
Katram ir tiesības uz 
izglītošanos, neatkarīgi 

no tā, vai cilvēkam ir 
invaliditāte vai ne

Pacienti 
aizmirsīs 
vārdu 
“kvotas”

Zemgaliešiem 
vajag drošību, 
lai veidotu 
ģimenes un 
audzinātu 
bērnus

Jāstrādā 
pie atšķirību 
samazināšanas 
starp Rīgu 
un pārējiem 
Latvijas 
reģioniem

Mēs līdz šim esam 
izdarījuši daudz! 
Un arī izdarīsim!

Ierēdņi ir radījuši tik 
vājprātīgu birokrātiju, 
ka cilvēks bieži vien 

vienkārši apjūk

Ir svarīgi, lai 
reģionos strādātu 

kompetenti un 
pieredzējuši cilvēki

Tikai rīkojoties varu 
ietekmēt to, kas notiek 
manā novadā un Latvijā.

Jānodrošina 
sabiedriskā transporta 
pieejamība reģionos

Ainārs SviklisAstrīds FreimanisZane Skujiņa

VESELībA

MēS JELgAVAI

bALSoJIET PAR SARAKSTU NR. 13

Uldis Ainārs Aigars Rublis

Rihards Kozlovskis
Iekšlietu ministrs

Jānis Reirs

Atis Lejiņš

7. lpp.

2. lpp.

16. lpp.

15. lpp.

6. lpp.

Algas. Veselība. 
Drošība. Izglītība. 
Taisnīgums.
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Veselības aprūpes fi-
nansēšanas izaugsmes 
konsekvents turpinājums

Pirmo reizi 27 neatka-
rības gadu laikā esam pa-
nākuši būtisku veselības 
aprūpes finansēšanas pa-
lielinājumu – no 800 mil-
joniem uz vienu miljardu 
eiro. Klāt nākuši vairāk 
nekā 200 miljoni eiro ve-
selībai. Nauda turpmākai 
izaugsmei jau ir sagādāta 
arī 2019. gadam.

Pacientu līdzmaksājumu 
apjoms par ārstēšanos kri-
tīsies uz pusi

Tas tiks panākts, atce-
ļot pacientu iemaksas par 
izmeklējumiem un ķirur-
ģiskām operācijām.

bezcerī-
gu, mēne-
šiem garu 
rindu uz 
izmeklēju-
miem un 
speciālistu 
konsultā-
cijām vairs 
nebūs

Maksimālais gaidīšanas 
ilgums nedrīkstēs pār-
sniegt 30 dienas. Pacien-

ti aizmirsīs vārdu kvotas, 
jo konsekventi tiks palie-
lināts veselības aprūpes 
finansējums, 2020. gadā 

sasniedzot četrus procen-
tus no valsts kopproduk-
ta, kas noteikts Veselības 

aprūpes finansēšanas li-
kumā.

Medicīnas darbinieku 
atalgojums kļūs 
konkurētspējīgs 
un atturēs no aiz-
braukšanas

Ārsta pamat-
alga gadā nāka-
mās Saeimas laikā 
kļūs ne zemāka 
par divām vidē-
jām algām valstī, 
medicīnas mā-

sām – 60 procenti, māsas 
palīga – 40 procenti no 
ārsta algas.

Ienāks jaunas zāles per-
sonalizētai ārstēšanai

Būtiski palielināsies 
darbspējīgo gadu skaits 
un dzīvildze, jo valsts 
kompensējamo zāļu sa-
raksts papildināsies ar 
jaunam, ļoti efektīvām 
zālēm, īpaši onkoloģijas 
jomā, atļaujot persona-
lizēto, tikai konkrētam 
slimniekam piemēroto ār-
stēšanu ar labiem rezultā-
tiem. Zāles, kas tagad tiek 
kompensētas 90 procentu 
apjomā, tiks apmaksā-
tas pilnībā, 75 procentu 
kompensēšana tiks palie-

Jā, tieši vēlos teikt, ko-
mandu, jo mūsu tagad ir 
vairāk nekā viens. Mēs 
vairs neesam tikai Vieno-
tība, kas pirms teju vai 
20 gadiem ar skaļu pie-
teikumu pie varas gro-
žiem nonācām kā Einara 
Repšes vadītais Jaunais 
laiks. Mums tagad ir spē-
cīgi reģionālie partneri. 
Uz 13. Saeimas vēlēšanām 
Vienotība kopā ar partijām 
Kuldīgas novadam, Tuku-
ma pilsētai un novadam, 
Valmierai un Vidzemei, Jē-
kabpils reģionālā partija un 
Latgales partija ir izveido-
jusi partiju apvienību Jau-
nā Vienotība, kas apvieno 
vairāk nekā 3000 biedrus 
visā Latvijā. Mūsu Minis-
tru prezidenta kandidāts ir 
Latvijas un Eiropas politikā 
daudz pieredzējušais Kriš-
jānis Kariņš. Mūsu vidū ir 
viens no ietekmīgākajiem 
Eiropas politiķiem Valdis 
Dombrovskis, kurš ir Jau-
nās Vienotības kandidāts 
Eiropas komisāra amatam 
arī nākamajā periodā pēc 
Eiropas Parlamenta vēlē-
šanām. 

Mūsu partneri - reģio-
nālās partijas - ar panāku-
miem startējušas iepriek-

šējās pašvaldību vēlēšanās, 
ieguvušas tur pieredzi un 
nu gatavas savas idejas, 
domas un ieceres realizēt 
nacionālā līmenī. Uz vēlē-
šanām mēs ejam attīrījuši 
savas rindas no it kā domu-
biedriem, kuri ceļā uz attīs-
tītu, sakārtotu, tiesisku un 
neatkarīgu Latviju dažkārt 
varbūt paklupa, aizdomājo-
ties par savu materiālo stā-
vokli, parādot savu vājumu. 
Esam atbrīvojušies no vil-
tus valstsvīriem, kuri, savu 
pašlabumu meklējot, aiz-
mirsa mūsu kopējo darāmo 
Latvijas labā.

Mēs apzināmies, ka rei-
tingu punkti mums patla-
ban nav paši lielākie, ka 
daļa līdzšinējo biedru, vieg-
lāku ceļo meklējot, ir pa-
mukuši. Un apzināmies arī 
to, ka mūsu zemē vārdiem 
“partija” un “politiķis” nav 
labākā skaņa. Bet atzīsim, 
ka parlamentārā republi-
kā, kāda ir Latvija, nav cita 
ceļa. Ik četrus gadus parti-
jas nosauc savus kandidā-
tus Saeimas deputātu vie-
tām, un tauta, ejot pie vē-
lēšanu urnām, izdara savu 
izvēli, ievēlot tādu Saeimu, 
kādu uzskata par pareizāko 
un vēlamāko. Būtībā ievēl 

parlamentu, kas savā ziņā 
ir sabiedrības spogulis.

Atcerēsimies, ka mēs vē-
lēsim 13. Saeimu, un tā no-
teikti nav iedomājama bez 
13. saraksta – Jaunās Vie-
notības – pārstāvjiem. Šajā 
priekšvēlēša-
nu laikā pa-
manāms, ka 
ar tukšiem 
saukļiem un 
skaļiem vār-
diem, bez 
nopietniem 
argumen-
tiem, bet ļoti 
pašpārlieci-
nāti pie varas raujas jauni 
spēki, kuri vēlas sevi pie-
teikt politikā. Nevēlamies 
viņiem ko pārmest. Tas ir 
viņu izvēlēts ceļš, kādas 
metodes lietot. Bet tāpat 
ceram, ka Latvijas vēlētājs 
ir apdomīgs un neuzķer-
sies uz tukšiem solījumiem, 
skatīsies un vērtēs pēc dar-
biem un spējām attīstīt un 
saglabāt neatkarīgu mūsu 
zemi, mūsu Latviju.

Jaunās Vienotības sa-
raksts Zemgalē, kas ir vi-
sas Latvijas labības klēts, 
iemieso visu Jaunās Vieno-

tības būtību – kompetenci, 
kas iet rokrokā ar jaunām 
sejām un enerģiju. Politi-
kā tas ir ļoti nozīmīgi, ja ir 
pieredzējuši un jaunie; ci-
tādi nekas cits kā iebrauk-
šana grāvī nebūs. Ko ar 

to gribu teikt? Politika ir 
sarežģīts process, kas lielā 
mērā balstīts uz pieredzi. 
Par sevi es varu teikt, ja es 
labklājības ministra ama-
tā būtu nonācis kā jauns, 
bet nepieredzējis politiķis, 
es desmito daļu no tā, kas 
padarīts, nebūtu paveicis. 
Bet vienlaikus politikā jā-
veido arī līdzsvars, jāiesais-
ta jaunie, kas nāk ar savu 
redzējumu, ar enerģiju, kas 
neļauj pieredzei apstāties 
uz vietas, ieslīgt rutīnā un 
pašapmierinātībā.

Nākamais, kas piemīt 

Jaunajai Vienotībai, ir saba-
lansētība. Ir beidzies laiks, 
kad partija Latvijā var ek-
sistēt un gūt panākumus 
kā izteikta Rīgas partija. 
Rīga teritorijas ziņā tomēr 
ir tikai maza daļa no visas 

Latvijas. 
Zemgalē 
Jaunajai 
Vienotībai 
sadarbība 
ir ar Tu-
kuma un 
Jēkabpils 
reģionāla-
jām parti-
jām, visā 

valstī sadarbības partneri ir 
vēl daudzi politiskie spēki, 
kas sekmīgi darbojas reģio-
nos un konkrētos novados, 
pagastos un ciemos ir pie-
rādījuši sevi ar darbu.

Tāpēc katru, dodoties 
uz vēlēšanām, aicinu pirms 
savas izvēles izdarīšanas 
nopietni pārdomāt, kādu 
gribat redzēt Latviju turp-
mākajos četros gados. Var 
jau teikt, tie ir tikai četri 
gadi; ja šoreiz kļūdīsimies, 
nākamreiz kļūdu varēsim 
labot. Bet atcerēsimies, ka 
mūsu valsts šogad svin ti-

kai savu simtgadi. Valstij 
tas nav daudz. Pa vidu bija 
pusgadsimts, kad nebijām 
savu likteņu lēmēji. 20. au-
gustā Latvijai apritēja zīmī-
ga robežšķirtne – gan brīvī-
bā, gan okupācijā bija pava-
dīts vienāds dienu skaits – 
18 218. Nu jau ir par vairā-
kām neatkarības dienām 
vairāk. Tāpēc mēs šoreiz 
nemaz nevaram atļauties 
kļūdīties un pieļaut četrus 
tukšus gadus, kad netiks uz 
priekšu virzītas jau sāktās 
reformas, kad sāktais darbs 
nezināšanas, negribēšanas 
vai nevarēšanas dēļ apstā-
sies. Mēs nevaram atļauties 
gaidīt vēl gadu pēc vēlēša-
nām, kad politiskie spēki 
bez pieredzes, kas iet ro-
krokā ar enerģiju, un bez 
politiskas sabalansētības 
vispār apjēgs, ja apjēgs, kā 
valsts vadāma. Mēs līdz šim 
esam izdarījuši daudz. Un 
arī izdarīsim! Ne jau strīdo-
ties un kašķējoties ir iespē-
jams kaut ko panākt. Mūsu 
devīze ir – esam ar pārlie-
cību par Latviju. Tāpēc ai-
cinu – vēlēšanās domāsim 
valstiski un lemsim pēc 
sirdsapziņas!

Mēs esam mācījušies 
no savām kļūdām, atgrie-
zušies pie saviem pamat-
principiem un papildināju-
ši savas rindas. Vēlēšanās 
Jaunā Vienotība – pilsonis-
ka, demokrātiska partiju 
apvienība – Latvijai piedā-
vā racionālu, pierādījumos 
balstītu ilgtermiņa politiku 
un sabalansētu kandidātu 
sarakstu, kurā pārstāvēti 
gan pieredzējuši politiķi, 
gan “jaunās sejas”.

Tieši pārdomāta un 
gudra politika visvairāk 
būs vajadzīga pieaugošas 
nestabilitātes apstākļos. 
Šādu politiku nespēj pie-
dāvāt populisti. Šķita, ka 
populisms pameta Latviju 
līdz ar Zīgerista banāniem 
deviņdesmitajos gados, bet 
nu atkal nonācis priekš-
vēlēšanu dienas kārtībā. 
Populisti eks-
pluatē bailes 
un dusmas, 
sola ātrus un 
vienkāršus sa-
režģītu prob-
lēmu risinā-
jumus. Tie ir 
aizņēmušies 
Kremļa reto-
riku par Latviju kā neiz-
devušos valsti, tie piedāvā 
graut, nevis veidot. Meto-
des un retorika nav jau-
ni, tie ir aizlienēti. Tāpēc 
pragmatiskajam Latvijas 
vēlētājam jau tagad ir ie-
spēja arī novērtēt, cik tuk-
ši ir bijuši solījumi un cik 
bēdīgi rezultāti ir populis-

tu darbībai citur pasaulē. 
Mēs zinām, ka popu-

lismu baro nevienlīdzība 
un cilvēku sajūta, ka valsts 
nav taisnīga. Tāpēc svarīgs 
Jaunās Vienotības darbs 
ir samazināt nevienlīdzī-
bu un sociālo atstumtību. 
Ir sperti pozitīvi soļi – to-
starp nodokļu reformā, 
tomēr Eiropas Komisijas 
vērtējumā tās ietekme uz 
nevienlīdzības samazināša-
nu nebūs pietiekama. Lat-
vijā joprojām ir vieni no 
augstākajiem nodokļiem 
uz zemajām algām, tāpēc 
nepieciešams turpināt dar-
bu šajā virzienā. Nevienlī-
dzība šķeļ sabiedrību, tā ir 
drauds saliedētai sabied-
rībai, tātad demokrātijai. 
Mūsu pienākums ir vei-
dot tādu politiku, kas liktu 
sajust, ka brīvība un de-
mokrātija, ko baudām, ir 
ieguvums visiem Latvijas 
cilvēkiem.

Tiesiskums ir nākamā 
prioritāte Jaunās Vienotī-
bas programmā. No ties-
lietu jomas sabiedrība sa-
gaida tiesu spēju ātri un 
taisnīgi lemt. No politis-
kajām partijām – likvidēt 
iespēju koruptai naudai 
ietekmēt politiķu lēmu-
mus, oligarhiem pa kak-
tiem sarunāt politbiznesa 
shēmas un vienoties par 
saviem ielikteņiem dažā-
dos amatos. Ir jāsamazina 
naudas ietekme politikā, 
šī sērga cilvēkiem liek ap-
šaubīt valsts taisnīgumu. 

Ir jāturpina cīnīties pret 
maksātnespējas adminis-
tratoru patvaļu un ēnu 
ekonomiku, kas grauj go-
dīgu biznesu.

Vēl vienai Jaunās Vie-
notības prioritātei ir jābūt 
izglītībai. Izglītots cilvēks 
būs kritisks pret populis-
tu tukšajiem solījumiem. 

Laba izglī-
tība dod 
vienādas 
starta iespē-
jas visiem 
sabiedrības 
locekļiem, 
tādējādi vei-
cina sociālo 
mobilitāti 

un samazina nevienlīdzī-
bu. Trīs lielās reformas, 
ko veica Vienotības vadī-
tā Izglītības un zinātnes 
ministrija, – kompetenču 
pieeja mācību saturā, sko-
lu tīkla sakārtošana un 
pāreja uz izglītību valsts 
valodā –, ir sāktas, bet 
Jaunās Vienotības uzde-

vums nākamajā Saeimā un 
valdībā ir nodrošināt, lai 
tās netiktu apdraudētas un 
tiktu konsekventi ievies-
tas. Skolu beidzējiem, kuri 
šajā gadsimtā veidos mūsu 
valsti, ir jābūt radoši, kri-
tiski domājošiem, uzņēmī-
giem un atbildīgiem pilso-
ņiem – Latvijas patriotiem, 
prasmīgiem un konkurēt-
spējīgiem darba ņēmējiem 
un devējiem, kas pieraduši 
rīkoties nestandarta situā-
cijās un pastāvīgi mācīties. 

Kāpēc ir nepieciešamas 
pārmaiņas? Mainās eko-
nomika, un mainās mūs-
dienu cilvēkam nepiecieša-
mās prasmes – no rutīnas 

darbību atkārtošanas uz 
spēju risināt problēmas sa-
darbībā ar citiem, saskatīt 
inovāciju iespējas un spēt 
tās īstenot. 

Latvijas valsts un taut-
saimniecības attīstībai ir 
nepieciešami šādi izglītoti 
cilvēki, tāpat kā izglītība ir 
pamats katra cilvēka labā-
kai dzīvei.

Manuprāt, tieši poli-
tiskā pieredze, gatavība 
veikt reformas un spēja 
veidot pierādījumos balstī-
tu politiku ir Jaunās Vie-
notības spēka plecs politi-
kā. To svarīgi uzsvērt īpaši 
šobrīd, kad priekšvēlēšanu 
gaisotnē ir sākusies vairāk-

solīšana, ignorējot valsts 
budžeta reālās iespējas. 
Vienīgā saprātīgā atbilde 
tukšai vairāksolīšanai ir 
argumentēta un iedzīvo-
tājam saprotama reformu 
programma.

Visbeidzot – sabiedrības 
novecošanās un emigrā-
cijas dēļ sarūkošais talan-
tīgu cilvēku kopums rada 
steidzamu nepieciešamī-
bu pēc talantu piesaistes 
programmas, kur svarīgā-
kais būtu panākt, ka talan-
ti paliek Latvijā un talanti 
atgriežas Latvijā.

Kārlis Skalbe ir teicis: 
“Runā ar darbiem – tā ir 
stiprākā un labākā valoda.”

Vienotība ir 
mainījusies

Valdis Dombrovskis
Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieks

Jaunā 
Vienotība – 
pieredze, 
enerģija un 
sabalansētība

Valsts kompensējamo 
zāļu saraksts 

papildināsies ar jaunām, 
ļoti efektīvām zālēm

Jānis Reirs un 
viņa komanda

Pacienti aizmirsīs vārdu kvotas

lināta līdz 90 procentiem, 
50 procentu – līdz 75 pro-
centiem no zāļu cenas.

Romualds 
Ražuks
Saeimas deputāts

SVARīgāKAIS, KA TIKS PAVEIKTS VESELībAS APRūPES JoMā

13. Saeimas vēlēšanās partiju 
apvienība Jaunā Vienotība pie 
vēlētājiem dodas ar spēcīgu, kāpumus 
un kritumus izturējušu komandu. 

Atcerēsimies, ka mēs 
vēlēsim 13. Saeimu, un tā 
noteikti nav iedomājama 

bez 13. saraksta – Jaunās 
Vienotības – pārstāvjiem

Lai politika būtu efektīva, ir nepieciešama 
pieredze un profesionālisms. Jaunā 
Vienotība spēj piedāvāt politiķus, 
kam ir šādas kvalitātes. Varam ar 
pārliecību teikt: Vienotība ir sapratusi, ka 
jāmainās, un Vienotība ir mainījusies. 

Ir jāsamazina naudas 
ietekme politikā, šī sērga 
cilvēkiem liek apšaubīt 

valsts taisnīgumu
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Ainārs Sviklis 
ir no Jelga-
vas novada 
Platones pa-
gasta – Zem-

gales laukiem, kur pagājusi 
viņa bērnība, augot kopā 
ar brāli un māsu, palīdzot 
vecākiem ikdienas darbos 
lauksaimniecībā. Šeit Ai-
nārs dzīvo joprojām, ikdie-
nā mērojot ceļu uz darbu 
Rīgā. Viņš ir izglītības un 
zinātnes ministra padom-
nieks, un viņa pārziņā ir 
dažādi izglītības projektu 
un informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju jau-
tājumi.

“Vienmēr esmu apzināti 
bijis sabiedriski aktīvs. Uz-
skatu, ka cilvēkiem, kuri vē-
las izmaiņas, pašiem jāgrib 
strādāt kopējā labuma vār-
dā,” savu lēmumu piedalī-
ties reģionu politikas veido-
šanā pamato 
Ainārs Sviklis.

Viena no 
viņa specia-
litātēm ir iz-
glītības jautā-
jumi, un par 
gaidāmajām 
izmaiņām, ku-
ras Latvijas skolu sistēmā 
paredz izglītības reforma, 
Ainārs Sviklis saka – daudz 
kas ir atkarīgs no pašvaldī-
bām: “Kompetenču pieejā 
balstīta mācību satura iz-
veide, izmaiņas skolu tīklā 
– tās, protams, ir nozīmī-
gas izmaiņas. Taču uzsvēr-
šu, ka ļoti daudz ko noteiks 
tieši pašvaldības. Šie tik tie-
šām ir jautājumi, kas netiks 
risināti vienīgi Saeimā, līdz 
ar to ir svarīgi, lai reģionos 
strādātu kompetenti un 
pieredzējuši cilvēki.”

