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Lielāko politisko partiju atbildes uz ALAs sagatavoto aptauju

 Valsts drošība
Vai jūs atbals  tu 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) atvēlēšanu aizsardzībai jau no 2015. gada? Ja nē, tad 
kāpēc un kādu plānu jūs iesakāt?
Jā, mēs atbalstām aizsardzības fi nansējumu 2% no iekšzemes kopprodukta. Svarīgi, lai šie līdzekļi  ktu izmanto   efek  vi. 
Atkarībā no budžeta iespējām šīs sais  bas jāizpilda iespējami ātrāk. Uzskatām, ka 2% aizsardzībai no IKP ir jābūt izpildī  em 
līdz Latvijas simtgadei 2018. gadā. 

Par  jas a   eksme pret diasporu
Kādu lomu jūs saskatāt diasporai Latvijas ekonomiskajā un poli  skajā nākotnē? Kāda ir jūsu par  jas a   eksme pret 
valdības izstrādāto reemigrācijas plānu?

Ārzemēs dzīvojošie latvieši ir un paliks daļa no Latvijas valsts. Mūsdienu atvērtajā pasaulē aizbraukšana nebūt vairs 
automā  ski nenozīmē arī klātbūtnes neesamību un saiknes zudumu. Mums jāstrādā pie tā, lai emigrējušie justos piederīgi 
Latvijai.

Diemžēl reemigrācijas plāns nav devis vēlamo rezultātu. Lai veicinātu izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā, ir 
nepieciešams radīt pievilcīgu vidi un tādus apstākļus, kas mo  vētu šos iedzīvotājus atgriez  es. Svarīgi ir veicināt mūsu valsts 
ekonomiku – nodokļu poli  ku, sociālās garan  jas, lai radītu tādus apstākļus, kas mudinātu cilvēkus atgriez  es. Šim ir jābūt 
dienaskār  bas pirmajam punktam katram poli  ķim – strādāt tā, lai viņa darbs rezultētos emigrējušo vēlmē atgriez  es savā 
dzimtenē. 

Ēnu ekonomika un korupcija
Ko jūs darīsit, lai cīnītos pret korupciju, ēnu ekonomiku, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un aplokšņu algām?                         
Nepieciešams sakārtot nodokļu sistēmu tā, lai uzņēmējiem ir izdevīgi maksāt nodokļus, tāpat arī jāsamazina liekā birokrā  ja 
un dokumentu izpildīšana, īpaši mazajiem uzņēmējiem. Valsts Ieņēmumu dienestam ir jāuzņemas lielāka loma informācijas 
laukā, sniedzot informāciju vieglā un skaidrā valodā, nevis meklēt veidus, kā sodīt uzņēmējus par katru mazāko pārkāpumu 
dokumentu formēšanā vai iesniegšanā.

Izglī  ba un valoda
Kāda būs jūsu par  jas poli  kā, lai turpinātu latviešu valodas saglabāšanu ārzemēs dzīvojošiem latviešiem ( skolas, 
nometnes, apmaiņas programmas, u  .)?
Lai uzturētu izceļojušo latviešu iden  tātes un saiknes saglabāšanos ar Latviju, jāturpina atbals  t un organizēt 2x2 un 3x3 
nometnes, jāizstrādā metodiskie materiāli skolām, kā arī jānodrošina diasporas dalība nacionālajos pasākumos, piemēram, 
Dziesmu un deju svētkos.
Nepieciešams arī veicināt diasporas pārstāvju iesais   sociālpoli  skajā vidē – nodrošināt plašāku iespēju diasporas 
pārstāvjiem piedalī  es vēlēšanās un atbals  t diasporu organizāciju plašāku iesais   valsts poli  kas veidošanā, kā arī atbals  t 
šo organizāciju kapacitātes celšanu.

Ārpolitika
Kādas ir jūsu par  jas ārpolitikas prioritātes, lai nodrošinātu valsts drošību un ekonomisko a   s  bu? Kā jūs plānojat 
veidot a   ecības ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainā no  ekošo?

Ārpolitikas mērķis ir neatkarības ilgtspēja. Dalība starptau  skās organizācijās (ieskaitot ES un NATO) ir līdzeklis šī mērķa 

Nacionālā apvienība
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sasniegšanai. Vajadzīga valsts  esiskās pēctecības apliecināšana, padomju okupācijas un totalitāro režīmu noziegumu 
jautājuma aktualizēšana starptau  skā līmenī.

Latvijas prezidentūra ES Padomē jāizmanto, lai ES darba kār  bā iekļautu Latvijai pa  esi svarīgus jautājumus plašā jautājumu 
spektrā, skarot enerģijas piegādes drošību, migrāciju, naidīgas propagandas (maigās varas) ierobežošanu, Eiropas valstu 
kultūras iden  tātes s  prināšanu u.c. jautājumus.

 Nepieciešama cieša sadarbība ar NATO sabiedrotajiem, kā arī efek  vas ES ārpolitikas veidošana piemērotu līderu vadībā.         

 Vienmēr jāievēro droša a  āluma princips a   ecībās ar Krieviju, īpaši ekonomikas un enerģē  kas jautājumos.

 

No sirds Latvijai

Valsts drošība
Vai jūs atbals  tu 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) atvēlēšanu aizsardzībai jau no 2015. gada? Ja nē, tad kāpēc 
un kādu plānu jūs iesakāt?

Latvijas drošības interesēs par  ja “No sirds Latvijai” apņemas pildīt iepriekšējo valdību uzņemtās sais  bas nodrošināt 
nepieciešamā fi nansējuma piešķiršanu aizsardzības izdevumiem 2% apjomā no IKP. Vienlaicīgi vals  j jāspēj nodrošināt 
efek  vs un mērķ  ecīgs aizsardzības budžeta izlietojums, kas veicina sabiedrības pārliecību par valsts iekšējo un ārējo drošību.

