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NEDOD CEĻU UN IZRAISA AVĀRIJU
31. jūlijā ceļu satiksmes negadījums noticis Vecajā ostmalā. 

Vīrietis, vadot automašīnu “Toyota” un veicot apgriešanās 
manevru, uzbraucis mopēda vadītājam. Abi negadījumā iesaistītie 
vienojušies par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu, bet pēcāk 
mopēda vadītājs vērsies slimnīcā, jo bija guvis traumas. 

Dienu vēlāk īsi pēc pusnakts divu automašīnu sadursme 
notikusi Liepājā, Raiņa un 1905. gada ielas krustojumā. 
Noskaidrots, ka “Audi” vadītājs, izbraucot krustojumā no 1905. 
gada ielas, nav devis ceļu pa Raiņa ielu braucošajai automašīnai 
“Honda”. Pēc negadījuma atklājies, ka vīrietis “Audi” spēkratu 
vadījis bez tiesībām, turklāt transportlīdzeklim nebija OCTA. 
Cietušo nav, pavēstīja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova. 

PIEĶERTI VAIRĀKI DZĒRĀJŠOFERI 
30. jūlijā Liepājā, Pulvera ielā, 1966. gadā dzimusi sieviete 

stūrējusi automašīnu “Chrysler” 0,92 promiļu alkohola reibumā. 
31. jūlija naktī Liepājā, Dzintaru ielā, policisti apturējuši divus 
elektrisko skrejriteņu vadītājus, kuri braukuši dzērumā – 1983. 
gadā dzimušajam vīrietim bijušas 1,3 promiles, bet otram, 1987. 
gadā dzimušam vīrietim, – 1,08. 1. augustā policija saņēmusi 
informāciju par to, ka no veikala stāvlaukuma Liepājā, Brīvības 
ielā, izbraukusi automašīna “Ford”, kuras vadītājs, iespējams, ir 
alkohola reibumā. Uz karstām pēdām transportlīdzeklis apturēts 
un, veicot alkohola pārbaudi, noskaidrots, ka automašīnas vadītājs 
tiešām ir reibumā (divas promiles). Visos minētajos gadījumos 
uzsākti procesi administratīvā pārkāpuma lietā. 30. jūlijā Liepājā, 
Brīvības ielā, apturēta automašīna “Audi”. 1985. gadā dzimušais 
vadītājs pie stūres bija sēdies ne tikai reibumā (1,26 promiles), bet 
arī bez autovadītāja apliecības. Uzsākts kriminālprocess.

BUNKAS PAGASTĀ SVILIS LABĪBAS LAUKS 
Nedēļas nogalē vairākus izsaukumus saņēmis Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests – svētdien vakarpusē 
Liepājā, piecstāvu dzīvojamās ēkas ceturtā stāva balkonā, dedzis 
loga rāmis. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējušies desmit 
cilvēki. Vēl ugunsdzēsēji steigušies uz Bunkas pagastu, kur svilis 
labības lauks 5000 kvadrātmetru platībā, kā arī elektrības stabs. 
Šķēdes ielā Liepājā deguši atkritumi, bet Meža ielā Pāvilostā – 
elektrības stabs. Nevienā no negadījumiem cietušu cilvēku nav, 
informēja VUGD pārstāve Anete Strazdiņa. 

SIEVIETEI UZBRŪK AR CIRVI UN ZĀĢI
30. jūlija vakarā Liepājas pilsētas Pašvaldības policija informēta 

par to, ka Raiņa ielā kādai sievietei uzbrūkot ar cirvi un laužot žogu. 
Cietusī likumsargiem norādījusi uz divām personām (vīrieti un 
sievieti), kuras esot uzbrukušas ar cirvi un zāģi. Agresīvais vīrietis 
policistu virzienā devies, vicinoties ar rokām. Tāpat viņš ignorējis 
kārtībsargu aicinājumu nomierināties un centies policistiem iesist. 
Līdz ar to pret vīrieti pielietota piparu gāze un fizisks spēks, lai viņu 
aizturētu. Policijai pretojusies arī agresīvi noskaņotā sieviete. 1985. 
gadā dzimušais vīrietis un 1981. gadā dzimusī sieviete aizturēti 
nogādāšanai Valsts policijā lietas apstākļu noskaidrošanai. Vīrietis, 
jau atrodoties policijas transportlīdzekļa aizturēto nodalījumā, 
turpinājis izteikt draudus cietušajai sievietei, kurai abas personas 
bija nodarījušas miesas bojājumus, informēja Pašvaldības policijas 
pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

LIKSTAS

Liepājas domē ievēlētā 
deputāte Dace Bluķe atstā-
jusi Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministri-
jas (VARAM) parlamentārās 
sekretāres amatu. Turpretī 
liepājnieks Artūrs Butāns 
(Nacionālā apvienība) turp-
māk vadīs ekonomikas mi-
nistra biroju.  

