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TOSMARĒ ZOG VELOSIPĒDUS 
Tosmarē 8. jūnijā konstatēts, ka nozagti divi velosipēdi, kas 

bijuši pieslēgti namu kāpņu telpās. Viens velosipēds nozagts 
Mežmalas ielā, otrs Viršu ielā. 

NESPĒJ NOVALDĪT MOTOCIKLU
Liepājā, Dzērves ielā, 8. jūnijā ap pulksten 18 noticis ceļu 

satiksmes negadījums, kurā traumas guvuši divi cilvēki. Kāds 
gados jauns vadītājs nav spējis novaldīt motociklu «Honda» 
un spēkrats apgāzies, pavēstīja Valsts policijas pārstāve Daiga 
Valdmane. Traumas guvis gan motociklists, gan viņa pasažiere, 
abi ārstējas ambulatori. Sākts administratīvā pārkāpuma process. 

VELOSIPĒDISTI NESADALA CEĻU 
Liepājā, pie Tramvaja tilta Rīgas ielā, 8. jūnijā ap pulksten 

21 noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā saskrējušies divi 
velosipēdisti. Viens no viņiem guvis traumas. Viņš ārstējas 
ambulatori. 

GROBIŅĀ PIEĶER DZĒRĀJŠOFERI 
Grobiņā, Ventspils ielā, 9. jūnijā ap pulksten 1.40 apturēts 

dzēris autovadītājs. 2000. gadā dzimušais vīrietis vadījis 
automašīnu “VW Golf”, būdams 1,53 promiļu reibumā. Sākts 
administratīvais process. 

KRĀPNIEKI ATKAL IZVILINA TŪKSTOŠUS 
Šonedēļ Valsts policijā saņemta informācija par 

četriem gadījumiem Liepājā, kad uzdarbojušies tā dēvētie 
telefonkrāpnieki, kuri uzdevušies par bankas darbiniekiem. Divos 
gadījumos cilvēki nav bijuši lētticīgi, sapratuši, ka viņiem zvana 
krāpnieki, un par to informējuši policiju. Diemžēl divi citi uz viltību 
uzķērušies, afēristiem nosaukuši savus personas, kā arī bankas 
datus, attiecīgi katrs zaudējot vairākus tūkstošus eiro.
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PLĀNOTĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES
Ezermalas ielas pārbūve:
l brauktuves pārbūve – 1,100 km;

l ielas apgaismojuma pārbūve un izbūve, elektroapgādes 
tīklu kabeļu un gaisvadu līniju pārbūve;

l vājstrāvas komunikāciju tīklu pārbūve;

l lietus ūdens kanalizācijas izbūve – 1,565 km;

l sadzīves kanalizācijas pārbūve un izbūve – 0,4322 km;

l ūdens apgādes pārbūve un izbūve – 1,2645 km;

l gājēju un velosipēdistu tilta pār Tirdzniecības kanālu pār-
būve – 0,1155 km.

Projektu īstenošanas sākuma datums ir 2020. gada  
7. augusts, bet beigu datums –  2022. gada 6. novembris.

AVOTS: LIEPĀJAS DOME 

Atdzimst vecais dzelzceļa tilts
Ezermalas ielai pārbū-

vē brauktuvi, tur taps jaunas 
nobrauktuves un pieslēgumi 
blakus esošajiem īpašumiem. 
Tāpat pārbūvēs arī atzaru, kas 
savieno šo ielu ar Parka ielu, 
ierīkos ietvi un veloceļu, auto-
stāvvietas, stāvlaukumu utt. 

Savukārt tiltam remontēs 
balstus, tīrīs un krāsos tilta 
konstrukcijas, būvēs apgaismo-
jumu, jaunas margas, ierīkos 
ūdens novadīšanu. Pēc atjauno-
šanas tilts kalpos arī kā atpūtas 
un skata vieta. 

Būvdarbi notiek, īstenojot 
projektu “Pamatinfrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā, 
3. kārta”. Tā kopējās izmaksas 

plānotas 3,208 miljoni eiro, to 
skaitā 1,360 miljoni eiro ir Eiro-

pas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums.w 

l ILZE OZOLIŅA

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestā (VUGD) 
vakar pulksten 10.53 sa-
ņemts izsaukums uz Kaiju 
ielu Liepājā, kur Tirdznie-
cības kanālā pamanīts nezi-
nāmas vielas piesārņojums. 