Mēs uzskatām, ka  kpat svarīgi ir nodrošināt Latvijas valsts iekšējo drošību: ir jāveicina tautsaimniecības a   s  ba, jo  kai 
atrisinot akūtos sociālos un ekonomiskos jautājumus un uzlabojot valsts iekšējo drošību, mēs varam būt s  prs NATO part-
neris kopējā drošības telpā. 
L a t v i j a s  a i z s a r d z ī b a s  s t i p r i n ā š a n a  i r  j ā v e i c  c i e š ā  s a d a r b ī b ā  a r  N AT O  d a l ī b v a l s t īm .
Ir jāpaaugs  na Latvijas Republikas Zemessardzes kapacitāte un tās loma valsts aizsardzībā, atbalstot reģionālās infrastruktūras 
veidošanu. 

Mums ir jāveic bū  skas inves  cijas arī civiliedzīvotāju drošībā, jārada sabiedrībā pārliecība par to, ka mūsu dienes   ir gatavi 
rīko  es ārkārtas gadījumos, atbilstoši darbo  es spējīgai civilās aizsardzības sistēmai, piemēram, apdzīvotajās vietās gandrīz 
vai nav saglabājušās patvertnes. 

Par  ja veicinās patrio  sma un vals  skā lepnuma audzināšanu, īpašu un regulāru uzmanību pievēršot jauniešiem un Jaun-
sardzes kus  bai visās Latvijas pilsētās un novados. Ir jāizvērtē iespējas pamatskolas vecuma skolēniem organizēt nometnes 
Jaunsardzes vēr  bu un ideju popularizēšanai, iekļaujot Latvijas vēstures zināšanu, pilsoniskās apziņas un patrio  sma 
nos  prināšanas nodarbības bērniem piemērotā un atrak  vā veidā. 

Par  jas a   eksme pret diasporu
Kādu lomu jūs saskatāt diasporai Latvijas ekonomiskajā un poli  skajā nākotnē? Kāda ir jūsu par  jas a   eksme pret 
valdības izstrādāto reemigrācijas plānu?
Uzskatām, ka ārzemju latviešu diasporas loma ir bū  ska sabiedrības a   s  bā. Arī mūsu tautas kus  bā “No sirds Latvijai” ir 
vairāki ārzemēs dzīvojoši latvieši, kuru pienesums ir nozīmīgs. Šo cilvēku idejas, pieredze un redzējums kā a   ecīgie ekono-
miskie vai sociālie jautājumi  ek risinā   citās vals  s ir noderīgi un  ek izmanto   arī mūsu par  jas darbā. 

Mēs uzskatām, ka diasporai ir ak  vi jāiesaistās valsts ekonomikas un poli  skās ak  vitātes un diasporai ir jābūt daudz ak  vākai 
lomai, veicinot un ieviešot pārmaiņas Latvijas a   s  bā. Ir svarīgi s  prināt nevals  sko organizāciju lomu un sociālo dialogu 
ar valdību, lai varētu risināt dažādu sociālo grupu problēmas.
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Valdības izstrādātais reemigrācijas plāns nav reāls un strādāt spējīgs. Reemigrācijas plāns pa  esībā var būt  kai viens - uzlabot 
sadzīves un darba apstākļus, pacelt algu līmeni un nodarbinā  bu  ktāl, līdz piespiedu emigrācijā aizbraukušie redzētu iespēju 
atgriez  es dzimtenē un dzīvot šeit. Tieši tāpēc par  ja ir plānojusi veikt konkrētus pasākumus ģimeņu atbalstam, gan palieli-
not neapliekamo minimumu, gan veicinot arī lauku apdzīvo  bu, palīdzot mazajām saimniecībām iegādā  es zemi un atrast 
savu vietu  rgū, gan nodrošinot jaunajām ģimenēm, iespēju iegādā  es mājokli un zemi, izmantojot valsts zemes fondu. 
Par  ja “No sirds Latvijai” uzskata, ka ir jāizdara viss iespējamais, lai panāktu straujāku valsts izaugsmi un  eši vals  j ir ak  vi 
jāaizstāv nacionālās intereses. Latvijai ir svarīgi panākt ietekmīgu ražošanas uzņēmumu esamību un a   s  bu vals  , kas 
spēj nodrošināt ekonomikas a   s  bu un augsmi. Un tas  ks panākts nosakot prioritārās nozares un veidojot uz zināšanām 
bals  tu ekonomiku. 

Latvijai prioritārās nozares jeb aktuālā specializācija ir saistāmas ar augs   tehnoloģiskām un konkurētspējīgām zinātņu 
ie  lpīgām ražošanas nozarēm, t.i.:
1) zināšanu ie  lpīga bioekonomika;
2) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biofarmācijas tehnoloģijas;
3) viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
4) viedā enerģē  ka;
5) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Tai pašā laikā vals  j ir jānodrošina atbalsts tām nozarēm, kas izmanto vai nodrošina vietējo izejvielu un resursu bāzi – 
kokapstrāde un mežsaimniecība, lauksaimniecība un pār  kas ražošana.
Tikai stabila, ilgtermiņa augšupeja ekonomikā var nodrošināt reālu reemigrāciju. 

