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TUV PLĀNĀ

Mediju atbalsta fonda ieguldījums 
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par pielikuma «Tuvplānā» saturu atbild  
projekta īstenotāja – SIA «Izdevniecība Auseklis».

Pielikuma redaktore Regīna Tamane

Sagatavoja Regīna TAMANE
Kristapa AUZENBERGA zīmējumi

Gaidāmās vēlēšanas ATR un Covid-19 mērcē

  5. jūnijā plānotās vietējo pašvaldību vē-
lēšanas gan pretendentiem uz lēmējvaru, 
gan vēlētājiem nudien nebūs vienkāršas. 
Jādomā, ka sadalīties sīkākās vienībās, kā 
notika 2009. gada reformas laikā, tomēr 
bija vieglāk nekā tagad apvienoties. Tad 
tika likti pamati jauniem novadiem, tapa 
jauni dzīves noteikumi. Tas bija jaunbūves 
laiks, kas pats par sevi ir cerīgs un gaišs. 
Apvienošanās arī pēc būtības ir skaists pro-
cess. Kopā taču var vairāk paveikt! Visla-
bāk, protams, būtu bijis, ja tas būtu noticis 
labprātīgi, pamatoti. Tad katrai pašvaldī-
bai, kam ir pretenzijas pret apvienošanos, 
nevajadzētu tērēt budžeta līdzekļus un al-
got advokātus, lai tiesātos. Nevajadzētu 
tagad dienām pieplakt datoru ekrāniem, 
lai šobrīd sekotu līdzi Satversmes tiesas 
procesam. Pēc pieredzes, ka neizvērtēta ir 
2009. gadā notikušā bijušā Limbažu, arī 
citu rajonu šķelšana, gan jau tāpat būs ar 
gaidāmo reformu. Bet mērķis reformato-
ru vārdos atkal ir skaists – veidot jaunus, 
spēcīgus novadus… Un vēl viens izaicinā- 
jums – priekšvēlēšanu laiks Covid-19 mēr-
cē. Visticamāk, tas stipri ietekmēs jauno 
domju saturu. Bet dzīvosim – redzēsim!

  2017. gada pašvaldību vēlēšanās visvai-
rāk konkurentu uz vietējo varu bija Limbažu 
novadā – tika iesniegti astoņi saraksti. Alojas 
novadā seši, Salacgrīvas – trīs, bet Krimul  - 
das – divi saraksti. Jautāju iepriekšējo vēlē-
šanu sarakstu iesniedzējiem, vai viņi to domā 
darīt arī šoreiz.

Jaunās konservatīvās 
partijas sarakstā tikai tās 
biedri
  Jaunā konservatīvā partija (JKP) mūspusē 
bija pārstāvēta tikai Limbažu novadā – domē 
ievēlēti trīs tās pārstāvji. JKP Limbažu noda-
ļas vadītājs Māris Beļaunieks spriež, ka tādēļ 
partijai, gatavojoties vēlēšanām, aptvert visus 
trīs novadus ir sarežģītāk. Partijas vadība arī 
izvirzījusi nosacījumu, ka deputātu kandidātu 
sarakstā var būt tikai tās biedri. Nodaļas va-
dītājs spriež, ka ir amati, kuros liegts stāties 
partijā. Tāpat ir darba devēji, kuri rezervēti 
skatās uz to, ka viņu darbinieks iesaistās po-
litikā.– Patlaban notiek aktīvas pārrunas ar 
partijas biedriem, kuri ir arī Alojas un Salac-
grīvas novadā. Tomēr ne visi jūt sevī vēlmi 
un kompetenci pretendēt uz deputāta vietu. 
Savukārt ne visi partijas biedri ir pietiekami 
pazīstami sabiedrībā, – izaicinājumus ceļā uz 
gaidāmajām vēlēšanām min M. Beļaunieks. 
Viņš piebilst, ka šoreiz arī kandidātu sarakstu 
iesniegšana notiek agrāk.

