
Ikviena balss maina to, kāda turpmāk veidosies Liepāja. Mēs nevaram mainīt laika apstākļus. 
Nevaram mainīt savu vecumu vai vēstures notikumus, bet mēs varam izvēlēties savu rītdienu! 
Varam izvēlēties cilvēkus, kuriem uzticamies un kuriem uzticam veikt darbus mūsu un Liepājas labā.

Mana balss –
par liepājniekiem svarīgiem un nozīmīgiem darbiem
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MŪSU IZVĒLE IR PIEREDZE UN DARBS

Zinu, ko prasa katrs izcīnīts 
uzlabojums, katrs projekts, 

katrs it kā nieks, ko vēlamies 
realizēt. Tas ir smags darbs. 
Novērtēju sakārtotību, kas 
pakāpeniski līdz ar katru jaunu 
darbu ir ienesta Liepājas ielās 
un ne tikai – arī svarīgākajās 
darba nozarēs. 
Protams, bieži vien katram no 
mums gribētos, lai darbs ritētu 
ātrāk, lai atbalsts būtu lie-lāks. 
Šobrīd Liepājai vismazāk vajag 
eksperimentu un jaunu pār-
baudījumu, mums nepiecieša-
ma stabilitāte un pieredze, lai 
darbs tiktu turpināts!

Violeta Celma,  
ģimenes ārste, PVAC 
“Vecliepāja” vadītāja 

Liepāja ir pateicīga pilsēta visām lietām – 
īpaši mūzikai. Mums ir plaši sazarots 

muzikālās izglītības tīkls, izcili pedagogi, 
Mūzikas vidusskola. Uzskatu, ka pašvaldī-
bai vajadzētu strādāt pie tā, lai likvidētu 
robežšķirtni starp skolu un pilsētas jauk-
tiem koriem, lai tie būtu vienā atbildības 
sfērā. Tieši skolēni būs tie, kas vēlāk 
papildinās lielos korus un liks aizskanēt 
Liepājas vārdam lielajos Dziesmu svētkos. 
Mums ir labas tradīcijas, tāpēc labi, ka 
turpinām tās izkopt.

Jēkabs Ozoliņš,  
diriģents 

Liepāja mani vienmēr pārsteidz. 
Ik reiz  šeit  atbraucot,  pat 

nedaudz apjūku, cik daudz pār-
maiņu... Liepāja attīstās – tas ir 
acīmredzami. Un ja vēl uz Liepāju 
varētu atlidot – es teiktu, ka ir 
izdevies!

Māris 
Verpakovskis,  
futbolists 

Apsveicami, ka „Pūt, vējiņus!” bei-
dzot atjaunos, jo tā ir viena no Lat-

vijas leģendārākajām vietām, ar kuru 
man saistās vislabākās atmiņas. Tā no-
teikti jāizmanto un būs jauni pasāku-
mi! Liepājai kā mūzikas galvaspilsētai 
tas pavērs iespējas starptautiskiem 
festivāliem ne tikai rokmūzikas, bet arī 
nopietnās mūzikas jomā. Arī iecerētā 
koncertzāle noteikti veicinās vienota, 
profesionāla centra izveidi Liepājā ar 
plašu skanējumu Latvijas un pasaules 
mērogā.

Raimonds Pauls,  
komponists 

Sirdī un dvēselē esmu liepājnieks, kuram nav vienal-
ga, kas notiek šajā pilsētā. No malas skatoties, varu 

objektīvi novērtēt esošās pilsētas vadības padarīto – šie 
cilvēki labi pārzina nebūt ne vienkāršo situāciju pilsētā un 
dara visu reāli iespējamo, lai tā attīstītos. Augstu vērtēju 
pēctecību un pragmatismu un vienmēr esmu uzmanīgs 
pret zelta kalnu solītājiem, tāpēc, ja vien man būtu tāda 
iespēja, es 1. jūnijā balsotu par Liepājas partiju un Uldi 
Sesku kā domes priekšsēdētāju.  Viņa un komandas dar-
bība ir prognozējama, sola stabilitāti un attīstību – tajā ir 
cilvēki, kurus pazīstam un zinām, ko no viņiem sagaidīt. 

