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l ILZE OZOLIŅA 

Šomēnes  SIA “Fontaine. 
Ent.” Būvniecības informā-
cijas sistēmā (BIS) iesniegusi 
projektu dokumentāciju, kas 
paredz veikt dažāda rakstu-
ra būvdarbus septiņās būvēs 
Dzirnavu ielā 10, pavēstīja 
Liepājas būvvaldes pārstā-
vis Aigars Štāls. 

Ir pievienots arī tehniskās 
apsekošanas atzinums, kurā 
izvērtētas esošās/patvaļī-
gi pārbūvētās ēkas, to neso-
šās konstrukcijas un sniegti 
priekšlikumi par šo ēku tālāko 
ekspluatāciju. Būvvalde būv-
niecības normatīvu noteiktajā 
kārtībā un termiņos izskatīs 
visus iesniegtos dokumentus 
un pasūtītājam sniegs atbildi, 
skaidro būvvaldes pārstāvis. 

“Šis ir pirmais mazais solis, 
kas sperts no īpašnieka puses, 
lai novērstu faktu, ka minētajā 
adresē viņš turpina ekspluatēt 

piecas ēkas, kuru reģistrētais 
lietošanas veids neatbilst fak-
tiskajam/esošajam lietošanas 
veidam. Neatbilstība ir jānovērš, 
izstrādājot ne tikai projekta do-
kumentāciju, bet arī reģistrējot, 
veicot un nododot ekspluatācijā 
iecerētos būvdarbus,” norāda 
A. Štāls. 

Būvvalde jau pagājušā gada 
septembrī vērsās pie uzņēmē-
ja Stīna Lorensa, kurš plašāk 
zināms kā Luijs Fonteins, ar 
aicinājumu veikt nepiecieša-
mās darbības un novērst to, ka 
Dzirnavu ielā 10 ēkas un telpas 
tiek izmantotas neatbilstoši to 
pamatfunkcijai. Vairākas reizes 
uzņēmējam dots termiņa paga-
rinājums, taču nepieciešamie 
dokumenti netika iesniegti.

19. maijā būvvalde uzņē-
mējam nosūtīja vēstuli, kurā 
informēja, ka tās nolūks ir aiz-
liegt būvju Dzirnavu ielā 10 
ekspluatāciju līdz brīdim, kad 
tiks izlemts jautājums par pat-

vaļīgās būvniecības novēršanu.
Sagaidāms, ka Luijam Fon-

teinam nāksies skaidroties arī ar 
Pāvilostas novada būvvaldi, jo 
viņa īpašumā Pāvilostā, bijušā 
alus brūža teritorijā, pagājušās 
nedēļas nogalē atklāta ēstuve 
“Fontaine Delisnack Pavilosta”. 
“Viennozīmīgi caur būvvadi tur 
nekas nav gājis,” teic Pāvilostas 
būvvaldes vadītājs un arhitekts 
Jānis Grundbergs. 

Būvvaldes pārstāvji šajā 
objektā plāno veikt pārbaudi. 
“Mums jau ir bijusi saskarsme 
ar Fonteina kungu ne tajā labā-
kajā izpratnē. Taču viena lieta, 
kas attiecas uz šo alus brūzi, 
man gan jāsaka pozitīva, proti, 
viņš ļoti labi tur sakārtojis ap-
kārtni, kas iepriekš bija kļuvusi 
ļoti bīstama. Nevaru noliegt, ka 
to viņš veicis ļoti labi un god-
prātīgi. Taču, ja tur ir atvērta 
kafejnīca, tad acīmredzot tā būs 
neatbilstoša izmantošana,” pauž 
būvvaldes vadītājs. w

Fonteins uzsācis virzību 
uz saimniecības legalizēšanu

Liepājas pašvaldības 
izsludinātajā mikrorajonu 
pagalmu labiekārtošanas 
konkursā šogad līdzfi-
nansējumu saņems astoņi 
projekti, kuros paredzēts 
labiekārtot 16 dzīvojamo 
māju pagalmus un trīs no 
pašvaldības iznomātus ze-
mesgabalus, informē Liepā-
jas domes pārstāve Kristīne 
Čabikina. 

Pašvaldība šo darbu īste-
nošanai piešķīrusi līdzfinan-
sējumu 977 461 eiro apmērā. 
Papildus tam pašvaldība 100% 
apmērā segs arī būvuzraudzī-
bas izmaksas.

Vairāk nekā puse no ie-
sniegtajiem projektiem ir divu 
vai vairāku daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju, kuru piesaistīto 
zemesgabalu robežas ir savie-
notas,  kopīgi iesniegti projek-
ti. Tādējādi mājas pretendē uz 
10% lielāku līdzfinansējuma 
apmēru, skaidro K. Čabikina. 

Šādus kopīgos projektus īs-
tenos Viršu ielā 6 un 8, Pāvilos-
tas ielā 1 un 3, Klaipēdas ielā 

88, 90, 92 un 78, Klaipēdas ielā 
106 un 108, Mežmalas ielā 3, 5 
un 7. Savukārt daudzdzīvokļu 
māju individuālos projektus 
realizēs Roņu ielā 3, Siguldas 
ielā 21 un O. Kalpaka ielā 92. 

