības, izdzīvošanas mākslas,
civilās aizsardzības un militārās mācības apguve. Policistu, ugunsdzēsēju,
robežsargu un cietumsargu algām un
sociālajām garantijām četru gadu laikā
vajadzētu sasniegt NBS līmeni.

Jekaterina Pavlova

Andrejs Jirgensons

Andrejs Jirgensons ir Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu
darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētājs. Vadošo partiju darbības rezultātā esam
otra nabadzīgākā valsts Eiropā, līdz ar to balsot par bijušajiem politiķiem ir amorāli.
Joma, kurā var un vēlas strādāt – darbinieku aizstāvība
un Darba likuma normu ievērošana. Uzskata, ka jālikvidē Valsts darba inspekcija
un tās vietā jāizveido Darba
tiesa, lai darba strīdi tiktu izskatīti operatīvi.

Baiba Reitere ir AS Nilex grupa padomes
locekle. Partijā darbojas kā ekonomikas
nozares pārstāve. Galvenais uzdevums –
veicināt ekonomisko izaugsmi, mazināt
nabadzību un nevienlīdzību sabiedrībā.
Uzskata, ka jāievieš nodokļi, kas visvairāk
skar bagāto iedzīvotāju ienākumus un viņu
ekskluzīvās patēriņa preces un pakalpojumus. Jāpalielina uzticība valstij un tās pārvaldei, veidojot valsts aparātu no cilvēkiem
ar augstām morāles vērtībām un godaprātu. Zinātniski un ekonomiski pamatoti jāpēta reģioni, lai veicinātu to izaugsmi.
„Iesaku balsot par partiju No sirds Latvijai tāpēc, ka tās pamatnostādnēs ir ietvertas reālas pārmaiņas Latvijas uzplaukumam.”

Mārtiņš Smilga

Jurists, VSIA Latvijas Vēstnesis; tiesību zinātņu doktorants, RSU (promocijas
darbs finanšu tiesībās); Bērnu un jauniešu sporta burāšanas treneris Rīgas burāšanas akadēmijā, jahtklubs Auda.
Politiskajā partijā No sirds Latvijai saskata to strauji augošo politisko spēku,
ar kuru ir kopīgas idejas, mērķi un līdzekļi, kā tos sasniegt. M. Smilga ir partijas
Tieslietu darba grupas aktīvs dalībnieks,
tādējādi jau piedalās citas, taisnīgas politikas veidošanā, kā arī uzskata, ka vairs
nespēj atļauties būt vienaldzīgs, stāvēt
malā un noskatīties, kādas nejēdzības
notiek valstī. Mūsu partijas uzstādījumi
un programmā noteiktais ir tas, kas radīs
tādu Latviju, kur beidzot būs likti droši
pamati īstai tautvaldībai, un tāpēc, ka
mūsu partijas biedriem nav vienaldzīgs
Latvijas liktenis.

25
Tamāra Brice

Fizikas skolotāja Rīgas
41. vidusskolā un Ogres
ģimnāzijā, tāpēc izglītība ir tā joma, kurā Tamāra Brice labprāt strādātu.
Izglītībā atklāti jārunā par
tām reformām, kas rada
nesapratni skolotājos,
skolēnos un vecākos. Jāpanāk, lai Latvijā ir precīza to bērnu uzskaite, kas
neapmeklē skolu. I. Sudrabas izveidotā partija No
sirds Latvijai nenodarbosies ar populismu un lieku
solījumu tiražēšanu, bet
strādās konkrētu darbu.

Vladimirs Zvonarevs

Vladimirs Zvonarevs ir Zinātniskā mācību konsultatīvā transporta
un loģistikas centra valdes loceklis,
direktors, Baltijas Transporta savienības valdes loceklis, Starptautiskās
pārvadātāju akadēmijas valdes loceklis, Latvijas Transporta attīstības
un izglītības asociācijas valdes loceklis.
Visefektīvāk un labprātāk viņš
strādātu transporta nozarē, jo tieši
šādas profesionāļa prasmes un zināšanas piemīt deputāta amata kandidātam.
Uzskata, ka nepieciešams atjaunot autoceļu fondu, harmonizējot
normatīvos aktus, kuri skar autoceļu
lietotājus. Nepieciešams arī nodrošināt ceļu nodokļu izlietošanas caurspīdīgumu un efektivitāti.

26
Vladimirs Rusanovs
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Auto nomas SIA Prime CR vadītājs. Ikdienas pienākumi: mārketinga programmas izstrādāšana un realizēšana, darbs ar
vietējiem un ārvalstu partneriem. Inguna
Sudraba ir vienīgais partijas līderis kam
V. Rusanovs uzticas, piekrīt tādām šīs partijas
izvirzītajām prioritātēm kā atbildība, profesionalitāte un godīgums valsts pārvaldē, saliedētība, sociālās nevienlīdzības mazināšana.
Vistuvākā joma, kurā labprāt strādātu –
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana. Šai
sabiedrības grupai jājūtas drošai par savu
nākotni, jāizvēlas perspektīva izglītība pēc
vispārizglītojošās skolas beigšanas, valstij jāprognozē tautsaimniecībai būtiskās nozares
un jānodrošina darba iespējas tajās. Svarīgi
arī valstiskā līmenī rūpēties par veselīgu dzīvesveidu tieši jauniešu vidē.

