
 Zenta Plezere, pensionāre, Jaunpils dārzkopju biedrības vadītāja: 
 – Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tāpat kā jebkurās citās, mēs abi ar vīru, 
protams, piedalījāmies, jo tas ir pienākums – viedoklis jāpauž! Kas gan būtu, ja to 
neviens vairs nedarītu? Cik daudz laba tur Latvijas interesēs var izdarīt ievēlētie 
deputāti, tas jau ir cits jautājums. Aktīvi sekoju līdzi publiskām diskusijām un sa-
runām, kurās analizē politiskos procesus, un nereti tajās Eiroparlamenta deputāti 
no Latvijas stāsta, kur un kā viņi savu pirkstu pielikuši, lai taptu viens vai otrs 
lēmums. Tomēr laika gaitā esmu nonākusi pie pārliecības, ka tas ir vien piliens 
jūrā, ņemot vērā, ka kopumā Eiropas Parlamentā ir vairāk nekā 700 deputātu. Vēl 
jau arī tas, ka ievēlētie nemaz vienoti neaizstāv Latvijas intereses, drīzāk katrs 
velk to vezumu uz savu pusi. Un man nav pieņemams, ka ir cilvēki, kas nokļūst 
Eiropas Parlamentā un, kaut paši taču labprāt dzīvo Latvijā, publiski mūsu valsti 
noniecina...

	 Egils	Seņkāns, lauksaimnieks, SIA “Lestene” īpašnieks:
 – Lai deputāts no Latvijas Eiropā varētu kaut ko izdarīt, viņam ir labi jāzina 
kāda no Eiropas valodām, jāspēj komunicēt un jābūt aktīvam, tikai tad viņš varēs 
virzīt jautājumus, kas mūsu sabiedrībai ir svarīgi. Tā ir arī vēlētāja atbildība – 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās balsot par cilvēku, kas ar savām zināšanām spēs 
aktīvi darboties dažādās jomās, spēs aizstāvēt Latvijas lauksaimniecības politiku. 
 Neticu, ka nākotnē parlamentā kas īpaši mainīsies, jo jau tagad redzam, ka Ei-
ropas Parlaments kļūst arvien birokrātiskāks un arvien labāk situēts, kas liecina, 
ka ne visiem parlamentāriešiem pats galvenais ir savas valsts cilvēki, savas valsts 
labklājība un attīstība Eiropas kontekstā, kā arī Eiropas valstu nodokļu maksātāju 
naudas izlietojums. 
 Attiecībā uz lauksaimniecību zināms, ka jaunajā plānošanas periodā no  
2021. līdz 2027. gadam liela atbildība tiks prasīta no nacionālajām valdībām, un 
tas nozīmē, ka tām būs daudz pamatīgāk jākontrolē naudas izlietojums. Bet tas 
rada bažas, vai šī prasība neradīs vēl lielāku birokrātisko aparātu. Jo tas nav 
pieļaujams laikā, kad iedzīvotāju un līdz ar to arī nodokļu maksātāju skaits 
samazinās. Jāstrādā valsts attīstībai, nevis ierēdņiem. Un ir strikti jāvērtē, kas ar 
Eiropas Savienības finansējumu tiks izdarīts un sasniegts kā lauksaimniecībā, tā 
uzņēmējdarbībā – vai tiks ražots, maksāti nodokļi, vai arī tā būs tikai fikcija. Zinu, 
ka ir plānots atbalstīt mazos ražotājus, lai viņi turpinātu laukos dzīvot un strādāt, 
bet, ja nav infrastruktūras, ja nav ceļu, skolas, medicīniskās aprūpes, tad cik šim 
cilvēkam būs jāmaksā, lai viņš šajā vietā paliktu?! Es esmu par to, lai šis atbalsts 
būtu sabalansēts un lai tam būtu rezultāts.

NUMURĀ LASIET:
Latvijas politiskajā vidē ir moderni runāt par 
reformām, tāpēc dažbrīd šķiet, ka tas ir vienīgais 
instruments ceļā uz labāku nākotni. Reģionālo 
laikrakstu kopīgi veidotajā pielikumā pētījām 
dažus aspektus pašlaik Latvijā visaktuālākajās 
reformās – administratīvi teritoriālajā, izglītības 
un veselības aprūpes reformā.

REĢIONĀLO LAIKRAKSTU PIELIKUMS      

rok dziļāk

Vārdi “administratīvi terito-
riālā reforma” šogad Latvijā 
atkal ir īpaši aktuāli. Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) 
aktīvi rīko konsultācijas 
ar novadu deputātiem par 
iecerēto reformu. Pašvaldī-
bu attieksmē pret piedāvā-
tajām pārmaiņām pagaidām 
iezīmējas tādas kā trīs 
līnijas. Daļa nogaida. Īpaši 
tas raksturīgs reģionālās 
attīstības centriem, kuriem 
tāds statuss arī paliks. Ja 
pievienos mazākos novadus, 
neko darīt – pieņems. Savu-
kārt daļa no tiem, kuriem 
draud pievienošana, protes-
tē. Sevišķi jau novadi, kuri 
kaut nelieli, tomēr noteiktās 
funkcijas veic. Vēl ir paš-
valdības, kas it kā piekrīt 
reformai, vien sūdzas par 
ministrijas piedāvāto modeli, 
tāpēc izvērtē citus iespēja-
mo pārmaiņu variantus. Taču 
pašreizējiem notikumiem un 
plāniem ir arī krietni sena 
priekšvēsture.

 Sākums jāmeklē  
 pagājušajā gadsimtā 

Var teikt, ka gatavošanās 
reformai sākās jau 1992. gadā, 
kad toreizējā Augstākā Padome 
izveidoja īpašu komisiju, kas iz-
strādāja pirmos priekšlikumus. 
1998. gadā tika pieņemts “Admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 
likums”, pēc tam tapa metodis-
kie materiāli, notika semināri un 
diskusijas, lai tiktu skaidrībā par 
turpmāko teritoriālo dalījumu. 
Strīdi ieilga gandrīz uz desmit ga-
diem, daudzviet vietējie varasvīri 
nespēja vienoties, tāpēc Saeimas 

beidzot pieņēma “Rajonu pašval-
dību reorganizācijas likumu” un 
“Administratīvo teritoriju un ap-
dzīvoto vietu likumu”. 26 rajonu 
un septiņu republikas pilsētu vietā 
tapa 119 pašvaldību administratī-
vās teritorijas – deviņas republikas 
pilsētas (Rīga, Jūrmala, Ventspils, 
Liepāja, Valmiera, Jēkabpils, Rē-
zekne, Daugavpils un Jelgava) un 
110 novadi, pēc iedzīvotāju skaita 
un teritorijas lieluma ļoti atšķirīgi. 
Divi pat nebija teritoriāli vienoti. 

Pagājuši 10 gadi, un šogad 
21. martā Saeima pieņēma lē-
mumu par administratīvi terito-
riālās reformas turpināšanu, lai 
2021. gada pašvaldību vēlēšanas 
jau notiktu pēc jaunā dalījuma. 
Aprīlī VARAM prezentēja iecerēto 
dalījumu un arī pamatojumu, kā-
pēc nepieciešams reformas tur-

pinājums. Aptuveni puse novadu 
neatbilst likumā noteiktajām prasī-
bām, kā arī nespēj autonomi veikt 
paredzētās funkcijas. Piedāvātajā 
modelī ir 35 pašvaldības. Paredzē-
tas tikai divas republikas pilsētas 
– Rīga un Jūrmala. Iecerētā jaunā 
karte krietni vien atgādina kādrei-
zējo rajonu dalījumu, būtiskākās 
atšķirības ir Pierīgā un vēl dažviet.

 Sāk no nepareizā gala? 
Latvijas Pašvaldību savienības 

(LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis 
teic, ka uz jautājumu, vai nepie-
ciešamas pārmaiņas, viņš nešau-
boties atbild apstiprinoši. Tikai 
reformai, viņaprāt, jābūt dziļākai 
un plašākai, nekā VARAM piedā-
vātā. Turklāt novadu apvienošana 
nebūt nav prioritāte, ar ko refor-
mu vajadzētu sākt. Šobrīd LPS, arī 

PAŠVALDĪBU REFORMA – 

politiķi izmantoja paņēmienu ar 
pātagu un burkānu. 

Apvienotajām pašvaldībām 
tika piešķirtas 107 miljonu latu 
mērķdotācijas infrastruktūras at-
tīstībai, ko veidoja 200 000 latu par 
katru novadā iekļauto pastāvīgo 
administratīvi teritoriālo vienību. 
Šādā situācijā brīvprātīgi piespie-
du kārtā 95% pašvaldību pieņēma 
lēmumu par novadu veidošanu 
atbilstoši valdības apstiprinātajam 
iedalījuma projektam. Reformas 
gaitā gan 31 pašvaldība vērsās 
Satversmes tiesā par regulējošo 
normatīvo aktu neatbilstību Sat-
versmei. Tomēr Satversmes tiesa 
atzina reformu par likumīgu. Pēc 
ilgām diskusijām, pieļaujot arī 
kompromisus, Saeima 2008. gadā 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija ga-
tavojas Saeimā iesniegt alternatīvu 
piedāvājumu, vispirms domājot 
tieši par reģionu attīstību. Vairākās 
konferencēs, kas rīkotas kopā ar 
reģionālajām augstskolām, zināt-
nieki, izvērtējot esošo situāciju un 
analizējot dažādas jomas, secinā-
juši, ka nepieciešama kompleksa 
teritorijas attīstības pārvaldības 
reforma un tā jāsāk tieši ar reģio-
nālo līmeni – ar apriņķu izveidi. 
Līdz ar to izveidošanu būtu jāveic 
arī finanšu pārvaldības reforma, 
jāmaina iedzīvotāju ienākumu no-
dokļa sadalījums, ņemot vērā gan 
iedzīvotāju, gan darba vietu skaitu 
pašvaldībās. Un iecerētā pašreizē-
jo novadu apvienošana būtu vien 
trešais solis. “Var jau teikt, ka re-
formas Latvijā notiek nepārtraukti, 
taču nevar kaut ko mainīt vienā 
jomā, nesaistot ar pārējo, neska-
tot to visu kompleksi,” uzsver  
G. Ka minskis un piebilst, ka VARAM 
piedāvātajā variantā pietrūkst 
ekonomiskā pamatojuma un nav 
risinājuma nākotnei. LPS priekšsē-
dis uzskata, ka politiķiem, lemjot 
par reformu, vajadzētu ieklausīties 
gan dažādu zinātnieku ieteikumos, 
gan iedzīvotāju viedoklī. Tiesa, lai 
iedzīvotāji varētu spriest par vienu, 
otru vai trešo reformas modeli, vi-
ņiem vajadzīga vispusīga informā-
cija un arī ieinteresētība. Vai tā ir? 

Varbūt par iedzīvotāju atbal-
stu VARAM iecerēm var uzskatīt 
to, ka pērnruden vēlētāji nobal-
soja par partijām, kas solīja nova-
du reformu? G. Kaminskis precizē, 
ka no valdošās koalīcijas vienīgi 
partiju apvienība “Attīstībai/Par!”, 
ko pārstāv ministrs J. Pūce, bija 
skaidri pateikusi, ka pašvaldī-
bu skaits jāsamazina vismaz trīs 
reizes. Jaunās konservatīvās par-
tijas un “KPV LV” priekšvēlēšanu 
programmā par pašvaldībām nav 
teikts nekas, “Jaunā Vienotība” 
paredz stiprus novadus un sola 
ieviest pašvaldību referendumus, 
bet NA runā par līdzsvarotu iz-
augsmi reģionos. “Jautājumu un 
neskaidrību šobrīd ir ļoti daudz,” 
vērtējot notiekošo, atzīst G. Ka-
minskis. Tomēr ir iespaids, ka 
VARAM iesākto procesu apņēmīgi 
virza uz priekšu. “Taču vajadzētu 
ņemt vērā arī citas idejas.”

Novadu karte Latvijā zīmēta un pārzīmēta neskaitāmas reizes. Vai jaunās pašvaldības pēc 
pāris gadiem jau sāks darbu jaunā veidolā, vēl īsti nav skaidrs. Lai arī politiķi norāda, ka šis 
ir īstais brīdis jaunai reformai, tai netrūkst arī pretinieku.                     KRISTAPA AUZENBERGA ZĪMĒJUMS

UZZIŅAI 
2008. gads – Saeima pieņem “Rajonu pašvaldību reorganizācijas 
likumu” un “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”. 
2009. gada jūnijs – notiek pašvaldību vēlēšanas. 26 rajonu un septiņu 
republikas pilsētu vietā turpmāk ir 119 pašvaldību administratīvās 
teritorijas – deviņas republikas pilsētas un 110 novadi. 
2019. gada 21. marts – Saeima pieņem lēmumu par administratīvi 
teritoriālās reformas turpināšanu. Aprīlī VARAM prezentē iecerēto 
dalījumu, kurš paredz, ka ir 35 pašvaldības un tikai divas republikas 
pilsētas – Rīga un Jūrmala.
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Eiropas	Parlamenta	vēlēšanas	
Latvijā	allaž	tiek	uzskatītas	par	
mazāk	nozīmīgu	notikumu,	lai	
gan	politiķi	kārtīgi	nopūlas,	
lai	tiktu	pie	kārotās	biļetes	
uz	Briseli.	Šoreiz	mēģinājām	
saprast,	ko	īsti	nozīmē	darbs	
ES	struktūrās,	kādi	ir	alianses	
jaunie	izaicinājumi	un	cik	skaļa	
būs	Latvijas	balss	Eiropā.	Tāpat	
arī	pievērsāmies	sabiedriskā	
transporta	problēmām	Latvijā,	
kā	pretstatu	liekot	to,	cik	
dažkārt	mums	tuva	ir	Brisele,	
bet	tāls	un	neaizsniedzams	
kāda	novada	attālākais	ciemats.

NUMURĀ LASIET:

Eiropas Parlaments ar 751deputātu ir 
tieši [Eiropas Savienības pilsoņu] vēlēta 
ES iestāde, kurai ir likumdevēja un 
uzraudzības funkcijas. Tā lemj arī par  
ES budžetu. EP tieši ievēlē ES pilsoņi  
ik pēc 5 gadiem. Parlamenta darbs norit 
Strasbūrā (Francija), Briselē (Beļģija) un 
Luksemburgā.

UZZIŅAI

Vienotā	likumu	un	
finanšu	telpā
Kopš	2004.	gada	1.	maija	Latvija	ir	
kļuvusi	par	pilntiesīgu	Eiropas	kopienas	
locekli	un	mēs,	tās	pilsoņi,	tiešās	
vēlēšanās	ievēlam	tās	likumdevēju	–	
Eiropas	Parlamentu	(EP).	Tomēr	joprojām	
visai	bieži	līdztekus	apgalvojumam	
“Eiropa	mūs	nesapratīs”	izskan	arī	
retoriski	jautājumi:	nu	ko	tad	mēs,	tādi	
maziņi,	tajā	Eiropā	varam	ietekmēt?

