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Valsts policija pabeigu-
si kriminālprocesus par to, 
ka divi vīrieši vairāku gadu 
garumā izvairījās maksāt 
uzturlīdzekļus saviem bēr-
niem. Lietas nodotas pro-
kuratūrai kriminālvajāša-
nas uzsākšanai, laikrakstu 
informēja Valsts policijas 
pārstāve Madara Šeršņova.  

Viens no vīriešiem jau kopš 
2005. gada izvairījās apgādāt 
un uzturēt abus savus bērnus, 
tīši, sistemātiski un ilgstoši ne-
maksājot uzturlīdzekļus, kaut 
gan bija darba spējīgs cilvēks 
un periodiski bija arī darba 
tiesiskajās attiecībās, gūstot 
ienākumus. Tā kā vīrietis ali-
mentus nemaksāja, tad to veica 
Uzturlīdzekļu garantiju fonds. 
Alimentu parāds fondam ar vi-
siem aprēķinātajiem likumiska-

jiem procentiem ir šobrīd vairāk 
nekā 69 tūkstoši eiro.

Otrā gadījumā vīrietis iz-
vairījās apgādāt un uzturēt 
savus trīs bērnus, nemaksājot 
alimentus kopš 2006. gada. Viņa 
parāds fondam ir vairāk nekā 
40 tūkstoši eiro. 

Par izvairīšanos no tiesas 
nolēmuma vai kompetentas 
valsts institūcijas lēmuma pil-
dīšanas, ar kuru uzlikts pienā-
kums apgādāt savus vecākus, 
vecvecākus, bērnus, mazbērnus 
vai citas personas un dot tiem 
uzturu, var sodīt ar īslaicīgu 
brīvības atņemšanu vai pie-
spiedu darbu, vai arī naudas 
sodu. Neviena persona netiek 
uzskatīta par vainīgu, kamēr 
tās vaina noziedzīga nodarīju-
ma izdarīšanā netiek pierādīta 
likumā noteiktajā kārtībā.w

Iekrāj alimentu parādu 
69 tūkstošu eiro apmērā

Latvijas nacionālā lidsa-
biedrība “Air Baltic” lidoju-
mus starp Rīgu un Liepāju 
neatsāks arī septembrī. 

3. augustā lidsabiedrība 
publicējusi grafika izmaiņas, 
kas paredz lidojumus no Lie-
pājas uz Rīgu atsākt ne agrāk 
kā novembra sākumā. Lidoju-
mu atsākšana tostarp atkarīga 
no epidemioloģiskās situācijas 
valstī, norāda “Air Baltic”. 

Aviokompānija skaidro, ka 
ievērojama daļa pasažieru uz 
Liepāju lidoja no citām valstīm 
caur Rīgu. Pašlaik, kad arī no 
Rīgas pārvadāto pasažieru 
skaits ir būtiski zemāks, tas ļoti 
tieši atsaucoties uz pieprasīju-
mu pēc lidojumiem uz Liepāju.

Pašlaik “Air Baltic” turpi-
na nodrošināt būtisku Rīgas, 
Tallinas un Viļņas savienoja-
mību ar Eiropas vadošajiem 
biznesa centriem un tranzīta 
mezgliem. Tāpat no Rīgas uz-
ņēmums piedāvā plašu atpū-
tas galamērķu klāstu, atzīmē 
kompānija. Pavasarī lidsabied-
rība pieļāva iespēju lidojumus 
starp Rīgu un Liepāju atsākt 
maija sākumā, taču šie plāni 
nerealizējās. Vasaras sezonas 
lidojumu grafiks mainījās, 
paredzot, ka  Liepāju un gal-
vaspilsētu aviosatiksme at-
kal savienos tikai septembrī.  
Reisus starp Liepāju un Rīgu 
“Air Baltic” pārtrauca pagājušā 
gada oktobra sākumā.w

Atkal pārceļ lidojumu 
plānus uz Liepāju

SADURSMĒ AR KRAVAS AUTOMAŠĪNU  
GĀJIS BOJĀ VELOSIPĒDISTS

4. augustā ap pulksten 15 Liepājā, Brīvības un Meldru 
ielas krustojumā, noticis ceļu satiksmes negadījums – kravas 
automašīnas “MAN” sadursme ar velosipēdistu. Automašīna 
“MAN” uzbraukusi velosipēdistam, nogriežoties pa labi no 
Brīvības ielas uz Meldru ielu. Apmēram 60 gadus vecais 
velosipēdists sadursmē guvis traumas un nogādāts slimnīcā. 
Ārstiem glābt viņa dzīvību neizdevās. Automašīnas “MAN” 
vadītājam uz vietas veikta alkohola pārbaude un noskaidrots, 
ka viņš nav atradies alkohola reibumā. Par notikušo uzsākts 
kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi negadījuma apstākļi, 
pavēstīja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.  

