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Šogad Liepājā skolas gai-
tas pirmajās klasēs uzsāks 
765 pirmklasnieki. Lai atbildī-
gi iesāktu jauno mācību gadu, 
kā arī rūpējoties par veselības 
drošību, 1. septembra svinī-
bas tiek plānotas citādi nekā 
iepriekšējos gadus. Tomēr 
svinīgs brīdis skolās būs – klā-
tienē uz svinīgu mācību gada 
sākumu pulcēsies 1., 9., 10. 
un 12. klašu skolēni. Pārējie 
audzēkņi tiksies savās klasēs 
bez vecāku klātbūtnes.

Saistībā ar atsevišķiem val-
stī noteiktiem Covid-19 pandē-
mijas ierobežojumiem mainīta 
līdzšinējā kārtība, kā Liepājas 
vispārizglītojošās skolās tiks sa-

Šis laiks, kurā dzīvojam, 
ir zīmīgs. Zīmīgs ar to, ka 
visa pasaule bija spiesta pār-
veidoties un pielāgoties citā-
diem apstākļiem, nekā tas ir 
bijis līdz šim. Taču ir skaidrs, 
ka šodiena ir arī mūsu rītdie-
na, un tas, cik atbildīgi rīkosi-
mies šodien, ietekmēs to, kā 
dzīvosim rīt. 

Tāpēc aicinu ikvienu rīko-
ties atbildīgi, sargāt sevi un 
savus tuvos gan saistībā ar 
aizvien klātesošo Covid-19, 
gan citām ikdienas lietām.

Septembra tuvošanās 
vienmēr iezīmē jauno mācī-
bu gadu, kas šogad arī būs 
nedaudz citādāks salīdzinā-
jumā ar iepriekšējiem. Pilsē-
tā atgriezīsies bērnu čalas, 
un mūsu ikdienas ritējums 
kļūs dinamiskāks. Taču šajā 
brīdī ir būtiski parūpēties par 
mūsu skolēnu drošību, tāpēc 
ceru, ka katrā ģimenē tiks 
pārrunāta rīcība, kāda tiek 
sagaidīta no skolēniem, at-
griežoties skolā.

Jaunais mācību gads 
būs nozīmīgs arī ar to, ka 
jau pavisam drīz tiks ap-
stiprināta jaunā Liepājas 
pilsētas izglītības nozares 
attīstības koncepcija 2020.–
2025. gadam.

Jauno mācību gadu 
uzsāks 765 pirmklasnieki

Ar atbildīgu 
rīcību un 
degsmi par 
jaunām 
zināšanām

gaidīts 1. septembris – 1., 9., 10. 
un 12. klašu skolēni, kā arī to 
klašu skolēni, kuri jaunajā skolā 
uzsāks mācības pirmo reizi (pie-
mēram, Liepājas Valsts 1. ģim-
nāzijas 7. klases, 6. vidusskolas 
5. klases), pulcēsies pie skolas 
un kopā ar skolotājiem, skolas 
vadību, vecākiem un saviem kla-
sesbiedriem piedalīsies svinīgā 
pasākumā, savukārt pārējie bēr-
ni jaunā mācību gada sākumu 
atzīmēs savās klasēs ar klases 
audzinātājiem. Ja būs slikti laik-
apstākļi, Zinību dienas pasā-
kums notiks iekštelpās, kur ve-
cāki klātienē piedalīties nevarēs. 

Pārējiem skolēniem svinīgais 
brīdis notiks bez vecāku klātbūt-

nes, vecāki var aizvest bērnu 
uz skolu un pēc svinīgā brīža 
sagaidīt pie skolas, bet pulcēša-
nās vienkopus netiks atļauta. Lū-
gums vecākiem būt saprotošiem 
un bērna skolas gaitu sākumu 
nosvinēt tuvāko ģimenes locekļu 
lokā.

Par katras konkrētās izglītī-
bas iestādes svinīgā pasākuma 
laikiem un norisi vecākiem pazi-
ņos skolas personāls individuāli. 
Lūgums sekot līdzi aktuālajai in-
formācijai skolu mājaslapās un 
neskaidrību gadījumā sazināties 
ar klases audzinātāju. 

Kopumā šogad Zinību dienu 
atzīmēs 12 vispārizglītojošās, 
divās privātās vispārizglītojošās, 

vienā mūzikas skolā, 22 pirms-
skolas izglītības iestādēs (20 
pašvaldības un divās privātās), 
trīs profesionālajās vidusskolās, 
Liepājas Universitātē un vairākās 
augstskolu filiālēs. Skolas gaitas 
vispārējās izglītības iestādēs tur-
pinās 8395 skolēni.

Vairākās izglītības iestādēs 
audzēkņi atgriezīsies moderni-
zētās un ar inovatīviem mācību 
līdzekļiem aprīkotās telpās.

Šovasar remontdarbi noti-
ka Liepājas pirmsskolas iestādē 
“Gailītis”, kur atjaunoti sanitārie 
mezgli un virtuve, kā arī bērnu-
dārzā “Delfīns”, kur atjaunota 
elektroinstalācija.

>>> 3. lpp.
>>> 2. lpp.
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Saskaņā ar Liepājas pilsē-
tas domes lēmumu Nr.384 “Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanu” no šā gada 1. jūlija 
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem 
par dzīvojamās telpas izman-
tošanu papildus apsaimnie-
košanas izdevumiem jāmaksā 
īres maksa 2,5% apmērā no 
attiecīgās dzīvojamās telpas ka-
dastrālās vērtības gadā. Jūlijā 
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem 
izsūtīti pirmie rēķini ar aprēķinā-
to īres maksu. 

Ja jūlijā īrnieki vēl saņēma di-
vus rēķinus – vienu no sava mā-
jas pārvaldnieka un otru no SIA 
“Liepājas namu apsaimniekotājs” 
(LNA) –, tad jau augustā un turp-
māk rēķins par dzīvokli būs viens. 
Rēķinā būs iekļautas visas tās po-
zīcijas, kuras apstrādei iesniegs 
īrnieka mājas pārvaldnieks. Tas 
nozīmē, ka maksa par dzīvokļa 
izmantošanu, sākot ar augustu un 
turpmāk, jāveic, pamatojoties uz 
LNA sagatavoto rēķinu. Saņemot 
rēķinu un veicot maksājumu, īr-
niekam jāpievērš uzmanība rēķinā 
norādītajiem norēķinu kontiem, lai 
maksājums sasniegtu adresātu, 
un precīzi jānorāda klienta kods. 
Ja vēl augustā īrnieks ir saņēmis 
divus rēķinus (otru no pārvaldnie-
ka), jālūdz savas mājas pārvald-
niekam šo jautājumu atrisināt. 

Īrniekam jāņem vērā, ka, lai arī 
īres līgumu pārslēgšanu un rēķi-
na sagatavošanu nodrošina LNA, 
īrnieka saistības ar esošo mājas 
pārvaldnieku paliek nemainīgas. 
Pārslēdzot īres līgumu, tiek sagla-
bātas iepriekš slēgtās vienošanās 
ar pārvaldnieku, kā arī visas īres 
saistības, tajā skaitā beztermiņa 
īres tiesības. Līdz ar pārslēgto lī-
gumu dzīvokļa īpašumam netiek 
mainīts apsaimniekotājs vai mājas 
pārvaldnieks un visi ar īpašuma 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 
saistītie jautājumi arī turpmāk jāri-
sina kopīgi ar mājas pārvaldnieku. 
Skaitītāju rādījumus, tāpat kā līdz 
šim, jāziņo savas mājas pārvald-
niekam. Lai ziņotu pārvaldniekam 
savu skaitītāju rādījumus, īrnieks 
var izmantot rēķinā iekļauto skai-
tītāju rādījumu pasaknīti. Neskaid-
rību gadījumā par aprēķinātajām 
pozīcijām, izņemot īres maksu, 

Aicina iedzīvotājus neierašanās 
gadījumā laikus atteikt 
pierakstu uz Covid-19 testu

Noslēgusies iedzīvotāju 
aptauja par azartspēļu zāles 
atvēršanu Jūras ielā 12 

<<< 1. lpp.
Koncepcijas galvenais mērķis 

ir paaugstināt izglītības kvalitāti 
Liepājā. Tā skaidri parādīs to, kur 
esam šobrīd, un to, kur mums jā-
nokļūst līdz 2025. gadam. Laiks 
un konkrēti definēti uzdevumi 
vienmēr ir izcili disciplīnas sa-

biedrotie darbu realizēšanai – līdz 
ar šīs koncepcijas apstiprināšanu 
mums būs zināmi abi šie lielumi.

Skolēniem novēlu, lai jaunais 
mācību gads ir zinībām piepildīts! 
Novērtēsim to, ka varam šo mācī-
bu gadu uzsākt, tiekoties klātienē, 
taču atcerēsimies, ka šī tikšanās 

Ar atbildīgu rīcību un degsmi par jaunām zināšanām

Tā kā pēdējā laikā biežāk ie-
dzīvotāji neierodas uz iepriekš 
pieteiktiem Covid-19 testiem, 
Liepājas pašvaldība aicina ik-
vienu būt atbildīgam un jau 
laikus atcelt testa pierakstu, ja 
radušies apstākļi, kuru dēļ nav 
iespējams veikt iepriekš pie-
teiktās analīzes.

SIA “Centrālā laboratorija” 
ziņo, ka pēdējā laikā novērojama 
situācija, ka iedzīvotāji pierakstās 
uz Covid-19 testu, taču norunā-
tajā laikā neierodas. Ja izrādās, 
ka analīzes tomēr nav nepiecie-
šamas, aicinām jau laikus atteikt 
testu, zvanot pa tālruni 8303, lai 
atbrīvotu vietu citiem iedzīvotā-
jiem, kam tests šajā brīdī varbūt 

ir ļoti nepieciešams.
Atgādinām, ka pašlaik ikvie-

nam ir iespēja veikt valsts ap-
maksātu Covid-19 testu arī tad, 
ja nav saslimšanas simptomu. 
Uz testu obligāti jāpierakstās ie-
priekš, zvanot uz tālruņa numu-
ru 8303 darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 20.00, sestdienās no 
plkst. 9.00 līdz 15.00 un svētdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 12.00. 

