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Mērsragā un Laucienē balsoja par pārmaiņām
Agrita Blumberga

Mērsraga novadā atdot balsi 
par kādu no 13. Saeimas kandidā-
tu sarakstiem varēja tautas nama 
telpās, kur atradās vienīgais vē-
lēšanu iecirknis novadā. Vieni no 
pirmajiem iecirknī ieradās med-
nieki, kuri pirms medību sezonas 
atklāšanas bija atbraukuši izpil-
dīt savu pilsoņa pienākumu.

846. vēlēšanu iecirkņa priekš-
sēdētāja Mudīte Neilande atzina, 
ka vēlētāju aktivitāte ir augsta un 
vietējie iedzīvotāji — apzinīgi. 7.00 
pie iecirkņa jau veidojās rinda, un 
līdz 12.00 savu izvēli bija izdarījuši 
414 vēlētāji. Dažbrīd zāle bija pilna 
un cilvēki stāvēja rindā. Tā kā ko-
misijā M. Neilande darbojas pirmo 
gadu, salīdzināt iedzīvotāju aktivi-
tāti ar citiem gadiem viņa nevarēja. 
Iepriekšējās dienās cilvēki interesē-
jās par iespēju nodot balsi glabāša-
nā un pieteikt balsošanu dzīvesvietā 
(šo iespēju izmantoja 23 cilvēki). 

Pie 846. iecirkņa satikām 
partijas «Progresīvie» Kurze-
mes līderi Daci Kavasu, kura 
agrāk dzīvoja Dānijā.

Balsot bija ieradusies arī Leju ģimene — Jana, Mārcis un 
mazā Līva.                                                Eduarda Juhņeviča foto

Kā aizvadītas 
vēlēšanas?

Aiga Naudiņa

Ieva Legzdiņa, Dundagas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: 
— Saeimas vēlēšanas Dundagas no-
vada vēlēšanu iecirkņos aizvadītas 
mierīgi. Dundagas iecirknī kādā ap-
loksnē bija ieliktas vairākas vēlēšanu 
zīmes. Ar vēlēšanu aplokšņu aizlīmē-
šanu problēmu nebija. Skaitot nodo-
tās balsis, redzams, ka vēlēšanu zīmē 
cilvēki izmantojuši iespēju grozīt pie-
dāvāto sarakstu, svītrojot netīkamos 
kandidātus un ar pluss zīmi atbalstot, 
viņuprāt, labākos. Bija viens gadī-
jums, kur cilvēks kategoriski atteicās, 
ka pasē izdara atzīmi par dalību vē-
lēšanās. Šajā gadījumā viņš nevarēja 
nobalsot. Vēlētāji nebija apmierināti, 
ka Dundagā nebija iespējams nodot 
balsi glabāšanai trīs dienas iepriekš. 
Tuvākā vieta bija Talsu tautas nams 
un Ventspils novads. Vietas, kur ie-
priekš iespējams nobalsot, nosaka 
Centrālā vēlēšanu komisija.

Gunta Dambiņa, Rojas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: 
— Vēlēšanas mūsu pusē aizvadītas 
mierīgi. Cilvēki ir gan svītrojuši, gan 
devuši atbalstu izvēlētajā vēlēšanu 
zīmē iekļautajiem kandidātiem. 
Bija tādi, kas vēlēšanu aploksnē ie-
vietoja visus 16 sarakstus, kāds bija 
no sevis pievienojis 17. sarakstu. 
Bija tādi, kas aizmirsa vēlēšanu zīmi 
ievietot aploksnē. Vienam no vēlē-
tājiem pasei bija beidzies derīguma 
termiņš. Nāca arī balsotāji ar per-
sonas apliecībām, bet bez vēlētāju 
apliecības un arī nobalsot nevarēja.

