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PUSAUDŽA “JOKA” DĒĻ  
GROBIŅAS SPORTA CENTRĀ NOPLŪST GĀZE

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) trešdien 
saņēmis izsaukumu uz Grobiņu, kur divstāvu sabiedriskā ēkā kāda 
pusaudža “joka” dēļ bija noplūdusi propāna gāze. 

VUGD pārstāve Anete Strazdiņa informē, ka no ēkas evakuēti 
40 cilvēki, no kuriem divi nodoti Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

“Kurzemes Vārds” noskaidroja, ka gāzes noplūde notikusi 
Grobiņas sporta centra ēkā. “Sporta centra kafejnīcas 
saimniecības telpās, kur saimnieko SIA “Ducis 7”, notika neliela 
gāzes noplūde no balona,” pastāsta sporta centra vadītāja 
vietnieks Raimonds Reinis.

Tobrīd sporta centrā notikusi florbola nometne, kā arī 
bijuši citi apmeklētāji un darbinieki, kas evakuēti. “Noplūde bija 
atsevišķā ēkas blokā, sporta centra telpās gāzes smaka nebija 
jūtama, taču drošības nolūkos cilvēki tika evakuēti,” teic R. Reinis.

Pārlūkojot sporta centra videokameru ierakstus, secināts, 
ka gāzes balona ventili atgriezis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, 
kurš atpazīts. Vakar viņš kopā ar vectēvu bija ieradušies Grobiņas 
Pašvaldības policijā. 

“Kafejnīcas saimniecības telpām gājis garām bariņš puišu un 
meiteņu, un viens no zēniem, kuram todien bija dzimšanas diena, 
pamanot gāzes balonu, izdomājis pajokot, atgriežot tā ventili. 
Zēns apgalvo, ka neapzinājies, kas var notikt. Kad iespējamās 
sekas tika izskaidrotas, zēnam acis iepletās platas jo platas,” 
pastāsta Grobiņas Pašvaldības policijas priekšniece Ieva Ilstere. 

Pusaudzim par šādu “joku” tiks piemēroti audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļi.

DZĒRĀJŠOFERIS SAVAINO DIVAS SIEVIETES 
21. jūlijā pulksten 16.10 Medzes pagastā, uz autoceļa Ventspils 

(Leči) – Grobiņa, iepretim pagriezienam uz Saraiķiem, noticis ceļu 
satiksmes negadījums, kurā cietuši cilvēki. 

Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova pastāstīja, ka 
vīrietis 1,79  promiļu reibumā ar automašīnu “Volkswagen Caddy” 
iebraucis pretējā braukšanas joslā, kur notikusi sadursme ar 
transportlīdzekli “Volkswagen Transporter”, kas trieciena rezultātā 
nonācis grāvī. Cietušas divas “VW Transporter” pasažieres, kuras 
nogādātas medicīnas iestādē. 

LIKSTAS

Kad 18. jūlijā Valsts poli-
cijas Kurzemes reģiona pār-
valdes Satiksmes uzraudzī-
bas rotas amatpersonas no 
Liepājas, sniedzot atbalstu 
kolēģiem Ventspilī, patrulē-
juši Ventspils novada Ugāles 
pagastā un apturējuši auto-
mašīnu “Ford Transit”, iz-
rādījies, ka to vada vīrietis 
alkohola reibumā un bez 
transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesībām. Taču ar to piedzī-
vojumi tikai sākās.

Vīrieša izelpā konstatētas 
2,32 promiles alkohola. Dzē-
rājšofera draugs,  automašīnas 
pasažieris, brīdī, kad likumsar-
gi noformējuši dokumentus, 
vairākkārt izteicis policistiem 
piedāvājumu par kukuli 1000 
eiro apmērā ar norunu, ka pār-
kāpējs tiktu palaists vaļā. VP 
Satiksmes uzraudzības rotas 
amatpersona vīrieti vairākkārt 
brīdinājusi, ka kukuļdošana ir 
noziegums, par kuru paredzēta 
kriminālatbildība, bet vīrietis 
uz to nereaģējis. Viņš pie poli-

cistu dienesta transportlīdzek-
ļa sācis uzvesties agresīvi, jo 
mēģinājums piekukuļot poli-
cistus nav izdevies. VP pārstā-
ve Madara Šeršņova norāda, ka 
vīrietis kļuvis neprognozējams, 
lamājies necenzētiem vārdiem, 
izsakot aizskarošas piezīmes, 
tāpēc viņam uzlikti rokudzelži, 
taču vīrietis savas darbības nav 
pārtraucis – staigājis ap dienes-
ta transportlīdzekli, turpinājis 
lamāties un ignorējis policistu 
prasības pārtraukt huligāniskās 
darbības.

