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Šogad Liepājas dzimšanas 
dienas nedēļa būs īpašāka un 
interesantāka nekā citus gadus 
– paralēli vairākiem kultūras pa-
sākumiem un ikgadējai “Goda 
un Gada liepājnieka” ceremoni-
jai no 18. līdz 21. martam ikviens 
varēs izbaudīt īpašu pastaigu 
maršrutu “Izgaismotā Liepāja” 
un citus svētku piedāvājumus.

Svētku svinības sāksies 18. 
martā pulksten 17 ar Goda un 
Gada liepājnieku apbalvošanas 
ceremoniju, kas šogad notiks kon-
certzālē “Lielais dzintars”. Svinīgā 
pasākumā Goda liepājnieka titulu 
saņems ilggadējais Liepājas os-
tas kapteinis, Liepājas Jūrniecī-
bas koledžas pasniedzējs un tāl-
braucējs kapteinis Eduards Raits. 
Savukārt titulu “Gada liepājnieks” 
saņems 14 personas par veikumu 
Liepājas labā aizvadītajā gadā. 
Visu apbalvoto Gada liepājnieku 
sarakstu skatīt 2. lpp. 

Četru dienu garumā katru 
vakaru no pulksten 19 līdz 23 
liepājnieki un viesi varēs aplūkot 
gaismās pārvērsto Liepāju un 
kājām izstaigāt īpaši radītu gais-
mas objektu maršrutu. Pastai-
gas “Izgaismotā Liepāja” atklā-
šana notiks Liepājas dzimšanas 
dienā, 18. martā, pulksten 19 pie 
koncertzāles “Lielais dzintars” ar 

gaismas izrādi “Gaismas slepe-
nā dzīve”. Pastaigas maršruts 
un apraksti par objektiem skatā-
mi 6.–7.lpp. 

Pastaigas laikā būs apska-
tāma gaisma un tās izpausmes 

visdažādākajās variācijās – varēs 
aplūkot gan kinētiskus gaismas 
objektus, gan izgaismotas ēku 
fasādes, tiks izmantoti gan lieljau-
das gaismas stari, gan lāzeri un 
video projekcijas.

Par godu Liepājas dzimšanas 
dienai vairāki pilsētas uzņēmumi 
būs sagatavojuši ko īpašu – va-
rēs baudīt gan svētku kūkas un 
vakariņas, būs aktīvās atpūtas 
piedāvājumi un citi pārsteigumi. 

Sarakstu ar vietējo uzņēmēju Lie-
pājas dzimšanas dienas īpaša-
jiem piedāvājumiem skatīt 8. lpp.

Vairāk par pastaigu “Izgaismo-
tā Liepāja” uzzini Liepājas pilsētas 
mājaslapā www.liepaja.lv! z

Liepājas 395. dzimšanas dienu 
svinēs vairāku dienu garumā!

Esmu drošs, ka liepājnieki 
pavasara spirgtumu ir sajutuši 
vieni no pirmajiem, jo, piemēram, 
sniegpulkstenītes Kurzemē un 
īpaši mūsu pusē pamodās jau 
februāra sākumā. Dabas moša-
nās neizbēgami atnes līdzi jau-
nas enerģijas dvesmas un vēlmi 
rosīties. Arī aizvadītais mēnesis 
ir bijis darbiem pilns – kopīgi ar 
satiksmes ministru esam atklājuši 
dzelzceļa infrastruktūras izbūves 
posmu Liepājas SEZ teritorijā, 
kas ļaus nodrošināt vienmērīgāku 
satiksmes plūsmu pie Raiņa ielas 
dzelzceļa pārbrauktuves. Karostā 

sākta jaunas rūpnīcas celtniecība, 
kas šogad būs jau otrā ražotne 
izveidotajā industriālā parka teri-
torijā. Vēl divas rūpnīcas tiek pro-
jektētas. Centrālās statistikas pār-
valdes dati liecina, ka 2019. gadā 
Liepājā par 10,3% jeb 29,1 miljo-
nu eiro pieaudzis saražotās rūp-
niecības produkcijas apjoms. Tie 
ir būtiski sasniegumi mūsu uzņē-
mējdarbības vides attīstībā.

Ir bijušas plašas diskusijas, 
un tādas tās būs arī nākotnē par 
universitāšu un augstskolu tālāko 
darbību Latvijā, skolu tīkla attīstī-
bu un pāreju uz jauno mācību sa-

turu. Vērtējot plānoto augstākās 
izglītības reformu, pilnīgi piekrītu, 
ka tāda ir nepieciešama, it īpaši 
reģionos, bet ir jāveic ļoti rūpīga 
priekšizpēte par iespējami labā-
ko reformas rezultātu, un šajā 
priekšizpētes posmā nedrīkst 
aizmirst par reģionu pašvaldību 
viedokļiem. Uzskatu, ka, tikai 
strādājot komandā, tas ir, valdī-
bai sadarbojoties ar pašvaldībām 
un ekspertiem, ir iespējams pa-
nākt visefektīvāko rezultātu – sa-
lāgot vēlmes ar iespējām. Runā-
jot par Liepāju – mēs ar kolēģiem 
noteikti cīnīsimies par Liepājas 
Universitātes saglabāšanu, ak-
centējot, ka Liepāja ir galvenais 
Kurzemes augstākās izglītības 

iegūšanas centrs. 
Intensīvs darbs prasa zinā-

mu devu enerģijas, tādēļ novēlu 
ikvienam liepājniekam šajā pil-
sētas dzimšanas dienas sajūtu 
brīdī atrast laiku sev – pārdo-
māt padarīto un iezīmēt nākot-
nes plānus. Saprast, kas ir tas, 
ko mēs kā liepājnieki varam sa-
vai pilsētai dot īpaši šajā svētku 
mēnesī un visa gada garumā. 
Atceramies, ka pilsētu veidojam 
mēs visi kopā. 

Noteikti esiet rūpīgi pret 
savu veselību. Ne velti ir tei-
ciens – veselā miesā vesels 
gars. Novēlu jums neizsīkstošu 
vēlmi darboties un pavasara 
spirgtumu darbu paveikšanai. z

Pavasara enerģija liepājnieku darbos
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Par 10% pieaudzis saražotās 
rūpniecības produkcijas apjoms Liepājā

Liepājas sEZ pārvalde īstenojusi dzelzceļa 
infrastruktūras attīstības projektu

augstāko Liepājas apbalvojumu – titulu “Goda LIE-
PāJnIEks 2019” – saņems Eduards raIts, ilggadējais 
Liepājas ostas kapteinis, Liepājas Jūrniecības koledžas 
profesionālās izglītības pasniedzējs un tālbraucējs kap-
teinis – par nozīmīgu ieguldījumu Liepājas ostas atdzim-
šanā, Latvijas jūras flotes atjaunošanā un jauno jūras 
virsnieku sagatavošanā.

Liepājas apbalvojums – tituls “Gada LIEPāJnIEks 
2019” – piešķirts 14 personām:

l  Ērikai Birzkopai, Liepājas literātu un radošo mūziķu bied-
rības “Helikons” valdes priekšsēdētājai un “Zupas virtuves” atbil-
dīgajai personai – par Liepājas rakstnieku un mākslinieku darbu 
apkopošanu un izdošanu, kā arī nesavtīgu darbu sabiedrības 
labā, rūpējoties par līdzcilvēkiem;

l  mārcim Būmeistaram, Liepājas muzeja tehniskajam di-
rektoram – par radošu un atbildīgu darbu, īstenojot Liepājas mu-
zeja izstāžu projektus;

l  Jānim dreiblatam, Liepājas teātra aktierim – par nozīmīgu 
ieguldījumu Liepājas teātra pamatu veidošanā un 2019. gadā 
saņemto “Spēlmaņu nakts” balvu;

l  artai Gertnerei, SIA “Liepājas Reģionālā slimnīca” Hemo-
dialīzes nodaļas virsārstei – par izcilām spējām, sniedzot pro-
fesionālu palīdzību pacientiem un risinot negaidītas situācijas 
slimnīcas darbā;

l  marekam Gluško, Polijas ārlietu ministrijas ierēdnim – par 
nozīmīgu ieguldījumu Liepājas vēstures izzināšanā un vēsturis-
ko faktu publiskošanā, sagatavojot un izdodot grāmatu “Poļi Lie-
pājā – zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture”;

l  Zandai Gūtmanei, profesorei, Liepājas Universitātes Hu-
manitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekānei – par ieguldī-
jumu Liepājas Universitātes humanitāro un mākslas zinātņu 
studiju un pētniecības attīstīšanā, kā arī izdoto pētījumu “Totali-
tārisma traumu izpausmes Baltijas prozā”;

l  Valērijam Jepiskoposovam, Liepājas Liedaga vidussko-
las direktora pienākumu izpildītājam – par nozīmīgu pārmaiņu 
virzīšanu un veicināšanu izglītības jomā, izveidojot Liepājas Lie-
daga vidusskolu;

l  Gunai krēgerei-mednei, Kurzemes ģimeņu atbalsta cen-
tra vadītājai – par ieguldījumu audžuģimeņu popularizēšanā, at-
balstu liepājnieku ģimenēm ar bērniem un iniciatīvu, organizējot 
sarunu vakaru ciklu “Izaugt ģimenē” audžuģimenēm un aizbild-
ņiem;

l  Inesei kučinskai, Liepājas teātra aktrisei – par profesiona-
litāti un augstvērtīgu sniegumu, liekot izskanēt Liepājas pilsētas 
un Liepājas teātra vārdam;

l  Vitai Pētersonei, pasniedzējai un bērnu dramatisko pulci-
ņu režisorei – par ieguldījumu Liepājas bērnu un jauniešu izglītī-
bā, estētiskajā audzināšanā un amatieru teātra mākslas popula-
rizēšanā 50 gadu garumā;

l  Jurim raķim, vēsturniekam, nacionālpatriotisko organi-
zāciju koordinatoram Liepājā – par unikālu vēsturisku materiālu 
atspoguļojumu grāmatā “Noslēpumainā Karosta” un apjomīgu 
Liepājas vēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu 
2019. gadā;

l  agrim rupertam, Profesionālās izglītības kompetences 
centra “Liepājas Valsts tehnikums” direktoram – par Liepājas 
Valsts tehnikuma izaugsmes veicināšanu 2019. gadā un inova-
tīvu risinājumu ieviešanas sekmēšanu profesionālās izglītības 
mācību procesā;

l  kristīnei Varažinskai, Profesionālās izglītības kompetences 
centra “Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” Profe-
sionālās ievirzes pūšaminstrumentu spēles nodaļas vadītājai un 
flautas spēles skolotājai – par audzēkņu izciliem sasniegumiem 
valsts un starptautiska mēroga pūšamo instrumentu konkursos un 
nozīmīgu muzikālu pasākumu organizēšanu Liepājā;

l  Lindai Zulmanei, Latvijas Rakstnieku savienības valdes 
loceklei un Liepājas nodaļas vadītājai, Piejūras pilsētu literārās 
akadēmijas koordinatorei Kurzemē, Liepājas Universitātes Hu-
manitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektorei – par iniciatīvu 
un personīgo ieguldījumu Liepājas literātu darbu izdošanā 2019. 
gadā un literārās dzīves veicināšanu Liepājā. z

“Goda un Gada  
liepājnieks 2019”

2019. gadā Liepājā par 
10,3% jeb 29,1 miljonu eiro pie-
audzis saražotās rūpniecības 
produkcijas apjoms – seci-
nāms, salīdzinot Centrālās sta-
tistikas pārvaldes datus par pē-
dējiem diviem gadiem. tādējādi 
Liepāja arī pērn bijusi ražojošā-
kā pilsēta Latvijā ārpus rīgas.

Kopumā 2019. gadā Liepājā 
saražota produkcija 311,5 miljo-
nu eiro apmērā, kas veido 4,1% 
no kopējā Latvijas ražošanas 
apjoma. Salīdzinot pēdējo divu 
gadu statistiku, secināms, ka sa-
ražotās rūpniecības produkcijas 

pieauguma temps 2019. gadā 
palielinājies 2,6 reizes.

Liela daļa saražotās produk-
cijas ir saistīta ar metāla apstrādi 
un dažādu metāla konstrukciju 
ražošanu, piemēram, tādiem uz-
ņēmumiem un to ražoto produk-
ciju kā “Jensen metal” – dažādu 
nestandarta iekārtu ražošana, 
“Caljan Latvia” – konveijeru iekār-
tu ražošana, “Trelleborg Wheel 
Systems Liepaja” – lauksaimnie-
cības mašīnu riteņu disku ražo-
šana, “Expedit Baltic” – metāla 
konstrukciju ražošana veikalu 
aprīkojumam, “Lesjofors Gas 

Springs” – atsperu ražošana, 
“Silkeborg Spaantagning Baltic” 
un “metālmeistars” – specializētā 
metālapstrāde un “Aile grupa” – 
metāla konstrukciju ražošana.

Tāpat nozīmīgu devumu ra-
žošanas nozarei dod būvmate-
riālu, tekstila un citu izstrādājumu 
ražošana, kā arī elektrosadales 
un kontroles iekārtu, higiēnas 
preču, papīra un plastmasas iz-
strādājumu, mēbeļu ražošana.

Saražotā produkcija realizēta 
310,3 miljonu eiro apmērā, kas, 
salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 
8,1% jeb 23,3 miljoniem eiro vai-
rāk. Lielākā daļa jeb 77% saražo-
tās produkcijas tika eksportēta, 
bet daļa realizēta vietējā tirgū. 
Saražotā produkcija eksportēta 
239,7 miljonu eiro apmērā, kas 
ir par 17,2 miljoniem eiro jeb par 
7,7% vairāk nekā 2018. gadā. 
Savukārt vietējā tirgū realizētas 
preces par 70,6 miljoniem eiro, 
kas ir par 6,1 miljonu eiro jeb 
9,4% vairāk nekā 2018. gadā.

Saskaņā ar Valsts ieņēmu-
mu dienesta datiem 2019. gada 
septembrī Liepājā bija reģistrēti 
ap 280 ekonomiski aktīvu ražo-
šanas uzņēmumu, kas kopumā 
nodarbina ap 6440 darbinieku. z

Lai uzlabotu dzelzceļa sa-
stāvu manevrēšanas drošību 
un ātrumu Liepājas speciālās 
ekonomiskās zonas (LsEZ) 
pārvalde īstenojusi dzelzce-
ļa infrastruktūras izbūvi un 
modernizāciju. ES Kohēzijas 
fonda projektā “Liepājas ostas 
sauszemes pievadceļu attīstī-
ba” kopumā no jauna izveidoja 
un rekonstruēja dzelzceļa slie-
žu posmus ~2,6 km garumā, no 
kuriem 1,8 km bija no jauna uz-

būvēti sliežu ceļi, izbūvējot vēl 
vienu sliežu ceļu Rietumu parkā 
un vēl vienu papildu savienojumu 
starp Rietumu parku un Liepājas 
staciju. Darbus saskaņā ar iepir-
kuma procedūru veica sabiedrī-
ba ar ierobežotu atbildību “Fima” 
sadarbībā ar apakšuzņēmējiem 
SIA “Thales Latvija” un SIA RKF 
“Transceltnieks”. Līguma summa 
ir 2 495 646,21 eiro bez PVN.  

