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Vasaras vakari “Mēness bārā”
Vasaras vakari Liepājas
teātrī ir sākušies, pulcējot
aktierus un publiku
“Mēness bārā”. Tas ierīkots
topošās mazās zāles pagalmā,
un iemīļotos māksliniekus
beidzot atkal satikušie skatītāji, mirdzot prieka asarām
acīs, dzied līdzi populārām
Raimonda Paula melodijām
un pat uzdejo programmas
“Laternu stundā” laikā.
Jūlijā visas biļetes jau
izpirktas uz Imanta Kalniņa
dziesmu programmu “Akāciju
palags”, tāpēc Liepājas teātra
aktieru koncerti turpināsies
arī augustā.

Katram jaundzimušajam
novadā piešķirs 500 eiro
| 1.lpp.

Vislielākais pabalsts bija
Vaiņodes novadā – 300 eiro,
tāds pats arī Nīcā, bet ar noteikumu, ka abi vecāki deklarēti
novadā, ja tikai viens – pabalsts
saruka uz pusi. Priekules novadā, ja deklarēti abi vecāki,
Aizputes, Durbes un Grobiņas
novadā par jaundzimušo izmaksāja 200 eiro. Pāvilostas
novadā, ja pašvaldībā deklarēti bija abi vecāki, par jaundzimušo pienācās 150 eiro, ja
viens – 100 eiro. Vismazākais
pabalsts līdz šim bija Rucavas
novadā – 72 eiro.
“Agrāk astoņās pašvaldībās
kopā bija 90 deputāti, tagad 19.
Tas nozīmē, ka šo līdzekļu ekonomiju varam novirzīt ilgter-

miņa ieguldījumam,” uzskata
A. Radzevičs. Tam piekrita arī
Zaļo un zemnieku savienības
deputāts Edgars Putra: “Pabalsts, lai arī vienreizējs, sākotnēji jaunajām ģimenēm ļoti
palīdz. Šis mums būs pirmais
labais darbs.”
Arī Nacionālās apvienības
deputāts Linards Tiļugs papildināja, ka šāds lēmums ir
obligāti nepieciešams, lai motivētu pārus un ģimenes. Pēc
Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Dienvidkurzemē
2018. gadā pasaulē nāca 259
bērni, 2019. gadā – 283, bet
pērn – 261 mazulis.
L. Tiļugs prognozēja, ka tuvākajā nākotnē Covid-19 radīto
apstākļu dēļ būs gaidāma demogrāfiskā bedre. “Precas jau

arī mazāk,” viņš piebilda.
Saistošajos noteikumos
“Par Dienvidkurzemes novada
pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” norādīts, ka, lai
saņemtu pabalstu, vecākam
novada teritorijā jābūt deklarētam ne mazāk kā pusgadu
pirms bērna piedzimšanas.
Tātad pabalstu var saņemt
pēc 1. jūlija dzimušo bērnu vecāki, kuri deklarēti Dienvidkurzemes novada teritorijā no
1. janvāra.
Līdzšinējo novadu sociālajos dienestos speciālisti pauž
gandarījumu par šādu lēmumu.
“Lai jaunatnei tiek! Cerēsim, ka
šis pabalsts dos pozitīvu rezultātu,” sacīja līdzšinējā Aizputes
novada Sociālā dienesta vadītāja Mairīte Alfuse.w

Izvarotāju joprojām meklē
Valsts policija (VP) turpina meklēt vīrieti, kurš
7. jūlija naktī Pāvilostas
pludmalē, nodarot miesas
bojājumus, veicis seksuāla
rakstura darbības pret sievietes gribu, laikrakstam
“Kurzemes Vārds” vakar pavēstīja VP pārstāve Krista
Andersone.
“Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai un ziņošanai, policija
pārbauda informāciju par personām, kuru pazīmes varētu
atbilst attēlā redzamajam vīrietim. Iedzīvotāji mūs informē, rakstot sociālajos tīklos,
proti, VP oficiālajās Facebook
lapās, un zvanot uz tālruni 110
Operatīvās vadības nodaļai,
kur katra saņemtā ziņa tiek re-
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ģistrēta un pārbaudīta. Paldies
iedzīvotājiem par atsaucību.
Atgādinām, ka anonimitāte ir
garantēta, un aicinām ziņot, ja
tiek manīts aprakstam līdzīgs

