
Jaunie Valsts vides 
dienesta Kurzemes 
reģiona sabiedriskie 
vides inspektori – 
Santa Brāle un Ingus 
Antonovičs. 
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DZĪVOKLĪ IZCEĻAS UGUNSGRĒKS,  
CILVĒKI EVAKUĒJAS 

4. augusta rītā ugunsgrēks izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā 
Liepājā. Ēkas otrā stāva dzīvoklī nelielā platībā degušas sadzīves 
mantas. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no dzīvokļa evakuējušies 
trīs cilvēki. Mājoklī bijis uzstādīts dūmu detektors, kas bija 
nostrādājis un pamodinājis iemītniekus. Cietušo negadījumā nav, 
pavēstīja VUGD pārstāve Anete Strazdiņa. 
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Jūlija pēdējā nedēļā 
Valsts vides dienests (VVD) 
visā Latvijā svinīgi pasnie-
dzis sabiedrisko vides in-
spektoru (SVI) apliecības 
20 jaunajiem inspektoriem. 
Pieci no viņiem turpmāk 
piedalīsies zivju resursu 
kontrolē Kurzemes reģionā, 
laikrakstu informēja VVD 
pārstāve Kristīne Kļavniece. 

Kurzemes reģiona jaunie 
inspektori apliecības saņēma 
Durbes ezera skatu tornī. Tās 
pasniedza VVD Kurzemes re-
ģionālās vides pārvaldes Zve-
jas kontroles daļas vadītājs 
Ruslans Pečulis. Santa Brāle, 
Andrejs Radzevičs un Kārlis 
Matīss Virbs turpmāk darbo-
sies kā pašvaldību sabiedris-
kie vides inspektori, bet Elvijs 
Ozoliņš un Ingus Antonovičs 
strādās kā SVI – VVD pilnva-
rotās personas. 

Pēc svinīgā brīža jaunos 
inspektorus iepazīstināja ar 
kolēģiem un turpmāk veicamo 
darbu, zvejas kontroles gal-
venajiem uzdevumiem. Tāpat 

katrs varēja aplūkot un izmēģi-
nāt zvejas kontroles inspektoru 
rīcībā esošo aprīkojumu.

Zvejas kontroles daļas va-
dītājs Ruslans Pečulis uzsver: 
“Augsti novērtējam sabiedrības 
pieaugošo interesi iesaistīties 
zivju resursu uzraudzībā un 
kontrolē visā Latvijā un patei-
camies katram sabiedriskajam 
vides inspektoram, kas velta 
brīvo laiku, lai bez atlīdzības 
Latvijas ezeros, upēs un arī jū-
ras piekrastē iestātos par zivju 
resursu aizsardzību!”

Lai kļūtu par SVI, brīvprā-
tīgajam bija jānokārto atestā-
cijas eksāmens. Šī gada jūnijā 
notikušajā atestācijā pārbaudes 
darbu no 22 pretendentiem sek-
mīgi nokārtoja 20. No viņiem 13 
darbosies kā SVI – VVD piln-
varotās personas, bet septiņi 
būs pašvaldību SVI. Tādējādi 
zvejas un makšķerēšanas kon-
trolē turpmāk visā Latvijā līdz-
darbosies 74 sabiedriskie vides 
inspektori.

“VVD jau vairākus gadus 
īsteno ne tikai Latvijā, bet arī 
Eiropas mērogā unikālu praksi 
– pilnvaro aktīvus brīvprātī-

Stiprina spēkus cīņā 
ar maluzvejniekiem

UZZIŅAI

l SVI ir brīvprātīgais, kurš patstāvīgi vai sadarbībā ar  
valsts vides inspektoru vai pašvaldības amatpersonu  
veic zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu  
ievērošanas kontroli bez atlīdzības. Jaunie SVI pārzina 
zvejas un makšķerēšanas noteikumus, prot noformēt 
ziņojumu par makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens  
medību vai zvejas noteikumu pārkāpumu. Tāpat  
viņi spēj orientēties zveju un makšķerēšanu regulējošos 
tiesību aktos.

l VVD SVI atestāciju organizē reizi sešos mēnešos, un 
nākamā plānota septembrī. Informācija par atestācijas 
vietu, laiku un iespēju pieteikties atestācijai augusta  
beigās būs pieejama VVD tīmekļvietnē www.vvd.gov.lv.

gos iedzīvotājus, sabiedriskos 
vides inspektorus patstāvīgi 
vai sadarbībā ar valsts vides 
inspektoru vai pašvaldības 
amatpersonu veikt zvejas un 
makšķerēšanas normatīvo aktu 
ievērošanas kontroli. Turklāt 
viņi zivju resursu kontroli 
veic bez atlīdzības,” pastāsta 
K. Kļavniece.w 

Jūra uzklājusi 
pamatīgu aļģu segu

“Šodien jūras mēslu ir vis-
vairāk. Cilvēki nāk ar saviem 
maisiem un tos vāc. Līdz šim 
neviens nav žēlojies, ka kādam 
izskalotās aļģes traucētu,” teica 
Oskars. 