Vienotība startēs ar jaunu 
nosaukumu
  Partija Vienotība šobrīd Limbažu un arī 
Alojas novada domē ir pārstāvēta ar vienu 
deputātu. Partijas Limbažu nodaļas vadītāja 
Ilze Žūriņa-Davidčuka stāsta, ka gaidāmajās 
vēlēšanās kandidāti būs pārstāvji no visiem 
jaunajā pašvaldībā apvienotajiem novadiem. 
Atsevišķi formējumi Alojas un Salacgrīvas 
novadā nav bijuši, domubiedri darbojušies 
zem viena – Limbažu nodaļas – karoga. Kan-
didātu saraksts startēs ar partiju apvienības 
Jaunā Vienotība nosaukumu.
  Šobrīd tiek strādāts pie vēlēšanu prog-

rammas, kurā centīsies iekļaut šo 
visu triju novadu iedzīvotājiem 
būtiskas lietas. To gan sarežģī ko-
vidlaika ierobežojumi, kas liedz 
tikšanos ar cilvēkiem. I. Žūriņa-
Davidčuka cer, ka līdz vēlēša-
nām tāda iespēja tomēr radīsies. 
Pagaidām komunikācijai tikšot 
aktivizēta partijas sadaļa sociālajā 
vietnē Facebook. 

KPV LV gājējus un 
mirējus neturēs
  Pagājušajās pašvaldību vē-
lēšanās t.s. Kaimiņa partija –  
KPV LV – Alojas novada domē 
ieguva divus mandātus, Limba- 
žu – vienu. Neskatoties uz to, 
kādus satricinājumus partija pie-
dzīvojusi, tā gatavojas startēt arī 
šajās vēlēšanās. Jau rakstījām, ka 
ir tapusi Limbažu nodaļa, kas apvieno visu  
triju – Alojas, Limbažu un Salacgrīvas – no-
vadu pārstāvjus. Alojietis Māris Možvillo 
stāsta, ka Limbažos izveidots nodaļas birojs, 
kas reizē kalpos arī viņa kā Saeimas deputāta 
rezidence. Durvis tas vērs, tiklīdz būs atcelti 
pulcēšanās ierobežojumi. 
  Uz jautājumu, vai daļa no KPV LV bied-
riem nevarētu pievienoties viņu kādreizējā 
premjera kandidāta Alda Gobzema iecerē-
tajai partijai Likums un kārtība, viņš atbild: 
– Iespējams. Un atgādina latviešu sakāmo, 
ka gājējus un mirējus nevajag turēt. Arī  
M. Možvillo šobrīd uztrauc tas, ka kandidā-
tiem nav iespējams tikties ar vēlētājiem. Tas 
nozīmē, ka ieguvēji vēlēšanās būs pašvaldību 
darbinieki un tie, kuri ikdienā ir cilvēku acu 
priekšā. Jaunajiem vietējās varas pretenden-
tiem sasniegt savu vēlētāju būs problemātiski.

Nav informācijas par 
partijas Latvijas attīstībai 
plāniem
  Uzņēmējs Kaspars Mežapuķe bija pirmais 
numurs partijas Latvijas attīstībai sarakstā. 

