OTRDIENA, 2021. gada 8. jūnijs

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Rucavnieks grib
aizmīties līdz Romai
l LIENE ANDERSONE

Rucavnieks Edgars Trankalis, kura fotogrāfiju izstādi “No putna lidojuma” šobrīd var apskatīties Rucavas
Centra dzirnavās, jūnija sākumā ar velosipēdu uzsācis
3333 kilometru garu ceļu
uz Romu. Maršrutu vīrietis
plānojis pieveikt 40 dienās.
“Jā, es vēlos viens pats ar
riteni aizbraukt no Rucavas
līdz Romai. Lielākie piedzīvojumi mani sagaidīs, šķērsojot
vairākas kalnu pārejas Alpos.
Tas būs fiziski un psiholoģiski

liels pārbaudījums,” sociālā
tīkla Facebook profilā raksta
Edgars. “Es būšu uzmanīgs. Pēc
pagājušā gada pieredzes man ir
bijušas lielas pārdomas. Šoreiz
esmu sešus mēnešus gatavojies.
Visi tie trakie ziemas braucieni
bija treniņš šim. Gatavojos ne
tikai fiziski, bet arī stiprināju
prātu,” viņš norāda.
“Šobrīd gribu pateikt lielu
paldies – pirmkārt, manai ģimenei. Otrkārt, maniem cilvēkiem
Rīgā, kas attālināti rūpējas par
manu drošību, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu. Paldies arī tiem, kas ir ar mani un

kaut kādā veidā man palīdzēja
un sniedza ieteikumus. Paldies
tiem, kas uzraksta. Katrs labais vārds un novēlējums ir kā
maza enerģijas deva,” uzsver
rucavnieks. Sociālajos tīklos,
kur var sekot līdzi Edgara gaitām, šobrīd viņam veltīti vairāk
nekā 100 uzmundrinājuma pilni
komentāri.
“Izbraucot mans svars 100
kilogrami un maza riepa. Velo
svars – 40 kilogrami. Pa fragmentiņiem cenšos arī šo to iemūžināt video veidā, lai beigās,
iespējams, uztaisītu skaistu filmu,” tā Edgars.w

Lūdz ziņot par bīstama
kaitēkļa savairošanos
l LINDA KILEVICA

Netālu no Tērvetes pirmo
reizi novērota zeltvēdera mūķenes masveida savairošanās.
Šīs kaitēklis ne tikai apgrauž
meža un dārza koku lapas, bet
apdraud arī cilvēku veselību.
Iedzīvotājus aicina par kaitēkļu apjomīgu vairošanos ziņot
Valsts meža dienestam (VMD),
stāsta dienesta Meža un vides
aizsardzības daļas vecākais
eksperts Oskars Zaļkalns.
Latvija ir zeltvēdera mūķenes
(Euproctis chrysorrhoea) dabiskais izplatības areāls. Šī suga ir
mūsu faunas sastāvdaļa. “Iespējams, kaut kur Dienvidkurzemē
kāds eksemplārs ir. Neviens jau
to nemeklē, nepēta katru kociņu un katru kāpuru,” norāda
O. Zaļkalns. Taču līdz šim tie

nekad nebija savairojusies masveidā, kā tagad noticis Zemgalē
pie pašas mājas, tāpēc arī cilvēki
meklējuši palīdzību.
Iedzīvotājiem būtu jāziņo par
zeltvēdera mūķenes savairošanos
tikai tad, ja tiešām lapas noēstas puskokam, uzsver eksperts.
“20–30 kāpuri, kas noēd zariņu,
neko ļaunu nevar nodarīt. Koks no
snaudpumpuriem izdzīs jaunas
lapas,” viņš skaidro. Tā kā cilvēki pašlaik zvana un raksta par
visiem novērotajiem kaitēkļiem,
O. Zaļkans uzsver, ka zeltvēdera
mūķenes kāpurs ir matains un
astes galā tam ir divas oranžas
vai dzeltenas pumpiņas. Novērojumus ir svarīgi zināt, lai aptvertu
šī kaitēkļa izplatību un savairošanos. “Ja tas savairotos, varētu
nodarīt kaitējumu saimniecībām,”
viņš saka.

Kaitēklis ne tikai apgrauž
daudzu lapu koku lapas, bet apdraud arī cilvēku veselību. Tauriņa kāpuru kutikulu sedz kupls
apmatojums. Kāpuri matiņus
izmanto savai aizsardzībai, tos
nometot. Šie matiņi ir ļoti sīki,
asi un satur toksīnu, kas izraisa ādas un acu iekaisumu, bet
cilvēkiem ar noslieci uz astmu
var izraisīt nopietnus elpošanas
traucējumus. Tauriņu matiņi nav
alerģiski. Parasti medicīniskā palīdzība ietver niezes atvieglošanu.
Lielākais risks no toksiskajiem
matiņiem ir no maija sākuma
līdz jūlija beigām. Par kaitēkļa
likvidēšanu ar augu aizsardzības
līdzekļiem jāinteresējas Valsts
augu aizsardzības dienestā. Lai
to neizplatītu, nevajag atstāt automobiļus zem kokiem, kur savairojušies šie kāpuri.w

