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Ekonomiskās lejupslīdes laikā 
nereti ideja par videi draudzīgu 
saimniekošanu un zaļu dzīvošanu 
palikusi novārtā, taču velti — 
patiesībā tieši šāds virziens var 
daudz dot, lai dzīves vidi mums 
apkārt padarītu daudz patīkamāku 
un, ko tur slēpt, arī celtu dzīves 
līmeni. Kā savienot zaļās idejas ar 
lielpilsētas steidzīgo dzīves ritmu, 
kā ilgtspējīga saimniekošana var 
celt dzīves līmeni — lai to noskaid-
rotu, uzmeklējām cilvēku, kuram 
šajā ziņā Latvijā ir visvairāk 
informācijas — vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministru 
Raimondu Vējoni.
Kā tad ir ar to Rīgas gatavību, 
kas tiek pieminēta teikās, vai tam 
ir kāda saistība arī ar gatavību 
pilsētā dzīvot zaļi?

Rīga jau nekad nebūs tā īsti 
gatava. Kāpēc? Tāpēc, ka vēl ir 
nepieciešams attīstīt ļoti daudzas 
lietas, piemēram, infrastruktūru. 
Tās ir gan ielas, jaunās tramvaju 
līnijas, gan ūdensvads un kanalizā-
cija, daudz nopietnāk jāattīsta kuģu 
ceļi. 

Nedrīkst aizmirst, ka ļoti daudz 
ir jāiegulda arī cilvēkos (izglītībā, 
bērnudārzos, sociālajā jomā), tāpēc 
patiesībā man šķiet, ka nepiecie-
šamās investīcijas Rīgā nekad 
nebeigsies. Rīga nekad nebūs 
gatava, tai būs jaunas un jaunas 
izaugsmes iespējas un izaicinājumi. 
Varat būt mierīgi — Rīga nekad 
nenogrims.
Lai attīstītos, nepieciešami 
līdzekļi. Līdz šim Eiropas Savie-
nības fondi rīdziniekiem bija ja ne 
pavisam nogriezti, tad pieeja tiem 
bija mazāka kā citām pašvaldībām.

Rīga var justies apdalīta, jo 
kopumā no valsts ļoti maz līdzekļu 
aiziet Rīgai un rīdziniekiem. Tajā 
pašā laikā par sevi varu teikt, ka, 
vadot VARAM, nešķiroju, pie 
kādām partijām pieder cilvēki, kas 
vada pašvaldības, ne arī pēc kādiem 
citiem subjektīviem kritērijiem. 
Investīcijas ir nepieciešamas pilnīgi 
visām pašvaldībām, jo tur ir cilvēki, 
Latvijas cilvēki. Ir vienalga, vai 

tu dzīvo laukos vai kādā pilsētā, 
vai Rīgā, tev ir jābūt kvalitatīvam 
dzeramajam ūdenim, notekūdeņi ir 
jāattīra, ir jābūt tīram gaisam, labai 
infrastruktūrai, lai tu vari aizbraukt 
no punkta A uz punktu B.

Runājot par Rīgu, mēs ļoti daudz 
līdzekļu esam investējuši ūdens-
saimniecības attīstībā, tāpēc daudzi 
dzīvojamie rajoni tiek pieslēgti pie 
kvalitatīva dzeramā ūdens apgādes 
sistēmas un notekūdeņi tiek savākti 
un novadīti uz attīrīšanas iekārtām. 
Tie ir projekti, kas ir realizēti gan 
Dārzciemā, gan Bolderājas un 
Mārupītes pusē.

Kas ir ļoti būtiski un kur mums 
ir izveidojies ļoti laba sadarbība 
ar Rīgas pilsētas domi  — tā ir 
energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldībai piederošajās ēkās. 
Izmantojot to naudu, ko Latvija ir 
ieguvusi pēc lieko emisiju kvotu 
pārdošanas brīvajā tirgū, mēs esam 
investējuši vairāk nekā 4 miljonus 
latu tieši siltināšanā. Runa ir par 
bērnudārziem un skolām. To katrs 
rīdzinieks var ļoti labi redzēt. Tie, 
kuri šīs iestādes apmeklē, arī jūt, 
ka, pateicoties šai sadarbībai, Rīgas 

skolas un bērnudārzi ir kļuvuši 
siltāki, bērniem un skolotājiem nav 
jāsalst. 

Otrkārt, šie objekti ir kļuvuši 
par tādiem kā paraugiem plašākā 
apkārtnē, kā, pareizi investējot 
līdzekļus, var izveidot ļoti labu 
infrastruktūru, estētisku vidi. 
Realizējot energoefektivitātes 
pasākumus, iegūst gan skola 
un bērnudārzs, gan cita ap šiem 
objektiem esošā infrastruktūra, jo 
arī tā tiek modernizēta.
Iegūst arī pašvaldības budžets — 
mazāk naudas jātērē apsildīšanai.

Neapšaubāmi, jo energoefekti-
vitātes projekti, kas jau ir realizēti 
iepriekšējā ziemā, pierādīja, ka 
projektos veidojas no 30% līdz 
50% enerģijas ekonomija un tikpat 
veidojas arī finansiālo līdzekļu 
ekonomija. Patiesībā šīs investīcijas, 
kas tiek kopīgi ieguldītas Rīgas 
pilsētā, ļoti ātri atmaksāsies un 
ieguvēji no šiem projektiem ir 
gan pilsētas budžets, gan ikkatrs 
Rīgas iedzīvotājs, kopumā  — arī 
valsts. Mēs uzlabojam savus vides 
rādītājus un kļūstam vēl zaļāki. 

Zaļo un Zemnieku savienības 
11. Saeimas vēlēšanu saraksta 
deputāta kandidāts Artis Stucka 
pilnībā atbilst tam deputāta 
kandidāta aprakstam, kādu 
cilvēki, nobalsojot par iepriekšējās 
Saeimas atlaišanu, atzina par 
optimālo — jauns un izglītots 
(maģistra grāds tiesību zinātnēs). 
No šāda skatu punkta A. Stuckam 
konkurence starp pārējiem 
deputātu kandidātiem ir liela, 
bet viņam ir viens ļoti stiprs 
bonuss — pieredze pašvaldību 
darbībā un viņš ir valsts pārvaldes 
darbinieks. 