Ēnu ekonomika un korupcija
Ko jūs darīsit, lai cīnītos pret korupciju, ēnu ekonomiku, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un aplokšņu algām?
Kaut arī valdība pēdējos gados ir izstrādājusi plānus cīņai ar ēnu ekonomiku, 2010. gadā aps  prināja “Pasākumu plānu ēnu 
ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013. gadam” un iestādes regulāri informē par 
plānu izpildi, tomēr reālu sasniegumu šajā jomā nav. 
Mums ir jāsāk ar valsts pārvaldes sakārtošanu, ieviešot labas pārvaldības principus, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs, un sa-
protams valsts sniegto pakalpojumu fi nansējums, tā apjoms. Ir jāatjauno  cība vals  j un  cība, ka valsts savus resursus 
izmanto kā gādīgs un rūpīgs saimnieks, jo  kai sakārtota valsts pārvalde var nodrošināt sabiedrību ar kvalita  viem pakalpo-
jumiem un nodrošināt nepieciešamo fi nanšu resursu saprā  gu pārvaldību. Ja sabiedrība apzinās, ka valsts  ek pārvaldīta, 
nodrošinot sabiedrības intereses, ka līdzekļi  ek izmanto  , lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju labklājību, arī sabiedrība sāk 
izturē  es atbildīgi pret vals   un ir mo  vēta godīgi maksāt nodokļus.

Esošais valsts budžets ir izveidots tā, lai sabiedrība nevarētu iegūt skaidru priekšstatu par fi nansējumu konkrētu funkciju 
nodrošināšanā, līdz ar to ir bū  ski nodrošināt fi nansējuma caurskatāmību un atklā  bu, kā arī pārskatu sniegšanu par valsts 
budžeta līdzekļu izlietošanu. Ir jāievieš kār  ba, kādā valsts un pašvaldības iestādes informē sabiedrību par tai piešķirtajiem 
valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem un detalizētu plānoto līdzekļu izlietojumu, tai skaitā līdzekļu izlietojumu cīņai ar ēnu 
ekonomiku, kā arī ir jāievieš ministru un valsts sekretāru atskai  šanās Saeimai un sabiedrībai par  valsts budžeta līdzekļu 
izmantošanu un sasniegtajiem rezultā  em. 

Sakārtojot valsts pārvaldi, mēs nodrošināsim arī Valsts ieņēmumu dienesta darbības pilnveidošanu, veidojot uz klientu 
orientētu servisu godīgiem maksātājiem, tai skaitā palielināsim Baltā saraksta nozīmi, veidojot akcijas «Godīgs nodokļu 
maksātājs». Tai pašā laikā mēs ne tikai prasīsim atbildību no valsts amatpersonām, bet arī vērsīsimies pret ēnu ekonomikā 
iesais  tajiem uzņēmējiem. 

Cīņa ar ēnu ekonomiku ietver arī korupcijas risku izskaušanu, kas ir viens no ēnu ekonomikas stūrakmeņiem. Viena no 
jomām, kurās visbiežāk iespējama korupcija, ir valsts iepirkumi.  Korupcijas iespējas publisko iepirkumu sfērā var mazināt 
ne  kai ar represīvām metodēm, bet arī, veicot pārmaiņas pašā iepirkumu sistēmā. Lai nodrošinātu kvalita  vu iepirkumu 
procesa nodrošināšanu, par  ja iestājas par lielo publisko iepirkumu sistēmas centralizāciju, nodrošinot, ka  pretendentu 
piedāvājumus izvērtē,  Iepirkuma uzraudzības birojs un tajā strādājošie profesionālie un augs   kvalifi cē  e publisko iepirkumu 
speciālis  , bet pasū  tājs (valsts iestāde) sagatavo nepieciešamo tehnisko specifi kāciju. Tādā veidā būs samazinātas iespējas 
piegādātājam vieno  es ar pasū  tāju. 
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Izglī  ba un valoda
 Kāda būs jūsu par  jas poli  ka, lai turpinātu latviešu valodas saglabāšanu ārzemēs dzīvojošiem latviešiem ( skolas, 
nometnes, apmaiņas programmas, u  .)?
Ne  kai latviešu valodas saglabāšana, bet arī Latvijas kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ir nozīmīga ne 
 kai Latvijā, bet arī ārvals  s dzīvojošiem latviešiem. Mēs apzināmies, ka daudzu desmitu gadu garumā ārzemēs dzīvojošie 

latvieši ir veidojuši un uzturējuši latvisko kultūru un valodu un nodevuši tradīcijas no paaudzes paaudzē savās ģimenēs, gan 
organizējot nometnes, apmaiņas programmas, gan ak  vi darbojo  es svētdienas skolās. 

Jaunā paaudze būs ieinteresēta mācī  es latviešu valodu, ja tai būs mo  vācija būt piederīgai Latvijai – vals  j, ar kuru mēs 
varam lepo  es, ja jaunieši saska  s iespējas  eši ar Latviju sais  t savas profesionālās dzīves izaugsmi. 

Ir jārada iespējas atbals  t gan izglī  bas apmaiņas programmas, gan vasaras izglītojošas nometnes Latvijā, radot iespēju 
Latvijā un ārvals  s dzīvojošiem latviešu bērniem un jauniešiem veidot savstarpējos kontaktus, tādējādi a   stot patrio  smu 
un vals  skās iden  tātes apziņu. 

Ārpolitika
Kādas ir jūsu par  jas ārpolitikas prioritātes, lai nodrošinātu valsts drošību un ekonomisko a   s  bu? Kā jūs plānojat 
veidot a   ecības ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainā no  ekošo?

Latvija ir valsts ar iden  tā   Eiropas Savienībā. Mēs aizstāvēsim Latvijas valsts nacionālās intereses gan Eiropas Savienībā, 
gan a   ecībās ar ci  em starptau  skajiem partneriem.  Gan divpusējā, gan daudzpusējā formātā par  ja realizēs tādas 
a   ecības, kas nodrošinās Latvijas interešu aizstāvību .

