
Ar Gati Truksni kā ar pilsētas vadītāju nav iespējams 
konstruktīvi sadarboties – to liecina gan pašu 
Jūrmalas domes deputātu izteikumi, gan arī fakts, ka 
Truksni no mēra amata noņēma sešu minūšu laikā, 
turklāt neviens no deputātiem nebalsoja par viņa 
palikšanu amatā. Vai kāds no līdzšinējiem domes 
deputātiem, ja tiks ievēlēts domē arī nākamajā 
sasaukumā, vēlēsies atkal strādāt Trukšņa vadībā?

Nosauc vēlētus 
deputātus par baru

2013. gada 2. aprīlī Jūrmalas 
pilsētas domes deputāti ārkārtas 
sēdē balsojot nolēma atbrīvot no 
amata domes priekšsēdētāju Gati 
Truksni. Vēl pirms sēdēs, 2013. 
gada 20. martā, aģentūrai LETA 

komentējot astoņu deputātu ierosi-
nājumu viņu atbrīvot, Truksnis in-
tervijā nodēvēja pārējos deputātus 
par “baru” un paziņoja, ka “jāsāk 
brīnīties, kā divarpus gadu laikā 
šo baru varēju ievadīt uz jēdzīgu 
darbību”. Neizbrīna, ka par “baru” 
nodēvētā dome pēcāk Truksni at-
brīvoja, un neizbrīnīs arī, ja nāka-

mo sasaukumu Truksnim nāksies 
pavadīt opozīcijā, jo kurš gan no 
“bara” vēlēsies ar tik augstprātīgu 
deputātu no sirds sadarboties.

NevieNs Nebalso pret 
trukšņa atstādiNāšaNu

Divarpus gadus Jūrmalas do-
mes priekšsēdētāja krēslā pabiju-
šais Truksnis no amata tika gāzts 
sešu minūšu ilgā domes sēdē, 
raksta “Delfi” 2013. gada 2. aprī-
lī. Iesniegumu par Trukšņa atbrī-
vošanu no mēra amata jau martā 
parakstīja deputāti Māris Dzenītis 
(Reģionu alianse), Aigars Tampe 
(VL-TB/LNNK), Ilmārs Ančāns 
(“Mūsu zeme”), Arnis Ābelī-
te (“Tev, Jūrmalai!”), Zigurds 

Starks, kā arī trīs partijas “Vie-
notība” deputāti – Juris Visockis, 
Dzintra Hirša un Iveta Blaua. Zī-
mīgi, ka pret Trukšņa atbrīvošanu 
no amata neiebilda neviens depu-
tāts: astoņi balsoja par atbrīvoša-
nu, bet četri atturējās.

Nepatīk varas 
uN paveiktā 
piesaviNāšaNās

Galvenais gāšanas iemesls: 
Truksnis šķērdē pašvaldības lī-
dzekļus, pats sevi reklamēdams. 
“Gatis (Truksnis) pārkāpa visas 
iespējamās ētikas normas, izceļot 
sevi kā vienīgo, pareizo Jūrma-
las deputātu (..), un tas viss no-

tiek par pilsētas naudu,” tā 2013. 
gada 21. martā TV3 ziņās izteicās 
pašreizējais domes priekšsēdētājs 
Juris Visockis (“Vienotība”).

Pirms un pēc Truksnim liktenī-
gās domes sēdes par viņu kritiski 
izteicās ne viens vien Jūrmalas do-
mes deputāts. Savulaik no Tautas 
partijas ievēlētais Zigurds Starks 
teica, ka Truksnis bija tikai buta-
foriska izkārtne, bet pilsētu vadīja 
cits cilvēks – deputāts Raimonds 
Munkevics (“Jūrmala – mūsu mā-
jas”), turklāt par Truksni kā mēru 
viņš nav balsojis arī pirms diviem 
gadiem, jo viņš sevi vāji parādījis 
kā izpilddirektors. “Uzticība ne-
maz nav zaudēta, jo tā nekad nav 
bijusi,” Starka teikto citē “Delfi” 
2013. gada 2. aprīlī.

truksNis – 
butaforiska izkārtNe

Jau pēc Trukšņa gāšanas no 
Jūrmalas domes priekšsēdētāja 
amata savulaik no Tautas parti-
jas ievēlētais deputāts Zigurds 
Starks nāca klajā ar apgalvoju-
mu, ka Truksnis bijis tikai buta-
foriska izkārtne un pilsētu vadījis 
cits cilvēks – deputāts Raimonds 
Munkevics, 2013. gada 2. aprīlī 
rakstīja “Delfi”.

Liela ietekme esot bijusi arī 
padomniekam Romānam Mežec-
kim. To apliecina arī Zaļo un 
Zemnieku savienības izdotais 
laikraksts “Jaunā Jūrmala”, kurā 
nu jau bijušais Jūrmalas mērs 
tiek intervēts kopā ar Mežecki, 
nevis atsevišķi, kā arī norādīts, 
ka daudzi darbi paveikti tieši 
pateicoties šim padomniekam 

– viņš arīdzan nodēvēts par 
Trukšņa labo roku.

Mūžīgais padoMju uN 
valžu loceklis

Medijos par Mežecki ir visai 
skopas ziņas, izņēmums ir vie-
nīgi paša Trukšņa kontrolētais 
“Jūrmalas pašvaldības informāci-
jas biļetens”, kurā Mežeckim bija 
sava platforma, kur zīmēties, un 
pirms vēlēšanām arī ZZS avīze 
“Jaunā Jūrmala”.

Zīmīgi, ka Mežeckis vēl ne-
sen bija galvenais šķērslis, lai 
Truksnis tiktu kārotajā partijā 
“Vienotība”. Proti, partija Truks-
nim bija izvirzījusi uzdevumu 
norobežoties no saviem tā brīža 
padomniekiem, to skaitā Munke-
vica un Mežecka, jo viņu repu-
tācija esot apšaubāma – vismaz 

tā, atsaucoties uz “Vienotības”  
ģenerālsekretāra Arta Kampara 
teikto, 2012. gada 21. novembrī 
rakstīja žurnāls “Ir”. 

MuNkevics Neies pats 
pret “savu bērNu”

Raimonds Munkevics sarunā 
ar žurnālistiem nenoliedza, ka 
Truksnis pieļāvis kļūdas, aizrā-
vies ar pašreklāmu un aizmirsis 
kolēģus, taču viņš uzskata, ka 
domei vajadzēja ļaut Truksnim 
strādāt un labot pieļautās kļūdas. 
Viņš gan no balsojuma esot at-
turējies. Vēl pirms liktenīgā bal-
sojuma Munkevics TV3 ziņām 
2013. gada 21. martā izteicās 
šādi: “Tas nav racionāli – divus 
mēnešus pirms (vēlēšanām) šādā 
te emocionālā veidā kārtot attie-
cības. Es pats neatbalstu Trukšņa 

noņemšanu, tas nozīmē, ka es 
ietu pats pret savu bērnu.”

viss savējieM
Ja runā par Munkevica ietek-

mi uz Truksni, tad to vislabāk 
atsedz Munkevica centieni iebī-
dīt “savus” cilvēkus vajadzīgos 
amatos. Tā portāls “jurmala24.
lv” 2012. gada 12. decembrī pub-
licēja izpētīto par  situāciju ar 
Munkevicam tuvu stāvošu cilvē-
ku nonākšanu derīgos amatos.

“Saskaņā ar Firmas.lv datiem, 
“Jūrmalas namsaimnieks” valdē 
darbojas Munkevica znots Jānis 
Fricsons, kurš pērn tur algā saņē-
mis 12 622 latus. 

“Jūrmalas siltuma” valdē 
darbojas Munkevica dēls Māris 
Munkevics, kurš pērn algā tur no-
pelnījis 17 820 latu. Tas ir par 7,5 

tūkstošiem vairāk, nekā tajā pašā 
laika posmā algā saņēma uzņē-
muma “Jūrmalas siltums” valdes 
priekšsēdētājs Romāns Orlovs. 

Cita pašvaldības uzņēmuma 
“Jūrmalas attīstības projekti” valdes 
priekšsēdētājs ir Munkevica parti-
jas biedrs un viņa vārdā nosauktā 
labdarības fonda valdes loceklis 
Andris Jankovs-Priede. Viņa alga 
pašvaldības uzņēmumā pērn ko-
pumā bijusi 14 354 lati. Bet Dzin-
taru koncertzāles valdē darbojas 
Munkevica partijas biedrs Viesturs 
Krauksts, kurš pērn algā saņēmis 
6000 latus (valdes priekšsēdētājs 
Svens Renemanis – 14 964 latus). 

Veselības un sociālās aprūpes 
centra “Sloka” valdē ir Munke-
vica partijas biedrs Jānis Poļaks. 
Munkevica partijai caur Sanniju 
Klīvi ir ietekme arī Kauguru ve-
selības centrā.
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jūrmalā

kurš bija īsteNais 
jūrMalas vadītājs?

kurš No “bara” gribēs būt kopā ar truksNi?

stop
Gatis Truksnis par Jūrmalas domes priekšsēdētāju tika 
ievēlēts 2010. gadā kā kompromisa figūra. Šo sitāciju 
prasmīgi izmantoja divi politikā un tās aizkulišu cīņās rūdīti 
vīri – Romāns Mežeckis, kurš veidoja savu politiku Jūrmalā, 
un Raimonds Munkevics, kurš to savtīgi izmantoja. 



kaMpaņas 
izMaksas – jūrMalā 
Nepieredzētas 

No kurienes Zaļo un Zemnie-
ku savienībai (ZZS) vai pašam 
Truksnim tādas naudas, lai ap-
maksātu tik vērienīgu reklāmas 
kampaņu, kāda Jūrmalā sen nav 
redzēta? 

Silvija Vīksniņa savulaik va-
dīja “Jūrmalas Ziņas” un šajās 
vēlēšanās kandidē no Reformu 
partijas saraksta. Intervijā laik-
rakstam “Neatkarīgā Rīta Avīze” 
2013. gada 21. maijā viņa apgal-
vo, ka G. Trukšņa tēriņi pašrek-
lāmai tiek lēsti 150 000 latu ap-
mērā. Viņa arī retoriski vaicā, vai 
šie līdzekļi nāk no paša Trukšņa 
kabatas?