Covid-19 testu Liepājā veic  
SIA “E. Gulbja laboratorija” Re-
publikas ielā  6, savukārt “Piejūras 
slimnīcas” bijušā ķīmijterapijas 
bloka telpās, Jūrmalas ielā 2, tes-
tus pieņems līdz 31. augustam, 
bet no 1. septembra jaunā adre-
sē, par kuru ziņosim atsevišķi. z

Pašvaldības dzīvokļu īrnieki 
saņēmuši pirmo jauno rēķinu

SAŅEMOT DZĪVOKĻA ĪRES RĒĶINU: 
l  pievērsiet uzmanību rēķinā norādītajiem norēķinu kontu numuriem, lai 
jūsu maksājums sasniegtu adresātu;
l  līdz ar jauno rēķinu izstrādi ir mainījies jūsu klienta kods, tāpēc, veicot 
maksājumu, pievērsiet uzmanību, vai informācija maksājuma uzdevumā 
ir norādīta precīzi;
l  skaitītāju rādījumus, tāpat kā līdz šim, jāziņo savas mājas pārvaldniekam.

Jautājumos par īres maksu un rēķina sagatavošanu aicinām izmantot 
e-pastu iresrekini@lna.lv, tālrunis uzziņām 27833244.
Jautājumos par īres līguma pārslēgšanu vai slēgšanu aicinām izmantot 
e-pastu iresligumi@lna.lv, tālrunis uzziņām 26468002. 

īrniekam arī turpmāk jādodas pie 
sava pārvaldnieka. 

Īres līgumu pārslēgšana ir ob-
ligāta prasība, lai saglabātu tiesī-
bas uz dzīvokļa izmantošanu arī 
turpmāk. Vispirms īrniekam jāpie-
sakās uz līguma pārslēgšanu vai 
slēgšanu. To var izdarīt attālināti, 
sagatavojot parakstītu iesniegumu 
brīvā formā, tajā norādot vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, īres dzī-
vokļa adresi, kontakttālruni un/vai 
e-pasta adresi saziņai. Iesniegu-
mā jānorāda vēlamais LNA klientu 
centrs, kurā īrniekam būtu ērti ie-
rasties uz līguma slēgšanu. 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 LNA klientu centriem, 
vai arī pieteikuma kopiju nosūtīt uz 
e-pastu iresligumi@lna.lv, tālrunis 
uzziņām 26468002. Kontakttāl-
runis un e-pasts izmantojams arī 
saziņai par neskaidriem līgumu 
sagatavošanas vai parakstīšanas 
jautājumiem. Parakstot īres līgu-
mu, īrnieks var izvēlēties turpmāko 
rēķina saņemšanas veidu – elek-
troniski uz norādīto e-pastu vai 
pastkastītē izdrukātu rēķinu. 

“Šobrīd ir skaidri noteikumi, 
kas dod tiesības vai gluži otrādi 
tās ierobežo, lai pretendētu uz 
pašvaldības atbalstu un saņemtu 
tiesības īrēt pašvaldības dzīvokli. 
Tomēr vēsturiski, mainoties īpa-
šuma attiecībām no valsts uz pri-
vātām, ir veidojusies situācija, ka 
daļa pašvaldības dzīvojamā fonda 
ir dzīvokļi, kuriem ir nerealizēti īpa-
šuma privatizācijas procesi vai ta-
jos noslēgti beztermiņa īres līgumi. 
Tas nozīmē, ka šajos īpašumos ar 
beztermiņa īres līgumiem īrnieki 
dzīvos kā dzīvojuši un tie faktiski 
nevar tikt izmantoti dažādos nor-
matīvajos aktos noteiktajiem mēr-

ķiem un uzdevumiem, piemēram, 
uz noteiktu laiku līdz 10 gadiem kā 
sociālā atbalsta nodrošinājums bā-
reņiem vai kā atbalsts jauno spe-
ciālistu piesaistei pilsētā,” skaidro 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas izpilddirektora viet-
nieks īpašumu jautājumos Mārtiņš 
Tīdens. “Tikai daļa no visa pašval-
dības dzīvojamā fonda ir tā sauca-
mie tukšie īpašumi, kas realizējami 
noteiktajam mērķim, bet bieži dzī-
vošanai nav piemēroti un prasa 
kapitālieguldījumus. Iekasētā īres 
maksa, kas nonāks pašvaldības 
budžetā, tiks virzīta šo dzīvokļu 
tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Ar 
laiku, kad īres maksa tiks iekasēta 
pilnā apmērā, plānots veidot kār-
tību, kurā, iespējams, būs iekļauti 
nosacījumi remontdarbiem arī pā-
rējos pašvaldības dzīvokļos.” 

Piemēram, pašvaldības īpa-
šumā esoša vienistabas dzīvokļa, 
kura kadastrālā vērtība ir 4000 
eiro, īres maksa no 1. jūlija pirmajā 
gadā būs aptuveni divi eiro mēne-
sī, nākamajā gadā aptuveni četri 
eiro, bet no 2022. gada 1. jūlija tiks 
piemērota īres maksa pilnā apmē-
rā – aptuveni astoņi eiro mēnesī. 
Trūcīgām vai maznodrošinātām 
personām ir paredzēts atbalsts iz-
maksu segšanai. Dzīvokļa aktuā-
lo kadastrālo vērtību ir iespējams 
uzzināt Kadastra informācijas 
sistēmā www.kadastrs.lv. Gadīju-
mā, ja informācija par īres dzīvokli 
sistēmā nav atrodama, jāvēršas 
Liepājas Nekustamā īpašuma 
pārvaldes Mājokļu nodaļā (tālruņi 
uzziņām 63404711 un 63404714). 
Lai uzzinātu, kam ir tiesības uz 
pašvaldības īres dzīvokli un kādas 
ir prasības tā saņemšanai, kā arī 
apzinātu iespējas mainīt esošo 
īres dzīvokli uz lētāku, jāsazinās ar 
Liepājas Nekustamā īpašuma pār-
valdes Mājokļu nodaļu (tālruņi uz-
ziņām 63404711 un 63404714). z

mums uzliek atbildību attiecībā uz 
drošības noteikumu ievērošanu.

Kalendārs rāda, ka vasara tu-
vojas noslēgumam, tāpēc aicinu 
ikvienu steigt sasmelties enerģi-
ju, ko sniedz tikai vasaras saule 
un šim gadalaikam atbilstoši pie-
dzīvojumi. z

Noslēgusies iedzīvotāju 
aptauja par azartspēļu zāles at-
vēršanu Jūras ielā 12, un apko-
poti iegūtie rezultāti. Kopumā 
elektroniskajā aptaujā saņem-
tas 327 atbildes. Spēļu zāles 
atvēršanu neatbalsta 294 iedzī-
votāji, bet atbalstu tās atvērša-
nai izteikuši 33 iedzīvotāji.

Tie, kuri neatbalsta azartspē-
ļu zāles atvēršanu Jūras ielā, pie 
galvenajiem argumentiem mi-
nēja, ka pilsētā jau ir pietiekami 
daudz spēļu zāļu, kā arī norādīja 
uz risku, ka tad vēl vairāk cilvēku 
aizrautos ar azartspēlēm un tas 
savukārt sagrautu viņu materiālo 
labklājību un veicinātu ģimeņu iz-
jukšanu.

Pašvaldībai saskaņā ar 
“Azartspēļu un izložu likumu” ir 
pienākums izvērtēt, vai azartspē-
ļu organizēšana konkrētajā vietā 
nerada būtisku valsts un attie-
cīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interešu aizskārumu, 
un ir tiesības neizsniegt atļauju 
spēļu zāles atvēršanai.

Izvērtējot “Azartspēļu un izlo-
žu likuma” nosacījumus, konsta-

tēts, ka dome nav tiesīga izsniegt 
atļauju spēļu zāles atvēršanai 
konkrētajā vietā, jo tas rada Lie-
pājas iedzīvotāju interešu aizskā-
rumu, ko arī vairums iedzīvotāju 
norādījuši aizpildītajās anketās, 
kurās izteikts noraidījums iecerei 
Jūras ielā 12 atvērt spēļu zāli.

Jautājumu izskatīs Liepājas 
pilsētas domes sēdē 20. augus-
tā, paredzot atteikt SIA “Olympic 
Casino Latvia” izsniegt atļauju 
spēļu zāles atvēršanai un azart-
spēļu organizēšanai Jūras ielā 
12, Liepājā.

Kā jau ziņots, Liepājas dome 
saņēma SIA “Olympic Casino 
Latvia” iesniegumu ar lūgumu 
izsniegt atļauju spēļu zāles atvēr-
šanai kādreizējā kazino vietā Jū-
ras ielā 12, viesnīcas “Promena-
de Hotel” telpās. Lai noskaidrotu 
iedzīvotāju viedokli par azartspē-
ļu organizēšanu šajā vietā, no 
15. līdz 30. jūlijam platformā pie-
teikumi.liepaja.lv tika veikta iedzī-
votāju elektroniska aptauja.

Šobrīd Liepājā ir 14 spēļu zā-
les un divas totalizatoru un derī-
bu likmju pieņemšanas vietas. z
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Visbiežāk Liepājas dāvanu kartes izmanto restorānos

<<< 1. lpp.
Darbi turpinās bērnudārzā 

“Rūķītis”, kur tiek atjaunoti sa-
nitārie mezgli un virtuve, kā arī 
bērnudārzā “Liepiņa”, kur izbūvē 
ūdensvada un kanalizācijas pie-
vadu. Šie darbi tiks pabeigti līdz 
ar jaunā mācību gada uzsākša-
nu.

Arī pirmsskolas izglītības ies-
tādēs “Dzintariņš” un “Mazulītis” 
ir uzsākti remontdarbi, tie turpi-
nāsies mācību gada laikā – tiks 
atjaunota elektronistalācija. 

Liepājas Līvupes pamatsko-
lā 60 000 eiro apmērā notiek lifta 
izbūve.

Līdz jaunajam mācību ga-
dam remontdarbi noslēgsies 

Jauno mācību gadu 
uzsāks 765 pirmklasnieki

Liepājas Centra sākumskolā, 
kur par 50 000 eiro tiek atjau-
nota elektroapgādes sistēma un 
veikts griestu remonts, O. Kal-
paka Liepājas 15. vidusskolā 
par 25 000 eiro tiek stiprinātas 
nesošās konstrukcijas. Liepājas 
8. vidusskolā jau ir nomainīti sa-
nitārie mezgli.

