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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Liepājas nemiers ekspertiem patika
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l LINDA KILEVICA

Liepāja iekļuvusi konkursa otrajā kārtā un kopā
ar Daugavpili, Jūrmalu un
Valmieru turpinās cīņu par
2027. gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas nosaukumu.
Pilsētas 8. jūlijā nosauca
Eiropas kultūras galvaspilsētas žūrijas komisijas
priekšsēdētāja Suvi Innile
no Somijas.
Liepājas pieteikuma projekta darba grupa kopā ar pilsētas
pašvaldības vadītājiem žūrijas
paziņojumu tiešsaistē no Kultūras ministrijas noskatījās
koncertzālē “Lielais dzintars”
un ar gavilēm un apskāvieniem
priecājās par labi paveikto darbu. “Būs atkal jāstrādā,” pieteikuma izstrādes komandu sveica
Liepājas domes priekšsēdētājs
Gunārs Ansiņš.
“Ļoti liela labi padarīta darba sajūta,” sajūtas raksturoja
projekta vadītāja Inta Šoriņa.
G. Ansiņš citēja jūrskolas teicienu “katram jāzina sava vieta
uz kuģa”: “Šis bija tāds paraugs,
ko redzēju no malas, kurā katrs
zināja savu uzdevumu. Gribu
pateikt milzīgu paldies Intai ar
komandu. Lai šis kuģis virzās

Liepājas projekta darba grupa trešdien
konkursa “Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2027” 12 starptautiskas
žūrijas locekļu priekšā pārliecinoši aizstāvēja savu pieteikumu,
kura moto ir “(ne)miers”.

tālāk uz uzvaru!”
Liepājas stiprā puse konkursā
ir pilsētas spēcīgais potenciāls,
uzskata I. Šoriņa. “Resurss, kas
mums ir, – cilvēki, infrastruktūra, pilsēta, lokācija. Tajā pašā
laikā – arī atvērtība sadarbībā
ar partneriem gan starptautiski,
gan lokāli,” viņa norādīja. G. Ansiņš piebilda, ka katrai pilsētai

konkursā ir savas priekšrocības:
“Liepājas piedāvājums norāda,
ka pilsēta nav tāda nopulēta,
bet var atļauties būt nedaudz
brīvāka. Brīvība var iedot kuģim
to vēju, lai uzvarētu.”
Konkursa priekšatlasē pieteikumus bija sagatavojušas deviņas Latvijas pilsētas – Liepāja,
Daugavpils, Jūrmala, Valmiera,

Kuldīga, Cēsis, Ogre, Jelgava un
Jēkabpils. Starptautiskās žūrijas ieteikumus otrajā kārtā
iekļuvušajām pilsētām publiskos augustā. Eiropas kultūras
galvaspilsētu apstiprinās 2022.
gadā. 2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu
piešķir divās ES dalībvalstīs –
Latvijā un Portugālē.w
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LIKSTAS
DZĒRUMĀ
AR GĀZES IEROCI

4. jūlijā īsi pēc pusnakts
Virgas pagasta Paplakā
likumsargi apturējuši automašīnu “Mazda”, kurā visi
cilvēki bija alkohola reibumā. Pret transportlīdzekļa
vadītāju uzsākts kriminālprocess par automašīnas
vadīšanu reibumā un bez
tiesībām. Transportlīdzeklī
bijis gāzes ierocis, kurš nav
reģistrēts, un nav noskaidrots arī tā turētājs. Par notikušo uzsākts administratīvā
pārkāpuma process.
Par gāzes ieroča
iegādāšanos, nēsāšanu,
pārvadāšanu, izmantošanu
vai pielietošanu vai šaujamieroča maināmās būtiskās
sastāvdaļas iegādāšanos vai
pārvadāšanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai
asins pārbaudē konstatētā
alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles,
kā arī ja persona atrodas
narkotisko, psihotropo,
toksisko vai citu apreibinošo
vielu ietekmē, piemēro naudas sodu no 1000 līdz 2000
eiro, atņemot šaujamieroča
vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās,
glabāšanas un nēsāšanas
tiesības uz laiku no viena
gada līdz trim gadiem.

Novada izpildvara mērķēta uz rezultātu
Grobiņas novada projekti bija
manā pārziņā,” viņa skaidroja.
Viņa uzsvēra, ka tiks ņemts vērā
katra pašvaldības darbinieka darba rezultāts.
Izpilddirektoram noteikta
alga 2350 eiro pirms nodokļu
nomaksas, bet vietniecei – 2264
eiro, vēstīts lēmumprojektā. Abu
izpildvaras pārstāvju ievēlēšanā amatos deputāti bija absolūti
vienoti savā lēmumā (18 balsis).
Sēdē nepiedalījās Gatis Kalniņš
no Zaļo un zemnieku savienības.

l LIENE ANDERSONE

Ceturtdien Aizputes sporta
hallē notika Dienvidkurzemes
novada trešā sēde, kurā ievēlēja gan astoņas komitejas,
gan arī jaunā pašvaldība tika
pie izpildvaras. To turpmāk
vadīs Uldis Vārna un Gunita
Laiveniece. Izpildvaras primārais uzdevums būs ieviest
izstrādāto novada darbības
struktūru reālajā dzīvē, kā
arī organizēt darbu ne vien
pašvaldības centrālajā administrācijā, bet arī novadā
ietilpstošajā 31 pagastā un
pilsētā.

