
Veikalos, autobusos, uz ielas
cilvēki pauda dažādus viedokļus,
bet dzirdēt, ka kāds būtu ļoti prie-
cīgs, neizdevās. Arī tie, kuru iz-
raudzītā partija nekļuva par vērā
ņemamiem uzvarētājiem, raustīja
plecus.

Rezultāti zināmi. Kāds sestdien
bija ceļš uz tiem, “Druva” sekoja
līdzi vēlēšanu iecirkņos. 

Kā jau darot 
atbildīgu darbu

To, ka sestdiena būs grūta, atzi-
na lielākā daļa satikto vēlētāju.

Tikko  Liepā nobalsojuši Airita
Skulte un Kristaps Gaiduks. 
“Iepriekšējās vēlēšanās nebija
vieglāk,” atklāja Airita, bet
Kristaps atgādināja, ka Saeimai
būs daudz darāmā, daudzās jomās
vajadzētu kaut ko pamainīt.
Kristapam darbs ir visā Latvijā,
Airita strādā Cēsīs. “Izskatās, ka
cilvēki nav laimīgi, ka jānāk vēlēt
un jāizvēlas,"  nosaka Kristaps,
un abi atzīst, ka naktī būs jāseko
līdzi, kā viss beigsies. 

Iecirkņa vēlēšanu komisiju lo-
cekļi dažādos novados novēroja,
ka bijuši vēlētāji, kuri ātri reģis-
trējās, ejot uz balsošanas kabīni,
jau paņēma izraudzīto sarakstu
un ātri izsvītroja nevēlamos kan-
didātus, pielika krustiņus tiem uz-
vārdiem, kurus gribētu redzēt
Saeimā. Ne mazums bija tādu,
kuri  pat pusstundu un ilgāk šķir-
stīja balsošanas listes, vēl un vēl-
reiz pārlasīja vārdus un uzvārdus.
Amatas novada Nītaures vēlēša-
nu iecirkņa priekšsēdētāja Egija
Varekoja stāsta, ka nītaurieši sa-
rakstos meklē arī savējos un grib
nobalsot par  Juri Apini, Edgaru
Medni, Mārtiņu Šteinu, atzīstot,
ka žēl, jo visi nav vienā sarakstā.
“Kāda kundze cienījamos gados
pirms vēlēšanu zīmes iemešanas
urnā noskaitīja lūgšanu. Nākamie
klusi pastāvēja aiz viņas, pagaidī-
ja. Cilvēkiem šīs vēlēšanas bija
ļoti svarīgas,” vērtē Cēsu novada
vēlēšanu iecirkņa Cēsu 1.pamat-
skolā priekšsēdētāja Anna Būre.

“Vēlētāji mulst par daudzajiem
sarakstiem. Paņem balsošanas
zīmju kaudzīti, nopūšas un dodas
uz kabīni. Meklē pazīstamus uz-
vārdus, secina, ka tie iepriekšējās
vēlēšanās bijuši citu partiju listēs,
tagad citās, bet par tām balsot ne-
gribas. Izvēlēties nav viegli,”
spriež  Raunas novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Linda
Zūdiņa un uzsver, ka vēlētāji iztu-
ras atbildīgi un lielā aktivitāte lie-
cina, ka viņiem nav vienalga, ko
ievēl.
“Ļoti sekoju līdzi priekšvēlēšanu
debatēm.  Bija klauni un prātīgi
cilvēki, par kuriem varētu balsot.
Izvēle liela. Vairāku partiju līderi
debatēs bija spēcīgi, taču, vērtējot

partiju paveikto, nekad par vi-
ņiem nebalsotu,” par grūto uzde-
vumu izdarīt izvēli, satikts vēlē-
šanu iecirknī Stalbē,  saka Jānis
Rukšāns. 
Liepēniete Dace Struņķe arī pie-

krīt, ka izvēlēties īsto sarakstu bi-
jis grūti. “Daudzi, kuri patīk,
katrs ir savā sarakstā. Cits citam
paprasam padomu, parunājos ar
kaimiņiem, bet neviens jau tieši
nesaka, par ko balsos. Izvēle kat-
ra paša ziņā," viņa bilst un novēl,
lai Saeimas deputāti izdara savu
darbu pa mazumam vien un neso-
la kalnus.

