
PIEREDZE
Vasarā jaunieši 
sāk krāt naudu 
automašīnai.

AKTUĀLI
Kā nepieļaut Covid-19 
saslimstības 
pieaugumu rudenī?
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POLITIKA
Sociālo mediju 
Amerikas balss. 

V
A
LS

T
S
 V

AL
OD

AS CENTRA AKCIJAS LA
U

R
E
Ā
T
S

2020 

LAIKRAKSTS  LIEPĀJAS  PILSĒTAI  UN  NOVADIEM

Otrdiena 2021. gada 15. jūnijs Nr. 113 (8947) Cena 0,90 EUR

NODARBINĀTĪBA | 4., 5.lpp.

NĀKAMAJĀ NUMURĀ PIELIKUMS “LIEPĀJA SPORTO”: RALLIJS – AR SPĒCĪGU SASTĀVU UN CERĪBĀM UZ LIELISKU ŠOVU.
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l MIKS KUNCĪTIS

Piektdienas naktī auto-
busu pieturvietā pie vies-
nīcas “Līva” pastrādāto 
slepkavību viens no aculie-
ciniekiem joprojām atceras 
kā šodien. “Kopā ar draugu 
gājām mājās un pamanījām, 
ka trīs vīriešu starpā bija 
izcēlies konflikts. Sākumā 
slepkava pie rīkles bija pie-
licis nazi invalīdam ratiņ-
krēslā, bet mirkli vēlāk jau 
nāvējoši sadūra citu vīrieti,” 
laikrakstam pastāstīja lie-
pājnieks Gints.

Šausminošie notikumi pašā 
pilsētas sirdī risinājušies neilgi 
pēc pulksten 23. Brīdī, kad trīs 
vīru starpā autobusu pieturvie-
tā izcēlies strīds, Gints ar drau-
gu jau gājuši pāri Lielajai ielai. 
“Izdzirdējām skaļu bļaušanu, 
taču uzreiz nevarējām saprast, 
kas pieturā notiek, jo priekšā 
bija piestājis autobuss. Kad au-
tobuss aizbrauca, redzējām, ka 
pie invalīda kakla vīrietis turēja 
nazi. Mans draugs skrēja palīgā 
un iesita uzbrucējam pa vēderu. 
Viņš nokrita. Teicu, lai visi no-
mierinās un izklīst pa mājām, 
taču strīds nebeidzās – iesais-
tījās arī trešais vīrietis no šīs 
kompānijas. Viņš iesita vīrietim, 
kuram bija nazis. Diemžēl inva-
līda aizstāvim tas dārgi maksā-
ja – viņam iedūra vēderā. Īsti 
jau nevarēja saskatīt, bet šķiet, 
ka tas bija kārtīgs medību na-
zis. Dūrējs noslepkavoto vīrieti 
uzšķērda kā tādu cūku, šķiet, 

KONFLIKTS. DŪRIENS. 
Vēl viena dzīvība izdziest

pat asmens palika nogalinātā 
vēderā, jo pēc tam slepkavas 
rokās bija tikai naža spals,” at-
ceras liepājnieks. Tūlīt pat Ginta 
draugs slepkavu nogāzis zemē. 
Garām braukusi policijas auto-
mašīna, ko Gints apturējis, un 
likumsargi slepkavu aizturējuši. 
Kad ieradušies Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienes-

ta darbinieki, sadurtais vīrietis 
jau bija miris.       

Gints pieļauj, ka strīds starp 
pudeles brāļiem izcēlies, jo in-
valīds ratiņkrēslā uzvedies bra-
vūrīgi un, iespējams, slepkavību 
pastrādājušo vīrieti uz konfliktu 
izprovocējis. Tāpat viņš zināja 
teikt, ka slepkava jau iepriekš 
gājis pa noziedzības taku, pie-

mēram, tirgū zadzis dažādas 
preces, tai skaitā arī nažus. “Pa-
gājušo piektdienu droši vien būs 
grūti aizmirst ne tikai šī gadīju-
ma dēļ, jo pastarpināti pazinu 
arī jauno sievieti, kas Brīvības 
ielā gāja bojā, pakļūstot zem 
tramvaja,” teica Gints.  

Pēdējo mēnešu laikā šis nav 
vienīgais gadījums, kad Liepājā 

konflikta laikā naža dūriens pa-
ņēmis cilvēka dzīvību – 1. aprī-
lī bijušais milicijas darbinieks 
alkohola reibumā nogalināja 
tramvaja vadītāju. Arī par šo 
gadījumu Valsts policijā tur-
pinās izmeklēšana uzsāktajā 
kriminālprocesā par slepkavību.

Kas varēja iedomāties, ka pašā pilsētas centrā pie viesnīcas “Līva” var pastrādāt tik zvērīgu slepkavību. 
Attēlā ilustratīvi iezīmēta vieta, kur saļima bojāgājušais. EGONA ZĪVERTA FOTO