Latvija savas intereses a   ecībās ar Krieviju realizē arī ES-Krievijas un NATO-Krievijas dialogu ietvaros, mēs apzināmies, ka 
Krievija ir mūsu kaimiņvalsts un Latvija ekonomiski ir sais  ta ar Krieviju. Situācijā, kad ir ieviestas ekonomiskās sankcijas, 
mums ir jānodrošina mūsu ražotāju un patērētāju aizstāvība. 

Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tomēr šobrīd Latvija nenodrošina s  ngru savu interešu aizstāvību. Mums ir jābūt 
ak  vai vals  skai pozīcijai, un Latvijas intereses ir jāaizstāv visās Eiropas Savienības ins  tūcijās un visās jomās – tāpēc vals  j 
ir jābūt skaidri formulētām interesēm un jāņem vērā sabiedrības viedoklis vals  ski svarīgos jautājumos. 

Tieši tāpēc “No sirds Latvijai” vēlas ieviest daudz plašākas iedzīvotāju  esības  par visu svarīgāko lemt pašiem, balsojot 
referendumos.

Sociāldemokratiskā partija 
“Saskaņa”

Valsts drošība 
Vai jūs atbals  tu 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) atvēlēšanu aizsardzībai jau no 2015. gada? Ja nē, tad 
kāpēc un kādu plānu jūs iesakāt?

Sūdzības par to, ka militārais budžets ir nepie  ekams NATO standartam, ka tam ir vajadzīgi 2% no IKP, vienmēr ir bijusi 
daļa no valdības ofi ciālās retorikas. Taču skarbā realitāte ir tā, ka NBS jau hroniski nespēj nodrošināt savas vienības un uz 
ārvals  m sū  tās misijas ar nepieciešamo bruņutehniku; karavīru mo  vācija do  es ārzemju misijās kā peļņas darbā, tāpat 
arī medijos publicē  e armijnieku izteicieni un cita informācija rada šaubas: vai pat valdības piešķir  e budžeta līdzekļi 
(0,91%)  ek pie  ekami efek  vi ieguldī  ? Vēlamies pievērst uzmanību, ka  eši labējās par  jas ar „Vieno  bu” priekšgalā 
iepriekšējos gados nepārtrauk   samazināja aizsardzības budžetu, ar to novedot armiju līdz pirmssabrukuma stāvoklim. 
Arī šobrīd nekas ne  ek darīts. Ja izpē  t plānu palielināt budžetu aizsardzībai līdz 2% no IKP, tad var redzēt, ka bū  skākais 
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palielinājums paredzēts uz 2018. un 2019. gadu – tas pat nav nākamās Saeimas, bet  kai aiznākamās Saeimas laikā. Tas 
parāda, ka darbi gan ir visai pasīvi šajā virzienā un valdošie drīzāk paļaujas uz NATO palīdzību.
Bal  jas valstu kooperācija, veicot kopējus militārus pasū  jumus, šķiet nevis  kai apsveicams, bet gan pilnīgi obligāts 
risinājums. Pavisam apsveicami būtu, ja šajā sadarbībā iesais  tos arī Dānija, Norvēģija, vai pat Zviedrija un Somija – kaut 
arī tās nav Ziemeļatlan  jas alianses dalībnieces. Lielāki iepirkuma apjomi nodrošina ne  kai izdevīgāku cenu, bet arī 
dažādu valstu militāro vienību tehnisko unifi kāciju – tātad arī palielina to sadarbības iespējas. Vairāku valstu pārstāvjiem 
savstarpējā nenovīdībā uzmanot šo naudas lādi un no tās veiktos tēriņus, arī nodokļu maksātājiem būtu vairāk  cības, 
ka viņu nauda  ek izlietota racionāli. Ieguldot līdzekļus aizsardzībā, jāorientējas uz nepieciešamāko zemessardzei. Būtu 
pareizi apmācīt cilvēkus, lai visi zinātu, kā rīko  es un apie  es ar ieročiem, pastāvot nelielai, bet profesionālai armijai. 

Par  jas a   eksme pret diasporu
Kādu lomu jūs saskatāt diasporai Latvijas ekonomiskajā un poli  skajā nākotnē? Kāda ir jūsu par  jas a   eksme pret 
valdības izstrādāto reemigrācijas plānu?

Latvijai nav  k lielas vajadzības meklēt potenciālo darbaspēku kaut kur pasaulē, kā ik pa laikam izskan publiskajā telpā. 
Latvijai pašai ir gana daudz prasmīgu darba roku, taču pēdējo gadu laikā realizētās neloģiskās valsts ekonomiskās poli  kas 
dēļ daudzi Latvijas iedzīvotāji ir izceļojuši uz darbu un dzīvi ārzemēs – pārsvarā uz Angliju un Īriju. Un arī valsts nosacītās 
ak  vitātes viņu aicināšanai atpakaļ atgādina  kai populis  sku rīcību, nevis konkrētu darbību veikšanu. 
Ja pa  ešām gribam sagaidīt, ka aizbraukušie iedzīvotāji atgriezīsies Latvijā, ir nopietni jāpārvērtē gan ekonomika, sociālo 
garan  ju poli  ka, kas šobrīd arī ir īpaši nedraudzīga nodokļu maksātājiem – nodokļi jāmaksā ļo   iespaidīgi, bet tad, kad 
cilvēkam rodas vajadzība lūgt palīdzību no valsts, tā viņam fak  ski atmet grašus, turklāt, lai saņemtu tos pašus, ir jāiziet 
cauri milzīgai birokrā  jai un pazemojumu jūrai. 
Tāpēc ir pēdējais laiks pāriet no solījumiem un lozungiem pie konkrē  em darbiem. Nevis domāt, bet spert reālus soļus 
nodokļu poli  kas jomā – ar skaidriem, saprotamiem un cilvēcīgiem nosacījumiem veicinot uzņēmējus palikt un strādāt 
Latvijā, maksāt nodokļus un nodrošināt ar darbavietām un adekvātu atalgojumu strādājošos. Līdzšinējā valdības poli  ka 
neļauj sajust piederības sajūtu Latvijai ne uzņēmējam, ne darba ņēmējam.
„Saskaņa” jau savā programmā ir paredzējusi Demogrāfi jas un reemigrācijas fonda izveidi, tostarp paredzot ieviest „Pirmā 
mājokļa programmu” jauno ģimeņu atbalstam, kas veicinātu gan demogrāfi ju, gan reemigrāciju.