Guntis Ozoliņš, satikts Raunā
pie vēlēšanu iecirkņa vēl pirms
atvēršanas, jo steidzas uz medī-
bām, saka: “ Gribas visu paspēt,
no rīta labākas domas galvā, tad
jānobalso. Ja partijai vairākums,
tad var prasīt atbildību, bet
Saeimā tā nebūs. Būs vēl lielāka
sadrumstalotība, un neviens ne

par ko neatbildēs. Ja politiķis at-
bildētu par situāciju sabiedrībā un
finansiālo stāvokli, tad padomātu,
vai vērts riskēt rīkoties pretliku-
mīgi.”

Zaubēnietes Dzintra Sviķīte un
Amanda Lasmane arī pēc nobal-
sošanas ir domīgas. “Daudz do-
māts, apsvērts,” atklāj Dzintra,
bet Amanda pastāsta:  “Nevienu
avīzi neatvēru, būs, ko iekurināt.
Nesekoju līdzi priekšvēlēšanu
laikam, cik feisbukā palasīju. Tik
daudzi gadi pagājuši, bet neviena
sfēra nav sakārtota. Man meita
Spānijā, dēls Anglijā,  pašai vese-
lība nav laba. Viss ir tikai manā
ziņā."  Kundzes vēl pārspriež, ka
Zaubē dzīve būtu laba, ja tikai bū-
tu, kur strādāt. Ir pašvaldības ie-
stādes un skola, vēl ir vienīgi vei-
kals, un labi, ja kādam zemnie-
kam vajag palīgus.  

Straupēnietis Jānis Tučs lepns,
ka nobalsojis un uzsver, ka ir
zemnieks un nav bijis jādomā,
par ko balsot. “Galvenais izveidot
strādātspējīgu valdību. Katrā par-
tijā ir cilvēki, kuriem ir zināšanas
par valsts pārvaldi. No tribīnes
daudzi izliekas gudri, bet valsti
vadīt  jāmāk. Sola lielas pensijas,
tā tam jābūt, bet vai to var izdarīt
četros gados,” pārdomās dalās
Jānis Tučs.

Vēlēšanu iecirknī Straupē ma-
zais Jānis iemet vēlēšanu aplok-
sni urnā. Viņš ir lepns, jo to darīt
uzticējis tētis, tagad mamma.
Mazā māsa Aleksandra uzmanīgi
vēro, ko dara brālis, un vakarā
māsai Lindai stāstīs, ko redzējusi.
“Protams, sekojām līdzi, domā-
jām, par ko balsot. Zinu, ka abi ar
vīru balsojam par vienu partiju.
Bijis, kad esam balsojuši katrs

par savu sarakstu. Kā dara vecā-
kais dēls Eduards, nezinu,” pa-
stāsta Edīte Rudzīte un atzīst, ka,
kaut pamazām, cilvēki tomēr grib
sajust, ka dzīve kļūst labāka.

Cēsnieks Kārlis Dambis savu-
kārt atklāj, ka jau pirms pusgada
zinājis, par ko balsot. Līgatnieši
Uldis Kluss un Ilze Dandena uz-
svēra, ka pirms vēlēšanām no-
pietni pastrādājuši, lai saprastu,
uz kuru  pusi tā sega jāvelk.
“Sekosim līdzi, bet gan jau miegs
būs stiprāks, un no rīta uzzināsim,
ko esam ievēlējuši,” saka Uldis.