Mudīte Neilande, Mērsraga no-
vada vēlēšanu komisijas priekšsē-
dētāja: — Vēlēšanas Mērsragā eso-
šajā vēlēšanu iecirknī notika bez 
starpgadījumiem. Skaitot vēlēšanu 
sarakstus un nodotās balsis, vēro-
jams, ka cilvēki izvēlējušies svītrot 
un likt plusiņus izvēlētā saraksta 
kandidātiem. Tādu, kas balsotu ar 
nederīgiem dokumentiem, nebija. 
Viens cilvēks pats atzina, ka viņam 
ir tikai ID karte un nav izņemta 
vēlētāju apliecība, tāpēc vēlēšanās 
nevar piedalīties, lai gan piederīgie 
devās balsot. Vēlēšanu urnā bija ie-
mestas divas tukšas aploksnes, arī 
tādas, kur ievietotas vairākas vēlē-
šanu zīmes. Divos gadījumos vēlē-
tāji pie urnas devās, neaizlīmējuši 
aploksni. Lai gan šajās vēlēšanās uz 
vēlēšanu aploksnēm noplēšamais 
līmpapīrs bija zilā krāsā, tas laikam 
palika nepamanīts.

Agris Purkalns, Talsu novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs: 
— Vēlēšanas Talsu novadā pagāja 
bez starpgadījumiem. Salīdzinot ar 
12. Saeimas vēlēšanām, nobalsojušo 
mūsu pusē ir mazāk. Tas nebūtu rā-
dītājs, pēc kā vajadzētu vadīties, jo 
šajās vēlēšanās varēja balsot jebkurā 
iecirknī. Ir cilvēki, kas neizprot Saei-
mas vēlēšanu būtību un to, ka katrā 
apgabalā startē citi kandidāti. Bija 
tādi, kas meklēja Artusu Kaimiņu, 
Jutu Strīķi. Bija gadījumi, kur vienā 
aploksnē ievietoti vairāki vēlēšanu 
biļeteni, arī tāda aploksne, kur bija 
visi 16 vēlēšanu biļeteni iekšā. Kāds 
cilvēks atnāca vēlēt un, kā pats skaid-
roja, suns izkodis lapu pasē, kur iz-
darāma atzīme par dalību vēlēšanās. 
Ar šādu pasi arī nevarēja nobalsot. 
Vēl bija gadījums, ka cilvēks, strādā-
jot par tālbraucēju šoferi, savu pasi 
bija atstājis mašīnā un līdzi bija per-
sonas apliecība. Ejot prasīt vēlētāju 
karti, viņš saņēma atbildi, ka to nevar 
izsniegt, jo viņam ir pase. Kopumā 
vērojams, ka ar vēlētāju kartēm vēlē-
šanās piedalījās daudz cilvēku.

Aiga Naudiņa

Skatoties 13. Saeimas vēlētāju 
aktivitāti Talsos, vislielākā tā bija 
Talsu tautas namā. Tur vēlēšanu 
dienā nobalsoja 2463 vēlētāji. Ie-
spēju nodot balsi glabāšanai trīs 
dienas pirms 6. oktobra izmanto-
ja 762 vēlētāji, bet savā atrašanās 
vietā balsoja 30 vēlētāji.

«Verot vēlēšanu iecirkņa durvis 
septiņos no rīta, ieradās arī pirmie 
balsotāji, un cilvēki nāk nepārtrauk-
ti. Līdz 8.00 bija nobalsojuši 39 vēlē-
tāji,» saka vēlēšanu iecirkņa vadītāja 
Vineta Irbe. Vienu vēlētāju tomēr 
nevarēja ielaist vēlēšanu iecirknī, jo 
viņam nebija derīgs balsošanai vaja-
dzīgais dokuments — pase. «Cilvēks 
bija neapmierināts, bet neko darīt 
nevaram,» teic iecirkņa vadītāja. In-
formācija par balsošanu izlikta bal-
sošanas kabīnēs, tāpēc cilvēki nejau-
tājot par balsošanas kārtību.

