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«Daudzos jautājumos politiķi nerunā pēc būtības»
Mārīte Jankeleviča

SIA «Krauzers» līdzīpašnieks, 
Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kameras Kurzemes reģionā-
lās padomes vadītājs Andis Araks 
atzīst — aizvadītajos četros gados 
valdības un Saeimas darbā vēro-
jamas gan pozitīvas, gan nega-
tīvas tendences. Bet darāmā, lai 
situāciju uzlabotu, vēl daudz. 

Meža nozares uzņēmums SIA 
«Krauzers» strādā kopš 2003. gada, 
savu darbības jomu laika gaitā pa-
plašinot ar dažādām darbības no-
zarēm, piemēram, industriālajiem 
pakalpojumiem, kravu automašīnu 
remontiem, automazgātuvi u.c. Paš-
laik uzņēmums nodarbina aptuveni 
150 cilvēkus. 

— Ko Saeimas un valdības darbā 
aizvadītajos četros gados vērtējat kā 
pozitīvu? 

— Šajā periodā ļoti iezīmējās tas, 
ka valdība uzdevusi ministrijām, in-
stitūcijām sadarboties ar uzņēmēju 
organizācijām, saglabājot norunu, 
ka likumi un noteikumi ir jāsaskaņo. 
Protams, jautājums ir, kas pēc disku-
sijām vai viedokļu uzklausīšanas val-
dībā tiek pieņemts Saeimā… 

Valdība, veicot nodokļu refor-
mu, tās tapšanā iesaistīja uzņēmēju 
sabiedriskās organizācijas. Darba 
procesā tika iestrādātas vairākas sva-
rīgas normas, bet tikai dažas, kas tika 
pieņemtas Saeimā, vērtējamas pozi-
tīvi. Lielākais panākums, manuprāt, 
ir reinvestētās peļņas nodoklis, kas 
iepriekšējā periodā, gribētos teikt, 
bija mafijas nodoklis no valdības pu-
ses. Par jebkuru nopelnīto eiro uzņē-

«Kamēr uzņēmējam būs alkas pēc sa-
sniedzama mērķa, tikmēr viņš nebūs ga-
tavs nolaist rokas,» par grūto brīžu pār-
varēšanu teic uzņēmējs Andis Araks.

Daiņa Kārkluvalka foto

mējam bija jāmaksā nodeva valstij. 
Šobrīd tas ir loģiski sakārtots, ļaujot 
uzņēmumam nemaksāt nodokli par 
peļņu, kas tiek ieguldīta uzņēmumā, 
lai tas attīstītos. 

Vairākās nozarēs sakārtota re-
versā PVN piemērošana, kas tirgū 
izskauž negodīgu biznesu attīstīšanu. 
Tomēr kopumā apstiprinātā nodokļu 
reforma ir vērtējama ar negatīvu bi-
lanci, jo pārāk daudz kopīgi izstrādā-
to priekšlikumu tika noraidīti.

Vēsturiski nozīmīgs atbalsts Talsu 
novada uzņēmējiem būs Raiņa un 
Celtnieku ielas pārbūve un Jaunās 
Celtnieku ielas izbūve. Liels atbalsts 
šim projektam bijis no Vides aizsar-

dzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas puses.

— Ko Saeimas un 
valdības darbā aizvadī-
tajos četros gados vērtē-
jat kā neizdevušos?

— Pirms iepriekšē-
jām vēlēšanām ļoti skaļi 
runāja par mikrouzņē-
muma nodokli. Četru 
gadu laikā šis stāsts tika 
dažādi virpināts. Manu-
prāt, sliktākais ir tas, ka 
politiski tiek runāts par 
cipariem, kas reizēm 
politiķim neizsaka neko, 
un viedoklis tiek virzīts 
bez pamatojuma. Dau-
dzos jautājumos, tāpat 
kā šajā, politiķi nerunā 
pēc būtības. Šodienas 
biznesa vide prasa kar-
dināli pārskatīt mikro-
uzņēmuma noteikumus. 
Kad to pieņēma, tas bija 
nepieciešams tādā veidā, 

kā tika izstrādāts, bet jau vairākus ga-
dus ir vajadzīgas kardinālas izmaiņas. 
Šobrīd mikrouzņēmuma nodoklis vai-
rākās nozarēs un pakalpojumu veidos 
bojā godīga biznesa principus.

Mūsu valstī joprojām ir augsti 
darbaspēka nodokļi, un arī nodok-
ļu reformas rezultātā nekas nav pa-
nākts, lai tie būtu mazāki. Ar pēdējo 
reformu uz mūsu, uzņēmēju, pleciem 
uzlikta sarežģīta administrēšana, lai 
veiktu iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa aprēķinus (saistībā ar progresīvo 
likmi). Valsts institūciju pusē tas nav 
sakārtots ar iespēju vajadzīgo infor-
māciju saņemt elektroniski. Grāmat-
vežiem ar to jācīnās katru mēnesi.  

