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Karostā 
jaunais top 
vecajā.

Leons Leščinskis 
tik nopietns, ka bail.
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l LIENE KUPIČA

Krotes Kronvalda Ata 
pamatskolā 3.–8. klašu sko-
lēniem mācības sākās tikai 
8. septembrī, jo ar infekcijas 
slimību bija sasirguši vairā-
ki skolas darbinieki, “Kurze-

mes Vārdam” apstiprināja 
līdzšinējā Priekules novada 
Izglītības nodaļas vadītāja 
Agrita Purviņa. Pārtikas un 
veterinārajā dienestā (PVD) 
precizēja, ka darbinieki sa-
slimuši ar salmonelozi.

“Saslimuši ir tikai pieau-

gušie, infekcija bērnus nav 
skārusi,” norāda A. Purviņa. 
“Mācību gadu laikus nevarēja 
uzsākt 3.–8. klašu skolēni, jo 
vienkārši nebija skolotāju, kas 
varētu mācīt,” viņa paskaidro. 
1. un 2. klasei gandrīz visas 
mācību stundas vada klases 

audzinātājs. Arī 9. klasei izde-
vies saorganizēt mācības skolā, 
bet pārējo klašu bērni palikuši 
mājās. Tā kā mācību gads 3.– 
8. klasei iesākās nedēļu vēlāk, tad 
šai klašu grupai tas arī noslēgsies 
nedēļu vēlāk – 7. jūnijā. 

Buberta dēļ atceļ mācības skolā

l MIKS KUNCĪTIS

Trešdienas vakarā divas 
stundas operatīvie dienesti 
strādāja Liepājas Tirdznie-
cības kanālā pie jahtu os-
tas, lai savāktu noplūdušu 
ķīmisku vielu, visticamāk, 
dīzeļdegvielu, bet vakar 
pēcpusdienā Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD) kopā ar ostas 
apsardzes darbiniekiem ab-
sorbējošās bonas no ūdens 
izņēma.

“Izsaukumu uz Veco ostmalu 
saņēmām ap pulksten 20. Tirdz-
niecības kanālā bija redzams 
ķīmiskas vielas plankums ap-
tuveni simts metru garumā, ar 
kopējo platību 300 kvadrātmet-
ri. Apsekojot teritoriju, noplū-
des avots netika atrasts, taču 
uzstādījām absorbējošās bonas, 
lai savāktu noplūdušo vielu,” 
paskaidroja Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta pār-
stāve Anete Strazdiņa. Kopējais 
aprēķinātais izplūdušo naftas 
produktu daudzums ir pavisam 
niecīgs – 2,7 grami. 

Liepājas SEZ pārvaldes Dro-
šības, aizsardzības un vides da-
ļas vadītājs Kaspars Poņemec-
kis pastāstīja, ka par noplūdi 
Tirdzniecības kanālā operatī-
vajiem dienestiem ziņojis kāds 
iedzīvotājs. “Kuģus rūpīgi pār-
baudījām, nekādu noplūdi ne-
konstatējām, bet kanālā apakšā 
var būt dažādi veci pieslēgumi, 
caurules, kas varētu būt radīju-
šas pavisam nelielo piesārņoju-
mu. Iespējams, garām braukusi 
kāda laiva ar bojātu motoru un 
tādēļ noplūda degviela. 

Degvielas noplūde maza, 
rosība kanālā liela

Vakar pēcpusdienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar ostas apsardzes darbiniekiem izņēma 
absorbējošās bonas, kuras pēcāk nodeva utilizēšanai. EGONA ZĪVERTA FOTO
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