Centrālā vēlēšanu komisija 
izsludinājusi PAŠVALDĪBU 
VĒLĒŠANAS 5. JŪNIJĀ 
l  Ievēlamo deputātu skaitu nosaka vēlēša-
nu izsludināšanas dienā attiecīgās pašval-
dības administratīvajā teritorijā Iedzīvotāju 
reģistrā reģistrēto iedzīvotāju skaits. Pašval-
dībās ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 jā-
ievēl 15 deputātu, ar skaitu no 30 001 līdz  
60 000 – 19. 
  Jaunveidojamajā Limbažu novadā ar 
27 107 iedzīvotājiem domē jāievēl 15 de-
putāti. Tikpat deputātu būs Saulkrastu no
vadā (pēc likuma Par pašvaldību adminis
tratīvi teritoriālo reformu tajā ietilpst arī 
Skultes pagasts), kur reģistrēti 12 855 ie - 
dzīvotāji. Savukārt Siguldas novadā (ie-
tilpst arī Krimuldas novads ar Lēdurgu) ar  
32 244 iedzīvotājiem vēlēs 19 deputātu. 
l  Vēlētāji varēs balsot jebkurā iecirknī savā 
vēlēšanu apgabalā. Viņu uzskaitei iecirkņos 
pirmo reizi lietos elektronisko tiešsaistes vē-
lētāju reģistru.
l  Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir 
balsstiesības gaidāmajās vēlēšanās, bet vi-
ņi to laikā uzturēsies ārvalstīs, no 27. marta 
līdz 24. aprīlim varēs pieteikties balsošanai 
pa pastu. 
l  Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībval-
stu vismaz 18 gadu veciem pilsoņiem, kuri 
būs reģistrēti dzīvesvietā attiecīgajā pašval-
dībā vismaz 90 dienu pirms vēlēšanu dienas, 
vai kuriem tajā pieder nekustamais īpašums.
l  Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 
notiks no 17. marta līdz 6. aprīlim. 
l  Lai kandidētu vēlēšanās, saraksta ie-
sniegšanas dienā kandidātam jābūt bez pār-
traukuma reģistrētai dzīvesvietai pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā vismaz kopš  
2020. gada 26. jūnija vai jābūt nostrādāju-
šam attiecīgajā pašvaldībā kā darba ņēmē-
jam vai pašnodarbinātai personai vismaz 
kopš 2020. gada 26. decembra. Tāpat iespē-
jams kandidēt arī tajā vēlēšanu apgabalā, 
kur kandidātam pieder reģistrēts nekusta-
mais īpašums.
l  Priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 
120. dienā līdz vēlēšanām (tas būs no 6. feb-
ruāra).

Atmiņas, kā 2009. gadā vēlēja jaunā Alojas novada domi

Jānis Zariņš pastāstīja, ka tad arī mūspusi 
apmeklējusi NA vadība, tostarp līdzpriekš-
sēdētājs Raivis Dzintars. Šobrīd visu triju 
novadu NA cilvēki regulāri tiekas attālināti. 
J. Zariņš atklāj, ka bijusi iecere veidot kopī-
gu struktūru, bet tas ir atlikts, iespējams, uz 
pēcvēlēšanu laiku. Šobrīd tiek analizētas NA 
programmas 2017. gada vēlēšanām, vērtēta 
solījumu izpilde. Tiek domāts par deputātu 
kandidātu saraksta izveidi. – Būs pārsteigu-
mi. Pamazām mūsu pusē atgriežas cilvēki, 
kuri ir arī gatavi iesaistīties politikā, – teic  
J. Zariņš. Bet ir arī nacionāļi, kuri nevē-
las kandidēt uz lēmējvaru, tomēr ir gatavi 
priekšvēlēšanu procesā palīdzēt organizato-
riski. 
  Patlaban Alojas un Salacgrīvas novada 
domē ievēlēti pa trim NA listes pārstāvjiem, 
Limbažu – viens.

Vidzemes partijai nākšot 
laiks un arī padoms
  Andris Garklāvs, kurš pēdējās pāris vēlē-
šanās startēja no Vidzemes partijas un tika arī 
ievēlēts, atbild visai izvairīgi: – Nāks laiks, 
nāks padoms. Līdzcilvēki viņu esot uzrunā-
juši, ka vajag startēt vēlēšanās. Domāts par to 
gan esot, bet tādas stingras aprises deputātu 
kandidātu sarakstam un programmai vēl nav. 
– Mums ir bijis arī tā, ka sarakstu nodefinē-
jam tikai nedēļu pirms tā iesniegšanas, – at-
ceras A. Garklāvs. Oficiāla partijas Limbažu 

nodaļa nav nodibināta, ir domubiedru grupa, 
tāpat kā Alojā. No tās Alojas novada domē 
šobrīd ievēlēti pat trīs cilvēki. Limbažu no - 
vadā – divi. 
  Saruna ar A. Garklāvu ir īsa, bet tajā pa-
šā laikā tiek izmesti šādi teikumi: – Lēmumu 
par dalību vēlēšanās ietekmēs Satversmes 
tiesas lēmums par ATR un Skulti, varbūt pat 
startēšu jaunajā Saulkrastu novadā. Vai tā 
būs tikai Vidzemes partija viena pati, kas 
piedalīsies vēlēšanās, vai arī ar kaut ko ko-
pā, nezinu. Varbūt politikai jāatmet ar ro-
ku… Vārdu sakot, domājiet, ko gribat. 

