
Vai bieži dodaties kopīgos izbraucienos?
“Kāpēc ne? Tikai nedaudz jāpiespiežas, lai 

neizdomātu visādus iemeslus mājāssēdēšanai, 

bet, kad jau slinkums pārvarēts, izmetam 

skaistu loku pa veloceliņu,” stāsta Inese.

“Gribētos, lai ātrāk tiek aizpildīti iztrūkstošie 

posmi, jo citādi iestājas tāds kā apjukums, kad 

veloceliņš beidzas. Gaidām arī garāku posmu 

izbūvi uz Grobiņu un Nīcu,” piebilst Dace. 

Ja ģimenē ir mazi bērni, tad

braucienam vajag mērķi. Kurp parasti 

dodaties?
“Protams, Jūrmalas parka bērnu laukums. Pēc 

pārbūves tas kļuvis vēl plašāks,” sarunai 

pievienojas Pēteris. “Es pats biežāk pārvietojos 

uz dēļa. Šodien arī meita sastādīja kompāniju. 

Dēļotājiem parkā arī ir, ko darīt. Izklaidējamies 

kopā ar bērniem.”

“Dodamies arī uz Raiņa parku, kopš tur ir 

bērniem atrakcijas. Tas ir jūtami atdzimis. 

Patīkami aizbraukt un pilnīgi noteikti vairs nav 

tā, ka šis parks pieder tikai dīvainiem tipiņiem,” 

Dace papildina. “Parkos īpaši var redzēt, cik 

daudz jaunu ģimeņu ir Liepājā.”

Jūs esat tāda aktīva ģimene. Plānojat 

atpūtu, darbojaties. Vai Liepājā pietiek 

iespēju pilnvērtīgai brīvā laika 

pavadīšanai?
“Esam kā visi citi! Jāsaņemas, lai sevi 

iekustinātu,” smej Aivars. “Iespēju ir tik daudz, 

cik paši gribam. Tagad jau vairāk gribas svaigā 

gaisā, bet ziemā mums ir teātris, koncertzāle, 

muzejs, dažādi pasākumi. Visam nemaz 

nepietiek laika.”

“Nu, liepājnieks jau ir tāds kritisks. Reti, kad 

kaut ko slavējam. Pie mums bija atbraukusi 

grupiņa ar skolotājām no Cēsīm. Devāmies uz 

pludmali un izstaigājām Kūrmājas prospektu. 

Pie katra Liepājas himnas tēla apstājāmies un 

vēl izdziedājāmies. Galvenais apskates objekts, 

protams, bija “Lielais dzintars”. To visi grib 

redzēt!” pievienojas Inese.

“Un tad jau vēl Karosta ar skaisto tiltu, 

katedrāli. Tie ir objekti, kas ir likuši priecāties un 

pārsteiguši visus mūsu viesus,” piebilst Pēteris. 

“Arī man pašam tas viss ir svarīgs. Es šeit dzīvoju 

un varu baudīt to katru dienu. Un tagad, kad ir 

atrasts finansējums Virsnieku saieta namam, 

būs vēl viens magnēts!”

Pastāstiet, kāda ir jūsu ģimenes 

ikdiena! Vai varat saukt Liepāju par 

pievilcīgu jaunām ģimenēm?
“Noteikti! Protams, ir ļoti atšķirīgi apstākļi, 

tomēr pašvaldības atbalsts ģimenēm ar 

bērniem ir ļoti svarīgs. Pozitīvi, ka tiek 

līdzfinansēti privātie bērnudārzi, jo uz savu vietu 

Kristoferam vēl gaidām. Ir brīvpusdienas, 

uzsākot skolas gaitas. Mūsu meita mācās 3. 

klasē un mums, vecākiem, nav jādomā par 

izdevumiem skolas ēdināšanai, naudu varam 

novirzīt pulciņiem un nometnēm. Kaut gan arī 

par tiem izmaksas ir simboliskas,” secina Dace. 

“Ja atrisinātos jautājums ar vietu skaitu 

bērnudārzos, tad svarīgākais būtu padarīts.”

“Daudzi vecāki piekritīs, ka brīvpusdienas 

dārziņos būtu vēl viens svarīgs atspaids,” 

iesaistās Pēteris. “Audzinot bērnus, ar sievu 

esam sapratuši, ka atbalsts ģimenēm vajadzīgs, 

ne tikai bērnam uzsākot skolas gaitas, bet arī 

sākot apmeklēt bērnudārzu, jo mazajiem 

ķipariem vajadzību ir ļoti daudz – sākot ar 

apģērbu, kurš ātri kļūst par mazu, un beidzot ar 

interešu izglītību, jo jau no mazotnes svarīgi 

atrast bērnam interesējošu nodarbi.”

Priecājamies, ja Liepājā
var dzīvot mierīgāk un brīvāk

raksta turpinājums 2. lpp. >

“Uz pludmali!” gandrīz vienbalsīgi atbild 

liepājnieku ģimene, kad aicinu atbildēt uz 

jautājumu, kurp dodaties ar ģimeni pēc 

laba noskaņojuma un kurp vedat savus 

vismīļākos ciemiņus? PĒTERIS KRIEVIŅŠ ar 

sievu DACI, bērniem – divgadīgo 

KRISTOFERU un deviņgadīgo KARMENU, kā 

arī Daces vecākiem INESI un AIVARU 

šodien ir gatavi aprunāties par sev 

svarīgām lietām un par Liepāju. Par 

lietām, kas patīk Liepājā, kas iedvesmo un 

dod spēku, kā arī lietām, kas rūp un ko 

sagaida no pašvaldības nākamajos gados.

Uz sarunu visi ir atbraukuši – ar velosipēdiem 

un skrituļdēļiem. “Vēl pirms gadiem desmit 

piecpadsmit to pat nevarējām iedomāties, ka 

divritenis kļūs par labu transporta līdzekli,” 

smaidot saka Aivars un rezumē, “īsti jau nebija, 

kur braukt! Protams, braucām jau arī tad, kad 

nebija veloceliņu. Pat līdz Bernātiem pa 

pludmali esam aizbraukuši, tomēr nevar ne 

salīdzināt, cik tagad ērti.”

Deviņgadīgā Karmena, Dace, divgadīgais Kristofers, Aivars, Inese un Pēteris ir liepājnieku ģimene, kurus vieno vēlēšanās baudīt visas

Liepājas vides priekšrocības aktīvam un priecīgam dzīvesveidam. "Un Liepājā jau netrūkst, par ko priecāties!" viņi ir pārliecināti.

"Vēlos būt noderīgs savai dzimtajai
pilsētai un manai sirdslietai – futbolam."
Māris Verpakovskis
>> 6.lpp.

"Patstāvīga domāšana un prasme
izvēlēties ļauj dzīvot saskaņā ar sevi."
Helvijs Valcis
>> 4.lpp.

"Vienmēr var uzlabot esošu sistēmu,
lai tā kļūtu iedzīvotājiem pieejamāka."
Kristīne Niedre-Lathere
>> 5.lpp.
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“Es uzskatu, ka ģimenes vajag atbalstīt,” 

piemetina Dace. “Par brīvu – tas bieži nozīmē 

līdzatbildības trūkumu. Mēs paši esam atbildīgi 

par saviem bērniem, tomēr ļoti priecājamies, ja, 

pateicoties pašvaldības radītam atbalstam, 

varam atļauties dzīvot mierīgāk un brīvāk. 

Piemēram, bērniem jau no mazotnes izglītības 

iestādēs varētu ierādīt izpratni par praktiskām 

lietām kā darbmācība, kaut vai spēļu virtuvītes, 

arī drošības noteikumi uz ielas vai tajos pašos 

sociālajos tīklos. Redzu, ka no tā daudz kas jau 

notiek.”

“Uzskatu, ka liela nozīme ir arodapmācībai,” 

iesaistās vecaistēvs Aivars. “Bērniem jāmāca 

praktiskas zināšanas un jau no mazotnes.”

Cik liela loma ir vecvecākiem mazbērnu 

audzināšanā?
“Mēs esam strādājoši vecvecāki,” skaidro 

Inese. “Ar mazbērniem vairāk pavadām brīvo 

laiku. Dodamies uz leļļu teātri un lielo teātri, 

koncertiem.”

Kādas ir Tavas mīļākās nodarbes 

Liepājā, Karmena?
“Man patīk SPA centrs, putnu vērošanas torņi, 

“Zinoo”, bērnu pilsētiņa parkā, kino,” uzskaita 

Karmena. "Ļoti gribētos, lai Liepājā ir arī 

akvaparks."

“Karmena ir ļoti nodarbināta. Visam nemaz 

neatliek laika,” papildina Pēteris. “Sporta skola. 

Tagad arī elektrokartingi. Ja ir vēlēšanās un 

iespējas, bērna ikdiena ir ļoti piepildīta. Tepat 

netālu ir arī Jura staļļi. Knapi paspējam apgūt 

visu, ko gribētos.”

Pēteri, Tu Liepājā pirms 14 gadiem 

ieradies kā bezdarbnieks. Tagad Tev ir 

savs uzņēmums, darbojies IT nozarē. 

Vai Liepāja, Tavuprāt, ir vieta, kur var 

veiksmīgi uzsāk savu biznesu?
“Pilnīgi noteikti! Es ierados Liepājā un bez 

nīkšanas ķēros pie lietas. Atvēru vietējo 

laikrakstu „Kurzmes Vārds”, paskatījos darba 

piedāvājumus un jau tajā pašā dienā vienojos 

par darbu,” aizrautīgi stāsta Pēteris. “Piedāvāju 

sevi kā datorgrafikas speciālistu un tā viss 

sākās.”

Ar ko tomēr ir saistīts augstais 

bezdarbnieku skaits jauniešu vidū?
“Es domāju tā ir nepareiza attieksme,” secina 

Pēteris. “Jaunietis baidās sevi parādīt vai pieteikt 

darba tirgū, baidās uzsākt pats savu lietu. 

Domāju, pamati jāliek jau skolā. Vidusskolām 

jābūt orientētām uz noteiktiem profiliem.

Jaunietim jāzina, kurās jomās viņš ir spēcīgāks. 

Talantu attīstībai jānotiek jau no mazotnes, bet 

tā ir valsts kopējās izglītības problēma. Tas, ko 

var darīt pašvaldība, piedalīties ar dažādām 

ietekmes svirām. Atvērto durvju dienas 

uzņēmumos, arī izstāde “Ražots Liepājā” ir viens 

no veidiem. Jādomā radošāk. Vēlamo profesiju 

saraksts un nodarbinātības vai pārkvalificēšanās 

plāns jānodod pašvaldības, nevis kādas valsts 

struktūras rokās. Piemēram, pašvaldības 

stipendijas studijām jau ir pareizi sperts solis.”

“Es domāju, ka ne tikai jaunietim, bet arī jau 

nobriedušākiem cilvēkiem bieži pietrūkst 

iespēja pakonsultēties,” iesaistās Dace. “Arī es 

gribētu saņemt juridisku konsultāciju vai 

skaidrojumu par nodokļiem.”

