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Ikvienam no mums šis ir dzī-
ves posms, kurā varam rast brīdi, 
lai sakārtotu domas, saprastu ie-
spējamos risinājumus situācijām, 
kurām tie ir nepieciešami, un iz-
mantotu iespējas, kuras mums 
apkārt ir pieejamas. 

Kā pilsētas mērs esmu gan-
darīts par to, cik atbildīgi liepāj-
nieki ir aizvadījuši valstī noteikto 
ārkārtējās situācijas un dažādo 
ierobežojumu laiku, tāpēc ikvie-

nam liepājniekam saku paldies. 
Apstākļi, kurus piedzīvojam, 
gandrīz ikvienam ir radījuši pie-
tiekami daudz neskaidrību un 
ierobežojuši mūsu ierastās rīcī-
bas, tāpēc īpaši svarīgi, ka šobrīd 
mēs, liepājnieki, jau lūkojamies 
tālredzīgāk, ģenerējam lielus 
plānus un meklējam iespējamos 
risinājumus plānu realizēšanai. 
Ja mēs redzam, ka blakus eso-
šajiem klājas grūti, tad šis ir tas 

brīdis, kad varam nesavtīgi sniegt 
palīdzību, to darot ar padomu vai, 
iespējams, citiem resursiem, kas 
mums ir pieejami. Arī pašvaldības 
2020. gada budžetā, reaģējot uz 
nepieciešamību atbalstīt iedzī-
votājus un vietējās ekonomikas 
sildīšanu, ir veikti grozījumi, kas 
paredz būtiski palielināt atbalstu 
vietējiem uzņēmējiem un kultūras 
jomas pārstāvjiem. Tāpat palie-
lināsim pilsētas labiekārtošanas 
un uzturēšanas darbus, kuros va-
ram pēc iespējas vairāk iesaistīt 

vietējos uzņēmējus un liepājnie-
kus. Sekojam līdzi gan nodarbi-
nātības rādītājiem, gan ražoša-
nas un pakalpojumu nozarēm, 
lai saprastu, kā pašvaldība var 
operatīvi reaģēt un katrai jomai 
iespēju robežās palīdzēt.

Vēlos uzsvērt, ka Liepājas 
spārnu vēzienam plašumu pie-
šķirs mūsu apzinīgais, bet tālre-
dzīgais domu lidojums un tālākās 
rīcības. Tikai mēs paši esam un 
būsim atbildīgi par veiksmes stās-
tu, kuru radām un realizējam. z 

Tā kā pakāpeniski dažādi 
ierobežojumi tiek atcelti, arī 
Liepāja sākusi gatavoties jau-
najai vasaras sezonai – lēnām 
un atbildīgi vasaras mēnešus 
atsākuši plānot gan vietējie 
viesmīlības nozares uzņēmēji, 
gan pašvaldība un arī pilsētas 
viesi. 

Arī šogad vairākās oficiālajās 
Liepājas peldvietās plīvos Zilais 
karogs, kas apliecina kvalitatīvas 

vides pieejamību. Pakāpeniski 
tiek izvietots pludmales inventārs, 
lai peldētājiem un atpūtniekiem 
būtu brīvi pieejams jūras krasts 
un tur piedāvātie pakalpojumi. 
Paralēli uzmanība tiek pievērsta 
pludmales un tai tuvējo teritoriju 
labiekārtošanai, kā arī drošības 
noteikumu ievērošanai.  

Aicinot atbildīgi plānot savu 
atpūtu, Liepājas pilsēta kopā ar 
viesmīlības nozares uzņēmu-

miem sarūpējusi daudzveidīgas 
atpūtas iespējas arī viesiem, jo 
mūsu pilsēta ir labākā vieta, kur 
atpūsties kopā ar ģimeni – iz-
baudīt neaizmirstamo Liepājas 
pludmali ar baltākajām smiltīm 
pasaulē, ļauties atveldzējošām 
peldēm jūrā, izbraukt visiem kopā 
ar velosipēdiem pa vairāk nekā 
50 km garo veloceliņu, izvējoties 
Karostā, smelties enerģiju Liepā-
jas ezerā, atpūtas parkos, bērnu 

laukumos, romantiskās pastai-
gās pa pilsētu! Piedāvājumā arī 
gardas maltītes kādā no pludma-
les kafejnīcām pašā jūras krastā 
vai pilsētas restorānos.

Jūra rokas stiepiena attālu-
mā, mierīga atpūta visai ģime-
nei, bērniem droša un piemērota 
vide, skaista daba un krāšņi saul-
rieti – tas viss vilināt vilina uz Lie-
pāju. Senatnīgu atmosfēru atklāj 
Liepājas mazās, mājīgās ieliņas, 

kuras krāšņo izcila arhitektūra – 
gan jūgendstilā celtās ēkas, gan 
koka apbūve.

Liepājas pilsēta aicina plānot 
atpūtu Liepājā atbildīgi un ievē-
rot visus valstī noteiktos ierobe-
žojumus! 

Papildu informācijai: Lie-
pājas reģiona Tūrisma infor-
mācijas birojs, Rožu lauku-
mā 5/6, tālrunis 63480808,  
e- pasts info@liepaja.travel. z

Liepāja gatavojas  
jaunajai vasaras sezonai

Meklēsim risinājumus un izmantosim iespējas
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Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem jāpārslēdz īres līgumi

Apstiprināti Liepājas pilsētas pašvaldības 
budžeta grozījumi 16,39 miljonu apmērā

21. maijā domes sēdē ap-
stiprināti Liepājas pilsētas 
2020. gada budžeta grozījumi 
16,39 milj. eiro apmērā. Pēc 
šo grozījumu apstiprināšanas 
kopējais pašvaldības gada bu-
džets ir 125,9 milj. eiro.

Grozījumi bija nepiecieša-
mi tāpēc, ka saistībā ar iestāžu 
darbu, nodokļu ieņēmumiem, 
dažādu projektu fi nansēšanu un 
procesu nodrošināšanu tika ap-
rēķināts precīzs budžeta atlikums 
no pagājušā gada.

No līdzekļu atlikuma 18% jeb 
1,89 milj. eiro novirzīti pašvaldī-
bas institūciju uzturēšanas izde-
vumu segšanai, savukārt nepilni 
82% jeb 8,52 milj. eiro paredzēti 
dažādiem attīstības projektiem 
un pasākumiem, kas paredzēti 
Liepājas pilsētas attīstības prog-
rammā 2015.–2020. gadam.

Budžeta grozījumi bija plānoti 
pirmajā gada ceturksnī, bet ārkār-
tējā situācija Latvijā izmainīja ter-
miņus.

“Grozījumi paredz būtiski pa-
lielināt atbalstu vietējiem uzņēmē-
jiem un kultūras jomas pārstāv-
jiem, tāpat ievērojami palielināsim 
pilsētas labiekārtošanas un uztu-
rēšanas darbus, kuros varam pēc 
iespējas vairāk iesaistīt vietējos 

uzņēmējus. Nozīmīgu ieguldījumu 
šogad veicam arī izglītības jomā – 
nosprausti daudzi mērķi, taču vis-
būtiskākais ir izglītības kvalitātes 
paaugstināšana un jaunu pirms-
skolas izglītības iestāžu izveidoša-
na,” sacīja Liepājas domes priekš-
sēdētājs Jānis Vilnītis.

Izvērtējot iespējas un prioritā-
tes, budžeta grozījumos fi nansē-
jums paredzēts vairākiem satik-
smes infrastruktūras un drošības 
uzlabojumiem, kā arī pilsētvides 
uzturēšanas un uzlabošanas pro-
jektiem, piemēram, 1 319 823 eiro 
atvēlēti mikrorajonu pagalmu lab-
iekārtošanai, 350 666 eiro piešķirti 
iekškvartālu asfaltēšanas prog-
rammas īstenošanai. 322 359 
eiro paredzēti līdzfi nansējumam 
kultūras pieminekļu saglabāša-
nai, 288 000 eiro atvēlēti ietvju 
izbūvei un atjaunošanai, 220 000 
eiro – infrastruktūras pielāgošanai 
zemās grīdas tramvajam un tele-
skopiskās zemgrīdas pacelšanas 
sistēmas iegādei, 408 000 eiro 
atvēlēti lietus ūdens novadīšanas 
sistēmas attīstībai, 152 850 eiro 
– dažādu apgaismojuma projektu 
(M. Ķempes iela, Rožu laukums, 
promenāde) realizācijai. 100 000 
eiro piešķirti bērnu rotaļu laukuma 
paplašināšanai un modernizācijai 

Jūrmalas parkā, 21 133 eiro − po-
licijas sakaru tīkla uzlabošanai un 
paplašināšanai, savukārt 63 531 
eiro piešķirti videonovērošanas 
kameru uzstādīšanai Dunikas ie-
las basketbola laukumā, Lāčplēša 
dārzā un Beberliņos.

Tāpat deputāti lēma piešķirt 
fi nansējumu vides pieejamības 
nodrošināšanai. 55 160 eiro 
paredzēti lifta izbūvei Vecliepā-
jas primārās veselības aprūpes 
centrā un 22 711 eiro − tualešu 
pārbūvei (lai var iekļūt invalīdi) 
Dzimtsarakstu nodaļas ēkā.

483 913 eiro atvēlēti jauna 
bērnudārza izveidei Koku ielā 10. 

Kopā atvēlot aptuveni 300 000 
eiro, plānots vairākos bērnudār-
zos nomainīt elektroinstalāciju 
un sanitāros mezglus, iegādāties 
jaunas gultas. 134 400 eiro liels 
fi nansējums paredzēts remont-
darbiem 8. vidusskolā.

Apstiprinātie budžeta grozīju-
mi paredz uzlabot apstākļus arī 
vairākos Sociālā dienesta aprū-
pē esošos namos. Par 30 000 
eiro tiks veikts apkures sistēmas 
remonts Dienas centrā perso-
nām ar garīgās attīstības trau-
cējumiem, 27 500 eiro atvēlēti 
remontdarbu veikšanai sociālajā 
dzīvojamā mājā Ģenerāļa Baloža 

ielā 1, kā arī 12 100 eiro paredzē-
ti jaunu mēbeļu iegādei Sociālajā 
dienestā un Nakts patversmē.

Deputāti arī atbalstīja 345 821 
eiro piešķiršanu energoefektivi-
tātes paaugstināšanai ēkā Peldu 
ielā 5, 138 000 eiro plānoti pašval-
dības tukšo dzīvokļu remontam, 
1 000 000 eiro piešķirti dažādu 
projektu priekšfi nansējuma un 
līdzfi nansējuma nodrošināšanai, 
80 000 eiro – mazo un vidējo uz-
ņēmumu konkursam, 50 000 eiro 
paredzēti rezerves fonda līdzekļu 
atjaunošanai, 23 400 eiro – Lie-
pājas muzeja galvenās ēkas bal-
kona seguma remontam, 21 417 
eiro atvēlēja dzīvojamā korpusa 
remontam kompleksā “Draudzī-
ba”, kā arī komisijas deputāti lēma 
piešķirt 10 000 eiro Glābšanas 
stacijas torņa remontam.

Kopumā pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumi kopā ar 
fi nansēšanas daļu palielināti par 
14,23 milj. eiro, tai skaitā valsts 
mērķdotācijas 2,96 milj. eiro, 
pašvaldības pamatbudžets 10,79 
milj. eiro un maksas pakalpojumi 
478 tūkst. eiro apmērā, līdz ar to 
2020. gada kopējie Liepājas bu-
džeta izdevumi ir 123,7 milj. eiro. 
Līdzekļu atlikums uz perioda bei-
gām − 2,16 milj. eiro. z

Liepājas pilsētas pašvaldī-
bas īpašumā esošo neprivati-
zēto dzīvokļu īrnieki aicināti ie-
sniegt pieteikumu par dzīvokļa 
īres līguma slēgšanu vai pār-
slēgšanu. 

Īrnieki, kuri vēl nav pietei-
kušies līguma pārslēgšanai vai 
slēgšanai, var pieteikties attālināti, 
sagatavojot parakstītu iesniegu-
mu brīvā formā un tajā norādot 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
īres dzīvokļa adresi, kontakttālruni 
un/vai e-pasta adresi saziņai. Ie-
sniegumā jānorāda vēlamais SIA 
“Liepājas namu apsaimniekotājs” 
klientu centrs, kurā īrniekam būtu 
ērti ierasties noslēgt līgumu. Klien-
tu centri atrodas Dienvidrietumu 
mikrorajonā – Tukuma ielā 1a, 
Jaunliepājā – Lapu ielā 7 un Ka-
rostā – Imantas ielā 7. Pieteikumu 
īrnieks var nodot, izmantojot past-
kastītes pie SIA “Liepājas namu 
apsaimniekotājs” klientu centriem, 
vai arī pieteikuma kopiju nosūtīt 
uz e-pastu iresligumi@lna.lv. 

Pēc pieteikuma saņemšanas 
aptuveni divu nedēļu laikā tiek saga-
tavots īres līgums. Īrnieks par to tiks 
informēts, vienojoties par līguma 
parakstīšanas vēlamo datumu un 
laiku. Nākot uz īres līguma slēgša-
nu, līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments. Līgums ir sagatavots 
latviešu valodā trīs eksemplāros. 

Īrniekam būs arī jāaizpilda veidlapa 
par vēlamo īres rēķina saņemša-
nas veidu. Iepazīšanās ar līguma 
nosacījumiem un tā parakstīšana 
aizņem vidēji 30 minūtes. 

Ierodoties uz īres līguma pa-
rakstīšanu, īrniekam precīzi jā-
ievēro noteiktais tikšanās laiks. 
Gadījumā, ja radušies kādi aps-
tākļi, kas kavē ierašanos, par tiem 
laikus jāinformē. Līguma paraks-
tīšana notiek, ievērojot ārkārtējā 
situācijā noteiktos pulcēšanās 
ierobežojumus, distancēšanās un 
dezinfekcijas ieteikumus. Uz līgu-
ma pārslēgšanu īrnieks var ieras-
ties kopā ar pavadoni vai sociālo 
aprūpētāju. 

Visbiežāk sniegtie skaidro-
jumi par īres līgumu pārslēgša-
nu:

l No šā gada 1. jūlija pašval-
dības dzīvokļu īrnieki par dzīvoja-
mās telpas izmantošanu papildus 
apsaimniekošanas izdevumiem 
maksās īres maksu 2,5% apmērā 
no attiecīgās dzīvojamās telpas 
kadastrālās vērtības gadā. Tā tiks 
piemērota pakāpeniski – no 2020. 
gada 1. jūlija tiks piemēroti 25% 
no aprēķinātās papildu maksas 
(bet ne mazāk kā 28 eiro gadā), 
no 2021. gada 1. jūlija 50% no pa-
pildu maksas, savukārt no 2022. 
gada 1. jūlija maksa būs pilnā ap-
mērā. 

l Pašvaldības dzīvojamās tel-
pas tiek izīrētas, slēdzot līgumu 
uz laiku līdz desmit gadiem, ko 
nosaka Dzīvokļu komisija. Īres 
līgumā tiek iekļauts punkts, kas 
paredz īrnieka tiesības prasīt lī-
guma pagarināšanu, ja tiek pildīti 
līguma nosacījumi un īrniekam vai 
ģimenes locekļiem nepieder citas 
dzīvošanai derīgas dzīvojamās 
telpas. 

l Pārslēdzot īres līgumu, tiek 
saglabātas iepriekš slēgtās vie-
nošanās, arī beztermiņa īres tie-
sības.

l Līdz ar pārslēgto līgumu dzī-
vokļa īpašumam netiek mainīts 
apsaimniekotājs vai mājas pār-

valdnieks. Īres līguma pārslēgša-
nu nodrošina SIA “Liepājas namu 
apsaimniekotājs”, bet īrnieka sais-
tības ar esošo mājas pārvaldnieku 
nemainās.  

l No šā gada 1. jūlija tiek mai-
nīta visu pašvaldības dzīvokļu 
rēķinu sagatavošanas un apmak-
sas kārtība. Pašvaldības dzīvok-
ļu īrnieki augustā (par jūliju) un 
turpmāk saņems jaunus dzīvokļu 
īres rēķinus, kas ietvers komunālo 
pakalpojumu, esošā pārvaldnieka 
noteikto apsaimniekošanas un 
pašvaldības noteikto īres maksu. 
Īrniekam būs jāveic samaksa par 
dzīvokli, pamatojoties uz šo rēķi-
nu.  

l Dzīvokļa aktuālo kadastrā-
lo vērtību ir iespējams uzzināt 
kadastra informācijas sistēmā 
www.kadastrs.lv. Ja nu gadījumā 
informācija par īres dzīvokli sis-
tēmā nav atrodama, aicinām vēr-
sties Liepājas Nekustamā īpa-
šuma pārvaldes Mājokļu nodaļā 
(tālrunis uzziņām 63404711 vai 
63404714). 

l Lai uzzinātu par prasībām 
un tiesībām uz pašvaldības īres 
dzīvokli, kā arī lai apzinātu ie-
spējas mainīt esošo īres dzīvokli 
uz lētāku, jāsazinās ar Liepājas 
Nekustamā īpašuma pārvaldes 
Mājokļu nodaļu (tālrunis uzziņām 
63404711 vai 63404714). z

Saziņai par neskaidrībām īres 
līguma slēgšanas jautājumos:
• tālr. 26468002,
• e-pasts iresligumi@lna.lv.
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Atbalsta Liepājas jahtu ostas modernizāciju
Liepājas SEZ valde pie-

ņēma lēmumu par projekta 
“Jahtu ostas infrastruktūras 
būvniecība, 1. kārta” realizē-
šanu un nolēma slēgt līgumu 
par būvdarbu veikšanu ar SIA 
ReRe Meistari”. 