Ēnu ekonomika un korupcija
Ko jūs darīsit, lai cīnītos pret korupciju, ēnu ekonomiku, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un aplokšņu algām?
Nodokļu sistēma pakāpeniski jāsaved kār  bā un jāpadara taisnīgāka. Pašreiz no nodokļu maksāšanas izvairās divu iemeslu 
dēļ – jo nav izvēles, kad darba devējam izdevīgāk algas maksāt aploksnē, jo cilvēks nejūtas parādā vals  j un nodokļus 
nemaksā apzinā   tāpēc, ka viņš no valsts neko atpakaļ nesaņem –  kai dārgu medicīnu, izglī  bu vai minimālu sociālo 
atbalstu. Ēnu ekonomika rodas tāpēc, ka cilvēki vienkārši ne  c, ka ar viņu nodokļiem apiesies godīgi un pareizi. 
Mēs piedāvājam ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa nulles likmi nesadalītajai vai reinvestētajai peļņai un vienlaikus 
palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokli dividendēm, lai mo  vētu uzņēmējus ieguldīt ražīgā uzkrājumā, nevis patēriņā. 
Mikrouzņēmumu nodoklis jāsaglabā 9% apmērā. Lai veicinātu pašvaldību ieinteresē  bu darbavietu radīšanā, jānovirza 
tām arī daļa no uzņēmumu ienākuma nodokļa. Nodokļu sistēmai jābalstās uz solidaritātes un taisnīguma vēr  bām. 
Tāpēc mēs piedāvājam noteikt no ienākuma atkarīgu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, samazināt PVN likmi precēm 
un pakalpojumiem, kas ir svarīgi sociāli mazāk aizsargātajiem, t. sk. atsevišķām medikamentu grupām un sabiedriskajam 
transportam, bet pār  kai (izņemot neveselīgo) PVN jāsamazina līdz 5%. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais 
minimums jānoteic atkarīgi no ienākumu lieluma, kā arī konsekven   jāpaceļ minimālās algas līmenis. 

Izglī  ba un valoda
Kāda būs jūsu par  jas poli  ka, lai turpinātu latviešu valodas saglabāšanu ārzemēs dzīvojošiem latviešiem (skolas, 
nometnes, apmaiņas programmas u  .)?

Ir svarīgi, lai visi cilvēki, kuri sevi uzskata par Latvijas piederīgiem, neatkarīgi no vietas, kur viņi dzīvo, justos vajadzīgi 
Latvijai. Tāpēc jāizstrādā programma vai vadlīnijas par sazināšanos ar cilvēkiem no Latvijas, kas dzīvo ārzemēs. To var 
realizēt caur Latvijas pārstāvniecībām ārzemēs, arī plaši piesaistot jebkura vecuma brīvprā  gos. Galvenais akcents 
jāliek uz kultūras un izglī  bas pasākumiem. Kultūra ir universāla lieta, kas apvieno visus, neatkarīgi no ienākumiem un 
dzīvesveida, kas nepieciešama katram. Izglī  ba savukārt ir s  enis jebkurai dzīvei. Nav pieņemami, kā bērni no Latvijas 
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ģimenēm, kas atgriežas atpakaļ uz Latviju, jūt nepārvaramas grū  bas, iekļaujo  es Latvijas izglī  bas sistēmā. “Mūsējam” 
ārzemniekam ir jādzīvo ar jūtām, ka milzīgajā pasaulē vienmēr ir vieta, kur viņi ir gaidī   un vienmēr aicinā  .    

Ārpolitika

Kādas ir jūsu par  jas ārpoli  kas prioritātes, lai nodrošinātu valsts drošību un ekonomisko a   s  bu? Kā jūs plānojat 
veidot a   ecības ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainā no  ekošo?

Eiropas noteiktās ekonomiskās sankcijas pret Krieviju nedos pozi  vu rezultātu, jo  kai diplomā  skā ceļā iespējams 
atrisināt krīzi Ukrainā. Mums ir nepieciešamas pragma  skas a   ecības ar visam kaimiņvals  m. Mēs varam būt droši 
 kai tad, ja esam šeit Latvijā vieno  , latvieši un nelatvieši. Sadzīviski dzīvojam, strādājam kopā – vajag to pārcelt arī 

poli  skā līmenī. Tajā brīdī būsim arī drošāki par mūsu vals  . Mūsu par  jas ārpoli  skos sakarus mēs varam izmantot, lai 
mūsu Latvijas cilvēkiem izdotos nopelnīt no tā, ka mums veidojas normālas a   ecības ar Krieviju. Veidojot saimnieciskas, 
pragma  skas a   ecības ar kaimiņiem, nediskutēsim asos toņos par poli  ku.  Ukrainā šobrīd norisinās vissliktākais 
scenārijs, mums, visiem eiropiešiem, atkal būs jāpalīdz Ukrainai atgū  es. Atbildīgi par no  ekošo ir gan Ukraina un 
Krievija, gan Rietumi. Krievijas atbildība  nav mazāka kā Rietumiem. Ceram, ka sankciju apmaiņa starp Krieviju un 
Rietumiem neatstās nopietnas sekas uz Latvijas ekonomiku. Citādi vietējam biznesam būs nepieciešams valsts atbalsts 
ražošanas pārorientēšanai.

