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SIA “Liepājas tramvajs” at-
kārtoti rīko divu veco tram-
vaja vagonu izsoli, šoreiz ar 
zemāku sākumcenu, liecina 
publikācija “Latvijas Vēstnesī”. 

1979. un 1983. gadā ražoto 
vagonu starta cena noteikta 8000 
eiro (iepriekš – 10 000 eiro). Izslo-
lei pretendenti var reģistrēties 
līdz 20. jūlijam. 

Jau rakstījām, ka pirmajā veco 

tramvaja vagonu izsolē nav pietei-
cies neviens pretendents.

“Liepājas tramvajam” pavisam 
ir 16 vagoni, kas ražoti 70. gadu 
beigās un 80. gadu sākumā. Šo-
brīd tos pakāpeniski aizstāj jau-
nais zemās grīdas tramvajs, tādēļ 
uzņēmums nolēmis pārdot divus 
“Tatra KT4D” vagonus, kuri vairs 
nav nepieciešami pasažieru pār-
vadāšanai. Abi ir darba kārtībā.w

Tramvajus izsola atkārtoti

Jūrmalas parka vasaras 
kafejnīcā “Medūza” turp-
māk saimniekos SIA “Tiamo 
grupa”, uzzināja “Kurzemes 
Vārds”. 

Uzņēmuma pārstāvis Toms 
Zukulis to apliecina, norādot, ka 
kafejnīcu plānots atvērt jūlija 
sākumā. 

“Šogad tur lielas vizuālas iz-
maiņas neplānojam. Mainīsies 
ēdienu un dzērienu kartes. Pa-
sniegsim dažādus uz grila gata-
votus ēdienus,” viņš pastāsta. 

Jau rakstījām, ka pagājušā 
gada sākuma “Medūzai” tika 
meklēts jauns saimnieks. Inte-
resentiem piedāvāja iegādāties 
SIA “Jūrmalas parks” ar vasaras 
kafejnīcas vietas nomas tiesībām 
uz pieciem gadiem (līdz 2025. 
gada maija nogalei). 

Šomēnes SIA “Jūrmalas 
parks” reģistrētas izmaiņas 
amatpersonu sastāvā un juri-
diskajā adresē. No uzņēmuma 
valdes atbrīvots Ivars Tīls, bet 
tajā iecelts Toms Zukulis.w

“Medūzā” saimniekos “Tiamo grupa”

Naktī no 17. uz 18. jūniju 
Strazdu ielā SIA “Liepājas 
ūdens” darbinieki novērsuši 
avāriju – bija plīsusi ūdensva-
da caurule un uz ielas plūda 
ūdens, noskaidroja “Kurze-
mes Vārds”.  

“Pagaidām veicām ātro avāri-
jas novēršanu, uz vairākām stun-
dām bijām spiesti atslēgt ūdens 
padevi četrām mājām, kas jau ap 
diviem naktī tika atjaunota. Ta-
gad ir jautājums par ūdensvada 
posma nomaiņu, jo tērauda cau-

rule ir novecojusi. Tieši rūsas dēļ 
bija izveidojies caurums un noti-
ka noplūde. Plānojam, ka ūdens-
vada nomaiņa varētu notikt pēc 
svētku brīvdienām. Cilvēkiem 
būs jārēķinās ar neērtībām – uz 
laiku atkal atslēgsim ūdens pa-
devi,” pastāstīja “Liepājas ūdens” 
ūdensapgādes nozares vadītājs 
Jānis Blūms, piebilstot, ka pirms 
ūdensvada nomaiņas tikšot 
veikti priekšdarbi, lai maksimāli 
ātri to izdarītu un nebūtu ilgu 
laiku jāpaliek bez ūdens.w

Plīst ūdensvads, un applūst iela

l MIKS KUNCĪTIS

17. jūnijā Liepājas sabied-
riskajā transportā notikuši 
divi incidenti, kuros agresīvi 
pasažieri sacēluši pamatīgu 
traci – vicinātas dūres un 
kājas. Abus nemiera cēlājus 
aizturējusi policija, noskaid-
roja “Kurzemes Vārds”.

Ceturtdienas rītā ap pulk-
sten 6 Liepājas pilsētas Paš-
valdības policija saņēmusi iz-
saukumu uz O. Kalpaka ielu pie 
dzelzceļa pārbrauktuves, kur 
autobusa pasažieris atteicies 

maksāt par braucienu. Pirms 
likumsargu ierašanās vīrietis 
atlauzis durvis un mēģinājis 
aizbēgt. Tas gan viņam neizde-
vās – turpat netālu no notiku-
ma vietas 1973. gadā dzimušais 
vīrietis aizturēts. Sākumā viņš 
policistiem noliedzis, ka būtu 
veicis nelikumīgas darbības, 
bet vēlāk savu vainu atzinis. 
Vīrietis nodots Valsts policijai, 
informēja Pašvaldības policijas 
pārstāvis Kaspars Vārpiņš. 

