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NOVADĀ DEG KOMBAINS UN LABĪBA 
Aizvadītajās trīs diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji Kurzemē stei-

gušies dzēst vairākus ugunsgrēkus, kur degusi sausā zāle, labība un 
labības rugāji. 

Liepājā sausās zāles ugunsgrēki dzēsti trīs vietās – 50 m2 platībā 
Laboratorijas ielā, 150 m2 platībā O. Kalpaka ielā un 15 m2 platībā 
Rīgas ielā. Vecpils pagastā deguši labības rugāji 6 hektāru platībā, 
Medzes pagastā svilis labības lauks 3 hektāru platībā, kā arī vēl 
vienā gadījumā deguši labības rugāji 2,5 hektāru platībā. Vaiņodes 
pagastā dedzis labības lauks un rugāji 5 hektāru platībā, kā arī vēl 
vienā gadījumā degusi sausā zāle un siena rullis 152 m2 platībā. 
Aizputes pagastā brīvdienās dedzis kombains un labības rugāji 300 
m2 platībā, Bārtas pagastā liesmas plosījušās labības un rugāju 
laukā 1,5 hektāru platībā, bet Priekules pagastā dedzis labības lauks 
0,3 hektāru platībā. Vakar pievakarē rugāji 3 hektāru platībā dega 
Kazdangā.

VUGD pārstāve A. Strazdiņa informē, ka līdz ar ražas novākšanas 
laika sākumu pieaug izsaukumu skaits, kur deg labības rugāji, siena 
ruļļi un lauksaimniecības tehnika. “Ugunsgrēku skaitu lauksaim-
niecības nozarē un to postošās sekas iespējams mazināt, ievērojot 
piesardzību, apzinoties iespējamos riskus un tos savlaicīgi novēršot, 
piemēram, transportlīdzekļu dzinēju izplūdes caurules ir jāaprīko ar 
dzirksteļu slāpētājiem un jāuzrauga, lai dzinēja kolektora un izplūdes 
caurules savienojuma starplikās nebūtu plīsumu un bojājumu. Šādā 
veidā tiek novērsta iespēja, ka dzirksteles iekļūst sausajos salmos, 
sienā, graudos utt. un tos aizdedzina,” norāda A. Strazdiņa. 

VUGD atzīmē, ka degoši labības un rugāju lauki ir tikpat bīstami 
kā kūlas ugunsgrēki, jo tajos var ciest un iet bojā cilvēki, kā arī lies-
mas var pārmesties uz lauksaimniecības tehniku, citām automašī-
nām un ēkām, tāpēc ir svarīgi ievērot piesardzību, lai novērstu šādu 
ugunsgrēku izcelšanos.

NARKOTIKAS, SPRĀGSTVIELAS UN IEROČI 
Liepājā, kādā īpašumā Lietuviešu ielā, brīvdienās policisti 

uzgājuši narkotikas, sprāgstvielas un ieročus, liecina laikraksta 
rīcībā esošā informācija. Valsts policija (VP) apstiprina, ka aizturētas 
vairākas personas, taču kriminālprocesa ietvaros plašāku informā-
ciju par notikušo tā nevarot sniegt, informēja VP pārstāve Madara 
Šeršņova. Neoficiāla informācija liecina, ka viens no aizturētajiem 
jau vairākkārt tiesāts saistībā ar narkotiku nelegālu apriti un citiem 
noziegumiem.

SADURSMĒ CIEŠ DIVI CILVĒKI 
24. jūlijā pulksten 16 ceļu satiksmes negadījums noticis Liepājā, 

Krūmu ielā. Noskaidrots, ka vīrietis pa Krūmu ielu vadījis automašī-
nu “Mini Cooper” un, nepārliecinoties par satiksmes drošību, proti, 
nepamanot, ka aiz muguras braucošais “VW Golf Plus” uzsācis 
apdzīšanu, “Mini Cooper” vadītājs bija sācis apgriešanās manevru. 
Rezultātā notika abu automašīnu sadursme un negadījumā cietis 
“VW Golf Plus” vadītājs un pasažiere. Abiem konstatēti sasitumi, viņi 
ārstējas ambulatoriski. Saistībā ar negadījumu VP sākusi adminis-
tratīvā pārkāpuma procesu.

Tajā pašā dienā pulksten 16.20 VP saņemta informācija,  
ka Ģenerāļa Baloža ielā notikusi sadursme starp diviem transporta 
līdzekļiem. Noskaidrots, ka vīrietis vadījis automašīnu “Volkswagen 
Golf” pa Pulkveža Brieža ielu un krustojumā ar Ģenerāļa Baloža ielu, 
nepārliecinoties par satiksmes drošību, neņēmis vērā ceļa zīmes 
“Dodiet ceļu” prasības, iebraucis krustojumā, kur izraisījis sadursmi 
ar automašīnu “BMW”, kas braukusi pa galveno ceļu.

