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Talsu novada
pašvaldības struktūra
Vēlētāji (18 gadu vecumu sasnieguši pilsoņi)

«Demokrātija ir ļoti laba lieta, bet, ja tā tiek
pārprasta un nav vadības, ir ļoti slikti»
Mārīte Jankeleviča

Novada dome (17 deputāti)

Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks
finanšu, tautsaimniecības un
attīstības jautājumos

Domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālajos, izglītības, kultūras un
sporta jautājumos

Izpilddirektors
Turpinām tematisko rakstu
sēriju rubrikā «Ar saknēm novados», lai apskatītu Latvijā aktuālus un nozīmīgus procesus Talsu,
Rojas, Dundagas un Mērsraga novada kontekstā. Šoreiz tiekamies
ar pašvaldību darbiniekiem, lai
uzzinātu, kā viņi uztver valsts varu
un valdības lēmumus.

Izpilddirektora vietnieks
46 kultūras,
izglītības
un sociālās
iestādes

5 pašvaldības
kapitālsabiedrības

centrālā
administrācija

16 pagastu
un pilsētu
pārvaldes

Nereti sarunās ar iedzīvotājiem nācies secināt, ka ne visiem ir skaidrs, kāda ir valsts pārvaldes un vietējās novada pašvaldības
struktūra. Te pārskatāmas shēmas, lai atsvaidzinātu vai papildinātu zināšanas, kas ļauj labāk izprast, cik ļoti lielu nozīmi spēlē
vēlētājs, jo no viņa ir atkarīgs viss pārējais.

