Attīstībai / Par!
programma Latvijas Republikai
vieglajā valodā
Attīstībai/Par! ir partiju apvienība.
Partiju apvienībā kopā strādā trīs partijas.
Mēs piedalāmies nākamajās Saeimas vēlēšanās,
kas būs 6.oktobrī.
Šis ir mūsu plāns,
kādu gribam redzēt Latviju.
Ja mūs ievēlēsi, tad šo visu centīsimies izdarīt.
Mūsu mērķis ir moderna un taisnīga Latvija
vienotā Eiropā.
Moderns ir mūsdienīgs, stilīgs.
Taisnīgs ir tāds, kas ir godīgs,
kur visiem ir vienādas tiesības un pienākumi.
Vienota Eiropa ir tāda, kur Latvija strādā kopā ar citām valstīm
un piedalās dažādās organizācijās,
piemēram, Eiropas Savienībā un NATO.
Mēs gribam, lai Latvijas cilvēkiem ir dažādas iespējas,
lai Latvija pieder visiem Latvijas iedzīvotājiem,
lai visi Latvijas iedzīvotāji ir svarīgi.

Taisnīga Latvija
Tu ātri tiec pie ārsta.
Valsts rūpējas par tavu veselību.
Pacienti par ārstu maksā daudz mazāk.
Ārstiem ir labas algas
un nav jābrauc pelnīt uz ārzemēm.
Bērniem ir labas skolas.
Skolās dažādi bērni mācās kopā,
gan bērni ar dažādām tautībām,
gan bērni ar dažādām vajadzībām.

Bērni iemācās svarīgāko,
kas jāzina un jāprot.
Bērni iemācās vismaz trīs valodas.
Skolotāji ir gudrākie un labākie cilvēki,
kuri māk labi mācīt bērnus.
Skolotāja darbu citi uzskata par ļoti labu,
skolotājiem maksā labu algu.
Visas ģimenes Latvijā ir vienādi svarīgas.
Svarīgas ir arī ģimenes, kur ir tikai viens no vecākiem.
Valsts sargā ģimenes,
ģimenē tev nedrīkst darīt pāri.
Ir jāpieņem Kopdzīves likums.
Kopdzīves likums ir noteikumi, ka valsts sargā arī tādas ģimenes, kur cilvēki nav
precējušies.
Pensijas stabili palielinās,
drīz būs pamata pensija visiem.
Pamata pensija ir tāda, ko noteikti saņem visi.
Tiesa strādā ātri,
visus noziedzniekus soda, pat ja viņi ir populāri cilvēki vai augstos amatos.
Policija un citi viņu kolēģi cīnās ar korupciju.
Korupcija ir, ja kāds izmanto savu darba vietu, lai ņemtu to, kas pašam nepienākas.
Uzņēmumi sacenšas taisnīgi.
Taisnīgi sacensties nozīmē, piemēram, strādāt bez maksātnespējas krāpniekiem.
Maksātnespēja ir tad, ja uzņēmums ir parādā naudu un nav, ko samaksāt,
tad valsts pārdod uzņēmuma mantas, lai samaksātu parādus.
Ar maksātnespēju parasti var samaksāt tikai daļu parādu.
Ir cilvēki, kuri krāpjas un izmanto maksātnespēju, lai nozagtu citu naudu.
Tā nedrīkst darīt.
Taisnīgi sacensties nozīmē arī nekrāpties ar OIK.
OIK ir elektrības obligātā iepirkuma komponente - mēs visi maksājam par to, lai būtu
uzņēmumi, kas ražo reizē siltumu un elektrību,
tas ir draudzīgāk dabai.
Ir cilvēki, kuri krāpjas ar OIK, un tāpēc tev par daudz jāmaksā par elektrību.
Tādu maksātnespējas un OIK krāpšanos sauc arī arī par “politbiznesa” shēmām.
Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kuri izmanto politiku, lai no citiem zagtu.
Mēs gribam ar to cīnīties.

