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SABIEDRĪBA

Politiskā  reklāma

(Sākums 1. lappusē.)

Šogad provizoriskā atbalsta lik-
me vienotajam platību maksāju-
mam būs 92 eiro par hektāru, bet 
zaļināšanas maksājumam —54 eiro 
par hektāru. Mazo lauksaimnie-
ku shēmā, kur iespējams saņemt 
500 eiro lielu atbalstu, pieteikties 
var tikai tie lauksaimnieki, kuri līdz 
šim jau ir bijuši šajā shēmā. Vienī-
gais izņēmums ir mantojuma gadī-
jumi, kad saimniecības mantotājs 
drīkst pieteikties uz 500 eiro atbal-
stu, ja turpina saimiekot saimnie-
cībā līdzšinējā platībā. Jaunajiem, 
mazajiem lauksaimniekiem šajā 
shēmā nav iespēja iekļauties!

Tāpat kā pērn, arī šogad plānots 
lauku uzņēmējiem piedāvāt saņemt 
īstermiņa aizdevumu pret vienoto 
platību maksājuma avansu, kas plā-
nots 40 eiro par hektāru. Izmaksāto 
summu ieturēs no vienotā platību 
maksājuma avansa oktobrī. I. Ābo-
liņš pieļauj, ka šī iespēja lauku uz-
ņēmējiem būšot jau maijā, jo pašlaik 
saskaņošanā ministrijās esot grozī-
jumi Ministru kabineta noteikumos.

Šogad lauku uzņēmējiem būs 
iespēja pieteikties vēl diviem brīv-
prātīgi saistīto atbalstu veidiem — 
jauns brīvprātīgi saistītais atbalsta 
maksājums būs par rudzu šķirni 
’Kaupo’ un brīvprātīgi saistītais at-
balsta maksājums par piena aitu 
šķirnēm. Jauna prasība arī tiem, kas 
saņem brīvprātīgi saistīto atbalstu 
par augļiem un ogām, un dārze-
ņiem. Saimniecībā, kurā platība ir 
lielāka par trīs hektāriem, ir prasī-
ba uzturēt žurnālu, kurā jāatzīmē 
lauka nosaukums vai numurs un 
platība, audzētā kultūrauga suga 
un šķirne, veiktie agrotehniskie 
pasākumi un to veikšanas datumi, 
izmantotie mehāniskie, bioloģis-
kie, agrotehniskie vai ķīmiskie augu 
aizsardzības pasākumi, ražas no-
vākšanas datumi un iegūtās ražas 
daudzums. Šis žurnāls var būt gan 
papīra formā, gan elektroniski.

Labas ziņas agrovides un bioloģis-
kās lauksaimniecības saimniecībām, 
jo ir iespēja uzņemties jaunas saistī-
bas šajos atbalstos, sacīja I. Āboliņš. 
Esošie klienti turpina savas saistības. 
Tiem, kuriem šajā atbalstā saistības 

beidzās 2020. gadā, 2021. gadā, pie-
sakoties uz atbalstu, uzņemas jau-
nas divu gadu saistības (2021. un 
2022. gads). Arī jaunie klienti, kas 
2021. gadā uz atbalstu piesakās pir-
mo reizi, jaunās saistības uzņemas 
uz šo un nākamo gadu. Vienīgais iz-
ņēmums uz jaunu saistību uzņemša-
nos ir atbalstā «Rugāju lauks ziemas 
periodā», kur 2021. gadā tās uzņem-
ties nevar. «Tiem klientiem, kuriem 
esošās saistības beidzās 2020. gadā, 
var izvēlēties, vai turpināt šīs saistī-
bas vēl vienu gadu. Savukārt tie, ku-
riem ir šīs saistības, tās vēl var papla-
šināt līdz 20 procentiem,» skaidroja 
I. Āboliņš.

Kā jaunums minams, ka šogad 
plānots ieviest monitoringa sistēmu 
brīvprātīgi saistītajam atbalstam par 
vasaras rapsi un ripsi. Latvija ir sestā 
valsts Eiropas Savienībā, kas uzsāk 
šāda monitoringa ieviešanu. Tajā 
darbosies luksofora princips. Tas no-
zīmē, ka laikā, kad vasaras rapsis vai 
ripsis zied, datorā no satelīta datiem 
tiks atpazīts, vai konkrētajā platībā 
tas tiešām aug. Ja minētā kultūra 
būs, parādīsies zaļais signāls un pa-

Sākusies pieteikšanās platību maksājumiem

pildu kontroles nebūs jāveic. Otrā 
pārbaude plānota septembrī, kad 
dienesta darbinieki pārliecināsies, 
vai rapsis vai ripsis ir novākts. Šādi 

iecerēts kontrolēt visus vasaras rap-
šu un ripšu laukus. I. Āboliņš teic, 
ka ar laiku šādu monitoringu plānots 
ieviest arī citām kultūrām.

