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LAIKRAKSTS  LIEPĀJAS  PILSĒTAI  UN  NOVADIEM

ŠOKĒJOŠI
Blēži izkrāpj 
82 tūkstošus eiro.
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UZVARA
Anastasija 
Sevastova spīd 
Vimbldonas kortos.

Aivars Priedols 
atkal zirgā.

CILVĒKS 
NEDĒĻAS 

CENTRĀ

Piektdiena 
klāt +
ŠODIEN PIELIKUMS

l ILZE OZOLIŅA 

Kā jau bija prognozēts, 
Liepājas jaunievēlētās do-
mes pirmajā sēdē vakar par 
pilsētas mēru ievēlēja Gunā-
ru Ansiņu (Liepājas partija), 
kurš bija vienīgais izvirzī-
tais kandidāts šim amatam. 
Pārsteigums gan ir, ka par 
viņu balsoja pilnīgi visi 14 
klātesošie deputāti. Vien-
balsīgi Liepājas mērs nav 
ievēlēts pēdējos 20 gadus. 
“Tas, ka esmu ievēlēts ar 
visu deputāti atbalstu, rada 
apmulsumu,” laikrakstam 
pauda G. Ansiņš, piebilstot, 
ka nebija gaidījis tik pozitīvu 
balsojumu. 

Baznīctēvu klātbūtnē 
ar maskām 

Līdz ar administratīvi teri-
toriālās reformas stāšanos spē-
kā Liepāja kļuvusi par vienu no 
septiņām valstspilsētām. Arī 
domes oficiālais nosaukums 
turpmāk ir Liepājas valstspil-
sētas pašvaldības dome. 

Pirmajā jaunievēlētās domes 
sēdē Liepājas vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētāja Simona 
Petrovica mandātu svinīgi pa-
sniedza 14 no 15 deputātiem 
– Edvīns Striks (Liepājas parti-
ja) sēdē nepiedalījās, viņš bija 
attaisnojošā prombūtnē.

Tradicionāli sēde iesākās ar 
Reliģisko lietu komisijas dažādu 
konfesiju mācītāju  vēlējumiem, 
svētību un lūgšanu. 

Visiem, kuri domes lielajā 
zālē klātienē vēroja sēdi, bija 
jāuzrāda digitālais Covid-19 
sertifikāts vai negatīvs kovida 
tests (no 14 klātesošajiem domes 
deputātiem vakcinējušies 11, trīs 
uzrādīja testu – I. O.). Taču daļa 
mācītāju neesot saņēmuši poti 
pret kovidu, viņi nebija veikuši 
arī testu, līdz ar to baznīctēvu 
uzrunas laikā visiem klātesoša-
jiem bija jāizmanto sejas maskas. 

Gunārs Ansiņš eļļos jauno zobratu

Liepājas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Simona Petrovica sveic Gunāru Ansiņu ar ievēlēšanu mēra amatā.

EGONA ZĪVERTA FOTO

Tās varēja noņemt tikai pēc tam, 
kad mācītāji bija atstājuši zāli. Lai 
gan reliģisko konfesiju pārstāvji 
arī bija ieradušies maskās, savu 
runu laikā viņi tās noņēma. 

Domes sēdes darba kārtībā 
bija četri jautājumi – par do-
mes priekšsēdētāja ievēlēšanu, 
viņa vietnieka ievēlēšanu, par 
grozījumiem domes saistošajos 
noteikumos sakarā ar vicemē-
ru skaita samazinājumu, kā arī 

par domes pastāvīgo komiteju 
locekļu ievēlēšanu. 

Liepājas domes priekšsēdē-
tājam turpmāk būs tikai viens 
vietnieks (iepriekš bija trīs). Šim 
amatam tika izvirzīts tikai Atis 
Deksnis (Latvijas Reģionu ap-
vienība), kuru ievēlēja ar 13 
balsīm “par”, vienu “pret”. 

Pret viņu nobalsoja deputāte 
Dace Bluķe (“Kustība Par!”, “Jau-
nā Vienotība” un “Progresīvie”). 

“LRA bija tā, kas uzstāja, lai 
mani nekādā gadījumā neņem 
koalīcijā, jo apvienībai neesot 
pieņemamas mūsu vērtības. 
Tā kā mēs savas vērtības esam 
iekļāvuši arī mūsu priekšvēlē-
šanu programmā, kuru esmu 
apņēmības pilna īstenot, tad 
man ir grūti balsot par domes 
priekšsēdētāja vietnieku, kuram 
nav pieņemams tas, ko es gribu 
darīt,” skaidro deputāte. 

Strādās  
pēc cita principa 

G. Ansiņš pēc ievēlēšanas 
un apsveikumiem pauda, ka 
visiem 15 deputātiem jāstrādā 
tā, lai Liepāja kļūtu labāka un 
stiprāka, lai dome spētu savas 
pozīcijas aizstāvēt gan Rīgā, gan 
ārpus Latvijas robežām. 

AKTUĀLI
Kāda bite iekodusi 
lauksaimniekiem?
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