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Covid-19 nedēļas kopsavilkums

Pirmā pote*: 845 843 44,8%

Noslēgts vakcinācijas cikls: 750 250 39,7%

Vakcinēto skaits Latvijā

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

Latvijā  109,5    Dienvidkurzemē  36     Liepājā  70,6

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju

l LINDA KILEVICA

Ar padomju milicijas au-
tomašīnu kolonnas priekš-
galā, sirēnām un skaņu sig-
nāliem skanot, sestdienas 
pēcpusdienā Karostas ielas 
piepildīja dažādu desmitga-
žu, ražotājvalstu un marku 
retro spēkrati. Parādes “sap-
ņu brauciens” aizvijās cau-
ri apkaimei un ielu malās 
pulcēja daudz interesentu, 
kas fotografēja, filmēja vai 
vienkārši māja ar roku un 
uzgavilēja ikdienā retāk re-
dzamajām automašīnām.

Ne parādes dalībniekus, ne 
skatītājus Karostas festivāla 
noslēguma dienā nebiedēja 
smīlājošais lietutiņš. “Labi vien 
ir, tad neput,” teica Karostas 
glābšanas biedrības vadītāja 
Monta Krafte. Citi autovadītā-
ji it nemaz nesapīka, parādes 
dalībniekus palaižot pa priekšu 
vai lēnāk braucot aiz kolonnas, 
jo skaisti uzturētās vēsturis-
kās automašīnas ikvienā raisīja 
prieku. 

“Sapņu braucienam” spēk-
ratu īpašnieki stājās laukumā 
Katedrāles ielas galā pie jūras. 
Tur rindojās žiguļi, moskviči, 
volgas, arī vecāka gadagājuma 
“Mercedes Benz”, “Audi” un “Vol-

Lēnā un vēsturiskā garā pa Karostu

vo”, tāpat daži motocikli. 
Liepājnieks Oskars Reiters 

bija atbraucis ar 1960. gada 
“Volgu”. “Varēja pielaist,” viņš 
raksturoja tagad skaisto zilo 
auto tā iegādes brīdī. “Pie tā-
diem ir jāpierod, tāpēc sāku-
mā bija doma sataisīt un tad 
mēģināt braukt,” teica Oskars, 
kurš iepriekš jau esot pieradis 

pie žiguļa un zapiņa. “Tā ir vēs-
ture, lai kāda arī tā būtu,” viņš 
raksturoja savu aizraušanos. 

“Krievu laika invalīdu vā-
ģis,” ar mazu, 1969. gadā ražotu 
neparastas formas auto iepazīs-
tināja Uldis Treimanis no Dube-
ņiem. “SMZ” zaļās krāsas dēļ ti-
cis pie vārda “Vardulēns”. Pedāļu 
šai automašīnā nav, vada tikai 

ar rokām. Nolaižamais jumts ir 
no brezenta. “Ja no iekšpuses 
ar pirkstiem nevelk, tad lietus 
iekšā neiet,” smējās saimnieks. 
Oriģināli jumtam pāri vēl nākot 
gumija, kuru mūsu dienās ļoti 
grūti dabūt. “Vardulēns” pirms 
gadiem divdesmit, braucot kopā 
ar tēti makšķerēt, pamanīts 
lūžņu kaudzē. “Puišelim 15–16 

gados tas bija nopirkts vienkārši 
pabraukāt, bet pēc tam tā pa-
braukāšana pārauga par kaut ko 
vairāk,” viņš pastāstīja.

Apmēram astoņus metrus 
garā baltā amerikāņu limuzī-
na “Zimmer Golden Spirit” cēlā 
ierašanās neatstāja vienaldzīgu 
nevienu. Latvijā cita šāda auto 
neesot, stāstīja grobiņnieki brā-
lis un māsa Armands un Evita 
Bitenieki. Automobilis ražots 
1987. gadā. “Auto ārējais izskats, 
retro dizains piesaistīja,” izvēli 
pamatoja Evita. Armands atzi-
na, ka nedaudz vairāk vietas 
vajagot, lai ar tik garu auto iz-
grieztos pa pilsētas ielām, taču 
tik iespaidīgai mašīnai citi do-
dot ceļu. Ikdienā ar šo skaistuli 
nebraukā, to iznomā kāzām un 
dzimšanas dienām. 

“Taču nē,” nosmaidīja Ve-
neta Egliņa, vaicāta, vai lietus 
netraucē baudīt parādi. “Visi 
mani trīs dēli piedalās!” Dēlu 
vaļasprieks sākumā nepaticis. 
“Tas jau bija mūsu laiks, kad bija 
padomju mašīnas. Ko tu tur ar 
tiem veciem krāmiem?! Tagad 
man arvien vairāk patīk, tā ir 
viņu sirdslieta. Atbalstām abi 
ar tēti dēlus, lai arī pieauguši 
un savās ģimenēs, braucam uz 
seno spēkratu pasākumiem,” 
viņa izstāstīja.w

