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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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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.
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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 Vidzemē
Lai valstsvīri atbildētu par kļūdām
Dzimis 1960. gadā.
Latvijas Universitātes
Juridiskās fakultātes lektors
Krimināltiesisko zinātņu
katedrā.

Gunārs Kūtris
Līderis Vidzemes vēlēšanu apgabalā
„Būdams jurists, savas teorētiskās juridiskās zināšanas esmu pārbaudījis dažādos darbos. Esmu strādājis prokuratūrā,
Finanšu policijā, bijis Tieslietu ministrijas
valsts sekretārs, bet pēdējos desmit gadus esmu bijis saistīts ar Satversmes tiesu, kur no tiesneša kļuvu par Satversmes
tiesas priekšsēdētāju. Paralēli ilgus gadus
esmu lasījis lekcijas Latvijas Universitātes
Juridiskajā fakultātē. Saeimā ļoti vajadzīgi juristi, kuri strādā ar likumu tekstiem,
un es zinu, kā tas jādara. Šobrīd Saeimā
daudzus likumus pieņem pēc politiskās

pārliecības, bet netiek modelēts, kā tie
darbosies konkrētās dzīves situācijās –
tam gribu pievērst uzmanību.
Darbs Satversmes tiesā manī ir radījis
pārliecību, ka pats svarīgākais – lai cilvēks
justos droši Latvijā un lai valsts atbildētu
gan par saviem neizdarītajiem, gan par
nepareizi izdarītajiem darbiem. Piemēram, ja valsts ir devusi garantiju kādam
privātam uzņēmējam, tad tai arī jārealizē
šīs garantijas uzraudzība, nevis jāgaida,
kad uzņēmējs bankrotēs. Zaudētājs šādos gadījumos ir nevis finanšu ministrs,

kurš garantiju parakstījis, bet visi Latvijas
iedzīvotāji.
Es strādāšu kopā ar saviem domubiedriem, lai Saeima pieņemtu likumu par tautas vēlētu prezidentu. Latvijas cilvēki ir
pietiekami zinoši un atbildīgi, lai ievēlētu
īstu valsts vadītāju un arī uztrauktos par to,
kāds viņš ir un ko dara. Par politiskā tirgus
rezultātu vieglāk radīt tautas folkloru.
Jaunajai Saeimai nedaudz jāpārkārto vēlēšanu sistēma, lai cilvēki varētu balsot ne
tikai par partijas sarakstu, bet arī par citos
sarakstos esošām personām. Jo, pat negrozot Satversmi, kurā ir paredzēts proporcionālais vēlēšanu princips, var ļaut cilvēkam,
balsojot par vienu partiju, atzīmēt cilvēkus
citu partiju sarakstos. Manuprāt, Latvijas cilvēki nebalso par partiju programmām – viņi
balso par cilvēku, kuram tic un zina, ka viņš
atbildīgi izdarīs savu darbu. Šobrīd neviena
partija nevēlas šādas izmaiņas, jo balsošana
par sarakstiem ir izdevīga lielajām partijām.
Ar valsts pārkārtošanu ir saistīts arī tautas nobalsošanas jeb referenduma likums.
Šobrīd likums paredz, ka pēc 1. janvāra Latvijas iedzīvotāji reāli nevarēs paši nobalsot
par Saeimas atlaišanu vai pret kādu likumu.
Parakstu vākšanas process ir kļuvis sarežģītāks un gandrīz neiespējams, jo pirmajā (un
vienīgajā) parakstu vākšanas kārtā iniciato-

riem jāsavāc vairāk nekā 150 000 parakstu
un pašiem jāsedz notāra nodeva. Latvijas
referendumu likumā nav tā saucamo konsultatīvo referendumu. Tos var izmantot
pašvaldības, lai noskaidrotu, vai, piemēram,
cilvēki vairāk vēlas pilsētā jaunu estrādi vai
kultūras centra rekonstrukciju. Šāda konsultatīvo referendumu pieredze ir Šveicē.
Šie visi ir juridiski jautājumi, kas ir saistīti
ar iedzīvotāju atbildību par savu valsti. Bet
runājot par manām īpašībām, cilvēki, kuru
darba kolektīvus esmu vadījis, zina, ka tajos
vienmēr ir bijusi kārtība. Vienmēr esmu raudzījies, lai darbā būtu pēc iespējas mazāk
stresa situāciju un darbavietā būtu prieks
strādāt – varētu izrunāt visas situācijas, labi
paveikt dabu un panākt vēlamo rezultātu.
Šo mieru es vēlētos pārnest uz Latvijas ģimenēm un valsti kopumā.
Ir jādara gals absurdajai situācijai, kad
Latvijā cilvēks var saņemt medicīnas pakalpojumu kaut vai rīt, bet… tikai pašam jāmaksā. Saeimā cīnīšos par to, lai medicīnai
atrastu papildu finansējumu – lai cilvēkiem,
kuriem steidzami nepieciešami izmeklējumi vai medicīniskas manipulācijas, nebūtu
jāizdara šī nežēlīgā izvēle: maksāt no savas kabatas vai gaidīt rindā. Reizēm ilgi. Ir
jānodrošina iedzīvotājiem tāda veselības
aprūpe, kas viņus nepazemo.”

