
Vija Kāpiņa, 
pensionāre: 

– Protams, 
ka piedalīšos! 
Pagaidām vēl tā 
īsti nav izlemts, 
par ko balsot. 

Sola jau daudz ko, sevišķi tās 
jaunās partijas – visādi Gobzemi 
un buldozeri. 

Vēlēšanās piedalos katru 
reizi, tas taču mums, latviešiem, 
ir pienākums! 

Jeļena, divu 
bērnu māmiņa: 

– Negribu! 
Kāda jēga? Viņi 
neko nedara. Nu, 
ievēlēsim citus, 
bet kas no tā? Es 

politiķiem neticu. Ko viņi Latvijas 
pilsoņu labā dara? Neko! Priekš 
bēgļiem  dara, priekš mums – 
neko. Nē, nepiedalīšos! 

Ārija, 
pensionāre: 

– Protams, 
es gan vēl 
nezinu, par ko 
balsot. Mazliet 
sekoju līdzi 

partiju aktivitātēm, taču, kā saka, 
solīts makā nekrīt! Tāpēc es 
vēl padomāšu, kam atdot savu 
balsi. Lai vai kā, uz vēlēšanām iet 
iesaku visiem, jo tas ir vajadzīgs. 

Justs 
Kurvins, TV 
“Kurzeme” 
operators:   

– Gan jau, ka 
piedalīšos. Par 
ko balsot, vēl 

nezinu, visticamāk, konsultēšos 
ar omi, jo viņa zina visu. Starp 
kandidātiem ir arī daudzas 
jaunas sejas, kuras pazīstu jau no 
skolas laikiem, tāpēc zinu, kāds 

tas cilvēks varbūt ir ne kameras 
priekšā. Vēlēšanās cenšos 
piedalīties katru reizi, jo tas jau ir 
mūsu pienākums. Nedrīkst sēdēt 
mājās uz dīvāna, nav jau grūti 
aiziet un ievilkt ķeksīšus.

Renāte 
Kleina, jaunā 
māmiņa: 

– Visdrīzāk, 
ka jā. Vienmēr 
eju uz 
vēlēšanām. 

Pašreizējās pasaules turbulencēs 
tas ir īpaši svarīgi. Neesmu gan 
vēl pagaidām iedziļinājusies, 
lai izšķirtos par savu izvēli. 
Parasti gan uzmetu acis partiju 
programmām, gan arī, tuvojoties 
vēlēšanām, šim notikumam 
pasekoju līdzi televīzijā, ieklausos, 
kādi ir viedokļi.
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Nenovērtēta viesmī-
lība un lojalitāte 

Krišjānis Feldmans, “Kon-
servatīvo” Kurzemes saraksta 
līderis: 

– Kaut gan Kurzeme vēstu-
riski ir saimnieciski attīstīts re-
ģions ar lielām un mazām ostām, 
darbīgiem cilvēkiem, maziem un 
lieliem uzņēmumiem, ir skaidrs, 
ka nepieciešamas papildu inves-
tīcijas infrastruktūras attīstībā, 
ar to domājot ne tikai ceļus, bet 
arī projektus uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai un mājokļu 
izveides programmas, lai turpi-
nātu reģiona saimniecisko attīs-
tību. Vairākas pilsētas Kurzemē 
veiksmīgi veicina tūrismu, kas 
ir papildu ienākumu avots vie-
tējiem uzņēmējiem. Šo vektoru 
vajadzētu attīstīt, jo, domāju, ka 
dažbrīd netiek pienācīgi novēr-
tēts Kurzemes viesmīlības po-
tenciāls. Nedrīkst aizmirst arī par 
saimnieciskās darbības un kaut 
vai kvalitatīvas dzīves telpas vie-

tējiem iedzīvotājiem attīstīšanu 
piekrastē, kur izaicinājums vien-
mēr bijis salāgot saimnieciskās 
vajadzības ar dabas aizsardzības 
interesēm. Tāpat kā Kurzemē un 
citur strādājošie, arī seniori ie-
guva no plāna “3x500” izpildes. 
Turpinot darbaspēka nodokļu 
samazināšanu un senioru pirkt-
spējas veicināšanu jaunā plāna 
“3x750” ietvaros, iegūs visa Kur-
zemes tautsaimniecība.