“Man liekas, ka tas “burkāns” ir par lielu,” 

pabalstu sistēmu raksturo Aivars. “Ir jāpalīdz 

grūtībās nonākušiem. Pēc “Liepājas Metalurga” 

sabrukšanas pašvaldības iesaistīšanos novērtēja 

daudzi nelaimē nonākušie. Laiks ir pagājis, vai 

visi ir centušies mācīties un meklēt ko jaunu?”

„Metalurga krahs daudzus nobiedējas, arī tos, 

kas tur nemaz nestrādāja,” piebilst Inese. 

“Domāju, cilvēki ir mērķtiecīgāk jāievirza, 

jāpasaka priekšā, kas būtu jādara.”

Runājām par jaunajām ģimenēm, bet 

brieduma gadi vai pirmspensijas 

vecums – vai Liepāja ir pilsēta, kurā 

varat būt droši, ka piepildīta dzīve 

turpinās, arī beidzot aktīvās darba 

gaitas?
“Kad un kādu pensiju sagaidīsim, tas nav 

atkarīgs no pašvaldības,” saka Inese. “Gribētos 

joprojām palikt aktīviem. Pie manis reizi nedēļā 

pulcējas adītāju klubiņš. Domāju, ka mēs varētu 

atrast vietu un paplašināties arī kādās 

pašvaldības uzturētās telpās.”

“Dienas centri noteikti jāattīsta,” piekrīt 

Pēteris. “Tas pat varētu būt uzņēmējdarbības 

veids, kas varētu startēt uz projektu atbalsta 

konkursu. Būtu skaisti, ja seniori varētu 

pulcēties kādā kafejnīcā noteiktās stundās, 

dzert tēju, adīt vai uzspēlēt bridžu.

raksta turpinājums no 1. lpp. >

Ja ir vēlēšanās un iespējas,

bērna ikdiena Liepājā ir

ļoti piepildīta

Tāpēc mums ir svarīgi turpināt iesāktos darbus 

vides infrastruktūras sakārtošanā un 

piemērošanā aktīvam dzīvesveidam – mums ir 

veloceliņi, sporta laukumi, labiekārtota 

pludmale. Šāda infrastruktūra mikrorajonos 

noteikti interesētu ne tikai jaunatni vai bērnus, 

bet arī seniorus.”

“Mani arī interesē, kur kas notiek!” saka 

Aivars. “Arī pensijas vecumā gribētos doties 

kādā apskates ekskursijā, piemēram, uz 

Liepājas Biznesa centru bijušajā Liepājas Gaļas 

kombināta vietā. Domāju ļoti daudziem būtu 

svarīgas īpašas atlaides uz kultūras vai sporta 

pasākumiem. Bet, galvenais, vajag vietu, kur 

pulcēties, pabūt starp savējiem.”

Vai šajā vecumā svarīgākais nav 

sakārtota veselības aprūpe?
“Bet mums jau Liepājā ir tik daudz kas 

izdarīts!” uzsver Inese. “Slimnīca ir ļoti skaista. 

Dažreiz gan ar tām rindām uz pārbaudēm ir ilgi 

jāgaida, bet liekas, ka tas jau tiek risināts. 

Liepājā ienāk jauni speciālisti, un tas liek domāt, 

ka dažu gadu laikā viss sakārtosies.”

“Jauno speciālistu piesaistes programma jau ir 

devusi jūtamu rezultātu,” piebilst Pēteris.

Sarunas gaitā vairakkārt uzsverat, ka 

pašvaldība dara vai kas pašvaldībai 

jādara. Pēteri, Tu esi liepājnieks 14 

gadus. Tagad kandidē pašvaldību 

vēlēšanās. Kādi ir Tavi mērķi?
“Kopš 2003. gada esmu liepājnieks un kopš 

2004. gada esmu aktīvs Liepājas partijas biedrs, 

jo uzskatu, ka tā ir iespēja kopā ar ģimeni aktīvi 

iesaistīties Liepājas sabiedriskajā dzīvē, tā var 

ietekmēt arī citām liepājnieku ģimenēm svarīgu 

lēmumu pieņemšanu,” atbild Pēteris. “Man 

nepatīk kurnētāji. Pusdienas laikā, darba dienas 

vidū, kad spīdēja saule, paķēru dēli un izbraucu 

pa veloceliņu no Kūrmājas prospekta līdz 

Dienvidrietumiem. Pa ceļam saskaitīju 42 

māmiņas un tētus ar bērnu ratiņiem! Tas dod 

tādu pozitīvu impulsu!”

Kāds būtu Jūsu kā ģimenes darba 

uzdevums Pēterim Krieviņam, ja viņš 

kļūs par deputātu?
“Pirmkārt, jāceļ arodizglītības prestižs,” strauji 

iesaistās Aivars. “Jauniešiem jāzina, kādas ir 

vajadzīgās profesijas, jāiegūst arods.”

“Otrkārt, nodarbinātības un juridisko 

jautājumu konsultāciju dienests pašvaldībā, 

varbūt kāda atbildīgā struktūra,” ierosina Dace.

“Treškārt, drošība! Pašvaldības policijai aktīvi 

jāpatrulē tur, kur pulcējas cilvēki,” pievienojas 

Inese. „Un uzreiz, ceturtkārt, jādomā par bērnu 

drošību uz ielām ar kādām brīdinājuma zīmēm 

par ātrumu samazināšanu.”

“Piektkārt, jāturpina paplašināt veloceliņu 

tīkls,” turpina Dace.

“Jāturpina soliņu programma un pie soliņiem 

parka zonā jāpieliek galdiņi, lai liepājnieki var 

svaigā gaisā uzspēlēt galda spēles. Vajag arī 

piknika vietas pilsētas parkā vai pie ezera,” 

uzskaita Inese. “Tas ir sestais punkts.”

“Septītais ir iekšpagalmu sakārtošana, 

paredzot autostāvvietas un, galvenais, ērtu 

iebraukšanu operatīvajam transportam,” 

pieskaita Aivars. “Astotais – atlaižu programma 

senioriem un daudzbērnu ģimenēm uz kultūras 

un sporta pasākumiem. Devītais – atbalsta 

programmas dienas centru paplašināšanai 

mikrorajonos, kur pulcēties cilvēkiem, lai kopīgi 

pavadītu brīvo laiku, arī vingrotu, vai svinētu 

svētkus.”

Visi kopīgi vienojas, ka desmitais varētu būt 

plāns tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas reiz 

aizbraukuši no Latvijas, bet nu meklē 

atgriešanās iespējas.

Ģimene kopīgi vienojas, ka Liepāja ir lieliska 

pilsēta un labākā vieta, kur dzīvot un audzināt 

bērnus. Pietrūkst daži akcentiņi un dažkārt 

pozitīva iedzīvotāju attieksme pret jau padarīto. 

Gluži pretēji ir, kad viesos ierodas ciemiņi, kas 

kādu laiku nav bijuši Liepājā. “Kā jums te atkal 

viss pārvērties!” viņi sakot. “Vai tad mēs paši 

neredzam? Redzam! Tikai dažreiz aizmirstam 

priecāties!” tajos brīžos nodomājam.

Vai tad mēs paši

neredzam, cik daudz kas

ir pārvērties? Redzam!

Tikai dažreiz aizmirstam

priecāties!
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Mūsu plāns labākai Liepājai

PAR BĒRNIEM, JAUNIEŠIEM UN 
IZGLĪTĪBU
Šodienas Liepāju būvējam mūsu bērniem 

un mazbērniem. Visiem bērniem no 1,5 

gadu vecuma jābūt vietai bērnudārzā, 

izglītības kvalitātei jābūt Eiropas līmenī un 

bērni jau no 1. klases jāvirza apgūt zinības, 

kas dos viņiem interesantu, labi 

apmaksātu darbu Liepājā.

Mūsu plāns 2017-2021: 

150 jaunas vietas bērnudārzos; • 
brīvpusdienas bērnudārzos; • 
rekonstruētas un modernizētas visas• 
Liepājas skolas; 

jaunas iespējas tehniskās jaunrades• 
pulciņos; 

kvalitatīva profesionālā un augstākā• 
izglītība Liepājā.

PAR VESELĪGIEM UN 
SPORTISKIEM LIEPĀJNIEKIEM 
Liepāja ir izcila vieta veselīgam un 

sportiskam dzīvesveidam – parki, 

pludmale, veloceliņi, ielu vingrošanas 

laukumi... Šīs iespējas kļūst vēl plašākas! 

Liepāja ir vadošais veselības aprūpes 

centrs Kurzemē.

Mūsu plāns 2017-2021: 

turpinās jaunu mediķu piesaiste,• 
nodrošinot veselības aprūpes

pieejamību un kvalitāti; 

plašas veselīga dzīvesveida aktivitātes; -• 
vieglatlētikas manēža; 

tenisa korti Liedaga ielā; • 
slēgtais futbola stadions; • 
sporta laukumi katrā mikrorajonā; • 
aktīvās atpūtas centri Zirgu salā un• 
Beberliņos.

PAR DROŠU UN PASARGĀTU 
IKDIENU 
Ar pārdomātu atbalstu ikvienas grūtības ir 

pārejošas. Tādēļ palīdzam ģimenēm, 

pensionētajiem liepājniekiem, cilvēkiem ar 

invaliditāti un ierobežotām iespējām 

iekļauties darba tirgū. Vērtība ir stipras 

ģimenes.

Mūsu plāns 2017-2021: 

plašāks atbalsts ģimenēm ar bērniem, arī• 
sākot apmeklēt bērnudārzu; 

atbalsts NVO un sociālajiem• 
pakalpojumiem; 

mūsdienīgs pansionāts senioriem; • 
plašāks liepājnieku loks, kas var izmantot• 
sabiedrisko transportu ar maksas

atvieglojumiem; 

jauni un plašāki dienas centri bērniem,• 
cilvēkiem ar invaliditāti un pensionāriem.

PAR KULTŪRU UN TŪRISMU – 
LIEPĀJNIEKU ENERĢIJA 
PIEVELK 
Liepājnieki aktīvi rīko pasākumus, iet uz 

koncertiem un teātra izrādēm. Te notiek 

Eiropas un pasaules mēroga kultūras 

notikumi, plaši tiek svinēta Latvijas 

simtgade. Radošā enerģija, ko izstaro 

vietējie, un seno kurortoloģijas tradīciju 

atdzimšana kā magnēts piesaista cilvēkus 

no citām pilsētām un valstīm. Mūsu 

ambīcija – būt Eiropas Kultūras 

galvaspilsētai!

Mūsu plāns 2017-2021: 

rekonstruēta estrāde “Pūt, vējiņi!”; • 
renovēta Sv. Trīsvienības katedrāle; • 
17. gs. interjera muzejs Kungu ielas• 
kvartālā; 

top mūsdienīga bibliotēka; • 
labiekārtotas pludmales un jūras krasts• 
Karostā; 

attīstās radošās industrijas.• 

PAR 21. GADSIMTA 
EKONOMIKU UN MODERNĀM 
DARBAVIETĀM 
Liepājas ekonomika tiek veidota kā 

kompakts, augsti kvalificēts, uz sadarbību 

vērsts, eksportējošs ražošanas un 

pakalpojumu centrs. Liepāja ir lielākais 

reģionālais ražošanas centrs valstī, ar 

atalgojuma līmeni virs Latvijas vidējā.

