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Silvija 
Ezermale – 
liepājniece: 

– Esmu 
izvēlējusies 
sarakstu, kuru 
izveidoja Pīlēns. 

Iešu uz Saeimas vēlēšanām ar 
cerībām, ka palīdzēšu ievēlēt tos, 
kurus es gribu. Kādreiz domāju 
– neiešu vēlēt. Tad sapratu, 
ka tas tomēr jādara, jo jāpilda 
pienākums. Sarakstu izvēle šoreiz 
plaša.

Hardijs 
Cionelis – 
inženieris: 

– Vēl ir par 
agru konkrēti 
izlemt, bet visu 
laiku sekoju 

tam, kas notiek. Man svarīgi, ko 
kandidāti darījuši iepriekš, kā sevi 
parādījuši politikā, dzīvē. Nevis 
tagad tikai smuki un skaļi runā. 
Es visu izvērtēju, par ko atdot 
savu balsi. Uz vēlēšanām eju 
sagatavojies.

Ināra 
Makina – 
pensionāre: 

– Nein
teresējos ne par 
vienu, jo visi tik 
sola un sola. 

Kā tiek pie silītes, tā dzied citu 
dziesmu. Bet cilvēkiem tomēr 
jāiet uz vēlēšanām, jo – ja nu 
kāda ievēlētā dēļ tomēr kaut 
kas mainās. Tāda cerība pastāv. 
Pašplūsmā vēlēšanas palaist 
nevar.

Argots 
Pakalns – liepāj
nieks:   

– Jā. Esmu jau 
iepazinies ar dau
dziem kandidātu 
sarakstiem. Šoreiz 

tie deputātu kandidāti, kas man 
simpatizē, atrodas partiju sarakstos, 
kas man nesimpatizē. Un otrādi. Kā 
vēlētājam man būs ļoti grūti izšķir
ties, par ko balsot. Tos kandidātus, 
kurus gribētu Saeimā, var saskaitīt 
uz vienas rokas pirkstiem.

Natālija 
Morenko – 
strādā: 

– Neesmu 
pilsone, 
nebalsošu. Kad 
klausos apkārt, 

dzirdu, ka cilvēki runā – pirms 
vēlēšanām visi kaut ko sola, bet 
nav ticības, ka solījumus izpildīs. 
Protams, gribas jau ļoti ticēt 
solītajam.
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EKSPERTS DIENAS 
TĒMA

Filips Rajevskis, 
politologs 

Manuprāt, lielā interese kan
didēt vēlēšanās balstīta uz to, ka 
partijām ir sajūta, ka parlamentā 
iekļūt būs viegli. Ja paraugās uz 
partiju reitingu kopējo fonu, tad 
tas ir gaužām švaks, proti, reitingi 
ir zemi. Šķiet, arī valdošās partijas 
sapriecājušās, ka tās valdīs arī 
nākamajā Saeimā, bet, ja objektīvi 
paraugās, īsti neatceros, ka mums 
kādreiz būtu tāda situācija, kad 
divus mēnešus līdz vēlēšanām 
partiju līderu reitings ir zemāks 
par desmit procentiem. Tas rada 
viltus sajūtu, ka, lūk, visi līderi 
ir vāji, tāpēc arī es varu dabūt 
balsis, jo konkurence būs vieg
lāka, lai gan tā nebūt nav. Tādēļ 

arī vēlēšanām sevi pieteikušas 
daudzas partijas un liels skaits 
kandidātu. 

Otrs iemesls, iespējams, ir 
pro gnoze par iedzīvotāju zemo 
līdzdalību vēlēšanās, kas arī par
tijām liek domāt, ka, lai pārkāp
tu piecu procentu barjeru, daudz 
balsu nevajag. Taču cilvēki bieži 
vien neaizdomājas, ka zemā ie
dzīvotāju līdzdalība sit pa visiem. 

Šoreiz pieteikts vislielākais 
skaits kandidātu bez augstākās 
izglītības, un tas ir bēdīgi. Tautā 
jau izsenis iesakņojusies meta
fora, ka visi politiķi ir muļķi, bet 
nu jācer, ka tas nepārvērtīsies par 
realitāti. 

Vienas otras partijas program
mu var saukt par mērkaķošanos. 
Lai gan cilvēki ir dažādi un grūti 
pateikt, kas katram galvā darās. 
Ir cilvēki, kas tic dažādām sazvē
restības teorijām, piemēram, ka 
kaut kur noslēpta īstā Satvers
me, ka lidmašīnas gaisā kaut ko 
smidzina vai ka zeme ir plakana. 

