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Mierīgi, bet ne bez traģēdijas Pusaudzim pelde jūrā
l MIKS KUNCĪTIS

Kaut arī operatīvie dienesti ziņo, ka kopumā mūspusē svētki atzīmēti prātīgi,
tomēr neiztika bez bojā gājušajiem – no Tirdzniecības
kanāla Liepājā izcelts noslīcis vīrietis.
“Liepājā un tās apkārtnē
ugunsdzēsēji glābēji aizvadījuši salīdzinoši mierīgas brīvdienas. Nav bijuši platības ziņā lieli
ugunsgrēki, nav arī ugunsgrēkos
cietuši un bojā gājuši cilvēki,”
“Kurzemes Vārdam” sacīja Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Anete
Strazdiņa.
26. jūnija pēcpusdienā Liepājā no Tirdzniecības kanāla
VUGD darbinieki izcēluši bojā
gājušu cilvēku un nodevuši
Valsts policijai. “Par notikušo
uzsākts kriminālprocess un tiek
skaidrota mirušā vīrieša personība,” teica Valsts policijas pārstāve Krista Andersone.
Lielākais ugunsgrēks mūspusē bijis 24. jūnijā Grobiņas
novada Medzes pagastā, kur nelielā platībā degusi saimniecības

ēka un dzīvojamās mājas fasāde. Notikumā strādājuši septiņi
ugunsdzēsēji, izmantojot divas
autocisternas, un četri Grobiņas
pašvaldības ugunsdzēsības formējuma ugunsdzēsēji.
“Ja Liepājas pusē svētki aizvadīti mierīgi, valstī kopumā
Jāņi un garās brīvdienas nesušas daudz nelaimju un traģēdiju.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes
katru dienu steidzās vismaz uz
trīs izsaukumiem, kas bija saistīti
ar slīkšanu, ko izraisījusi peldēšanās alkohola reibumā. Diemžēl
šajās brīvdienās daudzu cilvēku
dzīvības izdzisa noslīkšanas dēļ.
Tāpat šie Jāņi raksturīgi ar to,
ka Līgo vakarā cilvēki guvuši
četras reizes vairāk apdegumu
nekā citus gadus. Kopumā Latvijā
ar smagiem vai vidēji smagiem
apdegumiem slimnīcā Līgo vakarā nogādāts 41 cilvēks. Apdegumi gūti tradicionāli – lecot pāri
ugunskuram, uzkrītot grilam vai
iekrītot ugunskurā, kā arī mēģinot grilu vai ugunskuru iekurināt, izmantojot degšķidrumu
vai benzīnu, pastāstīja NMPD
pārstāve Arita Freimane.

24. jūnijā 59 gadus vecs vīrietis Rucavas novadā svētku
vakarā alkohola reibumā zaudējis līdzsvaru un iekritis ugunskurā. Viņš guvis 60% ķermeņa
apdegumu un smagā stāvoklī
nogādāts slimnīcā. Savukārt dienu vēlāk 20 gadus vecs vīrietis
Pāvilostas novadā alkohola reibumā devies peldēt dīķī. Par laimi, no ūdenstilpnes vīrieti laikus
izglābuši līdzcilvēki. Cietušais
nogādāts slimnīcā.
Laika posmā no 23. līdz 26.
jūnija rītam Kurzemē ceļu satiksmes negadījumos cietuši deviņi
cilvēki, bet 14 transportlīdzekļus
vadījuši reibumā, tostarp viens
no viņiem pie stūres sēdies narkotisko vielu iespaidā, informēja
Valsts policija.
“Garajās brīvdienās kopumā
saņēmām vairāk nekā 20 izsaukumu par sabiedriskās vietās
Liepājā guļošiem cilvēkiem alkohola reibumā, kas nogādāti
vai nu atskurbtuvē, vai arī dzīvesvietās. Citi iereibušie pēc pamodināšanas mājup devušies
paši,” laikrakstam sacīja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas
pārstāvis Kaspars Vārpiņš.w

Ūdens motociklisti kaitina pludmales apmeklētājus
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Nedaudz vēlāk, atzvanot sievietei, noskaidrots, ka viņa jau
pēc zvana veikšanas Pašvaldības
policijai bija piegājusi klāt pie vadītājiem un aicinājusi pārtraukt
šīs darbības,” pastāstīja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Tā kā lielākoties aktīvās
ūdens atpūtas cienītāji ūdens
motociklus īrē no “Rietumkrasta”,
par šo gadījumu interesējāmies
pie uzņēmuma valdes locekļa
Vilmāra Bogdanova, kurš, kā
izrādījās, minēto strīdu arī pats
bija mēģinājis risināt. “Vīrieši piekrastē brauca ar saviem ūdens
motocikliem, esmu pārliecināts,
ka iedzēris neviens no vadītājiem
nebija. Sievietei, kas kliedza, ka
motociklisti ir reibumā, teicu,
lai iet un runā, pārliecinās, ka tā
nav tiesa. Nemiera cēlāja tūlīt pēc
manis teiktā aizgāja, un strīds
beidzās,” pastāsta V. Bogdanovs.
Arī citur piekrastē vietumis izceļas konflikti starp atpūtniekiem
un ūdens motociklistiem, tāpēc

