OTRDIENA, 2021. gada 15. jūnijs

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Mīlēsim savu Latviju,
LAI DEPORTĀCIJAS
NEATKĀRTOTOS!
14. jūnijā visā Latvijā pie
namiem, saules apspīdēti un
vēja melodiju pavadīti, plīvoja karogi ar sēru lentēm,
atgādinot par 1941. gada
deportācijām. Vakar Čakstes
laukumā, lielajam Latvijas
karogam plīvojot pusmastā,
norisinājās atceres pasākums
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80
gadi kopš 1941. gada deportācijām”.
Uz to bija pulcējušies gan
1941., gan 1949. gada deportācijas piedzīvojušie cilvēki, viņu
tuvinieki, izsūtījumā dzimušie.
Atceres pasākumā varēja noklausīties Valsts prezidenta Egila Levita uzrunu, un pēc tās Nacionālo
bruņoto spēku orķestra spēlētā
himna izskanēja īpaši emocionāli.

E. Levits atgādināja, ka vairāk
nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju ar represijām tika sodīti
par to, ka godprātīgi kalpoja savai valstij, ka Latviju turēja dziļi
savā sirdī un prātā. Šo sajūtu viņi
nodeva tālāk saviem bērniem un
mazbērniem, lai viņi cīnītos par
valsts neatkarības atjaunošanu,
uzrunā pauda prezidents.
Liepājas represēto biedrības
vadītājs un 1941. gadā izsūtītais
Jānis Zīders, uzrunājot piemiņas
pasākumā sanākušos, atgādināja,
ka no tiem, kuri atgriezās dzimtenē, nu palikuši maz, bet vēl jāņem
vērā, ka daudziem liktenis bija
lēmis palikt Sibīrijas plašumos.
“Mīlēsim savu Latviju, lai deportācijas neatkārtotos!” pauda
A. Zīders.w

No Liepājas 1941. gadā izsūtīja 553 cilvēkus. Vakar katra represētā vārdu, uzvārdu un
vecumu, kā arī dzīvesvietu nolasīja Ēriks Vilsons, Emīls Dreiblats un Madara Krživeca.

Pilsētas centrā būvēs
daudzstāvu dzīvojamo namu
Liepājā, Lielajā ielā 12a,
pirms pāris gadiem nograutās mājas vietā iecerēts būvēt daudzdzīvokļu namu ar
pazemes autostāvvietu, pastāsta SIA “Kurzemes būvnieks” valdes loceklis Igors
Romaņuks.
Celtniecību plānots sākt jau
šogad un pabeigt vēlākais divu
gadu laikā.
Ēkā kopumā paredzēti 35
dzīvokļi, ar platību, sākot no 48
kvadrātmetriem un beidzot ar
150 kvadrātmetriem. Namam
būšot četri stāvi, divas kāpņu
telpas ar liftiem. Projektā tikšot
ieguldītas privātās investīcijas,
tās tiek lēstas 3–3,5 miljonu eiro
apmērā.
“Tas ir pilsētas centrs, turklāt Liepājā šobrīd ir liels pieprasījums pēc jauniem mājok-

“Sākotnējā informācija liecina, ka ap pulksten 23.40 kāds
vīrietis vecumā ap 50 gadiem
Lielās ielas autobusu pieturā
piegājis pie cilvēka, kurš atradies ratiņkrēslā, un savstarpēja konflikta laikā draudējis
viņam ar nazi. Turpat esošais
vīrietis vecumā ap 40 gadiem,
to redzot, devies aizstāvēt ratiņkrēslā sēdošo. Uzbrucējs pavērsis nazi pret viņu un iedūris
viņam krūškurvī, bet pats devies

BUNKĀ STŪRĒ 3,28 PROMIĻU REIBUMĀ

12. jūnijā Liepājā, Jaunajā ostmalā, kāds 2002. gadā dzimis
vīrietis vadīja automašīnu “BMW” 0,34 promiļu alkohola reibumā,
savukārt 13. jūnijā kāds 1961. gadā dzimis vīrietis dzērumā (0,9
promiles) ar transportlīdzekli “Nissan” pārvietojās pa Lībiešu
ielu Liepājā. Tāpat kā iepriekšminētajiem autovadītājiem, arī
1971. gadā dzimušam velosipēdistam, kurš 12. jūnijā Aizputes
novada Apriķos pedāļus minis 2,35 promiļu reibumā, sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols.
Vēl divos gadījumos 13. jūnijā uzsākti kriminālprocesi par
braukšanu dzērumā un bez autovadītāja apliecības – 1990. gadā
dzimis vīrietis 1,34 promiļu reibumā brauca ar automašīnu “Land
Rover”, bet Priekules novada Bunkā 1982. gadā dzimis vīrietis
dzērumā (3,28 promiles) stūrēja “Renault” spēkratu, informēja
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

PA KĀPŅU TELPĀM SIRO VELOSIPĒDU ZAGĻI
Policija pagājušās nedēļas nogalē saņēmusi telefonisku
informāciju, ka Liepājā no kāpņu telpām Siguldas un Jelgavas
ielas namos nozagti divi velosipēdi.