Šajā pašā intervijā Silvija 
Vīksniņa arī norāda, ka “pašval-
dībā ir vismaz trīs problēmas: 
korupcija, korupcija un vēlreiz 

korupcija. Uzņēmēji pat apgalvo-
jot, ka otkatam patlaban aizejot 
vairāk nekā 30%. Ja investīciju 
projektos septiņu gadu laikā iz-
lietoti 215 miljoni latu, tad – kas 
tie ir par skaitļiem! Un kur tad 
vēl summas deputātu prēmēša-
nai, kas tiek minētas kuluāros: 
par neierašanos uz domes sēdi – 
1000 latu, 5000 latu – par parei-
zo balsojumu, 10 000 latu – par 
tālāko sadarbību. Un kur tad vēl 
citi ietekmēšanas līdzekļi: vietas 
valdēs, zemes gabali.”

par reklāMāM 
iNteresējas kNab  

Truksnis savām reklāmām 
šķērdējis Jūrmalas pilsētas bu-
džeta naudu, bet pirms oficiālās 
reklāmas kampaņas sākšanās. 
Daži piemēri: bijušā mērā dās-
nums, dāvājot bērniem cirka bi-
ļetes, jaundzimušajiem dāvinātas 
karotītes ar iegravētu Trukšņa vē-

lējumu, reklāmas plakāti uz Jūr-
malas šosejas... Dažas no šīm lie-
tām vētī Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojs (KNAB).

Skaļākā bija plakāta lieta. 
Proti, kopš februāra sākuma pie 
caurlaižu punkta Priedainē, tie-
ši pirms iebraukšanas Jūrmalā, 
bija redzams plakāts ar Trukšņa 
smaidošo seju un sveicienu trīs 
valodās. Pats Truksnis gan skaid-
roja, ka šim plakātam neesot ne-
kāda sakara ar politisko reklāmu 
– atbilstoši līgumam ar reklāmas 
firmu, kas uztur šo stendu, paš-
valdībai ir tiesības zināmu laiku 
izvietot savu reklāmu vai infor-
māciju bez maksas, un šoreiz šis 
periods sakritis ar plānotajiem pa-
sākumiem tūrisma veicināšanai 
laikā, kad nav tūrisma sezonas, 
– no 1. februāra līdz aprīļa sāku-
mam. Pašvaldībai šis plakāts esot 
izmaksājis tikai 254 latus par iz-
gatavošanu. 2013. gada 6. febru-
ārī Truksnis laikrakstam “Diena” 

to skaidroja šādi: “Jebkuras ko-
munikācijas sākums ir sveiciens 
jeb uzruna. Sveiciens nedrīkst 
būt bezpersonisks, tāpēc izvēlēts 
pilsētas mērs. Domes priekšsē-
dētāja sveicienam ir papildu no-
zīme – vēstījums, ka katrs tūrists 
ir tik nozīmīgs Jūrmalai, ka tiek 
sveikts visaugstākajā – pilsētas 
domes priekšsēdētāja – līmenī.” 

Nauda būtu jāatgriež 
pilsētas kasē

2013. gada 20. marta žurnā-
la “Ir” interneta versijā lasām: 
“Šādu pašreklamēšanās forsāžu 
ievērojuši visi Jūrmalas iedzīvo-
tāji, kuri ļoti labi saprot, ka tas 
saistīts ar tuvojošajām pašvaldību 
vēlēšanām un viss tas notiek kā 
teikt, “na haļavu”, uz pašvaldī-

bas un nodokļu maksātāju rēķina. 
Kamēr Trukšņa kungs šķērdējas 
pa labi un kreisi, vairums pilsētas 
pensionāru nevar samaksāt par 
apkuri, nomaksāt NĪN, dzīvo no 
pensijas līdz pensijai,  nezinot, 
kā savilkt galus kopā. Nepamato-
ti iztērētie līdzekļi  G. Truksnim 
būtu jāatgriež pašvaldības kasē, 
kā arī pievienojami kā kampaņas 
tēriņi tai politiskajai partijai, ku-
ras sarakstā viņš startēs pašvaldī-
bu vēlēšanās.”

Savukārt KNAB pārstāvis 
Andris Vitenburgs laikrakstam 
“Diena” 2013. gada 6. februārī 
teica, ka katru vēlēšanu kampa-
ņas gadījumu vērtē atsevišķi, bet 
ir iespējams, ka izdevumus par šo 
reklāmu var pieskaitīt tās partijas 
kampaņai, no kuras startēs Truks-
nis. 

jūrmalā – neskaidrās finansesstop

Jelgavnieks, Jelgavā dzimušais un augušais Zaļo un 
Zemnieku savienības (ZZS) kandidāts pašvaldību 
vēlēšanās Gatis Truksnis, plēstin plēšas par varu 
Jūrmalā. Spriežot pēc tā, kā augusi Trukšņa turība, 
darbojoties Jūrmalas pilsētas domē, šāda varaskāre 
ir saprotama. 

Ilgus gadus Gatis Truksnis 
kopā ar ģimeni mitinājies Jelgavā, 
dzīvoklī, kas oficiāli pieder viņa 
sievai Lolitai Truksnei. Pērn Truks-
nis pēkšņi kļuvis par Jūrmalas ze-
mes īpašnieku – Valsts ieņēmu-
mu dienesta publiski pieejamajā 
amatpersonas deklarācijā Truksnis 
ir norādījis, ka 2012. gadā par 99 
800 eiro iegādājies zemi Jūrmalā – 
Puķu ielā 71. Deklarācijā gan nav 
norādīts, ka, lai veiktu šo darījumu, 
Truksnis būtu ņēmis kredītu. Vai 
tiešām tik iespaidīgu naudas sum-
mu izdevies nopelnīt, strādājot Jūr-
malas domē? Izrādās, jā!

Ja izpēta amatpersonas dekla-

rācijas, tad var noskaidrot: 2004. 
gadā Truksnim piederēja ar sievu 
kopīpašumā dzīvoklis Jelgavā, 
1989. gada izlaiduma Ford Scor-
pio un skaidras naudas uzkrājumi 
10 000 latu apmērā. Turklāt pa-
rādsaistības sasniedza 5000 latu. 
2011. gadā Trukšņa materiālais 
stāvoklis bija krietni uzlabojies. 
Mazliet lepnāks auto – 2005. 
gada izlaiduma Kia Sportage, 
mājās noglabāti skaidras naudas 
uzkrājumi 1500 latu un 1000 eiro 
apmērā, savukārt bankās noguldī-
ti 33 564,21 lats, 135 614,96 eiro. 
Legālie ienākumi Truksnim togad 
bijuši vien 572 lati, ko saņēmis 

no Valsts kases, 18 543,79 lati kā 
alga Jūrmalas domē un 1639,61 
lats kā procenti no noguldīju-

miem bankās. Turklāt arī nekādu 
kredītsaistību Truksnim nav bijis.

2012. gadā Trukšņa uzkrājumi 

gan samazinājās – par 67 tūksto-
šiem latu, kas arī būtu izskaidro-
jams ar to, ka viņš beidzot kļuvis 
par Jūrmalas zemes īpašnieku.

Par Trukšņa pieaugošo turību 
liecina fakts, cik ļoti viegli un ātri 
viņš pieņēma lēmumu no savas 
algas kompensēt izdevumus par 
skandalozo amata ķēdi. Kā raksta 
“Delfi”, 2012. gada 8. jūnijā, sajū-
tot sabiedrības nepārprotamo no-
sodījumu, Truksnis uzrakstīja paš-
valdības grāmatvedei rezolūciju, 
kurā lūdzis katru mēnesi no viņa 
algas ieturēt 500 latus līdz brīdim, 
kad kopējā summa nosegs zeltītās 
amata ķēdes izmaksas. 500 lati 
mēnesī – tā taču ir prāva summa, 
kas lielāka nekā vairumam jūr-
malnieku mēnešalga. Ir jābūt ļoti 
turīgam, lai no šādas summas tik 
viegli atteiktos, turklāt apstākļos, 
kad bija iespējami citi risinājumi, 
vēl jo vairāk, ja arī šis “dāvinā-
jums” neko neatrisināja. 

Pierakstot un apķēpājot stendus, daudzi jūrmalnieki pauž nepatiku 
gan pret pārmērīgo reklāmas daudzumu, gan arī tās saturu

Bijušā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa seja 
pirms vēlēšanām redzama it visur pilsētā – reklāmas stendi izvietoti 
gan uz ielām, gan mežmalās, gan uz autobusu pēcpusēm. Šīs 
vērienīgās reklāmas kampaņas reālās izmaksas un finansējuma avoti 
vēl joprojām nav skaidri. Truksnis pats nav bildis ne vārda par to, cik 
izmaksā viņa reklāmas kampaņa un kurš to finansē. Bet cilvēkus tas 
interesē, un pilsētā cilvēki par to runā. 

kas fiNaNsē trukšņa 
vērieNīgo reklāMas kaMpaņu?

truksNis jūrMalā kļuvis turīgs

“Zaļajam” G. Truksnim, ja vien izlems celt māju savā jaunajā zemes 
īpašumā, nāksies rīkoties pavisam nezaļi – izcirst daudzus kokus

cirtīs 
priedes?



jūrmalā – reklāmās melo stop

visas doMes paveikto 
pieraksta tikai sev

Truksnis savā priekšvēlēša-
nu kampaņā ir piesavinājies visu 
Jūrmalas domes deputātu kopā 
paveikto darbu. Par to 21. marta 
sižetā teikts arī LTV raidījumā 
“Panorāma”: “Deputāti uzskata, 
ka Truksnis citu deputātu vir-
zītas un visu kopā apstiprinātas 
iniciatīvas publiski piedēvējis 
sev vienam.” Tajā pašā raidīju-
mā savu viedokli pauda toreiz 
vēl deputāts, bet tagad Jūrmalas 
domes priekšsēdētājs Juris Visoc-
kis: “Mūsu mērs Gatis Truksnis ir 
pārkāpis visus ētikas un morāles 
principus. Viņš vienīgais! Kā 
viņš saka, visi pārējie greizsir-
dīgi! Varbūt arī tā... Bet, ja mēs 
esam 15 domnieki, tad mēs esam 
15 domnieki!”

Savukārt deputāts Māris Dze-
nītis 2. aprīlī – jau pēc Trukšņa 
gāšanas – laikrakstam “Diena” 
pauda: “Atbrīvotais Jūrmalas 
domes priekšsēdētājs rīkojās tā, 
it kā būtu vienpersoniski izlēmis 
vai atrisinājis kādu pilsētā ak-
tuālo jautājumu. Nē, taču! Par to 
visu taču lēma domē, kurā ievē-
lēti 15 deputāti, un priekšsēdētājs 
ir tikai viens no viņiem. Nav pie-
ļaujams, ka kāds pāris mēnešus 
pirms vēlēšanām izmanto savu 
administratīvo resursu, lai pie-
savinātos citu paveikto, tādējādi 
pārējos apzogot.”