Alojieši un limbažnieki 
vienoti zem ZZS karoga
  Līdz šim Alojas novada domes vēlēšanās 
zemnieki startēja ar Latvijas zemnieku sa-
vienības, bet limbažnieki – ar Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) sarakstu. Šobrīd no 
šīm listēm domēs darbojas attiecīgi četri un 
seši deputāti. Salacgrīvas domē no ZZS ie-
vēlēts viens. Alojas novada domes priekšsē-
dētājs Valdis Bārda atklāj, ka jaunveidojamā 
Limbažu novada vēlēšanām tiks startēts ar 
vienotu sarakstu. Šim nolūkam, kad tas bija 
ļauts, notikušas abu un arī Salacgrīvas nova-
da ZZS biedru un atbalstītāju vairākas tikša-
nās. Arī alojieti uztrauc, ka šobrīd aizliegta 
pulcēšanās. Viņaprāt, būtiski būtu tikties ar 
iedzīvotājiem dažādās apdzīvotās vietās, lai 
izzinātu viņu specifiskās vēlmes. V. Bārda 

  Līdz 2013. gada pašvaldību vēlēšanām 
deputātiem nebija noteikti amatu savieno-
šanas ierobežojumi darbam pašvaldības 
institūcijās. Ievēlētās personas varēja pildīt 
gan savus deputāta pienākumus, gan strādāt 
tajās. Togad 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi 
likumā Par pašvaldībām, kas paredz no-
teiktu amatu savienošanas aizliegumu. Pro-
tams, ikviens, kuram likums ļauj kandidēt 
uz deputāta vietu, to var darīt. Vien tiem, 
kuriem liegts šo amatu savienot ar vēl kādu 
citu pašvaldībā, sēžoties domnieka krēslā, 
jāizšķiras, no kā atteikties. Vienā svaru kau-
sā tādējādi nonāk vēlētājiem dotā solījuma 
pildīšana un deputāta gods, otrā – iespēja 
iegūt vai turpināt algotu darbu pašvaldībā.  
2013. gada likuma grozījumi samazināja ie-
spēju, pārfrāzējot Paula Putniņa lugas virs-
rakstu, pašiem pūst un pašiem degt. Izstrā-
dājot jauno likumu par pašvaldībām, par to 
piedomāts vēl vairāk.

Uz diviem krēsliem daži 
sēdēt nedrīkst
  Grozījumi likumā Par pašvaldībām no-
teica, ka pašvaldības deputāts nedrīkst:
l  ieņemt izpilddirektora un viņa vietnieka, 
tāpat pagasta un pilsētas pārvaldes vadītāja 
un tā vietnieka amatu;

l  ieņemt attiecīgas paš-
valdības iestā des vadī-
tāja vai viņa vietnieka 
amatu, izņemot iestādēs, 
kas īsteno izglītības, 
kultūras un veselības 
aprūpes funkciju;
l  ieņemt attiecīgās paš-
valdības administrācijā 
amatu, kura pienākumos 
ietilpst domes lēmum-
projektu sagatavošana, 
tāpat domes lēmumu tie-
siskuma un lietderības 
pārbaude, kontrole un 
uzraudzība pār domes 
pieņemto lēmumu izpil-
di, padomu un konsultā-
ciju sniegšana pašvaldības amatpersonām;
l  tieši vai pastarpināti sniegt pašvaldībai 
pakalpojumus (noteikts, kuros jautājumos);
l  ieņemt valdes locekļa amatu attiecīgās 
pašvaldības kapitālsabiedrībā (ir sīkāks 
skaidrojums, kurās).
  Korupcijas novēršanas un apkarošanas 
biroja (KNAB) galvenā speciāliste sabied-
risko attiecību un izglītošanas jautājumos 
Inta Šahova toreiz šādu ierobežojumu ne-
pieciešamību skaidroja ar to, ka pēdējo gadu 
laikā birojs identificējis – domju deputāti 