«Tik liela birokrātija, kāda tā ir pēdējos
divos gados, nekad nav bijusi!»
ka valdību nerespektē dažu
lielo pilsētu vadība.
— Vai mēdz būt situācijas,
Rojas novada domes
kad šķiet, ka pārvaldei jāveic
priekšsēdētāja Eva Kārkaut kas pilnīgi nevajadzīgs?
kliņa uzskata, ka aptuveni
— No kopējiem darbiem,
ceturtā daļa no darba, kas
kas
jāveic pašvaldības admijāveic pašvaldību darbinienistrācijai, darbiniekiem, pakiem, ir pilnīgi nevajadzīga.
matojoties uz dažādiem norNovada vadītājam, lai kaut
matīviem regulējumiem, 20
ko ātrāk un vairāk panāk— 25% ir pilnīgi nevajadzīgi
tu, nākas būt «caursitējam
un tas neko ne dod, ne maina.
Rīgas kabinetos», bet ikdieĻoti lielu dokumentu apjomu
nā jāsaskaras ar milzīgu bisaražo Valsts kontrole (VK).
rokrātiju, kas prasa daudz
Arī šodien (aizvadītajā nedēļā — aut.) saņēmu vienu mūsu
laika un resursu.
pašvaldībai maznozīmīgu do— Kā vērtējat valdības un
Saeimas darbu aizvadītajos
«Ja runājam par to, kas palīdzētu cilvē- kumentu no VK, kuru var uzčetros gados?
kiem, kuri dzīvo lauku pašvaldībās, tad tie rakstīt uz vienas A5 lapas, bet
— Kā lēnu, ar noslieci uz viennozīmīgi nav ne Saeimas, ne ministru tā bija uzrakstīta uz trīs A4
lapām. Tātad, lai kaut kas tāds
liekas birokrātijas radīšanu un
lēmumi, tā ir sadarbība starp vietējiem ie- taptu, darbinieks bija strādājis
bez straujām kustībām.
dzīvotājiem un pašvaldību. Mūsu pašval- vairākas stundas, tad šis doku— Kas aizvadītajos gados
bijis pozitīvs (attiecībā uz jau- dībā laimīgā kārtā iedzīvotāji ir sapratu- ments tika saskaņots, parakstājumiem, kas skar pašvaldī- ši, ka ar gaušanos un valdības lamāšanu tīts un nosūtīts.
— Lai pārvalde veiktu
bas ikdienas darbu) un kas tālu netiksim,» teic Rojas novada domes
priekšsēdētāja Eva Kārkliņa.
konkrētus darbus, nenākas
— negatīvs?
saskarties ar pārāk lielu biro— Pozitīvais: notikusi noDaiņa Kārkluvalka foto
krātiju?
pietna, uz rezultātu vērsta
— Tik liela birokrātija, kāda tā ir
izglītības iestāžu reforma, kas pie- un sabiedrības grupām — rezulspieda daudzas pašvaldības uzsākt tātā labi plānotais kļūst par pilnī- pēdējos divos gados, nekad nav bijusi!
skolu tīkla sakārtošanu; e-veselības gu balagānu. Piemēram, pašreiz Pašreiz ļoti izteikta ir tendence raksieviešana, kas atvieglo pakalpojumu daudzi un daudzviet runā par datu tīt sarežģītā valodā, nekonkrēti un
pacientiem, diemžēl sarežģī darbu aizsardzības regulu. Pati ideja ir daudz. Nereti ir tā, ka, izlasot visu doārstiem; ir pieejami Eiropas Savie- laba, un es piekrītu, ka pašreiz tiek kumentu, sākumā nav saprotams, ko
nības struktūrfondu finanšu resursi; prasīts pārāk liels un nepamatots rakstītājs vēlējies paust. Neskatoties
ierēdņi atjēgušies, ka pabalsts nav informācijas apjoms, bet tie, kuru uz to, ka esmu pašvaldības vadītāja,
motivācija cilvēkiem kļūt strādīgā- pienākums ir šo regulu ieviest, īsti lai nezaudētu meistarību (ar smaidu
nezina, kāda ir realitāte. Kad viens — aut.), dažkārt pati rakstu atbildes,
kiem.
Negatīvais: darbu valsts pārval- mūsu darbinieks pieprasīja paroles nevis to deleģēju saviem darbiniedē atstājuši ļoti daudz profesionāļu, pieejai trīs datu bāzēm, tad bāzu kiem, tāpēc arī zinu, ko runāju!
— Kādi šķēršļi, grūtības jāpārkuru vietā strādā citi, kas baidās vai uzturētājs zibenīgi atbildēja, ka tas
nevēlas pieņemt atbildīgus lēmumus nav atļauts. Realitāte ir tāda, ka var maza novada domes vadībai «Rīun tādējādi visi procesi tiek paildzi- mazā lauku pašvaldībā viens un tas gas kabinetos», lai panāktu pozitīvu
pats darbinieks strādā gan komisijā, atbalstu, kas vajadzīgs novadam?
nāti un padarīti ļoti sarežģīti.
— Lietas uz priekšu strauji vir— Vai Saeimas pieņemtie lēmu- gan pārvaldes struktūrā, gan ar nemi bieži vien netiek pārāk politizēti, lielu slodzi veic vēl kādu funkciju, zās, tikai pamatojoties uz privātiem
kas pašvaldībai noteikta ar likumu. kontaktiem, uz sadarbību, un pašam
nepiemērojot tos reālajai dzīvei?
— Tā tas arī ir! Saeimas depu- Gadās arī tā, ka notiek mēģinājumi jābūt pietiekami komunikablam,
tāti ļoti vēlas izpatikt dažādiem lielo Rīgas pilsētas «kreklu» uzvilkt enerģiskam un mērķtiecīgam. Es to
viņiem pietuvinātiem cilvēkiem mazajām pašvaldībām tāpēc vien, neuztveru par šķērsli vai grūtību, bet

