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l ILZE OZOLIŅA 

Lai liepājniekiem un 
novadniekiem atvieglotu 
izvēli 14. Saeimas vēlēša-
nās, aizsākam rakstu sēri-
ju, kurā sarunās ar iedzī-
votājiem un dažādu nozaru 
pārstāvjiem identificēsim 
būtiskākās problēmas mūsu 
reģionā un valstī un uzklau-
sīsim Kurzemes deputātu 
kandidātu piedāvājumu to 
risināšanā. Šoreiz politisko 
spēku kandidāti paši stāsta, 
kādas, viņuprāt, ir aktuālā-
kās problēmas mūsu reģio-
nā un ko ar tām iesākt.

14. Saeimas vēlēšanām, 
kas notiks 1. oktobrī, reģis-
trēti 19 saraksti, taču laik-
raksts uzrunāja tikai tos, 
kuriem pēc pētījumu centra 
SKDS jūlijā veiktās aptaujas 
datiem ir teorētiska iespēja 
iekļūt parlamentā. Proti, tie 
ir 12 saraksti: “Jaunā Vieno-
tība”, Nacionālā apvienība 
(NA), “Saskaņa”, “Attīstībai/
Par”, “Progresīvie”, “Zaļo un 
zemnieku savienība” (ZZS), 
“Latvijas Krievu savienība” 
(LKS), “Apvienotais saraksts”, 
“Latvija pirmajā vietā” (LPV), 
“Stabilitātei!”, “Katram un kat-
rai” un “Konservatīvie”.

Katram sarakstam uzde-
vām vienu kopīgu jautājumu: 
kuras, jūsuprāt, ir aktuālākās 
problēmas Kurzemē un Liepājā, 
kas būtu jārisina 14. Saeimai 
un nākamajai valdībai? Tāpat 
katru politisko spēku rosinājām 
skaidrot vienu no punktiem, 
kas iekļauts viņu priekšvēlē-
šanu programmā.

Šajā reizē publicējam pir-
mo sešu sarakstu kandidātu 
atbildes, nākamnedēļ tiks dots 
vārds otram pusducim. 

Mājokļi, bērnudārzi, 
okupekļi 

Artūrs Butāns, NA kandi-
dāts Kurzemē Nr. 2: 

– Lai Liepāja attīstītos, ir 
jāatrisina mājokļu un bērnu-
dārzu pieejamība, jo tie ir gal-
venie nosacījumi, lai cilvēki šeit 
veidotu ģimenes un pārceltos 
jauni speciālisti. Šobrīd Eko-
nomikas ministrijā izstrādājam 
daudzdzīvokļu ēku būvniecības 
programmu, ar kuras palīdzī-
bu pašvaldība varēs saņemt 
līdzfinansējumu, taču diemžēl 
Liepāja pagaidām nav izrādī-
jusi interesi. 

Aktuāla problēma ir arī 
rindas Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldē, kur uz 
pases noformēšanu jāgaida 
vairāk nekā mēnesi, kā arī 
diennakts aptiekas trūkums. 

Dienvidkurzemē būtiski jāpa-
lielina atbalsts ceļu asfaltēša-
nai, jāstiprina līdzfinansējums 
skolēnu brīvpusdienām, kā arī 
jāatbalsta jaunas ugunsdzēsī-
bas tehnikas un cilvēkresursu 
nodrošināšana mazpilsētās un 
pagastos.

NA programmā minēts: 
“Noteiksim par pienākumu 
pašvaldībām likvidēt atli-
kušos padomju okupāciju 
slavinošos objektus”. Kāds 
no tā būs ieguvums sabied-
rībai? 

A. Butāns: Okupācijas sekas 
jālikvidē visos līmeņos – gan 
pilsētvidē demontējot PSRS 
pieminekļus, gan pārtraucot 
divvalodību izglītībā un medi-
ju vidē, gan izskaužot prasību 
pēc krievu valodas darba tirgū, 
kas šobrīd diskriminē latviešu 
jauniešus. Sabiedrība būs ie-
guvēja tad, kad tiks izskaus-
ta Krievijas ietekme. Nepilna 
gada laikā būsim izdarījuši to, 
ko vajadzēja jau pirms 30 ga-
diem – Krievijas gāzes patēriņš 
no 90% būs samazināts uz 0%, 
izglītība jau drīzumā būs tikai 
valsts valodā un tiks atjaunots 
valsts aizsardzības dienests 
vīriešiem. Arī okupācijas pie-
minekļi, kas bijuši kā spļāviens 
sejā politiski represētajiem 
latviešiem, jau drīzumā tiks 
aizvākti. Visi šie soļi ved uz 
drošas, stipras un latviskas 
sabiedrības veidošanu, no kā 
ieguvējas būs nākamās paau-
dzes.

