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MAZDĒLS UZBRŪK VECMAMMAI 
2. jūlija naktī Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā 

kādā dzīvesvietā izcēlies ģimenes konflikts starp sievieti un viņas 
mazdēlu. Likumsargiem sirmgalve izstāstījusi, ka mazdēls pa 
nakti pārradies mājās iedzēris un sācis spert pa durvīm, lamājies, 
izturējies agresīvi un saskrāpējis viņai vaigu. Sieviete vēlējās, 
lai tiktu pieņemts lēmums par nošķiršanu, kas šobrīd arī stājies 
spēkā, informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

IZGLĀBJ SLĪKSTOŠU CILVĒKU
3. jūlijā ap pulksten 20 Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienests saņēmis izsaukumu uz Liepājas pludmali, kur izglābts 
slīkstošs cilvēks. Mediķi uz vietas cietušajam snieguši pirmo 
palīdzību, bet pēc tam viņu nogādājuši slimnīcā, pavēstīja NMPD.

AUTOVADĪTĀJS BEZ TIESĪBĀM IESTŪRĒ KOKĀ
30. jūnija vakarā Valsts policija saņēmusi informāciju no 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ka Durbes novada 
Dunalkas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums. 2002. gadā 
dzimušam jaunietim, vadot automašīnu “BMW”, palicis slikti 
ar veselību, automašīna nobraukusi no ceļa un ietriekusies 
kokā. Cietušais jaunietis, kurš spēkratu vadīja bez autovadītāja 
apliecības, nogādāts slimnīcā, taču viņš ārstēsies ambulatori.

ZIŅO PAR DZĒRĀJŠOFERI
30. jūnijā ap pulksten 14 Valsts policija saņēmusi informāciju, 

ka Grobiņā pa Lielo ielu pārvietojas automašīna “Subaru”, kuras 
vadītājs, iespējams, ir alkohola reibumā. Likumsargi minēto 
spēkratu apturējuši un noskaidrojuši, ka 1975. gadā dzimušais 
vīrietis pie stūres sēdies 2,79 promiļu alkohola reibumā. Uzsākts 
administratīvā pārkāpuma process. 

Vēl viens dzērājšoferis pieķerts 1. jūlija naktī Liepājā, Ūdens 
ielā. 1982. gadā dzimušais vīrietis automašīnu “Audi” vadījis ne 
tikai reibumā (1,53 promiles), bet arī bez autovadītāja apliecības, 
līdz ar to par notikušo uzsākts kriminālprocess. 

ELEKTROSKREJRITEŅUS STŪRĒ REIBUMĀ  
UN KRĪTOT GŪST TRAUMAS

1. jūlijā notikuši ceļu satiksmes negadījumi, kuros 
iesaistīti elektrisko skrejriteņu vadītāji, tostarp arī alkohola 
reibumā. Jūras ielā sieviete, pārvadājot pasažieri, netika 
galā ar elektroskrejriteņa vadību, un abi nokrita. Traumas 
guva pasažiere, kura nogādāta slimnīcā. Likumsargi Siļķu ielā 
pamanījuši divus skrejriteņu vadītājus, kuri bija nepilngadīgi un 
bez velosipēda vadīšanas tiesībām, ko pieprasa likums.

Vēl negadījums noticis Jūrmalas ielā, kur kāds 2002. gadā 
dzimis jaunietis, būdams 0,89 promiļu reibumā, ar elektrisko 
skūteri veda pasažieri un netika galā ar skrejriteņa vadību.

LIKSTAS
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Attīstības finanšu institū-
cijas “Altum” valsts atbalsta 
programmā privātmāju ener-
goefektivitātes paaugstinā-
šanai mēneša laikā saņemti 
390 privātmāju īpašnieku 
pieteikumi. Lielās intereses 
dēļ īsā laikā sasniegts valsts 
finansējuma limits, tāpēc 
pieteikumi vairs netiek pie-
ņemti, laikrakstu informēja 
“Altum” pārstāve Arnita Bei-
naroviča. 

Šajā pilotprogrammā gran-

tiem un tehniskajam atbalstam 
kopumā no valsts paredzēti 1,46 
miljoni eiro, kas ļaus realizēt 240 
māju energoefektivitātes pro-
jektus. Šobrīd no iesniegtajiem 
pieteikumiem ir apstiprināti 192, 
noraidīti – 29. Pieteikumus, kuri 
atbildīs kritērijiem, bet kuriem 
finansējuma šobrīd nepietiek, 
iekļaus “gaidīšanas sarakstā”. 
Ja kādu no apstiprinātajiem pro-
jektiem neīstenos, iespēju dos 
nākamajam pieteikumam.

“Altum” atbalstu izmaksās 
tikai pēc projekta īstenošanas un 
pēc dzīvojamās mājas pagaidu 

energosertifikāta iegūšanas, kas 
apliecinās arī privātmāju ener-
goefektivitātes programmas 
divu kritēriju izpildi: dzīvojamās 
mājas energoefektivitātes klases 
paaugstināšanu un siltumener-
ģijas patēriņa samazinājumu ap-
kurei par vismaz 20%.