Jauna prasība arī tiem, kas saņem brīvprātīgi saistīto atbal-
stu par augļiem un ogām, un dārzeņiem. Saimniecībā, kurā 
platība ir lielāka par trīs hektāriem, ir prasība uzturēt žurnālu, 
kurā jāatzīmē lauka nosaukums vai numurs un platība, audzētā 
kultūrauga suga un šķirne, veiktie agrotehniskie pasākumi un 
to veikšanas datumi.                                  Daiņa Kārkluvalka foto

«Panākumi nav galīgi, neveiksmes nav liktenīgas: svarīga ir drosme turpināt»
Sveicināti, Talsu, Dun-

dagas, Rojas un Mērsraga 
novadu iedzīvotāji!

Mani sauc Edgars Zel-
deris. Esmu dzimis un 
audzis Talsos. Mācījos ģim
nāzijā, bet brīvlaikus bieži 
pavadīju pie vecvecākiem 
— Mērsragā un Dundagā. 
Ar šīm vietām man saistās 
daudz spilgtu atmiņu. 
Katru gada Mērsragā bija 
Jūrassvētki, braucām ar 
kuģīti, gaidījām Neptūnu 
un Lielajā estrādē skatī-
jāmies mūzikas festivālu «Dziesma manai paaudzei», ko vadīja 
Fredis. Copējām Bambuļu līkumā un Līdaku bedrē. Nekad ne-
aizmirsīšu Zaļās jumpravas lidošanu no Dundagas pils, peldes 
Pāces ezerā un stāstus par Krokodilu Dandiju jeb Arvīdu Blū-
mentālu. Skolas gados vasarās sauļojāmies un peldējāmies Rojas 
pludmalē. Vienmēr atcerēšos piedzīvojumus Zvejnieksvētkos, kad 
pēc balles no rīta uz Talsiem braucām ar autobusu.

Līdzīgi kā daudzi novadnieki, pēc vidusskolas absolvēšanas 
studēju Rīgā, ieguvu maģistra grādu jurisprudencē. Sāku strādāt 
par juristu, vēlāk kļūstot par zvērinātu advokātu. Aktīvi arī pie-
vērsos sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem. Notiekošais Talsu 
novadā man vienmēr bijis svarīgs, vietējai pašvaldībai rakstīju 
par dažādām iniciatīvām. 

Ņemot vērā pašvaldības noraidošo, dažkārt augstprātīgo at-
tieksmi, valstī notiekošo un iedzīvotāju vēlmi pēc pārmaiņām, liku 
lietā uzkrāto pieredzi un pirms 4 gadiem izlēmu dibināt reģionālu 
politisko partiju «Mēs — Talsiem un novadam». Uzaicināju dau
dzus jaunus cilvēkus nākt komandā un piedalīties vēlēšanās. 
Vadīju partijas priekšvēlēšanu kampaņu un rezultāti neizpalika. 
Talsu novada domes vēlēšanās 2017. gada 3. jūnijā kopā ar Lauri 
Pīlēģi un Ilvu Norenbergu no partijas «Mēs — Talsiem un novadam» 
tikām ievēlēti Talsu novada domē. Zīmīgi, ka Talsu novadā bija 
lielākais balstiesīgo iedzīvotāju aktivitātes kāpums starp visiem 
119 novadiem un republikas pilsētām. Kā nezināmi, jauni cilvēki 
varēja ko tādu paveikt? Mēs pierādījām, ka darbam «baltajā mājā» 
nav nekādas saistības ar kandidāta statusu sabiedrībā vai amatu, ko 
tas ieņem, bet ar vēlmi un gatavību strādāt novada iedzīvotāju labā.

Vilku paralēles ar M. Gandija teikto — «sākumā viņi tevi ignorē, 
tad par tevi smejas, tad ar tevi cīnās, un tad tu uzvari». Arī Dž. Orvels 
rakstīja darbā «1984», ka «visvairāk viņi baidās no tautas spēka». 
To laikus saprata arī Juris Kārkls no Talsiem! Un jā — padomdevēji 
galvenokārt bija Gandijs un Orvels, nevis kādi oligarhi vai biznesa 
grupējumi. Mana pārliecība bija, ka, darot un strādājot, rezultāti 
neizpaliks. 

