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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
CETURTDIENA, 2021. gada 17. jūnijs
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Satiekas ar atļautiem un nejaušiem skatītājiem
| 3.lpp.

Izrādi varēja apmeklēt
cilvēki, kuri ir vakcinēti pret
Covid-19 un ir pagājušas 14
dienas pēc pilna vakcinācijas
kursa pabeigšanas vai trīs nedēļas pēc saņemtas pirmās ražotāja “AstraZeneca” vakcīnas,
kā arī tie, kuri Covid-19 pārslimojuši pēdējā pusgada laikā.
Sertifikāts ir derīgs, uzrādot
to kopā ar personu apliecinošu
dokumentu.
“Organizatoriem saistībā ar
sertifikātiem, protams, ir lielāks
sasprindzinājums, bet es esmu
mierīga. Es kā māksliniece vairāk domāju, ka šī mana izrāde
neizslēdz arī nejaušo garāmgājēju, te apkārt ir daudzdzīvokļu mājas – cilvēki var skatīties
izrādi no savu dzīvokļu logiem.
Veidojot šo izrādi, domāju par
tiem, kas nejauši satiksies ar
šo notikumu.”

Bez pretenzijām
Izrādes organizatoru pārstāve Patrīcija Ciemese pastāsta, ka sertifikātu pārbaudi veic
ar vietnes Covid19sertifikats.
lv starpniecību. “Izmantojot
verifikācijas iespēju, sertifikātam tiek nolasīts QR kods,
tad parādās informācija – ir
vai nav derīgs,” viņa skaidro.
“Mani brīdināja, ka policija var
pārbaudīt, vai ir cilvēks, kurš
veic sertifikātu pārbaudi,” teic
P. Ciemese.
“Tie cilvēki, kuriem sertifikāta nav vai tas nav derīgs,
nevar doties iekšā pasākuma
norises teritorijā,” piebilst organizatoru pārstāve. Šoreiz,
ņemot vērā pasākuma norises vietu un izrādes specifiku,
apmeklētāji atrodas teju uz

Kristīnes Brīniņas laikmetīgās dejas izrādi “Drupas”, kur dejotāja kustībā sadarbojas ar 500 ķieģeļiem, noskatījās
gan kultūras baudītāji ar Covid-19 sertifikātu, gan nejaušie garāmgājēji.
EGONA ZĪVERTA FOTO
skatuves. Nejaušajiem garāmgājējiem vai cilvēkiem bez derīga sertifikāta šajā gadījumā
jāpaliek ielas pusē, no kurienes
arī var skatīties priekšnesumu.”
Tie, kuriem bija sertifikāts,
gāja iekšā pasākuma teritorijā,
kur viņiem nevajadzēja ievērot distanci un izmantot sejas
masku. “Kurzemes Vārds” no-

vēroja, ka bija cilvēki, kuri uz
izrādi devās, apejot sertifikātu
kontroli, bet, tā kā apmeklētāju
nebija pārāk daudz, P. Ciemese
viņus pamanīja un lūdza sertifikātu uzrādīt. Cilvēki tam bija
gatavojušies, un pretenzijas neizskanēja.
“Forši, ka tas ir Kristīnes pasākums. Jānāk, jāpamēģina, vai

viss strādā. Bet tagad, kad esi
iekšā, ir tāda pacilātība!” saka
liepājniece Ilze More. “Man sertifikāts ir telefonā, bet drošības
pēc arī izdrukāšu, lai stāv somā,
ja nu telefons izlādējas.
Ejot uz pasākumiem, šis
būs jāatceras tāpat kā biļete.
Tas jau ir kā vēl viena biļete,”
saka liepājniece. “Sertifikātu

jau paspēju pirmdien notestēt
kafejnīcā. Viss strādāja. Šeit
pirmajā reizē kaut kas aizķērās,
pēc tam viss bija kārtībā. Ir jāsaprot, kā šī sistēma darbojas,”
saka liepājnieks Ivars PilipsMatisons. Sertifikātu viņš glabās telefonā, jo tas vienmēr ir
līdzi, bet izdrukāto varētu arī
aizmirst.w

