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Idejas dabas sadzīvoša-
nai ar pilsētvidi līdz 15. jū-
nijam gaida Liepājas Nova-
da fonds, kas izsludinājis 
konkursu “Daba pilsētā”. 
Ziedoša pļava, vertikālie 
garšaugu dārzi vai kukaiņu 
māja kamenēm ir daži pie-
mēri, ko ierosmei piedāvā 

konkursa rīkotāji.
Projektus var pieteikt biedrī-

bas, nodibinājumi vai neformālas 
iedzīvotāju grupas. Granta mak-
simālā summa ir 150 eiro. Noli-
kumu un pieteikuma anketu var 
lejuplādēt Liepājas Novada fonda 
mājaslapā. Projekti iesniedzami 
tikai elektroniskā formā.w

Lai daba ienāk pilsētā

l ILZE OZOLIŅA

SIA “Liepājas tramvajs” 
izsludinātajā divu veco tram-
vaja vagonu izsolē nav pie-
teicies neviens pretendents.

Uzņēmuma pārstāvis 
Andrejs Rjabcevs skaidro, ka 
“Liepājs tramvajs” rīkos atkār-
totu izsoli, nosakot lejupejošu 

izsoles cenu abiem pārdošanā 
nodotajiem tramvaja vagoniem. 
Pirmajai izsolei sertificēts vēr-
tētājs katra vagona sākumcenu 
bija noteicis 10 000 eiro vērtībā. 

 “Liepājas tramvajam” pa-
visam ir 16 vagoni, kas ražoti 
70. gadu beigās un 80. gadu sā-
kumā. Šobrīd tos pakāpeniski 
aizstāj jaunais zemās grīdas 

tramvajs, tādēļ uzņēmums no-
lēmis pārdot divus “Tatra KT4D” 
vagonus, kuri vairs nav nepiecie-
šami pasažieru pārvadāšanai. 
Viens no vagoniem ir 38 gadus 
vecs, otram ir 42 gadi, taču abi 
ir darba kārtībā un līdz šim tika 
izmantoti ikdienas pasažieru 
pārvadājumos uz līnijas, norāda 
A. Rjabcevs.w

Vecajiem vagoniem 
pircējs nepiesakās

Nākamajā izsolē veco tramvaju vagonus piedāvās par zemāku cenu. EGONA ZĪVERTA FOTO

Finansiālās grūtībās no-
nākušā “Rietumu radio” FM 
105,8 frekvencē joprojām 
skan mūzika, taču radio ko-
manda pagājušonedēļ beigu-
si savu darbību. Vairs nav 
klausāmas intervijas, ziņas 
un raidījumi. Šobrīd nav arī 
skaidrības par šī elektronis-
kā medija turpmāko pastā-
vēšanu. 

5. jūnijā savas darba gai-
tas “Rietumu radio” beidza tā 
vadītājs Dzintars Hmieļevskis. 
Atvērtā tipa studijā Pasta ielā 
vairs nerosās arī pārējā radio 
komanda. “Atlaidis neviens ne-
vienu nav, tas ir tikai veselā sa-
prāta diktēts lēmums,” skaidro 
Dz. Hmieļevskis.

Radio turpmākiem plāniem 
svītru pārvilkusi Covid-19 pan-
dēmija. “Pandēmijas pirmo gadu 
iznesām tikai uz saviem pleciem, 
no valsts atbalstā saņemot pre-
cīzi nulli eiro,” norāda nu jau bi-
jušais “Rietumu radio” vadītājs. 
“Šobrīd vienkārši nav naudas, lai 
radio darbību uzturētu.” 

Radio vadība līdz pēdējam 
brīdim centusies meklēt risi-
nājumus, taču iespējas bijušas 

“Rietumu radio” kolektīvs atvadās no klausītājiem

stipri ierobežotas. “Zinot, ka nav 
naudas algu izmaksai, kāpēc lai 
kāds tur turpinātu strādāt,” pauž 
Dz. Hmieļevskis. 

SIA “Rietumu radio” arī uz-
krājies Valsts ieņēmuma dienes-
ta administrēto nodokļu parāds 
vairāk nekā 2500 eiro apmērā.