gribējām noskaidrot, kādi tad noteikumi regulē pārvietošanos jūrā
ar šiem braucamajiem.
V. Bogdanovs novērojis, ka
dažkārt tiešām ūdens motociklisti piebrauc pārāk tuvu krastam.
“Vienmēr braucējiem atgādinām,
ka nedrīkst braukt cilvēkiem tuvāk par simts metriem. Šoreiz
varbūt bija tuvāk, bet celt traci
īsti nebija pamata. Motociklistiem
jau arī visu laiku jāpielāgojas, jo
ūdens jūrā ir silts un pludmales
apmeklētāji bieži vien peldas
tālāk no krasta,” viņš stāsta un
paskaidro, ka ir arī citi noteikumi, kas jāievēro. Piemēram, ar
ūdens motociklu atļauts braukt
ne tālāk par 12 kilometriem no
krasta, jābūt vadītāja apliecībai,
transportlīdzeklis jāreģistrē, un,
protams, aizliegts to stūrēt alkohola reibumā (ja alkohola koncentrācija asinīs vai izelpā pārsniedz
0,5 promiles – M.K.). Tāpat V. Bogdanovs piebilda, ka visā Baltijas
jūras krasta zonā ar ūdens motocikliem braukt atļauts, ja vien
nav konkrētas norādes, zīmes,

ka to darīt nedrīkst. Piemēram,
izklaidēšanās ar ūdens motociklu
ir aizliegta peldzonās, kur ir bojas,
proti, tā ir robeža, kuru šķērsot
krasta virzienā nedrīkst. Tāpat,
lai izvairītos no nepatikšanām,
ostas akvatorijā, kuģu ceļā braukt
nedrīkst, ja vien tas iepriekš nav
saskaņots.
To, vai ūdens motociklisti
nepārkāpj noteikumus, atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts
policija, Pašvaldības policija,
ostas policija (ostu akvatorijās),
Valsts vides dienests un Valsts
robežsardze (ostu akvatorijās
un robežakvatorijās). Uz jautājumu, vai vietās, kur nav bojas
vai aizlieguma zīmes, visur piekrastē atļauts brīvi izklaidēties ar
ūdensmoci, M. Šeršņova atbildēja:
“Aizliegts tas nav, taču jāņem vērā
visas prasības. Pirmkārt, jābūt
atbilstošai vadītāja apliecībai, otrkārt, jāievēro drošības pasākumi
(piemēram, obligāti jābūt drošības vestēm) un, treškārt, nevar
būt runa par braukšanu alkohola
reibumā.” w

VID atsāk klientu apkalpošanu klātienē
Valsts ieņēmumu dienests
(VID) no 28. jūnija atsāk klientu apkalpošanu klātienē arī
Liepājā. Tiesa gan, iedzīvotāju
apkalpošana notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta un stingri ievērojot drošības un piesardzības
prasības. Pieteikties VID klientu

apkalpošanas centra klātienes
apmeklējumam var, zvanot pa
tālruni 67120005. Ierodoties jāatceras paņemt līdzi arī personu
apliecinošo dokumentu (pasi vai
ID karti). “Apmeklējot klientu
apkalpošanas centrus, lūdzam
būt piesardzīgiem un atbildīgiem

un ievērot visus valstī joprojām
noteiktos piesardzības pasākumus – vilkt sejas masku, ieturēt
2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus
nosacījumus savai un apkārtējo
drošībai,” atzīmē VID.w

beidzas ar smagu traumu
| 1.lpp.