Kopš 1994. gada Artis dzīvo 
Rīgā, tāpēc par savu vēlēšanu 
apgabalu izraudzījies tieši Rīgu. 
Tas būs kā sava veida arguments, 
kāpēc ievēlēšanas gadījumā Artim 
kā deputātam būs visas tiesības 
un pienākums likumdošanas 
iniciatīvas jomā aizstāvēt arī 
galvaspilsētas intereses.

Jautāts, vai viņš to spēs, vai 
pārzina Rīgas kā pašvaldības un 
Rīgas iedzīvotāju problēmas, Artis 
Stucka atbild bez minstināšanās: 
“Viennozīmīgi. Kaut vai tāpēc, ka 

jau 1999. gadā strādāju ar pašval-
dību pārraudzības jautājumiem 
un par Rīgas un tās apgabala 
problēmām joprojām zinu 80% 
sūdzību, sākot ar komunālajiem un 
apsaimniekošanas jautājumiem 
līdz naudas trūkuma un pabalstu 
problēmām. Lielākā daļa no 
šīm sūdzībām ir par sociālajiem 
jautājumiem, jo arī pašvaldības 
uzdevumu lielākā daļa saistīta ar šo 
spektru.”
Vai arī pats jau esi sastapies ar 
kādām negācijām?

Protams. Kaut vai vienas 
pieturas aģentūras princips, kas 
Rīgā pašlaik darbojas vāji. Kad 
piedzima meita, ievērojamas 
grūtības sagādāja ar bērna 
piedzimšanu saistītie valsts un 
pašvaldības pakalpojumi, kas ir 
absolūtā nesaistē, piemēram, bērna 
deklarēšana, reģistrācija bērnu-
dārzā, skolas jautājums, pulciņi, 
transports, nemaz nerunājot par 
pabalstiem. Tāpēc vienas pieturas 
aģentūra ir tā joma, pie kuras vēl 
krietni jāpiestrādā.
Cik no problēmām ir risināmas 
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ir dzīvotspējīgas arī lielpilsētā

Rīgai nepieciešams  
līgums ar valsti

Nobeigums 4. lpp. Nobeigums 4. lpp.

Raimonds 
Vējonis

Artis Stucka



� Saimnieki savā zemē

Edgaram Tavaram (29 gadi), 
Latvijas Zaļās partijas valdes 
priekšsēdētājam, Zaļo un 
Zemnieku savienības valdes 
loceklim, uzņēmējam, bieži 
uzdod jautājumu, kāpēc viņš 
Saeimas vēlēšanās startē Rīgā, jo 
daudzi uzskata, ka tā zaļajiem ir 
visneizdevīgākā pozīcija. Bet viņš 
atteic: „Esmu dzimis rīdzinieks un 
joprojām tāds esmu.” Ar šodienas 
skatījumu jau piebilst, ka pasaules 
izpratnei par labu nākuši arī tie 
četri gadi, kas dzīvoti laukos. No 
rītiem bridis septiņus kilometrus 
uz skolu. 

Edgars ir absolvējis Rīgas Celt-
niecības koledžu, ieguvis būvdarbu 
vadītāja kvalifikāciju, savukārt 
bakalaura grādu ekonomikā ieguvis 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības akadēmijā. Pašlaik Edgars 
izstrādā maģistra darbu Banku 
augstskolā studiju programmā 
„Inovatīvā uzņēmējdarbība”.

Būdams rīdzinieks, Rīgas 
problēmas Edgars Tavars pārredz 
ļoti labi — zina, kur ir kārtējais 
politiķu populisms un ko tik tiešām 
vajadzētu mainīt:

„Ir vairāki bloki. Viens ir 
uzņēmējdarbības vides attīstīšana. 
Rīga tomēr ir Latvijas galvaspil-
sēta, zināmā mērā pat Baltijas 
galvaspilsēta. Rīga ir stratēģiskais 
punkts starp mūsu kaimiņiem 
Rietumeiropu, Austrumeiropu un 
Skandināviju, tāpēc to redzu kā 
biroju un menedžmenta centru, 
kurā ir ļaudis, kuri ekonomikai 
rada augstu pievienoto vērtību. 
Šeit vairāk jāatrodas starptau-
tiskām kompānijām. Tām mazāk 
interesēs attīstība ārpus Rīgas, bet 
menedžments, finansisti, banku 
sektors, konsultatīvais sektors, kā 
arī loģistika un tranzīts  — tiem 
interesē Rīga tieši ģeogrāfiskā 
izvietojuma dēļ. Mums pašiem 
jāsaprot prioritāte — vai izvietot 
lielas ražotnes ar zemu pievienoto 
vērtību vai Rīgu tomēr vērts 
attīstīt kā pilsētu, kurā vairāk 
ir administratīvais līmenis un 
ražošana ar augstu pievienoto 
vērtību, inovatīvi risinājumi ne 
tikai Latvijas, bet zināmā mērā 
arī Austrumeiropas līmenī. 

Uzskatu, ka ražošana tās klasiskajā 
izpratnē ir jāattīsta ārpus Rīgas, lai 
steidzami mazinātu prombraucēju 
skaitu. Jāatbalsta gan lauki, gan 
Rīgas potenciāls ir jāizmanto 
mērķtiecīgāk. Šeit dzīvo puse 
Latvijas iedzīvotāju, tāpēc to 
vienkārši nedrīkst nolikt malā. 

Pašlaik attīstība ir centrā un 
atsevišķos Pārdaugavas punktos. 
Taču arī Ķengaragu un virkni citu 
rajonu vajadzētu nopietnāk attīstīt. 
Man birojs ir ārpus centra, tāpēc 
parasti iznāk braukt „pret straumi”, 
redzu, ka viss koncentrējas vairāk 
vai mazāk ap centru. 