Projektā paredzēts uzbūvēt 
jahtu centra ēku, kurā atradīsies 
birojs, apmeklētāju dušas, tuale-
tes un veļas mazgātava, rekons-
truēt un aprīkot esošās piestātnes 
Nr.80 un 81, kā arī iegādāties un 
uzstādīt jaunas peldošās piestāt-
nes (pontonus). Tāpat plānots 
uzstādīt nožogojumu noejai uz 
peldošajām piestātnēm un ierīkot 
videonovērošanas sistēmu, lai 
uzlabotu vispārējo drošību jahtu 
ostā, kā arī nodrošināt bezmak-
sas Wi-Fi visā tās teritorijā.

Ar katru gadu Liepājas jahtu 
ostā ienāk arvien vairāk jahtu – to 
skaita pieaugums ir salīdzinoši 
neliels, bet stabils. 2019. gadā 
dominēja jahtas no Vācijas, Po-
lijas, Lietuvas, bet vasaras vidū 
parādījās vairāk jahtu no Skan-
dināvijas valstīm – Zviedrijas un 
Somijas.

Viena no Liepājas jahtu os-

tas priekšrocībām ir tā, ka osta 
atrodas pilsētas centrā, līdz ar 
to atbraucējiem ir ērti ar kājām 
izstaigāt visu Vecliepāju. Tāpat 
jahtsmeņi bieži vēlas apmek-
lēt Karostu, jo, ienākot Liepājas 
ostā, nevar nepamanīt zeltītos 
Svētā Nikolaja katedrāles kupo-

lus, kas laistās saules staros.
Liepājas jahtu ostas vadītājs 

Kārlis Kints apliecina, ka piestā-
jušo jahtu skaits pēdējos gados 
ir līdzīgs, taču tas uzrāda pozi-
tīvu dinamiku – skaits ik gadu 
nedaudz pieaug. Tomēr grūti 
prognozēt, kā tas būs šogad, kā 

jahtsmeņu tradīcijas un ceļotprie-
ku ietekmēs Covid-19 pandēmija 
un tās radītie ierobežojumi.

Arī šogad, gatavojoties jauna-
jai sezonai, Liepājas jahtu ostas 
pārstāvji piedalījās vairākās iz-
stādēs, un tas, tāpat kā iepriekš, 
ir rezultējies ar to, ka par kādu 

UZZIŅAI
l Liepājas Speciālās ekonomis-
kās zonas pārvalde jahtu ostu 
savā pārvaldībā pārņēma 2015. 
gada maijā.
l Liepājas jahtu ostu 2016. gada 
sezonā apmeklēja 326 jahtas, 
2017. gadā – 327 jahtas, 2018. 
gadā – 359 jahtas, bet 2019. 
gadā – 370 jahtas.
l Liepājas jahtu osta arī līdz 
šim varēja lepoties ar vides un 
servisa kvalitātes simbolu – Zilo 
karogu.

jahtu vairāk ienāk Liepājas ostā. 
Liepājas jahtu ostas vadītājs Kār-
lis Kints uzsver, ka ļoti svarīgi 
ir iekļauties kopējā loģistikā, jo 
jahtsmeņi, plānojot savus ceļoju-
mus, izvēlas, kurā ostā ienākt un 
uzkavēties kādu dienu.

Jahtu ostas projekts tiek īste-
nots INTEREG Igaunijas–Latvi-
jas pārrobežu sadarbības prog-
rammas (EST–LAT 55) projektā 
“Uzlabota jahtu ostu infrastruktū-
ra un ostu tīkla attīstība Igaunijā 
un Latvijā”.

Līguma summa ir 569 265,04 
eiro, neskaitot pievienotās vērtī-
bas nodokli. z

Aicina jauniešus pieteikties dalībai projektā “Proti un dari” 
JAUNIEŠI PAR PROJEKTU 
Andis: Man projekta laikā atvērās runā-
šana, sapratu, ka vajag runāt, nevajag 
klusēt, es sāku vairāk runāt. 
Megija: Jauniešiem ir nepieciešams 
psiholoģisks atbalsts, jo viss ir galvā. 
Daudzi ir nomākti, negrib neko darīt. 
To var pārvarēt, ja blakus ir speciālists. 
Tāpat atbalstu var saņemt organizācijās, 
biedrībās, piedaloties vietēja un starp-
tautiska mēroga projektos. Tāpēc pro-
jektu īpaši ieteiktu jaunajām māmiņām, 
kuras aizsēdējušās mājās ar bērniņiem, 
kā arī jauniešiem, kam ir depresija un 
nepieciešama profesionāla palīdzība. 
Projekta laikā es izdomāju attīstīt savu 
ideju par bēbīšu skolu, kas tagad turpina 
realizēties. 
Evija: Mēs bijām Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas (turpmāk – LSEZ) 
pārvaldē uz tikšanos, un toreiz tur stāstī-
ja par LSEZ zonu un uzņēmumiem. Tādā 
veidā es toreiz atradu darbu, kad sāku 
meklēt LSEZ uzņēmumus. Es tagad 
joprojām strādāju LSEZ uzņēmumā.
Guntis: Projekta laikā man radās ideja 
par jaunu profesiju. Tagad zinu virzienu, 
kurā jāiet. Projekta laikā ar mentoru gā-
jām iepazīt interesējošo profesiju – viens 
to nedarītu. Mentors palīdzēja pārvarēt 
slinkumu.
Marina: Esmu par sevi gandarīta, 
attīstos, virzos, esmu ieguvusi vairāk 
pārliecības par sevi. Pateicoties dalībai 
projektā, uzzināju, ko nevēlos darīt. Tas 
ir milzīgs ieguvums, lai cik dīvaini tas 
skanētu. Biju iedomājusies, ka varētu 
sniegt pedikīra pakalpojumus, bet pēc 
apmācībām, sapratu, ka tas nav priekš 
manis, un apstājos pie jau iegūtā pamata 
– manikīra pakalpojumiem.
Anžela: Es mainīju savu domāšanu. 
Paskatījos uz lietām un pasauli no cita 
skatpunkta. Esmu kļuvusi drosmīgāka, 
māku paust savu viedokli, aizstāvēt sevi, 
kad nepieciešams. Tagad analizēju citu 
viedokli par sevi, vai tas ir objektīvs, 
filtrēju.

Marika: Pārsvarā jauniešiem grūti 
pieņemt palīdzību, paši grib tikt galā. 
Labi, ka tomēr ir kāds blakus, kas 
smagākās dienās pasaka: “Tu taču to 
gribēji! Tev jādara!” 
Piedalīšanās projektā notiek 
nepiespiestā gaisotnē neformālā veidā. 
Tikšanās nenotiek formālās vietās, bet 
gan pastaigājoties, kafejnīcās un citur 
ārpus institūcijām, un tas atbrīvo. Nav 
asociāciju, ka esi piesaistīts vienai vietai, 
kā tas ir skolā, kad jūties kā “kastē”. 
Piedalīšanās ir lieliska iespēja gūt 
papildu atbalstu, kas ir ārpus ģimenes.
Kristīne: Projekta laikā izmēģināju to, ko 
domāju, ka nekad nedarīšu, – šūšanu. 
Un man iepatikās, ieinteresēja un sanāk! 
Zinu, ka gribētu arī turpmāk mācīties šūt. 
Vēl ļoti noderīgs bija psihologa atbalsts, 
kas palīdzēja saprast pašai sevi, es 
sāku mācīties teikt nē. Līdz šim bieži 
biju darījusi to, ko pati negribu, tagad 
ir vieglāk atteikt un teikt patiesību par 
savām jūtām. Karjeras konsultācijās, 
kurās runājām par profesijām, ieguvu 
pārliecību, ka varu mācīties tālāk, ka 
varu apgūt jomu, kurā varētu palīdzēt 
cilvēkiem, – sociālo darbu, psiholoģiju. 
Par turpmākajām studijām vēl domāju, 
bet zinu, ka gribu mācīties. Projektā biju 
četrus mēnešus, un šis laiks bija dina-
misks. Apmeklēju daudzus seminārus un 
lekcijas par mārketingu un biznesu, bija 
vērtīgi redzēt dažādas pieejas, pieredzes 
un no katra kaut ko paņemt sev. Iemācī-
jos plānot savu laiku, meklēt informāciju, 
pieteikties. Mani vairs neattur domas 
par to, ko citi par mani padomās. Ar 
mentoru arī bija izcila sadarbība. Man 
patika tikties un izrunāt aktuālo, kas 
notiek ar mani visās jomās. Viņa vienmēr 
uzklausīja, virzīja uz pareizā ceļa un pa-
līdzēja meklēt sevi. Šo projektu ieteiktu 
jaunajām māmiņām, kuras vēl nevar 
atgriezties darbā, bet vēlas atrast sev 
piemērotu hobiju. Arī jauniešiem, kuriem 
nav skaidrs, ko mācīties, piemēram, pēc 
vidusskolas vai tehnikuma. Projektā ir ie-

spēja pārbaudīt un saprast, vai virziens, 
ko esi izlēmis, ir tev piemērots.
Māra: Piedalīšanos projektā varētu rak-
sturot kā pasākumiem bagātu laiku ar ie-
spēju saņemt daudz jaunas informācijas. 
Mūsdienu jaunatnes lielākie izaicinājumi 
ir atrast sev piemērotu nodarbošanos, 
kas būtu piemērota dzīves ritmam un 
sniegtu iespēju nopelnīt. Pati joprojām 
esmu meklējumos, ceru atrast savu ceļu. 
Bija labi apjaust, ka ir vēl citi cilvēki, ku-
riem iet tāpat kā man, ka viņi tāpat meklē 
savu ceļu, tas dod lielāku iedrošinājumu. 
Liepājā atbalstu var saņemt jauniešu 
mājā, “Coworking Liepāja”. Šajās vietās, 
apmeklējot pasākumus, var saņemt ļoti 
lielu pozitīvās enerģijas lādiņu, drosmi 
savai dzīvei, ja vēlies kaut ko mainīt. 
Šajā projektā man patika sveču liešanas 
darbnīca, vēl forši bija līmēt kolāžas par 
nākotnes vīziju. Projekta otrajā pusē 
apmeklēju viesnīcu “Promenade Hotel”, 
kur iepazinos ar to, kā tiek organizēts 
darbs viesnīcā. Ja kādreiz biju domājusi 
strādāt viesnīcā, tad tagad to laikam 
nevarētu, kaut gan bija ļoti aizraujoša 
ekskursija pa viesnīcas telpām un saru-
nas ar darbiniekiem. Viesnīcas vadītāja 
man ieteica grāmatveža palīga kursus, 
jo man interesē darbs ar grāmatvedības 
programmām. Vēl biju pie dizaineres 
Madaras Mednes, kura pazīstama ar ka-
ligrāfijas kursiem. Pie viņas Canva.com 
vidē apguvu noformēšanas pamatus. 
Kopumā visi pasākumi, kurus apmeklēju 
– kultūras pasākumi, lekcijas, darbnīcas 
u.c. –, bija liels ieguvums. Joprojām, 
pat pēc četriem mēnešiem esmu lielas 
jautājuma zīmes priekšā, taču nejūtos 
vairs bezcerīga un nospiesta. Ir pozitīvs 
skats uz dzīvi kopumā. Iesaku iesais-
tīties projektā tiem jauniešiem, kuriem 
pašlaik galvā ir negatīvas domas un 
smagas sajūtas par pašreizējo savas 
dzīves situāciju. Projekts paplašina 
redzesloku, maina uztveri un domāšanu, 
ļauj uz lietām paraudzīties ar mierīgāku 
un vēsāku prātu. 

Kopš 2016. gada visā Latvijā tiek īstenots 
projekts “Proti un dari”. Liepājā  projektā jau 
piedalījušies 159 jaunieši, bet pašlaik aktīvi dar-
bojas 10. Tā ir laba iespēja jauniešiem, kuri nestrādā 
un nemācās, piedalīties dažādās aktivitātēs, kas pa-
līdz attīstīt prasmes un rada motivāciju, sniedz vērtīgu 
pieredzi un jaunas iespējas. Aicinām jauniešus pavadīt 
lietderīgi šo vasaru, attīstot sevi projektā “Proti un dari”!

Projekts piedāvā jauniešiem mentora atbalstu, 
kursus, darba interviju simulācijas, ieteikumus bizne-
sa uzsākšanai, karjeras konsultācijas, kā arī palīdz 
trenēties darba meklējumos, iepazīt interesējošo pro-
fesiju, iepazīt uzņēmumu darbību, iesaistīties radošās 
aktivitātēs. Projekta mērķis ir attīstīt 15 līdz 29 gadus 
vecu jauniešu prasmes, ieinteresēt viņus izglītības 
apguvē, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistariem, 
kā arī iesaistīties nevalstisko organizāciju un jauniešu 
centru darbībā, Nodarbinātības valsts aģentūras 
un Valsts izglītības attīstības aģentūras bezdarba 
samazināšanas pasākumos. Projektam var pieteikties 
jaunieši, kuri šobrīd nestrādā un nemācās, kā arī nav 
reģistrēti kā pašnodarbinātas personas.

Projekts norisināsies līdz 2021. gada 31. oktobrim, 
tāpēc  jaunieši aicināti pieteikties jau tagad un izmantot 
iespēju pilnveidot sevi, atklāt savu potenciālu un iepazīt 
interesējošās profesijas. Pieteikties iespējams, zvanot 
pa tālr. 25 748 464 vai rakstot proti.dari@inbox.lv, papildu 
informācija sociālajos tīklos @protiundariliepaja.

No 144 jauniešiem 18% pēc projekta ir sākuši strā-
dāt, bet 4% kļuvuši par pašnodarbinātām personām. 
Projekts devis iespēju saprast virzienu, ko turpmāk stu-
dēt vai apgūt profesionālajos kursos, piemēram, 13% 
no iesaistītajiem jauniešiem uzsākuši mācības vai tās 
turpina (lielākoties augstskolās). Projekta laikā jaunie-
šiem ir iespēja papildināt jau esošās prasmes dažādos 
kursos un lekcijās, kā arī pēc projekta laika iesaistīties 
Nodarbinātības valsts aģentūras aktivitātēs, lai turpinātu 
kvalifikācijas celšanu. Līdz šim 15% jauniešu izmantojuši 
šo iespēju.

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko lietu 
aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, tas  tiek 
realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. z
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Tiek veikti darbi, kas labvēlīgi ietekmēs kāpu stabilitāti

Koncerti “Bahs. Grūvs. 
Saksofoni” un “Biruta Ozoliņa 
un Uģis Prauliņš. Etnoduets” 
Liepājas koncertzālē “Lie-
lais dzintars” bija iecerēti kā  
krāšņs koncertsērijas “Perso-
nīgi” pavasara sezonas noslē-
gums. Līdz ar pulcēšanās ie-
robežojumiem sērijas koncerti 
pārcelti uz vasaru, sērija papil-
dināta ar vēl vienu pārsteigu-
mu, un skatītāji aicināti visus 
trīs koncertus baudīt tiešraidē. 
Savukārt “Personīgi” pavasara 
abonementa īpašniekiem būs 
ekskluzīva iespēja redzēt kon-
certus klātienē – “Lielā dzinta-
ra” lielajā zālē. 

l 14. jūnijā plkst. 18.00 kon-
certprogrammā “Bahs. Grūvs. 
Saksofoni. Tiešraides koncerts” 
uz “Lielā dzintara” skatuves satik-
sies pieredzes bagātais Rīgas 
saksofonu kvartets ar godalgoto 
sitaminstrumentālistu Guntaru 
Freibergu, kurš vairākkārt nomi-

Komunālā pārvalde budže-
ta ietvaros atsevišķās izejās uz 
pludmali, kas šķērso primārās 
un sekundārās kāpas, šajā pa-
vasarī ir noorganizējusi darbus, 
kuru mērķis ir mazināt smilšu 
pārpūšanu.