Projekta mērķis bija novērst 
problemātisko punktu radītos ie-

robežojumus Eiropas transporta 
tīkla infrastruktūras darbībā, rea-
lizējot Liepājas ostas sauszemes 
pievadceļu attīstības pasākumus. 
Dzelzceļa pārbūves darbi bija 
plānoti loģiskā secībā, lai risinātu 
identificētās problēmas un palieli-
nātu  dzelzceļa pievadceļu kravu 
caurlaides spējas kapacitāti. īs-
tenotais projekts  uzlabos kravu 
caurlaidību, kas līdz šim ierobežo-
ja ostas uzņēmumu spēju apkal-
pot pieaugošās kravu plūsmas. z
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Liepājas ostas stividorkom-
pānija sIa “mols L” uzsākusi 
apaļkoku uzglabāšanu kravu 
laukumā bijušā “Liepājas me-
talurga” teritorijā.

Lai arī turpmāk varētu no-
drošināt stabilu kravu plūsmu un 
saglabātu vietējo kravu īpatsva-
ru vismaz 40% apjomā, Liepājas 
SEZ pārvalde ar divām ostas 
kompānijām noslēgusi nomas 
līgumus par noliktavu nomu un 
teritorijas nomu atklāto kravu 
uzglabāšanas laukumu izveidei 
bijušā “Liepājas metalurga” teri-
torijā.

Šā gada janvārī Liepājas 
ostas kompānijas strādājušas 
ar stabilu kravu plūsmu un pār-
krāvušas 570 387 tonnas dažā-
du kravu, kas ir par 0,5% vairāk 
nekā gadu iepriekš

Kā uzsvēra Liepājas SEZ 
pārvaldnieks Jānis Lapiņš, tieši 
ciešā sadarbība starp ostas stivi-
dorkompānijām un Liepājas SEZ 
pārvaldi, kopīgi veidojot pārdo-
mātu attīstību ilgtermiņā, ļauj sa-
glabāt stabilu kravu plūsmu un 
mazina ārējo faktoru ietekmi uz 
ostas darbību.

Liepājas ostas teritorijā paš-
laik vairs nav brīvas vietas jau-
nu kravu laukumu izveidei un 
noliktavu būvniecības projektu 
realizācijai. Atsevišķu lielo sti-
vidorkompāniju noliktavu kom-
pleksi jau tagad atrodas ārpus 
Liepājas ostas teritorijas, pie-
mēram, LSEZ SIA “Liepaja Bulk 
Terminal” noliktavas atrodas 
Brīvības ielā un nodrošina ap-
tuveni 700 000 tonnu kravu ap-
grozījuma iespējas gadā. Kravu 
uzglabāšanas vietu atrašanās 
vienotajā Liepājas SEZ teritorijā 
ir priekšnosacījums kravu ātrai 
pārvietošanai starp brīvajām 
muitas zonām.

Pagājušā gada 25. sep-
tembrī Liepājas SEZ pārvalde 
iegādājās desmit nekustamos 
īpašumus vairāk nekā 60 hektā-
ru platībā bijušā “Liepājas metal
urga” teritorijā. Lai pēc iespējas 
ātrāk nodrošinātu saimnieciskās 
darbības atsākšanu, viens no 
teritorijas izmantošanas mēr-
ķiem ir īstermiņā iznomāt zemi 
un ēkas ostas kravu noliktavu un 
kravu laukumu izveidei, palieli-
not vienlaicīgas uzglabāšanas 
apjomus dažādu veidu kravām.

Liepājas SEZ pārvalde ir no-
slēgusi divus nomas līgumus. 
Trīs noliktavas un zeme 2,7 ha 
platībā ir iznomāta LSEZ SIA 

“Ekers Stividors LP” lauksaim-
niecības kravu uzglabāšanai, 
bet 4,5 ha iznomāti LSEZ SIA 
“mols L” malkas apaļkoku uzgla-
bāšanai un to pārstrādei, lai caur 
Liepājas ostu eksportētu augst-
vērtīgu kurināmo šķeldu.

Kā uzsver LSEZ SIA “mols L” 
valdes priekšsēdētājs Jānis Zvir-
bulis, ostas stividorkompānijai ir 
svarīgi nodrošināt augstvērtīgu 
pakalpojumu un izmantot ostas 
piestātnes kravu iekraušanas un 
izkraušanas nodrošināšanai, bet 
kravu uzglabāšanai un sagata-
vošanai jāizmanto citas teritori-
jas. Viņš norāda, ka ir sagatavoti 
kravu laukumi bijušā “Liepājas 

metalurga” teritorijā, kur uzgla-
bāt apaļkokus, no kā turpat uz 
vietas ražos augstvērtīgu kurinā-
mo šķeldu.

“Patlaban Eiropā ir liels pie-
prasījums pēc koksnes šķeldas, 
ko tālāk caur mūsu piestātnēm 
Liepājas ostā eksportēsim. Tā 
ir 100% vietējā krava. Laukumā 
varēs uzglabāt aptuveni 100 000 
kubikmetru koksnes,” informē 
Zvirbulis.

Liepājas SEZ pārvaldnieks 
Lapiņš atzīst, ka ir svarīgi pēc 
iespējas ātrāk atjaunot saimnie-
cisko darbību bijušā “Liepājas 
metalurga” teritorijā. Abi noslēg-
tie nomas līgumi apliecina, ka šī 

teritorija ir saistoša uzņēmējiem 
un parāda ciešo sasaisti starp 
Liepājas ostu un industriālajām 
teritorijām Liepājas SEZ robežās.

Viņš uzsver, ka bijušās me-
talurģijas rūpnīcas teritorijai ir 
milzīgs potenciāls un perspek-
tīva. Tieši tādēļ esot svarīgi to 
konsolidēt viena pārvaldītāja ro-
kās un sadarbībā ar pašvaldību 
un citiem sadarbības partneriem 
sakārtot un attīstīt.

“Esam piesaistījuši nozares 
profesionāļus, lai meklētu, atras-
tu un radītu labākos priekšnotei-
kumus uzņēmējdarbības videi, 
kas nodrošina augstu pievienoto 
vērtību,” apgalvo Lapiņš. z

nekustamajā īpašumā slie-
žu ielā 4 (starp o. kalpaka un 
sliežu ielu, kā arī ostu), kas 
ir bijušās eļļas ekstrakcijas 
rūpnīcas ražošanas teritori-
ja (5,1ha), uzsākta daļēja šeit 
esošo būvju demontāža, inže-
nierkomunikāciju nojaukšana 
un teritorijas rekultivācija/se-
gumu atjaunošana. 

Demontētas tiek būves, kas 
ilgstoši nav ekspluatētas, ir bīsta-
mas un to atjaunošana nav eko-
nomiski pamatota. 

sliežu ielā 4 tiek saglabātas 
visas pie o. kalpaka un slie-
žu ielas esošās vēsturiskās 
sarkanā māla ķieģeļu ēkas, tai 
skaitā teritorijā esošais ūdens-
tornis.

Bijušā “Liepājas metalurga” teritorijā 
uzsākta Liepājas ostas kravu uzglabāšana

Sliežu ielā 4 uzsāk saimnieciskajai darbībai neizmantojamu būvju demontāžu
uZZIŅaI
nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA “Amberhaus”
nomnieks: LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”
Būvprojekta autors: SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs”
Vizuāli tehniskās apsekošanas eksperts:  
sertificēts būvinženieris Ivars Silacērps
Būvprojekts akceptēts: 2019. gada 8. martā

Sliežu ielā darbi uzsākti sa-
skaņā ar pasūtītāja biznesa at-
tīstības plāniem, projektētāja iz-
strādātu un būvvaldē 2019. gadā 
akceptētu būvprojektu, lai iegūtu 
brīvas teritorijas kravu krājlauku-
ma un ražošanas ēku un nolikta-
vu kompleksa būvniecībai. 

Pēc pilsētas teritorijas plāno-
juma, nekustamais īpašums atro-
das jauktas apbūves un darījumu 
teritorijā ar ražošanas funkciju, 
un tā turpmākā attīstība pieļauj ar 
ostu saistītu noliktavu saimniecī-
bas attīstību.

Pēc nekustamā īpašuma 
īpašnieka un projektētāja būvval-
dei sniegtās informācijas, bijušās 
A. Kīlera eļļas fabrikas (vēlāk – 
eļļas ekstrakcijas rūpnīcas) teri-

torijā esošā 19. gadsimta beigu 
apbūve nav piemērota šodienas 
industriālajām funkcijām un nav 
citu funkciju, kuru dēļ šīs ēkas 
varētu izmantot. Daļa no fabrikas 
ēkām ir pārbūvētas PSRS laikā.

Tas secināts un apstiprināts 
Sliežu ielā 4 esošo ēku vizuāli 
tehniskajā apsekošanā un būv-
projekta izstrādes gaitā. 

2018. gada aprīlī sertificēts 
būvinženieris Ivars Silacērps ir 
apsekojis Sliežu ielā 4 esošo ēku 
vizuāli tehnisko stāvokli. Apseko-
šanā secināts, ka daļa no būvēm 
ir avārijas stāvoklī.

Pamatojoties uz šo atzinumu, 
SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs” 
izstrādājis būvprojektu “Būvju no-
jaukšana Sliežu ielā 4, Liepājā”.  

Līdzās citām 19. gadsimta 
sarkano ķieģeļu ēkām teritorijā 
atrodas arī skurstenis, kas pēc 
pilsētas apbūves noteikumiem ir 
saglabājama būve. Diemžēl šo 
būvi saglabāt kā vertikālu domi-
nanti nav iespējams, jo apse-
košanā konstatēts, ka var notikt 
būves pašsabrukšana. 

Līdzīga bīstamība konstatēta 
arī vairākām skurstenim blakus 
esošām ēkām.

Liepājas būvvalde būvpro-
jekta izstrādes gaitā, uzklausot 
pasūtītāja un projektētāju pār-
stāvjus, vairākkārt aicināja būv-
niecības ieceri pārskatīt.  

Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks savu viedokli skaidroja ar 
to, ka ilgstoši neizmantotās ēkas 
un to konstrukcijas ir kļuvušas 
bīstamas un nav pielāgojamas 
uzņēmuma turpmākajā saimnie-
ciskajā darbībā. z
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Lai nodrošinātu atbalstu 
ģimenēm sociālo prasmju ap-
gūšanā un stiprinātu vecāku 
saikni ar bērniem, sociālais 
dienests ieviesis ģimenes asis-
tenta pakalpojumu, kuru ģime-
ne var saņemt, sadarbojoties ar 
sociālo darbinieku. Liepājā šo-
gad 40 ģimenes saņem šo  pakal-
pojumu. Tas ir atbalsts ģimenēm 
ar bērniem, kuras, pārvarot dzīves 
grūtības, pašas saviem spēkiem 
nespēj risināt dažādas sociālās 
problēmas. 

Šī pakalpojuma galvenais 
mērķis ir veicināt sociālo prasmju 
attīstību, sniegt atbalstu ģimenēm 
dažādu situāciju risināšanā, stipri-
nāt vecāku saikni ar bērniem, lai 
bērni varētu augt savās ģimenēs. 
Asistenta pakalpojumu ģimene 
var saņemt ar Liepājas Sociālā 
dienesta nosūtījumu, ja sociālais 
darbinieks vai gadījuma vadītājs 
uzskata, ka ģimenei šāds atbalsta 
veids ir nepieciešams. Pakalpo-
jums tiek nodrošināts no Sociālā 
atbalsta un izglītības fonda Kurze-
mes ģimeņu atbalsta centrā “Lie-
pāja” Brīvības ielā 9. Liepājā šo-
brīd strādā 13 ģimenes asistenti. 

 Ģimenes asistents jeb “mam-
ma mammai” ierāda galvenās 
prasmes mājsaimniecības va-
dīšanā, sniedz padomus bērnu 
aprūpē un audzināšanā, palīdz ju-
ridisku jautājumu kārtošanā un ci-
tos jautājumos, ko ģimene reizēm 
bez atbalsta nevar izdarīt. Ģime-
nes asistents gan nav aukle vai 
mājkalpotājs – šis cilvēks nedara 
neko ģimenes vietā, bet dara kopā 
ar ģimeni, aktivizējot tās resursus, 
lai tā spētu dzīvot patstāvīgi. Kopā 

Lai mazinātu vardarbību 
ģimenēs un partneru starpā, 
kā arī mazinātu vardarbības 
noklusēšanu un koordinēti re-
aģētu uz vardarbības gadīju-
miem ģimenē, Liepājas pilsē-
tas domes sociālais dienests 
sadarbībā ar biedrības “Centrs 
marta” Liepājas filiāli, Valsts 
policiju, Liepājas Pašvaldības 
policiju, Liepājas pilsētas bā-
riņtiesu un Izglītības pārvaldi 
izstrādājis starpinstitucionālās 
sadarbības plānu vardarbības 
novēršanai ģimenē un partne-
ru starpā 2020.–2025. gadam. 
Starp institucionālās sadarbības 
plāns iekļaujas projektā “Drošā 
pilsēta”, ko finansē Eiropas Sa-
vienība.

Vardarbība ģimenē ievaino 
visus – bērnus, sievietes un vīrie-
šus, kuri pieredz vardarbību, kļūst 
par tās lieciniekiem vai ir atbildīgi 
par tās izdarīšanu. Vardarbības 
upuri piedzīvo ievērojamus emo-
cionālus, sociālus, psiholoģiskus, 

fiziskus un ekonomiskus zaudēju-
mus un ciešanas, kad viņu māja – 
vieta, kur ikvienam jājūtas drošībā 
– rada draudus dzīvībai, veselībai, 
labklājībai. 

Lai gan no vardarbības ģi-
menē cieš gan sievietes, gan vī-
rieši, to daudz smagāk un biežāk 
piedzīvo tieši sievietes un bērni. 
Vīrieši tajā pašā laikā daudz bie-
žāk cieš no vardarbības publis-
kās vietās vai pat zaudē dzīvību 
svešinieka izdarītas vardarbības 
rezultātā. Savukārt sievietes vis-
biežāk dzīvību zaudē partnera/
ģimenes locekļa izdarītas vardar-
bības rezultātā.  Ņemot vērā var-
darbības ģimenē izplatību Latvijā, 
ir definēts plāns šīs problēmas 
sistemātiskai izskaušanai Liepā-
jas pilsētā, lai lauztu vardarbības 
noklusēšanas tradīciju un augsto 
tolerances līmeni pret vardarbī-
bu, kā arī koordinēti reaģētu uz 
vardarbības gadījumiem ģimenē. 
Plānā ir noteikti četri galvenie vir-
zieni – “Sabiedrība Liepājā bez 

Sociālā dienesta  
Dienas centrā ierīkots jauns lifts

vardarbības”, “Vienota rīcība var-
darbības mazināšanai Liepājā”, 
“Cietušie jūtas droši palīdzības un 
atbalsta saņemšanai”, “Elastīgs 
un pieejams atbalsts vardarbībā 
iesaistītām personām”.

Starpinstitucionālās sadarbī-
bas plāns vardarbības ģimenē un 
partneru starpā novēršanai Liepājā 
2020.–2025. gadam ir izstrādāts 
projektā “Drošā pilsēta”, ko finansē 
Eiropas Savienība. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 209 467,16 EUR. 
Projekta līdzfinansējums no Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda ir 
178 047,06 EUR.