Visvairāk pieteikumu sa-
ņemti no Jelgavas (28), Valmie-
ras (14), Siguldas (11), Liepājas 
(9) un Ventspils (9). No Rīgas un 
Pierīgas reģioniem iesniegti 132 
pieteikumi. 147 pieteicēji norā-
dījuši, ka atbilst daudzbērnu 
ģimenes statusam.w

No Liepājas deviņi pretendenti

Liepāju reklamēs ar gaisa balonu
Rūpnīcā Čehijā izgata-

vots gaisa balons, uz kura 
izvietots lielformāta Lie-
pājas logotips. Ar to plā-
nots veikt lidojumus visā 
Latvijā un arī ārpus valsts, 
tādējādi veicinot pilsētas 
tēla plašāku atpazīstamī-
bu, skaidro Liepājas domes 
Sabiedrisko attiecību un 
mārketinga daļas vadītāja 
Zita Lazdāne. 

Viņa pastāsta, ka pašvaldība 
iepriekš saņēmusi piedāvājumu 
no SIA “Kristo” par lielformāta 
Liepājas logotipa izvietošanu uz 
gaisa balona. Tas Čehijas rūpnī-
cā “Kubicek Balloons” šobrīd jau 
izgatavots.

“Šāda reklāma nav vēl ne-
vienai Latvijas pilsētai,” pauž 
Z. Lazdāne, norādot, ka gaisa 
balons ir viens no lielākajiem 
un pamanāmākajiem ārtelpu 
reklāmas dinamiskiem ekspo-
nētājiem. To var izmantot gan 
lidojumos, gan stacionāri uz 
zemes publiskos masu pasāku-
mos, kad to ļauj atbilstoši laika 
apstākļi. Tas piesaista mediju 
un sabiedrības uzmanību, vei-
do labu publicitāti un lielāku 
zīmola atpazīstamību.

“Gaisa balons cilvēkiem 
vienmēr raisa pozitīvas un pa-
tīkamas emocijas. Tas uzrunā 
visu vecumu mērķauditoriju,” 
pamato domes pārstāve. 

Liepājas pilsētas logo attē-
lots uz gaisa balona sāna, kā 
arī uz visiem degļu balstiem 

pie groza. Vidēji gadā ar gaisa 
balonu veic līdz 50 lidojumu, 
kā arī lidaparāts piedalās gaisa 

balonu festivālos Latvijā. 
Līguma summa ir 5000 eiro 

vienā lidojumu sezonā.w

Liepāja ir pirmā pilsēta Latvijā, kuras vārds rotā gaisa 
balonu, apgalvo Zita Lazdāne. LIEPĀJAS DOMES FOTO

No trešdienas, 7. jūlija, 
apmeklētājiem atkal atvērs 
Ovišu, Užavas un Akmeņra-
ga bākas, ziņo to apsaimnie-
kotājs – Ventspils brīvostas 
pārvalde. Šīs trīs ir vienīgās 
Latvijas bākas, kuras oficiāli 
pieejamas publiskai apska-
tei, taču Covid-19 ierobežoju-
mu dēļ jau ilgāku laiku bija 
slēgtas.

Ievērojot šobrīd valstī no-

Apskatei atvērs Kurzemes krasta bākas
teiktos Covid-19 izplatību ie-
robežojošos pasākumus, bākas 
varēs apmeklēt personas ar 
derīgiem Covid-19 sertifikā-
tiem, kā arī bērni līdz 12 gadu 
vecumam.

Ovišu bāka, kas ir Latvijā 
vecākā, joprojām darbojas un 
ir iekļauta valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā. 
Torņa augstums – 37 metri. Arī 
Užavas bāka ir iekļauta valsts 

parkā. Ēdiena jau viņam netrūkst, 
jo zaļumi un koku mizas ir tas, 
ar ko ķengurs pamatā barojas. 
Ceram un ticam, ka Sidenjs at-
radīsies. Cilvēkiem bīstams viņš 
noteikti nav – ķenguri vairāk to-
mēr slēpjas, bet Sidnejs ir ziņkā-
rīgs, var pieiet klāt paskatīties un 
tad tūlīt pat aizmukt,” pastāsta 
S. Paškovska.w

Ja kādam ir informācija,  
kur ķengurs atrodas, 

aicinājums būt atsaucīgiem  
un zvanīt Svetlanai  

pa tālruni 25560040.

2. jūlijā no brīvdienu mājas 
“Atomi” izmukušais ķenguru 
dzimtas valabiju ģints pār-
stāvis Sidnejs joprojām tiek 
meklēts, laikrakstu svētdien 
informēja mini zoodārza saim-
niece Svetlana Paškovska. 

“Svētdienas naktī zvanīja poli-
cija un ziņoja, ka ķengurs redzēts 
pludmalē starp Pērkones ielu un 
parku, bet trīs stundu meklēšana 
šajā apkārtnē rezultātus nedeva. 
Ķengurs tomēr ir nakts dzīvnieks, 
tieši tad viņš vairāk pārvietojas, 
bet pa dienu, iespējams, slēpjas 

Aizbēgušais ķengurs 
vēl nav atradies

Covid-19 nedēļas kopsavilkums

Pirmā pote*: 668 196 35,4%

Noslēgts vakcinācijas cikls: 568 878 30,1%

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 45,6,   Dienvidkurzemē 30,   Liepājā 22,1

aizsargājamo kultūras piemi-
nekļu sarakstā. Tā atrodas uz 
vienas no trim augstām mežai-
nām kāpām, kuras augstums 
sasniedz 28 metrus. Tornis ir 
19 metru augsts.

No apdzīvotām vietām 
visattālākā un visaugstākā ir 
Akmeņraga bāka Ziemupes pa-
gastā. No torņa (38 m) paveras 
neatkārtojams skats uz jūru un 
apkārtnes mežiem.w