Ir noslēgti līgumi par projek-
tēšanu, kas saistīti ar sanitāro 
mezglu atjaunošanu Liepājas 
7. vidusskolā, kā arī par Liepājas 
8. vidusskolas telpu pielāgošanu 
bērnudārza četru grupu izvei-
dei. Tiek gatavots projektēšanas 
uzdevums par 3. pamatskolas 
elektroapgādes sistēmas atjau-
nošanu un griestu remontu. z

FRAGMENTS NO VĒSTURES
“Mūzikas dzīvi Liepājā pārtrauc 
Pirmais pasaules karš, taču ar jaunu 
spēku tā atsākas 20. gs. 20. gados, 
kad jaunajā Latvijas valstī atgriežas 
daudzi kara laikā Krievijas plašumos 
aizklīdušie mūziķi. Jau 1921. gada 
vasarā Liepājas Kūrmājā atkal no-
tiek tradicionālo simfonisko koncertu 
cikls, kurā spēlē orķestris 45 mūziķu 
sastāvā, solisti ir brāļi Nikolajs un 
Mihails Levini un Makss Rabinovičs, 
diriģē Ignars Neimars no Kristiānijas 
fi lharmonijas Norvēģijā. 1922. gadā 
nodibina Liepājas Operu un Tautas 
konservatoriju. Operai ir savs 
orķestris, bet Tautas konservatorija 
gatavo jaunus mūziķus. Lai arī 
abas organizācijas cīnās ar naudas 
trūkumu, tomēr pamazām darbība 
stabilizējas, izpildītājmākslas līmenis 
aug un simfoniskie koncerti kļūst par 
stabilu Liepājas vērtību. 1926. gadā 
no jauna tiek dibināta Liepājas 
Filharmonija. Taču jau pirms tam 
aktīvi darbojas Latvijas Mūziķu 
biedrības Liepājas nodaļa. 1924. 
gadā laikraksts “Mūzikas Nedēļa” 
raksta: “1. simfonisko koncertu bij 
sarīkojusi svētdien, 28. septembrī, 
Kūrmājas zālē Latvijas Muziķu bied-
rības Liepājas nodaļa. Programa bij 
veltīta diviem mūzikas lielmeista-
riem – Bēthovenam un Vāgneram. 
Diriģents – Bernhards Ķunķis, 
kuram Bēthovena 8. F-dur simfonijā 
atkal reizi bij izdevība parādīt savu 
diriģenta talantu un temperamentu. 
Sevišķi izcilu vietu koncertā ieņēma 
Veras Griķis dziedājums: te pirmo 
reizi atklājās viņas dziedātājas spē-
jas – plašā, spēka pilnā balss, kas 
liekas spēj justies savā elementā 
vienīgi Vāgnera graujošā vētras 
mūzikā. Jācer, ka Vera Griķis mūsu 
dziedātāju saimē reizi izveidosies 
par varenu, īpatnēju spēku. Klau-
sītāji par jauno dziedātāju bij gaišā 
sajūsmā. Siltu piekrišanu ieguva 
arī koncertmeistars Baltgailis ar 
Vāgnera “Albuma lapu”. Koncerts 
bij ļoti labi apmeklēts, kas pierāda 
publikas lielo interesi. Un publika 
varēja justies apmierināta, sevišķi 
apmierināta, jo kā programas, tā iz-
pildījuma ziņā koncerts darīja lielisku 
iespaidu.”

Savu jubilejas sezonas 
sākumu Liepājas Simfonis-
kais orķestris un tā galvenais 
diriģents Gintars Rinkevičs 
svinēs 19. septembrī (pulk-
sten 18) Liepājas koncertzālē 
“Lielais dzintars” ar diviem 
apjomīgiem un mūzikas vēstu-
rē nozīmīgiem skaņdarbiem – 
Dmitrija Šostakoviča Desmito 
simfoniju un Frederika Šopēna 
Pirmo klavierkoncertu. Solists 
– viens no savas paaudzes 
visspilgtākajiem pianistiem, 30 
gadus vecais Luks Geņušs. 

“140. koncertsezonu plāno-
jam zināmos nenoteiktības ap-
stākļos. Tas liek cieņā atcerēties 
Liepājas Simfoniskā orķestra 
piedzīvojumiem un izaicināju-
miem bagāto vēsturi, kuras pat 
vistrakākie līkloči vienmēr pār-
varēti ar apskaužamu izturību un 
ticību nākotnei. Jubilejas sezonā 
priecēsim klausītājus ar Baha, 
Bēthovena, Šūberta, Brāmsa, 
Bruknera, Mālera, Šopēna, Rah-
maņinova, Šostakoviča, Verdi 
un Pučīni visā pasaulē mīlētiem 
šedevriem. Viesmākslinieku loks 
balstīsies latviešu un mūsu tu-
vāko kaimiņu lietuviešu izcilībās. 
Starptautiskais Zvaigžņu festi-
vāls dāvās izcilu dziedātāju uz-
stāšanos. Pieredzēsim vairākus 
latviešu komponistu jaundarbu 
pirmatskaņojumus, gavilēsim 
Raimonda Paula, Imanta Kalni-
ņa, Jēkaba Ozoliņa, kora “Laiks”, 
koncertzāles “Lielais dzintars” un, 
visbeidzot, mūsu valsts Latvijas 
jubilejas koncertos. Tāpat gata-
vojam prestižas uzstāšanās Lie-
tuvā un Vācijā. Orķestris ir izlēmis 
turpināt izaugsmi. Piedzīvosim to 
kopā!” aicina Liepājas Simfoniskā 
orķestra vadītājs Uldis Lipskis.

Orķestra jubilejas sezonas 
atklāšanas koncerta īpašais 
viesis Luks Geņušs ir viens no 
aizraujošākajiem un īpatnējā-
kajiem savas paaudzes māksli-

niekiem. Izcilais pianists dzimis 
1990. gadā Maskavā. Nāk no 
mūziķu ģimenes – viņa tēvs ir 
pazīstamais lietuviešu pianists 
Petrs Geņušs, māte – pianiste, 
Maskavas konservatorijas pa-
sniedzēja Ksenija Knorre, vec-
māmiņa – slavenā krievu pianiste 
Vera Gornostajeva. Sācis studēt 
klavierspēli piecu gadu vecumā, 
publiski uzstāties – sešu gadu 
vecumā, un tagad, sasniedzot 
trīsdesmit gadu slieksni, jau ir 
spēlējis ar virkni pasaules labāko 
orķestru, plūcis laurus daudzos 
starptautiskos konkursos, uzstā-
jies prestižākajās koncertzālēs 
– Amsterdamas “Koncertgebau”, 
Londonas Vigmora zālē, Luvras 
auditorijā Parīzē, Frika kolekcijas 
mākslas muzejā Ņujorkā, Maska-
vas konservatorijas lielajā zālē un 
citviet. 

Koncertā Luks Geņušs izpil-
dīs Frederika Šopēna mūziku. 
Ģeniālais poļu komponists un 
klaviervirtuozs starp citiem skaņ-
ražiem visā mūzikas vēsturē izce-
ļas ar smalkumu, dvēseliskumu 
un sev vien raksturīgu muzikali-

tāti. No simfoniskajiem darbiem 
pazīstamākie ir viņa divi klavier-
koncerti, no kuriem gaidāmā 
koncerta programmā iekļautais 
Pirmais ir sarakstīts divdesmit 
gadu vecumā. Pats komponists 
to pie klavierēm pirmatskaņoja 
Varšavā, kas bija viens no viņa 
atvadu koncertiem pirms Poli-
jas pamešanas, turklāt septiņas 
nedēļas vēlāk tas bija viens no 
pirmajiem komponista atskaņota-
jiem darbiem Parīzē. Abas reizes 
Pirmais klavierkoncerts uzņemts 
ar sajūsmu un komponista izdo-
mu un oriģinalitāti slavinošām 
recenzijām. 

Savukārt viens no ietekmī-
gākajiem 20. gadsimta kompo-
nistiem Dmitrijs Šostakovičs vis-
plašāk pazīstams ar savām 15 
simfonijām, koncertiem un kamer-
mūzikas skaņdarbiem, no kuriem 
daudzi tapuši zem PSRS valdī-
bas noteikto standartu spiediena. 
Komponists bieži raksturots kā 
nervozs, ar perfekcionismu ap-
māts, trausls, vārīgs, tomēr arī 
tiešs, ass un ārkārtīgi inteliģents. 
Dzelžains tiešums, aizdomas un 

Baltijā vecākais orķestris atklās 140. koncertsezonu

dvēselisks skaistums jaušams 
arī Šostakoviča 10. simfonijā. 
Tas ir pirmais komponista simfo-
niskais darbs pēc Staļina nāves 
1953. gada martā. Komponists ar 
neslēptu gandarījumu atzīst, ka 
neviens īsti nav uzminējis, par ko 
ir šī simfonija, tomēr nešķiet grūti 
vilkt paralēles ar diktatora režīmu 
un smalkas mākslinieka dvēseles 
izdzīvošanu tajā. 

Gintars Rinkevičs (ne vien 
Liepājas Simfoniskā orķestra, 
bet arī Lietuvas Valsts simfonis-
kā orķestra galvenais diriģents) 
stāsta: “Šostakoviča 10. simfoni-
ju vēlējos atskaņot jau mūsu se-
zonas noslēguma koncertā. Tad 
nu tagad tā beidzot skanēs! Lai 
gan Šostakovičs dzīvoja mūžī-
gās bailēs no Staļina represijām, 
viņa mūzika ir ļoti antistaļiniska. 
Man jau liekas, ka 19. septem-
brī klausītāji sadzirdēs un sajutīs 
gan šīs mūzikas skaistumu, gan 
to komponista antitotalitāro domu 
gājienu.”

Biļetes uz koncertu var iegā-
dāties “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv. z

Kopš 2018. gada, kad SIA 
“Liepājas reģiona Tūrisma in-
formācijas birojs” (LRTIB) sāka 
tirgot Liepājas dāvanu kartes, 
ir nopirktas vairāk nekā 13 000 
karšu, un visbiežāk tās izmanto 
Liepājas restorānu apmeklēju-
mos, liecina LRTIB apkopotā 
statistika.

No pieejamajiem nomināliem 
(5, 10, 20 un 50 eiro vērtībā) vis-
vairāk tiek pirkti 10 eiro nomināli 
(55%), otrajā vietā ir 5 eiro (25%), 
tad 20 eiro nomināli (20%), un pa-
visam nedaudz tiek iegādātas dā-
vanu kartes 50 eiro vērtībā.

“Liels paldies Liepājas tūrisma 
uzņēmējiem par apvienošanos 
spēcīgā komandā Liepājas dāva-
nu kartes izveidošanā un mūsu 
pilsētas atpūtas iespēju pilnveido-
šanā. Divu gadu laikā, kopš izvei-

dojām Liepājas dāvanu karti, šis 
produkts sevi ir pierādījis kā labu 
veidu, ko izmantot, lai iepriecinā-
tu gan Liepājas iedzīvotājus, gan 
pilsētas viesus ar iespēju lieliski 
pavadīt laiku kopā ar tuviem cil-
vēkiem, ģimeni, draugiem,” saka 
LRTIB vadītāja Inta Šoriņa.

