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 Pašvaldību vēlēšanas gaidot

Pielikuma redaktore Laila PAEGLE, sagatavoja Laila PAEGLE un Aiga VENDELIŅA-ĒĶE.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par «Pārmaiņas tuvplānā» saturu atbild projekta īstenotājs SIA «Izdevniecība Auseklis».

Tirāža – 3550 eksemplāru.

Tagad lemšana vēlētāju rokās
  Nedaudz nenopietni aicinājām visus prog-
nozēt, cik vietu katra liste iegūs pie domes 
galda. NA cer uz četrām +…, bet JV un Sa-
skaņa – uz trim +. VP pārstāvis sacīja, ka de-
rētu astoņas +. A. Zagor ska konkrētu skaitli 
nesauca. – Lai cik būsim, strādāsim ar atde-
vi. Arī D. Straubergs minēšanā neiesaistījās:  
– Kā bijušais airētājs atbildēšu ar sportisku 
līdzību. Tikai tad, kad laivas purns būs pāri 
finiša līnijai, skatīsimies, kas palicis aiz mums 
un kuri ir mums priekšā. M. Beļaunieks pa-
smēja, ka kolēģi jau visas 15 vietas aizņēmu-
ši. – Atturēšos prognozēt, taču skaidrs – lai 
darbs būtu produktīvs, vajag vismaz astoņas 
vietas, vēl labāk, ja desmit. D. Zemmers at-

bildēja ar joku. Dienā, kad visi lozēja kārtas 
numurus sarakstiem, viņš M. Beļauniekam, 
kuram krita septītnieks, teicis, ka viņiem būs 
arī tik vietu. Un pats izvilka astotnieku… 
  Atbilstoši likumam deputātu skaits atka-
rīgs no reģistrēto iedzīvotāju skaita vēlēšanu 
izsludināšanas dienā. Tobrīd pietrūka 45 cil-
vēku, lai mēs tiktu nevis pie 15, bet 19 depu-
tātiem. Tas ir labi vai slikti? Skaidrs, ka kom-

paktākai domei ir vieglāk strādāt, taču lielāks 
deputātu skaits nozīmētu arī lielāku demokrā-
tisko pārstāvniecību. 
  Sarunu noslēdzot, I. Žūriņa-Davidčuka vē-
lēja: – Lai visiem labs starts un arī pēc 5. jū-
nija tiekamies tikpat draudzīgi. Tad uzlokām 
piedurknes un – uz priekšu! Taču mēs vēlē-
sim, lai politiķiem izdodas īstenot solījumus. 
Bet vispirms savu vārdu sacīs vēlētāji.

Sarakstu veidošanā šoreiz 
svarīgs arī teritorijas 
pārklājums
  Sarunu uzsākot, deputātu kandidātiem jau-
tājām, cik viegli vai grūti bija veidot sarak-
stus, ņemot vērā, ka vēlētāji šoreiz būs no trim 
iepriekš patstāvīgiem novadiem. Tātad kandi-
dātu zināmība vienā vai otrā teritorijā var būt 
krietni atšķirīga. NA pie saraksta veidošanas 
ķērušies jau pirms pusotra gada, līdz ar to plā-
nošanai un kandidātu atlasei laika bijis gana. 
Saraksta līderis A. Ozols atzina, ka raudzīju-
šies gan uz teritoriālo pārklājumu, gan vieno-
tām interesēm kandidātu vidū. 
  Vairāku partiju pārstāvji gan neslēpa, ka 
tas ir bijis izaicinājums – atrast spēcīgus, kan-
didēt gatavus cilvēkus visos novados. It īpaši 
tiem politiskajiem spēkiem, kas pirms tam 
tajos nav bijuši pārstāvēti. Šo vēlēšanu jaun-
pienācējam – Saskaņai – nav izdevies aizpil-
dīt visas 18 kandidātu vietas, sarakstā lasāms 
11 vārdu. J. Salzemnieks stāstīja, ka dažādu 
iemeslu dēļ (darba devēja iebildumi vai aizka-
vējusies atgriešanās no ārzemēm) izpalikuši 
vairāki iecerētie kandidāti. Visgrūtāk gājis ar 
alojiešu piesaisti, tāpēc šajā sarakstā pārsvarā 
pārstāvēti Limbažu un Salacgrīvas puses ie-
dzīvotāji.
  I. Žūriņa-Davidčuka stāstīja, ka kandidā-
tus no Alojas un Limbažu novadiem piesaistīt 
nav bijis grūti, sarežģītāk gājis ar Salacgrīvu, 
kur iepriekš JV nav startējusi. Tāpat arī JKP, 
kam pagājušās – 2017. gada – pašvaldību 
vēlēšanas bija pirmās pēc partijas izveides. 
Toreiz partija mūspusē startēja tikai Limbažu 
novadā. M. Beļaunieks atzina, ka savā ziņā 
kandidātu saraksta veidošanu atvieglojis JKP 
valdes noteikums – tajā iekļaujami tikai par-
tijas biedri. Biedru vidū kandidātus vispirms 
meklējusi arī partijas KPV LV Limbažu no-
daļa. A. Zagorska pauda, ka Alojā partija bija 
pārstāvēta arī iepriekš, sarežģītāk gājis ar sa-
lacgrīviešu piesaisti. VP pārstāvis A. Babrāns 
stāstīja, ka, meklējot deputātu kandidātus, 
svarīgi bijis, lai viņi būtu iespējami pazīsta-