Rotācija nenotiek,
apstiprina komitejas

Sajūsma
par kvalifikāciju

Pēc izvirzīšanas amatā U. Vārnu deputāti aicināja iepazīstināt
ar dzīves un darba pieredzi. “Esmu
dzimis Priekulē, strādāju Grobiņā,
bet dzīvoju Aizputē. Tātad nosedzu gandrīz visu novadu,” viņš
sacīja. Strādājis Liepājas namu
pārvaldē, arī domē par izpilddirektora palīgu, bet no 2013. gada
ir Grobiņas novada domes izpilddirektors. “Perspektīvā redzu, ka
Dienvidkurzemes novads ir viena
pašvaldība, bet paies laiks, kamēr
to izveidosim par vienotu pašvaldību,” vienu no galvenajiem

Dienvidkurzemes novads vakar tika pie izpildvaras.
Tie ir līdzšinējie Grobiņas novada domes speciālisti –
izpilddirektors Uldis Vārna un viņa vietniece Gunita Laiveniece.
ĢIRTA GERTSONA FOTO

uzdevumiem definēja U. Vārna.
Savukārt U. Vārnas līdzšinējā
vietniece G. Laiveniece pēc izvirzīšanas amatam pastāstīja, ka arī
dzimusi Priekulē, bet dzīvo Grobiņā. Pēc izglītības ir ekonomiste.
Savu karjeru sākusi 2007. gadā ar
projektiem, 2009. gadā Grobiņas
novada domē sākusi strādāt pat
projektu vadītāju, bet no 2010.

gada vadījusi Attīstības nodaļu.
2015. gadā iesaistījusies Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētā
Eiropas fondu līdzfinansētā projektā. G. Laiveniece ieguvusi arī
būvdarbu vadītājas kvalifikāciju,
un šis fakts deputātos izraisīja
sajūsmu. “Es esmu mērķēta uz
projektiem, tādēļ arī līdzšinējie

Tika prognozēts, ka šajā domes sēdē varētu notikt deputātu
rotācija, jo kāds no ievēlētajiem
deputātiem varētu nolikt mandātu, tomēr tā nenotika. Sēdē
apstiprināja izveidotās astoņas
komitejas un to sastāvus.
Finanšu komiteju vadīs Aivars Priedols, jo pēc likuma šīs
komitejas vadītājs ir domes
priekšsēdētājs. Vēl komitejā
darbosies Edgars Putra, Gatis
Kalniņš, Raimonds Reinis, Andris Jankovskis, Juris Grasmanis,
Jānis Veits, Sandris Bēča un Mārtiņš Grundmanis. Sociālo jautājumu komitejā strādās Andrejs
Radzevičs, Laila Urbāne, Juris
Grasmanis, Aivars Galeckis un

Inga Ratniece. Par Attīstības un
tautsaimniecības komitejas locekļiem izvēlējušies būt A. Radzevičs, Dzintars Kudums, M.
Grundmanis, E. Putra, R. Reinis.
Izglītības, sporta un veselības
komitejā darbosies A. Priedols,
A. Radzevičs, Linards Tiļugs, L.
Urbāne un A. Jankovskis. Kultūras jautājumu komitejā ievēlēja L.
Tiļugu, L. Urbāni, Gundaru Siseni,
S. Bēču un Patriciju Andersoni.
Par vides jautājumiem komitejā lems Dz. Kudums, E. Putra,
M. Grundmanis, A. Galeckis un
I. Ratniece. Teritorijas attīstības
komitejā darbosies P. Andersone, Jānis Vitrups, M. Grundmanis, G. Sisenis un Raivis Kalējs.
Piekrastes attīstības komitejā
strādās J. Vitrups, G. Kalniņš,
R. Kalējs, A. Jankovskis un J. Veits.
Nākamā Dienvidkurzemes
novada domes sēde notiks 15. jūlijā Nīcā. Plānots, ka sēdes notiks
izbraukumos, vismaz pagaidām,
lai deputāti iepazītu novada attālākās vietas, vidi, cilvēkus un
problēmas. Kad sakārtos ar pašvaldības darbu saistītos jautājumus, domes sēdes notiks reizi
mēnesī, apstiprināja A. Priedols.
Deputāti šo iniciatīvu novērtē atzinīgi, jo tagad var vairāk iepazīt
novadu, arī to pašu mūžīgo pašvaldību sāpi – ceļus.w