Protams, pēdējā gada skaļā tēma 
ir OIK, kas ir liela sadārdzinājuma 
sadaļa elektrības cenā. Daudzās 
nozarēs Latvijā tā ir ļoti būtiska iz-
maksu sastāvdaļa, un tas liedz uzņē-
mumiem būt konkurētspējīgiem eks-
porta tirgos. Tas būtiski ietekmē arī 
SIA «Krauzers», jo mums ir pārstrā-
des nozare, zāģētava un elektrības 
patēriņi ir ļoti būtiski. Jāpiebilst, ka 
pirms vairākiem gadiem tika sniegts 
atbalsts elektrības un tās pievadu in-
frastruktūras izbūvei, bet šobrīd tāda 
atbalsta nav. Šāda attīstība netiek 
veicināta. Tie ir ļoti lieli izdevumi, 
lai iegūtu lielākas elektrības jaudas.

— Vai piekrītat apgalvojumam, ka 
uzņēmējam ikdiena aizrit kā cīņa ar 
vējdzirnavām? Ar vienu roku kaut kas 
tiek iedots, bet ar otru — atņemts…

— Absolūti akūta problēma ir dar-
baspēks. Daudzās nozarēs. Domāju, 
ka šī problēma būs vēl krietnu laiku. 
Šis zināmā mērā ir nokavēts process. 
Diemžēl jāsaka, ka politiķiem ir sava 
veida mīnuss, jo sākotnēji, kad jautā-
jumu vajadzēja operatīvi risināt, viņi 
diskutēja caur politisko prizmu, aiz-
stāvot latviskumu, mūsu nāciju, ne-
domājot par biznesa nepieciešamību. 
Netika pārskatīts laukums saistībā ar 
esošo darbaspēku, kas saņem pabal-
stus. Cilvēkiem, kuri nevēlas atgriez-
ties darba tirgū tikai tāpēc, ka var 
zaudēt pabalstu. Piemēram, runājot 
par jauno vecāku pabalstiem — dau-
dzi ir gatavi atgriezties darba tirgū, 
bet to nedara, jo zaudētu pabalstu. 
Otrs jautājums ir par bezdarbnieku 
pabalstiem, kur jau vairākus gadus 
nav kardināli pārskatīti esošie notei-
kumi. Mēs, uzņēmēji, esam pārlieci-
nāti, ka tas tiek izmantots ļaunprātīgi, 

valsts nauda tiek izkrāpta.
Liels mīnuss mūsu valstī ir vē-

lēšanu periodi. Daudzi lēmumi un 
vajadzības, kas ir svarīgi katram ie-
dzīvotājam, tiek atcelti tikai politisko 
aktivitāšu dēļ, kas traucē politiķiem 
spert soļus un pieņemt lēmumus. 
Tiek noklusēta reģionālā reforma, 
izglītības reforma, tās tiek slāpētas 
pirmsvēlēšanu laikā, un ar šo infor-
māciju tiek manipulēts, veidojot ne-
pareizu priekšstatu par procesiem. 
Bet tie ir ļoti nepieciešami!

— Darbojaties uzņēmējdarbībā 
jau 15 gadus. Vai ir brīži, kad nolaižas 
rokas un gribas visu mest pie malas?

— Līdz šim uzņēmums ir nemitīgi 
audzis, un nepārtraukti tiek izvirzīti 
jauni mērķi, kas jāsasniedz. Kādā 
mācību seminārā tika sacīts: kamēr 
uzņēmējam būs alkas pēc sasniedza-
ma mērķa, tikmēr viņš nebūs gatavs 
nolaist rokas. Mēs esam tik nopietns 
spēlētājs biznesa un darbaspēka tir-
gū, ka nedrīkstam pazaudēt šīs alkas.

— Mēdz sacīt, ka vēlētājam ir īsa 
atmiņa. Uz ko mudinātu iedzīvotā-
jus, tuvojoties Saeimas vēlēšanām?

— Uzskatu, ka tā mūsu sabiedrī-
bā ir zināma problēma — atsevišķas 
iedzīvotāju grupas domā ļoti šauri, 
tikai par savām vajadzībām, neskato-
ties uz to, kas notiek blakus. Viegli 
ietekmējamās iedzīvotāju grupas ir 
tās, uz kurām spēlē politiķi, jo se-
višķi populisti. Diemžēl politiķi paši 
to ir veicinājuši, kā rezultātā daudzi 
grib norobežoties no politikas un pat 
neiet uz vēlēšanām. Es tomēr aicinā-
tu visus būt atbildīgiem pilsoņiem. 
Mums ir neatkarīga valsts, un mums 
jāspēj iekšienē tikt galā ar savām 
problēmām.