Pagastveči lokomotīvju 
lomā
  Jo īpaši šos grozījumus ar ierobežojumu 
ieņemt kādu amatu izpildvarā izjuta izpilddi-
rektori, kā arī pagastu (pilsētu) pārvaldnieki. 
Vēl pavisam nesenā pagātnē par izpilddirek-
toru Limbažu novada domē kļuva deputāts 
Māris Beļaunieks. – Visu sasaukuma laiku 
biju opozīcijā, kritizēju pašvaldības darbu. 
Brīdī, kad man saka – ej un dari!, nebūtu bi-
jis godīgi atteikties kļūt par izpilddirektoru, –  
viņš skaidro. Iepriekš deputāta mandātu, lai 
ieņemtu šo amatu, nolika Ainārs Liniņš.
  Īpaši Limbažu novadā piedzīvots tas, 
ka valdošo – Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS) – deputātu kandidātu sarakstā bija 
pagastu pārvaldnieku uzvārdi. Vēlēšanās  
2017. gadā ZZS sarakstā uz deputāta vietu 
pretendēja trīs pagastu pārvaldnieki, no tiem 
divus – Daini Jurku un Arti Ārgali – ievēlēja. 
Kā bija jau paredzams, viņi mandātu nolika 
un turpināja strādāt par pārvaldniekiem. Tie-
sa, D. Jurka ne tūlīt, jo kādu laiku pastrādāja 
par domes priekšsēdētāja vietnieku. Līdzīgi, 
iegūstot vietu pie deputātu galda, bet pēc tam 
to atdodot nākamajam sarakstā, viņš rīkojās 
arī pēc 2009. gada vēlēšanām. Kādēļ viņš di-
vas reizes pēc kārtas ir nodevis vēlētāju uzti-
cību? Lai ieinteresētu vēlētājus balsot par šo 

sarakstu un tādējādi kalpotu kā t.s. lokomo-
tīve? Protams jautājums arī vēlētājiem – vai 
viņi, balsojot par sava pagasta pārvaldnieku, 
nevēlas, ka viņš turpina to darīt? Bet varbūt 
viņi vienkārši nezina likumu, ka pārvaldnieks 
nedrīkst vienlaikus būt arī deputāts? Šādu ga-
dījumu rezultātā pie domes galda beigās ne-
sēž tie cilvēki, kuri ir ievēlēti.

Projektā vēl stingrāki 
ierobežojumi deputāta 
amatu savienošanai
  Ik pa brīdim izskanējis, ka varētu būt vēl 
stingrāki ierobežojumi deputāta amatu sa-
vienošanai. Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ir izstrādājusi jaunu paš-
valdību likumprojektu, kur tas arī paredzēts. 
Likumprojekta sabiedriskā apspriešana jau 
notikusi. Papētot turpat pustūkstoti priekšli-
kumu un iebildes, neatrodu, ka kāds apstrīdē-
tu tajā paredzētos stingrākos ierobežojumus 
deputātam amatu savienošanai. Gaidāms, ka 
projektu tuvākajā laikā nodos apspriešanai 
Saeimā, spēkā tas varētu stāties nākamgad. 
Ierobežojumi šādai amatu apvienošanai reāli 
attiektos uz vēlēšanām 2025. gadā. Patlaban 
projektā iecerēts, ka domes deputāts nevarēs 
ieņemt attiecīgas pašvaldības iestādes vadī-
tāja vai viņa vietnieka amatu. Tas pats pa-