Zēns peldējies kopā ar tēti.
“Viņš iznira un tētim pateica, ka
laikam sagriezis kāju, ko vairs
nevarot pakustināt. Tētis Mārtiņu
iznesa no jūras un tad arī ieraudzīja, ka brūce ir ļoti nopietna. Tas
bija karsts vakars, pludmalē bija
simtiem cilvēku. Tika izsaukta
medicīniskā palīdzība, un Mārtiņu nogādāja slimnīcā,” pastāsta
zēna mamma Linda Auziņa.
Rēta ir aptuveni desmit centimetrus gara un piecus centimetrus dziļa. Brūce sašūta trīs slāņos,
skarti gan mīkstie audi, gan saites un muskulis. Mārtiņam, kurš
trenējas basketbolā, nu ies secen
sporta nometne. Atveseļošanās
viņam prasīs vairākus mēnešus,
spriež mamma.
Nākamajā dienā Mārtiņa tētis
ieniris vietā, kur zēns traumējis
kāju, secinot, ka dzelmē ir vismaz
trīs vecas bojas. Mārtiņa vecāki
ar iesniegumu vērsušies Liepājas
Pašvaldības policijā, par notikušo
informēta arī Valsts policija. “Visi
dienesti norādīja viens uz otru.
Saka – brauciet uz Pašvaldības
policiju, kas savukārt teica, ka tā
nav viņu kompetence, tā ir ostas
teritorija, un viss. Mēs nezinājām,
kur lai vēršas, jo, atklāti sakot,
valsts institūcijas mūs vienkārši
atšuva. Ņemot vērā šo situāciju,
nākamajā dienā (25. jūnijā) nolēmu cilvēkus brīdināt feisbukā, jo
tas ir ļoti bīstami. Lai arī tā nav
oficiālā pludmale, daudzi cilvēki
tur peldas,” pauž L. Auziņa.
Ar cietušā zēna mammu
sazinājusies Liepājas Speciālās
ekonomiskās zonas (SEZ) pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe. “Viņa
man piezvanīja un teica, ka par
notikušo uzzinājusi no feisbuka.
Tas gan ir ļoti interesanti, jo Pašvaldības policijai ir iesniegums un
tai atbildīgajiem dienestiem bija
jāziņo uzreiz. Pašvaldības policijas nolaidība nav pieļaujama, tāpēc vēlamies to pārrunāt ar kādu
no pilsētas domes pārstāvjiem,”
pauž Mārtiņa mamma. Liepājas
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kaspars Vārpiņš šos
pārmetumus gan noraida.

“24. jūnijā ap pulksten 14
zēna mamma vērsās dežūrdaļā
ar iesniegumu. Uzreiz pēc tam
policijas darbinieki sazinājās ar
ostas Kuģu kustības dienestu,
kas ieteicis pēc brīvdienām vērsties SEZ pārvaldē. Sazvanīts arī
Komunālās pārvaldes dežurants,
kas norādījis, ka izvērtēs iespēju
pludmalē uzstādīt brīdinājuma
zīmi,” pauž K. Vārpiņš, piebilstot,
ka policisti negadījuma vietu arī
apsekojuši.
Liepājas ostas apsardze pēc
informācijas saņemšanas nekavējoties identificējusi negadījuma
vietu un visu nakti to apsargāja,
informē SEZ pārstāve L. Ratniece-Kadeģe. Pārvaldes darbinieki
kopā ar brīvprātīgajiem un atbildīgajiem dienestiem 26. jūnijā
atkārtoti apsekojuši negadījuma
vietu un ar bojām to norobežojuši. “Pēc pirmatnējās apskates
aptuveni 1,2 metrus zem ūdens
atrodas trīs metāla mucas jeb bojas. Vienlaikus ostas apsardzes
darbinieki turpina patrulēt, lai
nepieļautu peldēšanos norobežotajā vietā. Liepājas SEZ pārvalde
novēl zēnam ātru atveseļošanos
un saka lielu paldies visiem tiem,
kas nepalika vienaldzīgi, tai skaitā brīvprātīgajiem ūdenslīdējiem,
ostas apsardzei un tehniskā dienesta vīriem,” 26. jūnija vakarā
paziņojumā presei klāstīja SEZ
pārstāve. Pēc negadījuma saņemta informācija arī par citiem jūrā
esošajiem priekšmetiem visā piekrastes zonā no Karostas kanāla
līdz Ziemeļu molam. “Diemžēl arī
pēc 30 gadiem Karostas teritorijā
un tai pieguļošajā jūras piekrastē
sastopams padomju militāristu
atstātais mantojums. Pirms daudziem gadiem rūpīgi tika apsekota teritorija no Ziemeļu mola
uz ziemeļiem, kad tur izveidoja
publisku pludmali, tāpat no Kar
ostas kanāla ir izcelti priekšmeti,
kas palika pēc padomju armijas
aiziešanas,” norāda L. RatnieceKadeģe. Līdz svētdienas rītam
ne SEZ pārvaldes, ne pilsētas
domes pārstāvji nebija izteikuši
vēlmi tikties ar zēna vecākiem,
lai pārrunātu notikušo, apliecina
cietušā zēna mamma.w

Pārbaudīs trauksmes sirēnas
Šodien, 28. jūnijā, no
pulksten 10 līdz 10.20 Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests visā Latvijā iedarbinās trauksmes sirēnas, informē VUGD pārstāve Agrita
Vītola.
Šāda veida civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas
pārbaude visā Latvijā notiek divas reizes gadā, kad uz trīs minūtēm tiek ieslēgtas trauksmes

sirēnas, lai konstatētu iespējamos bojājumus vai traucējumus
to darbībā, kā arī pārbaudītu
skaņas signāla dzirdamību.
VUGD atgādina: ja iedzīvotāji
iepriekš nav brīdināti par sirēnu
pārbaudi, izdzirdot trauksmes
signālu, cilvēkiem ir jāieslēdz televizors vai radioaparāts, vai citas ierīces, lai iegūtu informāciju
par sirēnu ieslēgšanas iemeslu
un nepieciešamo rīcību.w