VIEDOKĻI

Pensiju apmēru Eiropa 
nediktē
 Kādas ir Latvijas un Eiropas Savienības 
(ES) savstarpējās saistības, cik daudz tās 
nosaka mūsu ikdienu, cik liela ietekme ša-
jos procesos ir mūsu valsts eiroparlamen-
tāriešiem? Atbildēt uz šiem jautājumiem ir 
Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītājas 
Martas Rībeles darbs. “Latvija kā Eiropas 
Savienības dalībvalsts ir uzņēmusies gan 
iespējas, gan arī saistības. Viena no šīm 
saistībām ir tāda, ka būtībā esam vienā 
likumdošanas telpā. Vismaz 80% aktuālo 
Latvijas likumu patlaban ir balstīti Eiropas 
Savienības lēmumos. Varam pieminēt kaut 
vai Datu aizsardzības regulu, cīņu ar plast-
masas maisiņiem, tā sauktajām “naudas 
atmazgāšanas” shēmām u.tml. Ir daudz sfē-
ru, kuru pamatlikumi šobrīd ir EP kompe-
tencē. Savukārt izglītība, kultūra, lielā mērā 
arī sociālā sfēra ir nacionālo kompetenču 
jomas, un, piemēram, pensijas apmēru vai 
pabalstu veidus Eiropas Savienībā neno-
saka. Bet kopumā ES ietekme ir liela, un, 
kaut arī šķiet, ka Brisele ir kaut kur tur tālu 
prom, patiesībā jau arī mūsu cilvēki šos lē-
mumus pieņem,” skaidro M. Rībele. 
 Vienīgā institūcija, kas ES var nākt klajā 
ar likumdošanas iniciatīvām, ir Eiropas Ko-
misija. Tai ir plaša ekspertu bāze, kas dar-
ba grupās iesaista visu dalībvalstu cilvēkus, 
diskutējot par to, vai konkrētais likums 
maz ir vajadzīgs. “Tālāk Eiropas Komisijā 
tapušais likuma projekts nonāk pie diviem 
likumdevējiem. Te jāpiebilst, ka ir divi Eiro-
pas Savienības likumu veidi – direktīvas un 
regulas. Direktīvu katra dalībvalsts pārņem 
savā likumdošanā, bet regula tiek iztulko-
ta un tai piemērojas. Eiropā par šiem liku-
miem lemj Eiropas Savienības Padome, ko 
veido dažādu sfēru ministri. Ja jālemj par 
lauksaimniecību, tiekas zemkopības minis-
tri, ja vides jautājumi – vides ministri utt. 
Un otras likumdevējs ir Eiropas Parlaments. 
Tātad likumu kopīgi pieņem valsts un pilso-
ņu pārstāvji, un Eiropas Parlaments ir vienī-
gā tieši ievēlētā institūcija. Idejas būtība ir 
tāda, ka, lēmumi tiek pieņemti, sabalansē-
jot šo ekspertu zināšanas ar katras valsts 
un pilsoņu interesēm,” turpina Marta. 
 Kopumā Eiropas Parlamentā ir astoņi 
deputāti no Latvijas. “Tas šķiet it kā maz, 

bet tajā pašā laikā mūsu deputāti jau ne-
veido tādu kā “Latvijas soliņu” – viņi pie-
vienojas lielajām politiskajām grupām, caur 
kurām šajā likumdošanas procesā aizstāv 
Latvijas intereses. Tāpat deputāti strādā 
komitejās, kur konkrētu tēmu loku var 
pārklāt ļoti tieši, bet tas var notikt arī pa-
starpināti. Nu, piemēram, deputāts redz, 
ka kāds jautājums Latvijai varētu būt īpa-
ši svarīgs, bet pats konkrētajā komitejā 
nedarbojas. Tad lēmumu viņš var mēģināt 
ietekmēt ar savas politiskās grupas bied-
ru palīdzību. Šajā posmā, protams, daudz 
ko var paveikt vairāk nekā tad, kad likums 
jau nonācis līdz balsošanai. Svarīga loma  
ES likumu veidošanā ir ziņotājam par kādu 
ES likumu, ēnu ziņotājam, atzinuma sagata-
votājam un ēnu atzinuma sagatavotājam,” 
pastāsta EP biroja Latvijā vadītāja un pie-
bilst, ka Latvijas pārstāvji darbojas arī citās 
Eiropas institūcijās, darba grupās u.tml., tā-
pēc viņa cer, ka mainīsies sabiedrībā pastā-
vošais viedoklis, ka likumus “pieņem viņi”, 
jo patiesībā tie esam mēs paši, kas lemj. 
“Ir svarīgi zināt sistēmu, lai pareizā brīdī 
spētu nospiest pareizās pogas!” piebilst  
M. Rībele.
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Lai arī Eiropas Parlaments šķiet 
tāls un neaizsniedzams, tā darba 
sekas jūtam arī savā ikdienā, turklāt 
šķitums, ka likumus pieņem kaut 
kādi “viņi” ir aplams, jo daudz ko var 
ietekmēt arī ES dalībvalstu pārstāvji
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 Steigā nesataisīt  
 jaunas kļūdas 

Skaļu rezonansi Latvijas mē-
rogā jau izraisījis Ikšķiles novads. 
Dome sarīkoja iedzīvotāju aptau-
ju, lai noskaidrotu, vai viņi vēlas 
saglabāt patstāvīgu novadu, nevis 
iekļautu Ogres novada sastāvā. 
Aptaujā varēja piedalīties tikai 
Ikšķiles novadā dzīvesvietu dek-
larējušie iedzīvotāji. Piedalījās ma-
zāk nekā puse no novadā dekla-
rētajiem, un vairākums no viņiem 
atbalstīja sava novada patstāvības 
saglabāšanu. Tiesa, ministrs J. Pūce 
pirms tam atcēla domes pieņemto 
aptaujas nolikumu. “Tagad gata-
vojam dokumentus, lai vērstos 
Satversmes tiesā, apstrīdot šādu 
ministra rīkojumu,” atklāja Ikšķi-
les novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Tāpat Ikšķiles 
deputāti sagatavojuši pārdesmit 
jautājumu, ko mēnesi pirms mi-
nistrijas rīkotās tikšanās ar iece-
rētā Ogres novada visu pašvaldību 
deputātiem jau aizsūtījuši uz Rīgu. 
“Nē, nedomājiet, ka esmu pret re-
formām. Tikai, tās īstenojot, jādo-
mā, kādu pienesumu pārmaiņas 
dos – lai cik skaļi tas skan – visai 
tautai. Par šo reformu arī eksperti 
apgalvo, ka nav īsta pamatojuma. 
Turklāt viss notiek sasteigti. Bet 
tā nedrīkst. Jau tāpat mēs esam 
gana cietuši no dažādiem ātriem 
eksperimentiem.” Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs uzskata, ka 
pašvaldībām, kas attīstās, intensī-
vi strādā, uzspiest šādu reformu 

nav pareizi. “Varbūt ministram 
Pūcem derētu pāris mēnešus pa-
ēnot kādā novada pašvaldībā, lai 
justu, par ko satraucas iedzīvotāji, 
kā strādā domes speciālisti. Pie 
mums katrs var atnākt izstāstīt 
savu problēmu, un mēs meklē-
jam risinājumu. Pašvaldībā durvis 
ir atvērtas, nav kā ministrijās, kur 
apsardze un “šlagbaums” priek-
šā.” Ikšķilietis uzsvēra, ka valdībai 
vairāk jādomā, kā saglabāt mūsu 
nacionālās bagātības, Latvijas sav-
dabību – Alsungas suitus, Latgales 
tradīcijas, laukus… 

To, ka iedzīvotāji tomēr var pa-
nākt daudz, iepriekšējās reformas 
laikā pierādīja suti. Alsungas pa-
gasts toreiz iestājās par atsevišķa 
suitu novada izveidi, tomēr Minis-
tru kabinets apstiprināja dalījumu, 
kurā Jūrkalne tika iekļauta Vents-
pils novadā, bet Alsunga un Gude-
nieki – Kuldīgas novadā. Alsungas 
suiti ar to nesamierinājās. Gan 
pagasta padome, gan iedzīvotāju 
grupa vērsās Satversmes tiesā. 
2009. gada vasarā tieši pašvaldību 
vēlēšanu dienā notika īpaša akcija 
– tika pasludināta neatkarīga suitu 
brīvvalsts. Un iedzīvotājiem izde-
vās politiķus pārliecināt – Saeima 
nolēma Alsungas pagastu atzīt par 
atsevišķu novadu. Pēc VARAM ta-
gad piedāvātā modeļa Alsunga 
iekļautos Kuldīgas novadā. Bied-
rības “Etniskais kultūras centrs 
SUITI” valdes priekšsēdētāja Dace 
Martinova teic, ka katrā reformā 
var atrast gan plusus, gan mīnu-
sus. “Mazam novadam tomēr ir 
grūti attīstīties, sarežģīti piesaistīt 
finansējumu. Esot lielākā veidoju-

mā, tas ir vienkāršāk,” viņa atzīst, 
“nedomāju, ka Kuldīgas novada 
sastāvā mūsu kultūras mantojums 
būs apdraudēts. Savulaik, kad visi 
bijām Kuldīgas rajonā, nekas ne-
pazuda. Tad kāpēc lai tagad būtu 
citādāk?” Tomēr D. Martinova 
spriež, ka suitu gadījumā varbūt 
vajadzētu domāt par kādu īpašu 
autonomiju un valstisku statusu, 
kāds Igaunijā ir setu kopienai. Ja 
šāds risinājums tik ātri rasts ne-
tiks, tad tomēr būtu labāk, ja vi-
sas suitu vēsturiskās teritorijas 
būtu vienā novadā. D. Martinova, 
kura biedrību vada desmito gadu, 
atzīst, ka šajā laikā nav bijis viegli 
īstenot kopīgus projektus, jo nā-
cies sadarboties ar trim pašval-
dībām. “Jā, varam sapulcēt visus 
suitus pie viena galda, bet, tiklīdz 
bija jāplāno konkrētas aktivitātes, 
tā radās sarežģījumi gan ar finan-
sējumu, ko katrs novads varēja 
atļauties, gan informācijas plūs-
mu. Vienā novadā esot, tas būtu 
veiksmīgāk.” 

Aicināta prognozēt, vai VARAM 
iecerētā reforma tiks īstenota, 
D. Martinova pieļauj iespēju, ka 
daļēji. Tomēr ministrijai nāksies 
meklēt arī kompromisus, jo paš-
valdībās netrūkst iebildumu. “Taču 
vairāk būtu jādomā, kā saglabāt 
latvisko kultūrvidi laukos. Tradīci-
jas un dzīvesveids, ar ko tā lepo-
jamies, saistās ne jau ar Rīgu, bet 
laukiem. Tieši tie jāatbalsta.” 

 Visiem neder  
 viena mēraukla 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins uz 

līdzīgu jautājumu par prognozēm 
atbildēja nešauboties: “Zinot Sa-
eimas politisko spektru, reforma 
būs. Viss uz to virzās, ka ministri-
ja savu panāks. Un to putru, ko 
tagad ievārīs, varēs strēbt mūsu 
bērni un mazbērni.” Viņš spriež, 
ka Latvijas pašreizējais novadu 
dalījums nebūt nav pārāk sīks. Ja 
arī tiek plānotas pārmaiņas, tad 
vispirms jādomā par cilvēkiem un 
viņu pamatvajadzībām. “Taču tas 
prasa citu attieksmi un citu poli-
tisko domāšanu,” uzskata līgat-
nietis. Kāpēc tik daudzi aizbrauc 
no Latvijas? Jo šeit netiek apmie-
rinātas viņu pamatvajadzības. Un 
ne vienmēr tas ir mērāms naudā. 
A. Šteins lēš – ja iecerētā reforma 
notiks, iespējams, jau pēc dažiem 
gadiem sāksies nākamais emig-
rācijas vilnis. Cilvēki brauks tur, 
kur būs pieejama dzīves telpa 
un darbs – elementāras eksisten-
ciālas lietas. “Piemēram, Limbaži 
pēc reformas kļūs par lielāka no-
vada centru, būs vajadzīgi speciā-
listi. Taču vai pilsētā ir kur dzīvot? 
Ir īres dzīvokļi? Valstī šajā virzie-
nā vispār nedomā, nav nekādu 
programmu. Kad ministram to 
jautāja, viņš atteica, ka būs jaunie 
novadi un deputāti par to varēs 
rūpēties. Kā?” A. Šteins gan neno-
liedz, ka situācijās, kurās esošie 
novadi nespēj pilnvērtīgi strādāt, 
būtu jādomā par to apvienošanu. 
“Taču kāpēc jāķeras klāt, teiksim, 
Salacgrīvas novadam? Kāpēc jāiz-
ārda tas, kas attīstās, īsteno lielus 
projektus?” 

Tomēr diezin vai var apgalvot, 
ka visas valdošās partijas īsti pie-

krīt VARAM piedāvātajam refor-
mas modelim. Par to, ka tā gluži 
nav, šopavasar varēja pārlieci-
nāties Limbažu novada Skultes 
pagasta iedzīvotāji. Viņu pagasts 
arī pēc reformas paliktu Limbažu 
novadā. Tāds ir ministra J. Pūces 
priekšlikums, ka apvienoti tiek 
veseli novadi, bet esošos pagas-
tus no tiem neatdala. Taču Skultē 
iedzīvotāji tika aicināti uz diskusi-
ju, ko rīkoja Saeimas deputāti no 
Nacionālās apvienības Jānis Dom-
brava un Jānis Eglītis. Viņi skultie-
šiem piedāvāja apsvērt variantu, 
ka Skulte pievienotos Saulkrastu 
novadam, kas saglabātu patstā-
vību. VARAM modelī Saulkrastu 
novadu iecerēts iekļaut Ādažu 
novadā kopā ar Sēju, Carnikavu 
un Garkalni. Sanākušie cilvēki 
bija neizpratnē, kas šo diskusiju 
rīko. Visi 100 deputāti turpmāk 
braukās pa pagastiem ar saviem 
piedāvājumiem? J. Dombrava ne-
slēpa, ka Nacionālās apvienības 
redzējums nesakrīt ar J. Pūces re-
dzējumu, kas nozīmē, ka nemaz 
tik vienots skatījums uz reformu 
valdībā nav.

Atliek vien secināt, ka jopro-
jām reformas sakarā zemūdens 
akmeņu ir daudz. Šobrīd turpinās 
VARAM rīkotās sarunas ar novadu 
deputātiem. Jāgaida arī solītās tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā Latvijā. 
Rudenī paredzēts sagatavot pie-
dāvājumu, ko virzīs izskatīšanai 
valdībā, lai pēc tam likumprojektu 
iesniegtu Saeimā, kur nākamgad 
deputāti teiks galavārdu par iece-
rēto reformu.

Laila Paegle

3NOVADI rok dziļāk

Kafejnīca “Divjūriņas” pie 
Kolkasraga darbojas jau 
otro gadu un ir kolcenieku 
Sigitas un Māra Grīnpukalu 
ģimenes lolojums. Tieši uz 
Kolku devāmies noskaidrot, 
kāda ir tālāk no pašvaldī-
bas centra dzīvojoša aktīva 
cilvēka pieredze sadarbībā 
ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālā-
kais ziemeļu punkts, kur esošais 
zemesrags atdala Baltijas jūru no 
Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, 
tāpēc par apmeklētājiem sūdzē-
ties nevar. Tomēr Kolka atrodas 
40 kilometrus no Dundagas nova-
da centrālās pašvaldības un 80 ki-
lometrus no Talsu novada, kur at-
rodas dažādas valsts iestādes, ko 
uzņēmējiem vajadzības gadījumā 
jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģi-
menei ir Kolkas pagasta pārvalde.

Uz jautājumu, kā radusies 
doma par savas kafejnīcas atvēr-
šanu, Sigita atbild, ka tā bijusi da-
žādu apstākļu sakritība. Pirms trīs 
gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks 
Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, 
kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali 
tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 
13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc 
profesijas esmu pavāre. Pirms tam 
strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, 
mazliet skolā, bet, aizejot bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ 

darbā vairs neatgriezos. Vēlējā-
mies kaut ko paši sev. Nezinu, vai 
viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik ne-
strādātu Norvēģijā, kur ieguvām fi-
nansējumu tam, kas pašlaik mums 
ir. Protams, visu darījām paši: plā-
nojām, cēlām, iekārtojām.” 

Pirms kafejnīcas atvēršanas 
bija daudzas lietas jākārto: jādibi-
na uzņēmums, jāsaņem no valsts 
iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad 
arī vislabāk izjutuši, kāda ir paš-
valdības un citu valsts iestāžu 
darbinieku attieksme un darbs. 
“Risinot dažādus jautājumus paš-
valdībā, par darbinieku attieksmi, 
kompetenci neko sliktu nevaru 
teikt. Kad kārtojām vajadzīgos do-
kumentus, novērtējām arī pagasta 
pārvaldes darbinieku ieteikumus, 
kur kas būtu meklējams, kādus 
jautājumus vispirms vajadzētu ri-
sināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īs-
tenošanai pretī ir atsaucīgi un pre-
timnākoši vietējās varas pārstāvji. 
Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens 
cilvēks to visu aptvert sākumā ne-
maz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā 
ideja arī tagad liek domāt, ka 
spertais solis bijis pareizs, uzņē-
mēja atbild apstiprinoši. Saņem-
tas labas atsauksmes, bet arī tas 
jāsaprot, ka visiem labi nekad 
nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad 
pašiem ir savs uzņēmums, pašval-
dības iestādē nākas ieiet retāk. 
Daudzus dokumentus var aizpildīt 

Pašvaldību reforma – veiksmes stāsts vai jaunas problēmas?

KOMENTĀRS 
Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: 
Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu 

maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta 
pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan 
pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz 
izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu 
bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas 
centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, 
bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir 
iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. 
Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz 
nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un 
reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas 
kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi. 

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir 
vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom 
uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas 
viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!

>> 1.lpp.

Atbalsts noder vienmēr

elektroniski, kas atvieglo darbu 
un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, 
ja nāktos mērot ceļu līdz Dunda-
gai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības 
attīstību Sigitas ģimene vairs par 
darbu svešumā nedomā. Kafejnī-
ca Kolkasragā darbojas tikai aktī-
vajā tūrisma sezonā – no maija līdz 
oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja 
uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jau-
nu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vai-
rāki bērni; viņi apmeklē vietējo 
skolu un interešu izglītības iestādi 
– Kolkas pamatskolu un Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kol-
kas nodaļu. Sigita teic, ka bērni 
novērtē to, ka mācību iestādes 
atrodas tuvu mājām un nav jāmē-
ro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu 
gan Kolkā paliek arvien mazāk. 
Tas redzams ik uz soļa: ir sakār-
toti sporta laukumi un dažādotas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
bet jaunieši šo infrastruktūru va-
saras laikā izmanto maz. Sigita 
domā, ka lietderīgas būtu kādas 
dienas nometnes, kurās bērni va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Uz jautājumu, vai pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas, 
kurā plānots apvienot Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadu, viņas ģimenei un uzņēmu-
mam būtiski kaut kas mainītos, 
skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts 
pakalpojumi pieejami elektro-
niski un centrs dažādām valsts 
iestādēm, kas nepieciešams uz-
ņēmējam, vienmēr bijis Talsos. 
Pēc reformas, iespējams, arī kā-
das no Dundagas novada pašval-
dības struktūrvienībām atrastos 
Talsos, bet mūsdienu iespējas 
jautājumus risināt elektroniski 
situāciju nesarežģī.

