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Liepājas dome veidos jau-
nu pilsētas Vēlēšanu komisiju. 
Tajā būs septiņi komisijas lo-
cekļi un divi locekļu kandidāti. 
Kandidātiem būs jāpiesakās div-
desmit dienu laikā pēc tam, kad 
tas būs izsludināts oficiozā “Latvi-

jas Vēstnesis” – tā 22. jūlijā lēmuši 
domes deputāti. Jaunu Vēlēšanu 
komisiju domei ir pienākums izvei-
dot trīs mēnešu laikā pēc domes 
ievēlēšanas. Nākamās vēlēšanas 
Latvijas pilsoņiem gaidāmas 2022. 
gadā, kad jāievēl 14. Saeima.w

Veidos jaunu Vēlēšanu komisiju

26. jūlijā Valsts policijā 
saņemta informācija, ka Lie-
pājā, Lībiešu ielā, sabojāts 
žogs un kempinga teritorijā 
no neaizslēgtas automašī-
nas nozagta nauda. Turpat 
aizturēti divi jaunieši, viens 
no viņiem apcietināts.

Informāciju par zādzību 
policija pirmdien saņēmusi ap 
pulksten 11.20. VP Kurzemes 
reģiona pārvaldes amatper-
sonas ieradās notikuma vietā 
un, apsekojot tuvāko apkārtni, 
aizturēja divas nepilngadīgas 
personas, pavēstīja policijas 
pārstāve Madara Šeršņova. 

Noskaidrots, ka jaunieši 

kempinga teritorijā iekļuvu-
ši, pārkāpjot pāri žogam, tādā 
veidā to sabojājot. Jaunieši pār-
baudījuši visas automašīnas un, 
konstatējot, ka viena – “Merce-
des-Benz” – nav aizslēgta, no tās 
arī nozaguši naudu, ko turpat 
kempinga teritorijā sākuši tērēt. 

Policija uzsākusi krimināl-
procesus par zādzību, ja tā 
izdarīta, iekļūstot transport-
līdzeklī, kā arī svešas mantas 
tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. 
Likumsargi lūguši tiesu vienam 
no jauniešiem piemērot apcieti-
nājumu, kas otrdien stājies spē-
kā. Savukārt otram jaunietim 
piemērots ar brīvības atņemša-

nu nesaistīts drošības līdzeklis. 
VP atkārtoti aicina iedzīvo-

tājus sargāt savus īpašumus un 
slēgt ciet durvis automašīnām, 
kā arī neatstāt atvērtus logus. 
“Tāpat atgādinām, ka automa-
šīnas salonā atstātās mantas 
ir kārdinājums zagļiem. Lai 
izvairītos no zādzībām, Valsts 
policija aicina arī aizslēgtas 
automašīnas salonā neatstāt 
vērtīgas lietas,” norādīja M. Šer-
šņova. Vienlaikus policija atzī-
mē, ka neviena persona netiek 
uzskatīta par vainīgu, kamēr 
tās vaina noziedzīga nodarīju-
ma izdarīšanā netiek pierādīta 
likumā noteiktajā kārtībā.w

Jaunieši kempingā apzog auto

l ILZE OZOLIŅA 

Šovasar, kad ilgstošā 
karstuma un sausuma dēļ 
Latvijā liesmas bieži posta 
mežus un labības laukus, 
ugunsdzēsēju glābēju dar-
bu būtiski atvieglo viedie 
palīgi – bezpilota lidaparāti 
jeb droni. Tie palīdz noteikt 
ugunsgrēka mērogu, kā arī 
atrast nelaimē nonākušus 
cilvēkus. 

Vakar ugunsdzēsēju glā-
bēju erudīto palīgu – mazo 
un kompakto dronu “Mavic 2 
Enterprise”, kas dienu iepriekš 
bija iesaistīts kūdras ugunsgrē-
ka dzēšanā Kuldīgas novada 
Rendas pagastā, žurnālistiem 
atrādīja Valsts Ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
Kurzemes reģiona brigādes 
Dienesta sektora operatīvais 
dežurants virsleitnants Lauris 
Bullis. 

Latvijas – Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam īstenota-
jā projektā “Jauno tehnoloģiju 
ieviešana pierobežas ārkārtas 
situāciju apkarošanā” VUGD ie-
gādājās 43 dronus. “Mūsu dar-
bā tie ieviesti no šā gada 1. jan-
vāra. Katras VUGD Kurzemes 
reģiona brigādes daļas rīcībā 
ir viens “Mavic 2 Enterprise” 
drons, kas aprīkots ar termo-
kameru, skaļruni un gaismas 
signālu. Mums ir arī cita veida 

Ugunsdzēsēju lidojošajam palīgam darba netrūkst

drons, kuram ir parastā optiskā 
kamera, bet nav termokame-
ras,” pastāsta L. Bullis. 

Šogad ar bezpilota lidapa-
rātu VUGD glābēji meklējuši 
cilvēkus Liepājas ezerā. Mak-
šķernieku laivai bija sabojājies 
dzinējs, bet vējš peldlīdzekli pū-

tis dziļāk ezerā un cilvēki nav 
spējuši izairēties krastā. “VUGD 
glābšanā iesaistījās, meklējot 
makšķerniekus gan ar laivu, 
gan dronu. Ar drona palīdzību 
veiksmīgi izdevās atpazīt šo lai-
vu un paziņot meklēšanas gru-
pai vietu, kur cilvēki atrodas,” 

klāsta VUGD Kurzemes reģiona 
brigādes Dienesta sektora ope-
ratīvais dežurants. 