Mūsu plāns 2017-2021: 

2000 jaunas darba vietas, 10 jaunas• 
ražotnes un 3 loģistikas kompleksi; 

padziļināta osta pārkrauj vairāk nekā• 
7 milj. tonnu gadā; 

vietējie uzņēmumi ar pašvaldības• 
atbalstu rada jaunus produktus.

PAR ĒRTU SATIKSMI – LAI 
VIEGLI IET, BRAUKT UN 
ATBRAUKT 
Uz Liepāju ir ērti atbraukt ar auto, 

autobusu, lidmašīnu un prāmi. Pa Liepāju 

ir viegli pārvietoties kājām, ratiņkrēslā, ar 

velosipēdu, sabiedrisko transportu vai 

auto.

Mūsu plāns 2017-2021: 

regulāri avioreisi Liepājas lidostā; • 
jauni zemās grīdas tramvaji; • 
rekonstruēts Atmodas bulvāris, Grīzupes,• 
Kapsēdes ielas, uzlabotas grantētās un

bruģētās ielas.

Mēs ticam, ka Liepāja ir labākā darba,

dzīves, izglītības, kultūras un

sporta vieta Latvijā! 

Kopā veidosim Liepāju vēl stiprāku!

Par Liepāju!
Mēs vienojam, nevis šķeļam. Jo katra 

robeža velk šķēršļus mūsu visu – 

liepājnieku – mērķiem. 

Mēs apvienojam. Reizēm ar 

atšķirīgiem viedokļiem, tomēr viens 

viedoklis ir kopīgs: esam par 

liepājniekiem! Par drošu, sakārtotu 

dzīves vidi, zaļiem parkiem un 

līdzenām ielām, veloceliņiem un 

sporta zālēm, kur

augt mūsu talantiem. Par stiprām 

ģimenēm, par labu izglītību skolās un 

vietu bērnudārzā mazajiem 

liepājniekiem. Par teātriem un 

koncertiem, kur smelties iedvesmu 

nākamajam darba cēlienam, un par 

uzdrošināšanos paveikt šķietami 

neiespējamas lietas. 

Mēs redzam, kas vēl ir jāizdara, un 

saprotam, kā to izdarīt. Strādājam 

kopā! 

Par Liepāju un par liepājniekiem!

PAR LABIEKĀRTOTU VIDI – AR 
PASAULES MĒROGU UN 
MAZAS PILSĒTAS KOMFORTU 
Liepāja ir pierādījums, ka arī ārpus 

galvaspilsētas ir vieta ar lielisku dzīves 

kvalitāti un plašām iespējām, lai radītu 

jaunas lietas. Te dzīvot un strādāt pārceļas 

rīdzinieki un atgriežas liepājnieki.

Mūsu plāns 2017-2021: 

konkurētspējīgi darba un dzīves apstākļi• 
jauno speciālistu piesaistei; 

atbalsts namu pagalmu sakārtošanai un• 
vēsturisko ēku atjaunošanai; 

bērnu rotaļu laukumi katrā mikrorajonā; • 
atbalsts privātmāju rajonu attīstībai.• 
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Uldis Sesks
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gunārs Ansiņš 
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja

vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības

jautājumos

Vilnis Vitkovskis
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja

vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos

Helvijs Valcis 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors,

domes Sociālo lietu, veselības un

sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs

Vilnis Vitkovskis ir enerģisks, radošs un 

atbildīgs. Viņam svarīgas kristīgās vērtības. Viņš 

interesējas par zinātnes sasniegumiem, par 

kultūru un jaunām atziņām izglītības 

jautājumos. Vilnis dalās savās zināšanās un 

vienlaikus tver apkārtējo ieteikumus. Apliecinot 

pašvaldības cieņu, labprāt uzrunā dažādu 

pasākumu dalībniekus. Teiktais ir pārsteidzoši 

pārdomāts, jo runātājs ir iedziļinājies pasākuma 

jēgā. Viņš izprot savu uzdevumu – arvien labāka 

un daudzkrāsaināka dzīve Liepājā. 

Paldies Vilnim Vitkovskim par veiksmīgo 

sadarbību ar Liepājas Universitāti, mēs 

turpināsim!

Dzimis 1962. gadā Liepājā.

20 gadus Liepājas mēra krēslā un

12 gadus Liepājas partijas priekšgalā.

Vairākkārt bijis nosaukts gan starp premjera 

amata kandidātiem, gan starp iespējamiem 

Valsts prezidenta amata pretendentiem, taču 

vienmēr izšķīries par labu palikšanai Liepājā.

Mācījies Liepājas Raiņa 6.vidusskolā, bet 

augstāko izglītību ieguvis Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē Jelgavā. 

Apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Precējies, trīs bērni.

Mani nopēlēji mani sauc visdažādākajos 

vārdos – gan par tulku un politikas dinozauru, 

gan par rallistu vai vēl ko citu, taču man pašam 

visprecīzākais liekas pavisam vienkāršs 

apzīmējums – liepājnieks. Šis vārds visprecīzāk 

apzīmē to, kā es ikdienā jūtos un kāpēc esmu 

politikā – jo esmu liepājnieks un man nav 

vienalga, kas notiek ar šo pilsētu, kurā esmu 

uzaudzis, kurā mani bērni ir uzauguši un, es 

ceru, kādudien būs arī mani mazbērni. Man tieši 

tāpat kā jebkuram citam liepājniekam gribas, lai 

mums pilsētā ir drošas ielas, kvalitatīvas skolas, 

uzticama veselības aprūpe un pilnvērtīgas 

iespējas sportot vai ļauties izcilas kultūras bau-

dījumam. Man kā jau liepājniekam ir dziļi sirdī 

lepnums, kad citas pilsētas uz mums noskatās 

ar zināmu skaudību par mūsu veiksmēm, kur 

tādas bijušas, un tāpat kā īstam liepājniekam 

gribas atlocīt piedurknes cīņai, ja kāds mums 

nepamatoti nodara pāri. Jo tā liepājnieki dara.

Pirms 20 gadiem tieši Uldis Pīlēns bija tas, 

kurš mani pierunāja kļūt par mēru. Un tā jau 

vairākos domes sasaukumos mana pārliecība ir 

kļuvusi arī par manu darbu – būt par 

liepājnieku, iestāties par liepājnieku un veidot 

šo pilsētu liepājniekam ērtu, drošu un 

patīkamu. Tieši tā es raugos arī uz nākamajiem 

četriem gadiem, kas mums priekšā – tas ir laiks, 

kad mums kopīgi ir iespējas izdarīt lielas lietas 

Liepājā: uzbūvēt vieglatlētikas manēžu, 

modernizēt pilnīgi visas skolas, iedzīvināt 

starptautiskus lidojumus no Liepājas lidostas, 

atjaunot kūrorta tradīcijas, attīstīt SPA un ūdens 

atrakciju parku, panākt jaunu ražotņu 

veidošanos, darba algas kāpumu uzņēmumos 

un daudz kas cits. Mēra amats nav mans 

pašmērķis, taču esmu gatavs turpināt, ja man 

apkārt ir spēcīga komanda un liepājnieku 

atbalsts. Ja kaut viens no šiem faktoriem nav, 

tad izpaliek arī panākumi.

Liepājas partija ir pulcējusi profesionālu 

komandu. Daži kandidāti jau ir pazīstami no 

iepriekšējo gadu vēlēšanām, arī no darba 

iepriekšējos sasaukumos domē, daži savukārt ir 

jaunpienācēji, bet ar ļoti spēcīgu motivāciju darīt 

Liepājā lielas lietas. Tieši tas manī izraisa īpašu 

cieņu pret šiem cilvēkiem, jo daudz vieglāk taču 

būtu nedarīt neko un paļauties, ka gan jau kāds 

cits to atrisinās. Šie cilvēki ir izvēlējušies 

nestāvēt malā, bet iesaistīties, lai būtu daļa no 

tās komandas, kura pildīs ieceres, ko jūs, 

liepājnieki, no mums sagaidāt – vienalga, vai tā 

būtu jauna bibliotēka, slēgtais futbola stadions, 

darbavietas ekonomikā vai Eiropas kultūras 

galvaspilsētas statuss.

Liepājas partijas komanda pašvaldības vēlēšanās

Dzimis 1970. gadā, Liepājā. 

Latvijas Universitātē ieguvis vides zinātņu 

maģistra grādu. 

Zināšanas papildinājis dažādos kursos un 

programmās Vācijā un ASV.

Hobiji: aktīva atpūta pie jūras, koris.

Precējies, pilngadīgs dēls.

Mana vīzija Liepājai – te ir mūsdienīgas 

izglītības iespējas, plašs kultūras un atpūtas 

piedāvājums, sakārtota transporta sistēma, 

droša, tīra un veselīga dzīves vide, kas respektē 

gan vēsturisko mantojumu, gan mūsdienu 

iespējas. To visu kopā saturēt un pilnveidot 

varam tikai mēs paši – liepājnieki, ja 

sastrādājamies kā komanda! 

Mūs gaida svarīgi uzdevumi. Pirmkārt, es 

apzinos, ka liepājnieki visvairāk sagaida augsti 

kvalificētas darba vietas ar pienācīgu 

atalgojumu. Otrkārt, Liepājai arī turpmāk ir 

jāstiprina sava konkurētspēja un Kurzemes 

vadošās pilsētas statuss veselības aprūpē, 

izglītībā, uzņēmējdarbībā, kultūrā, citās nozarēs.

Es saredzu, ka tuvāko gadu laikā Liepājā 

radīsim virkni jaunu iespēju: būs tenisa korti pie 

2. vidusskolas, plašāki dienas centri senioriem 

un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

iedzīvināsim Zirgu salu kā aktīvās atpūtas vietu, 

atbalstīsim NVO, katru gadu palīdzēsim sakopt 

vismaz 25 iekšpagalmus un restaurēt vismaz 5 

kultūrvēsturiskās ēkas pilsētā u.c.

Līdz šim esmu spējis savu izglītību un 

zināšanas lietā likt tieši šeit – manā pilsētā. Te 

smagi ir strādājusi mana mamma. Te mācās 

mans dēls. Ar sievu labprāt apmeklējam 

dažādus kultūras pasākumus, te noris aktīva 

sporta dzīve. Iespējas paplašinās, un, esmu 

pārliecināts, šis process turpināsies.

Dace Markus,
Liepājas Universitātes

rektore: 

Dzimis 1974. gadā Kuldīgā. 

Rīgas Starptautiskajā un biznesa administrācijas 

augstskolā ieguvis bakalaura grādu 

uzņēmējdarbības vadībā.

Mācījies Manheimas Universitātes Biznesa skolā 

Vācijā un ESSEC Biznesa skolā Francijā ieguvis 

maģistra grādu biznesa vadībā.

Kopš 2013. gada Liepājas domes deputāts. 

Pirms tam astoņus gadus vadīja domes 

Attīstības pārvaldi. 

No 2014. gada janvāra Domes priekšsēdētāja 

vietnieks izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos.

Dalībnieks dažāda līmeņa skrējienos un 

maratonos, arī Liepājas pludmalē. 

Atpūšas, lasot grāmatas.

Kopā ar dzīvesbiedri audzina divas meitas.