NīN atlaide – 
jūrMalNieku 
MaldiNāšaNa

Pērn rudenī Jūrmalas dome 
nolēma piemērot 70% NĪN at-
vieglojumu tiem iedzīvotājiem, 
kuri līdz 2012. gada 31. decem-
brim būs deklarējuši savu dzīves-
vietu Jūrmalā.

“Patiesībā nekāda atlaide nav 
notikusi. Valsts devusi tiesības 
pašvaldībām regulēt nodokli – no 
0,2% līdz 1,5%, bet neapsaimnie-
kotajām zemēm – pat 3%. Šogad 
dome piemēroja 0,46%, lai gan 
varēja piemērot 0,2%. Man, pie-
mēram, nekāda atlaide neiznāca, 
un tā bija kādiem 30%, vēl tikpat 

lielam iedzīvotāju skaitam no-
doklis tiešām samazinājās, bet 
vēl trešajiem – pat palielinājās. 
Bet, ja to visu pateiktu, nebūtu 
taču ko avīzēs rakstīt un uz pla-
kātiem ko zīmēt,” laikrakstam 
“Neatkarīgā Rīta Avīze” 2013. 
gada 21. maijā pauda pašreizējais 
Jūrmalas domes priekšsēdētājs 
Juris Visockis.

Kompromat.lv ir izpētījis, ka 
laikā, kopš Truksnis darbojies 
Jūrmalas domes koalīcijā un pēc 
tam bijis mērs, nodoklis izaudzis 
par 400%. “Ņemam kā piemēru 
vienkāršu divistabu dzīvokli Jūr-
malā ar platību 40 kvadrātmetru 
un skatāmies, kāda ir bijusi no-
dokļa dinamika: 2008. gads – 
5,89 lati, 2009. gads – 7,36 lati, 
2010. gads – 22,27 lati, 2011. 
gads – 37,65 lati, 2012. gads – 
39,12 lati, 2013. gads – 31,99 lati. 
Tādējādi, ja salīdzina ar 2008. 
gadu, kad Truksnis vēl nebija de-
putāts, nodoklis ir pieaudzis vai-
rāk nekā piecas reizes. Un tas jau 
ar atlaidi. Bez atlaides 2013. gadā 
likme būtu nevis 31,99 lati, bet 
42,17 lati. Jūrmalnieku apmuļķo-
šanas noslēpums ir vienkāršs: no 
sākuma paaugstināt cenu no 5,89 
latiem līdz 42,17 latiem, un tad 
piešķirt atlaidi,” 2013. gada 19. 
maijā rakstīja kompromat.lv.

diskriMiNē eiropas 
savieNības pilsoņus

Nodokļu atlaide pienākas 
tiem, kuriem dzīvesvieta dekla-
rēta Jūrmalā, tātad arī daudziem 
Krievijas pilsoņiem. Bet Eiropas 
Savienības pilsoņiem, kuriem ir 
īpašumi Jūrmalā, bet dzīvesvie-
ta, piemēram, deklarēta Berlīnē, 
Londonā vai kur citur, nācās iz-
tikt bez šādas nodokļu atlaides.

Nodokļu atlaide ļāva sama-
zināt maksājumus arī nekustamā 
tirgus spekulantiem, kas sapirkuši 
ne vienu vien īpašumu kūrortpil-
sētā, taču deklarējušies, protams, 
tikai vienā mājvietā. Atlaide pie-
nācās  par visiem īpašumiem. 

Truksnis pērnruden pauda, ka 
jaunā atlaižu sistēma būs stimuls 
līdz gada beigām deklarēt dzīves-
vietu Jūrmalā arī tiem, kuri ie-
priekš dažādu apsvērumu dēļ bija 

deklarējušies citur. “Tādējādi ie-
ņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa, kas ir galvenā pilsētas 
budžeta sastāvdaļa, palielināsies, 
kompensējot budžetā neiekasē-
to nekustamā īpašuma nodokli,” 
“Dienas biznesam” 2012. gada 
11. oktobrī teica Truksnis. Tomēr 
šī prognoze nepiepildījās. Jūrma-
lā patiešām palielinājās oficiāli 
deklarēto iedzīvotāju skaits, taču 
ne tik daudz, lai segtu NĪN iztrū-
kumu. Proti, NĪN atvieglojumu 
sakarā tika lēsts, ka pašvaldības 
zaudējumi varētu būt ap 800 tūk-
stošiem latu. Bet budžeta pieau-
gums līdz 1. maijam bija tikai ap-
tuveni 115 tūkstoši. Pēc Trukšņa 
aprēķiniem, lai kompensētu NĪN 
atlaides zaudējumus, gada pir-
majos četros mēnešos budžetā 
bija papildus jāienāk vismaz 265 
tūkstošiem latu. Prognoze pie-
pildījusies tikai par 43%, un tas 
ir krietni par maz. Patiesībā si-
tuācija ir vēl bēdīgāka – pie 70% 
atlaides tiešajiem izdevumiem 
būtu vēl jāpieskaita maksājums 
izlīdzināšanas fondā, kas veido 
apmēram pusi no Trukšņa plāno-
tā. Tātad realitātē budžeta robs ir 
vismaz 1 200 000 latu. Tīri mate-
mātiski rēķinot starpību, Trukšņa 
priekšvēlēšanu sauklis par NĪN 
atlaidi reāli iecirtīs budžetā robu 
par 855 tūkstošiem latu. 

brīvpusdieNas vēl 
tikai plāNā

Brīvpusdienas Jūrmalas sko-
lēniem līdz 9. klasei – tā vēsta 
Trukšņa priekšvēlēšanu plakāti. 
Taču realitāte pagaidām ir atšķirī-
ga – siltu ēdienu par brīvu saņem 
visi Jūrmalas vispārizglītojošo 
skolu skolēni līdz 6. klasei. Vecā-
ko klašu skolēni godīgi notriec ve-
cāku doto pusdienu naudu čipšos 
un limonādēs. Vismaz tā ir šobrīd.

Jūrmalas pilsētas dome jau 
ar J. Visocki priekšgalā 18. aprīlī 
pieņēma lēmumu par brīvpus-
dienām visiem skolēniem līdz 9. 
klasei. Brīvpusdienas saņem arī 
5–6 gadus vecie pirmsskolnieki. 
Pirmsskolnieku un 1.–6. klašu 
audzēkņu ēdināšanai pašvaldība 
šā gada budžetā paredzējusi 472 
tūkstošus latu. Brīvpusdienu pie-

šķiršanai no 2013. gada 1. sep-
tembra arī 7.–9. klašu skolēniem 
budžetā papildus būs nepiecieša-
mi vēl 70 tūkstoši latu (Jurmala.
lv, 2013. gada 22. aprīlis).

sabiedriskā 
traNsporta 
izMaNtošaNa 
jāpārdoMā

Pērnā gada 1. septembrī stājās 
spēkā Jūrmalas domes saistošie 
noteikumi, kas paredz, ka Jūrma-
lā deklarējušies pensionāri, kā arī 
visi kūrortpilsētā esošie izglītības 
iestāžu izglītojamie līdz 24 gadu 
vecumam, uzrādot derīgu aplie-
cību, var braukt Jūrmalas sabied-
riskajā transportā bez maksas. 
Šos noteikumus pieņēma Jūrma-
las dome, nevis Truksnis vienper-
soniski.

Stājoties spēkā jaunajai kār-
tībai, radās tīri sadzīviskas prob-
lēmas. No rītiem uz darbu ar sa-
biedrisko transportu vairs brīvi 
nevarēja aizbraukt vienīgie cil-
vēki, kas maksā par sabiedrisko 
transportu – strādājošie, jo auto-
busi bija pārpildīti.

Daudzās valstīs, daudzās pa-
saules pilsētās ir līdzīgas atlaižu 
sistēmas, bet regulētas. Piemē-
ram, tās paredz, ka 100% brauk-
šanas maksas atlaide ir spēkā 
noteiktās dienas stundās, tādējādi 
dodot iespēju strādājošajiem bez 
problēmām nokļūt darbā un no 
darba mājās. Arī skolēnu atlaides 
tiek piemērotas atbilstoši mācību 

laikam skolās. Savukārt senioru 
atlaides ir spēkā dienas laikā un 
vakaros, kad lielākā daļa strādājo-
šo ir darbā vai atpūšas pēc darba. 

statistika 
trukšņa gauMē

61% jūrmalnieku ir par Truks-
ni – šis apgalvojums, ko redz pat 
uzlīmētu uz autobusu pēcpuses, 
nudien pārsteidz. “Truksnis žur-
nālistiem sacīja, ka saskaņā ar 
tirgus un sabiedriskās domas pē-
tījumu centra SKDS veikto pētī-
jumu, viņa palikšanu amatā pēc 
1. jūnija atbalstot 62% jūrmalnie-
ku,” 2013. gada 20. martā rakstīja 
portāls “Delfi”. Reklāmas plakā-
tos gan 62 procentu vietā parādī-
jās tikai 61 procents.

Mūsu rīcībā ir SKDS veiktā 
Jūrmalas iedzīvotāju aptauja par 
attieksmi pret pilsētas domes dar-
bu. Pie atbildēm uz kādu no jau-
tājumiem tur patiešām atrodams 
jau minētais cipars 62%. Tur gan 
Trukšņa vārds nav minēts, jo so-
ciologu uzdotais jautājums skan 
šādi: “Cik lielā mērā Jūs interesē 
Jūrmalas pašvaldības darbība?” 
Uz šo vispārīgo jautājumu 62,3% 
ir atbildējuši, ka interesē, 36,4% 
– ka neinteresē, bet 1,3% nebija 
atbildējuši. Un šos 62,3% Truks-
nis uzskata kā atbalstu sev? Vēl 
jo vairāk dīvaini ir tas, ka šajā 
pašā aptaujā, izvaicāti par Jūr-
malas domes darbības vērtējumu, 
55% respondentu to novērtēja ne-
gatīvi (43,8% – drīzāk negatīvi, 
bet 11,6% – ļoti negatīvi).

trukšņa reklāMas – 
lielība uN Meli

Bijušais Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis savos 
priekšvēlēšanu plakātos jūrmalniekiem cenšas iestāstīt, ka visu labo pilsētā 
izdarījis viņš viens pats. Aizmirstot, ka lēmumus par atlaidēm nekustamā 
īpašuma nodoklim (NĪN), bezmaksas transportam un citiem labumiem lēmuši 
visi domes deputāti. Turklāt par brīvpusdienām visiem skolēniem līdz 9. klasei 
lēmums tika pieņemts jau laikā, kad domes priekšsēdētājs bija Juris Visockis. 
Turklāt daudzi no šiem lēmumiem, kurus Truksnis reklamē kā savus labos darbus, 
patiesībā ir bijuši nepārdomāti.