mi plašākam potenciālo vēlētāju lokam, tāpat 
gatavība strādāt ievēlēšanas gadījumā. Kārtas 
numuri sarakstā dalīti pēc brīvprātības princi-
pa, par pirmo trijnieku šaubu nav bijis, tāpat 
arī tradicionāls ir saraksta pēdējais kandidāts, 
kurš jau iepriekš startējis ar 18. numuru, tur-
klāt, kā zināms, veiksmīgi. Arī M. Beļaunieks 
piebilda, ka kārtas numuriem lielas nozīmes 
nav, ja kandidāts spēcīgs – darbos sevi parādī-
jis jau iepriekš un arī pirmsvēlēšanu laikā par 
sevi atgādina –, ikviens var izvirzīties līderos. 
  LRA, sarakstu veidojot, bijušas cits grū-
tības. D. Straubergs stāstīja, ka visus, kuri 
bijuši gatavi startēt vēlēšanās, nav varējuši 
iekļaut, jo noteikuši kandidātu skaitu no katra 
novada, vadoties pēc tā apdzīvotības. Līdz ar 
to šajā sarakstā ir trīs Alojas, seši Salac grīvas 
un deviņi Limbažu novada iedzīvotāji. Lī-
dzīgi cipari – četri, pieci un deviņi – ir ZZS, 
kas arī raudzījušies, lai sadalījums kandidātu 
vidū ir proporcionāls viņu pārstāvēto novadu 
iedzīvotāju skaitam. Tāpat D. Zemmers uz-
svēra, ka sarakstā iekļāvuši cilvēkus, kuri labi 
pārzina dažādas jomas. 
  Jāpiebilst, ka vairākos sarakstos kandidātu 
vidū ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošā 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, 
kā arī Valsts policijas darbinieki. Ievēlēšanas 
gadījumā viņiem nāksies izvēlēties – kļūt par 
deputātiem vai nolikt mandātu par labu kā-
dam citam no savas partijas, jo šādu kārtību 
diktē likums. Līdzīga situācija ir ar pagastu 
pārvalžu vadītājiem, kuri nevar vienlaikus 
būt arī deputāti. NA saraksta līderis A. Ozols 
atzina, ka tas ir bijis viens no kandidātu sie-
tiem jeb atlases kritērijiem, jo iekļauti tikai tie, 
kuri ievēlēšanas gadījumā ir gatavi kļūt par 
deputātiem. Vairākiem sarakstos esošajiem 
ugunsdzēsējiem un policistiem tuvojas izdie-
nas pensija, tomēr kopumā sarunas dalībnieki 
atzina – ja šos cilvēkus ievēlēs, viņi paši varēs 
izlemt, kā rīkoties. 