Saeimas vēlēšanās būs rūpīgi jāstrādā ar pildspalvu
Aiga Naudiņa

Tuvojoties 13. Saeimas vēlēša-
nām, svarīgi ir palūkoties nesenā 
pagātnē, kas izdarīts. Sarunā ar 
senioru pārstāvjiem — Talsu pen-
sionāru biedrības priekšsēdētāju 
Arvīdu Dailidoviču un biedrības 
priekšsēdētāja vietnieci, Dienas 
centra vadītāju Melitu Valdemāri 
izskan, ka darāmā Saeimai un arī 
valdībai vēl ir daudz.
Daudz mazo pensiju saņēmēju

M. Valdemāre, kura ikdienā vada 
dienas centru, kurā darbojas 20 dažādi 
pensionāru klubiņi, kas kopā pulcē ap 
220 senioru, neslēpj, ka daudziem pen-
sionāriem ir ļoti negatīva attieksme 
pret Saeimas darbu. Viņas teiktajam 
piekrīt arī Talsu pensionāru biedrības 
vadītājs Arvīds Dailidovičs, sakot, ka 
lielākā daļa cilvēku ik mēnesi saņem 
200 līdz 300 eiro lielu pensiju; varbūt 
kādam ir 400 eiro. Pensijas neaplieka-
mo minimumu, no kura nav jāmaksā 
iedzīvotāja ienākuma nodoklis, paaug-
stina katru gadu. Ja pērn tie bija 235 
eiro, šogad — 250 eiro. Izskanējis, ka 
šo minimumu pensionāriem vajadzētu 
vismaz minimālās algas apmērā, kas 
tagad ir 430 eiro. Pie šāda lēmuma pie 
varas esošie diezin vai nonākšot. Kad 
nomaksāti visi maksājumi, no mazās 
pensijas pāri nekas daudz nepaliekot.  
«Šai iecerei iebilst Latvijas Pašvaldību 
savienība, jo tad vietvarām ienāks ma-
zāks iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Tā 
samazinājums dos mazāk iespēju pie-
šķirt dažādus pabalstus. Rosināta arī 
ideja par nekustamā īpašuma nodokļa 
nepiemērošanu vienīgajam īpašumam. 
Nekas nav mainījies, un domāju, ka arī 

pēc šīm Saeimas vēlēšanām nekas ne-
mainīsies,» uzskata Talsu pensionāru 
biedrības vadītājs. 

Vērtējot četrus aizvadītos Saeimas 
un valdības darba gadus, viņi uzmanī-
bu vērš faktam, ka dārgi kļuvuši medi-
kamenti un medicīniskie pakalpojumi, 
bez kuriem retais seniors iztiekot. Ne-
apmierinātība ir arī par augstajām ob-
ligātā iepirkuma komponentes cenām, 
ko piemēro elektroenerģijai. Pensio-
nāru vidū daudzi ir invalīdi. Līdz šim 
pie varas esošo dzirdīgas ausis nav 
saņēmis priekšlikums, ka jāpārskata 
Ministru kabineta noteikumi, kas pie-
šķir papildu atvieglojumus. Agrāk šie 
noteikumi mainījās līdz ar minimālās 
algas maiņu un palielinātas piemaksas 

invalīdiem, represētām un nacionālās 
pretošanās kustības dalībniekiem. Ta-
gad tas neesot darīts deviņus gadus.
Četru gadu laikā kā padarīto
viņi min pensiju indeksāciju, kas no-
tiek katru gadu. Taču pielikums bijis 
tik niecīgs, ka to par labu vērtēt esot 
grūti, jo reizē palielinājusies arī dzīves 
dārdzība. «Agrāk pensijas indeksēja 
divas reizes gadā — aprīlī un oktob-
rī. Tā kā visam neiznāk, indeksācija 
notiek vienu reizi gadā — oktobrī. 
Šogad sola, ka oktobrī būs parastā 
indeksācija un tiem, kuriem darba 
stāžs ir 30 un vairāk darba gadu, būs 
vēl piemaksa. No 30 līdz 39 darba ga-
diem tie būs 60 procenti vēl pie pensi-
jas indeksācijas, virs 40 darba gadiem 

— 70 procenti. Taču 
jau tagad ir skaidrs, 
ka lielu atspaidu tas 
nedos,» saka A. Dai-
lidovičs.

No šī gada jū-
lija tiem, kuri bija 
pensionējušies līdz 
1996. gada 31. de-
cembrim, palieli-
nāta piemaksa līdz 
1,50 eiro par katru 
nostrādāto darba 
gadu (pirms tam tas 
bija viens eiro par 
nostrādāto gadu). 
Taču tādu cilvēku, 
kas tolaik aizgāja 
pensijā, mūsu vidū 
vairs neesot daudz.

