
Liene Soma, 
liepājniece: 

– Nesen 
atgriezos dzīvot 
Latvijā, man 
nav daudz 
informācijas par 

jaunajām partijām, bet es tās 
nenoliedzu. Arī jauni spēki var 
darīt labus darbus. Un jebkurā 
valstī ir tādas vecās partijas, kas 
neko nedara, lai arī vēlētāji tām 
uzticas. 

Kaspars Če-
kotins, liepājnieks: 

– Partija var 
būt jauna, bet bieži 
vien tās priekšgalā 
ir vecu, pieredzē-
jušu politiķu sejas. 

Esmu novērojis, ka daudzi kanditāti 
visu laiku iegrozās, kur labāk, un 
nav nozīmes, vai partija ir jauna 
vai veca. No tiem, kas ir sarakstu 
pirmajās pozīcijās, uzticamību man 
raisa tikai 20 procenti. 

Anna Daize, 
pensionāre: 

– Vispār ļoti 
grūti saprast, kas 
īsti notiek, jo grūti 
atdot savu balsi 
par tiem, kurus 

es nepazīstu, par kuriem nekas 
nav dzirdēts. Jaunie, kas kandidē, 
varbūt ir labi, partijas labas, bet 
nepazīstamas, un tāpēc par tām 
balso mazāk. Es tomēr izvēlēšos 
no pazīstamām partijām. 

Solvita 
Ziediņa,  
strādā: 

– Es  
izvēlēšos kādu 
zināmu partiju,  
nevis jaunu.  

Man svarīgi, lai kandidāti  
būtu sevi parādījuši  
un kaut ko izdarījuši, nevis jauni 
un sveši. Pret pazīstamiem 
kandidātiem ir lielāka 
uzticēšanās. 

Tamāra 
Podiņa, pensijā: 

– Gan jau 
kāds balsos 
par jaunajām 
partijām, bet 
es ne. Vienreiz 

mēģināju un nobalsoju par jaunu 
veidojumu, bet nekas labs tur 
nesanāca. Tagad turēšos pie 
konservatīvām vērtībām.  
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Lai liepājniekiem un no-
vadniekiem atvieglotu izvēli 
14. Saeimas vēlēšanās, turpi-
nām pagājušonedēļ aizsākto 
rakstu sēriju,  kurā sarunās 
ar iedzīvotājiem un dažādu 
nozaru pārstāvjiem identifi-
cēsim sāpīgākās problēmas 
mūsu reģionā, kā arī valstī 
un uzklausīsim Kurzemes 
kandidātu piedāvājumu to 
risināšanā. 

14. Saeimas vēlēšanām, kas 
notiks 1. oktobrī, reģistrēti 19 
saraksti, taču uzrunājām tikai 
tos, kuriem, pēc pētījumu centra 
SKDS jūlijā veiktās aptaujas 
datiem, ir teorētiska iespēja 
iekļūt parlamentā. Proti, tie ir 
12 saraksti: “Jaunā Vienotība” 
(JV), Nacionālā apvienība (NA), 
“Saskaņa”, “Attīstībai/Par!”, 
“Progresīvie”, Zaļo un zemnieku 
savienība (ZZS), Latvijas krievu 
savienība (LKS), “Apvienotais 
saraksts” (AS), “Latvija pirma
jā vietā” (LPV), “Stabilitātei!”, 
“Katram un katrai” un “Konser
vatīvie”.

Katram sarakstam uzdevām 
vienu kopīgu jautājumu: kuras, 
jūsuprāt, ir aktuālākās problē
mas Kurzemē un Liepājā, kas 
būtu jārisina 14. Saeimai un 
nākamai valdībai? Tāpat kat
ru politisko spēku rosinājām 
skaidrot vienu no punktiem, 
kas iekļauts viņu priekšvēlē
šanu programmā.

25. augusta numurā pub
licējām pirmo sešu sarakstu 
kandidātu atbildes, šoreiz savu 
nostāju izklāsta piecu saraks
tu pārstāvji, jo diemžēl sestā 
partija – “Stabilitātei!” vairāk
kārtējus aicinājumus sniegt 
atbildes ignorēja. Līdz ar to 
izpaliek šīs partijas izklāsts 
par problēmām Kurzemē, kas 
parlamentāriešiem un valdībai 
būtu jārisina. 

Tāpat neatbildēts palika 
laikraksta uzdotais jautājums 
par partijas priekšvēlēšanu 
programmā minēto: “Stingra 
ekonomiskā suverenitāte un 
neatkarīga attiecību veidošana 

ar kaimiņvalstīm.» Laikraksts 
“Stabilitātei!” jautāja: kādas 
attiecības Latvijai jāveido ar 
Krieviju, ņemot vērā, ka tā 
iebrukusi savā kaimiņvalstī 
Ukrainā?

