Varu tautai, nevis kapitālam!

LATVIJAS SOCIÂLISTS
SPECIĀLIZLAIDUMS

Latvijas Sociālistiskās partijas izdevums

Iznāk no 2003.g. 3. marta

2010.g. 2.oktobrī –
visi uz 10. Saeimas vēlēšanām!
Latvijas Sociālistiskā
partija par LR 10. Saeimas
pamatuzdevumu uzskata:

Latvijas iedzīvotāju
nodrošināšanu ar darbu, dot
iespēju Latvijā dzīvojošam
ccilvēkam ar savu darbu pelnīt
līdzekļus dzīvei savā zemē –
Alfrēds Rubiks –
Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs,
Latvijā!
Eiropas Parlamenta deputāts.

Balsojiet par Politisko partiju apvienības
„Saskaņas centrs” deputātu kandidātiem –
vēlēšanu zīme Nr.4,
par Alfrēda Rubika komandu!
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Latvijas Sociālistiskās partijas deputātu kandidāti
10. Saeimas vēlēšanām – vēlēšanu zīme Nr.4!
Rīgas vēlēšanu apgabalā
10. Ingars Burlaks (1985.)

4. Artūrs Rubiks (1970.)
Izglītība – vidējā. Pašlaik mācās
Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā,
programmā „Uzņēmējdarbības vadība”. 9. Saeimas deputāts, frakcijas
priekšsēdētāja vietnieks.
„Katram cilvēkam, neatkarīgi no tautības un ienākumu līmeņa, ir jābūt iespējai
aizstāvēt savas sociālās tiesības. Latvijas
Sociālistiskās partijas programmas un
„Saskaņas Centra” priekšvēlēšanu programmas izpilde nodrošina šo tiesību aizstāvību un sekmēs iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanos.
Prioritātes:
³ Latvijas maznodrošināto un neaizsargāto Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvība;
³ Efektīva valsts sociālā politika;
³ Kompleksas rūpniecības un lauksaimniecības attīstības mērķa
programmas izstrādāšana un realizācija valsts līmenī.”

18. Igors Zujevs (1963.)
Dzimis strādnieku ģimenē. 1983.
gadā absolvējis Rīgas jūrskolu,
specialitāte – „Kuģu automatizēto
sistēmu ekspluatācija”. Strādājis
Latvijas jūras kuģniecībā uz tāljūru
kuģiem. Deviņdesmitajos gados –
darbs tirdzniecībā. No 1998.g. vada
šūšanas uzņēmumu.
Kopš 2003.g. Latvijas Sociālistiskās
partijas biedrs, 2004.g. izveidojis
sabiedrisko organizāciju „Labā cerība”, kas nodarbojas ar
sabiedriskiem jautājumiem.
2005.g. ievēlēts par Rīgas Domes (RD) deputātu, strādājis
sociālo lietu un vides komitejā. 2006.g. iestājies augstākajā
Psiholoģijas skolā, pašlaik pārcelts 5. kursā. 2009.g. atkārtoti
ievēlēts RD, turpina strādāt sociālo lietu komisijā, kā arī vides un
dzīvokļu komisijā.
„Dziļi pārliecināts, ka deputāts var ļoti daudz izdarīt cilvēku labā,
ja vien pastāvīgi domās par tiem ļaudīm, kuri viņam uzticējuši savas
cerības, un, ja strādās nevis pēc pulksteņa, bet pēc sirdsapziņas.
Prioritātes:
³ Panākt minimālo pensiju un pabalstu paaugstināšanu līdz iztikas
minimuma līmenim;
³ Palēnināt komunālo maksājumu tarifu pieaugumus un ļaut ļaudīm
atvilkt elpu no cenu pieauguma;
³ Pilnveidot ūdens un siltuma enerģijas sistēmas uzskaiti, lai
nemaksātu lieki;
³ Sabiedriskā transporta cenu samazināšana uz valsts dotāciju
rēķina;
³ Budžeta līdzekļu palielināšana medicīnai un kompensējamiem
medikamentiem, Rīgā saglabāt 1. pilsētas slimnīcu;
³ Par 30% samazināt ierēdņu aparātu ministrijās un resoros;
³ Tiem, kuru ienākumi lielāki, jāmaksā lielāki nodokļi. Pašreizējā
nodokļu sistēma jāmaina pret progresīvo.”

Augstākā izglītība. 2009.g. absolvēja Rīgas Stradiņa universitāti, Medicīnas fakultāti. Iegūtā specialitāte
– ārsts. Pašlaik turpina studijas rezidentūrā Latvijas Universitātē, specialitātē – ģimenes ārsts. Kopš 2004.
gada ir Latvijas Sociālistiskās partijas
biedrs. Pašlaik – Politiskās padomes
sekretārs, LSP jaunatnes organizācijas priekšsēdētājs.
„Ja tiks pieņemti lēmumi, kas norādīti Latvijas Sociālistiskās partijas
Programmā, tad notiks izmaiņas uz labu. Pirmkārt, Latvijai nepieciešami godīgi ļaudis, kas gatavi sākt strādāt Latvijas tautas labā, nevis sava
personīgā labuma dēļ.
Viens no galvenajiem valsts sociāli ekonomiskās politikas uzdevumiem
ir rūpes par katra iedzīvotāja veselību. Kopā mēs varam panākt:
³ Budžeta izdevumu palielināšanu medicīnai Eiropas Savienības vidējā līmenī;
³ Valsts garantētas, plašas iedzīvotāju profilaktisko apskašu sistēmas ieviešanu;
³ Valsts programmas izveidošanu cīņai ar alkoholismu un narkomāniju;
³ Valsts programmas izveidošanu sporta un atveseļošanās kustībai
jaunatnes vidū;
³ Pienācīgu darba samaksu medicīniskajam personālam un medicīnisko pakalpojumu samazināšanu Latvijas iedzīvotājiem.”