LIKSTAS

Liepājas teātris 23. jūlijā 
parakstījis līgumu ar devi-
ņiem jaunajiem aktieriem, 
kuri pabeiguši studijas Lie-
pājas Universitātē. “Devi-
ņas jaunas rūpes klāt,” saka 
teātra direktors Herberts 
Laukšteins, viņam esot gan-
darījums par to, ka teātrim 
ir perspektīva un attīstības 
iespēja.

Pašlaik darbs nodrošināts 
visiem desmit Liepājas kursa 
absolventiem. Liepājas teātrī 

strādās Agnija Dreimane, Mada-
ra Kalna, Kintija Stūre, Madara 
Viļčuka, Kārlis Elvis Artejevs, 
Kārlis Ērglis, Artūrs Irbe, Hugo 
Puriņš un Valts Skuja. Liepājas 
Leļļu teātrī – Inga Dzintare.

“Tas ir plānots, tas ir pare-
dzēts, un ar to rēķinās gan te-
ātris, gan dome,” par finansē-
jumu jaunajiem spēkiem saka 
H. Laukšteins un atzīst, ka va-
dība ir darījusi visu, lai Liepājas 
teātrim būtu turpinājums, lai 
trupa nenovecotu un tajā būtu 

vecumu samēri. “Kā notiks, laiks 
rādīs. Tas ir maratons, kurā kat-
ram savi spēki ir jāsadala un jā-
apzinās,” viņš piebilst.

Visiem Liepājas teātra jau-
najiem aktieriem septembrī būs 
jāsāk mācīties Kārļa Auzāna 
dziesmas iestudējumam “Teāt-
ris”, kuru režisēs Laura Groza 
un kura pirmizrāde paredzēta 
februārī. Jaunieši piedalīsies arī 
režisoru Toma Treiņa, Valtera 
Sīļa un Dmitrija Petrenko jaun-
iestudējumos. w

Papildinājums – desmit jauni aktieri

Jau divas nedēļas Zilā 
karoga peldvietā Beberliņos 
nav boju, kas iezīmētu pel-
dēšanai drošu attālumu no 
krasta. Pludmali apsaimnie-
kojošās pašvaldības aģentū-
ras “Nodarbinātības projekti” 
direktors Vairis Šalms sola, 
ka vakar bojām jau jābūt 
noliktām vietā. “Nākamajās 
brīvdienās tās visdrīzāk at-
kal noraus,” viņš pieļauj.

Šajā peldsezonā bojas norau-
tas jau trešo reizi. “Pat ar ķēdēm 
esam stiprinājuši. Bet tās norauj, 
nogriež. Jaunieši to dara vēlu va-
karos un pa nakti, kad tur nav 
apsardzes. Videokameru tur nav. 

Arī tualete divas reizes jau tikusi 
apgāzta,” pastāsta V. Šalms.

Šāda situācija peldvietā at-
kārtojas katru vasaru. Ūdens-
krātuve ir ļoti dziļa, tāpēc peldēt 
prom no krasta var būt bīstami, 
bet glābšanas dienesta šajā vie-
tā nav, ir tikai dežurants, kas 
var izsaukt glābējus. Jāatzīmē, 
ka drošība ir viens no kritēri-
jiem Zilā karoga statusa pie-
šķiršanā.

“Ar Liepājas pašvaldību ir 
runāts par to, ka atpūtas vietā 
ir nepieciešams apgaismojums,” 
saka V. Šalms. “Komunālā pār-
valde ir ielikusi savā plānā ap-
gaismojumu un videokameras.”w

Pat ķēdes nelīdz. 
Bojas Beberliņos norauj atkal

Aizvadītās nedēļas nogalē, 
naktī no 23. uz 24. jūliju un 
no 24. uz 25. jūliju, Valsts po-
licijas (VP) Kurzemes reģiona 
pārvaldes amatpersonas sa-
darbībā ar Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policiju un Valsts 
ieņēmuma dienesta Muitas 
pārvaldes kinologiem rīkoja 
reidu Liepājā, Juliannas pa-
galma apkārtnē, apsekojot 
pulcēšanās vietas. 