Aināram Sviklim ir arī 
liela pieredze projektu va-

dīšanā, un tieši šo prasmju 
kopumu viņš cer likt lietā 
gadījumā, ja vēlētāji viņam 
uzticēs darbu: “Esmu no-
vērojis, ka mums bieži vien 

ir labas idejas un mērķi, 
taču, pieredzes un zināša-
nu trūkuma dēļ darbs tiek 
paveikts nepareizi, un vē-
lamā rezultāta nav. Runa 
ir par vadības prasmēm, 
un uzskatu, ka man ir ne-
pieciešamā pieredze, lai 
uzņemtos vadību un gādā-
tu par sava reģiona mērķu 
sasniegšanu.” Brīvajā lai-
kā Ainārs spēlē saksofonu. 
Viņam ir ģimene – sieva 
Ligita un divi pieaugu-
ši bērni, Baiba un Edgars. 
Meita Baiba ir parūpējusies 
arī par pirmo mazbērnu. 
Bērni ar savām zināšanām 
palīdz tēvam sirds projek-

tā 100 vietas un notikumi. 
Latvijai 100. Ainārs Sviklis 
paredzējis Latvijas jubile-
jas gadā apmeklēt vismaz 
100 vietas un notikumus 

un daļai no 
tiem veltīt 
muzikālus 
priekšnesu-
mus savā iz-
pildījumā.

“Tā iecerē-
ta kā dāvana 

Latvijas valsts simtgadē un 
faktiski ir izvērtusies par 
daudz plašāku projektu, 
nekā sākotnēji domāts. To 
varētu nosaukt arī par dā-
vanu sev, jo liels ieguvums 
ir arī pašam. Dažu mēne-
šu laikā esmu viesojies da-
žādās Latvijas pilsētās un 
ciemos, sastapis un iepa-
zinis brīnišķīgus cilvēkus, 
tādējādi gūstot pamatīgu 
pozitīvu emociju lādiņu. 
Katrs darbs, ko darām, 
var tikt veltīts Latvijai. 
Lielāks vai mazāks, tas pa-
līdzēs mums tikt uz priek-
šu kā tautai un kā valstij,” 
saka Ainārs Sviklis.

Ir svarīgi, lai reģionos 
strādātu kompetenti 

un pieredzējuši cilvēki

“Veidojot 
jauno izglītības 
sistēmu, daudz 
ko noteiks tieši 
pašvaldības”
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Ainārs Sviklis
Izglītības un zinātnes 
ministra padomnieks

rina Ploka jau 2010. gada 
martā kļuva par politisko 
partiju apvienības Vieno-
tība valdes locekli. Viņai 
ir liela pieredze darbā 
ministrijās – bijusi parla-
mentārā sekretāre Ties-
lietu, Finanšu un Satik-
smes ministrijā, nu pilda 
šos pienākumus Labklā-
jības ministrijā. “Katram 
cilvēkam dzīvē pienāk 
brīdis, kad esi izmācījies, 
izstudējis, tev ir stabils 
darbs, bet gribas kaut ko 
vairāk. Un tad tu iesais-
ties. Meklē politisko spē-
ku, kas būtu atbilstošā-
kais taviem uzskatiem un 
interesēm,” saka Karina 
Ploka. “Un man tā 
vienmēr bijusi Vie-
notība. Es pat savu 
māti politikā esmu 
iesaistījusi – viņa 
jau trešo sasaukumu 
ir Ventspils domes 
deputāte.”

“Strādāt un pie-
dalīties jautājumu 
risināšanā, nevis gaidīt, 
ka citi manā vietā kaut 
ko paveiks!” tāds ir Ka-
rinas Plokas moto, un šo 
enerģiju viņa grasās likt 
lietā arī darbā parlamen-
tā. “Vienotība vienmēr ir 
bijusi tā partija, kas brauc 
pa reģioniem, runā ar 
cilvēkiem un zina, kā tie 
dzīvo,” saka Karina. “Bei-
dzamos gados Labklājī-
bas ministrijā rūpīgi esam 
strādājuši pie tā, kā pa-
līdzēt cilvēkiem, kuriem 
ir mazas pensijas, nav 
iespēju strādāt un pensi-
ju iegūt lielāku. To esam 
darījuši un turpināsim 
darīt!” uzsver viņa. “Tā ir 
bijusi mūsu prioritāte līdz 
šim un būs arī turpmāk. 
Nopietni jāstrādā veselī-
bas aprūpes jomā – esam 
sākuši domāt par rindu 
samazināšanu politiski re-
presētajiem, un arī zob-
ārstniecība pensionāriem 
ir kritiski svarīga. Veselī-
bas nozarē šajā jomā rit 
nepārtraukts darbs.”

Kā atzīst Karina Ploka, 
liels nākotnes plāns, kas 
prasa rūpīgu iesaisti, ir 
ģimenēm dažādu iemeslu 
dēļ izņemtu bērnu nonāk-
šana audžuģimenēs. “Te 
kopā jāstrādā ministrijai, 
bāriņtiesām, sociālajiem 

dienestiem, nevalstiska-
jām organizācijām. Bērna 
adopcija nesākas brīdī, 
kad saņem bērna uzskai-
tes lapu. Bieži vien tā sā-
kas daudz ātrāk. Jo ātrāk 
plānosim, jo ātrāk varē-
sim bērnam nodrošināt 
stabilu nākotni. Šajā jomā 
jābūt reorganizācijai,” uz-
sver Karina. Labklājības 
ministrija šajā ziņā jau ir 
daudz paveikusi. “Esam 
pateikuši, ka par saviem 
bērniem Latvijā mēs paši 
varam parūpēties, ka 
nevajag bērnus adoptēt 
uz ārzemēm. Līdz šim 
daudzbērnu ģimenēm bija 
tikai valsts pabalsts, bet 

kopš šā gada pie valsts 
pabalsta ir ieviestas arī 
piemaksas, un tās ir ļoti 
jūtamas,” lepojas Karina. 
Jaunajām ģimenēm ļoti 
svarīgs ir jautājums par 
bērnudārzu, tāpēc jāstrā-
dā ar pašvaldībām, aici-
not tās iesaistīties. “At-
balsts daudzbērnu ģime-
nēm ir nepieciešams, taču 
vienlīdz būtiski ir ieviest 
“otrā bērna politiku”; lai 
būtu trešais, ir nepiecie-
šams otrais bērns ģimenē. 
Tas nozīmē, ka pakāpe-
niski jāpalielina atbalsts 
ģimenēm, kurās ienāk 
otrais bērns; gan valsts 
pabalsta veidā, gan bēr-
nudārza pieejamības ziņā. 
Būtisks un neatliekams 
darbs ir valsts apmaksātās 
medicīniskās apaugļoša-
nas programmas paplaši-
nāšana, likvidējot noteikto 
vecumu (pašreiz 37 gadi). 
Īstenojot šo program-
mu, gadā piedzimst vai-
rāk nekā 400 bērnu, un 
speciālisti atzīst, ka tas 
ir vērā ņemams skaitlis. 
Ņemot vērā to, ka mā-
miņu, arī jauno māmiņu, 
vecums palielinās, šāds 
solis ir neatliekams un 
ieviešams jau kopš nāka-
mā – 2019. – gada. Tas 
ļautu ģimenēm tikt ne 

Dzimusi Vents-
pilī, pabeigu-
si Ventspils 
1.vidussko-
lu, studēju-

si Latvijas Universitātes 
Juridiskajā fakultātē, kur 
turpinājusi studijas dokto-
rantūrā. Ar izcilību no-
kārtojusi maģistra darbu 
Rīgas Juridiskajā augst-
skolā tiesību zinātnē. Ka-

tikai pie viena, bet, iespē-
jams, pie vairāk bērniem. 
Papildus jādomā arī par 
bērniem, kas palikuši bez 
vecāku gādības, ne tikai 
par bāreņiem, bet arī bēr-
niem, kurus vecāki pame-
tuši novārtā. Katram bēr-
nam ir vajadzīga ģimene, 
un katrs bērns ir tiesīgs 
uzaugt ģimenē, kas par 
viņu rūpējas, kas viņu mīl 
un lolo. Tāpēc svarīgi ir 
turpināt atbalstu audžu-
ģimenēm un aizbildņiem, 
taču nozīmīgs ir arī nā-
kamais solis – rūpes par 
adoptētājiem. Viņiem ir 
nepieciešams lielāks valsts 
atbalsts – ne tikai vien-
reizējs, bet arī ikmēneša. 
Mums ir jāpasaka paldies 
cilvēkiem, kas spēj, var 
un grib uzņemties rūpes 
ne tikai par saviem, bet 
arī par citiem bērniem.”

Kā norāda Karina Plo-
ka, steidzami darāmo dar-
bu sarakstā arī “pirmā mā-
jokļa programma reģionā-
lā griezumā, lai ģimenes 
ar bērniem varētu tikt pie 

atbilstoša mājokļa ne tikai 
Rīgā, bet, kas ir svarīgāk, 
arī reģionos”. “Zemgales 
reģionā tas ir īpaši nozī-
mīgi, jo šeit lielās pilsētas 
Tukums, Jelgava un Jēkab-
pils nodrošina darba vie-
tas un investīcijas reģionā, 
kas nenoliedzami veicina 
reģiona attīstību,” uzsver 
deputāta kandidāte.

Ar bērniem saistītie 
jautājumi Karinai nav 
sveši – mazs bērns ir arī 
viņas pašas ģimenē. Tā 
nu ārpus darba hobijiem 
laika nemaz nepietiekot. 
Taču viena īpaša aizrau-
šanās Karinai ir – viņa 
kopā ar vīru kolekcionē 
antikvāras mēbeles. “Kad 
pirms pieciem gadiem sā-
kām ar vīru dzīvot kopā, 
iedomājos, ka vajag ku-
modi. Vīrs piekrita, bet 
teica – nu, tad tādu īsto, 
veco. Nopirkām pirmo 
veco kumodi, un tā tas 
sākās. Esam iegādājušies 
kara laika lādi, no Kār-
savas veduši krēslus, ir 
antikvārs galdiņš, dīvāns 
ar audumu no Rundāles 
pils... Kad mainījām dzī-
vesvietu, nolēmām, ka va-
jag klubkrēslus, un tagad 
bērnam tā ir iemīļotākā 
vieta, kur dzīvoties,” sme-
jas Karina.

Nr.
Zemgale

17

Vienotība vienmēr ir 
bijusi tā partija, kas brauc 

pa reģioniem, runā ar 
cilvēkiem un zina, kā tie dzīvo

Karina Ploka
Labklājības ministrijas 
parlamentārā sekretāre

Esam pateikuši, ka par 
saviem bērniem Latvijā 

mēs paši varam parūpēties, 
ka nevajag bērnus 

adoptēt uz ārzemēm
Valentīns Kukla ir 

dzimis Jēkabpilī, 
bet visu bērnību 

un pusaudžu gadus ar ve-
cākiem dzīvojis Jēkabpils 
novada Leimaņu pagastā. 
Pēc Zasas vidusskolas beig-
šanas devās studēt uz Rīgu. 
2009. gadā absolvējis Ban-
ku Augstskolu un ieguvis 
uzņēmuma vadītāja kvali-
fikāciju. Uzreiz pēc augst-
skolas absolvēšanas nodi-
bināja uzņēmumu un sāka 
nodarboties ar komercpār-
vadājumiem Baltijas val-
stu teritorijā. Uzņēmums 
ir specializējies graudaugu 
komercpārvadājumos, snie-
dzot graudu pārvadāša-
nas pakalpojumus Latvijas 
zemnieku saimniecībām. 
Uzņēmums ir neliels un 
nodarbina 10 cilvēkus. Ne 
tik tālā pagātnē Valentīns 
pievērsās arī zemes ap-
strādāšanai un sāka audzēt 
graudaugus. Saimniecība 
ir tikai attīstības posmā 
un ar lieliem panākumiem 
lepoties nevar. Lielās lie-
tavas pagājušā gada rude-
nī un sausais 
laiks šogad 
nemazina op-
timismu lē-
nām virzīties 
uz priekšu.

Valentīns 
Kukla politi-
kā ir jau kopš 
2007. gada un 
pārstāv Jēkab-
pils reģionālo 
partiju. Visi 
tās 300 biedri 
ir vietējās pilsētas un bla-
kus novadu cilvēki, kas ļoti 
labi pārzina vietējās prob-
lēmas un ir spējīgi tās ļoti 
apņēmīgi risināt. “Mana 
pārliecība ir nemainīga, ka 
valsts kopējai politikai ir jā-
iet roku rokā ar reģionālo 
politiku, jo tikai Rīga kopā 
ar reģioniem ir spējīga vei-
dot valsti spēcīgāku, godī-
gāku un ērtu dzīvošanai 
ikvienam tās iedzīvotājam. 
Šogad veidojam kopīgu 
apvienību ar Vienotību, jo 
iepriekš gūtā pieredze bija 
vērā ņemama. Meklēt labu-
mus, startēt kopā ar kādu 
citu politisko partiju, kurai 
reitingi šobrīd augstāki, 
neredzu jēgu un pamatoju-
mu. Kāpēc graut veco un 
meklēt kādu citu politisko 
spēku, lai tikai iegūtu kādu 
balsi vairāk? Manuprāt, tā 

Valentīns 
Kukla: 
“Pārmaiņām 
jānotiek 
pārdomāti”
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Valentīns Kukla
Jēkabpils novada zemnieku 
saimniecības Tūjas īpašnieks

ir nepareiza politika, es pat 
teiktu – muļķība,” uzskata 
Valentīns Kukla. 

Viņš gan atzīst, ka lat-
vietis klusībā visu laiku 
cer, ka nu tik nāks pie va-
ras jaunie politiskie spēki 
un beidzot sāksies labāki 
laiki. Vēl ne tik senā pa-
gātnē cilvēki no laimes un 
prieka bija sajūsmā par to, 

ka nāks Zatlers un sakār-
tos visu valstī notiekošo. 
To, kā tas viss beidzās, mēs 
visi labi zinām. “Piedodiet, 
bet prakse rāda, ka parti-
jas bez skaidri noteiktām 
vērtībām, vīzijas un piere-
dzes ir un paliek politiskās 
viendienītes. Tās pēc neie-
vēlēšanas Saeimā un atbal-
sta negūšanas izjūk pa vi-
sām vīlēm. Nu, nenāks tas 
Laimes Lācis, beidzot tas 
ir jāsaprot,” ir pārliecināts 
deputāta kandidāts. 

Nevar jau nevienam 
pārmest, ka gribas pārmai-
ņas, bet pārmaiņām jāno-
tiek pārdomāti. Ir svarīgi, 
lai pārmaiņu procesā kāds 
vienkārši netiek aizmirsts, 
sabradāts vai izstumts no 
darba vai profesijas. Viegli 
stāstīt, ka vajag samazināt 
valsts pārvaldi, cilvēkus iz-

dzīt no darba, nepiedāvājot 
neko vietā. Vai tiešām va-
jag vēl palielināt aizbrau-
kušo skaitu? Pārmaiņas 
nenoliedzami ir vajadzī-
gas, tomēr nevajag to darīt 
strauji un neapdomīgi, jo 
tas grauj cilvēku ticību val-
stij. Visa centrā ir un pa-
liek cilvēks.

Saimniekojot Leonīdam 
Salcevičam, 
Jēkabpils 
pilsēta ne-
apšaubāmi 
ir kļuvusi 
daudz sa-
koptāka un 
skaistāka, 
piedzīvoju-
si izaugsmi. 
“Vienmēr 
jau var gri-
bēt vairāk 
un labāk, bet 

esmu reālists un saprotu, 
ka ir lietas, ko var izdarīt 
ātri, bet ir lietas, kur vaja-
dzīgs laiks.”

Lielai daļai Zemgales 
iedzīvotāju sāp sirds par 
sirotājiem no Lietuvas. “Šī 
ir problēma, ar kuru gan 
vajadzētu tikt galā. Daudzi 
iedzīvotāji baidās par savu 
īpašumu. Zog lauksaim-
niecības tehniku, dārza 
tehniku, arī es pats esmu 
izjutis uz savas ādas to, kā 
ir būt apzagtam, jo man 
pašam nozaga laivas, ko 
pavisam nesen biju iegā-
dājies. Negribu piekrist 
tam, ka mūsu kaimiņi 
lietuvieši var netraucē-
ti braukt un apzagt mūsu 
sētas, bet par to nesaņemt 
sodu. Tiešām visi gali ūde-
nī? Šis jautājums ir jāsa-
kārto, bez vilcināšanās.” 

Graut veco, jo ar citiem 
politiskiem spēkiem varbūt 

būtu iespēja kādu balsi 
vairāk iegūt? Tā tāda švaka 
un nepareiza politika, es pat 

teiktu – muļķība“Mēs Latvijā paši 
varam parūpēties 

par saviem 
bērniem”

Senās uguns nakts Liepājā 
2017.gada augustā. 
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Kopš 10. Saeimas Atis Lejiņš 

ir Vienotības frakcijas deputāts. 
Parlamentā viņš darbojas Eiropas 
lietu un Ārlietu komisijās, kā arī 
Korupcijas novēršanas un Baltijas 
lietu apakškomisijās, papildus arī 
vada parlamentārās grupas sa-
darbībai ar Indiju, Austrāliju un 
Rumāniju. Atis Lejiņš šā gada pa-
vasarī par savu aktīvo darbu sa-
ņēmis Rumānijas Virsnieka ran-
ga Nacionālā goda ordeni.

Kā pieredzējis politiķis Atis 
Lejiņš atzīst: “Saeimā viens nav 
cīnītājs, lēmumu pieņemšanai ne-
pieciešams balsu vairākums – tā-
pēc deputāta darbs vienmēr ir 
komandas darbs – gan ar likum-
došanas iniciatīvām frakcijā, gan 
Saeimas komisijās. Un šajos asto-
ņos gados padarītā ir ļoti daudz! 
Manas galvenās prioritātes darbā 
Saeimā ir bijusi ēnu ekonomikas 
samazināšana un labklājības lī-
meņa celšana Latvijā. Pieņēmu 
lēmumu ienākt Latvijas politikā 
ekonomiskās krīzes periodā, lai 
pieliktu plecu tās pārvarēšanā. 
Kopš tā laika Vienotība ar savu 
aktīvo darbu Saeimā un valdībā 
ne vien stabilizējusi Latvijas eko-
nomisko un finansiālo situāciju, 
bet arī spējusi atgriezties pie no-
dokļu samazināšanas. Svarīgi, ka 
nodokļus izdevies samazi-
nāt tā, lai lielākie ieguvēji 
būtu maznodrošinātās per-
sonas un ģimenes ar bēr-
niem. Palielinājām ar iedzī-
votāju ienākuma nodokļa 
neapliekamo minimumu 
(sevišķi par apgādībā eso-
šām personām), samazinā-
jām sociālā nodokļa likmes 
gan darba ņēmēju, gan 
darba devēju veiktajām ie-
maksām. Bijām pirmā Sa-
eimas koalīcijas partija, kas runā-
ja par progresīvās nodokļu sistē-
mas nepieciešamību Latvijā, un 
ielika pamatu tās ieviešanai.”

Kā vienu no nozīmīgākajiem 
11. Saeimas darbiem, kura kvali-
tatīvā sagatavošanā un pieņem-
šanā aktīvi piedalījies, Atis Lejiņš 
min lēmumu par gāzes tirgus 
liberalizāciju kopš 2017. gada pa-
vasara, vairojot Latvijas politisko 
un ekonomisko neatkarību no 
Krievijas. 12. Saeimas laikā se-
višķi izceļami ir beidzot panāktie 
grozījumi Izglītības likumā. 

Atis Lejiņš, aktīvi darbojoties 
Saeimas Eiropas lietu komisijā, 
ir iesaistījies arī Eiropas Savienī-
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Atis Lejiņš
Saeimas deputāts

Lejiņš: “Stipra 
Latvija stiprā 
Eiropas
Savienībā!”
Latvijas Zinātņu aka-

dēmijas goda doktors, 
triju Saeimu deputāts 
un Triju Zvaigžņu or-
deņa virsnieks Atis 

Lejiņš Jaunās Vienotības saraks-
tā Zemgales apgabalā startē ar 
4. numuru. Gorkija iela 11a, trim-
dā tapušās grāmatas, kurā at-
maskota šī VDK iestāde, autors 
Atis Lejiņš savā dzīvē pieredzējis 
daudz, bet vienmēr viņš bijis ne-
lokāms cīnītājs par savu Dzimte-
ni, par savu Latviju. Pēc grāma-
tas uzrakstīšanas Atis Lejiņš no-
nāca PSRS melnajā sarakstā, un 
viņam līdz pat 1988. gadam tika 
liegts iebraukt Latvijā. “Tikai At-
modas laikā beidzot atkal varēju 
braukt uz dzimteni kā Zviedrijas 
Ārpolitikas institūta žurnālists. 
Divas reizes esmu bijis arī Afga-
nistānā, meklējot baltiešu gūs-
tekņus pie partizāniem,” atminas 
Atis Lejiņš.