Jānis Zalcmanis

Veselības ministrijas ES fondu ieviešanas nodaļas referents (ierēdnis). Darbs saistīts ar investīciju plānošanu un ieviešanu
veselības aprūpes nozarē.
“I. Sudrabas partiju izvēlējos kā partiju, kurai ir iespēja izveidot jaunu politisko
mehānismu, piesaistot savās rindās svaigas
sejas,” tā J. Zalcmanis pamato paša izvēlēto politisko spēku. Valsts pārvalde, valsts
drošība, investīcijas, sports – šīs jomas deputāta amata kandidāts nosauc kā potenciāli savas. Apzinoties, ka
tagadējie Saeimā pārstāvētie politiskie spēki nav pozitīvu pārmaiņu
rosinātāji, J. Zalcmanis iesaka balsot par partiju No sirds Latvijai – tā
varētu būt alternatīva iespēja panākt reālas pārmaiņas valstī.
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Šobrīd strādā par tirgus izpētes analītiķi plaša patēriņa preču vairumtirdzniecības
uzņēmumā. Svarīgi, ka Inguna Sudraba ir atbildīgs un godīgs cilvēks – viņa nestāv malā,
redzot netaisnības, kas notiek mūsu valstī,
un ir gatava veikt reālas pārmaiņas Latvijā
mūsu kopīgās nākotnes labā. Jomas, kurās
Jekaterina vēlētos strādāt – tautas labklājības vairošana, ekonomika un uzņēmējdarbības sakārtošana. Vēlas redzēt tādu Latviju,
kurā visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no sociālā stāvokļa, etniskās izcelsmes vai vecuma ir
vienlīdzīgas iespējas. Uzskata, ka visi Latvijas
iedzīvotāji ir piederīgi Latvijai, ir tās vērtība
un kapitāls, iestājas par godīgumu un atbildību politikā. Nepiedaloties tiešajos politiskajos procesos, kaut ko mainīt mūsu valstī ir
gandrīz neiespējami, tāpēc vienīgā iespēja ir
uzvara vēlēšanās un krasas pārmaiņas gan likumdošanas, gan politiskās sistēmas līmenī.
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Baiba Reitere
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Artūrs Žalostibs

Strādā projektu izstrādē un vadīšanā.
Izvēlējies startēt partijas No sirds Latvijai
sarakstā, jo piekrīt idejām par to, ka Latvijai ir jāmainās, lai dzīve te kļūtu labāka,
lai visiem iedzīvotājiem būtu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas. Balsojums par
šo sarakstu, iespējams, ļaus daudziem
vēlētājiem izvairīties no reiz pieļautajām
kļūdām, vēlot iepriekšējās Saeimas.
Jomas, kurās A. Žalostibs labprāt strādātu: ekonomika, finanses, integrācijas
jautājumi, izglītība, demogrāfija, satiksme, kā arī valsts attīstības plānošana,
ilgstošas stratēģijas izstrāde. Uzskata, ka
galvenais valsts pārvaldē ir godīgums un
caurskatāmība. Cilvēkiem jābūt drošiem
par nākotni.

Rihards Fridbergs

Strādā par tulku. “Uzskatu,
ka pienācis pēdējais laiks veikt
nepieciešamās reformas izglītības sistēmā, lai mācīšanās
procesā varētu tikt attīstītas
katra individuālās un unikālās īpašības. Lai to panāktu, ir
jāmaina mācību saturs, izstrādājot uz kompetenci balstītus
un savstarpēji integrētus mācību priekšmetu standartus,” apgalvo deputāta amata
kandidāts. “No sirds esmu pārliecināts, ka 12. Saeimas
vēlēšanas ir Latvijas iedzīvotāju iespēja likt spēcīgu un
noturīgu pamatu labākai Latvijas nākotnei.”

33

T

NO SIRDS

as nozīmē mūsu domu un rīcības īstumu. Viss, ko darām, viss, ko radām, viss, kā
kalpojam, nāk īsti. Ikviens mūsu lēmums ir prātā radies, sirdī briedināts un sirdsapziņas apstiprināts. Idejas un darbi, iniciatīvas un domas nāk no mums pašiem,
nevis ir aizkulisēs mākslīgi būvētas “no kabineta uz jūsu sirdi”, lai tikai jums iepatiktos.
“Sirds” – ir darbība. Sirds nozīmē pulsu, kustību un dzīvību. Stipru rīcību un stiprus
lēmumus, kas nāk par labu Latvijas valstij. Tādus darbus, kas vispirms atjauno, bet pēc
tam kopj un audzē ikkatra ticību Latvijas valstij. Šodien, kad daudzi lepojas ar to, ka nemaksā nodokļus, šodien, kad vairums zina teicienu “es mīlu šo zemi, bet ienīstu valsti”,
citādi nevar. Šodien valstij jāsper pirmais solis. Tieši tādēļ, ka valsts tik ilgi vilcinājusies,
tik daudz krāpusies un tik daudz likusi vilties saviem iedzīvotājiem.
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