Vaiņodes ielas galā, Liedaga 
ielas galā, pludmales izejā starp 
diviem stadioniem un pie pie-
minekļa uzņēmums “Kurzemes 
būvserviss” izveidojis kārklu klūgu 
žodziņu pinumus, kādus iesaka 
biotopu un piekrastes aizsardzī-
bas speciālisti. 

Pie pieminekļa bojā gājušajiem 
zvejniekiem un jūrniekiem nelielā 
platībā gājēju takas malā smilšu 
bremzēšanai tiks izmantots arī 
ģeotekstils no kokosa šķiedras.

Šāda smilšu pārvietošanās 
kavēšana Liepājas piekrastē 
pēc valsts neatkarības atjauno-
šanas notiek pirmo reizi. Pagai-
dām šos darbus varam vērtēt kā 
pilotprojektu. Pārvaldes speciā-
listi skatīsies, cik efektīvi šādi 
pasākumi ir. 

Jūras piekrastē dabas proce-
si (meteoroloģiskie, ģeoloģiskie, 
hidroloģiskie un bioloģiskie) noris 
ļoti dinamiski, un gadījumos, ja iz-
veidotās klūgu vertikālās barjeras 
funkciju nepildīs, skatīsimies, ko 
var darīt citādi vai papildus. 

ARĪ PĒRKONES  
IELAS GALĀ

Vienlaikus līdzīgi nostiprinā-
šanas darbi, tikai plašākā apmē-
rā, notiek Pērkones ielas izejā uz 
pludmali, kur paredzēts izbūvēt 
cementbetona plākšņu brauktuvi 
četru metru platumā.

Tā kā līdz šim Pērkones ie-
las iebrauktuve pludmalē bieži 
bija jātīra no smilšu sanesumiem, 

šajā projektā šobrīd jau gandrīz 
paveikta abās pusēs esošo kāpu 
nogāžu nostiprināšana ar zaru 
žogu. Smilšu nogāzes apstādītas 
ar priekškāpām raksturīgo augu – 
smiltāja kāpuniedri. 

Šie risinājumi varētu būtiski 
mazināt smilšu pārpūšanu, sa-
mazināt brauktuves regulārās 
tīrīšanas izmaksas un pludmales 
apmeklētāju neērtības.

Pērkones ielas izbrauktuve ir 
nepieciešama, lai pludmalē nokļū-
tu operatīvais un teritorijas uzturē-
šanas transports.

JĀLĪDZSVARO  
PRETRUNĪGI PROCESI

Kāpu nostiprināšanai izman-
tojam dabai draudzīgas metodes, 
taču to saraksts ir daudz plašāks. 
Varbūt turpmāk vairāk būs jāiz-
manto vēl citi paņēmieni, kādus 
iesaka Dabas aizsardzības pār-
valdes speciālisti un zinātnieki, 

piemēram, minētās smiltāja kāpu-
niedres (Ammophila arenaria) vai 
smiltāja kāpukviešu (Leymus are-
narius), vai arī priedīšu kā kāpām 
piemērotu augu stādījumi.

Pēdējos gados vairākās iz-
ejās uz pludmali dabas procesu 
ietekmē kāpas ir ievērojami pa-
augstinājušās. Centra pludmalē 
pirms apmēram 15 gadiem tika 
stādīti kārkli, un tas, iespējams, 
veicinājis smilšu intensīvu uzkrā-
šanos/pieaugumu primāro kāpu 
joslā. Līdz ar to ir apgrūtināta ne 
tikai pludmales pārskatīšana no 

Glābšanas stacijas puses, bet arī 
gājēju taku tīrīšana. 

Turklāt pa stāvajām nogāzēm 
un aizputinātajām laipām gan vir-
zienā uz pludmali, gan atpakaļ ir 
sarežģīti pārvietoties māmiņām 
ar bērnu ratiņiem, vecākiem cil-
vēkiem un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Par to Komunālā pārvalde ie-
priekšējos gados saņēma daudz 
iedzīvotāju un pludmales apmek-
lētāju sūdzību.

Tātad bez gājēju laipu un 
pludmales izeju uzturēšanas dar-

biem nevaram iztikt.
Komunālā pārvalde ir rēķinā-

jusies ar to, ka vējainā laikā pēc 
pludmales izeju sagatavošanas 
vai tīrīšanas, kad izmantots trak-
tors ar lāpstu, smiltis var iepūst 
parkā. Tādā gadījumā tiek veikta 
veloceļa, parka celiņu un ielu pa-
pildu tīrīšana. 

Tā esam rīkojušies arī ie-
priekšējos gados, taču šogad ir 
pieņemts lēmums izmēģināt kāpu 
papildu nostiprināšanu tieši gar 
gājēju laipām. 

Pasākumi gan nenovērsīs 
smilšu kustību kā tādu, taču atse-
višķās vietās šo procesu izdosies 
aizkavēt, mazināt tā intensitāti.

Veicot pludmales teritorijas 
uzturēšanas darbus, pārvaldes 
speciālisti ik dienu saskaras ar 
jautājumu, kā vislabāk izlīdzsvarot 
dinamiskos dabas procesus ar at-
pūtnieku radīto slodzi un nepiecie-
šamību cilvēkiem nodrošināt ērtu 
piekļuvi jūrai. z

“Lielais dzintars” vasarā atsāks rīkot sērijas “Personīgi” koncertus

nēts Lielajai mūzikas balvai. Lat-
vijā šāds sastāvs uz vienas skatu-
ves saspēlēsies pirmoreiz – četru 
saksofonu pilnskanību papildinās 
dažnedažādu sitaminstrumentu, 
tostarp marimbas, bungu un vib-
rofona tembri. Daudzveidīgs būs 
mūziķu izvēlētais repertuārs – no 
Johana Sebastiana Baha “Angļu 
svītas” līdz pašmāju komponistu 
Edgara Mākena un Uģa Prauliņa 

jaundarbiem.
l “Personīgi” vasaras tiešraižu 

sezonu 5. jūlijā plkst. 18.00 turpi-
nās Birutas Ozoliņas un Uģa 
Prauliņa etnoduets. Elektroakus-
tiskais etnoduets ir jauns projekts, 
kurā uz vienas skatuves sastap-
sies abu mūziķu balsis, kokļu un 
elektronikas skaņas. Savā mūzikā 
duets radoši izmanto Latvijas no-
vadu folkloras, ambientās un aka-

dēmiskās mūzikas, kā arī džeza 
un roka elementus. Viņi ar savu 

koncertprogrammu “Identitātes” 
vedīs klausītājus retrospektīvā 
ceļojumā, pieminot un izdziedot 
Latvijas novados dzīvojošo tautu 
– līvu, leivu, latgaļu un citu – se-
nās dziesmas. To pamatā būs 
atšķirīgu un līdzīgu, draudzīgu un 
dažreiz skarbāku ļaužu stāsti, kas 
joprojām dzīvo savu dzīvi tautas 
dziesmās.

l Sezonu noslēgs pārsteigu-
ma koncerts, kurš sākotnēji sērijā 
nemaz nebija plānots. 9. augustā 
plkst. 18.00 skatītāji tiešraidē, kā 
arī nelielā (tajā brīdī atļautā) skaitā 
klātienē aicināti baudīt romantisku 
opermūzikas koncertu “Dien-
vidu saules promenāde”. Pie 
klavierēm būs ekspresīvā pianiste 
Agnese Egliņa, bet Latvijas Nacio-
nālas operas un baleta solisti, dzid-
rais soprāns Marlēna Keine un ar-
tistiskais tenors Mihails Čuļpajevs, 
duetā izdziedās Vidusjūras dien-
vidniecisko komponistu skaistākās 
mīlas dziesmas, ārijas un duetus. z

Birutas 
Ozoliņas un 

Uģa Prauliņa 
etnoduets.

Smilšu pārpūšanas mazināšanai izveidotie pinumu 
žogi Vaiņodes ielas galā un Pērkones ielas izbrauktuvē. 
Pērkones ielas galā pinumu rindas ir papildinātas ar 
priekškāpām raksturīga auga smiltāja kāpuniedres 
stādījumiem.

UZZIŅAI
Kāpu nostiprināšanai izvēlētie risinājumi un darbu apjomi
1. Kāpu nostiprinošais kārklu klūgu pinums/žogs:
- augstums ap 0,5 m, vienā vai vairākās rindās; 
- caurspīdīgums/necaurlaidība paredzēts robežās no 50 līdz 70 procentiem, lai 
žogs funkcionētu kā vēja nesto smilšu uztvērējs un samazinātu to pārpūšanu;
- žogu kopējais garums – 223 m: 
● izejā starp stadioniem – 20 m,
● izejā no Liedaga ielas – 50 m,
● izejā no Vaiņodes ielas – 153 m.
2. Ģeotekstila paklājs – izejā pie pieminekļa kāpu nogāzes 48 m2 platībā.

UZZIŅAI! 
Koncertu filmēšana notiks lielajā 
zālē, ievērojot visus drošības 
noteikumus. Tikai koncertsērijas 
“Personīgi” pavasara abonementa 
īpašniekiem būs iespēja koncer-
tus “Bahs. Grūvs. Saksofoni” un 
“Biruta Ozoliņa un Uģis Prauliņš. 
Etnoduets” apmeklēt klātienē. 
Pārējie šo koncertu biļešu īpašnieki 
aicināti pieteikties elektroniskajam 
tiešraides kodam, rakstot uz e-pas-
tu aiva.juhnevica@lielaisdzintars.lv. 
E-pastā jānorāda iegādātās biļetes 
numurs. Jautājumu gadījumā aici-
nām sazināties ar Aivu Juhnevicu, 
zvanot pa tālruni 28268404 vai 
rakstot e-pastu aiva.juhnevica@
lielaisdzintars.lv. Biļetes uz visiem 
trim tiešraides koncertiem nopēr-
kamas un tiešraides skatāmas 
interneta vietnēs bilesuparadize.lv 
vai lielaisdzintars.lv. Koncertus ar 
Liepājas pašvaldības un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko 
SIA “Lielais dzintars”.
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Pašvaldība ar 100 000 eiro līdzfinansēs  
uzņēmēju ieceres tūrisma jomas veicināšanai

Liepājā paaugstina dzīvokļa pabalstu saistībā  
ar pieaugošajiem apsaimniekošanas izdevumiem 

Palielinājies rūpnieciski saražotās  
un realizētās produkcijas apjoms

Mazo un vidējo uzņēmumu 
komersantiem šogad Liepājas 
pilsētas pašvaldības izsludinā-
tajā uzņēmēju atbalsta projektu 
konkursā būs iespēja saņemt 
līdzfinansējumu kopsummā 
100 000 eiro apmērā dažādu ar 
tūrisma jomas attīstību saistītu 
ieceru īstenošanai.

Par to 21. maijā notikušajā 
Liepājas pilsētas domes sēdē vie-
nojās deputāti, apstiprinot “Mazo 
un vidējo komercsabiedrību pro-
jektu līdzfinansēšanas konkursa 
noteikumus 2020. gadam”.

“Tāda situācija, ar kādu pēdē-
jo dažu mēnešu laikā ir saskāru-
sies viesmīlības nozare, iepriekš 
nav pieredzēta, un sekas vēl īsti 
nav prognozējamas, jo starptau-
tiskie ceļojumi joprojām pasau-
lē būs stipri ierobežoti,” atzina 
Liepājas pilsētas domes priekš-
sēdētāja vietnieks stratēģiskās 
attīstības jautājumos Uldis Sesks. 
Tieši tādēļ, konsultējoties ar lielā-
ko Liepājas viesnīcu pārstāvjiem, 
restorānu īpašniekiem un citiem 
uzņēmējiem, tika nolemts paš-
valdības ikgadējo mazo un vidējo 
komersantu atbalstam paredzēto 
finansējumu virzīt konkrēti mēr-
ķētiem atbalsta pasākumiem tieši 
viesmīlības nozarei.

Atbalsts varētu būt vērsts uz ģi-

meņu tūrismu, jauniem pakalpoju-
miem, aktīvā tūrisma elementiem, 
tādiem kā pārgājieni vai orientē-
šanās, un citām aktivitātēm, kurās 
var piedalīties gan pieaugušie, 
gan bērni, turklāt darīt to, ievērojot 
drošības prasības. Šāds konkurss 
būtu stimuls gan pašiem uzņēmē-
jiem piedāvāt inovatīvas un per-
spektīvas idejas jaunu pakalpoju-
mu un piedāvājuma izveidē, gan 
arī varētu veicināt citu pilsētu iedzī-
votāju interesi par Liepājas apmek-
lējumu gan šovasar, gan rudens un 
ziemas sezonā, dodot pienesumu 
pilsētas kopējai ekonomikai. 

Izmitināšanas un ēdināšanas 
nozare ieņem nozīmīgu lomu 
pilsētas saimnieciskajā dzīvē, jo 

atkarībā no sezonalitātes nodar-
bina 1400–1700 darbinieku, kas 
ir ap 6% no kopējā darba vietu 
skaita pilsētā. Kā rāda jaunākie 
Centrālās statistikas pārvaldes 
apkopotie dati, Liepājas un visas 
Latvijas tūrisma nozare šobrīd 
ieviesto ceļošanas ierobežojumu 
dēļ piedzīvo nozīmīgu kritumu. Ja 
Liepājā gada pirmajos divos mē-
nešos nakšņojušo viesu skaits ir 
bijis ar pozitīvu dinamiku, janvārī 
pieaugot par 25% (6019 nakšņo-
jušie viesi) un februārī palielino-
ties par 12,2% (6318 nakšņojušie 
viesi), salīdzinot ar tādu pašu 
periodu gadu iepriekš, tad martā, 
kad valstī tika izsludināta ārkārtē-
jā situācija, Liepājā nakšņojušo 

viesu skaits sarucis par 51,7% 
(3450), salīdzinot ar gadu ie-
priekš. Pēc oficiālajiem datiem, 
šogad martā Liepājā naktsmītnes 
bija noslogotas tikai par 19,6%, 
turpretī gadu iepriekš martā no-
slogojums bija 39,5%.

Projektus līdzfinansējuma 
konkursā var iesniegt elektroniski 
no 25. maija līdz 8. jūnijam. Kon-
kursa noteikumi, pieteikuma veid-
lapa un cita informācija par atbal-
stāmajām aktivitātēm skatāma 
Liepājas pašvaldības mājaslapā 
www.liepaja.lv, sadaļā “Uzņēmē-
jiem – Atbalsts uzņēmējiem”: htt-
ps://www.liepaja.lv/mvk-projekti. 

Pašvaldības budžetā kopu-
mā mazo un vidējo uzņēmēju 

projektu atbalsta konkursam no-
virzīti 100 000 eiro, viena projek-
ta pieļaujamais līdzfinansējuma 
apjoms noteikts robežās no 2500 
līdz maksimāli 15 000 eiro. Pie-
ļaujamā līdzfinansējuma intensi-
tāte vienam projektam ir līdz 75% 
no projekta pieteikumā norādītā 
kopējā projekta budžeta.

Projektu līdzfinansēšanas 
konkursa uzdevums ir atbalstīt 
Liepājas pilsētai piemērotākos 
un atbilstošākos projektus, kas 
veicinātu primāri citu Latvijas pil-
sētu iedzīvotāju, kā arī Lietuvas 
iedzīvotāju interesi par Liepāju 
un tās apmeklēšanu, veicinātu 
tūrisma produktu un pakalpojumu 
izmantošanu, palielinātu nakšņo-
jošo tūristu uzturēšanās ilgumu 
Liepājas naktsmītnēs, kā arī būtu 
īstenojami, ievērojot šobrīd valstī 
noteiktos veselības drošības no-
teikumus un ierobežojumus. 

Aktivitātes plānotas līdz šā 
gada beigām un var tikt uzsāktas 
iespējami drīz pēc līguma noslēg-
šanas. 

Ja ir jautājumi vai nepiecie-
šama konsultācija, sazināties ar 
Liepājas pašvaldības administrā-
cijas Ekonomikas nodaļas vadī-
tāju Arni Vītolu, zvanot pa tālruni 
63404726 vai rakstot uz e-pastu 
arnis.vitols@liepaja.lv. z

21. maijā Liepājas pilsētas domes 
sēdē nolemts paaugstināt dzīvokļa pa-
balstu trūcīgajiem un maznodrošināta-
jiem pilsētas iedzīvotājiem, lai mazinātu 
pēdējā laikā pieaugušo ar dzīvojamo tel-
pu lietošanu saistīto izdevumu ietekmi uz 
šo cilvēku materiālo stāvokli. 