Valsts drošība

Vai jūs atbals  tu 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) atvēlēšanu aizsardzībai jau no 2015. gada? Ja nē, tad kāpēc 
un kādu plānu jūs iesakāt?

Aizsardzības budžeta palielinājums ir obligāts Latvijas fi ziskās drošības nosacījums, kas ir īpaši nozīmīgi esošajā ģeopoli  skajā 
situācijā. Saeima ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru nos  prina apņemšanos aizsardzības budžetu 2% apmērā no IKP sasniegt 
ne vēlāk kā līdz 2020.gadam.

Par  jas a   eksme pret diasporu

Kādu lomu jūs saskatāt diasporai Latvijas ekonomiskajā un poli  skajā nākotnē? Kāda ir jūsu par  jas a   eksme pret 
valdības izstrādāto reemigrācijas plānu?

Latvijai svarīgs ir katrs cilvēks, kuram rūp mūsu valsts nākotne, katra balss, palīdzība, padoms un līdzdarbošanās, tādēļ 
a   ecību veidošana un uzturēšana ar ārvals  s dzīvojošajiem latviešiem ir ļo   nozīmīga. 

Lai mūsu tau  ešiem ārzemēs nodrošinātu saikni ar Latviju, ievērojams atbalsts un konsulārās informācijas un palīdzības 
sniegšana no  ek ar Latvijas vēstniecību ārvals  s starpniecību. 

Bū  sks darbs  ek ieguldīts, lai tau  eši ārzemēs varētu nodrošināt bērniem latviešu valodas apguves iespējas. Valodu iespējams 
apgūt nedēļas nogales skoliņās, valsts nodrošina nepieciešamos mācību materiālus un metodiskos līdzekļus.  Vajadzības 
gadījumā,  piesaistot un sedzot arī pedagoga izmaksas.

Ēnu ekonomika un korupcija

Ko jūs darīsit, lai cīnītos pret korupciju, ēnu ekonomiku, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un aplokšņu algām?
Analizējot ēnu ekonomikas parādības Latvijā, ir konstatē   bū  skākie to izpausmes veidi – pirmkārt, tās ir atsevišķas no-
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zares ar ļo   augstu īpatsvaru, piemēram, būvniecība un  rdzniecība; otrkārt  e ir nodokļu veidi, kur novērojama vislielākā 
izvairīšanās vai krāpniecība (darbaspēka nodokļi un PVN).

No nozaru viedokļa esam sagatavojuši priekšlikumus, kas bū  ski pilnveidos nodokļu uzraudzību gan būvniecībā, gan 
 rdzniecībā. Būvniecības nozares ievērojama sastāvdaļa ir publiskais pasū  jums, tāpēc esam sagatavojuši un Saeimas 

komisijā iesnieguši grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz efek  vu iespēju kontrolēt ne  kai pretendenta, 
bet arī tā apakšuzņēmēju darbinieku deklarēto algu atbils  bu, noraidīt nepamato   lētus piedāvājumus un uzsākt Valsts 
ieņēmumu dienesta tema  sko pārbaudi, ja pretendenta vai tā partneru darbinieku algu līmenis ir nepamato   zems. Savukārt 
 rdzniecības nozares sakārtošanā bū  skākais pasākums ir šogad valdībā jau pieņemtās jaunās prasības elektronisko kases 

ierīču lietošanai, kas ļaus efek  vi atklāt un novērst līdz šim plaši izpla  tās manipulācijas ar apgrozījuma da  em. Šīs prasības 
praksē paredzēts ieviest no 2015.gada vidus, līdz tam vēl jāveic nepieciešamie priekšdarbi gan Valsts ieņēmumu dienestam 
(VID), gan  rgotājiem.

A   ecībā uz nodokļu veidiem Latvijā vislielākā problēma ir izvairīšanās no darbaspēka nodokļiem jeb tā sauktā aplokšņu 
algu prakse. Šajā jautājumā esam secinājuši, ka paredzētā administra  vā atbildība nespēj a  urēt no pārkāpuma veikšanas, 
savukārt kriminālatbildība iestājas  kai tad, ja  ek gū   pierādījumi par pārkāpumu lielā apmērā – pārsniedzot 50 minimālās 
mēnešalgas. Prak  ski tas nozīmē gūt pierādījumus par desmi  em pārkāpuma epizožu, lai organizatorus sauktu pie atbildības. 
Tāpēc mēs ierosinām samazināt kriminalizācijas slieksni  eši aplokšņu algas gadījumos no 50 uz 5 minimālajām mēnešalgām.

Aplūkojot PVN izkrāpšanas problemā  ku pateico  es virknei ieviesto pasākumu (VID  esības paātrinā   apturēt saimniecisko 
darbību, izslēgt no PVN reģistra, liegt riska personām nodarbo  es ar uzņēmējdarbību u.c.) ir sasniegts nepārtraukts prog-
ress fi k  vu un krāpniecisku darījumu izskaušanā. Arī apgrozījuma nedeklarēšana  ek pakāpeniski mazināta, gan, informējot 
iedzīvotājus par nepieciešamību pieprasīt norēķina dokumentus, gan atbalstot aizvien ciešāku nozaru organizāciju un VID 
sadarbību. Bū  sku pienesumu šeit sniegs arī jau pieminētās jaunās prasības kases ierīcēm.