ASV ražotais “Zimmer Golden Spirit” bija viens no skatītāju favorītiem retro spēkra-
tu parādē. Pirms 15 gadiem Latvijā ievestais automobilis pirmajam īpašniekam kļuvis lieks 
un nu mājvietu radis Grobiņā. DAIŅA ĢELŽA FOTO

BRĪVĪBAS IELĀ SMAGĀ AVĀRIJĀ  
CIETUŠI PIECI CILVĒKI

Sestdien ap pulksten 14.50 ceļu satiksmes negadījums noticis 
Liepājā, Brīvības ielā – pie tirdzniecības centra “Rietumu centrs” 
saskrējās trīs automašīnas: divi “Audi” un “BMW”. Negadījumā 
cietuši pieci cilvēki. Likumsargi skaidro notikušā apstākļus, 
pavēstīja Valsts policijas pārstāve Ance Rozīte. 

NEUZMANĪBAS DĒĻ IZRAISA AVĀRIJU 
26. augusta rītā Liepājā, Zirņu ielā, noticis ceļu satiksmes 

negadījums – automašīnas “Opel” vadītājs neievēroja drošu 
braukšanas distanci un izraisīja sadursmi ar “BMW”, kura vadītāja 
negadījumā cieta. Vēl viena divu automašīnu – “Audi” un “Opel” – 
sadursme ceturtdienas pievakarē notikusi Liepājā, Brīvības ielā.  

REIBUMĀ STŪRĒ PA VIDUS IELU 
26. augusta vakarā Liepājā, Vidus ielā, policisti apturējuši 

2001. gadā dzimuša jaunieša vadīto automašīnu “Renault”. 
Jaunietis pie stūres bija sēdies bez autovadītāja apliecības. 
Likumsargiem radušās arī aizdomas, ka vadītājs, iespējams, 
ir narkotisko vielu reibumā, tādēļ viņš nogādāts slimnīcā 
ekspertīzes veikšanai.

LIKSTAS

Arī nākamos četrus ga-
dus Liepājas ostas terito-
riju un Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas (SEZ) 
objektus apsargās AS “G4S”. 

SEZ pārvaldes iepirkumā 
par apsardzes pakalpojumiem 
Liepājas ostas teritorijā pietei-
kušies pieci pretendenti – va-
došās apsardzes kompānijas 
Latvijā, bet “G4S” piedāvājums 
atzīts par saimnieciski visizde-
vīgāko, pastāsta SEZ pārvald-
nieks Jānis Lapiņš. 

Kompānijas piedāvātā lī-
gumcena ir 842 878 eiro (ne-
skaitot PVN). 

Apsardzes kompānijai jā-
nodrošina fiziskā un tehniskā 
apsardze gandrīz 20 objektos, 
proti, jāuzrauga ostas teritori-
ja, jānodrošina apsardze SEZ 
bijušajā “Liepājas metalurga” 
teritorijā, ostas caurlaidēs, jā-
veic ostas akvatorijas patruļa, 
videonovērošana utt. 

“G4S” Liepājas ostu apsargā 
jau daudzus gadus.w

Liepājas 
ostu turpinās 
apsargāt 
“G4S”

Apstādījumu uzraudzī-
bas komisija (AUK) atbal-
stījusi 11 koku likvidēšanu 
Vidusceļa ielā, kur no Pļavu 
līdz Ganību ielai plānota ie-
las pārbūve, bet koki ir pret-
runā ar šo ieceri.

Pašvaldība jūlija beigās rī-
koja publisko apspriešanu par 
trim kokiem, bet nozāģēt pare-
dzēts arī astoņus citus kokus, 
par kuriem nebija nepieciešams 
lūgt sabiedrības viedokli, jo tie 
ir bojāti, bīstami vai nokaltuši, 
informēja sabiedrisko attiecību 
speciālists Aigars Štāls.  Atļauts 
nozāģēt kļavu, piecas zirgkas-
taņas, gobu, bērzu, divus ošus 
un pīlādzi. 

Grantētajai un bedrainajai 
Vidusceļa ielai, par kuras dub-
ļainumu pavasaros un ziemās 

bieži saņemtas sūdzības, Lie-
pājas pašvaldība ir pasūtījusi 
būvprojektu, lai ielu noasfal-
tētu un izbūvētu tai arī ietvi. 
Brauktuvei jābūt 6 metrus pla-
tai, ietvei – 1,50 metrus platai, 
bet, ja tur aug koki, tad ielas 
būvnormatīvus nevar izpildīt. 
SIA “Evolution Road”, kas iz-
strādā projektu, uzskatīja, ka 
jānocērt 13 koki, bet AUK pār-
liecinājās, ka divi koki tomēr 
ir saglabājami, jo būvniecību 
netraucēs. 

Sabiedriskajā apspriešanā 
piedalījās 11 cilvēki: 10 iedzī-
votāji koku nociršanu atbals-
tīja, bet viens bija pret to. Ko-
kus likvidēt drīkstēs tad, kad 
būvatļaujā būs izdarīta atzīme 
par tajā ietverto projektēšanas 
nosacījumu izpildi.w

Vidusceļa ielā nozāģēs 11 kokus


