
11Zemgalē
IMANTS PARĀDNIEKS



LABDIEN! Esmu latvietis, 
tēvs, cīnītājsSākšu ar – paldies Tev, ka velti 

savu laiku, lai iepazītos ar 
manis izdarītajiem darbiem 
un prioritātēm, kas man šķiet 
īpaši svarīgas un paveicamas 
turpmākajos gados. Tie, kas 
mani pazīst, zina – esmu atklāts, 
vienkāršs un labprāt uzklausu 
idejas un ierosinājumus, lai 
Latvija kļūtu spēcīgāka, drošāka, 
bagātāka un, pats galvenais, 

Patiesībā arī vectēvs jau pieciem 
mazbērniem, un ceru, ka piedzīvo-
šu brīdi, kad šim godinošajam titu-
lam nāks klāt vēl viens “vec”. Vēlos 
pieredzēt, kā katrā sētā atgriežas 

Laimīgs paps Tēva dienā. Mazie pagatavoja 
man katrs savu aso, īpašo lečo. Viņi dzīvei prot 

piedot ne tikai jēgu, bet arī asumu!

tās ir vērtības, kas mani raksturo, 
tāpēc par sevi nestāstīšu daudz. 
Arī šis vēstījums veidots, kon-
centrējoties uz paveikto un 
iecerēto, nevis ūdeni lejot. Pēdējā 
plūdumu var baudīt Lielupes upju 
baseinā, un priekšvēlēšanu laikā 
tā netrūks citu teiktajā. Spēku, 

Mērķtiecīgs darbs un tā rezultāts – 

katrā tās reģionā, mazpilsētā, no-
stūrī. Pavēro, kā uzplaukst aiz-
mirsta lauku sēta, kad tajā 
ienāk jauns pāris ar atvasēm. 
Kā attīstās skolas, kad bērnu 
skaits tajās pieaug, nevis krīt. 
Kā uzņēmējus un naudu 
pievelk tie novadi, kas rada 
ģimenēm labvēlīgus apstākļus.
Kā kultūrvēsturiskā novada patriots 
spēj ienest jaunas attīstības 
vēsmas. Šāda pieeja nedrīkst kļūt 
par pāris labiem piemēriem. Tai 
jābūt standartam it visā, ko darām 
Latvijas nākotnes labā. Par to 
esmu rūpējies līdz šim un ar Tavu 
atbalstu darīšu to arī turpmāk – 
jau ar jaunu jaudu. Paldies!

Ģimenes ieDVEš 
dzīvību valstī --

latviešu ģimenēm draudzīgāka. 
Strādājot kopā, tapušas daudzas 
ģimenēm noderīgas un vērtīgas 
iniciatīvas. Tas jāturpina!

dzīvība! Tā pirms vairāk nekā desmit 
gadiem novēlēja kādā Zemgales maz-
pilsētā satiktie seniori. Šī viedā ceļa- 
maize ir bijis mans personīgais un 
Nacionālās apvienības vadmotīvs.

kas Nacionālās apvienības idejas, 
pārliecības, arī brīdinājumus 
nomelnojuši, bet tagad mē-
ģina izlikties, ka latviskā nozī-
me, ģimeņu vajadzības un 
Krievijas imperiālisma draudi 
vienmēr bijuši to dienaskārtībā. 
Traģikomiski, lai neteiktu vairāk.

MANI VAR SASNIEGT: 

        @paradnieks             /imants.paradnieks             paradnieks.lv

Mēs arī par 
latviešiem!

Latviešu
valoda

vissvarīgākā!

Krievi
tiešām nāk!

Nost ar 
padomju 

mantojumu!



vēlme… Ja vēlmes nav – var 
doties prom. Uz “laimīgo zemi”. 

RAŠISTUS ĀRĀ!
Latvijas labklājība ir pašu latviešu rokās! Mums jābūt drosmīgākiem, 
neatlaidīgākiem, pārliecinošākiem, lai augtu kā nācija un neļautu sev uz 
galvas kāpt svešiem, naidīgiem, Latviju un latviešus necienošiem ļaudīm.