Viņš atzīst, ka paša politiskā 
pieredze sākās jau agrā jaunībā 
trimdā. Drīz tā kļuva arī publis-
ka – piemēram, 1968. gadā viņš 
vadīja opozīcijas frakciju Pirma-
jā Pasaules latviešu jaunatnes 
kongresā Berlīnē, kuru vācieši 
ar sabiedroto palīdzību aizlie-

dza organizēt, piekāpjoties PSRS. 
“Mūsu mērķis bija pievērst plašā-
ku pasaules uzmanību okupētās 
Baltijas liktenim. Gluži loģiski, 
ka arī turpmāk atbalstīju Baltijas 
valstu cīņu par pašnoteikšanās 
tiesībām PSRS okupācijas perio-
dā,” stāsta Atis Lejiņš. 1989. gadā 
viņš ar domubiedriem nodibināja 
Latvijas Tautas frontes Zviedrijas 
nodaļu, kuru arī vadīja līdz 1991. 
gadam, kad viņš atgriezās Latvi-
jā. Gadu vēlāk Atis Lejiņš nodibi-
nāja Latvijas Ārpolitikas institūtu 
ar mērķi veikt stratēģiskus pētī-
jumus, kas neļautu Latvijai jelkad 
atgriezties 1939. gada situācijā. 

bas budžeta tapšanā un Latvijas 
interešu aizstāvībā. “Piemēram, 
11. Saeimas laikā, strādājot pie 
nākamā plānošanas perioda Eiro-
pas Savienības naudas izlietoju-
ma Latvijā, aktīvi atbalstīju Eiro-
pas Komisijas pozīciju, ka nepie-
ciešams būtiski vairāk līdzekļus 
atvēlēt pētniecībai un inovāci-
jām. Partnerības līgumā ES fon-
du 2014. – 2020. gada plānošanas 
periodam pēdējā versijā tika veik-
tas būtiskas izmaiņas, pārdalot 
127 miljonus eiro (38,7% pieau-
gums) prioritārajam virzienam 
Pētniecība, tehnoloģiju attīstība 
un inovācijas.

Saeima bija pirmā Eiropas 
Savienībā, kas ratificēja brīvās 
tirdzniecības līgumu ar Kanā-
du. Latvija ir eksportētājvalsts, 
un šādi izdevīgi līgumi ir iespē-
jami, tikai pateicoties mūsu aktī-
vam darbam Eiropas Savienībā. 
Kā labu piemēru var minēt arī 
mūsu kopīgo pacietīgo darbu pie 
līguma ar Japānu, kurā cita star-
pā panākti izdevīgāki noteikumi 
mūsu piena produktu nonākša-
nai Japānas tirgū. Un tā jau ir 
runa par 130 miljoniem iedzīvo-
tāju!” saka Atis Lejiņš.

Taujāts, kādas savas priekš-
rocības redz 13. Saeimā, Atis 
Lejiņš atzīst, ka viņa darbībai 

ir divi pamatakmeņi – milzīgā 
uzkrātā pieredze kopš Baltijas 
brīvības cīņām PSRS okupāci-
jas periodā un pēctecība, cīno-
ties par Latvijai vitāli svarīgajām 
interesēm. “Pirmkārt, jāturpina 
aktīvs darbs, samazinot ienāku-
mu plaisu starp Latvijas bagātā-
kajiem un trūcīgākajiem iedzīvo-
tājiem. Tas ir mūsu valsts taisnī-
bas un drošības pamatu pamats. 
Otrkārt, valsts ārējā drošība ir 
pamazām nostiprināta, bet vis-
lielākais drauds Latvijas drošībai 
patlaban nāk no iekšienes – tā-
pat kā vairākās citās Eiropas Sa-
vienības valstīs, arī pie mums 

uzdarbojas Kremlim sim-
patizējoši populisti, kas 
meklē varas pozīcijas Ei-
ropā, lai veicinātu sankciju 
atcelšanu pret Krieviju, kas 
uzliktas par Krimas okupā-
ciju un karu Ukrainā.

Līdz šim kopā ar kolē-
ģiem mums izdevies panākt 
ne vien Latvijas, bet arī Ei-
ropas Savienības un ASV 
vienotu un ātru reakciju uz 

Krievijas agresiju Ukrainā un tās 
nosodīšanu. Tieši Saeimas Eiro-
pas lietu komisija un Ārlietu ko-
misija bija pirmās, kas rosināja 
sasaukt 11. Saeimas ārkārtas sēdi 
par šo jautājumu. Savukārt Balti-
jas valstis un Polija kopīgiem spē-
kiem veicināja un panāca vienotu 
un ātru Eiropas Savienības noso-
dījumu attiecībā uz Krievijas rīcī-
bu, proti, agresiju. Jāturpina ak-
tīvi strādāt, lai izdarītu spiedienu 
uz Krieviju un saglabātu spēcīgu 
vienoto Eiropas nostāju, neļau-
jot Krievijas advokātiem Eiropas 
Savienības iekšienē to vājināt. 
Mūsu drošības pamats ir stipra 
Latvija stiprā Eiropas Savienībā.”

Jāsamazina ienākumu 
plaisa starp Latvijas 

bagātākajiem 
un trūcīgākajiem 

iedzīvotājiem

Atis Lejiņš aizraujas arī ar 
kokapstrādi. Te Atis darba 
procesā, taisot loku...

... bet te jau Atis 
redzams ar paša 
veidoto loku rokā.

Zane Skujiņa ir Lat-
vijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fa-
kultātes absolvente 
(bakalaurs) un nu-

pat pabeigusi Rīgas Stradiņa 
universitātes maģistra studiju 
programmu Stratēģisko un sa-
biedrisko attiecību vadība. Iesais-
tīties politikā viņu mudinājusi 
līdz šim gūtā pieredze darbā 
valsts pārvaldē un nevalstiskajā 
sektorā. “Esmu strādājusi Valsts 
kancelejā, organizējusi Ministru 
prezidenta ārvalstu vizītes un 
ar iekšējo komunikāciju saistī-
tus procesus. Joprojām darbojos 
Latvijas Paralimpiskajā komite-
jā kā sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste. Pildot šos pienākumus, 
ir izkristalizējušās konkrētas 
problēmas un nepilnības, kuras, 
manuprāt, būtu jāizskauž. Vē-
los iesaistīties šajā darbā,” stāsta 
Zane Skujiņa.

Īpaši tuva Zanei Skujiņai ir 
izglītība un vides pieejamība. 
“Katram ir tiesības uz izglīto-
šanos, neatkarīgi no tā, vai cil-
vēkam ir invaliditāte vai ne. 
Ļoti spilgts piemērs ir stāsts par 
manu kursa biedreni – viņa sa-
mierinājās ar studēšanu kon-
krētā augstskolā tikai tāpēc, ka 
iecerētā vieta nebija pielāgota 
cilvēkiem ar kustī-
bu traucējumiem,” 
saka Zane Skujiņa.

Viņai ir sava 
nostāja arī ar 
valsts labklājību 
saistītos jautāju-
mos, tostarp attie-
cībā uz pensiju sis-
tēmas nepilnībām 
un situāciju Latvijas bērnuna-
mos, kuras uzlabošanā aktīvi 
iesaistījies labklājības ministrs 
Jānis Reirs.

Brīvajā laikā Zane ar mērķi 
pilnveidot sevi un uzkrāt pie-
redzi iesaistās dažādos starp-
tautiskos jauniešu projektos. 
“Nesen viesojos Austrālijā, kur 

Uldis Ainārs pēc iz-
glītības ir sociālo 
zinātņu maģistrs 
ar specializāciju 
sabiedrības vadī-

bā, beidzis Latvijas Universitāti. 
“Ikdienā esmu cilvēks, kas da-
tus dara saprotamus sabiedrībai, 
analīze un komunikācija ir mani 
ikdienas pienākumi, strādājot 
Centrālajā statistikas pārvaldē 
par departamenta direktoru,” 
skaidro 
deputāts.

Lē-
mumu 
nestāvēt 
malā Ul-
dis Ainārs 
pieņēma 
jau pirms 
kāda lai-
ka. “Tikai rīkojoties varu ietek-
mēt to, kas notiek manā novadā 
un Latvijā. Pašreiz esmu Ozol-
nieku novada domes deputāts, 
kurš aktīvi strādā opozīcijā,” 
piebilst Uldis Ainārs.

Viņaprāt, viena no lielākajām 
valsts varas kļūdām ir tendence 
savos darbos demonstratīvi pa-
rādīt, ka reģioni ir mazāk svarī-
gi nekā Pierīga un Rīga: “Man 

ir svarīgi, kādu izglītību saņem 
mani bērni, cik droši viņi jūtas 
Latvijā un kāda ir veselības aprū-
pes sistēma. Valsts līmenī jāstrā-
dā pie reģionālo atšķirību sama-
zināšanas starp Rīgu, Pierīgu un 
pārējiem Latvijas reģioniem. Po-
litiskie lēmumi ir jāpieņem rūpī-
gi, tiem jābūt uz faktiem balstī-
tiem un izvērtētiem, domājot par 
visas sabiedrības interesēm.”

Brīvajā laikā Uldis Ainārs 
labprāt 
strādā 
savā lau-
ku īpa-
šumā un 
nodar-
bojas ar 
ūdens 
spor-
tu: “Es 

mīlu savu zemi, Latviju un, kā 
jau daudziem, arī man pieder 
savs kaktiņš, savs zemes stūrī-
tis. Lielāko daļu sava brīvā lai-
ka veltu, lai to sakoptu un tajā 
uzceltu savu namu, lai maniem 
bērniem vienmēr būtu kur at-
griezties. Man patīk pastāvīgi 
būt kustībā, un vējainās dienās 
mani var ieraudzīt arī jūrā ķe-
ram vēju.”

Man ir svarīgi, kādu 
izglītību saņem mani 

bērni, cik droši viņi 
jūtas Latvijā

Nr.
Zemgale

15

“Reģionus nedrīkst 
uzskatīt par 
mazsvarīgākiem!”

Uldis Ainārs
ozolnieku novada domes deputāts, 
centrālās statistikas pārvaldes 
departamenta direktors

“Katram 
jaunietim ir 
tiesības uz 
kvalitatīvu 
izglītību!”

starptautiskā projektā apsprie-
dām cilvēktiesības, izglītības un 
vides pieejamību. No Latvijas 
šajā projektā biju vienīgā pār-
stāve. Manuprāt, ir svarīgi būt 
apritē, pastāvīgi darīt to, kas 
tevi patiesi interesē, ir nepiecie-
šams uzturēt ritmu, neatslābt. 
Iesaistos arī studējošo aktivitā-
tēs, risinu dažādas ar studijām 

un studiju vidi saistītas prob-
lēmas. Studentos ir liels spēks. 
Jauniešiem ir laikus jāapzinās, 
ka sabiedriskā aktivitāte, iesais-
tīšanās kā valsts, tā starptautis-
kā līmenī ir labākais veids, kā 
kaut ko reāli mainīt,” ir pārlie-
cināta Zane Skujiņa.

Zane Skujiņa
Labklājības ministra padomniece, 
Latvijas Paralimpiskās komitejas 
sabiedrisko attiecību speciāliste.

Nr.
Zemgale
12

Zane Skujiņa ar 
paralimpiešiem Rio 
spēlēs, kas Latvijai 
bija gana sekmīgas.

Katram ir tiesības uz 
izglītošanos, neatkarīgi 

no tā, vai cilvēkam ir 
invaliditāte vai ne

Pirms daudziem gadiem Stokholmā – trimdas 
sociāldemokrātu demonstrācijā  1. maijā (priekšplānā 
pa labi, lepni nesot Latvijas karogu, - Atis Lejiņš).
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Labklājības ministrija 
aptver ļoti plašu sabied-
rībai svarīgu jautājumu 
loku – veido sociālo, darba 
un nodarbinātības, bērnu 
tiesību un cilvēku ar invali-
ditāti politiku. Kādi ir Jau-
nās Vienotības piedāvā-
jumi nākamajiem četriem 
gadiem? Sāksim ar pen-
sionāriem!

Patlaban Latvijā ir ap-
tuveni 455 tūkstoši pensio-
nāru. Pēdējos trīs gadus ar 
pensionēšanās vecuma pa-
lielināšanos, kas ieplānota 

līdz pat 2025. gadam, šis 
skaitlis ir stabilizējies, un 
nedomāju, ka turpmākos 
četrus gadus ļoti mainīsies. 
Un lielas viņu daļas sāpe 
ir mazās pensijas. Pēdējos 
četros gados jau tika darīts 
daudz, lai mazās pensijas 
palielinātu, bet skaidrs, 
ka ar to visu ir par maz. 
Par maz ir pat tas, ka šo-
gad mazajām pensijām ir 
atvēlēta papildu nauda – 
160 miljoni eiro.

Kopš 1. jūlija vistrūcī-
gākajiem, kas pensionē-

jušies līdz 1996. gada 31. 
decembrim, kuru lielāko 
pensijas daļu veido dar-
ba stāžs, par darba stāža 
gadu maksā nevis eiro, bet 
gan 1,50 eiro. Ja vidējais 
darba stāžs šiem cilvēkiem 
ir 40 gadi, tad vidējais pie-
likums pie pensijām ir 20 
eiro. Ja runājam par nā-
kotni un mūsu vīziju, tad 
nepieciešams indeksēt visu 
pensiju – ne tikai tās soci-
ālo daļu, bet arī pensijas 
daļu, kas ir par nostrādāto 
laiku.

kļūt par aizbildņiem vai 
audžuģimenēm, liek do-
māt, ka šis jautājums pa-
kāpeniski tiek sakārtots. 
Un mēs jau varam domāt, 
ka paši esam spējīgi pa-
rūpēties par saviem bēr-
niem. Ir bijuši gadi, kad 
uz ārzemēm adoptēti virs 
300 bērniem, pirms trim 
gadiem tas skaitlis nokri-
tās uz 170, pērn adoptē-
ja 66bērnus. Saprotams, 
kamēr kaut viens bērns 
atrodas bērnunamā, mēs 
nevaram pārtraukt adop-
ciju, bet pēc četriem ga-
diem, es pat teiktu – trim, 
vajadzētu būt tā, ka jāpār-
trauc adopcija uz ārze-
mēm, ja vien to neprasa 
bērna veselības stāvoklis.

Tas, ko jau tagad esam 
sākuši, ir tas, ka bērnu 
bērnunamos nebūs, sā-
kot jau ar 2021. gadu. Visi 
bērni būs ģimenēs, izejot 
adopcijas, aizbildņu vai 
audžuģimeņu ceļu. Pro-
tams, būs arī krīzes au-
džuģimenes, kas pirma-
jā periodā rūpēsies par 
bērniem, kuri izņemti no 
ģimenēm. Krīzes audžu-
ģimenēs šie bērni būs tik 
ilgi, kamēr sociālie die-
nesti strādās ar ģimeni, lai 
bērns tajā varētu atgriez-
ties, vai arī jau lems par 
adopciju, audžuģimeni vai 
aizbildniecību.

Jau tagad esam iesnie-
guši priekšlikumus, lai 
ne tikai audžuģimenēm 
tiktu sniegti samērīgi uz-
turlīdzekļi, bet tāds pats 
atbalsts būtu aizbildņiem 
un adoptētājiem. Tas tikai 
būtu loģiski, ja nākamajos 
gados arī adopcijas gadī-
jumos, kur tagad vispār 
nav nekāda atbalsta, uz-
turlīdzekļus pielīdzinātu 
audžuģimeņu un aizbildņu 
atbalsta līmenim. Visām 
šīm grupām, kas palīdz, 
lai bērnunamu nebūtu, 
ir jāsaņem vienāds valsts 
atbalsts, jo mūsu mērķis 
taču ir – bērniem jādzīvo 
pilnvērtīgās ģimenēs.

Nodarbinātības jomā 
problēmas pārgājušas uz 
pretējo pusi – no bezdarba 
uz pašreiz vērojamo dar-
baspēka trūkumu. Kā to 
atrisināt?

Šajā ziņā esam mobi-
lizējuši Nodarbinātības 
valsts aģentūru un veido-
jam programmu, lai pie-
saistītu cilvēkus, kas vēl ir 
darba rezervē. Un rezerv-
ju ir ļoti daudz: jaunieši 
bez darba pieredzes, cilvē-
ki 50+, kuriem vajag palī-
dzēt integrēties darba tir-
gū, cilvēki ar invaliditāti.

Mums ir ļoti labi rādītā-
ji nodarbinātībā cilvēkiem 
ar invaliditāti, bet tas ir uz 
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bet tāpat pensijas ir un 
paliek ļoti mazas!

Pensiju sistēma, kas tika 
ieviesta pirms 21 gada, 
kad pensijas lielums kļu-
va atkarīgs no strādājošo 
sociālajām iemaksām, ir 
ilgtspējīga, un to atzinuši 
arī ārvalstu eksperti. Prob-
lēma ir tā, ka ļoti daudz 
cilvēku neveic sociālās ie-
maksas (pēc 2016. gada 
datiem, apmēram trešdaļa 
strādājošo neveica sociālās 
iemaksas pilnā apjomā).

Ir mazas iemaksas so-
ciālajā budžetā, kas auto-
mātiski nozīmē 
arī mazas pensi-
jas. Mēs piedāvā-
jam risinājumu 
palielināt vidējo 
atalgojumu valstī, 
un četros gados 
vidējam atalgoju-
mam jāsasniedz – 
1500 eiro mēnesī. 
No tā iegūs arī pensionāri. 
Pašreizējā situācijā mums, 
pieaugot algai, līdz 50% 
tiek indeksētas pensijas. 
Tas nozīmē, ja četros ga-
dos algu pieaugums būs 
500 eiro, palielināsies so-
ciālās iemaksas, un arī 
pensionāriem tad pensijas 
indeksācija iespējama līdz 
pat 250 eiro četros gados. 
Galvenais patlaban ir tie-
šām masīvs algu pieau-
gums un tam sekojošs so-
ciālo iemaksu pieaugums.

Liela problēma ir pen-
sionāri, kuri zaudējuši 
savu otro pusīti. Kā iztikt 
viņiem?

Tā ir, ja pensionāru ģi-
menē viens no dzīvesbied-
riem aiziet mūžībā, paliku-
šais šo zaudējumu jūt arī 
finansiāli. No 2019. gada 
ir ieviests pabalsts gada 
apmērā, tā sauktais atrait-
ņu pabalsts, kad gadu at-
raitnim tiks maksāta puse 
no mirušā laulātā pensijas 
pārdzīvojušajam laulāta-
jam. Tas būtu ļoti nopietns 
pavērsiens.

Patlaban pati mazākā 
pensija ir 73 eiro. cik lie-
la, pēc jūsu aprēķiniem, tā 
būs pēc četriem gadiem?

Cilvēku, kas saņem 
73 eiro, īpatsvars samazi-
nās, un palielinās to pen-
sionāru skaits, kuri sa-
ņem pensijas virs 250 un 
300 eiro. Cik pati mazākā 
pensija būs pēc četriem 
gadiem, grūti teikt. Bu-
džeta projektā nākamajam 
gadam minimālā pensija ir 
paredzēta 96 eiro. Šā gada 
algu pieaugums ļauj arī 
domāt, ka nākamgad jābūt 
pamanāmai pensiju indek-
sācijai. 

Un kā būs ar lielajām 
pensijām, kur dažs labs 
saņem pat 19 000 eiro ga-

dā? Atkal gada nogalē 
uzzināsim, ka uzradušies 
jauni pensionāri, kuri no-
pelnījuši tūkstošos mērā-
mas pensijas?

Teikšu uzreiz, ka tas 
nav normāli, un nākotnē 
vairs neparādīsies gadī-
jumi, kad pulciņam ap-
sviedīgu ļaužu pensijas ir 
megalielas. Tas bija saistīts 
ar sociālajām iemaksām 
pagājušā gadsimta pēdējos 
gados. Šīs milzīgās pensi-
jas ir cilvēkiem, kuri tajos 
laikos bija ļoti labi atalgoti. 
Ir arī daļa, kuri, zinot sis-

tēmu, papildus veica soci-
ālās iemaksas. Īsti godīgi 
tas nav, bet tas vilciens jau 
aizgājis un tur neko ne-
padarīt. Patlaban mums 
ir limitētas iemaksas, un 
nekas tāds, kad daži izma-
nīgi pirmspensijas cilvēki 
ir vienlīdzīgāki par citiem, 
reāli vairs nav iespējams.

cik daudz mūsu budže-
tā ir atvēlēts pensijām?

Pensijas tiek maksātas 
no sociālā budžeta. Latvija 
ir viena no valstīm, kur ie-
viesta šāda fondēto pensi-
ju sistēma, kur no sociāla-
jām iemaksām tiek veidots 
pensiju budžets. Varam 
teikt, ka valsts praktiski 
nepiedalās pensiju izmak-
sā, jo tās izmaksā no so-
ciālā budžeta, kas veidots 
no darbinieku sociālajām 
iemaksām. Plus vēl mak-
sā pensijas vai pabalstus 
tiem, kas nav nopelnījuši 
pensijas, kam nav darba 
stāža.

Līdz ar to tiešā atbilde 
būtu, ka no valsts budžeta 
it kā pensijas netiek finan-
sētas, bet daļa tiek – pie-
mēram, piemaksa par 
nostrādāto laiku, kas ne-
attiecas uz sociālajām ie-
maksām, bet tiek finansēts 
no valsts pamatbudžeta. 
Tie ir apmēram 150 miljo-
ni, tā ir maza daļa no di-
vus miljardus lielā sociālā 
budžeta.