Guntars Račs,  
izdevniecības 
„Mikrofona ieraksti” 
dibinātājs un komponists 

Balsošu par esošo komandu, kas šobrīd 
veiksmīgi pārvalda Liepāju. Mums ir sakār-

tota vide skolās un bērnudārzos, izremontētas 
ielas, savs Aukļu dienests, bērnu Mākslas 
skola trīs gadu laikā ir kļuvusi spēcīga un at-
tīstījusies. Iesāktais ir jāturpina, jo, lai kaut ko 
sasniegtu, jāstrādā ilgāku laiku – no gada uz 
gadu. Balsošu par Sesku un Goldi, „Liepājas 
partijas” komandu, jo esmu par reāliem dar-
biem, ko „Liepājas partija” pierādījusi, nevis 
populistiskiem saukļiem! 

Ilze Elizabete 
Rasa,  
Liepājas bērnu mākslas 
skolas vadītāja 

Tikai Liepājas partija nodrošinās stabilu, nesaraustītu, rūpīgi izsvērtu 
un mērķtiecīgu pilsētas attīstību. Tas nozīmē pilsētnieku drošību 

un skaidrību gan par rītdienu, gan tālāku nākotni. Pat konkurenti 
atzīst, ka daudz ir izdarīts, bet iesāktie darbi ir jāturpina, jo ne Rīgu, 
ne Liepāju nevar uzcelt vienā dienā! Problēmu un pārbaudījumu 
brīžos, kā ar uzņēmumu „Liepājas Metalurgs”, pieredzējušai pilsētas 
vadībai ir daudzkārt lielāka nozīme – nedrīkst mētāties no viena 
grāvja otrā, nedrīkst eksperimentēt, sasteigt vai spēlēties ar cilvēku 
uzticību, solīt, nezinot – kā!

Dr. Ivars 
Krastiņš,  
Liepājas reģionālās 
slimnīcas anesteziologs – 
reanimatologs Izdarīsim 1. jūnijā savu iz-

vēli, lai pēc tam nevajadzē-
tu gausties, kā tas raksturīgi 
mums, liepājniekiem. Tiem, 
kurus ievēlēs, novēlu savus 
solījumus pēc tam arī pildīt,  
lai tas nepārvērstos par vienu 
lielu „farsu”, kā tas bija ar Zatle-
ru un Reformu partiju. 

Andris Ērglis,  
mūziķis 
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Uzskatu, ka nekādā gadījumā nedrīkst mainīt 
Liepājā valdošo partiju. Ir jābūt aklam, lai 

neredzētu pozitīvās pārmaiņas pilsētā sevišķi pēdē-
jos četros gados. Īpaši būtu jāpriecājas autovadītā-
jiem un riteņbraucējiem. Prakse rāda, ka pilsētās , 
kur vara bieži nemainās, arī kārtība daudz lielāka. 
Ļausim šai partijai līdz galam pabeigt pus padarītos 
darbus un īstenot plānotās ieceres!Ilgvars Šēns,  

sporta kluba „Liepājas 
metalurgs” direktors! 

Mūsu kopējais uzdevums ir celt Latvijas un, protams, 
arī Liepājas globālo un reģionālo konkurētspēju 

it visā: uzņēmējdarbībā, infrastruktūras izveidošanā, 
tikpat svarīgi – izglītībā un sociālajās programmās. 
Šeit nozīmīga vieta ir pašvaldībai. Ir uzsāktas labas 
lietas loģistikā, ostas darbības aktivizēšanā, jaunu 
industriālo parku izveidē, veidojot no dažādām nozaru 
krīzēm mazāk atkarīgas jaunas darba vietas. To var 
stiprināt atbilstoša infrastruktūra: osta, lidosta, auto-
ceļi, dzelzceļš. Apstākļi un iestrādnes mums ir. Tagad 
jāiet tālāk! Tikai nepagursim no ikdienas problēmām, 
skatīsimies pozitīvi uz Liepājas un Latvijas nākotni!