Nelabvēļi teiks, ka tas ir aicinājums 
uz radikālismu. Taču tas ir tikai 
savas pašcieņas apliecinājums. 
Pārāk ilgi esam samierinājušies, 
piekāpušies un noliekuši galvas. 
Gan valsts mēroga, gan pavisam 
ikdienišķās situācijās. Kaut vai 
iepērkoties, kad otra puse spītīgi 
turpina runāt svešvalodā, bet 
mēs… pielāgojamies. Tas nav 
pareizi! 30 gadi ir gana ilgs laiks, 
lai apgūtu valsts valodu un cienītu 
valsti, kuras iespējas izmanto. Mūs, 
tās pamatiedzīvotājus, kas ļauj
šeit būt. Protams, ja vien ir tāda 

Uz neredzēšanos!
Visu stāstu iepazīsti paradnieks.lv

Ja ir bērni – ir latvieši. Ja ir latvieši – ir Latvija.  Tik vienkārši.
Tāpēc demogrāfija ir atbilde uz visiem jautājumiem, risinājums 
visiem izaicinājumiem. Daļa risinājuma ir šie 3x3 prioritārie darbi.

LATVIEŠUS IEKŠĀ --

goda ģimeņu atbalstam
1. Stipendija “Studētgods” arī vecākiem. 

2. Ģimenei ar četriem un vairāk bērniem – valsts 
subsīdija septiņvietīga auto iegādei  7000 EUR .

3. Subsīdija “Balsts” arī mājokļa labiekārtošanai.

Jaunajām ģimenēm un vecākiem
1. Ģimenes māja nomā ar izpirkuma tiesībām – moderna 
ekonomiskā tipa moduļmāja uz pašvaldības zemes.

2. Studiju un studējošā kredītu dzēšana 50% apmērā, piedzimstot 
bērnam, un pilnībā dzēšot, piedzimstot nākamajam bērnam.

3. Bērna kopšanas pabalsts – 427 EUR.

VispārēJs atbalsts Tautas ataudzei
1. Ģimenes pirmsskolas reforma – visiem pieejams apmaksāts 
bērna uzraudzības vai izglītības pakalpojums pēc vecāku izvēles. 
Iespēja brīvi atgriezties darbā. 

2. Iespēja apvienot darbu ar bērna kopšanas periodu, 
nezaudējot lielāko daļu no vecāku pabalsta.

3. Neapliekamais ienākums 1000 EUR apmērā strādājošajam ar bērnu.

Labklājība Latvijā ir mūsu – latviešu – rokās! 
14. Saeimas vēlēšanās 1. oktobrī – īpaši Tavējās. 



Uzsākta programma 
“Ģimenei draudzīga darbavieta” 
sadarbībā ar tās patronu 
VAS “Latvijas valsts meži” – iesaistītas 
jau vairāk nekā 150 darbavietu.

  Programma “Ģimenei draudzīga pašvaldība”  
  paplašināta ar vairāk nekā 800 000 eiro
  finansējumu ģimeņu NVO pasākumu
   atbalstam un darbības nodrošināšanai.

Paplašināta programma 
“Latvijas Goda ģimene”, iekļaujot 
tajā arī ģimenes, kas rūpējas 
par bērnu ar invaliditāti.

Paplašināta programma neauglības ārstēšanai. 

Iegūts papildu mēnesis apmaksātam bērna kopšanas 
atvaļinājumam, ieviešot “tēva kvotu” (spēkā no 2023. gada 1. janvāra).

Darba devēja izmaksātā bērna piedzimšanas pabalsta līdz 250 EUR 
apmēram neaplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Noteikta vecāku pabalsta nesamazināšana, ja nākamais bērns 
piedzimis, kamēr iepriekšējais vēl nav sasniedzis 3 gadu vecumu.

Papildu Covid-19 krīzes atbalsti:

• izstrādāts un realizēts vienreizējs 
atbalsts ģimenēm ar bērniem – 500 EUR apmērā;

• četru mēnešu atbalsts energoresursu cenu pieaugumam 
ģimenēm + 50 EUR mēnesī par bērnu

ŠĶIETAMI 
NEIESPĒJAMAIS 
IR IESPĒJAMS!

Sociālā stipendija “Studētgods” jauniešiem 
no daudzbērnu ģimenēm 1600 EUR gadā 
+ arī bāreņiem un jauniešiem ar invaliditāti (no 1. septembra!).  

Valsts subsīdija mājoklim “Balsts” daudzbērnu ģimenēm 
8 000  – 12 000 EUR apmērā un paplašinātas iespējas 
Mājokļu garantiju programmā.

Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā valsts veic sociālās iemaksas 
pensiju kapitālā no bērna kopšanas un vecāku pabalsta kopapjoma.