Par savu izvēli pārliecināta
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Inetai Stabulniecei vistuvākā ir lauksaimniecības un lauku
attīstības joma. Viņa ir beigusi
Smiltenes tehnikumu un Latvijas
Lauksaimniecības universitāti,
iegūstot agronoma specialitāti.
2004. gadā Ineta sāka strādāt
Lauku atbalsta dienestā.
„Darbojos ar ES Lauku un zivsaimniecības
fondu programmu administrēšanu un divus
gadus vadīju Administratīvo un juridisko lie-

tu departamentu. 2006. gadā beidzu Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.
Strādājot Zemkopības ministrijā, es vadīju nodaļu, kas bija atbildīga par Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma plānošanu un ieviešanu Latvijā. Strādājot pie jaunās Lauku attīstības
programmas nākamajiem septiņiem gadiem, varēju redzēt kopējo nozares ainu
un kopsakarības. Diemžēl finansējums iepriekšējos septiņos gados tika dalīts pēc
principa: kurš skaļāk kliedz, tam dod. Un
skaļāk kliedz tie, kuriem vairāk spēka. Nav
bijusi mērķtiecīga plānošana, nav bijis redzējuma, kurp virzāmies. Šādas politikas
rezultātā strauji attīstās lielsaimniecības,
bet mazās un vidējās tiek izspiestas no
savas dzīves telpas. Cilvēki no laukiem dodas uz lielajām pilsētām vai uz ārzemēm.
Pieņemtie lēmumi par nākamajiem
septiņiem gadiem liecināja, ka šīs problēmas tikai padziļināsies. Diemžēl savā amatā nespēju šos lēmumus ietekmēt, tāpēc
nevarēju samierināties un meklēju izeju,
lai apturētu valsts ceļu uz nekurieni.
Esmu pabijusi arī Briseles gaiteņos
un zinu, ka ne vienmēr no turienes nāk
mūsu problēmas. Bieži mēs tās radām
tepat, Latvijā.

Mūsu ģimenei ir neliela zemnieku saimniecība, kas ļauj izprast, kā varas gaiteņos
pieņemtie lēmumi ietekmē cilvēkus laukos. Nāku arī no mežsaimnieku dzimtas –
mans vectēvs un krusttēvs bija mežsargi,
tāpēc mani uztrauc arī tas, kas notiek šajā nozarē. Pie varas esošajām partijām es
vairs neticu. Kad Inguna sāka veidot kustību
No sirds Latvijai, šķita, ka ņemot vērā viņas iepriekšējo veikumu, ir cerība kaut ko mainīt.
Aizsūtīju viņai e-pastu, satikāmies un šobrīd
esmu pilnīgi pārliecināta par savu izvēli.
Vēlos, lai laukos atgriežas cilvēki – it
īpaši jauni cilvēki, tāpēc darīšu visu, lai
atbalstītu laukos mazās un vidējās lauku saimniecības un uzņēmumus, kas nodarbina visvairāk cilvēku. To var panākt,
sniedzot atbalstu šīm saimniecībām gan
ar bezmaksas konsultācijām, gan ar saražotās produkcijas noieta veicināšanu ar
kooperatīvu starpniecību, gan ar finanšu
pieejamības palielināšanu, attīstot lauku
krājaizdevu sabiedrības. Valstij ir aktīvi jāiestājas par vietējās produkcijas tirgus aizsardzību! Citas Eiropas valstis ir atradušas
mehānismus, kā aizsargāt savus ražotājus,
un arī mēs to varam.
Noteikti atbalstīšu nozares progresīvos zinātniekus, jo tikai augstas pievieno-

tās vērtības produkti un tehnoloģijas ļaus
mums dzīvot labāk.
Ļoti svarīga ir vidējās profesionālās izglītības kvalitātes celšana, jo tā sniedz
praktiskās iemaņas un zināšanas, lai jaunieši ienāktu darba tirgū prasmīgi un droši
par to, ka viņiem būs darbs. Mūsu uzņēmējus kontrolējošām institūcijām līdz pamatiem ir jāmaina attieksme un jāpalīdz
visiem, kas ražo, nevis tikai jāsoda.
Inguna runā to, ko domā, un dara to,
ko runā. Ja viņa kaut ko sola, tad izdarīs visu, lai solījumu īstenotu. Ap sevi
Inguna ir pulcējusi līdzīgi domājošus
cilvēkus. Tāpēc es ticu, ka mēs kopā paveiksim to, ko apņemamies. Es zinu, ka ir
daudz cilvēku, kas vairs netic nevienam
un vairs neiet balsot, bet, neejot balsot, mēs atbalstām līdzšinējo politiku.
Atbalstām tos, kas radījuši situāciju, ka
mēs esam zaudējuši savus lielos ražojošos uzņēmumus, ka laukos paliek galvenokārt pensijas vecuma cilvēki, ka tie,
kas visu mūžu ir smagi strādājuši, nevar
atļauties pat nopirkt pārtiku un zāles,
nevar nokļūt pie ārsta, ka mūsu ģimenes
un dzimtas izklīst pasaulē.
Manuprāt, šobrīd ir jāsaņemas un jānotic. Jānotic ar sirdi!”
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Ļausim strādāt profesionāļiem!
Arvīda Platpera vārds Latvijā ir labi pazīstams. Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku un Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku virsdiriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas
katedras docētājs, asociētais profesors, vīru kora Ķekava mākslinieciskais vadītājs, Latvijas vispārējās
izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas (LVIIMSA) dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, Ķekavas
novada pašvaldības domes deputāts – tik daudz diriģentam ir amatu un titulu!