Mārīte Jankeleviča

kā savu darbiņu, kas man ļoti patīk, sporta skolas nodarbības beidzas
un šis «caursišanas» process manī 18.00, viņš dodas uz satiksmes autorada prieku, ja rezultāts ir pozitīvs. busu un dodas mājās; ja sākumskolas
Ja esi ieguldījis visu savu enerģiju, audzēknim mācību stundas beidzas
cīnoties par vēlētu amatu, jo klāt 12.00, viņam nav jāgaida 15.40 kurneviens neko nenes, un esi šo ama- sējošais pašvaldības autobuss. Līdz
tu ieguvis, tad nevajag sūkstīties un ar to visām izglītības iestādēm viegslinkot, bet nostrādāt godam šo atvē- lāk saplānot savas nodarbības un izlēto laiku tā, lai pašam nav kauns un glītojamiem nav jāsakoncentrējas uz
diviem reisiem dienā.
ļaudis ar tevi lepotos!
— Šis Saeimas sasaukums runāJa runājam par to, kas palīdzētu
jis par dažādām reformām, kuras ne- cilvēkiem, kuri dzīvo lauku pašvaldīpieciešams veikt valbās, tad tie viennozīSaeimas deputāti
stī, tomēr vairāki
mīgi nav ne Saeimas,
jautājumi joprojām
ne ministru lēmumi,
ļoti vēlas izpatikt
«karājas gaisā». Kā
tā ir sadarbība starp
dažādiem viņiem
vērtējat
reformas,
vietējiem iedzīvotāpietuvinātiem
kas tiek piedāvātas,
jiem un pašvaldību.
cilvēkiem un
vai tās visas ir vajaMūsu pašvaldībā laidzīgas?
sabiedrības grupām — mīgā kārtā iedzīvotāir sapratuši, ka ar
— Tas ir loģiski, ka
rezultātā labi plānotais jigaušanos
un valdības
ne visi cilvēki ir gatakļūst par pilnīgu
lamāšanu tālu netikvi rīkoties, un bieži
sim. Līdz ar to mūsu
notiek apstāšanās jau
balagānu.
pirmo grūtību priekļaudis ir kļuvuši daršā. Jebkuras reformas īstenojot, ir bīgāki, labprāt iesaistās un līdzdardivas puses: tie, kas mēģina reformu bojas dažādos sporta, kultūras un
īstenot, un tie, kuri tiek reformēti. izglītības pasākumos, kā arī tagad,
Tas abām pusēm rada diskomfortu, kad esam savus jauniešu centrus pārun kurš gan grib dzīvot diskomfortā? saukuši par brīvā laika pavadīšanas
Mūsu pašvaldībā, pirms ķeramies centriem un atvēruši plašāk durvis
pie kādām būtiskām izmaiņām, cen- ikviena vecuma iedzīvotājam, vietējā
šamies izskaidrot iedzīvotājiem, kā- sabiedrībā vērojams lielāks pozitīpēc ir radusies šāda nepieciešamība, visms, samazinājies mājās sēdētāju
ko mēs darīsim un kāds ir mērķis, pulks un cilvēki vairāk sākuši palīko gribam sasniegt. Kad ikvienam ir dzēt cits citam.
— Kāpēc ieteiktu cilvēkiem iet
skaidrs, tad ir vieglāk iet uz priekšu.
Piemēram, tāpēc, ka pašvaldībai nā- balsot?
— Lai pēc tam nebūtu jāgānās
cās ar katru gadu tērēt arvien lielākas naudas summas veco pašvaldības par tiem lēmumiem, ko pieņems neautobusu uzturēšanai, papildu vēl adekvāti lēmumu pieņēmēji. Gribēšoferu algas, kuras ar katru gadu pie- tos, ka cilvēki kļūtu gudrāki, iemācīaug, pieņēmām lēmumu, ka pašval- tos atšķirt reālos darba darītājus no
dība izglītojamos vairs nepārvadās. vāvuļotājiem un «smadzeņu skalotāDarbs ar izglītojamo vecākiem nebi- jiem». Ir jāsaprot, kas ir nomelnošaja tik vienkāršs. Ir pagājuši trīs gadi, nas kampaņa, kā tiek veidoti reitingi,
un šī reforma guvusi atbalstu, jo visu un jātur abas acis vaļā, lai neapmuļizglītības iestāžu darbs nav jāpakār- ķotu ar neīstenojamiem sapņiem un,
to pašvaldības autobusa kursēšanas galvenais, lai 7. oktobra rītā mūs negrafikam: viens reiss no rīta, otrs — pārņem vēlme pārvākties dzīvei uz
pēcpusdien. Tagad, ja izglītojamam vientuļas salas.