Laikrakstam D. Bluķe (“Kus-
tība Par!”) pastāsta, ka pēdējā 
darba diena ministrijā viņai 
bijusi piektdien, skaidrojot, ka 
likums aizliedz savienot paš-
valdības deputāta un parla-
mentārā sekretāra amatu, un 
tas mēneša laikā no deputāta 
mandāta apstiprināšanas die-
nas jāatstāj. 

VARAM parlamentārās sek-
retāres pienākumus viņa pildīja 
vairāk nekā septiņus mēnešus. 

D. Bluķe vērtē, ka šajā laikā gu-
vusi vērtīgu pieredzi. “Minis-
trijai ir ļoti plašs darba lauks, 
sākot ar vides aizsardzības un 
pašvaldību jautājumiem un 
beidzot ar digitāliem risināju-
miem,” viņa saka. 

Deputāte turpināšot strādāt 
Liepājas Universitātē par lekto-
ri, kā arī viņa apņēmusies šo-
brīd vairāk laika veltīt ģimenei.

No vakardienas ekonomi-
kas ministra Jāņa Vitenberga 
(Nacionālā apvienība) biroju 
vada liepājnieks Artūrs Butāns. 
Viņš ir NA Liepājas nodaļas 
vadītājs, kā arī Saeimas depu-
tātes Ilzes Indriksones palīgs. 
Līdz ar stāšanos jaunajā amatā  
A. Butāns pārtraucis darba 
gaitas Kurzemes Biznesa in-
kubatorā, kur viņš bija projektu 
vadītājs. w

Ministrijās liepājnieku rotācija

l NORA DRIĶE

Gan būvprojekta izmaiņu 
dēļ, gan arī materiālu piegā-
des kavēšanās dēļ, gan arī 
Covid-19 dēļ koncertestrādes 
“Pūt, vējiņi!” būvētāja SIA 
“Bildberg” lūgusi darbu ter-
miņu atlikt par diviem mēne-
šiem,  “Kurzemes Vārds”  uz-
zināja pašvaldībā. Vienlaikus 
nākamais estrādes apsaim-
niekotājs Liepājas Latviešu 
biedrības nams gādā mēbeles 
un citu nepieciešamo topo-
šās izklaides un kultūrvietas 
saimniecībai.

Sākotnēji domāts, ka izmai-
ņas būvprojektā nekavēs būvnie-
ku iekļauties termiņā un nodot 
pabeigto estrādi pašvaldībai jau 
augusta vidū. Tomēr darbus ie-
tekmējuši arī citi apstākļi – šī 
gada sākumā celtniecības uz-
ņēmumā darbinieki slimojuši 
ar Covid-19, bez tam aizkavējas 
kokmateriālu, elektrības insta-
lācijas un citu materiālu piegāde, 
pastāstīja Attīstības pārvaldes 
projektu vadītāja Solvita Kaņev-
ska. Pagaidām vēl nav zināms, 
kā šīs izmaiņas ietekmēs projek-
ta izmaksas, jo, iespējams, kādas 
izdevumu pozīcijas palielināsies, 
turpretī citas var arī samazinā-
ties, viņa komentēja.

Koncertestrādē vēl atlikuši 
telpu iekšdarbi un teritorijas lab-
iekārtošana, darbi parkā, infor-
mēja SIA “Bildberg” būvdarbu 
projekta vadītājs Anars Abdulla-
jevs, piebilstot, ka ir piegādātāji, 
kuri ziņo, ka materiālu deficīta 
dēļ nevar pat nosaukt precīzu 
piegādes termiņu, “tas ir globā-

li – metāla un koksnes deficīts”. 
Būvobjekts būtu bijis jānodod 
11. augustā, uzņēmums lūdzis 
papildus piešķirt  60 dienas.