Trukšņa vērienīgās reklāmas kampaņas reālās izmaksas un 
finansējuma avoti vēl joprojām nav skaidri. Cik izmaksā šī reklāmas 
kampaņa un kurš to finansē?
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Ne viens vien bijušais Jūrmalas domes priekšsēdētājs 
ir ticis apsūdzēts noziegumos, daži pat izbaudījuši 
cietuma nāras. Cietuma ēna gulst arī pār eksmēru 
Raimondu Munkevicu. Viņš ir apsūdzēts kukuļošanā, 
turēts aizdomās par piesavināšanos lielā apmērā. Par 
šīm lietām gan nav ne vārda priekšvēlēšanu reklāmas 
stendos, kuri Jūrmalā redzami teju vai uz katra stūra. 
Tur gan tikai Munkevica labo darbu slavinājumi.

Žurnāls “Ir” 2013. gada 9. feb-
ruārī atgādina, ka 2010. gada 18. 
maijā Raimonds Munkevics un 
kādreizējais uzņēmuma “Jūrma-
las ātrā palīdzība” valdes loceklis 
Normunds Pīrants tika aizturēti par 
5000 latu kukuļa došanu, lai nodro-
šinātu toreizējam Jūrmalas pilsētas 
domes priekšsēdētājam labvēlīgu 
rezultātu gaidāmajā neuzticības 
balsojumā. Kukulis ticis piedāvāts 
partijas “Jaunais laiks” deputātei 

Ivetai Blauai. Divas dienas vēlāk 
abi aizturētie tika apcietināti, Mun-
kevics no domes priekšsēdētāja 
amata gāzts, bet viņa vietā ievēlēts 
Romualds Ražuks.

Gan Pīrants, gan Munkevics 
jau toreiz ar advokātu starpniecī-
bu darīja zināmu aģentūrai LETA, 
ka inkriminētos noziegumus viņi 
neatzīst, proti, nekādus kukuļus 
nevienam neesot ne devuši, ne 
piedāvājuši. Drīz pēc apsūdzību 

uzrādīšanas krimināllieta tika no-
dota Jūrmalas pilsētas tiesai. 2010. 
gada augusta sākumā tiesa pret 50 
000 latu drošības naudu atbrīvoja 
Munkevicu no apcietinājuma, bet 
Pīrants pret 40 000 latu drošības 
naudu tika izlaists brīvībā tā paša 
gada septembra vidū.

Tiesvedība turpinās, un nav 
skaidrs, kad tiesa varētu nonākt 
līdz spriedumam. TV3 raidījums 
“Nekā personīga” minējuši Mun-
kevica un Pīranta lietu kā piemēru 
tam, cik ļoti Latvijā mēdz ieilgt 
tiesvedības. Savukārt tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns (VL-TB/
LNNK) informējis, ka tiek plānoti 
grozījumi likumā, lai liktu tiesām 
uzņemties lielāku atbildību par 
lietu iztiesāšanas termiņiem.

Ieilgusī tiesvedība gan netrau-
cē Munkevicam atkal balotēties 
gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. 

Lai gan atdot par viņu balsi īstas 
jēgas nav – pat ja Munkevicu ie-
balsos domē, viņu var atstādināt 
no deputāta pienākumu pildīšanas 
uz laiku, kamēr ilgst tiesvedība. 
“Kriminālvajāšanai nodotu depu-
tātu pilnvaras rosinās ierobežot 
tikai pēc ģenerālprokurora vai 
tiesneša apstiprinātas informācijas 
pašvaldībai, ka pret deputātu sākta 
kriminālvajāšana, paredz vairāku 
Saeimas deputātu iesniegtie gro-
zījumi Republikas pilsētas domes 
un novada domes deputāta statu-
sa likumā,” 2013. gada 23. maijā 
raksta portāls “Delfi”.

Interesanti, ka skaļā tiesve-
dība par kukuļdošanu nebūt nav 
vienīgā Munkevica saķeršanās ar 
likumu. 2009. gada 17. augustā 
“Delfi” rakstīja, ka 2006. gadā pēc 
SIA “Jūrmalas namsaimnieks” 
iesnieguma tika uzsākts krimināl-

process par toreizējā šī monopol-
uzņēmuma valdes priekšsēdētāja 
R. Munkevica nelikumīgām dar-
bībām, iepērkot atkaļķošanas ie-
kārtas “Precon-17”. Atgādinām, 
ka Mukevics bija SIA “Jūrmalas 
namsaimnieks” valdes priekšsē-
dētājs no 2004. līdz 2006. gadam, 
kad no šī amata tika atstādināts ar 
toreizējās domes priekšsēdētājas 
Ineses Aizstrautas rīkojumu.

2009. gadā Munkevics likum-
sargu uzmanības lokā bija nonācis 
arī, kad Valsts policijas Rīgas re-
ģiona pārvalde apstiprināja, ka viņš 
tiek turēts aizdomās par piesavinā-
šanos lielā apmērā un esot ierosi-
nāts kriminālprocess pēc Krimi-
nāllikuma 179. panta 3. daļas. Pret 
Munkevicu tika uzsākts process arī 
par viņa iespējamām nelikumīgām 
darbībām, novedot SIA “Dubultu 
šķelda” līdz bankrotam.

MuNkevics – pagaidāM NeNotiesāts

Ticis pie izglītības sistēmas reformēšanas, deputāts 
Ančāns īsi pirms 2009./2010. mācību gada 
uzsākšanas nāca klajā ar paziņojumu, ka optimizēs 
mazās skolas, tās “integrējot” lielajās. Pamatojums – 
valstī finansiālais stāvoklis ir kritisks, tādēļ jāveic 
reformas arī Jūrmalā. 

skolu uN pedegodu 
optiMizētājs

“Kad līdz mācību gada sā-
kumam palikušas skaitītas die-
nas, Ančāns paziņojis mazajām 
skolām, ka tās optimizēs. Proti, 
Jūrmalas Alternatīvo skolu, kurā 
mācās ne tikai jūrmalnieki, bet 
arī rīdzinieki, Vaivaru pamatsko-
lu, kas ir vienīgā skola Jūrmalā, 
kur vienkopus mācās gan parastie 
bērni, gan bērni ar īpašām vaja-
dzībām, kā arī sākumskolu “Ābe-
līte” un sākumskolu “Taurenītis”. 
Protestējot pret šo sasteigto “op-
timizāciju”, kas teorētiski paredz 
bērnu “integrēšanu” citās skolās, 
bet praktiski skolu likvidāciju, 
pedagogi, skolēni un vienkāršie 
jūrmalnieki, kuriem jau paspējis 
apnikt tautas kalpu “bezpriģels”, 
šodien pie domes pulcējās pro-
testa piketā,” – tā 2009. gada 13. 
augustā rakstīja portāls “baltic-
ireland.ie”.

““Ančān, rokas nost no mana 
bērna!”, “Galīgais Ančāns...” šā-
das uzlīmes rotā nu jau daudzus 
auto Jūrmalā. Šādi un citi sauk-
ļi kļuvuši populāri pēc tam, kad 
Jūrmalas dome Ančāna kā mēra 

vietnieka izglītības jautājumos 
vadībā sākusi skolu reformu, 
cenšoties realizēt vairākus absur-
dus lēmumus skolu apvienošanā 
un pārvietošanā,” 2009. gada 30. 
septembrī rakstīja “Dienas biz-
ness”. Ančāns bija apvainojies, 
ka cilvēkus saniknojušas viņa 
reformas, un viņš vērsās Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Jūrmalas iecirkņa kriminālpo-
licijā ar iesniegumu noskaidrot 
un saukt pie kriminālatbildības 
personas, kas Jūrmalas pilsētā iz-
platījušas uzlīmes, kuras aizskar 
viņu gan kā domes deputātu, gan 
kā cilvēku, kurš pilda savus pil-
soņa pienākumus. 

Skolas izdevās saglābt. Ančā-
na reformas gan ar to nebeidzās: 
daudzus pedagogus atlaida no 
darba. Turklāt nepamatoti. Peda-
gogi sūdzēja Jūrmalas domi tiesā 
par nepamatotu atlaišanu, tika 
paņemti atpakaļ darbā un saņēma 
arī kompensācijas. 

Savārījis putru, Ančāns no iz-
glītības komitejas priekšsēdētāja 
amata atkāpās, aizbildinoties ar 
slodzes un darba apjoma pieau-
gumu, nevis nekompetenci izglī-
tības jautājumos. Viņa vietā šajā 

amatā stājās pedagoģe, Jūrmalas 
domes deputāte Iveta Blaua.

kaitNiecība 
arī ĶeMeros

Ančānam putrošanās padodas 
ne tikai izglītības jomā. Ančāns 
putrojas arī sanatorijas “Ķemeri” 
sakarā. Deputāts vairākkārt lūdzis 
“veikt attiecīgas darbības, lai pār-
trauktu nozieguma turpināšanu 
saistībā ar Ķemeru sanatoriju”. 
Taču iesniegumi bijuši bez jauniem 

pierādījumiem par iespējamo neli-
kumīgo rīcību, tādēļ arī tiesībsargi 
uz Ančāna iesniegumiem vairs 
neraugās nopietni un, iespējams, 
palaiž garām reālus pierādījumus, 
kurus iesniegtu citas personas.

Šā gada martā Ančāns vēr-
sās ar iesniegumu Saeimā, lūdzot 
deputātus izmantot savas tiesības 
un veikt darbības, lai pārtrauk-
tu valsts nozieguma turpināšanu 
saistībā ar Ķemeru sanatoriju. 
“Tāpat viņš lūdz parlamentārie-
šus vērsties valdībā un lūgt otr-
reiz skatīt jautājumu par Ķemeru 
sanatorijas pārņemšanu valsts 
īpašumā, līdz ar to atcelt paredzē-
to izsoli un vērsties prokuratūrā, 
lai sauktu pie atbildības vainīgās 
amatpersonas,” 2013. gada 18. 
mar tā rakstīja LETA. Aģentūra arī 
atgādināja, ka Ančāns jau janvārī 
vērsies Ģenerālprokuratūrā, taču 
tā nolēma nesākt izmeklēšanu par 
valstij nodarītiem zaudējumiem 
saistībā ar sanatoriju “Ķemeri”.

Rūpes par sanatoriju “Ķeme-
ri” nav peļamas, taču kā argu-
mentus Ančāns izmanto vecus 
faktus, kas jau ne reizi vien skatīti 
atbildīgās institūcijās un apzelēti 
plašsaziņas līdzekļos. Tas drīzāk 
novedis pie tā, ka uz šo jautājumu 
neviens nopietni nav raudzījies. 
Kā tajā pasakā par vilku aitās. 

