OTRDIENA, 2021. gada 29. jūnijs

Zemessardzes bataljonu
komandēs Viktors Kareckis
l MIKS KUNCĪTIS

Vakar Liepājā notika Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 44. kājnieku bataljona
komandiera maiņas ceremonija. Līdzšinējo komandieri
pulkvežleitnantu Vilmāru
Vecvagari amatā nomainīja
cits liepājnieks – pulkvežleitnants Viktors Kareckis.
“Teju astoņu gadu laikā šajā
darbā esmu daudz ko iemācījies
un ieguvis. Liepājas mēroga kolektīva vadīšanas iemaņas varēšu pielietot savā turpmākajā
karjerā. Pārceļos uz Rīgu – uz
NBS Apvienoto štābu Operatīvās plānošanas departamentā.
Savā ziņā pats esmu uzprasījies
pēc pārmaiņām. Lai turpinātos
izaugsme, virsniekam ir jārotē,
pretējā gadījumā var iestāties
neliela rutīna. Manu iniciatīvu
augstākā vadība ir uzklausījusi,
novērtējusi manu darbu. Turpmāk mani galvenie pienākumi
būs organizēt, vadīt NBS starptautiskās mācības, piemēram,
tādas kā “Namejs” nākamgad,”
laikrakstam īsi pirms ceremonijas sacīja V. Vecvagaris.
Jaunais Zemessardzes 4.
Kurzemes brigādes 44. kājnieku
bataljona komandieris V. Kareckis savukārt pastāstīja, ka viņa
galvenie uzdevumi būs turpināt
iesākto darbu bataljona attīstībā, kaujas spēju uzturēšanā
un pilnveidošanā. “Radikālas
pārmaiņas tuvākajā laikā nav
gaidāmas, bataljons sevi ir labi
parādījis. Jāpabeidz iesāktie

Problēmas ar gaisa kondicionēšanu
“Ostmalā” novērstas
Veikalā “Rimi” tirdzniecības centrā “Ostmala” jau
ilgāku laiku ir neizturami
karsts un valda bezgaiss, pagājušonedēļ informēja kāds lasītājs. Noskaidrojās, ka laikā, kad
Latvijā valdīja pamatīga tveice,
lielveikalā tiešām bijušas problēmas ar dzesēšanas sistēmu.
“”Rimi” kā tirdzniecības centra “Ostmala” ģenerālnomnieks

palīdzēja ēkas īpašniekam pēc
iespējas ātrāk novērst gaisa kondicioniera sistēmas tehnisko ķibeli,”
dienu pirms Līgo svētkiem skaidroja “Rimi Latvia” pārstāve Inga
Bite. Kopš 21. jūnija notika tehniskie darbi, lai pēc iespējas ātrāk
dzesēšanas sistēma strādātu ar
pilnu jaudu. “Līdz ar svētkiem sistēmas darbība atjaunota,” vakar
pavēstīja “Rimi” pārstāve.w

LIKSTAS
DZĒRUMĀ BRAUC AR TRAKTORU

Nedēļas nogalē policisti pieķēruši vairākus dzērājbraucējus.
26. jūnijā Durbes pagastā apturēti 1987. un 1984. gadā dzimuši
velosipēdisti, kuri pedāļus minuši attiecīgi 0,93 un 1,71 promiles
alkohola reibumā. Tajā pašā dienā Vecpils pagastā kāds 1966. gadā
dzimis vīrietis dzērumā (0,99 promiles) vadījis traktoru.

Jaunais Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 44. kājnieku
bataljona komandieris Viktors Kareckis (priekšplānā).
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projekti un jāturpina iesāktie
apmācību virzieni,” teica V. Kareckis.
Svinīgajā ceremonijā piedalījās Zemessardzes komandieris
brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, 4. Kurzemes brigādes
komandieris pulkvedis Andris
Rieksts, bataljonu komandieri
un Zemessardzes 44. kājnieku
bataljona sadarbības partneri
un pašvaldību pārstāvji.
V. Kareckis dienesta gaitas uzsācis NBS Zemessardzes 4. brigādē 2001. gadā. No
2003. gada dienestu turpinājis Sauszemes spēku brigādes
2. kājnieku bataljonā kā vada
komandieris. No 2007. gada
dienestu turpinājis dažādos
amatos 1. Zemessardzes novada štābā. 2013. gadā dienestu

pildījis 1. Zemessardzes novada
44. kājnieku bataljona rotas komandiera amatā, no 2016. gada
1. Zemessardzes novada štāba
Operatīvās daļas priekšnieka
amatā. Sākot ar 2017. gadu
dienestu turpinājis kā Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes
štāba Operatīvās pārvaldes
priekšnieks.
V. Kareckis militāro izglītību
ieguvis Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Lietuvas
militārajā akadēmijā un Baltijas aizsardzības koledžā Tartu,
Igaunijā. Starptautisku dienesta
pieredzi pulkvežleitnants V. Kareckis ieguvis starptautiskajās
operācijās Irākā, Afganistānā
un 2016. gadā Lielbritānijā kā
Eiropas Savienības kaujas grupas rotas komandieris.w