Vēl viens jauni-
nājums — ja agrāk, 
saņemot apbedīša-
nas pabalstu, ņēma 
vērā tikai pensijas 

apmēru, tagad pieņemts lēmums, ka 
vērā ņems arī piemaksas pie pensijas. 
No 2019. gada janvāra, ja viens no 
laulātajiem dodas Mūžībā, otrs gadu 
varēs saņemt mirušā laulātā pensiju 
50 procentu apmērā. Pozitīvi vērtēja-
ma Saeimas vēlme pārskatīt tā sauk-
tās krīzes laika pensijas (no 2010. līdz 
2015. gadam), kuru aprēķināšanai 
piemērots negatīvs indekss.
Klibo politiskā kultūra

Skatoties uz politiķu savstarpē-
jām diskusijām televīzijas pārraidēs, 
Melitas kundze secinājusi, ka dau-
dziem pieklibo pieklājības normas, 
arī politiskā kultūra —  kāda tad ir 
viņu attieksme pret valsti? 

Abi atzīst, ka ar lielu interesi seko 

līdzi politiskajiem procesiem un no-
tikumiem, kas saistīti ar vēlēšanu 
tuvošanos. Pētīti tiekot arī deputātu 
kandidātu saraksti. «Kā sarakstā var 
būt seši apsargi no viena uzņēmuma? 
Vai viņiem būs pietiekami daudz zi-
nāšanu, lai pieņemtu izvērtētus un 
kvalitatīvus lēmumus? Ja paskatās uz 
deputātu izglītību, ir tādi, kuriem pat 
nav augstākās izglītības, ir vidējā un 
pat pamata,» saka dienas centra va-
dītāja. Saeimā vajagot ievēlēt ekono-
mistus, finansistus, juristus… Politikā 
jādarbojas zinošiem cilvēkiem, savas 
valsts patriotiem. Jābūt kārtībai, jo 
redzams, kur valdošā visatļautība 
noved. «Nevaru noskatīties, ka lēmu-
ma pieņemšanā deputāti sēž un min 
krustvārdu mīklas, lasa avīzes, snau-
duļo. Par kādu darba kvalitāti var ru-
nāt! Priekšvēlēšanu laikā izskan vis-
pārīgas frāzes, bez konkrētas rīcības. 
Neviens neatbild par neizdarīto. Ne-
nopietni vērtējama arī attieksme, kad 
deputāti izvēlas staigāt no vienas par-
tijas uz citu, četrus gadus nepārstāvot 
to politisko spēku, no kura vēlētāji tos 
ievēlējuši Saeimā. Šiem cilvēkiem nav 
pārliecības. Ir, kas izstaigājuši vairā-
kas partijas un Saeimā aizsēdējušies 
par ilgu,» sarunā izskan abu teiktais.
Saeimas vēlēšanās jāpiedalās,
jo tas esot katra pilsoņa pienākums. 
Partiju ir par daudz, un katrs deķīti 
tomēr velk uz savu pusi. Kamēr būs 
balsošana par partiju sarakstiem, tik-
mēr nekas nemainīšoties. Kad pie-
nāks brīdis, kad būs iespēja balsot par 
cilvēkiem, iespējams, tad būs citādāk. 
Saeimas vēlēšanās būs rūpīgi jāstrādā 
ar pildspalvu, lai izvēlētos labākos 
kandidātus — sarunas noslēgumā sa-
vas domas izsaka senioru pārstāvji.

Dienas centra vadītāja Melita 
Valdemāre stāsta, ka brīdī, kad sa-
runas pensionāriem raisās par po-
litiskajiem procesiem valstī, dau-
dziem ir asaras acīs, jo viņu dzīves 
līmenis šo gadu laikā tā arī nav kļu-
vis labāks.      Daiņa Kārkluvalka foto

Talsu pensionāru biedrības priekšsē-
dētājs Arvīds Dailidovičs pirms sarunas 
rāda kaklasaišu kolekciju, kas apskatā-
ma dienas centra apmeklētājiem.                                

Sākot ar šodienu, rubrikā «Ar 
saknēm novados» divreiz mēnesī 
līdz šī gada nogalei, publicēsim 
tematiskas rakstu sērijas, veltītas 
Latvijas mērogā aktuālu un nozī-
mīgu procesu skaidrojumam Tal-
su, Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novada kontekstā. Šajā laikrakstā 
vērtējam 12. Saeimas un valdības 
četru gadu laikā paveikto.