Uzņēmuma īpašniece un 
patiesā labuma guvēja ir Daiga 
Ekšteina. Uz jautājumu, kāds lik-
tenis sagaida “Rietumu radio”, 
viņa atbildēja: “Bez komentāriem 
no manas puses!”

“Rietumu radio” darbojas 
kopš 1994. gada.w

Latvijā 21 cilvēkam reģis-
trēts Covid-19 slimību izrai-
sošā vīrusa Indijas variants. 
Slimība konstatēta arī Lie-
pājā – trijiem jūrniekiem, kuri 
inficējušies uz kuģa, informē 
Slimību profilakses un kon-
troles centrs (SPKC).

Indijas variants, kuram jau ir 
pieci dažādi paveidi, konstatēts 
pavisam 13 Latvijas iedzīvotā-
jiem un pieciem ārzemniekiem. 
Par trim gadījumiem informācija 
saņemta tikai pirmdien, tādēļ vēl 
nav zināma šo slimnieku valstiskā 
piederība. Epidemiologi noskaid-
rojuši, ka četri cilvēki inficējušies 
mājsaimniecībā, pieci – ārzemēs, 
bet deviņos gadījumos inficēša-
nās vieta vēl nav noskaidrota. Ar 

Indijas paveidu saslimušo cilvēku 
vidējais vecums ir 42 gadi, starp 
saslimušajiem vairāk ir vīriešu 
nekā sieviešu, vēsta SPKC.

Koronavīrusa Indijas pa-
veids ir samērā jauns, par to ir 
maz pētījumu, kā arī nav pilnībā 
novērtēta tā ietekme uz sabied-
rības veselību. “Tas ir spējīgs 
ātri izplatīties un izspiest citus 
variantus, ko mēs arī varam 
sagaidīt,” pauž Nacionālās mik-
robioloģijas references labora-
torijas vadītājs Sergejs Ņikišins.  
Pagājušajā nedēļā Latvijā atklāts 
arī Covid-19 slimību izraisošā vī-
rusa Kolumbijas varianta celms, 
kas satur divas no bīstamāka-
jām mutācijām, un arī Ēģiptes 
variants.w

Jūrnieki saslimst ar 
kovida Indijas paveidu

Covid-19 diennakts kopsavilkums
No jauna saslimuši
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Izveidojušies nodokļu parādi nav ļāvuši “Rietumu radio” 
startēt arī valsts izsludinātajos projektu konkursos, kur 
atvēlēti līdzekļi reģionālo mediju atbalstam. Tagad radio 
kolektīvs studiju ir pametis. EGONA ZĪVERTA FOTO

Otrdien uz sarunām par 
iespējamās koalīcijas veidoša-
nu pulcējās Liepājas partijas, 
Latvijas Reģionu apvienības 
un Nacionālās apvienības 
(NA) pārstāvji. NA paudusi 
gatavību Liepājas domē strā-
dāt koalīcijā ar abiem šiem 
politiskiem spēkiem un cer, 
ka tiks uzaicināta uz nākamo 
sarunu apli. 

NA pārstāvis Artūrs Butāns 
pastāstīja, ka apvienība tikšanās 
laikā iezīmējusi savas prioritātes 
– izglītības un kultūras poten-
ciāla īstenošanu, kā arī atbalsta 
nodrošināšanu ģimenēm ar bēr-
niem, rosinot Liepājas pašvaldībā 
izveidot Ģimenes un demogrā-

fisko lietu komisiju. “Cerams, 
ka tiksim aicināti uz tālākajām 
sarunām. Bumba ir Liepājas par-
tijas pusē,” pēc tikšanās pauda 
A. Butāns.

No NA domē ievēlētais Uldis 
Lipskis atzīmējis, ka Liepājā jāvei-
do stabila un rīcībspējīga koalīcija, 
kur pāri ambīcijām stāv savstar-
pēja cieņa un sadarbība. “Koalīci-
ja ar vienas balss pārsvaru būtu 
viegli noārdāma un nestabila,” 
uzskata jaunievēlētais deputāts.

Liepājas partijas saraksta lī-
deris Gunārs Ansiņš pagaidām 
gan atturas komentēt sarunas 
par iespējamo koalīciju, pirms 
nav ticies ar visām domē ievēlē-
tajām partijām.w

Rosina veidot Ģimenes 
un demogrāfisko lietu komisiju