Aiga Naudiņa

Kafejnīcas “Divjūriņas” 
Kolkasragā saimniece Sigita 
Grīnpukale atzīst – lai gan 
attālums no Kolkas līdz 
uzņēmējam vajadzīgajām 
valsts iestādēm ir pietiekami 
liels, uzņēmuma darbību tas 
neietekmē. Mūsdienās daudz 
kas ir izdarāms elektroniski.

EDGARA LĀČA FOTO

 5.	lpp.
Sadrumstalotībā būs 
jāmeklē alianses 
 Komentēt Latvijas pārstāvniecību Ei-
ropas Parlamenta jaunajā sasaukumā 
un to, ar ko mums, Eiropas Savienības 
pilsoņiem, ikdienā ir un būs jāsastopas, 
lūdzām sabiedriskās organizācijas “Eiro-
pas kustība Latvijā” viceprezidenti Lolitu 
Čigāni. “Jaunais Eiropas Parlamenta sa-
stāvs ir daudz sadrumstalotāks, nekā bija 
iepriekšējais, un tas nozīmē, ka dažādos 
jautājumos vajadzēs meklēt alianses. De-
putāti daudz mazāk varēs paļauties uz 
vienotu vienas lielas politiskās grupas 
viedokli. Arī Latvijas gadījumā šādu bal-
sojumu paredzamība, protams, būs ma-
zāka, bet vienlaikus būs lielākas iespējas 
jauniem, neordināriem soļiem, piemē-
ram, iniciatīvām vides aizsardzības un 
klimata pārmaiņu jomā, kur dažādus jau-
tājumus varēs vieglāk atrisināt. Bet būs 
arī neparastas un Eiropas vērtībām ne tik 
raksturīgas idejas – ar to ir jārēķinās.
 Vērtējot no Latvijas ievēlētos depu-
tātus iepriekšējā sasaukumā un tagad, 
jāsaka, ka daļa deputātu strādājuši labi, 
taču ir arī tādi, kas Latvijai darījuši kau-
nu, kā Tatjana Ždanoka, kas uzskata, ka 
brauciens uz Krievijas okupēto Krimu 
nerada nekādas problēmas, vai jaunie 

parlamentārieši Nils Ušakovs un Andris 
Ameriks, kas ir aizmukuši no korupcijas 
skandāla Rīgā,” saka eksperte.  
 Viņa uzskata, ka Latvijas situāciju ar-
vien labāk izprot arī citu Eiropas valstu 
parlamentārieši. “Tā kā oficiālā Krievija 
kļūst arvien manipulatīvāka, daudzi sa-
prot, ka tas, par ko iepriekš esam stāstī-
juši – ka dažādos vēstures posmos Krievi-
ja mūs ir ietekmējusi, arī viņiem šobrīd ir 
ļoti ticami. Iepriekš bija sajūta, ka daudz 
ko esam izdomājuši.” 
 Liela loma ir nevalstiskajām organizā-
cijām, kas strādā ar ES, – to pienākums 
ir runāt ar sabiedrību, jo īpaši ar jaunie-
šiem, kas Eiropas Savienību izprot daudz 
labāk nekā vecākā paaudze. “Tikai viņi to 
uztver kā kaut ko pašsaprotamu, neapzi-
nās, ka joprojām par Eiropu ir jācīnās un 
ka tā ir kaut kas ļoti vērtīgs. Tas redzams, 
piemēram, “Breksita” gadījumā, kas ir 
sašķēlis Lielbritānijas sabiedrību. Šis solis 
britiem ir ļoti liels politisks izaicinājums, 
jo viņu eiroskeptiskais premjerministrs 
Boriss Džonsons ir stingri definējis, ka 
līdz šā gada oktobra beigām Lielbritānija 
izstāsies no ES, taču puse sabiedrības to 
neatbalsta un viņam nav atbalsta arī bri-
tu parlamentā, tāpēc vēl iespējami pār-
steigumi,” piebilst L. Čigāne.

Agita Puķīte, Liena Trēde

EP priekšsēdētājs – Davids Maria Sassoli (ievēlēts 2019. gada 3. jūlijā)
[Ievēlē uz divarpus gadiem, kas ir puse no parlamenta sasaukuma termiņa, un viņu var 
pārvēlēt.] – pārstāv Eiropas Parlamentu starptautiskajās attiecībās un attiecībās ar citām 
ES iestādēm. Viņš pārrauga parlamenta un tā struktūrvienību darbu, vada plenārsēžu 
debates un nodrošina reglamenta ievērošanu. Katras Eiropadomes sanāksmes sākumā 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs izklāsta parlamenta nostāju un apsvērumus saistībā 
ar darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un citām tēmām. Kad parlaments ir pieņēmis 
Eiropas Savienības budžetu, priekšsēdētājs to paraksta un budžets stājas spēkā. 

Eiropas Parlamenta sastāvs (2019–2024):
ETP – Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa – 182 vietas;
S&D – Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa – 154;
EKR – Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa – 62;
Renew Europe – Renew Europe group [atjaunotās Eiropas grupa] – 108;
GUE/NGL – Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā 
grupa – 41; 
Zaļie/EBA – Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa – 74;
ID – Identity and Democracy – 73;
NI – pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti – 57.

2019. gada maijā EP vēlēšanas piedalījās 50,62% balsstiesīgo Eiropas Savienības 
pilsoņu, 33,53% – tāda bija vēlētāju aktivitāte Latvijā. 
No “Jaunās Vienotības” (26,24%) ievēlēta Sandra Kalniete un Inese Vaidere; no 
“Saskaņas” (17,45%) – Andris Ameriks un Nils Ušakovs; no Nacionālās apvienības 
(16,40%) – Dace Melbārde un Roberts Zīle; no “Attīstībai/Par!” (12,42%) – Ivars 
Ijabs; no Latvijas Krievu savienības (6,24%) – Tatjana Ždanoka.

UZZIŅAI

Vienotā likumu un finanšu telpā

Silvestrs	Savickis,	
Rīgas Stradiņa 
universitātes 
politikas zinātnes 
doktorants

 Vācijas aizsar-
dzības ministres 
Urzulas fon der 
Leienas kļūšana 
par Eiropas Ko-
misijas prezidenti 

deva iespēju šo amatu ieņemt Annegrē-
tai Krampai-Karenbauerei, pašreizējās 
kancleres Angelas Merkeles pēctecei Vā-
cijas vadošās politiskās partijas CDU va-
dībā. Jūlija otrajā pusē A. Krampa-Karen-
bauere intervijā “Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung” paziņoja, ka Vācija līdz 
2024. gadam apņemas palielināt valsts 
militāros izdevumus līdz 2% no IKP, līdzīgi 
kā to jau izdarījusi Latvija un virkne citu 
NATO dalībvalstu. 

 Paziņojums par gatavību militāro 
tēriņu pieaugumam ir apzināšanās, ka 
Eiropas nākotne lielā mērā balstās uz 
pašas spējām garantēt savu drošību. 
Jautājuma aktualitāti gan lielā mērā 
nosaka ASV prezidenta Donalda Trampa 
retorika, draudi izstāties no NATO, un ar 
Eiropas partneriem nesaskaņotā rīcība 
citos stratēģiskās politikas jautājumos, 
piemēram, attiecību veidošanā ar Irānu. 
Šobrīd Vācija militārajām vajadzībām 
tērē gandrīz 50 miljardus ASV dolāru 
(44,6 miljardi eiro), kas ir aptuveni 1,2% 
no IKP (Stockholm Peace Research Institute 
(SIPRI) dati), tādējādi nav grūti izskaitļot 
tās pienesumu absolūtos skaitļos tuvāko 
piecu gadu laikā NATO, Eiropas un līdz ar 
to arī Latvijas drošībai.
 Politiķu un ierindas cilvēku “para-
lēlās dzīves” bija viens no iemesliem, 
kāpēc Eiropu pārņēma populisma gars. 
Kad 2015. gadā Eiropu pāršalca imigran-
tu krīze un sabiedrībā plašu rezonansi 

raisīja virkne ar ieceļotājiem saistītu 
krimināla rakstura notikumu, ierindas 
eiropietis nespēja saprast, kāpēc viņa 
rimto ierindas dzīvi maina jaunas reāli-
jas, kurās vainojami politiķu pieņemtie, 
bet neizskaidrotie liberālu imigrācijas po-
litiku veicinošie lēmumi, ar kuru sekām 
vairākas Eiropas valstis cīnās vēl šodien.
 Līdzīgi notika ar pašpārliecinātajiem 
britu konservatīvajiem, kas nevēlējās 
pietiekamu uzmanību veltīt savai tautai, 
skaidrojot kopīgās Eiropas vērtības un 
nepieciešamību turpināt dzīvi Eiropas 
Savienībā. Tā rezultātā 2016. gada Jāņu 
rītā Eiropa un visa pasaule pamodās 
“Breksita” rēga ēnā un tagad jau ceturto 
gadu cīnās ar seku sakopšanu. Tāpēc 
Eiropas politiķiem vairāk nekā jebkad 
agrāk būs jāapzinās, ka nepietiekama 
savu lēmumu skaidrošana un to saistīša-
na ar sabiedrības vajadzībām var novest 
ne tikai pie ES un kontinenta šķelšanās, 
bet arī pie daudz skumjākām sekām.

 Optimistiski raugoties, vēsture gan 
ir apliecinājusi sabiedrības spējas pēc 
aukstas ūdens šalts saņemties, izda-
rīt secinājumus un pieņemt pareizos 
lēmumus. Tā pēc “Breksita” un ASV 
prezidenta vēlēšanu šoka kā pozitīvs 
pro-Eiropas reālisma perspektīvas vēstī-
jums nāca vēlēšanu rezultāti Nīderlandē 
2017. gada martā, kad oranžās zemes 
vēlētāji teica pārliecinošu “jā” esošajam 
premjerministram Markam Ritem no 
centriski labējās Tautas partijas brīvībai 
un demokrātijai (VVD), sarūgtinot lielas 
cerības lolojušo populistu, Brīvības 
partijas politiķi Gērtu Vildersu. Neilgi pēc 
tam, 2017. gada maijā, pasaule aizturēja 
elpu, kad Francijā notika prezidenta 
vēlēšanu fināls starp vēlāk uzvaru gu-
vušo Emanuelu Makronu un Nacionālās 
frontes populisti Marinu Lepēnu. Viva la 
Europe! Tomēr šiem notikumiem nevaja-
dzētu ļaut atslābināties Eiropas politikas 
veidotājiem.

EKSPERTS

Brokastis	Vācijā,	
launags	–	Luksemburgā
“Tas	bija	2007.	gada	novembris.	Pelēka,	
lietaina	diena.	Atceros,	kā	gāju	uz	
parlamentu,	bija	satraukums,	vai	visu	
paveikšu	labi,”	savu	pirmo	darba	dienu	
Eiropas	Parlamentā	Briselē	atceras	
Eiropas	Tautas	partijas	Latvijas	preses	
un	komunikācijas	padomnieks	Ģirts	
Salmgriezis.

 Radiožurnālistu Ģ. Salmgriezi, kurš 
2006. gadā kļuva par Eiropas cilvēku Lat-
vijā, pirms 12 gadiem pievienoties savai 
komandai uzaicināja EP deputāti Valdis 
Dombrovskis, Rihards Pīks un Aldis Kušķis. 
“Latvijā man bija izcils darbs “Radio SWH”, 
bet bija arī liela zinātkāre izprast Eiropas 
Savienības sarežģītos darbības mehānis-
mus,” pastāsta Ģirts. 
 Ģirta darba pienākumi EP ir visdažā-
dākie: viņš gan kā grupas preses padom-
nieks seko līdzi Kultūras un izglītības ko-
mitejas darbam, gan atbild uz žurnālistu 
jautājumiem, tāpat ir tulkošana, sēžu or-
ganizēšana, administratīvie pienākumi utt. 
Dienas esot dažādas, bet ļoti dinamiskas. 
Jārēķinās arī ar daudziem darba koman-
dējumiem. Katru mēnesi parlamentam no-
tiek lielās plenārsesijas Strasbūrā. “Bieži 
tur redzu tikai darba kabinetu, sēžu zāles 
un viesnīcu. Reizēm Strasbūras nedēļā pē-
dējā darba dienā brokastis ir Vācijā, pus-
dienas – Francijā, launags – Luksemburgā, 
vakariņas – Briselē. Eiropa ir bezgala liela, 
bet tai pašā laikā viss sasniedzams divu 
trīs stundu lidojumā. Tāpēc tik mīļa, maza 
un šarmanta!” 
 Liela daļa sabiedrības uzskata, ka Lat-
vijas pārstāvji, kas strādā Briselē, patiesī-
bā tikai bauda Eiropas labumus. Aicināts 
to komentēt, Ģirts atbild: “Piemēram, tik-
ko Eiropas Komisijas ietekmīgajā ģenerāl-
sekretāra amatā ir iecelta latviete Ilze Ju-
hansone. Eiropas Komisijas viceprezidents 
ir latvietis Valdis Dombrovskis. Slinkiem 
cilvēkiem Briselē neuztic augstas atbildī-
bas jomas. Tās ir jāizcīna sūrā un smagā 
darbā. Savukārt par to, kādi Latvijas de-
putāti tiek ievēlēti Eiropas Parlamentā, 
vistiešāk atbildīgi ir Latvijas vēlētāji, tā ir 
viņu izvēle.” 
 Strādājot EP,  jārēķinās, ka nepārtrauk-
ti ir jāmācās un jābūt ļoti labā līmenī. Tā-
pēc arī Ģirts nemitīgi mācoties, piemēram, 
nupat pabeidzis vācu valodas studijas 
profesionālā līmenī un jau sācis studēt pa-
matīgāk franču valodu. 

 “Dažkārt preses izdevumos lasāmas 
paviršas publikācijas par Eiropas Savie-
nības ierēdņiem un viņu it kā bezrūpīgo 
dzīvi. Tad es bieži jautāju, kā tas nākas, 
ka šīs institūcijas tomēr ir nodrošinājušas 
mieru Eiropā pēdējos 60 gadus un esam 
ekonomiski vadošais kontinents pasau-
lē?” Ģirts prāto. 
 Viņš arī nepiekrīt tam, ka darbs EP 
ir ļoti smagnējs. Valsts pārvaldes visās  
ES valstīs esot ar savu birokrātiju, rutīnu, 
ieražām. Un kopumā tā ir ļoti liela interešu 
daudzveidība! Likumu pieņemšana ir ļoti 
garš un sarežģīts process, jo starp brīdi, 
kad Eiropas Komisija ierosina direktīvu, 
un to laiku, kad tā stājas spēkā, var paiet 
pat vairāki gadi. Tāpēc šīs sasaistes uzde-
vums esot īpaši liels izaicinājums. Vienmēr 
jāpārvar šī cilvēku un mediju barjera, ka 
tas ir tālu un nav vajadzīgs. “Var disku-
tēt par vairāku institūciju nepieciešamību. 
Tas ir patīkams temats gan medijiem, gan 
sabiedrībai. Demokrātijas viens no trūku-
miem – tā maksā dārgāk nekā diktatūra 
vai autoritārs režīms. Neviens nav teicis, 
ka demokrātija ir lēta. Bet kur Latvija ir 
bijusi citu režīmu laikā, tas man laikam ne-
būtu jāstāsta,” savas darbavietas lietderī-
bu argumentē Ģ. Salmgriezis.