Saeimas un valdības četru gadu laikā paveiktais

Aiga Naudiņa

Pirms pašvaldības un Saeimas 
vēlēšanām bieži izskan aicinā-
jums vēlētājiem izvērtēt, ko pie va-
ras esošie četru gadu laikā pavei-
kuši. Lai atgādinātu, kā veicies 12. 
Saeimai un valdībai, piedāvājam 
ielūkoties notikumos, kas guva 
plašu publicitāti plašsaziņas lī-
dzekļos, tai skaitā  «Talsu Vēstīs».

2014. gada 4. oktobrī Latvijā no-
tika 12. Saeimas vēlēšanas. Tajās 
piedalījās 58,85 procenti balsstiesī-
go pilsoņu, bet iekļūšanai Saeimā 
nepieciešamos ne mazāk kā piecus 
procentus no nodoto balsu kopskai-
ta ieguva sešas partijas un partiju 
apvienības: «Saskaņa» (ieguva 24 
deputātu vietas), «Vienotība» (23), 
Zaļo un Zemnieku savienība (21), 
nacionālā apvienība ««Visu Lat-
vijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/
LNNK» (17), Latvijas Reģionu ap-
vienība (8) un «No sirds Latvijai» 
(7), liecina Centrālās vēlēšanu komi-
sijas apkopotā informācija.

2014. gAdS
 Pēc Saeimas vēlēšanām to-

reizējā valdības vadītāja Laimdota 
Straujuma («Vienotība»), kā prem-
jera amata kandidāte sāk veidot nā-
kamo valdību. Atbalstu viņai pauž 
Valsts prezidents Andris Bērziņš.
 1. novembrī Rīgā, pie Spor-

ta manēžas, ierodas ap 500 senioru 
un jaunajai Saeimai un topošajai 
valdībai prasa nodrošināt pieejamu 
veselības aprūpi, taisnīgu pensiju in-
deksāciju, samazināt valsts pārvaldes 
aparātu un pievienotās vērtības no-
dokli pārtikai un apkurei.
 4. novembrī uz pirmo sēdi sa-

nāk 12. Saeima. Par Saeimas priekš-
sēdētāju ievēl nacionālās apvienības 
pārstāvi Ināru Mūrnieci.
 Pēc deputāta zvēresta nodoša-

nas no Saeimas deputāta mandāta 
atsakās «Vienotības» deputāts Jānis 
Junkurs, dodot iespēju darbu Saei-
mā turpināt partijas vadītājai Solvitai 
Āboltiņai. 2017. gada nogalē viņu no 
partijas izslēdz, S. Āboltiņa noliek 
Saeimas deputāta mandātu un dar-
bu turpina diplomātiskajā dienestā, 
kļūstot par Latvijas vēstnieci Itālijā.
 5. novembrī apstiprina L. Strau-

jumas valdību. Tās darbības virsmēr-
ķis — cilvēku labklājības veicināšana.

 Valdība atbalsta līdzekļu novir-
zīšanu Latvijas un Krievijas robež-
joslas iekārtošanai laika posmā no 
2017. līdz 2019. gadam.
 Stājas spēkā jaunais Būvnie-

cības likums, ievadot būvniecības 
procesa reformu. Likums skaidri 
nosaka pienākumu un atbildības 
sadalījumu starp būvniecībā ie-
saistītajiem dalībniekiem, precīzi 
definē kontrolējošo iestāžu pie-
nākumus un atbildību būvniecības 
procesa uzraudzībā.
 Saeimas deputātu vairākums 

11. novembrī atbalsta ierosinājumu 
izveidot parlamentārās izmeklēša-
nas komisiju Zolitūdes traģēdijas 
izmeklēšanai, lai noskaidrotu, kas 
izraisīja nelaimi, kādi ir trūkumi 
normatīvajos aktos. Tiesvedība šajā 
jautājumā joprojām notiek.
 13. novembrī izveido parla-

mentārās izmeklēšanas komisiju, 
lai izvērtētu, cik izdevīgs valstij bija 
bankas «Citadele» piederošo 75 pro-
centu akciju pārdošanas process.
 11. decembrī pie Saeimas ēkas 

pulcējās ap tūkstoš pedagogu, prasot 
paaugstināt atalgojumu. 
 Partijas «No sirds Latvijai» 

frakcija un deputāti no Latvijas 
Zemnieku savienības, partijas «Sa-
skaņa», Latvijas Reģionu apvienības 
un nacionālās apvienības iesnie-
dza priekšlikumu par tautas vēlētu 
Valsts prezidentu. Partiju atbalsts 
idejai nebija vienots, un spēkā jopro-
jām ir noteiktā kārtība par preziden-
ta ievēlēšanu.
 Pieņemot 2015. gada valsts 

budžetu, papildus sadala divus mil-
jonus eiro dažādiem projektiem jeb 
tā saukto deputātu kvotu naudu. Pēc 
asiem iebildumiem šādu praksi, ka 
finansējums nonāk politiķu pietu-
vinātām organizācijām, pārtrauca 
2017. gadā.
 23. decembrī valdība nolē-

ma, ka nebūvēs Latvijas paviljonu 
izstādē «Expo Milano 2015», kas 
izmaksātu 7,2 miljonus eiro. Sagata-
vošanas darbiem (paviljona projek-
tēšanai un citiem) iztērēja aptuveni 
miljonu eiro. Pret sešām Ekonomi-
kas ministrijas amatpersonām ierosi-
nāja disciplinārlietu.

