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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Ugunspuķes Liepājas partijai
l ILZE OZOLIŅA

Vēlēšanu naktī ierasti
valda satraukums, gaidas
un intriga. Kandidējošās
partijas rezultātus parasti
gaida kopā ar savu komandu un atbalstītājiem. Šoreiz,
pandēmijas laikā, vēlētāju
verdiktu kandidāti uzklausīja atšķirīgi – vieni sanāca
kopā kafejnīcā vai viesnīcā,
citi privātmājas pagalmā
cepa šašliku, vēl kāds notikumu dinamikai sekoja līdzi
pie televizora vai arī jau bija
ļāvies miegam.
Neilgi pirms pulksten 20, kad
vēlēšanu iecirkņi slēdz savas
durvis, Liepājas mēra Jāņa Vilnīša (Latvijas Reģionu apvienība)

komanda sāk pulcēties viesnīcā
“Art Hotel Roma”. Ierodas saposušies, smaidīgi un cerību pilni.
Liepājas mērs tobrīd prognozē, ka domē iekļūs trīs esošās
partijas un, ņemot vērā vēlētāju
zemo aktivitāti, arī kāds ceturtais politiskais spēks. Viņš liek
likmes uz Nacionālo apvienību.
Tikmēr Liepājas partijas komanda sanākusi kopā kafejnīcas
“Makšķernieku namiņš” terasē.
Ieradušies ne tikai kandidāti, bet
arī atbalstītāji. Tiešraidē tiek
sekots līdzi Centrālās vēlēšanu
komisijas (CVK) aktuālajai informācijai, kā arī televīzijas debatēm. Liepājas partijas saraksta
līderis Gunārs Ansiņš pauž, ka
vēlēšanu dienā jutis satraukumu. Tās noslēgumā viņš gan

ir rosīgs un smaidīgs, mudinot
sanākušos parakstīties īpašā
grāmatā, kurā apkopota Liepājas partijas aizvadītā vēlēšanu
kampaņa. Tobrīd dažos iecirkņos
balsis jau bija saskaitītas – tajos
visos līderu pozīciju ieņēma Liepājas partija.
Pusnaktī no “Makšķernieku
namiņa” puses debesīs izšaujas
ugunspuķes – par godu Liepājas
partijas uzvarai.
LRA “Kurzemes Vārds” vēlēšanu naktī apciemo, kad saskaitītas balsis daļā no Liepājas
iecirkņiem. Jau tobrīd rezultāti
ļauj noprast, ka uzvaras laurus,
visticamāk, plūks Liepājas partija. Lai gan Liepājas mērs smaida,
sarūgtinājums ir jūtams.
Jaunā konservatīvā partija

Liepājā bijusi viszemākā aktivitāte Kurzemē – nobalsojuši vien 13 409 iedzīvotāji jeb
28,83% no balsstiesīgajiem. Abi iecirkņi Liepājas Latviešu biedrības namā un vēl arī Raiņa
6. vidusskolā ir vienīgie, kur balsotāju skaits pārsniedza 1000.
EGONA ZĪVERTA FOTO

Šoreiz vienaldzīgo daudz
l ILZE OZOLIŅA
l LINDA KILEVICA

Pie vainas
pandēmija?

Sestdien aizvadītajās
pašvaldību vēlēšanās bijusi
visu laiku zemākā aktivitāte gan Latvijā kopumā, gan
arī Liepājā. Aprunājoties ar
daudziem vēlēšanu dienā
pilsētā sastaptajiem dažādu
vecumu un tautību liepājniekiem, secināms, ka šoreiz
balsot devušies galvenokārt
tie, kuri ar dzīvi šeit lielā
mērā ir apmierināti. Tikmēr
vairums iedzīvotāju, kuri it
kā alkst pārmaiņu vai arī
izjūt apātiju pret politiskiem
procesiem, vēlēšanu iecirkņiem metuši līkumu.

Ja pilsētas centrā, īpaši Liepājas Latviešu biedrības namā,
vēlētāju plūsma teju visas dienas
garumā bija daudzmaz vienmērīga, tad citviet vēlēšanu iecirkņu
darbiniekiem laiku pa laikam
nācās garlaikoties.
Vēlēšanu iecirknī Liepājas
3. pamatskolā Karostā pirmajā
stundā balsot bijuši tikai daži
cilvēki. Pirmais bijis klāt jau
pulksten 7.01, stāsta iecirkņa
priekšsēdētāja Egija Gūtmane.
Neesot gaidījusi, ka būs tik mierīgi, jo šis ir viens no lielākajiem
iecirkņiem Liepājā. “Domāju, ka
cilvēkiem tomēr nedaudz bail no

