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12. Saeimas vēlēšanas

12. Saeimas vēlēšanas, kas notiks šī gada 4. oktobrī, tuvojas ar joni. Partiju, kā parasti, ir daudz, un katrai ir savi nodomi un plāni
kādā virzienā Latvijai ir jāsoļo. Tāpēc sāksim laicīgi iepazīstināt mūsu avīzes Austrālijas Latvietis lasītājus ar partiju priekšvēlēšanu programmām, ar vēlēšanām saistītiem notikumiem un faktiem, kas būtu noderīgi zināt par partijām vai to deputātiem.
Informācija ir ņemta no dažādiem interneta avotiem.
12. Saeimas vēlēšanām kopumā pieteikti 13 kandidātu
saraksti

Noslēgusies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 12.
Saeimas vēlēšanām, un tām
kopumā pieteikti 13 kandidātu
saraksti, kas ir tikpat daudz,
cik uz iepriekšējām parlamenta vēlēšanām. Uz 12. Saeimas
deputātu vietām pretendē 1156
kandidāti.
Deputātu kandidātu vidū viskuplāk ir pārstāvēti no 41 līdz
50 gadus veci cilvēki, kuru ir
304 jeb 26,3%, savukārt 27 jeb
2,3% kandidātu ir vecumā no
71 līdz 80 gadiem. Visjaunākajam kandidātam ir 21 gads.

Uz 12. Saeimas vēlēšanām pieaudzis kandidātu skaits, kam ir
augstākā izglītība. 957, kas ir
82,8% no visiem kandidātiem.
Pieaudzis arī kandidātu skaits,
kam ir tikai vidējā izglītība.
199, kas ir 17,2% no kandidātu
kopskaita.

Kā 12. Saeimas deputātu kandidātu dzīvesvieta visbiežāk
norādīta Rīga - to norādījuši
455 jeb 39,4% kandidātu. No
kandidātiem 1027 jeb 88,8%
ir strādājošie un 25 jeb 2,2% bezdarbnieki.

Lielākie ziedojumi partijai
“No sirds Latvijai”

No visām partijām, kuras startēs oktobrī gaidāmajās Saeimas
vēlēšanās, visvairāk ziedojumu
jūlijā saņēmusi “No sirds Latvijai”, liecina KNAB informācija. Kopumā pagājušajā mēnesī “No sirds Latvijai” saziedoti
118,3 tūkstoši eiro.

“Vienotība” jūlijā ziedojumos
saņēmusi 71,6 tūkstošus eiro.
Partijai “Saskaņa” pēdējā mēneša laikā saziedoti 69,3 tūkstoši eiro. Zaļo un zemnieku
savienība saņēmusi 68,4 tūkstošus eiro. Savukārt Latvijas
Krievu savienībai mēneša laikā
saziedoti 18,5 tūkstoši eiro. Nacionālā apvienība jūlijā ziedojumos saņēmusi 7,2 tūkstošus
eiro. Partijas “Izaugsme” kontā
pagājušajā mēnesī no ziedojumiem ienākuši 1,6 tūkstoši eiro,
“Vienoti Latvijai” – 1,5 tūkstoši eiro. “Suverenitāte” saņēmusi mantu vai pakalpojumu 1,4
tūkstošu eiro vērtībā, Latvijas
Reģionu apvienība – ziedojumu 1,2 tūkstošu eiro apmērā,
“Latvijas attīstībai” – tūkstoš
eiro, Jaunā konservatīvā partija
– 28,3 eiro. Jaunizveidotā partija “Brīvība. Brīvs no bailēm,
naida un dusmām” jūlijā ziedojumus nav saņēmusi.

