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VIZINĀS 2,13 PROMIĻU REIBUMĀ
1. jūnija naktī ap pulksten 2.20 Liepājā, Kuršu ielā, 1983. 

gadā dzimis vīrietis vadījis automašīnu “Renault”, būdams 2,13 
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Pirmdien, pašvaldību vē-
lēšanu pirmajā iepriekšbal-
sošanas dienā, Liepājā no-
balsojuši 589 jeb 1,27% no 
kopējā balsstiesīgo skaita, 
bet Dienvidkurzemē 356 jeb 
1,29% vēlētāju, vēsta Centrā-
lā vēlēšanu komisija (CVK).  

Liepājā visvairāk cilvēku 
balsojuši abos iecirkņos Liepā-
jas Latviešu biedrības namā (59 
un 45), Liedaga vidusskolā (46 
un 18), kā arī Valsts 1. ģimnā-
zijā (45). 

Dienvidkurzemē visaktīvāk 
balsojuši Grobiņas pilsētas spor-

ta centrā – 100, Nīcas novada 
domē – 35 un Priekules kultūras 
namā – 34. 

Kopumā Latvijā pirmajā 
dienā savu izvēli pie vēlēšanu 
urnām izdarījuši 15 483 cilvēki 
jeb 1,65% no kopējā balsstiesīgo 
skaita. 

Pašvaldību vēlēšanu diena ir 
sestdiena, 5. jūnijs, taču vēlētāji 
var izmantot atlikušās divas ie-
priekšējās balsošanas dienas, jo 
vēlēšanu iecirkņi būs atvērti arī 
ceturtdien, 3. jūnijā, no pulksten 
9 līdz 16, un piektdien, 4. jūnijā, 
no pulksten 13 līdz 20.w

Liepājā nobalsojuši 1,27%, 
Dienvidkurzemē 1,29% vēlētāju

No otrdienas, 1. jūnija, 
atsācis darbu Pensionāru 
dienas centrs Klaipēdas ielā 
96A, taču pašlaik uz nodar-
bībām aicina tikai pret Co-
vid-19 potētos.

Šonedēļ darbu atsāks tikai 
vingrošanas un galda spēļu pul-
ciņi, un uz to nodarbībām senio-

riem iepriekš jāpiesakās pa tele-
fonu 28321447, informē Sociālā 
dienesta pārstāve Gunta Jākob-
sone. Pensionāru dienas centra 
pakalpojumi pieejami tikai tiem 
pensionāriem, kuriem ir pagāju-
šas jau divas nedēļas pēc pilna 
vakcīnu kursa saņemšanas pret 
kovidu vai arī ir pagājušas trīs 

nedēļas pēc pirmās “AstraZene-
ca” pretkovida potes. Pensionāru 
dienas centra administrators va-
rēs pieprasīt cilvēkiem, kas vēlas 
saņemt pakalpojumu, uzrādīt 
apliecinājumu par potēšanu. Ja 
nebūs ievērots šis nosacījums, 
administratoram ir tiesības pa-
kalpojumu atteikt.w

Pensionāru dienas centrs uzņems potētos

Sākusies pieteikšanās 
pieaugušo mācībām digitālo 
prasmju izglītības program-
mās. Līdz 30. jūnijam ikviens 
strādājošais vecumā no 25 ga-
diem var izvēlēties kādu no 
412 izglītības programmām, 
kas aptver gan digitālās pa-
matprasmes, gan padziļinātu 
augstākā zināšanu līmeņa di-
gitālo prasmju apguvi.

Izstrādājot jaunas program-
mas Eiropas Savienības fondu 
pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu profesionā-
lās kompetences pilnveide”, kuru 
īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA), vērā tika ņemti 
gan esošie darba tirgus izaicinā-
jumi, gan pandēmijas radītais 
iespaids uz digitālo prasmju piln-
veides nepieciešamību attālinātā 
darba veikšanai, informē VIAA 
pārstāve Alise Bērziņa.

Mācību grupu komplektēša-

na notiks augustā un septembrī. 
Programmas piedāvā 47 izglītības 
iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās 
vietnē macibas pieaugusajiem.lv.

Lielāko daļu mācību izmaksu 
sedz ES fondi un valsts. Profesio-
nālās tālākizglītības programmās 
strādājošā līdzmaksājums ir 5%, 
savukārt profesionālās pilnveides 
izglītības programmās līdzmak-
sājums ir 10%. Maznodrošināta-
jiem un trūcīgajiem mācības ir 
bez maksas. Mācības notiks tikai 
attālināti, tāpēc, izvēloties izglī-
tības programmu, rūpīgi jāiepa-
zīstas ar tās saturu un jāpievērš 
uzmanība materiāltehniskajam 
nodrošinājumam (tehnoloģiskie 
rīki, ierīces un programmatūra), 
kas būs nepieciešams tās apguvei.