Visas programmas brīnišķīgas, atliek tikai īstenot
  Pirms šīs tikšanās izlasījām visu parti-
ju priekšvēlēšanu programmas. Iesakām to 
izdarīt arī jums! Lasot solījumus, protams, 
visu laiku rodas jautājums – kā to izdosies 
panākt? Un vēl mulsināja vairākās ierakstītā 
apņemšanās strādāt godprātīgi, profesionāli, 
atbildīgi… Tas taču pašsaprotami! Vai tiešām 
jāuzsver, ka politiķi nestrādās bezatbildīgi un 
slikti? 
  Katras partijas pārstāvim vairāk jautājām 
par dažiem punktiem, kas īpaši iekrita acīs. 
NA sola nodrošināt brīvpusdienas visiem 
skolēniem līdz 12. klasei (šobrīd tā ir vienī-
gi Alojas novadā), sniegt 200 eiro atbalstu 
sociālās aprūpes centros mītošajiem novada 
iedzīvotājiem, tāpat ir vēl vairākas ieceres 
sociālā atbalsta jomā, kas varētu prasīt daudz 
naudas. Vai ir parēķināts, cik lieli līdzekļi būs 
nepieciešami? Vai novada budžets to spēs?  
A. Ozols atbildēja ar pretjautājumu: – Kas ir 
budžets? To taču veido iedzīvotāju vajadzī-
bām! Turklāt naudu, kas atvēlēta, piemēram, 
brīvpusdienām, pareizāk saukt par ieguldīju-
mu, nevis tēriņiem. Taču viņš piekrita, ka rē-
ķināt nāksies. 
  JV plāno atbalstīt transporta pēc piepra-
sījuma ieviešanu novadā. Vai tas nozīmē, ka 
varēsim izsaukt mašīnu, kas vajadzības ga-
dījumā aizvedīs lauku tanti pie ārsta, ja nav 
sabiedriskā transporta? I. Žūriņa-Davidčuka 
atgādināja, ka līdzīgs projekts pirms laika iz-
mēģināts valsts mērogā. Protams, nav domāts 
vizināt cilvēkus maršrutos, kur regulāri kursē 
satiksmes autobusi, taču ir situācijas, kad no-
derētu iespēja piezvanīt un vienoties, kad, kur 
un kāpēc jānokļūst. Tāpat JV iecerējusi, ka 
2023. gada Dziesmu svētkos būsim dalībnie-
kiem pārstāvētākais novads. Vai mēs ar kādu 
sacenšamies? – Mūsu amatierkolektīvi vien-
mēr bijuši aktīvi. Un kāpēc gan lai neuzstādī-
tu rekordu? – atteica I. Žūriņa-Davidčuka. 
  Saskaņas programmā ierakstīts, ka nepie-
ciešams sakārtot novada komunālo dienestu 
darbību, izvērtēt pakalpojumu kvalitāti un 
nepieļaut nepamatotu tarifu paaugstināšanu. 
Kā to kontrolēs? Turklāt, ja tarifi ir nepama-
toti, tad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija jeb Regulators tos neapstiprina. Un 
viss. J. Salzemnieks atbildēja, ka šie jautāju-

