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DIENAS 
TĒMA

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

l ILZE OZOLIŅA 

“Sakiet, lūdzu, ko Saeimā 
var iesākt 92 gadus vecs de-
putāts?” piezvanot uz redak-
ciju, neizpratni pauda lasī-
tāja. Viņa sašutusi arī par 
vairākiem citiem deputātu 
kandidātiem, kas “iesprau-
kušies sarakstos”, un bažī-
jas, ka nākamajā sasaukumā 
parlamentā gaidāms īstens 
balagāns. “Esmu ļoti nopiet-
nos gados – man ir 83, un es 
lūgšu dieviņam dot man ie-
spēju nodzīvot vēl tik ilgi, lai 
redzētu to simts gudro galvu 
šovu Saeimā,” pauž apņēmī-
bu kundze. 

Zināmie un nezināmie
Kopumā uz simts vietām Sa-

eimā no 19 partijām un to apvie-
nībām pretendē 1832 kandidāti, 
to skaitā 54 Liepājas un 13 Dien-
vidkurzemes novada iedzīvotāji.  

Parlamenta vēlēšanās kandi-
dē četri Liepājas domes deputāti 
– Dace Bluķe (“Attīstībai/Par!”), 
Helēna Geriloviča (“Saskaņa”), 
Linda Matisone (“Apvienotais sa-
raksts”) un Atis Deksnis (“Apvie-
notais saraksts”), tikpat daudz arī 
Dienvidkurzemes novada pašval-
dības deputātu – Andris Jefimovs 
(“Jaunā Vienotība”), Edgars Putra 
(“Apvienotais saraksts”), Raivis 
Kalējs (“Apvienotais saraksts”) 
un Andris Jankovskis (Nacionā-
lā apvienība). Ņemot vērā, ka šie 
cilvēki darbojas vietvarā, divi ie-
priekš bijuši arī Saeimas deputāti 
(D. Bluķe un E. Putra), viņu līdz-
šinējam veikumam sabiedrībai  
vairāk vai mazāk jābūt zināmam.   

No Kurzemes kandidē arī vai-
rāki citi bijušie un esošie mūspu-
ses parlamentārieši –  13. Saeimas 
deputāts, “Saskaņas” saraksta 
līderis Valērijs Agešins, kurš jau 
faktiski ir Jēkaba ielas 11. nama 
relikts, proti, kopš 2002. gada 
parlamentā ievēlēts sešas reizes 
pēc kārtas, bijusī aizputniece, 
tagad rīdziniece Ingrīda Circene 

(“Jaunā Vienotība”), kura Eināra 
Repšes valdībā bija arī veselības 
ministre, pieredzējusī parlamen-
tāriete Aija Barča (“Apvienotais 
saraksts”), Valdis Skujiņš (“Apvie-
notais saraksts”), nesen “mīksto” 
mandātu ieguvušais Normunds 
Dzintars (Nacionālā apvienība) 
un Uldis Budriķis (“Konserva-
tīvie”). Par mūspuses pārstāvi 
uzskatāms arī bijušais premjers, 
rīdzinieks Māris Kučinskis (“Ap-
vienotais saraksts”), kurš ir Lie-
pājas partijas biedrs. 

Kandidātu sarakstos atro-
damas vēl vairākas Liepājā un 
Dienvidkurzemē atpazīstamas 
personības, tomēr liela daļa 
Saeimas deputāta amata 
pretendentu sabiedrībā un 
politikā nav zināmi. Līdz ar to 
cilvēkiem nav skaidrs, ko labu 
viņi līdz šim paveikuši un kāpēc 
būs noderīgi parlamentā. 

Šajā ziņā vērtīgi ielūkoties 
partiju programmās un vētīt, ar 
kādiem cilvēkiem viņi sametuši 
kauliņus kopā, jo ne velti ir tei-
ciens: pasaki, kas ir tavi draugi, 
un es pateikšu, kas esi tu pats. 

Smieties vai raudāt
Par gandrīz pusi no partijām 

un apvienībām, kas pieteikušas 
startu vēlēšanām, daudzi rausta 
plecus. Kas tie tādi? Tumšo zirdzi-
ņu aplokā ir partija “Vienoti Lat-
vijai”, kas Kurzemes sarakstā sag-
rabinājusi vien četrus kandidātus 
– bezdarbnieku un bezdarbnieci, 
frizieri un kāda Kuldīgas nova-
da uzņēmuma valdes priekšsē-
dētāju. Neviens no viņiem nav 
liepājnieks vai Dienvidkurzemes 
novada iedzīvotājs. 

