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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Šoreiz vienaldzīgo daudz

Liepājas partija
Gunārs Ansiņš
Uldis Sesks
Helvijs Valcis
Vilnis Vitkovskis
Uldis Hmieļevskis
Edvīns Striks
Latvijas Reģionu apvienība
Jānis Vilnītis
Atis Deksnis
Linda Matisone
Agris Mertens
Modris Šveiduks
“Saskaņa”
Ludmila Rjazanova
Helēna Geriloviča
“Par”/”Jaunā vienotība”/
”Progresīvie”
Dace Bluķe
Nacionālā apvienība
Uldis Lipskis

LIEPĀJAS DOMES 
JAUNAIS SASTĀVS

Deputāts Plusi Deputāts Svītrojumi
Liepājas partija
Gunārs Ansiņš 2763 Inga Auziņa 544
Uldis Sesks 2499 Herberts Laukšteins 495
Helvijs Valcis 865 Uldis Sesks 465
Uldis Hmieļevskis 852 Juris Raķis 442
Vilnis Vitkovskis 846 Kristīne 

Niedre-Lathere
436

Latvijas Reģionu apvienība
Jānis Vilnītis 2519 Pāvels Jurs 297
Atis Deksnis 1021 Kristaps Zīle 297
Linda Matisone 565 Modris Šveiduks 267
Modris Šveiduks 488 Agris Mertens 260
Agris Mertens 483 Kristers Krafts 255
“Saskaņa”
Ludmila Rjazanova 399 Indulis Jankovskis 158
Helēna Geriloviča 392 Viktorija Borina 141
Pāvels Sereda 369 Gints Kapenieks 141
Indulis Jankovskis 344 Elīna Antoņuka 139
Gaļina Skorobogatova 339 Helēna Geriloviča 138
“Par”/”Jaunā vienotība”/”Progresīvie”
Kārlis Strautiņš 268 Emīls Dreiblats 118
Dace Bluķe 267 Edgars Golts 114
Uldis Zupa 152 Margarita Šenbrūna 110
Edgars Golts 107 Anastasija Ivanoviča 108
Emīls Dreiblats 102 Guntis Čukurs 106
Nacionālā apvienība
Uldis Lipskis 192 Jūlija Abdulajeva 51
Normunds Dzintars 139 Leons Leščinskis 47
Artūrs Butāns 139 Armands Misus 47
Ilgvars Skrīvers 94 Artūrs Butāns 46
Edgars Lāms 94 Aivars Brālis 45

VISVAIRĀK PLUSIŅU SAŅĒMUŠIE UN VISVAIRĀK 
SVĪTROTIE KANDIDĀTI LIEPĀJĀ
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“Bija prognozējams, ka vēlē-
tāju aktivitāte Liepājā varētu būt 
mazāka nekā 2017. gadā, taču, ja 
godīgi, negaidījām, ka tā būs tik 
zema,” spriež Liepājas vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja Simona 
Petrovica. 

Viņa pieļauj, ka aktivitāti ie-
tekmējusi pandēmijas situācija, jo 
apzinīgākie vēlētāji vienmēr biju-
ši gados veci cilvēki, no kuriem 
daļa, iespējams, šoreiz izlēma par 
labu palikšanai mājās, lai nepul-
cētos tur, kur ir daudz cilvēku.

”Iespējams, arī cilvēki jutās 
apmulsuši par to, ka valdība tik 
ļoti strauji maina pieņemtos lē-
mumus ar tik daudziem aizlie-
gumiem, un varbūt tas bija tāds 
kā protests, proti, ja reiz mums 
daudz ko aizliedz, tad kāpēc šajā 
gadījumā atļauj vēlēt. Gan jau sa-
likās vēl dažādi iemeslu kopumi, 
un rezultāts ir tāds, kāds tas ir.”

Vēlēšanu komisijas priekšsē-
dētāja uzskata, ka vairāk jāuzru-
nā gados jauni cilvēki, pārliecinot, 
ka arī viņiem ir svarīgi ne tikai 
šeit dzīvot, bet arī piedalīties pil-
sētas dzīves veidošanā.