mi būs jāskata kompleksi. Domei nāksies sa-
līdzināt pakalpojumu izmaksas esošajos trijos 
novados, izvērtēt un pārskatīt, kā būtu izde-
vīgāk iedzīvotājiem. M. Beļaunieks precizēja, 
ka Regulators tarifus apstiprina, tikai sākot no 
noteikta līmeņa, citus – pašvaldība. Un tā var 
pieaicināt speciālistus, lai izvērtē, cik tarifi ir 
pamatoti. 
  LRA apgalvo, ka tai ir skaidrs redzējums, 
kā radīt mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglī-
tības, kultūras un sporta vidi. Tātad šobrīd tā 
nav mūsdienīga? – Konkurētspēja ir jānotur. 
Tas ir jautājums, piemēram, par tehnoloģi-
jām, kas visu laiku attīstās. Viss jāatjauno, 
– uzsvēra D. Straubergs. Tāpat LRA sola ra-
dīt iespēju senioriem pavadīt cieņpilnas ve-
cumdienas. Ko uzskatīt par cieņpilnām? Un 
kur rast naudiņu, lai pašvaldība palīdzētu? 
D. Straubergs detalizēti izskaidroja ideju par 
solidāra fonda izveidi, kuram seniori varētu 
brīvprātīgi novēlēt savus īpašumus, un tad 
no šiem līdzekļiem tiktu uzlabota vide veco 
ļaužu mītnēs. Līdzīga prakse ir daudzās Rie-
tumvalstīs. Šobrīd ir ne mazums gadījumu, 
kad veikli ļautiņi, solot vecīšiem aprūpi līdz 
mūža beigām, izkrāpj viņiem māju un mantu, 
bet pašus pamet likteņa varā. 
  VP domā paplašināt bibliotēku darbību, 
veidojot tās kā vienas pieturas pakalpojumu 
centrus. Bet šīs funkcijas jau tagad ir valsts un 
pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas 
centriem (VPVKAC). Nesanāks dublēšanās? 
Turklāt bibliotēkas, kas iepriekš uzsvēra, ka 
nav tikai grāmatu izsniedzēji, bet vieta, kur 
cilvēki iegūst dažādu informāciju un pie da-
toriem var nokārtot vajadzīgos maksājumus, 
ārkārtas situācijā, kad šāda iespēja visvairāk 
bija nepieciešama, savas durvis aizslēdza.  
A. Babrāns iebilda, ka kovidlaikā daudz kas 
tika slēgts un to nevaram ņemt par atskaites 
punktu. Bet bibliotēkas noteikti varētu veikt 
vēl citas pašvaldību funkcijas, tur varētu būt 
arī pagasta tūrisma informācijas centrs, lai 
cilvēkiem vienuviet tiktu vairāk pakalpoju-
mu. Par VP ieceri iesaistīt jauniešus sadarbībā 
ar senioriem A. Babrāns teica, ka tā aizgūta 
no citām valstīm, kur ierasts dažādu paaudžu 
cilvēkiem rīkot tikšanās, kopīgas nodarbes. 
Ieguvējas ir abas puses. Un nevajag sacīt, ka 

jaunie neko negrib un neparko neies ciemos 
uz pansionātiem. Motivēt vajag! 
  KPV LV plāno ieviest vienu telefona nu-
muru saziņai ar pašvaldību. Vai tiešām viens 
cilvēks zinās visas atbildes? A. Zagorska sa-
cīja, ka tam jābūt cilvēkam īstajā vietā, kurš 
labi pārzina pašvaldības struktūru, saprot, pie 
kura speciālista katrā jautājumā iedzīvotājiem 
jāvēršas. Līdzīgi jau strādā VPVKAC, bet 
darbs vēl jāpilnveido, tāpat pagastu pārvaldēs 
jāspēj saviem cilvēkiem palīdzēt vajadzīgo 
nokārtot. Nedrīkst iedzīvotājus sūtīt no vienas 
amatpersonas pie otras, trešās, ceturtās… Jā-
uzlabo komunikācija, informācijai arī mājas-
lapās jābūt skaidrai, vienkāršai, saprotamai. 
  Arī JKP sola nodrošināt mūsdienīgu sazi-
ņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, iestādēm. 
M. Beļaunieks apstiprināja, ka tas nav nekas 
jauns, bet jādomā, kā informēt iedzīvotājus 
un saņemt atgriezenisko saikni. Darbam jābūt 
maksimāli atklātam, lai nerastos iemesls da-
žādām baumām. – Informācijas nekad nevar 
būt par daudz, – viņš uzsvēra. Turklāt pirms 
būtiskiem domes lēmumiem noteikti jāno-
skaidro sabiedrības viedoklis. 
  Saziņa ar iedzīvotājiem uzsvērta arī ZZS 
programmā. Viņi plāno ieviest mobilo lietot-
ni. D. Zemmers skaidroja, ka tā ir īpaša apli-
kācija. Citviet šādu mūsdienīgu pieeju jau iz-
manto. D. Straubergs gan iebilda, ka Salacgrī-
vā tā eksperimentāli pamēģināta, bet neiedzī-
vojās. Arī A. Zagorska šaubījās, vai vecākas 
paaudzes cilvēki aplikāciju izmantos, tāpēc 
jau KPV LV ierosina izveidot vienu telefona 
numuru saziņai. To dzirdot, I. Žūriņa-David-
čuka noteica, ka savukārt jaunieši nezvanīs, 
tātad pareizāk būtu pieejas miksēt. 
  ZZS programmā – līdzīgi kā citiem – ru-
nāts par speciālistu piesaisti medicīnā. Tāpat 
uzsvērta nepieciešamība ieviest jaunus pa-
kalpojumus Limbažu slimnīcā. D. Zemmers 
atgādināja, ka slimnīca iedzīvotājiem ir ļoti 
nozīmīga un pakalpojumu klāsts noteikti jā-
paplašina. Kā zināms, slimnīca ir SIA, kuras 
daļas pieder vairākām pašvaldībām, kas izvei-
dojās, iepriekšējās reformas laikā pārveidojot 
Limbažu rajonu. Tagad, kad būs viens īpaš-
nieks – jaunais Limbažu novads, būs vairāk 
iespēju materiāli atbalstīt slimnīcu. 