ZĀLIENĀ SNAUŽ POLICIJAS MEKLĒTS VĪRIETIS
ļiem,” būvniecības ieceri pamato
“Kurzemes būvnieka” valdes
loceklis.
Projektu gatavo SIA “ArchiJazz”, zemes īpašnieks ir SIA
“AGA Land”, bet “Kurzemes būvnieks” būs galvenais celtnieks.

Vēl pirms dažiem gadiem
Lielajā ielā 12a slējās māja,
kas bija kļuvusi bīstama. No
2016. gada decembra šī ēka
bija reģistrēta kā D kategorijas grausts. 2018. gadā ēku
nojauca.w

Vēl viena dzīvība izdziest
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LIKSTAS

prom. Notikumu redzējuši divi
aculiecinieki, no kuriem viens
piesteidzies pie cietušā sniegt
palīdzību, taču diemžēl sadurtais turpat nomira. Otrs aculiecinieks steidzies pakaļ uzbrucējam, viņu panācis un nogāzis
zemē,” skaidro Valsts policijas
pārstāve Madara Šeršņova, piebilstot, ka likumsargi tajā brīdī
braukuši garām notikuma vietai
un uzbrucēju aizturējuši.
Slepkava jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri

vērsti pret personas dzīvību un
veselību, un no ieslodzījuma vietas atbrīvojies pagājušajā gadā.
Svētdien Valsts policija lūdza tiesai vīrietim piemērot drošības
līdzekli – apcietinājumu, kas arī
stājies spēkā.
Krimināllikums paredz, ka
par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību)
soda ar mūža ieslodzījumu vai
ar brīvības atņemšanu uz laiku
no pieciem līdz divdesmit gadiem
un ar probācijas uzraudzību uz
laiku līdz trim gadiem.w

11. jūnija pēcpusdienā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas
darbinieki vienā no Kuršu ielas pagalmiem pamodinājuši zālienā
snaudošu vīrieti. Pārbaudot viņa personas datus, noskaidrots,
ka 1968. gadā dzimušais vīrietis ir Valsts policijas meklēšanā,
kur viņš arī nogādāts lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai,
informēja Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

AIZTUR IESPĒJAMO KRAMPLAUZI

13. jūnija naktī policijai ziņots, ka Liepājā, Aldaru ielā,
divi vīrieši ar lukturiem rokās staigā gar šķūnīšiem. Pamanot
pašvaldības policistus, vīrieši sākuši bēgt. Viens no viņiem
notverts. 1988. gadā dzimušajam vīrietim bija mugursoma ar
dažādām mantām, kā arī kabatās atradās divi mobilie tālruņi,
nazis un skrūvgriezis, bet rokās viņš turēja pastmarkas, dažādus
papīrus, kā arī bojātu slēdzeni. Uz aizdomu pamata par zādzību
vīrietis nodots Valsts policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai
noskaidrošanai.

GROBIŅAS NOVADĀ DEG RAŽOTNES ĒKA

Brīvdienās vairākus izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu
mūspusē saņēmis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD). Pāvilostas novada Ziemupē neapsaimniekotā angārā
dedzis siens, Grobiņas novadā vienstāva ražošanas ēkai bija
aizdegusies jumta siltumizolācija un divas skaidu uzglabāšanas
tvertnes. Notikuma vietā strādāja 13 VUGD ugunsdzēsēji glābēji,
izmantojot trīs autocisternas un vienas autokāpnes, kā arī deviņi
Grobiņas pašvaldības ugunsdzēsības formējuma ugunsdzēsēji.
Aizputes novada Lažas pagastā dedzis elektrosadales
skapis, bet Liepājā divos daudzdzīvokļu namu mājokļos svilis uz
ieslēgtas plīts bez uzraudzības atstāts ēdiens. Cietušo nevienā no
negadījumiem nav, pavēstīja VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.