Ilze Ozoliņa

“Nepazīstu nevienu Latvijas darbinieku 
Eiropas Savienības institūcijās, kas būtu 
slinks un kasītu vēderu,” saka Ģirts 
Salmgriezis

Foto no Ģirta Salmgrieža personīgā arhīva
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 Steigā nesataisīt  
 jaunas kļūdas 

Skaļu rezonansi Latvijas mē-
rogā jau izraisījis Ikšķiles novads. 
Dome sarīkoja iedzīvotāju aptau-
ju, lai noskaidrotu, vai viņi vēlas 
saglabāt patstāvīgu novadu, nevis 
iekļautu Ogres novada sastāvā. 
Aptaujā varēja piedalīties tikai 
Ikšķiles novadā dzīvesvietu dek-
larējušie iedzīvotāji. Piedalījās ma-
zāk nekā puse no novadā dekla-
rētajiem, un vairākums no viņiem 
atbalstīja sava novada patstāvības 
saglabāšanu. Tiesa, ministrs J. Pūce 
pirms tam atcēla domes pieņemto 
aptaujas nolikumu. “Tagad gata-
vojam dokumentus, lai vērstos 
Satversmes tiesā, apstrīdot šādu 
ministra rīkojumu,” atklāja Ikšķi-
les novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Tāpat Ikšķiles 
deputāti sagatavojuši pārdesmit 
jautājumu, ko mēnesi pirms mi-
nistrijas rīkotās tikšanās ar iece-
rētā Ogres novada visu pašvaldību 
deputātiem jau aizsūtījuši uz Rīgu. 
“Nē, nedomājiet, ka esmu pret re-
formām. Tikai, tās īstenojot, jādo-
mā, kādu pienesumu pārmaiņas 
dos – lai cik skaļi tas skan – visai 
tautai. Par šo reformu arī eksperti 
apgalvo, ka nav īsta pamatojuma. 
Turklāt viss notiek sasteigti. Bet 
tā nedrīkst. Jau tāpat mēs esam 
gana cietuši no dažādiem ātriem 
eksperimentiem.” Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs uzskata, ka 
pašvaldībām, kas attīstās, intensī-
vi strādā, uzspiest šādu reformu 

nav pareizi. “Varbūt ministram 
Pūcem derētu pāris mēnešus pa-
ēnot kādā novada pašvaldībā, lai 
justu, par ko satraucas iedzīvotāji, 
kā strādā domes speciālisti. Pie 
mums katrs var atnākt izstāstīt 
savu problēmu, un mēs meklē-
jam risinājumu. Pašvaldībā durvis 
ir atvērtas, nav kā ministrijās, kur 
apsardze un “šlagbaums” priek-
šā.” Ikšķilietis uzsvēra, ka valdībai 
vairāk jādomā, kā saglabāt mūsu 
nacionālās bagātības, Latvijas sav-
dabību – Alsungas suitus, Latgales 
tradīcijas, laukus… 

To, ka iedzīvotāji tomēr var pa-
nākt daudz, iepriekšējās reformas 
laikā pierādīja suti. Alsungas pa-
gasts toreiz iestājās par atsevišķa 
suitu novada izveidi, tomēr Minis-
tru kabinets apstiprināja dalījumu, 
kurā Jūrkalne tika iekļauta Vents-
pils novadā, bet Alsunga un Gude-
nieki – Kuldīgas novadā. Alsungas 
suiti ar to nesamierinājās. Gan 
pagasta padome, gan iedzīvotāju 
grupa vērsās Satversmes tiesā. 
2009. gada vasarā tieši pašvaldību 
vēlēšanu dienā notika īpaša akcija 
– tika pasludināta neatkarīga suitu 
brīvvalsts. Un iedzīvotājiem izde-
vās politiķus pārliecināt – Saeima 
nolēma Alsungas pagastu atzīt par 
atsevišķu novadu. Pēc VARAM ta-
gad piedāvātā modeļa Alsunga 
iekļautos Kuldīgas novadā. Bied-
rības “Etniskais kultūras centrs 
SUITI” valdes priekšsēdētāja Dace 
Martinova teic, ka katrā reformā 
var atrast gan plusus, gan mīnu-
sus. “Mazam novadam tomēr ir 
grūti attīstīties, sarežģīti piesaistīt 
finansējumu. Esot lielākā veidoju-

mā, tas ir vienkāršāk,” viņa atzīst, 
“nedomāju, ka Kuldīgas novada 
sastāvā mūsu kultūras mantojums 
būs apdraudēts. Savulaik, kad visi 
bijām Kuldīgas rajonā, nekas ne-
pazuda. Tad kāpēc lai tagad būtu 
citādāk?” Tomēr D. Martinova 
spriež, ka suitu gadījumā varbūt 
vajadzētu domāt par kādu īpašu 
autonomiju un valstisku statusu, 
kāds Igaunijā ir setu kopienai. Ja 
šāds risinājums tik ātri rasts ne-
tiks, tad tomēr būtu labāk, ja vi-
sas suitu vēsturiskās teritorijas 
būtu vienā novadā. D. Martinova, 
kura biedrību vada desmito gadu, 
atzīst, ka šajā laikā nav bijis viegli 
īstenot kopīgus projektus, jo nā-
cies sadarboties ar trim pašval-
dībām. “Jā, varam sapulcēt visus 
suitus pie viena galda, bet, tiklīdz 
bija jāplāno konkrētas aktivitātes, 
tā radās sarežģījumi gan ar finan-
sējumu, ko katrs novads varēja 
atļauties, gan informācijas plūs-
mu. Vienā novadā esot, tas būtu 
veiksmīgāk.” 

Aicināta prognozēt, vai VARAM 
iecerētā reforma tiks īstenota, 
D. Martinova pieļauj iespēju, ka 
daļēji. Tomēr ministrijai nāksies 
meklēt arī kompromisus, jo paš-
valdībās netrūkst iebildumu. “Taču 
vairāk būtu jādomā, kā saglabāt 
latvisko kultūrvidi laukos. Tradīci-
jas un dzīvesveids, ar ko tā lepo-
jamies, saistās ne jau ar Rīgu, bet 
laukiem. Tieši tie jāatbalsta.” 

 Visiem neder  
 viena mēraukla 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins uz 

līdzīgu jautājumu par prognozēm 
atbildēja nešauboties: “Zinot Sa-
eimas politisko spektru, reforma 
būs. Viss uz to virzās, ka ministri-
ja savu panāks. Un to putru, ko 
tagad ievārīs, varēs strēbt mūsu 
bērni un mazbērni.” Viņš spriež, 
ka Latvijas pašreizējais novadu 
dalījums nebūt nav pārāk sīks. Ja 
arī tiek plānotas pārmaiņas, tad 
vispirms jādomā par cilvēkiem un 
viņu pamatvajadzībām. “Taču tas 
prasa citu attieksmi un citu poli-
tisko domāšanu,” uzskata līgat-
nietis. Kāpēc tik daudzi aizbrauc 
no Latvijas? Jo šeit netiek apmie-
rinātas viņu pamatvajadzības. Un 
ne vienmēr tas ir mērāms naudā. 
A. Šteins lēš – ja iecerētā reforma 
notiks, iespējams, jau pēc dažiem 
gadiem sāksies nākamais emig-
rācijas vilnis. Cilvēki brauks tur, 
kur būs pieejama dzīves telpa 
un darbs – elementāras eksisten-
ciālas lietas. “Piemēram, Limbaži 
pēc reformas kļūs par lielāka no-
vada centru, būs vajadzīgi speciā-
listi. Taču vai pilsētā ir kur dzīvot? 
Ir īres dzīvokļi? Valstī šajā virzie-
nā vispār nedomā, nav nekādu 
programmu. Kad ministram to 
jautāja, viņš atteica, ka būs jaunie 
novadi un deputāti par to varēs 
rūpēties. Kā?” A. Šteins gan neno-
liedz, ka situācijās, kurās esošie 
novadi nespēj pilnvērtīgi strādāt, 
būtu jādomā par to apvienošanu. 
“Taču kāpēc jāķeras klāt, teiksim, 
Salacgrīvas novadam? Kāpēc jāiz-
ārda tas, kas attīstās, īsteno lielus 
projektus?” 

Tomēr diezin vai var apgalvot, 
ka visas valdošās partijas īsti pie-

krīt VARAM piedāvātajam refor-
mas modelim. Par to, ka tā gluži 
nav, šopavasar varēja pārlieci-
nāties Limbažu novada Skultes 
pagasta iedzīvotāji. Viņu pagasts 
arī pēc reformas paliktu Limbažu 
novadā. Tāds ir ministra J. Pūces 
priekšlikums, ka apvienoti tiek 
veseli novadi, bet esošos pagas-
tus no tiem neatdala. Taču Skultē 
iedzīvotāji tika aicināti uz diskusi-
ju, ko rīkoja Saeimas deputāti no 
Nacionālās apvienības Jānis Dom-
brava un Jānis Eglītis. Viņi skultie-
šiem piedāvāja apsvērt variantu, 
ka Skulte pievienotos Saulkrastu 
novadam, kas saglabātu patstā-
vību. VARAM modelī Saulkrastu 
novadu iecerēts iekļaut Ādažu 
novadā kopā ar Sēju, Carnikavu 
un Garkalni. Sanākušie cilvēki 
bija neizpratnē, kas šo diskusiju 
rīko. Visi 100 deputāti turpmāk 
braukās pa pagastiem ar saviem 
piedāvājumiem? J. Dombrava ne-
slēpa, ka Nacionālās apvienības 
redzējums nesakrīt ar J. Pūces re-
dzējumu, kas nozīmē, ka nemaz 
tik vienots skatījums uz reformu 
valdībā nav.

Atliek vien secināt, ka jopro-
jām reformas sakarā zemūdens 
akmeņu ir daudz. Šobrīd turpinās 
VARAM rīkotās sarunas ar novadu 
deputātiem. Jāgaida arī solītās tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā Latvijā. 
Rudenī paredzēts sagatavot pie-
dāvājumu, ko virzīs izskatīšanai 
valdībā, lai pēc tam likumprojektu 
iesniegtu Saeimā, kur nākamgad 
deputāti teiks galavārdu par iece-
rēto reformu.

Laila Paegle
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Kafejnīca “Divjūriņas” pie 
Kolkasraga darbojas jau 
otro gadu un ir kolcenieku 
Sigitas un Māra Grīnpukalu 
ģimenes lolojums. Tieši uz 
Kolku devāmies noskaidrot, 
kāda ir tālāk no pašvaldī-
bas centra dzīvojoša aktīva 
cilvēka pieredze sadarbībā 
ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālā-
kais ziemeļu punkts, kur esošais 
zemesrags atdala Baltijas jūru no 
Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, 
tāpēc par apmeklētājiem sūdzē-
ties nevar. Tomēr Kolka atrodas 
40 kilometrus no Dundagas nova-
da centrālās pašvaldības un 80 ki-
lometrus no Talsu novada, kur at-
rodas dažādas valsts iestādes, ko 
uzņēmējiem vajadzības gadījumā 
jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģi-
menei ir Kolkas pagasta pārvalde.

Uz jautājumu, kā radusies 
doma par savas kafejnīcas atvēr-
šanu, Sigita atbild, ka tā bijusi da-
žādu apstākļu sakritība. Pirms trīs 
gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks 
Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, 
kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali 
tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 
13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc 
profesijas esmu pavāre. Pirms tam 
strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, 
mazliet skolā, bet, aizejot bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ 

darbā vairs neatgriezos. Vēlējā-
mies kaut ko paši sev. Nezinu, vai 
viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik ne-
strādātu Norvēģijā, kur ieguvām fi-
nansējumu tam, kas pašlaik mums 
ir. Protams, visu darījām paši: plā-
nojām, cēlām, iekārtojām.” 

Pirms kafejnīcas atvēršanas 
bija daudzas lietas jākārto: jādibi-
na uzņēmums, jāsaņem no valsts 
iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad 
arī vislabāk izjutuši, kāda ir paš-
valdības un citu valsts iestāžu 
darbinieku attieksme un darbs. 
“Risinot dažādus jautājumus paš-
valdībā, par darbinieku attieksmi, 
kompetenci neko sliktu nevaru 
teikt. Kad kārtojām vajadzīgos do-
kumentus, novērtējām arī pagasta 
pārvaldes darbinieku ieteikumus, 
kur kas būtu meklējams, kādus 
jautājumus vispirms vajadzētu ri-
sināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īs-
tenošanai pretī ir atsaucīgi un pre-
timnākoši vietējās varas pārstāvji. 
Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens 
cilvēks to visu aptvert sākumā ne-
maz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā 
ideja arī tagad liek domāt, ka 
spertais solis bijis pareizs, uzņē-
mēja atbild apstiprinoši. Saņem-
tas labas atsauksmes, bet arī tas 
jāsaprot, ka visiem labi nekad 
nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad 
pašiem ir savs uzņēmums, pašval-
dības iestādē nākas ieiet retāk. 
Daudzus dokumentus var aizpildīt 

Pašvaldību reforma – veiksmes stāsts vai jaunas problēmas?

KOMENTĀRS 
Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: 
Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu 

maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta 
pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan 
pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz 
izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu 
bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas 
centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, 
bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir 
iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. 
Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz 
nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un 
reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas 
kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi. 

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir 
vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom 
uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas 
viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!

>> 1.lpp.

Atbalsts noder vienmēr

elektroniski, kas atvieglo darbu 
un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, 
ja nāktos mērot ceļu līdz Dunda-
gai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības 
attīstību Sigitas ģimene vairs par 
darbu svešumā nedomā. Kafejnī-
ca Kolkasragā darbojas tikai aktī-
vajā tūrisma sezonā – no maija līdz 
oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja 
uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jau-
nu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vai-
rāki bērni; viņi apmeklē vietējo 
skolu un interešu izglītības iestādi 
– Kolkas pamatskolu un Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kol-
kas nodaļu. Sigita teic, ka bērni 
novērtē to, ka mācību iestādes 
atrodas tuvu mājām un nav jāmē-
ro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu 
gan Kolkā paliek arvien mazāk. 
Tas redzams ik uz soļa: ir sakār-
toti sporta laukumi un dažādotas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
bet jaunieši šo infrastruktūru va-
saras laikā izmanto maz. Sigita 
domā, ka lietderīgas būtu kādas 
dienas nometnes, kurās bērni va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Uz jautājumu, vai pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas, 
kurā plānots apvienot Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadu, viņas ģimenei un uzņēmu-
mam būtiski kaut kas mainītos, 
skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts 
pakalpojumi pieejami elektro-
niski un centrs dažādām valsts 
iestādēm, kas nepieciešams uz-
ņēmējam, vienmēr bijis Talsos. 
Pēc reformas, iespējams, arī kā-
das no Dundagas novada pašval-
dības struktūrvienībām atrastos 
Talsos, bet mūsdienu iespējas 
jautājumus risināt elektroniski 
situāciju nesarežģī.

Aiga Naudiņa

Kafejnīcas “Divjūriņas” 
Kolkasragā saimniece Sigita 
Grīnpukale atzīst – lai gan 
attālums no Kolkas līdz 
uzņēmējam vajadzīgajām 
valsts iestādēm ir pietiekami 
liels, uzņēmuma darbību tas 
neietekmē. Mūsdienās daudz 
kas ir izdarāms elektroniski.

EDGARA LĀČA FOTO

Sabiedriskā	transporta	pakalpojumu	
sniedzēji	pārmetuši	pašvaldībām	tirgus	
kropļošanu	ar	tā	saucamajiem	skolēnu	
autobusiem,	kuros	nereti	novada	
robežās	tiek	pārvadāti	arī	pieaugušie.

 Arī Madonas novadā skolēnu pārva-
dāšanai izmanto speciāli šim mērķim ie-
gādātus autobusus, un Madonas novada 
domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs 
atzīst, ka pašvaldības šajā ziņā ir dilem-
mas priekšā, jo pieaugušie braukt skolē-
nu autobusos nedrīkst, bet kā lai to liedz, 
ja kāda vieta autobusā tomēr ir brīva un 
iedzīvotājam ir jānokļūst pagasta centrā, 
bet sabiedriskais transports nekursē.  
 “Saņēmām septiņus autobusus, kuri 
jau no tālienes bija ļoti labi pamanāmi 
oranžās krāsas dēļ. Visiem pagastiem gan 
to nepietika, tāpēc pašvaldība autobusus 
skolēnu pārvadāšanai iegādājās vēl arī 
par budžeta līdzekļiem. Pieļauju, ka kāds 
iedzīvotājs savu reizi iekāpj autobusā un 
uz pagasta centru atbrauc kopā ar bēr-
niem, bet citādi autobusus ārpakalpojumu 
sniegšanai neizmantojam, tos nevar noīrēt 
nedz fiziskā persona, nedz arī uzņēmums. 
Noteiktie ierobežojumi sākumā bija ļoti 
strikti – pārvadāt varēja vienīgi skolēnus, 
turklāt tikai uz mācību iestādi. Pēc tam 
nosacījumus nedaudz mīkstināja, pieļau-
jot arī pašdarbnieku vai sportistu vešanu 
uz pasākumiem,” stāsta pašvaldības va-
dītājs. Uz papildus šveiciešu oranžajiem 
autobusiem iegādāto transportu gan nav 
nekādu ierobežojumu no “ārienes”, līdz 
ar to iespēja ar tiem pārvadāt arī pieau-
gušos ir lielāka.
 “Tomēr skaidrs, ka autobusi ir iegā-
dāti par pašvaldības finansējumu, bet tas 
ir domāts visām sabiedrības grupām, ne 
tikai skolēniem. Protams, pašvaldība ne-
var konkurēt ar sabiedrisko pārvadātāju 
un pārklāt esošos maršrutus, taču neļaut 
pašvaldības autobusos kāpt novada ie-
dzīvotājiem arī ir ačgārna pieeja. Veidojas 
situācija, kad īsti nevar saprast, kā labāk 
rīkoties. No vienas puses, ir autobuss – lū-
dzu, brauciet, bet, no otras puses, tas var 
radīt risku, ka nākotnē reisi, ko nodrošina 
sabiedriskais pārvadātājs, pasažieru trū-

Iespēja ietaupīt laiku un naudu

Kopbraucēji ērtību dēļ gatavi riskēt un 
prot lieliski viens otru atrast sociālajos 
tīklos, bet atzīst, ka katrs brauciens var 
būt pārsteigums – nejauši satikušies cilvēki 
var kļūt par labiem paziņām, bet var arī, 
braucot kopā, nepārmīt nevienu lieku 
vārdu

Daiņa Kārkluvalka foto

Kopbraukšanas	pakalpojumu	
pirmsākumi	meklējami	ASV,	bet	
mūsdienās	tie	strauji	izplatās	arī	citviet	
pasaulē,	tai	skaitā	Latvijā.	Neskatoties	
uz	sabiedrības	nostāju,	šis	jautājums	vēl	
aizvien	raisa	plašas	diskusijas.	Centāmies	
noskaidrot,	ko	par	kopbraukšanas	
ieguvumiem,	zaudējumiem,	regulējumu	
un	drošības	aspektu	saka	paši	
pakalpojuma	sniedzēji	un	izmantotāji.