Līdz šim pie varas esošā partija «Talsu novada attīstībai» zaudēja 
3 deputātu vietas un iespēja tikt pie varas radās arī opozīcijā 
sēdošajiem Nacionālai apvienībai un ZZS. Atgādinot viņiem par 
šāda pavērsiena iemesliem, man izdevās vienoties par 12 deputātu 
koalīcijas izveidi un 33 gadu vecumā tiku ievēlēts par Talsu novada 

domes priekšsēdētāju. Jāpiebilst, ka domē kopā tika ievēlēti 
17 deputāti no 8 politiskajām partijām.  

Sākotnēji cerēju, ka sadrumstalotā lēmējvara tomēr spēs kārtīgi 
strādāt visu iedzīvotāju interesēs. Tika turpināti uzsāktie projekti 
— Talsu tirgus pārbūve, Talsu biblotēkas ēkas atjaunošana, Raiņa 
ielas izbūve, Lauktehnikas ielu izbūve, jaunas estrādes un bērnu
dārzi utt.. Lielu daļu laika aizņēma arī mantojumā atstāto projektu 
sakārtošana — kā izrādās, tie ne tuvu nebija gatavi realizācijai, jo 
bija nekvalitatīvi veikti iepirkumi un miljonos sadārdzinātas cenas.

Darbs neapstājās ne mirkli un tika plānoti arī jauni objekti 
— nozīmīgākie no tiem: uzsākts darbs pie ielu sakārtošanas, tai 
skaitā Rīgas ielas projektēšanas, Ķēniņkalna labiekārtošanas, 
darbs pie pēdējās desmitgades vērienīgākā projekta — multi-
funkcionāla sporta kompleksa – baseina un ledus halles — iz-
veides utt.. Darbu pašvaldībā sāka arī jauns finanšu auditors, 
kas veica pārbaudes un nepilnības atklāja gandrīz visur.

Strādāju daudz. Nepameta sajūta — jo vairāk strādā, jo vairāk 
rodas enerģija. Nereti domes apsargs atgādināja, ka ir jau 22.00, 
un viņš vēlas iet mājās. Iedzīvotājiem arī gribēju parādīt, ka domes 
vadībai jābūt priekšzīmīgai — jaunu mobilo telefonu pirku par savu, 
nevis pašvaldības naudu. Darba telefoni ir vajadzīgi, bet ne jaunā-
kās paaudzes modeļi (priekšsēdētāja vietnieki gan to ignorēja). 
Lūdzu samazināt pašvaldības izdevuma «Talsu Novada Ziņas» 
izdošanas skaitu no 2 uz 1 reizi mēnesī, jo tur sevi nereti vairāk 
reklamē domes vadība. Man nebija ne šofera, ne biroja vadītāja. 
Tā gadā kopumā varēja ietaupīt aptuveni EUR 50 000,00 vien. 
Vadījos pēc pārliecības, ka šeit neesmu, lai ņemtu, bet meklēju 
iespējas dot novadam. 

Diemžēl sākotnējās cerības par kārtīgu darbu un novada iz-
augsmi nepiepildījās. Kādam svarīgāka bija varaskāre, amati un 
lentīšu griešana, kādam savtīgums un vēlme šķērdēt, bet kādam 
vienkārši skaudība, bļaustīšanās un neprofesionalitāte. Rezultātā 
pēc gada mani vēlējās gāzt no amata. Iemesli esot bijuši «vadības 
stils» un «komunikācijas problēmas». Pirmajā reizē neizdevās, arī 
otrajā mēģinājumā domē ieradās vairāk kā simts iedzīvotāji un 
mediju pārstāvji, paužot plašu atbalstu man kā Talsu novada domes 
priekšsēdētājam. Tas nelīdzēja un 2018. gada Talsu pilsētas 
svētki sākās ar 11 deputātu neuzticības izteikšanu mēram Zelderim. 
Biju vīlies. Veltīju darbam sevi visu, bet sekoja smaga vilšanās. 
Tās pašas dienas vakarā sēdos pie bungām, uz skatuvus kopā 
ar grupu «Pienvedēja piedzīvojumi» nospēlējot «Neviena nav». 
Dzīve taču ir skaista!

Jaunievēlētais mērs no Latvijas Zemnieku savienības jau 
pavisam drīz sludināja 14 deputātu vienošanos kopīgam darbam 
— tātad «Mēs — Talsiem un novadam» palika vienīgie aiz strīpas. 
Vienīgie, kas nespēs būtiski ietekmēt 14 no 17 deputātu balsu 
vairākuma diktētos lēmumus.

Sekoja piedāvājumi gandrīz no visām lielajām partijām startēt 
Saeimas vēlēšanās. Atteicos, jo Talsos taču tik daudz nepadarītā. 
Opozīcijā «Mēs — Talsiem un novadam» deputāti bija ļoti aktīvi 
— ar pieprasījumiem panācām atbalsta pasākumu kopumu 
publisko ietvju tīrīšanā un sociālo iekārtu iegādē, gājēju celiņu 
apmaļu pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar 
bērnu ratiņiem, iespēju jaundzimušos elektroniski pieteikt bērnu
dārzos, domes sēžu video tiešraižu nodrošināšanu. 