Visbiežāk Liepājas dāvanu 
kartes izmanto, lai apmeklētu Lie-
pājas restorānus un kafejnīcas 
(aptuveni 70% gadījumos), kā arī 
Liepājas teātra apmeklējumam. 
Populārāko vietu desmitniekā ir 
arī Olimpiskais centrs, LOC “Ba-
seins & spa”, “Dzintara boulings” 
un lielākās Liepājas viesnīcas.

Visbiežāk Liepājas dāvanu 
kartes iegādājas paši liepājnieki, 
taču jūtama arī interese no gal-
vaspilsētas un citām Latvijas pil-
sētām. Vislielākā interese par dā-

vanu karti ir ap Ziemassvētkiem, 
kad tiek iegādāta trešā daļa no 
visām kartēm, bet cilvēki interesē-
jas arī citos svētkos. Aktīvāk dāva-
nu kartes pērk pirms populārākām 
vārda dienām, arī tuvojoties nedē-
ļas nogalei.

Liepājas dāvanu karti var iegā-
dāties Liepājas reģiona Tūrisma 
informācijas birojā un Liepājas 
pārstāvniecībā Rīgā, Torņu ielā 
4, 2a-201. Tās ir izmantojamas 
dažādās atpūtas vietās Liepājā 
− naktsmītnēs, restorānos un ka-
fejnīcās, teātrī u.c. Dāvanu kartes 
izmantošanas vietu saraksts tiek 
pievienots kartes iegādāšanās 
brīdī, lai tās īpašnieki varētu ērti 
ieplānot atpūtas vietas Liepājā.

Ar dāvanu karšu izmantoša-
nas vietām iespējams iepazīties 
www.liepaja.travel. z
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Krāsojamā grāmatiņa 
katram pirmklasniekam

Skolēnu vecāki no daudzbērnu un 
trūcīgām ģimenēm aicināti pieteikties 
svētku pabalstam akcijā “Skolas soma”

Vasaras sezonā Liepājā darba 
iespējas nodrošinātas 400 skolēniem

Veic remontu sociālajās 
dzīvojamās mājās un institūcijās

Lai skolēni varētu gūt dar-
ba iemaņas un praktisku piere-
dzi, viņi katru gadu tiek aicināti 
izmantot iespēju vasarā strā-
dāt algotu darbu. Ar pašvaldī-
bas finansiālu atbalstu Liepājā 
arī šovasar varēja strādāt 300 
skolēni vecumā no 13 līdz 14 
gadiem, savukārt ar pašvaldī-
bas un Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) kopēju līdzfi-
nansējumu – 100 jaunieši ve-
cumā no 15 līdz 20 gadiem. 

Skolēni visas vasaras garumā 
darba vadītāju uzraudzībā veic 
dažādus pienākumus – Liepājas 
muzejā uzrauga ekspozīcijas, 
vairākās pirmsskolas izglītības 
iestādēs palīdz pieskatīt bērnu-
dārza audzēkņus, kā arī veic da-
žādus uzkopšanas un labiekārto-
šanas darbus visā pilsētā: ravē 
nezāles, stāda un laista puķes, 
lasa vēja nolauztos zarus, pļauj 
zāli, slauka pagalmus. Iekštelpās 
mazgā palodzes, izvāc makulatū-
ru un salauztās mēbeles, palīdz 
noņemt aizkarus, slauka putek-
ļus, krāso, kā arī veic citus savam 
vecumam piemērotus darbus.

13 un 14 gadus vecie skolēni 
sadalīti piecās maiņās, katra mai-
ņa strādā divas nedēļas. Darbs 
norit darba vadītāja uzraudzībā. 
Pirmā maiņa sāka strādāt 8. jūni-
jā, bet pēdējā maiņa to sāks 17. 
augustā un noslēgs 28. augustā. 

Savukārt 15 līdz 20 gadus 
vecie skolēni piedalās pasākumā 
“Nodarbinātības pasākumi va-
saras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, spe-
ciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs”. 50 jaunieši strādāja jū-

lijā un vēl 50 strādā augustā.  
Šogad projektam “Skolēnu 

nodarbinātība vasarā” kopumā 
bija pieteikušies 1037 skolēni: 
628 – vecumā no 13 līdz 14 ga-
diem, 409 – vecumā no 15 līdz 20 
gadiem.

13 līdz 14 gadus vecie bērni 
var strādāt četras stundas dienā, 
savukārt skolēni pēc pamatsko-
las beigšanas var strādāt septi-
ņas stundas dienā.

Algots darbs tiek piedāvāts 

pašvaldības budžeta iestādēs 
divās vecuma grupās: 13 un 14 
gadus veciem skolēniem (piesa-
koties savās izglītības iestādēs) 
un 15 līdz 20 gadus veciem sko-
lēniem (ar NVA starpniecību).

Pavasarī Liepājas skolēni al-
gotam darbam vasarā tika aicinā-
ti pieteikties e-klasē, pie sociālā 
pedagoga vai karjeras konsultan-
ta (katrā skolā ar direktora rīko-
jumu nozīmēta atbildīgā persona 
par skolēnu nodarbinātību). z

SKOLĒNI TIEK PIEŅEMTI DARBĀ, ŅEMOT VĒRĀ ŠĀDUS 
KRITĒRIJUS:
l   skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu,
l   skolēns ir bārenis,
l   skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
l   skolēns ir no daudzbērnu ģimenes,
l   skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās ģimenes statuss,
l   skolēna ģimeni skārušas Covid-19 ekonomiskās sekas, vecāku darba 
zaudējums vai dīkstāve.

Vasara ir remontdarbu 
laiks arī sociālajās dzīvojamās 
mājās un citās institūcijās, jo 
viena no sociālās jomas prio-
ritātēm šogad ir infrastruktū-
ras uzlabošana. Vairākas no 
Sociālā dienesta pārvaldībā 
esošajām ēkām nav pilnībā re-
montētas kopš to nodošanas 
ekspluatācijā vai arī gadu gaitā 
stipri nolietojušās. 

Pavisam infrastruktūras sa-
kārtošanas darbiem sociālajās 
iestādēs šogad atvēlēts 244 448 
eiro. Visvairāk līdzekļu – 33 250 
eiro – izlietos remontam sociālajā 
dzīvojamā mājā Viršu ielā 9/11. 
Mājas vecajā korpusā turpināsies 
remonts sociālajos dzīvokļos, kas 
ir ļoti pieprasīti. Plānots arī kāpņu 
telpu remonts otrajā stāvā.  

Vecākajā sociālajā dzīvojamā 
mājā Flotes ielā 14 notiek klientu 
istabu durvju nomaiņa. Mājas 1. 

un 1.a stāvā 39 istabiņu iedzīvo-
tāji tiks pie jaunām durvīm. Šajā 
mājā aprīlī jau pabeigts koplie-
tošanas telpu un dežūrtelpas re-
monts. 

Sociālajā dzīvojamā mājā 
Ģenerāļa Baloža ielā 1 plānots 
labot stikla jumtu virs mājas ie-
ejas, kurš jau kādu laiku ar ne-
pareizi plūstošu lietusūdeni bojā 
mājas fasādi un rada bīstamas 
situācijas iedzīvotājiem, īpaši zie-
mā, kad no ieejas jumta krīt lāste-
kas un ledus gabali. 

Veco ļaužu dzīvojamā mājā 
šogad tiks pabeigts ventilācijas 
remonts. Kopš 1971. gada, kad 
ēku remontēja un nosiltināja, nav 
atrisināta problēma ar pilnvērtīgu 
gaisa cirkulāciju, līdz ar to senio-
riem ikdienā netiek nodrošināta 
svaiga gaisa plūsma no ārpu-
ses. Šogad šeit plānots atjaunot 
arī apkures sistēmu.  Tā kā šajā 

mājā ir daudz iedzīvotāju ar inva-
liditāti un pārvietošanās grūtībām, 
gaiteņos tiks ierīkoti roku balsti, 
kas atvieglos pārvietošanos un 
uzlabos iedzīvotāju drošību.  

Apkures sistēmu atjaunos 
arī Dienas centrā personām ar 
garīgās attīstības traucējumiem, 
jo tā ir novecojusi, ar veciem ču-
guna radiatoriem un izrūsējušām 
caurulēm, kas bieži rada avārijas 
riskus. 

Nakts patversmē visām 
2. stāva sieviešu istabiņām, ku-
ras agrāk nav remontētas, va-
sarā tiek veikts kosmētiskais 
remonts, nomainot arī linoleju 
un durvis. Klientiem plānots ie-
gādāties 20 jaunas gultas un 
naktsskapīšus. Kosmētiskais 
remonts paredzēts arī adminis-
trācijas telpās, iestādes māsas 
kabinetā nomainīs savu laiku no-
kalpojušās mēbeles. z

Līdz 30. septembrim sko-
lēnu vecāki no daudzbērnu un 
trūcīgām ģimenēm Sociālajā 
dienestā var pieteikties svētku 
pabalsta saņemšanai pašvaldī-
bas akcijā “Skolas soma”. Pa-
balstu mācību līdzekļu iegādei 
20 eiro apmērā par katru skolē-
nu var saņemt:

l visas Liepājā deklarētās 
daudzbērnu ģimenes (sākot no 
trīs bērniem un neatkarīgi no ma-
teriālās situācijas); 

l ģimenes, kuras audzina 
bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā 
esošus bērnus; 

l ģimenes ar bērniem, kuras 
savu problēmu risināšanā saņem 
sociālā darbinieka atbalstu un 
līdzdarbojas savas situācijas uz-
labošanā; 

l ģimenes, kurām laika pos-
mā no 2020. gada 1. jūlija līdz 
30. septembrim noteikts trūcīgas 
ģimenes statuss; 

l Černobiļas atomelektrosta-
cijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimenes, kurās aug 
skolas vecuma bērni. 

Pabalsts tiks izmaksāts par 
katru ģimenē dzīvojošu bērnu, 
kurš šā gada 1. septembrī turpi-

nās mācības vispārējās izglītības 
iestādē, sākot no 2. klases (pirm-
klasnieki saņems īpašu pabalstu 
30 eiro apmērā pēc 1. septembra). 

Lai saņemtu pabalstu akcijā 
“Skolas soma”, bērna vecākam 
vai likumiskajam pārstāvim līdz 
30. septembrim jāuzraksta ie-
sniegums, ierodoties Sociālā die-
nesta Sociālo pakalpojumu daļā 
(E. Veidenbauma ielā 3, 220. ka-
binetā), līdzi ņemot personu ap-
liecinošu dokumentu un kredīt-
iestādes norēķinu konta numuru. 