Liepājas Komunālās pārval-
des pārstāvis Aigars Štāls pa-
stāstīja, ka jūras mēslus uzņē-
mums “CTB” sākšot vākt naktī 
uz ceturtdienu (saruna notika 
vakar – M.K.). Tāpat viņš uzsvē-
ra: “Nebūs tā, ka tūlīt pēc tam, 
kad jūra izskalos mēslus krastā, 
parādīsies traktors un sāksies 
aļģu vākšana. Jūras mēslu sa-
vākšana ir dārgs process. Jūra 

ir dinamiska –vienu dienu aļģes 
var būt visas piekrastes garu-
mā, bet nākamajā dienā jūra tās 
ieskalo atpakaļ. Kopš pavasa-
ra jau divas reizes esam vākuši 
jūras mēslus.” A. Štāls minēja 
arī to, ka pašvaldība ikreiz ie-
klausās cilvēku teiktajā un tādēļ 
arī jūras mēslus savāc. Viņš vēl 
atgādināja, ka ikviens, kas to 
vēlas, pludmales teritorijā var 
vākt aļģes, piemēram, dārzu 
mēslošanai. Vakarrīt Komunā-
lā pārvalde esot saņēmusi ap 
desmit pieteikumu jūras mēs-
lu savākšanai. Lai ar tehniku 
iebrauktu pludmalē, jānoslēdz 
bezatlīdzības līgumus un jāsa-
ņem atļauja.w
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Pēdējās nedēļas laikā 
Valsts policijā reģistrēti 
jauni krāpšanas gadījumi 
un to mēģinājumi – blēži, 
zvanot iedzīvotājiem, saka, 
ka ir policijas darbinieki un 
tādējādi mēģina iegūt no cil-
vēkiem bankas kontu pieejas 
un personas datus, informē-
ja Valsts policijas pārstāve 
Madara Šeršņova. 

“Diemžēl vienā gadījumā 
viltvāržiem izdevies izkrāpt 
no personas lielu naudas sum-
mu, vairāk nekā 10 000 eiro. 
Valsts policijā vērsās kāds vī-

rietis, kurš pastāstīja, ka vi-
ņam piezvanījis it kā policijas 
pārstāvis un, runājot krievu 
valodā, ar maldiem un meliem 
izkrāpis naudu,” pastāstīja  
M. Šeršņova. 

Krāpšanas shēma esot ļoti 
līdzīga kā ar viltus bankas dar-
biniekiem. Blēži uzdodas par 
kiberdrošības speciālistiem vai 
informē par it kā notikušu ceļu 
satiksmes negadījumu, kurā 
cietis kāds tuvinieks. Tāpat arī 
ziņo par it kā notikušām aizdo-
mīgām darbībām bankas kontā 
un mēģina no iedzīvotājiem ar 
viltu iegūt bankas kontu pieejas 
un personas datus. 

Valsts policija uzsver, ka 
ne policijas, ne banku, ne citu 
valsts iestāžu darbinieki nekad 
neprasīs atklāt cilvēka perso-
nīgo informāciju, proti, bankas 
kontu piekļuves datus, kā arī 
aicina būt uzmanīgiem un ne-
piekrist lejupielādēt attālinātās 
piekļuves programmas, tāpat 
neiesaistīties apšaubāmos da-
rījumos.

Gadījumā, ja esat kļuvis par 
krāpnieku upuri un ir izkrāpta 
nauda, svarīgi pēc iespējas āt-
rāk sazināties ar savu banku 
un pēc tam vērsties ar iesnie-
gumu tuvākajā Valsts policijas 
iecirknī. w

Kopējais Latvijas slim-
nīcās stacionēto Covid-19 
pacientu skaits ir pieaudzis 
līdz 47, šobrīd smagā stā-
voklī no tiem ir 17%, infor-
mē Nacionālais veselības 
dienests (NVD). Liepājas 
Reģionālajā slimnīcā Infek-
cijas slimību nodaļā pašlaik 

ārstējas divi Covid-19 slim-
nieki, ziņo slimnīcas pārstā-
ve Indra Grase.

“Tas ir ļoti mazs skaits,” viņa 
norāda, “arī pacientu smagā stā-
voklī pašlaik nav, reanimācijā 
nav neviena Covid-19 slimnie-
ka.”

Jūlija otrajā pusē kovidslim-

nieku skaits, pēc NVD datiem, 
slimnīcās kritās, taču augus-
tā tas atkal sācis lēni pieaugt. 
Šonedēļ jau divas dienas pēc 
kārtas Latvijā testēšana uzrā-
dījusi ap simts jaunu inficēšanās 
gadījumu. Liepājā pašlaik reģis-
trēti 27 ar Covid-19 saslimušie, 
Dienvidkurzemes novadā – 15. w

Telefonkrāpnieki uzdodas par policistiem

Kovidslimnieku smagā 
stāvoklī Liepājā nav