“Ģenerālprokuratūra norādī-
ja, ka deputāts ar iesniegumu par 
iespējamu nelikumīgu sanatorijas 
privatizāciju vērsies jau 1999. 
gadā. Toreiz prokuratūrā veikta 
pārbaude un Ančānam ir sniegta 
izskaidrojoša atbilde. Neskatoties 
uz to, prokuratūra arī vēlāk, iz-
skatot citu personu iesniegumus, 
ir vairākkārtīgi vērtējusi sanatori-
jas privatizāciju. Prokuratūra arī 
norādīja, ka Ančāna pērnā gada 
nogalē nosūtītais iesniegums ne-
satur nekādus jaunus pierādīju-
mus par iespējamu noziedzīgu rī-
cību, veicot privatizāciju,” 2013. 
gada 18. martā rakstīja LETA.

stop

jūrMalas izglītības 
“reforMators”
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sadarbības līguMs 
– privatizācijas 
priekšNoteikuMs

Ķemeru sanatorija ir valsts 
nozīmes kultūras piemineklis. 
Par šā objekta privatizāciju Lat-
vijas Privatizācijas aģentūra 
1998. gadā noslēdza līgumu ar 
“Ominasis Latvia”, kas ir meitas 
uzņēmums kompānijai “Omina-
sis Italia”, kura savukārt pieder 
arābu šeiham Omaram Saleham 
al Hamdi. Privatizācijas no-
teikumi paredzēja: lai objekts 
nonāktu “Ominasis” īpašumā, 
līdz 2007. gadam privatizētājam 
ēkas atjaunošanā jāiegulda 10 
miljoni latu, kā arī jānoslēdz sa-
darbības līgums ar pašvaldību. 
Turklāt sanatorijas privatizācijas 
noteikumi, kas pieņemti 1995. 
gadā, paredzēja, ka desmit gadus 
pēc “Ķemeru” ēkas nodošanas 
ekspluatācijā jāsaglabā objekta 
darbības profils – kūrorta ārst-
nieciski profilaktiskā darbība, 
rehabilitācija, medicīniskie un 
atpūtas pakalpojumi.

Iespējams, ka privatizāci-
jas līgumā minētos 10 miljonus 
latu “Ominasis Latvia” arī bija 

ieguldījusi, jo, laikam ejot, re-
montdarbi brīžam notika, brīžam 
stāvēja uz vietas. Taču ilgi gaidī-
tais brīnums vēl nebija noticis – 
apmeklētājiem dziednīcas durvis 
netika atvērtas. Sanatorija nebija 
pārtapusi nedz par “Kempins-
ki” viesnīcu, kā to bija plānojuši 
privatizētāji, nedz arī par dzied-
niecības iestādi, kā tam būtu jā-
būt atbilstoši privatizācijas no-
teikumiem. Tāpēc līdz pat 2010. 
gadam Jūrmalas dome nekādus 
sadarbības līgumus ar “Ominasis 
Latvia” neparakstīja, tādējādi ne-
ļaujot pabeigt strīdīgo un nesek-
mīgo privatizācijas procesu un 
vienlaikus saglabājot kontroli pār 
“Ķemeros” notiekošo.

vieNpersoNiski izleMj 
ĶeMeru likteNi

2010. gada 1. septembrī Ro-
mualds Ražuks Jūrmalas pilsētas 
domes vārdā noslēdza sadarbības 
līgumu ar “Ominasis Latvia”, kā 
to prasīja objekta privatizācijas 
noteikumi, tā pieliekot punktu 
sanatorijas privatizācijas proce-
sam. Šāds līgums tika noslēgts, 
neraugoties uz acīmredzamo ob-

jekta negatavību tobrīd ar kādu 
uzsākt sadarbību. Turklāt Ražuks 
minēto līgumu parakstīja vien-
personiski, bez saskaņojuma ar 
pārējiem domes deputātiem.

ĶeMeru dēļ 
zaudē aMatu

Īsi pēc šā sadarbības līguma 
noslēgšanas Ražuks bija spiests 
atstāt Jūrmalas domes priekšsē-
dētāja amatu, un amata atstāšanā 
liela loma piekrita arī nu jau skan-
dalozajam sadarbības līgumam 
ar “Ominasis Latvia”. Tobrīd 
deputātus satrauca gan sadarbī-
bas līguma saturs, gan arī veids, 
kādā, ignorējot domes deputātus 
un intereses, vienpersoniski ir rī-
kojies Ražuks. Pēc atstādināšanas 
no amata Ražuks kādu brīdi vēl 
bija Jūrmalas domes deputāts, bet 
2011. gada rudenī tika ievēlēts LR 
Saeimā no Zatlera reformu parti-
jas saraksta Vidzemē. LR Saeimā 
Ražuks sākotnēji vadīja Ārlietu 
komisiju, bet, nesaņēmis pielaidi 
valsts noslēpumiem, bija spiests 
šo amatu atstāt. 2011. gada noga-
lē viņš tika ievēlēts par Saeimas 
Pieprasījumu komisijas vadītāju.

NekauNība! ražuks 
vērtē pats sevi?

Valsts drošības interešu pār-
raugi neļāva Ražukam lemt par 
Latvijas ārpolitikas interesēm, 
tomēr jaunajā amatā viņam 2012. 
gada rudenī radās iespēja meklēt 
un publiski sodīt vainīgo “Ķeme-
ru” novešanā līdz šā brīža stāvok-
lim.

“Vai tas nav absurdi un gana 
neētiski, ka Ražuks, kurš kā bi-
jušais Jūrmalas mērs ir tieši vai-
nojams tajā, kas tagad notiek 
Ķemeros, tagad ir uzņemies būt 
par galveno Ķemeros notiekošā 
vērtētāju un pat izmeklētāju?” – 
iesniegumā LR Saeimas priekš-
sēdētājai vaicāja Jūrmalas domes 
deputāts Māris Dzenītis. “2010. 
gada 1. septembrī, kad Ražuks 
vēl bija Jūrmalas domes priekš-
sēdētājs, tikai viņam zināmu ie-
meslu dēļ viņš vienpersoniski, 
nesaskaņojot to ar pārējiem depu-
tātiem, parakstīja dīvaino līgumu, 
kurš formāli kalpoja par iemeslu, 
lai tiktu pabeigta Ķemeru sanato-
rijas privatizācija,” iesniegumā 
atgādina Dzenītis un norāda: “Ja 
nebūtu bijusi šī Ražuka patvaļa, 

kuras dēļ, atgādinu, viņš savulaik 
zaudēja savu amatu, tad Ķeme-
ru sanatorija nebūtu kļuvusi par 
apšaubāmu investoru privātīpa-
šumu, kā tas ir tagad, savukārt 
Jūrmalas domei būtu saglabātas 
rīcības un kontroles iespējas.”

saeiMā attopas – 
ražuku atstādiNa

2013. gada 18. aprīlī LR Saei-
mā tika izveidota “Parlamentārās 
izmeklēšanas komisija par Ķe-
meru sanatorijas pārvaldīšanas 
juridisko un faktisko situāciju, iz-
vērtēt Ķemeru sanatorijas privati-
zācijas tiesiskumu, privatizācijas 
līguma izpildi, kā arī izvērtēt si-
tuāciju saistībā ar SIA “Ominasis 
Latvia” .. maksātnespēju”. Parla-
mentārās izmeklēšanas komisiju 
vada pie frakcijām nepiederošais 
deputāts Dāvis Stalts. Sākotnēji 
Ražuks pieteicās un tika apstipri-
nāts šajā komisijā, taču novēloti 
arī pārējiem Saeimas deputātiem 
saskatot interešu konfliktu, 9. 
maijā Ražuks no šīs komisijas 
tika atsaukts un viņa vietā apstip-
rināts Kārlis Eņģelis no Reformu 
partijas.

ražuka dēļ Nevar glābt 
saNatoriju “ĶeMeri”

Romualds Ražuks ieies vēsturē kā tas Jūrmalas domes priekšsēdētājs, kurš ar vieglprātīgu un nesaskaņotu parakstu 
atņēma Jūrmalas domei tiesības ietekmēt sanatorijā “Ķemeri” notiekošo. Vēl jānoskaidro, vai tā bija noziedzīga rīcība vai 
naiva muļķība. Pārsteidzoši, bet kādu brīdi Ražuks, būdams Saeimas deputāts, bija pat kļuvis par galveno vainīgā meklētāju “Ķemeru” 
nolemtībā, nemaz nekautrēdamies par savu iepriekšējo soli, tādējādi šo rīcību var vērtēt kā Latvijas politikā nepieredzētu nekaunību. 

stop



jūrmalā – partiju netīrā politikastop

Pazīstamajam tūrisma speciālistam Armandam 
Muižniekam pašvaldību vēlēšanās bija jāstartē 
Jūrmalā no ZZS saraksta. Tā to bija lēmusi partijas 
nodaļa Jūrmalā, tomēr pa ceļam uz Rīgu partijas 
lēmums tika grozīts, un nu Muižnieka vietā uz 
Jūrmalas domi balotējas Romāns Mežeckis.

Bijušais Jūrmalas domes Tū-
risma nodaļas vadītājs Armands 
Muižnieks mistiskā kārtā tika iz-
svītrots no ZZS kandidātu saraksta 
īsi pirms tā iesniegšanas. Muiž-
nieks uzskata, ka, šādi rīkojoties, 
saraksta līderis Truksnis ir pārkāpis 
ne tikai demokrātiskās tradīcijas, 
bet arī likumu.

“Kārtējā Latvijas Zaļas parti-
jas Jūrmalas nodaļas sanāksmē, 
kurā nodaļa rekomendēja partijas 
valdei uzņemt Truksni mūsu rin-
dās, tika nobalsots veidot kopēju 
sarakstu ar Latvijas Zemnieku 
savienību – kā daudzviet Latvijā. 
Tika nolemts, ka kandidāti tiks 
virzīti vēlēšanu sarakstam ar pie-
bildi, ka vispirms viņus apstipri-
nās Jūrmalas nodaļā. Šajā saraks-
tā bija mans uzvārds. Tomēr tad 
notika negaidīts pavērsiens. Pro-
ti, pēc kāda laika kādā citā sanāk-
smē Truksnis nosauca jau valdē 
apstiprinātus ZZS deputātu kan-
didātus, un viņu vidū pēkšņi divu 
uzvārdu vairs nebija. Zināms, ka 
mans uzvārds tika svītrots no sa-
raksta laikā starp pirmo sanāksmi 
un brīdi, kad Truksnis un nodaļas 
vadītāja nogādāja sarakstu ZZS 
valdē apstiprināšanai. Toties iz-
svītroto uzvārdu vietā bija parā-
dījušies citi, piemēram, Mežec-
kis. Kad es uzzināju, ka saraksts 
ir mainīts un ar šīm izmaiņām 

iesniegts ZZS valdē apstipri-
nāšanai, jau bija par vēlu, vairs 
neko nevarēja saglābt. Tad saņē-
mu partijas uzaicinājumu startēt 
pašvaldību vēlēšanās no Latvijas 
Zaļas partijas saraksta Rīgā, un 
es tam piekritu,” notikumu gaitu 
atstāsta Armands Muižnieks.

