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BĒRNUS “PIESKATA” PIEDZĒRIES TĒVS 
Liepājas Pašvaldības policijā 18. jūlijā ap pulksten 13 saņemta 

informācija, ka kāpu zonā pie O. Kalpaka ielas guļot kāds vīrietis, 
kuram blakus ir divi bērni. Policisti, ierodoties minētajā vietā, 
ieraudzījuši, ka zālē ar atvērtu alus pudeli sēž 1993. gadā dzimis 
vīrietis, bet līdzās ir abi viņa bērni, dzimuši 2012. un 2013. gadā. 

Noskaidrots, ka tēvs ir apmēram četru promiļu reibumā, vēsta 
Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš. 

Pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par 
bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot 
spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem 
bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi 
persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību. 

“Bērnu tiesību aizsardzības likums” paredz, ka par šādu 
pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 42 
naudas soda vienībām. Bērni nodoti mātei.

JAUNIEŠI DEMOLĒ AMFITEĀTRI 
Liepājā 17. jūlija naktī ap pulksten 3.50 policija, veicot 

pilsētas uzraudzību videonovērošanas centrā, pamanījusi, ka 
Vecajā ostmalā divi jaunieši nolauž ceļa zīmi, demolē terasi 
(amfiteātri) un lauž zem tās esošās durvis. 

Kad ieradusies Pašvaldības policija, abi jaunieši jau bija 
aizgājuši. Apsekojot tuvāko apkārtni, aprakstam atbilstošās 
personas pamanītas Celtnieku ielā. Pamanot Pašvaldības policijas 
transportlīdzekli, jaunieši metušies bēgt, taču vienu no viņiem 
izdevies notvert. Jaunietis skaidrojis, ka no policijas bēdzis, jo esot 
lietojis alkoholu. 2005. gadā dzimušais jaunietis nodots Valsts 
policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai.

DZER UN BRAUC GAN LIEPĀJĀ,  
GAN DIENVIDKURZEMĒ 

Aizvadītajās brīvdienās gan Liepājā, gan Dienvidkurzemes 
novadā aizturēti braucēji, kuri vadījuši dažādus 
transportlīdzekļus, būdami alkohola reibumā. 

Liepājā 17. jūlija naktī pulksten 3 Valsts policijā (VP) saņemta 
informācija, ka Tosmarē ar motociklu brauc kāds vīrietis, kurš, 
iespējams, ir alkohola reibumā. Pēc desmit minūtēm motociklists 
apturēts Ģenerāļa Baloža ielā, pastāsta VP pārstāve Madara 
Šeršņova. Konstatēts, ka 2000. gadā dzimušais vīrietis motociklu 
vadīja 0,77 promiļu reibumā un bez vadītāja apliecības. Sākts 
kriminālprocess. 

17. jūlijā pulksten 23 Grobiņas pagastā kāds 1963. gadā 
dzimis vīrietis vadījis automašīnu “Volkswagen” 1,45 promiļu 
reibumā, par ko sākts administratīvā pārkāpuma process.

18. jūlija naktī pulksten 2.20 Liepājā pa Bāriņu ielu ar 
velosipēdu pārvietojies 1976. gadā dzimis vīrietis 0,85 promiļu 
reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Tās pašas 
dienas vakarā pulksten 20.20 Nīcas pagastā kāds 1965. gadā 
dzimis vīrietis vadījis automašīnu “Nissan”, būdams 2,23 promiļu 
reibumā. Viņam nav bijusi arī transportlīdzekļa vadītāja apliecība, 
līdz ar to sākt kriminālprocess. 

18. jūlijā pulksten 20.35 Nīcas pagastā apturēts vēl viens 
iereibis braucējs – 1965. gadā dzimis vīrietis, kurš 2,35 promiļu 
reibumā vadījis velosipēdu. Sākts administratīvā pārkāpuma 
process.

Savukārt pulksten 21.20 VP saņemta informācija, ka Nīcas 
pagastā, iespējams, alkohola reibumā tiek vadīta automašīna 
“Chrysler”. Pēc 15 minūtēm policija transportlīdzekli apturējusi, 
secinot, ka automašīnas vadītāja, 1989. gadā dzimusi sieviete, pie 
stūres sēdusies 0,61 promiles reibumā. Arī šajā gadījumā sākts 
administratīvā pārkāpuma process.

