LATVIJĀ
teritorijā. To nedrīkstam
pazaudēt. Jo tālāk no centra, jo dzīve dārgāka. Protams, būtu ekonomija, ja
visi saietu dzīvot pilsētās,
Rīgā – tā būtu daudz efektīvāk. Bet tā dzīvē nenotiek.
Jau esam pazaudējuši daudzus lauku iedzīvotājus, vērojami novecošanās procesi
– reģionālā politika ir viens
no virzieniem, kuru es labprāt redzētu apskatītu partiju programmās.
Viens no rādītājiem, kādēļ politiskie spēki gūs vai
negūs atbalstu vēlēšanās,
būs stāsts, kā iziesim no
spriedzes ar enerģētisko krīzi. Rezultātu redzēsim pavasarī, un – kā notiks priekšdarbi, sagatavojoties nākamajai
ziemai? Jābūt skaidram redzējumam – būs, nebūs palīdzība tiem, kas nespēj samaksāt, un tiem, kas vēlas
pārkārtoties uz lētāku, zaļāku apkuri. Un – kurš maksās
par zaļās enerģijas attīstību?
Vēl viens faktors, cik būs
kvalitatīvi izstrādātu projektu, lai Latvija spētu apgūt Eiropas līdzekļus.
Vai novadu iedzīvotāji sagaidīs kandidātus
priekšvēlēšanu kampaņas
periodā? Cik cilvēkiem
vispār svarīgi uzzināt politiķu viedokli nepastarpināti?
Deputātu tikšanās, ministru vizītes reģionos turpinās, bet ne tādā apmērā kā
iepriekš. Pašvaldību vēlēšanu apmeklētību ietekmēja
arī tas, ka kandidātiem nebija iespējas tikties ar vēlētājiem. Esmu pretinieks sarunām "caur televizoru".
Vajadzīgs cilvēciskais kontakts. Tā neesamība sabiedrībā vairo negācijas, neapmierinātības,
neizpratnes
sadaļu. Arī uz vēlēšanām
var organizēt tikšanās pasākumus. Vēlētājiem jāskatās,
kurš politiskais spēks atmet
tam ar roku vai sapulcina
cilvēkus, ievērojot drošības
ierobežojumus. Tas, kas to
pratīs, pratīs arī strādāt.
Kāpēc
pašvaldības
konfliktē ar priekšniecību VARAM ministra Pleša
personā? Jūrmala un Ķekava vērsušās Satversmes
tiesā, lai atceļ ministrijas
lēmumus. Jūrmalas gadījumā par liegumu iekasēt auto caurlaides maksu, bet Ķekavā – neļaujot
aizliegt novada robežās rīkot azartspēles. Spēļu namus vēlas slēgt arī Rīgā,
Salaspilī...
Ar ministru vienojāmies
par tikšanos ar pašvaldību
vadītājiem februārī, kurā
viņš izskaidrotu par tā vai
cita lēmuma pieņemšanu.
Bet, ja pašvaldība pieņēmusi
saistošos noteikumus un uzskata, ka tie nepamatoti apturēti, tad vienīgais ceļš ir
vērsties Satversmes tiesā, lai
noskaidrotu, kam taisnība.
Pret pārkārtojumiem
teritoriālajā reformā atsevišķos novados iebilda pat
95% aptaujātās tautas. Arī

