
BĒGLIS
Valabiju turpina 
tvarstīt parkā.

ATPŪTA
Idejas kino
baudīšanai dārzā.
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VIDE
Taps jauna 
atkritumu 
krātuve.
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l MIKS KUNCĪTIS 

Sākušies Skolas ielas re-
konstrukcijas darbi no Teātra 
ielas līdz Kārļa Zāles lauku-
mam. Projektā iekļauta arī 
stāvlaukuma izveide iepre-
tim Liepājas teātrim. Tur jau 
veikti priekšdarbi komuni-
kāciju izbūvei, noskaidroja 
“Kurzemes Vārds”.

“Būvdarbi stāvlaukumā 
sākās pagājušajā nedēļā, tiek 
ņemta nost zemes virskārta, 
un, visticamāk, jau šonedēļ vai 
nākamnedēļ tur sāks rakt, lai 
veiktu komunikāciju izbūvi. 
Laukumā kopumā paredzētas 
stāvvietas 129 automašīnām. 
Iespējams, stāvlaukumu izdosies 

pabeigt jau šajā rudenī, bet visu 
projektu visdrīzāk nākamgad,” 
laikrakstam pastāstīja pašval-
dības Attīstības pārvaldes va-
došais projektu vadītājs Uldis 
Klaks-Kleins. Tāpat viņš uzsvē-
ra, ka, lai arī projektā plānots 
nozāģēt 16 kokus, tas tik un tā, 
visticamāk,  būšot zaļākais auto-
mašīnu stāvlaukums pilsētā, jo 
vietā iestādīšot 25 jaunus kokus.

Jau rakstīts, kādi šajā lauku-
mā būs labiekārtojuma elementi: 
lietus ūdens notece, apgaismo-
jums, strukturēta automašīnu 
novietošana, un pretstatā dau-
dziem citiem stāvlaukumiem 
šeit paredzēts arī daudz jaunu 
apstādījumu. 

Rudenī uz teātri pa dubļiem nebūs jābrien

Pagaidām stāvlaukumā strādnieku rosība ir neliela, taču tuvākajās dienās tur sāksies darbs pie komunikāciju izbūves. ĢIRTA GERTSONA FOTO 

l LIENE ANDERSONE

Jūnija izskaņā lielveikalā 
“XL Sala” Liepājā izveidotajā 
Covid-19 vakcinācijas pun-
ktā piecās dienās savakcinē-
ti vairāk nekā 500 cilvēku, 
informēja Veselības centru 
apvienības Liepājas Medicī-
nas centra direktore Evita 
Zvagule. Pirmajā vakcinācijas 
dienā, 21. jūnijā, pie vakcinācijas 
punkta tūlīt pēc tā atvēršanas 
pat izveidojās rinda, novēroja 

“Kurzemes Vārds”. Šajā dienā 
poti saņēma 46 cilvēki, nākamajā 
dienā – 48. Savukārt pēc svētku 
brīvdienām atsaucība pieauga 
pat trīs reizes. 29. jūnijā šeit vak-
cinēts 121 cilvēks, 2. jūlijā – 130, 
bet 3. jūlijā pēc Covid-19 potes uz 
lielveikalu bija atnākuši 160 cil-
vēki. “Turpināsim vakcinēt, to, cik 
bieži, skatīsimies pēc atsaucības,” 
pavēstīja E. Zvagule. Viņasprāt, 
atsaucība varējusi būt vēl lielāka. 
“Cilvēki ar pierakstu vai rindas 
kārtībā aktīvāki ir pirmajā stun-

dā,” viņa novērojusi. Iespējams, 
atsaucību vairoja tas, ka vakcinā-
cijas punkts ierīkots lielveikalā, 
kuru apmeklē daudzi liepājnieki, 
varbūt arī tas, ka šeit tiek piedā-
vātas “Johnson&Johnson” ražotās 
vakcīnas, kas nodrošina imunitāti 
ar vienu devu. Vairāki aptaujātie 
atzina, ka gaidījuši tieši šo poti. 
Vakcinācijas punktā pieejamas 
arī citu ražotāju vakcīnas, tāpēc 
cilvēkiem ir izvēle, kas palielina 
pozitīvu attieksmi pret vakcinē-
šanos, secinājuši mediķi.w

Lielveikalā vakcinēti vairāk 
nekā pustūkstotis cilvēku