Šo jautājumu risināšanai 
nepietiek ar pašvaldības gribēšanu, 
tam nepieciešami arī Eiropas 
fondu līdzekļi, un tas jau ir 
Saeimas un valdības jautājums. 
Tas ir nenormāli, ka pašvaldības 
saņem vai nesaņem atbalstu savai 
darbībai, šķirojot tās pēc politiskās 
piederības. Ja paskatāmies, kā 
tas ir bijis pēdējos 20 gadus, tie 
politiskie spēki, kas bijuši pie varas, 
ir straujāk attīstījuši tos reģionus, 
kur pašvaldībās ir attiecīgās partijas 
cilvēki. Tas nav pareizi!

Pašlaik valsts ar ES finansēm 
atbalsta it kā laukus, bet rīdzinieks 
ir pieradis dzīvot pilsētā. Ja Rīga 
nespēj piedāvāt darbu, viņš brauc 
meklēt darbu uz citu lielu pilsētu — 
uz Londonu, Berlīni, Dublinu, 
mums ir jādod piedāvājums arī šim 
urbānajam cilvēkam. 

Rīgas nomales kļūst par 
kriminogēniem rajoniem. Drošības 

bloks — tas ir nākamais, par ko 
jārunā. Noziedzība Rīgā ir augstā 
līmenī, tas atbaida uzņēmējus. 
Noziedzība visdažādākajos līmeņos. 
Noziedzība finanšu līdzekļu apritē, 
mazās zādzības, lielās — ar to ir 
jācīnās. Sākot no vismazākās riteņa 
zādzības. Es atbraucu, nolieku un 
pieslēdzu savu riteni, iznāku pēc 

divām minūtēm ārā — mans ritenis 
ir „aizgājis”!

Bet tās ir sekas, viss jāskata 
kompleksi. Tāpēc uzskatu, ka 
nevaram cilvēkiem, kuri ir bez 
darba, piedāvāt tikai un vienīgi 

sociālās garantijas, mums jāveido 
jaunas darba vietas, lai cilvēks 
pats nopelnītu. Tad viņam nenāks 
prātā aiz gara laika demolēt citu 
cilvēku īpašumus. Ja viņš strādā no 
astoņiem līdz pieciem un pelna, tad 
brīvajā laikā neiet zagt velosipēdus. 
Lielākoties ar nelikumībām 
nodarbojas hroniskie bezdarbnieki 
vai nepietiekami izglītoti cilvēki.”

Par to, ka Rīga nemīlot zaļos, 
jo viņi vienmēr esot pret visu, 
E. Tavars teic, ka šis stereotips ir 
bijis gadu gadiem. „Pozitīvi ir tas, ka 
viedoklis sāk mainīties. Mainīties 
līdz ar visas pasaules viedokli. 
„Pateicoties” sliktām lietām, kas 
notikušas pasaulē, sabiedrības 
viedoklis ir sācis mainīties uz pozi-
tīvo pusi — sabiedrība sāk saprast, 
ka zaļajos ir reāli jāieklausās, sākot 
ar atomenerģētikas jautājumiem, 
beidzot ar veselības un pārtikas 
jautājumiem, dzīves veidu. Zaļās 
lietas kļuvušas modernas. 

Līdzšinējais viedoklis par 
zaļajiem — jūs tikai visu aizliedzat 

un aizliedzat, ja visu darīs tikai 
tā, kā jūs sakāt, Latvijā nekas 
neattīstīsies, — kam es absolūti 
nevaru piekrist. Dažkārt tiešām 
aizliedz, bet ar mērķi, lai nākotnē 
kaut kad būtu ko atļaut. Jāsaprot, 

ka jāatrod līdzsvars. Mēs nevaram 
vienmēr būt „pret” un dzīvot 
kokos. Mēs esam par modernajām 
tehnoloģijām. Aicinām — atsūti e-
pastu, nesūti parasto vēstuli. Raksti 
piezīmi telefonā, nevis uz lapiņas. 
No tādiem maziem sīkumiem jau 
dzīve sastāv, arī tā zaļā vide. Daudzi 
cilvēki sāk šķirot atkritumus. Latvijā 
vēl tas nav ar likumu noteikts kā , 
piemēram, Vācijā, tomēr vairākas 
lielās kompānijas pašas sākušas 
šķirošanu un pašas meklē, kur 
nodot papīru, kur nodot plastmasas 
elementus, pašas slēdz līgumus, pat 
piemaksā. Tā ir atbildība pret vidi, 
kurā mēs dzīvojam. 

Pateicoties šiem piemēriem, 
stereotips jau labu laiku ir sācis 
mainīties. Uz zaļajiem vairs 
neskatās kā uz nenormāliem vides 
aktīvistiem. Zaļie ir par harmonisku, 
saprātīgu attīstību. Jāsaprot, ka 
vide mums ir viena un zeme, valsts, 
kurā mēs dzīvojam, arī ir viena.”

Toties biznesa cilvēku (arī paša) 
ieiešanu politikā E. Tavars skaidro 
šādi: „Ir veiksmīgi uzņēmēji, 
kam bizness ir veicies no pirmās 
dienas. Ir arī uzņēmēji, kas 
nemitīgi kāpj uz viena un tā paša 
grābekļa, nemācās no kļūdām. Ir 
uzņēmēji, kas cīnās, kam gājis ļoti, 
ļoti grūti, bet kuri ir atraduši izeju. 
Pēdējie vislabāk zina, kur ir riska 
robeža, kā atbildīgāk administrēt 
resursus, citādi veic stratēģisko 
plānošanu. Politiķi bieži vien 
pieraduši kaut ko darīt tāpat 
vien — kaut ko darīt, būvēt, vajag 
vai nevajag. Ja uzņēmējs vienreiz 
bankrotē un nonāk tiktāl, ka 
nespēj mājās samaksāt elektrības 
rēķinu, pēc tam, sākot jaunu lietu, 
viņam ir pilnīgi cits skatījums. 
Sevišķi, ja strādā ar aizlienētu 
nauda, kas būs jāatdod, grozies 
kā gribi. Pašlaik izskatās, ka valsts 
šo risku nezina. Kā sportists, kas 
reiz smagi nokritis, otrreiz tajā 
pašā līkumā, tajā pašā vietā brauks 
daudz uzmanīgāk, tāpat šāds 
uzņēmējs, iesaistoties politikā, 
strādās ar daudz lielāku atbildību. 
Vajag domāt, kā budžetam naudu 
nopelnīt, veicināt cilvēku apmie-
rinātību ar dzīvi, nevis vienkārši 
aizņemties caurumu lāpīšanai.”