Kopš projekta uzsākšanas 
2017. gadā mācības kopumā uz-
sākuši vairāk nekā 48 tūkstoši 
strādājošo, no kuriem 38% izvē-
lējušies apgūt digitālās prasmes.w

Strādājošie var papildināt 
digitālās prasmes

Atgādina par sirdsapziņu un izmisumu

“Ilgi esam gaidījuši iespē-
jas,” viņa piebilst. Ceļojošo iz-
stādi “Viņi un sirdsapziņa” LLBN 
rīko sadarbībā ar dzejnieka 
Ojāra Vācieša muzeju. Tā vel-
tīta M. Čaklā 80 gadu jubilejai 
un atklāj dzejnieka radošās un 
biogrāfiskās saites ar O. Vācieti.  
Izstādes autore Dace Micāne-
Zālīte uzsver, ka M. Čaklais ir 
Liepājas skartais – viņa darbī-
bas posms šeit bijis ļoti spēcīgs. 
Tādēļ svarīgi bijis, ka izstāde 
no viņa dzimtās pilsētas Sal-
dus tālāk nonāk Liepājā, turklāt 
laikā, kad atzīmējam I. Kalniņa 
80. jubileju. Par komponista un 
dzejnieka kopdarbību joprojām 
atgādina vairākas labi zināmas 
un populāras dziesmas. Izstādes 
tapšanu iedvesmojusi režisora 
Rolanda Kalniņa filma “Elpojiet 
dziļi!” jeb “Četri balti krekli”, kurā 
skan septiņas I. Kalniņa kom-
ponētās dziesmas ar M. Čaklā 
tekstu, tostarp ar vārdiem “…
dziesma nav par krekliem, bet 
ir par sirdsapziņām”. Tā ir tik-

pat aktuāla un tautā iemīļota, 
ar pastiprinātu nozīmi arī šajā 
laikā, kad jāpiesauc sirdsapziņa 
solījumu došanā un pildīšanā, 
norāda izstādes rīkotāji. “Mums 
ir brīva un neatkarīga Latvija 
ar dažādām jaunām iespējām 
un pieejām rīkot izstādes, taču 
šī ir ar pierādījumiem par divu 
izcilu mākslinieku savstarpējām 
attiecībām radošajā darbībā,” 
paskaidro organizatore. Viņa 
meklējusi liecības M. Čaklā attie-
cībām ar Liepāju, jo ne jau tikai 
Liepājas himnai ir dzejnieka vār-
di, liepājnieki viņu atbalstījuši 
visā radošajā darbībā. “Čaklajam 
Liepāja bija arī mājas,” piezīmē 
D. Micāne-Zālīte. “Dzejnieka at-
stātais mantojums ir gigantisks, 
mēs esam izcēluši vienu zelta 
stīgu.”

Izstādē skatāmi lielformāta 
fotoportreti, dzejoļi, dzejnieka 
sarakstītās grāmatas, ko izstā-
des papildināšanai sagādājis 
LLBN no Liepājas Centrālās zi-
nātniskās bibliotēkas krājuma. 

Savukārt LLBN sadarbībā ar 
Zviedrijas vēstniecību sarīkotā 

D. Holmerta fotoizstāde atgādina 
par padomju režīma deportāci-
jām pirms 75 gadiem. Galerijā 
skatāma fotohronika par bēg-
ļiem no Latvijas, kuri, piedzīvo-
dami kara šausmas savā zemē, 
izmisuma dzīti, kāpa primitīvās 
zvejnieku laivās un devās tum-
šajos Baltijas jūras ūdeņos ar 
cerību nonākt Zviedrijas salā 
Gotlandē. Daļa bija arī no Liepā-
jas un apkaimes. Diemžēl ne visi 
nonāca galamērķī, jo ceļā viņus 
iznīcināja gan vācu, gan krievu 
izliktās mīnas, šāvienus raidīja 
abu armiju karakuģi, daudzu 
dzīvības paņēma jūra. Fotogrāfa 
mazdēls Hanss Holmerts norāda: 
“Kad mūsu vecaistēvs Gotlandē 
četrdesmitajos gados uzņēma 
šīs fotogrāfijas, viņš nespēja ie-
domāties, kādu kultūrvēsturisku 
mantojumu tajā brīdī rada.” Liel-
formāta fotogrāfiju izstāde ir do-
kumentācija ne tikai par latvie-
šu izmisīgajiem centieniem tikt 
brīvībā no vācu un draudošās 
padomju okupācijas, bet arī par 
zviedru iedzīvotāju iesaistīšanos 
bēgļu sagaidīšanā un aprūpē.w