Talsu tautas nams bija vienīgais 
iecirknis mūsu četros novados, kur 
balsi nodot glabāšanai varēja trīs 
dienas pirms 6. oktobra. Šo iespēju 
kopumā izmantojuši 762 vēlētāji (3. 
oktobrī — 152 vēlētāji, 4. oktob-
rī — 192 un 5. oktobrī, kad vēlēšanu 
iecirknis strādāja visilgāk, — 418). 
Šie cilvēki izvēli vēlēšanu dienā ne-
mainīja. Komisijas pārstāve Agita 
Filipenoka teic, ka daudzus nav ap-
mierinājusi prasība, ka uz aploksnes, 
kur ievieto vēlēšanu aploksni, ir jā-
raksta vārds un uzvārds, baidoties, 
ka tad kāds cits uzzinās izdarīto izvē-
li. Taču šī prasība ir tādēļ, lai, nodo-

Vislielākā vēlētāju aktivitāte — 
Talsu tautas namā

Talsu tautas nama vēlēšanu komisijas vadītāja Vineta Irbe 
(no kreisās) un sekretāre Agita Filipenoka teic, ka, nododot bal-
si glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanām, vairāki cilvēki bijuši 
neapmierināti, ka uz aploksnes, kur ievieto vēlēšanu aploksni, 
bijis jāraksta vārds, uzvārds.                                   Edgara Lāča foto

Vēlēšanu iecirknī Talsu tautas namā 6. oktobrī pirms pusdienām bija vēroja-
ma liela cilvēku rosība.

Uz Talsiem nobalsot atbrau-
cis arī Juris Letauers no Dun-
dagas. Jautāts, kā izvēlējies, 
par ko atdot balsi vēlēšanās, 
viņš teic, ka balsojis par Latvi-
jas kanti.

dot balsi glabāšanai 
un pēc tam to mai-
not, vēlēšanu komi-
sija zinātu, kura ir 
īstā vēlēšanu zīme 
un aploksne, kas 
pirms tam izvēlē-
ta. Šīs prasības dēļ 
vairāki vēlētāji nav 
atstājuši balsi gla-
bāšanai. «Cilvēki ir 
neapmierināti, ka 
uz aploksnes parā-
dās viņu personas 
dati — vārds un uz-
vārds. Bija jāskaid-
ro, kāpēc ieviesta 
šāda prasība un ka 
vēlēšanu komisija 
neredz, kas ir vē-
lēšanu aploksnē. Tas viss rada lieku 
spriedzi, jo neviens iepriekš izdarīto 
izvēli nav mainījis,» saka A. Filipe-
noka. Tad, kad ieviesa balss gla-
bāšanu, bijuši divi gadījumi, kad 
cilvēki vēlēšanu dienā mainījuši ie-
priekš nodoto balsi. Viens vēlētājs 
arī atzinis, ka to darījis intereses 
vadīts, lai redzētu, kā darbojas šī 
kārtība.

Todien vēlēšanu iecirknī balso-

ja arī dundadznieks Juris Letauers, 
kurš teic, ka šajās vēlēšanās viņu 
uzrunājušas tikai latviskās partijas. 
«Latvija ir brīva, tāpēc arī par lat-
viešiem ir jābalso. Domāju, ka nekas 
nemainīsies vismaz vēl kādus divus 
sasaukumus. Jāmainās paaudzēm. 
Līdz šim Saeimā bija daudzi partij-
nieki — bijušie kolhoza priekšnie-
ki, vietnieki. Kas var mainīties, ka 
mums ir tik jēla valdība un tiesībsar-

gājošās iestādes, kas atļauj zagt un 
nesoda? Piemēram, obligātā iepirku-
mu komponente — tā ir īsta tautas 
apzagšana. Zog visur. Neko nevar 
uzbūvēt un izlemt nezogot. Kā būs 
ar to ātrvilciena maršrutu, ko plāno 
izbūvēt? Tur arī nevar vienoties,» 
saka J. Letauers. Tomēr pēc vēlēša-
nām viņš sagaida, ka pie varas esošie 
sāks vairāk domāt par cilvēkiem un 
būs saticība.