Ģimenes valsts 
pabalsta reforma:

viens bērns – 25 EUR, 

divi bērni – 100 EUR, 

trīs bērni – 225 EUR, 

četri un vairāk
bērnu – 400 EUR.

+ 100 EUR 
par katru nākamo bērnu.

Manis paveiktais 
no 2019. līdz
2022. gadam

Ja grib, tad var – minēto esmu paveicis kā ekspertu sadarbības 
platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs, pateicoties 
arī Tavam atbalstam. 

Vairāk: paradnieks.lv



AR TAVU 
ATBALSTU 
DARBS TURPINĀS!

LAI VIEGLĀK!
Ģimenes pirmsskolas reforma. Atbalsts dažādu veidu bērna 
pirmsskolas izglītībai un pieskatīšanai (pēc vecāku izvēles):

1. bērnu pieskata kāds no vecākiem (Bērna uzraudzības atlīdzība);
2. aukles pakalpojums (Bērna uzraudzības atlīdzība);
3. bērnam vietu nodrošina pašvaldības bērnudārzs;
4. bērnam vietu nodrošina privāts bērnudārzs. 

   No 1,5 (1 g. v.) līdz 3 g. v. brīva izvēle visām 4 iespējām. 

   No 3 līdz 7 g. v. – 3. vai 4. iespējas izvēle.

   Nosakot visā valstī vienotu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 
par bērnu, kas ir privātā pakalpojuma sniedzēja zemāko izmaksu 
apmērā (provizoriski ap 400 EUR bērnudārzam un ap 280 EUR 
uzraudzībai, veicot arī VSAO iemaksas).

Valsts līdzfinansējums 50% apmērā pedagogiem, 
kas strādā ar 3 un 4 gadu veciem bērniem. 

Ko vēlos paveikt 2022. un turpmākajos gados

Ir jāturpina darbs ģimeņu un tautas ataudzes atbalstam! Papildus tam 
mums visiem kopā ar visiem iespējamajiem instrumentiem jāveicina 
valsts derusifikācija un attīrīšana no komunisma sērgas atliekām un 
laikus jāpamana tās jaunās, ne mazāk bīstamās mutācijas.

LAI PIENĀCĪGI!
 Bērna kopšanas pabalsta apmērs vismaz minimālā    
 ienākuma līmenī par divām personām mājsaimniecībā.  
 

 Vecāku pabalsta sistēmas pilnveide

1. Vecāku pabalsta izmaksas 
formula strādājošiem vecākiem 
atkarībā no darba slodzes un 
atalgojuma apmēra pretstatā 
pašreizējiem konstantajiem 
30% no vecāku pabalsta. 

2. Dvīņu piedzimšanas gadījumā 
vecāku pabalsta apmērs tiek aprēķināts ar
lielāku atvietojamību no vidējās iemaksu algas.
1,5 g. – 70% un 1 g. – 85%.

3. Gadījumos, kad bērniņš piedzimis 
priekšlaicīgi vai vienās dzemdībās 
piedzimuši vairāk nekā viens bērns 
un ir medicīniskas indikācijas, 
apmaksāts bērna kopšanas 
atvaļinājums var tikt pagarināts 
līdz papildu 30 (45) dienām.

LAI TAISNĪGI!
     Pensiju sistēmas pilnveide personām ar bērniem
 • Iemaksas pensiju kapitālā atkarīgas no bērnu veiktajām sociālajām
 iemaksām – daļu no solidaritātes maksājuma veltīt bērna vecāka
 pensiju uzkrājumam.

 • Priekšlaicīgas pensionēšanās iespējas vienam no vecākiem – 
 bērnu mātei (izņēmuma gadījumos arī tēvam) – 1 gadu ātrāk par 
 katru bērnu, un standartvērtības G indeksa izmantošana pensijas  
 aprēķināšanā, lai nemazinātos pensijas apmērs. 

      Neapliekamais ienākums 1000 EUR apmērā
   strādājošajam ar bērnu (šobrīd 750 EUR – 500 EUR 
   neapliekamais par vecāku un 250 EUR 
   atvieglojums par bērnu).

Šobrīd 171 EUR Jābūt 427 EUR



LAI VIEDĀK!

LAI PLAŠĀK!
     Goda ģimeņu tvēruma paplašināšana.

Vecākiem ar 4 bērniem – statuss, kamēr jaunākais kļūst pilngadīgs.
Vecāki ar 5 un vairāk bērniem statusu saglabā visu mūžu.

