Kolēģi iepriekšējie,
sarunas pavisam citas
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Ansiņš par mēru,
Sesks uz Saeimu?

Pagasta pārvaldību
atdos citam

Devītais visvairāk atbalstītais ZZS saraksta pārstāvis,
Vērgales pagasta pārvaldnieks
Jānis Vitrups pieņēmis lēmumu
atteikties no pašreizējā amata,
lai kļūtu par deputātu. “Ir jāizšķiras, abus amatus nevar.
Atstāšu kādam citam pagasta
pārvaldību,” apstiprina J. Vitrups. “Esmu bijis deputāts, to

darbu zinu.” Viņš Vērgales pagastu vadīja no 2013. gada.
Gramzdas pagasta pārvaldes
vadītājs Dzintars Kudums ievēlēts
no NA un mandātu nost nelikšot.
“Strādāšu lēmējvarā. Jau sešus
gadus te esmu pārvaldnieks, pietiks jau arī. Droši vien esmu visiem apnicis,” viņš atzīmē. No ZZS
saraksta ievēlētā Bunkas pagasta
pārvaldes vadītāja Patricija Andersone vēl nevarot pateikt savu
izvēli. “Šis ir pietiekami svarīgs
lēmums, nevar steigā pieņemt,”
viņa pauž. Bunkas pārvaldi viņa
vadīja no 2017. gada.w

UZZIŅAI
Atbalsts neievēlētajiem priekšsēdētājiem

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo
mēnešalgu apmērā ir personai, kura laika posmā
no 1990. gada 4. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam
bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes,
novada domes vai pagasta padomes:
1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;
2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu šajā pašvaldībā citu
sasaukumu;
3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu vienā
pašvaldībā divus sasaukumus;
4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā
vienu sasaukumu un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks
tādas pašvaldības domes darbības laikā, kura izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;
5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā
vienu sasaukumu un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks
vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai, kad tā apvienojusies ar citu pašvaldību.

AVOTS: “PAŠVALDĪBAS DOMES DEPUTĀTA STATUSA LIKUMS”

Koalīcijas scenāriji ir vairāki, viens no tiem: LP (6 mandāti) + Nacionālā apvienība (1) un
“Kustība Par!”, “Jaunā Vienotība”,
“Progresīvie” (1) jeb 6+1+1. Tomēr
LP draudzēties tikai ar jaunievēlētajiem politiskajiem spēkiem,
atstājot opozīcijā LRA (5 mandāti)
un “Saskaņu” (2), nebūtu saprātīgi,
spriež politisko procesu vērotāji,
norādot, ka tā būtu ļoti trausla
savienība (8 pret 7).
Tas pats būtu, ja LP vēlētos
atkārtot vēsturi, slēdzot sadarbības līgumu ar “Saskaņu” (6+2).
Vēl, protams, par draudzības paktu var vienoties LP, “Saskaņa” un
“Kustība “Par!”, “Jaunā Vienotība”, “Progresīvie”, taču šobrīd kā
reālākais koalīcijas modelis tiek
minēts LP + LRA + viena vai abas
jaunpienācējas (NA un “Par!”).
Arī LRA teorētiski var atstāt
opozīcijā LP, ja tā vienojas ar “Saskaņu” un “Par!” (NA ar “Saskaņu”
kopā noteikti neietu), kas būtu
5+2+1. Taču LRA saraksta līderis Jānis Vilnītis teic, ka nekādas
kombinācijas veidot negrasās.
Gan NA, gan trīs partiju apvienotais saraksts ir izdevīgi koalīcijas
partneri, ņemot vērā, ka šie politiskie spēki ir pārstāvēti valdībā.
Tiesa gan, starp LRA un “Kustību
Par!”, “Jauno Vienotību”, “Progresīvajiem” ir zināmas ideoloģiskas atšķirības. Jau pērn J. Vilnīša vadītās
biedrības “Liepājnieki” un partijas
“Jaunā Vienotība” sarunas par iespējamo sadarbību Liepājas domes
vēlēšanās nonāca strupceļā pēc
tam, kad no “Vienotības” puses tika
skarts jautājums par Stambulas
konvencijas ratificēšanu un partnerattiecību regulējuma ieviešanu,
ko J. Vilnītis un viņa komanda neatbalsta. Līdz ar to pastāv iespēja,
ka šoreiz koalīcija Daci Bluķi (“Kustība Par!”) atstās aiz borta.
D. Bluķe vakar dienas pirmajā
pusē vēl tikai gaidīja LP saraksta
līdera Gunāra Ansiņa uzaicinājumu uz sarunām. Jautāta, vai viņa
redz sevi koalīcijā ar LRA, ņemot

Jaunpienācēji
gatavi darbam

Liepājas domē ir ievēlēti 11
no 15 esošajiem deputātiem, tikai
četri ir jaunpienācēji.
No Liepājas partijas iebalsotais Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks
Uldis Hmieļevskis iepriekš domnieka krēslā kādu laiku jau pasēdējis. 2016. gada maijā viņš stājās
Mūžībā aizgājušā Liepājas domes
deputāta Guntara Krieviņa vietā.
Ar domes deputāta mandātu
viņš gribot turpināt jau iesāktos
darbus. “Vēlos atvērt pilsētai bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs”
teritoriju un pārveidot to par zaļāko industriālo parku, nodrošināt, ka tur tiek uzbūvētas ielas,
veloceliņš gar ezeru un vismaz 10
jaunas rūpnīcas. Nākamos četrus
gadus jaunu darba vietu radīšanā
akcentu liksim uz kvalitāti – tām
jābūt augstākas kvalifikācijas
darba vietām ar lielāku atalgojumu. Jāuzbūvē vismaz divi jauni
bērnudārzi un jāpaceļ izglītības
kvalitāte skolās, augstskolās, arī
pieaugušo zināšanu papildināša-