Rīgas potenciāls jāizmanto mērķtiecīgi 

LNT televīzijas raidījuma 
„Degpunktā” vadītājs,  
10. Saeimas deputāts  
Kārlis Seržants

Iedzīvotāju drošība ir saistāma 
ne tikai ar labu policijas darbu, 
bet to veido daudzi faktori. Rīgā 
visai sekmīgi strādā Pašvaldības 
policija, taču tās lielākā uzmanība ir 
pievērsta vecpilsētai. Tur izvietoti 

vairāki simti videokameru un 
policija jebkurā vietā ierodas dažu 
minūšu laikā. Citādi ir ar nomalēm, 
kur vide ir daudz nedraudzīgāka, 
un sevišķi to var teikt par rajoniem, 
kas gadiem zināmi kā narkotiku 
tirdzniecības un prostitūcijas vietas, 
bet tas izraisa arī citus noziegumus. 

Tālu līdz ideālam ir skolēnu 
drošība. Kaut arī policisti dežurē 
gandrīz pie visām skolām, parasti 
aiz stūra viņu skatiens nesniedzas, 
un gandrīz puse skolēnu aptaujās 
atzīst, ka uz ielas ir cietuši no 
nepilngadīgiem laupītājiem.

Vārdu sakot, likumsargiem jābūt 
pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, 
un tas ir izdarāms, ņemot vērā, 
ka Rīgā mums ir divas lielas 
policijas — Valsts policija un 
Pašvaldības policija.

SKATījumS

Edgars Tavars

Dzīvojiet kustībā! Nebrauciet ar 
automobili — ejiet kājām, brauciet 
ar divriteni, autobusu vai vilcienu! 
Jūs ne tikai saglabāsiet labu fizisko 

formu, bet arī palīdzēsiet 
samazināt satiksmes 
sastrēgumus, gaisa 
piesārņojumu, troksni 
un negadījumu skaitu. 

Regulāri veiciet automobiļa 
tehnisko apskati! Regulāri 
pārbaudiet automobiļa izmešus! 
Katalizatoriem ir vajadzīga 
regulāra apkope. 
Vai uz darbu braucat ar auto-
mobili? Apsveriet iespēju braukt 
kopā ar kolēģiem vai izmantot 
sabiedrisko transportu, nevis 

braukt ar automobili! Ja braucat 
ar automobili, apjautājieties 
darbavietā, kurš no kolēģiem 
dzīvo netālu, un piedāvājiet braukt 
pārmaiņus! 
Izmantojiet velokurjerus! Ja 
nodarbojaties ar uzņēmējdarbību 
un jums ir regulāri jāsūta vēstules 
un sūtījumi pilsētā, izmantojiet 

velokurjeru dienestu, ja tāds ir 
pieejams! Divriteņus neaizkavē 
satiksme, tie ir ātri, turklāt šādi 
sniegsiet artavu pilsētas gaisa 
kvalitātes uzlabošanā.
Vai zināt, ka varat samazināt 
gaisa piesārņojumu, nododot 
atkritumus pārstrādē? Pārstrā-
dājot stiklu, papīru, baterijas, 

Zaļie  
lietderīgie  

padomi



�Saimnieki savā zemē

Sarunājoties ar Zaļās partijas 
izvirzīto deputāta kandidātu 
mārtiņu jirgenu, rodas pārliecība, 
ka zaļās idejas ir spējīgas izdīgt 
jebkurā vidē — arī starp dzelzceļa 
gulšņiem.

Par to, ka tas iespējams, liecina 
Mārtiņa darbavietas — viņš ir gan 
AS „Pasažieru vilciens”, gan SIA 
„Vides projekti” valdes loceklis. Ar 
iegūto sociālo zinātņu maģistra 
grādu ekonomikā viņš dod piene-
sumu Latvijas dzelzceļa attīstībā, 
ne tikai uzlabojot ekonomiskos 
rādītājus, bet arī zaļajā domāšanā.

„Atceros — kad mācījos otrajā 
klasē, māmiņa mani sēdināja 11. 
tramvajā un sūtīja vienu pašu uz 
mājām Mežaparkā. Tas man bija 
visvairāk izmantotais transporta 
līdzeklis arī vidusskolā (Rīgas 
3. vidusskola — aut. piez.) un 
augstskolā,” saknes interesei par 
pa sliedēm braucošiem transporta 
līdzekļiem Mārtiņš saskata bērnībā. 
„Lai arī tramvaji toreiz saistījās ar 
grabēšanu, troksni, tie ziemā bija 
siltāki par trolejbusiem,” vēl vienu 
tramvaju plusu atceras Mārtiņš.

Jautāts, vai Rīgas sabiedriskais 
transports šo gadu laikā ir attīstījies 
pareizā virzienā, Mārtiņš nedod 
viennozīmīgu atbildi. Vispirms 
viņš atzīst, ka Rīgā šajā jomā ir 
arī pozitīvais: „Vajadzētu pašiem 
novērtēt to, ko slavē ārzemju 
tūristi — Rīgas sabiedriskā 
transporta tīklā liela nozīme ir 
videi draudzīgajiem elektriskajiem 
transporta līdzekļiem.”