 Talsenieks Reinis Sakne pirms četriem 
gadiem sāka dzīvot Rīgā un reizi nedēļā 
mēro ceļu no galvaspilsētas uz Talsiem 
un atpakaļ. Viņš atzīst, ka cilvēku intere-
se par kopbraukšanu ir diezgan liela un 
līdzbraucēju atrašana grūtības nerada. Ja 
neizdodas nokomplektēt pilnu auto, viņš 
izmanto sociālā tīkla “Facebook” grupu 
“Talsi–Rīga, Rīga–Talsi”. Reiņa sākotnējais 
mērķis bija nosegt ceļa izdevumus, bet nu 
tas mainījies, – viņam patīk iepazīt jaunus 
ceļabiedrus. Puisis uzskata, ka kopbrauk-
šana ir lielisks veids, kā uzzināt par jau-
numiem dzimtajā pilsētā un iepazīt cilvē-
kus.
 “Es kā šoferis jūtos absolūti droši un 
uzskatu, ka man nav par ko uztraukties. 

Līdzbraucēji ir tie, kuri riskē daudz vai-
rāk, jo nekad nevar zināt, cik atbildīgs 
būs šoferis, vai mašīna būs tehniskā kār-
tībā un pasažieris nokļūs līdz galamērķim. 
Būtu labi, ja varētu pirms brauciena no-
skaidrot, ar kādu auto šoferis brauc, bet 
līdzbraucēju grupās neviens šādu infor-

māciju nepublicē. Viena no visdrošākajām 
metodēm ir braukšana ar pazīstamiem 
cilvēkiem,” iesaka Reinis.
 Jaunietis uzskata, ka kopbraukšana ir 
labs pasažieru pārvadājumu nozares pa-
pildinājums. “Domāju, ka tā vienkārši ir 
laba alternatīva līdzīgā cenu kategorijā ar 
lielāku komfortu un iespēju socializēties. 
Tehnoloģiju laikmetā, kad iegrimt telefonā 
ir vieglāk nekā uzsākt sarunu ar svešinie-
ku, tas ir lieliski!” savu pārliecību pauž 
 Reinis.
 Talseniece Paula Strādniece kopbrauk-
šanas pakalpojumus izmanto apmēram 
gadu, – uz Rīgu viņa dodas reizi nedēļā un 
šoferus parasti atrod feisbukā. Par galve-
no ieguvumu viņa sauc iespēju nokļūt Rīgā 
ātrāk un lētāk – biļete līdz Rīgai maksā vi-
dēji piecus eiro, bet kopbraukšanas gru-
pā – vidēji trīs eiro. “Talsos šoferi visbie-
žāk atbrauc pakaļ uz mājām, un tas man 
kā studentei ir ļoti ērti, jo katru nedēļu 
ņemu līdzi smagas somas. Ir šoferi, kuri 
arī Rīgā pieved pēc iespējas tuvāk mājām, 
bet tas notiek daudz retāk. Bieži esmu 
vesta arī par brīvu. Reiz man bija jāsēž 
auto aizmugurē, jo šoferim blakus sēdē-
ja milzīgs rotaļu lācis. Ja sanāk braukt ar 

svešiniekiem, parasti aplūkoju šofera pro-
filu sociālajos tīklos un izpētu, vai mums ir 
kopīgi draugi. Parasti lielāku uzticību rada 
cilvēki, kuri raksta vienkārši un gramatiski 
pareizi,” pieredzē dalās Paula.
 Bet agrākā līdzbraucēja Kristiāna Gul-
be nu jau piecus gadus pati ir šofere un 
pa ceļam uz Rīgu itin bieži uzņem stopē-
tājus. Jauniete zina, cik nepatīkami ir ilgi 
stāvēt ceļa malā, tāpēc cenšas būt atsau-
cīga. “Internetā savus pakalpojumus ne-
piedāvāju, uzņemu nejaušus līdzbraucē-
jus. Dažreiz iegūstu labu sarunas biedru, 
bet dažreiz – labu mācību, jo ir cilvēki, 
kas pat “paldies” neprot pateikt,” saka 
Kristiāna. Arī kopbraucēja ar pieredzi Ju-
dīte Ozoliņkevica uzskata: “Galvenais ir 
respektēt vienam otru. Ir bijušas reizes, 
kad šoferis benzīntankā atstāj automa-
šīnā mani vienu ar viņa personīgajiem 
dokumentiem un atslēgu aizdedzē, tātad 
viņš uzticas man un es – viņam.” Turklāt 
Judīte atgādina par vēl kādu ieguvumu no 
kopbraukšanas – samazinās auto skaits 
uz ceļa un dabai tiek nodarīts mazāks 
kaitējums.

Agrita Blumberga

Jāizvēlas	–	vest	vai	atstāt	ceļa	malā

Skolēnu pārvadājumi Madonas novada Aronas pagastā tiek nodrošināti ar jaunu septiņpadsmitvietīgu autobusu, ko pašvaldība 
iegādājusies pagājušajā gadā. Aronas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Piekalns, šoferis Gunārs Mednis kopā ar Kusas pamatskolas 
audzēkņiem Oskaru, Raivi, Reini, Loretu, Lāsmu, Endiju, Martu un skolotāju Inesi Brišku

Agra Veckalniņa foto

kuma dēļ var tikt slēgti. Esmu runājis ar 
pagastu pārvalžu vadītājiem, jautājis, vai 
mazajiem busiņiem būtu jāplāno atsevišķi 
maršruti pieaugušajiem, lai uz novada vai 
pagasta centru atvestu cilvēkus pie ārs-
tiem, uz aptieku, pastu, iespējams, arī uz 
veikalu, – tur, kur to pietiekamā apmērā 
nenodrošina sabiedriskais pārvadātājs. Si-
tuācija vēl tiek pētīta,” uzsver A. Lungevičs. 
 Piemēram, no Jāņukalna uz Madonu 
autobusi kursē tikai divas reizes nedēļā, 
tāpat iedzīvotājiem ir ierobežotas iespē-
jas nokļūt pagasta centrā Jaunkalsnavā, 
līdz ar to šo apdzīvoto vietu cilvēkiem ie-

spējas saņemt pakalpojumus pagastu un 
novadu centros ir visai minimālas. 
 “Būtu tikai loģiski, ja tur, kur sabiedris-
kais transports kursē reti, šo pakalpoju-
mu saviem iedzīvotājiem nodrošinātu paš-
valdība, nosakot konkrētu dienu un laiku. 
Ja ir resursi – autobuss, un arī šoferis tiek 
algots, kāpēc gan to nedarīt?” 
 Aronas pagasta pārvaldes vadītājs 
Andrejs Piekalns piebilst, ka novada te-
ritorija ir tik liela, ka bez speciāla mar-
šruta bērni nenokļūtu Kusas pamatskolā 
un pirmsskolas izglītības iestādē. Skolēni 
izmanto braukšanai gan uzņēmuma “Ma-

donas ceļu būve” autobusu, gan pērn 
nopirkto pašvaldības autobusu, kurā, ko 
tur slēpt, ja vien ir brīva vieta, tiek pa-
ņemta arī kāda mamma vai vecmamma, 
kam jānokļūst pagasta centrā. “Savi pa-
gasta cilvēki taču vien ir. Kāpēc viņiem ra-
dīt nevajadzīgas problēmas, liekot meklēt 
citu transportlīdzekli?” vaicā A. Piekalns. 
Viņam piekrīt arī autobusa šoferis Gunārs 
Mednis, kurš novada bērnus uz skolu ved 
jau septiņus gadus. Neviens pašu cilvēks 
ceļa malā atstāts netiekot.

Žeņa Kozlova
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 Steigā nesataisīt  
 jaunas kļūdas 

Skaļu rezonansi Latvijas mē-
rogā jau izraisījis Ikšķiles novads. 
Dome sarīkoja iedzīvotāju aptau-
ju, lai noskaidrotu, vai viņi vēlas 
saglabāt patstāvīgu novadu, nevis 
iekļautu Ogres novada sastāvā. 
Aptaujā varēja piedalīties tikai 
Ikšķiles novadā dzīvesvietu dek-
larējušie iedzīvotāji. Piedalījās ma-
zāk nekā puse no novadā dekla-
rētajiem, un vairākums no viņiem 
atbalstīja sava novada patstāvības 
saglabāšanu. Tiesa, ministrs J. Pūce 
pirms tam atcēla domes pieņemto 
aptaujas nolikumu. “Tagad gata-
vojam dokumentus, lai vērstos 
Satversmes tiesā, apstrīdot šādu 
ministra rīkojumu,” atklāja Ikšķi-
les novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Tāpat Ikšķiles 
deputāti sagatavojuši pārdesmit 
jautājumu, ko mēnesi pirms mi-
nistrijas rīkotās tikšanās ar iece-
rētā Ogres novada visu pašvaldību 
deputātiem jau aizsūtījuši uz Rīgu. 
“Nē, nedomājiet, ka esmu pret re-
formām. Tikai, tās īstenojot, jādo-
mā, kādu pienesumu pārmaiņas 
dos – lai cik skaļi tas skan – visai 
tautai. Par šo reformu arī eksperti 
apgalvo, ka nav īsta pamatojuma. 
Turklāt viss notiek sasteigti. Bet 
tā nedrīkst. Jau tāpat mēs esam 
gana cietuši no dažādiem ātriem 
eksperimentiem.” Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs uzskata, ka 
pašvaldībām, kas attīstās, intensī-
vi strādā, uzspiest šādu reformu 

nav pareizi. “Varbūt ministram 
Pūcem derētu pāris mēnešus pa-
ēnot kādā novada pašvaldībā, lai 
justu, par ko satraucas iedzīvotāji, 
kā strādā domes speciālisti. Pie 
mums katrs var atnākt izstāstīt 
savu problēmu, un mēs meklē-
jam risinājumu. Pašvaldībā durvis 
ir atvērtas, nav kā ministrijās, kur 
apsardze un “šlagbaums” priek-
šā.” Ikšķilietis uzsvēra, ka valdībai 
vairāk jādomā, kā saglabāt mūsu 
nacionālās bagātības, Latvijas sav-
dabību – Alsungas suitus, Latgales 
tradīcijas, laukus… 

To, ka iedzīvotāji tomēr var pa-
nākt daudz, iepriekšējās reformas 
laikā pierādīja suti. Alsungas pa-
gasts toreiz iestājās par atsevišķa 
suitu novada izveidi, tomēr Minis-
tru kabinets apstiprināja dalījumu, 
kurā Jūrkalne tika iekļauta Vents-
pils novadā, bet Alsunga un Gude-
nieki – Kuldīgas novadā. Alsungas 
suiti ar to nesamierinājās. Gan 
pagasta padome, gan iedzīvotāju 
grupa vērsās Satversmes tiesā. 
2009. gada vasarā tieši pašvaldību 
vēlēšanu dienā notika īpaša akcija 
– tika pasludināta neatkarīga suitu 
brīvvalsts. Un iedzīvotājiem izde-
vās politiķus pārliecināt – Saeima 
nolēma Alsungas pagastu atzīt par 
atsevišķu novadu. Pēc VARAM ta-
gad piedāvātā modeļa Alsunga 
iekļautos Kuldīgas novadā. Bied-
rības “Etniskais kultūras centrs 
SUITI” valdes priekšsēdētāja Dace 
Martinova teic, ka katrā reformā 
var atrast gan plusus, gan mīnu-
sus. “Mazam novadam tomēr ir 
grūti attīstīties, sarežģīti piesaistīt 
finansējumu. Esot lielākā veidoju-

mā, tas ir vienkāršāk,” viņa atzīst, 
“nedomāju, ka Kuldīgas novada 
sastāvā mūsu kultūras mantojums 
būs apdraudēts. Savulaik, kad visi 
bijām Kuldīgas rajonā, nekas ne-
pazuda. Tad kāpēc lai tagad būtu 
citādāk?” Tomēr D. Martinova 
spriež, ka suitu gadījumā varbūt 
vajadzētu domāt par kādu īpašu 
autonomiju un valstisku statusu, 
kāds Igaunijā ir setu kopienai. Ja 
šāds risinājums tik ātri rasts ne-
tiks, tad tomēr būtu labāk, ja vi-
sas suitu vēsturiskās teritorijas 
būtu vienā novadā. D. Martinova, 
kura biedrību vada desmito gadu, 
atzīst, ka šajā laikā nav bijis viegli 
īstenot kopīgus projektus, jo nā-
cies sadarboties ar trim pašval-
dībām. “Jā, varam sapulcēt visus 
suitus pie viena galda, bet, tiklīdz 
bija jāplāno konkrētas aktivitātes, 
tā radās sarežģījumi gan ar finan-
sējumu, ko katrs novads varēja 
atļauties, gan informācijas plūs-
mu. Vienā novadā esot, tas būtu 
veiksmīgāk.” 

Aicināta prognozēt, vai VARAM 
iecerētā reforma tiks īstenota, 
D. Martinova pieļauj iespēju, ka 
daļēji. Tomēr ministrijai nāksies 
meklēt arī kompromisus, jo paš-
valdībās netrūkst iebildumu. “Taču 
vairāk būtu jādomā, kā saglabāt 
latvisko kultūrvidi laukos. Tradīci-
jas un dzīvesveids, ar ko tā lepo-
jamies, saistās ne jau ar Rīgu, bet 
laukiem. Tieši tie jāatbalsta.” 

 Visiem neder  
 viena mēraukla 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins uz 

līdzīgu jautājumu par prognozēm 
atbildēja nešauboties: “Zinot Sa-
eimas politisko spektru, reforma 
būs. Viss uz to virzās, ka ministri-
ja savu panāks. Un to putru, ko 
tagad ievārīs, varēs strēbt mūsu 
bērni un mazbērni.” Viņš spriež, 
ka Latvijas pašreizējais novadu 
dalījums nebūt nav pārāk sīks. Ja 
arī tiek plānotas pārmaiņas, tad 
vispirms jādomā par cilvēkiem un 
viņu pamatvajadzībām. “Taču tas 
prasa citu attieksmi un citu poli-
tisko domāšanu,” uzskata līgat-
nietis. Kāpēc tik daudzi aizbrauc 
no Latvijas? Jo šeit netiek apmie-
rinātas viņu pamatvajadzības. Un 
ne vienmēr tas ir mērāms naudā. 
A. Šteins lēš – ja iecerētā reforma 
notiks, iespējams, jau pēc dažiem 
gadiem sāksies nākamais emig-
rācijas vilnis. Cilvēki brauks tur, 
kur būs pieejama dzīves telpa 
un darbs – elementāras eksisten-
ciālas lietas. “Piemēram, Limbaži 
pēc reformas kļūs par lielāka no-
vada centru, būs vajadzīgi speciā-
listi. Taču vai pilsētā ir kur dzīvot? 
Ir īres dzīvokļi? Valstī šajā virzie-
nā vispār nedomā, nav nekādu 
programmu. Kad ministram to 
jautāja, viņš atteica, ka būs jaunie 
novadi un deputāti par to varēs 
rūpēties. Kā?” A. Šteins gan neno-
liedz, ka situācijās, kurās esošie 
novadi nespēj pilnvērtīgi strādāt, 
būtu jādomā par to apvienošanu. 
“Taču kāpēc jāķeras klāt, teiksim, 
Salacgrīvas novadam? Kāpēc jāiz-
ārda tas, kas attīstās, īsteno lielus 
projektus?” 

Tomēr diezin vai var apgalvot, 
ka visas valdošās partijas īsti pie-

krīt VARAM piedāvātajam refor-
mas modelim. Par to, ka tā gluži 
nav, šopavasar varēja pārlieci-
nāties Limbažu novada Skultes 
pagasta iedzīvotāji. Viņu pagasts 
arī pēc reformas paliktu Limbažu 
novadā. Tāds ir ministra J. Pūces 
priekšlikums, ka apvienoti tiek 
veseli novadi, bet esošos pagas-
tus no tiem neatdala. Taču Skultē 
iedzīvotāji tika aicināti uz diskusi-
ju, ko rīkoja Saeimas deputāti no 
Nacionālās apvienības Jānis Dom-
brava un Jānis Eglītis. Viņi skultie-
šiem piedāvāja apsvērt variantu, 
ka Skulte pievienotos Saulkrastu 
novadam, kas saglabātu patstā-
vību. VARAM modelī Saulkrastu 
novadu iecerēts iekļaut Ādažu 
novadā kopā ar Sēju, Carnikavu 
un Garkalni. Sanākušie cilvēki 
bija neizpratnē, kas šo diskusiju 
rīko. Visi 100 deputāti turpmāk 
braukās pa pagastiem ar saviem 
piedāvājumiem? J. Dombrava ne-
slēpa, ka Nacionālās apvienības 
redzējums nesakrīt ar J. Pūces re-
dzējumu, kas nozīmē, ka nemaz 
tik vienots skatījums uz reformu 
valdībā nav.

Atliek vien secināt, ka jopro-
jām reformas sakarā zemūdens 
akmeņu ir daudz. Šobrīd turpinās 
VARAM rīkotās sarunas ar novadu 
deputātiem. Jāgaida arī solītās tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā Latvijā. 
Rudenī paredzēts sagatavot pie-
dāvājumu, ko virzīs izskatīšanai 
valdībā, lai pēc tam likumprojektu 
iesniegtu Saeimā, kur nākamgad 
deputāti teiks galavārdu par iece-
rēto reformu.