19. Mihails Černousovs
(1955.)
Izglītība – augstākā, juridiskā
(1978.)
Jurists – izmeklētājs (1990.)
Tiesību doktors (1994.)
1974. – 1991.: strādājis kriminālizmeklēšanā un par pasniedzēju milicijas skolā.
Kopš 1992.g. – privātdetektīvs, piedalījies LR Likuma izstrādāšanā par
apsardzes un detektīvu darbību, kopš 2006.g. ir Baltijas Starptautiskās Akadēmijas asociētais profesors, zvērināts advokāts
(2009.). Specializējas cietušo aizstāvībā no noziedzīgiem nodarījumiem. Latvijas Sociālistiskās partijas biedrs kopš 2002.g.
Prioritātes:
³ Likumiem jādarbojas pret visiem vienlīdzīgi;
³ Saukt pie atbildības tos, kas nelikumīgi privatizēja valsts īpašumus,

izšķieda investīcijas un aplaupīja Latvijas tautu;
³ Militāros izdevumus ir jāsamazina un uz to rēķina jāpaaugstina
tiesībsargājošo institūciju darba efektivitāte;
³ Valsts pārvaldē par galveno kritēriju uzskatīt kompetenci, atbildību
un profesionalitāti, nevis nacionālo piederību;
³ Nodrošināt progresīvā nodokļa sistēmu likumdošanā, valsts atbalstu izglītībai, rūpniecības tradicionālajās nozarēs un jaunajās tehnoloģijās, lauksaimniecībā un pakalpojumu sfērā.
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23. Valērijs Džuranovičs

27. Irina Morusa (1983.)

(1956.)
Izaudzis multikulturālā vidē. Rīgā
ieguvis vidējo tehnisko izglītību,
atjaunojis augstākās juridiskās izglītības diplomu. Ir darba pieredze
sakaru uzņēmumos, zivju pārstrādes
rūpniecībā, enerģētikā, inženierzinātnēs. Brīvi pārvalda latviešu, krievu, serbu un melnkalniešu valodas.
Desmit gadu garumā ir Latvijas Sociālistiskās partijas biedrs.
„Šodien Latvijā pats aktuālākais jautājums ir sociālā stabilitāte un
valsts iedzīvotāju veselība, neatkarīgi no vecuma un materiālās nodrošinātības. Nepieciešama valsts sociālā dienesta reorganizācija – sociālajam darbiniekam pašam jāiet palīdzēt klientam. Ja mūsu jaunatne ar
prieku strādās savas dzimtās zemes labā, tad valsts saņems līdzekļu pārpalikumu daudzām sociālām programmām.
Mūsu mērķi:
³ Finansējuma palielināšana sociālām programmām;
³ Finansējums ārstniecības iestādēm pienācīgā līmenī, lai kvalificētu
medicīnisko palīdzību saņemtu visi Latvijas iedzīvotāji;
³ Uz jaunākajām mūsdienu tehnoloģijām balstītu uzņēmumu attīstība Latvijā;
³ Nodrošinātas vecumdienas vecajiem un perspektīvas jaunatnei!”

Izglītība – augstākā pedagoģiskā.
Maģistra grāds LU izglītības darba
vadībā. Strādā par matemātikas un
informātikas skolotāju Rīgas 72. vidusskolā un Rīgas Igauņu skolā (RIS).
Rīgas Igauņu skolā ir direktora vietniece.
„Esmu māte un vidusskolas pedagogs,
tāpēc cīnīšos par bērnu nākotni, par ģimeņu labklājību un ģimenes vērtību aizstāvību. Ierosinu izstrādāt valsts
jaunatnes programmu, kas aizstāvētu jaunās paaudzes darba un tikumiskās intereses, kā arī izstrādāt un pieņemt likumu par to deputātu atsaukšanu, kas nepilda vēlētājiem dotos priekšvēlēšanu solījumus.
Izvirzītie mērķi:
³ Pieejama un, galvenais, kvalitatīva izglītība;
³ Valsts garantēts nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu un medi-

kamentu minimums;
³ Valsts programmas izstrādāšana mātes atbalstam un harmoniskai
bērnu attīstībai;
³ Nodrošināta dzīve darba nespējīgiem cilvēkiem;
³ Deputātu atbildība vēlētāju un likuma priekšā.”

Vidzemes vēlēšanu apgabalā
5. Jānis Nīkrencis (1959.)