Iecirkņa priekšsēdētāja norādīja, ka 
pagaidām nekādu aizķeršanos nav 
bijis.

(Turpinājums 6. lappusē.)
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Ieskats Rojas un Kaltenes vēlēšanu iecirknī
Mairita Balode

Ierodoties Rojas kultūras cen-
tra vēlēšanu iecirknī, jau pie ie-
ejas durvīm pirmo uzrunāju roje-
nieci Irēnu Svitiņu.

«Protams!» pārliecinoši atrauc 
Irēna, kad jautāju, vai viņai viegli 
bijis izlemt, par ko atdot savu bal-
si. «Kā vienmēr — par ««Visu Lat-
vijai» — «Tēvzemei un Brīvībai!»/
LNNK». Tā es vienmēr esmu vēlēju-
si un vēlēšu. Tas ir mans pienākums 
pret vecākiem — viņi bija represētie. 
Mans tēvs bija leģionārs, arī māte 
bija izsūtīta. Viņi satikās Noriļskā pēc 
tam, kad jau sodu bija izcietuši, bet 
nedrīkstēja vēl atgriezties. Tā viņi vēl 
kādu laiku tur nocietinājumā dzīvoja 
un strādāja. Arī es tur piedzimu.» Uz 
jautājumu, vai politiķi, kas darbojas 
partijā, par kuru Irēna vienmēr vēlē, 
nav likuši vilties, viņa atbild: «Es iz-
lasīju Dzintara (Saeimas deputāts 
un nacionālās apvienības VL—TB/
LNNK Saeimas frakcijas priekšsēdē-
tājs Raivis Dzintars, grāmatas «Dzī-
vot valstij» autors — M. B.), grāmatu, 
kuru viņš tagad ir izdevis, un sapratu, 
ka politika ir tāda lieta, ka nevar jau 
tā: tu apsoli un uzreiz to izdarīsi. To 
nevar, jo tev tomēr jāizvēlas, ar ko 
tu esi kopā tajā deputātu blicē, un 
tev jāizvēlas labākais variants, jo vi-
ņiem jau nav tik daudz balsu, ka viņi 
būtu tie noteicošie. Ja viņiem būtu tik 
daudz balsu, ka varētu pateikt: lūk, tā 
darīsim un jūs pastāviet malā, tad es 
varbūt varētu teikt, ka esmu vīlusies, 
bet tagad saprotu, ka viņiem nav tik 
daudz vietu un balsu, un ar to jārē-
ķinās. Vai 16 partiju nav par daudz? 
Sen jau par daudz, bet vienalga man 
ir viegli, jo zinu, par ko balsošu.»

«Jā! Bez problēmām jau no pir-
mās dienas!» arī rojeniekam Valdim 
Kvalbergam nav bijis grūti izvēlēties, 
par ko balsot. «Par otro sarakstu, par 
J. Bordānu. Viņš vismaz sola cīnīties 
ar to milzīgo korupciju un pret biju-
šajiem komunistiem, kas tagad jau 
28 gadus ir pie varas. Vai izdosies, to 
es nezinu, jo tur jau daudz kas būs at-
karīgs no koalīcijas, kuru izveidos.» 
«Man ir izdevies nebūt,» apliecina 
Valdis, kad jautāju, vai viņam savu-
laik ir izdevies nebūt komunistam. 
«Tajā laikā biju zvejas kuģu kaptei-
nis. Mani gribēja piespiest, lai stājos 
komunistos, bet es pateicu: «Neesmu 
izaudzis līdz tādam līmenim, lai jūsu 
ideoloģiju saprastu.» Kolhoza parti-
jas sekretārs pēc tam divus gadus ar 
mani nesveicinājās. Ko lai saku tiem, 

Alberts Lagzdbertmanis, kurš uzaudzis Valgalciemā, 20 gadus 
dzīvojis Rīgā un jau 20 gadus 
sevi var saukt pat kaltenieku. 
Jautāts, vai starp 16 partijām 
bijis viegli atrast sev tīkamāko, 
viņš atbild: «Protams, ka bija 
daudz jādomā.» Tomēr izvēli 
bijušais zvejas kuģu kapteinis 
un vecākais stūrmanis arī šajās 
vēlēšanās izdarījis un pilsoņa 
pienākumu paveicis.