No 41 pieteikuma atbalstu dod 18
Liepājas Kultūras pārvaldes kultūras projektu
konkursā 50 000 eiro līdzfinansējumu sadalīs starp 18
projektiem.
Visvairāk finansējuma saņems SIA “RSB”, lai īstenotu
projektu “Ielu mākslas portreti Liepājas ielās”, un Liepājas
Svētās Trīsvienības evaņģēliski
luteriskā draudze pasākumam
“Ērģeļmūzikas vasara ”Mūzika
dievnamam – 2021” astoņtūkstoš stabuļu skaņās”, arī SIA
“REKU”, kas īstenos “Skan visa
Liepāja”, un biedrība “Ķempes”,
kas plānojusi izdot neparasto
interjeru grāmatu “Liepājiņa”.
Liepājas Kultūras pārvaldes
līdzfinansējumu piešķirs “Romas dārzam”, lai noorganizētu
Annas Heinrihsones personālizstādi. Biedrība “Digitālo inovāciju
parks” īstenos “Liepājas vēsturiskās arhitektūras rekonstrukcijas augmentētajā realitātē 2.
daļu”, savukārt biedrība “ASTE”
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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

rīkos mediju mākslas festivālu
“Update” un “Ekonauti”, bet SIA
“BB Wakepark” veidos mākslas
manifestu. Biedrība “Baringtons
K” aicinās ģimenes ar bērniem
pārgājienā “Karostas pētnieki”.
Pasākumu organizators
“Šarmants” iecerējis īstenot
savu kultūras projektu “Teātris
uz paplātes”, bet Liepājas Tautas
teātra aktieru biedrība veidos teātra tradīciju videostāstu. Savukārt SIA “Māras lācis” organizēs
“Ziemas dārza svētkus”. Austras
biedrības Liepājas nodaļa iecerējusi izdot dziesminieka Valda
Atāla dziesmu ierakstus, savukārt biedrība “Spektrs” rīkos veltījuma koncertu Liepājas Lutera
baznīcas vēsturisko “Hammond”
ērģeļu atjaunošanai. Ar kultūras
projektu atbalstu izdos arī svītas
“ASNS” vinila plati, un šo projektu
īstenos SIA “Liepaja Music”. Tiks
radīts arī grupas “DivDiv” mūzikas video portfolio pandēmijas
apstākļos, un šo aktivitāti veiks

“JM Stageworks”, kā arī postfolka
apvienība “Saule i tuvāk” plāno
izdot mūzikas albumu.
“Atbalstītie projekti noteikti
ļoti bagātinās Liepājas kultūras
dzīvi šajā laikā, kad nu jau sākam atgriezties pie saprotamākas dzīves un iespējām aktīvāk
baudīt kultūras procesus un
notikumus. Atbalstīto projektu
jomu spektrs ir plašs − mūzikas
ieraksti, koncerti dievnamos,
tēlniecība un ielu māksla, teātra joma, grāmatu izdošana un
citas. Mūs sagaida interesanti
notikumi, ko baudīt Liepājā,”
sacīja Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns,
vienlaikus norādot, ka aktivitāte
šoreiz bijusi mazāka, nekā ierasts.
Kopumā tika iesniegts 41 projektu pieteikums, no tiem visvairāk
pieteikumu mūzikas un dejas, kā
arī starpdisciplinārās nozarēs.
Konkursa prioritātes bija veicināt mūsdienīgas un intelektuālas
kultūrvides attīstību Liepājā.w

IESTŪRĒ KOKĀ

24. jūnija pēcpusdienā Valsts policijā saņemta informācija, ka
Cīravā noticis ceļu satiksmes negadījums. Noskaidrots, ka sieviete,
vadot automašīnu “Audi” un izvairoties no sadursmes ar meža
dzīvnieku, nobraukusi no ceļa un iestūrējusi kokā. Negadījumā
cietušo nav, kā arī nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai.

ĀLĒJAS VIESU NAMĀ

25. jūnija naktī Pāvilostas novadā kādā viesu namā vīrietis
alkohola reibumā uzvedies agresīvi – dauzījies gar citu viesu
istabiņu durvīm, lamājies necenzētiem vārdiem un izteicis
draudus fiziski izrēķināties ar viesu nama saimnieku. Arī pēc
likumsargu ierašanās vīrietis savas huligāniskās darbības
turpinājis un ar fizisku izrēķināšanos draudējis policistam.
Vīrietis aizturēts, un uzsākts administratīvais process par sīko
huligānismu.

AIZDEGAS LEDUSSKAPIS

28. jūnija pēcpusdienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests saņēma izsaukumu uz Rucavu, kur trīsstāvu dzīvojamās
mājas otrā stāva dzīvoklī dega ledusskapis un ēkā bija izveidojies
spēcīgs sadūmojums. Pirms VUGD ierašanās no mājas bija
evakuējušies seši cilvēki. Aptuveni stundas laikā ugunsgrēku
izdevās lokalizēt. Cietušo nav. Notikuma vietā strādāja deviņi
VUGD ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot divas autocisternas, kā arī
viens Rucavas pašvaldības ugunsdzēsības formējuma darbinieks,
informēja VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.

Covid-19 nedēļas kopsavilkums
SASLIMUŠI
6

-71,43%

Dienvidkurzemē: 7

-53,33%

Liepājā:

Latvijā:

400

-48,72% MIRUŠI: 7 -82,5%

Vakcinēto skaits Liepājā un Dienvidkurzemē kopā
Pirmā pote*:

643 763

34,1%

Noslēgts vakcinācijas cikls:

509 432

26,99%

* % pret kopējo Latvijas iedzīvotāju skaitu. 1.vakcīnas rādītājs ietver
arī “Janssen” vakcīnas, kurām nepieciešama tikai viena deva.

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju
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APKOPOTI DATI PAR PERIODU NO 21. LĪDZ 27. JŪNIJAM
UN SALĪDZINĀTI AR IEPRIEKŠĒJO NEDĒĻU.