DZĒRUMĀ STŪRĒ VELOSIPĒDU  
UN ELEKTROSKŪTERI  

4. augusta rītā Bārtas pagastā kāds 1977. gadā dzimis 
vīrietis vadījis velosipēdu, būdams 1,55 promiļu alkohola 
reibumā. Savukārt 5. augustā īsi pēc pusnakts Liepājā, 
Rīgas ielā, kāds 1996. gadā dzimis vīrietis braucis ar 
elektrisko skrejriteni, būdams 0,97 promiļu reibumā. Uzsākti 
administratīvo pārkāpumu procesi.
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“Citādi ļoti sarežģīta dzī-
ve,” ģimenes lēmumu vakci-
nēties pret Covid-19 skaidro 
Sanita Spura. Uz vakcināci-
jas punktu pie veikala “Lielie 
logi” vakar viņa atvedusi lielo 
puiku Kristapu, kuram ir 14 
gadu. “Viņam ir volejbola tre-
niņi, un iekštelpās tajos nevar 
piedalīties, ja nav vakcinēts. 
Mums nav variantu, viņš grib 
trenēties. Iespējams, ja nebū-
tu šāda situācija, mēs nepotē-
tu viņu,” atzīst mamma.

Vīrs liek potēties
Kā priekšrocības pēc vakcinā-

cijas sieviete nosauc iespējas res-
torānā paēst iekštelpās, apmeklēt 
koncertus un teātra izrādes. “Arī 
drošāk jūtamies, nav vairs tā, ka 
pēc katras kustības dezinficē ro-
kas, kā es to darīju agrāk,” norāda 
S. Spura.

Ginta atnākusi saņemt otro 
vakcīnu. Vietu viņa vērtē kā 
ērtu un piemērotu, taču te esot 
grūtības novietot automašīnu, 
tādā ziņā Olimpiskais centrs bijis 
parocīgāks. “Vīrs liek,” sieviete 
skaidro, kas viņu pamudinājis 
vakcinēties, “viņš vēlas braukt 
uz Lietuvu. Ja godīgi, man pašai 
nav lielas pārliecības. Ja pateiktu, 
ka vakcinēsieties un nesaslimsiet, 
būtu citādi. Man liekas, pote arī 
nav pārbaudīta līdz galam.” 

Vakcinācijas punktā dienas 
vidū nemitīgi nāk cilvēki, rinda 
sēž gan uz poti, gan nogaida pēc. 
“Cilvēki nāk viļņveidā,” pastāsta 
reģistratore administratore Rober-
ta Grīnbarte. Šīs ceturtdienas dar-
ba laiks atšķiras, jo parasti punkts 
strādā no pulksten 16 līdz 19, lai 
cilvēki varētu ierasties pēc darba. 
Vairums pierakstās iepriekš, lai 

varētu plānot savu laiku.
Vakcināciju šeit veic “L. Ati-

ķes doktorāts”. Medicīnas māsa 
Ausma Elza Trumpika novērojusi, 
ka cilvēki atnāk dažādā noskaņo-
jumā: “Vieni brīvi stāsta, kāpēc 
nāk potēties, bet citu sejās un 
pēc jautājumiem var spriest, ka 
viņi nav apmierināti un nav pār-
liecināti. Mēs cenšamies izrunāt 
neskaidros jautājumus, dažreiz 
pēc sarunas cilvēki nomierinās.” 

Topošā ārste ievērojusi, ka 
daudziem bērniem ir bail no 
potēm. “Tad vecāki ir blakus un 
atbalsta, šīs lēmums ir pieņemts 
kopīgi. Taču pašā sākumā, tiklīdz 
atļāva bērnus vakcinēt, atnāca 
jaunietis, kurš pastāstīja, ka cerot 
būt piemērs saviem vecākiem, 
kuri īsti vēl nav pārliecināti par 
poti,” atklāj A. E. Trumpika.