Vai pensionāru dzīve 
Latvijā uzlabojas? Vai pen-
sionāru labklājība ir valdī-
bas prioritāšu augšgalā?

Jaunizmaksāto pensi-
ju apjoms pieaug, bet mi-
nimālo pensiju saņēmēju 
skaits samazinās. Tas ir 
ļoti labs radītājs. Patlaban 
uztrauc vismaz trešda-
ļa strādājošo, par kuriem 
netiek maksātas sociālas 

iemaksas. Tas nākotnē ra-
dīs lielas problēmas, taču 
nevis sistēmai, bet katram 
indivīdam atsevišķi. Mūsu 
uzdevums ir paskaidrot, 
ka vismaz minimālā līme-
nī šī nauda ir jāmaksā.

No pēdējā laika ak-
tualitātēm īpaši izceļama 
Labklājības ministrijas ak-
tivitāte atteikties no bēr-
nunamiem. Šī problēma 
ir samilzusi. Kāds ir jūsu 
skatījums, kas pēdējos ga-
dos šajā ziņā noticis, kur 
vēl jāpiestrādā?

Bērnu tiesību aizsardzī-
bas jomā ir 
izdevies mai-
nīt izpratni 
valsts pārval-
dē strādājo-
šiem, pašval-
dībās un arī 
sabiedrībā 
kopumā par 
to, ka bērnu 

ārpusģimenes institucionā-
lā aprūpe neatbilst bērna 
interesēm un neļauj bēr-
nu sagatavot dzīvei. Šajā 
ziņā pirmie palīgi mums 
ir audžuģimenes, aizbildņi 
un adoptētāji. Šis gads ir 
vērsts uz atbalsta sistēmas 
veidošanu audžuģimenēm. 
Pirmais solis ir dabūt bēr-
nus ārā no institūcijām, un 
audžuģimenes ir tieši tās, 
kuras bērnam var aizvie-
tot institūcijas krīzes gadī-
jumā, izņemot bērnu no 
ģimenes vai bērnam zau-
dējot vecākus. Ir palielinā-
ta gan samaksa par bērnu 
apgādībā, gan par viņa 
uzturēšanos audžuģime-
nē, gan par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu. 

bet kad reāli to var sa-
kārtot?

Kad mēs to 2016. gada 
nogalē sākām, bērnuna-
mos bija ap 1200 bērnu, 
patlaban ir zem 800, kā 
arī vēl aptuveni 100 bēr-
nu ar īpašām vajadzībām, 
ar kuriem vecāki uztur 
saikni, bet bērni pamatā 
uzturas bērnunamos. Ma-
nuprāt, kompleksi jāskata 
bērnunami un adopcija 
uz ārzemēm. Pēdējā gada 
notikumi gan ar atbalsta 
centru izveidošanu, gan 
nevalstiskās organizāci-
jas Plecs iesaisti, palīdzot 
jaunām ģimenēm adoptēt, 

3. grupas rēķina, kuriem 
ir tāda invaliditāte, kurai 
nav nepieciešams pielāgot 
darba vietas, cilvēki var 
turpināt ierasto darbu, un 
viņi arī bieži slēpj savu 
invaliditāti, lai tiktu darbā. 
Bet kopumā Latvijā vairāk 
nekā 170 tūkstošiem cilvē-
ku ir ar invaliditāti. Daļa 
no viņiem arī strādā, bet 
aptuveni 100 000 dzīvo pa-
balstiem. Ministrija sadar-
bībā ar pašvaldībām jau 
ir sākusi projektu, kas pa-
redz, ka līdz 2022. gadam 
spēsim nodrošināt ļoti 
plašu pakalpojumu spek-
tru saistībā ar invaliditātes 
gadījumiem.

Izmantojot Eiropas Sa-
vienības fondu līdzek-
ļus, īstenojam motivācijas 
programmu, lai cilvēkus, 
kuri nekad nav bijuši dar-
ba tirgū, nav pat domājuši 
tajā iesaistīties, motivētu to 
darīt. Arī šajā darbā esam 
iesaistījuši nevalstiskās or-
ganizācijas, kas sadarbojas 
ar cilvēkiem ar invaliditāti. 
Neviena programma vai 
psihologs to neizdarīs la-
bāk kā paši cilvēki ar in-
validitāti, kuri veiksmīgi 
integrējušies darba tirgū. 
Kā piemēru varu minēt 
mūsu paralimpiešus, kuri 
ne tikai smagi trenējas un 
piedalās sacensībās, bet arī 
ļoti aktīvi propagandē ve-
selīgu dzīvesveidu un mu-
dina jauniešus nodarboties 
ar sportu.

Var jau mēģināt moti-
vēt, bet vai tas ko dos?

Protams, ka ne tikai 
motivējam. Esam arī pa-
stiprinājuši prasības pret 
iestādēm, kas īsteno bez-
darbnieku izglītību, jo bija 
daudz sūdzību, ka izglī-
tība ir formāla, ka tā ne-
dod vēlamo efektu. Ļoti 
nozīmīgs ir jaunais mode-
lis – finanšu pratības ve-
cināšana bezdarbniekiem. 
Iepriekšējos gados novēro-
jām, ka bezdarbnieki, kuri 
nonāca darba tirgū, uzreiz 
iekļuva arī ēnu ekonomi-
kā: viņiem pasaka – gribi 
strādāt, saņem daļu algas 
aploksnē. 

Radās doma, ka labā-
ka situācija būs tad, ja sa-
gatavosim šos potenciālos 
darbiniekus, viņiem pa-
stāstot, ko nozīmē sociālais 
nodoklis, ka sociālā no-
dokļa nemaksāšana ir ne-
vis valsts apkrāpšana, bet 
paša darbinieka apkrāpša-
na. Mēs sagatavojām šādu 
programmu, lai darbaspē-
ka deficīta apstākļos dar-
binieki varētu izvirzīt arī 
savas prasības. Mēs izglī-
tosim katru bezdarbnieku 
finanšu pratības ziņā, lai 
viņš saprastu, ko nozīmē 

sociālais nodoklis, kā vei-
dojas darbnespējas lapas 
apmaksa, bezdarbnieku 
pabalsts, pensijas aprēķins 
nākotnē un tā tālāk.

Pirmā pusgada rādī-
tāji par sociālo budžetu 
rāda, ka tā ir pozīcija, kas 
pārpildās, tiek iemaksāts 
daudz vairāk naudas, nekā 
bija plānots. Tas nozīmē, 
ka cilvēki nāk ārā no ēnu 
ekonomikas, un tas ir ļoti 
pozitīvi.

Pavasarī plaši izska-
nēja informācija par jūsu 

iniciatīvu saistībā ar zob-
ārstniecības pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanu 
senioriem. 

Labklājības ministrija, 
Rīgas Stradiņa universi-
tātes Stomatoloģijas insti-
tūts un Zobārstniecības 
fakultāte, Rīgas aktīvo 
senioru alianse, Latvijas 
senioru kopienu apvienī-
ba un Latvijas Pensionā-
ru federācija parakstīja 
savstarpējās sadarbības 
memorandu par iespēju 
palīdzēt pensijas vecuma 

iedzīvotājiem zobārstnie-
cībā.

Parakstot šo memoran-
du, apņēmāmies izstrādāt 
modeli, kas veicinātu zob-
ārstniecības pakalpojumu 
pieejamību senioriem visā 
Latvijas teritorijā. Viens 
no sadarbības memoran-
da nosacījumiem paredz, 
ka Stradiņa universitātes 
Stomatoloģijas institūts 
un Zobārstniecības fakul-
tāte piedalīsies senioru 
zobārstniecības pakalpo-
jumu sniegšanā. iesaistot 

zobārstniecības studentus. 
Mēs saprotam, ka senio-
riem tā ir liela problēma, 
un gribam palīdzēt. Bet, 
kādā veidā, vēl grūti pil-
nīgi precīzi pateikt, jo tiks 
piesaistīta Eiropas nauda, 
būs nepieciešams līdzmak-
sājums. Tāpat nav skaidrī-
bas, cik spējīga ir nozare 
šādu pakalpojumu sniegt. 
Mēs esam tikai ceļa sāku-
mā, pilotprojekts varētu 
sākties nākamajā gadā, bet 
ar pilnu jaudu projekts at-
tīstīsies vēl pēc gada.

Īpaši izceļama 
Labklājības ministrijas 
aktivitāte atteikties no 

bērnunamiem

Jānis Reirs 
Labklājības ministrs

Nr.
Zemgale

1

Jānis Reirs: 
“Jaunizmaksāto 
pensiju apjoms 
pieaug”
Jaunās Vienotības Zemgales saraksta līderis 13. Saeimas 
vēlēšanās ir labklājības ministrs Jānis Reirs. Pirms vēlēšanām 
Reirs atskatās uz to, kas panākts, kā arī ieskicē to, uz ko 
tuvākajos četros gados var cerēt pensionāri un invalīdi, vai 
uzlabojas situācija bērnu aizsardzības jomā.

VIDēJāS VEcUMA 
PENSIJAS APMēRS 
PA gADIEM:

 2010. gadā – 259,52 eiro; 
 2011. gadā – 262,46 eiro; 
 2012. gadā – 270,54 eiro; 
 2013. gadā – 272,99 eiro; 
 2014. gadā – 280,60 eiro; 
 2015. gadā – 288,61 eiro; 
 2016. gadā – 301 eiro;
 2017. gadā – 320 eiro.

Saprotams, kamēr... “” ...
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Mārtiņš 
Daģis 
Rīgas 
amat-
niecības 

vidusskolā ieguvis vidējo 
izglītību, paralēli iegūstot 
amatnieka zeļļa diplomu 
kā stila mēbeļu un sakrālo 
mēbeļu galdnieks. Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultātē 
ieguvis augstāko izglītību 
pedagoģijā, pēc studiju 
beigām sācis nodarboties 
ar biznesu. Darbojies ne-
kustamo īpašumu jomā, 
mežizstrādes jomā, nodar-
bojies ar lauksaimniecī-
bu, un nu jau piekto gadu 
viņa pamatnodarbošanās 
saistīta ar alus brūvēša-
nu. “2014. gadā izveidoju 
mazo alus darītavu BUR-
SH. Treknajos gados ie-
saistījos nekustamo īpašu-
mu tirgū – iegādājos ēku, 
kurā tagad man ir alus 
darītava. Paldies Dievam, 
ka nepārdevu. Tā atrodas 
ļoti skaistā vietā, dažus 
desmitus metru no upes 
krasta, ik gadu tur rīko-
jam draugiem koncertus, 
kur var atpūsties ikviens, 
kopā ar visu ģimeni,” 
stāsta Mārtiņš Daģis. “Tā 
kā vienmēr par visaugstā-
ko vērtību un veiksmīga 
biznesa pamatu esmu uz-
skatījis sakārtotu un tīru 
vidi ap sevi, pēc šā prin-
cipa arī dzīvoju. Alus da-
rītavas teritorija ir saņē-
musi balvu kā sakoptākais 
īpašums novadā, kā uzņē-
mējs esmu iekļauts Kārļa 
Ozola grāmatā Panākumi 
dzīvē un biznesā.”

Dzimis un audzis Pļa-
viņās, Rīgā ieguvis aug-

stāko izglītību, Mārtiņš 
atgriezies mājās. “Manī ir 
liels patriotiskais gars, un 
es redzēju savā novadā 
attīstības iespējas. Pļavi-
ņās man bija biznesa ie-
strādes, un tas arī sakrita 
ar laiku, kad Rīgā krīzes 
gados īsti nebija ko darīt. 
Mātei bija 120 hektāru  
liela zemnieku saimniecī-
ba, to vadīju, nodarbojos 
ar graudaugu audzēšanu 
un tad palēnām sāku alus 
darītavas BURSH pro-
jektu.”

Par savas programmas 
nozīmīgākajiem punktiem 
Mārtiņš Daģis uzskata iz-
glītību un veselību – tās 
ir jomas, pie kurām viņš 
sola strādāt īpaši nopietni. 
“Tāpat nepieciešama in-
frastruktūras uzlabošana, 
uzņēmumiem reģionos 
nepieciešams atbalsts, jā-
domā par atvieglotu no-
dokļu politiku, jārisina 
darba trūkuma problē-
ma!” deputāta kandidāts 
ir apņēmīgs.

Mārtiņš Daģis vienmēr 
bijis aktīvs – skolas lai-
kā dziedājis korī, dejojis 
deju kolektīvā, studiju lai-
kā iesaistījies korporācijā 

Fraternitas Vanenica, ko 
pusotru gadu arī vadījis. 
Aktīvi iesaistās dažādās 
sabiedriskajās aktivitātēs, 
piemēram, piedalījies vi-

Lauksaimniekam 
Ansim Saliņam 
jau ir parla-
mentārā dar-
be pieredze – 

2010. gadā no Vienotības 
Zemgales saraksta viņš 
tika ievēlēts 10. Saeimā. 
Darbojies Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijā, 
Pilsonības likuma izpildes 
komisijā, aktīvi iesaistījies 
arī lauksaimniecības prob-
lēmu risināšanā Latvijā. 
To arī uzskata par savu 
stiprāko pusi.

Zemnieku saimniecības 
Iesalnieki-1 vadītājs atzīst, 
ka, ikdienā strādājot, ļoti 
izjutis likumdošanas nepil-
nības, kas skarot tieši uz-
ņēmējdarbību, lauksaim-
niecību un infrastruktūru. 
“Tāpēc nolēmu pats iet 
politikā, lai iesaistītos, no-
rādītu uz nepilnībām un 
mēģinātu tās labot. Pats 
tolaik studēju doktorantū-
rā LLU, redzēju arī nepil-
nības, kas attiecās uz aug-
stāko izglītību un zinātni. 
Tas arī bija Tautas par-
tijas norieta laiks, Šķēles 

un Šlesera vadītā politika 
mani absolūti neapmieri-
nāja, tāpēc iesaistījos Pil-
soniskās savienības, pēcāk 
arī Vienotības, izveidē,” 
iemeslus, kas mudinājuši 
iesaistīties aktīvajā politi-
kā, uzskaita Ansis Saliņš.

2013. gadā Ansi Saliņu 
ievēlēja Pļaviņu novada 
domē, pēc četriem gadiem 
nākamajās pašvaldību vē-
lēšanās nekandidēja, jo no-
lēmis atgriezties Saeimā. 
“Ļoti ceru iesaistīties re-
ģionālajā fondu plānošanā, 
kas attiecas gan uz lauk-
saimniecību, gan kohēzijas 
politiku. Eiropas Savienī-
bas savienības fondu godī-
gāka un ilgtspējīgai attīs-
tībai domāta finansējuma 
sadale, manuprāt, nāka-
majā plānošanas periodā 
ir viens no būtiskākajiem 
lielajiem darbiem,” depu-
tāta kandidāts ir noskaņots 
rūpēties par sava reģio-
na lauksaimniekiem. Kā 
īstam zemgalietim lauk-
saimniecības darbi ir viņa 
sirdslieta – darbs un hobijs 
reizē.

Nr.
Zemgale

3
Leonīds Salcevičs
bijušais Jēkabpils domes 
vadītājs

Nr.
Zemgale

8
Nr.
Zemgale

11

“Par Jēkabpili var 
un vajag runāt ne 
tikai plūdu laikā!”
grūti būtu izstāstīt par Jēkabpils attīstību, ne reizi nepieminot 
iedzīvotāju uzticību iemantojušā, ilggadējā pilsētas mēra 
Leonīda Salceviča vārdu. Tieši viņa vadībā tika salāpīti caurie 
namu jumti, izgaismotas ielas un laikus sākta izglītības 
iestāžu infrastruktūras sakārtošana, par ko pašam Leonīdam ir 
vislielākais gandarījums. Taču, lai personīgā vīzija par Jēkabpili 
nākotnē kļūtu par realitāti, darba vēl gana daudz.

bijāt pilsētas mēra 
amatā vairāk nekā 20 ga-
dus. Kādu atceraties Jē-
kabpili savā pirmajā dar-
badienā?

Pilsēta man bija pazīs-
tama, vēl pirms kļuvu par 
mēru, desmit gadus biju 
vadījis Jēkabpils Lauk-
saimniecības tehnikumu. 

Skats no malas, esot di-
rektora amatā, bija tāds, 
ka Jēkabpilī tajā laikā 
bija ļoti daudz sadzīvis-
ku problēmu – cauri jum-
ti skolām un bērnudār-
ziem, tumšas ielas naktīs, 
siltumapgādes un citas 
problēmas, kuru dēļ cil-
vēki rīkoja piketus. Nonā-

kot mēra krēslā, pirmais 
jautājums bija: “Ar ko lai 
sāk vispirms?” Man bija 
skaidrs, ka jēkabpilieši 
nav pelnījuši tādus apstāk-
ļus, kādi tolaik bija.

Kas ir bijis grūtākais 
uzdevums cīņā par Jēkab-
pils attīstību?

Pierādīt, ka par Jēkab-

pili var un vajag runāt ne 
tikai plūdu laikā. Likt sa-
prast, ka te dzīvo čakli un 
gudri cilvēki, kas ar savu 
neatlaidīgo darbu un pil-
sētas patriotismu ir daudz 
paveikuši. Ka te dzīvo cil-
vēki, kas mīl savu pilsētu.

Par ko jums pašam ir 
vislielākais gandarījums?

Vislielākais gandarī-
jums ir par sakārtoto izglī-
tības iestāžu infrastruktū-
ru – par to, ka bērni var 
mācīties vizuāli pievilcīgās 
izglītības iestādēs, ka to 
aprīkojums ir augstā līme-
nī. Ka bērnudārzos nav 
rindu. Esmu apmierināts, 
ka pilsētā dzeram kvalita-
tīvu un tīru ūdeni, ka ne-
piesārņojam Daugavu, jo 
ir uzstādītas kvalitatīvas 
un jaudīgas kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtas. Gan-
darījums ir arī par maģis-
trālajām 
ielām – 
mums iz-
devās tās 
sakārtot 
un pada-
rīt kustību 
drošāku.

Jūs 
mēdz 
saukt par 
politisko 
ilgdzīvotāju. Kā skaidrot 
faktu, ka pilsētas vadīšana 
divas dekādes tika uzticē-
ta tieši jums?

Es nekad neesmu solījis 
cilvēkiem nereālas lietas, 
maksimāli esmu teicis pa-
tiesību, ko var un ko ne-
var paveikt. Manī redzēja 
stabilitāti.

Reiz minējāt, ka līdz-
šinējās valdības Latviju ir 
izveidojušas par “tuksnesi 
ar dažām oāzēm”. Kas tad 
ir galvenie reģionu politiķa 
izaicinājumi, cīnoties par 
sava reģiona attīstību?

Līdz šim reģionālā po-
litika nav veicinājusi vie-
nādu Latvijas reģionu 
attīstību. Man nav pieņe-
mams, ka valdībā esošās 
koalīcijas partijas finanšu 
līdzekļus attīstībai dala 
pēc partiju piederības, tā 
izveidojot tādas kā oāzes, 
bet pārējos reģionus at-
stājot novārtā. Manuprāt, 
galvenais izaicinājums ir 
cīnīties par to, lai valsts 
iedzīvotājiem visi pakal-
pojumi – izglītība, veselī-
ba, drošība – būtu pieeja-
mi un kvalitatīvi.

Jau kādu laiku no ma-
las vērojat, kā Jēkabpili 
vada citi spēki. Kādi seci-
nājumi, kritika?

2017. gada pašvaldību 
vēlēšanās Jēkabpils pilsē-
tā mana vadītā partija un 
tās saraksta cilvēki ieguva 
vislielāko vēlētāju atbal-

stu, bet diemžēl izveido-
jās situācija, ka pilsētas 
vadību pārņēma Zaļo un 
Zemnieku savienība. Grūti 
spriest, kas īpaši mainījies 
pēc gada. Nekas jauns, 
unikāls vai inovatīvs nav 
piedzīvots. Tiek realizēti 
iepriekšējā sasaukuma sa-
rūpētie un sāktie projekti. 
Žēl vienīgi, ka jaunie spē-
ki domā un dara, nekon-

sultējoties ar pieredzējuša-
jiem deputātiem.

Par veselības, labklā-
jības un drošības jomām 
parasti runā valsts līmenī. 
Kas būs jāizdara reģionu 
līderiem, lai attīstību no-
drošinātu arī ārpus gal-
vaspilsētas, tostarp Jē-
kabpilī?

Man grūti pateikt, kā 
šos jautājumus patlaban 
virza jaunā vadība Jēkab-
pilī, jo tās pārstāvji nestās-
ta par to. Bet, manuprāt, 
reģionu līderiem ir jācīnās 
par to, lai visi pakalpoju-
mi konkrētā reģionā būtu 
pieejami cilvēkiem labā 
kvalitātē. Es tā darīju, un 
mēs daudz panācām – ar 
mums rēķinājās valsts lī-
menī.