l LIENE ANDERSONE

No 1. jūnija sākusi dar-
boties tīmekļvietne covid-
19sertifikats.lv, kur saņemt 
digitālu apliecinājumu tam, 
ka persona ir vakcinējusies 
pret Covid-19, veikusi Co-
vid-19 analīzes vai izslimo-
jusi Covid-19, vēsta Nacionā-
lais veselības dienests (NVD). 
Sertifikāts būs jāuzrāda, do-
doties uz ārzemēm vai ap-
meklējot kultūras, sporta un 
izklaides pasākumus tepat, 
Latvijā. Savukārt no jūnija 
vidus sertifikātu skenēšanai 
ieviesīs īpaši izstrādātu mo-
bilo lietotni Covid-19Verify.

Lai apskatītu savus sertifikā-
tus jeb apstiprinātu kādu no trim 
iepriekšminētajiem statusiem, 
iedzīvotājam ir nepieciešama in-
ternetbanka vai elektroniskais 
paraksts, vai kāds cits drošas 
autorizēšanās rīks.

Tad jāatver vietne covid-
19sertifikats.lv un jānospiež uz 
izvēles pogas “Apskatīt manus 

sertifikātus”. Pēc autentificē-
šanās jeb pierakstīšanās šajā 
portālā var pieprasīt savus ser-
tifikātus izdrukāšanai vai sagla-
bāšanai datorā, viedtelefonā vai 
citā viedierīcē.

Katrs sertifikāts satur unikā-
lu QR kodu jeb digitālu simbolu 
virkni. Noskenējot QR kodu ar 
viedtālruņa QR koda nolasīšanas 
lietotni, iespējams noskaidrot, 
vai konkrētais sertifikāts ir vai 
nav derīgs, un pārliecināties, vai 
sertifikāts ir autentisks. QR kodu 
var noskenēt no sertifikāta digi-
tālās versijas, uzrādot to vied-
tālrunī vai izdrukā uz papīra. 
Tikai jāņem vērā, ka, sertifikātu 
uzrādot viedierīcē, jābūt pieslēg-
tam internetam. “Tie iedzīvotāji, 
kuriem nav internetbankas un 
viedierīces, sākot ar 15. jūniju, 
sertifikātu varēs saņemt dru-
kātā veidā Valsts un pašvaldību 
vienotajos klientu apkalpošanas 
centros,” “Kurzemes Vārdam” 
norāda Nacionālā veselības 
dienesta Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja Evija Štālberga. 

Šādi centri Liepājas apkaimē ir 
Aizputes, Nīcas, Grobiņas, Pā-
vilostas, Vaiņodes, Priekules un 
Rucavas novadā, nav – Liepājā 
un Durbes novadā. 

Sertifikāts būs apliecinājums 
pakalpojuma saņemšanai, iestā-
des vai pasākuma apmeklēšanai, 
ja rodas tāda nepieciešamība vai 
valstī tiek noteikti atvieglojumi 
personām, kuras ir vakcinētas 
pret Covid-19. 

Vakcinācijas sertifikāts tiks 
atzīts par derīgu tikai tādā ga-
dījumā, ja pēc “Jannsen” 1. potes 
vai “Comirnaty”, “Moderna” abu 
pošu saņemšanas ir pagājušas 
vismaz 14 dienas, savukārt 
“AstraZeneca”/”Vaxzevria” ga-
dījumā no 22. līdz 90. dienai pēc 
1. potes saņemšanas vai uzreiz 
pēc 2. potes saņemšanas.

Pārslimošanas sertifikāts 
tiks atzīts par derīgu tikai ga-
dījumā, ja pēc pozitīva testa 
rezultāta ir pagājušas vismaz 
11 dienas. Šādā gadījumā ser-
tifikāta derīguma termiņš ir 
180 dienas.w

Var saņemt Covid-19 sertifikātus

Covid-19 diennakts kopsavilkums
No jauna saslimuši

Miruši 3
 SASLIMUŠO SKAITS

Liepājā:

Grobiņas novadā:

Aizputes novadā:

Durbes novadā:

+11
+1
+1
+1

319
Pozitīvo gadījumu 
īpatsvars 
pret testētajiem

2,2%

Pacientu skaits 
Liepājas Reģionālajā 

slimnīcā.

20 (+1)

+
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