 No “Konservatīvo” prog-
rammas: “Paaugstināsim 
valstij lojālu policistu, robež-
sargu un ugunsdzēsēju atal-
gojumu, lai tas četros gados 
sasniegtu vismaz 1500 eiro”. 
Kā zināsiet, kurš ir lojāls, 
kurš nav?

K. Feldmanis: “Konservatīvie” 
kā likuma varas aizstāvji vien-
mēr iestājušies arī par kārtību 
iekšējās drošības nodrošināšanā. 
Policistu, robežsargu un uguns-
dzēsēju profesijām jākļūst pres-
tižām, un viena no sastāvdaļām 
šajā procesā, papildus izglītībai, ir 
arī atalgojums, tāpēc tas uzsvērts 
mūsu programmā. Attiecībā uz 
lojalitāti valstij – nemaz nav ie-
domājams, ka drošības struktū-
rās strādātu personas, kuras nav 
lojālas Latvijai. Ukrainā tika no-
vērota daudzu valsts darbinieku 
pāriešana Krievijas Federācijas 
pusē. Tāpat nesen Rīgā policis-
tes draugs viņas klātbūtnē veica 
iespējamu nacionālā naida nozie-
gumu pret kādu jaunieti. Līdz ar 
to mūsu apņemšanās nozīmē ne 
tikai strādāt pie atalgojuma palie-
lināšanas, bet arī pie mūsu valsts 
darbinieku – drošības struktūru 
darbinieku – lojalitātes stiprinā-
šanas valstij.

Krīze un  
stabilitātes sajūta 

Māris Kučinskis, pirmais 
numurs “Apvienotā saraksta” 
Kurzemes listē:

– Liepājai un Kurzemei, līdzī-
gi kā visai Latvijai, šobrīd liels 
izaicinājums ir enerģētikas krīze. 
Diemžēl daudzi vēl neapzinās 
to ietekmi, ko uz ekonomiku un 
katra iedzīvotāja mājsaimnie-
cību var atstāt energoresursu 
sadārdzinājums. Jau šobrīd 
dzirdu signālus no uzņēmējiem, 
ka resursu cenu pieauguma ie-
tekmē var nākties sašaurināt 
vai pat apturēt ražošanu. Arī 
iedzīvotāji savos mājokļos ar 
bažām gaida jaunos rēķinus 
par apkuri un elektrību, tādēļ 
šajā laikā ļoti daudz ir atkarīgs 
no pārdomātiem valsts atbalsta 
mehānismiem, lai palīdzētu gan 
uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem 
tikt pāri šai krīzei. Vēl joprojām 
neesam īsti atguvušies no Co-
vid-19 krīzes un tai sekojošā Uk-

rainas kara radītajām sekām, bet 
jau nākamā liela mēroga krīze ir 
mums priekšā. 

“Apvienotais saraksts” 
savā programmā ierakstījis: 
“Mēs vēlamies, lai Latvi-
jā ir augsta nodarbinātība, 
pozitīva demogrāfija un lai 
iedzīvotājiem ir patriotiska 
attieksme pret savu valsti”. 
Domājams, sabiedrības vai-
rākums arī to vēlas, bet kā 
to panākt?

– M. Kučinskis: Stiprinot eko-
nomiku, ar labu pārvaldību ra-
dot pievilcīgu vidi gan jauniem, 
gan jau esošiem uzņēmumiem, 
lai veicinātu labi apmaksātu dar-
ba vietu izveidi. Tas dos impulsu 
arī stabilitātes sajūtai ģimenēs, 
kas savukārt ir viens no būtis-
kākajiem priekšnosacījumiem 
demogrāfijas uzlabojumiem. Ru-
nājot par patriotismu, rezultātu 
nevaram gaidīt tūlītēju un neka-
vējoties, tas pieaugs tikai pakā-
peniski – ar aizsardzības mācību 
skolās, ar dalību Zemessardzē, 
ar izpratni un attieksmi ģimenēs 
vai skolās, kopēju svētku svinē-
šanu savā pilsētā un savā ciemā.

