
Eduards 
Spicins – 
liepājnieks: 

– Ļoti maz 
par to kaut kur 
bija rakstīts. 
Es kaut kad 
internetā lasīju, ka tuvākajā laikā 
būs vēlēšanas, bet kad tieši? 
Teikšu, kā ir, to, ka sestdien 
notikušas vēlēšanas, es izlasīju 
tikai svētdienas rītā. Bet es 
gribēju piedalīties.

Laura 
Kravale – jaunā 
māmiņa:

– Iepriekš 
esmu 
piedalījusies 
visās vēlēšanās. 

Šoreiz es negāju vēlēt, jo man 

ir trīs nedēļas vecs bērniņš, un 
nevēlos iet sabiedrībā. Ne tikai 
koronavīrusa dēļ, bet vispār 
piesardzības dēļ, jo ir arī citi 
vīrusi, un dēliņš tikko piedzimis.

Guna – 
apkopēja:

– Cilvēki 
neiet, jo nekam 
vairs netic. 
Daudz apsola, 
neko nedara. 
Es pati arī nebiju uz vēlēšanām. 
Esmu Liepājā dzimusi un augusi.

Kārlis  
Vītols – 
pensionārs: 

– Katrs domā 
citādāk. Cits 
kaut ko sola, cits 

nesola. Par pensionāriem  
vispār neko neteica.  
Kura partija pensionāriem kaut 
ko solīja? Bet es biju vēlēt, jo 
esmu tāds pienākuma cilvēks. 
Vēlēt jāiet, tā jābūt. 

Arnis 
Samoško – 
meklē  
darbu: 

– Es nevaru 
atbildēt, jo pats 
nepiedalījos. 

Pazaudēju pasi, tagad gaidu 
rindā, kad būs jauna. Ar  
attālināto apkalpošanu 
koronavīrusa dēļ tas tagad ir ilgi. 
Es būtu gājis vēlēt.
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DIENAS 
TĒMA

ES DOMĀJU TĀ: KĀPĒC ĻAUDIS NEGĀJA VĒLĒT?

l LINDA KILEVICA
l LIENE ANDERSONE

Vēlēšanu uzvarētāja Dien-
vidkurzemes novadā Zaļo un 
zemnieku savienība (ZZS) 
domē strādās kopā ar Nacio-
nālo apvienību, norāda ZZS 
saraksta līderis Aivars Prie-
dols. Uz sarunām, kas plāno-
tas šodien, aicināti arī domē 
iekļuvušo sarakstu Latvijas 
Reģionu apvienības (LRA) 
un “Jaunās Vienotības” (JV) 
pārstāvji.

Lietas jānoved  
līdz galam

Amatu sadale pagaidām netie-
kot ieskicēta. “To tad, kad visi bū-
sim kopā. Galvenais, ka salāgojam 
programmas,” norāda A. Priedols. 
Svarīgi esot sasniegt arī vietas, 
kurām nav savas pārstāvniecības. 
“Ir tik daudz ievēlētu cilvēku. Ja 
viņi uzņemas šefību katrs tikai 
par trim mazajiem pagastiņiem 
vai pilsētām un ir tur reizi nedēļā, 
tad viss laukums ir nosegts. Iz-
pildaparāts, tostarp pārvaldnieks, 
jau būs katrā ciemā.”

Nacionālās apvienības (NA) 
saraksta līderis Linards Tiļugs 
izsakās līdzīgi: “Tā kā mums te 
nav “Saskaņas”, kas jauc gaisu, 
uzstādījums bija tāds, ka koalī-
cijā jāstrādā pilnīgi visiem, lai arī 
kāds būtu rezultāts.”

Vai Dienvidkurzemes nova-
dā visi politiskie spēki strādās 
koalīcijā? “Es negribētu tādos 
politiskos terminos ieiet,” atbild 
A. Priedols. “Galvenais, lai mēs 
visi spētu strādāt it visu iedzī-
votāju vārdā. Tas ir būtiski, jo tik 
daudz laba ir iesākts, tas jānoved 
līdz galam.”

L. Tiļugs prognozē, ka “beigās 
tas musturs būs tāds”, ka iegu-
vēji būšot visi iedzīvotāji, kuri 
saņēmās un novēlēja. “Runājot 
ar Priedola kungu, īpaši uzsvēru 
tādu lietu, ka mums būs jāuz-
ņemas atbildība arī par tiem 65 
procentiem, kuri līdz iecirknim 
netika. To mēs varam, tikai strā-
dājot kopā, nevis veidojot kaut 
kādus blokus,” atzīmē NA līderis.

Nespēlēs  
lielo politiku

“Svētdien man zvanīja Aivars 
Priedols no Zaļo un zemnieku 
savienības saraksta. Iespējams, 
sadzirdēja mūsu aicinājumu, ka 
uzvarētājiem jāuzsāk sarunas,” 
sacīja LRA līderis, Nīcas novada 
pārstāvis Raivis Kalējs. Telefo-
niski viņi esot vienojušies par 
sadarbību – nevienam nevaja-

dzētu būt opozīcijā vai veidot 
koalīciju. “Kā jau teicu debatēs 
televīzijā, novadiem nevajadzētu 
būt tām vietām, kur spēlēt lielo 
politiku,” uzsver R. Kalējs.

