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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Par “Metalurgu” jau samaksāts, Literāti tiksies
gaida SEZ lēmumu
ar tautiešiem Anglijā
| 1.lpp.

Taču Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis norāda,
ka vienīgā informācija, kas pēdējā laikā saņemta no investora,
ir vēstule, kurā izteikts piedāvājums sadarbībā ar Liepājas
domi un SEZ izveidot komisiju,
kura, “piedaloties rūpnīcas inženieru departamentam, izstrādātu aktuālos pasākumus vides
risku samazināšanai strādājošā
uzņēmumā”.
Liepājas mērs pauž, ka uz
daudziem Liepājas domes vadības jautājumiem atbilžu
joprojām nav, piemēram, par
200 miljonu investīcijām. “Viņi
[investori] saka, ka “Epas Group”
ir pieejams līdz 200 miljoniem
eiro liels investīciju portfelis,
bet tas, cik ieguldīs Liepājā, nav
pateikts. Nekādas konkrētības,”
viņš spriež.
Ar investora vēstuli iepazinies arī Liepājas SEZ valdes
priekšsēdētājs Uldis Sesks.

“Valde joprojām gaida detalizētu izklāstu par to, kā risinās
visus tos sasāpējušos jautājumus, kas ir aktuāli saistībā ar
vidi, ražošanas nodrošināšanu
un tamlīdzīgi,” teic U. Sesks.
“Baltijas Komunikāciju
centra” izsūtītajā informācijā
“Liepāja Steel” valdes priekšsēdētājs Guntars Senkāns pauž,
ka, saskaņā ar rūpnīcas inženiertehniskā dienesta novērtējumu, ja ražošanas un atbalsta
ciklu aprīkojums ir pienācīgā
stāvoklī, ir iespējams uzņēmuma darbību atsākt sešu mēnešu
laikā. Pie šādiem apstākļiem šobrīd Baltijā lielākā rūpnīca varot uzsākt ražošanu jau šogad.
“Pašlaik mēs visi tikai gaidām
atbilstošus lēmumus no Liepājas SEZ un ceram sākt ražošanu
jau šogad,” citēts G. Senkāns.
“Kurzemes Vārds” ceturtdien “Baltijas Komunikāciju
centram” nosūtīja jautājumu,
kā var sazināties ar G. Senkānu,
taču līdz pēcpusdienai atbildi tā

arī nesaņēma. Līdz 10. jūlijam
Liepājas SEZ pārvaldei jāizlemj,
vai izmantot bijušā “Liepājas
metalurga” elektrotēraudkausēšanas kompleksa un nekustamā īpašuma pirmpirkuma
tiesības. Par to esot plānots
lemt šomēnes.
Jau rakstījām, ka Turcijas
kompānija “Epas Group” ar sava
meitasuzņēmuma “Aslanli Metalurji” starpniecību iesniegusi
labāko piedāvājumu SIA “FeLM”
rīkotajā konkursā par bijušā
“Metalurga” elektrotēraudkausēšanas kompleksa un nekustamā īpašuma izsoli. Drīz pēc tam,
kad Turcijas kompānija paziņoja par saviem plāniem Liepājā,
“Aslanli Metalurji” īpašnieks
Hamdi Aladins Ejiboglu iegādājās Babītes novadā reģistrētu SIA “Buljona meistars”, kas
nomainīja nosaukumu uz SIA
“Liepāja Steel” (tērauds). Tieši
ar šo firmu 30. aprīlī “FeLM”
noslēdza “Metalurga” īpašumu
pārdošanas līgumu.w

“Ekovalis Latvija” izslēgts
no PVN maksātāju reģistra
Valsts ieņēmumu dienests (VID) lēmis izslēgt SIA
“Ekovalis Latvija” no pievienotās vērtības nodokļa
maksātāju reģistra. Lēmums
stājies spēkā 26. maijā, liecina informācija “Lursoft”
datu bāzē.
No PVN maksātāju reģistra var izslēgt vairākos gadījumos: ja noteiktā termiņā nav
iesniegta nodokļa deklarācija,
deklarācijā sniegta nepatiesa
informācija, VID rakstveida pieprasījumā noteiktajā termiņā
nav iesniegta pieprasītā informācija (saimnieciskās darbības
ieņēmumus un izdevumus apliecinoši dokumenti, grāmatvedības uzskaites dokumenti, kā
arī cita informācija, kas raksturo darbības, kuras ietekmējušas
vai ietekmē nodokļa aprēķinu
un nomaksu) u.c.

SIA “Ekovalis Latvija” vadītājs Guntis Šalts uz jautājumu,
kāpēc VID pieņēmis šādu lēmumu, atbildēja: “Nav komentāru.”
Vienlaikus viņš norādīja, ka tiesā nav iesniegts pieteikums par
uzņēmuma maksātnespēju.
Jau rakstījām, ka šī gada
janvārī Kurzemes rajona tiesa
izbeidza pērn novembrī ierosināto SIA “Ekovalis Latvija”
tiesiskās aizsardzības procesa
lietu, jo tiesiskās aizsardzības
procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis “Maksātnespējas
likumā” noteiktais kreditoru
vairākums.
“Ekovalis Latvija” iepriekš
uzvarēja vairākos SIA “Liepājas
namu apsaimniekotājs” (LNA)
iepirkumos par daudzdzīvokļu
māju renovāciju, taču nespēja
iekļauties noteiktajos termiņos
un nepabeidza uzsāktos būv-