6. Roberts Bogomols
(1949.)

Absolvējis Liepājas pedagoģisko
institūtu. Jau 30 gadus strādā par
basketbola treneri, regulāri paaugstina kvalifikāciju, piedaloties starptautiskos treneru kongresos.
Kopš 2009.g. 1.jūlija ievēlēts par
Alūksnes novada deputātu, vada reģionālo komiteju. Stingra sociāla pozīcija:
”Galvenais Saeimas deputāta darbā –
sasniegt sociālo taisnīgumu kā nodokļu iekasēšanas, tā sadales sfērā, kā
arī attiecībās ar Eiropas Savienību. Nedrīkst realizēt tādas reformas, kurās ciestu sociāli neaizsargātie iedzīvotāji”. Deputātu kandidāta priekšrocība – spēj strādāt komandā, atrast kompromisu, izstrādājot taktiku
un stratēģiju mērķa sasniegšanai

13. Zigurds Beņķis (1943.)
Absolvējis Jūrmalas 1.vidusskolu,
paralēli strādājis par elektriķi. Šajā
sfērā strādā no sešdesmitajiem gadiem un vēl joprojām. Mācījies Rīgas
Politehniskajā institūtā un LR Lauksaimniecības tehnikumā.
³ Uzskata, ka jāatbalsta un jāstiprina
draudzība starp Latvijā dzīvojošām tautībām, jāizbeidz valodu represijas,” Valoda
– tas ir saskarsmes līdzeklis, nevis ierocis.”
Iestājas par to, ka zemei jābūt valsts un tautas īpašumā;
³ Par galveno vērtību uzskata darbu. Dzīves kredo „Vienmēr un visur tikai patiesību!”

1971.g. beidzis Rīgas celtniecības
tehnikumu. 1968. -1970.: dienests Padomju Armijā. 1971. – 1980.: studijas
Rīgas Politehniskajā universitātē, ko
absolvē 1980.g. No 1980.g. strādājis
Jūrmalā, celtniecības pārvaldē „Kurortstroj”, no 1984.g. līdz arodbiedrības
likvidēšanai bija kūrortu darbinieku
arodbiedrības tehniskās ekspluatācijas nodaļas vadītājs. Pēdējos 15 gadus strādā par inženieri sanatorijā „Belorussija”. Latvijas Sociālistiskās partijas biedrs no1999.g.
„Mani uzdevumi:
³ Valsts parādu apmaksāt bagātajam iedzīvotāju slānim, līdzīgi kā
Rietumeiropā piemērojot progresīvo nodokli dažādās sfērās;
³ Stabilizācijas nodokļa ieviešana lauksaimniecībā;
³ Mazināt spekulāciju, apliekot darījumus ar vērtspapīriem ar papildus 20 % nodokli, ja pārdošana notiek agrāk, nekā pirms 3 gadiem pēc
iepirkšanas;
³ Ieviest normatīvos aktus, lai katrs Latvijas iedzīvotājs varētu saņemt informāciju par līgumu noteikumiem starp valsti un privātfirmām,
kā arī informāciju par uzņēmumiem;
³ Strādāt valsts, nevis biznesa interesēs, ietverot līgumos saistības
par līguma laušanas nosacījumiem, samazinot soda sankcijas;
³ Radīt iespēju valstij vai pašvaldībām organizēt uzņēmumus konkrētu darbu veikšanai, ja ekonomiskais aprēķins ļauj ietaupīt vairāk kā
5% salīdzinājumā ar privāto struktūru priekšlikumiem.”

2010.g. 2.oktobrī –
visi uz 10. Saeimas vēlēšanām!
Balsojiet par vēlēšanu zīmi

Nr.4!
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14. Ivars Gavars

(1972.)
1990.g. beidzis Jūrmalas pilsētas
tirdzniecības tehnikumu. 1991. - 1993.:
dienests armijā. Pēc tam: 5 gadu pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmā, 17
gadu pieredze apsardzes uzņēmumos.
Ir Latvijas apsardzes uzņēmumu apvienotās arodbiedrības reģionālais
viceprezidents, Latvijas Sociālistiskās
partijas Politpadomes loceklis, viens no
Latvijas Darba un studējošās jaunatnes
savienības dibinātājiem.
„Es esmu strādnieks, arī mani vecāki – strādnieki. Esmu viens no daudziem, viens no jums. Mēs, strādnieku šķira, maksājam nodokļus, no
kuriem sastāv budžets, bet lēmumus pieņemot, mūsu viedokļi netiek
ņemti vērā. Es uzskatu, ka strādnieku šķirai ir jāpiedalās valsts pārvaldē!
Mūsu kopējie uzdevumi:
³ Bezdarba problēmu risināšana, attīstot ražošanu, tautsaimniecības tradicionālo nozaru atjaunošana;
³ Pensijas vecuma nepalielināšana;
³ Iespēja strādniekiem bez maksas paaugstināt kvalifikāciju vai
pārkvalificēties;
³ Obligāta medicīniskā apdrošināšana un darba devēja rēķina.”

17. Inna Belokurova
(1966.)
1988.g. absolvējusi LVU, Finanšu
un Tirdzniecības fakultāti.
1989. – 1992. strādāja par referentu Latvijas Draudzības un
Kultūras sakaru biedrībā ar ārzemēm.
No 1995. gada profesionālā darbība saistīta ar finanšu struktūrām.
Strādājot banku sistēmā, bija vērtspapīru nodaļas vadītāja. Audzina divus dēlus.
„Kā finanšu sfēras speciāliste plānoju aktīvi piedalīties valsts budžeta
veidošanā.
Nepieciešama kontrole par efektīvu budžeta, Starptautiskā Valūtas
fonda un Eirofondu līdzekļu sadali un izmantošanu;
Viena no prioritātēm – atbalsts maznodrošinātajiem pensionāriem,
invalīdiem un studējošajai jaunatnei.”