Arī automašīnas vadītājs 
nepakļāvies policijas darbinie-
ku likumīgām prasībām un, 
atrodoties VP dienesta trans-
portlīdzeklī, vairākkārt centies 
no tā izkāpt. Tāpat vīrietis bijis 
agresīvs un neprognozējams. 
Likumsargi arī autovadītāju brī-
dinājuši par rokudzelžu izman-
tošanu viņa savaldīšanai, taču 
uz to viņš nav reaģējis, tāpēc arī 
viņam uzlikti rokudzelži.

Policistiem traucējis vēl 
viens “Ford Transit” pasažie-

ris, kurš centies novērst viņu 
uzmanību, tādējādi mēģinot 
ietekmēt procesuālo darbību 
veikšanas laiku, kā arī nerea-
ģējis uz policistu likumīgajām 
prasībām atkāpties no dienesta 
transportlīdzekļa un atgriezties 
automašīnā “Ford Transit”. 

VP uzsākusi divus krimināl-
procesus un piecus administra-
tīvo pārkāpumu procesus. Pret 
automašīnas vadītāju uzsākts 
kriminālprocess par transport-
līdzekļa vadīšanu, atrodoties 
alkoholisko dzērienu ietekmē 
un bez tiesībām, un divi admi-
nistratīvie procesi par nepa-
kļaušanos policijas darbinieku 
likumīgām prasībām, kā arī par 
huligānismu. Pret automašīnas 
pasažieri uzsākts kriminālpro-
cess par kukuļa piedāvāšanu, 
kā arī divi administratīvie pro-
cesi par nepakļaušanos policijas 
darbinieku likumīgām prasībām 
un par huligānismu. Pret tre-
šo vīrieti uzsākts administra-
tīvā pārkāpuma process par 
huligānismu.w

Kukuļošana beidzas ar nepatikšanām

No vakardienas Liepājā 
vakcinēties pret Covid-19 var 
arī Kuršu laukumā 11, veikala 
“Lielie logi” telpās. Vakcināci-
ju šajā punktā veic “L. Atiķes 
doktorāts”.

Liepājas domē informēja, ka 
vakcinācijas punkts atrodas bi-
jušajās kafejnīcas telpās, blakus 
veikalam “Top!”. Vakcinācijas 
punkts ir nodalīts no veikala, un 
tam ir atsevišķa ieeja. Šonedēļ 
šeit būs iespējams vakcinēties 23. 
jūlijā no pulksten 16 līdz 19 un 24. 
jūlijā no pulksten 8 līdz 13. Vak-
cinācija tiek veikta, gan iepriekš 
piesakoties, gan rindas kārtībā 

bez iepriekšēja pieteikuma. 
Pieteikties vakcīnai var vietnē 

manavakcina.lv, zvanot uz vieno-
to pieteikumu tālruni 8989 vai uz 
dakteres Lailas Atiķes doktorātu 
pa tālruni 29294869. Vakcinācijas 
punktā būs pieejamas vakcīnas 
“Pfizer” un “Moderna”, kā arī “As-
tra Zeneca” vakcīnas otrā deva.  
Jau vēstījām, ka salīdzinoši 
zemā pieprasījuma dēļ pagā-
jušajā nedēļā darbu pārtrauca 
vakcinācijas punkts Liepājas 
Olimpiskajā centrā. Turpmāk 
par vakcinēšanas prioritāti iz-
virzīta potēšana vietās, kas ir 
tuvāk iedzīvotājiem.w

Pret Covid-19 tagad 
vakcinē “Lielajos logos”

l ILZE OZOLIŅA 

Negadījums, kura sekas 
varēja būt ļoti traģiskas, va-
kar notika Dunikas ielā. Tur 
pēcpusdienā “Volvo” džips 
izbrauca cauri rotaļlauku-
mam, kurā, par laimi, tobrīd 
bija vien daži bērni, kuri nav 
cietuši. 