Mēs gribam, lai darba algas ir lielākas,
darba nodokļi ir mazāki.
Nodokļi ir nauda, ko tu un visi citi maksā valstij.
Tad, kad tu strādā, tavs priekšnieks maksā tev algu
un arī nomaksā valstij tavus nodokļus.
Valsts tērē nodokļus, rūpējoties par iedzīvotājiem.
Nodokļus maksāt tev ir viegli un ērti,
nodokļus maksā visi,
bet no maziem ienākumiem un par maziem īpašumiem tie ir zemāki.
Taisnīgā Latvijā cilvēki paliek un atgriežas,
jo šeit ikvienu ciena un gaida.
Arī tie Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo ārzemēs, ir svarīgi Latvijai,
saistīti ar Latviju caur kultūru, valodu, darbu.

Moderna Latvija
Modernā Latvijā ražošana attīstās.
Attīstīties nozīmē kļūt labākam, ātrākam.
Ražošana ir rūpnīcas, uzņēmumi, kas saražo produktus.
Ražošana vairāk ir ārpus Rīgas, dažādās Latvijas vietās,
bet eksportējami pakalpojumi Rīgā.
Eksportējami pakalpojumi ir tādi, ko pārdod uz ārzemēm.
Modernā Latvijā valsts un Eiropas naudu tērē ceļiem, tiltiem, ēku remontēšanai
un citām līdzīgām visu vajadzībām.
To sauc par sabiedrisko infrastruktūru.
Naudu tērē jaunām, labākām idejām.
Naudu tērē tam, lai informācija ir datorā, internetā.
Valsts ir sadalīta 30 reģionos,
tā var labāk palīdzēt reģioniem attīstīties.
Valsts pati nāk un atbalsta labākos uzņēmumus,
valstij ir uzrakstīts plāns, kā izvēlēties labākos uzņēmumus.
Modernā Latvijā maksā ar karti vai internetā,
to sauc arī par maksāšanu elektroniski.
Arī balso elektroniski - internetā.
Tu mācies internetā

un apgūsti jaunākās tehnoloģijas.
Tehnoloģijas ir dažādi datori, ierīces, programmas.
Valstī daudz kas notiek elektroniski - datorā, internetā.
Var braukt kopā ar mašīnu,
ja tā sanāk lētāk,
vai, ja nav savas mašīnas, tad citi var palīdzēt.
Tu mācies visa mūža garumā,
valsts atbalsta tavu mācīšanos.
Augstskolās ir ārzemju pasniedzēji.
Augstskolas mācās no labākajām ārzemju augstskolām.
Mācības attīsta to, ka tu labāk izdomā kaut ko jaunu,
labāk saproti, kas ir taisnība no tā, ko dzirdi, redzi, lasi,
labāk sarunājies un sadarbojies ar citiem,
labāk atrisini grūtas problēmas.
Modernā Latvijā tu strādā jaunos uzņēmumos.
No mums uz ārzemēm pārdod mācības augstskolās un medicīnu,
kā arī dažādas sarežģītas tehnoloģijas.
No ārzemēm pie mums brauc strādāt talantīgi cilvēki.
Roboti dara vienkāršos darbus, jo tos izdara ātrāk.
Valsts pārvalde ir draudzīga,
tā ir pieejama visiem - visi drīkst nākt, visu ir viegli saprast,
un tērē maz naudas.
Visi lietojam mantas un tērējam elektrību, ūdeni tā, lai tas netraucē dabai.
Modernā Latvijā lauki attīstās,
saimniekojot dārzā, savā saimniecībā, visi rūpējas par dabu un to kopj,
rūpīgi domā par to, kā lieto zāles pret kukaiņiem un nezālēm.
Bērni skolās ēd labu ēdienu, kas audzēts, rūpējoties par dabu.
Mežos un pļavās ir daudz un dažādi koki, krūmi, puķes un citi augi.
Atkritumus šķiro, atsevišķi noliekot iepakojumus, ko var izmantot vēlreiz.
Soda tos uzņēmumus, kas par daudz piemēslo,
par to liek viņiem maksāt lielākus nodokļus.
Modernā Latvijā visi esam kopā.
Kopā mums palīdz būt dažādi kultūras pasākumi un svētki,
piemēram, Dziesmu svētki.

Katru dienu visi nevar satikties,
tāpēc ikdienā esam kopā ar avīžu, televīzijas, radio palīdzību.
Modernā Latvijā tu jūties ļoti piederīgs.
Piederīgs nozīmē, ka jūties kā mājās,
ka kopā ar citiem piedalies Latvijas lēmumu pieņemšanā,
piemēram, piedaloties Saeimas vai pašvaldības vēlēšanās.