Šīs partijas kandidātu sa-
raksta līderes Rīgā un Kurzemē 
ir tā dēvētās «Brīvvalsts TV»  
pārstāves Anita Mitriķe (Rīgā) 
un Madara Gobziņa (Kurzemē), 
kuras aktīvi apšaubīja Covid-19 
eksistenci un izplatīja dažādas 
sazvērestības teorijas.  

Partija “Vienoti Latvijai” di-
bināta 2011. gadā Rēzeknē, un 

iepriekš vairākus gadus tās 
priekšsēdētājs bija Ainārs Šlesers. 
Ielūkojoties programmā, nevar 
saprast – smieties vai raudāt, pro-
ti, tajā ir tikai viens vienīgs vārds 
“tautvaldība”. 

Daudziem kā humoreska 
lasāma arī partijas “Tautas va-
ras spēks” programma, lai gan 
nav šaubu, ka tajā izklāstītais 
atsevišķai sabiedrības daļai ir 
ausīm tīkams.  “Darbnespējīgu 
ielikteņu-afēristu antitautiskais 
režīms ir novedis valsti uz kri-
šanas bezdibenī robežas,” teikts 
programmā. Lielāko daļu prog-
rammas aizņem esošā “režīma” 
kritizēšana, un faktiski vien di-
vos teikumos izteikts solījums, 
proti: “Izmetīsim liekēžus, valsts 
līdzekļu piesavinātājus, zagļus un 
muļķus no valdības un Saeimas 

kopā! Ieviesīsim kārtību valstī!»
Šāda programma gan nepār-

steidz, ņemot vērā, kas ir “Tautas 
varas spēka” līderi.  Rīgā kandidē 
Valentīns Jeremejevs – regulārs 
dažādu protesta akciju rīkotājs 
un dalībnieks. 2020. gada nogalē 
viņu apcietināja lietā par viltus 
ziņu izplatīšanu saistībā ar Co-
vid-19. 

Pagājušonedēļ feisbukā viņš 
publicēja video, kurā pauž, ka 
“aptuveni 300 tūkstoši cilvēku ir 
“Tautas varas atbalstītāji”. Partiju 
reitingos tas gan neesot redzams, 
jo “Kariņa – Levita režīms” to ne-
publicējot.

Vidzemē šīs partijas saraksta 
lokomotīve ir par agresiju un žur-
nālistes vajāšanu sodītais Jānis 
Sondars, kurš 2019. gadā tiesāts 
arī par marihuānas glabāšanu. 

Tie, kuriem nav sveša lietotne 
TikTok un citi sociālie tīkli, droši 
vien pamanījuši jaunu “uzlecošo 
zvaigzni” politikā – skaistumkon-
kursu rīkotāju Kristīni Lindenb-
lati. Iepriekš regulāri savos video 
viņa izteicās pret ierobežojumiem 
un prasību vakcinēties, tagad 
faktiski uzstājas kā ārpolitikas 
eksperte, komentējot Krievijas 
sākto karu Ukrainā, lielākoties 
izplatot Kremļa vēstījumu, proti, 
ka ASV ar Eiropas rokām vēlas 
karot ar Krieviju, Ukrainas prezi-
dents Volodimirs Zelenskis ir pār-
devies, un “tagad nācis gaismā, ka 
viņam Kostariko ir bankas konts, 
kurā ir vairāk nekā miljards do-
lāru” utt. 

K. Lindenblate kandidē no 
partijas “Tautas kalpi Latvijai” 
Rīgas saraksta. 

1832 zelta zivtiņas 19  akvārijos 
14. Saeimas vēlēšanām pieteikts 
lielākais kandidātu skaits kopš 
Latvijas neatkarības atjaunošanas. 
CVK gan atzīmē aizvien satraucošāku 
tendenci, proti, daudzi pilsoņi vairs 
neredzot jēgu piedalīties vēlēšanās. 
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l Šogad kandidēt uz vēlēšanām ir pieteikušās par trim parti-
jām vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās 2018. gadā. 

l 14. Saeimas vēlēšanās kandidē 1167 vīrieši un 665 sievie-
tes vecumā no 21 līdz 92 gadiem; 

l 1366 kandidātiem ir augstākā izglītība, 432 – vidējā, 34 – 
pamatizglītība; 

l 1098 kandidāti ir latviešu tautības, 109 – krievu, 15 – poļu, 
13 – ukraiņu, 7 – lietuviešu, kā arī 4 baltkrievu, tāpat 
vēlēšanās startē ebreju, armēņu, baškīru, gruzīnu, igauņu, 
tatāru, udmurtu un citu tautību cilvēki. 570 kandidāti savu 
tautību nav norādījuši. 

l Vēlēšanas notiks 1. oktobrī. 
Avots: CVK 
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