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Vēlēšanu atskaņas 
Pagājuši divi mēneši no pašvaldību vēlēšanām. Par rezultātiem joprojām debatē. LSDSP 
rezultātus apkopojis valdes loceklis A. Avots: 
 
 

Par LSDSP nobalsojušo vēlētāju skaits 03.06.2017. 
 
 

Nr. p.k. Pašvaldība Vēlētāju  % Deputātu vietas 
     Skaits 
 

1. Olaine  2815   53,34 1 0 no 17 
 

2.  Bauska  1113  15,11  3 no 17 
 

3. Saldus  707  8,13  1 no 17 
 

4. Rīga  576  0,23  0 no 60 
 

5. Iecava  210  6,79  1 no 15 
 

6. Viļāni  192  7,64  1 no 15 
 

7. Riebiņi  159  7,04  1 no 15 (LRA/LSDSP) 
 

KOPĀ    5774   17 deputāti ievēlēti 
 

LSDSP valde izsaka lielu pateicību 5835 (kopā ar kandidātiem, kas startēja apvienībās) 
partijas biedriem, atbalstītājiem un līdzjutējiem par atbalstu mūsu kandidātiem pašvaldību 
vēlēšanās. Neskatoties uz  to, ka Rīgā sadarbība ar LRA mēnesi pirms vēlēšanām tika 
pārtraukta, pēdējā mirklī spējām mobilizēties un, lai arī nepilns, tomēr iesniedzām savu 
sarakstu. Arī pašai LRA nav labāk veicies, jo no apvienotā saraksta ar LA , ievēlēts no 
LRA Rīgas domē ir tikai pats Mārtiņš Bondars. Pārējie tikuši izsvītroti. Tāda alga par 
sadarbību ar LA. 

 
Kas notiek tagad? 
Valdes loceklis Raimonds Lejnieks-Puķe ir izstrādājis veiksmīgu blogu- “Arī Tu vari būt 
Saeimas deputāts”, kas aktīvi uzrunā  sociālo tīklu lietotājus. Ir dažādas atsauksmes. To 
redzējuši ir vairāk nekā 17000, atzīmējuši , ka patīk, ap 108. Interesi izrādīja arī ziņu 
aģentūras LETA žurnālisti, intervējot LSDSP priekšsēdētāja vietnieci Margaritu Krauču.  
Intervija tika atspoguļota portālos Delfi un Kas Jauns. LSDSP priekšsēdētājs Jānis 
Dinevičs bija uzaicināts uz raidījumu tvriga24, Dienas Personība, kur atbildēja uz  Veltas  



Puriņas jautājumiem gan par šo blogu, gan arī par partijas darbību. Ierakstu var noskatīties 
LSDSP mājas lapā un Facebookā.  

 
Brīvā laikā iesaku apmeklēt Raiņa un Aspazijas muzejus. Tuvākais ir Rīgā , Baznīcas ielā 
30. Tur, starp citu,  iespējams rīkot saviesīgus vakarus, sapulces un citus pasākumus. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Rainis un Aspazija bija Latvijas valstiskuma idejas garīgās dimensijas spilgti pārstāvji. Ik 
brīdi, lai aktualizētu garīgos orientierus, neatkarīgi no politiskās piederības, mēs lasām 
viņu vārdus jaunā gaismā. Meklējam un atrodam, kas jādara mums. 
 
Pats liktens lēmējs, pats sev nelaime un laime. 
Pats zemē ieaudzis, pats dzimtā zeme esi.  
Aspazija 
     (Foto izmantoti no Raiņa un Aspazijas muzeja materiāliem)  
 