Strādājam, lai liepājnieku dzīve kļūtu labāka 

šodien, rīt un arī pēc 10 un 20 gadiem. Izglītībā – 

skolu modernizācija, darba apstākļu uzlabošana 

nozarē strādājošajiem, modernākās 

profesionālās izglītības iestādes, uzlabots 

augstākās izglītības piedāvājums. Jauns spēks ir 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskolai. Tiek uzlaboti bērnudārzu sporta un 

rotaļu laukumi. Neatliekamais uzdevums – lai 

visi mazie liepājnieki no pusotra gada vecuma 

varētu doties uz bērnudārzu un vecāki 

atgriezties darba vietās.

Izaicinājums kultūrā – visas Latvijas, Eiropas un 

pasaules atpazīstamība. Ir nopietns pamats uz 

to tiekties. Mums ir koncertzāle „Lielais 

dzintars”. Liepājas teātris, kurā turpināsim 

skatuves aprīkojuma modernizāciju, būs jauns 

aktieru kurss. Rekonstruēsim Liepājas Centrālo 

zinātnisko bibliotēku. Latvijas simtgadē būs 

aizraujoši pasākumi.

Līdzīgi sportā – veidojam jaunas sporta bāzes. 

Mainījies liepājnieku dzīves veids – esam kļuvuši 

aktīvāki un atvērtāki jaunām iespējām.

Tas viss ļāvis mums iegūt respektablos Eiropas 

sporta pilsētas  un Latvijas Jauniešu 

galvaspilsētas titulus.

Strīdēties vai protestēt – tā nav māksla. Šādu 

taktiku šodien piekopj daudzi politiķi, bet tas 

noteikti nav par Gunāru Ansiņu. 

Viņa stiprā puse ir spējā sadarboties, atrast 

partnerus arī starp oponentiem, jo viņu no sirds 

interesē ne tikai sašūpot procesus vai tos 

iekustināt, bet reiz iesākto arī pabeigt. Tam 

nepieciešams gan spīts, gan plašs redzesloks, 

gan talantīga politiķa rakstura īpašības – 

zināšanas, tolerance, augstas darba spējas. 

Viņu vēl var raksturot ar vārdiem – pamatīga 

pieredze valsts un pašvaldības darbā! Gunārs, 

manuprāt, ir Liepājas Eiropas komisārs vai 

vēstnieks Briseles gaiteņos. Reti kurš Latvijas 

vadošs politiķis Eiropas finansējuma piesaistē ir 

paveicis tikpat daudz kā Gunārs Ansiņš. Viņš ar 

to var pamatoti lepoties, savukārt mēs –

par viņu!

Andris Jaunsleinis,
Latvijas Pašvaldību

savienības

priekšsēdis:

Inga Pāvula,

Ventspils izglītības Metodiskā centra vadītāja,

viena no “Iespējamās misijas” dibinātājām Latvijā.

Helvijs Valcis ir izglītības jomas profesionālis. 

Pazīstu viņu jau 20 gadus. Esam daudz 

sadarbojušies programmas “Iespējama misija” 

ietvaros. Helvijs vienmēr piedalījies tieši ar 

praktiskiem padomiem. Varu viņam prasīt gan 

objektīvu viedokli vai vienkārši pārdomas. Reiz, 

runājot par dzīvi pie jūras, teicu, ka man svarīgi, 

ka katru dienu varu turp aiziet. Helvijs teica: 

viņam ir svarīgi zināt, ka tā jūra tur ir, pat ja viņš 

katru dienu turp neiziet. Tas ir stāsts par stabi-

lām vērtībām – gribam zināt, ka tās ir un būs!

Sociālās drošības sistēma Liepājā ir izveidota 

un pilnveidota, lai atbalstītu liepājniekus 

vissarežģītākajos dzīves gadījumos. Ar Liepājas 

pieredzi iepazīstas citas pašvaldības.

Ilgstoši savas zināšanas sociālo jautājumu 

risināšanā sniedz Helvijs Valcis. Savukārt ar 

sociālo pakalpojumu un universālā dizaina 

ieviešanu gadiem ilgi un rūpīgi strādā Māris 

Ceirulis. Abi vairākkārt savus priekšlikumus ir 

pauduši, lai uzlabotu normatīvos aktus, kas skar 

visas Latvijas, arī Liepājas iedzīvotāju dzīvi.

Aija Barča,
12. Saeimas deputāte,

Sociālo un darba lietu

komisijas priekšsēdētāja:

Dzimis 1963. gadā, Rīgā.

Liepājnieks kopš 1981. gada.

Liepājas Pedagoģiskajā institūtā iegūts 

matemātikas skolotāja diploms, Latvijas 

Universitātē – pedagoģijas doktora grāds.

No 1985. gada Liepājas 1. vidusskolas 

matemātikas skolotājs, no 1994. – direktors.

LiepU Padomnieku konventa loceklis. 

Aizrauj mūzika, teātris, māksla, literatūra.

Precējies, divi dēli un meita.

Patstāvīga domāšana un prasme izvēlēties 

ļauj dzīvot saskaņā ar sevi. Liepāju veidojam 

mūsu bērniem un tādu, lai ikdienā atbalstu 

justu katras paaudzes cilvēki. 

Mēs saskatām jaunas iespējas veidot dienas 

centrus bērniem, cilvēkiem ar invaliditāti, 

veicinot viņu neatkarīgāku dzīvi. Jānodrošina 

atbalsts pensionāru dienas centriem, lai 

senioriem ir iespējas kopīgi pavadīt brīvo laiku.   

Pakāpeniski attīstījusies ideja par mūsdienīgu 

pansionātu. Tas nodrošinātu dzīves vietu un 

sociālo aprūpi cilvēkiem, kuriem nav tuvinieku 

vai nepieciešams īpašs atbalsts.  

Laiks paplašināt atvieglojumus sabiedriskajā 

transportā, lai tos vasaras brīvlaikā turpinātu 

saņemt skolēni. 

Lepojos ar visiem liepājniekiem, ar kuriem 

diendienā strādāju kopā. Lepojos ik reizi, kad 

dzirdu ziņu – kāds jauns cilvēks vai jauna 

ģimene nolēmusi pārcelties uz dzīvi Liepājā.



Kristīne Niedre-Lathere
Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja

Māris Ceirulis
Liepājas Neredzīgo biedrības

valdes priekšsēdētājs

Edvīns Striks
SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”

valdes priekšsēdētājs

Uldis Hmieļevskis 
Liepājas Speciālās Ekonomiskās zonas

pārvaldnieka vietnieks

Kristīnei jau tagad lieliski izdodas darbs 

izglītības jomā. Viņa spētu uzņemties atbildību 

arī par plašākiem procesiem pilsētā. 

Profesionāle ar pieredzi, kas gūta daudzu gadu 

darbā. Izglītība ir viņas sirdsdarbs. Kristīne ir 

personīgi ieinteresēta visā, ko dara. Šobrīd 

kļūstot par dzīvu starpposmu starp skolēnu un 

ministriju kā uztvērējs vai „zibens novadītājs”. 

Apsveicami, ka Kristīnes mērķis ir apvienot 

formālo ar neformālo izglītību, stiprināt it visus 

izglītības posmus.

Gita Abramčika,
“GA – Studio, Stila un

Foto studija” vadītāja:
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Dzimis 1964. gadā, Liepājā. 

Beidzis Latvijas Medicīnas akadēmiju, iegūstot 

ārsta grādu. Papildus studējis internatūrā, 

iegūstot tiesu medicīnas eksperta un patologa 

kvalifikāciju. 

Zināšanas papildinājis Stokholmas ekonomikas 

augstskolas kursos “Effective Healthcare 

Resources Management Programme”. 

Hobiji: Sports, ceļojumi.

Precējies, pilngadīgs dēls.

Liepājas partijā esmu tāpēc, ka tā vieno 

domubiedrus, kas zina, kā uzlabot situāciju 

pilsētā. Cilvēki nevis runā un sola, bet dara. Nav 

mazsvarīgi, ka partijai ir sadarbības partneri 

valdībā un Saeimā. Tas bieži ir noteicošais 

faktors, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un pilsēta 

būtu ieguvēja.

Aktuālākā problēma ne tikai medicīnā, bet 

Liepājā kopumā ir jaunu, darboties gribošu un 

spējīgu cilvēku piesaiste. Slimnīca ir piemērs, kā 

ar pašvaldības atbalstu varam sasniegt labus 

rezultātus. Ar domes lēmumu izveidotās ārstu 

piesaistes programmas ietvaros kopš 2008. 

gada reģionālajā slimnīcā ir sākuši strādāt 36 

jauni speciālisti. Ne tikai gados jauni, bet arī 

pieredzējuši ārsti ar ģimenēm ir pārcēlušies no 

citām Latvijas vietām un pie mums strādā 

atbildīgos amatos. 

Pilsētai turpmāk ir jārod līdzekļi, lai arī citās 

nozarēs jaunus speciālistus motivētu pārcelties 

uz dzīvi šeit. Jāpiedāvā pievilcīga darba vide, 

konkurētspējīgs atalgojums, sociālās garantijas. 

Svarīgi, ka Liepājas partija nākamajos četros 

gados plāno paplašināt atbalstu tieši jaunajām 

ģimenēm.  

Liepājas slimnīca ir lielākais stacionārs un 

diagnostikas centrs Kurzemē, kas sniedz 

daudzprofila neatliekamo un plānveida 

medicīnisko palīdzību. Tā ir vienīgā āsrtniecības 

iestāde ārpus Rīgas, kas ārstē slimniekus ar 

invazīvās kardioloģijas, jaundzimušo 

reanimācijas, mugurkaula ķirurģijas, asinsvadu 

ķirurģijas, mikroķirurģijas metodēm.

2014. gadā pabeigta vērienīga slimnīcas 

rekonstrukcija, un šobrīd, manuprāt, tā ir 

Latvijas labākā slimnīca, vērtējot gan 

ārstniecības kvalitāti, gan attieksmi pret 

pacientiem, gan kadru politiku, gan pieejamību.

Ar pilnu atbildības sajūtu varu nosaukt Edvīnu 

Striku par Latvijas nozīmīgāko, veiksmīgāko un 

advancētāko veselības aprūpes vadītāju.

No žurnāla “Pastaiga”, 2016. gada sept.

Pēteris Apinis,
Latvijas ārstu biedrības

prezidents:

Dzimis liepājnieks, mācījies Liepājas 1. 

vidusskolā, augstāko izglītību uzņēmējdarbības 

vadībā ieguvis Ventspils Augstskolā. 

Vadījis uzņēmumu “VEGA 1” un organizē ātruma 

festivālu – ralliju “Kurzeme”. 

Saņēmis “Gada Liepājnieks 2005” titulu.

Precējies, ģimenē divi bērni.

Esmu Liepājas patriots. Šī man un manai 

ģimenei ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt, 

audzināt bērnus. Zaļa, ar svaigu jūras gaisu, 

vienlaikus ar aktīvu darba dunu un sasaisti ar 

Eiropu un pasauli – gan uzņēmējdarbībā, gan 

kultūrā un sportā. Tāpēc visā ko daru, aktīvi 

reklamēju Liepāju – gan rīkojot ātruma festivālu, 

gan aicinot uzņēmējus un darījumu partnerus.

Mani galvenie mērķi ir saistīti ar pilsētas 

ekonomikas attīstību. 