Armands Muižnieks uzskata, 
ka šāds pavērsiens noticis tādēļ, 
ka viņš iepriekš bija vietējam 
laikrakstam paudis visai skarbu 
viedokli par realitāti Jūrmalā un 
Jūrmalas pašvaldībā.

“Manā rīcībā nav faktu vai lē-
mumu, kāpēc ceļā no nodaļas uz 
ZZS valdes sanāksmi, kurā tika 
apstiprināti saraksti, saraksts stei-
dzamā veidā tika mainīts un no tā 
pazudis mans un viena cita biedra 
uzvārds. Teikšu godīgi – sākumā 
tas izklausījās pēc pārpratuma, un 
es pat gandrīz tam noticēju, jo ne 
nodaļas vadītājs Jānis Lediņš, ne 
Truksnis nevarēja man paskaid-
rot notikušo,” stāsta Muižnieks, 
nosaukdams Trukšņa rīcību par 
prastu blēdību. 

Muižnieks uzskata, ka savu 
artavu mistifikācijās ar parti-
jas sarakstu devis arī bijušais 
Trukšņa padomnieks Romāns 
Mežeckis – viņš pēkšņi kļuva par 
deputāta kandidātu, lai gan “zem-
nieki” Jūrmalas nodaļā šo jautā-
jumu nav pat skatījuši.

Laikraksts “Diena” 2010. 
gada 20. jūlijā atgādināja, ka savu 
darbību Jūrmalas domē G. Truks-
nis uzsācis 2004. gadā, kļūstot 
par domes izpilddirektoru. Viņu 
darbā pieņēma Juris Hlevic-
kis, toreizējais Jūrmalas domes 
priekšsēdētājs. Truksnis bija pir-

mais domes izpilddirektors, kurš 
nebija jūrmalnieks, – viņš ik die-
nu uz darbu brauca no savas dzī-
vesvietas Jelgavā. Izpilddirektora 
amatā Truksnis sabija līdz 2009. 
gadam, kad nolēma kļūt par de-
putātu. 

2009. gada vēlēšanās Truks-

nis balotējās no LPP/LC, kas 
togad vēlēšanās Jūrmalā star-
tēja kopējā sarakstā ar Latvijas 
Zemnieku savienību un Kristīgi 
demokrātisko savienību. Kad 
Aināra Šlesera vadītā partija tika 
likvidēta, Truksnim nācās meklēt 
citu politisko patvērumu.  

Lai cik pretrunīgi tas izklausī-
tos, taču kā vienu no reālākajiem 
un sev piemērotākajiem varian-
tiem Truksnis uzskatīja pievieno-
šanos varas partijai “Vienotība”. 
Tomēr, kā 2012. gada 4. novem-
brī vēstīja TV3 raidījums “Nekā 
personīga”, “Vienotības” valde, 
pirms uzņemt Truksni savās rin-
dās, izvirzīja viņam virkni nosa-
cījumu. Starp tiem bija arī amatu 
piešķiršana vairākiem Jūrmalas 

domes deputātiem, kuri tobrīd 
atradās opozīcijā. Faktiski tas no-
zīmētu esošas domes koalīcijas 
izjaukšanu.

Vēlāk atklājās, ka nosacījumu 
sarakstā bijuši arī iebildumi pret 
Trukšņa tā brīža padomniekiem 
ar visai sašmucētu reputāciju, ar 
to domājot arī Raimondu Mun-
kevicu. 

“Vienotības” ģenerālsekre-
tārs Artis Kampars laikrakstā 
“Diena” 2012. gada 6. novembrī 
pavēstīja: “Es esmu pārliecināts, 
ka Trukšņa kunga iestāšanās 
“Vienotībā” ir tā kā no Rīgas līdz 
Pekinai. Šobrīd tam vispār nav 
nekāda satura, pamata.”

“Gatis Truksnis vēlējās iestā-
ties “Vienotībā” jau vasarā. Ar 

viņu, protams, notika sarunas.. 
Patlaban mēs redzam, ka šim 
jautājumam ir pielikts punkts un 
Truksnis neiestāsies “Vienotībā”. 
Un tātad Raimonds Munkevics 
varēs turpināt faktiski vadīt Jūr-
malas domi, jo nekādu šķēršļu vi-
ņam vairs nebūs,” partijas “Vie-
notība” priekšsēdētāju Solvitu 
Āboltiņu 2012. gada 8. novembrī 
citē portāls “Delfi”.

2013. gada martā noskaid-
rojās Trukšņa šā brīža politiskā 
izvēle – viņš lūdza sevi uzņemt 
Latvijas Zaļajā partijā. Tūdaļ 
pēc šīs ziņas, par kuru 14. martā 
vēstīja laikraksts “Diena”, sekoja 
nākamie jaunumi – Truksnis star-
tēs gaidāmajās vēlēšanās kā ZZS 
Jūrmalas “lokomotīve”.

No “pirMās partijas” līdz “zaļajieM”

No partijas saraksta 
atsijā pretīruNātājus

Bijušais Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs 
Gatis Truksnis četru gadu laikā paspējis vairākas 
reizes mainīt savu politisko piederību. Kam negadās, 
taču, ja pieslejas spēkiem, kuru programmas būtiski 
atšķiras, tas par konsekvenci neliecina. Atgādinām, 
ka savulaik Jūrmalas domē Truksnis tika ievēlēts no 
LPP/LC, vēlāk mēģināja pieslieties “Vienotībai”, taču 
šajās pašvaldību vēlēšanās startē no Latvijas Zaļās 
partijas apvienotajā ZZS sarakstā.  

piesaviNās svešu aMatu
Zaļo un Zemnieku 
savienības (ZZS) 
deputātu kandidātam 
Gatim Truksnim bija 
nopietnas problēmas, 
lai balotētos Jūrmalas 
pašvaldības vēlēšanās. 
Viņš nav jūrmalnieks un 
pēdējos mēnešus arī 
nestrādā pašvaldībā. Līdz 
ar to bijušajam Jūrmalas 
domes priekšsēdētājam 
nācās “aizņemties” 
amatu, lai atbilstoši 
likuma prasībām varētu 
pieteikt savu kandidatūru 
pašvaldības vēlēšanās.

G. Truksnis Centrālajā vē-
lēšanu komisijā (CVK) ir snie-
dzis par sevi nepatiesas ziņas. 
Norādījis, ka ir Jūrmalas domes 
deputāts un strādā Latvijas Paš-
valdību savienībā, Truksnis kā 
savu darba vietu ir nosaucis arī 
Latvijas Kūrortpilsētu asociā-
ciju, kurā viņš ieņemot valdes 
priekšsēdētāja amatu.

Tomēr Uzņēmumu reģistrā 
pieejamā informācija liecina, ka 
Latvijas Kūrortpilsētu asociācijā 
darbojas deviņas amatpersonas, 
un šajā sarakstā G. Trukšņa vār-
da nav. Latvijas Kūrortpilsētu 
asociācijas valdes priekšsēdētājs 
ir nevis G. Truksnis, bet Jūrma-
las domes deputāts Māris Dzenī-
tis, kurš šajā amatā ir jau kopš 
2010. gada. Portāls “Freecity” 
2013. gada 2. maijā ziņo, ka 
Māris Dzenītis ir vērsies CVK ar 
iesniegumu, lūdzot pārbaudīt G. 

Trukšņa iesniegtās informācijas 
patiesumu un informēt viņu par 
pieņemtajiem lēmumā attiecībā 
uz šo ZZS deputāta kandidātu.

Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu li-
kums nosaka: “Ja par kandidātu 
ir pieteikta persona, kura nav bez 
pārtraukuma vismaz pēdējos 10 
mēnešus pirms kandidātu saraksta 
iesniegšanas dienas reģistrēta dzī-
vesvietā attiecīgās pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, bet ir šajā 
teritorijā nostrādājusi (kā darba 
ņēmējs vai pašnodarbinātais atbil-
stoši likumam “Par valsts sociālo 
apdrošināšanu”) vismaz pēdējos 
četrus mēnešus pirms kandidātu 

saraksta iesniegšanas dienas, kan-
didātu sarakstam jāpievieno arī 
attiecīgi darba devēja vai Valsts 
ieņēmumu dienesta izziņa.”

Lai pildītu šā likuma prasī-
bas, Truksnim, kurš ir jelgav-
nieks un nedzīvo Jūrmalā, nācās 
meklēt amatu, kurā viņš būtu 
nostrādājis laiku, kas atbilst li-
kumā minētajām prasībām. De-
putāta amats tam neder, bet no 
domes priekšsēdētāja krēsla viņš 
jau bija nomests. Tādējādi kāds 
atbilstošs amats CVK iesniedza-
majā informācijā bija jānorāda. 
Visticamāk šā iemesla dēļ arī 
tika uzrādīts darbs Latvijas Kū-
rortpilsētu asociācijā.

Māris Dzenītis (“Reģionu alianse”), kura amatu “aizņēmās” 
Gatis Truksnis, savu nepatiku pauda arī priekšvēlēšanu reklāmās
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Jūrmala gandrīz zaudēja iespēju, ka prestižā 
humora šova “Comedy Club” desmit gadu jubileja 
šogad tiktu svinēta Latvijas lielākajā kūrortpilsētā. 
Pasākuma organizētāji vēlējās noslēgt piecu gadu 
sadarbības līgumu, taču Jūrmalas domes toreizējais 
priekšsēdētājs Gatis Truksnis iecirtās, un tā vietā, lai 
panāktu pēc iespējas stabilāku sadarbību ilgtermiņā, 
līgums tika noslēgts tikai uz gadu, un pasākuma 
nākotne Jūrmalā joprojām ir neskaidra. 

No 30. jūlija līdz 5. augus-
tam Jūrmalā risināsies humora 
festivāls par godu “Comedy 
Club” desmit gadu jubilejai. 
Oficiālie viesi būs sabiedrības 
dāma Perisa Hiltone un Holi-
vudas aktieris Džims Kerijs. Un 

vēl daudzi tūkstoši ietekmīgu 
un uzņēmīgu cilvēku atbrauks 
uz Jūrmalu no Krievijas un ci-
tām NVS valstīm.