Liepājas pilsētas domes 2010. gada 15. 
aprīļa saistošajos noteikumos “Par dzīvokļa 
pabalstu” paaugstināta dzīvokļa pabalsta 
aprēķināšanai izmantojamo normatīvo iz-
devumu pozīcija par īres/apsaimniekošanas 
maksu no līdzšinējiem 0,85 eiro uz 1,40 eiro 
par dzīvojamās telpas vienu kvadrātmetru, 
ietverot gan pārvaldīšanas pakalpojumu, 
gan iemaksu mājas uzturēšanas fondā u.c. 
pozīcijas, kas attiecas uz mājas apsaimnie-
košanu. 

Šīs izmaiņas liepājniekiem daļēji kom-
pensēs izdevumus par Liepājas pilsētas 
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu paaugstināto īres maksu, 
kā arī palielinās dzīvokļa pabalsta apmēru 
iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās, kurās realizēti energoefek-
tivitātes pasākumi (māju siltināšana). Šajās 
mājās būtiski samazinājušies izdevumi par 
apkuri, bet pieaugusi maksājumu sadaļa par 
mājas apsaimniekošanu.   

“Dzīvokļa pabalsts ir viens no sociālam 
riskam pakļauto liepājnieku visbiežāk iz-
mantotajiem palīdzības veidiem, un pērn to 
izmantojušas vairāk nekā 4500 personas. 
Galvenokārt tie ir liepājnieki, kuri nonākuši si-

tuācijā, kad nav ienākumu vai tie ir ļoti mazi, 
un vientuļie pensionāri ar zemām pensijām. 
Šiem cilvēkiem pašu spēkiem būtu grūti segt 
visus komunālos maksājumus, tādēļ šāds 
atbalsts no pašvaldības puses ir ļoti nepie-
ciešams un gaidīts solis,” norāda par soci-
ālo jomu atbildīgais Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.  

Dzīvokļa pabalsta izmaksām Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pil-
sētas domes Sociālais dienests” 2020. gada 
budžetā ir paredzēti 1 531 400 eiro.

Dzīvokļa pabalsts paredzēts izdevumu 
daļējai segšanai par dzīvojamās telpas īri vai 
apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpoju-
miem, kurināmā iegādi vai privātmājas pub-
liskā lietošanā esošās piegulošās teritorijas 
sakopšanu.

Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi ka-
lendārajā gadā par četriem mēnešiem. Pa-
balsta apmērs ir līdz 500 eiro gadā. To aprē-
ķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas 
un komunālo pakalpojumu maksājumiem.

Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāie-
sniedz iepriekšējo trīs mēnešu īres un ko-
munālo maksājumu kvītis vai par apkuri 
– kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures 
mēnešiem. 

Izmaiņas saistošajos noteikumos stā-
sies spēkā pēc to saskaņošanas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” un domes mājaslapā  
www.liepaja.lv. z

2020. gada sākumā saražotās rūp-
niecības produkcijas apjoms Liepājā 
pieaudzis par 17%.

Šā gada 1. ceturksnī Liepājā saražo-
ta produkcija 90,9 milj. eiro apmērā, kas 
veido 4,8% no kopējā Latvijas ražoša-
nas apjoma, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes dati. Salīdzinot ar tādu paša 
laika periodu pērn, saražotās produkci-
jas apjoms Liepājā šogad pieaudzis par 
17,1% jeb 13,3 milj. eiro.

Lielāko daļu saražotās produkcijas 
dod metāla apstrāde, kā arī  metāla 
konstrukciju, būvmateriālu, tekstila un 
citu izstrādājumu ražošana, piemēram, 
elektrosadales un kontroles iekārtu ra-
žošana, higiēnas preču, papīra un plast-
masas izstrādājumu ražošana, mēbeļu 
gatavošana.

Saražotā produkcija realizēta 92,2 
milj. eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 
2019. gada 1. ceturksni, ir par 18,6% 
jeb 14,4 milj. eiro vairāk. Lielākā daļa jeb 
74% saražotās produkcijas eksportēta, 
kas ir trešais augstākais eksportēto pre-
ču īpatsvars starp republikas nozīmes 
pilsētām.

Novērojams, ka eksporta īpatsvars 
pēdējos gados ir samazinājies, bet palie-
linājies saražoto preču noiets vietējā tir-
gū. Saražotā produkcija eksportēta 68,4 
milj. eiro apmērā, kas ir par 7,1 milj. eiro 
jeb par 11,6% vairāk nekā 2019. gada 1. 
ceturksnī. Savukārt vietējā tirgū realizē-
tas preces par 23,8 milj. eiro, kas ir par 
7,4 milj. eiro jeb par 45,1% vairāk nekā 
pērn.

Kopš 2014. gada 1. ceturkšņa Lie-
pājas apstrādes rūpniecības rādītāji ir 
ar pieaugošu tendenci. Salīdzinot ap-
strādes rūpniecības produkcijas izlaides 
un realizācijas apjomu pārmaiņas starp 
pilsētām, neskaitot Rīgu un Jūrmalu, 
2020. gada un 2019. gada 1. ceturksnī, 
vērojams, ka visstraujākais rūpniecī-
bas produkcijas izlaides un realizācijas 
apjoma pieaugums ir Liepājā (attiecīgi 
17,1% un 18,6%).

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta da-
tiem, 2019. gada septembrī Liepājā bija 
reģistrēti ap 280 ekonomiski aktīvu ražo-
šanas uzņēmumu, kopumā nodarbinot 
ap 6440 darbinieku. z
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Uzsākot daudzdzīvokļu dzī-
vojamās ēkas Vites ielā 8 pār-
būvi, ir novērsta tās bīstamība 
un degradētas vietas negatīvā 
ietekme uz pilsētas ainavu. 
Reizē ar būvdarbu uzsākšanu 
ir pieņemts lēmums izbeigt 
administratīvo lietu par ēkas 
pienācīgu neuzturēšanu un 
bīstamību.

Būvprojekts, pēc kura šā 
gada aprīlī ir sākti būvdarbi mi-
nētajā adresē, paredz agrākās 
11 dzīvokļu mājas vietā radīt trīs 
dzīvokļu ēku, saglabājot tās vēs-
turiski arhitektonisko stilistiku, ap-
jomu un detaļas.

Šobrīd notiek ēkas konstruk-
ciju daļēja demontāža un jaunu 
pamatu veidošana. Turpmāk, 

Nolaistu koka ēku pārbūvē 
par mūsdienīgu dzīvojamo māju

izmantojot gan vecos derīgos 
būvmateriālus, gan arī jaunus 
materiālus, celtnieki zemesgaba-
lā atjaunos ēku ar harmoniskāku 
koptēlu, nekā tas bija līdz šim. 
Dažas konstrukcijas vairs netiks 
atjaunotas un papildus tiks piebū-
vētas jaunas.

Pārbūvētā ēka būs veidota 
pēc rindu māju principa: katrs 
dzīvoklis būs divos stāvos ar ie-
eju pirmā stāva līmenī un ar atse-
višķu pagalma zonu, kas atdalīta 
ar dzīvžogu.

Šveices stilā būvētā agrākā 
vasarnīca atrodas Liepājas vēs-
turiskā centra valsts nozīmes ar-
hitektūras pieminekļa zonā, Jūr-
malas parka vasarnīcu rajonā un 
ir vietējas nozīmes kultūrvēstu-

risks un arhitektūras piemineklis. 
Ēka ir būvēta vairākās kārtās, 

un vērīgs garāmgājējs vēl tad, 
kad būvdarbi nebija uzsākti, ve-
cajā apjomā varēja pamanīt trīs 
atsevišķas sastāvdaļas, kuras 
apvienoja līdzīga apdare. Trīs 
būvapjomi veidoja savdabīgu asi-
metrisku koptēlu, kurā arhitektū-
ra un koka apdares detaļas bija 
pakļautas senākās ēkas stilistikai 
un detalizācijai.

Pirms Vites ielas 8. nama 
pārbūves projekta izstrādes ēkas 
arhitektoniski māksliniecisko iz-
pēti un fotofiksāciju veica Kristīne 
Veinberga un Juris Zviedrāns. Viņi 
secināja, ka sākotnējā centrālā 
daļa ir uzbūvēta 19. gadsimta 70. 
un 80. gados. Otrajā būvniecības 

etapā, 19. gs. beigās, pie gala 
fasādes pret Gulbju dīķi uzcelta 
divstāvu saimnieciskā piebūve, 
pieskaņojoties sākotnējai arhitek-
tūrai. Savukārt 20. gadsimta sāku-
mā pie centrālās ēkas otras gala 
fasādes ir uzcelts trešais apjoms 
– divstāvu ēka ar tornīti.

Vēlāk daudzus gadus ēka 
ekspluatēta, veicot tikai minimālu 
remontu. Padomju varas gados 
iekštelpās izbūvētas starpsienas, 
lai maksimāli palielinātu dzīvokļu 
skaitu. 11 dzīvokļu plānojums bija 
nefunkcionāls, ar daļējām ērtī-
bām. Vairākus gadus ēka stāvēja 
neapdzīvota, ar savu bēdīgo iz-

skatu bojājot pilsētvidi.
2015. gada pavasarī pēc tās 

apsekošanas būvvalde uzsāka 
administratīvo lietu par nekusta-
mā īpašuma Vites ielā 8 neuztu-
rēšanu kārtībā un ēkas tehniskā 
stāvokļa pasliktināšanos. Ēka 
tika iekļauta drošību apdraudošu 
un vidi degradējošu būvju sa-
rakstā. 

Taču atšķirībā no citām 
graustu lietām šī objekta īpaš-
nieki atsaucīgi reaģēja uz būv-
valdes komisijas lūgumiem, un tā 
paša gada vasarā tika demontē-
tas bīstamās balkonu daļas, bet 
2017. gadā jaunais īpašnieks 
būvvaldē iesniedza pārbūves 
projektu minimālā sastāvā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas 
zemesgabalam apkārt uzstādīts 
žogs un sakārtoti nepieciešamie 
inženiertīkli. 

Reizē ar būvdarbu uzsākša-
nu būvvalde pieņēma lēmumu 
izbeigt grausta lietu. z

Ir uzsākta ēkas Vites ielā 8 daļēja demontāža. Agrāko 11 dzīvokļu ēku īpašnieks 
pārbūvēs par trīs dzīvokļu ēku, saglabājot apjomus un oriģinālo konstruktīvo 
struktūru, mākslinieciski un amatnieciski kvalitatīvo galvenās fasādes apdari, jumta 
izbūves, rizalītus, zelmiņus, balkonus, torni un citus elementus.

Fasādes krāsojums izvēlēts, pamatojoties uz arhitektoni-
ski mākslinieciskās izpētes laikā konstatēto toni, – tas 
būs pelēks.

UZZIŅAI
Daudzdzīvokļu mājas ar koka 
ārsienām pārbūve Vites ielā 8
Būvprojekts: SIA “PBR”,  
Valdis Onkelis.
Būvdarbu veicējs:  
SIA “A-J Energobūve”.
Būvdarbi uzsākti: 21.04.2020.
Būvatļauja: 26.04.2018.

Liepājā arī šogad plīvos četri Zilie karogi
Trijās oficiālajās Liepājas 

peldvietās un jahtu ostā 26. 
maijā tika pacelts Zilais karogs, 
kas visā pasaulē tiek uzska-
tīts par populārāko un atzītāko 
ekosertifikātu, kurš apliecina 
atbilstību augstākajiem vides 
apsaimniekošanas, drošības 
un kvalitātes kritērijiem.

Liepājā Zilais karogs šovasar 
jau 19. gadu plīvos pludmalē pie 
Glābšanas stacijas, 10. reizi plud-
malē Dienvidrietumu rajonā, sesto 
reizi atpūtas kompleksā “Beberli-

ņi”, kā arī jau 13. reizi karogs tiks 
pacelts arī jahtu ostā, kas šogad 
ir vienīgā jahtu osta Latvijā, kura 
saņēmusi šo vides novērtējuma 
sertifikātu.

Zilais karogs ir pasaules 
populārākais tūrisma ekoserti-
fikāts, kas balstīts uz stingriem 
kritērijiem un apliecina atbilstību 
vides kvalitātes uzturēšanas un 
ilgtspējīgas attīstības prasībām, 
garantējot gan atbildīgu teritori-
jas apsaimniekošanu un dažādu 
pakalpojumu pieejamību, gan arī 

drošas atpūtas iespējas sakoptā 
vidē. Oficiālās peldsezonas laikā 
peldvietās tiek veikti ūdens kva-
litātes mērījumi un, iesaistoties 
Zilā karoga programmā, pašval-
dība ik gadu īsteno arī vides iz-
glītības un sabiedrības līdzdalību 
veicinošas iniciatīvas, kas šajā 
sezonā tiks plānotas, ņemot vērā 
valstī izsludinātās prasības attie-
cībā uz pulcēšanās ierobežoša-
nu.

Par Liepājas pludmales ap-
saimniekošanu ik vasaras se-

zonu gādā pašvaldības iestāde 
“Komunālā pārvalde”, kas nodro-
šina peldvietas labiekārtojumu, 
pieejamību un uzturēšanu, kā 
arī uzrauga peldētāju drošību uz 
ūdens. Atpūtas vietas “Beberliņi” 
apsaimniekošana uzticēta paš-
valdības aģentūrai “Nodarbinātī-
bas projekti”, savukārt Liepājas 
jahtu osta kopš 2015. gada ir 
Liepājas Speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldes pārraudzībā.

Kopumā Latvijā šogad Zilais 
karogs plīvos trīspadsmit peldvie-

tās un vienā jahtu ostā, savukārt 
visā pasaulē Zilais karogs pie-
šķirts vairāk nekā 4600 peldvie-
tām, jahtu ostām un tūrisma kuģu 
operatoriem 50 pasaules valstīs. 
Zilo karogu Latvijā piešķir Vides 
izglītības fonds, kas ir dibināts ar 
mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību 
ar vides izglītības palīdzību. Fon-
da pamataktivitātes ir saistītas ar 
pasaules vadošās vides izglītības 
organizācijas “Foundation for En-
vironmental Education” program-
mu īstenošanu Latvijā. z
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Dobēs un apstādījumos uzplauks vasara

Liepājas pilsētas kalendārs saņēmis izcilības 
festivāla “ADWARDS MMXX” apbalvojumu

Liepājas centrā pie univer-
sitātes, Graudu un Lielās ielas 
stūrī, K. Valdemāra un Peldu 
ielas krustojumā, Čakstes lau-
kumā, akmensdobē Jūrmalas 
parkā, Jūras ielas rotācijas aplī 
un puķu podos pie Pētertirgus, 
Tirgoņu ielā un Jūrmalas parkā 
– visās šajās vietās pilsētnie-
kus kopš aprīļa sākuma ieprie-
cina oranžu, dzeltenu, bordo, 
baltu, gaiši zilu un rozā atraitnī-
šu stādījumi. 

Pašreiz ir sācies un turpinās 
otrais puķu stādīšanas cēliens, 
bet jūnija vidū būs trešais. Pilsētas 
dobju un ielu labiekārtošana un 
apzaļumošana notiek SIA “Komu-
nālā pārvalde” dārznieces Aldas 
Dambergas vadībā, darbus veic 
SIA “Tranzīts L”. 

No maija vidus līdz jūnija sā-
kumam Jūrmalas un Raiņa par-
kā, Kūrmājas prospekta galā, 
Čakstes laukumā, Kurzemes 
skvērā, Tirgoņu ielas sākumā, 
Zivju ielā, Lāčplēša dārzā un Lie-
lajā ielā iedēstīs veselu klājienu ar 
vasaras puķēm. Šajās vietās augs 
argirantēmas, ilgziedu begonijas, 
Ferullapu sunīši, kannas, kleo-
mes, samtenes, balzamīnes, gau-
ras, iresīnes, alises, akmenssēk-
les, sārzāles un citas puķes, kas 
ir piemērotas mūsu klimatiskajiem 
apstākļiem un pilsētas videi. 

Pēc Jāņiem, kad pavasara pu-
ķes būs noziedējušas, paredzēta 
trešā pilsētas dobju izdaiļošanas 
kārta. Pavasara ziedus aizstās ar 
vasaras košumaugiem – ledus-

puķēm, rudbekijām, gazānijām, 
Jaungvinejas balzamīnēm un lau-
rentijām.  

Vēl pilsētas vidi šovasar krāš-
ņos 75 atsevišķi novietoti puķu 
podi un 106 puķu kastes uz ceļu 
un ielu norobežojošām barjerām. 
Arī vides objekti – ziedu figūras 
“Taurenis” un “Gliemezis” un 15 
puķu piramīdas.  

