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CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMOS  
VAIRĀKI CIETUŠIE

2. jūlijā mūspusē notikuši četri ceļu satiksmes negadījumi, 
kuros cietuši cilvēki – Liepājā, Kungu un Zirņu ielas krustojumā, 
sieviete, vadot automašīnu “Audi”, uz regulējamas gājēju pārejas 
uzbraukusi bērnam, kurš pārvietojies ar velosipēdu. Riteņbraucējs 
guvis traumas un nogādāts slimnīcā.

Liepājā, Slimnīcas ielas auto stāvlaukumā, vīrietis, vadot 
automašīnu “Volkswagen” atpakaļgaitā, nebija pārliecinājies par 
manevra drošību un uzbraucis gājējai, kura guva traumas un 
nogādāta slimnīcā. 

Liepājā, Zemnieku un Ķēžu ielas krustojumā, motociklists 
pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ uzbraucis priekšā braucošai 
automašīnai “Ford”. Motociklists guvis traumas un nogādāts 
slimnīcā. 

Liepājā, Ganību ielā, vīrietis, vadot automašīnu “Chrysler” 
un izbraucot no stāvlaukuma, uzbraucis velosipēdistei, kura 
pārvietojās pa ietvi. Riteņbraucēja nogādāta slimnīcā.  

3. jūlija rītā Kalvenes pagastā kāds 1940. gadā dzimis 
vīrietis vadījis automašīnu “Mitsubishi” pa autoceļu A9 un, veicot 
apdzīšanas manevru, izraisījis sadursmi ar transportlīdzekli 
“Volkswagen”. “Mitsubishi” spēkrata vadītājs pēc sadursmes savu 
auto iestūrējis grāvī. Vēlāk atklājies, ka viņš ir alkohola reibumā 
(0,57 promiles). Visos iepriekšminētajos gadījumos uzsākti 
administratīvā pārkāpuma procesi. 

3. jūlija vakarā Liepājā pie Ziemeļu mola kāds 2003. gadā dzimis 
jaunietis vadījis automašīnu “Audi”, būdams alkohola reibumā (1,94 
promiles), kā arī bez tiesībām. Pret jaunieti uzsākts kriminālprocess, 
bet pret automašīnas īpašnieku – administratīvā pārkāpuma 
process, jo spēkrats bija aprīkots ar speciālajiem skaņas signāliem, 
pavēstīja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka aizliegts braukt ar 
transportlīdzekli, kas aprīkots ar ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano 
bākuguni, skaņas signālu, plafonu, gaismas kontrolsignālu u.tml.) 
un speciālo krāsojumu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par transportlīdzekļu reģistrāciju ir paredzēti operatīvajiem 
transportlīdzekļiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem ir paredzēti 
taksometriem un var maldināt pārējos ceļu satiksmes dalībniekus. 
Par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu no 140 līdz 430 eiro.

IEDZĒRIS VĪRIETIS SACEĻ TRACI VEIKALĀ
3. jūlija pēcpusdienā Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā 

saņemta informācija, ka tirdzniecības vietā Kuršu laukumā kāds 
vīrietis nepiedienīgi uzvedas, ir sabojājis alkohola pudeles un lieto 
grādīgos dzērienus. 1975. gadā dzimušais vīrietis aizturēts un nodots 
Valsts policijas darbiniekiem lietas apstākļu tālākai noskaidrošanai, 
pavēstīja Pašvaldības policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš. 

JAUNIETIS IESIT SIEVIETEI 
3. jūlija vakarā no Turaidas ielas daudzdzīvokļu nama izskrējusi 

sieviete, lai izsauktu policiju. Likumsargi kāpņu telpā pamanījuši 
jaunieti, kurš uzvedies agresīvi. Pārbaudot personas datus, atklājies, 
ka 2004. gadā dzimušais jaunietis ir Valsts policijas meklēšanā. 
Viņš aizturēts un nogādāts Valsts policijā. Vēl noskaidrots, ka 
aizturētais iepriekš ir iesitis sievietei, tādēļ notikuma vietā piesaistīti 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki. Kaut arī sieviete 
vairākkārt aicināta vērsties ar iesniegumu Valsts policijā par 
notikušo uzbrukumu, viņa to atteikusies darīt.