“Teikšu tā, šis man ir apbal-
vojums visaugstākais,” par vēlē-
tāju un iedzīvotāju atsaucību un 
uzticību saka no JV ievēlētais, 
vienīgais Rucavas novada pār-
stāvis, novada domes priekšsē-
dētājs Jānis Veits. Vai būs depu-
tāts, lēmumu neesot pieņēmis. 
“Papriekšu jānoklausās, kā sacīt 
jāsaka, sprediķi, piedāvājums vai 
attīstības redzējums, lai sapras-
tu, kas ir labākais,” savu viedokli 
par tālāko rīcību izklāsta J. Veits. 
Daudz kas būšot atkarīgs arī, 
kādas būs sarunas starp ievēlē-
tajiem sarakstiem. “Var būt arī 
cits lēmums, cita mana rīcība, 
paliekot par iedzīvotāju parastu 
pārstāvis. Man plāns bija gatavs 
– ģenerāļa atpūta jeb pensija,” 
atklāj Rucavas novada pārstāvis.

Ar neievēlēšanu  
rēķinājās

“Esmu ļoti priecīgs par vē-
lēšanu rezultātiem, jo uzvarēja 
mans pārstāvētais saraksts. Ar 
to, ka mani varētu neievēlēt, es 
rēķinājos. Mazais novads,” saka 
ZZS pārstāvis un visvairāk Dien-
vidkurzemes novadā svītrotais 
kandidāts, Durbes novada domes 
priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics. 

“Ja jaunajai domei vai izpild-
varai būs nepieciešamas manas 
zināšanas un spēšu ko līdzēt, 
apdomāšu piedāvājumus, taču 
neesmu ne no viena atkarīgs. 
Visu mūžu godīgi strādājot, 
maksājot nodokļus, spēju no-
drošināt sevi un savu ģimeni,” 
norāda O. Petrēvics. 

NA sarakstā ar piekto numu-
ru startējusī Priekules novada 
domes priekšsēdētāja Vija Jab-
lonska noslīdēja uz astoto vietu 
un netika ievēlēta. “Vēl nezinu, 
ko darīšu tālāk. Man vēl jāpado-
mā,” viņa saka. Viņas vietnieks 
Ainars Cīrulis NA sarakstā bija 
trešais, bet noslīdēja uz septīto 
vietu. Arī viņš nevar pateikt, ko 
darīs turpmāk. Iespējams, gri-
bētu palikt administratīvā darbā 
pašvaldībā.

ZZS sarakstā pēdējais palika 
Vaiņodes novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Oļegs Jurjevs. 
Viņš atzīst, ka paredzējis šādu 
rezultātu, ir samierinājies, ne-
jūtas vīlies. “Kā tauta gribēja, 
tā balsoja. Zinu, ka no 1. jūlija 
esmu bez darba,” teic O. Jurjevs. 
“Taču horoskopā lasīju, ka man 
viss būs labi.”

Pēcvēlēšanu musturu 
tamborē kopīgi

Audzēs lopus,  
ķers zivis

Vēlēšanās nekandidēja 
Vaiņodes novada pašvaldības 
vadītājs Visvaldis Jansons.To, 
ko no mazajiem novadiem va-
rētu nebūt neviena pārstāvja 
jaunajā domē, prognozējis jau 
iepriekš. Viņš pieļauj, ka tomēr 
Vaiņode varētu būt ar pārstāvi, 
ja kāds no pašreiz ievēlētajiem 
atsakās no deputāta mandāta. 
Pirmie aiz svītras abos visvairāk 
balsis ieguvušajos sarakstos ir 
Vaiņodes vidusskolas direktors 

Zigmunds Mickus (NA) un SIA 
“Vaiņodes Agro” speciālists Jā-
nis Pelnēns (ZZS).

“Tas, ka es nepiedalījos, ne-
nozīmē, ka es nevaru turpināt 
strādāt. Taču man ir bioloģis-
kā saimniecība, palielināju lopu 
skaitu līdz 100. Es gribētu pie 
tās strādāt, bet galavārdu vēl 
neesmu pateicis,” norāda V. Jan-
sons un piezīmē, ka viņam ir arī 
garantētā pensija.

Arī Pāvilostas novada do-
mes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons vēlēšanās nestartēja. 
“Visticamāk, kādu laiku atpū-

tīšos,” viņš saka. “Man ir sava 
zvejnieku saimniecība. Ko darīt 
vienmēr atradīsies, ja vien rokas 
ir pareizajā vietā.”

Liela Nīcas novada iedzī-
votāju interese ir par to, ko 
turpmāk darīs viņu līdzšinē-
jais priekšsēdētājs Agris Peter-
manis. “Nevarēšu apmierināt 
ziņkāri, diemžēl. Ne pagaidām, 
ne vispār savus tālākos plānus 
neizpaudīšu,” viņš atbild. “Pal-
dies ļaudīm par uzticību visu 
šo gadu garumā. Lai veicas 
jaunajiem, pārstāvot Nīcas un 
Otaņķu ļaužu intereses.      > >

Lai labības statiņš turētos, 
vārpas kūlīšos jāsien tā, 
lai apakšējie gali vienādi, 
nevar klēpi pagrābt un 
sasiet. Koalīcijas politiķi 
pašlaik darbojas līdzīgi.

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