Viesi, kas atbrauks uz Jūr-
malu humora festivāla laikā, 
varētu veidot pusi no “Forbes” 

miljonāru saraksta. Taču šis 
pasākums gandrīz aizgāja Jūr-
malai gar degunu, jo toreizējais 
Jūrmalas domes priekšsēdētājs 
Gatis Truksnis atteicās paraks-
tīt ar pasākuma organizatoriem 
ilgtermiņa līgumu – tā 2013. 
gada 12. maijā rakstīja “Mix-
news”. Izrādās, ka “Comedy 
Club” organizētāji bija piedāvā-
juši noslēgt līgumu uz pieciem 
gadiem, lai šis pasākums ik va-
saru notiktu tieši Jūrmalā. Taču 
Truksnis iecirties. Rezultātā 
pilsētai gan ir līgums, taču tikai 
uz vienu gadu, bet nākamajos 
gados atkal valdīs kaislības un 
spekulācijas ap šo tēmu – būt 
vai nebūt pasākumam, kurš uz 

Jūrmalu atvestu krietni daudz 
miljonāru.

Jau pierasts, ka katru gadu ir 
ažiotāža ap to, vai Jūrmalā notiks 
tradicionālais Krievijas šovbiz-
nesa pasākums – jauno izpildītāju 
konkurss “Jaunais vilnis”. Tagad 
nenoteiktības plīvurs pārklājies 
arī “Comedy Club” un vēl citiem 
pasākumiem. 

Festivālu ietekmi uz Jūrmalu 
2012. gada 4. jūlijā pilsētas do-
mes Tūrisma un ārējo sakaru no-
daļas vadītāja Gunta Ušpele ko-
mentēja šādi: “Jūrmala Eiropā, it 
īpaši Austrumeiropā, asociējas ar 
kūrortu, kurā ir fantastisks gaiss, 
pludmale un festivāli,” tādējādi 
apstiprinot, ka šādu pasākumu 

rīkošana palīdz veidot atraktī-
vu Jūrmalas tēlu, jo reklāma par 
pilsētu Krievijas lielākajos TV 
kanālos ir visu gadu un festivāli 
“Dziedošais KiViNs”, “Jūrma-
liņa” un “Jaunais vilnis” padara 
Jūrmalu Austrumeiropā atpazīs-
tamu.

“Konkurss “Jaunais vilnis”, 
“Dziedošais KiViNs” un citi 
krievu valodu saprotošajai au-
ditorijai paredzēti pasākumi no-
drošina pilsētai to pietiekami labi 
situēto cilvēku pieplūdumu, no 
kura savukārt barojas nekustamo 
īpašumu kompānijas, viesnīcas 
un sabiedriskās ēdināšanas uzņē-
mumi,” raksta laikraksts “Diena” 
2013. gada 23. maijā.

NeatNāk pasNiegt 
balvu grupai “per”

Tā jau ir iesakņojusies tradī-
cija, ka īpašo balvu savai simpā-
tijai pasniedz arī Jūrmalas domes 
vadība. Taču pērn notika kaut kas 
negaidīts, par kuru 2012. gada 3. 
augustā rakstīja arī portāls Delfi. 
Lai gan balva bija jau pasūtīta un 
arī izgatavota, tomēr tā pie jūr-
malnieku simpātijas paredzētajā 
laikā tā arī nenonāca. Iemesls 
gaužām prozaisks – Trukšņa 
kungs neieradās uz noslēguma 
koncertu, kurā šī balva bija jāpa-
sniedz, un tas viss daudzmiljonu 
televīzijas auditorijas priekšā. 
Galu galā grupa “PeR” pie sim-
pātiju balvas tika, taču jau pēc 
svinīgā pasākuma.

MaiNa viedokli 
kā kreklus

Interesanti, ka Trukšņa vie-
doklis par “Jaunā viļņa” nozīmi 
ir visai plūstošs. 2011. gada au-
gustā LNT raidījumā “900 se-

kundes” viņš pauda: “Pilsētas 
ieguvums vērtējams, es domāju, 
miljonos.” Nauda gan pilsētas 
kasē ieripojusi netieši. “Ir darba-
vietas, mazāk jāmaksā pabalsti, 
uzņēmēji gūst naudu. Runa ir par 
ekonomisko sildīšanu, ieguvums 
ir liels”. Bet jau nākamajā gadā 
par miljoniem viņš, šķiet, bija 
piemirsis, jo vilcināja līguma 
parakstīšanu ar konkursa organi-
zētājiem, kuri visai nopietni sāka 
apsvērt domu par citas vietas 
meklēšanu “Jaunā viļņa” norisei. 

2012. gada 6. februārī in-
tervijā “Neatkarīgajai Rīta Avī-
zei” Truksnis runā pavisam citā 
tonalitātē nekā pirms pusgada: 
“Dome kompensē viņiem ātrās 
palīdzības izmaksas, auto stāv-
vietu un citus pakalpojumus, 
kopā ap 40 000 latu. Tik un tā or-
ganizatori raud, ka mēs par maz 
nākam viņiem pretim. Viņi grib 
daudz vairāk, nekā jūs spējat ie-
domāties. Visādas iznākšanas no 
jūras, šovi, ielu un pludmales 
bloķēšanas... Ar viņiem runāt ir 
ļoti grūti.” 

jūrMala MuNkevica 
kafejNīcas gūstā

2012. gada 27. februārī laik-
raksts “Dienas bizness” rakstīja, 
ka iemesli, kāpēc “Jaunā viļņa” 
organizatori vairs nevēlas rīkot 
šo festivālu Jūrmalā, lielā mērā 
varētu būt saistīti ar Dzintaru 
koncertzāles VIP zonu un tās 
apsaimniekošanu. “Izskanējušas 
pretenzijas arī par koncertzāles 
kafejnīcu, par tās VIP zonu. “Jau-
nā viļņa” organizatori mani ir 
informējuši, ka bijusi kaut kāda 
sarakste starp viņiem un uzņēmē-
jiem, kas pirms diviem gadiem 
ieguva tiesības strādāt šajā VIP 
zonā piecus gadus,” visai neno-
teikti “precizē” Truksnis, vienlai-
kus atzīstot, ka, iespējams, būtu 
labāk, ja festivāla laikā šī apkal-
pošanas organizācija būtu citāda, 
taču to neesot iespējams mainīt.

Savukārt bijušais Jūrmalas 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Māris Dzenītis 2012. gada 9. feb-
ruāra publikācijā turpat “Dienas 
biznesā” ir daudz tiešāks. At-

saucoties uz sarunu ar konkursa 
organizācijas komitejas priekš-
sēdētāju Aleksandru Šenkmanu, 
viņš norāda, ka galvenais strīds 
starp konkursa “Jaunais vilnis” 
rīkotājiem un Jūrmalas oficiā-
lajām organizācijām ir par to, 
kurš, kā un kāpēc apsaimniekos 
Dzintaru koncertzāles kafejnīcu 
konkursa norises laikā. Un šajā 
strīdā par VIP viesu apkalpošanu 
Dzintaru koncertzālē liela loma ir 
arī bijušā Jūrmalas domes mēra 
Raimonda Munkevica privātajām 
interesēm.

M. Dzenītis norāda, ka dau-
dziem kafejnīcas apsaimnieko-
šana varētu šķist sīkums, tomēr 
tā nav, “jo galvenais interešu ob-
jekts ir nevis pats konkurss un tas, 
kas notiek uz skatuves, bet gan – 
kas notiek ap to, tai skaitā VIP 
viesu apkalpošana”. Jau pirms 
gada konkursa rīkotāji nepārpro-
tami norādīja, ka konkursā vēlas 
nodrošināt paši savu ēdinātāju, 
– atgādināja M. Dzenītis, piebils-
tot, ka VIP sektora apkalpošanā 
apgrozās prāvākās summas un 

viena galdiņa cena mērāma vai-
rākos desmitos tūkstošu.

Tā paša gada janvārī Dzintaru 
koncertzāles kafejnīcas apsaim-
niekotājs esot nosūtījis konkursa 
rīkotājiem vēstuli, kurā paziņoja, 
ka VIP sektors “pienākoties” ēdi-
nātājam, nevis konkursa rīkotā-
jiem, turklāt konkursa rīkotājiem 
būs savi VIP viesi jāsaskaņo ar 
ēdinātāju. Dzenītis uzskata, ka 
“tas konkursa rīkotāju pacietībai 
pielicis punktu”.

Dzenītis publikācijā arī atgā-
dināja, ka “šis ir tas pats ēdinā-
tājs, par kuru jau reiz bijusi “ķi-
dāšana” Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojā, un šinī 
gadījumā “neslēpti parādās arī 
Jūrmalas domes bijušā priekš-
sēdētāja Raimonda Munkevica 
intereses, kura privātā apetīte var 
izjaukt pasākuma norisi Jūrma-
lā”. “Domāju, ka konkursa rīko-
tājiem, zinot par pilsētas vadītāju 
tiešu līdzdalību šajā konfliktā, 
diemžēl bija skaidrs, ka nekā-
das pretimnākšanas jau nebūs,” 
sprieda Dzenītis.

truksNis izsMej “coMedy club”?

kāpēc truksNis uN MuNkevics 
traucē “jauNaM vilNiM”?

Jauno izpildītāju konkurss “Jaunais vilnis” 
katru gadu tiek slavēts un pelts. Sabiedrības 
attieksme pret to nav viennozīmīga. Runās pat 
visi Jūrmalas domes priekšsēdētāji ir atzinuši šā 
pasākuma nozīmi kūrortpilsētas attīstībā, jo tieši 
“Jaunā viļņa” laikā uz Jūrmalu dodas visvairāk 
tūristu, ļaujot viesnīcniekiem, kā arī krodziņu un 
restorānu īpašniekiem gūt vislielākos ienākumus. 
Vārdi izgaist, bet darbi paliek, un darbos bijušie 
pilsētas mēri Truksnis un Munkevics šim 
pasākumam vairāk ir traucējuši, nevis palīdzējuši.



jūrmalā – apkaunojumsstop

710 graMi apzeltītas 
bravūras

710 gramus smagā apzeltītā 
ķēde tika iegādāta 2012. gadā. 
“Jāsaprot, ka ķēde nav izgatavota 
man personīgi, bet tā ir tāda pati 
Jūrmalas domes regālija, kā pil-
sētas ģerbonis un karogs. Šī ama-
ta zīme ir simbols, kādu nēsā arī 
tiesneši un augstskolu rektori,” tā 
Gatis Truksnis 2012. gada 8. jū-
nijā aģentūrai LETA taisnojās par 
ķēdes nepieciešamību. 