Izaicinājumu, sākot strādāt, netrūks
  Uz jautājumu – kas būs pirmie veicamie 
darbi, sanākot kopā jaunajam domes sastā-
vam, daļa kandidātu norādīja, ka pirms ievē-
lēšanas nevēlas neko solīt un plānot. A. Ozols 
pajokoja: – Pajautājiet to man otrajā, trešajā 
rītā pēc vēlēšanām, spriežot, ka strādāt varēs 
sākt pēc krēslu sadalīšanas. Turklāt, izlasot 
kandidējošo sarakstu programmas, būtisku 
atšķirību nav, mērķi visiem līdzīgi. Par darā-
mo darbu plānošanu pirms laika sarunbied-
ram piekrita arī J. Salzemnieks, pielīdzinot to 
melošanai saviem vēlētājiem: – Lai efektīvi 
strādātu, jāzina vietu sadalījums, jo domas 
var būt daudz un dažādas, bet būs jāatrod 
kopsaucējs. A. Babrāns piebilda, ka jau šo-
brīd, pirmsvēlēšanu laikā, jāpiedomā, ka pēc 
tam visiem kopā var nākties strādāt, tāpēc 
jāizturas korekti citam pret citu. Arī A. Za-
gorska norādīja – lai kurš sēdēs pie novada 
vadības galda, svarīgi atcerēties, ka viņi tur 
nokļuvuši, pateicoties iedzīvotājiem, kas uz-
ticējušies. 
  I. Žūriņa-Davidčuka gan sprieda, ka pir-
mais uzdevums būs jaunā novada stāsta – vī-
zijas, attīstības plāna – formulēšana. Pēc tā 
vadoties, veidosies arī mērķi un uzdevumi. 
– Būtu jāņem labākās idejas no visiem trim 
apvienotajiem novadiem un jāpiemēro tās 
jaunizveidotajam. Tai jābūt sadarbībai visās 
jomās, lai cilvēkiem nebūtu sajūtas, ka pirms 
tam bija labāk. 
  Pārējie sarunas dalībnieki gan sprieda, 
ka nākamā gada budžeta sastādīšana būs jā-
sāk, lai vai kāds izveidosies domes sastāvs.  
D. Straubergs arī norādīja, ka būs jāvienojas 
par jaunā novada pārvaldības modeli – cen-
tralizētu vai decentralizētu. – Jāizlemj, vai 
mēs veidojam vienu lielo kolhozu, liekot visu 
kopā, vai tomēr pēc iepriekšējiem kredītsais-
tību un investīciju apjomiem turpinām iesāk-
tās pro grammas, līdz ar to saglabājam katrai 