Rojeniekiem Irēnai Svitiņai un Valdim Kvalbergam uzreiz bijis 
skaidrs, par ko atdot savu balsi.

Pirms 11.00 vēlētājiem pie Rojas kultūras centra vēlēšanu ie-
cirkņa nācās mazliet pastāvēt rindā.

Rojeniece Renāte Žurovska vienmēr piedalījusies vēlēšanās, 
bet tik grūti kā šoreiz izlemt, par ko vēlēt, neesot bijis nekad.

Kaltenes vēlēšanu iecirkņa komisijas pārstāves Ilze Šelkova 
(priekšplānā no kreisās) un Laila Štāle atzīst, ka esot jau ar pie-
klājīgu stāžu, jo par komisijas loceklēm darbojušās vairākās ie-
priekšējās vēlēšanās. Viņas pastāsta, ka vēlēšanu rītā 7.00 pirmā 
vēlētāja Kaltenē bijusi Ruta Lapsa, kura kopā ar citiem Valgal-
ciema senioriem iegriezusies novēlēt pirms došanās ekskursijā.

 Rojas jūras zvejniecības 
muzeja krājuma glabātājai 
Gundegai Balodei Kaltenes 
vēlēšanu iecirknī šoreiz uzti-
cēts sekretāres pienākums.

Autores foto

kas domā, ka nav vērts iet vēlēt? Nu, 
tie nosviež savas balsis, un mūsu bā-
leliņi tad paver ceļu «Saskaņai», kas 
līdz ar to dabū vairāk balsu. Bet cil-

vēki to vienkārši nesaprot, un, lai tu 
kaut ko tai putrā saprastu, tev jāseko 
līdzi visu laiku. Es sekoju, un man 
viss ir skaidrs.»

Dundadznieki cer uz iedzīvotāju labklājību
Aiga Naudiņa

13. Saeimas vēlēšanu dienā 
6. oktobrī durvis Latvijā vēra vē-
lēšanu iecirkņi. Rīta pusē «Tal-
su Vēstis» bija vēlēšanu iecirknī 
Dundagas pilī un Vīdales skolā, 
lai uzzinātu, kā tur notiek balso-
šana. Uzrunātie cilvēki teica, ka 
vēlēšanās piedalījušies, jo cer uz 
pozitīvām pārmaiņām.

Dundagā vēlēšanu iecirknis atra-
dās pilī. Esot tur pirms desmitiem 
no rīta, vērojama pietiekami liela cil-
vēku plūsma. To apstiprina arī šī ie-
cirkņa vadītāja Inga Ralle. Pēc viņas 
teiktā, trīs dienas pirms vēlēšanām, 
kad varēja nodot balsi glabāšanai, 
cilvēki bijuši vīlušies, ka Dundagā 
šādas iespējas neesot (mūsu pusē no-

Pietiekami liela rosība 6. oktobra rīta pusē bija vērojama vē-
lēšanu iecirknī Dundagas pilī.                               Edgara Lāča foto Dundadznieki Aija Ābele un 

Dzintars Antmanis cer, ka pēc 
vēlēšanām politiķi par iedzīvo-
tājiem domās vairāk. Risinās mazo pensiju jautājumu, domās, 
kā aicināt atpakaļ aizbraukušos.

dot balsi glabāšanai varēja tikai Talsu 
tautas namā). Tāpēc 6. oktobrī, kad 
septiņos no rīta vēlēšanu iecirkņi 

vēra durvis, balsotāji bijuši vairāki. 

