PIRMDIENA, 2021. gada 7. jūnijs

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Dienvidkurzemes kontrasti: izlaidums,
policijas iejaukšanās un lauku miers
l LINDA KILEVICA
l LIENE ANDERSONE

Dienvidkurzemes novada domes ievēlēšana atšķīrusi jaunu lappusi astoņu
Liepājas apkaimes novadu
dzīvē. Lai arī daudzi vēlētāji
saka, ka būšot vien tas pats
kādreizējais Liepājas rajons,
iedzīvotāji kopumā tomēr atzīst, ka tikai laiks rādīs, kā
būs. Spēku samērs liecina, ka
jaunajā pārvaldības formā
pie šprices būs labi zināmie
lielo partiju pārstāvji un
arī līdzšinējo vēlētāju
apvienību dalībnieki, kuri
veiksmīgāk izvēlējušies
politisko zirdziņu iejāšanai
jaunajā domē.

Dodiet cilvēkus, ne
partijas

Vēlēšanu iecirkņu darbinieki
Dienvidkurzemē visi kā viens
saka “Kurzemes Vārdam”, ka
nebija gaidījuši tik mazu aktivitāti. Īsti nenoder ne uz grīdas salīmētās lentes distances
norādīšanai, ne dezinficēto
pildspalvu krājumi. Lielākās
vietās, kā Grobiņā vai Aizputē, cilvēku plūsma ir vērojama,
bet mazo ciemu iecirkņos valda
klusums un miers. “Pat gribētos,

lai te kaut kas pēkšņi notiek, bet
nebūs jau, esmu pārliecināts,”
Virgā saka vēlēšanu novērotājs
Kristers Miļevskis.
Cilvēki nāk, it kā jau izvēlējušies, taču vēlēšanu kabīnē
uzturas nedaudz ilgāk. “Varētu
būt lielāks svītrojumu un plusiņu skaits,” precīzi prognozē
Grobiņas Sporta centrā ierīkotā
iecirkņa priekšsēdētājs Gints
Ločmelis. “Sarakstos tomēr ir
vietējie cilvēki, vēlētājiem ir
savas simpātijas un antipātijas.”
Maija Golubkova no Gūžām
stāsta, ka ļoti grūti bijis izvēlēties, jo daudzi cilvēki sarakstos
ir viņai pilnīgi nezināmi. Piederību lielajam novadam viņa
nejūtot: “Grobiņai arī tagad bija
klāt Kapsēde, Bārta, bet katrs
dzīvoja savā stūrī, kopā sanākšanas jau nebija.” Viņas vīrs Zigmunds ir nemierā ar vēlēšanu
sistēmu. “Tas ir debilisms Latvijā. Nevajag tās partijas! Vajag
cilvēkus!” viņš pauž.

Vēlēs vecuma galā
Silvija pirms mēneša deklarējusi dzīvesvietu Priekulē. Taču
iecirknī sievietei paskaidro, ka
viņas vārda šeit nav. Vēlētāju
saraksti sastādīti, pirms viņa
pārcēlusies no Liepājas. Vai žēl?
Sieviete padomā un atbild: “Ja
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tā mana balss diži ko izšķirtu...
Bet parasti jau tā nav.”
Paplakā sastaptie daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par
vēlēšanām galvu nelauza.
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Aizputniekam Jānim Kantam pārvietošanās ratiņkrēslā nav šķērslis, lai ierastos uz vēlēšanām. Viņš uzskata, ka šoreiz bijis svarīgi balsot par cilvēkiem, kas turpinātu rūpēties
ĢIRTA GERTSONA FOTO
par pašreizējiem novadiem.

VISVAIRĀK PLUSIŅU SAŅĒMUŠIE UN VISVAIRĀK
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PARTIJU SARAKSTU LĪDERU KOMENTĀRI
PĒC REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS
Aivars Priedols (Zaļo un zemnieku savienība): ”Tas jau nav
panākums, tas ir kopīgs darbs. Padarīts darbs, un iedzīvotāji
to ir novērtējuši. Pašreizējos apstākļos darbs bija sarežģītāks,
bet kolektīva izdoma palīdzēja. Varējām tikt sportot, notika
tirdziņi, varējām satikt uzņēmējus un parunāties, lai zina, ko pa
īstam vajag, un ar iedzīvotājiem satikties. Pārējos sarakstus,
kas iekļuvuši jaunajā domē, negribētu saukt par konkurentiem.
Visus aicināšu kopīgā darbā. Jākoncentrējas uz darbu bez
emocijām. Domāju, ka to mēs varam.”
Linards Tiļugs (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!–
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”): “Apmēram šādu rezultātu zinoši
cilvēki prognozēja jau pirms gada. Tas nav nekāds pārsteigums
un ir diezgan objektīvs rādītājs. Ar kājām pie zemes un
domājot reāli, paanalizējot situāciju, manuprāt, šis ir adekvāts
iznākums. Uzstādījumi ir tādi, ka jāstrādā visiem kopā un kopīgi
jāuzņemas atbildība grūtajā situācijā. Sastrādāšanās ir tikai
formas jautājums, sadarbība noteikti būs.”
Nora Patmalniece (“Kustība Par!”): “Cilvēki ir nobalsojuši
par to, ka nevēlas pārmaiņas Dienvidkurzemes novadā. Mēs
esam zaudējuši vēlēšanās, tas ir fakts. Partijai izdevies iekļūt
Liepājas domē, startējot kopā ar citām. Varbūt nebija pareizi
Dienvidkurzemē vieniem pašiem iet. Kā ir, tā ir. Viss, kas
nenogalina, padara stiprākus. Jāanalizē kļūdas un jāgatavojas
nākamajām vēlēšanām.”
Raivis Kalējs (Latvijas Reģionu apvienība): “Uzskatu,
ka sadarbības sarunas būtu jāsāk tai partijai, kura ieguvusi
visvairāk balsu. Vietās, kur aktivitāte bija lielāka, varēs no
deputātiem prasīt lielāku atbildību. Kas nepiedalījās, turpmākos
četrus gadus nedrīkstētu sūdzēties, kas notiek novadā.”
Henrijs Ķeružis (Jaunā konservatīvā partija): “Lai piepildās
tās cerības vēlētājiem, kādas viņiem bija, nododot savas balsis
par savām partijām!”
Guntis Rolis (apvienība “Iedzīvotāji”): “Nebijām kopā
sanākuši ar jau uzvaras fanfarām. Mēs saprotam, ka esam
ienācēji. Taču savus mērķus esam likuši ilgtermiņam, visas
ieceres tiks darītas.”
Ar divu deputāta vietu ieguvušās “Jaunās Vienotības” saraksta
līderi Andri Jefimovu, pirmo vietu ieguvušo Jāni Veitu un
partijas “KPV LV” pirmo numuru Aldi Rudzīti “Kurzemes Vārdam”
sazināties nav izdevies.