VUGD pārstāve Anete Straz-
diņa pavēstīja, ka uz ūdens virs-
mas konstatēts aptuveni 300 
metru garš nezināmas vielas 
plankums. Tā kā tas ar straumi 
virzījās uz ezera pusi, uguns-
dzēsēji glābēji kanālā pie Jaunā 
tilta izvietoja absorbējošās bo-
nas. Informēts arī Valsts vides 
dienests, kas kopā ar VUGD un 

Liepājas Speciālās ekonomiskās 
zonas pārstāvjiem vakar apse-
koja piesārņojuma vietu. 

“Piesārņojums noteikti ir 
vēsturisks, un ir aizdomas, ka šī 
viela ūdenī nonākusi no kādas 
piestātnes konstrukcijas,” pauž 
SEZ Drošības, aizsardzības un vi-
des daļas vadītājs Kaspars Poņe-
meckis, norādot, ka absorbējošās 
bonas izvietotas arī kanālā ostas 
pusē pie 74. piestātnes.w

Nezināmās vielas
 izcelsmes avots vakar 

vēl nebija zināms. 
Iespējams, piesārņojums 

nācis no kādas piestātnes 
konstrukcijas.

Otrais un ceturtais augstā-
kais vakcinācijas aptveres rā-
dītājs valstī, kur pret Covid-19 
potējušies vairāk nekā 40% 
iedzīvotāju vecumā no 16 ga-
diem, reģistrēts Rucavas un 
Pāvilostas novadā, kas ir šo-
gad visilgstošāk noturējušās 
drošās pašvaldības. Patlaban 
augstākā pret Covid-19 vak-
cinācijas aptvere ir Kurzemē 
un Rīgā, kur pirmās vakcīnas 
saņēmēju īpatsvars pārsniedz 
Latvijas vidējo rādītāju, vēsta 
Nacionālā veselības dienesta 
Vakcinācijas projekta nodaļa.

Pirmo vakcīnas devu saņēmu-
šo vidējais īpatsvars Latvijā šobrīd 
ir 33,7%. Kurzemē šis rādītājs ir 
39,2%, bet Rīgā pirmo devu saņē-
muši 39,6% iedzīvotāju. Vidzemē, 
Zemgalē un Latgalē šis rādītājs ir 
zemāks par 33,7%. Zemgalē un 

Latgalē pirmo vakcīnas devu sa-
ņēmuši attiecīgi 23,1% un 17,9%. 

Otro devu saņēmušo īpatsvars 
ir daļēji pakārtots pirmo devu sa-
ņēmušo rādītājam, tādējādi Kur-
zemē tas ir 28,5%, Rīgā – 25,9%.

Pašlaik Latvijā ir piecas teri-
torijas, kur izlietoto devu skaits 
pret iedzīvotāju skaitu pārsniedz 
40% robežu. Visvairāk vakcinēto 
ir Mazsalacā, kur no 1078 iedzī-
votājiem 480 jeb 44,53% ir saņē-
muši vakcīnu. Otrais augstākais 
rādītājs ir Rucavas novadā, kur 
iedzīvotāju skaits pēc Latvijas sta-
tistikas datubāzes datiem ir 1448 
un vakcīnu saņēmuši 43,97% 
iedzīvotāju. Trešais augstākais 
rādītājs ir Siguldā, kur vakcinēti 
43,36%. Ceturtajā vietā ar visai 
augstu vakcinācijas aptveri ir 
Pāvilostas novads, kur vakcīnu 
saņēmuši 41,88% iedzīvotāju, 

bet nedaudz zemāks rādītājs ir 
Ainažos, kur savakcinēti 41,68% 
iedzīvotāju.

“Visu laiku statistikā skaitīja 
vakcinētos no 18 gadu vecuma. 
Kad sāka vakcinēt no 16 gadiem, 
iekļāva arī 16–17 gadus veco jau-
niešu grupu. Tuvākajā nākotnē 
būs jāpārskata iespēja iekļaut 
12–15 gadus vecos bērnus, ku-
rus sāka vakcinēt no pagājušās 
nedēļas,” stāsta Vakcinācijas pro-
jekta biroja sekretāre asistente 
Evija Nežborte. Viņa apstiprina, ka 
augstākie vakcinācijas rādītāji ir 
pēc iedzīvotāju skaita nelielās paš-
valdībās, salīdzinot šo situāciju ar 
Covid-19 saslimstības rādītājiem, 
kad vajadzēja izvērtēt drošās paš-
valdības, kur uz mazo iedzīvotāju 
skaitu atlika vien saslimt dažiem 
cilvēkiem, lai pašvaldība izkristu 
no drošās teritorijas saraksta. w

Augsta vakcinācijas aptvere mazajās pašvaldībās

Tirdzniecības kanālā 
pamana piesārņojumu

Covid-19 diennakts kopsavilkums
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