2015. gAdS
 Minimālo algu palielina no 320 

līdz 360 eiro.
 1. janvārī atver elektroenerģi-

jas tirgu, kas ļauj mājsaimniecībām 
izvēlēties elektrības piegādātāju. 
Rodas neskaidrības par norēķinu 
kārtību. 2018. gada sākumā pieaug 
sabiedrības neapmierinātība par ob-
ligātā iepirkuma komponentei mak-
sājamajām summām. No 2018. gada 
1. jūlija obligātā iepirkuma kompo-
nentes fiksētā daļa visiem elektro-
enerģijas lietotājiem sarūk par 27,8 
procentiem.
 Ģimenes valsts pabalstu saņem 

atkarībā no bērnu skaita ģimenē 
(par pirmo bērnu 11, 38 eiro, par 
otro — 22,76 eiro, bet par trešo un 
katru nākamo bērnu — 34,14 eiro).
 1. janvārī sākas pusgadu ilga 

Latvijas prezidentūra Eiropas Sa-
vienības Padomē. Tā izmaksājusi 
nedaudz vairāk kā 80 miljonus eiro. 
Latvijas prioritātes — konkurētspē-
jīga Eiropa, digitāla Eiropa un ie-
saistīta Eiropa.
 Lielu aktivitāti iedzīvotāji izrā-

dīja jautājumā, kas saistīts par pro-
jekta «Rail Baltica» apspriešanu. 
Būvniecības darbus līnijā «Tallina—
Rīga—Kauņa– plānots sākt 2020. 
gadā un pabeigt līdz 2025. gadam.
 21. maijā Saeima atbalstīja 

lēmuma projektu par līdzšinējā ģe-
nerālprokurora Ērika Kalnmeiera 
atkārtotu iecelšanu ģenerālproku-
rora amatā. 28. maijā amatā Saei-
ma atkārtoti par Augstākās tiesas 
priekšsēdētāju apstiprināja Ivaru 
Bičkoviču.
 Valdība atbalstīja humānās pa-

līdzības sniegšanu Ukrainai — de-
viņus strāvas ģeneratorus un 4000 
segas no valsts materiālo rezervju 
resursiem.
 Lai veicinātu jauniešu atgrie-

šanos, Valsts kanceleja īsteno prog-
rammu «Darbs valsts pārvaldē» un 
saņem necerēti lielu atsauksmi no 
jauniešiem, kas izglītību ieguvuši 
ārvalstīs. Praksē valsts pārvaldē uz-
ņem desmit jauniešus, kas deviņus 
mēnešus saņem stipendiju 1000 eiro 
apmērā. 
 3. jūnijā notika Latvijas Valsts 

prezidenta vēlēšanas, amatā ievēlot 
Raimondu Vējoni.
 Ministru prezidente Laimdota 

Straujuma 4. novembrī pieprasa sa-
tiksmes ministra Anrija Matīsa de-
misiju. Iemesls — novilcinātās dar-
bības, laicīgi neiepazīstinot valdību 
ar nepieciešamajām rīcībām valsts 
nacionālās aviokompānijas «airBal-
tic» attīstībai.
 7. decembris — Ministru pre-

zidente Laimdota Straujuma paziņo 
par atkāpšanos no amata.
 Saeimas deputāts Artuss Kai-

miņš izstājas no Latvijas Reģionu ap-
vienības frakcijas un darbu turpina kā 
pie frakcijām nepiederošs deputāts.

2016. gAdS
 11. februārī Saeima apstiprinā-

ja Zaļo un zemnieku savienības poli-
tiķa Māra Kučinska veidoto valdību, 
kurā strādās līdzšinējie trīs koalīcijas 
partneri — ZZS, «Vienotība» un 
««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un 
Brīvībai»/LNNK».
 5. februārī Eiropas Savienības 

pārvietošanas programmā uz Latviju 
no Grieķijas pārvietotas pirmās di-
vas ģimenes no Sīrijas un Eritrejas, 
viņu vidū arī divi pirmsskolas vecu-
ma bērni. Kopumā Latvija plāno uz-
ņemt 531 bēgli.
 2. jūnijs — Ministru prezidents 

