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Covid-19 nedēļas kopsavilkums

Pirmā pote*: 808 393 42,8%

Noslēgts vakcinācijas cikls: 717 589 38%

Vakcinēto skaits Latvijā

 * % pret kopējo Latvijas iedzīvotāju skaitu. 1.vakcīnas rādītājs ietver 
    arī “Janssen” vakcīnas, kurām nepieciešama tikai viena deva.

Latvijā  62,6    Dienvidkurzemē  18     Liepājā  25

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju

l ROBERTS DŽERIŅŠ

Sestdien agrā pēcpusdie-
nā aptuveni 300 cilvēku liels 
pūlis bija sapulcējies skvē-
rā un zālienā iepretim Rožu 
laukumam Lielajā ielā, lai 
vienotos protestā pret obli-
gātu vakcināciju. Akcija ilga 
aptuveni stundu. 

Protests notika Pašvaldības 
un Valsts policijas uzraudzībā un 
bija miermīlīgs. Lai gan sanāku-
šie izvietojās pa visu skvēru un 
iekārtojās uz Liepājas Univer-
sitātes galvenās ieejas kāpnēm 
(izglītības iestāde paziņoja, ka 
piketa norisi nav saskaņojusi un 
notiekošajam ar to nav nekādas 
saistības), lielākā aktivitāte nori-
sinājās zālienā pie ietves Lielās 
ielas pusē, kur piketētāji turēja 
dažādus plakātus, plīvoja vairāki 
Latvijas karogi un cits pēc cita, 
aplausu pavadīti, izskanēja da-
žādi saukļi. 

“Rokas nost no mūsu bēr-
niem!”, “Par domājošu tautu!”, 
“Brīvu presi, bez meliem!”, 
“Testiem – nē!”, “Maskas nost!”, 
“Mēs esam spēks!”, “Brīva izvēle”, 
“Šantāžai – nē!”, “Ļaujiet mums 
mācīties!” – šie un līdzīgi saukļi 

Vienojas protestā pret piespiedu vakcināciju

Dažādu vecumu ļaudis sestdien Liepājā pulcējās protesta akcijā, uzsverot, ka ir pret 
obligātu vakcināciju. Salīdzinot ar iepriekšējo zibakciju, kad skvērā pie tirdzniecības nama 
“Kurzeme” pulcējās ap 50 cilvēkiem, piketētāju skaits vairākkārt pieaudzis, arī plakātu bija 
vairāk, bet saukļi – skaļāki. EGONA ZĪVERTA FOTO 

bija dzirdami skvērā, zālienā un 
vēl Rožu laukumā otrpus ielai. 
Ik pēc mirkļa arī garāmbraucošie 
autovadītāji notiekošajā iesaistī-

jās, lietojot taures signālus, sa-
vukārt daļa protestētāju bija īpa-
ši emocionāli, un kāda kundzīte, 
kliedzot: “Rokas nost no maniem 

mazbērniem,” ļāvās arī asarām, 
bet kāda cita, gaisā paceļot baka-
laura diplomu, uzsvēra, ka viņas 
meitai valdības noteikumi liedz 

strādāt par skolotāju. 
Protestētāju vidū bija sama-

nāmi dažādu profesiju pārstāvji, 
savu nostāju pauda arī atseviš-
ķi pedagogi un mediķi. “Esmu 
pret obligāto vakcināciju. Man 
ir tiesības pašai lemt par savu 
veselību,” teica kāda piketētā-
ja, kura vēlējās palikt anonīma. 
“Vakcīna it kā ir brīvprātīga, bet 
caur puķēm to padara obligātu. 
Ja gribu strādāt, man ir jāvakci-
nējas, tas nav godīgi,” norādīja 
kāds cits atnākušais, kurš rokās 
turēja plakātu, kurā cita starpā 
minēts, ka “valdība mūs izsūc 
līdz pēdējam.” Viņš arī neslēpa, 
ka nobažījies par savu darba 
vietu. 

Protestam tuvojoties izska-
ņai, sanākušie vienojās dzies-
mās. Vispirms tika nodziedāta 
Latvijas valsts himna, pēcāk 
skanēja arī “Pilsētā, kurā pie-
dzimst vējš”, un, dziesmai no-
slēdzoties, piketētāji sāka izklīst. 