Kas jādara, lai jēkabpi-
liešiem nebūtu jāaizbrauc 
darba vietu trūkuma dēļ?

Jau sen esmu runājis, 
ka nepārdomātā nodok-
ļu politika valstī ir tā, kas 
veicinājusi iedzīvotāju 
aizbraukšanu no reģio-
niem un Latvijas kopumā. 
Manuprāt, ir nepareizi, 
ka reģionos ir tādas pa-
šas nodokļu likmes uz-
ņēmējiem kā Pierīgā un 
Rīgā. Pozitīvi ir tas, ka 
šajā plānošanas periodā 
ir parādījies finansējums 
industriālo zonu radīšanai 
reģionos, un Jēkabpils, 
piemēram, to veiksmīgi 
izmanto.

Ko jūs domājat par iz-
glītības reformu? Vai tuvā-
kā nākotnē jēkabpiliešus 
un tuvumā dzīvojošos sa-
gaida būtiskas izmaiņas?

Jēkabpils pilsētā ar iz-
glītības reformu kopumā 
viss ir kārtībā, jo, kad biju 
mēra amatā, mēs jau lai-
kus sākām par to domāt. 
Skolu infrastruktūru sa-
kārtojām tādā līmenī, ka 

varam uzņemt 
reģiona bērnus 
no lauku te-
ritorijām, kur 
tiek slēgtas 
mazās skolas. 
Citāda situā-
cija ir mazajās 
pašvaldībās.

Kas būs pil-
sētas un re-
ģiona nākamie 

izaicinājumi?
Es gribētu, lai pilsēta ir 

tā vieta, kur cilvēks strā-
dā labi algotu, interesantu 
darbu, un nedēļas nogali 
pavada sev piederošā lau-
ku mājā kādā skaistā un 
sakoptā Latvijas vietā – at-
gūst spēkus un uzkrāj 
enerģiju. Tas ir liels izaici-
nājums!

brīvajā laikā Leonīds Salcevičs 
labprāt makšķerē un bauda 
mūziku. Daudziem arī zināms, 
ka viņš ir kaislīgs hokeja fans. 
Izrādās, kopš 1997. gada viņš 
regulāri apmeklē pasaules 
hokeja čempionātus.

Ar lauku darbiem sirdī

Nolēmu pats iet politikā, 
lai iesaistītos, norādītu 

uz nepilnībām un 
mēģinātu tās labot 

Ansis Saliņš
Zemnieku saimniecības 
Iesalnieki-1 vadītājs

“Redzu savā novadā 
attīstības iespējas”

Mārtiņš Daģis 
Pļaviņu novada domes deputāts, 
SIA EcoS valdes priekšsēdētājs, 
alus darītavas bURSH īpašnieks

sās Likteņdārza talkās. 
“Tā kā visu pamatu pa-
mats ir stipra ģimene, 
esmu mīlošs vīrs, brālis, 
dēls,” piebilst Mārtiņš.

Manī ir liels patriotiskais 
gars, un es redzēju 

savā novadā attīstības 
iespējas

Cīnīšos, lai valsts 
iedzīvotājiem visi 

pakalpojumi – izglītība, 
veselība, drošība – būtu 
pieejami un kvalitatīvi

“Tā kā visu pamatu 
pamats ir stipra ģimene, 
esmu mīlošs vīrs, brālis, 
dēls,” saka Mārtiņš.

Jau piecus gadus Mārtiņš vada alus darītavu bURSH.

Politiķim sveši nav arī 
makšķerēšanas prieki.
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“Manas 
pirmās 
bēr-
nības 
atmi-

ņas: aizverot acis, acu priekšā ir 
bilde – vieni lauki, otri, un kāda 
diena, kad bijām visi kopā – ve-
cāsmātes, tēvs, māte, māsa, tan-
te. Atceros, ka Rankā gājām uz 
Gaujas tiltu. No tās dienas ir sa-
glabājušās fotogrāfijas, tas nozī-
mē, ka piedalījās arī tēva brālis, 
ģimenes fotogrāfs. Bildēs esam 
ziemas apģērbā, bet atceros pa-
vasarīgu sajūtu, staigājām, ska-
tījāmies saulē... No Ķekavas lau-
kiem atmiņā ir vecvecmāte, viņai 
bija pāri deviņdesmit. Man bija 
gadi septiņi, zobi izkrituši, un arī 
viņai nebija zobu. Mums abiem 
bija ļoti interesanti.”

“Mūsu ģimenē jau kopš pir-
mās dienas bērns visur ir ar 
mums, nevaram pat iedomāties 
brīvdienas atsevišķi. Draugu bēr-
ni ir Sofijas vienaudži, kopā rī-
kojam gan bērnu, gan pieaugušo 
ballītes. Nekad nesakām – bērnus 
līdzi neņemiet! Ideālā ģimenes 
modeļa nav, jo nav ne vienādu 
bērnu, ne vecāku. Viens no pa-
tīkamākajiem ministra uzdevu-
miem ir trīnīšu vecāku sveikšana. 
Esmu bijis pie četriem laimīga-
jiem vecākiem un dzirdējis vie-
nu un to pašu: “Visi trīs bērni 
ir vienā dienā un vieniem vecā-
kiem dzimuši, bet pilnīgi dažādi! 
Viens – nemiera gars, otrs – klu-
sais, trešais – izzinātājs.”.”

“Ministra diena ir gara, bet 
laiku ģimenei atlicinu vienmēr. 
Visi kopā plānojam iknedēļas un 
ikmēneša pasākumus. Nevaru 
iedomāties sevi atpūšamies, vien-
atnē lasot žurnālu. Kopā būšana 
man dod enerģiju un nekādā ga-

dījumā nedara nervozu. Televi-
zoru nelietojam jau trīs gadus, 
vienīgi ierakstā skatāmies mult-
filmas un koncertus.”

“Sofija pagājušajā gadā mā-
cījās otrajā maiņā, tāpēc no rīta 
parasti viņu neredzēju. Pirmajā 
gadā gan cēlāmies reizē, vedu 
viņu uz skolu, un tajās desmit 
minūtēs, kamēr gājām kājām līdz 
skolai, varēju daudz ko izrunāt, 
vajadzības gadījumā uzmundri-
not vai nomierinot. Tās minūtes 
šeit un tagad ir nozīmīgākas par 
kādu paraugsvētdienu, kad varēs 
brīnišķīgi pastaigāties pa parku.”

“Bērnu varētu salīdzināt ar 
puķu dobi. Ja tā aug savā no-
dabā – sadīgst nezāles; ja kopj 
– izskatās citādāk. Arī problē-
mas var izrunāt dažādi, bērnu 
motivējot vai iedzenot zemē. 
Viss veidojas pamazām. Ja bērns 
grib kaut ko svarīgu pateikt, 
bet dzird: “Man nav laika!”, pēc 
piektās, septītās reizes viņš vairs 
neko neteiks.”

“Mūsu ģimenē runājam par 
attieksmi pret mantām. Arī pret 
produktiem, kurus nopērc, bet 
pēc tam tev negaršo. Tādas sa-
runas ar Sofiju biežāk bija piecu, 
sešu gadu vecumā, nu jau saprat-
ne ir atnākusi. Nevar arī vien-
kārši pateikt: “Tas ir par dārgu, 
tagad tev to nevajag, plaukts jau 
pilns ar lellēm!” Jārunā, jāstāsta.”

“Mums daudz kas šķiet paš-
saprotami, taču bērns ir balta 
lapa. Te nepieciešama pacietība 
un izskaidrošana. Patiesībā tas, 
kā mazais cilvēks redz pasauli, 
ir fanīgi. Nereti viņa viedoklis ir 
interesantāks par mūsējo, caur to 
ieraugi jaunus rakursus.”

“Mūsu kopā lasīšanas laiks ir 
pagājis dīvaina iemesla dēļ – So-
fija iepazinās ar Grega dienas-

Reira un viņa ģimenes 
miera osta

ģimenes 
cilvēks!

grāmatu un katru grāmatu iz-
lasīja divās dienās. Tā bija liela 
aizraušanās, un tad viņa saprata, 
ka var lasīt pati. Atceros, kā So-
fija, braucot mašīnā, pirmo reizi 
atskārta, ka, saliekot kopā burtus, 
veidojas vārds – tā tik bija sajūs-
ma! Tad nāca Grega dienasgrā-
mata. Var jau teikt, ka tā nav īsta 
grāmata, jo balstīta uz komiksu, 
bet arī Pifa piedzīvojumos bija 
daudz bildīšu un trīs četras rindi-
ņas teksta.”

bējām, lai tas ir īpašs. Un kas 
mums Latvijā ir īpašs? Jaukās 
pakalnu ainavas, ezeri un, pro-
tams, jūra. Ar ģimeni runājām, 
ka vislabāk būtu jūra. Atradām 
piedāvājumus, braucām, skatījā-
mies, bet nebija, kā gribas... Un 
tad piezvanīja paziņa, kas tei-
ca – dzirdējusi, ka Kaltenē pie 
jūras tirgo vienu īpašumu. Aiz-
braucām ar Gundu, tikko izkā-
pām, nolikām kājas pie zemes, tā 
sajutām – jā, šī ir īstā vieta. Un 
nebija vairs svarīgi, cik laika pa-
ies, sakopjot īpašumu, cik daudz 
darba būs jāiegulda, attīrot,” stās-
ta Jānis.

Māja pavisam nelīdzinās pi-
līm, kas saceltas Jūrmalā. Tā ir 
neliela – otrajā stāvā ir divas is-
tabas – pašiem un meitai, kura 
pārvēršas par viesu istabu, ja 
ciemos atbraukusi ģimene, kas 
izguldināma mājā. Pirmajā stāvā 
ir virtuvīte, labierīcības un īpašu-
ma lepnums – pirts. Apsaimnie-
kojamais īpašums, kur no pava-
sara līdz ziemai darba netrūkst, 
salīdzinot ar māju, gan ir prāvs, 
un tur Jānim ar sievu un meitu 
krietni rokas jāpieliek, lai visu 
uzturētu kārtībā 

“Te nav paredzēts dzīvot pa-
stāvīgi – tā ir brīvdienu māja, 
kurā esam sastopami vienīgi 
brīvdienās, un ne ziemā. Šeit 
pēc visām tradīcijām ar uguns-
kuru un tautastērpos svinam 
Jāņus; jubilejas, kad sabrauc vie-
si, un, ja paliek nakšņot, ceļ īpa-
šumā teltis. Izveidojies jau ritu-
āls, ka rudenī māju ieziemojam, 
izlaižam ūdeni no caurulēm, lai 
pavasarī atkal varētu atgriezties 
un turpināt sava īpašuma iekop-
šanu, neuztraucoties, ka trubas 
ziemas spelgonī būs pārsprāgu-
šas un nu būs jāmaina santehni-
ka. Kas vēl pārsteidzoši – Rīgā, 
ik pa pāris dienām slaukot pu-
tekļus, lupata ir netīra, bet te, 
pēc ziemas atbraucam, atveram 

durvis, un putekļu nav,” stāsta 
Jānis.

Slavējot īpašumu, Jānis uzsver: 
“Dzīvoklis Rīgā ir labi, bet savs 
stūrītis zemes prom no galvaspil-
sētas, kur izvēdināt galvu, saim-
niekot, – tas ir pavisam kas cits. 
Protams, saimniekošana, ja īpa-
šumā neuzturas visu laiku, prasa 
savu – ierodies, šiverē, sadari lie-
tas... Bet tad, kad apsēdies vakarā 
mājas pagalmā, pavēro apkārtni, 
paskaties, kā kraukļi un kaijas 
lidinās no akmens uz akmeni, kā 
gulbji piepeld pie krasta... Tā ir 
tik fantastiska sajūta – ne tev te-
lefonu vajag, ne televizoru. Vis-
pār neko citu nevajag! Sēžam tad 

trijatā, pat dažkārt nerunājam... 
Ieklausāmies vējā, jūras šalkoņā, 
putnu treļļos. Idille...”

Par savu pirti Kaltenes mājā 
Reiri stāsta ar lepnumu. Tās tap-
šana vien ir aprakstīšanas vēr-
ta. “Negājām to vieglāko ceļu 
ar elektrisko krāsni – mums va-
jadzēja tādu kārtīgu, ar malku 
kurināmu. Īsto pirts akmeņu at-
rašana vien bija laikietilpīgs pa-
sākums. Melnos akmeņus mek-
lējām upes gultnēs, tad likām 
saulē kaltēties un tos vērojām. Ja 
akmeņi palika auksti un nesasila, 
tie mums nederēja, ja uzkarsa – 
tie bija īstie, un tos vedām uz 
Kalteni pirts krāsnij. Tagad man 
pirts kurināšana ir ekonomiska, 
jo pietiek pat ar vienu klēpi mal-
kas,” stāsta Jānis. Tāpat liela no-
zīme tika piešķirta tam, lai pirtī 
iekļūtu skābeklis, tāpēc taisīts 
speciāls neliels pirts logs.

Savukārt Gunda izpētījusi 
visas pirts lietas un iedibināju-
si tradīciju, kā pārsvarā notiek 
pirtī iešana Reiru mājās: “Pirts 
process aizņem vairākas stun-

Sofijai Kaltenē, protams, daudz labāk 
patīk, ja atbraukuši ciemiņi, kuriem 
teju vai kā likums ir līdzīga vecuma 
bērni. “Draudzenes ar bērniem vai 
kādu klasesbiedreni, vai kādu krust-
bērnu paņemam līdzi, braucot uz 
Kalteni. Un tad ir garantēts, ka skrie-
šana būs liela un Sofija par garlaicību 
nesūdzēsies. Tad kopā varēs staigāt 
gar jūru, meklēt laimes akmentiņus 
ar caurumiem... Viņa mums ir gana 
aktīvs bērns,” saka gunda Reire, bet 
Sofija pa to laiku jau uzkāpusi ozolā 
pie mājas  un ir pārliecināta, ka ar 
vecākiem vislabākā bilde sanāk, ja 
viņa pati ir kokā.

Kaltenē Jānis ir atbildīgais par 
zālienu, kas aizņem lielāko 
daļu īpašuma. “Stundas trīs, lai 
nopļautu, paiet. bet tas – ja ir 
pļauts arī iepriekšējā nedēļā. Ja 
vienu pļaušanas reizi izlaiž, tad 
ilgāk un grūtāk nākas sakopt 
teritoriju. Man tā ir kā tāda 
latviešu joga,” atzīst labklājī-
bas ministrs. Pirms vairākiem 
gadiem pļaušanu apgrūtinājuši 
kurmji, kas īpašumā plosījušies 
uz nebēdu. “Tagad, izmantojot 
pīkstuļus un dažādas smaržas, 
esmu sarunājis, ka viņi drīkst 
rakumus veidot vienā īpašuma 
daļā, bet pārējā daļā viņiem nav 
ko meklēt,” smej Jānis.

Kā novērojuši Reiri, tad ziemas periodā viņa īpašumu iecienījuši meža zvēri. 
“Sniegā esam pamanījuši pēdas. Kā jau meža dzīvnieki, viņi savā ziņā parū-
pējas arī par mēslojumu, atstājot spiras. “cik nojaušu, viņiem arī patīk mūsu 
īpašumā uzturēties, kamēr saimnieku nav mājās. Pārlec pāri žogam un dauzās 
pa neaizaugušo plašumu. Ar kaitniecību gan pārsvarā nenodarbojas un īpašu-
mu neizdemolē. Lai gan pagājušo Ziemassvētku eglīti, ko te pārstādījām, bija 
mazliet aizgrauzuši,” stāsta Jānis Reirs.

 

Sandra Kalniete
Eiropas Parlamenta deputāte

Ar Jāni Reiru kopā strādāju 
kopš 2002. gada un ar lielu inte-
resi esmu sekojusi, kā viņš sevi 
ir izveidojis par vienu no pie-
redzējušākajiem Latvijas politi-
ķiem. Zinu, ka viņa spriedumos 
vērts ieklausīties, jo viņš ir labs 
politikas pazinējs un stratēģis. 
Jānim ir drosme nevairīties no 
grūtiem uzdevumiem, ko viņš 
pierādījis, uzņemoties labklājības 
ministra atbildību. Tā ir joma, 
kurā vajadzību ir daudz vairāk, 
nekā pat visbagātākā Latvijas 
valdība spētu apmierināt. Tāpēc 
labklājības ministram pateicī-
bas ziedus dāvā reti. Taču Jānis 
Reirs tos ir pelnījis – gan par 

pensiju indeksāciju, gan atsau-
cību audžuģimeņu kustībai, gan 
atbalstu politiski represētām 
personām... Šajā skaļo populistu 
laikā Saeimā jo īpaši ir vajadzīgi 
tādi stabili profesionāļi, kāds ir 
Jānis Reirs.

Labklājības ministrs Jānis Reirs par ģimeni, 
bērnības atmiņām, kļūmēm, atklāsmēm un 
gūtajām atziņām.

“Galvenais, ko vēlos pateikt vecākiem, – nav 
svarīgi, kā ir bijis, jo dzīvot citādi var sākt 
tieši šajā minūtē. Arī, ja tavam bērnam ir 
15 gadu, labāk ir sākt, nevis teikt: “Ai, viss 

jau ir nokavēts!” Bērns ir gatavs kontaktam 
jebkurā vecumā. Pat tīnis – labi, spurains, bet 
tā ir izrādīšanās, vecākiem jāmeklē risinājumi. 

Domāju, ka jebkurā gadījumā bērns ir miera 
osta, nevis nasta vai nepatīkamas rūpes.”

“Šajā skaļo 
populistu laikā 
Saeimā īpaši 
vajadzīgi stabili 
profesionāļi” 

Dārzs ir pilnībā nodots gundas rokās. Viņa 
tur sastādījusi rozes, dažādus krāšņumau-
gus, skujeņus... Šie ziedi ir īpaši, ik vasaras 
nogali tie piesaista tauriņu barus, kas pie 
Reiriem salido no visas tuvējās apkārtnes.

Juris cālītis, 
teologs, Zvannieku 
māju dibinātājs

Cilvēki, kas gādā par laimīgiem bērniem, gādā par 
savu labklājību, valsti un kopīgo nākotni. Jūtos 

laimīgs un gandarīts, ka šobrīd valsts politika ne 
tikai to ir deklarējusi vārdos, bet īstenojusi darbos

Pēc darba ministrijā, kur jātur rūpe par pensionāriem, sociālajiem 
jautājumiem un visu pārējo, kas nu labklājības ministram piederas, Jānis 
Reirs jau vairākus gadus no agra pavasara līdz pat vēlam rudenim brīvdienās 
dodas uz Kalteni. Tā ir ideāla vieta, kur atgūties no valstsvīra darba, uzņemt 
viesus, baudīt jūras klātbūtni, iekopt pagalma zālienu, pacīkstēties ar 
kurmjiem, bet galvenais – būt kopā ar ģimeni – sievu gundu un meitu Sofiju.

“Kaltene 
mums 
tiešām ir 
īsta miera 
osta. Kad 

atbrauc draugi, tad ne viens vien 
pēcāk, dodoties prom, atzinis, ka 
uzlādējis savas baterijas, gūstot 
mieru, atpūšoties un saelpojoties 
jūras gaisu,” atklāj Jānis. Pie īpa-
šuma – zemesgabala Kaltenē, kas 
atrodas stundas un 45 minūšu 

braucienā no Rīgas – Reiri tika 
pirms mazliet vairāk nekā 10 ga-
diem. Drīz pēc tam jau uzcelta 
neliela mājiņa, kur patverties no 
lietus un vēja, šķūnis, kur glabāt 
malku un saimniecībā nepiecie-
šamās mantas.

Stāsts, kā Reiri tika pie īpa-
šuma, ir no tiem, kādus dažreiz 
grāmatās var izlasīt. “Bija laiks, 
kad sapratām, ka vēlamies sev 
kādu lauku īpašumu. Bet gri-

das, un peramies ar pašu dari-
nātām pirtsslotām, kurām zariņi 
iegūti tepat pie mājām. Mums 
apkārt ir liepas, kļavas, ozoli un 
bērzi, pat pīlādzis. Paši ņemam 
un sasienam. Pirtī var iet, kad 
ir 60–70 grādu. Galvenais notei-
kums – cik minūšu sēdi pirtī, pēc 
tam tikpat minūšu atvēsinies pēc 
pirts. Un tā vairākas reizes, jo tā 
nav īsta pirtī iešana, kad ielien, 
sakarsējies un pēc tam skalo nost 
netīrumus. Mūsu mājās ir vismaz 

četras pirtī iešanas aptuveni pa 
15 minūtēm. Pirmajā reizē vien-
kārši uzsilda ķermeni, otrajā rei-
zē noskrubējas ar sāls vai cuku-
ra skrubi, trešajā – jau noperas, 
bet ceturtajā – atpūtina ķermeni, 
un, ja grib, var uz sejas likt kā-
das maskas no dabiskām izejvie-
lām, noteikti ķermeni iesmērēt ar 
kādu eļļiņu vai krēmu. Pa vidam, 
protams, arī jādzer piparmētru, 
liepziedu vai kumelīšu tējiņas, 
nevis alus vai šņabis.”