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājam Zigmundam Brunavam ir ilgu gadu
pieredze pašvaldības darbā. Kā
viņš vērtē un uztver valsts varu
un valdības lēmumus? Pārvaldnieks aicina iedzīvotājus novērtēt
to, kas mums ir dots, un nezākāt
savu valsti, tajā pašā laikā atzīst,
ka nereti tiek pieņemti lēmumi,
kas ir pārspīlēti un neatbilstoši
reālajai situācijai.

— Kā ikdienā pārvaldē izjūtat
valsts noteikto likumdošanu?
— Pārvalde ir pašvaldības iestāde ar saviem uzdevumiem un funkcijām, kas jādara. Mēs esam vairāk
saimnieciskā darba veicēji. Strādājam saistībā ar valstī esošo likumdošanu un novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Ja runājam
par valsts likumdošanu, var piekrist,
ka ir likumi, kas ir pārāk «maigi» vai
neatbilstoši, piemēram, tikai veicinot
bezdarbnieku rašanos, un tas atsaucas uz pašvaldību. Arī strādājot kopā
ar pašvaldības policiju un redzot, ko
viņi drīkst un nedrīkst darīt, brīžiem
nolaižas rokas.
Un jāņem vērā, ka varam paveikt
tik, cik mums, pārvaldei, ir piešķirts
finansējums.
— Vai, jūsuprāt, Saeimā lēmumi
bieži vien netiek pieņemti politisku
apsvērumu dēļ?
— Cilvēkiem no malas bieži var
šķist, ka notiek absurdas lietas, ka attiecīgs likums tiek pieņemts kāda šaura iedzīvotāju loka vai grupējuma interesēs. Pieļauju, nekad nebūs brīdis,
kad pilnīgi visus apmierinās noteiktie

rākumu balsu varētu iegūt
Latvijas valstij nelojālas
partijas. Reizēm arī rodas
pārdomas, vai Saeimā vajag
tik daudz deputātu. Varbūt
simts vietā pietiek ar 50?
— Cik būtiski jūs pārvaldē ietekmē varas maiņa
novada domē?
— Ņemot vērā, ka esmu
pašvaldības darbinieks, mums ir savi
darba pienākumi, kas jāveic, neskatoties uz to, kā mainās domes deputātu sastāvs. Par to man nevajadzētu
diskutēt.
— Vai brīžiem nav izjūtas, ka Saeimā tiek pieņemti lēmumi, kas nav
balstīti uz reālo situāciju dzīvē?
— Ja es to vērtēju ne kā pašvaldības darbinieks, bet kā cilvēks, kurš
šiem procesiem seko līdzi, protams,
reizēm rodas izjūtas, ka kaut kas tiek
pieņemts tikai konkrētam interešu
lokam. Partijām ir sponsori, un par
smukām acīm neviens naudu neziedo. Un, ja šāda pārliecība rodas
lielākajai daļai tautas, tad, kā jau
minēju, ir nepieciešams viens spēcīgs
vadonis.
Ja runājam par ietekmi uz pārvaldes darbu, ir dažādi jautājumi,
ko valsts ievieš pašvaldībās, un pēc
dažiem gadiem tas tiek uzlikts tikai
«pašvaldības pleciem». Bet nauda
jau pašvaldībās vairāk nepaliek.
Reizēm arī rodas pārliecība, ka
kaut kur Rīgā Eiropas regulas tiek
stipri pārspīlētas, nepareizi tulkotas.
Piemēram, pašlaik esmu darba grupā, kur tiek runāts par decentralizētās kanalizācijas saistošo noteikumu
izstrādi. Tas ir par izvedamajām āra
tualetēm ciemu centros un pilsētās.
Līdz 2021. gadam visam jābūt gata-