Viņš spriež, ka VUGD dar-
bā droni būs diezgan noslogoti. 
Šobrīd visbiežāk tie iesaistīti 
mežu un kūdras purva uguns-
grēku dzēšanā, taču rudenī, vis-

ticamāk, bezpilota lidaparātus 
nāksies gana bieži izmantot 
mežā apmaldījušos ogotāju un 
sēņotāju meklēšanā. 

Lai arī pazudušu cilvēku 
meklēšana ir Valsts policijas 
kompetence, VUGD ik gadu do-
das palīdzēt meklēt vairākus 
apmaldījušos cilvēkus. Pagā-
jušajā gadā Kurzemē bijuši 14 
izsaukumi, kad ugunsdzēsēji 
glābēji meklējuši mežā apmal-
dījušos cilvēkus, bet šogad – 
trīs. Visā Latvijā ugunsdzēsēji 
glābēji pagājušajā gadā devu-
šies uz 102 izsaukumiem, kur 
bijis jāmeklē apmaldījušies cil-
vēki mežos, bet šogad bijuši 25 
šāda veida izsaukumi, pastāsta 
VUGD pārstāve Anete Srazdiņa. 

Visbiežāk VUGD pazudušu 
cilvēku meklēšanā izmanto au-
tocisternu skaņas un gaismas 
signālus. “Taču ar dronu palī-
dzību plānojam uzlabot darba 
efektivitāti cilvēku meklēša-
nā,” teic L. Bullis, skaidrojot, ka 
bezpilota lidaparāta skaļrunis 
ļauj sasaukt un aicināt nomal-
dījušos cilvēkus doties skaņas 
virzienā. 

Tikmēr meža ugunsgrēkos 
drons ugunsdzēsējiem esot lie-
lisks palīgs izlūkošanas darbā, 
jo no augšas labi pārredzama 
ugunsgrēka fronte, ļaujot glā-
bējiem noteikt, kurp tā virzās, 
kur degšanu var ierobežot un 
kādi resursi nepieciešami, lai 
mazinātu liesmu izplatību.w

“Droni mūsu darbu atvieglo ļoti,” saka Kurzemes reģiona brigādes Dienesta sektora 
operatīvais dežurants virsleitnants Lauris Bullis, skaidrojot, ka, piemēram, meža uguns-
grēkos bezpilota lidaparāti glābējiem lieliski palīdz izlūkošanā. ĢIRTA GERTSONA FOTO

Liepājā naktī no 25. uz 
26. jūliju apzagts SIA “Tāfe-
le” našķu un bezalkoholisko 
dzērienu kiosks Jūrmalas 
parkā, pie pludmales glāb-
šanas stacijas. Minētais ki-
osks no garnadžiem cieta 
arī 2019. gada vasarā.

Uzņēmuma īpašnieks 
Kristaps Herbsts laikrakstam 
pastāsta, ka garnadži kioskā 

iekļuvuši, sabojājot un izceļot 
tā logu. No kioska nozagta ka-
ses aparāta naudas lāde, kurā 
nauda gan nav bijusi.

 SIA “Tāfele” feisbukā aici-
nāja sabiedrību palīdzēt noķert 
neliešus, taču neviens, kurš 
tonakt pie kioska vai tā apkai-
mē būtu manījis ko aizdomīgu, 
nav atsaucies. K. Herbsts spriež, 
ka zādzību, visticamāk, pastrā-

dājuši jaunieši. VP par notiku-
šo uzsākusi kriminālprocesu, 
pavēstīja VP pārstāve Madara 
Šeršņova.

 SIA “Tāfele” kiosks apzagts 
arī 2019. gada vasarā. Toreiz 
tas darbojās Jūrmalas parkā 
pie Kristapa Porziņģa basket-
bola laukuma. Vainīgie tā arī 
nav atrasti, apliecināja uzņē-
muma īpašnieks. w

Garnadži atkal aptīra “Tāfeles” kiosku

Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes 
sēdē vakar Kuldīgas novada 
domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa atkārtoti ievēlēta 
par padomes priekšsēdētāju. 
Par vietniekiem ievēlēti Dien-
vidkurzemes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Prie-
dols un Saldus novada domes 
priekšsēdētājs Māris Zusts.

Iepriekš padomes priekšsē-
dētājai bija viens vietnieks, kura 
amatā bija Priekules novada do-
mes priekšsēdētāja Vija Jablons-
ka. “Tā bija Attīstības padomes 
vienošanās,” divu vietnieku ne-
pieciešamību skaidro I. Bērziņa. 
“Šis jau lielā mērā ir brīvprātīgs 
darbs. Ja kolēģi vēlas vairāk ie-
saistīties un katram ir labāks 

kontakts ar ministrijām vai val-
dības un Saeimas cilvēkiem, lai 
Kurzemes reģions varētu panākt 
lielāku ietekmi, vairāki cilvēki ar 
dažādu politisko piederību iedod 
kopumā lielāku iespēju saņemt 
atbalstu.”

A. Priedols uzskata – ja kā 
vietnieks būšot atbildīgs par kādu 
jomu, varēšot “bīdīt” tēmas, kas 
vissvarīgākās Dienvidkurzemes 
novadam. “Šobrīd tāda ir izglītī-
ba,” viņš norāda. Pienākumus ar 
priekšsēdētāju un otru vietnieku 
vēl sadalīšot. Kurzemes plānoša-
nas reģiona Attīstības padomē 
darbojas Liepājas un Ventspils 
valstspilsētas, Kuldīgas, Saldus, 
Talsu, Tukuma, Ventspils un 
Dienvidkurzemes novada pašval-
dību vadītāji un viņu vietnieki.w

Ingai Bērziņai palīdzēs 
Aivars Priedols