Jānis Reirs ir patiesi ieintere-
sēts Latvijas paralimpiskā sporta 
attīstībā, palīdzot gan ar uzmun-
drinošiem vārdiem, gan reālu 
darbību, lai Latvijā tiktu izvei-
dota pielāgota sporta halle cilvē-
kiem ar invaliditāti. Viņš apzinās 
šīs sabiedrības daļas nozīmību, 
tāpēc daudz laika velta sav-
starpējas sadarbības attīstīšanai 
starp cilvēkiem ar invaliditāti un 
dažādām nevalstiskajām organi-
zācijām. Viņš ir panācis, ka arī 
paralimpiskie sportisti – līdz ar 
to arī cilvēki ar invaliditāti – tiek 
uzklausīti, cienīti un ņemti vērā. 

Diāna Dadzīte
Vieglatlēte, Latvijas karognesēja 
2016. gada vasaras 
paralimpiskajās spēlēs

Pateicoties Reira sadarbībai ar 
dažādām nevalstiskajām orga-
nizācijām, sabiedrība ievēro cil-
vēkus ar invaliditāti un kļūst 
saprotoši. Jauninājumu ievieša-
na nekad nav bijusi vienkārša 
un ātra, tomēr prieks, ka Reira 
kungs nebaidās iet pretim izaici-
nājumam, soli pa solim veicinot 
nozīmīgas pārmaiņas.

Jānis Reirs ar sievu gundu 
un meitu, šogad apmeklējot 
Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētkus 
Aglonā.
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Kā sākās jūsu politiskā 
karjera?

Sākās jau ar neatkarības 
atjaunošanas gadiem. 1990. 
gada februārī sāku strādāt 
Tukuma pašvaldībā, kļuvu 
par Tukuma pilsētas izpild-
komitejas priekšsēdētāja 
vietnieku, 1996. gadā jūlijā 
tiku ievēlēts par Tukuma 
pilsētas domes priekšsēdē-
tāju. Visu laiku strādājām 
pilsētas labā. Nostrādāju 
līdz 2004. gadam, kad Tu-
kumā izvērsās strīds par 
poliklīnikas privatizāciju. 
Daži deputāti uzskatīja, ka 
privātajiem dakteriem jā-
dod iespējas šīs telpas pri-
vatizēt, taču mans priekšli-
kums bija tās atstāt pašval-
dības īpašumā, bet ārstiem 
iznomāt. Vienots īpašums 
taču ir daudz loģiskāks 
nekā domājamās daļās sa-

dalīts īpašums. Domstarpī-
bas bija tik lielas, ka domes 
deputāti sadalījās divās vie-
dokļu grupās, un tiem, kas 
bija par privatizāciju, bija 
viena balss vairāk. Es ne-
piekāpos, un šie seši depu-
tāti izteica man neuzticību 
un ar vienas balss vairāku-
mu atbrīvoja no darba. Pa-
matojot to ar domu, ka es 
it kā gribētu privatizēt visu 
poliklīnikas ēku, kas, pro-
tams, bija pilnīgas muļķī-
bas. Dzīve gan parādīja, ka 
man bija taisnība, jo tagad 
poliklīnikas ēkas sakārtoša-
nai, siltināšanai, piemēram, 
grūti ir piesaistīt Eiropas 
struktūrfondu līdzekļus.

Aizgāju no Latvijas ceļa, 
kam bija vienalga, kas no-
tiek Tukumā, ar domu-
biedriem izveidoju partiju 
Tukuma pilsētai un nova-
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Aigars Rublis 
kopš 2005. 
gada aktīvi 
darbojas po-
litikā Jelgavas 

pilsētas domē, un arī pērn 
pašvaldību vēlēšanās jel-
gavnieki atzinīgi novērtēja 
viņa līdzšinējo darbu, do-
dot uzticības mandātu strā-
dāt pilsētnieku labā. Piere-
dze un zināšanas, kas gū-
tas, 12 gadus pildot Jelga-
vas pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietnieka amata 
pienākumus, lieliski palīdz 
iesaistīties jelgavnieku inte-
rešu aizstāvībā, piemēram, 
aktīvi iestājoties par nepie-
ciešamību būvēt Jelgavā 
jaunus pašvaldības bērnu-
dārzus, tādējādi atbalstot 
vairākus simtus ģimeņu, 
kuru bērniem nav iespējas 
Jelgavā apmeklēt pirmssko-
las izglītības iestādes.

Aigara Rubļa vaļasprie-
ki ir skriešana un smagat-
lētika, tāpēc loģiski, ka viņš 
pašvaldībā daudz darba 
ieguldījis sporta un izglītī-
bas jautājumu risināša-
nā. “Manas prioritātes 
pašvaldības darbā vien-
mēr ir bijis atbalsts 
pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestāžu 
pieejamības jautāju-
mu risināšanai – gan 
jaunu bērnudārzu 
būvniecība, gan paš-
valdības līdzfinansēju-
ma palielināšana aukļu 
pakalpojumiem tiem bēr-
niem, kuri rindu dēļ ne-
tiek pašvaldības bērnudār-
zos. Tāpat īpašu uzmanību 
esmu pievērsis vienlīdzības 
principa ievērošanai, ikvie-
nam nodrošinot bezmak-
sas pirmsskolas un interešu 
izglītību, un atbalstam pen-
sionāriem, cenšoties pa-
nākt atlaides braucieniem 
pilsētas sabiedriskajā trans-

portā bez limitēta braucie-
nu skaita Jelgavas pilsētā,” 
skaidro Aigars Rublis.

Darbam Saeimā Aigars 
Rublis atradis savas tēmas, 
kuras valstī dažādu, daž-
kārt nesaprotamu, iemes-
lu tiek bremzētas, netiek 
aktualizētas vai vispār at-
stātas novārtā. “Ir nepie-
ciešams atbalsts jaunajām 
ģimenēm, nodrošinot lab-
vēlīgus nosacījumus mājok-
ļu pieejamības jautājumu 
risināšanai, jāsakārto īres 
tirgus un nopietni jāstrādā 
pie īres namu celtniecības 
pašvaldībās. Tāpat valstiskā 
līmenī jānodrošina sabied-
riskā transporta pieejamība 
reģionos, kas ļautu risināt 
nodarbinātības un izglītī-
bas iegūšanas jautājumus 
mazajās pašvaldībās,” par 
iecerēm, kas tiks realizētas, 
saņemot vēlētāju atbalstu, 
stāsta Aigars Rublis. 

Iepriekš minēto jautāju-
mu risināšana varētu būt 
laikietilpīgs process, taču 
viens mērķis, pēc Aigara 

Rubļa domām, jārealizē 
maksimāli ātri – jāatbrī-
vo iedzīvotāji no nekus-
tamā īpašuma nodokļa 
vienīgajam mājoklim līdz 
100 kvadrātmetru platībā!

Īpašs stāsts ir par Ai-
gara Rubļa, aizraušanos. 
Teju ikviens savā dzīvē vis-
maz kādu laiku ir aizrāvies 
ar kolekcionēšanu – vie-
niem tās ir pastmarkas, 
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apvienošanās viss 
tiks vilkts uz lielās 
pilsētas pusi, taču 
pēc četriem gadiem 
darba šīs šaubas 
tika izkliedētas, arī 
cilvēku atbalsts vē-
lēšanās palielinājās. 
Viens piemērs – 
Zemgales kultūras 
pils Slampes pagas-
tā. Tā bija nolaista, 
ar beigtām grīdām, 
jo mazais pagasts 
taču neko nevarēja 
izdarīt. Un mēs ar 
lielāku kapacitāti, 
protams, sakārto-
jām šo ēku. Jā, viss vēl ir 
procesā, bet logi un siltinā-
šana, tas viss tika pabeigts. 
Nākamā pakāpe ir skatītā-
ju zāles un krēslu nomai-
ņa, bet solis ir sperts.

Kāpēc nolēmāt darbu 
domē mainīt pret parla-
mentu?

Pirmām kārtām ir ļoti 
labi, ka tie, kas pārzina 
pašvaldību darbu, arī Sa-
eimā var tālāk nest šīs ide-
jas un iestrādāt likumos to, 
kas būtu nepieciešams. Tā 
nu pēc 25 pašvaldībā no-
strādātiem gadiem pienāca 
laiks, kad nolēmu – varē-
tu sevi pamēģināt lielajā 
politikā. Mēs partijā Tu-
kuma pilsētai un novadam 
jau pirms 10. Saeimas sa-
pratām, ka ir labi strādāt 
uz vietas un risināt savus 
jautājumus, bet jomās, kas 
skar valstiskas problēmas, 
ir grūti, ja nav lemtspējīgu 
partneru no tādas partijas, 
kas ir Saeimā. Pašvaldības 
taču likumus pieņemt ne-
var. Jau 10. Saeimā Vieno-
tības sarakstā startēja un 
par deputātu kļuva pārstā-
vis no mūsu partijas Aivars 
Volfs, un 12. Saeimā strā-
dāju es.

Kā izmainījās darbs, 
no pašvaldības nokļūstot 
Sāeimā?

Salīdzinājumu ar paš-
valdību darbs notiek lēnāk. 
Protams, tas ir labi, jo liku-
mu pieņemšana trijos lasī-
jumos izslēdz pārsteidzīgu 
rīcību. Uz trešo lasījumu 
vispār nedrīkstētu būt bū-
tisku grozījumu, tie drīkst 
būt vienīgi redakcionāli, 
var būt kādi precizējumi. 
Būtiskais jāiestrādā jau ot-
rajā lasījumā.

Pašvaldībā ir cita vide, 
tur ir ļoti daudz jautājumu, 
kas negaida un ir ātri jāri-
sina. Likumdošana ir ilgāks 
process, un likumdošanas 
procesā viens nav karotājs. 
Ja nav atbalsta, varu kāpt 
tribīnē un sist ar kurpi pa 
galdu, rezultātu vienalga 
nedabūšu. Vajag ieguldīt 
darbu, lai savam likumpro-
jektam dabūtu rezultātu. 

Jā, man pārmet, ka tribī-
nē esmu kāpis tikai kādas 
40 reizes, taču tās visas ir 
bijušas par lietu, turklāt 
jāsaprot, ka reālais darbs 
notiek komisijās un darba 
grupās.

Neesmu solījis neko 
nereālu. Taču ir izdevies 
izpildīt solīto. Saeimā ir 
pieņemts jauns Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas li-
kums. Jaunais finanšu izlī-
dzināšanas modelis mudi-
na pašvaldības būt ekono-
miski aktīvākām. Tas būtis-
ki palielina šo pašvaldību 
ieņēmumus.

Kādas ir svarīgākās ie-
strādes, kas šobrīd ir jūsu 
prioritātes?

Saeimā es strādāju 
Valsts pārvaldes un pašval-
dības komisijā. Jāturpina 
darbs pie administratīvi 
teritoriālās reformas. Liku-
mam pašlaik neatbilst vai-
rāk nekā 40 pašvaldības, ir 
jāatrod šis kopējais risinā-
jums – pašvaldībām jābūt 
ekonomiski spēcīgām un 
drošām pārvaldībā.

Faktiski visu šo sasauku-
mu esmu centies sagatavot 
Saeimā pieņemšanai Paš-
valdību referendumu liku-
mu. Tas tika pārņemts vēl 
no 11. Saeimas. Diemžēl, 
kad likumprojekts Valsts 
pārvaldes un pašvaldības 
komisijā tika atbalstīts, lai 
to nodotu Saeimas sēdē 
trešajam lasījumam, radās 
jaunas idejas no Vides aiz-
sardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas, kas fak-
tiski nobremzējā šā likuma 
turpmāko virzību.

Referendumu likums 
ir nepieciešams. Tas ir ļoti 
labs instruments, kas va-
jadzīgs strīdīgu jautājumu 
izšķiršanā. Kad par svarī-
gu objektu nepieciešamību 
lemj iedzīvotāji. Piemēram, 
daļa grib peldbaseinu, 
daļa – kultūras namu. Bet 
naudas pietiek tikai vie-
nam. Kāpēc gan pašvaldī-
ba iedzīvotājiem nevarētu 
pateikt – abus mēs uzcelt 
nevaram, un jūs referen-
dumā izlemiet, kas tiks uz-
būvēs pirmais. Tagad to 

lemj vietējā dome. Un var 
iznākt tā, ka politiķu vēlme 
ne vienmēr atbilst tam, ko 
grib pašvaldības iedzīvotā-
ji. Bet ar Referendumu li-
kuma pieņemšanu šie strī-
di zustu. Jā, ir iedzīvotāju 
sabiedriskās aptaujas, taču 
tās ir tikai rekomendējošas. 
Referendumu likums, ko 
Jaunā Vienotība ir iekļāvusi 
savā programmā kā atbal-
stāmu, kas jānoved līdz ga-
lam, visu regulētu nopiet-
nāk. Tā domes deputātiem 
būtu pavisam cita atbildī-
ba. Koalīcijas partneri pat-
laban gan šo likumu neat-
balsta – ne zaļie zemnieki, 
ne Nacionālā apvienība. 
Likums ir sagatavots, un 
es centīšos panākt, lai sep-
tembrī vai oktobrī komisi-
jā šis likums būtu izskatīts 
līdz galam, un tad Saeima 
teiktu – pasakiet, deputāti 
šim likumprojektam jā vai 
nē, bet vairs neslēpieties 
aiz tā, aizbildinoties, ka li-
kums ir nepilnīgs. Izdarām 
pirmo soli! Dodam refe-
rendumā trīs tiesības bal-
sošanai – iespēju atbrīvot 
domi, iespēju lemt par ob-
jektiem, ko ceļ no budže-
ta līdzekļiem, un lemt par 
pašvaldības attīstības pro-
grammas jautājumiem. 

Par ko vēl darbā Saeimā 
turat rūpi?

Manā pārziņā ir visi Vē-
lēšanu likumi – Pašvaldību, 
Saeimas un Eiroparlamen-
ta –, kur darbs ir sarežģīts. 
It kā mēs visi gribam, lai 
vēlēšanās piedalās pēc ie-
spējas vairāk pilsoņu, taču 
vienmēr aizbildināmies, ka 
mums pietrūkst naudas, lai 
to nodrošinātu. Tas atkal ir 
jautājums par prioritātēm. 
Jautājums par to, kā iedzī-
votājs pēc iespējas vienkār-
šāk varētu piedalīties vē-
lēšanās. Saeimas vēlēšanās 
var balsot jebkurā vēlēšanu 
apgabalā, bet pašvaldībās 
ir sarežģītāk – jābūt reģis-
trētam noteiktā vēlēšanu 
iecirknī. Manuprāt, jāstrā-
dā pie tā, lai būtu aktīvs 
vēlētāju reģistrs, kur katrā 
dienā varētu noteikt vēlē-
tāja statusu. Būtu vajadzīga 

elektroniskā sasaiste starp 
vēlēšanu iecirkņiem – ja es 
atnāku citā vēlēšanu iecir-
knī, nevis tajā, kur esmu 
reģistrēts, tiešsasistē notiek 
pārbaude, no tā iecirkņa 
izslēdz, šajā ieraksta. Nekā-
du problēmu. Līdz šim gan 
vienmēr ir pietrūcis nau-
das, pareizāk sakot, gribas, 
lai to sakārtotu. Jā, tā ievie-
šana būtu dārga, bet iedzī-
votāju tiesības ir vēl dārgā-
kas un vajadzīgākas nekā 
pārsimts tūkstoši eiro, jo 
nākotnē tas noteikti atmak-
sātos. Pagaidām sperti tikai 
mazi soļi – piemēram, tas, 
ka nobalsot var trīs dienas 
iepriekš. Liels solis būtu arī 
elektroniskā balsošana, par 
to notiek diskusijas un ana-
līze, bet izlemts, ka pašrei-
zējās hakeru sistēmas ap-
stākļos tas nav svarīgākais, 
par ko lauzīt galvu. Un 
Satversme tomēr nosaka, 
ka vēlēšanas ir tiešas un 
aizklātas. Bet elektroniskajā 
vidē pēdas paliek... Intere-
santi, ka vienīgā valsts pa-
saulē, kas vairākas reizes 
lietojusi elektronisko balso-
šanu, ir Igaunija. Pārējās, 
kas to reiz pamēģinājušas, 
otrreiz to vairs nav darī-
jušas. 

Atceraties, kāds bija Tu-
kums 1990. gadā, kad sā-
kāt darbu pašvaldībā?

Tukums bija salīdzino-
ši pelēka pilsēta, ar milzī-
gām problēmām gan ko-
munālajā saimniecībā, gan 
māju apsaimniekošanā. 
Jāatceras, ka Tukums bija 
pusslēgta pilsēta, jo blakus 
atradās milzīgs garnizons, 
kur bija raķetes un lidmašī-
nas, kas nosedza visu Balti-
jas piekrasti. Bija kara pil-
sētiņa, kur dzīvoja krievu 
virsnieku ģimenes, radās 
milzīga problēma, kādā 
veidā to sakārtot, kā at-
stāt neiznīcinātu laikā, kad 
Krievijas armija gāja ārā. 
Teikšu – mums tas izdevās 
ideāli, pārņēmām visas dzī-
vojamās mājas neizdemo-
lētas. Virsnieku kopmītni 
paturēja Aizsardzības mi-
nistrija. Un pēc vairākiem 
gadiem izdemolētu atdeva 
pašvaldībai. Mūsu darba 
apliecinājums ir iegūtās 
uzvaras nominācijās Sakār-
totākā Latvijas pilsēta 2002 
un Eiropas gada pašvaldība 
2014 lielo novadu grupā. 
Vēl viens rādītājs – iedzī-
votāju attieksme. Atceros, 
deviņdesmito gadu sākumā 
rīkojām Tukuma iedzīvotā-
ju sapulces pilsētas kultū-
ras namā, zāle bija pārpil-
dīta, visi kliedza, bez sirds-
zālēm pēc tādas sanāksmes 
mierīgi gulēt nevarēja. Bija 
problēmu jūra. Kad uz ie-
dzīvotāju sapulcēm sāka 

nākt vairs tikai pārdesmit 
cilvēku, turklāt ar sīkām, 
teju personiskām problē-
mām, tas liecināja, ka pil-
sētā lietas sakārtojas.

Taču kaut kādas risinā-
mas problēmas pilsētā ir?

Jā, nevaram nodrošināt 
pietiekamu daudzumu dzī-
vokļu. Protams, mājas var 
uzcelt, bet cenas, ko cilvēks 
būtu gatavs maksāt, un tas, 
kādas ir celtniecības iz-
maksas, pašlaik neiet kopā. 
Praktiski investori nevar 
uzcelt mājas, jo nevar pra-
sīt tik lielu īres naudu, lai 
radītu īres namus. Normāli 
būtu, ka jauns cilvēks no-
dibina ģimeni, īrē dzīvokli, 
pelna naudu un tad ska-
tās – pērk lielāku dzīvokli 
vai ceļ māju. Jo īres dzī-
vokļi kādu laiku cilvēkam 
ir vajadzīgi. Un pašvaldībai 
šajā sākuma periodā būtu 
jādod tiesības līdzfinan-
sēt īres izdevumus. Valsts 
pārvaldes un pašvaldības 
komisijā izstrādājām un 
Saeima atbalstīja grozīju-
mus likumā Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risi-
nāšanā. Esmu viens no šā 
likuma grozījumu iniciato-
riem. Panācām, ka likumā 
tika iestrādāta jauna sadaļa 
Dzīvojamo telpu izīrēša-
na speciālistiem, kas tagad 
atļauj pašvaldībām izīrēt 
dzīvokļus novadā nepiecie-
šamiem speciālistiem.

Redzat sevi kādreiz at-
pakaļ pašvaldībā?

Viennozīmīgi esmu 
pateicis nē – uzskatu, ka 
vienā upē divreiz iekāpt 
nevar. Pietiekami daudz 
ir strādāts, te der arī vār-
di – lai nāk tie jaunie. 
Uzskatu – ja izaicinājumi 
vairs nav tik būtiski, ir jā-
beidz tajā jomā darboties. 
2005. gadā man bija izaici-
nājums pierādīt, ka šī poli-
tiskā izrēķināšanās bija ne-
pareiza, 2009. gadā izaici-
nājums bija jaunie novadi, 
parādīt, ka lielās pašval-
dības var efektīvi strādāt. 
Uzskatu, ka arī deputātu 
maiņa un rotācija pašval-
dībās ir nepieciešama. Bie-
ži arī izvirzīts jautājums, 
vai pašvaldību vadītājiem 
vajadzētu noteikt termiņu 
ierobežojumus. Es domā-
ju, tas ir diskusiju vērts, 
bet rodas jautājums par 
Satversmi – mums taču 
ir demokrātija un brīvī-
ba; ja cilvēku ievēl, tad ar 
kādām tiesībām mēs va-
rētu teikt: nē, tu nedrīksti 
būt domes priekšsēdētājs? 
Turklāt mazās pašvaldībās 
nav lielas izvēles, nav ne 
gribētāju, ne kandidātu. Ir 
taču pat tā, ka pašvaldībā 
nevar savākt pat divus sa-
rakstus vēlēšanām.