Nezināmas izcelsmes ziedojumu dēļ Sudrabas partiju
pamet viens no tās līderiem

Bijušās valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas vadītās partijas “No sirds Latvijai” līdzšinējais valdes loceklis, uzņēmējs
Viesturs Tamužs paziņojis, ka
nepiedalīsies Saeimas vēlēšanās
no šī polītiskā spēka saraksta,
pārmetot partijas financēšanu
«no nezināmiem avotiem».
«Man ir nepieņemama situācija, ka partija tiek financēta no
nezināmiem finanču avotiem,
ka partijas valdē netiek sniegta nekāda informācija par šo
līdzekļu izcelsmi, ka partijas
būtiskie lēmumi tiek pieņemti
nevis partijas valdes sēdēs, bet
Ingunai Sudrabai konsultējoties ar dažādās valodās komunicējošiem, sevi par biznesmeņiem dēvējošiem iespējamiem
partijas financētājiem,» norāda
Tamužs paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem.
Savukārt «partijas biedriem,
kas ar godīgiem ideāliem un
valstiskiem nākotnes centieniem vēl atrodas Ingunas Sudrabas partijas rindās», Tamužs
novēl veiksmi polītiskajā darbībā un iespējami drīz izprast
«patiesos šī polītiskā veidojuma spēles noteikumus».

Rīgas pils Sv. Gara tornis pilnībā atjaunots
Noslēgusies Rīgas pils Sv.Gara
torņa atjaunošana, un pašlaik
ir paveikti gan projektā plānotie iekšdarbi 350 kvadrātmetru
platībā, gan arī nokrāsota 1000
kvadrātmetru lielā torņa fasāde.

Aktīvi turpinās arī pārējie Rīgas pils atjaunošanas darbi, un
jau tuvākajā laikā Vācijas uzņēmuma “Otto Richter GmbH”

66. gads

speciālisti pilnībā pabeigs ēkas
žāvēšanu un dezinfekciju.

Jau šā gada rudenī būvdarbu
grafiks paredz pilnīgu visu
Rīgas Pils pastāvīgo jumtu izbūvi, fasāžu un logu restaurāciju. Pašlaik notiek darbs pie
parādes kāpņu telpas, kā arī
konventa daļas jumtu seguma,
savukārt Svētku zālei tiek būvētas jaunas pastāvīgā jumta

konstrukcijas.

Pamazām savu krāšņo izskatu
atgūst Rīgas pils Baltā zāle, kas
visvairāk cieta pagājušā gada
ugunsgrēkā, kā arī Sūtņu un
Svētku zāles. Jau tuvāko divu
nedēļu laikā Baltajā zālē tiks
ieklātas grīdu pamatnes un turpināsies darbi pie pārējās zāles
daļas restaurācijas. Baltajā zālē
ir paveikti demontāžas darbi,
tiek veikta veidojumu modeļu
sagatavošana darbnīcā, kā arī
notiek gatavošanās kolonnu apdarei ar mākslīgo marmoru.
Tāpat jau pēc dažām nedēļām
pilnībā tikšot pabeigta Rīgas
pils preses centra ārējā apdare.
Pašlaik esot pilnībā pabeigta
archeoloģiskā izpēte Austrumu piebūvē, un šajā daļā turpinās ēkas pamatu stiprināšanas
darbi. Pilnībā rekonstruēti ēkas
ārējie elektrotīkli un uzsākti
iekšējie labiekārtošanas darbi.
www.la.lv

“Latvijas attīstībai” izlozē
dabūja pirmo kārtas numuru. Partijas vadītājs ir Einārs
Repše un partijai ir sekojoša
priekšvēlēšanu programma

Latvijai vajadzīga prognozējama polītika, kas nav nebeidzama ugunsgrēku dzēšana vienā
jomā, aizmirstot citas. Polītiķiem jāspēj saskatīt valsts intereses kopumā, nevis jāreaģē
uz atsevišķu grupu prasībām.
Polītikas mērķim jābūt Latvijas
attīstībai. Vajadzīgi cilvēki, kas
spēj īstenot pārmaiņas un kuru
līdzšinējais darbs rāda, ka viņi
varēs nepieciešamās reformas
veikt. Viens no šādiem cilvēkiem ir partijas “Latvijas attīstībai” pieredzējušais vadītājs
Einars Repše. Atzīstot iepriekš
pieļautās kļūdas un mācoties no
tām, viņš ir izveidojis komandu, kas atrisinās tās problēmas,
kuras valdošās partijas atliek.
Turpmāko četru gadu darbam
valdībā izvirzām trīs prioritātes: Veselības aprūpes sistēmai
jānodrošina tūlītēja piekļuve
ārstam bez nepieciešamības
par to papildus maksāt; Izglītības sistēmai jāgarantē bērniem
izcila izglītība, kas nodrošinās
stabilu nākotni un labi atalgotu darbu Latvijā; Uzņēmējiem
jādod iespēju ražot, palielināt
algas un veicināt aizbraukušo
atgriešanos.

