
DROŠĪBA
Kā aizvadītas 
šī gada garākās 
un karstākās 
brīvdienas?

FUTBOLS
Treneris aizsūtīts 
uz mājām.
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REPORTĀŽA
Rucavas, Bārtas
un Nīcas sievas 
dzied vienuviet.
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VAI ESI ABONĒJIS

jūlijam!
“Kurzemes Vārdu” 

VĒL TIKAI ŠODIEN TO VARI IZDARĪT 
Latvijas pasta nodaļās Liepājā un novados.

l MIKS KUNCĪTIS 

Ūdens motocikli ir mo-
torizēti transporta līdzekļi, 
tāpēc, pārvietojoties ar tiem, 
tāpat jāievēro zināmi notei-
kumi, noskaidrojām, tuvāk 
papētot kādu konfliktu, kas 
pirms vairāk nekā nedēļas iz-
cēlās Karostas pludmalē, pie 
vindsērfinga kluba “Rietum-
krasts”. Tur kāda pludmales 
apmeklētāja ziņoja par di-
viem ūdens motociklistiem, 
kas, viņasprāt, apdraudēja 
citus atpūtniekus un esot va-
dījuši ūdensmočus iereibuši. 

“19. jūnija pēcpusdienā sa-
ņēmām informāciju no Liepājas 
pilsētas Pašvaldības policijas 
par to, ka sieviete ziņojusi, ka 
pie Ziemeļu mola ūdens moto-
cikli brauc tuvu krastam, tika 
lūgta mūsu palīdzība. Pēc 20 
minūtēm likumsargi ieradās pie 
Ziemeļu mola, taču tur neviens 
ūdens motocikla vadītājs netika 
sastapts. 

Ūdens motociklisti kaitina 
pludmales apmeklētājus

Baltijas jūras piekrastē 
ar ūdens motocikliem 
aizliegts braukt 
peldvietās, kuru robeža 
iezīmēta ar bojām, 
ostas akvatorijās, 
kur var traucēt kuģu 
kustību. Taču pārējā 
piekraste, kur nav 
aizlieguma zīmju 
braukšanai ar ūdensmoci, 
ir brīvi pieejama.

Pusaudzim pelde jūrā 
beidzas ar smagu traumu
l ILZE OZOLIŅA

15 gadus vecais Mārtiņš 
kopā ar tēti Līgo svētku va-
karā pirms svinībām nolēmis 
atveldzēties jūrā, taču viņam 

pelde beigusies ar smagu trau-
mu, kas gūta dzelmē nogrimu-
šas vecas mucas jeb bojas dēļ. 
Iznirstot no ūdens un skarot 
mucas aso, roboto malu, zēns 
guvis dziļu brūci kājā.

Nelaime notikusi ap pulk-
sten 19 jūrā aptuveni 30 met-
rus no krasta, iepretim Karostas 
pludmalei (līdzās atpūtas vietai 
“Rietumkrasts”). 