Anketēšana beigusies, citus parakstus neņem vērā
l LINDA KILEVICA

“Paldies Dievam, man
gribas teikt, ir uzvarējis veselais saprāts,” tā, domes
sēdē komentējot publiskās
apspriešanas rezultātus par
Dzintaru ielas pārbūvi Pāvilostā, teica domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.
Atbalsts projektam pausts
179 no 216 saņemtajām anketām. “Mums ir 1350 paraksti
platformā “Mana balss” par
to, ka cilvēki šajā vietā grib
promenādi, nevis to, kas
Kristapsonam ienācis prātā,” viņam iebilst biedrības
“Pāvilostas laivas” pārstāvis
Ričards Liepiņš.
Projekta “Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, infrastruktūras

un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” publiskajā
apspriešanā pašvaldība ņēmusi
vērā tikai savas izplatītās anketas. “Kur tad tie, kas parakstījās
“Mana balss” un feisbukā, bija
tagad, aptaujas laikā?” vaicāja
U. Kristapsons. Viņš atzīmēja,
ka jau nācies pagarināt termiņu
tehniskā projekta izstrādātājiem,
jo aizkavēšanās nav viņu vainas
dēļ. “Pašvaldība pasūtīja ceļu
drošības audita atzinumu, ko
sniedz Ceļu satiksmes drošības
direkcija. Tas runā tikai un vienīgi pašvaldībai par labu,” teica
domes priekšsēdētājs.
“Anketēšanas rezultāts ir
pierādījums, ka cilvēki tiešām
nav auni un neklausa šauru
cilvēku grupiņu,” norādīja U.

Kristapsons. Iebildumus jeb
“30 sakopētus viedokļus ar
pareizrakstības kļūdām” viņš
neuzskata par vērā ņemamiem.
“Ja nav labi, tad saka, lai būtu
labāk. Mēs labprāt to arī būtu
uzklausījuši, bet te ir jāsaka, ka
tiem, kas neatbalsta, šaurs speciālists, droši vien kāds juristiņš, bija sagatavojis to aptaujas
anketu, cik man ir informācija,
ielicis arī feisbukā ar ķeksīti
“nē”, bija tikai jāparaksta. Tie
cilvēki nebija daudz. Kā es saku,
cilvēkiem tomēr ir galvas,” uzsvēra pašvaldības vadītājs.
Ričards Liepiņš norādīja, ka
vairāk nekā 1300 savāktie paraksti apliecina, cik daudz cilvēku ir pret pašvaldības iecerēto
Dzintaru ielas posma asfaltēšanu un bruģēšanu un stāvvietu

taisīšanu. “Formāli šīs anketas
un pretenzijas var neņemt vērā.
Pašvaldības izsludinātā anketa
ar diviem jautājumiem par to,
vai Pāvilostas iedzīvotāji grib
pārmaiņas, tika reducēta uz to,
ka iespējamās pārmaiņas ir tāds
projekts, kādu piedāvā dome un
kas mūsu ieskatā ir nelikumīgs,
jo neņem vērā visu, kas agrāk
ir projektēts un ostai patiesībā
vajadzīgs,” viņš teica. “Tas ir
iedzīvotāju tiesību pārkāpums
– neļaut piedalīties pārvaldē.
Cilvēki nav piedalījušies anketēšanā, taču viedokli ir pauduši,
un pašvaldībai tas ir pieejams,
visi paraksti ir autorizēti, nevis
kaut kādi anonīmi. Pašvaldība
voluntāri pasaka, ka tos neņemam vērā, jo viņi nav aizpildījuši
tā, kā mēs gribējām.”

Vienīgā vieta, kur biedrība
un domubiedri varētu vērsties
un apstrīdēt publiskās apspriešanas rezultātus, ir Pāvilostas
novada pašvaldība, kuras atbilde jau esot iepriekš zināma.
“Lauku atbalsta dienests un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mūsu
iesniegumiem ir atbildējuši vāji
un ne pēc būtības. Institūcijas
norādīja, ka jāņem vērā sabiedrības viedoklis. Pašvaldība atbildējusi, ka sarīkota publiskā
apspriešana,” teica R. Liepiņš.
Viņš atzīst, ka esot izdarījuši “visu, kas ir mūsu spēkos”,
un cer, ka varbūt būs izdevies
novilcināt projekta īstenošanu
un būs iespējas to pārrunāt ar
jauno Dienvidkurzemes novada
vadību.w