Atgādinām, ka centrā “marta” 
Liepājā, Kūrmājas prospektā 11, 
ikviens var saņemt profesionālu 
palīdzību un atbalstu grūtās dzī-
ves situācijās, kas saistītas ar var-
darbību. Centrs piedāvā sociālā 
darbinieka, psihologa, psihote-
rapeita, jurista un citu speciālistu 
konsultācijas. Pieteikties iespē-
jams, zvanot pa tālruni 67378539 
vai rakstot centrs@marta.lv. z

No zupas vārīšanas līdz budžeta plānošanai

ar ģimenes asistentu tiek attīstītas 
prasmes pamatvajadzību nodro-
šināšanai – pilnvērtīgam uzturam 
un drošai videi, ienākumu un izde-
vumu plānošanai, obligāto mak-
sājumu veikšanai, mazinot risku 
palikt bez mājvietas utt. 

Ģimenes asistents var būt 
speciālists ar izglītību sociālajās 
zinībās, humanitārajās zinātnēs 
– pedagogs, sociālais darbinieks, 
psihologs, medicīnas darbinieks 
u.c. Ģimenes asistenti reizi mē-
nesī tiekas Kurzemes ģimeņu at-
balsta centrā “Liepāja”, kur mācās 
un apmainās ar pieredzi, saņem 
atbalstu paši. Ģimenes asisten-
tu koordinatore ir centra vadītāja 
Guna Krēgeremedne.  Tiekoties 
kādā pēcpusdienā ar dažiem ģi-
menes asistentiem, uzzinām, ka, 
piemēram, Aija ir pirmsskolas 
pedagoģe, bet kopš 2015. gada 
viņas pamatdarbs ir ģimenes 
asistente. Endija ir pirmsskolas 
metodiķe un pilnas slodzes ģime-
nes asistente. maija ir psiholoģijas 
skolotāja. Šajā darbā noder arī 
jurista zināšanas, tāpēc asistente 
Sanita šobrīd apgūst jurista pro-
fesiju, kas noder, konsultējot kolē-

ģus juridiskos jautājumos. 
Ģimenes asistentu piesaiste ir 

Sociālā dienesta sociālā darba re-
dzeslokā –  ja sociālais darbinieks 
redz, ka  nepieciešama palīdzība 
no malas, tad piesaista ģimenes 
asistentu. Ir asistenti, kuri strādā 
ar vienu ģimeni, ir arī tādi, kuri sa-
darbojas ar vairākām ģimenēm. 
Sadarbība notiek ilgtermiņā – 
pakalpojumu var piešķirt uz laiku 
līdz 6 mēnešiem. Asistentu var 
piesaistīt vienai ģimenei līdz 15 
stundām nedēļā.

Ja ģimenēm, kuras ir Sociālā 
dienesta vai bāriņtiesas redzes-
lokā, radušās kādas grūtības, ir 
vajadzīgs cilvēks, kurš regulāri 
dodas pie ģimenes, cenšas no-
dibināt kontaktu, veicināt sadar-
bību. “Neesam ne ātrā palīdzība, 
ne krīzes komanda. Tikai regulāri 
tiekoties, pakāpeniski  “kustinot” 
sāpīgos jautājumus, var kaut ko 
izmainīt,” uzsver ģimenes asis-
tenti. Ir arī ģimenes, kas pēc laika 
šo pakalpojumu saņem atkārtoti, 
jo pakalpojuma virsmērķis – bēr-
niem jāaug savā ģimenē.

Atšķirībā no populārā raidī-
juma “Remontējam ģimeni”, šeit 

pamatā ir attiecības, emocionālais 
atbalsts, pieredze, arī praktiska 
palīdzība – no zīdaiņa putriņas 
pagatavošanas līdz zupas vārī-
šanai.  Gadās, ka mazulis tikko 
atvests no dzemdību nama un 
asistentam jābūt blakus, mammai 
ierādot viselementārākās pras-
mes, piemēram, kā gatavot baro-
šanas maisījumu u.tml.

Ģimenes asistenti saskaras 
ar dažādām situācijām un jautā-
jumiem, piemēram, ar maznodro-
šinātā vai trūcīgā statusa kārtoša-
nu, iekrājušiem parādiem, bērnu 
veselības jautājumiem, sadarbī-
bu ar izglītības iestādēm u.c. Ja 
nav trūcīgā vai maznodrošinātā 
statusa, nevar saņemt cita veida 
palīdzību. Tad jāsāk ar dokumen-
tu sakārtošanu. Ir lietas, kas jāsa-
kārto vēl pirms statusa iegūšanas, 
piemēram, jāreģistrējas par bez-
darbnieku. Asistentam jāstāsta 
un jāskaidro, kā pareizāk rīkoties 
vienā vai otrā situācijā. 

Liela daļa laika aiziet, lai ie-
gūtu uzticību. “Bieži vien vecāki 
sākumā saka – mēs visu varam 
paši, mums nekādu grūtību nav. 
Tikai sadarbības gaitā atklājas, ka 
ir lieli parādi, nesakārtotas sais-
tības, audzināšanas problēmas, 
konflikti un dažādi citi riski, kas 
liedz pilnvērtīgi aprūpēt bērnus. Ja 
grūtības netiek risinātas, bērni ātri 
var pārņemt vecāku dzīves mo-
deli. Ir arī ģimenes ar vardarbības 
pieredzi, atkarības problēmām 
utt., tad ļoti būtiska ir sadarbība ar 
citiem speciālistiem. 

Jautātas, vai ir kāda recep-
te darbam ar ģimeni, asistentes 
atbild, ka nav viena instrumenta. 

“Galvenais, ka tu nenāc kā kon-
trolieris, bet kā atbalsts – ej līdzi, 
stāsti, darbojies. Ģimenei jāsajūt, 
ka ar mums kopā būs lielāka dro-
šības  sajūta,” atzīst asistentes.  

Runājot par tēviem ģimenē, 
asistentes stāsta, ka tētis bieži 
vien tiek nepamatoti aizmirsts. 
mammas galvenokārt ir tās, kas 
ved bērnus uz skolu un bērnudār-
zu, apmeklē vecāku sapulces utt. 
Priekšstats, ka tētis neko nedara, 
neiesaistās, ir maldīgs. Izrādās, 
tēti labprāt iet gan uz bērnudār-
zu, gan skolu, gan sadarbojas ar 
ģimenes asistentu. Ir situācijas, 
kad bērnus audzina tikai tēvs, kas 
mūsdienās vairs nav retums. 

Asistentiem nākas risināt da-
žādas formalitātes, finansiālus, 
juridiskus jautājumus, parādot cil-
vēkam ceļu pie jurista, apsaimnie-
kotāja, psihologa, atkarību spe-
ciālista utt. Ir bijuši gadījumi, kad 
parādu piedziņas rezultātā vecā-
kiem nav atstāti pamatlīdzekļi pat 
bērnu uzturam. Sazinoties ar tiesu 
izpildītājiem, nauda tiek ieskaitīta 
kontā, lai varētu nodrošināt bēr-
nu pamatvajadzības. Ģimenēm 
ir daudz nesakārtotu jautājumu 
pagātnē – kredīti, parādi, un bieži 
vien budžeta plānošana šķiet ne-
iespējama. 

Darbs ar ģimenēm vienmēr 
notiek saistībā ar sociālajiem dar-
biniekiem, sadarbojoties un sav-
starpēji konsultējoties. Ja kāda ģi-
mene jūt, ka tai vai varbūt radiem 
vai kaimiņiem nepieciešama ģime-
nes asistenta palīdzība, vispirms 
būtu jādodas uz Sociālā dienesta 
Sociālā darba daļu un jākonsultē-
jas ar sociālo darbinieku. z

Izstrādāts sadarbības plāns 
vardarbības novēršanai Liepājā sociālā dienesta dienas 

centrā personām ar garī-
gās attīstības traucējumiem 
t. Breikša ielā 16/20 šogad 
ierīkots jauns lifts, lai nodro-
šinātu vides pieejamību un 
uzlabotu sociālo pakalpojumu 
kvalitāti centra apmeklētājiem. 

Jaunā iekārta nodrošina cen-
tra apmeklētājiem un viņu pava-
doņiem ērtāku nokļūšanu ēkas 
otrajā stāvā, kur atrodas nodar-
bību un atpūtas telpas. 

Tas ir mūsdienīgs platformas 
tipa pacēlājs, ko var izmantot gan 
cilvēki ratiņkrēslos, gan klienti ar 
veselības problēmām. Kabīnes 
sienā instalēts displejs ar sapro-
tamiem virziena rādītājiem. Līdz 
šim centrā bija pie ejams tikai 
kāpurķēžu ratiņkrēslu pacēlājs 
pa kāpnēm augšā un lejā, kuru 
klienti izmantoja nelabprāt. 

mobilais pacēlājs izmaksā-
ja 22 729 eiro, to izbūvēja SIA 
“Elevet”, būvuzraudzību vei-
ca Komunālā pārvalde un SIA 
“Būvserviss”. 

Dienas centru ikdienā ap-
meklē 32 klienti ar īpašām va-
jadzībām, no kuriem vairāki ir 
ar kustību traucējumiem. Uzla-
bojot vides pieejamību pilsētas 
Sociālā dienesta institūcijās, šis 
ir jau ceturtais ierīkotais lifts, lai 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
pārvietošanās un nokļūšana 
ēku augšējos stāvos būtu ērtā-
ka.  

Pirmais lifts klientu ērtībām 
tika ierīkots Sociālajā dienestā 
E. Veidenbauma ielā 3, veicot 
ēkas atjaunošanu 2006. gadā. 
Sociālā dzīvojamā mājā Ģen. 
Baloža ielā 1 pieejams lifts līdz 
ēkas 5. stāvam un mobilais pa-
cēlājs iedzīvotājiem ratiņkrēslos, 
bet sociālā dzīvojamā mājā Kul-
dīgas ielā darbojas pacēlājs cil-
vēkiem ratiņkrēslos. 

Savukārt Veco ļaužu dzīvoja-
mā mājā liftu ierīkoja 2008. gadā 
ar baroneses fon Tīzenhauze-
nas aktīvu iesaisti. Šogad šim 
liftam nomainīts jauns grīdas 
segums. z



PAR VISU, KAS JUmS SVARīGS 2020. GADA  9. mARTā>>>  lasiet arī www.liepaja.lv 5

Liepājas mūzikas, māks-
las un dizaina vidusskolā 
(LmmdV) aizvadīti skaisti svēt-
ki – alejas ielas jaunbūvei no-
svinēta pamatakmens ielikša-
na, un ēkas pamatos ievietota 
kapsula ar vēstījumu.

Vēstījumā teikts: visi klāteso-
šie apliecina, ka arī turpmāk šī 
būs vieta, kur satikties mākslai 
un mūzikai, šī būs vieta talantiem 
– lai iedvesmotu, ļautu izpaus-
ties un augt ikvienam audzēk-
nim. Veidojot jaunu, plašu un 
modernu mājvietu, tiks sekmēti 
izcili mācību sasniegumi. Tāpat 
klātesošie vienojās, ka Liepāja 
ir pilsēta, kura izsenis pazīstama 
ar savu īpašo radošo auru, un 
LmmDV ir tā, kas sniedz domā-
šanas plašumu, attīsta personību 

Pēc nepilna pusotra gada 
kopš būvniecības darbu uz-
sākšanas topošajam interjera 
muzejam – Hoijeres kundzes 
viesnīcas ēkai – 25. februārī 
tika atzīmēti spāru svētki, kuru 
laikā arhitekte, būvuzraugs, 
būvnieki un Liepājas muzeja 
pārstāvji atskatījās uz līdzši-
nējo projekta gaitu, veiktajiem 
un plānotajiem darbiem.

Kā uzrunā atzina gan Lie-
pājas muzeja direktore Dace 
Kārkla, gan arhitekte Liesma 
markova, restaurācija ir ilgs un 
rūpīgs, bet sabiedrībai ne tik re-
dzams darbs, kur katrai lietai un 
atradumam ir liela nozīme. Viss 
būvdarbu procesā atrastais tiek 
rūpīgi izpētīts un saglabāts.

Kā norādīja būvnieks, šobrīd 
ir pabeigts 41% no paredzētajiem 
būvdarbiem, tostarp 22% no vis-
pārējiem celtniecības un restau-
rācijas darbiem, kas ietver telpu 
pārbūves, pagraba izbūves, logu, 
durvju, sienu, griestu atjaunoša-
nas darbus; 44% no ārējo inže-
niertīklu izbūves darbiem; 49% 
no pagalma labiekārtošanas dar-
biem; kā arī 89% no identificēta-
jiem papildu darbiem, kas saistīti 
ar pamatu nostiprināšanu.

Šobrīd ir pabeigta lielākā 
daļa no ēkā paredzētajiem de-
montāžas darbiem, pamatu no-
stiprināšanas, ēkas pirmā un 
otrā stāva pārsegumu siju izbū-
ves, protezēšanas, pastiprināša-
nas un nomaiņas. Iekštelpās jau 
redzami iezīmējies manteļskur-
stenis un maizes krāsns. Para-
lēli tiek atjaunots jumts, kā arī 
uzsākti grīdu pamatnes izbūves 
darbi.

Daļa no projektā paredzēta-
jiem darbiem notiek darbnīcās, 
kur tiek restaurētas saglabāja-
mās iekšdurvis un logi. Tāpat 
uzsākta jaunu logu gatavošana, 
krāsns podiņu atjaunošana un 
nepieciešamo kopiju izveide.

Darbi tiek veikti saskaņā ar 
iepriekš izstrādātu restaurācijas 
programmu, iepriekš veicot ar-
heoloģiskās analīzes, atzīmējot 
vēsturisko gleznojumu vietas un 
veicot vēl citus priekšdarbus, lai 
maksimāli saglabātu vēstures 
liecības par ēku.

Hoijeres kundzes viesnīcas 
ēkas restaurācijas un pārbūves 
rezultātā tiks sagatavota ēka 
17.–19. gadsimta interjera mu-
zejam, kam plānots durvis vērt 
2021. gadā. Tāpat projekts pa-
redz labiekārtot Kungu kvartāla 
pagalma teritoriju.

Saskaņā ar veiktajiem iepir-
kumiem būvdarbus objektā veic 
SIA “RERE mEISTARI”, būvuz-
raudzību nodrošina SIA “Firma 
L4”, autoruzraudzību – pilnsa-
biedrība “Pils projekts”.

Būvdarbi objektā “Hoijeres 
kundzes viesnīcas restaurāci-
ja un pārbūve par muzeja ēku 
Kungu kvartālā, Liepājā” tiek īs-
tenoti Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” sadarbī-
bas projektā “Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri gad-
simtiem”. z

re, ko dara Liepājas svai-
gais gaiss un jūras vēja rū-
dījums ar cilvēkiem – liepāj-
nieki dzīvo vairāk nekā simts 
gadus! arī liepājniecei marijai 
dēklavai, kura 24. februārī at-
zīmēja 106. dzimšanas dienu, 
ir diženi nodzīvots mūžs – as-
toņi dēli, viena meita, 25 maz-
bērni, 15 mazmazbērni. katru 
gadu pieaug arī mazmazmaz-
bērnu un mazmazmazmaz-
bērnu pulciņš. mariju Dēklavu 
lielajā jubilejā pašvaldības vārdā 
sveica Liepājas domes priekšsē-
dētājs Jānis Vilnītis. 

“Tādi cilvēki kā marija Dēk-
lavas kundze Latvijai un Liepājai 
ir īpaša vērtība. Nodzīvot tik ilgu 
mūžu un izdzīvot tik dažādus 
pasaulē un Latvijā svarīgus no-
tikumus ir ko vērts! Esmu patiesi 
priecīgs par marijas Dēklavas 
kundzes bagāto ģimeni, kas dod 

un paver profesionālās darbības 
apvāršņus.