Uldis Pīlēns,  
uzņēmējs 

Pateicoties l īdzšinējai 
sa-darbībai ar pašvaldī-

bu, uzņēmumam „Lauma 
Fabrics” šogad izdevies atrast 
nopietnu īrnieku brīvajām 
ražošanas telpām. Tur kopš 
marta darbojas liels starptau-
tisks uzņēmums „Cotton 
Club Liepaja”, kas ražo mitrās 
salvetes un plāno algot vai-
rāk nekā 130 darbiniekus. 
Manuprāt, pašvaldībai arī 
turpmāk lielu uzmanību 
vajadzētu veltīt ārzemju 
ražošanas uzņēmumu pie-
saistei Liepājai. Tās būtu jau-
nas darba vietas, kas noturē-
tu jauniešus, kuri gatavojas 
doties uz ārzemēm.

Edijs Egliņš,  
„Lauma Fabrics” ģenerāl-
direktors 

Līdz šim neesmu izlaidis nevienas 
pašvaldības vai Saeimas vēlēšanas. 

Ar savu balsi atbalstīšu tos cilvēk-
us, kuri domā par pilsētas nākotni, 
par jaunu, spējīgu cilvēku piesaisti 
Liepājai. Balsošu par cilvēkiem, kuri 
ar saviem darbiem ir nostiprinājuši 
Liepāju kā kultūras un izglītības centru 
Kurzemes reģionā, kuri ir veicinājuši 
jaunu izglītības iestāžu veidošanos un 
sekmējuši investīciju piesaisti Liepājas 
izglītības iestādēm.

Agris Ruperts,  
Profesionālās izglītības 
kompetences centra 
„Liepājas Valsts 
tehnikums direktors

Aicinu pilsētas iedzīvotājus piedalīties gaidāmajās vēlēšanās! Ka-
tra balss ir svarīga mūsu pilsētas attīstībai. Esmu liepājniece no 

dzimšanas. Ar vieglatlētiku nodarbojos jau 10 gadus. Uzticos Liepājas 
partijas kandidātiem – manuprāt, viņiem ir pa spēkam uzbūvēt mūsu 
pilsētai jaunu vieglatlētikas sporta manēžu. Tā kalpos Liepājas sporta 
attīstībai. Ar līdzšinējās domes atbalstu sportā esmu sasniegusi vir-
sotnes, kas motivē vēl augstākiem sasniegumiem sportā un dzīvē.

Poļina Jeļizarova,  
vieglatlēte, Gada liepājnieces titula 
ieguvēja 2012. gadā par sekmīgiem 
startiem Londonas Olimpiskajās spēlēs

Liepājas partija pelna cieņu par to, ka 
teātrim grūtā laikā ir demonstrējusi 

labo gribu un pieņēmusi  lēmumus, 
lai teātris atdzimtu un būtu tāds, kāds 
tas šodien ir. Par to paldies, bet ieteikt 
un novēlēt es gribu – uzrunāt un visādi 
piesaistīt savā komandā jaunus cilvēkus, 
kas uz pilsētas vajadzībām un iespējām 
skatās ar šodienas izpratni un prasībām.

Inese Kučinska,  
Liepājas teātra aktrise 

Liepājas partijas rīcības programma 
uz šīm vēlēšanām tāpat kā pirms 

četriem gadiem paredz Liepājas 
ezeram attīstības iespējas un nākot-
ni. Tiek sperti pareizie soļi, lai rastu 
kompromisu starp to, ko vēlamies 
ezerā darīt, un to, ko liedz noteikumi. 
Iesāktais darbs speciālistiem jāturpi-
na. Pacietība ir skaistākā no cilvēka 
īpašībām. Mums ir tik daudz dots 
no dabas – gan ezers, gan jūra, gan 
skaistie parki un pludmale! Lai darbs 
mūs vieno!

Tālivaldis 
Deklaus,  
biedrības “Liepājas 
ezers” valdes 
priekšsēdētājs, ilggadējs 
pedagogs