Priekšvēlēšanu programmā šis mērķis ir 

ierakstīts pavisam konkrēti – 10 jaunas rūpnīcas, 

3 loģistikas kompleksi, 2000 jaunas darba vietas 

gan ražošanā, gan pakalpojumu sektorā, arī 

inovatīvos jaunuzņēmumos, un vidējā alga, kas 

pārsniedz Latvijas vidējo.

Tātad, gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie mērķi.

Lai tos sasniegtu, šajā laikā ir jādara viss, lai 

Liepājas uzņēmumi attīstītos, ražotu produktus 

ar augstāku pievienoto vērtību, kuru izstrādei 

vajadzīgi inženieri, dizaineri, augstas 

kvalifikācijas meistari un iekārtu operatori – tas 

ļaus palielināt preces cenu un arī maksāt 

lielākas algas šī darba darītājiem.

Lai to sasniegtu, ir spēcīgi jāinvestē Eiropas 

līmeņa izglītībā jau no pirmās klases, jaunieši 

jāvirza apgūt prasmes, kas viņiem noderēs 

darba tirgū. 

Man ir svarīgi, lai izglītība skolās būtu Eiropas 

līmenī un lai bērni jau no pirmās klases tiktu 

virzīti apgūt zinības, kas dos viņiem interesantu, 

labi apmaksātu darbu Liepājā.

Jāpaplašina tehniskās jaunrades pulciņu klāsts, 

kuros bērniem apgūt iemaņas savai nākotnes 

profesijai. Jāatbalsta izcilnieki, lai sagatavotu 

viņus startiem Latvijas un pasaules mācību 

olimpiādēs.

Jāpanāk, lai visas darba vietu vakances Liepājā 

būtu aizpildītas – tas nozīmētu, ka liepājnieki, 

kuriem šobrīd nav darba, būtu pārkvalificējušies 

un apguvuši darba tirgū pieprasītu profesiju, un 

arī skolas beigušie jaunieši būtu ar vēlmi un 

gribu strādāt.

Būs jāturpina augsti kvalificētu speciālistu 

piesaistīšana no citiem reģioniem un arī jāaicina 

atpakaļ liepājnieki no ārzemēm – tikai tā 

varēsim panākt, ka Liepājas iedzīvotāju skaits 

pieaug.

Par visu vairāk lepojos ar pašiem liepājniekiem. 

Manā draugu un paziņu lokā ir ļoti dažādi 

cilvēki, un katrs aktīvi strādā savā lauciņā. Taču 

savstarpējā sadarbība starp dažādu nozaru 

cilvēkiem ļauj radīt jaunas un lieliskas lietas. 

Cilvēki ir pats galvenais mūsu aktīvs.

Māris ir piemērs daudziem, īpaši cilvēkiem ar 

invaliditāti. Ja tās dēļ cilvēks zaudējis dzīves 

jēgu, ja viņu pārņēmusi bezpalīdzība, 

grūtsirdība, Māris spēj atbalstīt, motivēt rīkoties, 

lai pārvarētu jebkādas grūtības.  

Kur viņš ņem šādu spēku? Viņš tic Dzīvā Dieva 

Jēzus Kristus vārdam un svētībām. Taču Māris 

ne tikai runā, ne tikai atgādina, kas teikts 

Rakstos. Viņa paša praktiskā dzīve un izvēles ir 

paraugs, no kā mācīties. Māris ir pārliecināts – 

ar aktīvu paša līdzdalību ikviens cilvēks ar 

invaliditāti spēj uzlabot savas dzīves kvalitāti. 

Māra talants iedvesmot, palīdzēt daudziem kļūt 

iesaistītiem, piederīgiem, noderīgiem, ir 

rakstura iezīme, kas nepieciešama ikvienam 

tautas priekšstāvim.

Andis Dzērve,
Vides pieejamības eksperts,

“Gada liepājnieks 2010”:

Dzimis 1970. gadā.

Beidzis Liepājas Pedagoģijas akadēmiju, 

iegūstot uzņēmuma un iestādes vadītāja 

kvalifikāciju, kā arī Vadības un sociālā darba  

augstskolu “Attīstība”, iegūstot sociālā 

darbinieka kvalifikāciju ar specializāciju sociālajā 

pedagoģijā.

Ir kristīgo darījumcilvēku un profesionāļu 

starptautiskās apvienības “Gideoni” biedrs.

Hobiji: Bībeles studijas, šahs, peldēšana.

Precējies, pieci bērni, divi – jau pilngadīgi.

Kopš 1999. gada esmu Liepājas Neredzīgo 

biedrības vadītājs, un man vienmēr bijusi laba 

sadarbība ar pilsētas pašvaldību. Ir izveidojusies 

savstarpējā izpratne par cilvēku ar invaliditāti 

vajadzībām, atbalsts viņiem gadu no gada 

uzlabojies un pieaudzis. 

Būdams partijā, varu aizstāvēt un pārstāvēt 

cilvēku ar invaliditāti vajadzības un intereses.

Manuprāt, ir būtiski arī turpmāk turpināt 

pašvaldības atbalstu dažādiem nevalstisko 

organizāciju (NVO) projektiem. 

Otrkārt, svarīgi turpināt dienas centru un 

sociālo pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu un attīstību, lai ikkatrs būtu 

iesaistīts, piederīgs un noderīgs. Pašvaldībai 

sniedzot atbalstu esošajiem un veicinot jaunu 

dienas centru izveidošanu, vairāk cilvēkiem, 

kuriem pasliktinājusies veselība, ir ierobežota 

funkcionalitāte vai iestājies dzīves apnikums, 

būs iespējas socializēties, iesaistīties, pārvarēt 

krīzi vai depresiju. Dienas centri cilvēkus motivē 

pārkvalificēties, iesaistīties darba tirgū, līdz ar to 

samazinās sociālā spriedze sabiedrībā. 

Trešais virziens, kurā vēlos strādāt, ir veicināt 

sociālo uzņēmējdarbību. Pirmajā lasījumā jau 

pieņemts Sociālās uzņēmējdarbības likums. 

Izmantojot likumā plānoto atbalstu, 

uzņēmumiem būs vieglāk darba tirgū integrēt 

cilvēkus ar invaliditāti, ar garīgās attīstības 

traucējumiem, ilgstošos bezdarbniekus, arī 

māmiņas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma un 

citas mērķgrupas. Iesaistot šādus cilvēkus 

uzņēmējdarbībā, viņi no sociālo pabalstu 

saņēmējiem kļūs par nodokļu maksātājiem.

Es ticu, ka tas viss ir iespējams ar Dzīvā Dieva 

svētību un veiksmīgu dažādu partneru 

sadarbību.

Dzimusi 1977. gadā Liepājā. 

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā (tagad – LiepU) 

ieguvusi angļu valodas skolotājas kvalifikāciju.

Apguvusi ES struktūrfondu projektu vadīšanu, 

maģistra grāds biznesa administrācijā. 

Kopš 2004. gada atbildīga par izglītības jomu 

Liepājā – kā Izglītības nodaļas vadītāja Liepājas 

domē, pēc tam Izglītības pārvaldes vadītājas 

vietniece, kopš 2016. gada – Izglītības pārvaldes 

vadītāja.

Atpūšas kopīgos izbraukumos ar ģimeni.  

Precējusies, trīs meitas.

Dzīve ir dāvana, nevis sasniegums. Īstajā brīdī 

saved kopā domubiedrus, lai tie paveiktu 

noderīgas lietas. Esmu Liepājas partijā no 

pirmsākumiem. Kā daudziem liepājniekiem man 

svarīga stabilitāte, pārbaudītas vērtības un 

ticība radošumam. Pašvaldība šobrīd darbojas 

kopveselumā, sistēmiski un katrs no mums ir 

līdzatbildīgs.

Uzskatu, ka vienmēr var uzlabot esošu sistēmu, 

lai tā kļūtu iedzīvotājiem pieejamāka. Bet esmu 

pret reformām reformu pēc. Pamatu pamats ir 

cilvēks un augšupejas princips. Aerodinamikā ir 

spēks, kuru rada gaisa plūsma un spārnu 

dizains, lai putni un lidaparāti nepadotos 

gravitācijai. Cilvēku vidū – kopīgi centieni un 

pārliecinoši rezultāti.

Strādājam pie pilnīgi jauna izglītības koncepta 

un satura pirmsskolas vecuma bērniem, lai 

vairāk rosinātu viņu zinātkāri.

Pirmo reizi varam izmantot ES fondus 10 

miljonu apmērā visu skolu sakārtošanai, lai 

mūsu bērni un mazbērni mācītos vislabākajās 

mācību telpās.

Mana apņemšanās – sakārtots  izglītības 

process no pirmsskolas līdz augstskolai. Atbalsts 

vecākiem bērnu audzināšanā, uzsākot 

bērnudārza vai skolas gaitas, pašvaldības 

stipendijas jauniešiem, arī topošiem fizikas un 

ķīmijas pedagogiem.

Mans gandarījums – pirmie Latvijā veiksmīgi 

atrisinājām rindu problēmu pirmklasnieku 

reģistrācijas laikā. Tas jāpanāk arī bērnudārzos.

Tuvāko 10 gadu laikā mainīsies pieprasījums 

pēc daudzām profesijām. Jānodrošina 

dziļmācības princips izglītības saturā, lai mūsu 

bērni būtu gatavi pārmaiņām. 



Māris Verpakovskis 
Futbola kluba “Liepāja” prezidents,

Latvijas futbola federācijas (LFF)

viceprezidents un valdes loceklis.

Inga Auziņa 
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina

vidusskolas direktore, lektore

Liepājas Universitātē

Dace Kārkla
Liepājas muzeja direktore

Zigurds Kirhners
SIA “Firma UPTK” direktors

Juris Raķis 
Karostas cietuma un Liepājas

pilsētas gids, nacionālpatriotisko

organizāciju aktīvists

Uldis Marhilevičs,
mūziķis:

Ingu personiski pazīstu, kopš viņa 

mani uzaicināja sadarboties un 

palīdzēt viņas vadītajai skolai radošās 

attīstības jautājumos. 

Inga ir cilvēks ar profesionālu pieeju 

visās lietās, ar stingrām prasībām, 

noteiktu attieksmi pret to, kādi 

procesi jāveicina un kam jānotiek 

šādā izglītības iestādē.  

Tā ir mērķtiecīga virzīšanās uz 

lieliskiem rezultātiem. 

Šīs īpašības mani uzrunā ikreiz, kad 

strādājam kopā, tās saskan ar 

maniem principiem, atziņām un 

attieksmi pret radošo darbu. 

Inga kā pilsētas māksliniece jau 

vairākus gadus ir strādājusi pilsētas 

pārvaldē. Šī pieredze un viņas 

rakstura īpašības, manuprāt, ir drošs 

pamats, lai viņa, ja tiks ievēlēta, kā 

deputāte spētu paveikt daudz 

sarežgītākus uzdevumus.

Zigim ir liela saimnieciskā darba 

pieredze. Reti kurš būvnieks ir 

līdzdarbojies gandrīz visos 

nozīmīgajos būvdarbos, kas pēdējos 

gados ir norisinājušies pilsētā. Ja viņš 

un viņa vadītais uzņēmums tomēr 

nav bijis iesaistīts kādā no lielajiem 

projektiem, tad tomēr viņam kā 

zinošam un pieredzējušam 

speciālistam ir prasīts padoms.