Politiskie 
kompleksi un atmiņa 

Jeļena Osipova, LKS Kur-
zemes saraksta līdere: 

– Mūsu reģions tradicio-
nāli ir tranzīta zona. Unikāls 
ģeogrāfiskais novietojums, 
infrastruktūra un ilggadējā 
pieredze ļauj mums attīstī-
ties, neskatoties uz mūsdienu 
pasaules situācijas sarežģī-
tību. Nākamajai Saeimai un 
valdībai ir jāatmet politiskie 
kompleksi un jāsāk pelnīt tau-
tas labā, pat ja tas kādam aiz 
okeāna nepatīk.

Jūsu partijas programmā 
ierakstīts: “Apturēs piemi-
nekļu, kas veltīti Otrā pa-
saules kara upuriem un 
karavīriem, nojaukšanas 
kampaņu”. Kāds Latvijas 
sabiedrībai ieguvums no 
šādiem pieminekļiem?

J. Osipova: Jūsu jautājumā 
jau ietverta atbilde. Labums ir 
tas, ka saglabājas atmiņas par 
visasiņainākā režīma upuriem 
visā cilvēces vēsturē. Un tā ir 
iespēja, ka mēs ko tamlīdzīgu 
neatkārtosim nākotnē. 

Jāiesaldē  
un jābalso tautai 

Valērijs Agešins, “Saska-
ņas” Kurzemes saraksta loko-
motīve: 

– Mums priekšā ir grūta zie-
ma – dziļa energoresursu krīze. 
Valstij jānoliek malā visas ci-
tas prioritātes (izņemot ārējo 
un iekšējo drošību) un jākon-
centrē resursi, lai nepieļautu 
sociālo katastrofu. Tāpēc tūlīt 
pēc Saeimas vēlēšanām Latvijā 
jānosaka ārkārtas sociālā situā-
cija, kas būtu spēkā līdz 2023. 
gada 1. jūnijam. Lai pārvarētu 
krīzi, valdībai nekavējoties jā-
rīkojas: jāizveido speciāls krīzes 
fonds, kur novirzīt visus papildu 
ienākumus no nodokļiem (pir-
mām kārtām PVN), jāaptur 
kurināmās koksnes eksports, 
lai varētu nodrošināt Latvijas 
iekšējam patēriņam nepiecie-
šamos apjomus, jāiesaldē sil-
tumenerģijas tarifs līdz nākamā 
gada 1. jūnijam, kāds tas bija šī 

gada 1. aprīlī (mājās ar indivi-
duālo siltumapgādi – pabalstu 
izmaksa), jāīsteno elektroener-
ģijas cenu pagaidu iesaldēšana 
visām Latvijas mājsaimniecī-
bām līdz nākamā gada 31. de-
cembrim. Latvijas enerģētikas 
uzņēmumiem un uzņēmumiem, 
kas sniedz komunālos/mājokļu 
uzturēšanas pakalpojumus, jā-
iesaldē sodu piemērošana pa-
tērētājiem par novēlotu rēķinu 
apmaksu, kā arī nepieciešams 
samazināt PVN uz 5% degvie-
lai un pārtikas produktiem līdz 
2023. gada 31. decembrim, jā-
nodrošina bezmaksas ēdināša-
na bērnudārzos un skolās līdz 
2023. gada 31. decembrim (ar 
iespēju pagarināt).

“Saskaņas” programmā 
norādīts: “Latvijas Repub-
likas Valsts prezidents ir 
jāievēlē tautas balsojumā”. 
Iepriekš Krievija mēģinā-
jusi ietekmēt citu valstu 
prezidentu vēlēšanas. Vai, 
ņemot vērā Krievijas iebru-

kumu Ukrainā, šis ir īstais 
brīdis pārejai uz vēlēšanām, 
kurās Latvijas prezidentu 
izraugās nevis Saeima, bet 
gan pilsoņi?

V. Agešins: Satversmes burts 
un gars balstās uz priekšstatu 
par Latvijas tautu kā augstāko 
varas nesēju, visu valsts insti-
tūciju varas avotu. Neapmieri-
nātība ar partijām aug augumā, 
un daudzi cilvēki uzskata, ka 
vienīgā cerība ir būtiskas iz-
maiņas valsts pārvaldē. Valsts 
prezidents nedrīkst būt poli-
tiska tirgus priekšmets, tāpēc 
prezidentam jābūt tautas vēlē-
tam, nevis valdošās koalīcijas 
ieceltam. 

Latvijas tauta nemaz nav 
nezinošāka par 100 tautas ie-
vēlētiem priekšstāvjiem. Tau-
tai kā varas avotam ir tiesības 
lemt, kas vadīs mūsu valsti. 
Manā rīcībā nav informācijas 
par to, ka kāda valsts mēģinātu 
ietekmēt vēlēšanu iznākumu 
Latvijā.

Pavisam drīz līdz 
parlamenta vēlē-
šanām būs atlicis 
vien mēnesis, kura 
laikā gaidāma 
sīvākā cīņa par 
varas kumosu. 
Varas garšu grib 
nobaudīt daudzi, 
bet tikai vēlētāji 
izlems, kam tas 
būs lemts.
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