Jaunajā piebūvē paredzēts 
izveidot mācību klases un darb-
nīcas, pedagogu darba telpas, 
sadzīves un tehniskās telpas. 
Piebūve ļaus konceptuāli piepildīt 
visas skolas ēkas, lai kopā varētu 
darboties radniecīgu specialitāšu 
audzēkņi. Jaunajā ēkā mācīsies 
Apģērbu izglītības, Arhitektūras, 
Reklāmas un multimediju izglītī-
bas programmas audzēkņi, šeit 
atradīsies arī koka un metāla ap-
strādes darbnīcas.

Būvdarbus plānots pabeigt 
tuvāko mēnešu laikā, lai jau 
2020. gada 1. septembrī audzēk-
ņi varētu sākt mācības jaunajās 
telpās.

Būvdarbus veic SIA “UPTK”. z

mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolai 
iemūrēts pamatakmens

viņai spēku un palīdz ikdienas 
rūpēs. No savas puses vēlu ma-
rijas kundzei tik stipru veselību, 
cik stiprs mūsu pilsētā mēdz būt 
vējš. Lai daudz enerģijas marijas 
kundzes ģimenei, kas palīdz rū-
pēties par patīkamākām vecum-
dienām,” teica Jānis Vilnītis.

marijas Dēklavas dzīves gā-
jums bijis ražens ne tikai darbos, 
bet arī nākamās paaudzes tur-
pināšanā. Simtgadniece nāk no 
septiņu bērnu ģimenes un var 
lepoties, ka pati piedzīvojusi nu 
jau piekto bērnu un mazbērnu 
paaudzi.  

marija Dēklava atzīst, ka 
joprojām jūtoties labi, nekas 
nesāpot, tikai piecelties un stai-
gāt kļuvis grūtāk. Lielākā daļa 
mūža pavadīta laukos – “brīvībā 
un svaigā gaisā”. Simtgadniece 
dzimusi Gaviezes muižā, kur 
darba gaitas sākusi jau septiņu 

gadu vecumā, ejot ganos. Pus-
audzes gados sākusi strādāt pie 
saimnieka, līdz apprecējusies un 
pārcēlusies uz vīra jaunsaimnie-
cību. Vēlāk strādājusi kolhozā 
“Brīvība” par slaucēju un lopko-
pi. Laulībā saticīgi nodzīvots līdz 
zelta kāzām, bet pēc vīra nāves 
pārcēlusies uz Liepāju pie mei-
tas. Šobrīd pilsētā nodzīvoti vai-
rāk nekā 30 gadi.

māju rotā arī jubilāres pašas 
darinātie tamborējumi un adī-
jumi. marijas kundze ar rokdar-
biem savulaik nodarbojusies ļoti 
aktīvi, tāpat arī kopā ar vīru de-
jojusi veco ļaužu deju kolektīvā.

marija Dēklava kopā ar zie-
diem un sveicieniem saņēma arī 
Liepājas pilsētas domes svētku 
pabalstu 150 eiro apmērā, kāds 
tiek piešķirts visiem 100 gadu 
vecumu sasniegušiem liepājnie-
kiem veselības saglabāšanai un 
uzlabošanai. 

Pašvaldība aicina visus lie-
pājniekus būt atsaucīgiem un 
informēt domi, ja kādam tuvinie-
ku vai radu lokā tuvojas 100 vai 
vairāk gadu jubileja. 2019. gadā 
svētku pabalsts 100 un vairāk 
gadu jubilejā piešķirts sešiem 
liepājniekiem.

Personas iesniegums par 
svētku pabalstu jānogādā So-
ciālajā dienestā mēnesī, kad 
sasniegti simts vai vairāk gadu. 
Iesniegums tiek pieņemts arī per-
sonas mājās, iepriekš par to infor-
mējot Sociālā dienesta darbinie-
kus. Tāpat iesniegumu Sociālajā 
dienestā var nogādāt personas 
radinieks, kaimiņš vai paziņa. z

Sveic liepājnieci mariju 
Dēklavu 106 gadu jubilejā

topošajam interjera muzejam – 
Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai – 
atzīmē spāru svētkus
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Atklāšana 18. martā plkst. 19.00 
pie koncertzāles “Lielais dzintars” 
ar izrādi "Gaismas slepenā dzīve" 

18. līdz 21. marts
plkst. 19.00–23.00

Svinam Liepājas
395. dzimšanas 
dienu kopā

Gaismas pastaigas maršrutu iezīmēs Liepājas 
karoga krāsās iedegtas Liepājas laternas

Svētku dienās būs izgaismoti 
arī Liepājas tramvaji

Gaismas objekti pastaigas
“Izgaismotā Liepāja” laikā

1. Gaismas objekts «Liepājas arfa»  
Atrašanās vieta: koncertzāle  
«Lielais dzintars», Radio iela 8

Objekta autors/realizētājs:  
ARTISTIC

Kad Liepāja četrus vakarus 
iemirdzēsies neparastās gaismās, 
pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
sākuma un noslēguma punktu 
izgaismos gaismas arfas stari. 
Koncertzāle “Lielais dzintars” pirmo 
reizi spēlēs gaismu – ikviens pastaigas 
apmeklētājs varēs iedomāties sev 
tuvāko Liepājas melodiju skanam 
gaismas arfas staros.

2. Gaismas instalācija «Liepājas skati»  
Atrašanās vieta: izdevniecība  
«Kurzemes vārds», Pasta iela 3

Objekta autors/realizētājs:  
Izdevniecība “Kurzemes Vārds”

Ikdienā mēdzam vērot ainavas 
aiz loga, bet gaismas pastaigā 
“Izgaismotā Liepāja” viss būs citādi –  
līdzdarbojoties pastaigas norisē, 
izdevniecība “Kurzemes vārds” savos 
logos iedegs Liepājas skaistākās 
ainavas, visa Liepāja vienā vietā kā uz 
delnas.

3. Pilsētvides instalācija  
«Gaismas viļņi»  
Atrašanās vieta: Jāņa iela

Objekta autors/realizētājs:  
Artis Vilks

Jāņa ielas vēsturiskajā apbūvē 
Liepājas vējš ir iepūtis gaismas viļņus –  
tie parāda Jāņa ielas ēkas pavisam 
citādā gaismā. Lampiņu veidotie viļņi 
visas ielas garumā pārvērš pilsētvidi –  
tieši tā, kā tam svētkos jābūt, jo 
pilsēta taču svin savu dzimšanas 
dienu! Neaizmirstiet nofotografēties 
ar gaismas viļņiem, jo šāda Jāņa iela 
izskatīsies tikai četras dienas.

4. Gaismas instalācija «Kultūra 
izgaismo un skan» 
Atrašanās vieta: Liepājas teātris, 
Teātra iela 4

Objekta autors/realizētājs:  
Liepājas teātris

Liepājas teātris ir sena un 
intelektuālām tradīcijām bagāta 
kultūras vieta. Arī šoreiz Liepājas 
teātris būs sarūpējis baudu visām 
maņām – gan acīm, gan ausīm, 
gan dvēselei. Ieklausies un ieskaties 
uzmanīgi – vai dzirdi, kā skan, un redzi, 
kā izskatās Liepājas kultūra? 

5. Gaismas uzvedums «Liepājai 395» 
Atrašanās vieta: Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāle, Lielā iela 9

Objekta autors/realizētājs:  
Mārtiņš Feldmanis (Bang!)

Klasiskās mūzikas pavadīts, uz 
tikko atjaunotās Liepājas Svētās 

Trīsvienības katedrāles fasādes skaņas 
un gaismas tehnikas apkalpes firmas 
“Bang!” gaismas uzvedums stāstīs savu 
stāstu par Liepāju. Svētās Trīsvienības 
katedrāle ir kultūrvēsturiska celtne un 
luterāņu baznīca, tās iekšējā un ārējā 
arhitektūra veidota vēlīnā baroka 
stilā ar klasicisma iezīmēm, interjeru 
raksturo rokoko stilam raksturīgā 
greznība un piesātinātība. 

6. Video projekciju grafikas konkurss  
«Sveiciens Liepājai dzimšanas dienā» 
Atrašanās vieta: Liepājas Latviešu 
biedrības nams, Rožu laukums 5/6

Konkursa organizētājs:  
Untitled Originals

Video projekciju grafikas konkursā, kas 
notiks pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
laikā, aicināti piedalīties Latvijas video 
mākslinieki un grafiķi – zīmēt, filmēt, 
izmantot mapping tehniku.

Video projekcijas būs iedvesmojoši 
sveicieni vēju pilsētai tās 395. 
dzimšanas dienā. Darba tehnikas, 
krāsu, formāta izvēle ir mākslinieku 
ziņā, svarīgi, lai video darbā 50 
sekunžu laikā tiek izstāstīts sveiciens 
ar sākumu un nobeigumu.

Darbus vērtēs pastaigas apmeklētāji. 
Uzvarētājs saņems stipendiju 1000 eiro  
vērtībā un uzaicinājumu realizēt 
video projektu nākamajā gaismas 
pasākumā. 

7. Gaismu spēle «Nāc iekšā vai ārā!»  
Atrašanās vieta: Kungu un Zivju ielas 
krustojums

Objekta autors/realizētājs:  
Kalvis Kampenuss (3S)

Nāc iekšā vai paliec ārā – izvēlies 
pats, ko darīt! Pilsētvides objektā “Nāc 
iekšā vai ārā!” gaismu mākslinieks 
Kalvis Kampenuss aicina doties iekšā 
lielformāta pilsētvides instalācijā un 
piedalīties gaismu spēlē.

8. Objekts «Penrose Triangle» 
Atrašanās vieta: Liepājas Centrālā 
zinātniskā bibliotēka, Zivju iela 7

Objekta autors/realizētājs:  
Kristaps Štobis (December Design)

Izcilā zinātnieka Rodžera Penrouza 
atklātā optiskā ilūzija pierāda, ka 
zinātne  un māksla ir cieši saistītas un 
papildina viena otru. Teorijas autors 
to dēvē arī par “impossible object”, jo 
forma skatāma tikai no viena precīza 
punkta.

9. Instalācija «Krāsainā jaunība» 
Atrašanās vieta: mākslinieciskās 
jaunrades centrs «Vaduguns»,  
Kungu iela 7

Objekta autors/realizētājs:   
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 

Šajā omulīgajā namiņā, kas ārēji šķiet 
mierīgs un kluss, iekšā notiek liela 

rosība. Jaušams satraukums un sirds 
trīsas. Kāpēc? Jo visi namiņa bērni 
un jaunieši gatavojas kam varenam – 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem. Vai redzi viņus jau 
dejojam?

10. Gaismas objekts «Gaismas vārdi!»  
Atrašanās vieta: Tirgoņu iela 18

Objekta autors/realizētājs:  
Kristaps Štobis (December Design) 

Visa pasaule būtu iegrimusi tumsā, ja 
nebūtu gaismas. Šoreiz  gaisma būs 
vārdi, kas netiks izteikti skaļi, bet gan 
atspīdēs visapkārt. Tikai skaties, kur 
liec soli, un savirknē teikumus, kas 
lasāmi uz bruģa, katru reizi citus.

11. Lāzeru izrāde  
«No tumsas uz gaismu» 
Atrašanās vieta: Liepājas Universitātes 
Dabas un inženierzinātņu fakultāte,  
Krišjāņa Valdemāra iela 4

Objekta autors/realizētājs:  
Jānis Pētersons (ARTISTIC)

Pirmo reizi Liepājā – brīvdabas 
lāzeru izrāde. Nāciet un skatieties, 
kā krāsainie lāzeri uz ēkas fasādes 
mūzikas pavadībā izspēlē neparastu 
gaismas stāstu! Lāzeru tehnoloģijas 
gaismu objektos tiek izmantotas 
pavisam nesen, un katrs jauns objekts 
ir piedzīvojums gan skatītājiem, gan tā 
autoriem, jo katru reizi iespējams radīt 
kādu līdz šim Latvijā neredzētu efektu.

12. Kinētiskais objekts «Sirds» 
Atrašanās vieta: skvērs pie Graudu 
ielas un Kūrmājas prospekta 
krustojuma

Objekta autori/realizētāji:  
Jānis Bukovskis, Jānis Drava un Reinis 
Smiltenis (Those Guys Lighting)

Mehāniskā robota sirds reflektē par 
mūsdienu sabiedrības evolūciju: 
arvien lielākos tempos un apjomos 
attīstoties digitālajai videi, tā ieņem 
lielu vietu cilvēka dzīvē un izmaina 
cilvēka domas par tik fundamentālām 
vērtībām un vajadzībām kā vēlme 
pēc mīlestības, sapratnes un drošības. 
Mēs dzīvojam laikā, kad tehnoloģijas 
satiekas aci pret aci ar cilvēka 
emocijām, sajūtām un pieredzi. 
Vai tehnoloģijas cilvēku degradē, 
maina vai pilnveido? Šī instalācija 
rosina domāt par sajūtu evolūciju, 
iespējamiem scenārijiem un mūsu 
kopīgo līdzatbildību ceļa izvēlē.

13. Video projekcija 
«Viens stāsts. Viena pilsēta» 
Atrašanās vieta: Liepājas Valsts  
1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9

Objekta autors/realizētājs:  
Kārlis Ozoliņš 

Liepājas dzimšanas dienā vēju pilsētas 
vēstures lappuses bildēs būs skatāmas 
uz nesen atjaunotās 1. ģimnāzijas  

fasādes. Skola, kas rādījusi ceļu 
daudziem liepājniekiem, nopūtīs 
putekļus no seno laiku liecībām, lai tās 
celtu gaismā uz ēkas fasādes. Liepājas 
stāsts – tas ir stāsts par notikumiem 
un cilvēkiem, jo tieši cilvēki ir veidojuši 
pilsētas vēsturi.

14. Gaismas parāde  
«Gaismas slepenā dzīve».  
Atrašanās vieta: Celtnieku iela

Objekta autors/realizētājs:  
Untitled Originals

Dienas gaismai satumstot, pilsēta 
atdzīvojas – tā atplaukst spožās 
mākslīgajās gaismās. Bet kas notiek ar 
pilsētas gaismu tad, kad visi aizgājuši 
gulēt un iestājas nakts? Ko gaismas 
ģimene dara nakts tumšajās stundās? 
Gaismas parādes “Gaismas slepenā 
dzīve” laikā pilsētas aizmigusī gaisma 
visā savā spožumā iznāk pilsētā, lai 
sarīkotu kārtīgu ballīti un atklātu 
savas slepenās dzīves stāstu. Gaismas 
parāde “Gaismas slepenā dzīve” atklās 
pastaigu “Izgaismotā Liepāja” ar 
gājienu cauri pilsētai un pēc tam būs 
apskatāma Celtnieku ielā. 

15. Gaismu un skaņas 
priekšnesums «Māja Liepāja» 
Atrašanās vieta: Muitas māja,  
Vecā ostmala 54

Objekta autors/realizētājs:  
Mārtiņš Feldmanis (Bang!)

Pastaigas “Izgaismotā Liepāja” laikā 
Muitas māja atdzīvosies un simboliski 
būs Māja Liepāja – tur dažādos 
dzīvokļos mitināsies dažādu sociālo 
slāņu un profesiju cilvēki. Katram 
dzīvoklim paredzēts tam raksturīgs 
izgaismojums, izēnojums un īpašs 
muzikālais pavadījums. Gaismotāja 
Mārtiņa Feldmaņa veidotā gaismas 
instalācija Muitas mājas logos 
atdzīvinās seno namu, izgaismojot 
ēkas logus un veidojot tajos 
instalācijas.

