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Dzīvajā rindā potētie
otro devu saņems 10. jūlijā
l ANDA PŪCE

Liepājas Olimpiskajā centrā iekārtotais masu vakcinācijas punkts sāka darbu
3. aprīlī, un toreiz prioritāro grupu pacienti, tāpat kā
dažas nedēļas vēlāk dzīvajā rindā stāvošie, tika vakcinēti ar uzņēmuma “Astra
Zeneca” izstrādāto vakcīnu
“Vaxzevria”, kuras otrā deva
jāsaņem pēc 9–12 nedēļām.
Daļai otrās devas saņemšanas datums tika norādīts, bet
citiem ne, tāpēc tagad cilvēki
vaicā, kad tad īsti varēs tikt
pie otrās potes.
Atbildīgā par masu vakcinācijas punktu, Liepājas domes
pārstāve Elīna Tolmačova skaidro, ka, pēc vakcinētāju “VCA” un
“Atiķes doktorāta” sniegtās informācijas, tie, kas pirmo poti
saņēma 3. un 7. aprīlī, pie otrās
devas tiks pirms Jāņiem, 18. jūnijā, bet dzīvajā rindā stāvējušie
otrreiz uz poti tiks aicināti 10.
jūlijā. “Vakcinētāji stāsta, ka daļa

pacientu jau, iespējams, saņēmuši īsziņu ar uzaicinājumu ierasties uz otro poti, daļa vēl tiks
informēti,” saka E. Tolmačova.
Viņa teic, ka neliels sajukums
par laiku, kad saņemama otrā
pote, radies tāpēc, ka ar “Astra
Zeneca” vakcīnu “Vaxzevria” potētajiem atkārtotu devu sākotnēji
rekomendēja pēc deviņām nedēļām, bet pēc tam otrās potes
datumu ieteica pārcelt tuvāk 12
nedēļai. “Šāds lēmums balstīts
novērojumos par antivielu līmeni
organismā. Mērķis ir otro devu ievadīt brīdī, kad antivielu rādītāji
ir visaugstākie, tādējādi nodrošinot vislielāko iespēju izveidot
ilgnoturīgu aizsardzību,” teikts
Slimību profilakses un kontroles
centra mājaslapā. SPKC pārstāve
Ilze Arāja skaidro, ka rekomendācijas par otrās devas saņemšanu
sniedz gan vakcīnas ražotājs, gan
atbildīgie par vakcināciju valstī,
un to pamatā ir pētījumi, kas joprojām turpinās, apkopojot datus
par jau vakcinētajiem cilvēkiem
visā pasaulē.

Vēl viens aktuāls jautājums
ir par to, vai ir iespējams norādīto otrās potes datumu mainīt. “VCA” Liepājas Medicīnas
centra direktore Evita Zvagule
skaidro, ka tas iespējams tikai
tiešām ārkārtējās situācijās, jo
masu vakcinācija ir ļoti sarežģīts
mehānisms, kurā ir jāsaskaņo
vakcīnu piegādes, vakcinēšanas
centru darba laiks, cilvēkresursi,
jāsaplāno vienmērīga pacientu
plūsma, lai nerastos sastrēgumi pie centra, utt. “Jāatceras, ka
vakcīnas iepakojumā ir vairākas
devas, tāpēc potēšana jāplāno
tā, lai tās visas tiktu izmantotas
un neietu zudumā,” vēl vienu
aspektu atgādina E. Zvagule,
skaidrojot, kāpēc katra interesēm līdzi izlēkāt vakcinētājiem
nav iespējams. Viņa uzsver, ka
nobīdes no plānotā datuma nav
vēlamas, bet gadījumos, ja patiešām ir ļoti nopietns pamatojums,
šo situāciju ir iespējams risināt.
Tad cilvēkam jāsazinās ar vakcinētāju e-pastā vai pa telefonu
un jāizrunā šis jautājums.w