Vienota Eiropa
Latvija ir svarīga Eiropas daļa.
Latvija ir Eiropas centrā.
Tas nozīmē, ka esam dažādās Eiropas organizācijās,
piemēram Eiropas aizsardzības, drošības, iekšlietu savienībās.
Iekšlietas ir, piemēram, policija, ugunsdzēsēji, robežsargi.
Savienība nozīmē, ka dažādas valstis darbojas kopā un viena otrai palīdz.
Vienotā Eiropā Latvija ir drošībā.
Vienotā Eiropa sargā Latviju pret to, ka šeit brauc ļoti daudz cilvēku no citām valstīm,
sargā Latviju no sliktiem cilvēkiem, kas ārzemēs darījuši citiem pāri,
sargā pret cilvēkiem, kas grib vieni paši lemt par to, kam jānotiek Latvijā
un atņemt lemšanu Latvijas iedzīvotājiem.
Ja viens cilvēks lemj par visu, to sauc par autoritārismu.
Vienotā Eiropa palīdz mums sargāt savus likumus.
Kopā tādu sargāšanu sauc par dzīvošanu liberālā demokrātijā, tās aizstāvēšanu.
Latvija dara to, ko ir sarunājusi ar citām valstīm un NATO.
NATO ir organizācija, kur daudzas valstis kopā viena otru sargā.
Latvija maksā savu daļu NATO,
lai mūs labi aizstāv,
lai palīdzam paši sargāt savu valsti.
Vienotā Eiropā uzņēmumi un zemnieki sacenšas taisnīgi,
arī starp dažādām valstīm.
Vienotā Eiropā visām valstīm palīdz taisnīgi,
visi viegli tirgojas viens ar otru,
ir kopīgs Eiropas budžets,
valstis palīdz viena otrai, ja ir grūti.

Mūsu plāns:

● pacientiem jāmaksā daudz mazāk par ārstu
un vajag atcelt veselības likumu, kas ir tagad,
kas traucē cilvēkiem tikt pie ārsta
● palielināt minimālo algu
un neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī.
Neapliekamais minimums ir algas daļa, no kuras nav jāmaksā nodokļi.
● divas reizes lielākas medicīnas māsu algas
● desmit gados izdarīt tā, lai ir divas reizes lielāka vidējā pensija
● ja pieder īpašums, kas maksā līdz 40 000 EUR, tad nav par to jāmaksā
nodoklis
● aizslēgt bērnunamus un izdarīt tā, ka visi bērni dzīvo ģimenē
● izdomāt kur jābūt skolām,
apmācīt skolotājus
un palielināt mazākās skolotāju algas līdz vismaz 1000 EUR mēnesī.
● atvērt augstskolas profesoriem un zinātniekiem no visas pasaules
● pārveidot to, kā ir tagad zinātnē, un izdomāt, kāds ir mērķis zinātniekiem,
trīs reizes palielināt zinātnes finansējumu
● divas reizes vairāk naudas dot Valsts Kultūrkapitāla fondam,
tas ir fonds, kas dala naudu māksliniekiem, mūziķiem, rakstniekiem
● samazināt pašvaldību skaitu vismaz trīs reizes
● visu darot, sākumā izdomāt, kā tas ietekmēs visus Latvijas cilvēkus,
darīt to, kas uzlabo situāciju
● piešķirt Latvijas pilsonību visiem bērniem, kas dzimuši Latvijā,
arī tad, ja viņu vecāki ir nepilsoņi.
Nepilsoņi ir cilvēki, kuriem nav nevienas valsts pilsonības.
Pilsonība ir cilvēka piederība pie kādas valsts.
● izdarīt tā, lai cilvēki vairāk maksā nodokļus,
lai nekrāpjas ar nodokļiem,
lai nodokļus jāmaksā visiem bez izņēmumiem,
lai visiem ir skaidri zināms, kurš maksā nodokļus,
sakārtot nodokļus tā, lai nabadzīgākie maksā mazāk.
Mēs esam jauns spēks Latvijai. Saki attīstībai par!