nas un pārkvalifikācijas sistēmā.”
D. Bluķei līdz jūlija beigām
būs jāatsakās no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārās sekretāres amata, kurā viņa iecelta
pagājušā gada nogalē. “Manos
plānos nav atteikties no Liepājas
domes deputāta mandāta. To es
solu nenolikt,” viņa saka.
Uldis Lipskis (NA) teic, ka viņam kā jaunpienācējam pirmais
uzdevums būs kārtīgi iepazīties
ar to, kā strādā dome un kādi
ir deputāta pienākumi. “Taču
karstais uzdevums, un domāju,
ka to apzinās arī pārējie kolēģi,
būs apzināt tās jomas un cilvēkus, kurus smagi skārusi kovida
pandēmija, un mēģināt viņiem
palīdzēt. Tās visas lielās sapņu
pilis, ko būvējam, ir nopietnā ilgtermiņā risināmas. Pie šī darba
mēs, protams, arī ķersimies, taču
vispirms ir jārisina tie karstie jautājumi, kas vienkārši deg.” Jautāts,
vai nebūs sarežģīti ar jaunajiem
pienākumiem apvienot Liepājas
Simfoniskā orķestra vadīšanu,
U. Lipskis pauž: “Es neredzu sevi
kaut kādā amatā domē. Taču kā
deputāts, redzot to, ka mūsu kolēģi ikdienā strādā par nopietnu
iestāžu vadītājiem, domāju, ka ar
labu plānošanu viss ir izdarāms
un draudus es tur nesaskatu.”
Ceturtais jaunais deputāts
ir traumatologs, ortopēds, mugurkaula ķirurgs Agris Mertens
(LRA). Viņš pastāsta, ka viņa fokuss vērsts uz medicīnas sistēmas
uzlabošanu Liepājā un veselīga
dzīvesveida popularizēšanu. “Taču
nešaubīgi redzu savu pienesumu
arī citās ar pašvaldības darbu
saistītās nozarēs.” Savukārt uz
jautājumu, vai nebūs sarežģīti
apvienot deputāta pienākumus
ar mediķa darbu, A. Mertens saka:
“Jau vairākus gadus savu darba
dienas grafiku skrupulozi plānoju,
lai to maksimāli efektivizētu un
spētu padarīt darbus, kas ieplānoti, un realizēt mērķus, kas izvirzīti.
Darbs pašvaldībā un labklājības
veicināšana liepājniekiem ir mans
mērķis. Laiks tam tiks atrasts”.w

APTAUJA
Vai jūs apmierina pašvaldību
vēlēšanu rezultāti?
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Liepājas domē ievēlētās
partijas šodien turpina iespējamās koalīcijas sarunas.
Pirmais tikšanās raunds jau
notika svētdien Liepājas partijai (LP) ar Latvijas Reģionu
apvienību (LRA). Abas partijas
vērtē, ka to līdzšinējā sadarbība bijusi gana konstruktīva un
tādā veidā tā varētu turpināties arī nākamajā sasaukumā,
taču LP pie sarunu galda vēlas
aicināt arī pārējos domē ievēlētos politiskos spēkus.

vērā atšķirīgos uzskatus dažādos
jautājumos, D. Bluķe atbild: “Noteikti sevi vairāk redzu koalīcijā,
nekā opozīcijā, jo mēs gribam kaut
ko darīt, nevis norādīt, ka citi nestrādā. Raudzīsimies, kuri ir tie
jautājumi, kuros mums domas
dalās, un kā mēs par tiem varam
vienoties.”
“Mēs piesardzīgi raugāmies uz
koalīciju, kurā būtu tikai vienas
balss pārsvars, jo tā būtu nestabila. Tāpēc uzskatām, ka vislabākais koalīcijas modelis varētu
būt Liepājas partija, LRA un NA.
Kategoriski esam pret koalīciju
ar “Saskaņu”,” pauž NA pārstāvis
Artūrs Butāns.
Pirms vēlēšanām Liepājas
partija bija vienīgā, kura nenosauca savu mēra amata kandidātu. “To lai izšķir vēlētāji,” Liepājas
partijas kongresā, kas notika martā, sacīja ilggadējais Liepājas partijas līderis Uldis Sesks. Liepājas
partijas vēlētāji visvairāk plusu
devuši Gunāram Ansiņam, bet
U. Sesks ir otrs plusotākais kandidāts. Ne viens vien liepājnieks
paredz, ka U. Sesks, visticamāk,
nākamgad varētu startēt Saeimas
vēlēšanās. Arī viņš pats paudis, ka
šādu iespēju neizslēdz.
J. Vilnītis jau pēc vēlēšanu
rezultātu paziņošanas sacīja, ka
mēra amats pienākas uzvarējušai partijai. Līdz ar to paredzams,
ka LRA iegūs kādu no vicemēra
krēsliem. Neoficiāli gan zināms, ka
turpmāk Liepājas mēram varētu
būt mazāk vietnieku nekā pašlaik,
kad ir trīs vicemēri.

Nē

l ILZE OZOLIŅA

< < Domāju, ka Raivis Kalējs būs
pietiekami nopietns pārstāvis,”
uzsver A. Petermanis.
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Kopumā
apmierina
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Jā,
pilnībā

OTRDIENA, 2021. gada 8. jūnijs