4
deputāta kandidāts
Daudzi jo daudzi no mums priecājušies
par maestro Arvīda Platpera atraktīvo sadarbību ar Raimondu Paulu un jaunatnes
koriem Paula rīkotajos tradicionālajos dziedāšanas svētkos.
Arvīds Platpers jau darbojas politikā
kā neatkarīgais deputāts un pierādījis sevi kā aktīvu un enerģisku politiķi. Piemēram, kopā ar vairāku kultūras un mākslas

augstskolu studentiem piedaloties demonstrācijā pret finansējuma samazināšanu augstākajām mācību iestādēm.
„Tā bija miermīlīga demonstrācija,” LNT
ziņu dienestam toreiz sacīja Mūzikas akadēmijas mācībspēks, „bet tuvojas tā diena,
kad cilvēki tiešām var doties ielās! Šī budžeta samazināšana ir nekvalitatīva rīcība
no valdības puses!”
Tāpēc arī nav jābrīnās, ka Arvīds Platpers nolēmis startēt 12. Saeimā partijas No
sirds Latvijai sarakstā.
„Mani neapmierina pie varas esošo
politisko partiju darbs Saeimā, kur pārsvarā dominē šauras, merkantilas partiju intereses. Ir jādod iespēja Latvijas
politikā ienākt jauniem spēlētājiem, jo
līdzšinējie politiķi ir savus radošos spēkus izsmēluši un nespēj efektīvi realizēt
Latvijas ekonomisko attīstību. Valsts lab-

klājības pamatā ir visa veida ražošanas
attīstība, kas veido pamatu sabiedrības
vienmērīga dzīves līmeņa paaugstināšanai. Manas prioritātes Saeimā būtu izglītība un kultūra.”
Diriģents un pedagogs uzskata, ka jāpaaugstina skolotāja prestižs, palielinot
šīs profesijas darbiniekiem algu, jānosaka
kritēriji Izglītības un zinātnes ministrijas
ierēdņiem, lai nozari vadītu labākie
pedagogi ar vismaz desmit gadu pieredzi
praktiskā darbā.
Diezin vai ir vēl kāda nozare, par kuru
tik daudz šķēpu lauzts, debatēts un diskutēts! Mainījušies ministri, katrs nācis ar
savām reformām, bet gan skolotāji, gan
bērni un viņu vecāki ar izglītības saturu,
līmeni un sistēmu joprojām nav mierā.
Platpers uzskata, ka daudz kas jāmaina izglītības sistēmas un mācību saturā,

jāizstrādā jauni standarti, jāveido jaunas
mācību programmas. Kam tas būtu jādara? Protams, profesionāļiem! Jaunas
sistēmas un programmu izstrādāšanā jāiesaista augstskolu docētāji, jo tikai, izmantojot plašu zināšanu un pieredzes bāzi,
var izveidot zinātniski pamatotu izglītības
modeli no pirmskolas līdz augstskolai. Vajadzības gadījumā nepieciešams Latvijas
izglītības sistēmā integrēt citu valstu labākos sasniegumus.
Kultūras nozarē viens no pirmajiem uzdevumiem – panākt, lai palielinātos valsts
atbildība par visa kultūras mantojuma saglabāšanu.
„Ingunas Sudrabas līdzšinējais darbs
ir kā piemērs katram no mums godīgi izturēties pret darāmo un personiski atbildēt par paveikto,” uzskata diriģents Arvīds
Platpers.

deputāta kandidāti
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Guntars Viziņš

Guntars Dārznieks

Jānis Garbovskis

Māris Jurušs

„Būdams politologs pēc izglītības, nešaubīgi piekrītu atziņai, ka taisnīga politiskā iekārta
var pastāvēt tikai taisnīgu pilsoņu sabiedrībā.
Partija No sirds Latvijai ir skaidri iezīmējusi
mērķi, lai politika un sabiedrības dzīve kopumā
kļūtu taisnīgāka. Tas arī bija galvenais vadmotīvs, kādēļ izlēmu pievienoties Ingunas Sudrabas vadītajai partijai.
Mana profesionālā darba pieredze valsts
pārvaldē galvenokārt ir saistīta ar transporta
nozari, kas ietver autotransporta, autoceļu un
ceļu satiksmes drošības jomas.
Ja tikšu ievēlēts 12. Saeimā, darīšu visu, lai
beidzot tiktu sakārtota valsts ceļu infrastruktūra
un atjaunota pastāvīga ceļu būves programma – Autoceļu fonds, kas Latvijas sabiedrībai
pavērs iespēju izmantot drošu satiksmi pa kvalitatīvi izbūvētiem un uzturētiem autoceļiem.
Partijas No sirds Latvijai sarakstā ir daudz
augsti izglītotu un profesionālu deputātu kandidātu, kas ar cītīgu darbu un atbildīgu attieksmi jau ir apliecinājuši savas spējas kalpot
Latvijas sabiedrības interesēm.”

„Esmu izglītības darba praktiķis, jo divi maģistra grādi izglītības nozarē un praktiskā darba
pieredze vidējās, profesionālās izglītības iestādēs un augstskolā sniedz vispusīgu izpratni
par izglītības sistēmu. Arī, strādājot Izglītības
kvalitātes valsts dienestā, šī pieredze lieti noder.
Izglītība ir valsts iekšējās drošības un labklājības
pamats. Gudru un domājošu tautu nepiemānīsi
ar banāniem un skaistām runām!
Partija No sirds Latvijai ir politiskais spēks,
kas neuzskata, ka atsevišķa indivīda intereses
drīkst pacelt pāri sabiedrības interesēm. Partija piedāvā iespēju piedalīties pārmaiņu ieviešanā: lai par labi padarītu darbu būtu taisnīgs
atalgojums, lai par valstij un katram tās iedzīvotājam nodarīto ļaunprātību tiktu saņemts
taisnīgs sods.
Nepieciešama tāda valsts pārvaldes sistēma,
kura ne tikai spēj sadalīt un pārdalīt valsts resursus, bet arī pārraudzīt to lietderīgu pielietojamu.
Mūsu partija rosina pārdomātas un sistēmiskas
pārmaiņas, lai katrs atbildētu par savu nepadarīto vai nesaimnieciski darīto darbu. Tad nevarēs noslēpties aiz kolektīvās nesodāmības vai
kopējās politiskās atbildības maskas.”

