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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Strīdoties rodas... netīras kāpņu telpas
l MIKS KUNCĪTIS

“Mājās kāpņu telpas ir
netīras. Mēs negribam dzīvot antisanitāros apstākļos.
Esam gatavi maksāt apkopējam, kas tās sakops, bet jau
gadiem viss ir pašplūsmā.
Kas grib tīrību, tas grīdas
izslauka un izmazgā... Lielai
daļai gan ir vienalga,” laikrakstam “Kurzemes Vārds”
savu sašutumu pauda Dzintara ielas 93. nama iemītniece Regīna Zvirbule.
Tie Dzintara ielas 93. nama
iedzīvotāji, kuri gribētu, lai kāpņu telpas regulāri tiktu uzkoptas, un uzskata, ka tas nav jādara pašiem, ir vērsušies pie SIA
“Liepājas namu apsaimniekotājs”
(LNA) ar lūgumu jautājumu atrisināt, taču, viņuprāt, LNA šo
lietu tā īsti nevēlas ne uzklausīt,
ne risināt. Kā sacīja R. Zvirbule, mājai, kurā viņa dzīvo jau
vairākus desmitus gadu, kāpņu
telpu uzkopēja nav bijis arī agrāk. “Kaut kur varu piekrist, ka
visiem savstarpēji jāvienojas, lai
noalgotu apkopēju, taču tas nav

Dzintara ielas 93. nama
iedzīvotāja Regīna
Zvirbule cer uz aktīvāku
apsaimniekotāja iesaisti un tic, ka drīzumā tiks
noalgots kāds cilvēks,
kas mājas kāpņu telpas
regulāri uzkops.
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mūsu spēkos, tādēļ ir vajadzīga
apsaimniekotāju iesaiste. Galu
galā mēs taču viņiem maksājam. Situācija mājā ir tāda, ka
visi dzīvokļi nav apdzīvoti – kāds
iemītnieks ir nomiris, kāds aizbraucis uz ārzemēm, daudzi
mājokļi tiek izīrēti. Liela daļa
īrnieku nav ieinteresēti maksāt

apkopējam. Tomēr netīrībā taču
nevar dzīvot!” teica R. Zvirbule.
“Dzintaru ielas 93. mājas
dzīvokļu īpašnieki savu interešu pārstāvībai, saskaņā ar
2010. gadā noslēgto pārvaldīšanas līgumu, ir deleģējuši astoņas
kontaktpersonas. Lai pieņemtu
lēmumu par kādu mājas pārval-

dīšanas jautājumu, nepieciešama kontaktpersonu vairākuma
piekrišana, šajā gadījumā – piecu. Jautājumā par kāpņu telpu
uzkopšanu šādas vienprātības
nav: daļa mājas pārstāvju piekrīt apkopēja algošanai, daļa
uzskata, ka šāds pakalpojums
nav nepieciešams. Tas apspriests
vairākkārt, un nav rasta vienošanās,” laikrakstam skaidroja
LNA pārstāve Ieva Puka.
Tāpat viņa uzsvēra, ka, lai
nodrošinātu pakalpojumu, nepieciešams ne tikai mājas lēmums, bet jānoslēdz līgums ar
pakalpojuma veicēju, jāvienojas
par darba samaksu un “jāsāk jau
ar to, ka tiek izvēlēts pats darba darītājs. Šāda cilvēka šobrīd
nav, tas arī netiek meklēts vai
izraudzīts, kamēr nav panākta
vienošanās, ka mājas iedzīvotāji
vispār ir gatavi algot darbinieku.”
Ņemot vērā, ka kontaktpersonas nespēj vienoties par
jautājumu pašos pamatos, vai
māja vispār vēlas algot cilvēku
kāpņu telpu uzkopšanai, LNA
piedāvājis veikt dzīvokļu īpašnieku anketēšanu, lai noskaidro-

Novadā pirmā deputātu maiņa
l LIENE ANDERSONE

Vakar Dienvidkurzemes
novada pašvaldības ārkārtas
domes sēdē deputāts Mārtiņš
Grundmanis nolika deputāta
mandātu, par galveno iemeslu minot to, ka viņš šo darbu
nevar apvienot ar savu pašreizējo amatu pašvaldības
kapitālsabiedrībā “Aizputes
nami”. Viņa vietā jau no nākamās domes sēdes deputāta
pienākumus uzņemsies Andris Jefimovs, kurš bija “Jaunās
Vienotības” saraksta līderis.

Pa švaldī bu vēlēšanā s
M. Grundmaņa un A. Jefimova
pārstāvētais “Jaunās Vienotības” saraksts jaunā novada
domē ieguva divas vietas. Tās
pienācās rucavniekam Jānim
Veitam un aizputniekam M.
Grundmanim. Vakar, skaidrojot savu lēmumu atteikties no
deputāta krēsla, viņš atzina, ka
lēmuma pieņemšanā bijis grūti
izšķirties, jo zinājis jau pirms
vēlēšanām, ka deputāta darbu
nevarēs apvienot ar pamatdarbu. “Pirms tam aprunājos ar vēlētājiem, ar kolēģiem, ģimeni,