Viņš vienmēr ir aktīvi sekojis līdzi 

politiskajām norisēm un procesiem 

kultūrā, mūzikas dzīvei.  

Zigis ir viens no cilvēkiem, kas ir 

gatavs būt deputāts.

Valdis Skujiņš,
12. Saeimas deputāts:

Ja ticam, ka dzīvē nav nejaušību, 

bet ir likumsakarības, tad par tādu 

noteikti var nosaukt manu sadarbību 

ar vēstures pētnieku Juri Raķi. 

Strādājot pie Karostas attīstības plā-

niem, nenovērtējama bija informācija 

par šā pilsētas rajona izveidi un vēs-

turi, dažādiem tehniskiem risināju-

miem, kas savulaik izmantoti, būvējot 

Karostas kanālu un citus objektus. 

Juris ir gatavs līdzdarboties, atsau-

cīgs dažādām idejām, iesaistoties un 

piedāvājot risinājumus, kā savienot 

vēsturi ar mūsdienām.

Jānis Lapiņš,
Liepājas Speciālās

ekonomiskās zonas

pārvaldnieks:

Māris ir labs piemērs, kā Liepājā 

izaug spoži sporta talanti, kuri 

piedzīvo savu profesionālo karjeru 

Eiropas un pasaules top klubos, bet 

atgriežas atpakaļ Liepājā un izvēlas 

nestāvēt malā, bet likt lietā gūto 

pieredzi, sakarus, prasmes, lai 

nodotu tās bērniem un jauniešiem. 

Viņš atgriezās Liepājā, kad 

profesionālais futbols piedzīvoja ne 

tos spožākos laikus, bet tomēr 

nebaidījās, iesaistījās un izvilka klubu 

līdz čempioniem. Domāju, ka Mārim 

mūsu pilsētā izdosies arī lielākas 

lietas paveikt!

Mārtiņš Porziņģis,
basketbolists,

Kristapa Porziņģa

brālis:
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Dacei Kārklai piemīt profesionāla 

un mūsdienīga attieksme pret 

veicamo darbu, arī pragmatiska un 

pat “lielgabarīta” domāšana un 

vienlaikus radoša pieeja.

Liepājas muzeja kolektīvs direktores 

vadībā strādā precīzi, atbildīgi, 

profesionāli, saliedēti, gan kopjot 

kultūras un vēstures mantojumu, gan 

veidojot aktuālus un novatoriskus 

pasākumus un izstādes. 

Kā sadarbības partneris direktore 

spēj ātri un adekvāti reaģēt, pieņemt 

lēmumus, ir atsaucīga, nezaudē 

cilvēcību un ir apveltīta ar labu 

humora izjūtu.

Agnese Rudzīte,
mākslas maģistre,

praktizējoša

māksliniece, lektore:

Līdz 2014. gadam profesionāls 

futbolists, visu laiku Latvijas futbola 

izlases rezultatīvākais spēlētājs – 29 

vārti 104 spēlēs. Savas aktīvās 

futbolista karjeras laikā spēlējis arī 

futbola klubos Spānijā, Horvātijā, 

Grieķijā, Azerbaidžānā un Ukrainā.

Hobiji: aktīvā atpūta ar ģimeni, 

pludmales teniss, labs kino.

Precējies, divi bērni.

Politikā esmu jaunienācējs, un 

daudziem šis mans lēmums varbūt 

bija pārsteigums, taču es to saskatu 

kā veidu, kā būt noderīgam savai 

dzimtajai pilsētai un manai sirdslietai 

– futbolam. Vēlos turpināt attīstīt 

Liepāju gan kā Latvijas sporta pilsētu, 

gan veidot to pievilcīgu mūsu 

bērniem un jauniešiem, kuri vēlas 

būt aktīvi un sportot. 

Man ir gandarījums, ka esmu varējis 

atgriezies Liepājā. Ka izdevies 

reanimēt Liepājas profesionālo 

futbola komandu un aizvest to līdz 

čempionu titulam 2015. gadā. Prieks 

arī par to, ka centieni attīstīt Liepājā 

bērnu un jauniešu futbola skolu 

nesuši labus rezultātus – bērnu skaits 

futbolā pirmo reizi pēc ilgiem gadiem 

pieaudzis līdz 500. Bet mūsu mērķis 

ir sasniegt 700 vai pat 800, piesaistot 

talantīgos bērnus no visas Latvijas. 

Tomēr redzams, ka Liepājas sporta 

infrastruktūra pamazām kļūst par 

šauru. Ir problemātiski sadalīt laikus 

esošajās zālēs, tāpat bērniem vēlā 

rudenī, ziemā un agrā pavasarī nav 

kur spēlēt futbolu, tenisu, nodarbo-

ties ar citiem āra sporta veidiem. 

Ceru, ka jaunā vieglatlētikas manēža 

mazliet atslogos nodarbību grafikus, 

pēc tam arī plānotie tenisa korti 

Liedaga ielā, tomēr ambiciozais 

mērķis, kuru vēlētos redzēt 

piepildāmies, būtu arī slēgtais futbola 

laukums “Olimpijas” stadionā blakus 

āra laukumam. 

Domāju, ka sporta laukumi ir 

vajadzīgi katrā mikrorajonā. Atceros 

savu bērnību, kad blakus mūsu 

Ezerkrasta blokmājām bija sporta 

laukums tagadējās autostāvvietas 

vietā. Pēc skolas skrējām tur. Tas arī 

šodien būtu labs veids, kā bērnus 

iesaistīt fiziskajās aktivitātēs. 

Dzimusi 1965. gadā, Liepājā.

Beigusi Valsts Mākslas akadēmiju, 

iegūstot maģistra grādu.

No 1998. līdz 2002. gadam bija 

Liepājas pilsētas galvenā māksliniece.

Hobiji: grāmatas un dažādas 

sportiskas aktivitātes.

Precējusies, divas pieaugušas meitas, 

viena mazmeita.

Es mīlu Liepāju. Cienu cilvēkus un 

Liepājas partijas komandu, kura 

pašreiz strādā pilsētas pašvaldībā. 

Apņēmību iesaistīties šajā komandā 

manī raisa pozitīvas izmaiņas, kas 

notikušas un notiek Liepājā.

Esmu par izcilību veidošanu mūzikā 

un mākslā. Liepājai nepieciešamas 

virsotnes šajās nozarēs. Mums ir 

perfekta vide un stipras mākslas un 

mūzikas izglītības tradīcijas. 

Jāpiesaista jauni, profesionāli 

mācībspēki. Liepājas bērniem ir 

vienreizēja iespēja spēlēt koncertus 

un eksāmenu darbus “Lielajā 

dzintarā” – koncertzālē ar fantastisku 

akustiku. Cik bērniem pasaulē vēl 

kaut kur dota šāda iespēja?

Gribu turpināt strādāt interešu 

izglītības stiprināšanā. Arī veicināt 

latviešu tautas tradīciju un koru 

kultūras, Dziesmu svētku tradīciju 

izkopšanu.

Mums ir pašiem savs teātris, 

simfoniskais orķestris, muzejs. Mēs 

atrodamies jūras krastā ar lielisku 

parku un pludmali, kura tiek kopta un 

pilnveidota.

Gribu, lai Liepāja atgūst mūzikas un 

mākslas liepilsētas statusu!

Dzimusi 1966. gadā Liepājā.

Beigusi Latvijas Universitātes 

Vēstures un filozofijas fakultāti, pēc 

studijām astoņus gadus strādājusi 

par Liepājas muzeja zinātnisko 

līdzstrādnieci. 

Kopš 1993. gada strādājusi par 

korespondenti dažādos Liepājas 

laikrakstos un ziņu aģentūrā LETA. 

Kopš 2006. gada apstiprināta par 

Liepājas muzeja direktori. 

Precējusies, ir divas meitas.

Manuprāt, Liepājā joprojām nav 

nopietnāka un stabilāka politiskā 

spēka kā Liepājas partija. Tās biedri 

spēj strādāt pilsētas attīstībai. Ir 

daudz kas paveikts un vēl turpināms. 

Iesāktais jāturpina, nevis 

jāeksperimentē, kardināli mainot 

pilsētas attīstības koncepciju. Redzu, 

arī mana pieredze un viedoklis var 

būt derīgs.

Agrāk mani vilināja lielpilsētas rosība 

un straujais ritms. Gadiem ritot, 

esmu Liepājā iesakņojusies un citas 

vietas, kur vēlētos dzīvot un strādāt, 

nemaz nav. Liepāja attīstās, iespējas 

ir daudzveidīgākas. Atgūstam 

nozīmīgas kultūras pilsētas statusu. 

Kultūrtūrisma norisēm ir jauns spars. 

To jūtam muzejā. Piemēram, kad 

koncertzālē “Lielais dzintars” notiek 

kāds izcils koncerts, apmeklētāju 

pieplūdums ir arī muzejā. Liepājā 

nevar ieskriet uz pāris stundām – 

jāatbrauc vismaz uz pāris dienām, lai 

to sajustu un apgūtu. 

Jāattīsta kurortoloģija. 19. gadsimtā 

Liepāja bija iecienīts kūrorts pat 

Krievijas imperatoru ģimenē un 

pamudināja daudzus aristokrātus 

pavadīt šeit vasaru. Arī šodien 

kūrorta tradīcijas vēl dzīvo.

Īsta tūrisma pērle ar atraktīvu 

piedāvājumu, laikam piemītošu garu 

un sajūtu būs interjera muzejs 

bijušajā Hoijeres madāmas viesnīcā 

jeb Pētera I namiņā. Tas būs pirmais 

17. gadsimta dzīvojamās mājas 

interjera muzejs Latvijā. Ir izstrādāts 

lielisks ēkas restaurācijas tehniskais 

projekts arhitektes Liesmas Markovas 

vadībā.

Dzimis 1954. gadā.

Pabeidzis Rīgas celtniecības 

tehnikumu, iegūstot būvdarbu 

vadītāja kvalifikāciju.

Par bērnudārza “Pienenīte” un 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 

renovācijas darbu sekmīgu 

organizēšanu un vadīšanu apbalvots 

ar titulu “Gada liepājnieks 2014”.  

Hobiji: mūzika, futbols, teātris.

Precējies, trīs pieauguši dēli.

Man vienmēr bijusi interese par 

politiku, tāpēc, kad Silva Golde 

uzaicināja pievienoties Liepājas 

partijai, ilgi nešaubījos. Liepājas 

partijas sadarbības partneris ir Zaļo 

un zemnieku savienība – labējs, 

mēreni konservatīvs spēks. Tas atbilst 

maniem uzskatiem. 

Manuprāt, ir jābūt politiskam 

spēkam, kurš iestājas par pilsētas 

interesēm. Ja ir stabila un pēctecīga 

vara, ja cilvēki ir savās vietās, ir 

izglītoti un pieredzējuši, tad pilsēta 

attīstās. To redzam arī Liepājā. 

Iepriekšējos gados notikuši būtiski 

uzlabojumi – ūdensapgādes un 

kanalizācijas, ielu, siltumapgādes un 

apgaismojuma tīklu modernizācija ir 

sasniegumi ar ilgstpējīgu nozīmi. 

