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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Līdz gada beigām slēgta glābējsilīte
l LIENE ANDERSONE

Liepājas Reģionālās
slimnīcas (LRS)
rekonstrukcijas laikā no
jūlija līdz šī gada beigām
norisināsies Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
nodaļas pārbūve. Tā kā
remontdarbi norisināsies
slimnīcas rietumu pusē,
tur pirms desmit gadiem
izvietotā glābējsilīte
jeb “Babybox” arī nebūs
pieejama. Beidzoties
remontdarbiem,
glābējsilītes darbība
nekavējoties tiks atjaunota.

Patlaban teritorijā,
kur plānoti remontdarbi,
uzlikts nožogojums, informē
LRS sabiedrisko attiecību
speciāliste Indra Grase.
“Uz remonta laiku Liepājas
glābējsilītes durtiņas ir
slēgtas, kā arī pie nožogojuma,
pašas glābējsilītes un
citviet teritorijā ir izvietota
informācija par to, ka
glābējsilīte uz remonta laiku
nav pieejama, un ir aicinājums
zvanīt uz kādu no norādītajiem
tālruņiem un jautāt pēc
palīdzības,” pavēsta projekta
“Glābējsilīte – vieta bērna
dzīvībai” īstenotāji Latvijā

– organizācijas “Divi Gani”
– pārstāve Anete Jagmane.
Liepājā norādītais palīdzības
tālruņa numurs ir 63425808,
pa kuru tiek sniegtas
psiholoģiskas konsultācijas.
Vietu, kur anonīmi atstāt
jaundzimušos, kurus pēc tam
nodod aprūpē un ģimenes
audzināšanā citiem, Liepājā
atklāja 2010. gada oktobrī. Šo
gadu laikā glābējsilītē atstāti
trīs mazuļi – visas meitenītes.w

Glābējsilīte Liepājas
Reģionālajā slimnīcā
būs slēgta līdz
gada beigām.

Par tautastērpiem turpmāk
konsultēs Vineta Solovjova
l LIENE ANDERSONE

Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centra (KTIC) vadītāja
un tā veidošanas iniciatore
Lia Mona Ģibiete nolēmusi
doties pensijā, tāpēc turpmāk šī amata pienākumus
turpinās pildīt audēja un
pirtniece Vineta Solovjova.
Liepājas muzeja pārstāve
Madara Pilipa-Matisone pastāsta, ka jaunā centra vadītāja savu uzmanību pievērsusi
etnogrāfiskajiem rakstiem un
to lietojumam dažādos cilvēka
dzīves ciklos: “Viņas mērķis ir
pievērst interesentu uzmanību
paražām un tradīcijām, kas ir
mazāk zināmas un tika ievērotas atsevišķos ciematos.”

Centra iepriekšējā vadītāja
L. M. Ģibiete, kura ir prasmīga
rokdarbniece un tautastērpu
pārzinātāja, savas darbības laikā aktīvi iestājās par Kurzemes
novadu tautastērpu precīzu saglabāšanu, sabiedrības izglītošanu un šī tautas kultūras mantojuma nodošanu nākamajām
paaudzēm.
KTIC turpinās organizēt dažādus seminārus, lekcijas un
meistarklases par tautastērpu
izgatavošanu un valkāšanas
tradīcijām, pulcējot interesentus un pieaicinot augsti kvalificētus meistarus gan no Latvijas,
gan ārzemēm. Tas arī turpinās
sniegt konsultācijas par tautastērpu pareizu valkāšanu.
KTIC savas durvis interesentiem vēra 2013. gadā.w

Kurzemes tautastērpu informācijas centrā
interesentus jautājumos
par tautastērpiem konsultēs Vineta Solovjova,
kurai tautas tradīciju joma
nav sveša, jo nodarbojas ar
aušanu un pirtslietām.
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krāpnieku pasaciņām
“Liepājā uzdarbojas krāpnieki. Gribu brīdināt cilvēkus,
lai neuzķeras un neatdod
savu naudu,” saka redakcijā
ienākušais Kazimirs Dzieva.
Viņam šādi aizdomīgi ļaudis
piesitušies Liedaga ielā, bet
vīrietis ātri atskārtis, ar ko
viņam darīšana.
“Aizbraucu pie švāģera, noliku
mašīnu. Redzu, man viens māj ar
roku, lai apstājos, un nāk klāt,”
stāsta K. Dzieva. Vīrietis krievu
valodā klāstījis, ka esot tālbraucējs no Odesas, fūre salūzusi un
atstāta servisā, bet pats ar vieglo
auto Liepājā apmaldījies. Vajagot

