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Lai nu kā, domāju, ka šī 
valdība nebūs slikta, 
jo nevēlamās partijas
ir palikušas aiz strīpas.

| 1.lpp.

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

Ieva 
Košeļeva – 
studente: 

– Viss 
jau vienkārši 
– Latvijas 
sabiedrība 
savu izvēli izdarījusi, rezultātus 
visi redzam. Mans personīgais 
vērtējums? Atļaušos uz šo 
jautājumu neatbildēt. Manuprāt, 
Saeimai vajadzētu strādāt pie tā, 
lai Latvijā vairāk celtu, atbalstītu 
zinātni, zinātniekus. Zinātnes 
joma ir instruments, kas varētu 
palīdzēt uzlabot mūsu valsts 
nākotni, labklājību.

Aivars 
Millers – strādā: 

– Manā 
vērtējumā 
vēlēšanas nebija 
godīgas, jo 
vienā vēlēšanu 
apgabalā vēlēja vienus deputātus, 
citā pavisam citus. Ja, piemēram, 
negribēju, lai ievēl Kariņu, kādā 
sakarā viņš tomēr tika Saeimā? 
Gribēju viņu svītrot, bet manā 
apgabalā viņš nebija. Manuprāt, 
valstī pret iedzīvotājiem nekas 
uz labu nemainīsies, cilvēki tāpat 
būs spriesti braukt strādāt un 
pelnīt citās valstīs. 

Annija Turka 
– mācās: 

– Cerams, 
ka kaut kas 
mainīsies uz 
labu ... Pati 
nevēlēju, jo vēl 
mācos skolā. Man svarīgi, lai tur 
viss būtu kārtībā. Ļoti vajadzētu 
jaunus mācību līdzekļus, 
piemēram, datorus skolās. Trūkst 
mācību grāmatu. Ne tikai man 
nevar nodrošināt, piemēram, 
matemātikas mācību grāmatu. 
Lai deputāti rūpējas par izglītības 
nozari, jo tā saistīta ar nākotni un 
jauniem cilvēkiem.

Zane Elere-
Pusaudze – 
māmiņa: 

– Ievēlēti 
tādi deputāti 
un no tādām 
partijām, kuriem 
tomēr nevajadzēja būt Saeimā, lai 
Latvijai labāk. Viss jau atkarīgs, 
kā tiks veidota koalīcija. Gribas 
cerēt uz labiem rezultātiem, bet 
lielu pārmaiņu nebūs, jo daudzi 
deputāti noskaņoti konservatīvi. 
Ņemot vērā mūsu ģeopolitisko 
situāciju, Latvijā krasas pārmaiņas 
nav vajadzīgas, jo citādi sabiedrība 
sašķelsies vēl vairāk.   

Zeltīte 
Čabovska – 
pensionāre:   

– Viss ir tā, kā 
cilvēki nobalsoja. 
Galvenais, lai 
jaunie deputāti 
vairāk domā par vienkāršajiem 
cilvēkiem. Augšas arī līdz šim 
izdomāja, kā vajag, kā pareizi, bet 
nedomāja, vai tas der, vai to var 
izdarīt arī mazais cilvēks. Jaunajiem 
deputātiem noteikti jāturpina 
īstenot sāktās labās lietas, nevis 
tās jāatmet un jāizdomā kaut kas 
pavisam cits.
 

ES DOMĀJU TĀ: KĀ VĒRTĒJAT VĒLĒŠANU REZULTĀTUS?

DAIGA LUTERE   
EGONA ZĪVERTA FOTO

Kad tikai vajag ātri kaut ko re-
formēt, lielākā daļa reformu, kas 
mūsu valstī notikušas, beidzas ar 
lielu bļaušanu, naudas iztērēša-
nu un ļoti daudz neapmierinātu 
cilvēku,” saka M. Pētersons. Viņa-
prāt, viennozīmīgi nepieciešama 
stabilitāte. Uzņēmējs vienmēr at-
balstot izsvērtas un pārdomātas 
reformas ar pavadošu likumdoša-
nu, bet “bez straujām kustībām”. 

