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l MIKS KUNCĪTIS 

“Tas troksnis vienkārši 
nav izturams, un, tā kā ne-
viens šo problēmu īsti neri-
sina, ar draugu esam iegādā-
jušies ausu aizbāžņus cerībā, 
ka vismaz ar to palīdzību 
varēsim nedēļas nogalē nor-
māli izgulēties,” laikrakstam 
sašutumu pauda Juliannas 
pagalmam blakus namā dzī-
vojošā Iveta. 

F. Brīvzemnieka ielas 
10. namā, kas ir soļa attālumā 
no Juliannas pagalma, Iveta dzī-
vo jau piecus gadus, un, kā saka 
viņa pati, ar katru nākamo gadu 
kļūstot arvien trakāk. “Ne jau es 
esmu tā vienīgā neapmierinā-
tā, arī pārējie mājas iedzīvotāji 
nevar normāli izgulēties. Pie-
mēram, man pretējā dzīvoklī 
mitinās ģimene ar vairākiem 
bērniem, bet viņiem turpat aiz 
sienas ir kafejnīca “Greeks”. Mū-
ziku un citus trokšņus tik labi 
var dzirdēt, ka nav iespējams 
normāli dzīvot. Tikai darba die-
nās ir nosacīts miers, kaut gan 
citreiz tusiņi sākas jau ceturtdie-
nā. Saprotu, bizness ir bizness, 
un pilsētai tas ir vajadzīgs. Tāpat 
arī vietas, kur atpūsties, taču ir 
jāatrod kompromiss ar apkārtējo 
māju iedzīvotājiem. Pagaidām 
liekas, ka mūsu problēmas ne-
viens negrib uzklausīt,” uzskata 
Iveta. 

Tāpat viņa uzsver, ka tra-
cinošākais ir automašīnu un 
motociklu vadītāji, kuri arī pēc 
atpūtas vietas slēgšanas tur re-

Ballīšu trokšņi kaimiņus dzen izmisumā

gulāri braukājot, atskaņojot skaļu 
mūziku. Ik pa laikam vēl starp 
atpūtniekiem izceļas konflikti. 
“Skaidrs, ka, divos naktī izdzirdot 
šādus trokšņus, gultā esam sē-
dus. Vai tiešām nevar kaut kādā 
veidā panākt, lai cilvēki vismaz 
nakts stundās nestaigā gar mūsu 
logiem? Ir bijis pat tā, ka, garām 
ejot, pa logu iemet izsmēķi. Vis-
ticamāk, ne jau tīšām, vienkārši 
pirmā stāva logi ir ļoti zemi, bū-
tībā līdz ar ietvi,” teic Iveta. 

Viņasprāt, viens no risinā-
jumiem būtu vēlās nakts stun-
dās ar žogu norobežot Juliannas 
pagalmu, lai mašīnas un mo-

tocikli pa F. Brīvzemnieka ielu 
nebrauktu cauri. “Var taču atpūs-
ties arī promenādē pēc tam, kad 
atpūtas vietas ir slēgtas, nevis 
traucēt apkārtējo namu iedzīvo-
tāju naktsmieru,” piebilst Iveta, 
kura nav apmierināta ar polici-
jas darbu. Dienas laikā patruļas 
braucot pa F. Brīvzemnieka ielu, 
bet naktī viņa pašvaldības poli-
cistus nemanot. “Nezinu, kāpēc 
tā. Domāju, ka policisti joprojām 
saņem izsaukumus par nakts-
miera traucēšanu, bet es vairs 
uz dežūrdaļu nezvanu jau labu 
laiku. Šķiet, ka tur vairs nevēlas 
atbildēt,” saka Iveta, uzsverot, ka 

policijai šo vietu nakts laikā būtu 
regulāri jāapseko arī nepilngadī-
go jauniešu dēļ, kuri tur nedēļu 
nogalēs dzer. 

“Kopš šī gada sākuma līdz 
14. jūlijam kopumā esam sa-
ņēmuši 17 izsaukumus uz 
F. Brīvzemnieka ielu, no kuriem 
astoņi bijuši saistīti ar trokšņo-
šanu un citiem, ar ballēšanos 
saistītiem iespējamiem pārkā-
pumiem. Savukārt, ja pieminam 
netālu esošās Dzirnavu un Ku-
ģinieku ielas, tad šai pašā laika 
posmā saņemti attiecīgi 34 un 
12 izsaukumi. Jāņem vērā, ka vi-
sas trīs minētās ielas aptver pla-

šāku teritoriju. Pie šiem izsauku-
miem klāt nāk arī stāvlaukums 
pie “Lielā dzintara”. Tāpat gribu 
uzsvērt, ka dežūrdaļas darbinie-
ki nešķiro to, kuram zvanītājam 
atbildēt un kuram ne. Tiek pie-
ņemti visi zvani. Protams, var 
gadīties situācija, ka vienlaicīgi 
zvana vairākas personas, tad 
uz tiem atbild rindas secībā,” 
laikrak stam skaidroja Liepājas 
Pašvaldības policijas pārstāvis 
Kaspars Vārpiņš. 