Iesniegumu var nosūtīt 
arī elektroniski ar drošu elek-
tronisko parakstu uz e-pastu  
socialais.dienests@liepaja.lv 
vai pa pastu. Veidlapa pieejama 
https://www.liepaja.lv/pabalsts-
skolas-piederumu-iegadei/.  

Pabalsts mēneša laikā no 
iesnieguma saņemšanas die-
nas tiks ieskaitīts pabalsta pie-
prasītāja iesniegumā norādītajā 
kredītiestādes norēķinu kontā. 
Neskaidrību gadījumā zvanīt 
un saņemt informāciju pa tālr. 
63489674.

Pabalstu izmaksai akcijā 
“Skolas soma” no pašvaldības 
budžeta piešķirti 40 000 eiro. z

Visi pirmklasnieki, kuri uz-
sāks mācības kādā no Liepā-
jas vispārizglītojošām skolām, 
pēc 1. septembra varēs saņemt 
30 eiro lielu pabalstu mācību 
līdzekļu iegādei neatkarīgi no 
bērna deklarētās dzīvesvietas.  

Pirmklasnieku vecāki aicināti 
pirmajā skolas dienā, pavadot 
savus bērnus uz skolu, ņemt līdzi 
arī bankas konta datus, lai sko-

Katram pirmklasniekam –  
svētku pabalsts 30 eiro apmērā

lā varētu noformēt iesniegumu 
pirmklasnieka pabalsta saņem-
šanai. 

Šo pabalstu vecākiem norā-
dītajā bankas kontā pārskaitīs 
septembrī, kad būs nokomplektē-
tas visas 1. klases un skolās ap-
kopoti dati par pirmklasniekiem.  

Pirmklasnieku pabalstiem 
no pašvaldības budžeta piešķirti 
24 000 eiro. z

Liepājā ir izveidojusies tra-
dīcija ik gadu pirmajā skolas 
dienā katram pirmklasniekam 
dāvināt pašvaldības sarūpētu 
krāsojamo grāmatiņu. Grāma-
tiņa ir unikāla, jo tiek veidota 
īpaši šim gadījumam.

Šogad pirmklasnieki saņems 
krāsojamo grāmatu “Vesels ma-
zais liepājnieks”. Tajā ir informā-
cija par to, kas ietekmē mūsu 
veselību un kā mēs paši varam 
rūpēties par to. Katrā atvērumā 
bērni varēs izkrāsot atbilstošu 
attēlu un pildīt atjautības uzde-
vumus. Grāmatu vecāki var ska-
tīties kopā ar bērniem, pārrunājot 
aktuālās tēmas.

Grāmatiņas saturu veidoja 
Vides, veselības un sabiedrības 
līdzdalības daļa, savukārt attēlus 

zīmēja Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolas Reklāmas 
un dizaina izglītības programmas 
pasniedzēja Zane Bluķe.

Jauno mācību gadu Liepājas 
skolās šogad sāks vairāk nekā 
700 pirmklasnieku. z
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Uzsākts Liepājas jahtu 
ostas infrastruktūras 
būvniecības projektsParasto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana ir vienkārša, 
tomēr nestandarta atkritumu 
apsaimniekošana ir mazliet 
sarežģītāka. Bieži ir situācijas, 
kad nepieciešams atbrīvoties 
no veca dīvāna, ledusskapja, 
televizora, būvniecības mate-
riāliem vai dārza zaļajiem atkri-
tumiem. Atkritumu konteineros 
šādas lietas izmest nedrīkst! 
Kā rīkoties? 

Sadzīves atkritumu kontei-
neros NEDRĪKST mest:

l liela izmēra atkritumus 
(dīvāni, plaukti, matrači, spoguļi, 
gultas, paklāji, zari, celmi u.c.);

l būvniecības atkritumus 
(ķieģeļi, akmeņi, apmetums, 
podi, izlietnes, tapetes, grīdas, 
logi, šīferis u.c. atkritumi, kas ro-
das celtniecības darbu un remon-
ta laikā); 

l nolietotas elektroiekārtas 
(ledusskapji, tējkannas, televizo-
ri, mūzikas centri, veļas mašīnas, 
tosteri, lādētāji, datorpeles u.c.);

l nolietotas riepas. 
Sadzīves atkritumu kontei-

neros NEDRĪKST izmest arī:
l spuldzes un baterijas (tās 

ir iespējams nodot tirdzniecības 
vietās īpašos konteineros);

l medicīniskos atkritumus 
(tos ir iespējams nodot aptiekās; 
pirms doties uz aptieku, ietei-
cams sazināties ar aptieku un 
noskaidrot, vai konkrētajā aptiekā 
šos atkritumus pieņem).

SIA “LIEPĀJAS NAMU 
APSAIMNIEKOTĀJS”  
PIEREDZE

Vispareizāk un godprātīgāk, 
plānojot nestandarta atkritumu 
izmešanu, būtu rakstīt iesnie-
gumu savas mājas apsaimnie-
kotājam, norādot nepieciešamo 
izvešanas laiku un apjomu. Šajos 
gadījumos iedzīvotājs izvešanas 
izmaksas saņem kā papildu ap-
maksas pozīciju savā rēķinā. 

Diemžēl ir situācijas, kad ie-
dzīvotāji nestandarta atkritumus 
pie atkritumu konteineriem izmet 
diennakts tumšajā laikā. Šajos 
gadījumos atkritumus nākas iz-
vest atkritumu apsaimniekošanas 
operatoriem, bet izdevumi par 
pakalpojumu tiek pieskaitīti ko-
pējam mājas rēķinam un par ne-
legālu atkritumu izvešanu maksā 
visi mājas iedzīvotāji. 

Stingra kārtība ir, plānojot dzī-
vokļa vai mājas remontdarbus. 
Būvgružiem jāpasūta atbilstoši 
konteineri vai atkritumu maisi, un 
tas nozīmē, ka pakalpojumu ap-
maksā vai nu konkrēta dzīvokļa 
īpašnieks, vai šo atkritumu izve-
šana tiek iekļauta būvdarbu vei-
cēja darbu tāmē.

Vienojoties ar mājas kontakt-
personām un attiecīgi ar namu 

pārzini vai pārvaldnieku, ir ie-
spējams veidot grafiku, kad tiek 
izvesti nestandarta atkritumi, 
informāciju par to izziņojot mā-
jas iedzīvotājiem. SIA “Liepājas 
namu apsaimniekotājs” (LNA) 
saviem klientiem šādu pakalpo-
jumu piedāvā, veidojot gan nere-
gulāru grafiku, gan arī paredzot 
noteiktu dienu mēnesī. Jāņem 
vērā, ka tas ir maksas pakalpo-
jums.

Izmantojot šo pakalpojumu, 
LNA gan lielākus, gan mazākus 
atkritumus nogādā uz lielgaba-
rīta atkritumu izgāztuvēm SIA 
“Eko Kurzeme” vai atkritumu po-
ligonā “Ķīvītes”. Jo lielāks šo at-
kritumu apjoms, jo izdevīgāk un 
lētāk šāds pakalpojums izmaksā 
mājas iedzīvotājiem. Izmaksas ir 
atbilstošas noteiktajiem atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu 
cenrāžiem.

Lielgabarīta atkritumu izve-
šanas izmaksas veido autotrans-
porta izmaksas un nodoto atkritu-
mu daudzuma aprēķins. Pasūtot 
šādu pakalpojumu, mājai jārēķi-
nās ar izmaksām no apmēram 
50 eiro.

Dzīvokļu īpašniekiem pašiem 
jāvienojas par atkritumu apsaim-
niekošanas veidu savā mājā. Ir 
iespējams pārskatīt samaksas 
kārtību, piemēram, paredzot 
atkritumu daudzumu dalīt uz 
dzīvokļu skaitu, nevis deklarēto 
personu skaitu dzīvokļos. Tāpat 
iespējams pārskatīt gan atkritu-
mu šķirošanu, gan “ne sadzīves” 
atkritumu izvešanas kārtību, pie-
mēram, daudzdzīvokļu mājas vai 
pagalma zaļo atkritumu izveša-
nu. Tie nav sadzīves atkritumi, un 
arī to izvešanai jāparedz speciāls 
transports.

Privātmāju īpašniekiem, tāpat 
kā daudzdzīvokļu māju iemītnie-
kiem, jāievēro tādi paši atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi 
– atkritumu konteineros drīkst 
izmest tikai sadzīves atkritumus, 
savukārt nestandarta atkritumi ir 
vai nu jānogādā kādā no atkri-
tumu šķirošanas laukumiem, vai 
jāvienojas ar savu atkritumu ap-
saimniekošanas operatoru par to 
izvešanu. 

Iedzīvotāji arī paši var no-
gādāt nestandarta atkritumus 
atkritumu šķirošanas laukumos 
Liepājā vai atkritumu poligonā 
“Ķīvītes” Grobiņas novadā.

Liepājas pilsētā ir di vi šķi-
roto atkritumu savākšanas lau-
kumi:

l “Eko Kurzeme”, Ezer-
malas ielā 11, Liepājā (informā-
cija par to, kas tiek pieņemts –  
http://www.ekokurzeme.lv/lv/pa-
kalpojumi/atkritumu-skirosana-1/
atkritumu-skirosanas-laukums/); 

l “Vides pakalpojumu gru-
pa”, Kapsēdes ielā 3f, Liepājā 
(informācija par to, kas tiek pie-
ņemts – https://vpgrupa.lv/lv/pa-
kalpojumi/atkritumu-skirosana/).

Atkritumu poligonā “Ķīvī-
tes” (Grobiņas novadā) šķiroto 
atkritumu savākšanas lauku-
mā bez maksas var nodot šā-
dus sašķirotos atkritumus: 

l nolietotās elektroiekārtas un 
elektropreces,

l sadzīvē radušos bīstamos 
atkritumus, (smēreļļas, svinu 
saturoši elektriskie akumulato-
ri, elektriskie akumulatori (niķe-
ļa–kadmija, dzelzs–niķeļa), gal-
vaniskie elementi, galvaniskās 
baterijas un citi elektriskie aku-
mulatori, eļļas filtri), arī liela izmē-
ra dzesēšanas iekārtas, saldēta-
vas un ledusskapjus, gāzizlādes 
spuldzes,

l vieglā autotransporta riepas 
(4 gab. kalendārajā gadā),

l apģērbu un apavus (maiss 
tilpumā līdz 100 l),

l zaļos jeb dārzu un parku at-
kritumus,

l bioloģiski noārdāmos atkri-
tumus,

l papīru, kartonu, izlietoto pa-
pīra, kartona iepakojumu,

l plastmasu un plastmasas 
iepakojumu,

l stikla iepakojumu (pudeles 
un burkas),

l logu stiklu,
l metālu un metāla iepakoju-

mu,
l koksni un koka iepakojumu.
Arī cita veida atkritumus, pie-

mēram, liela izmēra atkritumus, 
būvniecības atkritumus, šīferi 
(iepakotu), privātīpašumu sakop-
šanas atkritumus, var nodot atkri-
tumu poligonā “Ķīvītes” pēc šāda 
cenrāža http://www.liepajasras.
lv/lv/pakalpojumi/cenradis/.