Ņemot vērā, ka šim politis
kajam spēkam Kurzemes vē
lēšanu listē ir tikai pieci kan
didāti, iespējams, partija uz 
panākumiem šajā reģionā ne
maz necer, tāpēc arī īpaši ne
raujas savu pozīciju skaidrot 
kurzemniekiem. 

Noturēt virs ūdens 
Arvils Ašeradens, JV pir

mais numurs Kurzemē: “Šķiet, 
ka, gan iedzīvotājiem, gan uzņē
mējiem, svarīgākā problēma ir 
valsts atbalsts enerģētiskās 
krīzes pārvarēšana. Valdības 
uzdevums, līdzīgi kā pandēmijas 
laikā, būs meklēt risinājumus 
energoietilpīgo uzņēmumu 
no turēšanai uz ūdens, un 
šeit noteikti minami Brocēnu 
“Schwenk”, kā arī Liepājas ra
žojošie uzņēmumi.

Lai noturētu strauji sarūko
šo iedzīvotāju skaitu Kurzemē, 
nepieciešams uzsākt realizēt 
pieejamu mājokļu programmu, 
kas paredzētu vismaz 250 jaunu 
mājokļu celtniecību ik gadus. 

Kurzemē ļoti aktuāla ir ielu 
un ceļu sakārtošana – labi ceļi 
ir svarīgi gan iedzīvotājiem, gan 
uzņēmējdarbības attīstībai. 

Valsts atbalsts ļautu šo 
jautājumu operatīvi risināt. Kā 
piemēru var nosaukt ceļu Gro
biņa–Otaņķi–Nīca un Liepājas 
apvedceļu, kam atjaunošana ir 
ļoti nepieciešama. Svarīgs arī 
atbalsts ostu un industriālo 
zonu attīstībai, būtiski turpināt 
Karostas sakārtošanu un iegul
dījumus izglītības infrastruk
tūrā: bērnudārzos, uz kuriem 
rindas ir ļoti garas, un jaunās, 
modernās skolu ēkās. 

Meklēsim, kā atbalstīt Lie
pājas Universitātes izaugsmi, 
jāatbalsta arī Liepājas, Dienvid
kurzemes un Kuldīgas novada 
pašvaldības, lai Liepāja kopā 
ar sadarbības partneriem 2027. 
gadā varētu godam nest Eiropas 

kultūras galvaspilsētas vārdu 
un īstenot ieplānotos pasāku
mus.”

– JV programmā minēts: 
“Izskaust jebkura veida 
vardarbību ģimenē un pret 
sievietēm.” Kā panāksiet, ka 
bērni vairs necietīs fizisku, 
seksuālu, emocionālu var-
darbību no vecāku puses, 
ka vīri nepacels roku pret 
sievām, sievas – pret vīriem 
utt.?

A. Ašeradens: “Šīs problēmas 
statistika ir šokējoša – apmēram 

30 procenti Latvijas sieviešu sa
skārušies ar galvenokārt savu 
laulāto vardarbību, un daudzas 
cietušās nezina, ko viņām šādās 
situācijās darīt.  

Pirmā absolūti nepiecieša
mā rīcība ir likumdevēja – Sa
eimas – un valsts varas veikta 
sabiedrības informēšana par 
to, ko var darīt, kas noteikti ir 
jādara ģimeniskas vardarbības 
gadījumā.

Likumdevējam ir jārada ju
ridiski skaidrs un neapejams 
vardarbības konstatēšanas 

mehānisms, kas nosaka bēr
nudārzu, skolu, ģimenes ārstu, 
sociālo darbinieku un pašvaldī
bas policijas rīcības koordināciju 
un vienlaikus to saņemtās in
formācijas neizpaušanu.

Trešais neatliekamais li
kumdevēja un valdības darbs 
ir nodrošināt pietiekamu valsts 
finansiālo un psiholoģisko pa
līdzība tiem cilvēkiem, kuri iz
lemj pamest – paši vai kopā ar 
bērniem – varmāku, šķirties no 
viņa/viņas un uzsākt patstāvīgu 
dzīvi.”

Mandāta medības: kandidāti  par svarīgāko. 2. sērija 

Kopumā startēt vēlēšanās 19 sarakstos pieteikušies 1832 kandidāti (viens svītrots sodā-
mības dēļ). Attiecīgi uz vienu deputāta vietu vidēji kandidē 18 dalībnieki. Neraugoties uz 
sarakstu un kandidātu kuplo skaitu, liela daļa vēlētāju joprojām saka, ka vēlēšanās 
nepiedalīsies, jo nezinot, par ko balsot. FOTO NO SAEIMA.LV (AUTORS JURIS VĪGULIS) 
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