teritorijai zināmu pašnoteikšanos. Mēs uz-
skatām, ka pārvaldi vajadzētu decentralizēt, 
lai komandai, kas uz vietas strādā, nepazustu 
iniciatīva un neveidotos darbinieki, kas tikai 
gaida rīkojumus no augšas. 
  M. Beļaunieks akcentēja darbu pie attīs-
tības programmas un ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes. Šie dokumenti apstip-
rināšanai jāvirza jau no 1. novembra. Tāpat 
viņš minēja citus jautājumus, kam diezgan 
ātri būs jāmeklē risinājums, piemēram, paš-
valdības darbinieku algu atšķirības, kādas šo-
brīd pastāv trijos novados. – Lai arī esam visi 
kopā bijuši Limbažu rajonā, šo 12 gadu laikā 
mums bijušas dažādas iespējas. Turpmāk visi 
būsim viena novada iedzīvotāji. D. Zemmers 
atsauca atmiņā iepriekšējo reformu, kad Lim-
bažu novadā apvienojās pat astoņas pašval-
dības – katra ar savu saimniecību, struktūru, 
tradīcijām. Nu atkal jāveido jauna institūci-
ja, kas ir iedzīvotājiem saprotama un ērta.  
– Pirmais un svarīgākais būs paust cilvēkiem, 
ka jaunajā novadā neviens nebūs labāks vai 
sliktāks, bet visi vienlīdzīgi. D. Zemmers arī 
uzsvēra, ka pretēji daudzkārt dzirdētajam, 
nav liekama vienlīdzības zīme starp kādrei-
zējo Limbažu rajonu, kura robežās līdz ar šo 
reformu atgriezīsimies, un jaunveidojamo 
novadu. – Rajons bija otrā līmeņa pašval-
dība, kas virspusēji pārvaldīja dažas funkci- 
jas – koordinēja izglītību, civilo aizsardzību, 
sabiedrisko transportu. Tomēr rajona pado-
me nedeva uzdevumus vietējām pašvaldībām. 
  Visi klātesošie gan bija vienisprātis, ka ie-
dzīvotājiem jānodod vēstījums – 1. jūlijā mai-
nīsies domes deputātu sastāvs, bet ne cilvēku 
ikdienas dzīve. Un vismaz līdz šī gada beigām 
viss arī paliks, kā ierasts. Katra iestāde strādās 
ar savu iepriekš pieņemto budžetu, pakalpoju-
mu saņemšanas, maksājumu veikšanas vietas 
paliks nemainīgas.

Jautājums  
pa kreisi
  Sarunas dalībniekus lūdzām sasēsties sa-
rakstu kārtas numuru secībā, un katram no 
viņiem tādā pašā kārtībā – sev pa kreisi sēdo-
šajam – bija iespēja kaut ko pavaicāt. Pirmais 
savu jautājumu D. Zemmeram uzdeva M. Be-
ļaunieks, vēloties zināt, vai kolēģis mainījis 
savas domas par domes sēžu ierakstīšanu vi-
deoformātā, lai iedzīvotājiem būtu iespēja tās 
noskatīties, ne tikai klausīties audioierakstus. 
Iepriekš JKP bija rosinājuši to darīt, tomēr at-
balstu neguva. D. Zemmers sprieda – nu jau 
pie tiešsaistes saziņas tik ļoti pierasts, ka ne-
redz nekādus šķēršļus sēžu filmēšanai.
  D. Straubergs savam blakussēdētājam  
A. Babrānam pavaicāja, kas, viņaprāt, topoša-
jā Limbažu novadā ir visjaukākais. – Jūra. Tā 
ir vienojošs spēks, kas novadam dod stiprumu 
un resursus, – skanēja atbilde. 
  I. Žūriņa-Davidčuka vēlējās zināt, kādu 
risinājumu J. Salzemnieks redz vienam no 
sāpīgākajiem jautājumiem – ceļu infrastruk-
tūras sakārtošanai, it īpaši lauku apvidos. 
Viņš sprieda, ka šim un arī citiem mērķiem 
maksimāli jāpiesaista Eiropas fondu līdzekļi, 
jāveido komanda, kas prot strādāt ar šādiem 
projektiem. Tāpat deputāta kandidāts norādī-
ja, ka pašvaldības deputātiem, kuru partijas 
ir pārstāvētas Saeimā, būtu jāmeklē iespēja 
iesaistīt savu politisko spēku šo jautājumu 
risināšanā. – Nevajag kautrēties! Jāmēģina 
panākt maksimālo savam novadam, – uzskata 
J. Salzemnieks. Pats viņš jautājumu nevienam 
neuzdeva, vien novēlēja visiem atkal tikties  
1. jūlijā un ievēlētiem darīt labus darbus. 
  A. Babrāns ļoti vēlējās uzdot jautājumu 
nevis savai kaimiņienei A. Zagorskai, bet gan 
A. Ozolam. – Ir pasludināts Satversmes tie-
sas lēmums par Skultes pagastu. Jūsu partijas 
biedrs iniciēja, lai Skulti pievieno Saulkras-
tiem un joprojām kurina ugunskuru, lai tas 
notiktu. Vai jūs to atbalstāt? A. Ozols pauda, 
ka nevar atbildēt par cita cilvēka rīcību, pat 
ja abi ir vienā partijā, un rezumēja: – Es bi-
ju viens no pirmajiem, kurš bija pret Skultes 
pievienošanai Saulkrastiem. Esmu priecīgs 
par Satversmes tiesas lēmumu, tāpat kā visa 
Nacionālās apvienības Limbažu nodaļa. 
  A. Zagorska gribēja zināt, ko ievēlēšanas 
gadījumā darīs M. Beļaunieks – vai noliks 
mandātu, jo pašvaldības izpilddirektors nevar 
vienlaikus būt arī deputāts? M. Beļaunieks 
atzina, ka vispirms jātop ievēlētam, turklāt 
izpilddirektoru amatā apstiprina deputāti. 
– Jebkurā gadījumā strādāt pašvaldībā ir 
daudz labāk nekā būt opozīcijā, jo iespējams 
paveikt reālas lietas. Esmu par to, lai būtu 
iespēja strādāt un to, kādā kapacitātē tas no-
tiks, rādīs laiks. 
  Jautājumu sadaļu noslēdza D. Zemmers, 
vaicājot A. Ozolam, kādam jaunajā novadā 
vajadzētu būt atbalstam ģimenēm un bēr-
niem. Sarunbiedrs sprieda, ka līdzīgi kā izglī-
tības sistēmā nauda seko skolēnam, tā arī šeit 
varētu teikt, ka vecāki seko bērniem. – Ja ir 
nodrošināts bērnudārzs, ja vecākiem ir dar-
bavietas, tad viņi nedosies citur. Ģimenēm ir 
jājūt, ka par tām domā, – uzskata A. Ozols.