Arī pie vēlēšanu iecirkņa Liepā
tika veikta aptauja par vēlētāju iz-
darīto izvēli. “Cilvēki nav īpaši
atsaucīgi un nelabprāt atklāj savu
izvēli. Taču, salīdzinot, kā veicas
kolēģiem citos novados un pilsē-
tās,  daudzi liepēnieši atklāja savu
viedokli,” pastāstīja Stradiņa
Universitātes pārstāve Gerda
Voldiņa.    

Kāda vēlētāja, kura skeptiska
par vēlamo vēlēšanu iznākumu,
pasaka domu, kas raksturoja
priekšvēlēšanu gaisotni, kad ne-
trūka apvainojumu, melu, nepie -
klājības: “Ja mūsu balsis būtu  tik
svarīgas, tad mūs vispār nelaistu
pie vēlēšanām.” Pilsoņi Latvijā
balsoja par pārmaiņām un stabi-
lām vērtībām, par izaugsmi.  Kā
radīt, attīstīt un nesagraut, to re-
dzēsim Latvijas 101.gadā.

Visu var pagūt
Kā viens no iemesliem, kāpēc

tik maz pilsoņu devās vēlēt, tiek
minēts siltais laiks. Ja lītu lietus,
būtu auksts, varētu vainot to.
Nītaurē Linda un Gaidis Janbergi
dārzā  lasīja ābolus, lai spiestu su-
lu. “Viss šogad izauga. 35 ķirbji
no trim stādiem, rudens aveņu
krūmi vēl ogu pilni,” priecājas
Linda un Gaidis. Abi novēlējuši
no rīta. “Vieni un tie paši grozās
pa dažādām partijām. Visas parti-
jas kaut ko sola. Paskatoties de-
bates, kā līderi sevi rāda ne no tās
labākās puses, kļūst bēdīgi. Vai
tiešām tādi esam,” pārdomās da-
lās Linda, bet Gaidis uzsver, ka
katrs vēlētājs balsojis par savām
cerībām.

“Nezinu, kāda dzīve ir citur, bet
Nītaurē ir vislabākā. Te esmu dzi-
musi, strādāju skolā, kurā pati
mācījos,” saka Linda, un Gaidis
piebilst: “ Kaimiņi labi, ko vēl var
vēlēties.” Viņš strādā kaimiņu no-
vadā, jo pagastā darba vietu maz.
“Laukos lielākais satraukums, ka
jaunie aiziet, paliek tukšums.
Skolā klases mazas, bija laiks,
kad atvērām  pat paralēlklases.
Mēs esam optimisti, gan jau viss

notiks un mainīsies uz labu,” vie-
dokli pauž nītauriete.
Andri  Buševicu “Druva” sastop

Lielstraupes  ceļa malā. Piestājis,
lai mežmalā salasītu sēnes. “Rīgā
novēlēju, tagad vedīšu radiniekus
uz iecirkni Raiskumā. Pats baidos
no kaut kā jauna, turos pie zinā-
mā. Ģimenē jaunajiem citas do-
mas, vecajiem savas. Bērnus vēl
var iespaidot, mazbērniem sava
domāšana,” vērtē A.Buševics un
uzsver, ka diena gara, jauka, var
pagūt gan novēlēt, gan sēnes sala-
sīt un pagatavot gardu mērci.
“Tāds šogad jauks, garš rudens.
Svētdien jau uzzināsim, kādas
pārmaiņas gaida,” bilst
A.Buševics.

Vēlētāji nesaprata
Mūspusē trīs dienas pirms vēlē-

šanām atstāt balsi glabāšanā jeb,
vienkāršāk sakot, nobalsot ie-
priekš varēja tikai iecirknī, kas ie-
kārtots “CATA” kultūras namā,
bet kopumā Latvijā 58 iecirkņos.
Diemžēl neprecīzās informācijas
dēļ Cēsīs ne viens vien vēlētājs
devās arī uz citiem iecirkņiem.
Arī citos novados daudzi intere-
sējās par iespēju nobalsot ie-
priekš. 

