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l ILZE OZOLIŅA

Valsts policija (VP) pabei-
gusi izmeklēšanu krimināl-
procesā par tramvaja vadī-
tāja slepkavību, kas Liepājā 
pastrādāta 1. aprīlī. Tagad 
apsūdzēto gaida tiesa. 

Izmeklēšanas laikā, veicot 
procesuālās darbības, noskaid-
rots, ka vīrietis tramvajā uzsācis 
konfliktu ar tramvaja vadītāju. 
Brīdī, kad tas izgājis no vadī-

tāja kabīnes, uzbrucējs centies 
viņam iesist ar dūri, taču vadī-
tājs to satvēris, cenšoties sitienu 
atvairīt. Tajā brīdī uzbrucējs no 
kabatas izvilcis saliekamo me-
tāla nazi un ar labo roku vienu 
reizi kaklā sadūris tramvaja va-
dītāju, pēc tam raidot vēl vie-
nu dūrienu krūškurvja rajonā, 
informē VP pārstāve Madara 
Šeršņova.

Pēc uzbrukuma vīrietis iz-
kāpis no tramvaja, notīrījis nazi 

un devies prom, taču netālu viņš 
aizturēts. Vīrietis uzbrukumu 
veicis, atrodoties 1,94 promiļu 
reibumā. Nākamajā dienā VP 
Kurzemes reģiona pārvaldes 
Liepājas iecirkņa Kriminālpo-
licijas nodaļas amatpersonas 
devušās uz tiesu, lai viņam kā 
drošības līdzeklis tiktu piemē-
rots apcietinājums, kas ir spēkā 
vēl šobrīd.

Kriminālpolicijas nodaļas 
amatpersonas pabeigušas iz-

meklēšanu kriminālprocesā par 
slepkavību un nodevušas krimi-
nāllietas materiālus prokuratū-
rai kriminālvajāšanas uzsākša-
nai. Saskaņā ar Krimināllikumu 
par šādu noziedzīgu nodarījumu 
soda ar mūža ieslodzījumu vai 
ar brīvības atņemšanu uz lai-
ku no pieciem līdz divdesmit 
gadiem un ar probācijas uzrau-
dzību uz laiku līdz trim gadiem. 
Soda apmēru noteiks tiesa.

Jau rakstījām, ka 1. aprīlī 

ap pulksten 15.10 Brīvības ielā 
sadurts tramvaja vadītājs, kas 
slimnīcā no gūtajām traumām 
mira. Netālu no notikuma vietas 
Pašvaldības policija aizturēja 
iespējamo uzbrucēju. VP uzsāka 
kriminālprocesu.

VP atgādina, ka neviena 
persona netiek uzskatīta par 
vainīgu, kamēr tās vaina no-
ziedzīga nodarījuma izdarīšanā 
netiek pierādīta likumā noteik-
tajā kārtībā.w

Tramvaja vadītājs noslepkavots pēc konflikta un cīņas

l NORA DRIĶE

No 1. augusta pieaugu-
šajiem Covid-19 testus pa-
sākumu apmeklēšanai un 
dažādu pakalpojumu sa-
ņemšanai varēs veikt tikai 
par maksu, ceturtdien pazi-
ņoja Nacionālais veselības 
dienests.

Savukārt slimības simpto-
mu gadījumā laboratorisko 
testēšanu tāpat kā līdz šim 
apmaksās valsts. Ārpus ģime-
nes ārsta darba laika pacienti 
ar Covid-19 infekcijai rakstu-
rīgiem simptomiem to varēs 
veikt bez ārsta nosūtījuma. 
Taču turpmāk pēc šādos ga-
dījumos veikta testa nevarēs 
izveidot digitālo Covid-19 ser-
tifikātu, kāds nepieciešams, 
piemēram, lai aizietu uz kon-
certu, bet iedzīvotājs saņems 
tikai laboratorijas izrakstu 
par rezultātu. Šāda kārtība 
izveidota tāpēc, lai kāds ne-
mānītos, minot iemeslu, kāpēc 
jāveic tests. Ja nevakcinētam 
cilvēkam testa iemesls ir doties 
uz pasākumu, tad par pārbaudi 
jāmaksā pašam, nevis valstij, 
“Kurzemes Vārdam” skaidroja 
Veselības ministrijas pārstāvis 
Oskars Šneiders.

Uz pasākumiem – pote vai maksas tests

Šovasar ļoti daudziem bijuši nepieciešami kovida testi, gan lai dotos uz bērnu nometnēm, gan lai varētu strādāt un ceļot. 
E. Gulbja laboratorijas Covid-19 siekalu testa nodošanas punktā (Peldu ielā) jūnijā testu nodevuši 380, 
bet jūlijā vairāk nekā 1000 cilvēku. ĢIRTA GERTSONA FOTO

OLIMPIĀDE
Pļaviņš/Točs 
uzvar pasaules 
čempionus.
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Kur baudīt kultūru 
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