„Trīs augstākās izglītības, lielā dzīves un politiskā pieredze mani ir atvedusi pie Ingunas
Sudrabas, lai kopā ar pārējiem partijas biedriem
izvirzītu un sasniegtu augstus mērķus mūsu
Latvijas attīstībai.
Visu savu aktīvo dzīvi esmu saistījis ar laukiem, tāpēc es savas zināšanas un lielo dzīves
pieredzi veltīšu mūsu lauku attīstībai.
Man nav nekādu šaubu, ka es vēlos strādāt
Ingunas Sudrabas komandā. Motivācija ir ļoti
vienkārša – es no sirds ticu Ingunai Sudrabai,
un uzskatu, ka šādus cilvēkus Dievs valstij sūta ļoti atbildīgos momentos. Mūsu galvenais
uzdevums tagad ir sagatavot tautu šim atbildīgajam brīdim.
Es un mana ģimene darīsim visu, kas mūsu
spēkos, lai stiprinātu Latviju un lai cilvēkos atjaunotu ticību mūsu Valstij. No sirds visiem novēlu, lai jūs šo valsti mīlētu no sirds, un es nekad
negribētu dzirdēt saukli Man patīk šī zeme, bet
es ienīstu šo valsti, jo nekas traģiskāks par šiem
vārdiem laikam nevar būt. Lai Dieviņš mums
stāv klāt un arī veiksme nepamet!”

„Esmu ekonomists, ekonomikas zinātņu
doktors, VAS Latvijas dzelzceļš eksperts, kā arī
pasniedzējs RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Man tuvākās nozares arī ir – ekonomika, satiksme, izglītība.
Manuprāt, valsts pārvaldē jāievieš rezultatīvo rādītāju princips budžetā un citos dokumentos. Proti, ir jānosaka konkrēts rādītājs un atbilstīgi
īstenotajai politikai uz to jāvirzās. Un ekspertiem,
nevis politiķiem ir jāvaicā, kā to vislabāk darīt, lai
no procesiem pārietu uz rezultātiem.
Sociālajā jomā jāsamazina ienākumu nevienlīdzība Latvijā – visaugstākā ES! Jānovirza ES fondi infrastruktūras attīstībai un
energoefektivitātes palielināšanai. Kā liecina
analīze, salīdzinot ar citām ES valstīm, Latvijas
ekonomika ir ļoti atkarīga no transporta izmaksām un energoproduktiem.
Lēnām tirgus domāšanas princips jāievieš
arī skolā, lielāku akcentu liekot uz profesionālām zināšanām.
Iesaku balsot tieši par Ingunas Sudrabas
sarakstu, jo ir jāatbalsta tie, kas grib un var realizēt pārmaiņas – labāku nākotni sabiedrībai,
nevis amatus sev.”
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INGUNA SUDRABA
Guntars Driņķis

Oskars Lūsis

„Esmu beidzis Latvijas Policijas akadēmiju, ieguvis maģistra grādu jurisprudencē, strādāju par firmas
izpilddirektoru – nodarbojamies ar
mežizstrādi, kokmateriālu pārstrādi
un eksportu. Ingunas Sudrabas partijas mērķi sakrīt ar maniem uzskatiem.
Esmu bijušais iekšlietu sistēmas darbinieks, no šīs jomas aizgājis tikai tāpēc,
ka tā ir pilnīgi degradēta. Darbojoties
partijā, vēlos strādāt pie iekšlietu sistēmas sakārtošanas, lai tajā
strādājošie saņemtu darba apstākļiem atbilstošu, cilvēka cienīgu atalgojumu.
To var panākt ar gudra un saprātīga sistēmas budžeta plānošanu, izvērtējot dažādu tēriņu lietderīgumu un pašas sistēmas uzbūvi. Uzskatu, ka, saprātīgi plānojot esošo budžetu, jau
var ieviest daudz pozitīvu pārmaiņu. Vienmēr esmu uzskatījis,
ka ikvienai valstij ir tāda valdība, kādu izvēlējušies tās iedzīvotāji, tāpēc katram no mums ir nopietni jādomā, ko īsti vēlamies.
Sudrabas kundze sevi ir pierādījusi, strādājot ļoti atbildīgā
amatā, tāpēc arī viņai uzticos, un aicinu to darīt arī pārējos, lai
sniegtu viņai iespēju realizēt savas ieceres valsts labā.”
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„Pēc profesijas esmu ekonomists un informātikas skolotājs, arī
zemessardzes kaprālis. Šobrīd esmu
nodaļas vadītājs RTU, vadu Latvijas
Informātikas skolotāju asociāciju.
Skaidrs, ka vistuvākā man ir izglītības nozare, kā arī valsts aizsardzība
un informācijas tehnoloģijas.
Vēlēšanās izlēmu startēt tieši no
Ingunas Sudrabas No sirds Latvijai saraksta, jo uzticos Ingunai Sudrabai un Gunāram Kūtrim, viņu
līdzšinējais darbs Latvijas labā mani ir iedvesmojis.
Inguna Sudraba Valsts kontrolē ir pierādījusi, ka spēj stāties pretī jebkuram politiskajam pārspēkam, kāpēc, lai viņai
neuzticētu valsts vadīšanu?
Pats svarīgākais, kas nākamajai Saeimai jāpaveic – jāatjauno uzticība valsts varai, bez tās nav iespējams sekmīgi
īstenot nevienu reformu, nav iedomājama valsts attīstība
un drošība. Lai to panāktu, jāveido saprotams, viegli caurskatāms lēmumu pieņemšanas mehānisms, ar konkrētiem
atbildīgajiem katram uzdevumam.”
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Normunds Tukišs
„Mana profesija ir elektrotehnikas inženieris,
šobrīd konsultēju uzņēmumus elektroefektivitātes un elektroenerģijas
iepirkuma jautājumos.
Dabiski, ka man vistuvākā
darbības joma ir enerģētikas nozare.
Atvērtais elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām – šis jautājums nākamā gada sākumā būs
ļoti aktuāls, un te ir jāpanāk, lai tas radītu iespējami mazāku finansiālo iespaidu uz iedzīvotājiem. Tāpat kā daudzi citi, arī es saprotu, ka valstī
nepieciešams daudz ko mainīt. Sudrabas kundzi
uzskatu par līderi ar savu redzējumu, viņa ir pierādījusi to ar savu darbu, strādādama par valsts
kontrolieri. Spēks ir mūsu zināšanās un drosmē –
ir laiks pārmaiņām, un katram ir jāsāk ar sevi.”
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„Esmu finanšu ekonomikas
maģistre un uzņēmumu vadības
speciāliste. Vairāk specializējos veselības ekonomikas jomā. Šobrīd
esmu Valsts asinsdonoru centra
direktore.
Man ir simpātiskas partijas No
sirds Latvijai prioritātes, ētikas un
morāles principi, politiskās atbildības izpratne. Vistuvākā man ir
veselības nozare, kurai esmu veltījusi vairāk nekā desmit
gadus, daudz mācījusies un realizējusi vairākus projektus.
Mans princips – galvenais ir pacients!
Ja mani ievēlēs, strādāšu pie pacientu vajadzību uzlabošanas, kompensējamo medikamentu saraksta aktualizēšanas, pacientu maksājumu samazināšanas, medicīnas
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanas reģionos.
Strādājot komandā ar profesionāļiem, kuru galvenais
mērķis ir valsts labklājība, rezultāti būs pozitīvi. Labas
komandas ir jāatbalsta, lai mēs visi dzīvotu pārticībā un
būtu laimīgi!”
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Inese Straume