Iznīcība un  
Dubaijas vīzija

Ramona Petraviča, LPV 
Kurzemes saraksta līdere: 

– Šobrīd aktuālākais jautā-
jums ir viens visā Latvijā, un tā ir 
enerģētika. Ja nekavējoties netiks 
rasts risinājums, varam būt droši, 
ka vērsies ciet uzņēmumi neat-
karīgi no to lieluma. Sekos jauns 
emigrācijas vilnis, kas faktiski 
būs līdzvērtīgs Latvijas iznīcībai. 
Tas ir jāaptur, tādēļ nekavējoties 
ir jānomaina esošā vara, kura ne-
risina šo jautājumu pēc būtības.

LPV sola panākt, ka Latvi-

ja astoņu gadu laikā kļūs par 
vienu no bagātākajām pasau-
les valstīm, par Eiropas jauno 
“ziemeļu Dubaiju”. Dubaijai 
savulaik strauji attīstīties 
ļāva naftas atradnes jūrā. Kas 
ļaus Latvijai kļūt par vienu no 
bagātākajām valstīm? 

R. Petraviča: Dubaijas veik-
smes pamatā ir ne tik daudz 
nafta, cik prasme piesaistīt 
ārvalstu investīcijas, starptau-
tiskas kompānijas, izveidot at-

vērtu ekonomiku, fokusējoties 
uz mūsdienīgiem loģistikas cen-
triem. Latvijai ir visas iespējas 
līdzināties Dubaijai, izveidojot 
īpašu nodokļu režīmu ārvalstu 
kompānijām, veicinot eksportu, 
tajā skaitā izglītības un veselības 
aprūpes pakalpojumu eksportu. 
Dubaija ir piemērs par vīziju, kura 
tika veiksmīgi realizēta. Ciemats 
tuksnesī izauga par vienu no 
bagātākajām, veiksmīgākajām 
vietām pasaulē!w

Mandāta medības: kandidāti  par svarīgāko. 1. sērija

ES DOMĀJU TĀ: VAI PIEDALĪSIETIES SAEIMAS VĒLĒŠANĀS? 

Nacionālā apvienība
l kandidātu skaits – 115 
l  vīrieši – 84, sievietes – 31
l  vidējais vecums – 47,0 gadi
l  jaunākais kandidāts – 21 gads
l  vecākais kandidāts – 82 gadi
l  vidējā izglītība – 

     15 kandidātiem 
l  augstākā izglītība – 100 

“Latvijas Krievu  
savienība” 
l  kandidātu skaits – 102
l  vīrieši – 66, sievietes – 36
l  vidējais vecums – 50,2 gadi
l  jaunākais kandidāts – 22 gadi
l  vecākais kandidāts – 87 gadi
l  pamatizglītība – 2 kandidātiem 
l  vidējā izglītība – 39
l augstākā izglītība – 61 

“Saskaņa” 
l  kandidātu skaits – 87
l  vīrieši – 57, sievietes – 30
l  vidējais vecums – 49,1 gads
l  jaunākais kandidāts – 21 gads
l  vecākais kandidāts – 81 gads
l  pamatizglītība – 2 kandidātiem 
l  vidējā izglītība – 9
l  augstākā izglītība – 76 

“Konservatīvie”
l  kandidātu skaits – 115
l  vīrieši – 81, sievietes – 34
l  vidējais vecums – 46,1 gads
l  jaunākais kandidāts – 22 gadi
l  vecākais kandidāts – 76 gadi
l  vidējā izglītība – 

17 kandidātiem
l  augstākā izglītība – 98

“Apvienotais  
saraksts” 
l  kandidātu skaits – 115
l  vīrieši – 76, sievietes – 39
l  vidējais vecums – 48,8 gadi
l  jaunākais kandidāts – 25 gadi
l  vecākais kandidāts – 72 gadi
l  vidējā izglītība – 9
l  augstākā izglītība – 106 

 “Latvija  
pirmajā vietā” 
l  kandidātu skaits – 115
l  vīrieši – 81, sievietes – 34
l  vidējais vecums – 49,2 gadi
l  jaunākais kandidāts – 21 gads
l  vecākais kandidāts – 79 gadi
l  vidējā izglītība – 30
l  augstākā izglītība – 85 
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