Savukārt lauksaimnieks, SIA 
“Krastmaļi sēklas” īpašnieks Mār-
tiņš Flaksis pats neiesaistoties 
politikā, bet uzticoties cilvēkiem, 
kuri “tur ir, kaut ko dara un grib 
kaut ko panākt”. “Pārmaiņas 
būs, tikai nav skaidrs, cik lielas 
un kurai cilvēku grupai. Domāju, 
ka viss būs kārtībā, nav tik traki 
tajā Saeimā. Ir jau kaut kādi in-
teresanti tēli arī ievēlēti, bet tā ir 
demokrātija,” viņš spriež.

Ja lauksaimnieku intere-
ses netiktu pārstāvētas, tad 
jau laukos paliktu tukša vieta, 
atzīst M. Flaksis. “Bez zemnie-
kiem nekur nevar pastāvēt, jo 
mēs pietiekami daudz ražojam 
un eksportējam, arī iemaksājam 
valsts budžetā. Lauksaimniecības 
politikā mums ir jātiek skaidrībā, 
uz ko iet Eiropa, uz ko iet Latvija, 
lai šīs vīzijas saskanētu. Ja tās 
nesaskan, tad ko darīsim?” viņš 
domā. Grūti esot pateikt, kādai 
jābūt Latvijas lauksaimniecībai 
pēc 5 – 10 gadiem un ilgtermiņā, 
bet gribētu redzēt kādu vīziju, sa-
prātīgu vidusceļu starp bioloģisko 
un konvencionālo saimniekošanu 
un nozaru balansu.

Lai par darbu  
normāli samaksā

Veselība ir palikusi novārtā 
– nedomā ne par ārstiem, ne arī 
pacientiem, “Kurzemes Vārdam” 
telefonsarunās pauž gan ārsti, 
gan medicīnas tā sauktais vidē-
jais personāls, gan arī veselības 
aprūpes iestāžu administrācijas 
darbinieki. “Uzskatu, ka vajadzīgs 
vispusīgs atbalsts arī medicīnas 
jomai,” laikrakstam pauž viena 
no mūspuses primārās veselības 

aprūpes iestādes pārstāvēm, kura 
vēlējās palikt anonīma. Kā vienu 
no problēmām, kam nepieciešams 
atbalsts, viņa norāda lielo dārdzī-
bu, arī elektroenerģijas un apku-
res, kas šobrīd skar visus, tostarp 
veselības aprūpi. 

Medmāsas palīdze jeb sanitā-
re Inese ir liepājniece, kas strādā 
trīs darba vietās: viena no tām ir 
medicīnas jomā un otra sociālās 
aprūpes jomā – viena pilna slodze 
un viena nepilna, bet trešā – pa-
visam maza slodze pārdevējas 
darbā. “Es labprāt strādātu vienā 
darbā, ja adekvāti maksātu medi-
cīnā. Vienkārši, ja tā turpināsies, 
domāju pāriet pilnībā uz darbu 
tirdzniecībā,” norāda sanitāre. 
“Es varu nostrā-
dāt 24 stundas, 
man darbs patīk, 
bet lai par to nor-
māli samaksā! Ir 
manīti darbinieki, 
kuri nedomā par 
darba kvalitāti, 
bet ņem tikai 
vairāk maiņas, 
lai mēneša beigās 
lielāka nauda,” 
viņa pauž.

Tam, ka algu jautājums ir jā-
pārskata, piekrīt arī SIA “Prie-
kules slimnīca” valdes priekš-
sēdētāja Tatjana Ešenvalde, 
“Protams, kā jau katrs, arī ārsti 
ir vienkārši cilvēki, kas liek ce-
rības uz jauno valdību. Ja nav 
labāk, tad ir citādāk,” viņa pie-
zīmē. “Mediķu sāpes jau iepriekš 
atspoguļotas medijos gan par 
streiku, gan pirms tā, gatavojo-
ties tam,” norāda T. Ešenvalde. 
Žēl, ka sanitāru algas nav tiku-
šas novērtētas un iepriekš ielik-
tas algu palielinājuma budžetā. 
“Šie cilvēki ir nozīmīgs atbalsta 
personāls mediķiem.”