“Cilvēki televīzijā dzirdējuši, ka
jau var novēlēt, nāca uz iecirkni,
bet  bija ļoti vīlušies, ka tuvākais,
kur to  var izdarīt, ir Cēsis vai
Sigulda,” stāsta Līgatnes novada
vēlēšanu komisijas sekretāre
Līvija Andersone un piebilst, ka
cilvēki ir aizmirsuši, jo tāpat bija
arī iepriekšējās Saeimas vēlēša-
nās.
Vēlēšanu laikā daudz tika runāts

par ID kartēm un vēlētāju apliecī-
bām. 60 tūkstošiem vēlētāju
Latvijā nav pases, ir tikai elektro-
niskā identifikācijas karte, vi-
ņiem, lai piedalītos vēlēšanās, bi-
ja jāizņem vēlētāju apliecības, to
bija izdarījuši tikai nedaudz vai-
rāk par 14 tūkstošiem pilsoņu.
Katrā iecirknī bija kāds vēlētājs,
kurš gribēja nobalsot ar ID karti.
“Ne viens vien savukārt bija bē-
dīgs, ka vēlētāja apliecība jāatstāj
iecirknī,” pastāsta A.Būre. Kā
katrās vēlēšanās, arī šajās gadījās
pilsoņi, kuri nebija pārliecināju-
šies, ka pasei beidzies derīguma
termiņš. Kāda kundze Stalbē sa-
vukārt bijusi pārsteigta, ka vispār
prasa pasi, cita Cēsīs uzstājusi, ka
nevēlas, lai viņas pasi pieķēpā ar
vēlēšanu zīmogu. Kāda vēlētāja
iecirknī Pastariņa sākumskolā at-
stājusi pasi. Tā tiks nodota
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes Cēsu nodaļā.q
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Vēlētāju 
viedokļi tik dažādi

Svētdiena atausa miglā, un 
lietus noskaloja aizvadītās 
saulainās sestdienas atstātos
sārņus un dažam arī cerības.
Mācītājs radio atgādināja, 
ka ir Pļaujas svētki un veco
patiesību – ko sēsi, to pļausi.

nNedaudz JāPaGaida. rīta pusē vēlēšanu iecirknī stalbē veidojās vē-
lētāju rinda. arī dienas gaitā komisijai darba bija gana.

nJauks rudeNs! Pēc balss atdošanas par izraudzīto partiju andris
Buševics lielstraupes mežos paguva salasīt sēnes.

nNo vēlēšaNu urNas uz dārzu. Nītaurieši linda un Gaidis Janbergi
dārzā pie mājas vāca ābolus un priecājās par bagāto rudeni.

Ne mazums bija tādu, 
kuri  pat pusstundu un 
ilgāk šķirstīja balsošanas
listes, vēl un vēlreiz 
pārlasīja vārdus un 
uzvārdus.
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Statistika 
par 13.Saeimu
lIevēlēta 31 sieviete deputāte
un 69 vīrieši. Tik liels sieviešu
īpatsvars Saeimā vēl nav bijis.
Atjaunotās Latvijas laikā augs -
tākais sieviešu īpatsvars bijis
11.Saeimas vēlēšanās, kad
parlamentā tika ievēlēta 21
sieviete. Bet mazākā sieviešu
pārstāvniecība - astoņas - 
bijusi 6.Saeimā.
lDeputātu vidējais vecums ir
47,3 gadi. Jaunākajam ir 26
gadi, bet vecākajam - 77 gadi.
39% no ievēlētajiem ir vecumā
no 41 līdz 50 gadiem, 23% ir
vecumā no 51 līdz 60 gadiem,
21% ir vecumā no 31 līdz 40
gadiem, 11% ir vecumā no 
61 līdz 70 gadiem, 5% ir vecu-
mā no 21 līdz 30 gadiem.
l96% ir augstāko izglītību, 4%
ar vidējo izglītību.
l52% norādījuši, ka ir precēju-
šies, 5% nav precējušies, bet
2% esot šķīrušies.
l72% deputātu ir latvieši, 
6%  - krievi, viens - karēlietis,
21% tautību nav norādījis. 