Pēc Ausekļa sarunas draudzīgi kopā visu kandidātu sarakstu pārstāvji: Ilze Žūriņa-Davidčuka (Jaunā Vienotība), Māris Beļaunieks (Jaunā 
konservatīvā partija), Jānis Salzemnieks (Saskaņa), Agnese Zagorska (KPV LV), Arvīds Ozols (Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvībai/LNNK), Dagnis 
Straubergs (Latvijas Reģionu apvienība), Andrejs Babrāns (Vidzemes partija) un Didzis Zemmers (Zaļo un zemnieku savienība)

Par ģenerāļiem kļūt gatavi visi
  Pajautājām visiem, vai viņu komanda būtu 
gatava uzņemties domes vadību. Saņēmām 
astoņus pārliecinošus jā. M. Beļaunieks atgā-
dināja zināmo teicienu, ka slikts tas karavīrs, 
kurš negrib kļūt par ģenerāli. Taču diezin vai 
kāda partija iegūs vairākumu, lai vienatnē va-
rētu dalīt uzplečus (amatus), nāksies tomēr 
vienoties ar pārējiem. Tad nu tincinājām, kā-
das savstarpējās sadarbības iespējas politiķi 
saskata. Varbūt jau šobrīd klusītēm top iespē-
jamās koalīcijas? Bet varbūt gluži kā lielajā 
politikā ir novilktas sarkanās līnijas, kurš ar 
kuru nekad un nemūžam kopā nestrādās? 
  A. Ozols, liekot roku uz sirds, sacīja, ka 
līnijas netiek vilktas, bet arī nekāda koalīcija 
pagaidām netiek veidota. NA ir atvērta saru-
nām. Līdzīgi apgalvoja I. Žūriņa-Davidčuka 
un piebilda, ka pašvaldībās dalīšana koalīci-
jā un opozīcijā neveicina novada izaugsmi.  
J. Salzemnieks teica: – Mums līniju nav, drī-
zāk pret «Saskaņas» vārdu kādam tās varētu 
būt. Taču mēs esam nākuši strādāt. Turpinot 
saticīgo noskaņu, D. Straubergs solīja cilvē-
kus nešķirot un šobrīd neredz problēmas sa-
strādāties. A. Babrāns uzsvēra, ka visiem būs 
jāstrādā kopā: – Sēdīsimies pie galda un ru-