Deputātam samazina iespēju pašam pūst un pašam degt
redzēts attiecībā uz padomes locekļa amata 
ieņemšanu attiecīgās pašvaldības kapitālsa-
biedrībā, arī kapitālsabiedrībā, kurā pašval-
dībai (vai kopā ar citām pašvaldībām, vai to 
kapitālsabiedrībām) pieder vismaz 50% ka-
pitāla daļu. 
  Limbažu novada pašvaldības Juridiskās 
nodaļas vadītāja Aiga Briede teic, ka vēl tik 
daudz domājamā, kā strādāt šogad, ka līdz 
2025. gadam prāts nesniedzas. Tomēr viņa ir 
gatava šo ieceri par ierobežojumiem aplūkot 
no divām pusēm. No vienas – būtu pareizi, 
ja deputāts nestrādātu kādā pašvaldības insti-
tūcijā. Sarunbiedre atgādina laiku iepriekšējā 
sasaukumā, kad pie domes galda sēdēja, kopā 
rēķinot, savi četri pieci izglītības iestāžu va-
dītāji. Tātad trešdaļa no visiem deputātiem! 
Pie tam kādēļ vieniem pašvaldības iestāžu 
vadītājiem (izglītības, kultūras un veselības 

aprūpes) atļauts būt deputātiem, bet citiem 
nē? Nav loģiski. Skatoties no otras puses,  
A. Briede spriež, ka šajās iestādēs strādājo-
šiem ir izpratne par pašvaldībā notiekošo. 
Aktīvistiem dažādās jomās tādas var arī ne-
būt. Bez tam pastāv risks, ka bez pašvaldī-
bu darbiniekiem tik daudz domnieku nemaz 
nesavācas. – Atalgojums par deputāta darbu 
ir neliels. Ja esi amatpersona, jāaizpilda ie-
nākumu deklarācija, tātad zināmā mērā esi 
kā zem lupas. Ne visiem tas patiktu, – skaidro  
A. Briede. Piemēram šobrīd aptuveni puse 
no Limbažu novada deputātiem ir pašvaldī-
bas darbinieki. (Tikpat arī Salacgrīvas, ma-
zāk Alojas novada domē.) Iebilstu, ka viņi, 
lai arī sēž pie domes galda, zināmā mērā ir 
atkarīgi no tā, kas ir tā galvgalī, – no darba 
devēja. Ir stingri jāpiedomā, ko runā. Juridis-
kās nodaļas vadītāja tam nepiekrīt.

Vietu pie Limbažu novada domes galda no tā 
iepriekšējās vēlēšanās gan neviens neieguva. 
– Esmu izstājies no partijas, protestējot pret 
Saeimas koalīcijas lēmumu par administratīvi 
teritoriālo reformu. Bet vispār jau pirms tam 
biju izlēmis aiziet no politikas, – viņš atklāj. 
Sarunbiedram ir citi izaicinājumi – paša uz-
ņēmējdarbības nopietna attīstība. Viņam nav 
informācijas un pat ne nojausmas, vai gai-
dāmajās vēlēšanās būs arī Latvijas attīstībai 
deputātu kandidātu liste. Bet balsot uz vēlēša-
nām viņš ies. Obligāti.

Latvijas reģionu apvienība 
domā par novada astes 
celšanu
  Ar jaunu vārdu – Latvijas reģionu apvie-
nība (LRA) – vēlēšanās piedalīsies līdzšinējā 
partija Reģionu alianse. 2017. gadā tā Salac-
grīvas novadā ieguva 11 deputātu vietu no 15. 
Alojas novadā no šīs partijas saraksta ievēlēti 
divi, bet Limbažu – viens pārstāvis. Jau rak-
stījām, ka šomēnes LRA biedri un atbal stītāji 
no Alojas, Limbažiem un Salacgrīvas izvei-
doja vienotu nodaļu un ievēlēja valdi. 

  Salacgrīvas novada domes priekšsēdē-
tājs Dagnis Straubergs stāsta, ka izveidotās 
darba grupas regulāri attālināti strādā pie 
vēlēšanu programmas. – Esam konstatējuši, 
ka jaunizveidotais novads nav tas lielākais 
un spožākais. Analizējam katras teritorijas 
vērtības, jo tādas ir, un meklējam atbildes, 
kā attīstīt novadu, lai tas nebūtu citu paš-
valdību “astē”. Deputātu kandidātu saraksts 
nav izveidots, tajā iekļaus cilvēkus, kam ir 
redzējums konkrētās jomās. Paralēli tiek 
sekots līdzi Satversmes tiesas procesam un 
turēts īkšķis, lai limbažnieki uzvar cīņā par 
Skultes pagasta saglabāšanu novadā. Tas, 
ja administratīvi teritoriālā reforma (ATR) 
tomēr notiek, novada attīstībai ir ļoti nozī-
mīgi.