Pilsētu ar auto varam izbraukt 10 

minūšu laikā. Jaunajai paaudzei ir 

uzbūvētas mūsdienīgas sporta un 

kultūras ēkas. Bērni un mazbērni var 

augt sakārtotā vidē. 

Kremt, ka mums ir kūrortpilsētas 

potenciāls, taču, salīdzinot ar nieka 

70 km attālo Palangu, tas netiek 

izmantots. Būtu jāiedrošina un 

jāatbalsta uzņēmēji, kuri sniedz 

pakalpojumus atpūtniekiem. Tāpat 

centra pludmalē pašvaldības 

uzdevums ir radīt apstākļus, kas 

apstiprināti tematiskajā plānojumā. 

Atbilstoši plānojuma idejām ir 

jāsakārto arī Karostas pludmale un 

mols. Līdz šim pašvaldība  dažādu 

atbalstu sniegusi daudzdzīvokļu māju 

un pilsētas vēsturiskā centra 

iedzīvotājiem, taču mums ir arī 

individuālo māju rajoni:  Ezermala, 

Velnciems, Jaunā pasaule. Līdzīgi kā 

savulaik Zirņu un Ganību ielas 

rekonstrukcijas ietvaros, deputātiem 

jāstrādā, lai uzlabotu vidi arī šeit 

esošo privātmāju īpašniekiem.

Dzimis 1960. gadā. 

Strādājis par vēstures, ģeogrāfijas un 

krievu valodas skolotāju, vēlāk arī 

Liepājas Tirdzniecības pārvaldē. 

No 1991. gada bija Latvijas Bruņoto 

spēku atjaunotāju rindās. 

Pēc atvaļināšanās no armijas 

strādājis laikrakstos “Kursas Laiks” un 

“Kurzemes Vārds”.

Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa 

Sudraba goda zīmi, Barikāžu 

dalībnieka Piemiņas zīmi, 

Aizsardzības ministra Atzinības Goda 

zīmi.

Hobiji: Liepājas un Latvijas bruņoto 

spēku vēsture.

Precējies, bērni – patstāvīgā dzīvē.

Neesmu Liepājas partijas biedrs, 

taču esmu par liepājniekiem, kas 

turas pie savām saknēm. Pilsētas 

himnā, kas stāsta, kā čakli strādā 

telefonists, laivinieks... pat vārna 

vareni zarā sēž! Šie tēli simbolizē 

liepājnieku uzņēmību, spējas un 

prasmes turēties visos vējos, saskatīt 

un kopt savas saknes. 

Arī es vēlos tajā visā līdzdarboties, 

turpināt strādāt, lai saglabātu pilsētas 

mantojumu, leģendas un tradīcijas. 

Vēsture un kultūra ir mūsu saknes, 

bet nākotne – mūsu bērni un 

jaunieši. Tieši tāpēc nozīmīga ir 

pašvaldības un NVO sadarbība – 

rūpes par kultūras mantojuma 

saglabāšanu un pieejamību, 

organizējot dažādus pasākumus 

jauniešiem un bērniem. Piemēram, ik 

gadus notiekošais O. Kalpaka 

piemiņas pasākums Ziemeļu kapos, 

orientēšanās spēles “Liepājas pēdas 

Latvijā”, militāri patriotiskā spēle 

“Jaunie Rīgas sargi” Ziemeļu fortos, 

lāpu gājiens Lāčplēša dienā un citi ne 

tikai popularizē Latvijas vēsturi, bet 

jauniešos veido un stiprina piederī-

bas jūtas savai pilsētai un valstij.

Noteikti arī turpmāk jāturpina 

rūpēties par kultūrvēsturiskās 

apbūves saglabāšanu, tai skaitā Sv. 

Trīsvienības katedrāles atjaunošanu, 

atbalsts nepieciešams arī Liepājas 

rakstnieku un mākslinieku 

aktivitātēm. Īstenosim arī senu 

liepājnieku sapni – izveidosim 

Jūrniecības muzeju, noteikti vienotā 

kompleksā ar īstu kuģi “Namejs”.
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Atis Egliņš-Eglītis
LIAA Liepājas biznesa inkubatora

vadītājs, organizācijas “Liepājas radošo

industriju klasteris” vadītājs

Pēteris Krieviņš
Uzņēmējs, SIA “Ambero” vadītājs

Artis Lagzdiņš
Liepājas pilsētas Sporta pārvaldes

vadītājs, sporta kluba “Liepājas lauvas”

valdes priekšsēdētājs un futbola kluba

“Liepāja” valdes loceklis

Mārtiņš Pūris 
SIA „ProTrans” valdes priekšsēdētājs,

LSEZ SIA „Baltic Biofuel Company” un

LSEZ SIA „DUNA” menedžeris

Artis ir komandas spēlētājs ar lielu 

sporta un dzīves rūdījumu. Sportista 

gaitas iesācis kā galda tenisists, tagad 

vienlīdz labi pārzina basketbolu, 

futbolu, florbolu, vieglatlētiku un 

citus sporta veidus. Artis labi redz 

sporta nozari kopumā. Vienmēr 

aktīvs Liepājas interešu aizstāvis 

lielajās sporta organizācijās. Liepājas 

vārds Latvijā izskan ar labi organizē-

tiem pasākumiem. Sporta spēles, 

čempionāti, maratoni, sacensības ir 

tikai redzamā darba daļa. Ir arī 

vērienīgi projekti. Jauna vilkme visai 

Latvijai būs topošā vieglatlētikas 

manēža. Tikpat svarīgi ir Arta centieni 

paplašināt sportisko aktivitāšu 

piedāvājumu pilsētas mikrorajonos 

un katram liepājniekam.

Einars Fogelis,
Latvijas Sporta

federāciju padomes

prezidents: 

Dzimis 1984. gadā.

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 

(tagad – LiepU) ieguvis vēstures un 

sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju, 

maģistra grādu vadības zinībās.

Vadījis Liepājas universitātes lielāko 

renovācijas projektu tās vēsturē un 

Jauniešu mājas būvniecības projektu.

Viens no radošo industriju centra 

“D10” attīstības iniciatoriem Liepājā.

Neprecējies.

Aizraujas ar dokumentālo kino, patīk 

skriešana.

Esmu aktīvas un radošas pilsētas 

idejas atbalstītājs. Mūsu spēju 

apliecinājums ir Eiropas kultūras 

mantojuma Europe Nostra atzinība 

par J. Krastiņa monogrāfiju “Liepāja. 

Jūgendstila arhitektūra”, kā arī 

Liepājas iekļaušana Eiropas Komisijas 

monitoringā par Eiropas radošo 

pilsētu attīstību.  

Savu uzdevumu redzu Liepājas 

attīstībā, kas atbalsta visu nozaru 

jaunos uzņēmējus un to iniciatīvas. 

Uzskatu, ka radošā uzņēmējdarbība 

ir nākotnes ekonomikas mugurkauls. 

Svarīgs ir atbalsts kultūras 

iniciatīvām, ko rosina pilsētnieki un 

Liepājas draugi.

Jāpilnveido augstākā izglītība, jo tā ir 

aktīvas kultūras dzīves un 

uzņēmējdarbības pamats. 

Pašvaldībai jāpaplašina visa veida 

sarunas ar pilsētniekiem. Noteikti 

jāuzlabo sociālā līdzdalība un tas 

jādara paralēli tehnoloģiju attīstībai. 

Dzimis 1980. gadā, Rīgā. 

Mācījies Jelgavas 4. vidusskolā ar 

padziļinātu uzņēmējdarbības 

virzienu. 

2008. gadā sāka uzņēmējdarbību kā 

pašnodarbinātais IT nozarē, 2012. 

gadā izveidojis uzņēmumu “Ambero”, 

kas nodarbojas ar datu uzturēšanu 

un apstrādi. 

Brīvo laiku pavada ar ģimeni. 

Aktivitātes – zirgu sports, 

funkcionālais fitness, dēļošana un 

skvošs.

Precējies, audzina divus bērnus.

Nu jau 14 gadus liepājnieks. No 

bezdarbnieka, kurš, draudzenes 

mudināts, 2003. gadā pārcēlās uz 

vēja metropoli, līdz uzņēmuma 

vadītājam. Kopš 2004. gada esmu 

aktīvs Liepājas partijas biedrs. 

Uzskatu, ka tā var ietekmēt 

liepājnieku ģimenēm svarīgu lēmumu 

pieņemšanu. 

Mans moto: “Liepāju visiem! No maza 

līdz lielam, no juniora līdz senioram, 

no kultūras līdz sportam! Par 

līdztiesību un līdzjūtību tiem, kam tā 

vajadzīga!” 

Tāpēc ir svarīgi turpināt iesāktos 

darbus vides infrastruktūras 

sakārtošanā un piemērošanā aktīvam 

dzīvesveidam – mums ir veloceliņi, 

sporta laukumi, labiekārtota 

pludmale. 

Atbalsts ģimenēm ar bērniem ir ļoti 

svarīgs gan uzsākot skolas gaitas, gan 

bērnudārzā. Bieži apmeklējam 

Jūrmalas parku un rotaļu laukumu, 

arī katrā pilsētas mikrorajonā jāierīko 

pa rotaļu laukumam. Jau no 

mazotnes svarīgi atrast bērnam 

interesējošu nodarbi. Lai katram 

bērnam un jaunietim Liepājā ir 

iespēja gūt panākumus un atklāt 

talantus – gan sportā, gan kultūrā, 

gan zinātnē vai citā jomā. 

Tuvākie cilvēki iepazinuši vismaz 

septiņus Pēterus: 

1. Uzticams, ciena sava uzņēmuma

klientus, problēmas gatavs risināt

jebkurā laikā.

2. Aktīvs un laimīgs noķert Liepājas

vēju, skrienot ar gardēli pa

veloceliņiem! Tur rodas labākās

idejas!

3. Ģimenes cilvēks, kurš prot izdomā

kādu jaunu nodarbi saviem

mazajiem ziķeriem.

4. Interesants sarunu biedrs. Viņa

viedoklis dažreiz ir arī ass, bet savs

un no sirds!

5. Kultūras cilvēks – no teātra līdz

rokfestivālam. Gatavs gan

iesaistīties, gan baudīt.

6. Līdzjūtīgs un emocionāls. Necieš

nevienlīdzību un vienmēr rodas

idejas, kā to novērst.

7. Aizrautīgs un mērķtiecīgs it visā.

Vai tā ir soļanka, kas jāvāra, vai

kāds sabiedriski nozīmīgs lēmums.

Viss ir pa īstam un līdz galam!

Dzimis 1989. gadā Liepājā.

Rīgas Tehniskajā Universitātē ieguvis 

profesionālā bakalaura grādu 

uzņēmējdarbībā un vadīšanā.

Labprāt atpūšas dabā, medības, patīk 

dokumentālās filmas.

Neprecējies.

Latvijas Televīzijas politiskās spēles 

„Es varu būt premjerministrs” 

uzvarētājs, 2011.

Studentu korporācijas „PHILYRONIA” 

biedrs.

Esmu liepājnieks. Šeit audzis, 

izglītojies, uzsācis patstāvīgu dzīvi. 