Laila Paegle

3NOVADI rok dziļāk

Kafejnīca “Divjūriņas” pie 
Kolkasraga darbojas jau 
otro gadu un ir kolcenieku 
Sigitas un Māra Grīnpukalu 
ģimenes lolojums. Tieši uz 
Kolku devāmies noskaidrot, 
kāda ir tālāk no pašvaldī-
bas centra dzīvojoša aktīva 
cilvēka pieredze sadarbībā 
ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālā-
kais ziemeļu punkts, kur esošais 
zemesrags atdala Baltijas jūru no 
Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, 
tāpēc par apmeklētājiem sūdzē-
ties nevar. Tomēr Kolka atrodas 
40 kilometrus no Dundagas nova-
da centrālās pašvaldības un 80 ki-
lometrus no Talsu novada, kur at-
rodas dažādas valsts iestādes, ko 
uzņēmējiem vajadzības gadījumā 
jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģi-
menei ir Kolkas pagasta pārvalde.

Uz jautājumu, kā radusies 
doma par savas kafejnīcas atvēr-
šanu, Sigita atbild, ka tā bijusi da-
žādu apstākļu sakritība. Pirms trīs 
gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks 
Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, 
kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali 
tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 
13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc 
profesijas esmu pavāre. Pirms tam 
strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, 
mazliet skolā, bet, aizejot bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ 

darbā vairs neatgriezos. Vēlējā-
mies kaut ko paši sev. Nezinu, vai 
viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik ne-
strādātu Norvēģijā, kur ieguvām fi-
nansējumu tam, kas pašlaik mums 
ir. Protams, visu darījām paši: plā-
nojām, cēlām, iekārtojām.” 

Pirms kafejnīcas atvēršanas 
bija daudzas lietas jākārto: jādibi-
na uzņēmums, jāsaņem no valsts 
iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad 
arī vislabāk izjutuši, kāda ir paš-
valdības un citu valsts iestāžu 
darbinieku attieksme un darbs. 
“Risinot dažādus jautājumus paš-
valdībā, par darbinieku attieksmi, 
kompetenci neko sliktu nevaru 
teikt. Kad kārtojām vajadzīgos do-
kumentus, novērtējām arī pagasta 
pārvaldes darbinieku ieteikumus, 
kur kas būtu meklējams, kādus 
jautājumus vispirms vajadzētu ri-
sināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īs-
tenošanai pretī ir atsaucīgi un pre-
timnākoši vietējās varas pārstāvji. 
Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens 
cilvēks to visu aptvert sākumā ne-
maz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā 
ideja arī tagad liek domāt, ka 
spertais solis bijis pareizs, uzņē-
mēja atbild apstiprinoši. Saņem-
tas labas atsauksmes, bet arī tas 
jāsaprot, ka visiem labi nekad 
nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad 
pašiem ir savs uzņēmums, pašval-
dības iestādē nākas ieiet retāk. 
Daudzus dokumentus var aizpildīt 

Pašvaldību reforma – veiksmes stāsts vai jaunas problēmas?

KOMENTĀRS 
Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: 
Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu 

maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta 
pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan 
pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz 
izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu 
bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas 
centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, 
bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir 
iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. 
Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz 
nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un 
reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas 
kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi. 

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir 
vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom 
uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas 
viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!

>> 1.lpp.

Atbalsts noder vienmēr

elektroniski, kas atvieglo darbu 
un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, 
ja nāktos mērot ceļu līdz Dunda-
gai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības 
attīstību Sigitas ģimene vairs par 
darbu svešumā nedomā. Kafejnī-
ca Kolkasragā darbojas tikai aktī-
vajā tūrisma sezonā – no maija līdz 
oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja 
uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jau-
nu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vai-
rāki bērni; viņi apmeklē vietējo 
skolu un interešu izglītības iestādi 
– Kolkas pamatskolu un Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kol-
kas nodaļu. Sigita teic, ka bērni 
novērtē to, ka mācību iestādes 
atrodas tuvu mājām un nav jāmē-
ro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu 
gan Kolkā paliek arvien mazāk. 
Tas redzams ik uz soļa: ir sakār-
toti sporta laukumi un dažādotas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
bet jaunieši šo infrastruktūru va-
saras laikā izmanto maz. Sigita 
domā, ka lietderīgas būtu kādas 
dienas nometnes, kurās bērni va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Uz jautājumu, vai pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas, 
kurā plānots apvienot Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadu, viņas ģimenei un uzņēmu-
mam būtiski kaut kas mainītos, 
skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts 
pakalpojumi pieejami elektro-
niski un centrs dažādām valsts 
iestādēm, kas nepieciešams uz-
ņēmējam, vienmēr bijis Talsos. 
Pēc reformas, iespējams, arī kā-
das no Dundagas novada pašval-
dības struktūrvienībām atrastos 
Talsos, bet mūsdienu iespējas 
jautājumus risināt elektroniski 
situāciju nesarežģī.

Aiga Naudiņa

Kafejnīcas “Divjūriņas” 
Kolkasragā saimniece Sigita 
Grīnpukale atzīst – lai gan 
attālums no Kolkas līdz 
uzņēmējam vajadzīgajām 
valsts iestādēm ir pietiekami 
liels, uzņēmuma darbību tas 
neietekmē. Mūsdienās daudz 
kas ir izdarāms elektroniski.

EDGARA LĀČA FOTO

 Steigā nesataisīt  
 jaunas kļūdas 

Skaļu rezonansi Latvijas mē-
rogā jau izraisījis Ikšķiles novads. 
Dome sarīkoja iedzīvotāju aptau-
ju, lai noskaidrotu, vai viņi vēlas 
saglabāt patstāvīgu novadu, nevis 
iekļautu Ogres novada sastāvā. 
Aptaujā varēja piedalīties tikai 
Ikšķiles novadā dzīvesvietu dek-
larējušie iedzīvotāji. Piedalījās ma-
zāk nekā puse no novadā dekla-
rētajiem, un vairākums no viņiem 
atbalstīja sava novada patstāvības 
saglabāšanu. Tiesa, ministrs J. Pūce 
pirms tam atcēla domes pieņemto 
aptaujas nolikumu. “Tagad gata-
vojam dokumentus, lai vērstos 
Satversmes tiesā, apstrīdot šādu 
ministra rīkojumu,” atklāja Ikšķi-
les novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Tāpat Ikšķiles 
deputāti sagatavojuši pārdesmit 
jautājumu, ko mēnesi pirms mi-
nistrijas rīkotās tikšanās ar iece-
rētā Ogres novada visu pašvaldību 
deputātiem jau aizsūtījuši uz Rīgu. 
“Nē, nedomājiet, ka esmu pret re-
formām. Tikai, tās īstenojot, jādo-
mā, kādu pienesumu pārmaiņas 
dos – lai cik skaļi tas skan – visai 
tautai. Par šo reformu arī eksperti 
apgalvo, ka nav īsta pamatojuma. 
Turklāt viss notiek sasteigti. Bet 
tā nedrīkst. Jau tāpat mēs esam 
gana cietuši no dažādiem ātriem 
eksperimentiem.” Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs uzskata, ka 
pašvaldībām, kas attīstās, intensī-
vi strādā, uzspiest šādu reformu 

nav pareizi. “Varbūt ministram 
Pūcem derētu pāris mēnešus pa-
ēnot kādā novada pašvaldībā, lai 
justu, par ko satraucas iedzīvotāji, 
kā strādā domes speciālisti. Pie 
mums katrs var atnākt izstāstīt 
savu problēmu, un mēs meklē-
jam risinājumu. Pašvaldībā durvis 
ir atvērtas, nav kā ministrijās, kur 
apsardze un “šlagbaums” priek-
šā.” Ikšķilietis uzsvēra, ka valdībai 
vairāk jādomā, kā saglabāt mūsu 
nacionālās bagātības, Latvijas sav-
dabību – Alsungas suitus, Latgales 
tradīcijas, laukus… 

To, ka iedzīvotāji tomēr var pa-
nākt daudz, iepriekšējās reformas 
laikā pierādīja suti. Alsungas pa-
gasts toreiz iestājās par atsevišķa 
suitu novada izveidi, tomēr Minis-
tru kabinets apstiprināja dalījumu, 
kurā Jūrkalne tika iekļauta Vents-
pils novadā, bet Alsunga un Gude-
nieki – Kuldīgas novadā. Alsungas 
suiti ar to nesamierinājās. Gan 
pagasta padome, gan iedzīvotāju 
grupa vērsās Satversmes tiesā. 
2009. gada vasarā tieši pašvaldību 
vēlēšanu dienā notika īpaša akcija 
– tika pasludināta neatkarīga suitu 
brīvvalsts. Un iedzīvotājiem izde-
vās politiķus pārliecināt – Saeima 
nolēma Alsungas pagastu atzīt par 
atsevišķu novadu. Pēc VARAM ta-
gad piedāvātā modeļa Alsunga 
iekļautos Kuldīgas novadā. Bied-
rības “Etniskais kultūras centrs 
SUITI” valdes priekšsēdētāja Dace 
Martinova teic, ka katrā reformā 
var atrast gan plusus, gan mīnu-
sus. “Mazam novadam tomēr ir 
grūti attīstīties, sarežģīti piesaistīt 
finansējumu. Esot lielākā veidoju-

mā, tas ir vienkāršāk,” viņa atzīst, 
“nedomāju, ka Kuldīgas novada 
sastāvā mūsu kultūras mantojums 
būs apdraudēts. Savulaik, kad visi 
bijām Kuldīgas rajonā, nekas ne-
pazuda. Tad kāpēc lai tagad būtu 
citādāk?” Tomēr D. Martinova 
spriež, ka suitu gadījumā varbūt 
vajadzētu domāt par kādu īpašu 
autonomiju un valstisku statusu, 
kāds Igaunijā ir setu kopienai. Ja 
šāds risinājums tik ātri rasts ne-
tiks, tad tomēr būtu labāk, ja vi-
sas suitu vēsturiskās teritorijas 
būtu vienā novadā. D. Martinova, 
kura biedrību vada desmito gadu, 
atzīst, ka šajā laikā nav bijis viegli 
īstenot kopīgus projektus, jo nā-
cies sadarboties ar trim pašval-
dībām. “Jā, varam sapulcēt visus 
suitus pie viena galda, bet, tiklīdz 
bija jāplāno konkrētas aktivitātes, 
tā radās sarežģījumi gan ar finan-
sējumu, ko katrs novads varēja 
atļauties, gan informācijas plūs-
mu. Vienā novadā esot, tas būtu 
veiksmīgāk.” 

Aicināta prognozēt, vai VARAM 
iecerētā reforma tiks īstenota, 
D. Martinova pieļauj iespēju, ka 
daļēji. Tomēr ministrijai nāksies 
meklēt arī kompromisus, jo paš-
valdībās netrūkst iebildumu. “Taču 
vairāk būtu jādomā, kā saglabāt 
latvisko kultūrvidi laukos. Tradīci-
jas un dzīvesveids, ar ko tā lepo-
jamies, saistās ne jau ar Rīgu, bet 
laukiem. Tieši tie jāatbalsta.” 

 Visiem neder  
 viena mēraukla 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins uz 

līdzīgu jautājumu par prognozēm 
atbildēja nešauboties: “Zinot Sa-
eimas politisko spektru, reforma 
būs. Viss uz to virzās, ka ministri-
ja savu panāks. Un to putru, ko 
tagad ievārīs, varēs strēbt mūsu 
bērni un mazbērni.” Viņš spriež, 
ka Latvijas pašreizējais novadu 
dalījums nebūt nav pārāk sīks. Ja 
arī tiek plānotas pārmaiņas, tad 
vispirms jādomā par cilvēkiem un 
viņu pamatvajadzībām. “Taču tas 
prasa citu attieksmi un citu poli-
tisko domāšanu,” uzskata līgat-
nietis. Kāpēc tik daudzi aizbrauc 
no Latvijas? Jo šeit netiek apmie-
rinātas viņu pamatvajadzības. Un 
ne vienmēr tas ir mērāms naudā. 
A. Šteins lēš – ja iecerētā reforma 
notiks, iespējams, jau pēc dažiem 
gadiem sāksies nākamais emig-
rācijas vilnis. Cilvēki brauks tur, 
kur būs pieejama dzīves telpa 
un darbs – elementāras eksisten-
ciālas lietas. “Piemēram, Limbaži 
pēc reformas kļūs par lielāka no-
vada centru, būs vajadzīgi speciā-
listi. Taču vai pilsētā ir kur dzīvot? 
Ir īres dzīvokļi? Valstī šajā virzie-
nā vispār nedomā, nav nekādu 
programmu. Kad ministram to 
jautāja, viņš atteica, ka būs jaunie 
novadi un deputāti par to varēs 
rūpēties. Kā?” A. Šteins gan neno-
liedz, ka situācijās, kurās esošie 
novadi nespēj pilnvērtīgi strādāt, 
būtu jādomā par to apvienošanu. 
“Taču kāpēc jāķeras klāt, teiksim, 
Salacgrīvas novadam? Kāpēc jāiz-
ārda tas, kas attīstās, īsteno lielus 
projektus?” 

Tomēr diezin vai var apgalvot, 
ka visas valdošās partijas īsti pie-

krīt VARAM piedāvātajam refor-
mas modelim. Par to, ka tā gluži 
nav, šopavasar varēja pārlieci-
nāties Limbažu novada Skultes 
pagasta iedzīvotāji. Viņu pagasts 
arī pēc reformas paliktu Limbažu 
novadā. Tāds ir ministra J. Pūces 
priekšlikums, ka apvienoti tiek 
veseli novadi, bet esošos pagas-
tus no tiem neatdala. Taču Skultē 
iedzīvotāji tika aicināti uz diskusi-
ju, ko rīkoja Saeimas deputāti no 
Nacionālās apvienības Jānis Dom-
brava un Jānis Eglītis. Viņi skultie-
šiem piedāvāja apsvērt variantu, 
ka Skulte pievienotos Saulkrastu 
novadam, kas saglabātu patstā-
vību. VARAM modelī Saulkrastu 
novadu iecerēts iekļaut Ādažu 
novadā kopā ar Sēju, Carnikavu 
un Garkalni. Sanākušie cilvēki 
bija neizpratnē, kas šo diskusiju 
rīko. Visi 100 deputāti turpmāk 
braukās pa pagastiem ar saviem 
piedāvājumiem? J. Dombrava ne-
slēpa, ka Nacionālās apvienības 
redzējums nesakrīt ar J. Pūces re-
dzējumu, kas nozīmē, ka nemaz 
tik vienots skatījums uz reformu 
valdībā nav.

Atliek vien secināt, ka jopro-
jām reformas sakarā zemūdens 
akmeņu ir daudz. Šobrīd turpinās 
VARAM rīkotās sarunas ar novadu 
deputātiem. Jāgaida arī solītās tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā Latvijā. 
Rudenī paredzēts sagatavot pie-
dāvājumu, ko virzīs izskatīšanai 
valdībā, lai pēc tam likumprojektu 
iesniegtu Saeimā, kur nākamgad 
deputāti teiks galavārdu par iece-
rēto reformu.

Laila Paegle
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Kafejnīca “Divjūriņas” pie 
Kolkasraga darbojas jau 
otro gadu un ir kolcenieku 
Sigitas un Māra Grīnpukalu 
ģimenes lolojums. Tieši uz 
Kolku devāmies noskaidrot, 
kāda ir tālāk no pašvaldī-
bas centra dzīvojoša aktīva 
cilvēka pieredze sadarbībā 
ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālā-
kais ziemeļu punkts, kur esošais 
zemesrags atdala Baltijas jūru no 
Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē, 
tāpēc par apmeklētājiem sūdzē-
ties nevar. Tomēr Kolka atrodas 
40 kilometrus no Dundagas nova-
da centrālās pašvaldības un 80 ki-
lometrus no Talsu novada, kur at-
rodas dažādas valsts iestādes, ko 
uzņēmējiem vajadzības gadījumā 
jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģi-
menei ir Kolkas pagasta pārvalde.

Uz jautājumu, kā radusies 
doma par savas kafejnīcas atvēr-
šanu, Sigita atbild, ka tā bijusi da-
žādu apstākļu sakritība. Pirms trīs 
gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks 
Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, 
kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali 
tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 
13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc 
profesijas esmu pavāre. Pirms tam 
strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, 
mazliet skolā, bet, aizejot bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ 

darbā vairs neatgriezos. Vēlējā-
mies kaut ko paši sev. Nezinu, vai 
viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik ne-
strādātu Norvēģijā, kur ieguvām fi-
nansējumu tam, kas pašlaik mums 
ir. Protams, visu darījām paši: plā-
nojām, cēlām, iekārtojām.” 

