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Motobraucēji uztur treniņu vietu

Pulvera ielā 8 izcirstas 
priedītes – to izdarījis spor-
ta klubs “FFF”, kuram šo te-
ritoriju iznomājusi Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas 
pārvalde. “FFF” šeit organizē 
jauno motobraucēju treniņus 
un rīko dažādu līmeņu mo-
tokrosa sacensības, skaidro 
Liepājas SEZ pārvaldes pār-
stāve Līga Ratniece-Kadeģe.

“Krūmi ir izcirsti, saskaņojot 
ar Liepājas SEZ pārvaldi un tās 
tehnisko dienestu, lai atkrūmo-

tu un sakārtotu šo teritoriju un 
sportisti varētu droši trenēties. 
Visus darbus klubs veic par sa-
viem līdzekļiem regulāri,” infor-
mē L. Ratniece-Kadeģe. Savu-
kārt būvvaldes pārstāvis Aigars 
Štāls papildina, ka “mežam tur 
nav jāaug, par sīkiem kociņiem 
– priedītēm līdz 20 cm diametrā – 
ciršanas atļauja no Apstādījumu 
uzraudzības komisijas nav nepie-
ciešama”. Sportistiem šī vieta ir 
iznomāta īstermiņā, jo tā ir SEZ 
attīstības teritorija.w
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Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) piedāvā no 
2025. gada valstspilsētas 
apvienot ar tām piegulošo 
novadu, tātad – Liepāju ar 
Dienvidkurzemes novadu. 
Piedāvājums pamatots ar 
nepieciešamību izpildīt Sat-
versmes tiesas spriedumu 
atziņas attiecībā uz adminis-
tratīvi teritoriālo reformu.

Satversmes tiesa atzinusi 
par neatbilstošu Satversmei 

Ilūkstes novada pievienošanu 
Augšdaugavas novadam un 
Ozolnieku novada pievienoša-
nu Jelgavas novadam, jo novada 
teritorijā nepieciešams reģio-
nālās vai nacionālās nozīmes 
attīstības centrs. Jau reformas 
sagatavošanas gaitā tika pie-
dāvāts šāds modelis – Liepājas 
un astoņu apkaimes novadu 
apvienošana, taču pret to ie-
bilda gan Liepāja, gan topošais 
Dienvidkurzemes novads.

Liepājas domes priekšsēdē-

tājs Gunārs Ansiņš stāsta, ka 
augusta sākumā viņam plānota 
tikšanās ar VARAM ministru 
Artūru Tomu Plešu, kurā pārru-
nās arī šo jautājumu. “Vēlos uz-
klausīt ministrijas redzējumu. 
Apvienošana kā modelis ir ie-
priekš apspriesta, taču neesmu 
drošs, ka tas būtu nepieciešams 
līdz 2025. gadam. Jāņem vērā, 
ka Dienvidkurzemes novads ir 
tikko izveidots, tam ir jāiestrā-
dājas kā vienotam veselumam. 
Es domāju, ka pirms tālāku lē-

mumu pieņemšanas ir nepie-
ciešama izsvērta un detalizēta 
analīze, kuri procesi jaunajā 
novadā darbojas un kuri ne tik 
labi. Es atbalstu ciešāku sadar-
bību starp Liepāju un Dienvid-
kurzemi dažādu kopīgu projektu 
īstenošanā, piemēram, tūrisma, 
atkritumu apsaimniekošanas, 
transporta infrastruktūras 
jomā un citur,” viņš norāda.

Dienvidkurzemes novada 
domes priekšsēdētājs Aivars 
Priedols atzīmē – ja būtu skaidri 

redzams, ka iedzīvotāji no apvie-
nošanās ir ieguvēji, tad “tikai uz 
priekšu!” “Taču, kamēr nav node-
finēti tie labumi, kā es varu teikt, 
vai tas ir labi vai nav labi,” viņš 
spriež. “Ja būs tāda pati vēlēša-
nu sistēma kā tagad, tad lauku 
interešu pārstāvība varētu būt 
mazāka. Pilsētā un laukos saim-
niekošana tomēr atšķiras. Bet, 
ņemot vērā tendenci cilvēkiem 
pārcelties no pilsētām uz lau-
kiem, domāju, ka vēlētāju skaits 
laukos varētu arī palielināties.”w

Atkal piedāvā apvienot Liepāju un Dienvidkurzemes novadu

UZZIŅAI

DIGITĀLĀ COVID-19  
SERTIFIKĀTA IZVEIDE  
UN IZMANTOŠANA 
BŪS IESPĒJAMA,  
JA IEDZĪVOTĀJS IR:

l vakcinējies pret Covid-19;

l pārslimojis Covid-19;

l veicis maksas laborato-
risko testēšanu.
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Uz pasākumiem – pote vai maksas tests

Nepilngadīgajiem līdz 18 
gadu vecumam testus pasā-
kumu apmeklēšanai un pakal-
pojumu saņemšanai no valsts 
budžeta līdzekļiem apmaksās 
līdz 1. septembrim.

Pašlaik nav iespējams pa-
teikt, cik lielai daļai iedzīvo-
tāju, kuri veic testu, tas būs 
bez maksas arī turpmāk un cik 
daudziem – par maksu. Cen-
trālā laboratorija Liepājā veic 
apmēram 100 Covid-19 testu 
dienā, skaidroja uzņēmuma va-
dītājas vietniece Linda Raciņa. 
Līdz šim par maksu lielākoties 
testējušies cilvēki, kuri gatavo-
jas doties ceļojumā, savukārt 
ļoti daudzi veikuši bezmaksas 
testus, lai dotos uz pasāku-
miem. 