Māris Kučinskis parakstīja līgumu 
par Latvijas pievienošanos Ekono-
miskās sadarbības un attīstības orga-
nizācijai, un 1. jūlijā Latvija kļūst par 
organizācijas pilntiesīgu locekli.
 10. jūnijs — veselības ministrs 

Guntis Belēvičs atkāpjas no amata 
saistībā ar publiski izskanējušajām 
ziņām, ka apgājis rindas Latvijas 
Onkoloģijas centrā. Viņa vietā stājas 
Anda Čakša.
 Jūnijā kļūst zināms, ka tieslietu 

ministrs Dzintars Rasnačs, pārceļo-
ties uz jaunu mājokli, skapja pārve-
šanai izmantojis Tieslietu ministrijas 
rīcībā esošu transportlīdzekli, samak-
sājot par degvielu 20 eiro. Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs 
šajā rīcībā konstatē likumpārkāpumu 
un uzliek naudas sodu 250 eiro.
 Vides aizsardzības un reģionā-

lās attīstības ministrija sagatavo pro-
jektu, kas paredz Latvijā izveidot 16 
apriņķus, kuru centrs būs kāda no no-
zīmīgākajām pilsētām vai novadiem. 
Vēlāk runā par sadarbības teritoriju 
veidošanu, bet līdz šim konkrēts lē-
mums, kā un kad veikt reformu, nav 
pieņemts. 2017. gada augustā, tieko-
ties ar pašvaldību vadītājiem, ministrs 
vēlreiz uzsvēris, ka administratīvi te-
ritoriālā reforma notiks.
 Uzsāk darbu pie jaunā kompe-

tenču pieejā balstītā izglītības mo-
deļa, kura ieviešanai plāno piecus 

gadus. Paredzēts izstrādāt jaunu mā-
cību saturu vispārējā izglītībā — bēr-
niem no pusotra gada vecuma līdz 
vidusskolai.
 Lai uzsāktu vēža pacientu 

savlaicīgu ārstēšanu, izveido «zaļo 
koridoru», kas paredz neierobežotu 
iespēju saņemt ātrāku diagnostiku 
un ārstēšanās uzsākšanu neatkarīgi 
no gaidīšanas rindām un kvotām uz 
attiecīgo pakalpojumu.
 8. novembris — Valsts ieņēmu-

mu dienesta ģenerāldirektora amatā 
apstiprina Ilzi Cīruli. Pēc viņas aizie-
šanas Mūžībā 2018. gada martā, līdz 
šim neveiksmīgi mēģināts konkursā 
izraudzīt jauno dienesta vadītāju. 
 Lai protestētu pret mikrouz-

ņēmumu nodokļa (MUN) atcelša-
nu, 23. novembrī pie Saeimas nama 
deputātus sagaidīja vairāk nekā 200 
piketētāji. Mikrouzņēmuma nodok-
ļa režīmu neatceļ, bet nosaka augstā-
ku maksājamo procenta likmi. 2017. 
gadā nolemj samazināt pieļaujamo 
gada apgrozījumu no 100 tūkstošiem 
līdz 40 000 eiro.
 Decembra vidū Latvijas Re-

ģionu apvienības Saeimas frakcijas 
deputāti savāc desmit Saeimas depu-
tātu parakstus, lai pieprasītu finanšu 
ministres Danas Reiznieces-Ozolas 

un labklājības ministra Jāņa Reira 
demisiju. Viņi ieceri pamato ar ha-
osu nodokļu jomā un pirmsvēlēšanu 
solījumu nepildīšanu. Ministri ama-
tā paliek.

2017. gAdS
 Minimālo algu paaugstina līdz 

380 eiro.
 25. maijs — Saeima nolēma, ka 

automašīnas līdz četru gadu vecu-
mam tehnisko apskati varēs veikt ik 
pēc diviem gadiem.
 2017. gada 12. jūnijā Tieslietu 

padome apstiprināja rajona (pil-
sētu) tiesu reorganizācijas plānus, 
kas paredz vienas tiesas apgabala 
ietvaros apvienot vairāku tiesu te-
ritorijas, juridiski izveidojot vienu 
lielāku tiesu. Tiesu apvienošana 
sākās 2018. gadā.
 15. jūnijs — Par Korupcijas no-

vēršanas un apkarošanas biroja vadī-
tāju apstiprina Jēkabu Straumi.
 Jūrmalā nelegālā atkritumu iz-

gāztuvē notiek ugunsgrēks, kur deg-
šana konstatēta 1,2 hektāru platībā. 
Valdība atbalsta līdz 700 000 eiro 
piešķiršanu, lai Valsts vides dienests 
nodrošinātu ugunsgrēka seku likvi-
dēšanu nelegālās atkritumu uzglabā-
šanas vietā.

