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“Drīzāk jau kāds puiše-
ļu bariņš kārtīgi pa nakti 
ālējies – seši smagi puķu 
podi apgāzti, viens no tiem 
iemests rozēs. Būs jāmeklē 
jauni puķu stādi,” vakarrīt 
laikrakstam sašutumu pau-
da uzņēmuma “Tranzīts L” 
dārzniece Dzintra Vilce, kura 
par notikušo pie Gulbju dīķa 
uzzinājusi no kolēģa.

Kā saka dārzniece, lai arī 
puķu podi nav pilnībā saplēsti un 
ne visas puķes iznīcinātas, tik un 
tā podi vairs neizskatīšoties pie-
vilcīgi, jo tie esot saskrāpēti un arī 
ziedi cietuši no vandaļu uzdarbo-
šanās. “Tagad podi ir nolikti savās 
vietās, taču garāmgājēji tos redz 
un, iespējams, kāds arī padomā, 
ka neprotu kopt puķes. Viņi taču 
nezina, kā ziedi izskatījās pirms 
tam, kad tos apstrādāja puišeļi,” 
teic Dz. Vilce, piebilstot, ka pēdējā 

laikā līdzīgi vandaļu postījumi 
neesot novēroti. Bijusi cita prob-
lēma – cilvēki zaguši iestādītās 
puķes, piemēram, Kūrmājas pros-
pekta galā, kur tālāk ceļš ved uz 
pieminekli bojā gājušajiem jūr-
niekiem un zvejniekiem. Tur no 
dobēm izrautas samtenes. Tāpat 
dārzniece esot neapmierināta ar 
to, ka cilvēki saviem četrkājaina-
jiem draugiem dodot pārāk lielu 
brīvību. “Nedrīkst būt tā, ka su-
ņiem arī pavadās ļauj skriet pa 
puķu dobēm un tur nokārtoties. 
Par to esmu sūdzējusies policijai, 
taču atbilde bija tāda: “Pilsētas 
saistošie noteikumi to neaizliedz”,” 
sacīja Dz. Vilce.  

Ne Valsts policija, ne Pašvaldī-
bas policija par notikušo iesniegu-
mu neesot saņēmusi. Tāpat laik-
raksts noskaidroja, ka Gulbju dīķa 
apkārtnē nav videonovērošanas 
kameru.w

Vandaļi posta krāšņumu 
pie Gulbju dīķa

Vandaļu izmētātie puķu podi jau vakar no rīta nolikti 
atpakaļ savās vietās, taču atsevišķas puķes ir izpostītas.
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Atvērs grāmatu par Alfrēdu Čepāni
Rakstnieks un publicists 

Ēriks Hānbergs šonedēļ vieso-
sies vairākās vietās Dienvid-
kurzemes novadā, lai atvērtu 
savu jauno grāmatu “Alfrēds 
Čepānis vaļsirdībās”. Biogrā-
fiskais vēstījums, kas nācis 
klajā izdevniecībā “Latvijas 
mediji”, stāsta par 5. un 6. 
Saeimas deputāta, bijušā Sa-
eimas priekšsēdētāja, Triju 
Zvaigžņu ordeņa kavaliera 
dzīvi un politisko karjeru.

A. Čepānis ir ļoti būtiska 
personība Latvijas politikā un 
tautsaimniecībā, kurš valstij ļoti 
nozīmīgā laika periodā no kolhoza 
komjaunatnes šūniņas sekretāra 

ticis līdz Saeimas priekšsēdētā-
jam, grāmatas tapšanu pamato 
Ē. Hānbergs. “Ieteicēji bija agrākie 
Liepājas rajona lauksaimniecis-
kās dzīves koordinatori Juris Ja-
neks, kas bija Lauksaimniecības 
pārvaldes priekšnieks, un Aivars 
Priedols, kurš kūrēja slaucamo 
govju fermu un kuru pa karjeras 
kāpnītēm pamazām sāka virzīt 
Alfrēds Čepānis, sabiedrības 
atzinību viņš ieguva gadu gaitā 
un kļuva par viena no Latvijas 
lielākajiem novadiem priekšsē-
dētāju,” atklāj autors, kurš savas 
žurnālista gaitas sācis Liepājā.

Grāmatas tapšanā iesaistī-
jies arī “Kurzemes Vārda” Goda 

redaktors Andžils Remess.  
A. Čepānis bija komunistiskās 
partijas Liepājas rajona komi-
tejas pirmais sekretārs, un, pēc  
A. Remesa teiktā, pilsētas avīzes 
kolēģi apskauduši rajona laikrak-
sta kolēģus par to, ka viņu redak-
cijā valdot patiesa demokrātija. 

Grāmatas atvēršanas svētki 
notiks 5. augustā pulksten 18.30 
Grobiņas pilsētas bibliotēkā, 
6. augustā pulksten 18 Vērgales 
kultūras namā un pulksten 30 Cī-
ravas bibliotēkā, 7. augustā pulk-
sten 12 Aizputes kultūras namā 
un pulksten 15.30 pie Priekules 
Sporta centra. Ar lasītājiem tik-
sies A. Čepānis un Ē. Hānbergs.w