ZIŅO PAR DZĒRĀJŠOFERI
3. jūlija naktī policija saņēmusi informāciju, ka E. Tisē ielā ir 

automašīna, kurā pie stūres sēžot vīrietis, iespējams, alkohola 
reibumā. Likumsargi spēkratu apturēja Zirņu ielā. Automašīnas 
vadītājs bija reibuma stāvoklī, runāja nesakarīgi, arī pats atzina, 
ka lietojis alkoholiskos dzērienus. Tāpat 2001. gadā dzimušajam 
vīrietim nebija transportlīdzekļa vadīšanas apliecības. Par 
notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess.

Vēl viens dzērājšoferis pieķerts 4. jūlija naktī Priekules 
novada Paplakā – 1998. gadā dzimušais vīrietis automašīnu 
“Mazda” stūrējis 1,68 promiļu reibumā, kā arī bez autovadītāja 
tiesībām. Uzsākts kriminālprocess.

DZĒŠ SAUSO ZĀLI UN MEŽA ZEMSEDZI
Nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

mūspusē saņēmis vairākus izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu. 
Spīdolas, Pāvilostas, Turaidas un Lībiešu ielā Liepājā sausā zāle degusi 
nelielā teritorijā, bet Atmodas bulvārī hektāra platībā. Tāpat Ģenerāļa 
Baloža ielā 3000 m² platībā svilusi meža zemsedze. Ugunsnelaimēs 
cietušo nav, informēja VUGD pārstāve Irita Slavniska. 

ATMODAS BULVĀRĪ DEG LEDUSSKAPIS 
1. jūlija vakarā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

saņēmis izsaukumu uz Atmodas bulvāri Liepājā, kur pie atkritumu 
konteinera dega ledusskapis. Ugunsgrēks likvidēts pirms 
ugunsdzēsēju ierašanās, informēja VUGD pārstāve Irita Slavinska.

LIKSTAS

Atceroties pirms 80 gadiem notikušo traģēdiju – holokausta sākumu Latvijā, 4. jūlijā 
Šķēdē pie memoriāla Liepājas ebrejiem, holokausta upuriem, notika ebreju tautas 
genocīda upuru piemiņas brīdis. To rīkoja Liepājas ebreju draudze sadarbībā ar atklāto 
sabiedrisko fondu “Liepājas ebreju mantojums” un fondu “Uniting History”. Ziedus nolika 
Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, viņa vietnieks Atis Deksnis, Liepājas ebreju 
draudzes valdes priekšsēdētāja Anna Petrova un citi.
Genocīds pret ebreju tautu, kura laikā tika nogalināti aptuveni 73 000 Latvijas un 16 000 
ārzemju ebreju, ir lielākais pret civiliedzīvotājiem pastrādātais masveida noziegums Latvijas 
vēsturē. AIGARA PRŪŠA FOTO

Godināja holokausta 
upuru piemiņu

Investors paliek bešā
Lēmums izmantot pirmpir-

kuma tiesības uz bijušā “Me-
talurga” teritoriju ar kopējo 
platību aptuveni 32 hektāri 
pieņemts vienbalsīgi, norāda 
SEZ pārstāve Līga Ratniece-Ka-
deģe. Šis pirkums Liepājas SEZ 
pārvaldei izmaksās aptuveni 
trīs miljonus eiro.  Tas gan nelie-
dzot iespēju Turcijas investoram 
īstenot savus plānus Liepājā, jo 
pastāv iespēja vienoties par īpa-
šuma iznomāšanu. 

