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MALDINA GLĀBĒJUS, IZBRAUC TRĪS MAŠĪNAS 
Vakar pēcpusdienā uz Ģenerāļa Baloža ielu 6 devās trīs 

ugunsdzēsēju glābēju automašīnas un neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. Kā novēroja “Kurzemes Vārds”, cilvēki no piecstāvu 
ēkas nebija jāevakuē, viņi no saviem balkoniem vēroja notiekošo. 
Iedzīvotāji sprieda, ka kādam svētdienā laikam kļuvis garlaicīgi un 
viņš piezvanījis ugunsdzēsējiem. VUGD pārstāve Anete Strazdiņa 
pastāstīja, ka zvans bijis maldinājums. “Bija ziņojums par dūmiem, 
taču tas neapstiprinājās,” viņa teica.

LIEPĀJAS EZERĀ IZGLĀBJ LAIVOTĀJUS 
Liepājā ceturtdien, 29. jūlijā, pulksten 20.29 Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienestā (VUGD) saņemta informācija, ka Liepājas eze-
rā ir laiva ar diviem cilvēkiem, kuri apmaldījušies un nespēj saviem 
spēkiem tikt krastā. VUGD pārstāve Anete Strazdiņa informē, ka pla-
šo ūdenstilpes teritoriju ugunsdzēsēji glābēji apsekojuši, izmantojot 
divus dronus, kā arī divas laivas. Cilvēki atrasti un nogādāti krastā. 
Glābšanas darbi pabeigti pulksten 22.44. 

GAVIEZES PAGASTĀ AIZDEGAS KOMBAINS 
Ceturtdien, 29. jūlijā, VUGD pulksten 11.53 saņemts izsaukums 

uz Dienvidkurzemes novada Gaviezes pagastu, kur dedzis kombains.
Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās, izmantojot trīs 

ugunsdzēsības aparātus. Notikuma vietā strādājuši arī Gaviezes 
ugunsdzēsības formējuma ugunsdzēsēji.

LIKSTAS

Covid-19 nedēļas kopsavilkums

Pirmā pote*: 765 549 40,6%

Noslēgts vakcinācijas cikls: 681 112 36,1%

Vakcinēto skaits Latvijā

 * % pret kopējo Latvijas iedzīvotāju skaitu. 1.vakcīnas rādītājs ietver 
    arī “Janssen” vakcīnas, kurām nepieciešama tikai viena deva.

Latvijā  38,9    Dienvidkurzemē  56,9     Liepājā  39,7

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju

Bez rezultāta noslēgusies 
atkārtotā divu veco tramva-
ja vagonu izsole, “Kurzemes 
Vārdam” pastāstīja SIA “Lie-
pājas tramvajs” sabiedrisko 
attiecību speciālists Andrejs 
Rjabcevs.

Jau ziņots, ka 20. jūlijā bija 
jānotiek otrajai izsolei, kurā 
vagonus interesentiem piedā
vāja ar katra sākumcenu 8000 
eiro. Tomēr, lai gan interese par 
tramvajiem bijusi, tomēr izsolē 
dalībnieku nebija. Šoreiz cena 
bija samazināta par 20 pro
centiem. Pirmajā izsolē, kura 
tāpat beidzās bez rezultāta, 
tramvajus varēja iegādāties 
ar noteikto sākumcenu 10 000 
eiro. Iespējams, tie, kuri vago

nus gribētu iegādāties, gaida 
atkārtotu cenu samazinājumu, 
sprieda A. Rjabcevs, pieļaujot, 
ka turpinājumā “droši vien būs 
jālemj par atkārtotu izsoli, atkal 
samazinot cenu”.

“Liepājas tramvajs” pakāpe
niski atjauno tramvaja parku – 
pašlaik jau pa pilsētu ripo seši 
jauni Horvātijā darināti tramvaji, 
bet Zagrebā jau top septītais, ko 
ražotāji liepājniekiem sola pie
gādāt septembrī. Līdz nākamā 
gada pavasarim Liepājai jāsa
ņem vēl pusducis tramvaju, tad 
kopā būs jau 12 jauni vagoni, bet 
aizvien vairāk veco, apmēram 40 
gadus seno ielu dzelzceļa bērīšu 
uzņēmumam kļūs lieki, un tos 
arī visus nebūs, kur turēt.w

Tramvaja vagonus nepērk

l ROBERTS DŽERIŅŠ

Liepājas muzeja krājumu 
turpmāk papildinās nozīmīgs 
dāvinājums – ārsta Jēkaba 
Ādamsona un viņa ģimenes 
priekšmeti, fotogrāfijas un 
dokumenti, kas ļauj labāk 
izprast kara ārstu dzīvi.

Veterinārārste Ilze Alaine 
Liepājas muzejam dāvinājusi 
priekšmetus, kuri saistīti ar 
viņas krusttēvu, ārstu Jēkabu 
Ādamsonu. Kā vēsta muzejā, dā
vinājums ir ļoti vērtīgs, jo satur 
vairākus unikālus priekšmetus 
– ārsta kristāla karafi ar sudraba 
apmalēm un gravējumu, ārsta 
diplomu un zīmogu, dažādus do
kumentus un citas interesantas 
vēstures liecības.