Pirms kafejnīcas atvēršanas 
bija daudzas lietas jākārto: jādibi-
na uzņēmums, jāsaņem no valsts 
iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad 
arī vislabāk izjutuši, kāda ir paš-
valdības un citu valsts iestāžu 
darbinieku attieksme un darbs. 
“Risinot dažādus jautājumus paš-
valdībā, par darbinieku attieksmi, 
kompetenci neko sliktu nevaru 
teikt. Kad kārtojām vajadzīgos do-
kumentus, novērtējām arī pagasta 
pārvaldes darbinieku ieteikumus, 
kur kas būtu meklējams, kādus 
jautājumus vispirms vajadzētu ri-
sināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īs-
tenošanai pretī ir atsaucīgi un pre-
timnākoši vietējās varas pārstāvji. 
Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens 
cilvēks to visu aptvert sākumā ne-
maz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā 
ideja arī tagad liek domāt, ka 
spertais solis bijis pareizs, uzņē-
mēja atbild apstiprinoši. Saņem-
tas labas atsauksmes, bet arī tas 
jāsaprot, ka visiem labi nekad 
nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad 
pašiem ir savs uzņēmums, pašval-
dības iestādē nākas ieiet retāk. 
Daudzus dokumentus var aizpildīt 

Pašvaldību reforma – veiksmes stāsts vai jaunas problēmas?

KOMENTĀRS 
Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: 
Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu 

maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta 
pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan 
pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz 
izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu 
bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas 
centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, 
bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir 
iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. 
Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz 
nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un 
reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas 
kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi. 

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir 
vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom 
uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas 
viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!

>> 1.lpp.

Atbalsts noder vienmēr

elektroniski, kas atvieglo darbu 
un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, 
ja nāktos mērot ceļu līdz Dunda-
gai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības 
attīstību Sigitas ģimene vairs par 
darbu svešumā nedomā. Kafejnī-
ca Kolkasragā darbojas tikai aktī-
vajā tūrisma sezonā – no maija līdz 
oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja 
uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jau-
nu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vai-
rāki bērni; viņi apmeklē vietējo 
skolu un interešu izglītības iestādi 
– Kolkas pamatskolu un Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kol-
kas nodaļu. Sigita teic, ka bērni 
novērtē to, ka mācību iestādes 
atrodas tuvu mājām un nav jāmē-
ro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu 
gan Kolkā paliek arvien mazāk. 
Tas redzams ik uz soļa: ir sakār-
toti sporta laukumi un dažādotas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
bet jaunieši šo infrastruktūru va-
saras laikā izmanto maz. Sigita 
domā, ka lietderīgas būtu kādas 
dienas nometnes, kurās bērni va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Uz jautājumu, vai pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas, 
kurā plānots apvienot Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadu, viņas ģimenei un uzņēmu-
mam būtiski kaut kas mainītos, 
skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts 
pakalpojumi pieejami elektro-
niski un centrs dažādām valsts 
iestādēm, kas nepieciešams uz-
ņēmējam, vienmēr bijis Talsos. 
Pēc reformas, iespējams, arī kā-
das no Dundagas novada pašval-
dības struktūrvienībām atrastos 
Talsos, bet mūsdienu iespējas 
jautājumus risināt elektroniski 
situāciju nesarežģī.

Aiga Naudiņa

Kafejnīcas “Divjūriņas” 
Kolkasragā saimniece Sigita 
Grīnpukale atzīst – lai gan 
attālums no Kolkas līdz 
uzņēmējam vajadzīgajām 
valsts iestādēm ir pietiekami 
liels, uzņēmuma darbību tas 
neietekmē. Mūsdienās daudz 
kas ir izdarāms elektroniski.

EDGARA LĀČA FOTO

 Steigā nesataisīt  
 jaunas kļūdas 

Skaļu rezonansi Latvijas mē-
rogā jau izraisījis Ikšķiles novads. 
Dome sarīkoja iedzīvotāju aptau-
ju, lai noskaidrotu, vai viņi vēlas 
saglabāt patstāvīgu novadu, nevis 
iekļautu Ogres novada sastāvā. 
Aptaujā varēja piedalīties tikai 
Ikšķiles novadā dzīvesvietu dek-
larējušie iedzīvotāji. Piedalījās ma-
zāk nekā puse no novadā dekla-
rētajiem, un vairākums no viņiem 
atbalstīja sava novada patstāvības 
saglabāšanu. Tiesa, ministrs J. Pūce 
pirms tam atcēla domes pieņemto 
aptaujas nolikumu. “Tagad gata-
vojam dokumentus, lai vērstos 
Satversmes tiesā, apstrīdot šādu 
ministra rīkojumu,” atklāja Ikšķi-
les novada domes priekšsēdē-
tājs Indulis Trapiņš. Tāpat Ikšķiles 
deputāti sagatavojuši pārdesmit 
jautājumu, ko mēnesi pirms mi-
nistrijas rīkotās tikšanās ar iece-
rētā Ogres novada visu pašvaldību 
deputātiem jau aizsūtījuši uz Rīgu. 
“Nē, nedomājiet, ka esmu pret re-
formām. Tikai, tās īstenojot, jādo-
mā, kādu pienesumu pārmaiņas 
dos – lai cik skaļi tas skan – visai 
tautai. Par šo reformu arī eksperti 
apgalvo, ka nav īsta pamatojuma. 
Turklāt viss notiek sasteigti. Bet 
tā nedrīkst. Jau tāpat mēs esam 
gana cietuši no dažādiem ātriem 
eksperimentiem.” Ikšķiles novada 
domes priekšsēdētājs uzskata, ka 
pašvaldībām, kas attīstās, intensī-
vi strādā, uzspiest šādu reformu 

nav pareizi. “Varbūt ministram 
Pūcem derētu pāris mēnešus pa-
ēnot kādā novada pašvaldībā, lai 
justu, par ko satraucas iedzīvotāji, 
kā strādā domes speciālisti. Pie 
mums katrs var atnākt izstāstīt 
savu problēmu, un mēs meklē-
jam risinājumu. Pašvaldībā durvis 
ir atvērtas, nav kā ministrijās, kur 
apsardze un “šlagbaums” priek-
šā.” Ikšķilietis uzsvēra, ka valdībai 
vairāk jādomā, kā saglabāt mūsu 
nacionālās bagātības, Latvijas sav-
dabību – Alsungas suitus, Latgales 
tradīcijas, laukus… 

To, ka iedzīvotāji tomēr var pa-
nākt daudz, iepriekšējās reformas 
laikā pierādīja suti. Alsungas pa-
gasts toreiz iestājās par atsevišķa 
suitu novada izveidi, tomēr Minis-
tru kabinets apstiprināja dalījumu, 
kurā Jūrkalne tika iekļauta Vents-
pils novadā, bet Alsunga un Gude-
nieki – Kuldīgas novadā. Alsungas 
suiti ar to nesamierinājās. Gan 
pagasta padome, gan iedzīvotāju 
grupa vērsās Satversmes tiesā. 
2009. gada vasarā tieši pašvaldību 
vēlēšanu dienā notika īpaša akcija 
– tika pasludināta neatkarīga suitu 
brīvvalsts. Un iedzīvotājiem izde-
vās politiķus pārliecināt – Saeima 
nolēma Alsungas pagastu atzīt par 
atsevišķu novadu. Pēc VARAM ta-
gad piedāvātā modeļa Alsunga 
iekļautos Kuldīgas novadā. Bied-
rības “Etniskais kultūras centrs 
SUITI” valdes priekšsēdētāja Dace 
Martinova teic, ka katrā reformā 
var atrast gan plusus, gan mīnu-
sus. “Mazam novadam tomēr ir 
grūti attīstīties, sarežģīti piesaistīt 
finansējumu. Esot lielākā veidoju-

mā, tas ir vienkāršāk,” viņa atzīst, 
“nedomāju, ka Kuldīgas novada 
sastāvā mūsu kultūras mantojums 
būs apdraudēts. Savulaik, kad visi 
bijām Kuldīgas rajonā, nekas ne-
pazuda. Tad kāpēc lai tagad būtu 
citādāk?” Tomēr D. Martinova 
spriež, ka suitu gadījumā varbūt 
vajadzētu domāt par kādu īpašu 
autonomiju un valstisku statusu, 
kāds Igaunijā ir setu kopienai. Ja 
šāds risinājums tik ātri rasts ne-
tiks, tad tomēr būtu labāk, ja vi-
sas suitu vēsturiskās teritorijas 
būtu vienā novadā. D. Martinova, 
kura biedrību vada desmito gadu, 
atzīst, ka šajā laikā nav bijis viegli 
īstenot kopīgus projektus, jo nā-
cies sadarboties ar trim pašval-
dībām. “Jā, varam sapulcēt visus 
suitus pie viena galda, bet, tiklīdz 
bija jāplāno konkrētas aktivitātes, 
tā radās sarežģījumi gan ar finan-
sējumu, ko katrs novads varēja 
atļauties, gan informācijas plūs-
mu. Vienā novadā esot, tas būtu 
veiksmīgāk.” 

Aicināta prognozēt, vai VARAM 
iecerētā reforma tiks īstenota, 
D. Martinova pieļauj iespēju, ka 
daļēji. Tomēr ministrijai nāksies 
meklēt arī kompromisus, jo paš-
valdībās netrūkst iebildumu. “Taču 
vairāk būtu jādomā, kā saglabāt 
latvisko kultūrvidi laukos. Tradīci-
jas un dzīvesveids, ar ko tā lepo-
jamies, saistās ne jau ar Rīgu, bet 
laukiem. Tieši tie jāatbalsta.” 

 Visiem neder  
 viena mēraukla 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins uz 

līdzīgu jautājumu par prognozēm 
atbildēja nešauboties: “Zinot Sa-
eimas politisko spektru, reforma 
būs. Viss uz to virzās, ka ministri-
ja savu panāks. Un to putru, ko 
tagad ievārīs, varēs strēbt mūsu 
bērni un mazbērni.” Viņš spriež, 
ka Latvijas pašreizējais novadu 
dalījums nebūt nav pārāk sīks. Ja 
arī tiek plānotas pārmaiņas, tad 
vispirms jādomā par cilvēkiem un 
viņu pamatvajadzībām. “Taču tas 
prasa citu attieksmi un citu poli-
tisko domāšanu,” uzskata līgat-
nietis. Kāpēc tik daudzi aizbrauc 
no Latvijas? Jo šeit netiek apmie-
rinātas viņu pamatvajadzības. Un 
ne vienmēr tas ir mērāms naudā. 
A. Šteins lēš – ja iecerētā reforma 
notiks, iespējams, jau pēc dažiem 
gadiem sāksies nākamais emig-
rācijas vilnis. Cilvēki brauks tur, 
kur būs pieejama dzīves telpa 
un darbs – elementāras eksisten-
ciālas lietas. “Piemēram, Limbaži 
pēc reformas kļūs par lielāka no-
vada centru, būs vajadzīgi speciā-
listi. Taču vai pilsētā ir kur dzīvot? 
Ir īres dzīvokļi? Valstī šajā virzie-
nā vispār nedomā, nav nekādu 
programmu. Kad ministram to 
jautāja, viņš atteica, ka būs jaunie 
novadi un deputāti par to varēs 
rūpēties. Kā?” A. Šteins gan neno-
liedz, ka situācijās, kurās esošie 
novadi nespēj pilnvērtīgi strādāt, 
būtu jādomā par to apvienošanu. 
“Taču kāpēc jāķeras klāt, teiksim, 
Salacgrīvas novadam? Kāpēc jāiz-
ārda tas, kas attīstās, īsteno lielus 
projektus?” 

Tomēr diezin vai var apgalvot, 
ka visas valdošās partijas īsti pie-

krīt VARAM piedāvātajam refor-
mas modelim. Par to, ka tā gluži 
nav, šopavasar varēja pārlieci-
nāties Limbažu novada Skultes 
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priekšlikums, ka apvienoti tiek 
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iedzīvotāji tika aicināti uz diskusi-
ju, ko rīkoja Saeimas deputāti no 
Nacionālās apvienības Jānis Dom-
brava un Jānis Eglītis. Viņi skultie-
šiem piedāvāja apsvērt variantu, 
ka Skulte pievienotos Saulkrastu 
novadam, kas saglabātu patstā-
vību. VARAM modelī Saulkrastu 
novadu iecerēts iekļaut Ādažu 
novadā kopā ar Sēju, Carnikavu 
un Garkalni. Sanākušie cilvēki 
bija neizpratnē, kas šo diskusiju 
rīko. Visi 100 deputāti turpmāk 
braukās pa pagastiem ar saviem 
piedāvājumiem? J. Dombrava ne-
slēpa, ka Nacionālās apvienības 
redzējums nesakrīt ar J. Pūces re-
dzējumu, kas nozīmē, ka nemaz 
tik vienots skatījums uz reformu 
valdībā nav.

Atliek vien secināt, ka jopro-
jām reformas sakarā zemūdens 
akmeņu ir daudz. Šobrīd turpinās 
VARAM rīkotās sarunas ar novadu 
deputātiem. Jāgaida arī solītās tik-
šanās ar iedzīvotājiem visā Latvijā. 
Rudenī paredzēts sagatavot pie-
dāvājumu, ko virzīs izskatīšanai 
valdībā, lai pēc tam likumprojektu 
iesniegtu Saeimā, kur nākamgad 
deputāti teiks galavārdu par iece-
rēto reformu.
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ģimenes lolojums. Tieši uz 
Kolku devāmies noskaidrot, 
kāda ir tālāk no pašvaldī-
bas centra dzīvojoša aktīva 
cilvēka pieredze sadarbībā 
ar pašvaldību.

Kolkasrags ir Kurzemes tālā-
kais ziemeļu punkts, kur esošais 
zemesrags atdala Baltijas jūru no 
Rīgas jūras līča. Tas atpazīstams ne 
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tāpēc par apmeklētājiem sūdzē-
ties nevar. Tomēr Kolka atrodas 
40 kilometrus no Dundagas nova-
da centrālās pašvaldības un 80 ki-
lometrus no Talsu novada, kur at-
rodas dažādas valsts iestādes, ko 
uzņēmējiem vajadzības gadījumā 
jāapmeklē. Tuvākā Grīnpukalu ģi-
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Uz jautājumu, kā radusies 
doma par savas kafejnīcas atvēr-
šanu, Sigita atbild, ka tā bijusi da-
žādu apstākļu sakritība. Pirms trīs 
gadiem SIA “Kolkasrags” saimnieks 
Jānis Dambītis piedāvājis šeit vietu, 
kur atvērt kafejnīcu, un Grīnpukali 
tam bijuši gatavi. Sigita stāsta: “Es 
13 gadus stāvu pie plīts, jo pēc 
profesijas esmu pavāre. Pirms tam 
strādāju vietējā kafejnīcā “Zītari”, 
mazliet skolā, bet, aizejot bērna 
kopšanas atvaļinājumā, atpakaļ 

darbā vairs neatgriezos. Vēlējā-
mies kaut ko paši sev. Nezinu, vai 
viss būtu izdevies, ja vīrs tolaik ne-
strādātu Norvēģijā, kur ieguvām fi-
nansējumu tam, kas pašlaik mums 
ir. Protams, visu darījām paši: plā-
nojām, cēlām, iekārtojām.” 

Pirms kafejnīcas atvēršanas 
bija daudzas lietas jākārto: jādibi-
na uzņēmums, jāsaņem no valsts 
iestādēm vajadzīgās atļaujas. Tad 
arī vislabāk izjutuši, kāda ir paš-
valdības un citu valsts iestāžu 
darbinieku attieksme un darbs. 
“Risinot dažādus jautājumus paš-
valdībā, par darbinieku attieksmi, 
kompetenci neko sliktu nevaru 
teikt. Kad kārtojām vajadzīgos do-
kumentus, novērtējām arī pagasta 
pārvaldes darbinieku ieteikumus, 
kur kas būtu meklējams, kādus 
jautājumus vispirms vajadzētu ri-
sināt. Tas bija svarīgi, ka idejas īs-
tenošanai pretī ir atsaucīgi un pre-
timnākoši vietējās varas pārstāvji. 
Ir tik daudz lietu jāzina, ka viens 
cilvēks to visu aptvert sākumā ne-
maz nevar,” uzskata uzņēmēja.

Uz jautājumu, vai īstenotā 
ideja arī tagad liek domāt, ka 
spertais solis bijis pareizs, uzņē-
mēja atbild apstiprinoši. Saņem-
tas labas atsauksmes, bet arī tas 
jāsaprot, ka visiem labi nekad 
nebūsim, viņa atzīst. Tagad, kad 
pašiem ir savs uzņēmums, pašval-
dības iestādē nākas ieiet retāk. 
Daudzus dokumentus var aizpildīt 

Pašvaldību reforma – veiksmes stāsts vai jaunas problēmas?

KOMENTĀRS 
Aldis Pinkens, Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs: 
Mums pagasta pārvaldē ir kase, ko iedzīvotāji izmanto dažādu 

maksājumu veikšanai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksai. Arī pašvaldības darbinieki izņem algu un avansu. Pagasta 
pārvaldē var deklarēt dzīvesvietu, saņemt dažādas izziņas, lai gan 
pieprasījums pēc tām ir samazinājies. Piemēram, agrāk daudz 
izziņu prasīja mācību iestādes. Tagad valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informāciju no datu 
bāzēm. Pagasta pārvaldē konkrētos laikos pieņem arī Dundagas 
centrālās administrācijas speciālisti no Pašvaldības policijas, 
bāriņtiesas, Sociālā dienesta. Vienu reizi mēnesī zvejniekiem pārvaldē ir 
iespēja nokārtot nepieciešamās lietas, lai nebūtu jābrauc uz Dundagu. 
Uzņēmējiem izsniedzam atļaujas ielu tirdzniecībā.