Brauciens uz centru 
kā plezīrs 

18 gadus vecajam Vladisla-
vam Bidenko šīs bija pirmās vē-
lēšanas, kurās viņš varēja balsot. 
Kad “Kurzemes Vārds” viņu sest-
dien ap pusdienas laiku sastapa 
pilsētas centrā, puisis vēl nebija 
nobalsojis, taču teicās, ka dienas 
laikā to noteikti izdarīs iecirknī 
Zaļajā birzē, atbalstot triju partiju 
– “Kustības Par!”, “Jaunās Vieno-
tības”, “Progresīvo” – sarakstu. 
“Vēlos, lai Liepāja kļūst zaļāka 
un ir progresīvāka nekā šodien,” 
viņš pauž. 

Pensionāre Ērika Arāja vē-

lēšanu dienā piesēdusi uz soliņa 
Rožu laukumā un, gaidot savas 
draudzenes, pēta partijas “Lat-
vijas Reģionu apvienība” (LRA) 
reklāmas avīzi. Viņa jau bija no-
balsojusi piektdien iecirknī Lieda-
ga vidusskolā. “Vēlos, lai no Lie-
pājas nemuktu prom iedzīvotāji, 
lai viņi nāktu atpakaļ. Pārējais it 
kā viss ir normāli. Ir jau citi, kas 
ar visu ko neapmierināti, bet es 
tāda gluži neesmu. Par jauna-
jām partijām, kuras nepazīstu, 
es nevēlu.”

Ceļā uz iecirkni viņa gan vēl 
neesot zinājusi, par ko tieši bal-
sot. Bijušas divas favorītu par-
tijas – LRA un Liepājas partija. 
Izpētot kandidātu sarakstus, 
izvēlējusies balsot par to, kurā 
visvairāk zināmu uzvārdu, proti, 
Liepājas partiju. “Par viņu [Sesku] 
var sliktu ko teikt, bet viņš zina, 
kur jāiet un jāprasa, kā tas jāda-
ra, un tam ir nozīme. Krustiņu 
nevienam nevilku, lai viņi paši 
tiek galā – dalās un kārtojas,” 
pasmejas kundze. Sarunas laikā 
viņai pievienojas abas draudze-
nes Meta Ose un Biruta, kura gan 
savu uzvārdu nevēlējās atklāt. 

Arī M. Ose vēlējusi iepriek-
šējās balsošanas dienā 3. jūnijā. 
“Tāpēc, ka pensionāriem jau nav 
ko darīt un atbraukt uz pilsētas 
centru no dienvidu gala tomēr ir 
kaut kāds plezīrs. Vajag izkustē-
ties!” viņa saka. Par ko balsojusi, 
Oses kundze gan nevēlas atklāt, 
bet, taujāta, kādas izmaiņas viņa 
cer sagaidīt Liepājā, spriež, ka 
tagad “viss apmēram ir labi”. 
“Viss ir sakopts, arī pludmale,” 
teic M. Ose. 

“Mēs esam pieticīgi. Tas ko-
vids vienīgi traucē,” draudzenes 
teikto papildina Ē. Arāja. Oses 
kundze gan oponē, sakot, ka viņai 
vīruss netraucē, jo esot “nopotē-

jusies pa visām kantēm”, par ko 
arī jūtoties lepna. 

Pēc pačalošanas Rožu lauku-
mā draudzenes apņēmušās kaut 
kur padzer kafiju un gaidīt vēlē-
šanu rezultātus, paužot pārliecī-
bu, ka viņu atbalstītie kandidāti 
Liepājas domē noteikti iekļūs.

Ar skaidru izvēli 
Pensionāre Ņina Koltunova 

uz iecirkni Karostā atnākusi, kā 
pati saka, normālā noskaņojumā 
– kā vienmēr. “Zinu, par ko balso-
šu. Vienmēr par to sarakstu esmu 
balsojusi. Kāpēc? Uzticos viņiem,” 
atzīst sieviete. Viņasprāt, Karostā 
nekā netrūkst jau tagad. Nezinot, 
ko vēl vajadzētu.