Latgales vēlēšanu apgabalā
2. Raimonds Rubiks

9. Sergejs Fjodorovs

(1963.)

(1956.)

Izglītība – vidējā. Strādājis ražošanā, nogājis ceļu no ierindas strādnieka līdz ražošanas nodaļas vadītājam.
Pēc firmas likvidācijas pilnībā izjutis
visus bezdarba „jaukumus”. Pašlaik
strādā par menedžeri uzņēmumā,
kas nodarbojas ar dzelzceļa pārvadājumiem.
„Tauta sašķelta pēc sociālām, nacionālām un valodas pazīmēm. Lielie
uzņēmumi iznīcināti, strādnieki nespēj apvienoties savu tiesību aizstāvībai. Bet tieši no strādniekiem ir atkarīga valsts labklājība. Tāpēc strādnieku un zemnieku pārstāvju Saeimā vajag vairāk nekā inteliģences un
biznesa pārstāvju.
Es esmu strādnieks un labi zinu strādnieku vidi, man zināmas viņu
problēmas. Visus politiskos un ekonomiskos jautājumus vienmēr vērtēju
no strādnieka redzes leņķa. Mūsu kopīgais mērķis – „Darbs visiem, labklājība – katram!”
Kopā mēs varam panākt:
³ Lauksaimniecības atjaunošanu un attīstību, it sevišķi Latgalē;
³ Radīt apstākļus jaunu darba vietu izveidošanai;
³ Pārtraukt jaunatnes un ekonomiski aktīvās iedzīvotāju daļas izbraukšanu no valsts, t.i. – to ļaužu, kas prot un grib strādāt, bet nevar
atrast sev pielietojumu Dzimtenē;
³ Pensijas likuma ‘’iesaldēšanu’’un jaunā pensijas likuma izstrādāšanu;
³ Valsts palīdzību un atbalstu bērnu sporta attīstībai. Bērnu veselībatā ir veselīga valsts nākotnē”.

2010.g. 2.oktobrī –
visi uz 10. Saeimas vēlēšanām!
Balsojiet par vēlēšanu zīmi

Nr.4!

Dzimis vecticībnieku ģimenē. Augstākā tehniskā un pedagoģiskā izglītība. Dzīvo un strādā Viļānu pilsētā.
Bijis Rēzeknes rajona padomes deputāts, tādēļ labi pārzina Latgales problēmas un tās iedzīvotāju vēlmes.
Ir 8. un 9. Saeimas deputāts no Latgales, darbojas tautsaimniecības un
izglītības komisijā.
„Pēc manām domām deputātiem un valdībai ir jāpilda Satversme
un jānodrošina katram iedzīvotājam: mājoklis, izglītība, darbs, sociālās garantijas (pensijas, medicīniskā palīdzība, pabalsti bērniem utt.),
miers un drošība.
Tā visa nav, bet būs, ja tauta izdarīs pareizu izvēli un SC 10. Saeimas
vēlēšanās uzvarēs. Rezultātā tiks izveidota tautas uzticības valdība.
Lai tā būtu kompetenta un rūpētos par tautas problēmām, deputātiem jādzīvo, jāstrādā un jāpārstāv tā reģiona ļaužu intereses, no kurienes ievēlēti.”

12. Voldemārs
Dibaņins (1954.)
Beidzis Celtniecības tehnikumu.
Būvniecībā nostrādājis 30 gadus, bet
pašlaik ir Ludzas novada deputāts.
Pateicoties pieredzei, kas gūta celtniecības jomā, viņam ir konstruktīvi
piedāvājumi - uzlabot māju apsaimniekošanu pilsētās, atbalstīt vietējo
būvniecību (lai ar celtniecību nodarbojas mūsu pašu zemes firmas).
Kandidātu uztrauc mūsu Latvijas dabas saglabāšana „Upēm, zemēm un mežiem ir jābūt valsts īpašumā!” Viņš iestājas pret zemju un
mežu izpirkšanu, par privatizācijas likuma grozījumiem, par apbūves
likumu saskaņošanu ar dabas likumiem.
Par kandidāta nopietno dzīves uztveri liecina tas, ka lielāko daļu laika viņš velta valsts dienestam un strādā bez atvaļinājumiem.
Dzīves kredo: „Darbs, darbs un vēlreiz darbs!”
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Kurzemes vēlēšanu apgabalā
7. Ilona Volvača (1969.)
Vidējā speciālā izglītība. Dzīvokļu
īpašnieku biedrības „Prestižs” valdes
priekšsēdētāja.
³ Atbalsta sociālās programmas,
sevišķu uzmanību veltot rūpēm cilvēku
veselības aizsardzības un izglītības jomā
(valstij jānodrošina pienācīga izglītība);
³ Obligātajām profilaktiskajām apskatēm jābūt bez maksas;
³ Bērnu vasaras atpūtas nometnēm cenas ziņā jābūt pieejamām visiem bērniem;
³ Bērnu pabalstiem jābūt līmenī, lai nodrošinātu bērna vajadzības,
pārējie pabalsti un minimālā alga nedrīkst būt zemāki par iztikas minimumu;
³ Komunālo pakalpojumu cenas nedrīkst pārsniegt 30 % no iztikas
minimuma;
³ Saglabāt pensionēšanās vecumu;
³ Valsts monopols uz alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību
– viens no līdzekļiem iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.