Pilsētu rotās arī puķu grozi 
pie apgaismojuma balstiem uz 
Tramvaja tilta, Lielajā ielā, Jūras 
ielā, Ziemeļu ielā, M. Ķempes ielā, 
Ventas ielā un pie Latviešu bied-
rības nama, kā arī “Puķu koks” 
Siena tirgus malā un “Puķu arkas” 
Jaunajā ostmalā. Visu šo krāšņo 
bagātību pilnā apjomā varēsim 
sākt baudīt jūnija sākumā.

ATJAUNO UN PAPLAŠINA 
KOŠUMAUGU STĀDĪJUMUS

Maijā ir sākta jaunās Liepājas 
pilsētas apstādījumu koncepcijas 
2020.–2024. gadam īstenošana. 

Jūrmalas parkā gar gājēju 
taku, kas ved uz pieminekli bojā 
gājušajiem jūrniekiem un zvejnie-
kiem, ir pabeigta graudzāļu, ziem-
ciešu un vasaras puķu stādīšana, 
kā to paredz koncepcija. Pirms 
tam no dobēm “Tranzīts L” dārz-
nieces izraka novecojušos krū-
mus un skujeņus un daļu no šiem 
augiem pārstādīja citās pilsētas 
zaļajās zonās. 

Atbilstoši apstādījumu attīstī-
bas koncepcijai, puķes un krūmus 
šogad atjaunos un papildinās ne 

tikai Jūrmalas parkā, bet arī citās 
vietās – kopumā 696 m2 platībā. 

Jauna puķu dobe nupat ir iz-
veidota arī aplī Zirgu salā un aplī 
Cukura un Pulvera ielas krustoju-
mā. Koncepcijā paredzēts vēl šo-
vasar labiekārtot dobi arī Veclie-
pājā, Zivju ielā, kur agrāk atradās 
vides objekts “Ģitāra”.

Atbilstoši apstādījumu papla-
šināšanas idejai, šovasar esoša-
jām 11 puķu piramīdām paredzēts 
pievienot vēl četras jaunas. Kopā 
pilsētā būs 15 šie puķu objekti. 
Jaunās piramīdas līdz jūnija sā-
kumam piegādās un uzstādīs SIA 
“Sedumi”. 

Jāpiebilst, ka šogad pilsētas 
apstādījumu platības palielināsies 
arī reizē ar pārbūvētā Peldu ielas 

posma (no Hika ielas līdz Kūrmā-
jas prospektam) nodošanu eks-
pluatācijā. 

Vasaras vidū šajā ielā, kas 
labāku izskatu un funkcionalitāti 
ieguvusi ar ES struktūrfondu līdzfi-
nansējumu, būs izveidoti apstādī-
jumi 690 m2 platībā. Turpmāk acis 
priecēs apaļa krāsainu puķu un 
graudzāļu dobe Kūrmājas pros-
pekta galā, savukārt Peldu ielā ir 
izveidotas un tiks apstādītas vēl 
vairākas citas dobes un zālieni.

IZDAIĻOŠANĀ  
IESAISTĀS UZŅĒMĒJI 

Šogad, tāpat kā citās vasa-
rās, pilsētā būs redzami arī uz-
ņēmēju finansētie ziedu objekti. 
LSEZ SIA “Scan-Plast Latvia” 
finansētie podi mūs iepriecinās 
Tirgoņu ielā – uzņēmums apmak-
sā to uzstādīšanu, apstādīšanu 
un kopšanu visu vasaru, kā arī 
demontāžu rudenī.

Cukura un Grīzupes ielas ro-
tācijas aplī ziediem izdaiļotu vides 
objektu uzturēs SIA “CTB”, bet 
dobi Ventas un Cenkones ielas 
stūrī – pašvaldības uzņēmums 
“Liepājas ūdens”.  Koši ziedēs arī 
Līvas laukuma aplis, ko par sa-
viem līdzekļiem apsaimnieko SIA 
“Tranzīts L”. 

Pilsētas apzaļumošanā un iz-
daiļošanā savu iespēju robežās 
iesaistīsies arī pilsētas izglītības 
iestādes (to teritorijās), namu ap-
saimniekotāji, individuālo māju 
īpašnieki. z

Liepājas pilsētas 2020. ga- 
da kalendārs saņēmis radošās 
izcilības festivāla “Adwards 
MMXX” apbalvojumu − otrās 
pakāpes ordeni kategorijā 
“Grafiskā komunikācija”.

Kalendārā grafiku veidā atai-
notas 12 Liepājai svarīgas noza-
res, fakti atspoguļoti vizuāli viegli 
uztveramā un nedaudz rotaļīgā 
veidā. Tajā ir dažādi fakti par Lie-
pājas arhitektūru, izglītību, kul-

tūru, tūrismu, uzņēmējdarbību 
un pilsētvidi, kā arī ir atspoguļoti 
Liepājai raksturīgi dabas parā-
dību mērījumi, piemēram, vidē-
jais vēja ātrums, viļņu augstums 
un saulaino dienu skaits. Katrs 
mēnesis veltīts savai tēmai, un 
nozares grafiskais atainojums 
papildināts ar tekstuālo paskaid-
rojumu.

Radošās izcilības festivālam 
“Adwards MMXX” šogad kopumā 

bija pieteikti 332 darbi 14 kate-
gorijās un 36 apakškategorijās. 
Populārākā kategorija bija TV un 
radio. Darbus varēja iesniegt no 
1. janvāra līdz 15. martam. Tos 
vērtēja 21 starptautiskas žūrijas 
pārstāvis. Lai process būtu atbils-

tošs nozares standartiem, darbus 
skatīja gan individuāli, gan ap-
sprieda video diskusijās.

Kalendāra izdevējs ir Liepā-
jas pilsētas pašvaldības admi-
nistrācija, dizaina autori –  birojs 
“H2E”, tekstus gatavoja režisors 

un dramaturgs Lauris Gundars. 
Kalendārs tika veidots trīs dažā-
dos izmēros – divi sienas, viens 
galda.

Vairāk par “ADWARDS MMXX” 
festivālu un visiem uzvarētājiem 
šeit: https://www.adwards.lv/. z

Oranžs, dzeltens, bordo, balts, gaiši zils un rozā! Šajā 
pavasarī pilsētas puķu dobēs 130 m2 platībā jau ir 
izstādīti 2350 atraitnīšu dēsti, taču kopumā pilsētā 
šovasar ziedēs vairāk nekā 40 000 dažādu ziedaugu.

UZZIŅAI
Puķu stādījumi Liepājā 2020. 
gada sezonā
l Atraitnītes: 2350 gab. – 130 m2 
(iestādītas 6.–9. aprīlī).
l Dažādas vasaras puķes: 19 600 
gab. – kopā 827 m2 (izstāda maija 
otrā pusē un jūnija beigās).
l 184 puķu grozi visā pilsētā pie 
apgaismojuma balstiem (izvietos 
jūnija sākumā).
l 106 puķu kastes uz ielu/ceļu 
norobežojošām margām (izvietos 
jūnija sākumā).
l Puķu skulptūras: “Gliemezis” un 
“Taurenis”, “Puķu koks” un “Puķu 
arkas” (izvietos jūnija sākumā).
l Puķu piramīdas: 11 gab. + 4 
gab. (izvietos jūnija sākumā).
l Rondo/betona/EDGE u.c. puķu 
podi: 75 gab. (izvietos jūnija 
sākumā).
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Atvērts Zinātnes un izglītības inovāciju centrs 

Sadala līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanas programmā

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Iesniegti projektu pieteikumi 31 29 33 25 19 16
Līdzfinansējums piešķirts (proj. skaits) 31 29 9 22 19 15
Līdzfinansējuma summa kopā (EUR) 48 955 81 479 120 583 256 617 245 378 97 912
No pašvaldības pieprasītais finansējums 
(EUR)

48 955 107 812 301 187 286 757 231 953 118 024

Atbalstīta dokumentu izstrāde (tehn.  
apsekošana, arhitektoniski mākslinieciskā 
izpēte, būvprojekta izstrāde) (proj. skaits) 

30 22 1 7 3 5 

Atbalstīta būvdetaļu izgatavošana
/restaurācija (proj. skaits)

– 3 1 3 4 4 

Atbalstīti restaurācijas būvdarbi (proj. skaits) 1 4 7 12 12 6 

Šā gada projektu konkursā 
uz atbalstu saskaņā ar sais-
tošajiem noteikumiem “Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras pie-
minekļu saglabāšanai” nauda 
piešķirta 15 pieteikumu iesnie-
dzējiem, viens pieteikums no-
raidīts.

Piecos gadījumos līdzfinan-
sējums piešķirts dokumentācijas 
sagatavošanai, tas ir, arhitek-
toniski mākslinieciskās izpētes 
(AMI) veikšanai vai restaurācijas 
būvprojektu izstrādei, četros gadī-
jumos – būvdetaļu izgatavošanai/
restaurācijai, sešos gadījumos at-
balstīti restaurācijas būvdarbi.

Komisija, kas izvērtēja kon-
kursam iesniegtos dokumentus, 
par rezultātiem katru pretendentu 
informēja atsevišķi. 

AMI un fasāžu un jumta res-
taurācijas būvprojektu izstrādi 
šogad veiks ēkām Republikas ielā 
27, Republikas ielā 26/28, Zāļu 
ielā 1, F. Brīvzemnieka ielā 26 un 
Stūrmaņu ielā 6.

Savukārt Bāriņu ielā 20 ar 
pašvaldības līdzfinansējumu būs 
iespējama četru logu restaurācija 
un trīs analogu logu izgatavoša-
na, Kuģinieku ielā 13 – analogu 
ārdurvju izgatavošana, A. Pumpu-
ra ielā 16 – divu logu un ārdurvju 
restaurācija un K. Valdemāra ielā 
16 – kāpņu margu reliņu restaurā-
cija un analogu izgatavošana.

Restaurācijas būvdarbiem, 
tas ir, fasāžu un jumta restaurā-

cijai, darbu uzsākšanai vai tur-
pināšanai un autoruzraudzībai 
līdzfinansējums piešķirts ēku Ku-
ģinieku ielā 5, Rožu ielā 28, Kūr-
mājas prospektā 19, Peldu ielā 38 
un Bāriņu ielā 31 īpašniekiem vai 
valdītājiem.

Bez tam Liepājas Sv. Trīs-
vienības ev. lut. draudzei Lielajā 
ielā 9 piešķirts pašvaldības līdz-
finansējums katedrāles rietumu 
portāla restaurācijai. Dievnama 
atjaunošanas fonda vadītāja Ilze 
Vitāle sabiedrību informējusi, ka 
restaurēšanas speciālisti ir izvē-
lējušies galvenās ieejas portāla 
smilšakmens skulptūru atjauno-
šanas metodi. Iepriekš tika ap-
svērts, vai nebūtu labāk izgatavot 
kopijas un vēsturiskās skulptūras 
novietot katedrāles iekštelpās. 
Tomēr galīgais lēmums ir pie-
ņemts, un tas ir – tiks atjaunotas 
oriģinālās skulptūras.

Komisija noraidīja Vites ielas 
13. nama īpašnieka pieteikumu, jo 
nav ievērota būvniecības kārtība 
– pieteikumu uz restaurācijas būv-
darbiem nav iespējams īstenot, ja 
būvvaldē nav iesniegts un saska-
ņots restaurācijas būvprojekts un 
nav saņemta būvatļauja.

Ar visu iesniegto projektu sa-
rakstu, piešķirtajām summām un 
konkursā iegūtajiem punktiem ik-
viens var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā, sadaļā “Līdzfinansē-
juma iespējas / Ēkām ar kultūras 
pieminekļa statusu”.

Kā katru gadu, arī šoreiz ko-

misija, piešķirot punktus, vērtēja 
pieteikumu noformējuma atbilstī-
bu, to, vai vēsturiskās ēkas atbilst 
nolikuma nosacījumiem, izmaksu 
pamatotību, pievienotos doku-
mentus, nomaksātos nodokļus un 
citus kritērijus.

Kopējā naudas summa, par 
kādu kultūras pieminekļu īpašnie-
ki vai valdītāji šogad vēlējās uz-
sākt vai turpināt savu īpašumu sa-
kārtošanu, sasniedza 195 165,61 
eiro, savukārt no pašvaldības pie-
prasītā nauda ir 118 024,70 eiro, 
nedaudz vairāk nekā budžetā re-

zervētā nauda – 100 000 eiro.
Komisijas apstiprinātais kopē-

jais finansējums AMI, analogo de-
taļu restaurācijai un būvprojektu 
īstenošanai ir 97 912,20 eiro.

Kopš 2015. gada saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem “Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras piemi-
nekļu saglabāšanai” pašvaldība 
līdzfinansē kultūras pieminekļu 
izpēti (apsekošanu, inventari-
zāciju, arhitektoniski vēsturisko 
izpēti u.tml.), būvprojektu sagata-
vošanu un ēku vai to būvdetaļu, 

būvamatnieku izstrādājumu res-
taurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavoša-
nai līdzfinansējums ir 75 procenti 
no kopējām izmaksām, bet ne 
vairāk par 2000 eiro, būvdarbiem 
– 75 procenti, bet ne vairāk par 
20 000 eiro, savukārt atsevišķu 
detaļu, piemēram, vēsturisko logu, 
durvju u.c. elementu, atjaunošanai 
– 50 procenti no kopējām izmak-
sām, bet ne vairāk par 2000 eiro. 

Kopumā viens kultūras piemi-
neklis drīkst saņemt  pašvaldības 
līdzfinansējumu līdz 50 000 eiro. z

Bāriņu iela 31. Šogad turpināsies un tiks pabeigts šīs no 18. gadsimta saglabājušās mazās 
koka ēkas fasāžu un jumta restaurācijas būvprojekts (5. kārta). Pašvaldības apstiprinātais 
līdzfinansējums ir 3854 eiro. Iepriekšējos gados ir restaurētas ārdurvis, logi, melni darvotā 
fasāde, sarkanā māla dakstiņu jumts un konstrukcijas, kā arī ir pārmūrēti skursteņi. 

Atbalsta programmā vairāku gadu garumā ēkas Bāriņu 
ielā 31  īpašniece ir saņēmusi 37 000 eiro.

KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANA LIEPĀJĀ

Zinātnes un izglītības inovā-
ciju centrā (ZIIC) apmeklētājiem 
atkal atvērta eksponātu zāle. 
Tāpēc ikviens interesents, ievē-
rojot visus drošības noteikumus, 
aicināts izzināt dabaszinātņu li-
kumus un izglītības tehnoloģijas 
praktiskā nodarbībā klātienē.

ZIIC iespējams aplūkot un iz-
mēģināt vairāk nekā 30 interaktī-
vus eksponātus, kā arī robotikas 

un paplašinātās realitātes izglītī-
bas tehnoloģijas.

Apmeklētājiem centrā jāievēro 
šādi drošības pasākumi:

1. Centrā vienlaikus drīkst at-
rasties ne vairāk kā 5 apmeklētāji, 
kuriem ir jāievēro 2 m savstarpējā 
distance (izņēmums ir vienas māj-
saimniecības locekļi).

2. Lūgums pirms apmeklē-
juma veikt rezervāciju pa tālruni 

25728867. Viena apmeklējuma 
ilgums ir 2 stundas, tad paredzēts 
30 minūšu starplaiks, lai veiktu 
biežāk lietojamo virsmu dezinfek-
ciju. Ierodoties bez iepriekšējas 
pieteikšanās, pakalpojumu, iespē-
jams, nevarēs saņemt.

3. Ierašanās brīdī apmeklētā-
jiem obligāti jāveic roku dezinfek-
cija ar publiskajā zonā pieejamo 
roku dezinfekcijas līdzekli, jo ap-

meklējuma laikā notiek saskare ar 
eksponātu virsmām.

Informējam, ka administrators 
nesniedz gida pakalpojumus, taču 
tiks nodrošināts visu centra eks-
ponātu apraksts un tehnoloģiju lie-
tošanas instrukcija latviešu, krievu 
un angļu valodā. Atgādinām, ka 
ZIIC joprojām nerealizē interešu 
izglītības programmas un nerīko 
izglītojošus pasākumus. z
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Kāpēc izvēlēties studijas 
Liepājas Universitātē

Atvērti mazie bērnu 
rotaļlaukumi un skeitparks SOCIĀLAIS ATBALSTS  

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS  
LAIKĀ ĪPAŠI NEPIECIEŠAMS 

Ja nepieciešams īpašs atbalsts šajā 
ārkārtējā situācijā, ja ģimenes vai personas 
resursi ir izsmelti, ikvienam liepājniekam ir 
iespējams Sociālajā dienestā pieprasīt pārti-
kas vai krīzes pabalstu. Pārtikas pabalsts ir 
karte pārtikas iegādei līdz 45 eiro personai 
un līdz 200 eiro ģimenei mēnesī. To piešķir, 
ja ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriek-
šējā mēnesī nepārsniedz 90 eiro. 