Jautrīte Ašurova
„Esmu latviešu valodas skolotāja, man ir
izglītības, administratīvā un metodiskā darba
pieredze vispārējās izglītības un profesionālās
izglītības mācību iestādēs. Esmu piedalījusies
arī dažādu izglītības projektu izstrādē un realizēšanā. Mana prioritāte arī deputātes darbā
būtu dažādi izglītības virzieni. Iespēju ietekmēt
nacionālās izglītības sistēmas veidošanu saskatu
vienīgi, iesaistoties jaunā politiskā organizācijā.
Manuprāt, svarīgi ir aktivizēt un finansēt visu mācību priekšmetu skolotāju profesionālo asociāciju darbību. Profesionāļiem, nevis ierēdņiem ir
jālemj par mācību satura apguves metodisko nodrošinājumu, jāizvērtē
pedagogu profesionālā darbība un jāspēj aizstāvēt pamatotas skolotāju
prasības par izglītības kvalitāti. Jāaktualizē arī jautājums par pedagoģijas
zinātni un pētniecību.
Ja mums ir pārliecība, ka, ar saknēm stingri turoties savā zemē,
gūstot spēku no tautas gudrības, dzīves pieredzes, tradīcijām un stipras ģimenes, kopā varam izveidot stipru un laimīgu valsti, kurā katrs
atbildīgi veic viņam uzticēto pienākumu, atdosim savu balsi par partiju No sirds Latvijai!”
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Valters Rotkājs
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Iveta Ozoliņa

„Dzīvoju Salaspilī un pēc izglītības
esmu jurists. Šobrīd strādāju vienā no
Latvijas bankām, kur pildu Drošības
dienesta vadītāja pienākumus.
Politika man ir tuva kopš jaunības
laikiem. Toreiz un joprojām lasu dažādus analītiskus, pētnieciskus rakstus
par politiskajām kustībām, virzībām,
kas ļauj izdarīt secinājumus par to, kas

notiek arī mūsu valstī.
Tāpēc tas, ka esmu nokļuvis politikā, ir tikai likumsakarīgi.
Bija pienācis īstais laiks, jo radās politiskā kustība No sirds Latvijai, kas mani uzreiz uzrunāja ar saviem mērķiem un līderi – Ingunu Sudrabu. Viņai ir izteiktas līdera īpašības un harizma, viņai
ir neizmērojama zināšanu un prasmju bagātība, kāda Latvijā ir
tikai retajam. Un komplektā ar to – godprātīga un ļoti atbildīga
attieksme pret savu darbu.
Mana vislielākā sāpe ir viena – mūsu aizbraucēji. Ja tas turpināsies, drīz vairs nebūs cilvēku, kas šeit dzīvo un veido savu valsti. Politiķi var veicināt darbavietu rašanos, veidot investīcijām
labvēlīgu vidi, lai mūsu aizbraukušie tuvinieki varētu atgriezties.
Tas ir primārais, ar ko jāsāk un tas jādara nekavējoties!”

„Pēc izglītības esmu vēsturniece,
pēdējos gadus strādāju LU Demogrāfijas centrā. Pašlaik esmu konsultante
Latvijas okupācijas izpētes biedrībā.
Partijā No sirds Latvijai mani uzrunāja vēlme atjaunot ticību valstij.
Tikai ar konkrētiem padarītajiem darbiem var iegūt tautas uzticību. Kad
pārliecināsimies, ka var dzīvot citādu,
cilvēka cienīgu dzīvi, tad arī pakāpeniski atjaunosies ticība
tam, ka valsts ir drošības un miera osta.
Politikā mani interesē jautājumi, kas saistīti ar atbalstu
ģimenēm, kurās ir bērni. Izstrādātais Ģimenes likums radīs
gaidītās pārmaiņas Latvijas ģimenēs.
Ingunas Sudrabas komandā ir daudz politikā iepriekš
nebijušu personību, kurām tiek piedāvāta iespēja parādīt
savas spējas. Mūsu partijas programma ir viena no atbilstošākajām valsts sakārtošanai. I. Sudrabas komanda, rīkojoties
taisnīgi un atbildīgi, spēs pārvarēt grūtības un ar saviem darbiem atgūs tautas uzticību.”