8. Anna Juhimuka (1988.)
Šogad iegūst maģistra grādu Rīgas
Stradiņa universitātes juridiskajā
fakultātē. Pārvalda četras valodas –
krievu, latviešu, angļu un vācu. Latvijas Sociālistiskās partijas biedre kopš
2008. gada.
„Jaunatne – mūsu nākotne! Šodienas
situācija ir baisa – mirstība palielinās,
dzimstība pazeminās, arvien vairāk jauni ļaudis pamet Dzimteni labākas dzīves
meklējumos. Kā jaunā māte un kā studente es zinu strādājošās un studējošās jaunatnes problēmas.
Tas, kas notiek tagad, ir jāmaina! Valdībā vajag jaunus cilvēkus – tādus, kas saprot Latvijas iedzīvotāju problēmas.
Visi kopā mēs varam panākt:
³ Sociālās garantijas un aizsardzību visneaizsargātākajam iedzīvotāju slānim;
³ Palīdzību jaunajiem vecākiem, kas ļautu uzlabot demogrāfisko situāciju;
³ Izmaiņas likumdošanā izglītības jomā, radīt budžeta vietas neklātienes studentiem – strādājošai jaunatnei;
³ Tradicionālo ģimenes vērtību saglabāšanu.”

Zemgales vēlēšanu apgabalā
4. Ainārs Galviņš

(1969.)
Beidzis Augstāko teoloģisko institūtu un LLU Biznesa skolu. Šobrīd ir uzņēmējs. Vislielāko uzmanību
grib veltīt ikviena sabiedrības locekļa labklājībai. Uzskata, ka maznodrošināto aizstāvēšana ir cieši saistīta ar tautsaimniecības attīstīšanu.
Uzskata, ka, lai tautsaimniecība attīstītos, vajag lai likumi nav pretrunā ar tās attīstību. Jāizstrādā tādus „spēles
noteikumus”, kas veicinātu efektīvāku ES projektu apguvi: „Vajag, lai ES projekti būtu pieejamāki vienkāršam cilvēkam, ja tie viņu interesē.” Savu mērķi plāno sasniegt, pārliecinot savus kolēģus aktuālu jautājumu risināšanā – par
bezdarbu, par izbraukšanu no Latvijas, kandidātam ir konkrēti priekšlikumi, kurus viņš atklās, darbojoties Saeimā.
Iestājas par labvēlīgu sociālo vidi, kur visi varētu atrast savu vietu pēc specialitātes, zināšanu līmeņa un iespējām,
„kamēr cilvēkiem valstī nav ko darīt, tie nodzeras un jūtas lieki šajā valstī”.
Dzīves motto: – „Mazāk runāt, vairāk darīt !”

5. Kārlis Plūmiņš (1948.)

9. Mihails Simonovs (1941.)

Mācījies Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikumā.
Pašlaik ir zemnieku saimniecības
īpašnieks un nodarbojas ar lauksaimniecību.

Izglītība – augstākā. Latvijas Valsts
Universitātes Juridiskā fakultāte. 22
gadus nostrādājis Iekšlietu sistēmā.

Visvairāk uztrauc sociālās problēmas
un par to piemērotāko risinājumu viņš
uzskata budžeta pārskatīšanu, vairāk
naudas iedalot medicīnai, sportam un
izglītībai. Uzņēmējdarbībai - zaļo gaismu! Pašvaldībām un valsts kasei jādod iespēja pelnīt savu naudu, nevis aizņemties to no zināmiem
fondiem. Pirmajā vietā kandidāts izvirza godīgumu, tāpat profesionalitāti. Katram valsts pārvaldē strādājošam darbiniekam jābūt augstas
klases profesionālim! „Galvenais, lai katrs padara savu darbu godīgi
un saprātīgi”.

„Manas paaudzes acu priekšā karā sagrautā republika pārvērtās plaukstošā,
attīstītā PSRS republikā ar bezmaksas
izglītību, medicīnu, augsti attīstītu lauksaimniecību, rūpniecību un zinātni. Un
atkal – mūsu acu priekšā, 20 neatkarības gadu laikā valsts nokrita līdz
pēckara līmenim – iznīcināta lauksaimniecība, rūpniecība, zinātne. Viss
izlaupīts un privatizēts. Visus šos gadus valsti pārvaldīja vieni un tie paši
cilvēki un partijas. Un atkal viņi raujas pie varas, lai arī turpmāk ņirgātos
par Latvijas tautu.
Latvijas tauta ir pelnījusi labāku dzīvi!
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LATVIJAS SOCIĀLISTISKĀS PARTIJAS

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanām
2010. gada 2.oktobrī
Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanās Latvijas Sociālistiskā partija
(LSP) piedalās Politisko partiju apvienības “Saskaņas centrs” sastāvā.
Par galveno LR 10. Saeimas uzdevumu Latvijas Sociālistiskā partija
uzskata Latvijas iedzīvotāju nodrošināšanu ar darbu, dodot iespēju
Latvijā dzīvojošam cilvēkam ar savu darbu nopelnīt iztikas līdzekļus
savā valstī.
Pirmām kārtām mēs iestājamies par šādu problēmu un uzdevumu
risināšanu:

Tautsaimniecības
vadīšanas nozarē

•

Mažoritārās vēlēšanu sistēmas
ieviešana.
• Ministriju skaita samazināšana
līdz septiņām.
• Valsts institūcijas nodibināšana
valsts tautsaimniecības ilgtermiņa
attīstības stratēģijas izstrādāšanai.
• Latvijas tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādāšana
• Atteikšanās no Latvijas ekonomikas attīstības liberālā un neoliberālā modeļa.
• Visa ierēdņu aparāta funkciju pārskatīšana un valsts ierēdņu
skaita samazināšana par 15 procentiem.
• Vienotas valsts ierēdņu darba
algu un piemaksu sistēmas ieviešana.
• Valsts monopola ieviešana alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībā uz laika
posmu līdz pilnīgai valsts parāda
atmaksāšanai.
• Reorganizēt visas jūras ostas

par valsts akciju uzņēmumiem,
kurus vadītu no viena centra ar atbilstošu to darba plānošanu un ar
valsts akciju kontrolpaketi.
• Visu tranzīta biznesu pakļaut
valstij akcionēšanas ceļā ar akciju
kontrolpaketi valstij. Ieviest ilgtermiņa tranzīta darba un attīstības
plānošanu.
• Noslēgt savstarpēji izdevīgas
divpusējas un daudzpusējas tirdzniecības vienošanās ar Eiropas Savienības, NVS valstīm, Ķīnu un citām Āzijas valstīm.
• Ieviest precīzu Eiropas fondu
naudas administrēšanu un sadales
un izmantošanas kontroli no viena
centra.
• Ieviest nodokļu atvieglojumus
uzņēmumiem, kas rada jaunas darba vietas.
• Paplašināt Valsts kontroles tiesības, dodot tai tiesības uzlikt naudas sodus divu mēnešalgu apmērā
jebkura līmeņa vadītājiem, kas pieļāvuši naudas līdzekļu, valsts materiālo vērtību izšķērdēšanu, bezsaimnieciskumu.

• Apvienot vienā organizācijā
sabiedrisko pakalpojumu cenu un
tarifu regulatorus.
• Panākt visas valsts finanšu sistēmas pakļaušanu ekonomikas un sociālās sfēras reālajām vajadzībām.
• Pārskatīt valsts parāda izmaksāšanas noteikumus, apjomus un termiņus ar mērķi samazināt kredīta
summu un mainīt tā izmantošanas
noteikumus.
Izstrādāt sistēmu rūpniecības un
celtniecības organizāciju, lauksaimniecības kreditēšanai, izmantojot
valstij piederošās bankas.
Lauksaimniecības
nozarē

• Atjaunot Latvijas lauksaimniecībai tradicionālo kultūru: cukurbiešu, lina, kaņepju ražošanu un
pārstrādi, ūdensputnu, briežu un
citu zvēru audzēšanu.
Veicināt zvejniecības un zivju
pārstrādes attīstību valstī.
• Īstenot racionālu meža resursu atjaunošanas un izmantošanas

programmu, koksnes bezatlikuma
izmantošanu.
• Radīt vertikālās kooperācijas
sistēmu lauksaimnieciskajā ražošanā, maksimāli izslēdzot starpniekus.
• Uzcelt jaunu cukura ražošanas
rūpnīcu, atjaunojot cukura un izveidojot bioetanola u.c. produkcijas
ražošanu.
• Izstrādāt programmu Latvijā
ražotās produkcijas iekšējā pieprasījuma palielināšanai.
• Izstrādāt programmu lauksaimniecības ražoto produktu un atkritumu plašai izmantošanai siltuma
un elektroenerģijas ražošanai.
• Ieviest koeficientus lauksaimniecības taisnīgai subsidēšanai
atkarībā no zemes kvalitātes un citiem apstākļiem.
• Izstrādāt valsts programmu
augļu, ogu un speciālo augu audzēšanai un vākšanai, lai iegūtu izejvielas dabīgajām krāsvielām, eļļām un
pārtikas piedevām.

Zinātnes, izglītības,
veselības aizsardzības,
sociālās sfēras, cilvēka
tiesību aizsardzības
nozarē.

•

Nepalielināt nodokļus darbaspēkam.