Lai pareizi apsaimniekotu 
nestandarta atkritumus, aicinām 
sazināties ar savu atkritumu ap-
saimniekošanas operatoru, mā-
jas apsaimniekotāju vai atkritumu 
poligonu “Ķīvītes”. z

Kur likt vecu dīvānu, televizoru 
un būvniecības materiālus? 

l   Eko Kurzeme, info@ekokurzeme.lv, tālr. 22013939,
Ezermalas iela 11, Liepāja, LV-3401.
Klientu pieņemšanas laiks: pirmdiena – piektdiena plkst. 8.00–16.30.

l   Vides pakalpojumu grupa, info@vpgrupa.lv, tālr. 63457777,
Cukura iela 8/16, Liepāja. 
Klientu pieņemšanas laiks: pirmdiena – piektdiena plkst. 8.30–17.00.

l   “Liepājas RAS”, Atkritumu poligons “Ķīvītes”, birojs@liepajasras.lv, 
tālr. 63459097, 26446698, “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.
Klientu pieņemšanas laiks: katru dienu plkst. 8.00–19.00.

SIA “RERE MEISTARI” uzsā-
kuši Liepājas jahtu ostas infra-
struktūras būvniecības projekta 
1. kārtu. Projektā paredzēta jah-
tu centra ēkas būvniecība, eso-
šās piestātnes Nr.80 rekonstruk-
cija un jaunu peldošo piestātņu 
(pontonu) iegāde un uzstādīša-
na. Šobrīd demontēts piestāt-
nes segums, un darbus plānots 
pabeigt līgumā noteiktajā laikā – 
līdz šā gada 1. novembrim.

Liepājas jahtu ostas moderni-
zācija un būvniecība ir ilgi gaidīts 
un ļoti nepieciešams projekts, lai 
Liepājā jahtsmeņiem  piedāvātais 
serviss neatpaliktu no citām Bal-
tijas jūras jahtu ostām. Būtiski, ka 
tiks uzbūvēta servisa ēka, kurā 
vienuviet atradīsies birojs, apmek-
lētāju dušas, tualetes un veļas 
mazgātava, kā arī būs pieejami citi 
jahtsmeņiem nepieciešamie pa-
kalpojumi. Tāpat plānots uzstādīt 
nožogojumu noejai uz peldošajām 
piestātnēm un ierīkot videonovēro-
šanu, uzlabojot vispārējo drošības 
līmeni jahtu ostā, kā arī nodrošināt 
bezmaksas Wi-Fi  visā jahtu ostas 
teritorijā.

Kaspars Poņemeckis, Liepā-
jas SEZ pārvaldes Drošības, aiz-
sardzības un vides daļas vadītājs: 
“Galvenais ieguvums – mums būs 
sakārtota jahtu osta speciāli jahts-
meņiem. Pēdējos divus gadus līdz 
dušām bija jāiet 200 m, kas ir liels 
attālums. Te viss būs uz vietas. 
Svarīga ir arī drošība. Jahtas būs 
tālāk no piestātnes, būs pieejas 
kontrole, tādēļ nepiederoši cilvē-
ki nevarēs tikt tām klāt. Dažreiz ir 
tā, ka sveši cilvēki kāpj uz jahtām, 
traucē atbraucēju mieru. Šis jautā-
jums tagad būs sakārtots.”

SIA “RERE MEISTARI” būv-
projekta vadītājs Oskars Šolins 
stāsta, ka ir pabeigti piestātnes 
demontāžas darbi, tiek gatavoti 

pamati biroja un servisa ēkai, kā 
arī pasūtītas peldošās piestātnes, 
ko ražo Igaunijā. Saskaņā ar pro-
jektu, uzstādīs divas peldošas 
piestātņu līnijas, kur netraucēti, ļoti 
brīvi, ērti varēs novietot jahtas.  

Ar katru gadu Liepājas jahtu 
ostā ienāk arvien vairāk jahtu. To 
skaita pieaugums ir salīdzinoši 
neliels, bet stabils. 2019. gadā do-
minēja jahtas no Vācijas, Polijas, 
Lietuvas, bet vasaras vidū parā-
dījās arī no Skandināvijas valstīm 
– Zviedrijas un Somijas. Šovasar 
Covid-19 izplatības dēļ jahtu skaits 
Liepājā, tāpat kā citās ostās, ir ma-
zāks, nekā ierasts, taču laikā, kad 
notiek būvdarbi, tas pat nav slikti. 
Liepājas jahtu ostas vadītājs Kārlis 
Kints atzīst, ka šogad ienākušas 
teju 100 jahtas, kas ir mazāk nekā 
parasti. Covid-19 dēļ jahtu sezona 
neesot tāda kā parasti. “Tas ir ne-
daudz izdevīgi, jo strādāt ir vieglāk. 
Jahtu nav tik daudz, daļa piestātņu 
tagad daļēji slēgtas.”

Būvnieks tika izraudzīts sa-
skaņā ar Liepājas SEZ pārvaldes 
izsludināto iepirkumu, kurā SIA 
“RERE MEISTARI” piedāvājumu 
atzina par saimnieciski visizdevī-
gāko ar viszemāko cenu, pārbau-
dot iesniegtā piedāvājuma atbilstī-
bu izsludinātajam konkursam.  

Atgādināsim, ka Liepājas SEZ 
valde šā gada 14. maijā pieņēma 
lēmumu par projekta “Jahtu ostas 
infrastruktūras būvniecība, 1. kār-
ta” būvdarbiem un nolēma slēgt lī-
gumu par būvprojekta īstenošanu 
ar SIA “RERE MEISTARI”. Līguma 
summa ir 569 265,04 eiro, neskai-
tot pievienotās vērtības nodokli. 
Projekts tiek īstenots INTEREG 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sa-
darbības programmas (EST-LAT 
55) projektā “Uzlabota jahtu ostu 
infrastruktūra un ostu tīkla attīstība 
Igaunijā un Latvijā”. z

UZZIŅAI
l  Liepājas SEZ pārvalde Liepājas 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 šogad  var lepoties ar vides un servisa kvalitātes 
simbolu – Zilo karogu.
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Būvniecības valsts kon-
troles birojs jūlija beigās pie-
ņēmis būvdarbus pašvaldībai 
piederošajā administratīvajā 
ēkā Peldu ielā 5.

Padomju laikos celtajā sa-
dzīves pakalpojumu namā kopš 
darbu sākšanas pagājušā gada 
augustā ir pārbūvētas fasādes, 
iekšējās un ārējās inženierkomu-
nikācijas, pirmo trīs stāvu telpas, 
iebūvēts jauns lifts, pie ēkas veik-
ta teritorijas labiekārtošana gan-
drīz 2000 m² platībā, ierīkotas 
autostāvvietas.

Ēkā atradīsies Nekustamā 
īpašuma pārvalde, būvvalde, Iz-
glītības pārvalde, pašvaldības 
aģentūra “Liepājas sabiedriskais 
transports” un citas pašvaldības 
iestādes. 

Nekustamā īpašuma pārvalde 
ēkā bija ievākusies jau pirms pār-
būves, bet būvdarbu laikā strādā-
ja citā ēkā, tagad iestāde atgriezī-
sies jau agrāk sakoptajās telpās.

Pašlaik ir izsludināts jaunu 
mēbeļu iepirkums. Pēc mēbeļu 
piegādes un uzstādīšanas jau-
nie iemītnieki uz ēku Peldu ielu 
5 varētu pārcelties līdz šā gada 
beigām.

Jaunajās telpās iestāžu ap-
meklētājiem un darbiniekiem būs 
ērtāki pakalpojumu saņemšanas 
un darba apstākļi nekā Rožu ielā 
6, K. Ūliha ielā 36 un Jūrmalas 
ielā 23, kur šobrīd atrodas minē-
tās pašvaldības iestādes.

Ēkā atradīsies apmeklētā-
ju pieņemšanas/informācijas 
centrs, darba kabineti, apspriežu 
telpas, labierīcības un sadzīves 

telpas, kā arī paredzēta vieta 
arhīvam un Izglītības pārvaldes 
bibliotēkai.

Bijušo sadzīves pakalpojumu 
namu pašvaldība pārbūvējusi un 
teritoriju ap to labiekārtojusi, iz-
mantojot ES struktūrfondu līdzek-
ļus. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 
4 704 804,75 eiro (bez PVN).

Pārbūves projekta risinājumi 
garantē būves un tās atsevišķu 
elementu stiprību, stingrību, no-
turību, energoefektivitāti, būv-
akustiskās īpašības, ugunsdro-

šību, darba un vides aizsardzību 
kā būvniecības, tā arī ekspluatā-
cijas laikā.

Ēkai saglabāta būvapjoma 
kompozīcija, jumta forma un iz-
teikts horizontāls būvapjoma dalī-
jums ar lentveida logu stiklojumu. 
Ir trīs ieejas, galvenā ieeja – no 
Peldu ielas puses.

Teritorija labiekārtota, sagla-
bājot esošos kokus un iestādot 
jaunus, izbūvējot jaunu ietvju se-
gumu, uzstādot soliņus, karogu 
mastus, atkritumu urnas, velosi-

pēdu novietnes un apgaismoju-
ma elementus.

Logu stiklojums un izmanto-
tie materiāli ēku padara vizuāli 
laikmetīgu, tās ārējo fasāžu tonis 
mainās atkarībā no debespuses 
un saules gaismas intensitātes.

Autostāvvietas ir izveidotas 
teritorijas austrumu, rietumu un 
dienvidu pusē, kā arī galvenās 
ieejas daļā. Kopējais autostāv-
vietu skaits paredzēts 70 au-
tomašīnām, četras stāvvietas 
– auto novietošanai cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām.
Nama pārbūve tika sadalīta 

četrās kārtās. Trešajā un cetur-
tajā kārtā ietilpst 4. un 5. stāva 
pārbūve, taču tai nepietika nau-
das projektā, kas īstenots par ES 
līdzekļiem. 