tikt uz Palangas lidostu, lai dotos
atpakaļ uz mājām.
Protams, no Klaipēdas ielas
vieglāk par vieglu parādīt, kā aizbraukt uz Palangu. Taču vīrietis
mierā nelicies. Gribot par palīdzību pasniegt dāvanu, aizgājis uz
savu auto. Atgriezies ar diviem
pilniem plastmasas maisiem un
centies pierunāt paņemt tajos
esošos apģērba gabalus. “Teicu,
ka man nevajag nekādas dāvanas, nav kur tās likt,” saka liepājnieks. “Tad viņš lūdza, lai iedodot
nedaudz naudas, par ko paēst.
Iedevu piecīti. Tā jau maku turēju sāņus, bet viņš pamanīja, ka

man tajā vēl ir nauda.” Izspiedējs
pārmetis, ka saņēmis tik maz,
pieprasījis, lai dod vēl naudu,
kļuvis dusmīgs. K. Dzieva licis
viņam iet prom.
“Tagad nožēloju, ka nepierakstīju mašīnas numuru un nepaziņoju policijai,” sūkstās K. Dzieva. Viņš ļoti vēloties brīdināt, lai
cilvēki neiekrīt un nepaļaujas uz
krāpnieku sacerētajām pasaciņām.
Valsts policijas Kurzemes
reģionālās pārvaldes pārstāve
Daiga Valdmane informē, ka iesniegumi par šādiem krāpniekiem neesot saņemti.w
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Gaviezē remontdarbu
laikā iet bojā strādnieks
l ILZE OZOLIŅA

Valsts policijā (VP) pirmdien pēcpusdienā saņemta
informācija, ka Grobiņas
novada Gaviezē, pie kādas
daudzdzīvokļu mājas, darba laikā miris cilvēks, pavēstīja VP pārstāve Madara
Šeršņova.
Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis veicis darba pienākumus bedrē, kuras sienas nebija
nostiprinātas, kā rezultātā viena
siena iebrukusi un uzbirusi vīrietim virsū. Strādnieks gājis bojā.
Policija sākusi kriminālprocesu,
un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli. Informācija par šo
notikumu nodota Valsts darba
inspekcijai, kuras pienākumos
ir vērtēt, vai tika ievērotas darba drošības prasības, norāda

M. Šeršņova.
“Grobiņas novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību mirušā tuviniekiem un kolēģiem,”
pauž Grobiņas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīne Pastore.
Bojā gājušais ir Grobiņas
pašvaldības SIA “Grobiņas namserviss” ilggadējs darbinieks,
pieredzējis santehniķis.
Negadījums noticis, novēršot avāriju ūdensapgādes sistēmā.
Grobiņas novada dome
sniegs arī nepieciešamo palīdzību bojā gājušā ģimenei,
kas paredzēta krīzes situāciju
risināšanai – kā materiālo, tā
psiholoģisko. Pēc vajadzības
psiholoģisko palīdzību saņem
arī bojā gājušā vīrieša kolēģi,
pauda K. Pastore.w

LIKSTAS
KLAIPĒDAS IELĀ ATROD KARA LAIKA LĀDIŅU
15. jūnija vakarpusē Liepājā, Klaipēdas ielā, rakšanas
darbu laikā atrasts kara laika lādiņš. Sapieri sprādzienbīstamo
priekšmetu savākuši, informēja Valsts policijas pārstāve Gita
Gžibovska.

ZIŅO PAR DZĒRĀJŠOFERI

14. jūnija vakarā policija saņēmusi telefonisku informāciju, ka
pa Tosmares ielu Liepājā pārvietojas automašīna “Volkswagen”
un tās vadītājs, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Spēkratu
likumsargi apturējuši T. Breikša ielā, un noskaidrojies, ka
1961. gadā dzimušais autovadītājs pie stūres bija sēdies 2,08
promiļu reibumā.
15. jūnijā īsi pēc pusnakts Aizputes novada Lažas pagastā
policisti pieķēruši 2002. gadā dzimušu jaunieti, kurš reibumā un
bez tiesībām vadījis mopēdu, pavēstīja Valsts policijas pārstāve
Madara Šeršņova.

KURŠ REIBUMĀ SĒDĒJA PIE STŪRES?

15. jūnija naktī Grobiņas novada Gaviezes pagastā
automašīnas “Opel” vadītājs nav ticis galā ar transportlīdzekļa
vadību, iestūrējis grāvī un spēkrats apgāzies. Automašīnā
atradušies trīs vīrieši, un visi bijuši alkohola reibumā. Divi no
viņiem guvuši traumas. Policija vēl skaidro, kurš no vīriešiem
sēdējis pie stūres. Par notikušo uzsākts administratīvā
pārkāpuma process.