Pagalmos paredzēts re-
konstruēt gājēju celiņus un 
brauktuves, izveidot automa-
šīnu stāvvietas, izbūvēt bērnu 
rotaļu un sporta laukumu, veikt 
apzaļumošanu, izbūvēt apgais-
mojumu un uzstādīt sadzīves 
atkritumu novietnes.Liepājas 
pašvaldība jau devīto gadu pēc 
kārtas izsludināja pieteikša-
nos mikrorajonu pagalmu lab-
iekārtošanai, kas, izmantojot 
pašvaldības līdzfinansējumu, 
ļauj iedzīvotājiem labiekārtot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apkārtni un uzlabot dzīves vidi, 
transporta kustību, bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīša-
nas iespējas un citas aktuālas 
lietas. 

Šogad konkursā kopumā 
bija iesniegti 12 projekti par 
kopējo pašvaldības līdzfinansē-
jumu 1,3 miljonu eiro apmērā.w

Labiekārtos astoņus 
mikrorajonu pagalmus

Amatu atstājusi Liepājas 
reģiona Tūrisma informāci-
jas biroja (LRTIB) vadītāja 
Inta Šoriņa. 

Iesniegumu ar lūgumu at-
brīvot viņu no SIA “Liepājas 
reģiona Tūrisma informācijas 
birojs” valdes locekles ama-
ta I. Šoriņa uzrakstījusi jau 
26. maijā, savukārt trešdien 
LRTIB kapitāldaļu turētāju sa-
pulcē tas izskatīts. Nolemts, 
ka uz LRTIB valdes locekļa 
vakanci tiks sludināts atklāts 
konkurss, bet līdz tam biroja 
vadītājas pienākumus no 1. jū-
lija pildīs Sintija Pusaudze, 
pastāsta Liepājas pašvaldības 
administrācijas Sabiedrisko at-
tiecību un mārketinga daļas 
vadītāja Zita Lazdāne. 

“Tas ir personīgs lēmums, 
kas jau kādu laiku brieda,” 

pauž I. Šoriņa, skaidrojot, ka 
atstāt amatu tieši šobrīd no-
lēmusi tāpēc, ka nākamajam 
LRTIB vadītājam jau laikus būs 
jāveido stratēģija un budžets 
nākamajam gadam. 

“Augusts un septembris 
parasti ir ļoti aktīvs plānoša-
nas periods, tāpēc koleģiāli un 
cieņpilni šis lēmums man jā-
īsteno jau tagad, lai nākamais 
cilvēks var sākt savu darbu,” 
teic I. Šoriņa. 

Konkrētu nākotnes plānu 
viņai neesot, kādu laiku viņa 
paredzējusi veltīt atpūtai. 

I. Šoriņa LRTIB vadītājas 
amatā tika iecelta 2016. gada 
septembra beigās. Līdz tam vi-
ņas darbības joma bija saistīta 
ar uzņēmumu vadību, tūris-
ma un mārketinga projektu 
realizēšanu.w

Inta Šoriņa atstāj Tūrisma 
informācijas biroju

Pēc septiņu mēnešu piespiedu pauzes Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notiks 
pirmais klātienes koncerts ar skatītājiem – šovakar tiks atklāts Liepājas Simfoniskā 
orķestra organizētais 29. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls, kurā vispirms 
vokālās kamermūzikas vakarā ar klausītājiem tiksies pianiste Agnese Egliņa un dziedātāji 
Ilze Grēvele-Skaraine un Rinalds Kandalincevs, rīt uzstāsies starptautiski atzītais pianists 
Georgijs Osokins, bet sestdien, 3. jūlijā, klātienē ar saviem klausītājiem tiksies Liepājas 
Simfoniskais orķestris, šoreiz diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā. Koncerta īpašie viesi būs 
Latvijā pazīstamais lietuviešu soprāns Vida Miknevičute un izcilais pianists Reinis Zariņš, 
informē organizatori. Koncertu apmeklēšana paredzēta atbilstoši valstī noteiktajiem iero-
bežojumu atvieglojumiem – pie ieejas katram apmeklētājam jāuzrāda personu apliecinošs 
dokuments un drošības līmenim atbilstošs Covid-19 sertifikāts. EGONA ZĪVERTA FOTO

Dzīvas mūzikas skaņas, 
degošas mūziķu acis

No šīs nedēļas iedzīvo-
tāji, kuriem nav viedierīces 
un internetbankas vai citu 
autorizācijas rīku, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestā-
dēs var saņemt izdrukātu 
Covid-19 sertifikātu.

Liepājas domē informēja, ka 

sertifikātu var saņemt Liepājas 
domes Apmeklētāju pieņemša-
nas centrā Rožu ielā 6 vai Liepā-
jas pašvaldības administrācijas 
Informācijas centrā Peldu ielā 5. 
Lai saņemtu sertifikātu drukā-
tā formātā, obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās. w

Var saņemt izdrukātu 
Covid-19 sertifikātu