Pēdējie jaunumi, kas Mārtiņam 
šķiet absurdi, ir saistīti ar „Rīgas 
satiksmes” bagāžas pārvadāšanas 
noteikumiem. Iepriekš tajos bija 
teikts, ka velosipēdus sabiedris-
kajā transportā vispār nedrīkst 
pārvadāt. Iebildumi it kā tika 
uzklausīti, un nu tajos rakstīts, ka 
pārvadāt drīkst, bet velosipēdam 
jābūt iepakotam. „Tagad nu gan ir 
sanācis kaut kas neloģisks!” saka 
Mārtiņš. Un piebilst, ka citiem 
pasažieriem zināmas neērtības 
velosipēda atrašanās transportā 
var radīt, bet tikpat labi marš-
rutus un grafikus var saplānot 
tā, lai visiem būtu ērti. Tad jau 
tikpat labi, iekāpjot sabiedriskajā 

transportā, būtu jāuzvelk čības.
Pēc Mārtiņa domām, šajā lietā 

vajadzētu būt nedaudz citādai 
pieejai jau pašos pamatos. „Mēs 
zinām un priecājamies par to, cik 
ļoti Rīgā pašlaik rūpējas par velo-
celiņiem. Taču tie ir jāplāno tā, lai 
veloceliņi papildinātu sabiedriskā 
transporta tīklu un otrādi — veloce-

liņa galā ir sabiedriskā transporta 
pietura, un tālāk cilvēks var braukt 
ar sabiedrisko transportu,” konkrētu 
priekšlikumu piedāvā Mārtiņš.

Tāpat, pēc viņa domām, 
zaļā politika Rīgā līdz šim nav 

pietiekami nopietni pielietota 
arī dažādos, piemēram, jaunu 
tramvaju un trolejbusu, iepirkumos. 
Svarīgam argumentam vajadzētu 
būt ne tikai ietilpībai un izskatam, 
bet arī — lai tie netērētu daudz 
enerģijas. Tad arī brauciens būs 
lētāks. Lētāki pārvadājumi radīs 
vairāk pasažieru, kuri varēs 

atteikties no personīgā auto 
lietošanas Rīgā. Tas nozīmē, ka 
galvaspilsētā būs mazāk transporta 
līdzekļu, mazāk izplūdes gāzu un 
putekļu. „Putekļi un neveselīgais 
gaiss krājas un atstāj iespaidu uz 

cilvēku veselību. Ja samazināsim 
transporta plūsmu uz koplietošanas 
ceļiem — pārvietosim pasažierus 
uz tramvaju, uz dzelzceļu un citu 
sabiedrisko transportu, rezultātā šo 
fonu uzlabosim,” zaļo nākotni Rīgā 
ieskicē M. Jirgens.

Pieejami un draudzīgi
Par to, ka sabiedriskais trans-

ports var kļūt cilvēkiem aizvien 
pieejamāks un arī videi draudzī-
gāks, Mārtiņš ir pilnīgi pārliecināts. 
„Mēs tieši pašlaik to darām. 
Uzskatot, ka vilciens ir velosipē-
dista labākais draugs, ir paredzēts, 
ka tur, kur galapunktā ir veloceliņi, 
mēs arī velotūristus aizvedam. Ja 
nepieciešams, tiek norīkoti papildu 
vagoni, lai vietas pietiktu visiem,” 
pauž AS „Pasažieru vilciens” valdes 
loceklis M. Jirgens.

Visos elektrovilcienu maršrutos 
uz Imantu, Brasu, Sarkandaugavu — 
visur, kur ir veloceliņi, pasažieri 
bez ierobežojumiem var pārvadāt 
velosipēdus. „Uzskatām, ka tā ir 
pareiza politika, jo nevar pateikt 
pasažierim „nē” tikai tāpēc, ka 
viņam ir velosipēds,” pārvadājumu 
politiku pamato M. Jirgens.

Absolūtu komfortu gan velosi-
pēdistiem, gan citiem pasažieriem 
Mārtiņš sola pēc dažiem gadiem. 
Kā zināms, „Pasažieru vilciens” 
pašlaik gatavojas noslēgt līgumu 
par jaunu vilcienu iegādi. Pirmos 
jaunos vagonus pasažieriem 
nodos 2013. gada vidū, bet 2015. 
gadā pārvadājumiem kopējais 
vilcienu skaits būs dubultots, 
tāpēc varēs nodrošināt biežākus 
reisus. Arī cenu līmeni nav plānots 
paaugstināt. Tas daudziem dos 
papildu stimulu atteikties no 
braukāšanas uz Rīgu ar personīgo 
automašīnu. Toties rīdziniekiem 
elektrovilciens kļūs par nopietnu 
alternatīvu autobusiem un 
mikroautobusiem. Nopietnu 
tāpēc, ka vilcieni sastrēgumos 
nestāv un varēs nodrošināt 
maksimāli precīzu pārvietošanās 
iespēju.

„Latvijas Dzelzceļš” kā nākamo 
attīstības posmu jaunajā ES 
kohēzijas finansēšanas periodā 
(no 2014. līdz 2020. gadam) plāno 

pārbūvēt peronus. Tas un uzlabotas 
informēšanas sistēmas stacijās 
ir svarīgākie projekti dzelzceļa pasa-
žieru pārvadājumu jomā — informē 
M. Jirgens. Šāda peronu pārbūve 
nepieciešama ne tikai tāpēc, ka 
ES ir ieviests vienots standarts 
peronu augstumam — 55 cm 
(mums pašlaik ir 20 cm), bet arī 
tāpēc, ka tas dos iespēju jaunajiem 
vilcieniem darboties pēc zemās 
grīdas principa. Katrā jaunā 
vilciena vienībā ir ieplānota arī 
īpaša rampa, kas nodrošinās, ka 
starp vilciena durvīm un peronu 
nav spraugu, lai pasažieri ērti 
varētu iekāpt bez pakāpiena. Tādā 
gadījumā vairāk nekā 50% Latvijas 
teritorijas vilcienu satiksme kļūs 
pilnībā pieejama arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

