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AIZPUTES PAGASTĀ AUTOMAŠĪNA IEBRAUC 
GRĀVĪ, CIETIS VADĪTĀJS 

Pirmdien, 26. jūlijā, ap pulksten 20.40 Valsts policijā (VP) 
saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta, ka Aizputes pagastā, uz autoceļa Kuldīga–Aizpute–Līči, 
vīrietis ar automašīnu “Audi” nobraucis no ceļa grāvī. 

VP pārstāve Madara Šeršņova pavēstīja, ka negadījumā cietis 
automašīnas vadītājs, kurš nogādāts medicīnas iestādē.  
VP uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu. 

TRAUMAS GŪST VELOSIPĒDISTE 
23. jūlijā pulksten 8.30 Valsts policijā (VP) saņemta 

informācija, ka Liepājā, Toma ielā, noticis satiksmes negadījums, 
kurā cietusi velosipēdiste. Noskaidrots, ka sieviete vadījusi 
automašīnu “Audi” pa Toma ielu uz Kūrmājas prospekta pusi un, 
nogriežoties pa kreisi, nedevusi ceļu velosipēdistei, kurai bija 
braukšanas priekšroka, pavēstīja VP pārstāve Madara Šeršņova. 

Lai izvairītos no sadursmes, velosipēda vadītāja uzbraukusi 
žogam un guvusi traumas. Viņa nogādāta medicīnas iestādē.

Sākts administratīvā pārkāpuma process. 

“FIAT” NEDOD CEĻU “AUDI”
23. jūlijā pulksten 18.10 VP ziņots, ka Zemnieku ielā 

notikusi divu automašīnu sadursme. Kāda sieviete pa Zemnieku 
ielu virzienā no Jaunās ostmalas uz Tirgus ielas pusi pa labo 
malējo braukšanas joslu vadījusi transportlīdzekli “Fiat” un, 
pārkārtojoties kreisajā joslā, nedevusi ceļu automašīnai “Audi”, 
kam bijusi braukšanas priekšroka. Notikusi sadursme, cilvēki nav 
cietuši. Sākts administratīvā pārkāpuma process. 

DZĒRĀJŠOFERI IZPELNĀS 
KRIMINĀLPROCESU 

22. jūlijā pulksten 21.40 Liepājā, Brīvības ielā, 1991. gadā 
dzimis vīrietis vadījis automašīnu “Jeep”, būdams 1,77 promiļu 
reibumā. Viņam nav bijusi transportlīdzekļa vadītāja apliecība. 

25. jūlijā pulksten 8 Nīcā 1963. gadā dzimis vīrietis vadījis 
automašīnu “Volkswagen Golf” pa Bārtas ielu, būdams 0,81 
promiles reibumā un bez autovadītāja apliecības.

Abos gadījumos sākts kriminālprocess.

LIKSTAS

l LINDA KILEVICA

“Tas ir milzīgs “fui”! 
Noteikti uzrakstiet, kas te 
darās,” sestdien “Kurzemes 
Vārdam” norādīja festivāla 
“Skan visa Liepāja” koncer-
ta apmeklētāji. Pirms mū-
zikas baudīšanas viņu ska-
tam pavērās netīkama aina 
– pārbāzti gružu konteineri 
un apkārt tiem izmētātas 
pudeles un citi atkritumi. 

Divus konteinerus šeit ap-
saimnieko Liepājas Komunālā 
pārvalde, kas gružus no Zie-
meļu mola izvedot piektdie-
nās un pirmdienās. Pārvaldes 
pārstāvis Aigars Štāls stāsta, 
ka piektdien konteineri izvesti, 
bet sestdien jau bijuši pilni ar 
kaudzi. Komunālajai pārval-
dei neesot bijis informācijas, 
ka sestdien notiks kultūras 
pasākums un vajadzētu papil-
dus uzstādīt konteinerus. “Ar 
izvešanu divreiz nedēļā ikdienā 
pietiek,” uzsver A. Štāls. “Sprie-
žot pēc aģentūras “Nodarbi-
nātības projekti” uzņemtajām 
fotogrāfijām, kurās redzami 
trauki, lielākā daļa atkritumu 
bijuši no kafejnīcas un tirgotā-
jiem. Tie tur tonnām ir samesti. 
Tā nedrīkstētu būt, viņiem ir 
pašiem savi konteineri. Šie divi 
ir domāti mola apmeklētājiem. 

Varbūt kāds ir arī atvedis un 
iztukšojis savu mašīnas ba-
gāžnieku.”

Svētdien vēl pirms kontei-
neru izvešanas teritoriju sako-

puši un gružus, kas mētājās ār-
pus konteineriem, savākuši un 
aizveduši utilizēšanai “Nodar-
binātības projektu” darbinieki, 
kuri uzkopj Karostas pludmali, 

pastāsta A. Štāls.
Kafejnīcas “Rietumkrasts” 

īpašnieks Vilmārs Bogdanovs 
noraida jebkādus pārmetumus 
par ēdinātāja gružu gāšanu 

pilsētas konteineros: “Mums 
nemaz nav vienreiz lietojamo 
trauku! Paskatieties, cik plud-
malē ir cilvēku! Apmeklētāji 
ierodas ar savu līdzpaņemto 
ēdienu.” 