darbus vairākos objektos.
No septiņām daudzdzīvokļu mājām renovācija pabeigta
vien divās, tāpēc LNA nolēma
noslēgtos līgumus lauzt.
Neoficiāli zināms, ka G. Šalts
pret LNA vērsies Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
birojā (KNAB), kas 31. martā
sācis kriminālprocesu par, iespējams, trīs Krimināllikuma
pantu pārkāpumiem, proti, par
iespējamu krāpšanu, dienesta
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un
dienesta viltojumu mantkārīgā nolūkā, ko veikušas Liepājas
pašvaldības kapitālsabiedrības
amatpersonas.
Aprīļa beigās KNAB Liepājā
veicis procesuālās darības.
Kratīšana notikusi gan LNA,
gan tā vadītāja Arta Rimmas
dzīvesvietā.w

Pārdevēju iegāž enerģijas dzēriens
2. jūnijā Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona
pārvaldes Liepājas iecirkņa
amatpersonas veikušas profilaktisko pasākumu ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji
un veikalu vadītāji ievēro
aizliegumu pārdot alkoholiskos dzērienus nepilnga-

dīgajām personām.
VP pārstāve Madara Šeršņova pavēstīja, ka pārbaudes notikušas Liepājā un no
12 pārbaudītām tirdzniecības
vietām pārkāpumi konstatēti
vienā tirgotavā, kur pārdevēja,
nepārliecinoties par personas
vecumu, pārdeva enerģijas

dzērienu. Sākts administratīvā
pārkāpuma process. Saskaņā
ar “Enerģijas dzēriena aprites
likumu” par enerģijas dzērienu
pārdošanu personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, piemēro
naudas sodu juridiskās personas darbiniekam – pārdevējam
– no 140 līdz 175 eiro.w

Pēc Anglijas vidienes Latviešu grāmatu draugu kluba
un Latviešu kultūras centra Birmingemā iniciatīvas
tiešsaistē Zoom platformā
tiek uzsākts sarunu cikls
“Literatūra glābj laiku”, ko
vadīs grāmatu autore, Latvijas Rakstnieku savienības
Liepājas nodaļas pārstāve
Gunita Lagzdiņa-Skroderēna. Pirmā tikšanās notika
20. maijā.
Sarunu ciklā tautieši no jebkuras vietas pasaulē aicināti
tikties ar latviešu literātiem,
lai runātu gan par šī laika zīmēm, gan popularizētu latviešu rakstnieku darbus diasporā
un pasaulē. “Pirmajās divās
tikšanās reizēs pasākuma apmeklētājiem būs iespēja kaut

attālināti, tomēr aci pret aci
tikties ar latviešu rakstniekiem
Gundegu Repši, Andri Zeibotu
un citiem, uzdot viņiem jautājumus un saņemt atbildes,
diskutēt un paplašināt savas
zināšanas gan par latviešu literatūru, gan arī apspriest šo laiku un to, kā radošas personības
tajā jūtas,” pastāsta Latviešu
kultūras centra Birmingemā
pārstāve Dace Čaklā.
Pasākuma apmeklētāji ir
aicināti jau iepriekš iesūtīt
savus jautājumus. Nākamās
diskusijas notiks 17. jūnijā un
8. jūlijā pulksten 20 pēc Latvijas laika.
Pieteikšanās tiešsaistes diskusijai, rakstot uz e-pastu, latvianculturalcentre@gmail.com
vai WhatsApp +447914784603.w

LIKSTA
DZĒRUMĀ BEZ TIESĪBĀM
UN ĶIVERES VADA MOTOCIKLU

Liepājā 2. jūnijā ap pulksten 23 policija apturējusi kādu
1975. gadā dzimušu vīrieti, kurš Raiņa ielā vadījis motociklu
“Yamaha”, būdams 1,95 promiļu reibumā, bez aizsargķiveres
un bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas
tiesībām, pavēstīja Valsts policijas (VP) pārstāve Madara
Šeršņova.
Sākts administratīvo pārkāpumu process. Ja nav
atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību,
pārkāpējam var piemērot naudas sodu no 40 līdz 280 eiro.
Savukārt par aizsargķiveres nelietošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam
no 30 līdz 70 eiro.
Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa
vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs
pārsniedz 1,5 promiles, piemēro naudas sodu no 1200 līdz 2000
eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem
gadiem. Ja sods ir tiesību atņemšana, tad vadītājam jāšķiras no
visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecībām, izņemot
velosipēda, norāda M. Šeršņova.
Naudas sods būs jāmaksā arī kādam 1998. gadā dzimušam
vīrietim, kurš 2. jūnijā pulksten 23.57 Vaiņodes novadā, pa
autoceļu Priekule–Vaiņode, vadījis motorolleri, būdams 0,73
promiļu reibumā.
Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins
pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5
promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, piemēro naudas sodu no
430 līdz 640 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības
uz vienu gadu.

Covid-19 diennakts kopsavilkums
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3. JŪNIJA DATI PAR IEPRIEKŠĒJO DIENNAKTI.
AVOTS: SPKC.
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Pacientu skaits
Liepājas Reģionālajā
slimnīcā.