Tāpēc pašvaldība izsludināja 
atsevišķu iepirkumu abu augšstā-
vu telpu remontam par pilsētas 
budžeta līdzekļiem, taču būvnie-
ku piedāvātās cenas pārsniedza 
pašvaldības iespējas, līdz ar 
to atkārtoti tika izsludināta tikai 
4. stāva atjaunošana. Triju fi rmu 
konkurencē šo darbu ieguva SIA 
“Pilsbūve”, kas būvdarbus apņē-
musies paveikt par 430 674,29 
eiro. Par 4. stāva telpu atjaunoša-
nu vēl jāslēdz līgums, bet 5. stā-
va būvdarbi tiks plānoti nākotnē.

Iepirkumu par ēkas Peldu ielā 
5 pārbūvi un teritorijas labiekārto-
jumu (1., 2. un 3. kārta) izsludinā-
ja 2018. gada nogalē, ar zemāko 
cenu 5 644 282,77 eiro tajā uzva-
rēja fi rma “UPB”. z

Vairākas pašvaldības iestādes pārcelsies uz ēku Peldu ielā 5

Pārbūvētā administratīvā ēka un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5.  Ēkas 
apmeklētājiem būs ērtāki un mūsdienīgi pakalpojumu saņemšanas apstākļi, savukārt 
darbiniekiem – uzlabota ikdienas darba vide.

UZZIŅAI
Būvprojekts “Ēkas pārbūve un 
teritorijas labiekārtojums Peldu 
ielā 5, Liepājā”
l Pasūtītājs: Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija.
l Projektētāji: SIA “Arhitektu bi-
rojs Krasts” un SIA “UPB projekti”.
l Darbu veicējs: Akciju sabiedrī-
ba “UPB”.
l Būvdarbu norise: no 
16.08.2019. līdz 02.06.2020.
l Teritorijas labiekārtojums: 
1982,0 m².
l Būvdarbu izmaksas: 
4 704 804,75 eiro bez PVN.

Rudenī liepājniekus un viesus četrus 
vakarus priecēs pastaiga “Izgaismotā Liepāja”

Godinot pilsētu 395. dzim-
šanas dienā, Liepājas pilsētas 
pašvaldība jau martā aicināja 
liepājniekus un viesus apmek-
lēt īpašu pastaigu maršrutu “Iz-
gaismotā Liepāja”. Izgaismotās 
pastaigas atklāšana tika plāno-
ta 18. martā, bet valstī pasludi-
nātās ārkārtējās situācijas dēļ 
to nācās pārcelt… bet ne atcelt. 

Laba ziņa liepājniekiem un 
pilsētas viesiem – “Izgaismotā 
Liepāja” notiks no 21. līdz 24. 
oktobrim. Gaismas objektu 
ceļš priecēs ar vairāk nekā 20 
gaismas objektiem, instalāci-
jām un priekšnesumiem. 

Četrus vakarus pastaigas 
laikā varēs baudīt gan gaismas 
uzvedumu “Liepājai 395” uz Lie-
pājas Sv. Trīsvienības evaņģē-
liski luteriskās katedrāles, gan 
lāzeru izrādi “No tumsas uz gais-
mu” uz Liepājas Universitātes 
Dabas un inženierzinātņu fakul-
tātes ēkas sienas, gan priecā-

ties par īpaši jaudīgiem gaismas 
stariem uz koncertzāles “Lielais 
dzintars”, tāpat būs iespēja no-
vērtēt kinētisko objektu skvērā 
pie Graudu ielas un Kūrmājas 
prospekta krustojuma, baudīt 
Liepājas vēsturi video projekci-
jā “Viens stāsts, viena pilsēta” 
uz Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
ēkas, priecāties par gaismas un 
skaņas priekšnesumu “Māja Lie-
pāja” Muitas mājā, pašam līdz-
darboties interaktīvā instalācijā 
“Liepāja dejo” promenādē, kā arī 
baudīt vēl daudz citus ar gaismu 
saistītus objektus, instalācijas un 
priekšnesumus. 

Pastaigu “Izgaismotā Liepā-
ja” organizē Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestāde “Kultūras 
pārvalde” sadarbībā ar uzņēmu-
mu “UNTITLED originals”, kas 
piedalījies festivālā “Staro Rīga” 
un dažādās Latvijas pilsētās 
rīkojis vairākus multimediālus 
gaismas projektus. z



Līdz 14. septembrim pub-
liskajai apspriešanai ir nodota 
lokālplānojuma redakcija, kas 
groza Liepājas pilsētas terito-
rijas plānojumu, paredzot Lie-
pājā izveidot publiski pieejamu 
un mūsdienu prasībām atbil-
stošu dzīvnieku kapsētu.

Lokālplānojuma teritorija at-
rodas Liepājas pilsētas austrumu 
pusē, Zaļās birzes mikrorajonā ar 
kopējo platību 11,8 ha – starp 14. 
novembra bulvāri, Talsu un Pul-
vera ielu.

Lokālplānojuma redakcija 
piedāvā  teritorijas funkcionālā 
zonējuma un apbūves noteikumu 
priekšlikumu, satiksmes orga-
nizācijas risinājumus, labiekār-
tojumu, inženierkomunikācijas, 
veicamo darbu kārtas  un citus 
nosacījumus dzīvnieku kapsētas 
izveidei.

Lokālplānojuma izstrādes 
pasūtītājs ir pašvaldība, kuras 
autonomā funkcija ir gādāt par 
savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, 
tai skaitā kapsētu un beigto dzīv-
nieku apbedīšanas vietu izveido-
šanu un uzturēšanu.

Līdz šim iedzīvotājiem ilgstoši 
nav iespēju likumīgi apbedīt dzīv-
niekus. Haotiski un videi nepie-
mēroti dzīvnieku apbedījumi Lie-
pājā ir izveidoti piekrastes kāpās 
pie Dienvidu kapiem.

Publiskās apspriešanas do-
kumentiem ir pievienots arī vides 
pārskats, kurā risinājumi vērtēti 
no ietekmes uz vidi viedokļa.

Publiskās apspriešanas sa-

nāksme notiks 19. augustā plkst. 
17.00 J. Čakstes Liepājas pilsē-
tas 10. vidusskolā, Alejas ielā 16, 
2. stāva zālē.

Interesentiem dalība sa-
nāksmē jāpiesaka līdz 18. au-
gustam, rakstot uz  e-pastu  
anete.berzina@liepaja.lv vai zva-
not uz tālruni 63404723.

Ja interesentu skaits būs lie-
lāks, nekā atļauj šī brīža pulcē-
šanās ierobežojumi, tiks rīkota 
papildu sanāksme.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksmē 1. redakcijas izstrādātājs 
SIA “Reģionālie projekti” iepazīs-
tinās ar lokālplānojuma risināju-
miem un atbildēs uz iedzīvotāju 
jautājumiem, kā arī apkopos 

izteiktās piezīmes, ieteikumus, 
viedokļus, lai tos ņemtu vērā, sa-
gatavojot gala redakciju.

Ar lokālplānojuma materiā-

liem publiskās apspriešanas lai-
kā ikvienam iespējams iepazīties 
Liepājas pašvaldības administrā-
cijas foajē, Rožu ielā 6, katru dar-

ba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 
(pirmdienās līdz plkst. 18.00, 
piektdienās līdz plkst. 16.00).

Lokālplānojuma materiāli 
elektroniski pieejami valsts vie-
notajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv, kā arī 
pašvaldības mājaslapas sada-
ļā “Pilsētas teritorijas plānošanas 
dokumenti”.

Viedokļus un priekšliku-
mus līdz 2020. gada 14. sep-
tembrim var izteikt:

l  iesniedzot vai sūtot pa pas-
tu Liepājas pilsētas būvvaldei, 
Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401. 
Iesniegumā fiziskām personām 
jānorāda vārds, uzvārds, dzīves-
vietas adrese un tālruņa numurs, 
juridiskām personām – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adre-
se un tālruņa numurs;

l  klātienē Liepājas pilsētas 
būvvaldes apmeklētāju pieņem-
šanas laikā – trešdienās no plkst. 
9.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 
līdz 17.00, iepriekš pierakstoties 
pa tālruni 63404723;

l  elektroniski vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portā-
lā www.geolatvija.lv.

Normatīvie akti par teritorijas 
plānošanu nosaka, ka izstrādā-
tie lokālplānojumi pirms to ap-
stiprināšanas jānodod publiskai 
apspriešanai, kas parasti notiek 
četras līdz sešas nedēļas. Šajā 
laikā tiek uzklausīti ne tikai iedzī-
votāji, bet pieprasīti arī atzinumi 
no institūcijām, kuras izvirzījušas 
nosacījumus lokālplānojuma iz-
strādei. z

Lai liepājniekiem un pilsē-
tas viesiem dažādotu aktīvās 
atpūtas iespējas, Beberliņu 
atpūtas parka teritorijā atklāts 
pirmais orientēšanās poligons 
Liepājā. Tā ir iespēja ikvienam 
interesentam neatkarīgi no ve-
cuma un orientēšanās iema-
ņām aktīvi pavadīt brīvo laiku, 
pastaigājoties mežā un meklē-
jot paslēptos kontrolpunktus. 

Orientēšanās poligons ierī-
kots Beberliņu ūdenskrātuves 
apkārtnē, kur raksturīga daudz-
veidīga ainava: priežu mežs, 
kāpas, militārie objekti un intere-
sants reljefs. Kontrolpunktu atra-
šanās vietās izvietotas QR kodu 
plāksnītes, savukārt rezultātu ie-
spējams fiksēt ar mobilo lietotni 
Qrenteering.

“Lai dažādotu atpūtas un 
sporta iespējas liepājniekiem un 
arī pilsētas viesiem piedāvātu 
aktīvu atpūtu dabā, esam nolē-
muši veidot vairākus orientēša-
nās maršrutus. Par pirmo vietu 

ir izvēlēts Beberliņu atpūtas 
parks, jo tā ir iecienīta atpūtas 
vieta, un turpmāk parka apmek-
lētājiem būs vēl viena iespēja 
saturīgi pavadīt laiku, iepazīstot 
orientēšanās sporta vienkāršību 
un burvību,” norāda Liepājas 
Sporta pārvaldes vadītājs Elans 
Strazdiņš.

Poligonā izveidotas trīs da-
žāda garuma un sarežģītības 
distances, lai tās būtu piemē-
rotas pēc iespējas plašākām 
mērķgrupām – skolēniem, ģi-
menēm ar bērniem, sportistiem, 
ikvienam, kurš vēlas kvalitatīvi 
pavadīt laiku svaigā gaisā. 