kovida,” viņa vērtē.
Zaļās birzes vēlēšanu iecirkņa darbinieki bija piedomājuši
par ērtībām un labu noskaņojumu vēlētājiem. Dezinficētās
pildspalvas viņi varēja paņemt
no glāzītes ar smaidiņu, bet bēdīgajā trauciņā novietot lietoto
rakstāmrīku.
Tikai balsotāju ļoti maz, pauž
vēlēšanu komisijas pārstāvji. Gaidījuši gan vairāk ļaužu, jo šogad
iecirknis apvienots ar slimnīcas
iecirkni, gan arī vairāk emociju,
iespējams, pat agresīvus cilvēkus,
kuriem nebūs pa prātam noteikumi un ierobežojumi. “Visi noteikti ir pludmalē,” mazo aktivitāti
skaidro iecirknī.
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vēlēšanu rezultātus sagaidot
piecu cilvēku kompānijā, cepot
šašliku kāda privātīpašuma pagalmā. Tās saraksta līderis Uldis
Budriķis telefonsarunā neslēpj
“cemmi” par Liepājas partijas
panākumiem.
“Saskaņas” komanda Liepājā
pandēmijas dēļ vēlēšanu naktī

izlēmusi kopā nesanākt, tās līderis vēlēšanu notikumiem seko
līdzi dzīvoklī pie televizora ekrāna. Savukārt partijas “Apvienība
Iedzīvotāji” saraksta lokomotīve
Toms Andersons brīdī, kad tika
publiskoti vēlēšanu rezultāti, nebija sazvanāms. Vakarrīt viņš
atzina, ka jau bija devies gulēt.w

PARTIJU SARAKSTU LĪDERU KOMENTĀRI
PĒC REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS
Jānis Vilnītis (LRA): “Pēc diviem Liepājas mēra amatā
aizvadītajiem gadiem liepājnieki man ir devuši savu atzīmi. Esmu
gatavs kļūt par ierindas deputātu, vicemēra amatu nevēlos.
Nebūtu godīgi kā siekalai vilkties līdzi, tas nav manos principos.
Neesmu tik atkarīgs no politikas. Ne man tajā ir bizness, ne kādas
rebes. Esmu politikā godīgs ienācis un godīgs iziešu. Atgriezīšos
savā uzņēmumā.”
Gunārs Ansiņš (Liepājas partija): “Pirmām kārtām gribu
katram cilvēkam, kurš atbalstīja mani un Liepājas partiju, pateikt
paldies. Tas man ir liels gandarījums, un es jūtos ļoti priecīgs par
tādu atbalstu. Liepājas partija par savu mērķi bija nospraudusi
uzvarēt, un tas ir sasniegts.”
Indulis Jankovskis (“Saskaņa”): “Domāju, ka mūsu komanda
kopumā nostrādājusi visai pozitīvi. Vēlētāju zemā aktivitāte
ietekmējusi visu partiju rezultātu. Vairākums ir devis tiesības lemt
mazākumam, līdz ar to ir tāds nedaudz īpatnējs rezultāts. Taču
ar tādu jāsamierinās. Vēlētājs ir tas indikators, kas mums dod
turpmāko vielu pārdomām un apzināties arī savas iespējamās
kļūdas.”
Uldis Lipskis (Nacionālā apvienība ”Visu Latvijai–Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”): “Jūtos ļoti priecīgs, jo mūsu komanda tiešām
smagi strādāja, lai šo lāstu pārlauztu, jo divus sasaukumus
Liepājas domē nebijām pārstāvēti. Līdz ar to esam ļoti nopietna
nākamā posma priekšā, kad jāattaisno vēlētāju cerības. Faktiski
mēs jau sākam domāt par nākamajām vēlēšanām. Mēs arī ļoti
gribētu, gan lai mūsu partijas rindas augtu, gan arī, lai cilvēki
vispār stātos partijās un tiešā veidā veido gan savas zemes, gan
savas pilsētas likteņus.”
Dace Bluķe (”Kustība Par!”, ”Jaunā Vienotība” un
”Progresīvie”): “Tas bija tas minimums, uz ko cerējām un gājām,
proti, ka vismaz vienu mandātu iegūsim. Tas, ka Liepājas partija
un LRA būs līderos, jau bija skaidrs. Tomēr mazliet pārsteidzoši ir,
ka Liepājas partijai ir tik liels pārsvars pār LRA.
Uldis Budriķis (Jaunā konservatīvā partija): ”Latviski sakot, ir
cemme, ka aiz tāda samākslotā pozitīvisma var šitā iziet, īpaši pie
tik zemas vēlētāju aktivitātes.”

Covid-19 nedēļas kopsavilkums
SASLIMUŠI
Liepājā:

49

Dienvidkurzemē: 13
Latvijā:

0,0%
+8,33%

1759 -20,26% MIRUŠI: 37 -21,28%

Vakcinēto skaits Latvijā
Pirmā pote:

500 962

26,53%

Abas potes:

342 938

18,17%

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju
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APKOPOTI DATI PAR PERIODU NO 30. MAIJA LĪDZ 5. JŪNIJAM
UN SALĪDZINĀTI AR IEPRIEKŠĒJO NEDĒĻU.
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