VP pārstāve Madara Šeršņo-
va informē, ka reids ticis rīkots, 
pamatojoties uz iedzīvotāju sū-
dzībām, ka Juliannas pagalmā 

un tā apkārtnē naktīs pulcējoties 
ievērojams skaits nepilngadīgo, 
kuri lietojot alkoholiskos dzērie-
nus. Kopumā nedēļas nogalē šai 
rajonā konstatēti 22 nepilngadī-
gie vecumā no 15 līdz 17 gadiem, 
kuri bijuši alkohola reibumā, divi 
no viņiem iepriekš nonākuši po-
licijas redzeslokā. VP uzsākusi 
administratīvo pārkāpumu pro-
cesus pret 12 jaunietēm un 10 
jauniešiem, kuri bija lietojuši 
alkoholu. Ņemot vēra, ka pārkā-
pumus izdarījuši nepilngadīgie, 
šie materiāli nosūtīti Liepājas 
domes Administratīvajai komi-

sijai lēmuma pieņemšanai par 
soda apmēru. 

Saskaņā ar “Bērnu tiesību 
aizsardzības likumu” par alko-
holisko dzērienu vai citu apreibi-
nošu vielu lietošanu vai atraša-
nos alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošu vielu ietekmē, ja to 
izdarījis bērns, piemēro brīdinā-
jumu vai naudas sodu 35 eiro. Ki-
nologi ar suņiem reidā pieaicināti, 
lai pārbaudītu, vai personas nav 
lietojušas vai pie sevis neglabā 
narkotiskās vai psihotropās vie-
las. Šādi pārkāpumi konstatēti 
netika, norāda M. Šeršņova.w

Brīvdienās pieķer 22 iereibušus nepilngadīgos

l LINDA KILEVICA

“Esmu atbrīvota no dar-
ba Liepājas teātrī! Dīvainas 
sajūtas pēc 29 nokalpotiem 
gadiem! Bet mīlestība manā 
sirdī paliek...” – aktrise Sigita 
Pļaviņa vēsta savā Facebook 
profilā. Par to, ka teātra di-
rektors viņu atlaidis, aktrise 
publiski paziņoja arī kolēģa 
Edgara Pujāta jubilejas kon-
certā Bernātos.

“Nesaprašanās ar Herbertu 
Laukšteinu man bija trīspadsmit 
gadus. Tā samilza vakcinācijas 
dēļ. Esmu atlaista ar darba pan-
tu,” saka S. Plaviņa. Sīkāk ko-
mentēt notikušo viņa pašlaik 
nevēloties. “Aktieris iet slims uz 
darbu, strādā pa naktīm, ja reži-
sors to lūdz. Aktieris dara visu, 
kas ir vajadzīgs. Šāda izrīkoša-
nās ir vienkārši neaptverama,” 
atzīst aktrise. Nākamajā sezonā 
viņai bijis paredzēts darbs teātrī, 
vajadzējis arī piedalīties Imanta 
Kalniņa dziesmu koncertā, no 
kura direktors viņu noņēmis.

“Šie trīspadsmit gadi mani ir 
norūdījuši,” saka S. Pļaviņa, tāpēc 
viņai dzīvē esot ko darīt. “Dziedu 
koncertos, taisu traukus. Man ir 
māja, kas jāatjauno, un dārzs. Tas, 
protams, nevar atsvērt teātri, bet 
viss ir labi,” viņa uzsver. 

“Par neierašanos darbā atkār-

Sigitu Pļaviņu atlaiž 
no darba Liepājas teātrī

toti un atteikšanos pildīt valdes 
rīkojumus,” S. Pļaviņas atlaišanu 
komentē Liepājas teātra direktors 
Herberts Laukšteins. Vakcinēša-
nos pret Covid-19 viņš gan te ne-
gribētu iepīt. “Neizpildīti uzdevu-
mi, neierašanās, paskaidrojumi, 
ka tā tas ir. Negrib darīt... konkrē-
ti ir runa par latviešu literatūras 
mantojuma videoierakstiem. Tos 
veidojam gadījumam, ja nu mēs 

atkal ejam ciet kaut kādā treša-
jā vilnī, lai mums ir sastrādāts 
produkts, ko rādīt,” viņš stāsta. 
Tā kā aktrise neesot vakcinēju-
sies, teātra vadītājs meklējis viņai 
darbus, kurus var darīt, ievērojot 
visus epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus. “Koncertos mēs to 
izdarīt nevaram,” viņš uzsver. Ne-
viens cits Liepājas teātra aktieris 
atlaists neesot.w

“Skatos uz priekšu, 
neskatos atpakaļ,” 
saka Sigita Pļaviņa. 
Jau vairākus gadus 
viņa gatavo melnās 
keramikas traukus.
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