azartspēles nevēlas 80%
ķekaviešu. Ar kādām tiesībām viņu viedokli noraida?
Kas ir pašvaldība? Tā ir
teritorija, kurā pašu valdību ievēlē vietējie iedzīvotāji, kurā pieņem pašu lēmumus un rīkojas, lai cilvēkiem
būtu pēc iespējas labāk. Ja
80 procenti pateikuši, ka
nevēlas spēļu namu novadā, loģiski, dome arī izšķiras
pret. Ir jāuzklausa un jārespektē iedzīvotāju vairākuma domas. Eiropas Savienībā daudzviet spēļu zāles ir
izraidītas vai iekārtotas speciālās vietās – pēc pašvaldību lēmuma.
No Latvijas Pašvaldību
savienības izstājušās Daugavpils un Jūrmala. Vai
piemēram būs sekotāji?
Skumji, ka Jūrmala gada
nogalē šķīrās – 15. decembrī atsūtīja Ziemassvētku
apsveikumu, 16. decembrī
dome nebrīdinot pieņēma
lēmumu pamest mūsu organizāciju. Ko gribu teikt?
Tikai kopā varam ko izdarīt. Pašvaldību savienība nozīmē katra dalībnieka viedokli – apkopojumā. Gadās,
kāda pašvaldība paliek mazākumā ar savu uzskatu pret
pārējo pozīciju, bet vienalga
tā ir iespēja līdzvērtīgi piedalīties pašvaldību politikas veidošanā un normatīvo
aktu izstrādē. Neskatoties
uz panāktajiem rezultātiem,
mums ir viens no labāk vērtētajiem sarunu procesiem
partnerībā ar valdību Eiropas Savienībā. Vietvaras ir
dažādas. Ir aktīvākas, kas izsaka domas pilnīgi par visu,
ir mazāk aktīvas. Ir tādas,
kurās ir speciālisti īpašās jomās. Arī Jūrmalas gadījumā
bija 18 deleģēti pārstāvji,
kuri darbojās mūsu komitejās un apakškomitejās.
Es ceru, ka abi promgājēji pēc laika atgriezīsies. Lielo
pilsētu asociācija nodarbojas ar savas specifikas jautājumiem, dalība tajā esot
lētāka. Mums ir proporcionāla iemaksa katram organizācijas biedram. Par līdzekļiem algojam ekspertus, kas
strādā ar ministrijām, valdību, Saeimu, cenšoties nosegt visu laukumu. Jūrmalai daudz saistību ar vides
aizsardzību, piekrastes apsaimniekošanu – žēl, ka kūrortpilsēta
nepiedalīsies
viedokļa paušanā par būtiskajiem jautājumiem.
Kā skatāties uz to,
ka pašvaldību vēlēšanās
liegts startēt bezpartijisko vēlētāju apvienību sarakstiem?
Tas noteikti pabīdīja vienu daļu entuziastu nost no
politikas, cilvēki kļuva maz
aktīvāki. Man liekas, ar to
zaudējam. Zaudējam normālus cilvēkus, kas nāca ar
idejām, kas palīdzēja ģenerēt idejas. Valsts tikai iegūtu, ja pavērtu ceļu kandidēt
vēlēšanās ne tikai partijām.
Varbūt nākamajai Saeimai
jāstrādā pie vēlēšanu sistēmas maiņas.
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Televīzijai un radio –
jaunas galvenās redaktores

L AT V I J A S R A D I O F O T O

Latvijas Radio galvenā redaktore Anita Brauna.

Sabiedrisko elektronisko
plašsaziņas līdzekļu
padome (SEPLP) par
Latvijas Radio (LR)
galveno redaktori
apstiprinājusi Anitu
Braunu, bet par Latvijas
Televīzijas (LTV) galveno
redaktori – Sigitu Roķi.
"Šis ir vēsturisks brīdis,
jo šis ir jauns amats abos
sabiedriskajos medijos, kas
nozīmē būtiskas pārmaiņas
abu uzņēmumu darbībā.
Padomei bija svarīgi dzirdēt
LR un LTV vadības plānus
par veicamajiem darbiem,
lai galvenie redaktori būtu
nodrošināti ar viņu pienākumu pildīšanai nepieciešamo, kā arī uzklausīt abu
kandidātu motivāciju un
prioritātes," komentē SEPLP
priekšsēdētājs Jānis Siksnis.
Tikmēr SEPLP loceklis
Jānis Eglītis vietnē "Twitter" pirmdien norādījis, ka
padomes lēmums bija vienbalsīgs, tāpat kā solījums
garantēt galveno redaktoru
neatkarību.
Saskaņā ar likumu sabiedrisko mediju galvenos redaktorus uz pieciem
gadiem ievēlē SEPLP, bet
amata kandidātus izvirza attiecīgā medija valde.
Brauna un Roķe tika izvir-

zītas pēc tam, kad uzvarēja
LR un LTV rīkotos atklātos
konkursos.
Likums noteic, ka galvenais redaktors ir persona,
kas atbild par sabiedriskā
medija redakcionālās politikas veidošanu un īstenošanu un ir atbildīgs par
sabiedriskā medija redakcionālajiem
lēmumiem.
Galvenais redaktors redakcionālo lēmumu pieņemšanā ir neatkarīgs no sabiedriskā medija valdes.
A. Brauna Latvijas Universitātē (LU) ieguvusi bakalaura grādu komunikācijas zinātnē un maģistra
grādu politikas zinātnē, brīvi pārvalda latviešu, angļu
un krievu valodu, informē
"lsm.lv". A. Braunai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze
žurnālistikā, tostarp bijusi
laikraksta "Diena" galvenā
redaktore, strādājusi LTV
un TV3 par ziņu producenti. Divreiz saņēmusi Latvijas
Žurnālistu asociācijas Izcilības balvu analītiskās žurnālistikas kategorijā, 2020.
gadā saņēmusi LŽA Izcilības
balvu kā gada redaktore.
Kopš 2020. gada pavasara
vada Latvijas Radio Pētnieciskās žurnālistikas nodaļu. "Galvenā redaktora
uzdevums ir kopā ar satura

S I N T I J A Z A N D E R S O N E / L E TA F O T O

Latvijas Televīzijas galvenā redaktore Sigita Roķe.