Vēl ļoti negodīgs šķiet jautā-
jums par samazinātajām kvotām 
plānveida pakalpojumiem, kā arī 
reģionu apdalīšana. “Saskaramies 
ar situācijām, ka rajonos ir daudz 
kas likvidēts, īpaši izteikti tas pa-
rādījās kovida laikā – nav iespēju, 
ko piedāvāt, jo vairs nav. No civi-

lās aizsardzības viedokļa – kur 
tad būs palīdzības sniegšana, ja 
vajadzētu? Gribas ticēt, ka kaut 
kas mainīsies,” pauž T. Ešenvalde, 
kura līdzīgi kā daudzi ārsti uzska-
ta, ka jaunajam nozares minis-
tram jābūt no medicīnas jomas.

Jāpiedāvā bonusi 
lauku attīstīšanai

Skolotāja Iveta Salmgrieze  
norāda, ka vēlas, lai arī šī valdība 
domātu par mazāko skolu sagla-
bāšanu. “Lai ikviens skolēns var 
izkopt savas individuālās spējas, 
attīstīt savus talantus un iegūt 
mūsdienīgu izglītību!” saka skolo-
tāja. Viņas apgalvojumam piekrīt 
arī Rucavas pamatskolas direkto-

re Liena Trumpika. “Ir jādomā par 
lauku saglabāšanu, to var izdarīt, 
ja skola ir tuvu tām ģimenēm un 
cilvēkiem, kuri šeit dzīvo un strā-
dā!” pauž direktore. “Ir jādomā par 
bonusu sistēmu, lai piesaistītu 
ģimenes lauku reģioniem,” saka 
I. Salmgrieze. “Lai vienīgais kritē-
rijs attīstībai nav tikai un vienīgi 
finansiālais izdevīgums, bet tik-
tu akcentēts cilvēks kā vērtība!” 
teic pedagoģe. L. Trumpika arī 
atgādina, ka jāmeklē iespējas, kā 
skolotājus novērtēt un atslogot no 
milzīgās darba nastas, lai darbus 
spētu veikt maksimāli kvalitatīvi.  
Rucavas skolas direktore gan no-
rāda, ka grūti vēl ko saprast, kas 
un kā varētu mainīties, jo vēl pat 
nav zināmi potenciālie izglītības 
ministra kandidāti. “Lielo nova-
du izveidošana nav nākusi kopā 
ar citiem normatīvajiem aktiem. 
Pašreizējā situācija sarežģī sko-
lu dzīvi: it kā izglītības iestādes 

skaitās autonomas, bet esam ie-
robežoti. Kad notika reforma, ne-
viens nemodelēja uz priekšu, kā 
būs tad, ja 40 izglītības iestādēm 
būs jāpērk mācībām un skolām 
nepieciešamais,” viņa min vienu 
problēmu. 

Pensionāru situācija 
ir kritiska

Pensionāru tikšanās vietas 
“Jaunliepājas dzirkstele” vadītāju 
Annu Treimani īsti neesot apmie-
rinājis tas, ka pirms vēlēšanām 
bijis maz iespēju tikties ar depu-
tātiem, izrunāt interesējušos jau-
tājumus. “Agrāk rīkoja sapulces 
un pieņemšanas, varēja izrunāt 
visus par un pret. Saprast, kurš 

vairāk pārstāv 
tavas intereses, 
kurš ir pretrunās. 
Lai nu kā, domāju, 
ka šī valdība nebūs 
slikta, jo nevēla-
mās partijas, tajā 
skaitā “Saskaņa”, 
ir palikušas aiz 
strīpas. Balsoju 
par Ati Deksni, 
Māri Kučinski, ļoti 
žēl, ka Aija Barča 