Lai dotācijas tiktu izmantotas 
lietderīgi

Tie, kuri ir bijuši Rietumeiropā, 
piemēram, Londonā, noteikti 
ir ievērojuši, ka pie lielākajām 
metro stacijām pasažierus sagaida 
vairāku maršrutu autobusi. 
Pēc Mārtiņa domām, līdzīgs 
risinājums būtu nepieciešams arī 
Latvijā. „Es nedomāju, ka Rīgā 
būs metro, bet pašlaik tā funkcijas 
izpilda dzelzceļš. Ieviešot jaunos 
vilcienus, būtiski tiks uzlabota 
arī kustības regularitāte. Lai 
sistēma darbotos perfekti, tālāk 
būtu nepieciešams koordinācijas 
darbs ar Rīgas pašvaldību, tās 
pārvadātājiem, lai ko līdzīgu kā 
Rietumos mēs varētu ieviest 
arī šeit,” uzdevumus nākotnei 
ieskicē M. Jirgens. „Es domāju, 
ka pašlaik daļa dotāciju no valsts 
un Rīgas pašvaldības budžeta 
tiek izlietota nelietderīgi, jo 
faktiski tiek pārvadātas tukšas 
sēdvietas. Šeit labāk savu darbu 
būtu jāveic Autotransporta 
direkcijai, kas ne vienmēr spēj 
un vēlas salāgot vilciena (videi 
draudzīgākā transporta veida) un 
citu pārvadātāju maršrutus. Ja tas 
tiktu izdarīts, mēs iegūtu mazāk 
transporta līdzekļu vienību arī uz 
vienu pilsētas kilometru, un tas 
nozīmētu cilvēkiem draudzīgāku 
vidi,” pārliecināts ir M. Jirgens.

Zaļo pasākumu KALENDāRS

Rīgā vajadzīgs ērts sabiedriskais transports

Starptautiskās lidostas „Rīga” 
valdes priekšsēdētājs  
Arnis Luhse

Vides jautājumiem vienmēr 
esmu pievērsis uzmanību, tāpēc 
viens no mana darba mērķiem 
starptautiskajā lidostā „Rīga” ir tās 
iekļūšana pasaules „Zaļo lidostu” 
sarakstā. Lai to realizētu, ir sākts 
darbs pie vairākiem projektiem. Un 
šeit liels atbalsts ir no Zaļās partijas 
biedriem, tādiem kā Raimonds 
Vējonis, Mārtiņš Jirgens un Edgars 
Tavars. Viņi lauž priekšstatu par 
to, ka zaļie tikai visu aizliedz un 
atbalsta vienīgi putnus, zvērus un 
neskartus dumbrājus. Viņi pierāda, 
ka zaļie gādā arī par to, lai cilvē-
kiem būtu labi un patīkami sakoptā 
un drošā vidē. Kopā ar zaļajiem 
veidojam trokšņu laboratoriju, 

tāpat strādājam arī pie citiem vides 
jautājumiem — plānots lidostas 
atkritumu šķirošanas angārs, 
notekūdeņu savākšanas sistēmas 
izveidošana. Sakārtota un zaļa 
vide ap mums ir darbs ilgtermiņā, 
un ar zaļi domājošiem un aktīvi 
strādājošiem cilvēkiem ir prieks 
sadarboties.

SKATījumS

mašīneļļu un alumīnija tvertnes, 
šos materiālus var izmantot 
atkārtoti. Sadedzināto atkritumu 
apjoms tiks samazināts par 70%. 
Aizgrieziet ūdens krānu! 
Izvairieties no ūdens tērēšanas 
skūšanās un zobu tīrīšanas laikā, 
šādi ikreiz ietaupot līdz 10 litriem 
ūdens! Izmantojiet ūdens krūzi 

un aizgrieziet ūdens krānu, lai 
izmantotu tikai tik daudz ūdens, 
cik nepieciešams! 
uzstādiet ūdens skaitītāju, lai 
kontrolētu ūdens patēriņu! 
Mājsaimniecībās ar skaitītājiem 
rūpīgāk izturas pret ūdens 
izmantošanu, turklāt ietaupa 
naudu.

 „Baltā nakts 2011” 
(10.–11. septembris)

 Seno amatu dienas  
(11. septembris, Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs)

 „BalticMiles” skriešanas 
pusmaratons (11. septembris, 

Jūrmala)
 Mūzikas un filmu forums „Skaņu 
mežs” (16.–17. septembris)

 Miķeļdienas gadatirgus 
un folkloras kopu koncerti 
(25. septembris, Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs)

 Mārtiņdienas gadatirgus 
(6. oktobris, Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs) 

 Ceturtdienu vakari Kalnciema 
kvartālā, kā arī ekoproduktu un 
dažādu paštaisītu lietu tirdziņš 
katru sestdienu

mārtiņš jirgens



� Saimnieki savā zemē

     Zaļo un
zemnieku
savienība

pašvaldību, bet cik — parlamenta 
līmenī?

60:40. Tāpēc, ka pašvaldība 
ir tāda kā sava veida atsevišķa 
republika. Tajā pašā laikā ir arī šie 
40%, kuru risināšanā vajadzētu 
iesaistīties parlamentam. Tas, ko 
ZZS valde pašlaik jau ir piedāvājusi, 
ir pašvaldības likumdošanas 
iniciatīvas. Rīgā dzīvo puse no 
valsts iedzīvotājiem, un attiecīgi 
Rīgas pašvaldība var daudz 
precīzāk noreaģēt uz problēmām, 
kas rodas pašvaldībā, un daudz 
ātrāk var šo problēmu noformulēt, 
piedāvāt risinājumu un to aizstāvēt.

Kaut gan minētajās likum-
došanas iniciatīvas tiesībās būs 
noteiktas konkrētas jomas, kurās 
pašvaldības drīkstēs iesniegt savus 
likumdošanas projektus, šādas 
tiesības ir nepieciešamas, sākot ar 
sociālajiem jautājumiem, turpinot 
ar sadarbību tūrisma pasākumos, 
svētku norisēs utt. To visu, 
izmantojot pašvaldības pieredzi 
un zināšanas, parlamentam būs 
iespējams risināt daudz efektīvāk, 
ja pie tā ar saviem priekšlikumiem 
vērsīsies pati pašvaldība, šajā 
gadījumā — Rīga.
Šādā veidā tiktu veicināta arī 
Saeimas un iedzīvotāju lielāka 
mijiedarbība?