Pieteikumu mazāk,
vēl jāīsteno iepriekšējie projekti
Liepājas Kultūras pārvaldes organizētajā otrajā
kultūras projektu konkursā
kopumā saņemts 41 pieteikums, visvairāk – mūzikas
un dejas, kā arī starpdisciplinārajās nozarēs.
Tāpat kā šī gada pirmajā
konkursā, arī šoreiz paredzēts
sadalīt 50 000 eiro lielu līdzfinansējumu, piešķirot vienam
projektam no 1000 līdz 4000
eiro. Kopējā iesniegto projektu
prasītā summa ir 139 000 eiro.
Pirmajā šī gada projektu
konkursā bija iesniegts rekordliels pieteikumu skaits – 85. No

tiem atbalstu saņēma 18. Tagad
iesniegto projektu skaits uz pusi
mazāks.
Zemākai aktivitātei ir saistība ar valstī joprojām valdošo
epidemioloģisko situāciju, tikai
tagad sākas pārmaiņu periods,
mainās noteikumi un var atsākties dažādas kultūras norises,
atzīmē Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns.
Kvantitāti mazinājis arī tas, ka
šajā konkursā projektu pieteikumus pieņēma vienīgi no Liepājā reģistrētām organizācijām.
“Daļu no projektiem, kas finansējumu saņēma gada sākumā,

tikai tagad sāks realizēt. Tādēļ
kultūras organizācijas ir uzmanīgas un atbildīgi uzņemas jaunus projektus, vispirms īstenos
jau ieplānotos un iecerētos un
tikai tad ķersies klāt jaunām
idejām. Šobrīd epidemioloģiskā
situācija sāk uzlaboties, ierobežojumi tiek mīkstināti, un
arī Liepājas kultūras dzīve sāk
aktivizēties,” viņš norāda.
Iesniegtos pieteikumus
vērtēs komisija N. Lazdāna vadībā. Otrajā kultūras projektu konkursā atbalstīto ieceru
realizēšanas termiņš noteikts
no 1. jūlija līdz 31. decembrim.w

Trīs liepājnieki starp inženierzinātņu talantiem
Trīs Liepājas Valsts
1. ģimnāzijas šī gada absolventi iekļauti Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
īpašajā Talantu programmā,
kurā iekļūst 50 jaunieši no
visas Latvijas ar labām inženierzinātņu prasmēm un
zināšanām.
“Talantu programma piedāvā
jauniešiem individuālu studiju
plānu, jo viņiem ir daudz plašākas zināšanas eksaktajos priekšmetos nekā citiem vienaudžiem,”
skaidro augstskolas pārstāve Dita
Arāja. Papildus viņiem ir iespēja

pilnveidot savu personību, emocionālo inteliģenci, līderības,
projektu un inovāciju vadības
un dažādas citas prasmes, kā arī
strādāt ar mentoriem no profesionāļu vides viņu izvēlētajā nozarē,
piedalīties tīklošanās pasākumos
profesionālo kontaktu veidošanai,
iesaistīties RTU un sabiedrībai
nozīmīgos projektos.
“Es vēl nezinu, kuru specialitāti līdz rudenim izvēlēšos, taču
noteikti studēšu RTU, pagaidām
domāju, ka reģionālo attīstību
un pilsētekonomikas inženieriju,” atklāj viens no talantīgajiem
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

liepājniekiem, Liepājas Valsts
1. ģimnāzijas šī gada absolvents
Valts Kālis. Jaunietis ir ļoti gandarīts par iekļūšanu RTU Talantu
programmā. Viņa skolas biedrs
Juris Ozoliņš arī par konkrētu
specialitāti vēl nav izlēmis, taču
tāpat priecājas par šo iespēju.
Trešais liepājnieks, kuru RTU
nolēmusi īpaši atbalstīt studiju
laikā, ir Jānis Straume. Skaidrs,
ka visi trīs jaunieši septembrī uzsāks studijas kādā no inženierijas
jomām, un, iespējams, ar viņiem
nākotnē leposies ne tikai Liepāja,
bet arī augstskola un Latvija.w

Dabas brīnums piejūras klimatā
| 1.lpp.

“Īvē” rakuši tranšejas un
norobežojuši no uzmācīgiem
kokiem. Pēc pāris nedēļām jau
bijis redzams, kā augs saņemas.
Tad, kad rododendrs jau izaudzis
pietiekami liels, tas pats sevi var
uzturēt. Milzīgie krūmi šeit ir no
2004. gada. Saimnieki vienkārši
stādījuši pēc iespējas dažādus.
Rododendru audze šeit iedēstīta pirmkārt jau skaistai videi
pašiem, kā arī pircēju priekam.