vīrietis,” laikrakstam piektdien
sacīja VP pārstāve Madara Šeršņova.
Meklētā vīrieša pazīmes:
aptuveni 17–22 gadus vecs,
augums 180 cm, kalsnas miesas būves, iesauļojies, uzkrītoši šauras (mazas) lūpas, šķībs
priekšējais zobs, gaiši brūnas
krāsas mati, sāni īsāki nekā
augšdaļa, sarkanas krāsas šorti
līdz celim. Iespējams, redzamas
pretošanās pēdas uz ķermeņa, piemēram, skrāpējumi uz
krūtīm, varētu būt arī koduma
pēdas uz rokām.
Ja gadījumā kāds atpazīst
attēlā redzamo vīrieti vai zina
viņa atrašanās vietu, lūgums
zvanīt Valsts policijai uz tālruņa numuru 110.w

LIKSTAS
DRAUD MEST AR BRUĢAKMENI

7. jūlija naktī agresīvi uzvedies kāds vīrietis Liepājā, Baseinā
ielā. Viņš alkohola reibumā draudēja, ka izrēķināsies ar brauktuves
remontdarbu veicējiem un iemetīs bruģakmeni traktora logā.
Vīrietim aizrādīja, ka šāda rīcība ir pretlikumīga, taču tas viņu
neatturēja – vīrietis aizgāja pie mājas, no ietves paņēma bruģakmeni
un straujā solī gāja darbinieku virzienā, taču likumsargi vīrietim
bruģakmeni atņēma un nemiera cēlāju aizturēja. Par notikušo
uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sīko huligānismu.

MOPĒDISTS SADURAS AR MEŽA DZĪVNIEKU

7. jūlija vakarā Liepājā, Jūrmalas ielā, notikusi automašīnas
“Mercedes-Benz” sadursme ar velosipēdisti. Negadījumā cieta
riteņbraucēja, kura nogādāta slimnīcā. Tajā pašā dienā Gaviezes
pagastā sievietes vadītā automašīna “Audi”, braucot pa grants
ceļu, saslīdējusi un nobraukusi no ceļa. Sieviete negadījumā
guvusi ķermeņa sasitumus.
8. jūlija rītā Grobiņas pagastā automašīna “BMW”, ko vadīja
sieviete, iebraukusi kokā. “BMW” vadītāja guvusi traumas un
nogādāta slimnīcā. Savukārt ceturtdien īsi pēc pusnakts Valsts
policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes, ka Embūtes
pagastā notikusi mopēdista sadursme ar meža dzīvnieku. Arī
mopēda vadītājs nogādāts slimnīcā, informēja Valsts policijas
pārstāve Madara Šeršņova.

ĀLĒJAS VIESNĪCĀ

6. jūlijā Liepājā kādas viesnīcas terasē noticis konflikts. Kad
policija ieradusies notikuma vietā, tur jau strādāja Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri konstatēja, ka
vīrietis guvis brūci kājā. Cietušais bijis stiprā alkohola reibumā un nav
spējis ne komunicēt, ne arī pārvietoties, tāpēc likumsargi palīdzējuši
viņam nokļūt viesnīcas numurā. Turpat arī cits viesis pie galdiņa
uzvedies agresīvi un traucējis viesnīcas darbiniekiem un citiem
apmeklētājiem, tādēļ apsardzes darbinieks pret nemiera cēlāju
pielietojis asaru gāzi. Agresīvais vīrietis aizturēts un nogādāts policijā.
Uzsākts administratīvā pārkāpuma process par sīko huligānismu.

SVILST SAUSĀ ZĀLE UN PIEDEG ĒDIENS

7. jūlija vakarā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
saņēmis izsaukumu uz Nīcas pagastu, kur 4000 m² platībā dega
sausā zāle. Aptuveni pusstundas laikā ugunsgrēks likvidēts.
Savukārt 8. jūlija naktī Liepājā vienā no Vānes ielas daudzdzīvokļu
namu mājokļiem uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts
ēdiens. Dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. Nevienā no
negadījumiem cietušo nav, pavēstīja VUGD pārstāve Irita Slavinska.

Covid-19 nedēļas kopsavilkums
Vakcinēto skaits Latvijā
Pirmā pote*:

696 791

36,9%

Noslēgts vakcinācijas cikls:

612 844

32,5%

* % pret kopējo Latvijas iedzīvotāju skaitu. 1.vakcīnas rādītājs ietver
arī “Janssen” vakcīnas, kurām nepieciešama tikai viena deva.

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju
Latvijā 36,7

Dienvidkurzemē zem 12

Liepājā 19,1

