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UZZIŅAI

KĀ SAZINĀTIES AR DEPUTĀTU?
l Liepājas domē pieteikšanās Apmeklētāju pieņemšanas 

centrā Rožu ielā 6 vai zvanot pa tālruni 63404750.

l Ar deputātiem personīgi var sazināties, rakstot uz e-pastu: 
deputāta vārds.uzvārds@liepaja.lv. 

l Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji pieteikties 
pieņemšanām var pa tālruni 22187937.

l Dienvidkurzemes novada informatīvais tālrunis 27774433 
– saziņai ar pašvaldības klientu apkalpošanas centru, 
Pašvaldības policiju,  brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. 
Lietotnē WhatsApp var ziņot par aktuālām problēmām.

AVOTI: PAŠVALDĪBU VIETNES

DIENAS 
TĒMA

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

l LIENE KUPIČA
l LINDA KILEVICA

Starp simtiem pašvaldī-
bas, tās dienestu un iestāžu 
amatpersonām iedzīvotāji 
savas bēdas un likstas vis-
biežāk vēlas uzticēt tiem, 
kurus paši ievēlējuši, – de-
putātiem. Viņu pienākums ir 
uzklausīt cilvēkus, sniegt at-
bildes, kā arī atvēlēt noteiktu 
laiku tiem, kas vēlas atnākt 
un izrunāties. Gan Liepājas 
pilsētas, gan Dienvidkurze-
mes novada domē visbiežāk 
iedzīvotāji vēlas satikt paš-
valdības vadītāju, jo domā, 
ka tad viņu jautājums risi-
nāsies ātrāk. Bet – vai tā ir?

Tikšanās  
Rožu laukumā

Liepājas domē uz pieņem-
šanu pie deputātiem var tikt, 
gan rakstot konkrētam tautas 
priekšstāvim, gan piesakoties 
Apmeklētāju pieņemšanas cen-
trā. Domes priekšsēdētājs Gu-
nārs Ansiņš un viņa vietnieks 
Atis Deksnis pieņem reizi nedēļā, 
Ludmila Rjazanova – trīs reizes 
mēnesī, pārējiem deputātiem 
pieņemšanas notiek reizi mē-
nesī, visbiežāk pieskaņojoties 
pastāvīgo komiteju vai domes 
sēžu dienai. 

Tomēr ne jau tikai oficiālos ce-
ļus meklē liepājnieki. Piemēram, 
Dace Bluķe norāda, ka tikusies 
ar daudz vairāk cilvēkiem, nekā 
reģistrēts domē. Deputāte ir ak-
tīva sociālajos tīklos, tāpēc viņai 
iedzīvotāji vienkārši atrakstot. 
“Katru otro nedēļu noteikti ar 
kādu tiekos,” viņa norāda.

Bieži pazīstami kultūras no-
zares pārstāvji vēršas pie viņas 
jautājumos par domes darbu, Ei-
ropas kultūras galvaspilsētu, arī 

Liepājas kultūras projektu kon-
kursā neatbalstīto ieceru autori 
meklējuši skaidrojumus, kāpēc tā 
noticis. “Kovida laikā man biju-
šas vairākas tikšanās Rožu lau-
kumā. Uzskatu, ka vienmēr var 
atrast vietas, lai izrunātu kādu 
sasāpējušu jautājumu,” pastāsta 
deputāte. Tāpat mūsdienās sa-
runām varot izmantot Zoom vai 
Google Meet platformas. 

“Ir bijuši gadījumi, kad snie-
dzu konsultāciju, kā var iesniegt 
konkursam projektu. Cilvēks 
bija izvēlējies to prasīt deputā-
tam, kaut gan to varētu pastās-
tīt attiecīgajā nodaļā strādājošs 
darbinieks. Varētu būt, ka vienā 
sociālā tīkla burbulī liekas vieg-
lāk paprasīt man nekā iet oficiālo 
birokrātisko ceļu,” viņa pieļauj. 
“Citreiz cilvēks jau ir bijis daudzās 
vietās, nav saņēmis atbildi, un tad 
liekas, ka pie opozīcijas deputāta 
vēl var mēģināt. Tie parasti ir 
grūti gadījumi,” atzīst D. Bluķe.

Filmēšu  
un sūdzēšu tiesā!