Līdzīgas protesta akcijas 
sestdien notika arī citās Lat-
vijas pilsētās, tikmēr Slimību 
profilakses un kontroles centrs 
informē, ka Latvijā aizvadītajā 
diennaktī reģistrēti 108 jauni 
Covid-19 inficēšanās gadījumi.w

l LIENE KUPIČA

“Covid-19 sertifikāts ar 
vakcinētās personas jauna-
jiem datiem atjaunosies divu 
nedēļu laikā,” norāda Nacio-
nālā veselības dienesta (NVD) 
sabiedrisko attiecību speciā-
liste Evija Štālberga, skaid-
rojot situāciju, kādu šonedēļ 
piedzīvoja kāda liepājniece, 
apmeklējot kinoteātri. Liepāj-
niece vakcināciju noslēgusi jūli-
ja sākumā, taču mēneša beigās 
laulājoties mainījusi uzvārdu un 

Uzvārds sertifikātā atjaunosies divu nedēļu laikā
līdz ar to arī personu apliecinošo 
dokumentu. Taču uzvārdi serti-
fikātā un pasē, kas abi jāuzrāda 
vienlaikus, apmeklējot kultūras 
norises, atšķiras. 

“Jau pirms došanās uz kino 
zināju, ka Covid-19 sertifikātu 
prasīs, un sapratu, ka man līdz 
filmas seansa sākumam nepiecie-
šams to atjaunot – tajā arī jābūt 
manam jaunajam uzvārdam,” sāk 
stāstīt liepājniece. Iegājusi vietnē 
covid19sertifikats.lv un no jauna 
lejupielādējusi sertifikātu telefo-
nā. Tas parādījies ar pirmslaulību 

uzvārdu. “Pie ieejas kinoteātra 
darbiniece mums, pieaugušajiem, 
prasīja uzrādīt sertifikātu. Viss 
kārtībā – derīgs. Taču pēc tam, 
kad bija jāuzrāda personu aplieci-
nošs dokuments, darbiniecei pa-
skaidroju situāciju,” viņa turpina. 
Atverot interneta vietni, kur ir 
pieejami sertifikāti, sākuma lapā 
parādās jaunie personas dati jeb 
atjaunotā profila informācija, bet 
sertifikātā ne – to arī pateiku-
si darbiniecei. “Vienlaikus viss 
taču kārtībā – sertifikātā taču 
personas koda pirmā daļa sakrīt. 

Darbiniece ieteica man sazinā-
ties ar sertifikātu tehnisko die-
nestu. Viss bija kā nākas – viņa 
pierakstīja mūsu visu vārdus un 
uzvārdus, kontakttālruņus, uz-
ticējās un ielaida filmas seansā, 
taču uztraukusies biju gan. Man 
pat prātā neienāca, ka tā var būt, 
jo tomēr viss elektroniski, un, ja 
visur ir nomainīti dati, tad arī te 
tā vajadzētu būt,” viņa saka.

Nākamajā darbdienā sieviete 
sazinājusies ar NVD uzziņu tālru-
ni 8989, jo uz e-pastu jautājumos 
par Covid-19 sertifikātiem nav 
vēlējusies rakstīt. “Pirmā opera-
tore man pamācīja, ka interneta 
vietnē ir jāizdzēš esošais sertifi-
kāts, kas pēc pieprasījuma atjau-
nosies. Mēģināju, bet neizdevās. 
Zvanīju otrreiz, cits darbinieks 
bija lietas kursā par situāciju un 
teica, ka dati atjaunosies pēc il-
gāka laika.”

“Kurzemes Vārds” NVD no-
skaidroja, ka dienests datus no 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes (PMLP) par uzvārdu 
maiņu saņem divu nedēļu laikā. 
Divu nedēļu laikā no brīža, kad 
mainījies uzvārds un izsniegts 
jauns personu apliecinošs doku-
ments, sertifikāta dati atjauno-
sies automātiski. “Vecie sertifi-
kāti ir jāizdzēš. Kad PMLP būs 
iesniegusi jaunos datus un tie būs 
atjaunojušies, sistēma piedāvās 
izveidot sertifikātus no jauna,” 
norāda NVD pārstāve.

“Taču, kamēr sertifikāta ar 
jaunajiem datiem nav, derīgs un 
izmantojams ir vecais sertifikāts 
kopā ar jauno personu aplieci-
nošo dokumentu, bet papildus 
līdzi jābūt dokumentam, kas ir 
par pamatu uzvārda maiņai, 
piemēram, laulības apliecībai,” 
piekodina E. Štālberga.w

Tagad patiešām tekstila 
šķirošanas sarkanais 

konteiners ir novietots 
Ziemeļu ielā 13. Pēc 

raksta, kurā bija norādītas 
tekstila konteineru 

atrašanās vietas, lasītāji 
sūdzējās par maldināšanu, 

jo staigājuši ar apģērbu 
maisiem ap tirdzniecības 

centru un neatraduši, 
kur izmest. “Diemžēl 

bija noticis misēklis un 
konteinera izvietošana 

aizkavējās ilgāk, nekā tika 
plānots,” atvainojas SIA 

“Eco Baltia vide” pārstāve 
Alise Zvaigzne. 

Konteiners tekstilam jau savā vietā
ĢIRTA GERTSONA FOTO