“Saņemtas vairākas pastkar
tes, kuras ārstam sūtījuši viņa 
draugi, kolēģi, ģimenes locekļi 
un pat pacienti,” sacīja Liepājas 
muzeja vēsturniece Inna Gīle. 

Liepājas muzejs saņem vērtīgas vēstures liecības

Tās rāda, ka J. Ādamsons bijis 
atzīts ārsts un arī pats devies 
apkārt pasaulei un apmeklējis 
lērumu dažādu sanatoriju, lai 

uzkrātu pieredzi.
Muzejam uzdāvinātas arī 

vairākas interesantas metāla de
taļas, kuras ārsts saņēmis svēt

Jēkabs Ādamsons darbā. Cēsu sanatorija, 1938. gads.
FOTO – LIEPĀJAS MUZEJS

kos. Tajās iegravēti novēlējumi 
un gadskaitļi. Tāpat saņemti arī 
J. Ādamsona privātie priekšmeti, 
tostarp viņa kompass, metāla 
zīmogu kastīte, arī pats zīmogs 
un dažādi fotogrāfiju albumi. 

“Kad dakteris strādāja Rīgas 
Kara slimnīcā, viņam tika uzdā
vināta kristāla karafe ar sudraba 
apmalēm un gravējumu. Tā pati 
par sevi ir spilgta vēstures lie
cība, bet to vēl īpašāku padara 
tieši personalizētais gravējums,” 
sacīja vēsturniece. 

I. Gīle uzsver, ka šis dāvinā
jums satur ļoti vērtīgas vēstures 
liecības un ļauj labāk izprast arī 
kara laika medicīnas personāla 
dzīvi, kas muzejam ir jo sevišķi 
saistoši, jo tiek veidota tematiski 
atbilstoša izstāde.

“Plānojam nākotnē veidot 
izstādi par kara medicīnu Lat
vijā. Liepājā pagājušā gadsimta 
20.–30. gados atradās Liepājas 
Kara slimnīca, gribam vērst uz

manību uz šo medicīnas iestādi. 
Tā kā J. Ādamsons strādāja kara 
laikā, esam ļoti priecīgi par šo 
dāvinājumu,” viņa atklāja. 

“Tāpat materiālos ir arī 
dzimtas koks, ar kura palīdzī
bu varam pētīt Liepājas seno, 
spēcīgo dzimtu sazarojumu. Arī 
tā ir papildu vērtība,” teica vēs
turniece. 

Jēkabs Ādamsons dzimis 
1892. gada 20. septembrī Ziem
upē. Ārsts piedalījies Latvijas 
Neatkarības karā – 1919. un 
1920. gadā bija Latvijas armijas 
Aizputes kājnieku pulka rakstve
dis. 1930. gadā beidzis Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakul
tāti. Pēc fakultātes beigšanas 
strādājis Rīgas Kara slimnīcā. No 
1933. līdz 1939. gadam bijis Cēsu 
aizsargu pulka 2. rotas ārsts. 
Paralēli no 1935. gada Latvijas 
Sarkanā Krusta Cēsu sanatorijas 
direktors, bet 1939.–1940. gadā 
Štāba bataljona ārsts.w

Jūras dievs Neptūns, vili-
noša sirēna un, protams, vējš. 
Sienas gleznojumu Liepājai 
veltījis grafiti mākslinieks 
OZMO. “Vējš rada bangojošus 
jūras viļņus, ko kopā apvieno 
skaistā Latvijas pilsēta – Liepā
ja, kuru simbolizē reāla, sociālajā 
tīklā Instagram redzēta meitene, 
kāda dziedātāja,” stāsta māks
linieks. Lai Pasta ielā 24 taptu 
šis attēls, bija nepieciešamas 11 
dienas, 217 krāsu baloniņi, tūbiņa 
saules aizsargkrēma, viens pacē
lājs un daudz atsaucīgu cilvēku, 
atklāj projekta autors Mareks 
Alberts.

Mākslinieka Elementton Nep
tūna versija skatāma Ziemeļu 
fortos, kur pirmo darbu “Sirm
galve, kura lūkojas jūrā” gleznojis 

Neptūns saviļņo pilsētu
RUSLANA ŠUĻGAS FOTO

franču mākslinieks Al Sticking. 
Elementton šovasar radījis arī 
Imanta Kalniņa portretu Ausekļa 
ielā, iemūžinājis Mirdzu Ķempi 
K. Ūliha ielā un izveidojis zīmē
jumu “Karosta 360” Turaidas ielā. 
Vecās sienas rotā Ulda Rubeža 

“Pegazs” Kuršu ielā, “Vārna” Ve
cajā ostmalā un “Kvantu kaija” 
Juliannas pagalmā, Ērika Caunes 
un Daiņa Rudens “Skaņu vīrs” 
uz K. Valdemāra un Peldu ielas 
stūra, “Atlants” Graudu ielā un 
“Kurss” Peldu ielā.w

Šis ir jau otrais Neptūna tēls Liepājas mūru gleznojumos, kuru skaits aizvien aug.