Tomēr jāsaka, ka vēlētā
ji lielākoties orientējas uz tiem 
kandidātiem, kurus var uzskatīt 
par profesionāliem politiķiem. 
Marginālās partijas vēlēšanās 
piedalās katru reizi, un parasti 
tās nesavāc pat savu radinieku 
balsis. Domāju, ka šīs vēlēšanas 
nebūs izņēmums.w

Šīs partijas Kurzemes listē no 
astoņiem kandidātiem ir tikai vie
na kurzemniece – bezdarbniece 
Ilze Kronberga no Saldus novada. 
Savā programmā cita starpā par
tija sola atjaunot Latvijas valsts 
nacionālo valūtu – latu, noteikt, 
ka sauszemes ceļi, dzelzceļi, ūden
sceļi, tilti, lidlauki, ostas, dabas 
resursi, gaisa telpa un teritoriālie 
ūdeņi ir visas tautas kopīpašums, 
ekonomisko sadarbību vērst uz 
cieņas, neitralitātes principiem 
un draudzīgām attiecībām ar 
kaimiņvalstīm. 

Stingru ekonomisko suvereni
tāti un neatkarīgu attiecību vei
došanu ar kaimiņvalstīm sola arī 
pērn dibinātā partija “Stabilitā
tei!”, kuras priekšsēdētājs ir viens 
no tās līderiem un dibinātājiem, 
iepriekš no “Saskaņas” izslēgtais 
Aleksejs Rosļikovs.

“Pārskatīsim Latvijas atkarī
bu Eiropas Savienības ietvaros. 
Prioritāras ir valsts intereses vai 
izstāšanās no žņaudzošās savie
nības,” skan viens no punktiem 
šīs partijas programmā. “Stabili
tātei!” apņēmusies arī dot tiesības 
balsot Latvijas nepilsoņiem vēlē
šanās un panākt visu nepilsoņu 
pieņemšanu par pilntiesīgiem 
valsts pilsoņiem. 

Kurzemē no šīs partijas kan
didē vien pieci cilvēki, pirmais 
numurs ir Sanita Petere, kura kā 
savu dzīvesvietu norādījusi Lie
pāju, bet darbavietu – Ventspils 
novadā reģistrētu SIA  “Sofija – S”. 

Atcerējās tautību 
Šī gada sākumā Liepāju un 

Dienvidkurzemes novadu ap
meklēja Aināra Šlesera partijas 
“Latvija pirmajā vietā” tobrīdējā 
Valsts prezidenta amata kandi
dāte Jūlija Stepaņenko, iekšlietu 
ministra amata kandidāte Ļubova 
Švecova un satiksmes ministra 
amata kandidāts Edmunds Ziv
tiņš, kurš teicās, ka šoruden gai
dāmajās vēlēšanās būšot pirmais 
numurs Kurzemē. Kopš tā laika 
šajā partijā daudz ūdens aiztecējis 
– Kurzemes listes lokomotīve to
mēr ir bijusī labklājības ministre, 
savulaik partijas “KPV LV” biedre 

Ramona Petraviča, kura pērn iz
cēlās ar erotisku fotosesiju žurnā
lā “Klubs”. Tikmēr Ļ. Švecovu un 
J. Stepaņenko marta sākumā no 
Šlesera partijas izslēdza. No izpla
tītā paziņojuma bija noprotams, 
ka abas politiķes patriektas, jo 
nav pievienojušās nosodījumam 
par Krievijas sākto karu Ukrainā. 
Nu abas kandidē no partijas “Su
verēnā vara”, kas sola samazināt 
Saeimas deputātu skaitu līdz 50 
un pāriet uz jaukto, mažoritāro 
vēlēšanu sistēmu ar vēlētāju tie
sībām atsaukt savus deputātus. 

Sociālo tīklu lietotāji, izpētot 
šīs partijas kandidātu listi, pa
manījuši kādu interesantu pār
vērtību – pirms četriem gadiem 
J. Stepaņenko, tolaik Saeimas vē
lēšanās kandidējot no “Saskaņas”, 
anketā nebija norādījusi savu 
tautību, tagad viņa acīmredzot 
atcerējusies, ka ir ukrainiete. 

Tikmēr “Latvija pirmajā vietā” 
savā paspārnē paņēmusi mūsu 
valsts redzamākos antivakserus, 
dezinformatorus, vairākus poli
tikā jau zināmus cilvēkus, kas 
agrāk rosījās zem citu partiju 
karogiem. 

Kurzemes sarakstā visatpa
zīstamākais liepājnieks ir svar
cēlājs, sporta kluba “Lāčplēsis” 
vadītājs Māris Šveiduks, kurš 
“piespiedu vakcināciju” arī salī
dzina ar genocīdu. 

Covid19 un vakcinācija par
tijas programmā pieminēta bieži, 
taču viens no skaļākajiem “Latvi
jas pirmajā vietā” solījumiem ir iz
beigt Satversmes tiesas darbību. 

No kādas  
naudas dzīvo? 