16. Interaktīva instalācija  
«Liepāja dejo»  
Atrašanās vieta: Stūrmaņu iela 1

Objekta autors/realizētājs:  
Oskars Timbars (GaCo)

Nāc un dejo savu ēnu deju! Instalācija 
“Liepāja dejo” aicina ikvienu kļūt 
par gaismas objekta dalībnieku un 
jautros disko ritmos projicēt savu ēnu 
gaismas pastaigas maršrutā. Viss, kas 
nepieciešams, ir labs garastāvoklis –  
Liepājas disko jūs gaida! Uz Royal 
House ēkas tiks projicēti dejotāju silueti, 
un šoreiz tie būs liepājnieki un pilsētas 
viesi, kas sacentīsies ēnu deju mākslā!

Sadarbības partneri:Organizē:

1. Gaismas objekts “Liepājas arfa”,  
koncertzāle “Lielais dzintars”, Radio iela 8

2. Gaismas instalācija “Liepājas skati”,  
izdevniecība “Kurzemes Vārds”, Pasta iela 3

3. Pilsētvides instalācija “Gaismas viļņi”, Jāņa iela 4

4. Gaismas instalācija “Kultūra izgaismo un skan”,  
Liepājas teātris, Teātra iela 4

5.  Gaismas uzvedums “Liepājai 395”, Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski  
luteriskā katedrāle, Lielā iela 9

6.  Video projekciju grafikas konkurss “Sveiciens Liepājai dzimšanas dienā”,  
Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6

7.  Gaismu spēle “Nāc iekšā, vai ārā!”, Kungu un Zivju ielas krustojums

8.  Objekts “Penrose Triangle”, Liepājas Centrālā zinātniskā 
bibliotēka, Zivju iela 7

9.  Instalācija “Krāsainā jaunība”,  
mākslinieciskās jaunrades centrs “Vaduguns”, Kungu iela 7

10. Gaismas objekts “Gaismas vārdi!”, Tirgoņu iela 18

11. Lāzeru izrāde “No tumsas uz gaismu”, K. Valdemāra iela 4

12. Kinētiskais objekts “Sirds”, skvērs pie Graudu ielas un  
Kūrmājas prospekta krustojuma

13. Video projekcija “Viens stāsts. Viena pilsēta”,  
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9

14. Gaismas parāde “Gaismas slepenā dzīve”, Celtnieku iela

15. Gaismu un skaņas priekšnesums “Māja Liepāja”,  
Muitas māja, Vecā ostmala 54

16. Interaktīva instalācija “Liepāja dejo”, Stūrmaņu iela 1

Pastaigas maršrutā apskati arī:
A  Pasta iela

B  Liepājas Universitāte, Lielā iela 14

C  Izgaismotais televīzijas tornis, Celtnieku iela 6 

D  “Spīķeris 53”, Vecā ostmala 53

E  Izgaismotie Jūras spēku kuģi
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Atklāšana 18. martā plkst. 19.00 
pie koncertzāles “Lielais dzintars” 
ar izrādi "Gaismas slepenā dzīve" 

18. līdz 21. marts
plkst. 19.00–23.00

Svinam Liepājas
395. dzimšanas 
dienu kopā

Gaismas pastaigas maršrutu iezīmēs Liepājas 
karoga krāsās iedegtas Liepājas laternas

Svētku dienās būs izgaismoti 
arī Liepājas tramvaji

Gaismas objekti pastaigas
“Izgaismotā Liepāja” laikā

1. Gaismas objekts «Liepājas arfa»  
Atrašanās vieta: koncertzāle  
«Lielais dzintars», Radio iela 8

Objekta autors/realizētājs:  
ARTISTIC

Kad Liepāja četrus vakarus 
iemirdzēsies neparastās gaismās, 
pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
sākuma un noslēguma punktu 
izgaismos gaismas arfas stari. 
Koncertzāle “Lielais dzintars” pirmo 
reizi spēlēs gaismu – ikviens pastaigas 
apmeklētājs varēs iedomāties sev 
tuvāko Liepājas melodiju skanam 
gaismas arfas staros.

2. Gaismas instalācija «Liepājas skati»  
Atrašanās vieta: izdevniecība  
«Kurzemes vārds», Pasta iela 3

Objekta autors/realizētājs:  
Izdevniecība “Kurzemes Vārds”

Ikdienā mēdzam vērot ainavas 
aiz loga, bet gaismas pastaigā 
“Izgaismotā Liepāja” viss būs citādi –  
līdzdarbojoties pastaigas norisē, 
izdevniecība “Kurzemes vārds” savos 
logos iedegs Liepājas skaistākās 
ainavas, visa Liepāja vienā vietā kā uz 
delnas.

3. Pilsētvides instalācija  
«Gaismas viļņi»  
Atrašanās vieta: Jāņa iela

Objekta autors/realizētājs:  
Artis Vilks

Jāņa ielas vēsturiskajā apbūvē 
Liepājas vējš ir iepūtis gaismas viļņus –  
tie parāda Jāņa ielas ēkas pavisam 
citādā gaismā. Lampiņu veidotie viļņi 
visas ielas garumā pārvērš pilsētvidi –  
tieši tā, kā tam svētkos jābūt, jo 
pilsēta taču svin savu dzimšanas 
dienu! Neaizmirstiet nofotografēties 
ar gaismas viļņiem, jo šāda Jāņa iela 
izskatīsies tikai četras dienas.

4. Gaismas instalācija «Kultūra 
izgaismo un skan» 
Atrašanās vieta: Liepājas teātris, 
Teātra iela 4

Objekta autors/realizētājs:  
Liepājas teātris

Liepājas teātris ir sena un 
intelektuālām tradīcijām bagāta 
kultūras vieta. Arī šoreiz Liepājas 
teātris būs sarūpējis baudu visām 
maņām – gan acīm, gan ausīm, 
gan dvēselei. Ieklausies un ieskaties 
uzmanīgi – vai dzirdi, kā skan, un redzi, 
kā izskatās Liepājas kultūra? 

5. Gaismas uzvedums «Liepājai 395» 
Atrašanās vieta: Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāle, Lielā iela 9

Objekta autors/realizētājs:  
Mārtiņš Feldmanis (Bang!)

Klasiskās mūzikas pavadīts, uz 
tikko atjaunotās Liepājas Svētās 

Trīsvienības katedrāles fasādes skaņas 
un gaismas tehnikas apkalpes firmas 
“Bang!” gaismas uzvedums stāstīs savu 
stāstu par Liepāju. Svētās Trīsvienības 
katedrāle ir kultūrvēsturiska celtne un 
luterāņu baznīca, tās iekšējā un ārējā 
arhitektūra veidota vēlīnā baroka 
stilā ar klasicisma iezīmēm, interjeru 
raksturo rokoko stilam raksturīgā 
greznība un piesātinātība. 

6. Video projekciju grafikas konkurss  
«Sveiciens Liepājai dzimšanas dienā» 
Atrašanās vieta: Liepājas Latviešu 
biedrības nams, Rožu laukums 5/6

Konkursa organizētājs:  
Untitled Originals

Video projekciju grafikas konkursā, kas 
notiks pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
laikā, aicināti piedalīties Latvijas video 
mākslinieki un grafiķi – zīmēt, filmēt, 
izmantot mapping tehniku.

Video projekcijas būs iedvesmojoši 
sveicieni vēju pilsētai tās 395. 
dzimšanas dienā. Darba tehnikas, 
krāsu, formāta izvēle ir mākslinieku 
ziņā, svarīgi, lai video darbā 50 
sekunžu laikā tiek izstāstīts sveiciens 
ar sākumu un nobeigumu.

Darbus vērtēs pastaigas apmeklētāji. 
Uzvarētājs saņems stipendiju 1000 eiro  
vērtībā un uzaicinājumu realizēt 
video projektu nākamajā gaismas 
pasākumā. 

7. Gaismu spēle «Nāc iekšā vai ārā!»  
Atrašanās vieta: Kungu un Zivju ielas 
krustojums

Objekta autors/realizētājs:  
Kalvis Kampenuss (3S)

Nāc iekšā vai paliec ārā – izvēlies 
pats, ko darīt! Pilsētvides objektā “Nāc 
iekšā vai ārā!” gaismu mākslinieks 
Kalvis Kampenuss aicina doties iekšā 
lielformāta pilsētvides instalācijā un 
piedalīties gaismu spēlē.

8. Objekts «Penrose Triangle» 
Atrašanās vieta: Liepājas Centrālā 
zinātniskā bibliotēka, Zivju iela 7

Objekta autors/realizētājs:  
Kristaps Štobis (December Design)

Izcilā zinātnieka Rodžera Penrouza 
atklātā optiskā ilūzija pierāda, ka 
zinātne  un māksla ir cieši saistītas un 
papildina viena otru. Teorijas autors 
to dēvē arī par “impossible object”, jo 
forma skatāma tikai no viena precīza 
punkta.

9. Instalācija «Krāsainā jaunība» 
Atrašanās vieta: mākslinieciskās 
jaunrades centrs «Vaduguns»,  
Kungu iela 7

Objekta autors/realizētājs:   
Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 

Šajā omulīgajā namiņā, kas ārēji šķiet 
mierīgs un kluss, iekšā notiek liela 

rosība. Jaušams satraukums un sirds 
trīsas. Kāpēc? Jo visi namiņa bērni 
un jaunieši gatavojas kam varenam – 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem. Vai redzi viņus jau 
dejojam?

10. Gaismas objekts «Gaismas vārdi!»  
Atrašanās vieta: Tirgoņu iela 18

Objekta autors/realizētājs:  
Kristaps Štobis (December Design) 

Visa pasaule būtu iegrimusi tumsā, ja 
nebūtu gaismas. Šoreiz  gaisma būs 
vārdi, kas netiks izteikti skaļi, bet gan 
atspīdēs visapkārt. Tikai skaties, kur 
liec soli, un savirknē teikumus, kas 
lasāmi uz bruģa, katru reizi citus.

11. Lāzeru izrāde  
«No tumsas uz gaismu» 
Atrašanās vieta: Liepājas Universitātes 
Dabas un inženierzinātņu fakultāte,  
Krišjāņa Valdemāra iela 4

Objekta autors/realizētājs:  
Jānis Pētersons (ARTISTIC)

Pirmo reizi Liepājā – brīvdabas 
lāzeru izrāde. Nāciet un skatieties, 
kā krāsainie lāzeri uz ēkas fasādes 
mūzikas pavadībā izspēlē neparastu 
gaismas stāstu! Lāzeru tehnoloģijas 
gaismu objektos tiek izmantotas 
pavisam nesen, un katrs jauns objekts 
ir piedzīvojums gan skatītājiem, gan tā 
autoriem, jo katru reizi iespējams radīt 
kādu līdz šim Latvijā neredzētu efektu.

12. Kinētiskais objekts «Sirds» 
Atrašanās vieta: skvērs pie Graudu 
ielas un Kūrmājas prospekta 
krustojuma

Objekta autori/realizētāji:  
Jānis Bukovskis, Jānis Drava un Reinis 
Smiltenis (Those Guys Lighting)

Mehāniskā robota sirds reflektē par 
mūsdienu sabiedrības evolūciju: 
arvien lielākos tempos un apjomos 
attīstoties digitālajai videi, tā ieņem 
lielu vietu cilvēka dzīvē un izmaina 
cilvēka domas par tik fundamentālām 
vērtībām un vajadzībām kā vēlme 
pēc mīlestības, sapratnes un drošības. 
Mēs dzīvojam laikā, kad tehnoloģijas 
satiekas aci pret aci ar cilvēka 
emocijām, sajūtām un pieredzi. 
Vai tehnoloģijas cilvēku degradē, 
maina vai pilnveido? Šī instalācija 
rosina domāt par sajūtu evolūciju, 
iespējamiem scenārijiem un mūsu 
kopīgo līdzatbildību ceļa izvēlē.

13. Video projekcija 
«Viens stāsts. Viena pilsēta» 
Atrašanās vieta: Liepājas Valsts  
1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9

Objekta autors/realizētājs:  
Kārlis Ozoliņš 

Liepājas dzimšanas dienā vēju pilsētas 
vēstures lappuses bildēs būs skatāmas 
uz nesen atjaunotās 1. ģimnāzijas  

fasādes. Skola, kas rādījusi ceļu 
daudziem liepājniekiem, nopūtīs 
putekļus no seno laiku liecībām, lai tās 
celtu gaismā uz ēkas fasādes. Liepājas 
stāsts – tas ir stāsts par notikumiem 
un cilvēkiem, jo tieši cilvēki ir veidojuši 
pilsētas vēsturi.

14. Gaismas parāde  
«Gaismas slepenā dzīve».  
Atrašanās vieta: Celtnieku iela

Objekta autors/realizētājs:  
Untitled Originals

Dienas gaismai satumstot, pilsēta 
atdzīvojas – tā atplaukst spožās 
mākslīgajās gaismās. Bet kas notiek ar 
pilsētas gaismu tad, kad visi aizgājuši 
gulēt un iestājas nakts? Ko gaismas 
ģimene dara nakts tumšajās stundās? 
Gaismas parādes “Gaismas slepenā 
dzīve” laikā pilsētas aizmigusī gaisma 
visā savā spožumā iznāk pilsētā, lai 
sarīkotu kārtīgu ballīti un atklātu 
savas slepenās dzīves stāstu. Gaismas 
parāde “Gaismas slepenā dzīve” atklās 
pastaigu “Izgaismotā Liepāja” ar 
gājienu cauri pilsētai un pēc tam būs 
apskatāma Celtnieku ielā. 

15. Gaismu un skaņas 
priekšnesums «Māja Liepāja» 
Atrašanās vieta: Muitas māja,  
Vecā ostmala 54

Objekta autors/realizētājs:  
Mārtiņš Feldmanis (Bang!)

Pastaigas “Izgaismotā Liepāja” laikā 
Muitas māja atdzīvosies un simboliski 
būs Māja Liepāja – tur dažādos 
dzīvokļos mitināsies dažādu sociālo 
slāņu un profesiju cilvēki. Katram 
dzīvoklim paredzēts tam raksturīgs 
izgaismojums, izēnojums un īpašs 
muzikālais pavadījums. Gaismotāja 
Mārtiņa Feldmaņa veidotā gaismas 
instalācija Muitas mājas logos 
atdzīvinās seno namu, izgaismojot 
ēkas logus un veidojot tajos 
instalācijas.

16. Interaktīva instalācija  
«Liepāja dejo»  
Atrašanās vieta: Stūrmaņu iela 1

Objekta autors/realizētājs:  
Oskars Timbars (GaCo)

Nāc un dejo savu ēnu deju! Instalācija 
“Liepāja dejo” aicina ikvienu kļūt 
par gaismas objekta dalībnieku un 
jautros disko ritmos projicēt savu ēnu 
gaismas pastaigas maršrutā. Viss, kas 
nepieciešams, ir labs garastāvoklis –  
Liepājas disko jūs gaida! Uz Royal 
House ēkas tiks projicēti dejotāju silueti, 
un šoreiz tie būs liepājnieki un pilsētas 
viesi, kas sacentīsies ēnu deju mākslā!

