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Latvijas Pasts (LP) izslu-
dinājis iepirkumu 200 jaunu 
dienesta auto nomai, lai past-
nieki visā Latvijā varētu no-
drošināt pakalpojumus klien-
tu dzīvesvietās, informē LP 
pārstāve Vineta Danielsone. 
"Pašlaik nevaram konkrēti pa-
teikt, vai jau iepirkuma pirmajā 
etapā Dienvidkurzemes novada 
pastnieki tiks pie darba mašīnām, 
bet, ņemot vērā plānoto auto skai-
tu, noteikti arī pastniekiem šajā 
pašvaldībā tiks uzlaboti darba 
apstākļi," viņa norāda.

"Pastnieki lauku teritorijās 
pārsvarā izmanto savas personī-
gās automašīnas, kurām Latvijas 
Pasts sedz amortizācijas izmak-
sas. Līdz šim tikai dažās vietās 
Latvijā pastniekiem ir dienesta 
automašīnas," norāda V. Danielso-
ne. "Dienesta auto nodrošināšana 
ir viens no uzņēmuma plāniem, kā 

pastniekiem uzlabot darba aps-
tākļus," viņa apstiprina "Kurzemes 
Vārdam". Nodrošinot ar dienesta 
transportu, uzņēmums cer pie-
saistīt arī jaunus darbiniekus. 

Uzņēmuma pārstāvji norāda, 
ka iesākumā plānots iegādāties 
200 nomas auto, bet LP autopar-
ku paredzēts papildināt ar 344 
mašīnām, taču tas, vai izdosies 
realizēt šo plānu, ir atkarīgs no 
iepirkuma rezultātiem. Plānotā 
iepirkuma summa ir 5,5 miljoni 
eiro. Iepirkums paredz nodrošināt 
vieglo automašīnu pilna servisa 
nomu uz pieciem gadiem, tajā ie-
tilps arī tehniskā apkope un ap-
skate, remonts, riepu nomaiņa, 
kā arī OCTA/KASKO apdrošinā-
šana. Veicinot videi draudzīgākas 
pasta sūtījumu piegādes, svarīgs 
kritērijs iepirkumā būs degvielas 
patēriņa rādītājs.

Piešķirot transportlīdzekļus, 

Lauku pastniekiem iegādāsies dienesta auto
tiks izvērtēts apkalpojamās te-
ritorijas lielums, kā arī tas, vai 
piegādes tiek veiktas lauku te-
ritorijā, privātmāju vai daudz-
dzīvokļu māju rajonā, vai pasta 
sūtījumus pastnieki piegādā ar 
kājām, velosipēdu vai motorizēto 
transportu. Motorizētais trans-
ports galvenokārt tiek izmantots 
reģionu teritorijās, kur ir zems 
apdzīvotības blīvums un attā-
lums starp adresātiem var būt pat 
desmitiem kilometru liels. Turklāt 
lauku teritorijās klienti bieži vēlas 
saņemt pasta pakalpojumus savā 
dzīvesvietā, jo tas ir ērtāk un iz-
devīgāk, īpaši gadījumos, ja nav 
sava privātā transportlīdzekļa, 
bet sabiedriskais transports kur-
sē reti. Šāds pasta pakalpojumu 
saņemšanas veids Covid-19 aps-
tākļos sniedz arī papildu drošību, 
jo klātienē nav jāapmeklē pasta 
nodaļa, uzsver Latvijas Pasts.w

Līdz 1. septembrim Priekules 
vidusskolai būs direktors

Konkursā uz vakanto 
Priekules vidusskolas direk-
tora amatu pieteikušies trīs 
kandidāti, informē līdzšinējā 
Priekules novada izglītības 
jomas vadītāja Agrita Pur-
viņa. Jauno direktoru varētu 
apstiprināt amatā īsi pirms 
1. septembra. 

“Atlases konkursa komisija 
sanāks trešdien un arī aicinās 
pretendentus uz interviju,” viņa 
pastāsta. “Komisija sniegs priekš-
likumu Dienvidkurzemes novada 
domei, kas direktoru apstiprinās”. 
Nākamā domes sēde plānota 
26. augustā, un, pēc A. Purviņas 
teiktā, līdz tam ārkārtas sēdi diez 
vai sasaukšot.

“Kā ir, tā jāstrādā šai brīdī,” 
viņa atbild uz jautājumu, vai ma-
zāk par nedēļu līdz skolas gada sā-

kumam nav ļoti vēls laiks jaunam 
direktoram sākt darbu. “Vietnieks 
pilda direktora pienākumus, nav 
jau tā, ka skola ir bez vadības.”

Jau rakstījām, ka līdzšinējā 
Priekules vidusskolas direktore 
Irina Tiesnese personisku iemes-
lu dēļ jūlija sākumā uzrakstīja 
atlūgumu un tika atbrīvota no 
darba. 