Uz vēlēšanām saposies arī 
krievu kopienas “politiskais spec
nazs” – partija “Latvijas Krievu 
savienība” (LKS). Kā “politisko 
specnazu” šo partiju feisbukā 
raksturo tās Kurzemes saraksta 
līdere liepājniece Jeļena Osipo
va. Viņas vīrs Jegvēnijs Osipovs 
īpašus komentārus neprasa – ar 
plaktātu “Krievi nāk” savulaik pa 
Liepājas ielām maršējis, ar policis
tiem skandalējis, dažus mēnešus 
cietumā pasēdējis, dibinājis un 
vadījis vairākas partijas un orga
nizācijas, parakstus referenduma 
ierosināšanai par valsts valodas 
statusa piešķiršanu krievu valo
dai Latvijā vācis, sarkano karogu 
ar sirpi un āmuru pie sava nama 
kāris, ielas nosaukuma plāksni 
latviešu un krievu valodā pie 
mājas demonstratīvi stiprinājis, 
lentīti latviešu karoga krāsās par 
sarkanbaltsarkanu “figņu” sau
cis utt. Jeļena šajās izpausmēs 
vienmēr viņam bijusi līdzās kā 
uzticīga ieroču nesēja.

Nu abi darbojas labdarības un 
kultūras centrā “Feniks”, taču tas 
nav algots darbs. Citu darbavietu, 
izņemot LKS Liepājas teritoriā
lās organizācijas vadītāja ama
tu, J. Osipova kandidātes anketā, 
kas iesniegta Centrālajā vēlēšanu 
komisijā, nav norādījusi. Līdz ar to 
nav skaidrs, kur viņa gūst legālus 
ienākumus.

LKS publikācijā feisbukā viņa 
klāsta, ka ir portāla Infoliepaja.
lv dibinātāja un redaktore. SIA 
“InfoLiepaja” gan reģistrēts uz 
viņas dēla vārda, kurš norādīts 
arī kā patiesais labuma guvējs. 
Darbinieku skaits – nulle, lieci
na datubāzē “Lursoft” pieejamā 
informācija. 

Starp citu, Liepājas krievva
lodīgie sabiedrībā mēļo, ka LKS 
Liepājas mājvietas telpas esot 
iekārtotas ar Krievijas ģenerāl

konsulāta mēbelēm. Tās Osipovu 
pārim dāsni  atdāvinājis no Lat
vijas izraidītais ģenerālkonsuls. 

LKS Saeimā apņēmusies aiz
stāvēt tiesības uz brīvu krievu 
un citu valodu izmantošanu iz
glītības sistēmā visos līmeņos, 
apturēt pieminekļu, kas veltīti 
Otrā pasaules kara upuriem un 
karavīriem, nojaukšanas kam
paņu, panākt ierobežojumu atcel
šanu attiecībā uz krievvalodīgo 
televīzijas kanāliem, veicināt 
Latvijas pilsonības piešķiršanu 
visiem Latvijas nepilsoņiem utt. 

Vēl viens lielais nezināmais 
sabiedrībā ir arī, kā savu šiko dzī
vesveidu nodrošina skandalozais 
Saeimas deputāts Aldis Gobzems. 
Jau pērn žurnālisti pievērsa uzma
nību tam, ka partijas “Katram un 

katrai” līderis, spriežot pēc viņa 
publiski izrādītā dzīvesveida, tērē 
vairāk nekā nopelna. Pērn viņa 
vienīgie ienākumi bija no darba 
Saeimā – 36,4 tūkstoši eiro, parād
saistības – 161 430 eiro. Iespējams, 
parlamentārietis šogad tiešām 
šķīries no savas Baltezera mājas, 
pretējā gadījumā nav skaidrs,  kā 
viņš var atļauties iekārtot savu 
ģimeni uz dzīvi Spānijā un pats 
regulāri čillot šajā Dienvideiro
pas valstī un, plunčājoties basei
nā, Latvijā dzīvojošajiem sludināt 
vēsti: “Es esmu vienīgais, kurš var 
izmainīt valsti...”

Arī “Katram un katrai” sola sa
mazināt Saeimas deputātu skaitu, 
tautas vēlētu prezidentu, Latvijā 
dzimušajiem (no 1991. gada) Lat
vijas pilsonību u.c. labumus.w

ES DOMĀJU TĀ: VAI APSVERAT, PAR KĀDIEM KANDIDĀTIEM BALSOSIET?
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Partijas, kuras kandidē 
Saeimas vēlēšanās, sarindotas 
izlozēto numuru kārtībā 
1. “Jaunā VIENOTĪBA”.
2. “Latvijas Krievu savienība”.
3. Zaļo un zemnieku savienība.
4. “Tautas kalpi Latvijai”.
5. “Suverēnā vara”.
6. “Kristīgi progresīvā partija”.
7. “Saskaņa”.
8. “Stabilitātei!”.
9. “Tautas varas spēks”.
10.  “Vienoti Latvijai”.
11. Nacionālā apvienība 
“Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”.
12. “Latvija pirmajā vietā”.
13. “Konservatīvie”.
14. “Katram un katrai”.
15. “Progresīvie”.
16. “Attīstībai/Par!”.
17.  “Apvienība Latvijai”.
18. “Apvienotais saraksts” (Latvi
jas Zaļā partija, Latvijas Reģionu 
apvienība, Liepājas partija).
19. “Republika”.

SECĪBA>>