Tosmarnieki Olga un Igors 
stāsta, ka visās vēlēšanās bal-
sojot par vienu un to pašu sa-
rakstu, tāpēc neesot grūti izlemt. 

“Trotuārus mums te vajag sa-
kārtot,” uzsver pāris, vaicāts, ko 
vajadzētu uzlabot. Vai politiķi, par 
kuriem allaž balsots, pilda solī-
jumus, nevarot pateikt. “Vienreiz 
gribētu viņus tur redzēt!” pauž 
Igors. “Viņus jau nelaiž. Balsojam, 
balsojam, bet nekā. Nu, cerība 
mirst pēdējā.”

Brīvmāksliniekam mūziķim 
Zigmundam Latuškēvicam jau 
sen bijis skaidrs, par ko balsot. 
“Jau pagājušogad zināju,” viņš 
pauž. Partiju, kuru atbalstīt, viņš 
vērtējis gan pēc darbiem, gan cil-
vēkiem, kas kandidē.  “Trešais 
saraksts – Latvijas Reģionu ap-
vienība!” viņš atklāj savu izvēli. 
“Liepājā principā ir labi, mums 
baigi nevajadzētu čīkstēt. Lai 
saglabā to, kas ir.”

Pirms došanās uz pludmali 
Uldis Klaks-Kleins un Kristīne 
Klaka-Kleina kopā ar dēliem 
Franci un Kurtu nobalso Liepājas 
Latviešu biedrības namā.

“Nebija nekādu šaubu, vēlēt 
vai ne. Mēs zinām savu pienā-
kumu,” saka U. Klaks-Kleins. 
Dzīvesbiedri balsojuši par vienu 
partiju. Kuru? To gan viņi attu-
rējās atklāt, taču tas esot viens 
no pašreiz domē pārstāvētajiem 
politiskajiem spēkiem. “Mēs bal-
sojām par darbiem!” – atzīmēja 
Klaku-Kleinu ģimene. 

“Es neeju vēlēt!” nosaka netā-

lu no vēlēšanu iecirkņa sastaptais 
42 gadus vecais Jānis Bergmanis, 
kurš lauztās kājas dēļ pārvieto-
jas ar kruķiem. Taču iemesls ne-
balsot nebūt neesot saistīts ar 
pārvietošanās grūtībām – viņš 
vēlēšanās nepiedaloties nekad, jo 
“tur nav ko balsot”. “Pat nedomāju 
vēlēt,” vīrietis strikti nosaka. Uz 
jautājumu, kādi solījumi viņu pa-
mudinātu to darīt, J. Bergmanis 
atbild: “Grūti pateikt.” Tajā pašā 
laikā viņš uzskata, ka Liepāja 
attīstoties ļoti labi un pilsēta 
esot sakoptāka nekā Ventspils. 
“Tajā ziņā Liepājai nekā netrūkst. 
Sesks un Vilnītis pacentušies ļoti 
labi. Taču nav man tās intereses 
vēlēt, arī par viņiem ne.”

Janeks Sizovs balsojis par 
partiju “Saskaņa”, jo no skolas 
un darba gaitām zina vairākus 
tās kandidātus. Pirms kovida 
pandēmijas viņš Liepājā atgrie-
zies no Lielbritānijas, kur dzīvo-
jis un strādājis deviņus gadus. 
“Liepājā tagad viss ir ļoti smuki. 
Par to varbūt var pateikt paldies 
arī Uldim Seskam. Lielbritānijā 
pametu labu darbu un labu algu, 
jo sapratu, ka vēlos atpakaļ šajā 
pilsētā. Nodarbinātības valsts 
dienests man palīdzēja šeit atrast 
darbu. Liepājā šobrīd ir daudzas 
vakances, bet, protams, nevajag 
lolot ilūzijas, ka šeit pelnīs tāpat 
kā Anglijā,” pauž J. Sizovs.w

Meta Ose novēlējusi jau 
vienā no iepriekšējās 

balsošanas dienām. 
Savu izvēli kundze 
patur noslēpumā, 

taču pauž pārliecību, 
ka viņas atbalstītie 
kandidāti Liepājas 

domē noteikti 
iekļūs.
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