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STŪRĒ DZĒRUMĀ UN BEZ TIESĪBĀM 
15. jūnija pēcpusdienā Rucavas novadā 1972. gadā dzimis 

vīrietis vadījis automašīnu “Toyota” 1,51 promiles alkohola 
reibumā un bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām. Uzsākts 
kriminālprocess.

TADAIĶU PAGASTĀ NODEGUSI MĀJA
15. jūnija vakarā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

(VUGD) saņēmis izsaukumu uz Durbes novada Tadaiķu pagastu, 
kur ar atklātu liesmu degusi vienstāva dzīvojamā māja 172 
kvadrātmetru platībā un garāža. Notikuma vietā strādājuši 11 
VUGD ugunsdzēsēji, izmantojot piecas autocisternas, kā arī pieci 
Grobiņas un divi Durbes pašvaldības ugunsdzēsības formējuma 
ugunsdzēsēji. Nedaudz vairāk kā trīs stundu laikā ugunsgrēku 
izdevies likvidēt. Cietušu cilvēku nav, informēja VUGD pārstāve 
Anete Strazdiņa.

ĶER ĀTRBRAUCĒJUS
Valsts policijas darbinieki mūspusē pieķēruši vairākus 

ātrumpārkāpējus. 13. jūnijā Durbes novada Tadaiķu pagastā 
remontējamā ceļa posmā, kur uzstādītas pagaidu ceļa zīmes 
“Maksimālā ātruma ierobežojums”, policisti fiksējuši automašīnu 
“Volkswagen”, kuras vadītājs vietā, kur atļauts pārvietoties ar 
50 kilometriem stundā (km/h), traucās ar ātrumu 120 km/h. 
Tajā pašā dienā turpat apturēti arī “BMW” un “Audi” spēkrati, 
kuru vadītāji attiecīgi braukuši ar 110 un 111 km/h. 11. jūnijā 
Grobiņas novada Medzes pagastā ceļa zīmes “Maksimālā ātruma 
ierobežojums” un “Uzbērta grants vai šķembas” darbības zonā 
policisti apturējuši automašīnu “Volkswagen”, kuras vadītāja 
atļauto 50 km/h vietā braukusi ar ātrumu 106 km/h.
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Liepājā informācijas cen-
tri, kuros izsniegs Covid-19 
sertifikātus papīra formā, 
atradīsies Liepājas domes 
Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Rožu ielā 6, pašvaldī-
bas iestāžu ēkā Peldu ielā 5 
un Liepājas Sociālajā dienestā 
E. Veidenbauma ielā 3, “Kur-
zemes Vārds” noskaidroja 
pašvaldībā. Taču sertifikātu 

izsniegšana Liepājā varētu 
sākties ap jūlija sākumu.

Liepājas iedzīvotāji, kuriem 
nepieciešams sertifikāts drukātā 
formā, aicināti nesteigties ar do-
šanos uz informācijas centriem, jo 
vispirms darbinieki tiks apmācīti, 
kā veicams Covid-19 sertifikāta 
pieteikšanas un izsniegšanas 
process. “Uzreiz darbinieki tam 
nav gatavi, tāpat jāsakārto šī pa-

kalpojuma juridiskā puse, lai to 
varētu uzsākt un piedāvāt iedzī-
votājiem,” skaidro Liepājas domes 
Sabiedrisko attiecību un mārke-
tinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.  
Kad iedzīvotājiem šis pakal-
pojums būs pieejams un kāda 
kārtība sertifikāta saņemšanai 
informācijas centros būs jāievēro, 
piemēram, iepriekšēja pieteikša-
nās, – par to informēsim.w

Liepājā Covid-19 dokumentus izsniegs trijās vietās

Pēc trīs dienu meklēšanas 
Aizputes novada Kalvenes 
pagastā bezvēsts pazudušā 
Ērika Valdmaņa mirstīgās at-
liekas izceltas no Tīdu ezera. 