Kalētu Mūzikas un mākslas 
pamatskola līdz 23. augustam 
aicina darbā krievu valodas, 
matemātikas, sākumskolas un 
latviešu valodas un literatūras 
skolotājus. A. Purviņa norāda, 
ka daudzas skolas ir pedagogu 
meklējumos pirms katra jaunā 
mācību gada. “Kāds aiziet no 
darba, ir jāmeklē vietā. Kalētos 
daži skolotāji jau atrasti, dažus 
meklējam,” viņa saka.w

Balkonu remonta dēļ saiet ragos ar apsaimniekotāju
l MIKS KUNCĪTIS 

“Mēs, mājas iedzīvotāji, 
jau esam izlēmuši, nobalsoju-
ši, ka jāmaina nama pārvald-
nieks, taču šī brīža apsaim-
niekotājs (SIA “Liepājas namu 
apsaimniekotājs” – LNA) tur-
pina rīkoties pretēji mājas ie-
mītnieku gribai – bez jebkādas 
saskaņošanas uzsāk balkonu 
remontu. Manuprāt, šādā vei-
dā LNA cenšas izsūknēt mūsu 
mājas naudas uzkrājumu, 
pirms mēs pārejam pie jaunā 
pārvaldnieka,” laikrakstam 
savu sašutumu pauda Ģenerā-
ļa Baloža 9. nama iemītnieks 
un mājas kontaktpersona 
Raimonds Petrovics. LNA šīs 
apsūdzības pilnībā noraida.

Bez būveksperta  
slēdziena?

Piecstāvu ēkā ir 45 dzīvokļi, 
un, kā saka R. Petrovics, jūnijā, 
veicot anketēšanu, viņam ir iz-
devies savākt pietiekami daudz 
parakstu, lai mainītu apsaim-
niekotāju, par kuru septembra 
otrajā pusē varētu kļūt “Liepu 
namsaimnieks”.

“Uzskatu, ka apsaimniekotāja 
maiņa ir loģisks solis. Mājas ie-
dzīvotāju komunikācija ar LNA 
namu pārzini nav nekāda. Ne-
redzu arī, ka LNA vadība pēdējā 
laikā būtu darījusi kaut ko, lai 
situāciju šajā ziņā uzlabotu. Kā 
LNA var veikt balkonu remon-
tu pret mājas iemītnieku gribu? 
Mājā esam trīs kontaktpersonas, 
divas bija pret balkonu remontu, 
tātad vairākums. Tā ir naudas 
izsaimniekošana, jo LNA nav 
uzrādījis nevienu būveksperta 
slēdzienu, ka balkoni ir avāri-
jas stāvoklī. Īsi pirms balkonu 
remonta uzsākšanas viena no 

mājas kontaktpersonām gan ir 
uzrakstījusi iesniegumu LNA par 
sava balkona remonta nepiecie-
šamību,” skaidro R. Petrovics.  

Šobrīd divi balkoni jau savesti 
kārtībā, to paveicis uzņēmums 
“Fagos”. “Par būvniekiem esmu 
ziņojis Valsts darba inspekcijai, 
jo strādnieki objektā nelietoja 
aizsargķiveres. Es uz to norādīju 
arī vienam no darbiniekiem, bet 
viņš mani, tā teikt, pasūtīja trīs 
mājas tālāk,” neapmierinātību 
pauž R. Petrovics. 

Tāpat viņš pastāsta, ka paš-
reizējais namu pārzinis Harijs 
Jansons mēģinājis vienu no mā-
jas kontaktpersonām iebiedēt, 
sakot, ka tad, ja balkons nokritīs, 
var nākties sēdēt cietumā. 70 
gadu vecā kundze tik un tā attei-
kusies parakstīties, ka balkons 
ir avārijas stāvoklī. “H. Jansons 
regulāri zvanīja kundzei un viņu 
šādi terorizēja,” teic R. Petrovics. 
Viņš atceras, ka pirms pieciem 
gadiem sadarbība ar LNA bijusi 
citāda – namu pārzinis Kristaps 
Šperliņš strādājis pēc labākās 
sirdsapziņas, darījis visu ie-
spējamo, lai iedzīvotāji būtu 
apmierināti. Pēc tam parādījies 
jauns namu pārzinis, kurš neesot 
darījis neko. Lietus ūdens no no-
tekcaurules tecējis kāpņu telpā, 
bet viņš nelicies ne zinis. “Par 
to, protams, informējām LNA 
vadītāju Arti Rimmu. Ziņojām, 
ka meklēsim citu apsaimnieko-
tāju, ja situācija neuzlabosies. 
Nepagāja ne nedēļa, kad uzradās 
jauns namu pārzinis – Harijs Jan-
sons, kurš sākumā bija centīgs, 
bet pēc tam viss aizgāja vecajās 
sliedēs,” stāsta R. Petrovics.   