Krīzes pabalstu piešķir Liepājas domes 
Sociālo lietu komisija, izvērtējot ģimenes 
kopējo situāciju un materiālo stāvokli šajā 
ārkārtējās situācijas laikā. Atgādinām, ka ār-
kārtas situācija ģimenē ir tad, ja no ģimenes 
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ tā 
pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt sa-
vas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama 
psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Trūcīgie un maznodrošinātie var turpināt 
saņemt paredzētos valsts un pašvaldības 
atvieglojumus – dzīvokļa un veselības 
pabalstu, atlaides par medicīniskajiem pa-
kalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides utt. Iedzīvotājiem, kuriem trūcīgas 
un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss beidzies ārkārtējās situācijas laikā, 
tas ir pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam. 
Liepājniekiem, kuriem no jauna nepiecie-
šams noteikt atbilstību trūcīgas vai maz-
nodrošinātas personas statusam, jāvēršas 
attālināti Sociālajā dienestā.

Veselības aprūpes un dzīvokļa pabalstu 
var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. 
Lai noformētu šos pabalstus, vispirms jā-
vēršas Sociālās palīdzības daļā, zvanot pa 
tālruni 63489652 vai rakstot uz e-pastu  
sociala.palidziba@liepaja.lv un saskaņojot, 
kādi dokumenti nepieciešami. 

Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts 
ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai 
segšanai Liepājas pilsētas pašvaldībā 
deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem noteikts 
trūcīgas un maznodrošinātas personas sta-
tuss, un politiski represētām personām.

Dzīvokļa pabalsts paredzēts ar dzīvoja-
mās telpas īri vai apsaimniekošanu, komu-
nālajiem pakalpojumiem un kurināmā iegādi 
saistīto izdevumu daļējai segšanai. Dzīvokļa 
pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā 
gadā, nepārsniedzot 500 eiro, to aprēķina 
pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas 
un komunālo pakalpojumu maksājumiem. 
Dzīvokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz 
iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo 
maksājumu kvītis vai par apkuri – kvītis par 
pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām 
vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 
242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības 
saņemt arī Eiropas atbalstu – pārtikas 
un pirmās nepieciešamības preču kom-
plektus (Liepājā, Graudu ielā 43a, tālru-
nis 26460515, vai Pirmās palīdzības vienībā 
K. Ūliha ielā 35/37).

Par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar so-
ciālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu 
ģimenēm sociālā riska situācijās, iedzīvotāji 
aicināti konsultēties telefoniski vai elektronis-
ki ar Sociālo dienestu:
l par sociālo palīdzību un pabalstiem – 
tālr. 63489652, 63489647; 
l par sociālajiem pakalpojumiem – 
tālr. 63489668;
l par sociālo darbu – tālr. 63489682;
l e-pasts sociala.palidziba@liepaja.lv.
SOCIĀLIE DARBINIEKI SNIEDZ ARĪ 
EMOCIONĀLO ATBALSTU ĢIMENĒM

Viens no Sociālā dienesta darba virzie-
niem arī ārkārtējās situācijas laikā ir sociā-
lais darbs – profesionāla palīdzība ģimenēm 
vai personām, palīdzot risināt dažādas 
sociālās problēmas. 

Sociālā darba pakalpojums, kas nozīmē 

dažādu sociālo gadījumu risināšanu, konsul-
tēšanu un psihosociālā atbalsta sniegšanu 
klientiem, tāpat kā līdz šim, pēc nepiecieša-
mības tiek nodrošināts ap 500 liepājnieku 
ģimenēm ar bērniem un 70 pilngadīgām 
personām. 

Darbinieki sniedz klientiem arī psiho-
sociālo atbalstu, palīdzot izprast situāciju 
un tās risināšanas iespējas. Tiek pārrunāta 
ģimenes un bērnu dienas kārtība, bērnu 
uzraudzība un pamatvajadzību nodrošinā-
jums. Klientiem tiek izskaidrots, kā iespē-
jams pieprasīt vai turpināt saņemt sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzību, tiek 
sniegti individuāli ieteikumi, kā labāk rīkoties 
katrā gadījumā. 

Lai atbalstītu ģimenes, notiek sadarbība 
arī ar citām institūcijām – bāriņtiesu, policiju, 
izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm, 
citiem  profesionāļiem un nevalstiskām 
organizācijām. 

Sociālā darbinieka atbalstu un konsul-
tācijas var saņemt ikviens Liepājas pilsētas 
iedzīvotājs, kuram tas nepieciešams. Tāpat 
aicinām šajā laikā nebūt vienaldzīgiem un 
informēt Sociālā dienesta darbiniekus, ja 
kādai ģimenei tuvākajā apkārtnē, kaimiņos 
vai radu lokā nepieciešama sociālā palīdzība 
vai atbalsts.   

KAD NEPIECIEŠAMA  
SOCIĀLĀ DARBINIEKA  
PALĪDZĪBA UN ATBALSTS?
l ģimene pati nespēj atrisināt sociālo situā-
ciju (arī materiāli nodrošinātā ģimenē var būt 
problēmas);
l ģimenē nepietiekami nodrošināta bērna va-
jadzībām atbilstoša aprūpe un audzināšana; 
l kāds no ģimenes locekļiem cietis no var-
darbības ģimenē vai ārpus ģimenes;
l ģimene nonākusi krīzes situācijā un pati 
nespēj rast risinājumu. 
Sociālā darba daļas tālrunis, uz kuru zvanīt 
nepieciešamības gadījumā: 63489682.

PAPLAŠINA APRŪPES MĀJĀS 
SAŅĒMĒJU LOKU

16. maijā stājās spēkā grozījumi Liepā-
jas pilsētas domes saistošajos noteikumos 
“Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociāla-
jiem pakalpojumiem”, kas paredz paaugsti-
nāt ienākumu līmeni senioriem un atsevišķi 
dzīvojošām personām ar invaliditāti biroja 
“Aprūpe mājās” pakalpojumu saņemšanai, 
kā arī paplašināt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma dzīvesvietā saņēmēju loku. 

Aprūpes mājās pakalpojumu par 
pašvaldības budžeta līdzekļiem var saņemt 
atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav 
likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta 
nav konstatējama, vai arī likumīgie apgād-
nieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 
personai nepieciešamo aprūpi. Aprūpējamās 
personas ienākumi nevar pārsniegt 390 eiro 
mēnesī (līdz šim 370 eiro). 

SOCIĀLĀ DIENESTA BIROJS “APRŪPE 
MĀJĀS” ATRODAS  
KLAIPĒDAS IELĀ 19/21, A KORPUSĀ, 
301. TELPĀ (3. STĀVS). TĀLRUNIS 
– 63432250 VAI 26684410.

Izvērtējot ierobežojumu atviegloju-
mus, tostarp pulcēšanās ierobežojumu 
samazināšanos, Liepājas pašvaldība 
no 18. maija atvērusi mazākos publiski 
pieejamos bērnu rotaļlaukumus, kā arī 
skeitparku Jūrmalas parkā.

Kopumā Liepājā šobrīd atvērti 12 pub-
liski pieejamie āra rotaļlaukumi: Piltenes 
ielā 1b, Sila ielā 5, 14. novembra bulvārī 30, 
O. Kalpaka ielā 105a, Strazdu ielā 16b, Lie-
lajā ielā 16, Liedaga ielā 7, Slapjajā ielā 1a, 
E. Tisē ielā 57, Dunikas ielā 2/24, Mežu ielā 
47, 51 un Krūmu ielā 34, 38. Lielie laukumi 
Jūrmalas, Raiņa un Ventspils ielas parkā vēl 
būs slēgti.

Vecākus ar bērniem lūdzam izvērtēt 
rotaļlaukumu apmeklēšanas nepiecieša-
mību, kā arī iepriekš pārrunāt piesardzības 
noteikumus – laukumus nevar apmeklēt, 
ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes, 
rotaļlaukumā jāievēro 2 metru distance no 
citiem apmeklētājiem, jāizvairās no drūz-
mēšanās pie rotaļu iekārtām, ar rokām 
nepieskarties sejas zonai (mutei, acīm, de-
gunam). Savukārt pēc rotaļām rūpīgi jāno-
mazgā vai jānodezinficē rokas.

Izmantojot skeitparku, jāievēro, ka tajā 
vienlaikus nevar atrasties vairāk par 25 
personām, kā arī savstarpēji jāievēro 2 
metru distancēšanās. Ja ir elpceļu infekci-
jas simptomi, skeitparku apmeklēt nedrīkst.

Regulāri tiks sekots līdzi, kā tiek ievēroti 
distancēšanās un piesardzības pasākumi 

rotaļlaukumos un skeitparkā, un, ja tiks 
konstatēti pārkāpumi, konkrētos laukumus 
var atkal ierobežot. Savukārt, ja liepājnieki 
atbildīgi ievēros noteiktos piesardzības pa-
sākumus, tiks vērtēts, kā pakāpeniski atvērt 
lielos bērnu rotaļlaukumus, āra vingroša-
nas iekārtas un basketbola laukumus.

Par bērnu laukumiem, kas nav pašval-
dības īpašumā, atbild to apsaimniekotāji, 
viņi arī lemj par laukumu atvēršanu vai iero-
bežošanu. Publiski pieejamie laukumi tika 
slēgti, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar 
Covid-19 izplatību. z

Jau 75 gadus Liepājas Universitāte, 
atrodoties pašā Liepājas sirdī, ir aplieci-
nājums zināšanām, stabilitātei un attīstī-
bai. Tā ir mainījusies līdzi gadalaikiem un 
varām, bet saglabājusi savu pārliecību un 
eleganci, plūstot līdzi laika upei.

Liepājas Universitāte piedāvā studi-
jas četrās fakultātēs – Dabas un inže-
nierzinātņu, Humanitāro un mākslas 
zinātņu, Pedagoģijas un sociālā darba 
un Vadības un sociālo zinātņu fakultā-
tē, kuras piedāvā izvēlēties kādu no 29 
bakalaura, maģistra vai doktora studiju 
programmām.

Pieteikšanās studijām Liepājas Uni-
versitātē notiek elektroniski no 13. jūlija 

līdz 2. augustam. Pieteikumu apstiprinā-
šana klātienē – no 27. jūlija līdz 3. augus-
tam.

Neskaidros jautājumus par studiju pro-
cesu, studiju maksu un iespējām, ko pie-
dāvā Liepājas Universitāte, var noskaidrot, 
rakstot info@liepu.lv. Papildu informācija 
www.liepu.lv.

Liepājas Universitātes Studentu pado-
mes priekšsēdētāja Anna Margreta Vērdi-
ņa aicina: “Laiks, kad esi students, ir brīniš-
ķīgs, turklāt ir labi studēt Liepājā – pilsētā, 
kas piedāvā daudz iespēju un izaicinājumu! 
Mūsu universitātei ir īpaša aura, tā dod zi-
nāšanas gan darbam, gan dzīvei.”

Atklāj Liepāju sevī, sevi – Liepājā! z

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
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Iedzīvotājus Liepājas iekšpagalmos iepriecina 
koncertprogramma “Pilsētas serenādes”

Lai gan ārkārtējā situācija 
valstī un noteiktie ierobežojumi 
skāruši visus sporta notiku-
mus, orientēšanās entuziasti, 
ievērojot visus drošības nosa-
cījumus, cilvēkiem piedāvā ie-
rastās pastaigas papildināt ar 
kaut ko jaunu – orientēšanos.

Orientēšanās ir tautas sporta 
veids, kurā, izmantojot karti un 
kompasu, meža vai pilsētas apvi-
dū jāatrod atzīmētie kontrolpunkti. 
Šis sporta veids ir piemērots ik-
vienam neatkarīgi no vecuma un 
fi ziskās sagatavotības, tā ir aktīva 
atpūta dabā, reizē nodarbinot gan 
ķermeni, gan prātu. 

INDIVIDUĀLIE 
ORIENTĒŠANĀS TRENIŅI

Liepājas pusē orientēšanās 
aktivitātes organizē Lejaskur-
zemes tūrisma un orientēšanās 
klubs “DR-krasts”. Sacensību 
sezonu bija plānots sākt marta 
beigās, tomēr sākotnējās ieceres 
apstādināja ārkārtējās situācijas 
noteikumi, kas prasīja ievērot pul-
cēšanās ierobežojumus un aizlie-
dza organizēt pasākumus. Tomēr 
orientēšanās sportam ir sava 
specifi ka un priekšrocības – tra-
ses visbiežāk izvietotas ārpus ap-
dzīvotām vietām vai dziļi mežos, 
starta laiku katrs dalībnieks var 
izvēlēties pats, tādējādi visbiežāk 
nemaz nesatiekot citus orientie-
ristus. Tādēļ tika rasts risinājums, 
ka ikviens iepriekš sagatavotā dis-
tancē var individuāli veikt treniņus 
vai doties pastaigā pa mežu, mek-
lējot kontrolpunktus.  

“Lai gan izmaiņas šogad skā-
ra visus sporta pasākumus un ak-
tivitātes, orientieristi izdomāja, kā 

Liepājas pilsētas pašvaldī-
ba no 14. maija līdz 12. jūnijam 
piedāvā iedzīvotājiem no māju 
logiem un balkoniem baudīt 
koncertprogrammu “Pilsētas 
serenādes”.

Koncerti norisinās ceturtdie-
nās un piektdienās piecu nedēļu 
garumā desmit dažādos iekš-
pagalmos. Lai novērstu plašas 
pulcēšanās iespējas, koncertu 
vietas publiski netiek izpaustas. 
Pasākumu laikā drošību uzrau-
ga Pašvaldības policija.

Valstī noteiktie ierobežojumi 
ietekmē dažādas kultūras jomas, 
tajās strādājošos, kā arī kultūras 
baudītājus. Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
kultūras un sporta jautājumos 
Atis Deksnis: “Šo koncertu gal-
venais mērķis ir šajā pandēmijas 
laikā sniegt atbalstu vietējiem 
māksliniekiem un tehniskajiem 
izpildītājiem, dot iespēju vietē-

jiem iedzīvotājiem visdažādākos 
pilsētas rajonos baudīt mūziku 
klātienē un iepriecināt klausītā-
jus visā plašajā pasaulē.”

Koncertprogrammā “Pil-
sētas serenādes” plānoti 10 

pārsteiguma koncerti, kas no-
risinās Liepājas daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmos. Koncertos 
jau uzstājušies un turpinās uz-
stāties tādi mūziķi kā Ivo Fo-
mins, Uldis Marhilēvičs, Jānis 

Strazds, Andris Ērglis, Ainars 
Virga, Tabita Balode, Karīna 
Tatarinova, Everita Pjata-Gert-
nere, Viktors Ellers, Normunds 
Kalniņš, Miks Akots, Kristens 
Kupčs u.c.

Koncertus līdz 10. jūnijam 
katru ceturtdienu un piektdienu 
no pulksten 19.00 līdz 20.00 ik-
viens interesents var vērot arī 
interneta tiešraidēs Liepājas 
pašvaldības sociālo tīklu kontos. 
Konkrētā pagalma iedzīvotāji 
par koncerta norisi tiek informēti 
tajā dienā, kad plānots koncerts,

Saistībā ar valdības izsludi-
nāto ārkārtējo situāciju valstī ar 
mērķi ierobežot Covid-19 izpla-
tību Liepājas Pašvaldības poli-
cija pasākuma vietās nodrošina 
sabiedrisko kārtību un nepieļauj 
cilvēku pulcēšanos vienkopus, 
kā arī kontrolē 2 metru distances 
ievērošanu.

Informējam, ka pasākuma 
laikā tiek veikta foto un video 
uzņemšana. Fotoattēli var tikt 
izvietoti Liepājas pilsētas paš-
valdības portālā www.liepaja.lv, 
Kultūras pārvaldes un pašvaldī-
bas sociālo tīklu kontos Face-
book.com, Twitter.com, Youtube.
com un Instagram.com.

Lūdzam ņemt vērā, ka sliktos 
laikapstākļos koncerts var tikt 
pārcelts. z

Aicina ierastās pastaigas papildināt ar orientēšanos

piedāvāt iespēju ikvienam brīvajā 
laikā izstaigāt vai izskriet orien-
tēšanās distanci dažādās vietās 
Liepājas apkārtnē. Iepriekš izplā-
nojam un izliekam distances, sa-
gatavojam kartes, ko publicējam 
mūsu “Facebook” profi lā. Ikviens 
interesents iepriekš var karti izpē-
tīt, lejupielādēt un izdrukāt. Līdz 
ar to individuālie treniņi var no-
tikt bez jebkāda fi ziska kontakta. 
Novērojams, ka šajā laikā daudzi 
jauni dalībnieki izrāda interesi 
ierastās pastaigas papildināt ar 
orientēšanos, kas ir laba atpūta 
svaigā gaisā,” pastāsta Lejaskur-
zemes tūrisma un orientēšanās 
kluba “DR-krasts” vadītājs Jānis 
Bethers. 