Izaug no puteklīša
“Vienā ziņā ir labi, ka ir
auksts, vēsas naktis. Rododendri
ilgāk zied,” priecājas saimnieks.
Ziemā daži augi dabūjuši sala
apdegumus, jo nebija sniega.
Vairākas lapas ir brūnas un nobirst, taču tas netraucējot. Ļoti
izturīga un ne mazāk skaista
par saviem radiniekiem rododendriem ir acālija. Kokaudzētavā kopš agrākiem laikiem labi
iejutušies arī grieķu valrieksti,
kurus pārsvarā noēd vāveres,
arī ēdamie kastaņi nogatavojas.
Klimats gan bojājoties, secinājis kokaudzētājs: “Bija sausums divus gadus. Šogad mums
ir labs pavasaris, bet Vidzemē
un Latgalē ir par slapju. Rododendram vispār ļoti patīk mūsu
piejūras klimats. Citur saka, ka
lapiņas jārasina, bet mums jau
uznāk jūras mitrais gaiss un
augam pietiek. Arī Rucavā rododendri ļoti labi aug. Tikai tur
jau ir par biezu, sastādīts bez
aprēķina, kā tie augs.”
“Īvē” arī ievāc rododendru

sēklas, kas gan esot garš process
un nerentējas. Ar selekciju gan
šeit nenodarbojas, bet, audzējot
no sēklām, “kādreiz izskaldās
tādas krāsas, kādu nav nekur”.
Sēklu čemuri rododendriem ir
jālauž nost, lai nākamajā gadā
veidotu ziedpumpurus. “Sēkla
ir kā puteklis, vienā gramā to ir
tūkstotis. Tās ievāc decembrī,
iesēj pavasarī. Tad dīgst kaut kas
tāds – trīs milimetri. Tie ir tādi
laboratorijas darbi,” teic D. Ozoliņš. “Ļoti interesanta lieta, ka no
puteklīša var izaudzēt šādu stādu. Tas ir dabas brīnums, kā jebkurš koks.” Kokaudzētāji nevar
nepamanīt stādīšanas un dārzu
iekopšanas bumu Latvijā. Pandēmija, nepieciešamība vairāk
palikt mājās un mazās iespējas
ceļot mudinājušas cilvēkus ieguldīt naudu citur. Arī pastāvīgie
klienti ik gadu iebrauc pēc kaut
kā jauna, teju esot jābrīnās, kur
tās visas ābeles paliek. “Mums
izpērk visu, pieprasījums ir tik
liels, ka sadarbojamies ar citiem
audzētājiem,” stāsta D. Ozoliņš.
Viņš arī novērojis, ka dīvainā
kārtā pircēji allaž pieprasa to,
kā tobrīd nav: “Nāk un uzreiz
prasa baltu, bet mums ir tikai
sarkani. Izliec tirgot baltu, klienti
nāk un vaicā sarkanu.”
Kokaudzētavā skaisti rindojas arī prece, kas kļūs aktuāla
tikai pēc pusgada. Ziemassvētku eglīšu audzēšana ļauj attīstīt
biznesu arī ziemā. Cilvēki tagad
iecienījuši eglītes podā. “Ja vien
tās nesakaltē tieši pie krāsns,
var droši stādīt dārzā,” iesaka
D. Ozoliņš.w

LIKSTAS
ŽIGULIS GRĀVĪ, DIVI CILVĒKI SLIMNĪCĀ

Valsts policijā (VP) 1. jūnijā ap pulksten 20 saņemta
informācija no medicīnas iestādes, ka Durbes novada Dunalkas
pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā cietuši divi
cilvēki, pavēstīja VP pārstāve Madara Šeršņova.
Noskaidrots, ka vīrietis vadījis automašīnu “VAZ” pa vietējas
nozīmes ceļu un, viņam mainot braukšanas virzienu pa kreisi,
pagaidām nenoskaidrotu apstākļu dēļ spēkrats nobraucis no ceļa
grāvī. Traumas guvis automašīnas vadītājs un pasažiere, abi nogādāti
medicīnas iestādē. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Covid-19 diennakts kopsavilkums
No jauna saslimuši

348

Pozitīvo gadījumu
īpatsvars
pret testētajiem

3,3%

Miruši

7
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Pacientu skaits
Liepājas Reģionālajā
slimnīcā.