netika. Ticu, ka viņiem izdosies 
situāciju vērst uz labu, jo pārmai-
ņām ir jābūt, citādāk nevar dzī-
vot. Situācija pensionāru vidū ir 
kritiska. Uzskatu, ka jāsamazina 
dzīvošanas izmaksas un pārtikas 
produktu dārdzība, pensionārs 
reti ko var atļauties. Veselības 
aprūpe maksā milzu naudu, par 
kultūras pasākumiem nav pat ko 
runāt. No jaunās valdības sagaidu 
to, lai viņi šos jautājumus stabilizē 
un sakārto. Pensijām būtu jākļūst 
pieklājīgām, lai vismaz šos izde-
vumus varētu nosegt.”

Bet Kristīne Tīda, četru bērnu 
mamma, saka: “Vēlēšanu rezul-
tāti mani nepārsteidz, jā “Jaunās 
vienotības” dominance varētu 
būt tāds stabilitātes rādītājs, kas 
mūsdienās ir svarīgs. Runājot 
par ekspektācijām, šobrīd mani 
visvairāk satrauc drošības jau-
tājums. Drošība un aizsardzība 
ir tas, ko mana ģimene sagaida 

no jaunās valdības primāri. Nā-
kamais, ko vēlētos – virzīties uz 
Rietumu vērtību pusi, attīstīt rie-
tumnieciskāku domāšanas veidu. 
Gribētu, lai ejam tālāk uz priekšu, 
visas pagātnes liecības atstājot 
Padomju Savienībā, kur tām arī 
ir īstā vieta. Runājot par Liepāju, 
man prieks par to, kā pilsēta at-
tīstās, jūtams arī tūristu pieplū-
dums, tomēr būtu jāpadomā, kā 
cilvēkus piesaistīt arī nesezonā, 
jo Liepāja ir pelnījusi vairāk iedzī-
votāju. Ziemā mūsu pilsēta paliek 
klusa un pustukša. To noteikti 
var risināt, domājot par ģimeņu 
pamatvajadzībām, nopietnāk 
jāpievēršas bērnudārzu un mā-
jokļu jautājumiem. Ticu, ka tas 
piesaistītu jaunas ģimenes. Viss 
pārējais, manuprāt, Liepājā ir ļoti 
labi. Mūsu ģimene ir apmierināta. 
Runājot par valsti kopumā, gribē-
tos, lai tiktu nodrošināta lielāka 
stabilitāte – nodokļu sistēmā, po-
litikā, pabalstos un kopējā plānā, 
uz ko tad mēs visi ejam. Ja būs 
stabilitāte un paredzamība, mēs 
būsim interesantāki arī ārvalstu 
investoriem. Tās būtu jaunas dar-
ba vietas un liels pluss valsts bu-
džetam. Gribētos, lai lauki netiktu 
aizmirsti un valsts domātu arī 
par citām pilsētām, ne tikai Rīgu.”

Jāsaglabā labās  
attiecības ar NATO

Tikmēr Laimonis Grundma-
nis, jaunsargu instruktors ar 25 
gadu stāžu, uzsver, ka viens no 
svarīgākajiem šobrīd ir valsts dro-
šības jautājums. “Piekrītu Valsts 
aizsardzības dienesta (VAD) ne-
pieciešamībai, jo katram pilsonim 
ir jāiegūst prasmes neatkarīgi no 
viņa statusa, bet šeit ir lielas pie-
bildes, ko es valsts līmenī no de-
putātiem nedzirdu. Bet VAD ideju 
vajadzētu pilnveidot. Tiem iesau-
camajiem jauniešiem, kas gribēs 
studēt, būs traucēta profesionālā 
attīstība studijās. Vidusskolēniem 
ir jāizvēlas profesija. Svarīgi, lai 
viņiem netiktu atņemts laiks. 
Kādam pasliktināsies arī finan-
siālais stāvoklis, jo samaksa par 
VAD ir neliela.                         > >

Grib reizē izmaiņas un stabilitāti


