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LIEPĀJAS CENTRĀ NOSLEPKAVO JAUNIETI
Redakcijas rīcībā ir aculiecinieku sniegta neoficiāla 

informācija par to, ka 11. jūnija naktī Liepājā, Lielajā ielā 11 pie 
autobusa pieturas, apmēram piecdesmitgadīgs vīrietis sadūris 
jaunieti, kurš no gūtajiem ievainojumiem notikuma vietā miris. 
Sākts kriminālprocess, Valsts policija sīkāku informāciju par šo 
gadījumu sola sniegt šodien.

ZEM TRAKTORA IET BOJĀ VĪRIETIS 
10. jūnijā neilgi pirms pulksten 19 Valsts policijā (VP) 

saņemta informācija, ka Durbes novada Vecpils pagastā 
negadījumā gājis bojā 1950. gadā dzimis vīrietis. Viņš pļāvis 
zāli ar zāles traktoru. Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ 
traktors iebraucis grāvī un apgāzies, pavēstīja VP pārstāve Daiga 
Valdmane. 

Traktors uzkritis virsū vīrietim, un viņš no gūtajām traumām 
notikuma vietā miris. 

APGĀŽAS AUTO, CIEŠ SIEVIETE 
11. jūnijā neilgi pēc pusnakts ceļu satiksmes negadījums 

noticis Nīcas novadā, autoceļa “Liepāja – Lietuvas robeža” 12. 
kilometrā. 1993. gadā dzimusi sieviete, braucot ar automašīnu 
“Renault”,  nav tikusi galā ar transportlīdzekļa vadību, kā 
rezultātā spēkrats nobraucis no ceļa un apgāzies. Sieviete 
nogādāta slimnīcā.

RĀMIS PALIEK, RITEŅI PAZŪD
10. jūnija pēcpusdienā Liepājā, Dienvidrietumu rajonā, 

velosipēdam, kas bijis pieslēgts pie statīva līdzās veloceliņam, 
noskrūvēti un nozagti abi riteņi. Policijai par zādzību ziņots 
pulksten 15.25.

Tajā paša dienā velosipēds nozagts Vaiņodē, Raiņa ielā, 
bet 11. jūnija rītā ap pulksten 8.30 konstatēts, ka velosipēds 
pazudis no kādas Jelgavas ielas mājas kāpņu telpas, kura tas bijis 
pieslēgts. 

LIKSTAS
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Liepājā 11. jūnija naktī ap 
plkst. 1.00 Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienests 
(VUGD) saņēmis izsaukumu 
uz kādu dzīvojamo māju, kur 
bija izcēlies ugunsgrēks. 

Konstatēts, ka deg divstāvu 
dzīvojamās mājas pirmā stāva 

ārsiena trīs kvadrātmetru pla-
tībā, pavēstīja VUGD pārstāve 
Ilze Dāme-Birziņa. 

Pirms VUGD ierašanās 
no ēkas paši saviem spēkiem 
bija evakuējušies 20 cilvē-
ki. Ap plkst. 2.00 ugunsgrēks 
likvidēts.w

No mājas evakuējas 
20 cilvēki

Aculiecinieks Andrejs bijis 
pirmais, kurš steidzies cietušajai 
palīgā. “Es no automašīnas uz 
māju nesu instrumentus. Redzē-
ju, ka nāk tramvajs, bet no cen-
tra puses virzienā uz “Metalur-
ga” administrācijas ēku straujā 
gaitā gāja jauna meitene. Viņa 
kaut kur steidzās, jo tiešām gāja 
ļoti ātri un pat sāka skriet. Var-
būt vēlējās pagūt uz tramvaju. 

Tramvajs sāka zvanīt, viņa soli 
tā kā sabremzēja, taču tik un tā 
skrēja uz priekšu. Acīmredzot 
cerēja, ka pagūs, taču tramvajs, 
lai arī bremzēja, viņu aizķēra 
un viņa pakļuva zem vagona,” 
pauž aculiecinieks, norādot, ka 
meitene pirms sadursmes, visti-
camāk, nav klausījusies mūziku, 
jo austiņas viņš nav manījis.

Kad Andrejs piesteidzies 
klāt, jauniete vēl bijusi dzīva, 
taču drīz viņas dzīvība izdzisu-

si. “Es viņu no tramvaja apakšas 
nevarēju izvilkt, viņa bija ie-
spiesta starp riteņiem. Uzsaucu 
vadītājam, lai sauc ātro palīdzī-
bu un policiju. Ko tādu redzēju 
savā mūžā pirmo reizi un nekad 
to neaizmirsīšu,” stāsta vīrietis. 

Lai izvilktu bojāgājušās ķer-
meni, bija jāizmanto speciāla 
tehnika tramvaja pacelšanai. 