Jā, veidotos sistēma — cilvēks, 
pašvaldība, Saeima. Tad arī varētu 
efektīvāk risināt sociālās problēmas. 
Ne jau Labklājības ministrija ir tas 
indikators, pēc kura var noteikt šo 
problēmu patieso lielumu, bet gan 
pašvaldības, jo tas pabalstu apjoms, 
ko dod pašvaldības, ir orientēts tieši 
uz cilvēku primārajām vajadzībām. 
Es nerunāju par bērnu, ģimenes 
pabalstiem, es runāju par soci-

ālajām vajadzībām — pašvaldībās 
tās ir kā uz delnas. Rezultātā no 
pašvaldību puses būs iespējams 
iepilināt parlamentā īsto ekstraktu.

Lielā mērā pašlaik problēmas 
rada arī tas, ka trūkst normāla 
dialoga — Rīga ar saviem, bet 
parlaments ar saviem politikāņiem, 
kur nesakrīt opozīcija ar pozīciju, 
strādā nesadarbojoties. 

Tajā pašā laikā joprojām Likumā 
par pašvaldībām ir tāda lieta 
kā līguma slēgšana ar Latvijas 
valsti par daudzu finansējumu 
izpildīšanu — par vēstniecību 
uzturēšanu, par vizīšu un svētku 
organizēšanu. Tam paredzēta 
nauda no budžetiem, un likumā ir 
ielikts mehānisms, kā noslēgt šādus 
līgumus, no kuriem ir skaidrs — es 
kā pašvaldību tev dodu to, valsts 
pretī — to. Reāli tas joprojām nav 
izpildīts, jo abas puses nesarunājas.

Tipisks piemērs ir pieminekļu 
uzturēšana. Kāpēc Rīgai tas jādara?! 
Valsts nosaka, kurš objekts mums 
ir piemineklis, bet pašvaldība par to 
rūpējas. Vai tad valstij nav jāpalīdz 
stāstā, kas saucas, piemēram, Meža 
kapi? Vai, vai, vai — apmetums tur 
nobiris, kas tad tas?! Tas ir dialoga 
jautājums, kas nav iztirzāts... 
ja tiksi ievēlēts, kādas būs tavas 
likumdošanas iniciatīvas?

Rīgas pašvaldības likums. 
Vienreiz tajā visu vajadzētu salikt 
pa plauktiņiem — kas par ko atbild, 
kāda ir savstarpējā sadarbība starp 
pašvaldību un valsti (izpildvara, 
Rīga, parlaments). Ko darīt, kā 
darīt. Piemēram, noteikt pastāvīgas 
komunikācijas nepieciešamību un 
regularitāti Ministru prezidenta 
un Rīgas mēra starpā. Ja paskatās, 
cik reižu Rīgas mērs ir ticies ar 
Ministru prezidentu? Oficiāli. Vien-
reiz? Nē, nu droši vien, ka svinībās, 
iedzerot šampanieti, tā garāmejot 
viens otram paprasa — kā tev 

sokas? Bet pēc būtības?
Tas ir absurds, kā Rīga sit cauri 

ES fondu naudu ielām, to rekons-
trukcijai! Pēc tam paši ministri un 
premjers pa tām brauc un zobus 
sit ārā. Tad viņi ir sašutuši — ko tā 
Rīgas dome? Bet, kad tā aiziet un 
prasa līdzekļus, tad atbild, ka jums 
tāpat naudas daudz.

Problēma ir tā, ka patlaban 
ES naudas jautājums ir Finanšu 
ministrijas monopols. Patiesībā 
pašas pašvaldības un pašvaldību 
ministrija (pašlaik VARAM) ir tās, 
kuras var pateikt, kurās jomās šī 
nauda ir visvairāk nepieciešama, 
kas ir prioritāte. Ne jau Finanšu 
ministrija, kas pēc būtības ir 
grāmatvedis, zina, kur ir jāiegulda 
naudu. Kur jāiegulda, to redz 
attīstītājs, nevis grāmatvedis. Šis 
princips ir jāmaina. 

Var jau, protams, uzskatīt viens 
otru par zagli, neko nedot un 
pateikt: „Vismaz neko, iespējams, 
nevajadzīgi neiztērējām.” Tā 
nedrīkst! Rīgai arī ir jāattīstās! 
Naudas dalījumam jābūt pēc 
teritoriālā principa — ja pašvaldība 
spēj pamatot, kāpēc to vajag, tad 
ņem un dari.
Kurā Rīgas rajonā, vajadzētu 
vislielākās investīcijas?

Kas ir pilnīga avārija Rīgas 
reģionā, tā ir Rīgas jūras līča 
piekraste. Es šeit pat nedomāju 
klasisko pludmales daļu, bet visu 
piekrasti kā tādu ar visu infrastruk-
tūru. Skatoties, kā tā ir neizmantota  
(ne tur kuģo mazie kuģīši, ne 
laiviņas, piekraste — piedrazota, 
neiztīrīta), patiesībā tas ir 
pretvalstiski. 

Vēlos gan uzsvērt, ka nevajag 
rīdzinieku problēmas projicēt uz 
politisko sāncensību (kurš tagad 
būs lielāks rīdzinieku aizstāvis), bet 
gan censties beidzot kopā strādāt, 
lai visiem būtu labāk!

ja iegūst pilsētas budžets, iegūst 
arī rīdzinieki — pašvaldības 
budžetā atbrīvojas līdzekļi 
sociālajai palīdzībai. Ko ZZS, 
palīdzot pašvaldībām, plāno darīt 
sociālās aizsargātības jomā?

Pats būtiskākais  — kā mēs 
strādāsim pie līdzekļu sadalījuma 
nākamajam ES fondu finansēšanas 
periodam, kas sāksies no 2012. 
gada. Pašlaik notiek diskusijas gan 
ES, gan Latvijā par to, ka vismaz 
1/3 ES fondu naudas nonāks tieši 

pašvaldībās, lai nebūtu šā dalījuma 
starp Rīgu un lauku pašvaldībām, 
lai katra pašvaldība saņemtu 
atbilstošu naudas daudzumu, ko 
tā varētu ieguldīt savā attīstībā 
atbilstoši savam attīstības plānam. 
Tādā veidā pašvaldībā tiktu 
nodrošināta uzņēmējdarbības 
attīstība — radīsies jaunas darba 
vietas, cilvēkiem būs darbs un 
ienākumi.