Par ko balsoja 
vidzemnieki
Pēc galīgajiem Centrālās vēlēša-
nu komisijas datiem Vidzemes
vēlēšanu apgabalā vēlētāju balsis
sadalījušās šādi:

lJKP – 16,27% . No Vidzemes
vēlēšanu apgabala  Saeimā strā-
dās bijušais tieslietu ministrs,
partijas premjerministra amata
kandidāts Jānis Bordāns, oper-
dziedātāja Evita Zālīte-Grosa,
kultūrsocioloģe Dagmāra
Beitnere-Le Galla, skolotāja
Anita Muižniece un JKP Ētikas
komisijas vadītāja vietnieks
Normunds Žunna.   
lKPV.LV - 14,37% .No partijas
Vidzemes saraksta Saeimā iekļu-
vuši uzņēmēja Linda Liepiņa,
zvērināts advokāts Aldis
Blumbergs, reģionālās paš -
valdības policijas lietvede Ieva
Krapāne un Ādažu novada do-
mes deputāte Karina Sprūde.
l14,08% - partiju apvienība
"Attīstībai/Par".  Vidzemes apga-
balā no "Attīstībai/Par" Saeimā
ievēlēts Eiropas Parlamenta de-
putāts Artis Pabriks, kardiologs
Andris Skride, SIA "ACT" finan-
šu direktore Inese Ikstena un
rakst niece Dace Rukšāne-
Ščipčinska.  
l13,16% -Nacionālā apvienība
"Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un
brīvībai"/LNNK". No Vidzemes
vēlēšanu apgabala ievēlēti
Saeimas deputāti Raivis
Dzintars, Jānis Dombrava,
Romāns Naudiņš un Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.  
l11,48% -Zaļo un zemnieku 
savienība.  No Vidzemes saraks ta
ievēlēts Ministru prezidents
Māris  Kučinskis, aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis
un Saeimas deputāts  Armands
Krauze. 
l10,94% - "Saskaņa". Saeimā
vidzemniekus pārstāvēs Saeimas
deputāti Sergejs Dolgopolovs un
Jānis Ādamsons, Izglītības un zi-
nātnes ministrijas ierēdne Evija
Papule.
l7,08% - “Jaunā Vienotība”.
Ievēlēti Saeimas deputāti Inese
Lībiņa-Egnere un Ainars
Latkovskis. 
lVidzemnieki Saeimā vietu de-
va arī Latvijas Reģionu Ap vie -
nībai, kas apgabalā ieguva 6,05%
balsu, bet kopumā vēlēšanās 5%
barjeru nepārvarēja. 

niZVēLe JāiZDArA pAšAm. Vēlēšanu iecirknī Cēsu 1. pamatskolā visu
dienu bija vienmērīga vēlētāju plūsma.

nJābūt LAbāK. rozulietis Guntis Gūtmanis par savu izraudzīto
partiju nešaubās.

npAr mAnu nāKotni! Daudzi vēlētāji uz iecirkņiem devās kopā ar bēr-
niem, kuriem uzticēja balsošanas zīmes iemest urnā.

nDArbs pADArīts. Zaubēnietes Dzidra sviķīte un Amanda Lasmane tik-
ko nobalsojušas.

1. “Latvijas Krievu savienība”, 2. Jaunā konservatīvā partija, 3. Rīcības partija. 4. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””, 
5. “Progresīvie”, 6. “Latvijas centriskā partija”, 7. “LSDSP/KDS/GKL”, 8. No sirds Latvijai, 9. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija, 10. Attīstībai/Par!, 11. Latvijas

Reģionu Apvienība, 12. “Latviešu Nacionālisti”, 13. Jaunā VIENOTĪBA, 14. Par Alternatīvu, 15. Politiskā partija “KPV LV”, 16. Zaļo un Zemnieku savienība.
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