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l ROBERTS DŽERIŅŠ 

Atbalstot Rīgā trešdien 
notikušo protesta akciju pret 
obligāto Covid-19 vakcinā-
ciju, arī Liepājā, skvērā pie 
Rožu laukuma, vairāk nekā 
50 cilvēku pūlis ar saukļiem, 
dziesmām un plakātiem pau-
da savu neapmierinātību ar 
valdības lēmumiem.

“Par tiesībām izvēlēties!”, “Nē, 
piespiedu vakcinācijai!”, “Mans 
ķermenis – mana izvēle” – šādi 
un līdzīgi teksti rotāja protesta 
dalībnieku plakātus. Notiekošo 
uzraudzīja vairākas Pašvaldības 
un Valsts policijas ekipāžas, taču 
protesta akcija bija miermīlīga 
un pat pārauga koncertā, kad 
pūlim pievienojās dziesminieks 
Ainars Pūpols.  Protestētāji sāka 
pulcēties ap pulksten 19.30 un 
neizklīda līdz pat 21.00. Kā ziņo 
portāls lsm.lv, sanākušo vidū 
bija dažāda vecuma ļaudis, arī 
ģimenes ar bērniem. Pie piketē-
tājiem piestāja arī garāmgājēji, 
no kuriem daļa bija neizpratnē 
par notiekošo, daļa atbalstīja pro-
testētājus, bet citi pat iesaistījās 
diskusijās, tostarp arī skaļākos 
strīdos, kas, par laimi, neizvērtās 
nekārtībās. Pašvaldības policijā 
noskaidrojām, ka nekādi pārkā-
pumi konstatēti netika.

“Es neesmu pret vakcinā-
ciju, bet par brīvprātības prin-
cipu,” sacīja viens no akcijas 
dalībniekiem Gatis Lāns. “Tas 

Pret obligāto vakcināciju protestē arī Liepājā

Vairāki desmiti liepājnieku aptuveni pusotras stundas garumā trešdienas vakarā pauda nostāju, ka vakcinācija ne-
drīkst kļūt par obligātu prasību. Sanākušie uzstāja, ka valdības lēmumi nesaskanot ar tautas viedokli.   LĪBAS MELLERES (LSM.LV) FOTO

arī ir galvenais iemesls, kāpēc 
cilvēki savācās. Neviens netei-
ca, ka vakcinācija ir slikta, bet 
mums nepatīk, ka to uzspiež, 
jo sākumā tā koncepcija gan Ei-
ropā, gan pasaulē bija tāda, ka 
vakcinācija būs tikai un vienīgi 
brīvprātīga,” viņš skaidroja savu 
pozīciju. “Tā vairāk bija zibakcija, 
tāpēc arī speciāli nepiegatavoju 
kādus plakātus, bet šādas tā-
das lapeles tur bija redzamas,” 
viņš teica. Esot sastapis daudz 
pazīstamu cilvēku, kurus visus 
vienojis mērķis demonstrēt savu 
attieksmi.w

Apmeklējot Vides dienas aktivitātes Liepājas pludmalē. No kreisās: Digitālo inovāciju par-
ka vadītāja Agate Ambulte, Dienvidkorejas vēstniecības trešais sekretārs un vicekon-
suls Mjungdže Songs, Dienvidkorejas vēstnieks Songdžins Hans un pilsētas domes 
priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš. EDGARA POHEVIČA FOTO (LIEPĀJAS DOME)

l NORA DRIĶE

Apsveikt jauno pašval-
dības domes priekšsēdētāju 
Gunāru Ansiņu ar stāšanos 
amatā un iepazīt Liepājas 
vēl svešās šķautnes ceturt-
dien, 5. augustā, pilsētā uz 
dažām stundām ieradās 
Dienvidkorejas vēstnieks 
Songdžins Hans.