Pēc trīs mēnešus ilguša remonta satiksme ir atjaunota K. Ūliha ielā, tomēr visi darbi 
pabeigti vēl nav, un tādēļ, iespējams, būs jālemj arī par sankcijām pret būvnieku, jo 
SIA “CTB” darbus ir iekavējusi, otrdien atzina Komunālās pārvaldes Ielu infrastruktūras daļas 
vadītājs Mārtiņš Jākobsons. Šopavasar “CTB” sāka labot apmēram kilometru garu ielas 
posmu no Jūrmalas ielas līdz Klaipēdas ielai, darbam bija dotas 90 dienas. Autosatiksmei 
iela tikmēr bija daļēji slēgta. Darbu sarakstā bija brauktuves asfalta seguma un bortakmeņu 
atjaunošana, vairāk nekā simt aku vāku vietu labošana un ietvju sakopšana pie autobusu 
pieturām un gājēju pārejām. Brauktuve ir saremontēta, bet vēl palikuši darbi ielas malās, jā-
sakārto pieturvietas un nobrauktuves pie ietvēm. “Ūliha ielā būtu svarīgi saremontēt ietves 
pilnībā, bet pašlaik to nevarējām atļauties,” atzina M. Jākobsons.   EGONA ZĪVERTA FOTO

Satiksme atjaunota, bet pabeigts nav

l ILZE OZOLIŅA 

Turcijas investora uzņē-
mums “Liepāja Steel” vēr-
sies Liepājas Speciālās eko-
nomiskās zonas (SEZ) valdē 
ar lūgumu nodot ilgtermiņa 
nomā lielu daļu no bijušā 
“Liepājas metalurga” teri-
torijas – zemes un būves – ar 
mērķi tur atjaunot metalur-
ģijas ražošanu, laikrakstam 
apstiprināja Liepājas SEZ 
pārvaldnieka vietnieks Ul-
dis Hmieļevskis. 

Uzņēmums “Liepāja Steel” 
vēlas saimniekot ne tikai “Me-
talurga” zemesgabalā un būvēs, 
ko tam neizdevās iegādāties, 
jo pirmpirkuma tiesības uz šo 

nekustamo īpašumu izmantoja 
SEZ, bet gan plašākā teritorijā. 

U. Hmieļevskis gan skaidro, 
ka ir izstrādāta un jau ilgu lai-
ku darbojas SEZ teritorijā esošo 
zemesgabalu nomas vai apbūves 
tiesības rezervēšanas kārtība. 
Saskaņā ar to pirms ilgtermi-
ņa nomas vai apbūves tiesības 
līguma noslēgšanas tiek slēgts 
zemes rezervācijas līgums. Tas 
tiek slēgts uz vienu gadu, kura 
laikā uzņēmumam dota iespēja 
detalizēti izstrādāt uzņēmējdar-
bības ieceres piemērotību no-
teiktajam zemesgabalam, veikt 
nepieciešamos aprēķinus, izstrā-
dāt biznesa plānu, būvprojektu 
minimālā sastāvā un saņemt pil-
sētas būvvaldes atzinumu. “Pēc 

šādas kārtības Liepājā tapušas 
daudzas ražotnes – “Interspi-
ro Production”, “Jensen Metal”, 
“Lesjofors” un citas,” saka U. 
Hmieļevskis. Piemēram, pēdējā 
SEZ valdes sēdē akceptēts SIA 
“EuroBioTherm” lūgums slēgt 
zemes apbūves tiesību rezervē-
šanas līgumu par zemesgabala 
Brīvības ielā 94B daļu 33 913 
kvadrātmetru platībā. Arī tā ir 
bijusī “Metalurga” teritorijā, kurā 
minētais uzņēmums iecerējis bū-
vēt siltumizolācijas materiālu 
ražotni, investējot vairāk nekā 
40 miljonus eiro. 

“Ir bijuši arī gadījumi, kad 
rezervācijas laikā kaut kādu ie-
meslu dēļ projekts neizdodas, 
kā sākotnēji iecerēts, līdz ar 

to pēc gada mēs šo teritoriju 
varam piedāvāt kādam citam 
interesentam,” pastāsta SEZ 
pārvaldnieka vietnieks. Ja SEZ 
daļu no bijušās “Metalurga” teri-
torijas uzreiz nodotu ilgtermiņa 
nomā uz vairākiem desmitiem 
gadu, bet “Liepāja Steel” plāni 
nerealizētos, tad šīs teritorijas 
attīstība uz ilgu laiku faktiski 
tiktu paralizēta. “Tāpēc ir ļoti 
svarīgi gūt pārliecību, ka šī ie-
cere iederas šajā vietā un ka 
tā ir dzīvotspējīga, kā arī īste-
nojama,” pauž U. Hmieļevskis, 
norādot, ka minēto kārtību SEZ 
uzņēmumam “Liepāja Steel” iz-
skaidrojis atbildes vēstulē. 

Viņš arī atgādina, ka ir iz-
strādāta bijušā “Metalurga” 

teritorijas attīstības koncepcija 
un rudenī plānota sabiedriskā 
apspriešana lokālplānojumam. 

Jau rakstījām, ka  Liepājas 
domes sēdē deputāti jūnijā ap-
stiprināja “Metalurga” teritorijas 
perspektīvo attīstības program-
mu, kas paredz, ka pašvaldība 
kopā ar SEZ pārvaldi līdz 2026. 
gadam, piesaistot ārējo finan-
sējumu, secīgi īstenos vairākas 
darbības, lai minēto pilsētas daļu 
atgrieztu ekonomiskā apritē un 
padarītu publiski pieejamu. Ilg-
termiņā tas radītu 2000–3000 
jaunu darba vietu. Turpmāko 
gadu laikā tur iecerēts veikt 
piesārņotās teritorijas sanācijas 
darbus, nojaukt bīstamās ēkas, 
izbūvēt ielas, veloceliņu utt.w

Bijušā “Metalurga” teritoriju prasa ilgtermiņa nomā