Nāk arvien mazāk
“Lielajos logos” var izvēlēties 

“Pfizer/BioNTech” un “Moderna” 
vakcīnu, “Johnson & Johnson” paš-
laik nav. “Kad tā bija, daļa izvēlējās 
tieši tāpēc, ka pietiek ar vienu rei-
zi, bet daļa cilvēku vēlas “Pfizer”, 
kuru izmanto bērniem, grūtnie-
cēm un barojošām mātēm. Dau-
dziem šis ir faktors, kas pārliecina. 
Protams, nav drošāku un mazāk 
drošu vakcīnu, bet cilvēkiem šķiet, 
ka tā ir,” saka medmāsa.

Darba vēl netrūkstot, bet varot 
manīt, ka vakcinēties gribētāju 
nāk arvien mazāk. “Ir vasara, nav 
tik daudz saslimušo. Domāju, ka 
līdz ar rudeni pieaugs saslimšana 
un cilvēki, kuri grib nogaidīt, tad 
varbūt saņemsies veikt vakcīnu. 
Bet lieta tāda, ka tad jau diemžēl 
būs par vēlu,” brīdina A. E. Trum-
pika.

Saeima gatavo lēmumu par 
obligātu vakcināciju atsevišķās 
profesijās. Covid-19 sertifikātu 

atkarībā no vakcīnas veida var 
iegūt pēc 5–6 nedēļām pēc po-
tēšanās, norāda medmāsa. “Daļa 
iestāžu lūdz darbiniekiem veikt 
vismaz pirmo poti, lai varētu droši 
strādāt. Cilvēkiem, kuriem vakci-
nācijas nepieciešamība saistīta ar 
darbu, ir pēdējais brīdis nākt uz 
poti,” viņa saka.

Izbrauks uz  
“Laumas” rajonu

Sestdien, 7. augustā, VCA 
“Liepājas Medicīnas centrs” me-
diķi vakcinēs pret Covid-19 iz-
braukuma vakcinācijas punktā 
Ziemeļu priekšpilsētā, Ziemeļu 
ielā 13, lielveikala “RIMI” stāv-
laukumā no pulksten 10.30 līdz 
14.30. Būs pieejamas “Pfizer/Bio-
NTech” ražotā “Comirnaty” vakcī-
na un “Janssen” vakcīna. Iepriekš 
nav jāpiesakās, vakcinācija notiks 
rindas kārtībā. Nākamā izbrau-
kuma vakcinācija Liepājā plānota 
Karostā 21. augustā.  

Cik ilgi strādās vakcināci-
jas punkti “Lielajos logos” un 
tirdzniecības centrā “XL sala”, 
no Liepājas pašvaldības neesot 
atkarīgs, stāsta Vides, veselības 
un sabiedrības līdzdalības daļas 
vadītāja Elīna Tolmačova. Par to 
lemj Nacionālā veselības dienes-
ta Vakcinācijas projekta nodaļa. 
“Lielo vakcinācijas centru atkal 
varētu atvērt tikai tajā gadījumā, 
ja tiks paredzēta vakcīnu trešās 
devas saņemšana, kas jādara 
īsā laikā un lielos apjomos,” viņa 
skaidro. Liepājas pašvaldība apzi-
not pilsētas pedagogu vajadzības, 
lai nepieciešamības gadījumā 
veiktu izbraukuma vakcināciju. 
E. Tolmačova sola vēlreiz atgā-
dināt Liepājas Olimpiskā centra 
vadībai, ka jānoņem plakāts, kas 
rada maldinošu iespaidu, ka šeit 
vēl veic vakcināciju. w 

Visvairāk bažu cilvēkiem esot par vakcīnas ilgtermiņa blaknēm. “Skaidrojam, ka visbiežāk 
pēc vakcinēšanās ir paaugstināta temperatūra un gripai līdzīgi simptomi, citas reak-
cijas ir ļoti retas,” stāsta medicīnas māsa Ausma Elza Trumpika (centrā).  EGONA ZĪVERTA FOTO

Rudenī jau būs par vēlu


