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Covid-19 nedēļas kopsavilkums

Pirmā pote*: 720 839 38,2%

Noslēgts vakcinācijas cikls: 635 884 33,7%

Vakcinēto skaits Latvijā

 * % 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 27,8     Dienvidkurzemē zem 12     Liepājā 11,8

AVĀRIJĀ UZ NĪCAS ŠOSEJAS 
CIETUSI SIEVIETE

15. jūlija vakarā Nīcas pagastā uz autoceļa 
A-11 notikusi divu automašīnu sadursme, pēc 
kuras viena transportlīdzekļa vadītājs pameta 
notikuma vietu, neziņojot par negadījumu 
policijai. Savukārt otra spēkrata, “Mitsubishi”, 
vadītāja cieta un nogādāta slimnīcā. Par notikušo 
uzsākts administratīvā pārkāpuma process, 
tiek skaidroti negadījuma apstākļi, kā arī otra 
iesaistītā automašīna, pavēstīja Valsts policijas 
pārstāve Madara Šeršņova.

SADURAS KRAVAS UN VIEGLĀ 
AUTOMAŠĪNA 

16. jūlijā ap pulksten 13.30 ceļu satiksmes 
negadījums noticis Grobiņā pie degvielas uzpil-
des stacijas “Viada”. Pēc sākotnējās informācijas, 
smagā automašīna, veicot kreiso pagriezienu uz 

Liepāju, sadūrusies ar vieglo transportlīdzekli. 
Sadursmē cietušo nav.

STŪRĒ BEZ TIESĪBĀM
15. jūlija rītā Durbes pagastā kāds 1968. gadā 

dzimis vīrietis pārvietojies ar automašīnu “Audi” 
bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kuras 
nav atgūtas noteiktā kārtībā, tādējādi cenšoties 
izvairīties no tiesas piespriestā soda. Par notikušo 
uzsākts kriminālprocess.

ZIŅO PAR DZĒRĀJŠOFERI 
16. jūlijā neilgi pēc pusnakts Valsts policijai 

ziņots, ka no Rucavas uz Liepājas pusi brauc 
automašīna “Honda”, kuras vadītājs, iespējams, 
ir alkohola reibumā. Spēkrats apturēts Rucavas 
pagastā un noskaidrots, ka tās vadītājs, 1986. gadā 
dzimis vīrietis, ir 2,29 promiļu reibumā. Par notikušo 
uzsākts administratīvā pārkāpuma process. 

LIKSTAS

l LIENE ANDERSONE

Lai arī Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīca (BKUS) 
ziņo, ka šobrīd tajā ir nepiere-
dzēti liels pacientu skaits ar 
dažādām zarnu infekcijas sli-
mībām, Liepājā Slimību pro-
filakses un kontroles centrs 
uzliesmojumus pēdējo nedēļu 
laikā nav novērojis. 

BKUS komunikācijas va-
dītāja Dace Zaldāte-Rozentāle 
pastāstīja: “Speciālisti uzsver, 
ka karstā laikā ir jābūt īpaši 
piesardzīgiem ar šīm slimībām. 
Izskatās, ka tiešām aizmirsta ir 
roku mazgāšana un dezinfekcija. 
Izvērtējot, ko pastiprināti darījām 
pirms kāda laika un ko darām 
tagad, redzams, ka dezinfekcijas 
līdzekļiem iztrūkuma vairs nav 
– no veikalu plauktiem tie vairs 
nepazūd.” Tam visam vēl klāt arī 
cilvēku pastiprinātā vēlme satik-
ties vienam ar otru. “Tā arī šīs 
slimības izplatās – krustu šķērsu.” 
Īpaši bīstamas zarnu infekcijas ir 
bērniem līdz trīs gadu vecumam 
un veciem cilvēkiem, jo viņiem 
ātri var atūdeņoties organisms.

“Neizskatās, ka Liepājā būtu 
būtisks infekcijas slimību kā-
pums,” pavēstīja SPKC Komuni-

kācijas daļas vadītāja Ilze Arāja, 
vērtējot pēdējo nedēļu statistiku 
par gadījumiem, kuros ir veikti 
laboratoriskie izmeklējumi pēc 
konkrētām sūdzībām. Uz analī-
zēm nepieciešamības gadījumā 
nosūta ģimenes ārsts, bet pēc tam 
informāciju saņem SPKC. Par uz-
liesmojumu varētu saukt četrus 
līdz piecus gadījumus vienlaikus 
vai īstā periodā. “Slimnīcās nonāk 
tikai daļa pacientu, tie, kuriem ir 
smagākas slimības formas. Ar 
vieglākām formām cilvēki vēršas 
pie ģimenes ārsta,” pauda I. Arāja. 