Informāciju par negadījumu 
Valsts policija (VP) saņēmusi ap 
pulksten 14.05. 

Sākotnējā informācija lieci-
na, ka vīrietis, vadot automa-
šīnu “Volvo”, pagaidām neno-
skaidrotu iemeslu dēļ izbrauca 
cauri bērnu rotaļu laukumam 
un ietriecās kokā, informēja 
VP pārstāve Madara Šeršņova, 
piebilstot, ka policija skaidro 
negadījuma iemeslus. 

Negadījuma vietā laikraksts 
novēroja, ka “Volvo” džips sa-
dragājis rotaļu laukuma žogu, 
rotaļu konstrukcijas, velosipēdu 
statīvus, arī līdzās laukumam 
esošo padomju laiku dzelzs vin-
grošanas konstrukciju. Notiku-
ma vietā vēl strādāja policija 
un Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests. Policija in-
formē, ka cilvēki negadījumā 
nav cietuši. 

Operatīvo dienestu darbu 
vēroja vairāki aculiecinieki, kuri 
šausminājās par notikušo. Bēr-
nu māmiņas laikrakstam pau-
da, ka šis rotaļlaukums ikdienā 
ir visai kupli apmeklēts. Brīdī, 
kas džips braucis cauri rotaļu 

Uz bagātīgu liliju izstādi 
no ceturtdienas līdz sest-
dienai apmeklētājus aicina 
Liepājas Latviešu biedrības 
nams.

Ar savu dārzu smaržīgo 
skaistuļu krāšņumu izstādē da-
lās biedrības “Lilium Balticum” 
dalībnieces, ziedu audzētājas 
Antra Balode no Saulkrastiem, 
Aina Zobova no Nacionālā bo-
tāniskā dārza, Agra Straumane 
no Elejas, Maruta Audare no 

Liepājas un arī Inguna Vālo-
dze no audzētavas “Amarantu 
puķes” Aizputes pagastā. 

Pēc tradīcijas, Latviešu bied-
rības nams ziedu izstādi bagā-
tina ar mākslu – šoreiz gleznās 
aplūkojams Ilzes Elizabetes Ro-
mančenko “Noslēpumainais pa-
saku dārzs”. Piektdien, 23. jūlijā, 
lekciju par eksotiskiem augiem 
lasīs dendrologs, bijušais Nacio-
nālā botāniskā dārza direktors 
Andrejs Svilāns.w

Lilijas gaida skatītājus

laukumam, tajā bijuši vien daži 
bērnus, kuri, par laimi, stāvējuši 
nomaļus. 

Liepājnieks Vjačeslavs re-
dzējis, kā negadījums noticis. 
Viņš tobrīd automašīnā kopā 
ar draugu un piecgadīgo meitu 
Samantu braucis pa Dunikas ielu 
virzienā uz Ganību ielas pusi. 
“Vedu meitu uz šo laukumiņu. 
“Volvo” brauca pretī no Ganību 
ielas puses, bet pēkšņi tas novir-
zījās no ceļa un iebrauca bērnu 
laukumiņā. Izskatījās, ka auto-
vadītājs, aptuveni 40 gadus vecs 
vīrietis, pie stūres ir bezsamaņā, 
iespējams, viņam bija kādas ve-

selības problēmas. Pēc tam, kad 
auto ietriecās kokā, autovadītājs 
stipri trīcēja. Negadījuma brīdī 
laukumiņā bija divi bērni, bet 
viņi stāvēja tālāk. Parasti gan sil-
tajās dienās šeit ir daudz bērnu,” 
spriež vīrietis, atzīstot, ka viņam 
ar meitu ļoti paveicies. 

“Paldies Dievam, neviens 
nav cietis. Arī autovadītājs ir 
sveiks un vesels,” sacīja bijušais 
Liepājas domes deputāts Pāvels 
Sereda, kuru laikraksts sastapa 
notikuma vietā. 

Aculiecinieki pauda, ka auto-
vadītāja izelpā alkohola reibums 
neesot konstatēts. w

Cauri rotaļlaukumam, sadragājot 
konstrukcijas. Bērni veseli! 

Brīdī, kad džips izbraucis cauri rotaļu laukumiņam, kas 
parasti esot kupli apmeklēts, bijuši vien divi bērni, kuri, 
par laimi, tobrīd stāvējuši nomaļus.  RUSLANA ŠUĻĢAS FOTO