     Stipendijas “Studētgods” paplašināšana, iekļaujot arī jaunās 
ģimenes ar bērnu un daudzbērnu ģimeņu vecākus.

     Studiju un studējošā kredītu dzēšana bērna(-u) piedzimšanas 
gadījumā  – atbalsts jauniem vecākiem. Gan studiju, gan studējošā 
kredīta dzēšana 50% apmērā, piedzimstot pirmajam bērniņam, 
un 100% -, piedzimstot otrajam bērniņam.

     Garantēti apmaksāts viens interešu izglītības nodarbību 
pakalpojums bērniem no trīs gadu vecuma. Lai katrai ģimenei ir brīvi 
pieejams vismaz viens interešu izglītības virziens un bērni var pilnvērtīgi 
attīstīties neatkarīgi no vecāku materiālā stāvokļa, izvēlētās nodarbības 
vai pakalpojuma sniedzēja.
 
     Skolēnu ēdināšanas nodrošināšana. Valsts finansē pašvaldības pilnā 
produktu izmaksu apmērā atbilstoši noteiktam “pārtikas grozam”, lai 
nodrošinātu augsti kvalitatīvu ēdināšanu ar vietējo zemnieku produkciju. 

LAI LATVISKĀK!
     Plašs remigrācijas pasākumu kopums ar programmu PAPS.lv

     Vides derusifikācija. Izvērsts plašs un iedarbīgs pasākumu kopums  
    “krievu pasaules” pilsoņu atgriešanai Krievijā.
     

LAI MĀJĪGI!

Noma ar izpirkuma tiesībām – 
ar īpašiem valsts finanšu instru-
mentiem realizēta pašvaldību 
programma. Jaunas, mūsdienī-
gas, energoefektīvas mājas, kas 
rada ne tikai dzīvesvietu, bet 
(to ražošana) arī darbavietas, 
inovācijas, palielina IKP. 

Jauna un drosmīga 
mājokļu programma 
jaunajām ģimenēm. 

Citu mājokļa pieejamības 
programmu pilnveide un 
paplašināšana, tostarp īres 
dzīvokļi un subsīdijas ģimenēm. 
Programmas “Balsts” attiecināšana 
uz esošā mājokļa energoefektivitātes 
nodrošināšanu (siltināšana, 
logu maiņa u. tml.).

Esi gaidīts –nāc un dzīvo!



Sēlijai ir īpašs šarms!
Jau kopš pirmajiem Sēlijas kongresa saietiem esmu bijis klāt rūpēs par
sēļu zemju attīstību un šobrīd aktīvi darbojos jaundibinātajā “Sēlijas 
asociācijā” kā padomes loceklis un Sēlijas interešu realizācijas radošās 
grupas vadītājs. 13. Saeimā kā Nacionālās apvienības frakcijas kon-
sultants iniciēju un izveidoju Saeimas deputātu Sēlijas atbalsta grupu.

Sēlija ir bagāta vareniem, izciliem un radošiem ļaudīm, personībām 
un stiprām ģimenēm. Iedvesmas avotu Sēlijā ir daudz, bet personīgi īpaši 
pateicos Ievai Jātniecei Kaldabruņās, Kasparam Ādamam un Kasparam 
Baltacim ar ģimeni Ērberģes apkaimē, Vairai Lejniecei Jaunjelgavas pusē 
un lauku darba dzīves baudītājam  Gundaram Lutinskim Neretā.

paša daļa – mana tēva vectēvs Kazimirs Paradņiks dzimis 1854. gadā 
Ilūkstes pusē, un kā viens no ģimenes dēliem tika iesaukts cara armijā un 
par 25 gadu kalpošanu Krievijas impērijas kronim saņēma zemi ar nelielu 
koka māju Rīgā, Maskavas forštatē - un kopš tā laika, kad viņam kopā ar 
sievu Emīliju Bertu nāk pasaulē 6 atvases, mana dzimta kuplo Rīgā. 

 Zemgalē ir spēks – no tās nāk daudzi vareni kultūras dižgari   
 un valstsvīri. Zemgale ir latviešu maizes klēts ne tikai materiālā, 
bet arī garīgā ziņā. Sēlija vienmēr ir bijusi tāda kā daļa no viena 
Zemgales veseluma, tomēr Sēlijai ir cita misija – turpmāk un vienmēr 
nevis kā Zemgales mazākais brālis, tālākais nostūris, bet gan kā 
patstāvīga jaudīga vienība līdzās citām latviešu vēsturiskajām zemēm – 
Vidzemei, Zemgalei, Kurzemei, Latgalei – kā spožs Latvijas zvaigznes 
piektais stars. Sēlijai ir sava unikālā identitāte un spēcīgs potenciāls – 
tas mums jāatraisa, jāizkopj un jāattīsta ar visu savu degsmi. 

