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Pa “Latvijas dzelzceļa” no-
žogoto teritoriju Pulvera ielā 
11 pastāvīgi staigā makšķer-
nieki, kas dodas uz Karostas 
kanālu. Viņi tur iekļūst pa 
vārtiem, kas visu diennakti 
ir atvērti, ignorējot brīdinā-
juma zīmi, ka teritorijā ieeja 
ir tikai ar atļaujām. Par to 
redakcijai sūdzējās kāds lie-
pājnieks, norādot, ka dažādi 
dienesti atbildību par to no-
veļot cits uz citu. 

Liepājnieks arī pastāstīja, 
ka makšķernieki, izmantojot šo 
situāciju, tur nesodīti arī novie-
tojot automašīnas zālājā pretī 
vārtiem. Viņaprāt, neviens arī 
nekontrolējot, vai copmaņiem 
maz ir makšķerēšanas atļaujas. 

Dienā, kad “Kurzemes 
Vārds” ierodas aplūkot minēto 
teritoriju, copmaņus sastapt ne-
izdodas. Taču liepājnieka snieg-
tā informācija apstiprinās – VAS 
“Latvijas dzelzceļš” ar žogu 
apjoztā Ziemeļu parka vārti ir 
līdz galam vaļā. Pie vārtiem iz-
vietota brīdinājuma zīme, kas 
informē, ka tā ir apsargājama 
teritorija, kurā var iekļūt tikai 
ar atļaujām, un ka pārkāpēji tiks 
saukti pie atbildības.

Otra zīme vēsta, ka objektu 
apsargā SIA “LDZ apsardze”. 
Tomēr aiz žoga neviens sargs 
nebija manāms. 

Kāds Pulvera ielā 11 sa-
stapts vīrietis, kurš līdzās Ka-
rostas kanālam strādā, apstipri-
na, ka makšķernieki pa iežogoto 
dzelzceļa teritoriju staigājot 
regulāri, īpaši vakara stundās. 
“Tagad kanālā nāk zandarti, līdz 
ar to makšķernieki uz šejieni 

Makšķerniekiem aizliegums nav šķērslis
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dodas kuplā skaitā. Tepat līdzās 
žogam atstāj automašīnas un 
netraucēti iet cauri dzelzceļa 
teritorijai. Varat paši paskatī-
ties, ka no sliedēm gar “BaltEx 
Bulk” termināli līdz Karostas 
kanālam ved iemīta taciņa. Ie-
priekš dzelzceļa Ziemeļu parkā 
bija apsardzes postenis. Taču, 
kopš “Latvijas dzelzceļam” sā-
kās finanšu problēmas, posteņa 
vairs nav. Ik pa brīdim apsardze 
šeit atbrauc, paskatās un aiz-
brauc,” pastāsta vīrietis. 

Uzņēmuma “Latvijas dzelz-
ceļš” pārstāve Ieva Kārkliņa no-
rāda: “Līdz 2020. gada vidum 

Ziemeļu parkā bija fiziska ap-
sardze, taču “Latvijas dzelzceļa” 
darbības efektivizācijas procesa 
laikā pārskatīti un pēc iespē-
jas arī automatizēti procesi, 
tostarp tika pieņemts lēmums 
atteikties no fiziskās apsardzes 
tajos objektos, kuros tieši fiziska 
apsardze nav izšķiroši svarīga 
nepieciešamā drošības līmeņa 
uzturēšanai.”

Viņa arī skaidro, ka Zieme-
ļu parka vārtus nepieciešams 
turēt atvērtus, jo tajā notiek 
aktīva manevru kustība ar kra-
vām. “Tā kā dzelzceļš visur ir 
paaugstinātas bīstamības zona, 

pirms Ziemeļu parka vārtiem 
ir brīdinājuma zīme – ieeja aiz-
liegta –, un jāuzsver, ka pa šo 
laiku nav bijuši nekādi inciden-
ti. Taču, ja apsardze konstatēs 
nepiederošas personas, tās tiks 
aizturētas un atbilstoši sodītas,” 
viņa atzīmē. 

Sūdzības par makšķernie-
kiem Karostas kanāla Dienvidu 
pusē, kas copē līdzās “Latvijas 
dzelzceļa” apsargājamai terito-
rijai, nonākušas arī līdz Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas 
(Liepājas SEZ) pārvaldei. SEZ 
Drošības, aizsardzības un vides 
daļas vadītājs Kaspars Poņemec-

kis norāda, ka Karostas kanālā 
no krasta var makšķerēt tikai 
tajās vietās, kas nav norobežotas 
ar žogu, bet no peldlīdzekļiem 
kanālā copēt aizliegts. Taču daļa 
makšķernieku to ignorē. 

“Zemgales ielā, starp “Bal-
tic Transshipment Center” un 
“Schwenk” (iepriekšējais no-
saukums “Cemex”) termināli 
esam iežogojuši lielu zemesga-
balu, taču visu laiku tur kāds 
izplēš caurumus, lai piekļūtu 
kanālam. Tagad domājam par 
jauniem risinājumiem, kā to no-
vērst,” pastāsta SEZ pārstāvis, 
norādot, ka laiku pa laikam os-
tas apsardze makšķerniekus no 
turienes padzen, taču pamanīt 
viņus neesot viegli, jo copmaņi, 
kad ierodas ostas apsardze, mē-
dzot slēpties krūmos. 

No akvatorijas laiku pa lai-
kam izgaiņā arī makšķerniekus, 
kas kanālā iebraukuši ar laivu. 
“Laivas pamanām videonovē-
rošanas kamerās un uzreiz sū-
tām ostas akvatorijas patruļu, 
lai dzen makšķerniekus prom,” 
saka SEZ pārstāvis. 