• Ieviest progresīvu iedzīvotāju
ienākuma nodokli.
• Neaplikt ar nodokli algas un
pensijas, mazākas par iztikas minimumu.
• Nepaaugstināt pensionēšanās
vecumu.
• Nesamazināt pensijas un invaliditātes pabalstus, pakāpeniski
palielinot to minimumu līdz iztikas
minimuma līmenim.
• Nesamazināt pabalstus bērnu
kopšanai un māmiņu pabalstus.
• Ieviest nodokli greznuma
priekšmetiem un luksa klases automobiļiem.
• Palielināt īpašuma nodokli.
• Ieviest progresīvo nodokli
virsnormatīvai dzīvojamai platībai.
• Normatīvs: viena ģimene - viens
dzīvoklis.
• Ienākumu nulles deklarācijas
ieviešana.
• Noteikt, ka miruša laulātā pensiju saņem otrs laulātais.
• Ieviest pašpalīdzības kasu sistēmu slimokasu vietā.
• Pazemināt slimnīcu un ārstu
pakalpojumu maksu.
• Ieviest iedzīvotāju medicīnisko
profilaktisko apskašu sistēmu.
• Pakāpeniski palielināt izmaksas
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zinātnei līdz gada budžeta 3 procentiem.
• Attīstīt profesionāli tehniskās
izglītības sistēmu.
• Palielināt 1,5 reizes algu skolotājiem.
• Palielināt darba algas tiesībsargājošās institūcijās strādājošajiem.
• Radīt apstākļus soda neizbēgamībai par nodarītajiem noziegumiem.
• Izveidot efektīvas metodes cīņai ar korupciju, ieskaitot sistēmas
“Vienas pieturas aģentūra” radīšanu, palielināt kriminālatbildību par
kukuļdošanu.
Tā ir tikai pasākumu daļa, kuru
ieviešana reāli noteiks Latvijas neatkarību no ārējiem kreditoriem un
no iekšējās, pašu radītās nenoteiktības valstī.
Latvijas Sociālistiskā partija atbalsta Brīvo arodbiedrību padomes priekšlikumus politiskajām
partijām LR 10. Saeimas vēlēšanām.
Lai dzīvo darbs brīvības vārdā!
Latvijas Sociālistiskās
partijas valde

Ko mēs esam paveikuši 9. Saeimā
Īsa atskaite par padarīto darbu
³ „Saskaņas Centrs» ir aizstāvējis pensionāru tiesības saņemt godīgi nopelnīto pensiju. 18 „Saskaņas Centra» Saeimas deputāti
kopā ar 9000 pensionāriem iesniedza konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā, un Satversmes tiesa atzina par Satversmei neatbilstošiem 2009. gada budžeta grozījumus, kuri
paredzēja pensiju apmēra samazināšanu;
³ Mums ir izdevies panākt netaisnīgi ieturēto pensiju atdošanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;
³ Mēs panācām pensionāriem nelikumīgi atņemto iztikas līdzekļu atdošanu un pilna apmēra pensiju saglabāšanu;
³ Liepājas un Ventspils iedzīvotāji saņēma tiesības privatizēt dzīvokļus (SC uzvara
Satversmes tiesā);

³ Mums izdevās noraidīt nepamatoto
likumprojektu par PVN paaugstināšanu līdz
23%;
³ Ministriem, kuri atstāj amatu, turpmāk
vairs nemaksās tūkstošiem latu lielas kompensācijas;
³ Maznodrošinātajiem Latvijas iedzīvotājiem tagad ir iespējas saņemt bezmaksas
juridisko palīdzību;
³ Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja doties
priekšlaicīgā pensijā;
³ Jaunie vecāki, kuri audzina bērnu līdz
gada vecumam, ieguva tiesības strādāt un
vienlaicīgi saņemt pabalstu;
³ Mums ir izdevies atjaunot 8. marta un
Skolotāju dienas atzīmēšanu kalendārā;
³ Izdevās izcīnīt Ministru kabineta jaunu

noteikumu pieņemšanu, kas ļauj pašvaldībām, sākot ar 2011. gadu saskaņā ar skolu
administrācijām pagarināt ziemas brīvdienas līdz 7. janvārim. Tas ir liels solis pretim
pareizticīgiem skolēniem un viņu vecākiem;
³ Policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem tagad ir tādas pašas sociālās garantijas, kādas ir ierēdņiem - tiesības uz bērna
kopšanas atvaļinājumu un pabalstu;
³ Policisti un ugunsdzēsēji saņēma tiesības veidot arodbiedrības;
Pēc SC uzvaras Satversmes tiesā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem paaugstinātas pensijas.
Valērijs AGEŠINS, Artūrs RUBIKS,
LR 9. Saeimas „Saskaņas centra” deputāti
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Politisko partiju apvienības

„SASKAŅAS CENTRS”
vēlēšanu programma
Mēs uzvarēsim šajās
vēlēšanās, lai cilvēkus
atbrīvotu no lielās nabadzības, bet valsti no bankrota un pazemojuma,
lūdzot palīdzību starptautiskajiem kreditoriem.
Mēs uzvarēsim šajās vēlēšanās, lai izvestu valsti no
krīzes. Mežonīgā kapitālisma vietā mēs radīsim sociāli atbildīgu ekonomiku.
Mēs uzvarēsim šajās
vēlēšanās, lai izveidotu
profesionālu Ministru kabinetu. Ministru partijas
piederība nebūs svarīga.
Ministri būs godīgi cilvēki, kas lēmumus pieņems
kompetenti un ātri.
Par šādas, tautas uzticību
baudošas valdības pamatu
kļūs Saeimas koalīcija, kas
neļaus izvērst starppartiju
ķildas, neļaus politiķiem
izmantot dienesta stāvokli,
lai vairotu savu labklājību,
bet nodrošinās ilgtspējīgu
Latvijas attīstību.
Mums, Saskaņas centra politiķiem, augstākās vērtības
ir cilvēka veselība, ģimene,
darbs, tautu saskaņa, valsts
politiskā neatkarība un ekonomiskā attīstība.
Mēs nekad neļausim samazināt veco ļaužu pensijas.
Pensionāri ir visu mūsu sākums un visu mūsu nākotne. Kā mēs izturēsimies pret
saviem vecākiem, tā mūsu
mazbērni izturēsies pret
mūsu bērniem.
Emigrācija un zems dzimstības līmenis mūsu valstij
rada tautas izzušanas draudus. Nav attaisnojama valsts
politika, ja Latvijas iedzīvotāji atsakās radīt bērnus un
aizbrauc no valsts. Mēs īstenosim ilglaicīgu demogrāfisko programmu, kas veicinās
jaunu ģimeņu veidošanu,
bērnu radīšanu un audzināšanu, kas pārtrauks iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem

uz pilsētām un stimulēs Latvijas iedzīvotājus atgriezties
dzimtenē. Latvija pastāvēs,
ja katrā ģimenē būs vismaz
divi bērni.
Valsts radīs darbavietas,
dos iespēju uzņēmīgiem
cilvēkiem uzņemties ekonomisko atbildību par valsts
attīstību. Tikai pārliecība par
to, ka par cienījamu darbu
tiks saņemti pelnīti ienākumi,

miskā uzplaukuma pamats
būs ražošana, kas izmanto
mūsdienu tehnoloģijas, kurām nav vajadzīgs liels enerģijas patēriņš, un attīstīta pakalpojumu sistēma.
Mēs nodrošināsim prioritāru atbalstu Latvijas medicīnai, izglītībai un zinātnei.
Divdesmit gadu laikā Latvija ir nodrošinājusi valstisko
neatkarību. Taču maz ir iz-

2010.g. 2. oktobrī –
Visi uz 10. Saeimas vēlēšanām!
Balsojiet par Politisko partiju
apvienības

„SASKAŅAS CENTRS”
deputātu kandidātiem –
vēlēšanu zīme

Nr.4!

ļaus darba cilvēkiem atliekt
plecus un iztaisnot muguru.
Mēs atbrīvosim uzņēmējus
no pārmērīgā nodokļu sloga
par darbaspēku un pievienoto vērtību. Mēs veiksim zemesgabalu pārvērtēšanu saskaņā ar to izmantošanu un
īstenosim saprātīgu zemes
nodokļu politiku. Tas radīs
motivāciju racionāli izmantot
zemi, mazinās spekulācijas ar
to, novērsīs jauna cenu burbuļa veidošanos nekustamā
īpašuma tirgū. Ēkas tiks apliktas ar minimāliem nodokļiem, bet nelielas dzīvojamās
telpas platības no nodokļiem
tiks atbrīvotas. Mēs ieviesīsim taisnīgu progresīvo nodokli: jo lielāki ienākumi – jo
lielāks nodoklis.
Jāatsakās no nesaprātīgās
cerības, ka Latvija kļūs bagāta tikai no finanšu tranzīta
plūsmām un dzīvos uz importa rēķina. Valsts ekono-

darīts, lai noteiktu un aizsargātu mūsu ekonomiskās intereses. Nav pilnībā izprasts
mūsu unikālais ģeogrāfiskais
stāvoklis un vēsturiskās saiknes ar kaimiņiem, īpaši nozīmīgās attiecības ar Krieviju.
Tirdzniecību ar Krieviju mēs
padarīsim par Latvijas jaunās
ekonomikas stabilas izaugsmes pamatu. Īpašu uzmanību pievērsīsim ekonomiskajām attiecībām ar Krievijas
pierobežas apgabaliem.

Mūsu iekšpolitika būs tautu uzticēšanās politika. Tās
pamatā ir mūsu cieņa pret
visām etniskajām grupām, to
vērtībām un vēsturisko pieredzi.
Tas nozīmē: visu Latvijas
iedzīvotāju atbildību par
latviešu valodas saglabāšanu, tās prasmi un lietošanu; pateicību iepriekšējām
paaudzēm par milzīgajiem
upuriem, kurus tās nesušas
pasaules karos, lai Eiropā valdītu brīvība, demokrātija un
cilvēka tiesības; līdzcietību
dažādu režīmu upuriem, kuros tika izdzēsti tūkstošiem
dzīvību, salauztas cilvēku
dzīves un sašķelta sabiedrība. Tas nozīmē atzīt, ka visi
Latvijas iedzīvotāji, kas šeit
ir dzimuši vai apmetušies uz
dzīvi padomju laikā, ir piederīgi Latvijai un ir mūsu vērtība.
Gandrīz katras vēlēšanas
tiek sauktas par „izšķirošām”. Taču 10. Saeimas vēlēšanas tiešām ir izšķirošas
un vēsturiskas. Tautas izvēle ir par to, vai pie varas
paliks labējās partijas, kuras Latviju novedušas līdz
nabadzībai un pazemojumam, vai arī mēs kopīgi atjaunosim mūsu valsti.
Mēs atgriezīsim Latvijas
iedzīvotāju uzticēšanos savai valstij!
Mēs nodrošināsim cilvēka cienīgu dzīvi ikvienam!

«LATVIJAS SOCIĀLISTS»
Latvijas Sociālistiskās partijas izdevums.
Iznāk no 2003. gada

Galvenais redaktors Alfrēds RUBIKS
Reģistrācijas apliecības Nr. 00702729.
Adrese vēstulēm: Citadeles 2, 201.k., Rīgā, LV 1010,
tel. 67555535