Viesis tikās ar G. Ansiņu. 
Abi pārrunājuši līdzšinējo sa-
darbību, uzsverot, ka tā bijusi 
laba izglītībā un inovācijās, 

un vienojušies to papildināt, 
jo, iespējams, ar Dienvidkore-
jas uzņēmumu atbalstu varē-
tu palielināt bērnu robotikas 
nodarbību klāstu skolās un 
interešu pulciņos. G. Ansiņš 
un S. Hans kopīgi arī devušies 
uz pašvaldības rīkoto Vides 
dienas pasākumu Zilā karoga 
pludmalē un vērojuši, kā tur 
hidroekologi un jūrmalas at-
pūtnieku bērni vilkuši pētnie-
cisko tīklu, lai labāk iepazītu 
Baltijas jūru.

Viesim šī bija jau ceturtā 

vizīte Liepājā, līdz šim interešu 
loks vairāk saistījies ar izglītī-
bu un kultūru, bet šoreiz vēst-
nieks vēlējies ko vairāk uzzināt 
arī par pilsētas uzņēmumiem. 
Tāpēc darba kārtībā bija uzņē-
muma “Sense Media” apmeklē-
jums kopā ar Liepājas Digitālo 
inovāciju parka vadītāju Agati 
Ambulti, bet Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldes 
Biznesa attīstības un mārke-
tinga daļas vadītāja vietnieka 
Gunta Beļska pavadībā – ostas 
un SEZ teritorijas apskate.w

Viesojās Dienvidkorejas vēstnieks

Kā liecina Liepājas Dzimt-
sarakstu nodaļā apkopotās 
ziņas par jūliju, salīdzinot 
ar jūniju, reģistrēts par 33 
jaundzimušajiem vairāk. Jū-
lijs bijis krietni bagātāks arī 
noslēgto laulību ziņā – 32 
pāri pret 77.

Liepājas Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja Indra Štāle pa-
stāstīja, ka no 28. jūnija laulības 
reģistrācija atļauta, klāt esot 
ne vairāk kā 15 personām, tanī 
skaitā ir arī līgava un līgavainis, 
liecinieki un nepilngadīgie bēr-
ni. Vēl mainījies tas, ka klientu 
pieņemšana notiek klātienē, 
bet pēc iepriekšēja pieraksta 
pa tālruni. Visas aktualitātes 
un citu informāciju, kas saistīta 
ar apmeklētāju pieņemšanu un 
Dzimtsarakstu nodaļas darbu, 
var uzzināt tīmekļa vietnē liepa-
jasdzimtsaraksti.lv. Jūlijā trijos 
gadījumos viens no jaunlaulā-
tajiem bija Krievijas pilsonis, pa 
vienam no Dānijas un Lietuvas.

Jūlijā divi vārdi dzimšanas 
apliecībā ierakstīti tikai 7 mei-

tenēm: Emma Eleonora, Abigei-
la Leila, Amelija Darina, Freja 
Integra, Rebeka Nikola, Eliza-
bete Kailija, Emīlija Lilija. Jūli-
jā populārākie vārdi, kas katrs 
atkārtojas trīs reizes: Roberts 
zēniem un Alisa meitenēm. Jū-
nijā divi vārdi doti tikai vienam 
bērnam – meitenītei, kas no-
saukta par Reičelu Ievu.w

2020.  un 2021. gada jūlijs
Jaundzimušie 59 82
Tanī skaitā zēni 31 38
T. sk. latviešu 27 26
Meitenes 28 44
T. sk. latviešu 17 34
Mirušie 97 90
T. sk. vīrieši 32 41
T. sk. latvieši 23 26
T. sk. sievietes 65 49
T. sk. latvietes 37 29
Laulības 64 77
T. sk. baznīcā 7 9
Ar ārzemniekiem 3   5
Abiem pirmās laulības 45 41
Abi latvieši 37 36
Latvietis+cittautietis 9 18

Sauks Freja Integra 
un Abigeila Leila