Mani uztrauc tas, ka
Saeimas vēlēšanās startē
tik daudz partiju, līdz ar to
bažas rada, ka vairākumu
balsu varētu iegūt Latvijas
valstij nelojālas partijas.
cilvēku loks, kuri dzīvo uz
sociālajiem pabalstiem un
pat nedomā strādāt.
— Kas pašlaik rada
bažas?
— Ja, piemēram, mums
pārvaldē ir vajadzīgs darbinieks, par minimālo algu
nevar būt ne runas. Nav,
kas strādā. Katrs meklē,
kur ir labāk. Valsts līmenī
runā, ka cilvēkiem no pilsētām jāpārvācas uz dzīvi
laukos, bet ko lai viņi laukos dara? Ar lauksaimnie«Ja runājam par ietekmi uz pārval- cības zemi ir problēmas,
des darbu, ir dažādi jautājumi, ko valsts brīvas zemes nav. Ne velievieš pašvaldībās, un pēc dažiem ga- ti ir teiciens: «Labi ir tur,
kur mūsu nav.» Bet cilvēki
diem tas tiek uzlikts tikai uz «pašvaldīno citām valstīm apbrīno
bas pleciem». Bet nauda jau pašvaldī- un slavē Latviju. Nekad
bās vairāk nepaliek,» liek aizdomāties nevajag noniecināt savu
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta valsti un vietu, kur dzīvopārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs. jam. Demokrātija ir ļoti
Daiņa Kārkluvalka foto
laba lieta, bet, ja tā tiek
pārprasta un nav vadības,
ir ļoti slikti. Ir jābūt vienam, kas salikumi, vienmēr būs kāda nianse.
Ja runāju kā parasts iedzīvotājs, tur visu kopā. Jābūt vadonim. Mums
nevis pārvaldes vadītājs, kā piemēru ir iespēja izteikties un vēlēšanās izvar minēt nebūšanas ar kases aparā- darīt savu izvēli. Bieži vien gribam
tu maiņu. Mazajam uzņēmējam tik «papukstēt», bet uzņemties atbildībiežas prasības mainīt kases aparātu bu negribam. Mani uztrauc tas, ka
ir būtisks trieciens. No viņiem «iz- Saeimas vēlēšanās startē tik daudz
spiež» pēdējo! Tajā pašā laikā ir plašs partiju, līdz ar to bažas rada, ka vai-

vam. Tas nozīmēs, ka jāuzmēra katra
bedre un jāpielāgo viss noteiktajām
prasībām. Jādomā, kā to izkontrolēt
utt. Un tas viss kaut ko maksās.
— Kā jūs raksturotu ikdienu pārvaldē?
— Pārvaldē ikdienā nākas saskarties ar iedzīvotājiem. Esmu nepārtrauktā kustībā. Arī atvaļinājumā
telefons netiek izslēgts, jo paralēli
norit dažādi procesi. Darba ir ļoti
daudz, saistībā ar projektiem tie
gāžas kā pie pārrautām slūžām. Piekrītu izteicienam, ka neesmu «piečuks», kas patīk visiem. Galvenais ir
godprātīgi veikt savu darbu.
Laukos cilvēki ļoti grib pārspriest
politiku, un kā nu kurš to izprot.
Esmu domājis, ka mūsu sabiedrībā
pārāk daudz tiek potēts negatīvisms,
līdz ar to cilvēki paliek nervozi. Tajā
pašā laikā mums ir dots tik daudz.
Piemēram, ir tik daudz kultūras
pasākumu, kurus var apmeklēt bez
maksas, bet vienmēr būs daļa sabiedrības, kas čīkstēs, ka nekas nenotiek. Novērtēsim to, kas mums ir!
Varam brīvi pārvietoties, izteikties,
mums ir brīnišķīga daba — izbaudīsim to!
— Kā jūs vērtējat notiekošos procesus saistībā ar vēlēšanām, kas tuvojas straujiem soļiem?
— Man nav saprotams, par ko
domā tie Saeimas deputātu kandidāti, kuriem ir pamatskolas izglītība, un kandidāti, kuriem ir ļoti cienījams vecums. Diezgan skumji. Ja
palasa programmas, kur sola atjaunot naudas valūtu latus vai atjaunot
nāvessodus, un cilvēki uz šo lētumu
un meliem uzķeras un balso, rodas
jautājums: vai tiešām sabiedrība tiek
uzskatīta par muļķiem?