Savukārt, runājot par mak-
šķerniekiem kanāla pretējā 
krastā, par ko redakcijā sūdzē-
jās kāds liepājnieks, K. Poņe-
meckis pauž: “Minētā teritorija 
nodota nomā “Latvijas dzelz-
ceļam”, kam tad arī jākontrolē, 
kas tajā notiek. Mēs tur iekšā 
nebraucam un nekontrolējam, 
taču, ja pamanām, ka tur ir 
makšķernieki, ziņojam “Lat-
vijas dzelzceļam”, kam ir sava 
apsardze – vairākas mobilās 
vienības. Uzņēmumam iespējas 
šo teritoriju uzraudzīt ir, un tas 
ir mājasdarbs, ko tam vajadzētu 
sakārtot.”w

Dienvidkurzemes no-
vada dome apstiprinājusi 
aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē Priekules Mūzikas un 
mākslas skolas lietus ūdens 
kanalizācijas izbūvei un 
vienkāršotai fasādes atjau-
nošanai. Kopējais kredīta 
apjoms ir 140 974 eiro. Pro-
jekta izmaksas ir 156 637,85 
eiro ar PVN.

Piekrišanu aizņēmuma 
veikšanai jau bija devusi Prie-
kules novada dome, projekts ie-
kļauts novada attīstības prog-
rammas investīciju plānā. Bija 
nepieciešams to apstiprināt 
ar Dienvidkurzemes novada 
domes lēmumu, skaidroja šī 
jautājuma ziņotāja deputāte 
Patricija Andersone. Pašvaldī-
bas budžeta līdzfinansējums ir 
10% jeb 15 663,79 eiro.

Šogad izstrādāti tehniskie 
projekti un jau noslēdzies iepir-
kums. Lietus ūdens kanalizāci-
jas izbūvi veiks SIA “Grobiņas 
SPMK”, fasādes remontu veiks 
SIA “Skorpions VS”.

2020. gada rudenī Prieku-
les Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Inita Rubeze un paš-
valdības izpilddirektors And-
ris Razma ierosināja atjaunot 
Priekules Mūzikas un mākslas 
skolas fasādes rekonstrukcijas 
tehnisko projektu, kuram ter-
miņš pārsniedzis piecu gadu 
periodu, un realizēt to šogad. 
Atjaunojot agrāko tehnisko 
projektu, atklājās, ka ēkas 
pamatos iekļūst lietus ūdens, 
bojājot tos un konstrukcijas. 
Tāpēc pieņemts lēmums par 
tehniskā projekta izstrādi lietus 
ūdens kanalizācijas izbūvei.w

Sakārtos Priekules Mūzikas 
un mākslas skolas ēkuJaunā Liepājas cietuma 

būvniecību uzraudzīs SIA 
“Firma L4”. Piektdien, 30. 
jūlijā, Tiesu namu aģentū-
ra ar uzņēmumu parakstīja 
par to līgumu, ziņo Tieslie-
tu ministrijas pārstāve Lana 
Mauliņa.

“Firmas L4” uzdevums būs 
nodrošināt profesionālu un ne-
atkarīgu būvdarbu procesa uz-
raudzību un pasūtītāja likumīgo 
interešu pārstāvību būvdarbu 
laikā. Uzņēmuma pienākums 
būs arī pārbaudīt būvdarbu se-
cības, kvalitātes un darbu tehno-

loģijas atbilstību būvprojektam.
“Firma L4” būvuzraudzību 

veiks par kopējo cenu 960 000 
eiro.

 Pašlaik vēl vērtē trīs Lie-
pājas cietuma būvniecības pre-
tendentus – 16. jūlijā noslēdzās 
pieteikšanās šim iepirkumam.w

Cietuma būvuzraugs – “Firma L4”

Dienvidkurzemes nova-
da domes sēdē, kas 29. jūlijā 
notika Pāvilostā, no amata 
atbrīvoja trīs pagastu pār-
valdniekus, kuri ievēlēti par 
deputātiem jaunizveidotajā 
pašvaldībā un nedrīkst sa-
vienot pienākumus lēmējva-
rā un izpildvarā.

No Vērgales pagasta pār-
valdes vadītāja amata atbrīvoja 
Jāni Vitrupu, no Bunkas pagasta 
pārvaldes vadītājas amata – Pat-
riciju Andersoni un no Gramzdas 

pagasta pārvaldes vadītāja ama-
ta – Dzintaru Kudumu.

“Šie pagasti bez pārvaldnieka 
būs tikai divas nedēļas,” norāda 
Dienvidkurzemes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Priedols, 
”jaunos pārvaldniekus ievēlē-
sim nākamajā domes sēdē 12. 
augustā.”

Nākamreiz Dienvidkurzemes 
deputāti uz sēdi tiksies Rucavā.

Dome arī izskatīja iesniegu-
mus un atļāva Linardam Tiļu-
gam savienot deputāta darbu 

ar Padures pamatskolas direk-
tora amatu, bet Lailai Urbānei 
– ar Zentas Mauriņas Grobiņas 
novada vidusskolas direktores 
amatu. Andrejs Radzevičs uz-
rakstījis iesniegumu atļaut vi-
ņam savienot deputāta amatu 
ar darbu sev piederošajā Cīravas 
pagasta zemnieku saimniecībā 
“Mazpoļi”. Uz jautājumu, vai tad 
tāda likuma prasība pastāv, viņš 
atbildēja: “Drošs paliek bailīgs, 
labāk tā izdarīt. Es vēl esmu arī 
dažādās biedrībās.”w

Pēc divām nedēļām tiks pie jauniem pagastvečiem