Mediķi un SPKC atgādina ik-
vienam iedzīvotājam un jo īpaši 
mazu bērnu vecākiem, ka ļoti 
svarīgi ir rūpēties par higiēnu, kā 

arī karstā laikā pastiprināti sekot 
līdzi pārtikas produktu kvalitā-
tei, izvērtējot, ko iegādāties un ko 
ņem līdzi, dodoties atpūtā. “Risks 
palielinās, ja produktus nepareizi 
uzglabā, tāpat jāskatās, vai kādi 
konkrēti produkti karstumā nesa-
bojājas ātrāk, kas arī var būt par 
pamatu saslimšanai,” par vēl vie-
nu baktēriju un vīrusu izplatības 
risku un ietekmi uz veselību siltā 
laikā atgādināja I. Arāja. “Risks 
pastāv, arī peldoties stāvošos ūde-
ņos, piemēram, dīķos, jāuzmanās 
arī pie jūras, kur krastā starp ma-
zajiem sēkļiem izveidojas lielākas 
peļķes. Tur ūdens ir silts, un tas 
patīk arī dažādām baktērijām,” 
viņa piebilda.w 

Brīdina par zarnu 
infekciju izplatību

l Norovīrusu infekcija ir akūta vīrusu infekcijas slimība, kurai 
raksturīga caureja, spontāna vemšana, sāpes vēderā, ķermeņa 
temperatūras paaugstināšanās, slikta dūša. Slimība ilgst 2–3 dienas.  
l Rotavīrusu infekcija ir akūta vīrusu infekcijas slimība, kurai 
raksturīgs gremošanas trakta gļotādas iekaisums. Akūts sākums, 
vemšana, bieža vēdera izeja, slikta dūša, sāpes vēderā, galvassāpes, 
vājums, slikta apetīte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, 
vienlaikus var būt augšējo elpceļu iekaisums (iesnas, klepus).  
l Enterovīrusu infekcijai nav izteiktu slimības pazīmju vai tās ir 
nespecifiskas, visbiežāk ir viegli, gripai līdzīgi simptomi – drudzis, 
muskuļu sāpes, kā arī ir iespējami izsitumi un kuņģa un zarnu 
darbības traucējumi.

UZZIŅAI

Vērtē Liepājas cietuma būvniekus
| 1.lpp.

Jaunajā ieslodzījuma vietā 
būs 500 darbinieku, no tiem 300 
būs cietuma amatpersonas,  la-
sāms būvniecības nolikumā, kas 
publicēts EIS. Cietuma kompleksā 
būvēs astoņas atsevišķas ēkas 
ar dažādām funkcijām, un kom-
plekss aizņems apmēram pusi 
no zemesgabala teritorijas. Divas 
būs piecstāvu, divas četrstāvu, 
divas trīsstāvu ēkas, pārējās di-

vas – divstāvu un vienstāva nami. 
Zemesgabalā paredzēts izveidot 
stāvvietas 299 automašīnām.

Būvdarbu konkursā iekļau-
ta arī projektēšana – konkursa 
uzvarētājam būs jākoriģē jau 
2016. gadā apstiprinātais cie-
tuma projekts, lai samazinātu 
būvniecības izmaksas. Konkursa 
otrās kārtas dalībniekiem būs jā-
iesniedz piedāvājuma nodrošinā-
jums par vienu miljonu eiro. Būv-

Gatavojas rekordam 
debesīs virs Liepājas
| 1.lpp.

Sportisti no 23. līdz 29. augus-
tam rosīsies pa Liepājas lidostu, 
trenēsies un lēks, lai īstenotu 
iecerēto. Viņi debesīs grasās iz-
veidot piecstaru zvaigznes figūru, 
rekordam gatavojušies aptuveni 
gadu. Treniņi notikuši teju kat-
ru nedēļas nogali, un sportisti ir 
pozitīvi noskaņoti un motivēti. 
Kopumā treniņprocesā iesaistīti 
48 cilvēki, starp kuriem ir arī pie-
redzes bagāti sportisti – lielākais 
stāžs ir 13 000 lēcienu, bet vidē-
jais aptuveni 1500–2000. 

“Šādu formāciju ir vieglāk sa-
vākt. Piemēram, apļa figūra ar 
30 cilvēkiem būtu ļoti sarežģīta, 
būtu milzīgs ārējais perimetrs. 
Zvaigzne ir visatbilstošākā šā-
dam skaitam,” paskaidroja E. Vei-
gurs. Izpletņlēcēju minimālais 
plāns ir iekļaut 30 dalībniekus, 
bet, ja laikapstākļi un sportistu 
fiziskā kondīcija būs atbilstoši, 
lidojumā varētu apvienoties arī 
33 cilvēki.