Tāpat viņš uzsvēra, ka paš-
valdības policisti regulāri ie-
spēju robežās apseko Juliannas 
pagalma apkārtni. Tiekot rīkoti 
arī reidi sadarbībā ar Valsts po-
liciju un citām institūcijām, lai 
kontrolētu dažādus ierobežoju-
mus. “Piemēram, pagājušajā ne-
dēļā pašvaldības policisti tikās 
ar netālu esošā kopienas dārza 
pārstāvjiem. Tikšanās laikā ap-
spriestas dažādas problēmas un 
meklēti iespējamie risinājumi, 
lai uzlabotu situāciju apkārtnē. 
Ja savulaik Liepājā iecienītās 
izklaides vietas atradās dažā-
dās pilsētas centra daļās, tad 
tagad atpūtas iespējas ir vairāk 
vienkopus,” teica K. Vārpiņš, pie-
bilstot, ka policija esot norādījusi 
gan pašvaldībai, gan Iekšlietu 
ministrijai, ka Juliannas pagalma 
apkārtnē nepieciešams vairāk 
videonovērošanas kameru, lai 
uzlabotu sabiedrisko kārtību. 
Vēl Pašvaldības policijas pār-
stāvis atgādināja: “Šobrīd valstī 
nav aizliegts sabiedriskās vietās 
pulcēties cilvēku grupām, ar to 
neviens neko nepārkāpj.”w

F. Brīvzemnieka ielas 10. nama iedzīvotāji mums sūdzējās, ka, kopš atpūtniekiem 
iecienīts kļuvis Juliannas pagalms, uz ēkas fasādes ir arvien vairāk ķēpājumu. 
Svaigākais no tiem parādījies pagājušās nedēļas nogalē. RUSLANA ŠUĻGAS FOTO

l ILZE OZOLIŅA 

Gandrīz mēnesi pēc nega-
dījuma Karostas pludmalē 
līdzās atpūtas vietai “Rie-
tumkrasts”, kur, peldoties 
jūrā, pusaudzis smagi savai-
noja kāju, vakar no ūdens 
izvilktas trīs vecas, sarū-
sējušas bojas. Tās tur atra-
dušās vairāk nekā 40 gadus, 
informē Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas (SEZ) 
pārvaldes pārstāve Līga 
Ratniece-Kadeģe. 

Viņa skaidro, ka ūdenslīdēji 
vairākas nedēļas veikuši izpēti, 
lai konstatētu, cik daudz un kādi 
metāla priekšmeti atrodas vie-
tā, kur zēns savainojās. Darbus 
sarežģījušas smilts nogulsnes, 
kā arī tas, ka bojas ir stipri sa-
rūsējušas.  

Piekrastē no Karostas ka-
nāla līdz Ziemeļu molam, kas ir 
perspektīvā ostas teritorija, SEZ 
pārvalde uzlikusi brīdinājuma 
zīmes, ka tur peldēties ir bīs-
tami. Tāpat šogad esot plānots 

Jūru atbrīvo no bīstamām bojām, cietušais zēns atveseļojas

LIEPĀJAS SEZ FOTO

uzsākt ūdens akvatorijas izpēti, 
lai konstatētu, kāds militārais 
mantojums vēl atrodas minētajā 
teritorijā. 

Jau tuvākajā laikā SEZ pār-
valde izsludināšot iepirkumu 
par teritorijas apsekošanu un 

izpēti. Pārvalde arī atgādina, 
ka no 1951. līdz 1957. gadam 
un no 1966. līdz 1991. gadam 
Liepājas osta bija slēgta PSRS 
militāra bāze un saimnieciskā 
darbība ostas teritorijā atsāk-
ta vien 1992. gadā. Militāris-

ti Liepājas ostu pameta tikai 
1994. gada 31. augustā, aiz sevis 
atstājot izpostītas piestātnes, 
pievadceļus un aizsargmolus. 

Liepājas SEZ pārvaldes Dro-
šības, aizsardzības un vides da-
ļas vadītājs Kaspars Poņemeckis 
spriež, ka militārais mantojums 
acīmredzot vēl ilgi liks par sevi 
manīt. “Vieglāk bija risināt zi-
nāmos jautājumus – atbrīvot 
ostas akvatoriju no grimekļiem 
pagājušā gadsimta 90. gados, arī 
pirmās un otrās padziļināšanas 
laikā izcelt dažādus lielgabarīta 
metāla priekšmetus un pat kuģa 
vrakus, kas atradās gan akvato-
rijā, gan ostas vārtos. Tāpat  īs-
tenots Karostas kanāla sanācijas 
projekts. Liepājas ostas teritorija 
starp Karostas kanālu un Zie-
meļu molu ir perspektīvā ostas 
attīstības teritorija, kurā līdz šim 
nebija veikta izpēte, lai noteiktu, 
cik liels militārais mantojums 
tur atrodas. Nepatīkamais ne-
gadījums ir pasteidzinājis noti-
kumu gaitu,” viņš pauž. 

Jau rakstījām, ka negadī-

jums notika Līgo svētku va-
karā. 15 gadus vecais Mārtiņš 
kopā ar tēti  devās atveldzē-
ties jūrā, taču jaunietim pelde 
beidzās ar smagu traumu, ko 
viņš guva dzelmē nogrimušas 
bojas dēļ. 

 Jūrā aptuveni 30 metrus no 
krasta, iznirstot no ūdens un ska-
rot bojas aso, roboto malu, zēns 
guva garu un dziļu brūci kājā. Da-
žas dienas pēc negadījuma zēna 
mamma Linda Auziņa bažījās, ka 
dēļa atveseļošanās ilgs vairākus 
mēnešus. Vakar “Kurzemes Vār-
dam” L. Auziņa pastāstīja, ka dēls 
veiksmīgi veseļojas un rehabili-
tācijas periods, visticamāk, būšot 
īsāks, nekā iepriekš prognozēts. 
Brūce ir sadzijusi, šuves izņem-
tas, un šodien Mārtiņš sākšot 
apmeklēt fizioterapeitu.

Zēna vecāki neplānojot no 
SEZ pārvaldes prasīt kompensā-
ciju. “Nevēlos tiesāties ar valsts 
institūciju, man tas nav vaja-
dzīgs. Man svarīgāk, lai bērns 
atveseļojas,” sacīja cietušā zēna 
mamma.w