Liepājas Pašvaldības policijas darbinieki svētdien, 18. jūlijā, 
ap pulksten 22.25 patrulējot O. Kalpaka ielā, ievērojuši vīrieti, 
kurš nepārliecinoši pārvietojies ar velosipēdu, traucējot satiksmi, 
kā arī apdraudot savu veselību un dzīvību. Ņemot vērā aizdomas, 
ka viņš varētu būt alkohola reibumā, velosipēdists apturēts. 
Policistiem vīrietis centies iestāstīt, ka viņš velosipēdu vadījis 
normāli un automašīnām uz viņu esot jāgaida. Velosipēdists 
arī apliecinājis, ka lietojis alkoholu un atzinis savu pārkāpumu. 
1986. gadā dzimušais velosipēdists nodots VP darbiniekiem lietas 
apstākļu tālākai noskaidrošanai. Konstatēts, ka pedāļus viņš minis 
2, 64 promiļu reibumā, informē VP.

NO KĀPŅU TELPAS PAZŪD VELOSIPĒDS 
17. jūlijā VP saņemta informācija, ka Liepājā, Zāļu ielā, no 

nama kāpņutelpas nozagts pelēkas krāsas velosipēds ar bērnu 
velokrēsliņu. 

TRAUMAS GŪST AUTOBUSA PASAŽIERE 
Liepājā, līdzās “Swedbank” ēkai, pirmdien noticis negadījums, 

kurā cietusi autobusa pasažiere. Valsts policijas pārstāve 
Madara Šeršņova pavēstīja, ka pulksten 12.40 policijā saņemta 
informācija, ka pa Lielo ielu braucošā satiksmes autobusā, tam 
bremzējot, kritusi pasažiere un guvusi miesas bojājumus. 

LIKSTAS

Rožu laukumā daļai rožu 
atlikuši pliki, īsi apgriezti 
kātiņi, no nesenā krāšņu-
ma ne vēsts. “Nekas nav 
noticis! Pēc pirmās ziedēša-
nas tūres apgrieztas, nomig-
lotas, samēslotas un sa-
laistītas,” saka apstādījumu 
kopēja, uzņēmuma “Tranzīts 
L” dārzniece Dzintra Vilce, 
skaidrojot, ka ir noņemtas 
un aizvāktas ar miltrasu un 
rožu rūsu slimās lapas. “Ik 
pa divām nedēļām migloju. 
Bet visas malas ir pilnas ar 
rūsu un miltrasu, ar to ļoti 
grūti karot. Kopjam rozes kā 
katru gadu. Drīz nāks jauni 
dzinumi.” 

l ROBERTS DŽERIŅŠ

Noslēgusies pieteikumu 
iesniegšana pamatstudijām 
Latvijas augstskolās. Lie-
pājas Universitāte (LiepU) 
kļuvusi par sesto populārāko 
studēt gribētāju izvēli Latvi-
jā. Lielāko piekrišanu baudī-
jusi Pedagoģijas un sociālā 
darba fakultāte, bet divas 
populārākās programmas 
“Dizains” un “Informācijas 
tehnoloģijas” ir arī visā val-
stī pieprasītāko studiju topā.

LiepU iestāties šogad kāro 
806 interesenti, redzams portālā 
latvija.lv apkopotajā oficiālajā 
statistikā. Tostarp 282 topošie 
studenti šo augstskolu norādī-
juši kā prioritāro izvēli, kas ir 
vairāk nekā pērn. LiepU galvenā 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Simona Laiveniece skaidro, ka 
līdz ar to ir lielāks konkurss uz 
budžeta vietām.

“Ir programmas, kur vēl ir 
brīvas budžeta vietas, bet ir arī 
tādas, kur uz tām ir konkurss,” 
saka S. Laiveniece.