(Turpinājums 6. lappusē.)
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Dundadznieki cer uz iedzīvotāju labklājību

Kalniņu ģimene balsoja vēlēšanu iecirknī Vīdales skolā. Pēc 
nobalsošanas viņi izsaka cerību, ka Saeimā ievēlētie politiķi do-
mās, kā dzīvi Latvijā padarīt labāku.                     Edgara Lāča foto

(Sākums 5. lappusē.)
Jautāta, vai cilvēkiem par balsoša-

nu ir kādas neskaidrības, I. Ralle teic, 
ka neesot. Arī vajadzīgie dokumenti 
visiem bijuši derīgi. «Vēlētāju aktivi-
tāte pirmajās balsošanas stundās ir 
pietiekami augsta. Cilvēku plūsma 
ir vienmērīga, un rindas neveidojas. 
Vēlētājiem jautājumu nav, jo, cik no-
protu, visu nepieciešamo viņi ir atra-
duši, balsošanas kārtība ir skaidra un 
arī skaļi nav dzirdams, ka kāds teiktu, 
par ko savu balsi atdevis,» saka šī vē-
lēšanu iecirkņa vadītāja I. Ralle.

Pēc nobalsošanas uzrunājām arī 
divus iedzīvotājus. Dundadzniece 
Aija Ābele izteica cerību, lai nākamie 
Saeimas deputāti vairāk domā, kā 
uzlabot pensionāru dzīves līmeni, lai 
Latvijā valdītu miers un būtu saticīga 
dzīvošana. Kundze nobalsojusi par 
tādiem, kam ir pieredze un zināšanas, 
lai šo darbu iedzīvotāju labā veik-
tu. Savukārt dundadznieks Dzintars 
Antmanis pēc nobalsošanas atzīst, ka 
Saeimā jānāk jaunajiem, tāpēc arī at-
balstījis vienu no jaunajām partijām. 
«Tie vecie ir tik daudz «pierādījuši», 
ka vienreiz pietiek,» viņš saka. Pēc 

Mērsragā un Laucienē balsoja par pārmaiņām

(Sākums 4. lappusē.)

Kaiva Šteine no Engures
atzina, ka izdarīt izvēli par labu kā-
dam no 16 kandidātu sarakstiem 
nebija viegli, jo partiju ir daudz, bet 
ticība tam, ka kaut kas mainīsies, — 
maza. Neskatoties uz to, pienākuma 
apziņa ņēma virsroku. Aprunājoties 
ar kolēģiem, viņa izdarīja izvēli par 
labu pārmaiņām, bet lielas pārlie-
cības par to viņai nav. Ar līdzšinējo 
Saeimas darbu sieviete nav apmieri-
nāta, tāpēc cer, ka nākotnē kaut kas 
mainīsies. Viņasprāt, ir svarīgi, lai pie 
varas nāktu latvieši, nevis cittautieši.

Mērsradzniece Velta šogad balso-
ja par «Jauno vienotību». Viņa uz-
skata, ka jāpiedalās vēlēšanās, jo tā ir 
mūsu nākotne. Deputātiem viņa ie-
saka mazāk solīt, bet vairāk darīt, kā 
arī padomāt par pensionāriem. «Lai 
nedomā tikai par ārstiem un skolotā-
jiem, bet arī par pensionāriem. Mēs 
bijām tie, kuri piedalījās barikādēs 
un naktīs negulēja. Tagad mēs vairs 
neesam nekas. Jācer, ka kaut kas 
mainīsies uz labo pusi,» sašutumu 
pauda pensionāre.

Arī Janai Lejai nebija viegli iz-
lemt, par ko balsot. Šogad viņa savu 
balsi atdeva par pārmaiņām. Līdzši-
nējam Saeimas darbam Jana nav īpa-
ši sekojusi līdzi, bet sieviete uzskata, 
ka vienmēr var būt labāk, tāpēc ir 
svarīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku 
paustu savu viedokli.