E. Veigurs pastāstīja, ka līdz-
šinējais Latvijas rekords ir 27 
izpletņlēcēju veidota formācija 
zem mākoņiem, bet Lietuvā to 
paveikuši 28 sportisti. Tuvākajās 
valstīs vien igauņi spējuši debe-
sīs izveidot 30 lēcēju lielu figū-
ru, tādējādi Latvijas sertificētie 
sportisti iecerējuši atkārtot un arī 
pārspēt labāko sniegumu Baltijā.

Līdz pasaules rekordam – 400 
lēcēju veidotai figūrai – gan ir ļoti 
tālu, un pārskatāmā nākotnē tas 
nav aizsniedzams mērķis.

“Latvijā kopumā ir aptuve-
ni 170 aktīvo izpletņlēcēju. Tā 
būtu pavisam cita plānošana, 
cita loģistika un citi gaisakuģi. 
Drīzāk varam gaisā mainīt figū-
ras, piemēram, savākt zvaigzni, 
pārkārtoties un izveidot vēl kādu 
citu formu. Tas jau ir augstākas 
sarežģītības lēciens, bet pilnībā 
paveicams. To arī ceram tuvāka-
jos gados īstenot, bet vispirms 
jāsper pirmais solis,” Latvijas 
izpletņlēcēju līderis paskaidroja.

Jātiek līdz muskuļu 
atmiņas līmenim

“Salīdzinot ar parasto izpletņ-
lēkšanu, šim pasākumam ir pa-
augstinātas bīstamības statuss. 

Ir ļoti stingri drošības protokoli, 
kas jāievēro,” par gaidāmo lēcienu 
sacīja E. Veigurs. “Ir noteikts pie-
zemēšanās maršruts, procedūra, 
kā izlec no gaisakuģa, kā drīkst 
pieiet pie durvīm, un ir atrunātas 
citas detaļas. To dara tieši tā un 
nekā citādāk,” skaidroja federāci-
jas vadītājs. “Ja sportists pārkāpj 
noteikumus, viņš riskē ne tikai ar 
savu, bet visu dalībnieku drošību 
un dzīvību, to mēs nepieļaujam,” 
viņš uzsvēra.

Interesanti, ka izpletņlēk-
šanā, līdzīgi kā futbolā, tiek 
pielietota kartīšu sistēma. Par 
drošības noteikumu pārkāpumu 
tiek piemērota sarkanā kartīte, 
kas nozīmē, ka pasākums šim 
sportistam ir beidzies un federā-
cija var lemt arī par lielāka soda 
piemērošanu, bet par citiem, no-
sacīti mazākiem pārkāpumiem 
tiek parādīta dzeltenā kartīte jeb 
brīdinājums. Tādus kopumā var 
saņemt trīs reizes, bet beidza-
mais jau pārvēršas par sarkano 
kartīti jeb noraidījumu.

“Parasti vairākas stundas vi-
sas procedūras tiek trenētas uz 
zemes, darbības tiek atstrādātas 
līdz muskuļu atmiņas līmenim, 
un tikai tad veicam lēcienu. La-
bāk, lai neizdodas tikt pie rekor-
da, bet drošība ir pirmajā vietā,” 
skaidroja E. Veigurs.

Stingrās drošības prasības, 
ņemot vērā lēciena augstumu 
un bīstamību, ir tikai loģiskas. 
Iecerēts, ka galvenais lēciens tiks 
veikts no 5,2 kilometru augstu-
ma, bet gatavošanās lēcieni no 4 
un 4,5 kilometriem virs zemes. 
Figūra tiek veidota augstumā 
līdz pusotram kilometram, tad 
sportisti atdalās no formācijas, 
izvietojas horizontāli pēc iespējas 
tālāk cits no cita, atver izpletni 
un uzsāk piezemēšanos. Lai viss 
būtu droši, šo trenē neskaitāmas 
reizes atkal un atkal.

Būtiska ir ne vien sportistu 
psiholoģiskā gatavība, bet arī 
fiziskā kondīcija. “Sekojam līdzi 
tam, lai dalībnieki nav pārslogoti, 
laikus iet gulēt, ir labi atpūtušies, 
labi noskaņoti un gatavi slodzei. 
Visi esam profesionāļi, tik lielā 
augstumā jokiem nav vietas,” 
teica E. Veigurs.w

darbi būs jāpaveic 34 mēnešos, 
garantija būvdarbiem jāparedz 
piecu gadu garumā, nesošajām 
konstrukcijām – 30 gadu.

Jaunais Liepājas cietums ir 
kopējai sabiedrības drošībai no-
zīmīgs infrastruktūras objekts, 
tas ļaus ieviest jaunu sodu iz-
pildes sistēmu un pilnveidot 
ieslodzīto resocializāciju, lai 
mazinātu noziegumu atkārtotu 
izdarīšanu.w