No iepriekš minētā izriet 
nākamais svarīgākais aspekts  — 
pateicoties investīcijām, Rīgas 
pilsētā atbrīvosies budžeta līdzekļi 
un būs iespējams vairāk palīdzēt 
sociālajā jomā. Mūsuprāt, ir ļoti 
būtiski domāt par to sabiedrības 
daļu, kas ir mazāk aizsargāta. Tie 
ir pensionāri un cilvēki ar īpašām 

vajadzībām. Valstij viņi jānodrošina 
no valsts budžeta. Tāpēc mēs 
strikti esam par to, lai tiktu veikta 
pensiju indeksācija, pabalstu 
paaugstināšana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, kā arī tiem, kuri 
palīdz šiem grūtībās nonākušajiem 
ļaudīm. Neapšaubāmi ir jāmaina 
arī ģimenes politika, jo pēdējā 
tautas skaitīšana parādīja, ka 
Latvijā iedzīvotāju kļūst aizvien 
mazāk un arī latviešu īpatsvars 
samazinās. Tāpēc, ja mēs gribam 
saglabāt latviešu tautu kā nāciju un 
vēlamies, lai Latvijā būtu iedzī-
votāji, mums ir jāveicina ģimeņu 
veidošana, dzimstība. Tas ir viens 
no ZZS svarīgākajiem uzdevumiem, 
ko gatavojamies risināt 11. Saeimā.
jūs esat arī LZP līdzpriekšsēdē-

tājs. Kādas ir iespējas padarīt Rīgu 
vēl zaļāku, lai būtu svaigāks gaiss, 
bet tajā pašā laikā tas netraucētu 
Rīgas attīstībai?

Protams, domājot par Rīgas 
attīstību, ir ļoti grūti sabalansēt 
dabas aizsardzību ar pilsētas 
attīstību, taču tajā pašā laikā mums 
ir arī ļoti labi piemēri. Pilsētā, 
piešķirot līdzekļus arī no valsts, šajā 
gadījumā no Satiksmes ministrijas, 
tiek realizēts projekts, lai galvenie 
gaisu piesārņojošie objekti, kas 
atrodas centrā, tiktu pārcelti uz 
perifēriju. Tad ieguvēji būs gan 
rīdzinieki, gan pilsētas viesi, tūristi.

Vēl viena lieta  — beidzot ir 
jārisina jautājums par transportu. 
Risinājums būtu attīstīta 
park&ride sistēma. Tā ir jāievieš, 

un cilvēkiem ir jādod iespēja 
daudz vairāk izmantot videi 
draudzīgus transporta līdzekļus  — 
kaut vai tos pašus tramvajus vai 
trolejbusus. Tam neapšaubāmi 
ir nepieciešami līdzekļi, tāpēc 
ir būtiski investēt transporta 
infrastruktūras sistēmas 
sakārtošanā, lai būtu pietiekamā 
daudzumā gan elektrovilcieni 
pilsētas teritorijā, gan tramvajs, 
gan videi draudzīgāki autobusi. 

Runājot par autobusiem, mēs 
strādājam un strādāsim, lai kādā 
brīdī Rīgā, līdzīgi kā Stokholmā, 
tie varētu darboties ar biogāzi, 
kas veidojas atkritumu pārstrādes 
poligonā. Zaļi domājot un strādājot, 
arī panāksim, ka nebūs piesārņo-
juma ne Rīgas centrā, ne citviet.

Nr.  Vārds, uzvārds  Dzimš. Dzīvesvieta Izglītība 
p. k.  gads
1 Raimonds Vējonis  1966 Ogres novads Augstākā
2 Kārlis Seržants  1959 Rīga Augstākā
3 Māris Dzelzskalns  1973 Ādažu novads Augstākā
4 Jānis Strazdiņš  1941 Rīga Augstākā
5 Iveta Purne  1963 Rīga Augstākā
6 Aldonis Arnavs  1958 Mārupes novads Augstākā
7 Edgars Tavars  1982 Rīga Augstākā
8 Arvīds Ulme  1947 Madonas novads Vidējā
9 Dmitrijs Smirnovs  1976 Ventspils Augstākā
10 Jānis Lubiņš  1968 Mārupes novads Augstākā
11 Sanita Broka  1971 Rīga Augstākā
12 Raivis Rudzītis  1977 Rīga Augstākā
13 Ilze Gaigala  1961 Rīga Augstākā
14 Voldemārs Lūsis  1974 Rīga Vidējā
15 Valerijs Kozlovs  1957 Limbažu novads Augstākā
16 Vladislavs Šlēgelmilhs  1958 Ropažu novads Vidējā
17 Dīns Cielavs  1982 Rīga Augstākā
18 Artis Stucka  1976 Rīga Augstākā
19 Gita Rēvalde  1965 Rīga Augstākā
20 Mārtiņš Jirgens  1976 Rīga Augstākā
21 Ligita Liepiņa  1965 Rīga Augstākā
22 Jānis Golubevs  1974 Ozolnieku novads Augstākā
23 Solvita Rudoviča  1968 Rīga Augstākā
24 Egīls Īverts  1960 Rīga Augstākā
25 Valdis Felsbergs  1966 Rīga Augstākā
26 Dainis Bramanis  1970 Ķeguma novads Augstākā
27 Leonīds Hodasēvičs  1977 Inčukalna novads Augstākā
28 Daniels Stankevičs  1960 Rīga Augstākā
29 Andris Odītis  1978 Rīga Augstākā
30 Haralds Neverževskis  1964 Salaspils novads Augstākā
31 Imants Dreiblats  1955 Rīga Augstākā
32 Andrejs Staķis  1978 Mārupes novads Augstākā
33 Askolds Kļaviņš  1966 Rīga Augstākā

11. saraksts —
Zaļo un Zemnieku  
savienība 
2011. gada 17. septembra 11. Saeimas vēlēšanas
Rīgas vēlēšanu apgabals 

Raimonds Vējonis: 
zaļās idejas  
ir dzīvotspējīgas  
arī lielpilsētā

Nobeigums. Sākums 1. lpp.

Rīgai nepieciešams  
līgums ar valsti

Nobeigums. Sākums 1. lpp.