Aigars Rublis: 
“Jānodrošina 
sabiedriskā transporta 
pieejamība reģionos”

citiem – skārdenes, vēl 
daudziem – jubilejas lati 
ar stārķi, skudru, Sprīdī-
ti... Padomju laikos daudzi 
krāja jubilejas rubļus, un, 
sasaucoties ar uzvārdu, 
varētu domāt, ka Aigars ir 
iespaidīgas rubļu kolekcijas 
īpašnieks. Taču nē – viņa 
aizraušanās daudzu gadu 
garumā ir pildspalvu ko-
lekcionēšana. Ir pat bijušas 

Aigars Rublis
Jelgavas pilsētas domes deputāts, 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
Jelgavas filiāles vadītājs

Ir nepieciešams atbalsts 
jaunu ģimeņu veidošanā, 

nodrošinot labvēlīgus 
nosacījumus mājokļu 

pieejamībā 

vairākas šīs kolekcijas izstā-
des. Pēdējā – šā gada pava-
sarī Jelgavas pilsētas Miezī-
tes bibliotēkā, kur bija ap-
lūkojams apmēram pustūk-
stotis dažādu pildspalvu.

Kā stāsta Aigars Rublis, 
viss sācies nejauši, kad stu-
diju laikā kādā pasākumā 
visi runājuši par saviem 
hobijiem un viņš sapra-
tis, ka varētu kolekcionēt 
pildspalvas. “Sākumā gā-
dāju tās pats, vēlāk sāka 
dāvināt draugi un kolēģi. 
Kolekcijā uzsvaru lieku uz 
pildspalvām ar uzņēmu-
mu un iestāžu logotipiem, 
bet krāju arī dažādu for-
mu pildspalvas no pasaules 
pilsētām, piemēram, man 
ir pildspalva bagete no 
Francijas,” atklāj Rublis.

Juris Šulcs
12. Saeimas deputāts, partiju ap-
vienības Jaunā Vienotība valdes 
loceklis, partijas Tukuma pilsētai 
un novadam priekšsēdētājs

“Iedzīvotājiem 
pašiem 
jālemj par to, 
kas notiek 
pašvaldībā”

Divdesmit pieci darbam pašvaldībā 
veltīti gadi, mīlestība pret Tukumu un 
vēlēšanās palīdzēt reģionam, strādājot 
parlamentā, – tas raksturo Juri Šulcu, kurš 
jau četrus gadus nostrādājis 12. Saeimā 
un apņēmības pilns darbu turpināt.

dam. Cilvēki bija ļoti at-
saucīgi, un tā nākamajās 
pašvaldību vēlēšanās no-
vadā ieguva sešas vietas 
no vienpadsmit. Atguvu 
Tukuma mēra amatu, pēc 
2009. gada pašvaldību vē-
lēšanām kļuvu par jaun-
izveidotā Tukuma novada 
priekšsēdētāju. Lielā paš-
valdību reforma bija mūsu 
lielais izaicinājums – Tu-
kuma pilsētai pievienojās 
desmit pagastu pašvaldības 
un kļuvām par trešo lielā-
ko novadu valstī. Tad jau 
no 17 vietām mēs dabū-
jām vienpadsmit. Kopš no 
2014. gada novembra esmu 
Saeimā.

Kādi ir secinājumi pēc 
pašvaldību reformas īste-
nošanas?

Ka cītīgi jāstrādā pie lie-
la jautājuma, ko Saeima ne-
kādi nevar pieņemt, – par 
ekonomiski spēcīgu patstā-
vīgu pašvaldību veidoša-
nu. Jo nevaram sakārtot ne 
skolu reformu, ne veselības 
tīklu, ja ir mazas, sadrum-
stalotas pašvaldības. Tolaik 
mazajiem pagastiem, pro-
tams, bija šaubas, ka pēc 

 Dodam referendumā trīs 
tiesības balsošanai – 
iespēju atbrīvot domi, 

iespēju lemt par objektiem, 
ko ceļ no budžeta 

līdzekļiem, un lemt par 
pašvaldības attīstības 

programmas jautājumiem 

Aigara pildspalvu 
kolekcijā ir vairāk nekā 
pustūkstotis rakstāmrīku.

Aigars Rublis ir biedrības futbola 
klubs Jelgava valdes loceklis.
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Iekšlietu ministra galve-

nā rūpe ir par to, lai mūsu 
cilvēki un mūsu valsts va-
rētu justies droši, lai mums 
būtu pārliecība, ka iekšlietu 
dienesti – policisti, glābē-
ji un robežsargi – vienmēr 
būtu kaujas gatavībā, bet 
pārējiem būtu sirdsmiers. 
Kas šajā jomā ir darīts, un 
kas vēl jādara?

Lai mūsu sabiedrībā 
vairotu drošības izjūtu, ir 
jāsāk ar mūsu ārējo robe-
žu, jo tā ir arī Eiropas Sa-
vienības un NATO ārējā 
robeža. Patlaban aktuāls 
ir hibrīdapdraudējums, un 
viens no hibrīdkara ele-
mentiem ir vājas robežuz-
raudzības izmantošana, ko 
ļoti uzskatāmi arī parādīja 
notikumi Ukrainā. Esmu 
par šīm problēmām runājis 
arī ar saviem Igaunijas un 
Lietuvas kolēģiem, arī viņu 
valstīs veic ļoti nopietnas 
investīcijas robežas stipri-
nāšanā. Un, ja arī mēs to 
nedarīsim, tas nozīmēs, ka 
ļoti pieaugs riski, kas sais-
tīti ar cilvēku un akcizēto 
preču kontrabandu, hibrīd-
kara draudiem.

Šogad pabeigsim Krie-
vijas robežas izbūvi, esam 
sākuši Baltkrievijas robe-
žas izbūvi. Tas saistīts ar 
nākamā perioda trīsgadu 
budžetu, kur būs nepiecie-
šams papildu finansējums. 
Mums vienreiz ir jāpieliek 
punkts austrumu robežas 
nostiprināšanai, kas saistīts 
ar modernu tehnoloģiju 
ieviešanu, lai mūsu robežu 
padarītu maksimāli drošu.

Ja Jaunā Vienotība, ja 
tā var teikt, arī turpmāk būs 
pie teikšanas Saeimā un 
valdībā, tad varam droši ap-
galvot, ka līdzekļi austrumu 
robežas izbūvei tiks rasti?

Esmu par to pārliecināts, 
jo mēs tās investīcijas, kas 
mums ir, pat salīdzinot ar 
mūsu kaimiņiem igauņiem 
un lietuviešiem, esam plā-
nojuši krietni vien ekono-
miskākas, un tās ir ļoti pār-
domātas, izsvērtas. Tie nav 
simti miljoni eiro, mēs ru-
nājam par adekvātām sum-
mām, kas būtu pieejamas.

Patlaban beidzas Balt-
krievijas robežas izbūves ie-
pirkums, kur kopējais pro-
jekts ir aptuveni 25 miljo-
nus eiro vērts, lai izbūvētu 
visu Baltkrievijas robežu – 
gandrīz 200 kilometrus.

Un cik gara robeža 
mums ir ar Krieviju?

Ar Krieviju ir 283 kilo-
metri. Atšķirībā no Igauni-
jas, kura nav vēl noslēgusi 
robežlīgumu ar Krieviju, 
mums robeža ir skaidri 
iezīmēta dabā, ar konkrē-
tiem robežstabiem. Viens 
no būtiskākajiem elemen-

tiem ir tas, ka mēs precīzi 
zinām, kur Latvija beidzas 
un kur sākas Krievija.

Kas jādara, lai veicinātu 
sabiedrības uzticēšanos 
iekšlietu dienestiem?

Pirmais – šo iekšlietu 
dienestu darbinieku snieg-
to pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana. Tā, manuprāt, 
ir aksioma visās nozarēs – 
sabiedrība sagaida kvalitā-
ti ne tikai no policista, bet 
arī, piemēram, no ārsta vai 
skolotāja.

Otrs – lai sasniegtu šo 
kvalitāti, darbiniekiem ir 

jābūt arī atbilstošai motivā-
cijai šajā konkrētajā profe-
sijā strādāt

Trešais – tā ir izglītība. 
Arī šajā ziņā mēs nopietni 
strādājam. Pagājušā gada 
rudenī Stradiņa universi-
tātē sākām jaunu mācību 
programmu policistiem, 
kas vairāk piemērota tieši 
pašreizējai specifikai, un 
viens no virzieniem ir eko-
nomisko noziegumu iz-
meklēšana.

Protams, diemžēl ir arī 
negodprātīgi darbinieki, 
tāda ir realitāte – sistēma 

biedriskās kārtības nodro-
šināšanas varbūt vajadzētu 
nodot pašvaldības policijas 
kompetencē. Esot pašrei-
zējam regulējumam, es to 
negribētu pieļaut. Kā pie-
mēru varu minēt Rēzekni, 
kur bija pašvaldības poli-
cija apmēram 30 darbinie-
ku sastāvā, bet tad pilsētas 
dome nolēma to likvidēt, 
mūs – Iekšlietu ministri-
ju – laikus par to nebrīdi-
not, atsūtot tikai informāci-
ju, kurā atsaucās uz likumu 
par Valsts policiju, kurā 
noteikts, ka Valsts polici-
jai jānodrošina sabiedriskā 
kārtība.

Ar to gribu pateikt, ka 
jebkurā gadījumā no Valsts 
policijas nevarēsim noņemt 
atbildību par sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanu 
valstī, bet pašvaldības poli-
cija mums ir atbalsts. 

Vieni no tiem, kas līdzās 
skolotājiem un ārstiem pie-
prasa lielākas algas, ir poli-
cisti. cik viņi pašlaik saņem 
un vai saņems vairāk?

Cenšos neaizmirst arī 
citus dienestus, kas ir šajā 
kategorijā, – robežsargus 
un glābējus. Pēdējais algu 
palielinājums viņiem bija 
pietiekami būtisks – ko-
pumā 53 miljoni, pirms 
tam – vairāk nekā 30 miljo-
ni, kas tika investēti laikā, 
kamēr esmu ministrs. Algas 
varbūt nav spējīgas konku-
rēt ar privāto sektoru, bet 
Valsts policijas darbinieks, 
kurš tikko sāk dienestu, bez 
pieredzes un izdienas, sa-
ņem ap 700 eiro. Protams, 
tas atkarīgs no ikmēneša 
noslodzes, dežūru skaita un 
tamlīdzīgi. Pašreiz vidējais 
atalgojums ir pārsniedzis 
2008. gada atalgojumu, kad 
krīzes laikā bija ļoti liels kri-
tums; tas tika nogriezts par 
aptuveni 40 procentiem.

Salīdzinājumā ar ār-
stiem un medicīnas mā-

sām, kuru algas arī no-
drošina valsts, uzskatu, ka 
mūsu situācija ir labāka. 
Protams, mēs pie tā neva-
ram apstāties, jo ekonomi-
ka aug. Bet gribu uzsvērt – 
2013. gada nogalē panācu, 
ka tika atjaunots motivā-
cijas mehānisms, izdienas 
pabalsts par piecu gadu 
izdienu iekšlietu sistēmas 
darbiniekiem – glābējiem, 
policistiem un robežsar-
giem. Tātad kopš nākamā 
gada 1. janvāra to jau sāks 
saņemt.

Ko uzskatāt par saviem 
lielākajiem panākumiem 
iekšlietu ministra amatā? 
Ministrs dažādās valdībās 
esat kopš 2011. gada.

Jau stājoties šajā amatā, 
sapratu, ka mana prioritāte 
būs cilvēkresursi. Sapratu, 
ka pirmās un tiešās inves-
tīcijas, kas būs pieejamas, 
veltīšu tieši sistēmas dar-
biniekiem, jo tolaik viņiem 
trūka motivācijas strādāt 
sistēmā. Glābšanas die-
nestam bija visbēdīgākā 
situācija. Izdevās panākt, 
ka četru gadu laikā, kopš 
2014. gada, glābējiem iegā-
dājāmies gandrīz 100 jau-
nu transportvienību. Pa-
lielinājām arī atalgojumu 
darbiniekiem. Viņi redz, 
ka situācija uzlabojas, un 
par to man ir gandarījums. 
Glābšanas dienestā trūkst 
ne vairāk kā 4% darbinie-
ku. Tas nozīmē, ka cilvēki 
ir noticējuši un neiet prom 
no dienesta. 

Otrs, ko gribētu atzīmēt, 
ir Iekšējās drošības birojs. 
Tā izveide prasīja lielu dar-
ba ieguldījumu. Birojs ri-
sina problēmas, kas bija 
sistēmā.

Ko varat solīt tieši zem-
galiešiem?

Konsekventi īstenot un 
rūpēties par mūsu valsts 
drošību, lai arī Zemgales 
iedzīvotāji varētu justies 

droši. Mēs neesam atrauti 
no Eiropas un kopējās glo-
bālās sistēmas, taču mums 
ir izdevies panākt, ka Lat-
vijā ir zemākais terorisma 
draudu līmenis. To parāda 
arī pēdējās aptaujas, kas 
rāda, ka uzticība iekšlietu 
dienestiem lēnām, bet pie-
aug. Skaidrs, ka darāmā 
vēl ir daudz. Arī zemgalie-
šiem vajag drošību, lai vei-
dotu ģimenes un audzinātu 
bērnus, veidotu savu un 
savu bērnu labklājību. Bez 
drošības tas viss pilnīgi no-
teikti būtu apdraudēts.

Kopumā pa gadiem 
arī Zemgalē, tāpat kā visā 
Latvijā, samazinās sevišķi 
smagu noziegumu – slepka-
vību, smagu miesas bojāju-
mu, lielu laupīšanu – skaits.

Ir viena Zemgalei rak-
sturīga problēma – trak-
tortehnikas zādzības. To 
novēršana ir viena no 
mūsu prioritātēm, esam 
sākuši nopietni strādāt 
tieši ar zemniekiem, strā-
dājam kopā ar lietuviešu 
kolēģiem. Veltīsim visus 
iespējamos resursus, lai 
šo negatīvo fenomenu iz-
skaustu. Mums izdevies 
panākt, ka vairs izteikti 
nezog traktortehniku, kā 
bija agrāk, kad dzina prom 
pašus traktorus. Tagad tiek 
zagts aprīkojums no trak-
toriem, tā notiek arī Lie-
tuvā. Diezgan labi pazīstu 
Lietuvas iekšlietu ministru 
un esmu nolēmis tuvākajā 
laikā ar viņu tikties un iz-
veidot skaidru sistēmu, kā 
šīs zādzības novērst. Valsts 
policija zemniekiem devusi 
arī padomus, kā izvairīties 
no zagļiem, un viens no 
ieteikumiem ir traktorus 
turēt apsargājamās teritori-
jās. Bet zemgaliešiem varu 
solīt – darīsim visu, lai arī 
aprīkojumu no traktoriem 
vairs nebūtu iespējams no-
zagt!

Zemgaliešiem 
vajag drošību, 
lai veidotu 
ģimenes un 
audzinātu 
bērnus

ir liela, darbinieku daudz. 
Šajā ziņā nozīmīgi ir tas, 
ka 2015. gada nogalē dar-
bu ir sācis mūsu Iekšējās 
drošības birojs. Sākotnēji 
tā bija viena no policijas 
struktūrvienībām, bet tad 
es redzēju, ka tas nav ob-
jektīvi, un tika izveidots šis 
neatkarīgais dienests, kas 
sevi, manuprāt, ir attaisno-
jis, ir sasniegti arī rezultā-
ti. Es šo dienestu nevēlos 
redzēt tikai kā represīvu 
institūciju, darbs jāvelta arī 
prevencijai, kas balstīta uz 
risku izvērtējumu. Bet, pro-
tams, negodprātīgiem dar-
biniekiem nav vietas mūsu 
dienestos. Protams, ir ne-
pieciešama stingra kontro-
le, lai iekšlietu struktūrās 
maksimāli ierobežotu ie-
spējas uzturēties negodprā-
tīgiem darbiniekiem.

Minējāt, ka viens no 
priekšnoteikumiem, lai 
vairotu sabiedrības uzticī-
bu iekšlietu dienestiem, ir 
kvalitatīvi pakalpojumi. Kas 
būtu vēl jādara šajā jomā? 
Kur ir trūkumi un – kur sa-
sniegumi?

Pēdējo divu 
gadu laikā esam 
stiprinājuši eko-
nomisko noziegu-
mu izmeklēšanu. 
Valsts policija aiz-
domās par no-
ziedzīgi iegūtiem 

līdzekļiem ir arestējusi vai-
rāk nekā 70 miljonus eiro, 
no kuriem vairāk nekā 
30 miljoni jau ir ieskaitīti 
valsts budžetā. Ekonomis-
ko noziegumu izmeklēšana 
ir viena no prioritātēm.

Pirms kāda laika izska-
nēja doma par adminis-
tratīvo reformu, ka vajag 
samazināt valsts pārvaldē 
strādājošo skaitu. Es gan 
tādam lineāram samazi-
nājumam nepiekrītu, jo 
uzskatu, ka tas varētu ap-
draudēt iekšējo drošību. 
Esam piesaistījuši Eiropas 
Komisijas ekspertus un 
pašlaik ļoti nopietni izvēr-
tējam, kādas funkcijas un 
resursi nākamajiem desmit 
gadiem vajadzīgi mūsu po-
licijai, glābšanas dienestam, 
robežsardzei...

Kāda loma iekšlietu sis-
tēmā ir Zemessardzei, kā 
to varam stiprināt?

Zemessardze nav Iekš-
lietu ministrijas pārziņā. 
Bet zemessardze ir ļoti 
būtisks atbalsts iekšlietu 
dienestiem ārkārtas situā-

cijās. Mums ir izstrādāti 
modeļi, kā piesaistīt Ze-
messardzi gadījumos, kad 
Valsts policijas resurss nav 
pietiekams. Zemessardze 
iesaistās arī ārkārtas si-
tuācijās. Varu pateikt lielu 
paldies Zemessardzei par 
tās sniegto atbalstu  meža 
ugunsgrēka dzēšanā ne 
tikai policijai, bet arī glāb-
šanas dienestam. Protams, 
pamatu pamatā ir tas, ka 
mūsu aizsardzībai atvēlam 
2% lielu finansējumu no 
IKP, ka pašlaik ir iespēja 
apmācīt un ekipēt zemes-
sargus. Agrāk Zemessar-
dzei bija ļoti bēdīgi ar eki-
pējumu, tagad tā vairs nav. 

Un pašvaldības policija?
Pašvaldības policija ir 

atbalsts Valsts policijai sa-
biedriskās kārtības nodro-
šināšanā. Ir vietas, reģioni, 
kur ir un kur nav pašvaldī-
bas policija. Tas, kas, ma-
nuprāt, jāizdara un pie kā 
lēnām jānonāk, ir izstrādāt 
kārtību, kādā veidā šis at-
balsts tiek sniegts. Sabiedrī-
bā ir diskusija, ka daļu sa-

Palielinājām arī atalgojumu 
darbiniekiem. Viņi redz, ka 
situācija uzlabojas, un par 

to man ir gandarījums. 

Dzimis un au-
dzis uz ro-
bežas starp 
Vidzemi un 
Zemgali, Rai-

monds Graudiņš savu bēr-
nību pavadīja arī uz robe-
žas starp padomju laikiem 
un atjaunoto Latvijas neat-
karību. Viņa vecāki, līdzī-
gi kā daudzi jauni cilvēki 
Latvijā, iestājoties pārmaiņu 
laikiem, vēl nebija paguvu-
ši izveidot dzīves materiā-
los pamatus. Vienīgais viņu 
īpašums bija istabiņa komu-
nālajā dzīvoklī. Kaut arī ģi-
mene cieta satricinājumus, 
tajā ieaudzinātās vērtības 
palīdzēja vienīgajai atvasei 
gūt labus panākumus mācī-
bās un citās aktivitātēs. Lie-
lu atspaidu dzīvē deva mā-
cības Andreja Upīša Skrīve-
ru vidusskolā, Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijā un Stokholmas 
Ekonomikas augstskolā 
Rīgā, kaut arī attāluma dēļ 
pirmajos gados reizēm bija 

jāizdara sāpīga izvēle starp 
vilciena biļetes un pusdie-
nu iegādi.Pozitīvu emociju 
avots bija arī interese par 
mūziku un dalība Rīgas 
jauniešu korī Kamēr...

Raimonda Graudiņa po-
litiskā pieredze sākās laikā, 
kad uz politiskās skatuves 
parādījās Jaunais laiks. Arī 
parlaments Raimondam 
Graudiņam nav sveša vie-
ta. “Strādāju par Saeimas 
deputātes Silvas Bendrā-
tes palīgu,” saka deputāta 
amata kandidāts.