Ievēlēti komiteju vadītāji
l NORA DRIĶE

Vakar notika Liepājas domes jaunā sasaukuma pastāvīgo komiteju pirmās sēdes.
To pirmais darbs – ievēlēt
komiteju priekšsēdētājus un
priekšsēdētāju vietniekus.
Visi viņi pārstāv domē valdošos spēkus – Liepājas partiju,
Latvijas Reģionu apvienību
un Nacionālo apvienību.
Pilsētas attīstības komiteju vadīs Uldis Sesks, bet viņa
vietnieks būs Modris Šveiduks.
Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteju
vadīs Helvijs Valcis, bet viņa

vietnieks būs Uldis Lipskis, kurš
par domnieku kļuvis pirmo reizi.
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētājs būs Jānis Vilnītis, bet viņa vietnieks
– Vilnis Vitkovskis.
Finanšu komiteja savu
priekšsēdētāju neievēlē, jo likums nosaka, ka šo komiteju,
tāpat kā Budžeta komisiju, vada
pašvaldības domes priekšsēdētājs. Tātad Liepājas pašvaldībā – Gunārs Ansiņš. Finanšu
komitejas priekšsēdētāja vietnieces pienākumus veiks Linda
Matisone.
Visi komiteju vadītāji ievēlēti vienbalsīgi.w

deputātiem. Beigu beigās lēmu
par labu “Aizputes namiem”. Novadā būs daudz pārmaiņu, būs
daudz darāmā arī mums. Tas
nozīmē, ka es tāpat turpināšu
strādāt cilvēku labā,” laikrakstam pauda mandātu nolikušais
deputāts. Viņš vēl piebilda: “Iespējams, ja mēs vēlēšanās būtu
guvuši lielāku atbalstu, es būtu
rīkojies citādi.” Jāpiebilst, ka
2017. gada pašvaldību vēlēšanās M. Grundmani no saraksta
“Progresīvie” ievēlēja Aizputes
novada domē, bet jau pēc gada
viņš atteicās no pašvaldības

deputāta mandāta, jo kļuva
par “Aizputes namu” vadītāju.
“Jaunās Vienotības” līderis Dienvidkurzemē Andris Jefimovs ir
līdzšinējās Grobiņas novada
pašvaldības Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta vadītājs un
šos pienākumus veikt arī turpmāk likums viņam neliedz. A.
Jefimovs pārņems darbu tajās
komitejās, kurās pieteicies un
apstiprināts bija M. Grundmanis. Tās būs Finanšu, Attīstības
un tautsaimniecības, Vides jautājumu un Teritorijas attīstības
komiteja.w

tu vairākuma viedokli (50%+1).
“Vienlaikus arī būtu jāvienojas
par darba samaksu apkopējam,
kā arī jāizraugās pats darba veicējs,” piebilda I. Puka.
Laikrakstam viens no mājas
iedzīvotājiem sacīja, ka noslēgtajā līgumā bijis iekļauts arī
apkopēja pakalpojums. “Norāde
uz pārvaldīšanas līgumu, kas
paredz apkopēja pakalpojumu,
nav patiesa. Šobrīd vēl ir spēkā
2010. gadā noslēgtais pārvaldīšanas līgums, kas nosaka tikai
sētnieka pakalpojumus piegulošajā teritorijā. Par jaunā pārvaldīšanas līguma redakciju, kas
atbilstu mūsdienu likumu prasībām un paredzētu arī kādus
citus pakalpojumus, piemēram,
kāpņu telpu uzkopšanu, nav
panākta vienošanās kopš 2019.
gada,” skaidroja I. Puka.
Tuvākajā laikā esot plānots
organizēt mājas iedzīvotāju sapulci un izskatīt dažādus pārvaldīšanas jautājumus, tajā skaitā
jaunā pārvaldīšanas līguma
nosacījumus, kā arī no jauna
deleģēt un apstiprināt mājas
kontaktpersonas.w
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Saraksta “Jaunā Vienotība”
līderis Andris Jefimovs
vēlēšanās palika pirmais aiz
svītras, bet vakar viņu
apsveica ar iekļūšanu
domes deputātu sastāvā.

LIKSTAS
LIKVIDĒ GĀZES NOPLŪDI
UN PALĪDZ PUTNAM

14. jūlija vakarā Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests saņēmis izsaukumu uz
Grīzupes ielu Liepājā, kur atklātā teritorijā no
gāzes balona noplūda gāze. Ugunsdzēsēji glābēji
likvidēja noplūdi, aizgriežot gāzes balona ventili.
Vēl VUGD darbinieku palīdzība bija nepieciešama
Cieceres ielā Liepājā, kur starp ēku un žogu
bija iesprūdis putns un saviem spēkiem nespēja
tikt laukā. Putns atbrīvots un palaists brīvībā,
informēja VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.

SASKRIENAS VELOSIPĒDISTI

14. jūlija pēcpusdienā Liepājā, Pērkones
ielā, uz veloceliņa notikusi divu riteņbraucēju
sadursme. Noskaidrots, ka vīrietis vadījis
velosipēdu, būdams 2,01 promiles alkohola
reibumā, kā arī nav izvēlējies drošu braukšanas
intervālu, kā rezultātā notikusi sadursme ar

pretī braucošo riteņbraucēju. Negadījumā
cietis velosipēdists, kurš izraisīja sadursmi.
Viņš nogādāts slimnīcā. Par notikušo uzsākti
administratīvo pārkāpumu procesi, pavēstīja
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

MOTOCIKLS IETRIECAS GĀJĒJU
AIZSARGBARJERĀ

14. jūlija vakarā ceļu satiksmes negadījums
noticis Liepājā, M. Ķempes un Ganību ielas
krustojumā. Noskaidrots, ka sieviete vadījusi
automašīnu “Volkswagen” pa Ganību ielu virzienā
no Dunikas ielas uz M. Ķempes ielas pusi un
nav izvēlējusies drošu braukšanas distanci
līdz priekšā braucošajam motociklam “Harley
Davidson”. Notikusi abu spēkratu sadursme, un,
trieciena inerces dzīts, motocikls iebraucis gājēju
aizsargbarjerā. Negadījumā cietis motociklists,
viņš nogādāts slimnīcā. Uzsākts administratīvā
pārkāpuma process.