Tās pašas dienas vakarā 
Grīzupes ielā vēl viens agresīvs 
pasažieris centies uzbrukt au-

tobusa šoferim un kontrolierei. 
Likumsargi notikuma vietā no-
skaidrojuši, ka vīrietis autobusā 
lietojis alkoholu un mēģinājis 
arī iesist gados vecākam kun-
gam, kā arī kliedzis uz citiem 
pasažieriem. Arī šis nemiera cē-
lājs aizturēts un, veicot alkohola 
pārbaudi, atklājies, ka viņš ir 
2,5 promiļu reibumā, pavēstīja 
Valsts policijas pārstāve Madara 
Šeršņova. Uzsākts administratī-
vā pārkāpuma process par sīko 
huligānismu. Par šādu pārkāpu-
mu var piemērot naudas sodu 
no 70 līdz 500 eiro.w

Lauž durvis, mēģina uzbrukt 
šoferim un kontrolierei

l ILZE OZOLIŅA 

Liepājas domes sēdē sest-
dien deputātu vairākums ap-
stiprināja bijušās rūpnīcas 
“Liepājas metalurgs” terito-
rijas perspektīvo attīstības 
programmu, kā arī, veicot 
šā gada pašvaldības budže-
ta grozījumus, novirzīja lī-
dzekļus minētās programmas 
īstenošanai. Visticamāk, šo 
naudu izlietos, lai Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas 
(SEZ) pārvalde varētu izman-
tot “Metalurga” elektrotēraud-
kausēšanas kompleksa nekus-
tamā īpašuma pirpirkuma 
tiesības.  

Budžeta grozījumi apstipri-
nāti 3,97 miljonu eiro apmērā, 
lielākā daļa no tiem skar trīs 
miljonu eiro novirzīšanu bijušā 
“Metalurga” teritorijas attīstī-
bas programmas īstenošanai (1 
miljons eiro šim mērķim novirzīts 
no dividendēm, divi miljoni eiro – 
no kredītu pārstrukturizēšanas, 
I.O.).

Jau 2018. gadā starp Liepājas 
domi un Ekonomikas ministriju 
tika noslēgts nodomu protokols 
par industriālā parka attīstību 
bijušā “Liepājas metalurga” teri-
torijā, kam vēlāk sekoja lēmums 
par teritorijas attīstības plāna 
izstrādi. Attīstības plāns paredz, 
ka Liepājas dome kopā ar SEZ 
pārvaldi līdz 2026. gadam, pie-
saistot ārējo finansējumu, secīgi 
īstenos vairākas darbības, lai 
minēto pilsētas daļu atgrieztu 
ekonomiskā apritē un padarītu 
publiski pieejamu. Ilgtermiņā tas 
radītu  2000–3000 jaunas darba 
vietas, skaidro Liepājas dome. 

Auditorkompānija AS “KPMG 
Baltics” veikusi pētījums un sa-
gatavojusi ziņojumu par bijušā 
“Metalurga” teritorijas attīstības 

iespējām un aprēķiniem. Ziņoju-
mā norādīts, ka minētajā teri-
torijā iespējams izvietot ap 360 
tūkstošu kvadrātmetru ēku, no 
tiem 270 tūkstoši kvadrātmetru 
būtu jaunas ēkas. Šim mērķim 
būtu nepieciešams aptuveni 40 
miljonu eiro liels publiskais finan-
sējums pamatinfrastruktūras iz-
veidē un privātās investīcijas 375 
miljonu eiro apmērā. 

Viens no soļiem minētā plāna 
īstenošanai ir nekustamā īpašu-
ma atsavināšana, kam nepie-
ciešams 3,1 miljons eiro finan-
sējuma. Liepājas SEZ pārvaldei 
jau drīzumā jālemj par “Meta-
lurga” elektrotēraudkausēšanas 
kompleksa nekustamā īpašuma 
pirpirkuma tiesību izmantošanu. 
Ja SEZ pārvalde no pirmpirkuma 
tiesībām atteiksies, komplekss – 
zemezgabals un ēkas – nonāks 
Turcijas investora īpašumā, kas 
tur iecerējis atjaunot ražošanu. 