 “Kurzemes Vārds” novē-
rojis, ka visai aktīvi tiek ap-
meklēts E. Gulbja laboratorijas 
Covid-19 siekalu testu nodoša-
nas punkts blakus Peldu ielai 5. 

Tur tikko testu nodevusi kāda 
medicīnas darbiniece, kurai 
tas nepieciešams, lai varētu 
strādāt bērnu vasaras nomet-
nē. “Ja tas būs par maksu, tad 
man tas nebūs iespējams. Tad 
būs izvēle – vai nu potēties, vai 
iet no darba prom. Alga ir tik 
maza, ka to nevar nomaksāt. 
Pagaidām man nav pārliecības, 
vai potēšana tiešām pasargās. 
Ja darbavieta spiedīs, tad droši 
vien būs tomēr jāpotējas,” viņa 
pastāsta savas domas anonīmi.

Tādā gadījumā, kā satiktās 
medicīnas darbinieces minē-
tais, kad tests nepieciešams 
darbam, vēl pagaidām testi 
būs bez maksas, bet, iespē-
jams, tas varētu mainīties pēc 
1. oktobra, ja Saeima atbalstīs 
valdību un noteiks obligāto po-
tēšanos atsevišķās nozarēs, 
skaidro Veselības ministrijas 
pārstāvis O. Šneiders. “Medi-
cīnas darbiniekam vajadzētu 
testēties jebkurā gadījumā, 
lai varētu droši sniegt pakal-

l NORA DRIĶE

Sadarbība starp Liepāju 
un Norvēģiju ir tik aktīva 
un tik daudzpusīga, ka vajag 
vismaz divas dienas, lai Nor-
vēģijas Karalistes vēstnieks 
Latvijā Kristians Ēdegors 
apmeklētu tās vietas, kurās 
viņa valsts ir palīdzējusi 
liepājniekiem. Ceturtdien K. 
Ēdegors Liepāju apciemoja 
jau piekto reizi, bet viņa vi-
zīte turpināsies arī šodien, 
“Kurzemes Vārds” uzzināja 
pašvaldībā.

K. Ēdegora dienas kārtībā 
vakar, 29. jūlijā, bija vizīte pil-
sētas domē un saruna ar domes 
priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu, 
tikšanās jauniešu centrā “Cerī-
bu māja” jeb “House of Hope”, 
kuru izveidojusi biedrība “Ka-
rosta Kids” ar Norvēģijas atbal-
stu. Viesis arī ieradās Liepājas 

Norvēģijas vēstnieks ciemojas Liepājā

muzejā, kuru apmeklēja arī cits 
ziemeļzemes ciemiņš, Tronhei-
mas māksliniece Beate Jersvolla, 
kuras gleznoto abstrakto aina-
vu izstāde “Ieklausies klusumā” 

skatāma jau no 4. jūnija. Māksli-
niece ar Latviju ir saistīta ilgāk 
nekā 20 gadu, taču Liepājā un 
Kurzemē viņas darbi redzami 
pirmo reizi. 

Savukārt šodien K. Ēdegors 
būs Izglītības pārvaldes viesis, 
programmā paredzēts apskatīt 
bērnu zinātnes centru ZIIC Au-
toru ielā un Dabas māju Zirgu 

salā. Gan B. Jersvollas izstāde 
tapusi ar vēstniecības palīdzī-
bu, gan arī ZIIC un Dabas mājas 
atbalstītāja ir Norvēģija. Šie nav 
vienīgie kontaktu punkti Liepā-
jai un Norvēģijai – tiekoties Lie-
pājas muzejā ar mākslinieci, G. 
Ansiņš minēja, ka ziemeļvalsts 
atbalstīs arī Karostas kanāla at-
tīrīšanu un šogad liepājnieki bū-
šot liecinieki arī jauna norvēģu 
uzņēmuma ienākšanai pilsētā.

“Mēs ļoti augstu novērtē-
jam sadarbību starp Norvēģiju 
un Liepāju. Sadarbojamies gan 
mākslas jomā, gan uzņēmējdar-
bībā – ļoti lieli Norvēģijas uz-
ņēmumi ir pārstāvēti Liepājā, 
arī Norvēģijā top lielas ēkas, pa-
teicoties liepājniekiem,” sacīja 
K. Ēdegors. Viņš pieminēja arī 
abpusējo sadarbību militārajā 
jomā starp Norvēģijas un Latvi-
jas Jūras spēkiem, kas ir dislocēti 
Liepājā.w

Tikšanās Liepājas muzejā. No kreisās: pilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, 
Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, muzeja direktore Dace Kārkla.
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pojumus ārstniecības iestādē, 
bērnu nometnē. Skaidrs, ka 
nepieciešamība pēc vakcinē-
šanās ir ļoti liela, jo saslim-
stība aug,” sacīja O. Šneiders, 
aicinādams ikvienu izvērtēt 
nepieciešamību vakcinēties, 
“lai jau līdz augusta beigām 
atkal nebūtu pilnas slimnīcas 
ar kovidpacientiem”.

Covid-19 testu cenas ir at-
šķirīgas atkarībā no testu vei-
diem, taču iedzīvotājam viens 
tests var izmaksāt pat 37 eiro.w