Nesen orientēšanās klubs 
sāka piedāvāt individuālos tre-
niņus ar laika uzskaiti. Saskaņā 
ar kalendāru otrdienās no plkst. 
14.00 līdz 18.30 ikviens var doties 
trasē, izmantojot elektroniskās re-
ģistrācijas sistēmu. Tas nozīmē, 
ka tiek reģistrēts dalībnieka kopē-
jais laiks distancē un laiks, kādā 
atrasts katrs punkts atsevišķi. Pēc 

tam savu rezultātu var salīdzināt 
ar citiem dalībniekiem. Tie, kuri 
konkrētajā dienā nevar doties tra-
sē, to var izdarīt vēl visu nākamo 
nedēļu, tikai distancē kontrolpun-
ktu vietā tad būs izvietotas sar-
kanbaltas lentītes. 

Katru nedēļu distance tiek ie-
kārtota citā vietā. Ikreiz tiek pie-
dāvātas četras distances – 2–7 
kilometrus garas. Tās ir piemē-
rotas dažādiem sagatavotības 
līmeņiem – gan iesācējiem, gan 
prasmīgiem orientieristiem. Ja 
kāds grib, var veikt pat vairākas 
distances. Ņemot vērā, ka kon-
trolpunkti katrā distancē izkārtoti 
citādā secībā un katrs var doties 
orientēties sev izdevīgā laikā, sa-
tikt citus cilvēkus mežā gadās reti.

Plānots, ka orientēšanās seri-
ālā “DR-krasts” šogad būs 20 pos-
mi dažādās Lejaskurzemes vietās 
– Grobiņā, Pāvilostā, Nīcā, Aizpu-
tē, Durbē, Lieģos, Kazdangā, Zie-
mupē, Cīravā, Vērgalē, Kalvenē 
un Liepājā. 

“Orientēšanās sezona parasti 
ilgst no agra pavasara līdz vēlam 

rudenim. Ņemot vērā orientieristu 
un jaunu dalībnieku interesi, ie-
spējams, ka orientēšanās sezona 
būs par dažiem posmiem garāka. 
Tāpat esam plānojuši jauno dalīb-
nieku apmācības, ko organizēsim, 
kad būs atbilstoši apstākļi, jo pēc 
individuālajiem treniņiem redzam, 
ka interese ir. Rudenī paredzēti arī 
lielāki notikumi, tādi kā Liepājas 
orientēšanās čempionāts un Lat-
vijas orientēšanās nakts. Tomēr 
par to norisi tiks lemts pirms pa-
sākumiem,” turpmākos sezonas 

NODERĪGA INFORMĀCIJA, UZSĀKOT ORIENTĒŠANOS 
Svarīgākais ir izpētīt karti, iepazīt tās apzīmējumus un saprast, ko nozī-
mē katra krāsa.
l  Melnā apzīmē cilvēka radītus objektus (mājas, drupas, ceļi, takas, sti-
gas), kā arī nepārvaramus dabas objektus (klintis, kraujas, lieli akmeņi).
l  Brūnā apzīmē apvidu jeb reljefu (pauguri, bedres, ieplakas un virsot-
nes).
l  Zilā apzīmē ūdeni (purvs, ezers, jūra).
l  Dzeltenā apzīmē vietas bez kokiem (atklāti lauki, smilšainas kāpas, ar 
zāli aizaugušas platības, arī izcirtumi).
l  Baltā apzīmē mežu, kas ir labi caurredzams.
l  Zaļā arī apzīmē 
mežu, tikai bie-
zāku. Ņem vērā, 
jo biezāks mežs, 
jo zaļāka krāsa, 
un tas būs grūtāk 
caurejams. 
Vairāk informācijas 
par orientēšanās 
pamatprincipiem 
uzzini šeit 
https://lof.lv/kas-ir-
orientesanas!

plānus iezīmē J. Bethers. 
Katrā vietā, kur notiek orientē-

šanās treniņš ar laika uzskaiti, jau-
niem dalībniekiem tiek piedāvāta 
īsa apmācība uz vietas. Tāpat, ja 
kāds prasa padomu elektroniski, 
orientēšanās kluba “DR-Krasts” 
dalībnieki cenšas palīdzēt un iz-
skaidrot attālināti. 

Aktuālajam orientēšanās pa-
sākumu kalendāram var sekot lī-
dzi “DR-krasta” sociālā tīkla profi lā 
facebook.com/drkrasts vai mājas-
lapā www.dr-krasts.garm.lv. z

TUVĀKIE ORIENTĒŠANĀS PASĀKUMI LIEPĀJAS 
APKĀRTNĒ
2. jūnijs Lieģu mežs
9. jūnijs Kazdanga
16. jūnijs Ziemeļu forti
14. jūlijs Klampju ciems
21. jūlijs Ziemupe
11. augusts Liepājas dienvidi

18. augusts  Pāvilosta
25. augusts  Aizpute 
8. septembris  Ziemeļu forti
15. septembris Kalvene
22. septembris Ķupu kāpa
29. septembris Cīrava

Vairāk informācijas vietnē facebook.com/drkrasts.
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Liepājas māmiņām pilsētvi-
dē pieejamas trīs vietas, kur pa-
staigas laikā vajadzības gadīju-
mā pabarot un pārtīt mazuli. 

Pludmales sezonā (līdz 
15. septembrim) katru dienu no 
plkst. 11.00 līdz 19.00 mazuli 
iespējams aprūpēt pludmales 
pieejamības kompleksā, kas at-
rodas Centrālās glābšanas sta-
cijas teritorijā. Pirmais komplek-
sa modulis aprīkots ar mazuļa 
pārtīšanas virsmu un dīvānu ēr-
tākai mazuļa barošanai.

Šādu bezmaksas pakalpo-
jumu piedāvā arī t/n “Kurzeme” 

pilsētas centrā, Lielajā ielā 13. 
Māmiņu istabu atradīsiet tirdz-
niecības centra 2. stāvā. Māmi-
ņu telpas atslēgas var saņemt 
1. stāvā tirdzniecības nama 
informācijas centrā vai veikalā 
“Kidz One” 2. stāvā. Bērnu rati-
ņus ir iespējams novietot gaitenī 
blakus telpai.

Pēc ārkārtējās situācijas bei-
gām māmiņu istabu atkal atvērs 
bērnu rotaļu un svinību vieta 
“Lejkanna” Peldu ielā 35a, kur 
arī iespējams aprūpēt mazuli, 
ja pastaigas laikā radusies tāda 
nepieciešamība. z

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTUALITĀTES

Ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasāku-
mus, Liepājā tiek atsāktas dažāda veida bezmaksas vin-
gro šanas nodarbības sertificētu treneru vadībā da žādām 
mērķgrupām. 

MIKRORAJONU VINGROŠANA
Šogad Liepājā iespējams apmeklēt bezmaksas vingroša-

nas nodarbības piecos mikrorajonos. Jaunums ir vingrošanas 
nodarbības Zaļās birzes mikrorajonā. 

Zaļās birzes mikrorajonā nodarbības notiek pirmdienās 
un trešdienās plkst. 17.45 un 19.00 sporta laukumā pie Kale-
nieku un Grīzupes ielas. Otrā nodarbība plkst. 19.00 notiek, 
ja pirmajai nodarbībai ir liels pieprasījums un dalībnieku skaits 
pārsniedz 24 personas. Nodarbības plānotas kā funkcionāls 
vidējas līdz augstas intensitātes treniņš, kuru vadīs trenere 
Kristīna Petermane. Papildu informācija un pieteikšanās, sūtot 
trenerei darba dienās sms uz tālruni 29849407. 

Dienvidrietumu mikrorajonā nodarbības notiek otrdie-
nās un piektdienās plkst. 17.45 un 19.00 Vaiņodes ielas galā, 
pie ielu trenažieriem. Otrā nodarbība plkst. 19.00 notiek, ja ir 
liels pieprasījums un dalībnieku skaits pārsniedz 24 personas. 
Nodarbības tiek vadītas kā funkcionāls vidējas līdz augstas 
intensitātes treniņš. Vada trenere Kristīna Petermane. Papildu 
informācija un pieteikšanās, sūtot sms trenerei darba dienās 
uz tālruni 29849407.

Jaunliepājas mikrorajonā šogad nodarbības vada divas 
treneres. Otrdienās plkst. 17.30 un 18.45 nodarbību kā veselī-
bas vingrošanu zemā līdz vidējā intensitātē vada fizioterapeite 
Solveiga Rozentāle, savukārt otru nodarbību ceturtdienās 
plkst. 17.30 un 18.45 vada fiziskās sagatavotības trenere 
Marta Flaksa. Tā plānota kā funkcionālais spēka treniņš 
vidējā līdz augstā intensitātē. Tikšanās vieta ir Raiņa parks, 
pie bērnu rotaļu laukuma. Otrā nodarbība plkst. 18.45 notiek, 
ja pirmajā ir liels pieprasījums un dalībnieku skaits pārsniedz 
24 personas. Iepriekšējā pieteikšanās uz izvēlēto nodarbību 
pie trenerēm, sūtot sms darba dienās uz tālruņiem 29742832 
(Solveiga) un 26420788 (Marta).

Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā nodarbības norisi-
nās otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 Ventspils ielas par-
kā, pie bērnu rotaļu laukuma. Nodarbības plānotas zemā līdz 
vidējā intensitātē kā veselības vingrošana, lai būtu piemērota 
ikvienam interesentam. Iepriekšēja pieteikšanās, sūtot sms 
darba dienās līdz plkst. 18.00 uz tālruni 26486617 (Anete). 

Karostā vingrošanas nodarbības notiek trešdienās 
plkst.19.00 un piektdienās plkst. 18.30 pludmalē pie Ziemeļu 
mola, jūnijā arī svētdienās plkst. 17.00. Nodarbību intensitāte 
− zema līdz vidēja, nodarbības vada trenere Sintija Dance. 
Iepriekšēja pieteikšanās, sūtot sms trenerei darba dienās uz 
tālruni 20034240. 

PLUDMALES VINGROŠANA
Ar jūniju tiek atsāktas bezmaksas vingrošanas nodarbī-

bas Liepājas pludmalē. 
Vingrošanas nodarbībās uzsvars tiks likts uz ķermeņa 

izkustināšanu un enerģijas atjaunošanu organismā, elpo-
šanas tehnikas vingrinājumu apguvi un dziļās muskulatūras 
stiprināšanu. Līdzi jāņem savs paklājiņš vai dvielis. 

Nodarbības pludmalē notiek trīs reizes nedēļā līdz pat 
vasaras beigām: 
l pirmdienās plkst. 19.00 pludmalē, Kūrmājas prospekta galā, 
paredzēta lēnāka nodarbība ar jogas, pilašu un elpošanas 
elementiem;
l otrdienās plkst. 7.00 pludmalē, Pērkones ielas galā, no-
darbība ir enerģiskāka, lai sagatavotos jaunai dienai, izpildot 
jogas, pilašu un elpošanas elementus;
l ceturtdienās pkst. 19.00 pludmalē, Kūrmājas prospekta 
galā, nodarbība ir plūstošāka, lēnāka, ar jogas, pilašu un 
elpošanas elementiem.

Uz nodarbībām pieteikties, sūtot sms uz tālruni 20034240 
trenerei Sintijai.

BEZMAKSAS VINGROŠANA IEDZĪVOTĀJIEM  
NO 54 LĪDZ 63 GADIEM UN NO 64 GADU VECUMA 
(ČETRAS GRUPAS) 

Vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem no 54 līdz 63 gadu 
vecumam norisinās divās grupās Liepājas Olimpiskajā centrā 
Brīvības ielā 39. Pirmā grupa vingro divas reizes nedēļā 
otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.00, arī otra grupa vingro 
otrdienās un ceturtdienās, taču plkst. 11.15. Nodarbības 
norisinās LOC Saules zālē. Nodarbības vada fizioterapeite 
Solveiga Rozentāle. Uz nodarbībām obligāti jāpierakstās, 
zvanot vai sūtot sms trenerei uz tālruni 29742832. Nodarbības 
var apmeklēt, tikai iepriekš piesakoties. 

Vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem no 64 gadu 
vecuma arī norisinās divās grupās sporta zāles “CF Liepāja” 
telpās Pļavu ielā 17 (ieeja no Ezera ielas). Pirmā grupa vingro 
pirmdienās un trešdienās plkst. 12.10, savukārt otra grupa 

vingro otrdienās un ceturtdienās plkst. 11.00. Nodarbības vada 
veselības sporta speciāliste Dace Dieviņa. Uz nodarbībām 
obligāti jāpierakstās, zvanot vai sūtot sms trenerei uz tālruni 
27833180. Nodarbības var apmeklēt, tikai iepriekš piesakoties. 

Nodarbības plānotas zemā intensitātē ar mērķi izkustināt 
locītavas, trenēt lokanību un līdzsvaru, koordināciju, veikt 
vispārēju ķermeņa izkustināšanu, veicinot fizisko un garīgo 
labsajūtu. Līdzi jāņem savs paklājiņš. 

*Informējam, ka šobrīd visas grupas ir aizpildītas, taču var 
interesēties pie treneriem par nākamajiem nodarbību cikliem 

vai kādu atbrīvojušos vietu.

GRŪTNIEČU VINGROŠANA
Lai turpinātu vingrošanas nodarbības arī topošajām mā-

miņām un rūpētos par viņu labsajūtu gaidību laikā, grūtnieces 
aicinātas pievienoties vingrošanas nodarbībām, kas norisinās 
Liepājas Olimpiskajā centrā Brīvības ielā 39 kopā ar fiziotera-
peitēm Solveigu Rozentāli un Ievu Vasiļjevu. 

Nedēļā tiek organizētas divas nodarbības. Uz nodarbību 
trešdienās plkst. 11.00 LOC Saules zālē aicinātas topošās 
māmiņas, kuras jau atrodas dekrēta atvaļinājumā (grūtniecī-
bas 3. trimestris), šo nodarbību vadīs Solveiga Rozentāle. 

Savukārt uz otru nodarbību, kas arī notiek trešdienās 
plkst. 18.00 LOC Saules zālē, aicinātas grūtnieces, kas vēl 
nav devušās dekrēta atvaļinājumā (grūtniecības 2. trimestris). 
Šo nodarbību vadīs fizioterapeite Ieva Vasiļjeva.

Jāatzīmē, ka līdz jūnija vidum abas nodarbības vadīs 
fizioterapeite Solveiga Rozentāle. Vietu skaits nodarbībā ir 
ierobežots, un uz nodarbībām ierasties drīkst, tikai iepriekš 
piesakoties pie fizioterapeites Solveigas pa tālruni 29742832, 
vēlams sms veidā darba dienās. Līdzi jāņem savs vingroša-
nas paklājiņš. Nodarbību mērķis ir palīdzēt grūtniecei saga-
tavoties dzemdībām, uzlabot vispārējo fizisko un emocionālo 
labsajūtu grūtniecības laikā.

VESELĪBAS VINGROŠANA  
BĒRNIEM NO 7 LĪDZ 12 GADIEM 

Liepājas Olimpiskajā centrā Brīvības ielā 39, sākot ar 
jūniju, norisinās veselības vingrošana bērniem vecumā no 7 
līdz 12 gadiem. Nodarbības notiek LOC galda tenisa zālē (2. 
stāvs, 204. kabinets). 

Jūnijā un jūlijā nodarbības notiks divas reizes nedēļā – 
otrdienās un ceturtdienās, taču, sākot ar augustu, tās būs 
vienu reizi nedēļā. Nodarbības notiks plkst. 9.30 un plkst. 
10.45, tās vadīs fizioterapeite Santa Eglīte. 

Nodarbību mērķis ir uzlabot bērnu fizisko un emocionālo 
veselību, stiprināt dziļo muskulatūru un uzlabot stāju. Lai 
panāktu efektivitāti un noturīgāku rezultātu, viens bērns var 
piedalīties 18 nodarbību ciklā (trīs līdz četri mēneši). 

Lai nodrošinātu precizitāti darbā ar bērniem un epidemio-
loģiskās drošības pasākumus, vietu skaits nodarbībās ir ie ro-
bežots, tāpēc nepieciešama obligāta iepriekšēja pierakstīša nās, 
sazinoties ar Liepājas Reģionālās slimnīcas atbalsta fon  da vadī-
tāju Indru Grasi darba laikā pa tālruni 26591363. Uz no darbību 
jāņem līdzi savs vingrošanas paklājiņš vai neliels dvielis.