(Turpinājums 7. lappusē.)

Inga Dzēr-
ve, četru bēr-
nu mamma no 
Mērsraga: — 
Pavasarī vairāk 
nekā trešdaļa 
Latvijas iedzī-
votāju Saeimas 
darbu vērtējuši 
kā neapmieri-

nošu. Jūnijā varējām lasīt, ka Saei-
mai pirms pēdējās pavasara sesijas 
sēdes vēl daudz nepabeigtu darbu, 
iestrēgušu likumprojektu. Ieprieci-
nošas, protams, bija ģimenes valsts 
pabalsta izmaksas izmaiņas, jo 
daudzbērnu ģimenēm tas nozīmēja 
piemaksu saņemšanu. Pozitīvi, ka 
pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi 
vidējā darba alga, bet jāsaka — tas 
pie mūsu cenām vispār nav jūtams. 
Pēdējos gados īpaši nepatīkami ir 
redzēt tā sauktos feikos (no angļu 
val. — viltus, neīsti) ziņu portālus, 
kam ir saistība ar politiskajām spē-
lēm. Cilvēki tiek maldināti. Tāpat 
arī žurnālistu un politiķu savstar-
pējā cīņa katram par savu taisnību 
ir kļuvusi uzkrītošāka. Bet Saeimā 
netrūkst arī humora. Piemēram, 
snaudošais Kalnozols budžeta pie-
ņemšanas laikā. Tas, uz ko vienmēr 
ceru, — ka reiz kaut kas globāli to-
mēr mainīsies uz labo pusi. 

Gatis Bie-
zais, talsenieks, 
uzņēmējs: — 
Atskatoties uz 
aizvadītaj iem 
četriem ga-
diem, neko ļoti 
pozitīvu Saei-
mas darbā ne-
esmu saskatījis. 
Klausoties, ko cilvēki saka par valdī-
bu, gribētu atgādināt, ka tajā nestrā-
dā cilvēki no citas valsts, bet tiek ie-
celti no mūsu vidus. Varētu sacīt, ka 
valdība un Saeima ir mūsu sabiedrī-
bas spogulis. Lai arī cik nepatīkami 
to būtu atzīt. Reizēm domāju pie 
sevis: varbūt ir jānotiek daudz kam 
nepatīkamam, lai mēs varētu cerēt, 

ka nonāksim pie kaut kā gaišāka un 
labāka? Pie kaut kā jauna nevar tikt, 
kamēr nav sagrauts vecais. Ja gri-
bam pārmaiņas, tad varbūt ir labi, 
ka redzam, cik trakas lietas notiek 
apkārt. 

Mudinu visus doties balsot. Ja to 
neesi darījis, tev nav tiesību valdībai 
kaut ko pieprasīt vai pārmest. Un 
tava balss aiziet kādam politiskajam 
spēkam, kas mūsu valstij nenāk par 
labu. Mēdz teikt, ka nav, par ko bal-
sot. Tad iesaku vadīties pēc principa 
— jāizvēlas mazākais no ļaunumiem. 
Diemžēl cilvēki, redzot, kas notiek 
politikā, vēlas no tā norobežoties. 
Savukārt raugoties no otras puses — 
ja godīgi un gaiši cilvēki neiesaistī-
sies politikā, vara paliks nekaunīga-
jiem, kuri vēlas darboties tikai savās 
interesēs. Tas, kas man visvairāk ne-
patīk cilvēkos, kuri nokļūst valdībā, 
— nonākot tur, šķiet, ka viņi dzīvo 
pavisam citā pasaulē, iedzīvotāju 
vietā redzot tikai skaitļus. Viņi neat-
ceras, no kurienes nākuši. 

Baiba Dūda, 
d u n d a d z n i e -
ce: — No malas 
raugoties, šķiet, 
ka valdībai un 
Saeimai norma-
tīvo dokumentu 
izstrādē bieži 
vien pietrūkst 
kompetences , 

kas rodas no nepietiekamas sociālo 
partneru un nozares profesionāļu 
iesaistes. Cīņas un politiskā virtu-
ve daudzkārt spēlē noteicošo lomu 
lēmumu pieņemšanā, un valsts un 
tās iedzīvotāji ir kā eksperimentālā 
laboratorija. Darbs Saeimā tomēr 
pieprasa augsti attīstītu intelektuālo 
potenciālu, emocionālo inteliģen-
ci, vispāratzītu vērtību sistēmu. No 
visu šo faktoru kopuma tad arī rodas 
spēja analizēt, virzīt Latvijas valsts 
attīstību un iedzīvotāju labklājības 
līmeņa celšanos. Domājot, par ko 
balsot, raudzīšos tieši uz šiem fakto-
riem, sasaistot partiju programmas 
ar personālijām.