Lielvārdes novada do-
mes deputāts Graudiņš ir 
jau trešo sasaukumu pēc 
kārtas. “Startējot pašval-
dības vēlēšanās Lielvārdē, 
kur ir manas mājas, pir-
mais mans noteikums bija 
nebīties saukt problēmas 
īstajos vārdos. Novadnieki 
mums uzticējās, un des-
mitais gads pašvaldībā pa-
rāda, ka mūsu attīstības 
ceļš ir pareizs. Ir sasnieg-

Nr.
Zemgale
14

Raimonds graudiņš
Lielvārdes novada domes deputāts, 
Stokholmas Ekonomikas augstskolas 
Rīgā valdes loceklis un Rīgas centra 
Humanitārās vidusskolas skolotājs
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Iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis un Valsts policijas 
priekšnieks Ints Ķuzis piedalās 
Valsts policijas jauno automašīnu 
prezentācijas pasākumā Valsts 
policijas koledžas teritorijā.

graudiņš: 
“Esmu par 
godaprātu 
sadzīvē, 
biznesā un 
politikā!”

ti labi rezultāti,” uzsver 
Raimonds Graudiņš. “Ir 
novērsta līdzekļu izšķēr-
dēšana un krāpnieciskas 
shēmas, reorganizēta paš-
valdības administrācija, 
pārkārtota komunālā saim-
niecība, realizēti attīstības 
projekti, nodrošināts finan-
sējums kultūrai un izglītī-
bai, sniegts atbalsts uzņē-
mējdarbībai un sabiedris-
kajām organizācijām, kā 
arī uzlabota domes lēmu-

mu, saistošo noteikumu un 
iedzīvotājiem sniegto pa-
kalpojumu kvalitāte. Esam 
vienmēr uzklausījuši un 
risinājuši arī individuālas 
cilvēku problēmas.”

Kā zivs ūdenī Rai-
monds Graudiņš jūtas fi-
nanšu un sociālajā jomā, 
kur guvis labu izglītību. 
“Ar pieredzi, ko esmu gu-
vis, gan studējot ārzemēs, 
gan esot Saeimas depu-
tāta palīgs, gan strādājot 
biznesā un tagad Lielvār-
des novada pašvaldībā, 
redzu, ka pie tukšas siles 
arī cūkas kaujas. Valsts 

galvenais uzdevums ir 
radīt labklājību, aizsargāt 
to, kas ir radīts, audzēt to 
plašumā, kā arī apveltīt 
ar pārticību godprātīgus 
valsts iedzīvotājus. Mums 
ir jāprot ar minimāliem lī-
dzekļiem radīt maksimālu 
labumu iespējami plašam 
cilvēku lokam. Ir jārada 
pārliecība, ka tie, kas iz-
šķērdē līdzekļus, izvairās 
no nodokļiem, negodīgi 
izturas pret darbiniekiem 

vai slinko, zāģē 
zaru, uz kura 
paši sēž.”

Strauju pār-
maiņu laikā 
ir svarīgi, lai 
darbs nebūtu 
vienīgais stūr-
akmens dzīvē. 
“Man ir sva-

rīga ģimene, šogad esmu 
kļuvis par tēti. Esmu arī 
zemessargs, dziedu Ze-
messardzes korī, sportoju. 
Kopš bērnības mani inte-
resē elektroniskie mūzikas 
instrumenti, mājās man ir 
pat maza ierakstu studija. 
Vēl pirms dažiem gadiem 
ļoti populārs bija šovs Koru 
kari. Kad veidojās Lielvār-
des violetais koris Olgas 
Rajeckas vadībā, pieteicos, 
un mani uzņēma... Tas bija 
interesants laiks. Ieguvu 
jaunus draugus un spēcī-
gu kopības izjūtu,” atminas 
Raimonds Graudiņš.
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Lielvārde mums uzticējās, un 
desmitais gads pašvaldībā 
parāda, ka mūsu attīstības 

ceļš ir pareizs 

Rihards Kozlovskis
Iekšlietu ministrs
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Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, klātesot Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta priekšniekam oskaram āboliņam, 
pasniedz apbalvojumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes ugunsdzēsējam glābējam 
Tomasam Jaunzemam, kurš izglāba cilvēka dzīvību.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ierodas svinīgajā NATo papla-
šinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas sagaidīšanas ceremonijā 
ādažu bāzē.

Iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis pirms Krīzes 
vadības padomes ār-
kārtas sēdes saistībā ar 
ugunsgrēku Talsu novada 
Valdgales pagastā.
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Astrīds Frei-
manis ir no 
tiem latvie-
šiem, ku-
riem ceļš 

uz brīvo Latviju veda 
cauri Sibīrijai. 1955. gadā 
viņš nokļuva Almati, Ka-
zahstānā, kur absolvēja 
vietējo Ģeoloģijas fakultā-
ti, un 1960. gadā atgriezās 
Latvijā, kur sāka darbu 
Latvijas ģeoloģijas pār-
valdē. Astrīds Freimanis 
ilgstoši ir bijis galvenais 
naftas izpētes un 
ieguves ģeologs 
un piedalījies 
normatīvo aktu 
izstrādē par naf-
tas resursiem.

“Pievienojos 
apvienībai Jau-
nā Vienotība, jo 
šajā komandā 
ir vislielākais 
pieredzes un zināšanu 
potenciāls. Zemgales re-
ģions tiek pamatoti dē-
vēts par Latvijas maizes 
klēti – maizīti ēdam gal-
venokārt no Zemgalē au-
dzētiem kviešiem. Taču 
zemgaliešiem ir jāsadzīvo 
ar daudzām problēmām, 
kas saistītas arī ar lauk-
saimniecību, – nesakārto-
tas meliorācijas sistēmas, 
aizlaistas zemes platības, 
kuras netiek apgūtas, li-
kumdošana, kas bremzē 
attīstību. Vēlos risināt šos 
jautājumus, jo man ir liela 
pieredze konkrētajā jomā 
un arī pašam pieder lau-
ku mājas Dobeles nova-
dā – 75 hektāru platība,” 
stāsta Astrīds Freimanis.

“Vēlos pievērsties arī 
man tuvajai ģeoloģijas 
jomai, kas Latvijā ir no-
laista līdz absurdam, taču 
ietekmē ļoti daudzus cil-

Astrīds Freimanis
Politiski represēto apvienības valdes 
priekšsēdētāja vietnieks, ģeotermālās 
enerģijas asociācijas viceprezidents

vēkus, pat ikdienišķākajos 
darbos. Mūsdienās grūtī-
bas sagādā pat dziļurbu-
ma akas izveide. Ierēdņi 
ir radījuši vājprātīgu bi-
rokrātiju ar tik daudziem 
liekiem gājieniem, ka cil-
vēks bieži vien vienkārši 
apjūk,” situāciju raksturo 
Astrīds Freimanis.

Aristīds Freimanis jau 
kopš Latvijas neatkarī-
bas atjaunošanas aktīvi 
aizstāv politiski represē-
to intereses. “Mēs esam 
gana pieticīgi cilvēki – ne-
kad nelamājam valdību 
un politiķus. Taču, kad ir 
pārkāpumi un nejēdzības 
pret represētajiem, mēs 
uz tām norādām. Mums 
ir vajadzīgas rehabilitā-
cijas iespējas, dzīves ap-
stākļu uzlabošana, vēl ir 
jautājumi par represēto 
pensijām un īpašumiem, 
kuri līdz šim tā arī nav 
sakārtoti. Tas ir tik skum-

ji, ka mūsdienās daļa po-
litiski represēto, kuri ne-
nodeva citus tautiešus un 
paši kļuva par upuriem, 
tādējādi demonstrējot 
savu patriotismu, tagad 
dzīvo nabadzībā. Mums 
tik tiešām ir šādi gadīju-
mi, un tie tuvākajā laikā 
ir jāizskauž,” saka Astrīds 
Freimanis.

Savu brīvo laiku 
Astrīds Freimanis pavada 
laukos: “Esmu mednieks, 
man pie mājām ir ierīko-
ti divi dīķi – kad ir brīvs 
brīdis, aizeju pamakšķe-
rēt. Šobrīd arī rakstu grā-
matu par savu pagastu un 
plānoju to izdot par godu 
Latvijas valsts simtgadei. 
Nodarbojos ar labdarī-
bu – palīdzu bērniem 1. 
septembrī ar naudu, arī 
bāreņiem un daudzbēr-
nu ģimenēm. Arī baznīcai 
šad tad piepalīdzu dažā-
dos darbos.”

Ierēdņi ir radījuši vājprātīgu 
birokrātiju ar tik daudziem 

liekiem gājieniem, ka cilvēks 
bieži vien vienkārši apjūk

“Likumdošana 
nedrīkst bremzēt 
Zemgales 
lauksaimnieku 
darbus”
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Astrīds Freimanis bija galvenais naftas 
izpētes un ieguves ģeologs Latvijā. 

Astrīds Freimanis ar sievu Anitu  
kāzu dienā 1963. gada 1. jūnijā.

Gita Rūtiņa 
pēc izglītī-
bas ir juris-
te. Līdz šim 
daudzus ga-

dus veltījusi darbam valsts 
pārvaldē, tagad ir Kok-
neses novada domes de-
putāte. Iesaistīties politikā 
viņu mudinājusi vēlme būt 
sabiedriski aktīvai, pieda-
līties sabiedriski svarīgu 
procesu veicināšanā. Gitas 
Rūtiņas līdzšinējā atdeve 

darbam šaubas par viņas 
motivāciju nerada. “Strā-
dājot valsts pārvaldē, kā 
juriste piedalījos daudzu 
likumu un normatīvo aktu 
izveidē. Esmu strādājusi 
arī pie dažādu apjomīgu 
valsts pārvaldes sistēmu 
izveides. Ļoti daudz esmu 
ieguldījusi vides aizsardzī-
bas jomā – deviņdesmita-
jos gados strādāju Vides 
aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijā, 
un daudzas no iestāžu 
sistēmām, kuru veidoša-
nā piedalījos, darbojas vēl 
tagad,” stāsta Gita Rūtiņa. 
Līdzīgu darbu viņa da-
rījusi arī veselības jomā, 

piedalījusies procesos, pra-
sību un regulu ieviešanā, 
kuras garantējušas Latvi-
jai iespēju iestāties Eiro-
pas Savienībā. Deputāte 
norāda, ka viņas novadā 
būtiski ir risināt ceļu in-
frastruktūras nepilnības: 
“Mums joprojām nav as-
faltētu ceļu, kas savienotu 
novada centru ar pagastu 
centriem. Par to esmu ak-
tīvi iestājusies arī līdz šim, 
strādājot novada domē.”

Gita Rūtiņa piebilst, 
ka izglītības jomā Kokne-
ses novads jau ir izdarījis 
daudz, taču, ņemot vērā 
gaidāmās izmaiņas, ko 
paredz izglītības reforma, 
ir jātur roka uz pulsa un 
jāuzrauga notiekošie pro-
cesi.

Ārpus darba Gita Rū-
tiņa izvēlas lielāko daļu 
sava laika pavadīt lau-
kos: “Dievinu lauku dar-
bus un atpūtu brīvā dabā. 
Neteikšu, ka esmu aktīva 
ceļotāja un kalnos kāpē-
ja, taču šad tad mēdzu arī 
izbraukt ārpus valsts, pa-
ceļot. Ļoti patīk lasīt grā-
matas!”

likumu un to pārstrādāt 
tā, lai galvenais izvēles 
kritērijs nebūtu “zemākā 
cena”, jo ar šādu kritēriju 
jebkurš iedzīvotājs galu 
galā pārmaksā no savas 
kabatas.” Deputāta kan-
didāts sola darīt visu, lai 
panāktu nekustamā īpa-
šuma nodokļa atcelšanu 
vienīgajam īpašumam, 

kas būtu lie-
lāks atbalsts 
jaunajām ģi-
menēm pir-
mā īpašuma 
iegādē un 
lietošanā. 
Protams, ne-
pieciešams 
arī atbalsts, 

sākot uzņēmējdarbību, vi-
ņaprāt, vajadzētu noteik-
tu laiku nepiemērot vai 
vismaz uz pusi samazināt 
nodokļu apmēru.

Mārtiņš pats savas zi-
nāšanas par vidi un ar to 
saistītajiem jautājumiem 
uzlabo, apmeklējot dažā-
dus kursus un seminārus. 
“Politikā iesaistījos tāpēc, 
ka es neticu, ka mēs neko 
nevaram mainīt. Ja ne-
mēģināsim, tad arī neva-
rēsim. Laikam esmu vēl 
naivs, bet es domāju – ja 
iesim un runāsim, tad 
mūs arī sadzirdēs,” ap-
ņēmības pilns ir Limans-
kis, kas dažas dienas pēc 
Saeimas vēlēšanām kļūs 
33 gadus vecs. Taču dzīvē 
jau daudz sasniedzis. Ir 
IK Sakopta vide īpašnieks, 
kas nodarbojas ar labie-
kārtošanas darbiem, strā-
dā ģimenes uzņēmumā 
IKU Eduard., kas nodar-
bojas ar tehnikas tirdz-
niecību Latvijā un Baltijā. 
“Pirms piedzima bērni, 
aktīvi iesaistījos 4x4 tūris-
mā, braukāju pa mežiem 
un dubļiem. Tagad man ir 
divi mazi ķipari, un šim 
hobijam laika vairs īsti 
neatliek. Banāli skan, bet 
tagad mans hobijs ir mani 
bērni!” atzīst Mārtiņš Li-
manskis.

Daudzas no iestāžu 
sistēmām, kuru 

veidošanā piedalījos, 
darbojas vēl tagad
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lai mazais 
uzņēmējs 
ar savu 
saimniecību 
varētu 
uzturēt 
ģimeni”

“Ja iesim un runāsim, 
mūs sadzirdēs!”

“ceļiem jābūt 
kvalitatīviem un 
asfaltētiem visa 
novada teritorijā!”

Dobelē dzi-
mušais Ed-
gars Lai-
miņš bei-
dzis Jaun-

pils vidusskolu, ieguvis 
mežinženiera kvalifikā-
ciju un mežzinātņu ba-
kalaura grāda LLU Meža 
fakultātē. Pēc studijām 
sācis darba gaitas mež-
sarga amatā Bikstu mež-
niecībā, tad Dobeles virs-
mežniecības virsmežziņa 
vietnieks, tad Dobeles 
virsmežniecības virsmež-
zinis, pec tam vēlāk kļu-
vis par Valsts meža die-
nesta Konsultāciju pakal-
pojumu centra Dobeles 
nodaļas vadītāju. Tagad 
strādā SIA Latstream par 
mežsaimniecisko darbu 
vadītāju. Ne katrs var le-
poties ar 20 gadu darba 
stāžu izvēlētajā profesi-
jā, bet Edgars Laimiņš to 
var – un lepojas ar kriet-
nu pieredzi mežsaimnie-
cība jomā. Esot Dobeles 
novada deputāts trešo 
sasaukumu, Edgars Lai-
miņš daudz pūļu veltījis 
Dobeles pilsētas un nova-
da infrastruktūras sakār-
tošanā, skolu renovācijā, 
vides sakārtošanā.

Pēc depu-
tāta kandidāta 
domām, darā-
mā jaunajā Sa-
eimā netrūks. 
“Plānojot ik-
gadējo valsts 
budžetu, katrs 
eiro no no-
dokļu maksā-
tāju naudas 
ir jāizman-
to maksimāli 
pārdomāti un lietderīgi,” 
viņš saka. “Jāveicina at-
balsts mazajiem uzņēmē-
jiem, mājražotājiem – do-
dot iespēju saņemt valsts 
atbalstu ar maziem kre-
dītprocentiem, atvieglojot 
nodokļu slogu pirmajiem 
darbības gadiem, atvieg-
lojot Pārtikas un veteri-
nārā dienesta un Valsts 
ieņēmumu dienesta biro-
krātijas slogu. Respektīvi 
– lai mazais uzņēmējs va-
rētu savu ģimeni uzturēt 

Edgars Laimiņš
Dobeles meža īpašnieku apvienības vadītājs, Zemgales 
mednieku un makšķernieku asociācijas valdes priekš-
sēdētājs, bikstu mednieku kluba valdes priekšsēdētājs, 
Dobeles novada pašvaldības deputāts

ar savu saimniecību. Līdz 
ar to būtu papildu darba 
vietas, kas līdztekus veici-
nātu no Latvijas aizbrau-
kušo atgriešanos.”

Pilnveidot kvalitātes 
kontroles sistēmu valsts 
pārvaldes iestādēs, sagla-

bāt sabiedrisko transportu 
lauku teritorijās, atbal-
stīt audžuģimeņu attīstī-
bu Latvijā, lai bērni, kam 
nav ģimenes, nonāktu 
audžuģimenēs, nevis bēr-
nunamos, saglabāt esošo 
slimnīcu tīklu un pilnvei-
dot veselības aprūpes in-
stitūciju pieejamību – tās 
ir jomas, kurās Edgars 
Laimiņš nekavējoties vēlas 
iesaistīties.

Kāds no viņa ievēlēša-
nas būs labums parasta-

jam zemgalietim? Kandi-
dātam pēc atbildes kabatā 
nav jāmeklē. Valstij būtis-
ki svarīga ir apdzīvojuma 
saglabāšana ārpus pilsē-
tām. “Pirmām kārtām tas 
ir iespējams, sakārtojot 
ceļu tīklu uz ciematiem. 

Noteikti jāsagla-
bā sākumskolas, 
lai bērniem līdz 
6. klasei būtu 
maksimāli tuvu 
skola, neraugoties 
uz ekonomisko 
neizdevīgumu no 
uzturēšanas vie-
dokļa. Jo likvidē-
ta skola ir viens 
no pirmajiem ie-
mesliem, kāpēc 

cilvēki aizplūst no lauku 
teritorijām,” strikts ir Ed-
gars Laimiņš. Viņš arī uz-
skata, ka ciematu centros 
jāiekārto multifunkcionāli 
centri, kuros pieejama bib-
liotēka ar interneta pieslē-
gumu, ap kuru notiek kul-
tūras un sabiedriskā dzīve, 
blakus bērnu laukums. “Tā 
būtu arī vieta, kur notiek 
semināri; vieta, kur zinā-
mās dienās sastapt nodar-
binātības dienesta darbi-
nieku.”

Plānojot budžetu, 
katrs eiro  no nodokļu 
maksātāju naudas ir 
jāizmanto maksimāli 

pārdomāti un lietderīgi

Dzimis Tuku-
mā, mācījies 
Tukumā, 
dzīvo Tuku-
mā un dzīvi 

iekārtojis Tukumā – sava 
novada patriots Mārtiņš 
Limanskis ar aizrautību 
pievērsies vides jautājumu 
risināšanai. Tieši tāpēc ie-
saistījies Tukuma novada 
domes Vides komisijā un 
tagad latiņu ceļ augstāk, 
kandidējot darbam Saei-
mā. “Iesaistoties Tukuma 
novada domes Vides ko-
misijā, man šķita, ka būšu 
pats jaunākais un zaļā-
kais, tad izrādījos viens 
no ieinteresētākajiem, 
viens no tiem, kas vis-
pār tajā virzienā domā,” 
saka Mārtiņš Limanskis. 
“Tāpēc arī piekritu kan-
didēt vēlēšanās, jo domā-
ju, ka daudzās vietās arī 
valstiskā līmenī cilvēki ir 
tikai savas izglītības dēļ. 
Pazīstu, piemēram, cilvē-
ku, kas RTU beidzis vides 

ekspertus, bet viņš man 
saka – es taču neko nezi-
nu, šo četru piecu gadu 
laikā neesmu redzējis 
neko citu, izņemot dato-
ru. Ministrijā viņu pieņem 
darbā kā augstas raudzes 
speciālistu, bet viņš taču 
neko nezina no dzīves,” 
sašutis ir Mārtiņš, sakot 
– tas ir absurds, kas jāla-
bo. “Tas liek domāt, ka 
studiju laikā ir jābūt kriet-
ni vairāk praksei, nevis 
tīrai teorijai.”

“Jābūt motivētai valsts 
pārvaldei ar mērķi atbal-
stīt, nevis sodīt,” uzskata 
Mārtiņš Limanskis. “At-
algojumam jābūt atbil-
stošam darba rezultātam, 
paredzot atbildību par 
nepaveikto,” viņš saka, 
piebilstot, ka tieši tāpēc 
piekritis kandidēt vēlē-
šanās. “Neesmu teiciena 
kā var nesolīt piekritējs 
un nesolīšu to, kam ne-
redzu reālu īstenošanas 
scenāriju. Esmu tikai nu-

pat iesaistījies politiskajos 
procesos, un man nav arī 
pietiekamu ietekmes ins-
trumentu, lai varētu reā-
las lietas apsolīt un īste-
not. Bet es panākšu, ka 
valsts pārvaldē strādājošie 
būs palīgi mūsu iedzīvo-
tājiem un organizācijām, 
kā arī savstarpēji risinās 
iedzīvotājiem svarīgus 
jautājumus pēc būtības, 
nevis “pārspēlēs bumbu 
viens otram”. Noteikti ro-
sināšu atvērt Iepirkuma 

Atalgojumam jābūt 
atbilstošam darba 

rezultātam, paredzot 
atbildību par nepaveikto

Mārtiņš Limanskis
Tukuma novada domes Vides komisijas lo-
ceklis, IK Sakopta vide īpašnieks, IKU Eduards 
komercdarbības speciālists, biedrības MK 
Tukums valdes priekšsēdētājs
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gita Rūtiņa
Kokneses novada 
domes deputāte
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