Pēc traģiskā negadījuma 
tramvaja vadītājam bijusi nepie-
ciešama medicīniskā palīdzība.w

Lai arī tramvajs signalizējis, jauniete tik un tā steigusies šķērsot sliedes, taču pakļu-
va zem vagona.  EGONA ZĪVERTA FOTO

Traģēdija tramvaja pieturā

Covid-19 nedēļas kopsavilkums
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SASLIMUŠI

Liepājā: 46 -6,12%

Dienvidkurzemē: 12 -7,69%

Latvijā: 1263 -28,2%

Pirmā pote:   527 885 28%

Pabeigts potēšanas process: 415 517 22%
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MIRUŠI:  44  18,92%

APKOPOTI DATI PAR PERIODU NO 6. LĪDZ 12. JŪNIJAM
UN SALĪDZINĀTI AR IEPRIEKŠĒJO NEDĒĻU.

Vakcinēto skaits Liepājā un Dienvidkurzemē kopā

l ILZE OZOLIŅA

Liepājas pašvaldības rī-
kotajā izsolē nosolītas nomas 
tiesības uz četrām tirdznie-
cības un pakalpojumu snieg-
šanas vietām pilsētas plud-
malē. Par atlikušajām trim 
vietām gaidāma atkārtota 
izsole, ceturtdien lēma Pil-
sētas attīstības komiteja. 

Nomas tiesības nākama-
jiem pieciem gadiem ieguvuši 
četri esošie pludmales kafejnīcu 
apsaimniekotāji – SIA “Tiamo 
grupa” (pludmales bārs “Cukur-
fabrik’”), SIA “V. Rozgas komerc-
firma” (“7. līnija”), SIA “RSB” (“Red 
Sun Buffet Beach Bar”), bet pie 
Ziemeļu mola turpinās saimnie-
kot SIA “Rietumkrasts”. 

Tikmēr vietai Jūrmalas ie-
las galā, kur iepriekš darbojās 
kafejnīca “Vēju dārzs”, bija pie-
teikušies divi pretendenti, taču 
abi neatbilda izsoles nosacīju-
miem – vienam nebija pieredzes 

darbam pludmalē, otram nebija 
prasītais apgrozījums, tāpat tas 
vēlējās liedagā izvietot konteine-
ra tipa kafejnīcu, kas darbotos 
visu gadu, taču šajā konkrētajā 
vietā paredzēta telšu kafejnīca 
tikai uz vasaras periodu. Līdz ar 
to abi šie piedāvājumi atzīti par 
neatbilstošiem izsoles noteiku-
miem, skaidro Nekustamā īpa-
šuma pārvaldes vadītājs Māris 
Egmanis. 

Attīstības komitejā depu-
tāti lēma par 20% samazināt 
šīs vietas nomas tiesību izsoles 
cenu, noteikt zemāku slieksni 
pretendenta gada apgrozīju-
mam – no 100 tūkstošiem uz 
50 tūkstošiem eiro, kā arī vairs 
neprasīt darba pieredzi pludma-
lē, bet gan tikai sabiedriskajā 
ēdināšanā. 

Atkārtotu nomas tiesību iz-
soli rīkos arī teritorijai pie plud-
males izejas Roņu ielas galā un 
vietai, kur agrāk darbojās “MO 
Liepāja” kafejnīca.  Arī šo vietu 

izsoles nosacījumi būs pamai-
nīti. Jau rakstījām, ka pavasarī 
Liepājas pašvaldība izsludināja 
nomas tiesību izsoli uz septiņām 
tirdzniecības un pakalpojumu 
sniegšanas vietām Liepājas plud-
malē, tostarp jaunā vietā – Roņu 
ielas galā.

Nomas tiesības paredz ko-
mersantiem iespēju centrālajā 
vai Karostas pludmalē ierīkot 
tirdzniecības, sabiedriskās ēdi-
nāšanas vai pakalpojumu snieg-
šanas vietu uz pieciem gadiem ar 
iespēju nomas tiesības pagarināt 
uz vēl vienu termiņu.

Piecās pludmales izejās – pie 
Roņu ielas, Kūrmājas prospek-
ta, koncertdārza “Pūt, vējiņi!”, 
glābšanas stacijas un Ziemeļu 
mola – izsoles noteikumi paredz 
kafejnīcas izveidei novietot īslai-
cīgu būvi uz visu gadu. Savukārt 
izejās pie stadiona “Daugava” un 
Jūrmalas ielas paredzēta pakal-
pojumu sniegšanas vietas izvei-
de tikai vasaras sezonā.w

No septiņām pludmales kafejnīcu 
vietām nosolītas četras