No Latvijas lielajām pilsē-
tām naudu ķēdes izgatavošanai 
tērējušas vēl arī Rīga un Jelgava. 
Rīgā šo ķēdi gandrīz neizmanto, 
piemēram, Nils Ušakovs to esot 
uzlicis tikai vienu vienīgu reizi – 
dienā, kad stājās amatā.

“Zinu, ka Ņujorkas mēram 
Blumbergam un Vašingtonas mē-
ram tādas ķēdes noteikti nav,” iz-
teicās protokola speciāliste Irma 
Kalniņa intervijā laikrakstam 
“Diena” 2012. gada 1. jūnijā.

MiNistrs iesaka 
truksNiM labāku 
uzvalku uN kurpes

Pavisam drīz pēc ķēdes ie-
gādes par Trukšņa dārgo pirku-
mu ieinteresējās arī atbildīgās 

institūcijas. Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) nosūtīja Jūr-
malas domei vēstuli, lūdzot 
paskaidrojumus, kādēļ šķērdēti 
pašvaldības līdzekļi zeltītās ķē-
des iegādei.

“Es atvainojos, bet vai Jūrma-
las mēram ir jāstaigā ar kaut kādu 
ķēdi tāpēc, lai viņš tādā veidā 
kaut kā labāk piesaistītu investo-
rus? Es domāju labāka investīcija 
būtu vienā labas kvalitātes uzval-
kā, labās kurpēs un kaklasaitē, 
nevis kaut kādā ķēdē,” tā Trukšņa 
ķēdes lietu aģentūrai LETA pirms 
gada, 2012. gada 9. jūnijā, ko-
mentēja vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Ed-
munds Sprūdžs.

viegli atsakās No 
500 latieM MēNesī

2012. gada 8. jūnijā “Del-
fi” vēsta, ka pēc VARAM asās 
rīcības, kā arī nepārprotamā sa-
biedrības nosodījuma Truksnis 
uzrakstīja pašvaldības grāmatve-
dei rezolūciju, kurā lūdzis kat-
ru mēnesi no viņa algas ieturēt 
500 latus līdz brīdim, kad kopējā 
summa nosegs zeltītās amata ķē-
des izmaksas.

Komentāros pie šā raksta, kā 
arī daudzos citos portālos, kas 

vēstīja par it kā tik cēlo Trukšņa 
vainas uzņemšanos, netrūka ne-
izpratnes par pārsteidzošo vieg-
lumu, ar kādu Truksnis gatavs 
ik mēnesi atteikties no naudas 
summas, kas lielāka nekā vidējā 
alga valstī. 2012. gada 8. jūnijā 
“Delfi” arī rakstīja, ka Truksnis 
solījis: pēc naudas atmaksāšanas 
ķēde paliks Jūrmalas domes īpa-
šumā kā dāvana nākamajiem pil-
sētas mēriem.

Ķēde pazūd... 
uN atrodas

Ar plašu vērienu 2013. gada 
18. maijā Jūrmalā tika nosvinēti 
pilsētas kūrortsezonas atklāša-
nas svētki. Tūkstošiem jūrmal-
nieku devās gājienā, un viņus 
sveica arī Jūrmalas domes vadī-
ba – domes priekšsēdētājs Juris 
Visockis, kam saskaņā ar Noli-
kumu bija jābūt ar amata zīmi 
kaklā. Taču apzeltītās ķēdes 
nebija. Izrādās, ka līdz ar bijušā 
mēra Gata Trukšņa aiziešanu no 
Jūrmalas domes ēkas pagaisusi 
arī slavenā ķēde. Medijos atkal 
valdīja jautrība. Truksnis bija 
spiests atzīt, ka ķēde joprojām 
ir pie viņa, bet viņš esot vēr-
sies Jūrmalas domē ar lūgumu 
pieņemt to kā dāvinājumu. Ne-
atbildēts palika vien jautājums, 

uz kāda pamata Truksnis tomēr 
šo ķēdi paturējis? Jo tas, ka viņš 
sabiedrības spiediena dēļ bija 
apņēmies kompensēt ķēdes iz-

gatavošanu, nebūt nenozīmē, 
ka ķēde – domes priekšsēdētā-
ja amata zīme – tagad kļūst par 
viņa īpašumu.

pieĶēdētais priekšsēdētājs

uzziņa
Lai legalizētu jaunās ķēdes iegādāšanos, 2012. gada 5. aprīlī tika 
pieņemts Jūrmalas pilsētas domes Nolikums par Jūrmalas domes 
priekšsēdētāja goda zīmi, kas nosaka gan tās izskatu, svaru, gan arī 
reglamentē, kurš un kādos gadījumos to drīkst nēsāt.
“Amata zīmi kā Jūrmalas pilsētas goda un varas simbolu ir tiesīgs 
lietot tikai Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. Jūrmalas pilsētas 
domes priekšsēdētājs Amata zīmi lieto:
▪ valsts svētku un atceres dienu pasākumos un pieņemšanās;
▪ Jūrmalas pilsētas svētku svinībās, pilsētai nozīmīgos pasākumos;
▪ Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pieņemšanās par godu 

nozīmīgiem notikumiem un viesiem;
▪ svinīgos gadījumos domes sēdēs.”

Gatis Truksnis, pasūtot amata zīmi – apzeltītu ķēdi –, kuras izmaksas ir ap 3000 
latu, kļuva par apsmieklu visas Latvijas mērogā, jo tikai retā pašvaldība atļaujas 
tērēt nodokļu maksātāju naudu “svarīguma” vairošanai ar ķēdes palīdzību. Ļaudis 
pasmējās gan par Truksni, gan par ķēdi, gan arī par Jūrmalas mēra amatu, kurš 
tik bieži saistās ar skandāliem.

2012. gada 20. janvārī Jūrmalas 
teātrī notika “Gada balva kultūrā 
2011” svinīgā ceremonija. “Skaļš 
blīkšķis uz metāliskajām teātra 
kāpnēm lika klātesošajiem nojaust, 
ka beidzot arī galvenais balvu pa-
sniedzējs ir ieradies. Pat klupiens 
garšļaukus uz kāpnēm Truksni pie 
prāta neveda. Ieteikumus “nezīmē-
ties” un atturēties no runu teikša-

nas viņš augstprātīgi noraidīja un 
apsēdās pirmajā rindā. Pasākuma 
vadītāji, apzinoties kutelīgo situā-
ciju, mainīja scenāriju un mēram 
paredzētos ievadvārdus no prog-
rammas izlaida. Kamēr turpinājās 
balvu pasniegšanas ceremonija, 
pašā priekšā sēdošā Trukšņa galva 
noslīga dziļi uz krūtīm. Viņš bija 
iesnaudies. Par laimi, nesāka krākt, 

tikai šņākuļoja. Blakussēdētāja ne-
ļāva viņam nokrist no krēsla un, 
viegli paspiežot elkoni, pamodi-
nāja, sakot, “Trukšņa kungs, jums 
jāiet pasniegt galvenā balva.ˮ 
Lai tiktu uz skatuves, bija jāveic 
vairāki pakāpieni, kurus Truksnis 
varonīgi pārvarēja, lai gan zāle 
saspringa gaidās, vai tik tūdaļ neat-
kārtosies tas pats, kas uz otrā stāva 
kāpnēm. Šoreiz izpalika. Truksnis, 
mēlei mežģoties, sāka savu runu, 
kuru skaļi mēdoties atdarināja zā-
les aizmugurē sēdošie opozīcijas 
deputāti. Pārējie Trukšņa priekšne-
sumu izturēja, no kauna sarkstot,” 
rakstīja “Jūrmalas Ziņas”.

Trukšņa aizraušanās ar grādī-
giem dzērieniem nav noslēpums 
tiem, kas ikdienā strādā kopā ar 
viņu. Samērā bieži Truksnis līdz 
savai darba vietai tā arī nav ticis. 

Visbiežāk tas gadījies pirmdie-
nās, kad uz jautājumu, kur domes 
priekšsēdētājs, Trukšņa sekre-
tāre, mulsi sarkstot, bija spiesta 
atbildēt, ka priekšsēdētājs laikam 
esot aizbraucis uz Rīgu.

Padotie, zinot priekšnieka vā-
jību, iespēju robežās centās viņu 
uzmanīt. Dažkārt tas tiešām iz-
devies, un tad viņš prezentācijās 
un saviesīgos pasākumos manīts 
staigājam tikai un vienīgi ar bezal-
koholiska dzēriena glāzi rokās, lai 
nepadotos kārdinājumam pēc pir-
mā spirtotā dzēriena malciņa ie-
ņemšanas nonākt zaļā pūķa varā.

Tomēr vairākas reizes Truks-
nim savas atkarības dēļ nācies 
piedzīvot publisku kaunu pla-
šākā mērogā. Reiz tā atgadījies 
pieņemšanā Ķīnas vēstniecībā. 
Tur Truksnis tik ļoti uzņēmis uz 

krūts, ka vēstniecības darbinieki 
pēc tam neko vairs nav gribēju-
ši dzirdēt nedz par viņu, nedz arī 
par viņa vadītās Jūrmalas domes 
pārstāvjiem. Vēl neglītāks pie-
dzīvojums gadījies kādā ārzem-
ju komandējumā Rietumeiropā 
oficiālas vizītes laikā, kad ierei-
bušais Truksnis esot pat nonācis 
vietējo likumsargu rokās, kuri 
viņu nogādājuši drošākā vietā, lai 
neapdraudētu apkārtējos.

Lai gan šādu acīmredzamu 
pierādījumu ir gana, neviens no 
Jūrmalas domes darbiniekiem, 
kuriem ir nācies redzēt savu ierei-
bušo kolēģi, diemžēl nav bijis ga-
tavs ar savu vārdu šos faktus ap-
stiprināt. Gan tāpēc, ka baidoties, 
gan arī tāpēc, ka gluži cilvēciski 
esot kolēģa žēl – raugi, tā esot ne 
tikai vājība, bet arī slimība.

alkoholisMs vājība vai slimība?
Bijušajam Jūrmalas domes priekšsēdētājam Gatim 
Truksnim ir problēmas ar alkoholisko dzērienu 
lietošanu. Vairākos pasākumos eksmērs redzēts 
visai neparastā izskatā: glāžainām acīm, muļķīgi 
smaidot, kā arī neadekvāti uzvedoties. Viens no 
spilgtākajiem gadījumiem, kas saistīts ar Trukšņa 
dīvaino uzvedību, kam pamatā visticamāk bijusi tieši 
alkohola lietošana, risinājās “Gada balvas kultūrā 
2011” pasniegšanas ceremonijā.