Sadarbības partneri:Organizē:

1. Gaismas objekts “Liepājas arfa”,  
koncertzāle “Lielais dzintars”, Radio iela 8

2. Gaismas instalācija “Liepājas skati”,  
izdevniecība “Kurzemes Vārds”, Pasta iela 3

3. Pilsētvides instalācija “Gaismas viļņi”, Jāņa iela 4

4. Gaismas instalācija “Kultūra izgaismo un skan”,  
Liepājas teātris, Teātra iela 4

5.  Gaismas uzvedums “Liepājai 395”, Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski  
luteriskā katedrāle, Lielā iela 9

6.  Video projekciju grafikas konkurss “Sveiciens Liepājai dzimšanas dienā”,  
Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6

7.  Gaismu spēle “Nāc iekšā, vai ārā!”, Kungu un Zivju ielas krustojums

8.  Objekts “Penrose Triangle”, Liepājas Centrālā zinātniskā 
bibliotēka, Zivju iela 7

9.  Instalācija “Krāsainā jaunība”,  
mākslinieciskās jaunrades centrs “Vaduguns”, Kungu iela 7

10. Gaismas objekts “Gaismas vārdi!”, Tirgoņu iela 18

11. Lāzeru izrāde “No tumsas uz gaismu”, K. Valdemāra iela 4

12. Kinētiskais objekts “Sirds”, skvērs pie Graudu ielas un  
Kūrmājas prospekta krustojuma

13. Video projekcija “Viens stāsts. Viena pilsēta”,  
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļa iela 9

14. Gaismas parāde “Gaismas slepenā dzīve”, Celtnieku iela

15. Gaismu un skaņas priekšnesums “Māja Liepāja”,  
Muitas māja, Vecā ostmala 54

16. Interaktīva instalācija “Liepāja dejo”, Stūrmaņu iela 1

Pastaigas maršrutā apskati arī:
A  Pasta iela

B  Liepājas Universitāte, Lielā iela 14

C  Izgaismotais televīzijas tornis, Celtnieku iela 6 

D  “Spīķeris 53”, Vecā ostmala 53

E  Izgaismotie Jūras spēku kuģi
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īpašie piedāvājumi 
pastaigas “Izgaismotā 
Liepāja” laikā

17. martā 
l  Pl. 18.00
Izrāde “smaragda pils@ta.Enter”
Liepājas teātris

18. martā 
l  Pl. 16.00
Pasākums “Liepājas vēstures 
liecinieki” 
Liepājas Centrālās zinātniskās bib
liotēkas Reģionālais mācību centrs 
l  Pl. 17.00 
apbalvošanas ceremonija 
“Goda un Gada liepājnieks 2019”
Koncertzāle “Lielais dzintars”
l  Pl. 19.00
Pastaigas “Izgaismotā Liepāja” 
atklāšana ar izrādi 
“Gaismas slepenā dzīve” 
Pie koncertzāles “Lielais dzintars”

l  Pl. 19.00
mūzikls “Purva bridējs ugunī”
Liepājas teātris

19.marts
l  Pl. 19.00
mūzikls “Purva bridējs ugunī”
Liepājas teātris

20. marts
l  Pl. 18.00 Izrāde 
“sarkangalvīte”
Liepājas Leļļu teātris
l  Pl. 19.00 
Hiphopa koncerts “republikas 
tūre 2020”, grupa “singapūras 
satīns”, ansis, Edavārdi un 
Prusax
Liepājas Latviešu biedrības 
nams

l  Pl. 19.00
Liepājas teātra izrāde 
“kur pazuda saimnieks”
Koncertzāle “Lielais dzintars”

21. marts
l  Pl. 12.00 
Izrāde “kur zirgi?”
Liepājas Leļļu teātris
l  Pl. 18.00 
koncerts “spāņu fl amenko. 
ģitāras un dejas”
Koncertzāle 
“Lielais dzintars”
l  Pl. 19.00 
Pūtēju orķestra 
“Liepāja” jubilejas koncerts 
“50… + 10…”
Liepājas Latviešu 
biedrības nams

22. marts
l  Pl. 11.00 
Ekskursija koncertzālē 
“Lielais dzintars”
l  Pl. 12.00
Izrāde “ucipuci meklē mājas”
Liepājas Leļļu teātris
l  Pl. 15.00 un 19.00 
koncertuzvedums 
“kaupēn, mans mīļais”
Koncertzāle “Lielais dzintars”

martā aPskatāmās 
IZstādEs 
l  Igora Bernāta personālizstāde 
“Piederība” galerijā “Romas dārzs”
l  mākslas izstāde “Nebeidzamā 
pagātne un nākotne” (atklāšana 
6. martā) koncertzālē “Lielais dzintars”

l  Literatūras izstāde “Liepājas teāt
ra aktierim Zigurdam Akmentiņam – 
90” Liepājas Centrālās zinātniskās 
bibliotēkas lasītavā
l  Literatūras izstāde
“Liepāja 20. gadsimta vējos” bērnu 
bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”
l  Literatūras izstāde “mūsu Lie
pājā…” bibliotēkā “Libris”

VECPILsĒtas aPskatE 
sVĒtku aPGaIsmoJumā 
GIda PaVadīBā
l  19. un 20. martā 
pl. 19.00 latviešu valodā
l  21. martā 
pl. 19.00 latviešu un angļu valodā
Tikšanās pie koncertzāles “Lielais 
dzintars”

Piedzīvo!
l  JuLIannas PaGaLms
F. Brīvzemnieka iela 7
Juliannas pagalma pavasara tirdziņš 
darba laiks:
21. marts 12.00−19.00

l  GaLErIJa “romas dārZs”
Zivju iela 3
19., 20. un 21. martā galerijas tel
pās notiks ekskursija “mākslinieku 
gleznās izgaismotā Liepāja”, īpašu 
uzmanību pievēršot autoriem un 
mākslas darbiem, kuros Liepāja 
un tās vide atainota visdažādāka
jos atspulgos. Ekskursijas vadīs 
latviešu valodā.
Ikvienam pastaigas “Izgaismotā 
Liepāja” galerijas viesim tiks dāvi
nāts beķerejas “Roma” sagatavots 
neliels pilsētas dzimšanas dienas 
pārsteigums. 
Ieejas maksa galerijā: pieaugu
šajiem − 2,50 eiro; studentiem, 
pensionāriem − 1 eiro; skolēniem 
– bez maksas
darba laiks:
18.−21. marts 12.00−22.00

l  karostas CIEtums 
Invalīdu iela 4
Ekskursijas Karostas cietumā 
gida pavadībā, cena 
pieaugušajiem 3,50 eiro, 
skolēniem 2 eiro 
darba laiks:
21. marts 12.00−16.00

l  ZInātnEs un IZGLītīBas 
InoVāCIJu CEntrs (ZIIC) 
Autoru iela 4/6
tehnoloģiju darbnīca ģimenei, 
dalības maksa ģimenei 
10,41 eiro. Iepriekšēja pieteik
šanās obligāta, zvanot pa tālruni 
25728867.
darba laiks:
19.−20. marts 18.30−20.30

l  PnEImatIskā ŠautuVE 
“LodītE”
Graudu iela 4316a
Pneimatiskā šautuve un airsoft
darba laiks:
18.−21. marts 13.00−22.00

PasākumI BĒrnIEm
l  novadpētniecības stunda 
“Pirms 100 gadiem Liepājā” 
2.−5. klašu skolēniem par 
Liepāju 20. gadsimta sākumā. 
Grupas lūdzam pieteikties pa 
tālruni 63422049 vai elektroniski 
vecliepajasrukis@liepaja.lv. 
Norises laiks: marts
Vieta: bērnu bibliotēka “Vecliepājas 
rūķis”

l  Pasākums “svinam Liepājas 
dzimšanas dienu bibliotēkā!”. 
Iepazīsti Liepājas ievērojamākās 
vietas, objektus, cilvēkus; radoša 
darbošanās. Pirmsskolas vecuma 
bērniem un 1. klases skolēniem. 
Grupas lūdzam pieteikties pa 
tālruni 63422049 vai elektroniski 
vecliepajasrukis@liepaja.lv.   
Norises laiks: marts
Vieta: bērnu bibliotēka “Vecliepājas 
rūķis”

l  Pasākums “Izspēlē Liepāju”. 
Interaktīvi izglītojošs pasākums 
sākumskolas skolēniem. Gru
pas lūdzam pieteikties pa tālruni 
63422214 vai elektroniski 
bibliotekavaraviksne@liepaja.lv.    
Norises laiks: 9.−18. marts
Vieta: bibliotēka “Varavīksne”

l  Pasākums “mana Liepāja”. 
Informatīvi izzinoša nodarbība 
pirmsskolas vecuma bērniem un 
sākumskolas skolēniem. Gru
pas lūdzam pieteikties pa tālruni 
63488014 vai elektroniski 
bibliotekalibris@liepaja.lv. 
Norises laiks: marts
Vieta: bibliotēka “Libris”

18. martā Liepājas sabiedriskais 
transports būs BEZ MAKSAS

apmeklē Liepājas dzimšanas dienas nedēļas pasākumus

nogaršo!
l  rEstorāns “roma”
Zivju iela 3
Omulīgā gaisotnē trīs dienas 
būs pieejama īpaša ēdienkarte 
“Iedegsim “Zero waste” Liepājā”, 
vēršot cilvēku uzmanību uz 
ēdienu daudzumu, ko mēs ikdienā 
izmetam atkritumos. Pamata 
ideja ir izmantot ēdienu gatavo
šanas procesā radušos atlikumus 
ikdienas ēdienkartē. Cena par 4 
kārtu ēdienkarti 25 eiro. Iespējams 
pasūtīt ēdienus arī atsevišķi.
darba laiks:
18.−21. marts, atvērts no 12.00

l  rEstorāns “PaLmas”
Palmu iela 5
īpašs pārsteigums enerģijas uzlā
dei “Vakara starts Palmās”, cena 
8,80 eiro
darba laiks:
18.−21. marts 11.00−22.00

l  rEstorāns 
“rEd sun BuFFEt”
Pasta iela 2
Jebkurš burgers ar 15% atlaidi
darba laiks:
18.−19. marts 11.00−22.00
20.−21. marts 11.00−00.00

l  rEstorāns un atPūtas 
CEntrs “LIBaVa” 
Vecā ostmala 29
īpašais komplekts “mini zemeņujo
gurta kūciņa un kafi ja”, cena 3 eiro
darba laiks:
18.−21. marts  11.00−23.00
(virtuve strādās līdz 22.30)

l  rEstorāns “oskars” 
Rīgas iela 7/9
īpaša 3 kārtu ēdienkarte, cena – 
18,50 eiro
darba laiks:
18.−21. marts 12.00−23.00

l  rEstorāns “BIG7”
Baznīcas iela 14/16
mafi ni ar vistu un sieru, cena 3,50 
eiro                                
Ar sēnēm pildīta vistas fi leja, bro
koļu biezenis ar sarkanvīna mērci 
un ceptu kukurūzu, cena 8 eiro
Liesmojošs saldējums ar augļiem, 
cena 4 eiro                             
īpašais kokteilis “Liepāja gaismā”, 
cena 4 eiro  
darba laiks:
20.−21. marts 22.00–06.00

l  rEstorāns “PIano”
Vecā ostmala 40
īpašais piedāvājums − Liepājas 
dzimšanas dienas deserts “Gais
mas ceļš 395”
darba laiks:
18.−21. marts 12.00−23.00

l  rEstorāns 
“strEEt BurGErs”
Brīvības iela 3/7
“Cūkgaļas pavēderes burgers” − 
trīs stundas sautētas, pēc pasūtīju
ma saņemšanas uz grila apceptas 
cūkgaļas burgers ar karamlizētiem 
sīpoliem, BBQ mērci un marinētiem 
gurķiem, 
cena 6,50 eiro
darba laiks:
18.−20. marts 12.00−21.00
21. marts 12.00−22.00

l  GrILBārs “Bruno”
Rīgas iela 7/9
īpaša 3 kārtu ēdienkarte, cena 16 
eiro
darba laiks:
18.−19. marts 17.00−23.00 
20. marts 17.00−01.00 
21. marts 14.00−01.00

l  BEķErEJa “roma”
Zivju iela 3
īpašais piedāvājums − Liepājas 
dzimšanas 
dienas kūka “395”
darba laiks:
18.−20. marts 8.00−22.00
21. marts 10.00−22.00

l  kaFEJnīCa “darBnīCa”
Lielā iela 8
īpašais piedāvājums − sarkanā 
velveta siera kūka ar zaļu spoguļ
glazūru, cena 3,50 eiro
darba laiks:
18.−19. marts 9.00−23.00
20. marts 9.00−02.00
21. marts  10.00−02.00

l  kaFEJnīCa “VĒJŠ CaFE”
Graudu iela 451
Komplekts līdzņemšanai − pildīta 
plānā pankūka jeb krepe pēc izvē
les, kafi ja vai tēja, cena 3,50 eiro
darba laiks:
18.−21. marts 10.00−21.00

l  kaFEJnīCa “krIsdoLE”
Siena iela 5
Pūpolu deserts Liepājas krāsās, 
cena 2,90 eiro
darba laiks:
18.−21. marts 9.00−18.00

l  PLudmaLEs Bārs/
kaFEJnīCa “7. LīnIJa”
Pludmale
mafi ni ar vistu un sieru, cena 3,50 
eiro                                
mocarellas siers ar tomātiem,
cena 3,50 eiro
Heka fi leja ar risoto un ceptiem 
dārzeņiem, cena 7 eiro      
Ar sēnēm pildīta vistas fi leja, 
brokoļu biezenis ar sarkanvīna 
mērci un ceptu kukurūzu, 
cena 8 eiro                                         
Cepts saldējums olbaltumā, cena 
4 eiro                                       
īpašais kokteilis “Liepāja gaismā”, 
cena 4 eiro  
darba laiks:
18.−19. marts 11.00−21.00 
20.−21. marts 11.00−24.00 
(dzīvā mūzika)

l  rEstorāns 
“PastnIEka māJa”
F. Brīvzemnieka iela 53
Kuponi bezmaksas dzērienam vi
siem ekskursijas “Iepazīsti Liepāju” 
dalībniekiem!
21. martā no plkst. 19.00 restorāna 
apmeklētājiem būs iespēja baudīt 
dzīvās mūzikas vakaru.
darba laiks: 
18.−21. marts 11.00−23.00

l  STREET FOOD Bārs 
“GrĒĒks”
Kuģinieku iela 5
(ieeja no F. Brīvzemnieka ielas)
“Grēēks” uzsauc trešo kokteili jeb 
piedāvājums 2+1 “Pacel glāzi par 
skaisto Liepāju kopā ar drau
giem!” Cenas no 8 eiro par diviem 
kokteiļiem
darba laiks:
18. marts 12.00−22.00 
19. marts  12.00−23.00 
20.–21. marts 12.00−03.00

l  kaFEJnīCa “JuLIEt”
Lielā iela 4
Visiem dzērieniem 20% atlaide
darba laiks:
18.−20. marts   
9.00−23.00 
21. marts  10.00−23.00

l  amataLus darītaVa 
“Puta”
Vecā ostmala 53
Jaunā Liepājas amatalus darītava 
piedāvā iespēju nogaršot, iegādā
ties alu un zivju uzkodas.
darba laiks:
18.–21. marts 19.00–23.00
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BErLIoZa oPEra  
“Fausta PaZudInāŠana”

Godājot Liepājas senās ope-
ras tradīcijas, kā arī bagātīgo 
orķestra vēsturi, “Lielā dzintara” 
jubilejas festivālu 31. oktobrī at-
klāsim ar izcilā franču komponista 
Hektora Berlioza operas “Fausta 
pazudināšana” iestudējumu. Pir-
mo reizi koncertzāles vēsturē pie 
diriģenta pults stāsies iemīļotais 
latviešu diriģents un koncertzā-
les idejas autors, maestro Imants 
Resnis. maestro vadībā operu at-
skaņos Liepājas Simfoniskais or-
ķestris, Valsts akadēmiskais koris 
“Latvija”, Liepājas kori “INTIS” un 
“Laiks”, kā arī izmeklēti pasaules 

klases solisti – Egils Siliņš, Jo-
zeps Kans (Koreja), Anna Brulja 
(Spānija) un Romāns Poļisadovs. 
Iestudējumu uz skatuves atdzīvi-
nās talantīgā austriešu režisore 
Huana Inesa Kano Restrepo. 
Skatuvisko ietērpu veidos pie-
redzes bagātā multimāksliniece 
Anna Heinrihsone.

muZIkāLs stāsts  
ģImEnĒm “mūž(uŠ)īGaIs 
LIdoJums”

Kas gan būtu “Lielā dzintara” 

jubilejas festivāls bez Liepājas 
talantīgajiem, muzikālajiem jau-
niešiem! Svētkus 7. novembrī 
turpināsim ar muzikālu stāstu ģi-
menēm – stāstu par Liepāju, tās 
bagātīgajām vērtībām, skaisto 
pilsētvidi un laimi dzīvot šajā vēju 
pilsētā. Komponists Jēkabs Nī-
manis, režisors Reinis Suhanovs 
un dramaturģe Rasa Bugavičute
Pēce radījuši jaundarbu “mūž(uš)
īgais lidojums”, ko uz koncertzāles 
lielās skatuves atskaņos un izspē-
lēs paši jaunie liepājnieki – Liepā-
jas mūzikas, mākslas un dizaina 

“Lielais dzintars” svinēs piekto 
dzimšanas dienu ar jubilejas festivālu

Biļetes uz festivāla koncertiem pieejamas no 17. marta koncert-
zāles “Lielais dzintars” informācijas centrā, “Biļešu paradīzes” kasēs 
un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Pastaigas “Izgaismotā 
Liepāja” laikā no 18. līdz 21. martam jubilejas festivāla biļetes 
koncertzāles kasē varēs iegādāties līdz pat pulksten 23. Pirmo 
biļešu pircējus šajā laikā sagaida dažādi patīkami pārsteigumi 
un atlaides. 