Ģenerāļa Baloža ielas 9. nama 
iedzīvotāji sākotnēji dalījuši at-
kritumu konteinerus ar vēl divu 
māju iedzīvotājiem, bet vēlāk 

iekārtojuši paši savu atkritumu 
sētiņu. “Sazinoties ar atkritumu 
apsaimniekotāju “Eko Kurzeme”, 
atklājās, ka vēl ilgu laiku pēc 
atkritumu sētiņas izveides par 
gružiem maksājām pēc vecās 
kārtības. Arī tā ir LNA nolaidība. 
Šo jautājumu viņi solīja atrisi-
nāt līdz 2. augustam, jo mums 
ir izveidojusies pārmaksa par at-
kritumiem,” skaidro R. Petrovics. 
LNA pārstāve Kristīna Jeršova 
laikrakstu informē, ka problē-
ma tiek risināta – notiek izvestā 
sadzīves atkritumu daudzuma 
precizēšana.  

Vēl R. Petrovics piebilst, ka 
mājas kontaktpersonas, sadar-
bojoties ar juristi, centīšoties 
panākt savu taisnību, jo ir pār-
liecināti par pārkāpumiem no 
LNA puses.

Pārkāpumus  
nesaredz

“Pašreiz pabeigts divu bal-
konu remonts. Pamatojoties uz 
saņemtajiem iedzīvotāju iesnie-
gumiem ar lūgumu saremontēt 
balkonus, veikta balkonu apskate 
un sastādīti vizuālās apskates 
akti. Apskates laikā konstatēts, 
ka ir izveidojusies avārijas situā-
cija. Tas fiksēts aktos. Papildus 
norādām, ka R. Petrovics nav 
vērsies LNA ar vēlmi iepazīties 
ar šiem aktiem. Turklāt noslēg-
tā pārvaldīšanas līguma punktā 
“Pārvaldnieka tiesības un pienā-
kumi” teikts, ja ēkas būvkons-
trukcijām vai komunikācijām 
rodas iepriekš neparedzēts un ne-
kavējoties novēršams bojājums, 
pārvaldniekam nekavējoties jā-

veic nepieciešamie remontdarbi 
nekustamā īpašuma saglabā-
šanai,” norāda LNA pārstāve K. 
Jeršova. Viņa uzsver, ka minēto 
remontdarbu veikšanu paredz arī 
Ministru kabineta “Noteikumi par 
dzīvojamās mājas apsekošanu, 
tehnisko apkopi, kārtējo remontu 
un energoefektivitātes minimā-
lajam prasībām”. 

LNA pārstāve vēl uzsver, ka 
tikai 4. augustā saņemtas šīs 
mājas iedzīvotāju balsošanas 
anketu kopijas par sadarbības 
pārtraukšanu ar LNA. Pašreiz 
tās tiek izskatītas. 

Runājot par namu pārziņu 
darbu, K. Jeršova skaidro, ka 
par Hariju Jansonu nav saņem-
ta neviena sūdzība. “Par to, kas 
attiecas uz ūdens ieplūdi kāpņu 
telpā no notekcaurulēm, infor-
mējam, ka pēdējā gada laikā 
nav saņemts neviens rakstisks 
pieteikums vai sūdzība,” teic K. 
Jeršova. Šeit gan jāpiemin, ka, pēc 
R. Petrovica teiktā, viņš personīgi 
H. Jansonam esot norādījis uz šo 
problēmu un nama pārvaldnieks 
solījis to atrisināt. 

“5. augustā esam saņēmuši 
iesniegumu no citas šīs mājas 
kontaktpersonas, šī cilvēka vie-
doklis būtiski atšķiras no R. Pet-
rovica uzskatiem. Iesniegums ir 
par ūdens ieplūdi virs loga, tajā 
izteikts arī lūgums saremontēt 
balkonu. Tādēļ tiks veikta apska-
te un lemts par turpmākām dar-
bībām. Izmaksas aprēķinās pēc 
nepieciešamo darbu apjoma. Visu 
mājas balkonu remonts šobrīd 
netiek plānots,” saka K. Jeršova.

Tāpat LNA pārstāve norāda: 
“Vienmēr ir slavējama iedzīvotāju 
vēlme iesaistīties māju uzturē-
šanā. Katrs darbs tiek izvērtēts 
pēc prioritātes un atbilstoši mājas 
uzkrātajiem finanšu līdzekļiem.”w

Ģenerāļa Baloža ielas 9. namā pabeigts divu balkonu 
remonts. Atsevišķi iedzīvotāji to uzskata par mājas uzkrāto 
līdzekļu nelikumīgu izsaimniekošanu.  ĢIRTA GERTSONA FOTO