Liepājas domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Uldis Sesks depu-

tātiem skaidroja, ka izstrādātais 
“Metalurga” teritorijas attīstības 
plāns neizslēdz metālapstrādes 
vai kādas citas nozares darbību 
bijušās rūpnīcas teritorijā, arī iz-
mantojot tur esošo metalurģijas 
tehnoloģiju. “Tikai ar vienu lielu 
“bet” – lai tas nekaitē videi un 
liepājnieku veselībai,” viņš pauda. 

Budžeta grozījumos finan-
sējums paredzēts arī vairākiem 
satiksmes infrastruktūras un 

drošības uzlabojumiem, kā arī 
pilsētvides uzturēšanas un uz-
labošanas projektiem, informē 
Liepājas domes pārstāve Evita 
Enģele.

831 697 eiro piešķirti mikro-
rajonu pagalmu labiekārtošanai, 
212 470  eiro – līdzfinansējumam 
kultūras pieminekļu saglabā-
šanai, 30 000 eiro – Meldru ie-
las tehniskās dokumentācijas 
izstrādei un 10 699 eiro – bēr-
nu spēļu laukuma Sila ielā 5 
labiekārtošanas darbiem. SIA 
“Liepājas Reģionālā slimnīca” 
pamatkapitālā plānots ieguldīt 
53 500 eiro auto stāvlaukuma 
paplašināšanai. 

Deputāti lēma arī piešķirt 
168 528 eiro pedagogu darba 
samaksas paaugstināšanai no 
2021. gada 1. septembra, 34 836 
eiro atvēlēt Metodiskā centra iz-
veidošanai un 45 000 eiro – bērnu 
un jauniešu nometņu organizē-
šanai.

Tāpat atvēlēti līdzekļi dažā-
du projektu līdzfinansējumam, 
piemēram, 300 000 eiro piepū-
šamās futbola halles izveidoša-
nai stadionā “Olimpija”, 186 558 
eiro paredzēti Skolas ielas posma 
pārbūvei un piegulošās terito-
rijas labiekārtojumam, 40 000 
eiro – projektam “Sociālo pakal-
pojumu infrastruktūras izveide 
DI plāna realizēšanai”,  25 000 
eiro piešķirti projektam “Teātra 
ielas 3 rekonstrukcija”, kas pa-
redz tehniskā projekta izstrādi, 
lai bijušo Latvijas Bankas ēku 
varētu pielāgot teātra mazās zā-
les vajadzībām u.c. 

Kopumā pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumus kopā ar 
finansēšanas daļu plānots palie-
lināt par 3 975 854 eiro, līdz ar 
to 2021. gada kopējie Liepājas 
budžeta izdevumi ir 122 miljoni 
eiro.w

“Metalurga” īpašuma atpirkšanai 

Šodien, vasaras saulgriežu 
dienā, no Liepājas centra vir-
zienā uz Ezerkrastu un Jaun-
liepāju dosies divi greznoti 
Līgo pajūgi, kuros muzicēs 
Rucavas kapela “Paurupīte” 
un “Hāgenskalna muzikan-
ti” no Rīgas, informē Tautas 
mākslas un kultūras centrs 
(TMKC).

Saulgriežu sagaidīšanas 
brauciens sāksies Rožu lauku-
mā, pie svētku simbola – mu-
zikālās pūdeles –, kur pulksten 

12 muzikantus aplīgos Liepājas 
TMKC folkloras kopa “Vēlava”.  
“Lai arī joprojām valstī noteikti 
dažādi ierobežojumi lielu publis-
ku pasākumu rīkošanai, mums 
visiem kopā izdosies radīt svētku 
noskaņu pilsētā,” pauž kultūras 
centra pārstāve Iveta Štelmahere.  
Tāpat viņa informēja, ka TMKC 
Youtube kanālā svētku dienās 
būs skatāms īpašs video, kurā 
ar vasaras saulgriežu tradīcijām 
iepazīstinās Liepājas postfolka 
apvienība “Saule i tuvāk”.w

Ieskandinās vasaras 
sagaidīšanas svētkus Liepājānauda ir iezīmēta

Nepie
ciešams 3,1 
miljons eiro.

LIETUVIETIM BRAUCIENS UZ LIEPĀJU 
IZMAKSĀJA ĻOTI DĀRGI

17. jūnija pēcpusdienā Lietuvas pilsonis automašīnu 
“Mercedes-Benz” pa Nīcas šoseju vadījis ar 169 km/h lielu ātrumu, 
pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 79 km/h, informēja 
Valsts policija. Pārkāpējs likumsargiem piebildis, ka ļoti steidzies, 
jo viņam bijis sarunāts noteikts laiks, kad jāierodas Liepājā. Šāda 
steiga vīrietim izmaksās 400 eiro un transportlīdzekļa vadīšanas 
tiesību atņemšanu uz sešiem mēnešiem.

LIKSTAS


