
OTRDIEN, 2021. GADA 8. JŪNIJĀ

4. LAPPUSE

FOTOREPORTĀŽA

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2021

Agritas Blumbergas teksts
Edgara Lāča foto

5. jūnijā vēlētājiem Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā tika dota iespēja atdot balsi 
par sev tīkamāko partiju sarakstu un lemt par jaunā novada turpmāko likteni. Veikt izvēli bija 
iespējams arī iepriekš, bet vēlēšanu dienā iecirkņi bija atvērti no 7.00 līdz 20.00. Lai gan pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas Talsu novadam pievienosies Dundagas, Rojas un Mērsraga no-
vads, vēlētāju aktivitāte bija salīdzinoši zema. Kas attiecas uz domes darbu un spēju savstarpēji 
vienoties, uzrunātie lielas cerības nelolo.

Dundagas novadā 
vislielākā aktivitāte 
parasti vērojama rīta 
pusē, taču šogad arī 
rīta cēliens bija kluss 
un salīdzinoši mierīgs.

Dundagas pilī sastapām Edgaru un Mārīti Ozoliņkēvicus, kuri, 
pārskatot sarakstus, izdarīja izvēli par labu vietējiem. Vēlēšanās 
viņi ir piedalījušies arī iepriekš, līdz ar to tā kļuvusi par ierastu 
un pašsaprotamu lietu. Mārīte un Edgars cer, ka drīzumā tiks 
iztīrīts Dundagas dīķis un turpmāk domes darbā būs vērojama 
lielāka vienprātība. Ievēlētajiem deputātiem viņi vēl izturību.

Irma Kalniņa (deklarēta Vaidē) uz iecirkni bija ieradu-
sies kopā ar vīru — Saeimas deputātu Ojāru Kalniņu. 
Viņa izvēli izdarīja, balstoties uz pieejamo informāciju 
un tuvinieku viedokli. To izdarīt palīdzēja arī portāla 
«LSM.lv» un domnīcas «Providus» izveidotā platforma 
«Novadu šķirotava». Viņasprāt, ir svarīgi, lai deputā-
tu kandidāti godīgi maksātu nodokļus un būtu ar labu 
reputāciju. No jaunās Talsu novada domes viņa cer sa-
gaidīt atbildību par saviem vārdiem, spēju nolikt malā 
personīgās intereses un domāt par kopējo labumu.

Iecirkņa vadītāja Inga Ralle atzina, ka 
vēlētāju aktivitāte ir pārsteidzoši zema. 
Iepriekš iedzīvotāji pauda vēlmi pieda-
līties, balsot un izvēlēties, bet, pienākot 
vēlēšanu dienai, šī vēlme noplakusi. 
Daļa dundadznieku izvēlējušies atturē-
ties, jo deputātu kandidāti neesot pa-
zīstami. Katram esot savi apsvērumi, 
kāpēc viņš uz vēlēšanām izvēlējies ne-
ierasties. Iepriekšējās reizēs balsošanu 
mājās pieteikuši 80 līdz 130 iedzīvotāji, 
bet šogad saņemti vien 14 pieteikumi, 
kas spilgti raksturo vēlēšanu gaitu.

Kolkas tautas namā par rosību sūdzēties nevarēja. Vēlēšanu 
komisijas pārstāve Eva Frišenfelde atzina, ka situācija izskatās 
iepriecinoša. Saņemti deviņi iesniegumi balsošanai mājās, un 
iepriekšējās dienās savu izvēli izdarīja 81 vēlētājs.

Kolceniece Irma Sproģe atzi-
na, ka vēlēšanās ir piedalījusies 
visu mūžu un neredz iemeslu, 
lai to nedarītu arī šoreiz.

 Raimonds Druģis nāk 
no Talsiem, bet savu izvē-
li kopā ar brālēnu izdarīja 
Kolkā. «Katram jādara savs 
darbs — man jāzāģē mal-
ka un jāravē sakņu dārzs, 
bet deputātiem jādara savs 
darbs. Ārēji Talsi pēdējo 25 
gadu laikā ir izmainījušies. 
Grūtāk ir ar cilvēkiem, cil-
vēkfaktoru. Mums trūkst 
radošās jaunatnes — jaunu, 
enerģisku cilvēku, un ir sa-
jūta, ka sešdesmitgadnieki 
Talsos ir lieki,» pārdomās 
dalījās R. Druģis.

Rojā mūs sagaidīja vēlēšanu komisijas pārstāve Agnese Dambiņa (no kreisās) un Indra Grosbaha (). Viņas atzina, ka aktivitāte ir diezgan bēdīga, lielākas cerības 
tiek liktas uz pēcpusdienu. Lai gan pirmie vēlētāji parādījās jau neilgi pēc 7.00, citos gados no rīta ir lielāks cilvēku pieplūdums. Cilvēku skaitu iepriekšējā balsošanā 
viņas vērtē kā pietiekamu — trīs dienu laikā savu izvēli izdarījuši 277 iedzīvotāji, bet mājās balsošanu pieteikuši deviņi vēlētāji. Arī vēlēšanu norise vairāk vai mazāk 
ir skaidra — lielākajai daļai ir līdzi savas pildspalvas un nepieciešamā informācija ir noskaidrota jau iepriekš.