Vairāku līmeņu informācija
vietējai sabiedrībai
Trīs līmeņi – Liepāja, reģions, Latvija un pasaule. Šīs
informatīvās dimensijas no
jūnija Mediju atbalsta fonda
par valsts budžeta līdzekļiem
līdzfinansētajā projektā “Latvijas pulss Dienvidkurzemē”
saviem lasītājiem piedāvās
laikraksts “Kurzemes Vārds”.
Līdz novembrim publicēsim ziņas par Liepājas pilsētā notiekošo, svarīgāko dažādās jomās,
informāciju par pārmaiņām un
notiekošo jaunajā Dienvidkurzemes novadā, kā arī sniegsim

ieskatu svarīgākajās nacionālajās un ārpolitikas norisēs.
Paredzēts vairāku mēnešu
garumā katrā no laikraksta
numuriem sagatavot 1–2 lappuses ar kādu no trim rakstu
cikliem. Runājot par aktuāliem
un sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem vietējā, reģionālā un
nacionālā līmenī, skarsim ārpolitikas problēmas, lai lasītāji ir
informēti par svarīgiem globāliem notikumiem. Publikācijas
bez maksas būs pieejamas arī
mūsu mājaslapā, tāpat tās iz-

lases veidā publicēsim portālā
liepajniekiem.lv. “Esam jau līdz
šim pierādījuši, ka tieši aktuālie
ziņu materiāli ir viens no drukātās preses stūrakmeņiem, kas
reģionu iedzīvotājiem liek ticēt
reģionālo laikrakstu spēkam un
ietekmei, tāpēc ar šādu projektu
ceram nostiprināt sabiedrības
izpratni par aktuāliem notikumiem, piedāvājot ieskatu dažāda mēroga notikumos,” norāda
izdevniecība “Kurzemes Vārds”
projekta mērķu un uzdevumu
kopsavilkumā.w

Rucavnieka Edgara Trankaļa fiziskās izturības ceļojums
ar velosipēdu, pēc viņa plāna, noslēgsies jūlija vidū Itālijas
galvaspilsētā Romā.
FOTO NO PERSONISKĀ ARHĪVA

LIKSTAS
PAZŪD PIESLĒGTS VELOSIPĒDS

Liepājā 4. jūnijā ap pulksten 17 konstatēts, ka no mājas
kāpņutelpas Alejas ielā nozagts velosipēds, kas bijis pieslēgts.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess.

AUTOMAŠĪNU SADURSMĒ CIETUŠI DIVI CILVĒKI
Aizvadītās nedēļas nogalē Grobiņā, Rīgas ielā, notikusi divu
automašīnu sadursme, kurā cietuši cilvēki. 5. jūnijā pulksten
00.40 Valsts policijā (VP) saņemta informācija, ka uz autoceļa
Liepāja–Rīga automašīna “Mazda” iebraukusi pretējā joslā, kur
notikusi sadursme ar pretim braucošo transportlīdzekli “Opel”,
pavēstīja VP pārstāve Daiga Valdmane.
Negadījumā cietusi “Opel” vadītāja un nepilngadīgs
pasažieris, kuri nogādāti medicīnas iestādē.

BRĪVDIENĀS DZĒRUŠI UN BRAUKUŠI

Liepājā, Jaunajā ostmalā, 5. jūnijā pulksten 3.40 apturēta
automašīna “BMW”, kuras vadītājs – 2000. gadā dzimis jaunietis
– pie stūres bija sēdies 1,9 promiļu reibumā.
Tajā pašā naktī pulksten 2.50 Vaiņodes pagastā 1978. gadā
dzimis vīrietis vadījis automašīnu “Opel” pa vietējās nozīmes
ceļu, būdams 0,66 promiļu reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa
vadīšanas tiesībām. Šajā gadījumā sākts kriminālprocess.
Priekules novada Bunkas pagastā 5. jūnijā uz vietējās nozīmes
ceļa pieķerts 1975. gadā dzimis vīrietis, kurš 1,38 promiļu
reibumā braucis ar velosipēdu. Tajā pašā dienā ap pulksten 16.40
Priekulē, Ķieģeļu ielā, reibumā velosipēdu vadījis 1961. gadā
dzimis vīrietis. Viņa izelpā konstatētas 0,52 promiles.
Vaiņodē, Vienības ielā, 5. jūnijā ap pulksten 18.40 vīrietis
(1972) minis pedāļus 0,89 promiļu reibumā.
Nīcā, Dārza ielā, tās pašas dienas vakarā ap pulksten 21.25
kāds 1980. gadā dzimis vīrietis vadījis automašīnu ”VW Golf”
bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī 2,23 promiļu
reibumā. Sākts kriminālprocess.
Liepājā, Dzirnavu ielā, 6. jūnijā pulksten 2.15 vīrietis (1983)
2,32 promiļu reibumā un bez autovadītāja apliecības vadījis
automašīnu “Audi”. Arī šajā gadījumā sākts kriminālprocess.
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