14

Modra Vilkauša
„Dzīvoju Varakļānu novadā, strādāju Varakļānu novada muzejā, kur pildu
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājas pienākumus. Esmu
arī novada domes deputāte un domes
priekšsēdētāja vietniece. Latvijas Universitātē esmu ieguvusi jurista izglītību.
Darbs Varakļānu novada muzejā
sniedz ļoti lielu emocionālo gandarījumu. Tomēr tā kā politikā
esmu sen un pašvaldībā darbojos jau labu laiku, ir tikai likumsakarīgi, ka es kā savas valsts patriots vēlos iet tālāk un ar savām
prasmēm un darbu padarīt mūsu valsti labāku.
Ingunas Sudrabas partiju No sirds Latvijai izvēlējos tāpēc, ka
uzticos Sudrabas kundzei un viņas mērķiem. Partijas uzstādījums un plāni pilnīgi sakrita ar pašas redzējumu par to, kas būtu
jāmaina Latvijā, lai mūsu valsts atkal piedzīvotu uzplaukumu.
Šīs partijas ietvaros es vēlētos uzlabot Latvijas lauku un
mazpilsētu attīstību. Šīs ir jomas, kurām līdz šim valsts nav pievērsusi nekādu uzmanību un kuras ir uz izmiršanas robežas. Tas
ir nepareizi, ka jaunieši dodas uz ārzemēm, lai pelnītu iztiku un
palīdzētu vecākiem. Valstij ir jāspēj jauniem cilvēkiem nodrošināt nākotni pašiem savā dzimtenē.”
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Juris Kajaks
„Esmu dzimis un audzis Rīgā, RTU
esmu ieguvis inženiera mehāniķa izglītību un jau ilgus gadus darbojos kā
projektu vadītājs.
Mana politiskā vēsture sākas
daudz agrāk nekā vairumam to, kuri šobrīd atrodas Saeimas krēslos.
1990. gadā devos prom no politikas, jo
ticēju, ka cilvēki, kuru rokās ir Latvijas
nākotne, pratīs un spēs virzīt valsti augšup. Kļūdījos. Tāpēc esmu
nolēmis atgriezties aktīvajā politikā, jo jūtos atbildīgs par to, ka
tolaik politiķu rindas pametu.
Esmu izvēlējies būt partijas No sirds Latvijai biedru sarakstā
un esmu arī viens no šīs kustības dibinātājiem, jo Inguna Sudraba ir darbu, nevis vārdu cilvēks. Es, tāpat kā viņa, dzīvoju pēc
principa – ja kaut kas ir izlemts, tas ir jādara, nevis desmit reižu
par to jārunā. Ar steigu ir jāmaina esošā politiskā vide! Ingunas
Sudrabas partija ir vienīgais jaunais politiskais spēks, kas startēs šajās vēlēšanās.
Ja man izdosies iekļūt Saeimā, vispirms pievērsīšu uzmanību
valsts pārvaldes sistēmas sakārtošanai un maksimālai efektivizācijai. Uzskatu, ka valsts pārvaldes sakārtošana ir jāveic krasi un
pat nežēlīgi. Otrs aktuāls jautājums – tautas ievēlēts prezidents.”
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INGUNA SUDRABA
Gints Kragliks
„Esmu īsts valmierietis, Valmierā
dzimis, mācījies, strādājis. Absolvēju
Biznesa institūtu Ripak Livonija jurista un starptautiskā biznesa vadības
specialitātē. Vēlāk absolvēju Biznesa
augstskolu Turība, kur ieguvu maģistra
grādu tiesību zinātnēs.
Šobrīd strādāju par juriskonsultu AS Valmieras stikla šķiedra. Katra
veiksmīga juridiska darījuma pamatā
ir rūpīgs darbs. Galvenais jurista paveiktā darba vērtējums –
veiksmīgi nokārtotas lietas, kuru pamatā ir redzējums par lietu
virzību un prasmi izvēlēties piemērotāko risinājumu.
Ingunas Sudrabas partiju No sirds Latvijai izvēlējos savas
iekšējās pārliecības dēļ. Esmu kopā ar cilvēkiem, kuri ir iesaistījušies šajā kustībā un kopā ar tiem daudzajiem, kuriem Latvija
nav vienaldzīga. Uzskatu, ka manī ir atdzimusi cerība uz labāko.
Politikā es vispirms vēlētos panākt, ka caur lauksaimniecības
un ražošanas attīstību, piesaistot ārvalstu investīcijas, ir iespējams
Latvijas uzplaukums un attīstība. Jo tieši lauksaimniecībai un ražošanas uzņēmumiem ir jābūt kā dimanta oliņai Latvijā, kas jāsargā
un jālolo. Tādēļ es darbošos tā, lai minētās jomas zeltu un plauktu.”
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Igors Tračums
„Dzīvoju Rīgā, esmu uzņēmējs – SIA Premium Oil valdes
loceklis un SIA Ovi komercdirektors. Mašīnbūves speciālista
izglītību esmu ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē.
Domāju, ka mana iesaistīšanās
politikā notika diezgan likumsakarīgi, jo kā uzņēmējs esmu saskāries ar dažādām valsts instancēm
tieši uzņēmējdarbības sakarā. Pārsteidzoši, ka valstsvīri visu
laiku runā par to, ka jāatbalsta vietējie uzņēmēji, jāveicina
vietējā ražošana, bet realitātē tas netiek pildīts. Latvijas
uzņēmējs pilnīgi nekādu reālu atbalstu no valsts nesaņem.
Divdesmit gadu laikā Latvijas valsts ir izsaimniekota līdz tādam līmenim, ka mums pašiem nekā vairs nav!