Nākamā apsaimniekotāja, 
SIA “Liepājas Latviešu biedrības 
nams” vadītāja Vita Hartmane 
pastāstīja, ka aicinājusi nāka-
mos estrādes lietotājus – mū-
ziķus, skatuves gaismotājus un 
pasākumu apskaņotājus – izvēr-
tēt, vai jaunajā estrādē viss būs 
labi, vai būs pareizi organizētas 
cilvēku plūsmas, vai ir pietie-
kami daudz grimētavu un citus 
praktiskus jautājumus. Praktiķi 
ieteikuši dažas izmaiņas būv-
projektā: pārvietot skatuves 
durvis tā, lai tās netraucē ekrā-
nu izlikšanai un podestiem, šīs 
durvis jāizbūvē tuvāk zālei. Bez 
tam gaismas un skaņas speciā-
listi pamanījuši, ka ir paredzēti 
“analogie pieslēgumi un kabeļi, 
kādus mūsdienās vairs nelie-
to. Tie visi bija jāpārprogram-
mē uz digitālajiem”, skaidroja  
V. Hartmane. “Bija jāmaina kon-
taktligzdu vietas, lai uz skatuves 
netraucē vadi, un bija jāparedz 
iekšējie monitori, lai mākslinieki 
no grimētavām redz, kas notiek 
uz skatuves, un vēl jāizveido VIP 
grimētava solo māksliniekam 
vai diriģentam. Visas grimētavas 
bija lielas un pietiekami labas, 
ar duškabīnēm un sanitārajiem 
mezgliem, bet nebija nevienas 
atsevišķam māksliniekam. Tāda 
pēc mūsu lūguma projektā iz-
veidota.”

SIA “Liepājas Latviešu bied-
rības nams” par pašvaldības pie-
šķirtu naudu organizē dažādus 
iepirkumus, lai sagādātu visu 

nepieciešamo jaunās estrādes 
apsaimniekošanai 2022. gadā. 
V. Hartmane lēš, ka agrāk par 
nākamā gada maiju “Pūt, vējiņi!” 
publisko darbību nesāks, rēķino-
ties ar gaidāmo kovida uzliesmo-
jumu ziemā un, visticamāk, ar to 
saistītiem darbošanās ierobežo-
jumiem. Tagad, sākoties darbiem 
pie interjera, Liepājas Latviešu 
biedrības nams pieskatīšot arī 
tā izveidi. “Tas taps pēc mūsu 
ieteiktā koncepta, kuru jau 2020. 
gadā ir izstrādājis arhitekts Ag-
ris Padēlis-Līns,” viņa skaidroja. 
Šajā konceptā ietilpst arī trīs vi-
des objekti – “Kāpa”, “Taurīte”, 
“”Liepājas dzintara” vēsturiskā 
emblēma”. Tādus paredzēts 
novietot ārpusē pie estrādes, 
Jūrmalas parka daļā. Par šiem 
vides objektiem jau divreiz rī-
kots iepirkums, bet pirmajā reizē 
saņemts pārāk dārgs priekšli-
kums, otrajā reizē neviens dizai-
ners vai skulptors nav pieteicies. 
Savukārt ir pabeigts skatītāju 
krēslu iepirkums, sēdekļi “nāk 
no Lielbritānijas”. Elektroniskās 
iepirkumu sistēmas informācija 
rāda, ka 750 krēslus piegādās 
SIA “Omega Ekspress”, viena 
krēsla cena būs 116,51 eiro, kopā 
tie izmaksās 87 382,50 eiro bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 
Izvēlēts lētākais no četriem da-
žādiem piedāvājumiem.

V. Hartmane pastāstīja, ka 
pēc tam, kad “Pūt, vējiņi!” būs 
uzbūvēti un gar estrādi būs at-
jaunots celiņš uz jūru, pie tā no-
vietos tā saukto mūziķu slavas 
aleju – bronzā atlietos mūziķu 
plaukstu nospiedumus, kuri paš-
laik atrodas Zivju ielā.w

Uz atjaunotajiem “Pūt, 
vējiņiem!” var cerēt rudenī

Estrādes “Pūt, vējiņi!” būvniecību aizkavējušas materiālu piegādes, saslimšana
ar kovidu un grozījumi projektā. Pirmo publisko pasākumu šeit plāno tikai 2022. gada 
maija beigās. EGONA ZĪVERTA FOTO