Veselības aprūpe - Mēs vairs
neesam gatavi samierināties ar
drāmatisko situāciju Latvijas
veselības aprūpē. Garas rindas
pēc dzīvībai svarīgiem pakalpojumiem un nepieciešamība
par to piemaksāt padara sistēmu necilvēcīgu. Partija “Latvijas attīstībai” panāks, ka katrs
iedzīvotājs būs apdrošināts ar
uzticamu un valsts apmaksātu polisi, kas nekavējoties nodrošinās galvenos veselības
aprūpes pakalpojumus un zāles. Pensionāriem un bērniem
valsts nopirks polisi ar plašāku
apdrošināto pakalpojumu klāstu. Tas valstij nemaksās dārgāk,
kā jau šobrīd maksājam, toties
ikviens iegūs drošības sajūtu –
ja saslims, tad uz veselības aprūpes sistēmu varēs paļauties.
Arī veselības aprūpes sistēmas
darbinieku algas palielināsies.
Izglītības sistēma - Mūsu bērnu
nākotne un uzņēmēju panākumi ir atkarīgi no labas izglītības. Lai bērni nākotnē iegūtu
labi apmaksātu darbu, ir jāceļ
izglītības kvalitāte visos līme-

Vēlēšanu iecirkņi Austrālijā
(izlabotais)

Adelaidē, Latviešu nams „Tālava”, 4 Clark Street,Wayville
South Australia 5034.
Melburnā, Melburnas Latviešu nams, 3 Dickens Street,
Elwood, Vic. 3184.
Sidnejā, Sidnejas Latviešu
nams, 32 Parnell Street, Strathfield, NSW 2135.
Pertā, Latvijas Republikas
Goda konsulāts / Latviešu
centrs, 60 Cleaver Terrace, Belmont, WA 6109.
Brisbanē, Brisbanes Latviešu
nams, 24 Church Ave, Buranda
QLD 4102.

ņos. Izglītības sistēmu padarīt
par izcilu var vienīgi, padarot
par izciliem visus Latvijas skolotājus. Ir jāsamazina stundu
skaits klasē, kas skolotājam
jāpavada, lai nopelnītu pieklājīgu algu. Algai jābūt lielākai
nekā vidējā strādājošo alga, kas
2018. gadā būs 1100 eiro mēnesī. Lai to panāktu, ik gadu
skolotāju algām jāpiešķir papildu 35 miljoni eiro. Uzsvaram
jābūt uz profesionālo izglītību.
Jānodrošina duālās apmācības
sistēma, panākot, ka audzēkņi mācās reālās darbavietās.
Latvijā augstskolu skaits ir par
lielu. Ieviešot neatkarīgu akreditācijas procedūru, to skaits
samazināsies, katram Latvijas
jaunietim nodrošinot iespēju
studēt par valsts naudu kvalitatīvās un valstij noderīgās programmās.

Uzņēmējdarbība un darba
vietas - Latvijas iedzīvotāju
ienākumus var palielināt, tikai atbalstot ražošanu. Jārada iespējas mūsu uzņēmējiem
paplašināt ražošanu un palielināt algas strādājošajiem, lai
tiem vairs nevajadzētu braukt
prom. Ekonomiskā emigrācija iznīcina ģimenes un vājina
nāciju. Nekas tā nekavē algu
pieaugumu un ražošanu kā nepārtrauktās nodokļu izmaiņas.
Mēs necelsim nodokļus vismaz
tuvākos četrus gadus. Turklāt
darbaspēka nodokļi tiks samazināti kā solīts - par 9%.
Arī mikrouzņēmumi atgriezīsies pie 9% likmes, atceļot
nepārdomāto paaugstinājumu.
Reinvestētai peļņai ieviesīsim
nulles likmi, kas nevis mazinās nodokļu ieņēmumus, bet
paaugstinās. Mēs būtiski samazināsim birokratiju. Iestādēm
tiks dots uzdevums samazināt
iesniedzamo atskaišu skaitu.
Nodrošināsim, ka
(Turpinājums 4. lpp.)