“Lēmums par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu bija nepie-
ciešams, lai arī turpmāk SEZ va-
rētu nodrošināt nepieciešamās 
funkcijas un radītu jaunas dar-
ba vietas, vienlaikus nodrošinot 
Turcijas investoram iespēju attīs-
tīt modernu ražotni un ieguldīt 
plānotās investīcijas,” skaidro L. 
Ratniece-Kadeģe. “Liepājas meta-
lurgs” nav jau astoņus gadus, un 
dienaskārtībā bija jautājums būt 
vai nebūt Liepājai kā modernai, 
videi draudzīgai, daudzfunkcio-
nālai pilsētai, kurā strādā moder-
ni apstrādes rūpniecības uzņē-
mumi, tai skaitā metālapstrādes 
nozarē, kur attīstās ražotnes ar 
augstu pievienoto vērtību, bet 
vienlaikus tie ir videi un cilvēkam 
draudzīgi uzņēmumi un ļauj pil-
sētai attīstīt arī nozīmīgus izglītī-

bas, kultūras, sporta un tūrisma 
projektus,” viņa atzīmē. 

Iespējama tiesāšanās 
Ekonomikas ministrijas 

valsts sekretārs un Liepājas SEZ 
valdes loceklis Edmunds Valantis 
norādījis, ka Liepājas SEZ valdes 
lēmums nevis apgrūtina Turcijas 
investora nodomus, bet gan pa-
ver plašākas iespējas nodrošināt 
efektīvu ražošanu atbilstoši vaja-
dzībām, nevis pielāgojoties iespē-
jām. Tas saskanot arī ar Liepājas 
industriālā parka izveides nodo-
mu. Tikmēr neoficiāli izskanējis, 
ka turku investors piedraudējis 
– ja SEZ izmantos pirmpirkuma 
tiesības, sekos tiesvedība. “Lie-
pāja Steel” valdes priekšsēdētājs 
G. Senkāns vakar gan atturējās 
komentēt SEZ lēmumu, jo nebija 
par to vēl saņēmis oficiālu infor-
māciju.  

Turcijas investora uzņēmums 
“Liepāja Steel” no SIA “Publisko 
aktīvu pārvaldītājs Possessor” 
(bijusī Privatizācijas aģentūra) 
meitassabiedrības SIA “FeLM” ie-
gādājās elektrotēraudkausēšanas 
kompleksa kustamo un nekusta-
mo mantu. Taču SEZ pārvaldei 
atbilstoši likumam uz nekustamo 
īpašumu pienācās pirmpirkuma 
tiesības. 

SEZ pārvalde, skaidrojot val-
des lēmumu iegādāties “Metalur-

ga” īpašumu, arī norāda: “”FeLM” 
nekad nav slēpis, ka tā galvenais 
uzdevums bija pēc iespējas dār-
gāk pārdot īpašumu, nevis izvēr-
tēt investora nodomus.”

Jūnija Liepājas domes sēdē 
deputāti apstiprināja bijušās 
rūpnīcas “Liepājas metalurgs” 
teritorijas perspektīvo attīstī-
bas programmu, kas paredz, ka 
pašvaldība kopā ar SEZ pārval-
di līdz 2026. gadam, piesaistot 
ārējo finansējumu, secīgi īstenos 
vairākas darbības, lai minēto pil-
sētas daļu atgrieztu ekonomis-
kā apritē un padarītu publiski 
pieejamu. Ilgtermiņā tas radītu 
2000–3000 jaunu darba vietu. 
Turpmāko gadu laikā tur iecerēts 
veikt piesārņotās teritorijas sa-
nācijas darbus, nojaukt bīstamās 
ēkas, izbūvēt ielas, veloceliņu utt. 

Auditorkompānija “KPMG 
Baltics” veikusi pētījums un sa-
gatavojusi ziņojumu par bijušā 
“Metalurga” teritorijas attīstības 
iespējām un aprēķiniem. Ziņoju-
mā norādīts, ka minētajā teritori-
jā iespējams izvietot ēkas ap 360 
tūkstošu kvadrātmetru platībā, 
turklāt 270 tūkstoši kvadrātmet-
ru būtu jaunas ēkas. Šim mērķim 
būtu nepieciešams aptuveni 40 
miljonu eiro liels publiskais finan-
sējums pamatinfrastruktūras iz-
veidei un privātās investīcijas 375 
miljonu eiro apmērā.w

| 1.lpp.