Būšana Liepājas partijas rindās 

nozīmē vēlmi dot un piedalīties 

manas pilsētas – manu māju – 

izaugsmē. Savu līdzdarbošanos redzu 

ekonomikas un uzņēmējdarbības 

jomās. Viens no mērķiem – celt 

Liepājas ostas un uzņēmumu 

konkurētspēju. Piemēram, panākot 

zemākus dzelzceļa tarifus, attīstot 

ostas infrastruktūru u.c.

Otrs – tūrisma attīstība. Jāizmanto 

Liepājas izdevīgais ģeogrāfiskais 

stāvoklis un fantastiskā vide. Vieta ar 

potenciālu ir Zirgu sala. Vēlos 

papildus pastaigu dambim un putnu 

vērošanas tornim redzēt attīstītu 

teritoriju, aktīvās atpūtas iespējas. 

Gan osta, gan tūrisms pilsētā ienes 

naudu. Līdzekļi nokļūst pie mūsu 

uzņēmumiem. Jo pelnošāki būs 

uzņēmumi, jo bagātāka pilsēta. 

Pašvaldības iespēja un uzdevums ir 

atbalstīt iedzīvotājus, ja tie vēršas ar 

labu iniciatīvu. Viens no piemēriem, 

kad vietējie uzņēmumi ar pašvaldības 

atbalstu rada jaunus produktus, ir 

atpūtas komplekss “Beberliņi”. Svarīgi 

ir arī lielie investīciju projekti. Neviens 

investors nebūvēs ražotni aizaugušā 

pļavā bez komunikācijām. Meldru ielā 

un Karostā pašvaldība ir izveidojusi 

uzņēmējdarbības atbalsta 

platformas.

Jāceļ liepājnieku pašapziņa. 

Piemēram, izstāde “Ražots Liepājā” 

aizbāž mutes visiem tiem, kas sūdzas, 

ka Liepājā nekas nenotiek. Notiek 

gan un pat ļoti daudzas lietas!

Dzimusi 1949. gadā. 

Latvijas Universitātē ieguvusi 

profesionālā maģistra grādu tiesību 

zinātnēs. 

Kopš 1972. gada individuāli 

praktizējoša zvērināta advokāte, 

Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas 

locekle. 

10 gadus bijusi Latvijas Zvērinātu 

advokātu padomes Ētikas komisijas 

locekle. 

Aizrauj daiļdārza kopšana, grāmatu 

lasīšana, savu ēdienu recepšu 

radīšana, īpaši gatavojot našķus 

ziemai.

Apbalvota ar Latvijas Advokātu 

kolēģijas advokāta amata zelta zīmi 

un Tieslietu Ministrijas Goda zīmi par 

profesionāliem panākumiem. 

Šķīrusies, dēls – zvērināts advokāts ar 

prakses vietu Rīgā.

Iesaistoties politikā, cilvēks riskē 

zaudēt savu personību, ja aizmirst 

svarīgākos morāles principus: nav 

tiesību bez pienākumiem un 

pienākumu – bez tiesībām. Uzskatu, 

ka tikai tā var konsekventi darboties 

cilvēku labā. 

Apzinos, ka varu paveikt tikai to, kas 

ir manos spēkos. Zinu, ka pat viens 

var paveikt daudz, kur nu vēl, ja ar 

tevi kopā ir otrs, trešais cilvēks, uz 

kuru paļauties un prasīt padomu. 

Šajā komandā esmu, lai manas 

zināšanas un pieredze būtu noderīga 

jums, liepājnieki. Darbos ir patiesība, 

tikai strādājot redzēsim rezultātus.

Liepāja var lepoties ar siltinātām un 

atjaunotām ēkām, sakārtotām ielām 

un trotuāriem. Mums šeit tagad ir 

ērtāk un patīkamāk dzīvot. 

Nākotnē vairāk domāsim par cieņu 

un atbalstu senioriem, iesaistot gan 

Sociālo dienestu, gan kultūras 

iestādes, dažādojot un papildinot gan 

brīvā laika saturīgu pavadīšanas 

iespējas un dzīvesprieka radīšanu, 

gan atbalstu krīzes situācijās. 

Mūsdienīga un atjaunota Centrālā 

zinātniskā bibliotēka līdzīgi kā 

koncertzāle „Lielais dzintars” kļūs par 

vietu ar lielu pievilkšanas spēku 

dažāda vecumu liepājniekiem.

Izcelsim liepājnieku ģimenes kā 

pamatvērtību. Jāveicina atbildīgo 

institūciju, īpaši Bāriņtiesas darbs ar 

vecākiem. Vienlaikus kā aizraujoši 

mācību priekšmeti skolā bērniem 

jāmāca valstiskums, atbildība, 

mīlestība un cieņa pret vecākiem 

cilvēkiem, sākot ar elementāru 

pieklājību.

Dzimis 1976. gadā.

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā iegūts bakalaura grāds un 

maģistra grāds sporta zinātnē. 

Precējies, četru meitu tēvs.

Patīk aktīvs dzīvesveids un ziemas 

peldēšana.

Esmu viens no Liepājas partijas 

dibinātājiem. Mans mērķis ir 

konsekventi strādāt, lai katrs 

iedzīvotājs jūt un redz uzlabojumus 

Liepājā. Te ir lieliska vieta veselīgam 

un sportiskam dzīvesveidam. Daudz 

ko šajā jomā vēl varam pilnveidot. 

Maratons “Skrien, Latvija!”, “Karostas 

mezgls”, “Stipro skrējiens” un citi 

pasākumi ir Latvijā jau atpazītas 

vērtības. To dalībnieku skaits noteikti 

vēl augs.  

Liepājā ir laba sporta bāze un tā 

turpina attīstīties. Reti, kurā līdzīga 

mēroga Eiropas pilsētā, funkcionē 

vairāki profesionāli sporta klubi un 

pieprasītas sporta skolas.

Lepojos, ka, mērojoties ar citām 

Eiropas pilsētām un valstīm, tieši 

Liepāja kļuva par “Eiropas Sporta 

pilsētu 2016”.

Masu sporta aktivitātes kā nūjošana, 

slidošana, slēpošana, skriešana un 

citas ir tradīcijas, kas turpināmas. 

Piemēram, visiem kopā apskriet 

divreiz apkārt zemeslodei. Tā būs 

akcija, kurā katrs varēs reģistrēties ar 

“Endomondo” aplikāciju. 2016. gadā 

uzsākām “Eko Fitness” nodarbības 

divos mikrorajonos, iesim uz priekšu, 

iesaistot arī citu mikrorajonu 

sportisko aktivitāšu piekritējus. 

Liepāja var piedāvāt sportiskas 

aktivitātes dažādu paaudžu 

iedzīvotājiem – no maziem bērniem 

līdz senioriem. Uzdevums ir atbalstīt 

aktīvo iedzīvotāju iniciatīvas, 

paplašinot piedāvājumu un 

pieejamību.

Šodienas pasaules nenoteiktībā 

pilsētas vadībai jābūt ar plašu 

domāšanu. Jāpiedāvā jaunas 

attīstības iespējas. Tajā pašā laikā 

jāsaprot vietējās sabiedrības 

vajadzības. Atī redzu visas vadītājam 

nepieciešamās rakstura iezīmes. Viņa 

līdzšinējais darbs Latvijai, pilsētai un 

tās iedzīvotājiem ir saistīts ar izcilu 

pieredzi uzņēmējdarbībā. Viņa 

cilvēciskais siltums un gādīgums ir 

apvienots ar profesionalitāti un 

izteiktu mērķtiecību. Atis var būt 

perfekts deputāts, kurš  nodrošinās 

jaunas iespējas, vienlaikus 

respektējot Liepājas vēsturi un 

tradīcijas.

Ali Smita (Ali Smith),

starptautiskās

bezpeļnas

organizācijas

“Superact”

(Lielbritānija)

dibinātāja un

direktore:

Mārtiņš ir tiešs un konkrēts. 

Meklējot problēmas risinājumu, viņš 

kā šahā vispirms izdomā trīs soļus uz 

priekšu un tikai tad pieņem lēmumu. 

Es atbalstu Mārtiņa enerģiju un 

entuziasmu. Viņam patīk iedziļināties 

detaļās, nevis skatīt lietas virspusēji. 

Tas būs vērtīgi pilsētas lielo tēmu 

risināšanā. Mārtiņš pārstāv privāto 

sfēru. Viņam nav pieredzes darbā 

valsts vai pašvaldības struktūrās. Tas 

ļauj uz procesiem skatīties “ārpus 

rāmja”. 

Artis Daugins,
uzņēmējs:

Ināra Freidenfelde
Zvērinātā advokāte



Pašvaldību vēlēšanas skaitļos un faktos

45 924 reģistrēto vēlētāju skaits
Liepājā*

*PMLP uz 2017. gada 3.februāri

3. jūnijā
vēlēšanas

21 iecirknis,
kur balsot Liepājā

Balsošana katram

noteiktā 
iecirknī

No plkst. 7 līdz 22
iecirkņu darba laiks
vēlēšanu dienā 

līdzi jābūt balsošanas
dokumentam
Pase vai personas apliecība

Aptuveni 1/2
reģistrēto vēlētāju
piedalās vēlēšanās 

15
deputāti
tiek ievēlēti

eID

Pase

Kandidātu  vecums 
Liepājas partija 

Latvijas Reģionu apvienība 
Saskaņa 

Liepāja kvadrātā 

18-25 26-35 36-55 56-62 virs 62 

Latvijas Reģionu apvienība

Saskaņa

Liepāja kvadrātā

Liepājas partija

46,8 gadi

VIDĒJAIS LIEPĀJAS PARTIJAS
KANDIDĀTA VECUMS

28 gadi
jaunākajam 

68 gadi
vecākajam 

Centrs 26%

Ezerkrasts 24%

Ziemeļu priekšpilsēta 19%
Dienvidrietumu rajons 12%

Jaunliepāja 8%

Karosta 6%

Zaļā birzs 5%

LIEPĀJAS PARTIJAS
KANDIDĀTU IZGLĪTĪBA

augstākā izglītība

vidējā
izglītība

profesionālā
izglītība

VĒLĒTĀJU AKTIVITĀTE
PA MIKRORAJONIEM*

*2013. gada pašvaldību vēlēšanu dati

LIEPĀJAS PARTIJAS
ATBALSTĪTĀJI MIKRORAJONOS*

>40%  nobalsojuši par Liepājas partiju

35-40%  nobalsojuši par Liepājas partiju

30-35%  nobalsojuši par Liepājas partiju

20-30%  nobalsojuši par Liepājas partiju

’’Liepājas partijas’’ informatīvais izdevums. Tirāža 28 000.
’’Liepājas partijas’’ birojs: Dīķa iela 11, 2. stāvs, Liepāja, LV-3401, tālrunis birojā: 63481700, mob.: 29208674,

e-pasts: liepajas.partija@gmail.com, mājaslapa internetā: www.liepajaspartija.lv

SKAITLISKI VISVAIRĀK
LIEPĀJAS PARTIJAS ATBALSTĪTĀJU MĪT:

28% centra
rajonā 25% Ezerkrasta

mikrorajonāUN
*2013. gada pašvaldību vēlēšanu dati