Ir svarīgi zināt, kādus lēmumus pieņem
augstākajos varas gaiteņos
Aiga Naudiņa
Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim
Kojro ir liela pieredze pašvaldības darbā, jo tajā strādā kopš
1993. gada. Esot klāt un redzot,
kā Latvijā no jauna attīstās pašvaldības un valsts struktūra, viņš
teic, ka šo gadu laikā darbs bijis
interesants, lai gan, kā jau katrā vietā — neiztikt arī bez cietās
maizes garoziņas.
Būt klāt pagasta attīstībā

Pirms darba pašvaldībā tagadējais
Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro strādājis
SIA «Kaļķi». Tolaik pagasta vadītājs
Gunārs Laicāns aicinājis pašvaldībā
kļūt par namu pārvaldnieku un ierosinājumam piekritis. Andris stāsta:
«Kolhoza laiki beidzās, nekāda lielā
izvēle, ko darīt, nebija. Piekritu. Sākumā darba pienākumi bija saistīti
ar namu pārvaldnieka amata pienākumu veikšanu, bet no 1994. gada 7.
jūlija līdz pat novadu izveidošanai
2009. gadā biju pagasta izpilddirektors. Toreiz struktūra bija mazliet citādāka, un manā pārraudzībā vairāk
bija saimniecisko jautājumu, kā tas ir
arī šobrīd, jo vadu novada saimniecisko dienestu. Visiem nākamajiem

izpilddirektobija mans un
riem, kas stāvisas komansies šajā amatā,
das liels nonovēlu pārspēt
vērtējums, jo
šos
nepilnos
jebkurai paš15 gadus vievaldībai tajā
nā amatā! Tie
laikā savā atbija interesanti
tīstībā tas nolaiki — pagasta
zīmēja daudz,»
attīstības laiks.
saka Andris.
Notika dažāPēc novadas pārmaiņas.
da
izveides
Viss bija jauns
2009. gadā bija
un jāveido no
skaidrs, ka veisākuma. Radās
dosies kaut kas
pirmā sadarDundagas novada saimniecis- lielāks, nozīmībība ar ārval- kā dienesta vadītājs Andris Koj- gāks un izpildstīm, bija vēr- ro pašvaldībā strādā kopš 1993. direktoram būs
tīgas pieredzes gada.
Daiņa Kārkluvalka foto vairāk veicamo
apmaiņas, jo
darbu, plašākas
daudz labu ieceru pārņēmām. Tolaik darbības lauks. Izpilddirektors vairs
brīnījāmies, kā krāsotājam Dānijā nevarēja būt tikai saimniecisko darvar būt mobilais telefons, jo mums bu veicējs, tam biju laicīgi gatavojies.
tādu vēl nebija! Kā tas var būt, ka Novada izveidē bija sava veida pacēviņiem apkures sezona nesākas kon- lums, jo daudzi uzskatīja, ka kļūstam
krētā datumā, bet septembra sākumā par domniekiem, lielāki sev pašnoteiir jau silts. Tā bija jauna un līdz šim cēji nekā tā sauktajos rajonu laikos.
vēl neiepazīta pasaule.»
Taču tā pati pašvaldība un pagasts
Izpilddirektora darbā lielākais vien ir un veicamie darbi arī. Pēc
sasniegums bijis 2003. gadā, kad Dundagas novada izveides Andrim
Kurzemes mērogā Dundaga ieguva uzticēts vadīt saimniecisko dienestu.
sakoptākā pagasta laureāta godu. Vilciens, kas jāvelk, ir milzīgs
Suminājums toreiz saņemts arī konDundagā pēc novada izveides
kursā «Lauku ceļu saimnieks». «Tas vienu brīdi domes vadība mainījās