No 26. jūlija vēl gaidāma pa-
pilduzņemšana, taču jau šobrīd 
reflektantu skaits Liepājā ir lie-
lākais pēdējo četru gadu laikā. 
LiepU spriež, ka tieši attālinā-
tās mācības varētu būt viens no 
faktoriem, kas veicinājis interesi. 
“Gatavojoties uzņemšanai, mūs 
mazliet piesardzīgus darīja attā-
lināto mācību iespējamā ietekme 
uz skolēnu motivāciju. Nebijām 
pārliecināti, ka tā būs pozitīva. 
Varbūt tomēr tieši šī pieredze 
ļāvusi cilvēkiem vairāk tiekties 

pēc klātienes studijām. Šoreiz tas 
nostrādājis pozitīvi, mainījusies 
arī cilvēku attieksme pret studi-
jām kopumā,” viņa pieļauj.

Papētot statistiku, redzams, 
ka laika posmā no 2011. līdz 
2017. gadam LiepU pieteikumu 
skaits regulāri pārsniedzis tūk-
stoti un reizēm pat pietuvojies 
diviem, bet kopējais studētgri-
bētāju skaits Latvijā tieši šogad 
ir augstākais kopš 2012./2013. 
mācību gada. Tiesa, daļa no 
kādreiz realizētajām program-
mām šobrīd vairs nepastāv vai 
ir apvienotas ar citām, bet ko-
pumā valstī krasi pieaudzis arī 
to absolventu skaits, kas izvēlas 
studijas ārzemēs. Līdzīga aina 
paveras, skatot arī citu Latvi-
jas reģionālo izglītības centru 
uzņemšanas statistiku pamat-
studiju programmās.

Visvairāk pieteikumu šogad 
saņemts Pedagoģijas un soci-
ālā darba fakultātē (315), kas 
arī piedāvā plašāko programmu 
klāstu. Pieprasītākās ir “Pirms-
skolas skolotājs”, “Logopēdija”, 
arī “Sākumskolas skolotājs”.

“Ir pieaugusi jauno skolotāju 
programmu atpazīstamība un 
pieprasījums pēc tām. Tās ir sa-
darbībā ar citām universitātēm 
izstrādātās programmas, kurās 
pagājušajā vasarā studentus 
uzņēmām pirmo reizi,” skaidro 
S. Laiveniece.

Humanitāro un mākslas zi-
nātņu fakultāte kopā saņēmusi 
225 pieteikumus, visvairāk tā-
dās programmās kā “Dizains”, 
“Jauno mediju māksla” un “Eiro-
pas valodu un kultūras studijas” 

(pilna laika bakalaura akadēmis-
kā programma). Šogad interese 
par mākslas programmām ir 
izteiktāka, dažās programmās, 
salīdzinot ar gadu iepriekš, pie-
teikumu skaits palielinājies teju 
uz pusi.

Vadības un sociālo zinātņu 
fakultātē iesniegti 170 pietei-
kumi, dominējot Kultūras un 
Tūrisma un rekreācijas vadības 
programmām, bet kopumā inte-
rese par šīm studijām, salīdzinot 
ar statistiku pērn, mazliet ma-
zinājusies.

96 pieteikumus saņēmusi 
Dabas un inženierzinātņu fakul-
tāte, kur pārējās programmas 
krietni apsteidz “Informācijas 
tehnoloģijas” pilna laika studijas.  

Lai gan lielākajā daļā ga-
dījumu reflektantu skaits pār-
sniedz budžeta vietu skaitu, 
par atsevišķām programmām 
intereses nav vispār – līdz šim 
neviens nav izteicis vēlmi apgūt 
vācu valodas skolotāja arodu, 
tāpat pieteikumi netika saņemti 
programmā “Eiropas valodu un 
kultūras studijas” specializācijā 
“angļu un vācu valodas un kul-
tūras studijas”. 

S. Laiveniece atgādina, ka 
šogad dažādu apstākļu dēļ 
visi vidusskolu absolventi ne-
kārtoja eksāmenus vienlaicīgi, 
un prognozē, ka arī papilduz-
ņemšanā varētu būt gaidāma 
lielāka aktivitāte. “Secinājumus 
varēsim izdarīt pēc tam,” viņa 
uzsver. Uzņemšana turpinās arī 
maģistrantūrā, kur tāpat liela 
daļa budžeta vietu jau ir pilnībā 
aizpildītas.w

LiepU vislielākā interese par dizaina 
un tehnoloģiju programmām

ROZES 
CIETUŠAS 
no miltrasas 
un rūsas
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