Bez minētā atbals  sim un rosināsim turpināt VID īstenotos uzraudzības un sankciju pasākumus nozaru ietvaros. Piemērojot 
sankcijas, mūsuprāt, ļo   svarīgi ir nodrošināt maksimāli vienmērīgu un vienlaicīgu a   eksmi pret visiem  ešajiem konkuren-
 em vienas nozares ietvaros, lai nepieļautu nega  vu sankciju ietekmi konkurences kropļošanā, it īpaši nozarēs ar augstu 
ēnu ekonomikas īpatsvaru, kur sankcijas varētu skart lielāko daļu uzņēmēju. Atbals  sim arī uzsākto pieeju vispirms brīdināt 
uzņēmējus un dot iespēju legalizēt savu darbību, bet sodīt tos, kas šādu iespēju nevēlas izmantot.

Cīņā pret korupciju kā sasniegumu varam minēt ieviesto atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā no pasū  tāja 
puses, paredzot aizliegumu bū  sku pārkāpumu veicējiem ieņemt a   ecīgos amatus. Turpmāk vēl intensīvāk pielietosim šo 
instrumentu, sodot ne  kai tos pārkāpējus, kas radījuši nega  vas sekas, bet arī tos, kuru pārkāpumu sekas ir izdevies novērst.

Izglī  ba un valoda

Kāda būs jūsu par  jas polī  ka, lai turpinātu latviešu valodas saglabāšanu ārzemēs dzīvojošiem latviešiem (skolas, no-
metnes, apmaiņas programmas, u  .)?

Ar valsts fi nansiālu atbalstu latviešu valodu un kultūru var apgūt jau 22 pasaules vals  s gandrīz 100 neformālās izglī  bas 
iestādēs jeb tā sauktajās nedēļas nogales skolās. Vieno  ba vienmēr ir ak  vi rīkojusies, lai esošā budžeta ietvaros atbals  tu 
latviešu valodas un kultūras apguvi diasporas skolās. Pašreizējā demogrāfi skajā situācijā svarīgs ir ikviens cilvēks, un latviešu 
valoda vis  ešākajā veidā nodrošina ārvalstu latviešiem saikni ar dzimteni. Tāpēc latviešu valodas saglabāšana latviešu diaspo-
ras mītnes zemēs ir svarīgs priekšnosacījums, lai veicinātu aizbraukušo latviešu atgriešanos Latvijā un uzturētu dzīvas latviešu 
valodas un kultūras tradīcijas viņu ģimenēs. Līdz šim valsts atbals  tās simts neformālās izglī  bas iestādes ir  kai sākums. 

Savukārt, apzino  es, cik svarīgi ir saglabāt latviešu valodas tradīcijas diasporā, un redzot, cik veiksmīgi darbojas šobrīd 
nedēļas nogales skolas, IZM jaunajās poli  kas inicia  vās jau iesniegusi papildu fi nansējuma pieprasījumu aptuveni 600 
000 eiro apmērā atbalstam latviešu valodas un kultūras apguvei pasaulē, kā arī skolēnu, kas atgriezušies no ārzemēm jeb 
reemigrējuši, iekļaušanai Latvijas izglī  bas sistēmā. 

Visvairāk latviešu diasporas nedēļas nogales skolu ir Eiropas vals  s - 52, bet ASV – 24, Krievijā un Austrālijā – katrā 7, Kanādā 
- 6 un Dienvidamerikā – 1. Mēs plānojam arī turpmāk īstenot atbalsta pasākumus, cieši sadarbojo  es ar diasporas latviešu 
organizācijām – PBLA, Eiropas Latviešu apvienību, Latviešu Nacionālo padomi Lielbritānijā,  Īrijas Latviešu nacionālo padomi 
-, un nodrošinot pedagogu darbu ārvalstu latviešu skolās, gatavojot un nosūtot skolām mācību un metodiskos līdzekļus, 
organizējot nometnes, mācības un seminārus.
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Ārpolitika

Kādas ir jūsu par  jas ārpolītikas prioritātes, lai nodrošinātu valsts drošību un ekonomisko a   s  bu? Kā jūs plānojat veidot 
a   ecības ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainā no  ekošo?

Latvijai ak  vi jāpiedalās ES kā s  pras nacionālu valstu savienības veidošanā, īpaši veicinot pa  esi kopīgas ārējās, drošības, 
enerģē  kas un vienotā  rgus poli  kas īstenošanā. Latvija iestājās par daudz efek  vāku un ak  vāku ES ārējas poli  kas un 
drošības veidošanu un koordinēšanu. 

Tāpat Vienotība iestājās par ārējo eksporta tirgu diversifikāciju uz Dienvidkoreju, Koreju, Persijas jūras reģiona 
vals  m,  Dienvidaustrumāziju, La  ņameriku, Indiju un citviet. Lai sniegtu uzņēmējiem atbalstu jaunu  rgu apgūšanā, a   stot 
šajos reģionos, jaunu vēstniecību  klu. 

Savukārt, Latvijai pievienojo  es dalībai OECD,  ks paaugs  nāts valsts kredītrei  ngs gan nodrošinātas ciešākas ekonomiskās 
saites ar citām organizācijas dalībvals  m. 

Ņemot vērā situāciju Ukrainā, esam par vienotu starptautiskās sabiedrības politiku - Ukrainas teritoriālās integritātes nodrošināšanu. 
Tāpat iestājamies par ievērojamu un ilgstošu NATO karavīru klātbūtni Baltijas valstīs, lai nodrošinātu Latvijas drošību. 