bieži, to skaitā arī izpilddirektori.
Andris domā, ka pretendenti šim
amatam ne vienmēr apzinās, uz ko
iet. «Tas vilciens, kas jāvelk, ir milzīgs. Lokomotīvei dūmiem jākūp
nepārtraukti. Ja to neapzinās, tad
ir ļoti grūti,» viņš atzīst. Jautāts, vai
biežā vadības maiņa ietekmēja arī
ikdienā veicamos darbus, Andris
teic, ka darbi nekur nepazūd un tie
ikdienā jāveic. Par ceļiem jādomā,
zāle jāpļauj, apkures jautājumi jārisina, viņš uzskaita, piebilzdams, ka
cenšas risināmiem jautājumiem pieiet optimistiski. «Man atļauj darboties, un es to daru!» Uz jautājumu,
vai bijusi doma visam atmest ar roku,
Andris atbild, ka noteikti ne. «Man
ir motivācija darboties. Paklausos,
ko cilvēki runā, un izdaru secinājumus. Ja dzirdu kādu sakām, ka ir
kaut kas labs, jauns vai interesants
izdarīts, tas ir lielākais novērtējums
padarītajam darbam. Man vienmēr
bijis svarīgi, lai tam, ko daru, būtu rezultāts. Tas reizē ir arī radošs darbs.
Piemēram, var izremontēt klasi, uztaisot vienkāršu remontu, bet var to
izdarīt arī ar odziņu. Man patīk, ja ir
interesanti,» atzīst Andris.

Pa to naža asmeni ir jāmāk
nostaigāt

Uz nepatīkamajām lietām pašvaldības ikdienā viņš cenšas norādīt vis-

pārīgi: «Es nekad nesūdzos. Ne par
vienu neziņoju, man nepatīk izteikt
kolēģiem piezīmes. Taču katrs mēs
esam citādāki.» Divas reizes par savu
darbu Andris dabūjis skaidroties ie
stādei Rīgā, jo kāds bija ziņojis. Par
jums saražoja, jūs iegāza, izskanējis
taujātāju teiktais. Tās nav bijušas
nopietnas lietas, bet jārēķinās, ka arī
šādi varot būt.
Pašvaldībā notiekošais nav iedomājams arī bez rūpīgas sekošanas
līdzi valdības un Saeimas darbam, jo
daudzu pieņemto noteikumu izpilde
attiecas arī uz pašvaldību kā vietējo
valsts varu. Ja domes priekšsēdētājam ir kontakti varas augstākajos līmeņos, no tā vietvara tikai iegūstot.
Vairāk ir iespējams izzināt, kas gaidāms un plānots, saņemt arī atbalstu, ja tāds nepieciešams. Viņš min
piemērus, ka ne reizi vien pašvaldība
ir saņēmusi atbalstu dažādu ieceru
īstenošanai. Viņaprāt, svarīgi piedalīties arī izpilddirektoru sanāksmēs, jo
tur ir iespēja redzēt, kas notiek citviet
Latvijā, un salīdzināt, kā Dundaga izskatās uz pārējo fona. «Lai gan darbs
pašvaldībā ir interesants, ir brīži, ka
pa to naža asmeni ir jāmāk nostaigāt,» sarunas noslēgumā saka Andris, piebilzdams, ka vēlētos arī iedzīvotāju vidū redzēt vairāk optimisma
par lietām, kas līdz šim ir paveiktas.
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