V. Bogdanovs stāsta, ka tik 
traka situācija ar atkritumiem 
kā pagājušajās brīvdienās šo-
vasar bijusi pirmo reizi un viņš 
nesaprotot, kādi ir tās iemesli. 
Arī otrs ēdinātājs, kura teltis 
izvietotas pie mola, traukus 
vedot sev līdzi. 

“Rietumkrasta” īpašnieks 
pieļauj, ka piektdienas vaka-
rā konteineri neesot izvesti. 
“Mums nav dialoga ar Komunā-
lo pārvaldi, mēs pat nezinām, 
cik reizes un kad tie konteineri 
jāizved,” viņš saka. 

Brīvdienās, kad atpūtnie-
ku pieplūdums ir ļoti liels, arī 
Beberliņos pie peldvietas atkri-
tumu konteineri ir pārpildīti. 
Pašvaldības aģentūras “No-
darbinātības projekti” direktors 
Vairis Šalms skaidro, ka sadzī-
ves gružu konteinerus izved 
trīs reizes nedēļā – pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās. “Ja 
pirmdienas rītā tur bija pilns, 
acīmredzot vēl nebija izvests,” 
viņš norāda. 

Pie peldvietas ir arī šķiro-
šanas konteiners, kuru izved 
reizi nedēļā.w

Netiek galā ar gružiem pie Ziemeļu mola

Šādi pārgāzti konteineri sestdien sagaidīja daudzos Ziemeļu mola un Karostas plud-
males apmeklētājus. LINDAS KILEVICAS FOTO

l ROBERTS DŽERIŅŠ

Pie Liepājas Centrālās 
zinātniskās bibliotēkas 
(CZB) nedēļas sākumā vie-
tu atradusi grāmatu nodo-
šanas iekārta. Tur ļaudis 
varēs atstāt grāmatas arī 
ārpus bibliotēkas darba 
laika, turklāt to darīt ai-
cināti nevien CZB, bet arī 
visu Liepājas publisko bib-
liotēku lasītāji.

Iekārta uzstādīta pirmdien, 
un jau nākamajā rītā no tās iz-
ņemta pirmā grāmata, stāstīja 
CZB Reģionālā mācību centra 
vadītāja Gita Švarce. Par pir-
mo iespiesto darbu, kas nodots, 
izmantojot jauno ierīci, kļuvis 
Noras Ikstenas romāns “Ūdens 
mirdzēšana”.

“Ilgi gaidījām šo iekārtu. 
Bijām plānojuši to uzstādīt jau 
pērnā gada vasarā, tomēr saistī-
bā ar Covid-19 ierobežojumiem 
bija problēmas ar tās piegādi,” 
teica G. Švarce.

Grāmatu kastes pieejamība 
būs laba iespēja tiem lasītājiem, 
kuriem pagūt uz bibliotēku tās 
darba laikā nav tik viegli, viņa 
vērtēja. “Šī būs laba alternatīva 
arī nedēļu nogalēs.”

“Protams, ir ļaudis, kas 
nepagūst grāmatas nodot 
laikus. Ir bijuši gadījumi, kad 
tās nenodod gadiem ilgi. Tra-
ģiskākais, ka tās ir tiešām pie-
prasītas un citiem cilvēkiem 
vajadzīgas, reizēm pat veido-
jas rinda. Ja gadās aizmirst un 
ilgāku laiku nenodot grāma-
tu, cilvēkiem nereti ir kauns 
nākt uz bibliotēku. Ceram, ka 
šī iekārta to labos, jo esam 

ieinteresēti saņemt grāmatas 
atpakaļ arī no kautrīgajiem,” 
sacīja G. Švarce.

Kastes saturu bibliotēkas 
personāls pārbaudīs katru rītu, 
bet nepieciešamības gadījumā 
arī vakaros.

“Protams, no vandālisma 
mēs mazliet baidāmies. Zinām 
pieredzi citās Latvijas bibliotē-
kās – ziemā tiek samests sniegs, 
cilvēki nes savas personīgās, 
vairs nevajadzīgās grāmatas, 
gadās arī, ka samet kādas dra-
zas. Ļoti ceram, ka pie mums 
slikto piemēru nebūs,” stāstīja 
Reģionālā mācību centra vadī-
tāja. Tāpat personāls iecerējis 
rūpīgi sekot līdzi kastes stāvok-
lim. “Regulāri pievērsīsim tam 
uzmanību. Iekārtai jābūt tīrai, 
sakoptai un vizuāli baudāmai. 
Tā tomēr prezentē arī CZB tēlu,” 
viņa uzsvēra.

Grāmatu nodošanas iekār-
ta bibliotēkai izmaksājusi 6534 
eiro, un tā ir visai ietilpīga – ie-
būvēto ratiņu, kas paredzēti sa-
ņemto grāmatu pārvietošanai, 
maksimālā pieļaujamā noslodze 
ir 130 kg. Citu šādu iekārtu uz-
stādīšana Liepājas bibliotēkās 
vai pilsētvidē patlaban netiek 
plānota.w

Grāmatas varēs nodot visu diennakti
RUSLANA ŠUĻGAS FOTO