Ja ikdienā cilvēks ir apmierināts, viņam pašvaldībā neko daudz 
nevajag. Savukārt uzņēmējiem pašvaldība var palīdzēt, viņus izceļot un 
reklamējot rīkotajos pasākumos. Spilgts piemērs tam šogad bija Mājas 
kafejnīcu dienas Dundagas novadā, arī citi pasākumi. 

Skatoties uz Māri un Sigitu, viņu divu gadu veikumu, saproti, ka ir 
vērts palīdzēt, jo ir attīstīta uzņēmējdarbība, viņi vairs nebrauc prom 
uz ārzemēm. Ja uzņēmējam ir ideja, palīdzīga roka no pašvaldības, tas 
viss iet kopā un veiksmīgi attīstās!

>> 1.lpp.

Atbalsts noder vienmēr

elektroniski, kas atvieglo darbu 
un ietaupa laiku; grūtāk būtu tad, 
ja nāktos mērot ceļu līdz Dunda-
gai vai Talsiem.

Līdz ar savas uzņēmējdarbības 
attīstību Sigitas ģimene vairs par 
darbu svešumā nedomā. Kafejnī-
ca Kolkasragā darbojas tikai aktī-
vajā tūrisma sezonā – no maija līdz 
oktobrim –, tāpēc ziemā ir iespēja 
uzkrāt spēkus, lai pavasarī ar jau-
nu sparu atkal mestos darbos.

Grīnpukalu ģimenē aug vai-
rāki bērni; viņi apmeklē vietējo 
skolu un interešu izglītības iestādi 
– Kolkas pamatskolu un Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas Kol-
kas nodaļu. Sigita teic, ka bērni 
novērtē to, ka mācību iestādes 
atrodas tuvu mājām un nav jāmē-
ro garš ceļš uz citu novadu. Bērnu 
gan Kolkā paliek arvien mazāk. 
Tas redzams ik uz soļa: ir sakār-
toti sporta laukumi un dažādotas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
bet jaunieši šo infrastruktūru va-
saras laikā izmanto maz. Sigita 
domā, ka lietderīgas būtu kādas 
dienas nometnes, kurās bērni va-
rētu saturīgi pavadīt brīvo laiku. 

Uz jautājumu, vai pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas, 
kurā plānots apvienot Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vadu, viņas ģimenei un uzņēmu-
mam būtiski kaut kas mainītos, 
skan atbilde: “Nē!” Daudzi valsts 
pakalpojumi pieejami elektro-
niski un centrs dažādām valsts 
iestādēm, kas nepieciešams uz-
ņēmējam, vienmēr bijis Talsos. 
Pēc reformas, iespējams, arī kā-
das no Dundagas novada pašval-
dības struktūrvienībām atrastos 
Talsos, bet mūsdienu iespējas 
jautājumus risināt elektroniski 
situāciju nesarežģī.

Aiga Naudiņa

Kafejnīcas “Divjūriņas” 
Kolkasragā saimniece Sigita 
Grīnpukale atzīst – lai gan 
attālums no Kolkas līdz 
uzņēmējam vajadzīgajām 
valsts iestādēm ir pietiekami 
liels, uzņēmuma darbību tas 
neietekmē. Mūsdienās daudz 
kas ir izdarāms elektroniski.

EDGARA LĀČA FOTO

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Pielikuma redaktors: Ints Grasis, t. 63422366, ints@kurzemes-vards.lv.
Par pielikuma “NOVADI ROK DZIĻĀK” saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds” un
projekta partneri: SIA “Jaunais kurzemnieks”, SIA “Cēsu Druva”, SIA “Imanta info”, 
SIA “Izdevniecība Auseklis”, SIA “Saldus Zeme II”, SIA “Laikraksts Stars”, 
SIA “Talsu Vēstis”, SIA “Firma Zemgale”, SIA “TV Kurzeme” un SIA “Novadu Ziņas”.

Publikācijas sagatavojuši reģionālo izdevniecību 
žurnālisti un fotogrāfi.
Izplatīts kā laikraksta “Auseklis” bezmaksas pielikums.
Iespiests SIA “Latgales druka” tipogrāfijā 
Rēzeknē, Baznīcas ielā 28.
Tirāža – 3584 eksemplāri.

Kad aizbrauks pēdējais autobuss?
Sabiedriskā transporta nozarē izaicinājumu joprojām netrūkst
Šogad	prezentētās	sabiedriskā	
transporta	nākotnes	koncepcijas	
mērķis	ir	pārsēdināt	iedzīvotājus	no	
privātā	automobiļa	uz	konkurētspējīgu,	
kvalitatīvu,	pieejamu,	ērtu	un	drošu	
sabiedrisko	transportu,	informē	
Autotransporta	direkcijas	(ATD)	valdes	
priekšsēdētājs	Kristiāns	Godiņš.	
Mēģinājām	skaidrot,	cik	tālu	no	šī	mērķa	
esam	patiesībā.

Lai vismaz nav sliktāk
 “No 2021. gada visiem Latvijas iedzī-
votājiem būs nodrošināti vienlīdz augstas 
kvalitātes pakalpojumi, vienlaikus sama-
zinot valsts finansējumu un neuzņemoties 
pilnīgi visus finansiālos riskus uz valsts 
pleciem, kā tas bijis līdz šim. Līdz ar valsts 
dotētā sabiedriskā transporta pakalpo-
jumu uzlabošanos paredzēts ieviest arī 
komerciālos maršrutus, kuros visi izde-
vumi būs konkrētā uzņēmuma pašrisks. 
Tāpat jauninājums, kas ietverts konkur-
sa nolikumā, ir bezmaksas sabiedriskā 
transporta pakalpojums mazapdzīvotos 
lauku reģionos, lai motivētu iedzīvotājus 
izmantot sabiedrisko transportu,” sola  
K. Godiņš un stāsta, ka ATD nupat izslu-
dinājusi konkursu par sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu nodrošināšanu reģio-
nālajā autobusu maršrutu tīklā periodā 
no 2021. līdz 2030. gadam. Pretendenti 
piedāvājumu var iesniegt līdz 9. septem-
brim.
 Vidzemes plānošanas reģiona pār-
stāvji gan pirms konkursa izsludināšanas 
izteicās, ka tā nosacījumi nekādā mērā 
nav vērsti uz sabiedriskā transporta pa-
kalpojuma pieejamības uzlabošanu vai 
saglabāšanu esošajā līmenī. Salīdzinot 
jaunos sarakstus ar pašreizējiem, viņi 
secinājuši, ka Vidzemē maršrutu tīkls sa-
mazināsies par vismaz 150 reisiem, vietā 
neatstājot nekādu alternatīvu. ATD gan 
iebilda, ka nav skaidrs, pēc kāda prin-
cipa saskaitīts šāds reisu samazinājums, 
taču reģiona pārstāvji savas domas ne- 
maina. 
 Savukārt Kurzemes plānošanas reģi-
ona Sabiedriskā transporta nodaļas vadī-
tāja Vaira Brūdere pastāsta, ka maršruti 
regulāri tiek izvērtēti, mainīti un pielāgoti 
iedzīvotājiem: “Neviens maršruts nav ie-
kalts akmenī, bet, ja kaut ko mainām, 
svarīgi, lai situācija nepasliktinātos. Prio-
ritārais nosacījums, lai no katra pagasta 
centra uz bijušo rajona centru transports 
kursētu no rīta un vakarā piecas dienas 
nedēļā. Ja ir braucēji arī sestdienās, au-
tobusi kursē, bet braukšanu svētdienās 
gan ļoti rūpīgi izvērtējam. Var jau teikt, 
ka viens pasažieris ir maz, divi – daudz, 
bet, ja redzam, ka nav pat šo divu, mek-
lējam citus risinājumus, jo saprotam, ka 
valstij naudas ir tik, cik ir.” Bijuši iebildu-
mi par dažiem tālsatiksmes maršrutiem, 
bet izdevies iepirkumā veikt izmaiņas, un 
Kurzemes plānošanas reģions nobalsojis 
par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nodrošināšanas konkursa dokumentā-
ciju. Pēc V. Brūderes teiktā, šobrīd gan 
iepirkumā ir viens nezināmais, proti, kā 

sabiedriskā transporta pārvadājumus ie-
tekmēs reģionālā reforma.  

Transports pēc 
pieprasījuma
 Pašlaik valstī tiek piedāvāti divi at-
šķirīgi risinājumi iecerei “transports pēc 
pieprasījuma”. ATD no 1. augusta šādu ie-
spēju piedāvā divos maršrutos. Rucavā un 
Bukaišos autobuss konkrētu posmu mar-
šrutā brauks tikai tad, ja pasažieris būs 
iegādājies biļeti vai iepriekš pieteicis pār-
vadājumu.
 Pēc citāda principa transports pēc 
pieprasījuma darbosies Mazsalacas un 
Alūksnes novadā. Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētā projekta 
 “MAMBA” vadītāja Līga Puriņa-Pūrīte stās-
ta, ka Mazsalacas novadā cilvēki, piesa-
koties diennakti pirms brauciena, varēs 
izmantot sabiedriskā transporta pakal-
pojumus katru dienu, bet Alūksnes no-
vadā pārvadājumus organizēs konkrētās 
dienās. “Mazsalacā iedzīvotājiem būs ie-
spēja saņemt pakalpojumu visā novada 
teritorijā – vietās un laikos, kad tas ne-
pieciešams, ja vien tur jau nekursē kāds 
sabiedriskais transports. Negribam, lai 
mūsu projekts dublē esošos maršrutus un 
reisus, nevaram kropļot tirgu,” skaidro 
L. Puriņa-Pūrīte. Savukārt Alūksnes novadā 
projekts tiks ieviests vietās, kur sabiedris-
kais transports vispār nekursē un nekad 
nav kursējis. Pasažieriem šie braucieni 
būs bez maksas. “Sākotnēji bija doma, ka 
maksa par braucienu būs līdzvērtīga sa-
biedriskā transporta biļetes cenai, taču 
pēc ilgstošām konsultācijām – tā kā šis ir 
Eiropas finansējums 100 tūkstošu eiro ap-
mērā un mēs nedrīkstam gūt peļņu – tika 
nolemts, ka iedzīvotāji, kuri šo pakalpoju-
mu izmantos, varēs braukt bez maksas,” 
stāsta L. Puriņa-Pūrīte.
 Sabiedriskā transporta eksperiments 
ilgs līdz nākamā gada 30. septembrim, ja 
vien interese nebūs tik liela, ka finansē-
jums beigsies ātrāk. Tikmēr tiks monitorē-
ta pasažieru plūsma un interese par pa-
kalpojumu, lai sniegtu rekomentācijas, kā 
pašvaldībām rīkoties turpmāk.

Būs maršruti ar “nulles 
biļetēm”
 Sabiedriskā transporta nākotnes kon-
cepcijā noteikts, ka no 2021. gada Latvi-
jā tiks ieviests bezmaksas sabiedriskais 
transports vietās, kur apdzīvotības blīvums 
ir mazāks par četriem iedzīvotājiem uz 
kvadrātkilometru, un maršrutos, kur valsts 
no savas puses sedz vairāk nekā 85% visu 
izmaksu un kur pasažieru skaits reisā ir 
vidēji 2,5 braucēji. Šobrīd šiem kritērijiem 
atbilst 18 maršruti, visvairāk Latgales reģi-
onā – septiņi.  Vidzemes reģionā tādi ir pie-
ci, Zemgales plānošanas reģionā – četri, bet 
Kurzemes reģionā plānoti divi šādi maršru-
ti. K. Godiņš skaidro: “Divus gadus pēc bez-
maksas sabiedriskā transporta ieviešanas 
rūpīgi sekosim pasažieru skaita izmaiņām. 
Veiksim uzskaiti, pasažieriem izsniedzot 
nulles vērtības biļetes. Ja pieprasījums pēc 
pārvadājuma pakalpojumiem attiecīgajā 
maršrutā palielināsies, tiks vērtēta iespēja 
atkal no pasažieriem iekasēt braukšanas 
maksu. Savukārt, ja pieprasījums samazi-
nāsies vēl vairāk, maršrutu varētu arī slēgt. 
Te gan jāatceras, ka no 2021. gada reģionā-
lais maršrutu tīkls nebūs tāds, kāds ir šo-
brīd. Turklāt, ņemot vērā iedzīvotāju skai-
ta samazināšanās tendenci reģionos, līdz 
2030. gadam šo bezmaksas maršrutu skaits 
varētu vēl palielināties.” 

Paralēli dzelzceļam būs 
citi noteikumi
 Dzelzceļš koncepcijā iezīmēts kā sa-
biedriskā transporta sistēmas mugur-
kauls, tāpēc parādījies būtisks jaunums –  
autobusu maršrutos, kas pasažierus ved 
paralēli dzelzceļa maršrutiem, tiks ieviesti 
uz komerciāliem principiem balstīti pār-
vadājumi. Valsts nenoteiks biļetes cenu, 
kursēšanas grafiku, kā arī nesegs zaudē-
jumus, ja pārvadātājam tādi radīsies. Plā-
nots, ka sākotnēji būs astoņi komerciālie 
maršruti – no Rīgas uz Jaunķemeriem, Slo-
ku, Olaini, Jelgavu, Siguldu, Salaspili, Ogri 
un Daugavpili, bet šo maršrutu skaits va-
rētu arī palielināties.
 ATD vadītājs stāsta: “Plānots, ka atse-

No vienas puses, valsts cenšas panākt sabiedriskā transporta pakalpojuma kvalitātes 
celšanos, no otras puses, tai nākas atzīt, ka cilvēku laukos nevar atstāt pavisam bez 
iespējas tikt uz novada centru vai tuvāko pilsētu
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višķs konkurss par pasažieru pārvadāju-
mu nodrošināšanu komerciālajos maršru-
tos netiks rīkots, bet pārvadātājiem, kuri 
vēlēsies sniegt šo pakalpojumu, tas būs 
jāsaskaņo ar Autotransporta direkciju. Tā-
pat autobusiem, kuri brauks šajos maršru-
tos, būs jāatbilst tādām pašām prasībām, 
kādas tiks nodrošinātas valsts dotētajā 
segmentā.”
 Te gan rodas jautājums, vai esošās 
konkurences apstākļos pārvadātāji būs 
gatavi riskēt, ja maršrutā ir laba vilciena 
satiksme un tajā jau kursē cits, dotēto 
maršrutu transports. Pārvadātājs baidīsies 
celt biļetes cenu. Vai tas nenovedīs pie tā, 
ka neviens negribēs veikt šos komerc-
maršrutus un tukšo nišu ieņems nelegālie 
pārvadātāji, kas vedīs pasažierus, neie-
vērojot nekādas prasības par autobusu 
vecumu, aprīkojumu? “Esam pārliecināti, 
ka pārvadātājiem būs interese nodroši-
nāt pasažieru pārvadājumus komerciāla-
jos maršrutos. Turklāt atsevišķi uzņēmumi 
to jau ir apstiprinājuši. Šajos maršrutos 
ir pietiekami liela pasažieru plūsma un 
pieprasījums pēc pārvadājumiem, lai uz-
ņēmumam būtu interese sniegt sabiedris-
kā transporta pakalpojumus. Ja kādā no 
maršrutiem nebūs neviena pretendenta, 
kurš tajā gribētu veikt pasažieru pārvadā-
jumus, konkrētais maršruts tiks iekļauts 
valsts dotētajā maršrutu tīklā. Tādējādi 
iedzīvotājiem jebkurā gadījumā tiks no-
drošināti sabiedriskā transporta pakalpo-
jumi,” skaidro K. Godiņš.

Jānis Gabrāns

l Šā gada pirmajā pusgadā reģionālo 
maršrutu autobusos pārvadāti vairāk 
nekā 14,6 miljoni pasažieru, kas ir 
par 1% vairāk, salīdzinot ar analogu 
periodu pērn. To skaits palielinājies 
visos reģionos, izņemot Latgali. 
Vidzemē +0,8%, Zemgalē +0,4%, 
Kurzemē +0,4%, Rīgas reģionā +0,2%, 
Latgalē –5,5%.
l Maršrutu tīkla garums nedaudz 
samazinājies, sasniedzot nepilnus  
39 miljonus kilometru.
l Sabiedriskā transporta pakalpojumi 
reģionālajos maršrutos tiek nodrošināti 
ar 1175 autobusiem, kas ir par 2% 
mazāk nekā pērn. Autobusu parka 
vidējais vecums uzlabojas ar katru 
gadu: 2016. gadā tas bija 12,3 gadi, 
2017. gadā – 11,8 gadi, 2018. gadā – 
10,8 gadi, bet šogad – 10,45 gadi.
l Autobusu nobraukums šā gada 
pirmajā pusē samazinājies par 1% un ir  
nepilni 39 miljoni kilometru. Savukārt 
maršrutu un reisu skaits palicis gandrīz 
nemainīgs – attiecīgi 1060 un 7545.
l Katru gadu izmaiņas tiek veiktas ap-
tuveni 25% maršrutu, lai pielāgotu tos 
iedzīvotāju paradumiem un vajadzībām. 
2019. gada pirmajā pusgadā atklāts 
viens jauns maršruts un 560 reisi, 
slēgts viens maršruts un 642 reisi, cita 
veida izmaiņas veiktas 749 maršrutos. 
Tāpat šogad 51 maršrutā tika samazi-
nāts reisu izpildes laiks, lai pasažieriem 
ceļā būtu jāpavada mazāk laika.
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