Festivālu atbalsta Liepājas pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, SIA “UPTK”, fonds “Uniting History”, Vācijas Federatīvās Re-
publikas vēstniecība Rīgā un SIA “Tiamo grupa”. Plašāka informā-
cija www.lielaisdzintars.lv.

vidusskolas, kā arī Liepājas pilsē-
tas 2. mūzikas skolas audzēkņi.

“trIo PaLLadIo”.  
JuBILEJas konCErts

Lai festivālā izceltu mūsu 
kamerzāles burvību, 22. novem-
brī pirmo reizi Liepājā uzstāsies 
Latvijas kamermūzikas jomas 
spožais līderis kameransamblis 
“Trio Palladio”, atskaņojot unikā-
lu, īpaši “Lielā dzintara” jubilejai 
veidotu koncertprogrammu. “Trio 
Palladio” veido trīs izcili pašmāju 
solisti, kas iekarojuši pasaules 
skatuves, – vijolniece Eva Bin-
dere, pianists Reinis Zariņš un 
čelliste Kristīne Blaumane. Ju-
bilejas programma klausītājus 
iepriecinās kā ar klasiku un ne-
mainīgām vērtībām, tā ar pavi-
sam svaigu jaundarbu. Dzirdēsim 

mendelszona klaviertrio, Santas 
Ratnieces skaņdarba pasaules 
pirmatskaņojumu, Pētera Vaska 
skaņdarbu “Vientuļais eņģelis”, 
kā arī Rebekas Klārkas klavier-
trio.

FrEIBurGas  
Baroka orķEstrIs. 
BaHs un VāCu Baroks

Noslēdzot Liepājas koncert-
zāles jubilejas festivālu un iezī-
mējot plašo koncertzāles vērienu, 
28. novembrī pirmoreiz “Lielajā 
dzintarā” uzstāsies pasaulslave-
nais Freiburgas Baroka orķestris. 
mūziķi klausītājus priecēs ar vācu 
ģēnija Johana Sebastiana Baha 
slaveno Brandenburgas koncertu 
Sol mažorā, kā arī ar citām vācu 
baroka komponistu muzikālajām 
pērlēm. z

Šogad Liepājas koncertzāle 
svin savu piekto jubileju, kuru 
oktobrī un novembrī krāšņi 
atzīmēsim ar “Lielā dzintara” 
jubilejas festivālu. Festivā-
la četros koncertos atklāsim, 
kāds ir Liepājas koncertzāles 
mākslinieciskais raksturs, cik 
bagātīga mūsu radošā iztēle, 
cik neierobežota ir fantāzija un 
augsts muzikālais lidojums. 

24. aprīlī pulksten 19 Lie-
pājas koncertzālē “Lielais 
dzintars” Liepājas simfonis-
kais orķestris pēc ilgāku gadu 
pārtraukuma tiksies ar liepāj-
nieku iemīļoto izcilo solistu, 
daudzu starptautisku pianis-
tu konkursu laureātu antonu 
Ļahovski, kopīgi atskaņojot 
sergeja Prokofjeva trešo kla-
vierkoncertu. 

Klausītāji un kritiķi augstu 
vērtē gan šī Lielbritānijā rezidē-
jošā krievu mūziķa virtuozitāti, 
gan dziļo izpratni, gan rado-
šumu, kas komponistu darbus 

Antons Ļahovskis atgriežas Liepājā ar Prokofjeva klavierkoncertu
atklāj pārsteidzošās, neparasti 
dzīvās un uzrunājošās krāsās. 

Erudītā maestro Normunda 
Šnē vadītajā koncertprogram-
mā dzirkstīs ne vien Prokofjeva 
mūzikas vitalitāte un dzīves-
prieks, bet arī Jozefa Haidna 
klasiskā skaidrība un dzidrums 
un Pētera Plakida poētisms un 
lirisms. No Plakida koncertā 
skanēs viņa “Dziedājums”, sa-
vukārt no Haidna – Londonas 
simfonija.   

Atgādinām, ka ar pieciem 
koncertiem līdz 14. martam 
Liepājas koncertzālē “Lielais 

dzintars” norisinās Liepājas 
Simfoniskā orķestra rīkotais, nu 
jau 28. Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls, kurā pieda-
lās izcilības no Brazīlijas, Čīles, 
Portugāles, Francijas, Čehijas, 
Lietuvas un Latvijas.

Tāpat 8. martā Liepājas Sim-
foniskais orķestris prezentēja 
savu jaunāko veikumu ierakstu 
lauciņā – mūzikas ierakstu kom-
pānijas “Skani” paspārnē tapu-
šo albumu “The Glittering Wind” 
jeb “Vēja mirdzums” ar mūziku, 
ko radījušas piecas latviešu 
komponistes. z

“trio Palladio”. Jubilejas koncerts.

Freiburgas  
Baroka orķestris. 

muzikāls 
stāsts  
ģimenēm 
“mūž(uš)īgais 
lidojums”.
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Pēc četrām nedēļām 11. ap-
rīlī pilsētā gaidāmi aizraujo-
ši un sportiski svētki, kuros 
vērts iesaistīties ikkatram lie-
pājniekam. desmito jubileju 
šogad svin ne vien valstī lie-
lākais pilsētu skriešanas se-
riāls “skrien Latvija”, bet arī 
tā pirmais posms – Liepājas 
pusmaratons. Šī būs aktīva 
sestdiena, kurā vislabākajā 
kompānijā piedzīvot starta 
svaigumu, finiša gandarījumu, 
kā arī baudīt svētku noskaņu 
pārsteigumiem pilnā kultūras 
programmā.

ĻauJIEs sPĒCīGām  
tradīCIJām un IZaICIno-
ŠIEm JaunumIEm! 

Tāpat kā iepriekš, arī 
2020. gadā aktīva dzīvesveida 
cienītāju izvēlei tiek piedāvātas 
“Skrien Latvija” klasiskās distan-
ces – pusmaratons, 10 kilomet-
ru skrējiens, kā arī 5 kilometru 
maršruts, kuru varēs veikt gan 
skrienot, gan nūjojot. Savukārt 
pasākuma jaunākie apmeklētāji 
aicināti baudīt kustību prieku bēr-
nu skrējienos.

Iecienītā skriešanas seriāla 
“Skrien Latvija” pirmais posms 
Liepājā ik gadu dalībniekus pār-
steidz ar jaunumiem, un tādi plā-
noti arī šoreiz. Vienu no grandio-
zākajām izmaiņām organizatori 
gatavi atklāt jau tagad: “dalīb-
niekus sagaida vēl nebijušas 
un nepieredzētas skrējiena 
trases. Būs ekskluzīva iespē-
ja skrējiena laikā pabūt vietā, 
kura ikdienā ir slēgtā zona; 
kāda no distancēm skars arī 
Liepājas molu.” Tādējādi ikvie-

FIa Eiropas rallija čempio-
nāta posms “rally Liepāja” Ei-
ropas kontinenta ātrākās rallija 
ekipāžas jau otro reizi uzņems 
pašā pavasara izskaņā – no 29. 
līdz 31. maijam. “rally Liepāja”, 
kas februāra izskaņā pasāku-
mā “Liepājas sporta laureāts 
2019” saņēma balvu nomināci-
jā “Gada sporta notikums”, arī 
šogad noritēs ģeogrāfiski plašā 
teritorijā no talsiem līdz Liepā-
jai. turklāt sportistiem un ap-
meklētājiem paredzēts arī kāds 
zīmīgs jaunums – sacensību 
programmā atgriežas pilsētas 
ātrumposms.

Šī būs jau astotā reize, kad FIA 
Eiropas rallija čempionāta (ERČ) 
kalendārā iekļauts arī Latvijas un 
“Rally Liepāja” vārds – 2020. gada 
sezonā kopā ar tādām valstīm kā 
Portugāle, Spānija, Polija, Itālija, 
Čehija, Kipra un Ungārija. FIA ERČ 
jaunā sezona sāksies jau pavisam 
drīz – čempionāta pirmais posms 
no 26. līdz 28. martam notiks Por-
tugāles Azoru salās. Tam sekos 
posms Spānijas Kanāriju salās 
(7.–9. maijs), pēc kura FIA ERČ 
dalībnieki jau posīsies uz Latviju, 
lai startētu Kurzemes reģiona “zel-
ta fonda” ātrumposmos. FIA ERČ 
dalībnieki nebūs vienīgie, kuri star-
tēs “Rally Liepāja” – tiem pievieno-
sies gan ERC Junior čempionātā 
startējošo talantīgo jauniešu vadī-
tās ekipāžas, gan autosportisti ar 
kolorītajām aizmugures piedziņas 
Abarth Rally Cup automašīnām, 
gan arī FIA ERT Baltijas rallija kau-
sa izcīņas dalībnieki.

Ņemot vērā Latvijas ziemas 
mēnešiem neraksturīgi siltos laika 
apstākļus, kas izraisīja gada sāku-
mā paredzēto Latvijas rallija čem-
pionāta posmu atcelšanu, “Rally 
Liepāja” šogad kļuvis par vienīgo 
Latvijā sarīkoto ralliju – vienā ne-
dēļas nogalē uzņemot vairākas 
nacionālā mēroga sacensības. 
“Rally Liepāja” laikā notiks divi 
Latvijas rallija čempionāta posmi, 
ātrumposmos dosies Latvijas ral-
lijsprinta kausa dalībnieki un His-
toric klases ekipāžas, kas startēs 
ar rallijam pielāgotiem vēsturis-
kiem, līdz 1997. gadam ražotiem 

atklāj savu pilsētu no jauna 
Liepājas pusmaratonā!

nam būs iespēja iepazīt pilsētu 
no jauna, sajust tās īpašo atmos-
fēru un baudīt kilometrus Kurze-
mes hercogistes vējā tā, it kā tas 
būtu pirmoreiz. 

PIEdZīVo VIsLaBāko 
BrīVdIEnu aPrīLī!

Ir tradīcijas, kuras vērts turpi-
nāt, tāpēc arī šogad pasākuma 
centrs, starta un finiša zona ne-
mainīgi atradīsies pilsētas spo-
žākajā vietā – pie koncertzāles 
“Lielais dzintars”. Diena pirms 
pavasara svētkiem, Lieldienām, 
Liepājā solās būt aizraujoša un 
emocijām bagāta. Visas dienas 
garumā interesanti laiku pavadīt 
varēs kā lielie, tā mazie liepājnie-
ki un pilsētas viesi, jo ir paredzēta 
vērienīga kultūras programma un 
īpaši svētku pārsteigumi. Pasā-
kuma rīkotāji uzsver, ka “seriāla 
“Skrien Latvija” pasākumi  jau 
sen vairs nav tikai skriešanas 
sacensības – tie ir ilgi atmiņā pa-
liekošu emociju svētki visai ģime-
nei, kuros baudīt spraigas cīņas 
trasē, labi pavadīt laiku ārpus tās 
un iegūt jaunus draugus”. 

notraus ZIEmas  
stInGumu – PIEVIEnoJIEs 
trEnIŅIEm!

Trīs sestdienās no 14. līdz 
28. martam Tirdzniecības kanāla 
promenādē pie dzintara pulkste-
ņa, gatavojoties skriešanas seri-
āla “Skrien Latvija” 10. sezonas 
atklāšanas sacensībām Liepājā, 
norisināsies bezmaksas koptre-
niņi svaigā gaisā – vietā, kur jau 
11. aprīlī skries vairāki tūkstoši 
dalībnieku.

Treniņu vērtības palielināša-
nai Liepājas pusmaratona orga-
nizatori piesaistījuši cīņu un fit-
nesa kluba “Ballistic boxing club” 
pārstāvjus, zinošus trenerus, kā 
arī atbalstītājus ar balvām dalīb-
niekiem. Skriešanas entuziasti 
un ikviens aktīva dzīvesveida at-
balstītājs tiek aicināts reģistrēties 
koptreniņiem no pulksten 11.45, 
starts būs pulksten 12.

PIEsakIEs Jau taGad!

Labāka brīža par šo nebūs, 
tāpēc ieplāno aprīļa labāko brīv-
dienu jau tagad – dodies aizpildīt 
reģistrācijas anketu uz sporta 
preču veikaliem “Sportland” Lie-
pājā (Lielajā ielā 13 vai Klaipēdas 
ielā 62) un saņem 25% atlaidi da-
lībai jebkurā no Liepājas pusma-
ratona distancēm.

Pieteikties pasākumam ie-
spējams arī pasākuma oficiālajā 
interneta vietnē www.skrienlatvi-
ja.lv un “Sportland” veikalos visā 
Latvijā.

ar LIEPāJu  
VIss tIkaI sākas!

Pēc enerģiska sezonas pirmā 
posma Liepājā skriešanas seriālā 
“Skrien Latvija” būs vēl septiņas 
aktīvas, sportiskas un pozitīvām 
emocijām piepildītas nedēļu no-
gales septiņās skriešanas tradīci-
jām bagātās pilsētās: 

25.  aprīlī – Daugavpilī, 
30. maijā – Rēzeknē,
21. jūnijā – Ventspilī,
25. jūlijā – Jelgavā,
8. augustā – Kuldīgā,
20. septembrī – Valmierā,
17. oktobrī – Siguldā. z

“Rally Liepāja” – šogad 
vienīgais rallijs Latvijā

auto. Teju par neatņemamu “Rally 
Liepāja” daļu kļuvušas vēsturis-
ko auto regularitātes sacensības 
“Youngtimer Rally Liepāja”, kas 
arī šogad būs garākais un ilgākais 
pārbaudījums regularitātes sa-
censību sezonas gaitā, kam tāpat 
pievienosies arī ātruma festivāla 
“Kurzeme” sacensību dalībnieki.

