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“Jāiet un jābalso. Punkts!”
l ILZE OZOLIŅA
l LINDA KILEVICA

“Izmanto savu ietekmi!”
– ar šādu saukli Centrālā
vēlēšanu komisija mudina
vēlētājus rīt doties uz iecirkņiem un nobalsot pašvaldību vēlēšanās. Nepilni 4000
iedzīvotāju Liepājā un Dienvidkurzemē to jau izdarījuši
iepriekšējās balsošanas dienās. Ja rīt nav iespējas vai
vēlmes apmeklēt iecirkni,
tad savu izvēli ikviens var
izdarīt arī šodien.

Saņem poti,
izdara izvēli

Vakar, otrajā pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas
dienā, Liepājas iecirkņos vismaz
līdz pusdienas laikam aktivitāte
bija lielāka nekā 31. maijā, kad
balsošana sākās. Turklāt vairāki
liepājnieki, kas izvēlējušies apmeklēt iecirkni Liepājas Olimpiskajā centrā (LOC), tur vienā
reizē paveica divas būtiskas
lietas – vispirms saņēma poti
pret Covid-19, pēc tam nobalsoja
vēlēšanās.
Šajā iecirknī sastaptais 62
gadus vecais Māris Markots
pauž, ka vēlēšanas vēl ne reizi
nav izlaidis un nekad nav bijusi arī doma tās ignorēt. Šoreiz
viņš devies nobalsot iepriekš, jo
vēlēšanu dienā nebūšot Liepājā.
“Saeimas vēlēšanās ir grūtāk izlemt, par ko balsot, taču
pašvaldību vēlēšanās cilvēki
vairāk vai mazāk ir zināmi,”
viņš saka. Pirms izvēles izdarīšanas “šo to paklausījies, šo
to jau iepriekš zinājis”. Jautāts,
vai arī pārējie ģimenes locekļi
ir tik apzinīgi, liepājnieks atbild:
“Sieva pašreiz potējas, pēc tam
viņa arī nāks balsot.”
Jaunliepājas iedzīvotāja, 84
gadus vecā Velta Atvara vien-

Kamēr sieva saņem poti pret Covid-19, liepājnieks Māris Markots turpat Liepājas Olimpiskajā centrā nobalso vēlēšanās.

EGONA ZĪVERTA FOTO

mēr bijusi apzinīga vēlētāja, arī
šoreiz viņa jau laikus devusies
nobalsot, tā teikt, drošs paliek
drošs. “Ja es gadījumā sestdien
saslimstu un uz iecirkni nevaru
atnākt,” viņa pamato. Seniorei
neesot bijis grūti izvēlēties, ko
šajās vēlēšanās atbalstīt – savu
kandidātu viņa zinot jau kopš
zīdaiņa vecuma. “Savulaik biju
medicīnas māsiņa, un šis kandidāts ir viens no mana rajona
bērniem, pie kura gāju, kad viņš
bija maziņš.”
Vakar līdz pusdienas laikam
LOC iecirknī bija nobalsojuši aptuveni simts cilvēku.
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Par “Metalurgu” jau samaksāts,
gaida SEZ lēmumu
l ILZE OZOLIŅA

Ārzemju investori veikuši
līgumā atrunātos maksājumus un ir gatavi uzsākt darbību bijušā “Liepājas metalurga”
teritorijā, teikts sabiedrisko
attiecību aģentūras “Baltijas
Komunikāciju centrs” medijiem ceturtdien izsūtītajā
paziņojumā. Tikmēr Liepājas

domes un Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) vadība
apgalvo, ka joprojām ir daudz
neatbildētu jautājumu.
No SIA “FeLM”, kas pārstāv
valsts intereses, Turcijas investors iegādājies elektrotēraudkausēšanas kompleksa aprīkojumu,
kā arī samaksājis par zemesgabaliem un ēkām. “SIA “FeLM”
un investors pabeiguši rūpnīcas

ražošanas kompleksa inventarizāciju, un īpašums ir gatavs nodošanai. Tāpat investors sīkumos un
detalizēti esot informējis Liepājas
pilsētas administrāciju par pasākumiem, kas plānoti, lai novērstu negatīvu ietekmi uz vides un
dzīves apstākļiem, par ko bažas
bija pauduši pilsētas iedzīvotāji,”
teikts paziņojumā.
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