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA

Valsts drošība

Vai jūs atbals  tu 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) atvēlēšanu aizsardzībai jau no 2015. gada? Ja nē, tad 
kāpēc un kādu plānu jūs iesakāt?

Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa (ZZS) vadībā ir izstrādāts un šā gada 3. jūlijā Saeimā atbals  ts Valsts aizsardzības 
fi nansēšanas likums, kas paredz konkrētu grafi ku aizsardzības fi nansējuma pieaugumam un apliecina gatavību rūpē  es 
par Latvijas aizsardzību. R.Vējonis jau ir akcentējis, ka  šis lēmums ilgtermiņā s  prinās mūsu valsts aizsardzību un 
nodrošinās tās stabilitā  , labklājību un izaugsmi. 

Līdz ar konkrēta fi nansējuma grafi ka aps  prināšanu jau tuvākajos gados būs iespējams realizēt tādus Latvijas aizsardzībai 
un bruņoto spēku modernizācijai nozīmīgus projektus kā pretgaisa un pre  anku aizsardzības sistēmas a   s  ba, zemes-
sardzes nodrošināšana ar atbilstošu ekipējumu, sauszemes spēku mehanizācija, gaisa telpas novērošana un sadarbības 
uzlabošana ar sabiedrotajiem. Šie visi ir pasākumi, kas ir bū  ski mūsu valsts aizsardzības spēju uzturēšanā un kuru 
a   s  ba līdzekļu trūkuma dēļ vairākus gadus ir  kusi aizkavēta.
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Par  jas a   eksme pret diasporu

Kādu lomu jūs saskatāt diasporai Latvijas ekonomiskajā un poli  skajā nākotnē? Kāda ir jūsu par  jas a   eksme pret 
valdības izstrādāto reemigrācijas plānu?

Iemesli, kādēļ iedzīvotāji ir izceļojuši no Latvijas un dzīvo ārvalstīs ir dažādi. Tāpat atšķiras diasporas pārstāvju piederības 
apziņa Latvijai. Pēdējo gadu laikā liels skaits iedzīvotāju no Latvijas izceļoja ekonomiskās situācijas dēļ. Līdz ar to galvenais 
faktors, kas dos s  mulu atgriez  es Latvijā, ir iespējas atrast labi apmaksātu darbu ne  kai Rīgā, bet arī reģionos, ne mazāk 
bū  ski ir arī ci   ar sociālo aizsardzību, sadzīvi, bērnu izglītošanu sais   e apstākļi. 

Bū  ski ir s  prināt arī diasporas piederības sajūtu Latvijai, kas ietver nacionālās iden  tātes saglabāšanu, pilsonisko 
līdzdalību, iespēju piedalī  es kultūras norisēs u.c.. 

Ēnu ekonomika un korupcija

Ko jūs darīsit, lai cīnītos pret korupciju, ēnu ekonomiku, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un aplokšņu algām?

Cīņu ar organizēto noziedzību, tai skaitā korupciju un ēnu ekonomiku, ir viena no Zaļo un zemnieku savienības 
prioritātēm, jo tā samazina kopējos valsts budžeta ieņēmumus un līdz ar to arī liedz palielināt fi nansējumu tādām 
svarīgām nozarēm kā veselības aprūpe, izglī  ba, sociālā aizsardzība.

Lai cīnītos ar ēnu ekonomiku, svarīgi ir ne  kai apkarošanas pasākumi, tai skaitā kontrolējošo ins  tūciju darba 
efek  vitāte, bet arī sabiedrības izglītošana jeb novēršanas pasākumi. Šobrīd diemžēl diezgan liela daļa iedzīvotāju atbal-
sta izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Izglī  ba un valoda

Kāda būs jūsu par  jas polī  ka, lai turpinātu latviešu valodas saglabāšanu ārzemēs dzīvojošiem latviešiem ( skolas, 
nometnes,apmaiņas programmas, u  .)?

Zaļo un zemnieku savienība uzskata, ka jāveicina s  prāku izglī  bas sistēmas un kultūras lomu valsts valodas poli  kas 
īstenošanā, latviskas kultūrtelpas un vienotas sabiedrības veidošanā. Tāpat nepieciešams ar dažādiem pasākumiem, tai 
skaitā Jūsu minētajiem, sekmēt latviešu tautas vieno  bu, s  prinot sakarus ar ārvalstīs dzīvojošo tautas daļu.  

Kā vēl vienu risinājumu sabiedrības vieno  bas s  prināšanai mēs uzskatām vienotas sabiedrības integrācijas poli  kas 
pārraudzības ins  tūcijas izveidi, kas apzinātu, koordinētu un pārraudzītu nepieciešamo pasākumu īstenošanu.

Ārpolitika

Kādas ir jūsu par  jas ārpolītikas prioritātes, lai nodrošinātu valsts drošību un ekonomisko a   s  bu? Kā jūs plānojat 
veidot a   ecības ar Krieviju, ņemot vērā Ukrainā no  ekošo? 
Zaļo un zemnieku savienība uzskata, ka esošajā situācijā nepieciešams īstenot Latvijas ārpolitikas pamatuzdevumu – 
garantēt valsts drošību un stabilitā  , s  prināt valsts tēlu un starptau  ski veidot priekšnosacījumus valsts tautsaimniecības 
a   s  bai un iedzīvotāju labklājībai. Latvijas dalība Eiropas Savienībā un Ziemeļatlan  jas līguma organizācijā (NATO) ir kā 
ietvars šī uzdevuma izpildei. Reģionālās drošības nos  prināšanai jāvecina Bal  jas un Ziemeļvalstu poli  sko un ekonomis-
ko sadarbību.