Aprunājāmies arī ar Mērsraga 
novada pašvaldības policijas vecāko 
inspektoru Egīlu Bolmani, kurš ap-
stiprināja, ka vēlēšanas norit mierīgi, 
un pauda prieku par to, ka cilvēki 

Par kārtību iecirknī atbildēja 
Mērsraga novada pašvaldības 
policijas vecākais inspektors 
Egīls Bolmanis.

Uz Laucienes vēlēšanu iecirkni raitā solī devās Jansonu ģime-
ne no Pļavām.                                            Eduarda Juhņeviča foto

Juris Dubults (no labās) un Vilnis Tomsons 
pauda cerību, ka politikā būs vērojamas jau-
nas vēsmas.

Mērsardzniece Velta depu-
tātiem ieteica mazāk solīt, bet 
vairāk darīt, kā arī padomāt 
par pensionāriem.

Neskatoties uz veselības problēmām, Ligita Lagzdiņa bija ie-
radusies balsot, jo uzskata: katrai balsij ir nozīme.nāk balsot. «Tā 

tomēr ir liela iz-
vēle, kas šajā brīdī 
tiek izdarīta. Vē-
lētāju aktivitāte 
ir augsta, liekas, 
ka augstāka nekā 
iepriekšējās Sa-
eimas vēlēšanās. 
Pats braucu vēlēt 
uz Engures no-
vadu. Arī tur ak-
tivitāte ir lielāka 
nekā iepriekšējos 
gados. Dalība vē-
lēšanās ir katra 
pilsoņa pienā-
kums. Kaut kas ir 
jāmaina, tā turpi-
nāt mēs nedrīks-
tam,» ir pārlieci-
nāts E. Bolmanis.

Dodoties prom, sastapām partijas 
«Progresīvie» Kurzemes līderi Daci 
Kavasu, kura agrāk dzīvoja Dānijā. 
Viņa kopā ar bērniem un vīru, kurš 
ir «Boeing» pilots, uzturas Rīgā, bet 
vēlēšanu dienā izvēlējās doties uz 
Mērsragu.
Pa ceļam uz Mērsragu 
iegriezāmies
Laucienes vēlēšanu iecirknī. Iecir-
kņa priekšsēdētāja Maruta Blūma, 
pastāstīja, ka vēlētāju aktivitāte ir 
liela. Rīta stundas vienmēr ir tās, 

kuras lauku cilvēki izvēlas kā labas 
esam. Divi vēlēšanu komisijas lo-
cekļi sestdien devās uz Laucienes 
pansionātu, kur pieņēma balsojumu 
vēlētāju dzīvesvietā. Ņemot vērā, ka 
Laucienē atrodas pansionāts un tā 
iemītnieki veselības stāvokļa dēļ ne-
varēja ierasties iecirknī, šo iespēju iz-
mantoja vairāk nekā 80 cilvēku. Līdz 
10.30 Laucienē izvēli bija izdarījuši 
aptuveni 180 cilvēku, līdz 8.00 — 
15 cilvēki, no kuriem daļa bija vēlē-
šanu komisijas locekļi.

Juris Dubults šogad balsoja par 
izmaiņām. Viņš vēlas, lai pensionā-
ri tiktu novērtēti un pie varas nāktu 
jaunas sejas. «Esmu strādājis vadošos 
amatos, bet šobrīd es to vairs neva-
rētu. Ir cita domāšana, cita pieeja, 
cita attieksme, līdz ar to arī politikā 
jānāk jaunajiem. Tad mums ir cerība. 