*Informējam, ka šobrīd abas grupas ir aizpildītas, taču var 
interesēties par nākamajiem nodarbību cikliem vai kādu 

atbrīvojušos vietu.

Visas nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”.

Informējam, ka vienā nodarbībā nevar atrasties vairāk 
par 25 personām, tai skaitā treneris. Visiem nodarbību 
apmeklētājiem ir jāievēro savstarpēja divu metru distance. Uz 
nodarbībām nedrīkst ierasties bez iepriekšējas pieteikšanās 
pie trenera. 

Atgādinām, ka, apmeklējot nodarbības, obligāti jāievēro 
šādi noteikumi:
l neapmeklē nodarbības, ja parādījušās elpceļu infekcijas 
pazīmes, 
l ievēro 2 m distanci no citiem nodarbību apmeklētājiem,
l ierodies uz nodarbību tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, 
l izvairies no drūzmēšanās, ierodoties un pametot nodarbību,
l nodarbības apmeklēt nevar, ja uz personu attiecas pašizolā-
cijas, izolācijas vai karantīnas nosacījumi,
l izvērtē savu veselības stāvokli, pirms apmeklē nodarbību,
l nodarbību vadītājs ir tiesīgs atteikt nodarbību personai, kas 
nav ievērojusi noteikumus. 

Papildu informācija Liepājas pilsētas pašvaldības admi-
nistrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā, 
zvanot pa tālruni 63404747 vai rakstot e-pastu  
veseliba@liepaja.lv.

Mobilajam Covid-19 testa veikšanas 
punktam jauna adrese 

No 15. maija darbu atsācis 
pludmales pieejamības kom-
plekss, kas sniedz iespēju 
baudīt atpūtu pludmalē cilvē-
kiem ar invaliditāti un vecāka 
gadagājuma cilvēkiem. Plud-
males pieejamības komplekss 
ir atvērts apmeklētājiem katru 
dienu no plkst. 11.00 līdz 19.00. 
Lai nodrošinātu epidemioloģis-
ko drošību, kompleksa teritorijā 
līdz ārkārtējās situācijas beigām 
ieviesti piesardzības pasākumi 
Covid-19 izplatības mazināša-
nai. Pēc katra cilvēka apmek-
lējuma tiks dezinficētas izman-
totās telpas, apmeklētājiem un 
darbiniekiem būs jāietur 2 metru 
distance vienam no otra un jāie-
vēro higiēnas pasākumi.

Kompleksa  teritorijā atrodas 
trīs moduļi, kuri veidoti cilvēku ar 
invaliditāti, senioru ar funkcionā-
liem traucējumiem, kā arī vecāku 
ar bērniem vajadzībām. Moduļi 
aprīkoti ar pielāgotām ģērbtu-
vēm un telpām ar dušu un tuale-
ti. Ģērbtuvē ir iespēja pārģērb-
ties, kā arī atstāt savas mantas. 
Pirmais modulis aprīkots arī ar 
virsmu mazuļu pārtīšanai, kuru 
laipni aicināti izmantot vecāki ar 

maziem bērniem. 
Cilvēki ar invaliditāti var nokļūt 

līdz jūrai, izmantojot plato, pielā-
goto laipu, un izvēlēties peldē-
šanu peldratos, lai izbaudītu pat-
stāvīgu peldi jūrā vai ar asistenta 
palīdzību, kā arī var atpūsties 
turpat jūras krastā sauļošanās 
krēslos, kas pielāgoti cilvēkiem 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Komplekss piedāvā arī īpašas 
aproces, ar kuru palīdzību cilvēki 
ar redzes traucējumiem var akti-
vizēt raidītāju krastā, kas ar ska-
ņas palīdzību ļauj noteikt krasta 
virzienu un vietu, kur cilvēks var 
droši doties ārā no jūras. Glābša-
nas stacijas teritorijā ir uzstādīta 
taktilā karte, kas ataino teritoriju 
un izeju uz jūru, lai neredzīgi vai 
vājredzīgi cilvēki varētu orien-
tēties apkārtnē. Lai cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām atvieglotu 
ģērbtuvju pieejamību, kā arī cita 
inventāra un aprīkojuma lieto-
šanu, peldēšanas pieejamības 
kompleksā peldēšanas sezonā 
strādā asistenti. Pakalpojumu 
nodrošina Liepājas Neredzīgo 
biedrība. Pakalpojumi ir pieejami 
bez maksas līdz peldsezonas 
beigām – 15. septembrim. z 

Māmiņu istabas Liepājā 

Darbu atsācis pludmales pieejamības 
komplekss cilvēkiem ar invaliditāti 

Turpmāk iedzīvotāji analī-
zes Covid-19 testam Liepājā 
var nodot VSIA “Piejūras slim-
nīca” bijušā ķīmijterapijas blo-
ka telpās Jūrmalas ielā 2. 

Svarīgi: Iebraukšana slimnī-
cas teritorijā TIKAI no Jūrmalas 
ielas puses pa vārtiem pretī bēr-
nu rotaļu laukumam gar policijas 
posteni!

Pārējie nosacījumi paliek 
nemainīgi. Lai pieteiktos valsts 
apmaksātā Covid-19 testa veik-
šanai, jāzvana uz tālruni 8303 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
20.00, sestdienās – no plkst. 
9.00 līdz 15.00 un svētdienās 
– no plkst. 9.00 līdz 12.00. Pēc 
reģistrācijas informācija tiks no-

dota laboratorijai, kuras darbi-
nieks telefoniski sazināsies ar 
pacientu un informēs par analīžu 
nodošanas vietu un laiku.  

Bez pieraksta cilvēki uz ana-
līžu nodošanas vietām doties 
nedrīkst! Uz analīžu nodoša-
nas punktu drīkst ierasties tikai 
ar savu automašīnu! Ar kājām, 
sabiedrisko transportu vai tak-
sometru ierasties aizliegts! Lai 
neveidotos pacientu drūzma, la-
boratorisko izmeklējumu veikša-
na notiek rindas kārtībā, katram 
pacientam noteiktā laikā, par ko 
viņš tiek informēts telefoniski.

Dodoties uz analīžu nodoša-
nas punktu, līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments. z
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Sagatavojusi Liepājas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa: Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, e-pasts: samd@liepajalv. 
Apmeklētāju pieņemšanas centrs: tālr. 634 04750. www.liepaja.lv.
Iespiests SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfi jā. Tirāža 34800. Bezmaksas. Ar izdevumu "Katram Liepājniekam" var iepazīties arī www.liepaja.lv.

Tālrunis ziņojumiem

63425197
CMYK

Aicina attālināti televīzijā un radio baudīt svētku programmu “Līgo Liepājā”

“Rally Liepāja” norise atlikta uz 14.–16. augustuLiepājas pirmsskolas 
izglītības iestādēs 
izlaidumi notiks 
bez vecāku klātbūtnes

Tā kā ārkārtējā situācija valstī ir pa-
garināta līdz 9. jūnijam, tad, neraugoties 
uz atsevišķu ierobežojumu atcelšanu, 
līdzšinējā izlaidumu kārtība Liepājas 
pirmsskolas izglītības iestādēs, rūpējo-
ties par liepājnieku veselību, ir mainīta. 

Bērnudārzos izlaidumi tiks organizēti 
bez vecāku klātbūtnes – tradicionālo svinī-
bu vietā notiks bērnu grupiņas svinīga foto-
sesija kopā ar pedagogiem. Lūgums vecā-
kiem būt saprotošiem un bērna izlaidumu 
nosvinēt savu tuvāko ģimenes locekļu lokā.

Par katras konkrētās pirmsskolas iz-
glītības iestādes izlaidumu datumiem un 
norisi vecākiem paziņos bērnudārza per-
sonāls.

Savukārt par iespējamo svinīgo izlai-
dumu organizēšanas veidu 9. un 12. kla-
šu skolēniem tiks lemts pēc 9. jūnija, kad 
būs zināmi aktuālie valstī noteiktie iero-
bežojumi. z

Tuvojas tradicionālie lat-
viešu svētki – Līgo vakars un 
Jāņu diena. Lai arī šajā nepa-
rastajā laikā svētku svinēša-
na notiks mazākā dalībnieku 
pulkā un katram atsevišķi, Lie-
pājas Tautas mākslas un kul-
tūras centrs sadarbībā ar Lie-
pājas Kultūras pārvaldi aicina 
līgotājus visā Latvijā un tautie-
šus ārzemēs vienoties visiem 
kopā svētku programmā “Līgo 
Liepājā”, ko ierakstā pārraidīs 
“ReTV” televīzijā un “Rietumu 
Radio” ēterā. Svētku program-
ma būs redzama un dzirdama 
arī internetā www.retv.lv un 
www.rietumuradio.lv.

No pulksten 21 svētku vaka-
ra programmu ar dziesmām no 
latviešu kinofi lmām un teātra iz-
rādēm ielīgos dziedošo aktieru 
kvartets – Dita Lūriņa-Egliena, 
Mārtiņš Egliens, Everita Pja-
ta-Gertnere un Viktors Ellers. 
Muzikālo pavadījumu nodroši-
nās mūziķu grupa Jāņa Strazda 
vadībā.

Pēc koncerta Jāņu ugunsku-
ru ar īpašu rituālu Baltijas jūras 

krastā iedegs Liepājas postfolka 
apvienība “Saule i tuvāk”, kas 
izpildīs pašu radītās dziesmas, 
tuvas latviešu tautasdziesmām 
mūsdienīgā apdarē, dziedājumu 
papildinot ar etnogrāfi skām kok-
lēm, perkusijām un dažādiem 
ritma instrumentiem. Skatītājiem 

būs iespēja virtuāli piedalīties 
kādā no procesiem – vainagu 
un ziedu vijas vīšanā, uguns ie-
kuršanā, dziesmu dziedāšanā ar 
vēlējumiem sev un visai tautai. 

Tuvāk pusnaktij, pēc jāņ-
uguns iedegšanas, lustīgos deju 
ritmos ballēties aicinās grupa 

“Tālbraucēji”, kura Liepājā līgos 
jau trešo reizi. Grupā apvieno-
jušies pieredzes bagāti mūziķi: 
ilggadējais grupas “Ornaments” 
mākslinieciskais vadītājs Uģis 
Pētersons (taustiņinstrumenti, 
vijole, piebalss), kādreizējais gru-
pas “Zodiaks” ģitārists Dzintars 

Sāgens (solo ģitāra), bijušais 
grupas “Vaidava” bundzinieks 
Vilnis Strods (sitaminstrumenti), 
Aivars Vitkovskis (basģitāra) un 
Aigars Pomaskovs (balss), kurš 
ir grupas “Tālbraucēji” dibinātājs, 
producents un dziesmu autors. 
Šogad grupa svin savu 15 gadu 
dzimšanas dienu.

Svētku programmu “Līgo Lie-
pājā” varēs skatīties nacionālās 
televīzijas kanālā “ReTV” 23. jū-
nijā no pulksten 21, atkārtojums 
– 24. jūnijā pulksten 9, klausīties 
varēs “Rietumu Radio” ēterā 23. 
jūnijā no pulksten 21.

“ReTV” raida bezmaksas 
virszemes apraidē visā Latvi-
jā, bet mājaslapā www.retv.lv 
televīzijas programmas tieš-
raide un arhīvs pieejami skatī-
tājiem visā pasaulē. “Rietumu 
Radio” raida FM 105,8 Liepājā 
un apkārtnē, kā arī mājaslapā 
www.rietumuradio.lv ētera tieš-
raide ir pieejama klausītājiem 
visā pasaulē.

Koncerts tiks fi lmēts iepriekš 
un svētku laikā konkrētajos medi-
jos pārraidīts ierakstā. z

Saistībā ar Covid-19 vī-
rusa izraisīto vispasaules 
pandēmiju un tai sekojo-
šajiem ierobežojumiem 
Latvijā un Eiropā, kā arī 
rūpējoties par sacensību 
dalībnieku, skatītāju un 
darbinieku veselību, “Ral-
ly Liepāja” norise atlikta uz 
šā gada 14.–16. augustu.

FIA Eiropas rallija čem-
pionāta Latvijas posms sā-
kotnēji bija paredzēts 29.–
31. maijā, tad tika pārcelts 
uz 10.–12. jūliju, bet šobrīd 
“Rally Liepāja” norise plāno-
ta vasaras izskaņā.

“Situācija saistībā ar Co-
vid-19 vīrusa izplatību Lat-
vijā un pasaulē mainās ļoti 
strauji. Ik dienu uzzinām, kā 
valstis visā pasaulē cenšas 
ierobežot vīrusa izplatību, 
pielāgojot noteiktos ierobe-
žojumus. Sporta sacensību 
rīkotāji ir šim “virpulim” pa 
vidu, cenšoties pielāgoties 
situācijai un rast risinājumu, 
lai vienlaicīgi gan sarīkotu 
sacensības, gan ievērotu 
visus drošības un piesar-
dzības pasākumus,” saka 
“Rally Liepāja” direktors Rai-
monds Strokšs.

“Kā minējām iepriekš, 
drošība rallija sarīkošanā 
vienmēr bijusi mūsu darba 
galvenā prioritāte, tāpēc 

kopā ar “Eurosport Events”, 
Starptautisko Automobiļu fe-
derāciju, Latvijas valdību, kā 
arī rallija pilsētām – Liepāju 
un Talsiem – pieņēmām lē-
mumu vēlreiz atlikt “Rally 
Liepāja” norisi, šoreiz no 
jūlija uz augustu. Uzsvēršu, 
ka visas puses vēlas šogad 
sarīkot FIA Eiropas rallija 
čempionāta posmu Latvijā, 
bet neskaidrība un saistītie 
riski, lai to darītu jūlijā, ir pā-
rāk augsti. Mums ir jāņem 
vērā, ka, lai notiktu pilnvēr-
tīgas Eiropas čempionāta 
sacensības, dalībniekiem ir 
jābūt iespējai brīvi ceļot ār-
pus savas valsts robežām, 
bet, kā zināms, šobrīd šā-
das iespējas nav – obligātā 
divu nedēļu karantīna ir tikai 
viens no šķēršļiem. Tāpat 
nav skaidri zināms par iero-
bežojumiem, kādi Latvijā un 
Eiropā būs noteikti tuvāka-
jās nedēļās.

Apzināmies, ka šādas 
“Rally Liepāja” norises laika 
maiņas nav ideāls risinā-
jums, bet vēlamies izmantot 
katru pieejamo izdevību, lai 
šogad Latvijā tomēr sarīkotu 
Eiropas čempionāta posmu. 
Taču, pirms pieņemt gala 
lēmumu, nozīmīga loma 
būs ekspertu norādēm par 
iespēju sarīkot drošu ral-

lija posmu. Tāpēc, ņemot 
vērā situācijas attīstību un 
ap stākļus, arī augustā plā-
notais norises laiks vēl var 
mainīties. Ja būs tāda ne-
pieciešamība un iespējamī-
ba, izskatīsim arī variantu 
sarīkot ralliju vēl vēlākos da-
tumos,” noslēdz Raimonds 
Strokšs.

Visas līdz šim iegādātās 
ieejas biļetes būs derīgas 
arī pārceltajos “Rally Liepā-
ja” datumos.

FIA Eiropas rallija čem-
pionāta posms “Rally Lie-
pāja” iespējams, pateicoties 
atbalstam, ko sniedz Lat-
vijas valsts, rallija pilsēta – 
Liepāja, kā arī Talsu novads. 
Paldies sponsoriem “Nes-
te”, “Ramirent” un “SC Gru-
pa”, auto nomas partnerim 
“Sixt”, kā arī atbalstītājiem 
“Canon Business Center – 
IB Serviss”, Liepājas Olim-

piskajam centram, “Pafbet” 
un “Swecon”. Informatīvo 
atbalstu nodrošina ziņu me-
dijs “DELFI” un mediju part-
neri “JCDecaux Latvija”, 
“Kurzemes Vārds”, “Sporta 
Avīze”, “Talsu Vēstis” un 
“Zebra”. Paldies par ieguldī-
jumu visiem “Rally Liepāja” 
draugiem, un tie ir “Baltic 
Taxi”, “Flora”, “FN Serviss”, 
“Fristads”, Jānis Pūce, 
“Latvijas pārtikas ražotājs”, 
“Löfbergs”, “MB Grupa”, 
“Meža Dārzs”, “Red Bull”, 
“SignTech”, “Sportland” un 
“Törley”. Sacensības “Rally 
Liepāja” palīdz īstenot Aiz-
putes, Durbes, Grobiņas 
un Priekules novads. Īpašs 
paldies Latvijas Automobiļu 
federācijai.

Visa informācija un 
jaunumi par “Rally Liepā-
ja” atrodami mājaslapā 
www.lvrally.com. z