nāsim. A. Zagorska teica, ka arī viņu saraksts 
vērsts uz sadarbību. D. Zemmers sprieda, ka 
jaunā novada deputātiem priekšā ir nopietns 
darbs, tāpēc būtiski, lai būtu lielāka komanda: 
– ZZS ir gatava sadarboties ar visiem.
  Atšķirīgs bija M. Beļaunieka viedoklis:  
– Esam partija ar noteiktām vērtībām. Viena 
no tām – latviešu valoda kā vienīgā valsts va-
loda. Man nav iemesla apšaubīt Jāņa Salzem-
nieka vēlmi strādāt jaunā Limbažu novada 
iedzīvotāju labā. Tomēr es atceros 2012. ga-
du, kad «Saskaņa» iniciēja referendumu par 
otru valsts valodu. Var teikt, ka pašvaldībās 
nerisina šādus jautājumus, bet jūs tagad star-
tējat zem šīs partijas “cepures”. To dzirdot, 
J. Salzemnieks bilda, ka nāk strādāt Saskaņas 
vārdā, kaut nav tās biedrs, lai mainītu ste-
reotipus, ka šī partija ir pret latviešu valodu.  
M. Beļaunieks gan oponēja, ka Saskaņa, šķiet, 
toreizējo referendumu joprojām nav atzinu-
si par kļūdu. J. Salzemnieks samiernieciski 
vedināja labāk palikt pašu novadā un strādāt 
tam, nevis risināt lielo politiku. Ieklausījies 
kolēģos, savu sacīto vēlējās precizēt D. Strau-
bergs: – Mēs arī varbūt vēl padomāsim par 
sadarbības jautājumiem, apspriedīsimies.

Limbažu novadā balsotājiem 
jāizvēlas starp astoņiem 
piedāvājumiem
  Pirms pašvaldību vēlēšanām parasti Au-
sekļa redakcijā esam rīkojuši apaļā galda 
sarunas, aicinot uz tikšanos kandidātu sa-
rakstu līderus. Šoreiz situācija no iepriek-
šējiem gadiem atšķiras. Pirmkārt, tagad 
jārunā par citādāku veidojumu – ne kādu 
no esošajiem novadiem, bet jaunu, kurā 
apvienosies Aloja, Limbaži un Salacgrīva. 
Otrkārt, pulcēšanās ierobežojumi tomēr 
neļauj telpās kopā sanākt lielākam skaitam 
cilvēku. Tā nu saruna nenotika pie redak-
cijas galda, bet ārā – vienā no Limbažu 
skaistākajām vietām, Burtnieku ielas kvar-
tālā. Veiksmīgi sagadījās, ka todien sau-
līte staigāja pa zemes virsu. Savukārt par 
to, lai mēs un politiķi iekšpagalmā justos 
labi, gādīgi parūpējās pašvaldības aģentū-
ras  LAUTA direktore Ilze Millere un dar-
binieks Ingus Evertovskis. Paldies viņiem, 
tāpat partiju pārstāvjiem, kuri atsaucās 
laikraksta aicinājumam. 

  Lielākoties bija ieradušies visu astoņu 
sarakstu pirmie numuri. Nacionālo apvienī-
bu (NA) Visu Latvijai!–Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK pārstāvēja Alojas novada domes 
deputāts Arvīds Ozols, Jauno Vienotību 
(JV) – Limbažu Bērnu un jauniešu centra 
direktore Ilze Žūriņa-Davidčuka, Saska-
ņu – Iekšlietu ministrijas izdienas pensio-
nārs Jānis Salzemnieks, Latvijas Reģionu 
apvienību (LRA) – Salacgrīvas novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, 
KPV LV – Limbažu novada pašvaldības po-
licijas inspektore Agnese Zagorska, Jau-
no konservatīvo partiju (JKP) – Limbažu 
novada domes izpilddirektors Māris Be-
ļaunieks, bet Zaļo un zemnieku savienību 
(ZZS) – Limbažu novada domes priekšsē-
dētājs Didzis Zemmers. Vidzemes partija 
(VP) sarunai bija pilnvarojusi SIA Daksti-
ņa Jumti valdes locekli Andreju Babrānu, 
kurš vēlēšanās startē ar 7. numuru.
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