Arī Jānis Vilnītis norāda, ka 
uzmeklēt deputātu tagad esot 
ļoti viegli, viņam ir daudz se-
kotāju feisbukā, ar kuriem bie-
ži vien visu atrisinot sarakstē. 
“Klātienē varbūt 30–40 procenti 
nāk tādi, kuriem es tiešām varu 
palīdzēt. Vairāk kā pusei vajag 
psihologu vai cilvēku, ar kuru 
parunāties. Nenosodu, varbūt arī 
vajag parunāties un tad paliek 
vieglāk,” viņš pastāsta.

Tikšanās deputāts mēdzot 
norunāt arī savā darbavietā uz-
ņēmumā “Liepājas papīrs” un 
domi nenoslogot, taču esot cilvē-
ki, kas uzstāj uz tikšanos tur. “Un 
vēl pasaka, lai būtu klāt no LNA, 
izpilddirektors un vicemērs,” iz-
stāsta J. Vilnītis. Viņš atceras 
savu pašu pirmo pieņemšanu – 

pa durvīm ienāk vīrietis un pa-
ziņo: “Es runāšu krieviski, visu 
filmēšu un jūs iesūdzēšu tiesā!” 

Reizēm uzreiz redzams, ka visi 
dienesti jau snieguši atbildes, taču 
ar tām cilvēks nav mierā. Visbie-
žāk strīdīgas situācijas saistītas ar 
LNA, Sociālo dienestu, bāriņtiesu 
un Komunālo pārvaldi. Piemēram, 
cilvēks sūdzas, ka viņam nedodot 
dzīvokli. Izrādās, personai piecu 
gadu laikā nav paticis neviens no 
piedāvātajiem dzīvokļiem, jo ir ļoti 
grūti atrast pilsētas centrā mājok-
li ar malkas apkuri, kur neprasās 
pēc remonta.                            > >

Feisbukā, uz ielas,  tirdziņā
Iedzīvotāji meklē un atrod 
iespējas satikt deputātus

Juris – 
pensionēts 
inženieris: 

- Pirms 
gadiem 40 
iepazinos ar 
Godmaņa kungu. 
Daudzus deputātus  
esmu redzējis, bet nopietnas 
sarunas mums nav bijušas. 
Teikšu tā, tagad es negribu  
runāt ne ar vienu. Reiz pats 
kandidēju un zinu, ka būt par 
politiķi ir profesija un tur sava 
specifika.

Raisa 
Lazņenko – 
liepājniece: 

– Pirms 
daudziem 
gadiem, kad 
mani dvīņi vēl 
bija pavisam maziņi,  
runāju ar Barčas kundzi,  
un viņa man ļoti, ļoti palīdzēja. 
Viņa iedeva naudu no savas 
kabatas, jo situācija man bija 
ļoti grūta. Neesmu to nevienam 
teikusi, bet tā bija. Esmu 
joprojām ļoti pateicīga un klanos 
zemu.

Paula Marija 
Zvaigzne – 
māmiņa:

– Nav 
sanācis. Nesen 
manas meitiņas 
bērnudārza grupā 
vecākiem bija saruna, ka vajadzē-
tu parunāt ar kādu deputātu par 
rotaļu laukumu labiekārtošanu 
bērnudārza ārpusē. Tas lieliski, ja 
būvē jaunus dārziņus, bet vecajos 
ļoti vajadzētu labiekārtošanu. 
Daudzviet vecāki paši samet nau-
du, lai uzlabotu pašvaldības dārziņu 
rotaļu laukumus, kas ārpusē.

Ilze – 
liepājniece: 

– Pirms 
daudziem gadiem 
runāju ar deputāti 
Goldi. Viņai bija 
lieli mērķi, un 
viņa gribēja daudz sasniegt, bet 
viss neizdevās. Kā cilvēks – ļoti 
jauka. Visu laiku jau runā par to, ka 
pašvaldību un Saeimas deputātiem 
regulāri jātiekas un jāuzklausa 
cilvēki. Taču par to viņi atceras 
tikai tad, kad tuvojas vēlēšanas. 
Ja es būtu deputāte, tad nevaru 
apgalvot, kā pati rīkotos.  

Indra Poriņa 
– māmiņa:  

– Neesmu 
runājusi. Varētu 
deputātiem 
pajautāt, kāpēc 
Liepājā pietrūkst 
vietu bērnudārzā un tik ilgi jāgaida 
rindā. Mamma nevar iet uz darbu 
un strādāt, jo bērnam nav vietas 
dārziņā. Aukli sameklēt sarežģīti 
un dārgi. Tosmarē joprojām stāv 
kādreizējais dārziņš, kas gadiem 
slēgts. Kāpēc to neatjauno? 
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ES DOMĀJU TĀ: VAI ESAT RUNĀJIS AR DEPUTĀTU?