Nacionālā apvienība sola 
pārsteigumus kandidātu 
sarakstā
  Nacionālā apvienība Visu Latvijai!–Tēvze-
mei un brīvībai/LNNK Limbažu novada do-
mes vēlēšanām sākusi gatavoties jau pērnru-
den. Apvienības Limbažu nodaļas vadītājs 

uzskata, ka attālinātā formā nevar veidoties 
normāla priekšvēlēšanu diskusija. 
  Limbažu novada domes priekšsēdētājs 
Didzis Zemmers dzirdējis neoficiālas runas, 
ka Covid-19 dēļ vēlēšanas varētu pārcelt.  
– Tas būtu prātīgi un korekti, – viņš spriež. 
Joprojām nav zināms, kas notiks ar Skultes 
pagastu. Šobrīd tiek strādāts pie deputātu 
kandidātu saraksta un darbības programmas.

Vienā sarakstā Siguldas, 
Krimuldas un Mālpils mēri
  Patlaban pie Krimuldas novada domes 
galda sēž astoņi pārstāvji no Zaļo un Zem-
nieku savienības un Reģionu alianses sarak-
sta, par vienu mazāk – no Krimuldas novada 
partijas. Kā zināms, krimuldieši, līdz ar to 
arī lēdurdzieši, kurus joprojām dēvējam par 
savējiem, pēc reformas būs Siguldas novadā. 
Tajā apvienos arī Mālpils novadu un daļu no 
Inčukalna. Krimuldas novada domes priekš-
sēdētājs Linards Kumskis stāsta, ka viņš ko-
pā ar Siguldas un Mālpils kolēģiem veido 
vienu deputātu kandidātu sarakstu. Ar to jau 
var iepazīties Facebook vietnē. Krimuldai ta-
jā iedotas sešas vietas, un viņš kandidēt uzru-
nājis arī t.s. opozīcijas deputātus, jo patiesībā 
strādāts ir vienoti, partiju piederība nav justa. 
– Šajā juku laikā, kad, teritorijām apvieno-
joties, daudz kas jāzina, jāiepazīst no jauna, 
vislabāk, ja uz domi kandidē cilvēki ar piere-
dzi, – uzskata L. Kumskis.
  Viņš gan mierina vēlētājus, ka viņiem būs 
izvēles iespējas, jo novadā nebūs tikai viens 
saraksts. Priekšvēlēšanu gaisotne ir jūtama. 
Kuluāros dzirdēts, ka vēlēšanām gatavojas 
arī Jaunā Vienotība, Progresīvie, tāpat Kri-
muldas novada partija un, iespējams, citi.

10. februārī nolikta pēdējā sēde Satversmes tiesai, kurā izskata Limbažu novada domes pretenziju par 
Skultes pagasta nodalīšanu par labu Saulkrastu novadam. Attēlā pērn pavasarī Zvejniekciemā notikušais 
pikets pret novadu pārdali

vienlaikus ieņem divus amatus. Kā deputāts 
šis cilvēks var lemt par pašvaldības kompe-
tencē esošiem jautājumiem un arī vēl strādāt 
pašvaldības padotības iestādēs un institūci-
jās. Tā teikt, strādā divās vai pat trijās fron-
tēs – pats pieņem lēmumus un tos pilda, vēl 
arī kontrolē, kā tas izdodas. – Izpildvaras 
un lēmējvaras saplūšana var radīt šaubas 
par pieņemto lēmumu neitralitāti un objek-
tivitāti, tāpat atrašanās divos amatos rada 
interešu konfliktu riskus, – skaidroja KNAB 
speciāliste. 

Izpilddirektors
Pagasta pārvaldnieks
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Iezīmējas deputātu kandidātu 
sarakstu un programmu aprises