Lai gan “Rally Liepāja” dalīb-
nieku pieteikšanās vēl nav uz-
sākta, jau šobrīd zināms, ka sa-
censību ātrumposmos redzēsim 
vairākas prasmīgas ekipāžas, 
kuras startēs ar jaudīgām pilnpie-
dziņas R5 klases automašīnām. 
Negaidītu atgriešanos FIA Eiropas 
rallija čempionātā šogad pieredzēs 
FIA pasaules rallija čempionāta 
(WRC) dalībnieks Kreigs Brīns 
(Hyundai i20 R5), kurš izcīnīja uz-
varu 2015. gada “Rally Liepāja”. 
Tāpat startēs divkārtējais Norvē-
ģijas čempions rallijā Eivinds Bri-
nildsens (Škoda Fabia R5 evo) un 
2017. gada Eiropas vicečempions 
rallijā Bruno magalaešs (Hyundai 
i20 R5).

Sacensībās, protams, redzē-
sim arī pašmāju autosportistus. 
Startu rallijā apstiprinājis liepāj-
nieks mārtiņš Sesks, kurš šogad 
atkal apvienojis spēkus ar vēl 
vienu liepājnieku Renāru Franci. 
Seska vadītā ekipāža, startējot ar 
priekšpiedziņas auto Ford Fiesta 
R2, februārī ar spožu rezultātu ie-
sāka otro sezonu FIA pasaules ral-
lija čempionātā junioriem (Junior 
WRC), pirmā posma finišā kāpjot 
uz goda pjedestāla otrā pakāpie-
na. Tāpat ātrumposmos dosies 
arī rallija karjeru nule uzsākušais 
rallijkrosa pilots Reinis Nitišs (Ford 
Fiesta R2).

Atgādināsim, ka “Biļešu servi-
sa” tirdzniecības vietās jau ir pie-
ejamas “Rally Liepāja” ieejas biļe-
tes – tikai līdz 20. martam ieejas 
biļeti uz visiem ātrumposmiem ie-
spējams iegādāties par puscenu!

Visi jaunumi un informācija par 
“Rally Liepāja” atrodami interneta 
mājaslapā www.lvrally.com, kā arī 
sociālajos tīklos Twitter @LVRally, 
Facebook /LVRally, draugiem.lv /
lvrally, YouTube /RallyLiepāja un 
Instagram /lvrally. z

“AZORES RALLY” PORTUGāLE 26.–28. marts (ERC Junior)
“RALLY ISLAS CANARIAS” SPāNIJA 7.–9. maijs (ERC Junior) 

(Abarth)
“raLLY LIEPāJa” LatVIJa 29.–31. maijs (ErC Junior) 

(abarth)
77. “RALLY POLAND” POLIJA 26.–28. jūnijs (ERC Junior) 

(Abarth)
“RALLY DI ROmA CAPITALE” ITāLIJA 24.–26. jūlijs (ERC Junior) 

(Abarth)
“BARUm CZECH  
RALLY ZLIN”

ČEHIJA 28.–30. augusts (ERC Junior) 
(Abarth)

“CYPRUS RALLY” KIPRA 9.–11. oktobris ()
“RALLY HUNGARY” UNGāRIJA 6.–8. novembris (Abarth)

FIa EIroPas raLLIJa čEmPIonāta  
2020. Gada sEZonas kaLEndārs
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Liepājniek, cross country 
sezonas atklāšana tuvojas! 

Biedrības nams aicina Lieldienās apmeklēt  
sīkdzīvnieku izstādi un piedalīties zīmējumu konkursā 

Kultūras projektu konkursam 
saņemti 65 pieteikumi

Iedzīvotāji aicināti uz bezmaksas 
lekciju par psiholoģiskā atbalsta 
sniegšanu un pieņemšanu 

Lai veicinātu izpratni par onkoloģiskajām slimībām un psiholoģiskā 
atbalsta veidiem, Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar onkoloģis-
ko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” Liepājas filiāli 27. martā 
pulksten 15 Liepājas Latviešu biedrības nama kamerzālē organizē 
lekciju par tēmu “savstarpējais un profesionālais atbalsts”, ko va-
dīs psiholoģe Diāna Oļukalne. 

Lekcija būs par savstarpējo emocionālo atbalstu sadzīvē; kā ne-
noslēgties, ja pats vai tuvinieks saskāries ar grūtībām; par emocionālā 
atbalsta nozīmi slimības gadījumā; par to, kā atbalstu ne tikai sniegt, 
bet arī pieņemt. 

Uz lekciju aicināts ikviens iedzīvotājs, un tā ir bez maksas. Papil-
du informācija un pieteikšanās, zvanot pa tālruni 28343138 vai rakstot  
liepaja@dzivibaskoks.lv. 

Lekcija notiek un tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda projektā “Lie-
pāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”. z

28. martā Liepājā, komplek-
sā “motoparks Lauma”, notiks 
Baltijas kausa izcīņas pirmais 
posms un Latvijas kausa izcīņas 
pirmais posms cross country. 

marts enduro sportistiem, līdz-
jutējiem, atbalstītājiem ir īpašs, jo 
pēc garajiem ziemas mēnešiem 
sākas jauna sezona ar jauniem 
startiem, cīņu trasē, rezultātiem 
un sasniegumiem. Arī šogad, jau 
trešo gadu pēc kārtas, enduro 
sezona tiks atklāta Liepājā, moto-
parkā “Lauma”, ar Baltijas kausa 
pirmo posmu cross country. Tās 
ir izturības sacensības enduro 
motocikliem ar dažādiem enduro 
elementiem.

Liepājnieks, Latvijas moto-
sporta federācijas (LamSF) en-
duro komisijas vadītājs Kaspars 
Ērkulis stāsta: “Šīs būs pirmās 
motosporta sacensības Baltijā 
jaunajā sezonā. Tas nozīmē, ka 

sacensībās sagaidām vislielā-
ko dalībnieku skaitu. man ir liels 
prieks, ka, pateicoties sadarbībai 
ar Liepājas pilsētu, varēsim šo 
pasākumu iedzīvotājiem nodroši-
nāt bez maksas. Tas nozīmē, ka 
vienīgais, kas nepieciešams, lai 
apmeklētu šo pasākumu, ir vēlme 
un labs noskaņojums, jo par pārē-
jo būs parūpējušies organizatori. 
Šajās sacensības startēs ne tikai 
Baltijas ātrākie enduro sportisti, 
bet arī ātrākie Baltijas motokrosa 
braucēji. Varēsim salīdzināt, kuri 
trasē ir ātrāki – enduro vai moto-
krosa sportisti, jo trase visiem būs 
vienāda. 

Šogad trasē salīdzinājumā ar 
2019. gadu lielas izmaiņas netiks 
veiktas. “Protams, tā būs nedaudz 
izmainīta, būs citādāka trases kon-
figurācija, būs kāds jauns šķērslis, 
elements. Ir izveidoti jauni tramplī-
ni, kas ir viens no skatāmākajiem 

sacensību elementiem šajā sporta 
veidā,” stāsta Kaspars Ērkulis. Šo-
gad organizatori ir vairāk padomā-
juši par skatītājiem, īpaši bērniem. 
“Sacensību laikā jaunākajiem ska-
tītājiem būs iespēja ne tikai vērot 
notikumus trasē, bet arī izklaidē-
ties piepūšamajās atrakcijās, kas 
būs pieejamas bez maksas, ja 
vien laikapstākļi tam būs labvēlī-
gi. Tas šo pasākumu padarīs vēl 
ģimeniskāku, un kopā pavadītais 
laiks būs vēl kvalitatīvāks. Kāds cī-
tīgi sekos spraigajām motosporta 
cīņām trasē, kādam tās būs atrak-
cijas, vēl kādam šī gada pirmais 
šašliks svaigā gaisā.”

Sacensību organizatori uz sa-
censībām aicina ikvienu enduro 
sportistu, kā arī motokrosa brau-
cējus un citus motosporta piekritē-
jus, kā arī, protams, skatītājus un 
atbalstītājus, lai kopā atklātu 2020. 
gada enduro sezonu!

motoparks “Lauma” atrodas 
Pulvera ielā 9 Liepājā. Skatītājiem 
sacensības un bērniem piepūša-
mās atrakcijas būs bez maksas.

Atcerieties, ka motosports ir 
paaugstinātas bīstamības sporta 
veids, tāpēc aicinām būt uzmanī-
giem, ievērot norobežojošās len-
tes un tiesnešu norādījumus, kā 
arī īpaši pieskatīt savas jaunākās 
atvases un suņus. Esam par dro-
šu motosportu!

Sekojiet līdzi arī facebook.
com/endurosports/ – Enduro 
Sports Latvija, kā arī lamsf.lv. z

noslēgusies projektu pie-
teikumu iesniegšana Liepājas 
kultūras pārvaldes organizētajā 
kultūras projektu konkursā. Ko-
pumā saņemti 65 projektu pietei-
kumi, no tiem visvairāk pieteikumu 
saņemts mūzikas un dejas noza-
rē. Tāpat pārstāvētas arī literatū-
ras, kultūras mantojuma, vizuālās 
mākslas, filmu, teātra un tradicio-
nālās mākslas nozares. Kopējā 
summa, kas tiek prasīta projektu 
realizācijai, ir vairāk nekā 250 000 
eiro, kas aptuveni četras reizes 
pārsniedz pieejamo finansējumu 
– 60 000 eiro. Pieteikumus vērtēs 
projektu vērtēšanas komisija. Re-

zultāti būs zināmi marta beigās. 
2020. gada projektu konkursa 

prioritātes ir kultūras aktivitātes un 
procesi, kas piedāvā jaunu un ino-
vatīvu kultūras ideju realizēšanu, 
nodrošina vietēja un starptautiska 
mēroga izglītojošu pasākumu nori-
si, ir vērsti uz Liepājas kultūras vēr-
tību (mantojums, mūzika, māksla, 
kino, teātris, dizains un arhitektūra) 
apzināšanu, dokumentēšanu vai 
popularizēšanu, nodrošina pētīju-
mus par mūsu pilsētas kultūras un 
mākslas telpu, kā arī sekmē rado-
šo industriju attīstību un nodrošina 
starptautiskas kultūras un mākslas 
rezidences Liepājā. z

Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas veidotā 
un uzturētā interneta vietnē www.tirizobi.lv atradīsiet noderīgu informāci-
ju, kā ar bērniem runāt par zobu veselību, un praktiskus padomus mutes 
dobuma kopšanā. Vietne piedāvā virtuālo ceļojumu zobārsta kabinetā, 
kas noderēs, ja bērnam jāgatavojas pirmo reizi apmeklēt zobu higiēnis-
tu vai zobārstu. Turpat atradīsiet arī multfilmas, krāsojamās uzdevumu 
grāmatas, spēles un zobu tīrīšanas kalendāru. Padarīsim zobu tīrīšanu 
pašsaprotamu, regulāru un jautru! 

11. aprīlī no plkst. 11 līdz 
15 liepājnieki un pilsētas viesi 
tiek aicināti uz Liepājas Latvie-
šu biedrības namu, kur notiks 
Lieldienu pasākums visai ģi-
menei “Lieldienu lustes”. Šajā 
laikā ikviens varēs aplūkot ne tikai 
daudzveidīgo trušu un eksotisko 
sīkdzīvnieku izstādi, piedalīties 
radošajās darbnīcās, izmēģināt 
veiklību olu ripināšanā kopā ar 
Lieldienu cāli un izmantot fotostū-
rīti “Truša smaids”, bet arī pirmo 
reizi balsot par savu favorītu bērnu 
zīmējumu konkursā “Zaķa sapnis” 
un Rožu laukumā darināt putnu 
būrīšus.  

Ik gadu Liepājas Latviešu 
biedrības nams aicina mazus un 
lielus liepājniekus un pilsētas vie-
sus piedalīties daudzveidīgās Liel-
dienu aktivitātēs. Arī šogad pašus 
mazākos apmeklētājus no plkst. 
11 līdz 15 priecēs trušu un eksotis-
ko sīkdzīvnieku izstāde, kas notiek 
sadarbībā ar dekoratīvo dzīvnieku 
audzētavu “Putnu impērija”. Tās 
īpašniece Jeļena Kustova būs sa-
rūpējusi trušus, gaiļus un vistas, 
kanārijputniņus, papagaiļus, mazo 

planētājkuskusu (cukura oposu-
mu), afrikāņu ežus, žurciņas, jūras 
cūciņas, kāmīšus, amadīnas, var-
des un zirnekļus.

Līdzās dzīvnieku izstādei, kā 
ierasts, darbosies radošā darbnī-
ca bērniem “Raibo olu vācelīte!”. 
To vadīs mākslas pasāžas “RADI” 
aktīvie pārstāvji. Šeit bērniem būs 
iespēja trenēt zaļos pirkstiņus, 
iestādot puķu zirnīšus, kā arī viņi 
varēs izpaust savu radošumu 
Lieldienu olu dekorēšanā un rai-
bu groziņu veidošanā. Iemūžināt 
piedzīvoto un pašu darināto pa-
sākuma dalībnieki varēs fotostūrītī 
“Truša smaids”. Tā būs vienreizēja 
iespēja – nofotografēties kopā ar 
Lieldienu vēstnešiem trušiem. Lai 
kopā ar Lieldienu cāli piedalītos 
jautrā olu ripināšanā, līdzi jāņem 
krāsotas vai nekrāsotas olas. 
Svētku aktivitātes pieejamas bez 
maksas. 

Pirmo reizi Latviešu biedrības 
nams aicina bērnus piedalīties zī-
mējumu konkursā “Zaķa sapnis”. 
No 2. marta līdz 3. aprīlim ikviens, 
kurš ir vecumā no 5 līdz 8 gadiem, 
aicināts iesniegt zīmējumu A4 for-

mātā par tēmu “Zaķa sapnis” Lat-
viešu biedrības nama informācijas 
centrā darba dienās no plkst. 9 līdz 
17. Zīmējuma otrā pusē jānorāda 
autora vārds un uzvārds, kontakt-
informācija, kā arī darba nosau-
kums. Iesniegto zīmējumu izstāde 
un balsošana notiks 11. aprīlī no 
plkst. 11 līdz 15 Latviešu biedrības 
namā. Pēc rezultātu apkopošanas 
organizatori ar skatītāju balsojuma 
uzvarētājiem sazināsies personī-
gi, informējot par iespēju saņemt 
balvas. Plašāka informācija par 
konkursu mājaslapā www.biedri-
basnams.lv. 

Pirms Lieldienu aktivitātēm ik-
viens interesents no plkst. 10 līdz 
17 Rožu laukumā aicināts apmek-
lēt tirdziņu, kurā būs amatnieku un 
mājražotāju preces, gardumi svēt-
ku galdam un dāvanas, kā arī par 
nelielu samaksu piedalīties putnu 
būrīšu gatavošanas darbnīcā.

Aicinām ikvienu apmeklēt 
daudzveidīgo sīkdzīvnieku izstādi, 
piedalīties radošās un interesan-
tās svētku aktivitātēs vai vienkārši 
baudīt pavasara noskaņu un kopī-
gi svinēt Lieldienas! z
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Tālrunis ziņojumiem

63425197
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Plānotie 
darbi ielu 
infrastruktūras 
uzlabošanā 
2020. gadā