16. jūnijā īsi pēc pulksten 8 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) saņēmis 
izsaukumu uz Tīdu ezeru. Tur 
no ūdenstilpes ugunsdzēsēji 
glābēji no apmēram trīs met-
ru dziļuma izcēluši bojā gājušu 
cilvēku un nodevuši Valsts po-
licijas darbiniekiem, informēja 
VUGD pārstāve Anete Strazdiņa. 
Tuvinieki laikrakstam apstipri-
nāja, ka no ūdens izceltais vī-

rietis ir Ēriks Valdmanis. “Līķis 
atrasts bez vardarbīgas nāves 
pazīmēm. Mirstīgās atliekas no-
dotas apbedīšanas birojam, un 
ar Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta izrakstu tiks 
noteikts vīrieša nāves iemesls,” 
teica Valsts policijas pārstāve 
Madara Šeršņova. 

Pēc “Kurzemes Vārda” rīcībā 
esošās informācijas, bojā gājušo 
ūdens dzelmē uzgājis kāds mak-
šķernieks. Ē. Valdmanis atrasts 
netālu no vietas, kur viņš kopā 
ar brāli un draudzenēm atpūtās. 
Ēriks pazuda bez vēsts 13. jūnija 
naktī.w

Ēriku Valdmani atrod 
noslīkušu Tīdu ezerā

Satiekas ar atļautiem un nejaušiem skatītājiem
Cīravā dzīvojošā, bet visā 

Latvijā zināmā horeogrāfe, 
dejotāja Kristīne Brīniņa ar 
iestudēto laikmetīgās dejas 
pirmizrādi “Drupas” Pasta ie-
las automašīnu stāvlaukumā 
sarīkoja pirmo publisko kul-
tūras pasākumu Liepājā pēc 
pandēmijas ierobežojumu 
mīkstināšanas un ar jaunie-
viesto noteikumu – apmek-
lētājiem uzrādīt Covid-19 
sertifikātu. Aptaujātie izrā-
des apmeklētāji pauda, ka 
priecājas ieraudzīt vienko-
pus kultūras baudītājus, kā 
arī ieradušies pārbaudīt, vai 
un kā darbojas sertifikāts.

Publiska pirmizrāde
“Drupas” ir skaniska, ritmiska 

un fiziska izrāde, kuras kustību 

partitūru veido dejotājas sadarbī-
ba ar 500 ķieģeļiem, apspēlējot cil-
vēka un vides dažādās attiecības.  
“Sajūta ir satraucoša. Mēs jau ar 
draugiem spriedām, kā tas būs 
– pēc pandēmijas atkal satikt cil-
vēkus. Nav tā, kā bija agrāk, ir 
citādāk, bet jūtos kā mājās, atkal 
satiekot savu skatītāju, veidojot 
domapmaiņu ar cilvēkiem. Šī ir 
publiskā pirmizrāde, un par to 
ļoti priecājos,” pauž K. Brīniņa. 
“Šis ir brīdis, kad novērtējam to, 
kas mums ir, to, ka mums atkal ir 
šī iespēja satikties,” saka izrādes 
autore. 

Patrīcija Ciemese
 (pa labi) pārbauda 

pasākuma apmeklētājas 
Ilzes Mores Covid-19 

sertifikātu.
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No 21. jūnija Liepājā, tirdz-
niecības centrā “XL Sala”, no 
pulksten 10 līdz 20 iedzīvotāji 
varēs saņemt vakcīnu pret Co-
vid-19, informē Nacionālā ve-
selības dienesta Vakcinācijas 
projekta nodaļas pārstāve Inga 
Vasiļjeva. Vakcināciju veiks 
Veselības centru apvienības 
mediķu komanda. Pieteikties 
vakcīnai var vietnē manavakcina.
lv un pa tālruni 8989. “Vakcinēties 