Jaunizveidotā savienība 2020. gada pavasarī atkal pārtrūka, 
jo paša koalīcija nolēma, ka mērs no Latvijas Zemnieku savie-
nības ir nekam nederīgs un no amata gāžams. Vienīgais, kas 
palicis atmiņā no bijušā mēra — bilžu rekords pašvaldības iz-
devumā «Talsu Novada Ziņas» jeb 11 foto vienā atvērumā.

Nepilnus divus mēnešus novads iztika bez galvas un, tikai 
tuvojoties termiņam, pēc kura Saeima varētu lemt par domes 
atlaišanu, par priekšsēdētāju ievēlēja atkal citu mēru. Kā latviešu 
sakāmvārdā, vilks spalvu met, bet tikumu nē!

Tā arī 4 gados Talsos nav ne tirgus, ne baseina un ledus halles, 
nav ne jauno bērnudārzu, ne sakārtotu parku. Protams, atjau-
notā bibliotēkas ēka ir skaista. Arī sen pelnīta, tikai jautājums, vai 
3 miljoni bija atbilstoša cena? Pieredzējis būvspeciālists vairāk 
nekā 100 lpp. atzinumā skaidri norādīja — varēja daudz lētāk. Nu ir 
liela korupcija mūsu valstī joprojām, ir. Arī man mēģināja piedāvāt 
— neņēmu. Vērsos KNAB, bet vainīgie joprojām nav atrasti. Un 
visdrīzāk tāpēc arī mani nogāza. Rodas loģisks jautājums, vai 
baltmaizi pirktu par 10 EUR, lai arī cik tā garšīga? Ja iedzīvotājiem 
blakus noliktu tos projektus, ko vēl par sadārdzināto naudu 
pašvaldība varētu realizēt, varbūt tad kāds aizdomātos par nepama-
toto izmaksu ierobežošanas nepieciešamību šajā un citos projektos.

Atzīstu, ka, būdams mērs, pieļāvu kļūdas. Biju arī pārāk prasīgs 
un visu gribēju izdarīt uzreiz. Protams, koks vienā dienā neizaug. 
Viens cilvēks nevar panākt būtiskas izmaiņas. Bet arī koalīcijā 
jābūt vēlmei strādāt. Ne jau es neuzticējos, bet vienkārši nezi-
nāju, kam uzticēties! Diemžēl 2020. gada maijā izlēmu nolikt 
deputāta mandātu, paliekot «Mēs — Talsiem un novadam» valdē. 
Mēnešiem ilgi pieņēmu šo lēmumu. Iekšēji tas nebija viegli. Bet 
man tas bija nepieciešams personīgi! Ne mirkli neesmu zaudējis 
gatavību palīdzēt un strādāt iedzīvotāju labā, lai kur es atrastos. 
«Panākumi nav galīgi, neveiksmes nav liktenīgas: svarīga ir 
drosme turpināt» (V. Čērčils).

Pēc daudzu iedzīvotāju lūguma esmu vienbalsīgi ievēlēts 
partijas «Mēs — Talsiem un novadam» valdes priekšsēdētāja 
amatā. Esam uzrunājuši profesionālus cilvēkus, kas būs mūsu 
sarakstā vēlēšanās. Ar spēcīgu, apņēmības pilnu komandu mēs 
vedīsim apvienoto Talsu novadu pretī labākai nākotnei! 

Vienmēr paliek atklāts jautājums — vai mēs esam tāda nācija, 
kas vienmēr grib kādam pakļauties? Vai Rīgā zinās labāk, kā 
mums te, Talsos būt? Pat Saeimā dažs labs, kura partija pārstāvētā arī 
Talsos, nezina, ka Talsi ir pilsēta.

Šis ir nozīmīgs brīdis mūsu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novadiem. Vēlēsim apvienoto novadu domi un reizē lemsim arī 
par savu nākotni. Esam par katra apvienotā novada identitātes 
saglabāšanu. Esam par godīgumu, stabilitāti un izaugsmi. Par 
cieņu pret visiem iedzīvotājiem un viņu uzklausīšanu. Par salie-
dētību, drosmi un neatlaidību. Esam par Talsiem, Dundagu, 
Roju un Mērsragu — par mums visiem jaunajā novadā! 

Ar cieņu,
Edgars Zelderis,

politiskās partijas «Mēs — Talsiem un novadam» 
valdes priekšsēdētājs

Politisko reklāmu apmaksā politiskā partija «Mēs — Talsiem un novadam»
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