Esmu No sirds Latvijai kandidātu sarakstā tāpēc, ka šī ir
vienīgā partija, kurai atdotu savu balsi kā savas valsts patriots. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka pie lemšanas un darīšanas
ir jālaiž tādi profesionāļi kā Inguna Sudraba – mērķtiecīgi,
godīgi, ar atbildību pret savu darbu un savu tautu!”
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Ineta Kona
„Esmu pedagogs, bet, turpinot izglītoties, esmu ieguvusi psihologa profesiju un šobrīd strādāju vienā no Rīgas
skolām, kas paredzēta bērniņiem ar
uzvedības traucējumiem.
Pievērsties politikai mani mudināja
pašas sirds, jo aizvien skaidrāk sāku saprast – kaut kas šajā valstī nav kārtībā.
Neieklausāmies cits citā, pat ne bērnos! Nav nekāda dialoga starp pedagogu un bērniem. Šie bērni
zina tikai noteikumus, jo tas viņiem ir mācīts no pirmās dienas.
Valstij vajadzētu strādāt cilvēka, ģimenes, drošības labad. Šobrīd
nekas tāds nenotiek.
Izvēlējos darboties partijā No sirds Latvijai, jo uzticos Ingunai
Sudrabai. Manuprāt, viņa ir tas jaunais politiskais spēks, kurš ar
savu pieredzi, skatījumu un jauno elpu var mainīt mūsu Latviju. Ingunai Sudrabai un partijas biedriem uzticos tikpat ļoti, cik
pati sev. Pārstāvu No sirds Latvijai ar lepnumu, jo uzskatu, ka šī
partija patiešām ir tāda, kas darbojas no sirds uz sirdi, no cilvēka – cilvēkam. Citādi nemaz nevar būt!”
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„Dzīvoju Jūrmalā un šobrīd
mācos RTU būvniecības inženiera
profesiju, arī darbs saistīts ar to pašu –
esmu būvdarbu vadītājs.
Politikā iesaistījos likumsakarīgi,
bet No sirds Latvijai izvēlējos tāpēc,
ka mani saistīja viens vienīgs vārds –
Inguna Sudraba. Manuprāt, viņa ir
viena no tiem Latvijas cilvēkiem, kas
sevi ir pierādījusi daudzu gadu garumā kā persona, kurai tauta uzticas, kas spēj rīkoties un
pārzina valsts pārvaldes sistēmu. Nešaubos, ka viņa savus
lēmumus pieņem ar lielu atbildību un izdara secinājumus
ar godaprātu.
Tas, ko es kā cilvēks vēlētos mainīt un redzēt – panākt
tautas attieksmes maiņu, kas nebūt nav tik viegli izdarāms.
Cilvēkiem ir jāpierāda, ka šajā valstī ir politiķi, kuri pārstāv
tautas intereses, kuri ir ieinteresēti, lai mēs visi, ne tikai izredzētie, sagaidītu cilvēka cienīgus dzīves apstākļus. Vēlētos
ar darbiem pierādīt, ka visi kopā mēs varam mainīt mūsu
kopējo nākotni.”
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Tahirs Sīmanis
„Esmu valmierietis, augstāko izglītību esmu ieguvis Baltijas
Krievu institūtā. Pirms kāda laika
nodarbojos ar automašīnu tirdzniecību un remontu. Savulaik
nopietni nodarbojos ar sportu.
Politikai pievērsos, jo mani neapmierina augstos krēslos
sēdošie kundziņi, kas atļāvušies
tautu nolikt vergu lomā. Ingunas Sudrabas partiju No
sirds Latvijai izvēlējos tāpēc, ka mani uzrunāja viņas mērķi un programma. Viņa ir līderis un profesionālis, kas
lieliski pārzina valsts iekšējo virtuvi un pilda savus pienākumus profesionāli un godprātīgi.
Es vēlētos normālam dzīves līmenim atbilstošas pensijas. Citādi tu, cilvēks, visu mūžu strādā, bet aizejot
pensijā, saņem tikai grašus! Mūsu vecie cilvēki noteikti
ir pelnījuši cieņu un iejūtību, kā arī lielāku atbalstu no
valsts puses.”
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Klāvs Miezis
„Dzīvoju Ogrē, pēc izglītības esmu pedagogs, man ir Lauksaimniecības universitātes mežsaimniecības
inženiera izglītība. Līdz šim strādāju
Ogres Meža tehnikumā, kas tika pakļauts likvidācijas procesam.
Kad kopā ar kolēģiem pievērsāmies šī likvidācijas procesa apturēšanai un lūdzām palīdzību gan
ministrijās, gan devāmies pie Valsts prezidenta, sapratu, ka
šajā sistēmā gandrīz viss strādā nepareizi. Kā var būt, ka tiek
likvidēta vienīgā mācību iestāde, kurā var apgūt ar mežu
saistītas profesijas?! Tāpēc mana nokļūšana politikā ir likumsakarīga. Ceļš, ko esmu nogājis – no palīgā sauciena dažādās
valsts pārvaldēs un instancēs līdz kandidēšanai Ingunas Sudrabas partijā No sirds Latvijai – bija skaidrs jau pašā sākumā.
Esmu arī viens no šīs partijas dibinātājiem, tāpēc jautājums
par to, vai uzticos šai partijai, manuprāt, ir lieks.
Jautājumi, ar kuriem vēlētos strādāt, protams, ir saistīti
ar izglītību, ar mācību iestāžu reorganizāciju. Un nevienam
tur augšā īstenībā nav ne jausmas, kā tas ietekmē valsts nākamo speciālistu izvēli un nespēju iegūt izglītību pašiem
savā valstī.”