lielveikalā varēs arī bez iepriek-
šējas reģistrēšanās jeb ievērojot 
dzīvās rindas principu,” piebilst I. 
Vasiļjeva. Lielveikali pandēmijas 
laikā cietuši lielus zaudējumus, 
taču tie piekrituši nepieciešamās 
telpas piešķirt bez maksas. Sa-
ņemot piedāvājumu iesaistīties 
vakcinācijas procesā, tirdzniecības 
centri tam uzreiz piekrituši, pama-
tojot lēmumu ar sociālo atbildību 
un vēlmi veicināt iedzīvotāju vak-

cināciju, lai tādējādi sagatavotos 
rudenim.Savukārt Veselības mi-
nistrija (VM) plānojusi izveidot 
Latvijā 25 jaunus vakcinācijas 
punktus, divus no tiem – Liepājā. 
VM uzskata, ka iedzīvotāju potēša-
na jāveic pilsētu un novadu tirgos, 
dažādos publiskos pasākumos, 
koncertos, gadatirgos, organizējot 
izbraukuma vakcināciju pārvieto-
jamās teltīs, kā arī citās publiskās 
ēkās un telpās, ziņo LETA.w

“XL Salā” vakcinēs pret koronavīrusu

Jautājums tā arī palika retorisks
Sarunās piedalījās arī me-

tāllūžņu pārstrādes uzņēmuma 
“Tolmets” līdzīpašnieks Jurijs Ho-
mutovs. Lai gan sarunas bijušas 
ilgas, liepājnieki nav guvuši pār-
liecību, ka metalurģijas ražotne 
var iekļauties plānotajā zaļajā 
industriālajā parkā. 

U. Sesks pēc tikšanās pauž, 
ka pagaidām vēl negribot izteikt 
kaut kādus pārsteidzīgus secinā-
jumus. “Investori ieskicēja savu 
vīziju par to, kā viņi gatavojas 
Liepājā atjaunot ražošanu, bet 
no savas puses mēs skaidri no-
rādījām uz bažām, kas satrauc 
liepājniekus, proti, ka ražošanai ir 
jābūt mūsdienīgai un ekoloģiskai. 
Tikko veiktajā liepājnieku aptaujā 
74 procenti no vairāk nekā 2000 

aptaujātajiem liepājniekiem uz-
skata, ka jāveido atvērta publiska 
teritorija ar visu infrastruktūru 
– veloceliņiem, ielām, zaļajām 
zonām – un vairākiem nelieliem 
uzņēmumiem, nevis vienu lie-
lu “Metalurgu”. Divas reizes jau 
rūpnīca ir bankrotējusi, cilvēki ir 
tikuši maldināti, pieņemot darbā 
un pēc tam atkal atlaižot. Turklāt 
noslēguma stadijā ir jaunais te-
ritoriālais plānojums, kas paredz 
industriālā parka izveidi. To visu 
izstāstījām un parādījām turku 
investoriem tikšanās laikā,” teic 
U. Sesks, piebilstot, ka, ja patie-
šām esošo tēraudkausēšanu, ie-
guldot vērienīgas investīcijas, var 
modernizēt un aprīkot ar tādiem 
filtriem, kas nerada nekādus iz-
mešus, kur ir tīra ražošana, tad 

šāda ražotne var iekļauties za-
ļajā industriālajā parkā. “Bet vai 
varēs? Šis jautājums pēc mūsu 
tikšanās tā arī palika retorisks,” 
norāda SEZ valdes priekšsēdētājs. 

Turcijas investori jau esot 
veikuši līguma maksājumus par 
elektrotēraudkausēšanas kom-
pleksa kustamo un nekustamo 
mantu, taču Liepājas SEZ vēl var 
izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz kompleksa ēkām un zemi. SEZ 
pārvalde jau iepriekš ir atpirkusi 
daļu no “Metalurga” teritorijas 
ar mērķi tur attīstīt modernu 
industriālo parku. Lēmums par 
pirmpirkuma tiesību izmanto-
šanu jāpieņem līdz 10. jūlijam. 
Par šo jautājumu sestdien plānots 
lemt Liepājas domes sēdē, uzzi-
nāja “Kurzemes Vārds”.w