Dundagas vēlēšanu iecir-
kņa vadītāja Inga Ralle teic, 
ka dundadznieki pauduši ne-
apmierinātību par to, ka nav 
bijusi iespēja nodot balsi ie-
priekšējā glabāšanā.

vēlēšanām kungs cer, ka Latvijā lietas 
mainīsies pozitīvā virzienā, lai cilvēki 
vairs neizbrauktu no valsts un celtos 
labklājības līmenis. No nākamās Sa-
eimas viņš gaida, ka tā domās vairāk, 
kā tautiešus aicināt atpakaļ.

Mierīgāka rosība torīt jūtama bi-
jušajā Vīdales skolā, kur ierīkots vē-
lēšanu iecirknis. Līdz 10.00 tur bija 
nobalsojuši 12 cilvēki, pārsvarā vietē-
jie seniori, jo jauno Vīdalē esot maz. 
Salīdzinot ar pašvaldību vēlēšanām, 
aktivitāte esot daudz mazāka, saka šī 
vēlēšanu iecirkņa viena no atbildīga-
jām Indra Zviedre. Cilvēki, kas bija 
nobalsojuši līdz 10.00, kā balsošanai 
derīgu dokumentu uzrādījuši pasi. 
Iecirknī teic, ka pozitīvi vērtējams, 
ka šogad vēlēšanu aploksnei līm-
lapa ir zilā krāsā, kas ir pamanāma 
un nerada jautājumus, kā aploksni 
pēc vēlēšanu zīmes ievietošanas tajā 
aizlīmēt. Neskaidru jautājumu vēlē-
tājiem neesot, jo tie iepazinušies ar 
balsošanas kārtību.

Brīdī, kad esam Vīdalē, vēlēt iero-
das Kalniņu ģimene. Pēc izvēles izda-
rīšanas viņi teic, ka, paklausoties de-
bates televīzijā, nav saprotams, kāpēc 

partijas plēšas savā starpā! Tās varētu 
vienoties kopīgam darbam un tad arī 
varētu kaut ko panākt. «Jo vairāk 
klausās debates, jo grūtāk izlemt, par 
ko balsot. Domājam, ka Saeimā jā-

būt gan jaunajiem, gan tiem, kuriem 
jau ir pieredze šajā darbā. Esam opti-
misma pilni un ceram, ka pēc vēlēša-
nām lietas mainīsies uz labu,» izskan 
Kalniņu ģimenes teiktais.

Priekšā gaidāma interesanta nakts. 
Cerēsim, ka būs labi. Arī draudzenes 
puiku paņēmu līdzi, vedeklai teicu, 
ka jāiet balsot, jāizsaka savs viedok-
lis. Sabiedrībā katram ir savs pienā-
kums. To izpildot, rodas atvieglojums 
un gandarījums. Tādējādi veidojas 
kopējā doma un sabiedrība kļūst līdz-
svarotāka,» skaidroja J. Dubults.
Vilnis Tomsons neslēpa,
ka izšķirties par labu vienam spēkam 
bija grūti, jo partiju programmas 
ir nesaprotamas un populistiskas. 
«Balsoju tā kā tajā dziesmā: «Ar 
Cēsīm, Talsiem un jaunām sejām, 
Ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām.» 
Nesaku, ka visu laiku viss ir bijis ti-
kai slikti, kaut kas ir arī padarīts, bet 
gribētos vairāk. Šogad balsoju par 
«Attīstībai/Par». Tur ir daudz jaunu 
cilvēku, zinātnieku, varbūt viņi iene-
sīs kādas pārmaiņas,» cerību pauda 
V. Tomsons. Viņaprāt, pirmajā vietā 
ir aizsardzība, jo ar Latvijas agresīvo 
kaimiņu joki ir mazi.

Ligita Lagzdiņa pauda pārliecību 
par to, ka pārbaudītas vērtības mums 
vairs neder. Neskatoties uz veselības 
problēmām, pensionāre bija ieradu-
sies balsot, jo uzskata: katrai balsij ir 
nozīme. Viņa pauda cerību, ka pēc 
vēlēšanām kopējā situācija Latvijā 
uzlabosies.

TĀ VĒLĒJĀM NOVADOS