Marks Lomonosovs

Silvija Saviča
„Dzīvoju Ogres novadā un jau
divdesmit gadus strādāju par vecāko revidenti. Esmu ieguvusi augstāko
izglītību Latvijas Universitātē, man ir
sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā.
Esmu auditējusi gan valsts, gan
pašvaldības, gan finanšu sektoru,
gan arī privāto uzņēmējdarbības sektoru, kā arī veikusi auditus ārpus Latvijas robežām. Man ir
bijusi ļoti tieša saskarsme un iespēja sekot līdzi mūsu valsts
politiskajam līmenim un redzēt, kā realitātē darbojas Saeimā
pieņemtie lēmumi.
Vēlējos būt Ingunas Sudrabas partijā, jo mana sirds teica,
ka šim cilvēkam patiešām var uzticēties. Viņa ir augstas klases
profesionālis, pārzina valsts struktūras, iekšējos procesus, tādi
cilvēki mūsu valstī ir milzīgs retums.
Novēlu mūsu partijai vēlēšanās uzvarēt ar lielu balsu pārākumu, jo ticu, ka par to balsos visi, kam tiešām rūp Latvijas
nākotne!”
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Inguna Pelše
„Dzīvoju Varakļānu novadā,
vispirms esmu sieva un triju bērnu
mamma. Šobrīd esmu Murmastienes pamatskolas direktora vietas
izpildītāja un sākumskolas skolotāja. Droši varu sacīt, ka pedagoģija ir mans sirdsdarbs jau vairāku
gadu garumā.
Par iesaistīšanos politikā līdz
šim nebiju domājusi, bet man piedāvāja iesaistīties kustībā No sirds Latvijai. Apsverot visus par un pret, nolēmu to
izmēģināt, jo kaut kur dziļi sirdī tomēr zinu, ka es kā Latvijas
iedzīvotāja šajā valstī vēlētos mainīt ļoti daudz. Partijai No
sirds Latvijai un tās līderei Ingunai Sudrabai pilnībā uzticos.
Un tieši šādi cilvēku mūsu Latvijai šobrīd ir visvairāk nepieciešami. Mani arīdzan ļoti uzrunāja partijas izvirzītie mērķi,
tāpēc par savu izvēli ne mirkli neesmu šaubījusies.
Tas, ko vēlētos mainīt, ja būtu iespēja – nepieļaut, ka cilvēki dodas prom no savas valsts, lai citās valstīs pelnītu iztiku, jo Latvijā viņi nevar atrast pieklājīgu darbu. Tāpat vēlētos
pievērst uzmanību mazpilsētu skolām, kuras aizbraucēju dēļ
ar katru gadu kļūst aizvien tukšākas. Un tieši tādēļ uzskatu, ka
mums beidzot jāmaina šīs lietas, kas jau saknē ir nepareizas.”
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Inese Pivare
„Nāku no Rūjienas, bet dzīvoju
Ogrē. Pēc izglītības esmu arhitekte, esmu ieguvusi arī maģistra grādu ekonomikā. Mans darbs šobrīd ir
saistīts ar teritoriālo plānošanu.
Ir tāds teiciens, ka politikā kādam
ir jāuzticas, lai tā varētu eksistēt. Tāpēc arī esmu iesaistījusies, jo uzticos pati sev. Protams, viens pats nav
darītājs un tieši tāpēc, gluži tāpat kā uzticos sev, uzticos arī
kustībai No sirds Latvijai. Ja tā nebūtu, es neatrastos nevienā partijā, jo nav iespējams strādāt plecu pie pleca ar biedriem, par kuru sirdsapziņas tīrību un godprātību neesmu
pārliecināta.
Tās jomas, pie kurām es vēlētos strādāt, ja man tiktu dota
tāda iespēja, būtu mazpilsētu attīstība. Tā kā mana tagadējā profesija un ikdienas darbs ir cieši saistīts ar mazpilsētu
pašvaldībām un pagastiem, es ļoti labi redzu, kādā situācijā
ir mazās pilsētas un ciemati. Tāpēc uzskatu, ka ar steigu ir
jāveido vienots nacionālās attīstības plāns, lai mūsu valstī
nebūtu pamestu, gandrīz vai izmirušu ciematu ar dažiem
desmitiem iedzīvotāju.”
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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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LATVIJAI

ekā vērtīgāka mums nav. Vara nozīmē kalpošanu. Daudzi tūkstoši ļaužu ir uzticējuši savus sapņus, cerības un dzīves plānus tiem, par ko balso. Tātad viņi
rēķinās, ka nodokļi būs šādi. Tātad, pensijas veidosies šādi. Tātad rūpes par
- tieši to un neko citu. Šie trīs vārdi “No sirds Latvijai” nozīmē drosmi
bērniem nozīmes
un nesamierināšanos ar “ai, būs jau labi”. “No sirds Latvijai” nozīmē neapstāties ne
soli pirms izcilības. “No sirds Latvijai” uzliek pienākumu būt taisniem, atklātiem un patiesiem. Tas nozīmē dažreiz būt mazākumā, bet ja vajag – būt pret visiem un galu galā
– uzvarēt.
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