veidotājiem identificēt konkrētajam laikam svarīgus
tematus un vienoties par to
mērķtiecīgu atspoguļojumu
Latvijas Radio, sargājot neatkarīgu žurnālistiku un viedokļu daudzveidību. Vadoties no līdzšinējās pieredzes
Latvijas Radio, šo amatu
redzu arī kā saistvielu starp
dažādām struktūrvienībām,
īstenojot vērienīgākus satura projektus," savu redzējumu jaunajā amatā skaidrojusi Anita Brauna.
Arī S. Roķei ir daudzu
gadu pieredze žurnālistikā,
kā arī mediju galvenās redaktores amatā. No 2015.
līdz 2017. gadam viņa bija
Latvijas Radio valdes locekle satura attīstības jautājumos, pirms tam – ziņu
aģentūras
"BNS-Latvija"
valdes priekšsēdētāja un
galvenā redaktore. S. Roķe
līdzdarbojusies Latvijas Mediju ētikas padomes izveidē
un ētikas kodeksa izstrādē,
piedalījusies konsultācijās
par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu
un to pārvaldības likuma
izstrādi. S. Roķei ir LU iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds. Portāls "lsm.lv"
vēsta, ka S. Roķes mērķis
galvenās redaktores amatā
ir nodrošināt visaugstāko

LTV satura kvalitāti. Viņa ir
pārliecināta, ka LTV jāspēj
noturēt un piesaistīt labākos žurnālistus un multimediju speciālistus, sasniegt
iespējami lielāku auditoriju
dažādās platformās, kā arī
uzrunāt dažādas sabiedrības grupas.
Kā pagājušonedēļ vēstīja
Latvijas Radio ziņu dienests, Latvijas Televīzija un
Latvijas Radio vadība pērn
oktobrī izsludināja konkursus uz galvenā redaktora
amatu, tomēr kandidāti rindā nav stājušies. Tā kā neesot bijusi konkurence, piesaistīta atlases kompānija
"Fontes". Zemajai interesei
bijuši vairāki iemesli, uzskata LTV vadītājs Ivars
Priede. "Ja mēs runājam par
nozares profesionāļiem, tad
televīzijas gadījumā nozares profesionāļi nezina, kas
būs nākamā valde. Otrs –
nav skaidrības, kas notiek
ar abu mediju apvienošanos. [..] Un, ja domājam, ka
ir cilvēki, kam ir pietiekami
labs darbs un pietiekami atalgots labs darbs, tad tas ir
nākamais jautājums. Mums
ir 4600 eiro bruto alga. Un
bija arī minēti šādi apsvērumi – par šādu algu es savu
darbu nemainīšu," stāstījis
Priede. LETA | LA

Tiesneši pret pienākumu vakcinēties
Visi lietā iesaistītie tiesneši, kuri lūdza tiesu izvērtēt valdības noteikto pienākumu vairāku
sfēru darbiniekiem obligāti vakcinēties pret
Covid-19, ir iesnieguši
apelācijas sūdzību.
Pieteikuma iesniedzēji
Administratīvajā rajona tiesā bija Rīgas apgabaltiesas
tiesneši Normunds Riņķis,
Iveta Stuberovska un Olita
Blūmfelde, kā arī divi Zemgales apgabaltiesas tiesneši – Svetlana Maršāne un
Visvaldis Sprudāns.
Šī ir otrā šāda veida
lieta, kas nonākusi līdz pir-

mās instances tiesas spriedumam, un abās lietās
pieteikumi noraidīti. Kā
pirmo tiesa noraidīja Labklājības ministrijas ierēdnes ģimenes prasību pret
vakcinēšanās pienākumu.
Abās lietās tika iesniegta
apelācijas sūdzība. Kopumā tiesa ir saņēmusi jau
ap 200 šāda veida prasību
pieteikumus.
Viens Rīgas apgabaltiesas tiesnesis, kurš bija
vērsies tiesā, ir uzsācis
vakcinācijas
procesu,
bet cits Rīgas apgabaltiesas tiesnesis ieguvis
Covid-19 pārslimošanas
sertifikātu. Pārējo ties-

nešu lietas ir Tiesnešu
disciplinārkolēģijas ziņā.
Tiesnešus atstādināt no
amata pienākumu pildī-

šanas var tikai Tiesnešu
disciplinārkolēģija.
Šobrīd tiesneši turpinot
strādāt attālināti. LETA

LĪDZJŪTĪBA
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sergejam,
visiem radiem un tuviniekiem sakarā ar
VALERIJA ŅIKOĻSKA aiziešanu mūžībā.
Atvadīšanās, ievērojot aktuālos nosacījumus,
13. janvārī pulksten 10 no Rīgas Krematorijas.
DzĪKS "Ziemeļnams" valde, kaimiņi