Manas saknes ir Zemgalē un Sēlijā – pa dažādiem atzariem esam 
nākuši no Kurmenes, no Bēnes, Auru un Naudītes pagastiem, no 
Salgales pagasta un Bauskas puses, un tieši Sēlija ir nozīmīga manis 

PAR AUGOŠU ZEMGALI UN SĒLIJU!

VIENĀ VALODĀ: 
AR ZEMGALI UN SĒLIJU

Ieva Jātniece, Imants Parādnieks, Kaspars Ādams, Kaspars Baltacis, Vaira Lejniece.



Tieši pateicoties kopdarbam – ieteikumiem, rosinājumiem, norādījumiem 
uz nepilnībām, pārdomām, veiksmes stāstiem, laba vēlējumiem un, jā, arī 
pamatotai labvēlīgai kritikai – esmu varējis panākt vēlamo rezultātu.  

Savās pirmajās televīzijas politiskajās debatēs Jelgavā 2010. gada 
augustā, kurās izaicināju Andri Šķēli uz kopīgu pārbaudi ar “melu 
detektoru”, pateicu arī savu motivāciju par kandidēšanu Zemgalē: 

Tā tas bija toreiz un ir bijis visu šo laiku, daudz ko ir 
izdevies piepildīt, taču šis process uz pilnību ir mūžīgs – 
par to iestājos arī tagad un cīnīšos nākotnē.

Noslēgumā – ir viena lieta, kuru ar visām savām neatlaidīgajām 
pūlēm vēl neesmu atrisinājis: P-87 ceļa “Zemgales josta” daļas 
asfaltēšanu, un kā pirmo posmu – no Ozolaines līdz Bārbelei… 
To izjūtu kā savu lielo parādu Zemgalei un Sēlijai, bet jo īpaši 
bārbeliešiem. Visi, kas mani iepazinuši, zina – parāda nokārtošana 
ir mana Goda lieta. 

Mani Zemgales apceļojumi, ieklausīšanās zemgaliešos un sēļos – 
darbarūķos un līdzcilvēkos, jauniešos un senioros – snieguši ne vien 
īpašu izpratni, bet galvenais – tuvības sajūtu un spēku, 
darot kopēju lietu.

Zemgales Lielceļojums 2016. gadā ar atjaunoto “Jawa” ar blakusvāģi 

par godu Jānim Streičam un “Limuzīnam Jāņu nakts krāsā”.

Lūk, piemērs. Jelgavas novada Vircava, “Ceļmalas” saimniecei Ilzei Zajankovskai 

todien bija dzimšanas diena. Pateicoties tāsdienas sarunai, identificējām 

absurdu lietu – vasaras mēnešos par skolēniem, kas pabeidz 9. klasi, neizmaksā 

ģimenes valsts pabalstu! Un bērniem, kas pēc 9. klases izvēlējušies arodizglītības 

iestādi, pabalstu nemaksā vispār. Un tas bija īpaši netaisnīgi! Ķēros pie darba, 

un ar 2018. gadu tas tika mainīts.

Apmaksā Nacionālā apvienība VL-TB/LNNK, reģ. nr. 40008220045 Tirāža: 1000 gab.

“ Jo manas saknes ir šeit Zemgalē. Esmu nācis, lai 
 atdotu parādu. Esmu Imants Parādnieks – parādnieks
 Zemgalei, Latvijai par to, ka esmu latvietis. Esmu
 parādnieks saviem bērnu bērniem zemi, ar kuru 
 lepoties, un nāku valsts pārvaldīšanā, lai atjaunotu
 īsteno lietu kārtību, kas latviešiem vēl sentēvu   
 noteikta – kārtību, kurā pienākums ir pirms tiesībām,
 kur saturs ir svarīgāks par formu, kur kopīgās
  intereses stāv pāri personīgajām, kur darba tikums
 ir vērtība pats par sevi un kur pamatu pamatā 
 ir nevis izdevīgums, bet Goda Kodekss ”

Vīrs un vārds! 
Imants Parādnieks

Nr. 3 Zemgalē

NOLASI KODU:
TU UZZINĀSI VAIRĀK!
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