Tiem, kuri orientēšanās 
sportā ir iesācēji un vēlas apgūt 
tā pamatus, kā arī ģimenēm ar 
bērniem, izveidota distance 2,2 
km garumā. Kontrolpunkti šajā 
distancē izvietoti tā, lai būtu 
viegli atrodami un pamanāmi. 
Jāņem vērā, ka reāli veiktais 
attālums katram dalībniekam 
atšķirsies, jo būs atkarīgs no 

tā, cik precīzi tiek meklēti kon-
trolpunkti un kādi pārvietošanās 
ceļi izvēlēti.

Vidējā distance ir 4,2 km ga-
rumā. Distance piemērota tiem, 
kuriem ir pamatzināšanas orien-

tēšanās sportā, kā arī vispāriz-
glītojošo skolu un sporta skolu 
nodarbībām un treniņiem. Kon-
trolpunkti lielākoties izvietoti pie 
līnijveida objektiem, piemēram, 
taciņām.

Garākā distance (5,8 km) 
piemērota profesionāliem spor-
tistiem un orientieristiem ar 
priekšzināšanām.

Lai varētu izstaigāt vai iz-
skriet kādu no maršrutiem, 
pirmkārt, nepieciešama karte 
ar norādītiem kontrolpunktiem. 
Karšu izdrukas bez maksas var 
saņemt Liepājas piedzīvojumu 
parka “Tarzāns” kasē vai aktīvās 
atpūtas parka “BB Wakepark” 
kafejnīcā.

Savukārt, lai varētu uzskaitīt 
trasē pavadīto laiku un salīdzināt 
to ar citiem, atzīmēšanās notiek 
ar mobilo lietotni Qrenteering. 
Pamācību, kā to lietot, kā arī 
orientēšanās kartes var atrast 
Liepājas pašvaldības mājaslapā 
www.liepaja.lv/orientesanas.

Līdz 1. septembrim plānots 
pabeigt orientēšanās poligonu 
pa Liepājas populārākajiem tū-
risma objektiem, aptverot pilsē-
tas teritoriju no Dienvidu fortiem 
līdz Kalpaka tiltam. z
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Liepājā atklāts pirmais orientēšanās poligons, top vēl citi

Aicinājums piedalīties dzīvnieku kapsētas 
lokālplānojuma publiskajā apspriešanā

SIA “Reģionālie projekti” dzīvnieku kapsētas 
iespējamo risinājumu vizualizācija.
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Eiropas Sporta nedēļa Lat-
vijā un visā Eiropā notiks sesto 
gadu ar mērķi aicināt iedzīvotā-
jus mainīt paradumus un būt fi-
ziski aktīvākiem. Latvijas Sporta 
federāciju padome (LSFP) šogad 
no 23. līdz 30. septembrim aicina 
ikvienu iesaistīties un sportot 
gan izglītības iestādēs, darba 
vietās, sporta un fitnesa klubos, 
kā arī brīvā dabā. Organizācijas 
un sporta entuziasti var pieteikt 
savus Eiropas Sporta nedēļas 
pasākumus mājaslapā www.be-
activelatvia.lv un savlaicīgi tos po-
pularizēt sociālajos tīklos.

Eiropas Sporta nedēļa ir Eiro-
pas Komisijas iniciatīva populari-
zēt sportu un fiziskās aktivitātes. 
41 Eiropas valstī tiks organizēti 
jauni pasākumi un izmantotas 
iniciatīvas, kas jau tagad tiek veik-
smīgi īstenotas lielākā un mazākā 
mērogā. Eiropas mēroga kampa-
ņa mudina iedzīvotājus būt aktī-
viem (#BeActive) ne tikai Sporta 
nedēļā, bet visu gadu. 

Latvijā Eiropas Sporta nedēļu 
arī šogad koordinē LSFP. Pērn 
šajā nedēļā pie mums notika vai-
rāk nekā 1100 pasākumu, pulcējot 
kopumā vairāk nekā 200 000 da-
lībnieku.

Liepāju šī gada Eiropas Sporta 
nedēļas aktivitātēm 18. septembrī 
iesildīs Olimpiskā diena skolās, 
bet 25., 26. un 27. septembrī lie-
pājnieki nedēļu varēs noslēgt ne-
tradicionālās aktivitātēs, gan pel-
dot baseinā, gan tumsas aizsegā 
orientējoties pilsētvidē, ejot, skrie-
not un braucot ar velosipēdiem.

Liepājā Eiropas Sporta ne-
dēļas nogalē dalībniekiem būs 
iespēja apmeklēt arī veselības 
izziņas telti, kurā speciālisti bez 
maksas veiks sirds veselības mē-
rījumus. Par šo pasākumu būs 
informācija plašsaziņas līdzekļos 
pēc 21. septembra.

Organizatori aicina dalībnie-
kus bez maksas reģistrēties in-
ternetā, lai varētu laikus noteikt 
aptuveno interesentu skaitu un 
sagatavot sacensībām nepiecie-
šamos materiālus. Precīza infor-
mācija par pieteikšanos un visu 
četru pasākumu apraksti mājas-
lapas veloronis.lv sadaļā “Sporta 
nedēļa”.

25. SEPTEMBRIS –  
“LATVIJAS ORIENTĒŠA-
NĀS NAKTS 2020” 

Piektdienas vakarpusē pie 
LOC manēžas tiks dots starts 
“Latvijas orientēšanās nakts” sa-
censībām, kurās dalībnieki ar mo-
bilo lietotni varēs vākt punktus un 
atzīmēties kontrolpunktos. Šis būs 
viens no četriem lielākajiem bez-
maksas Eiropas Sporta nedēļai 
veltītajiem nakts pasākumiem Lie-
pājā šoruden. Sacensību norises 

centri būs atvērti arī citās Latvijas 
pilsētās.

Liepājniekiem kontrolpunkti 
tiks izvietoti pilsētas ielās un par-
kos, lai tiem ērti varētu piekļūt arī 
ģimeņu komandas.

“Latvijas orientēšanās nakts” 
sacensību formāts atbilst Latvijas 
Orientēšanās federācijas (LOF) 
apstiprinātajiem noteikumiem 
– trīs stundu sacensības rogai-
ningā. Rogainings ir komandu 
orientēšanās sports apvidū īpaši 
garā distancē. Komanda (2–5 da-
lībnieki) apmeklē kontrolpunktus 
izvēles secībā noteiktā laikā. Ko-
mandas uzdevums ir, orientējoties 
apvidū ar kartes un kompasa pa-
līdzību, sakrāt pēc iespējas vairāk 
ieskaites punktu, ko piešķir par 
kontrolpunkta apmeklējumu. Kon-
trolpunktos ieskaites punktiem ir 
dažādas vērtības, ko parasti apzī-
mē ar pirmo ciparu kontrolpunkta 
numurā. Komandas četrās ieskai-
tes grupās tiek vērtētas pēc iegūto 
punktu summas. Pārvietošanās – 
tikai ar kājām. Sacensības notiek 
dažādās Latvijas pilsētās, katrā 
pilsētā kā atsevišķs pasākums ar 
atsevišķu apbalvošanu.

Distance, atzīmēšanās: katrai 
komandai nepieciešams uzlā-
dēts mobilais telefons ar iespēju 
uzstādīt lietotni, jo atzīmēšanās 
kontrolpunktos notiks, izmanto-
jot Qrenteerings Android vai iOS 
mobilo lietotni, kurā varēs nolasīt 
QR kodus kontrolpunktos. Punktu 
vērtības kartē – no 2 līdz 10. 

Dalībniekiem klātienē tiks iz-
sniegta sacensību karte mērogā 
1:15000 (A3 formāts), kuras pa-
matnei izmantoti izdevniecības 
“Jāņa sēta” materiāli. Katrai ko-
mandai tiks piešķirta viena karte, 
kas izgatavota no ūdensizturīga 
materiāla.

Lai kartes nodrošinātu pie-
tiekamā daudzumā, organizatori 
aicina dalībniekus reģistrēties no 
27. augusta līdz 21. septembrim. 

Reģistrācija būs iespējama arī uz 
vietas pasākuma dienā, bet ar ie-
robežotu karšu skaitu. 

Pieejamas četras vērtēša-
nas grupas:

l  Open – komandā 2–5 cilvēki 
bez vecuma ierobežojuma, vis-
maz viens pieaugušais;

l Sievietes – komandā 2–5 
sievietes bez vecuma ierobežoju-
ma, vismaz viena 18 gadus veca;

l Ģimeņu – komandā 2–5 cil-
vēki, vismaz viens bērns līdz 14 
gadu vecumam, kā arī vismaz 
viens pieaugušais;

l Veterāni – komandā 2–5 cil-
vēki, visi vecāki par 55 gadiem.

2019. gada “Latvijas orientē-
šanās nakts” pasākumā Liepājā 
piedalījās vairāk nekā 300 dalīb-
nieku.

“Latvijas orientēšanās nakts” 
sacensības organizē Latvijas 
Orientēšanās federācija ar Liepā-
jas pilsētas, Liepājas Olimpiskā 
centra un Latvijas Sporta federā-
ciju padomes atbalstu.

UZZIŅAI
18.30 Reģistrācija un karšu sa-
ņemšana pie Liepājas Olimpiskā 
centra.
20.00 Kopīgs visu grupu starts.
23.00 Finišs.
23.30 Apbalvošana.

26. SEPTEMBRIS –  
“BEACTIVE SPORTA 
NAKTS LIEPĀJĀ 2020”. 
NAKTS PELDĒJUMS  
TELPĀS UN VELOORIEN-
TĒŠANĀS PILSĒTVIDĒ

Sestdienas vakarpusē pie 
LOC “Baseins & spa” tiks dots 
starts vienlaicīgi diviem pasāku-
miem – nakts peldējumam telpās, 
kas būs jautra un izglītojoša ballīte 
peldbaseinā, un nebijušām velo-
orientēšanās sacensībām “Nakts 
velobums”, kurās dalībnieki ar 

mobilo lietotni varēs vākt punktus 
un atzīmēties kontrolpunktos. Abi 
pasākumi notiek Eiropas Sporta 
nedēļas laikā un dalība tajos ir bez 
maksas.

Nakts peldējums telpās, kas 
norisināsies vienlaicīgi vairākās 
Latvijas pilsētās, Liepājā būs jaut-
ra un izglītojoša ballīte peldba-
seinā, kurā bez maksas aicināti 
piedalīties visa vecuma aktīva dzī-
vesveida piekritēji, lai vienotā pel-
dējumā apliecinātu, cik interesan-
ta un patīkama ir peldēšana – gan 
kā veselīga dzīvesveida aktivitāte, 
gan kā izklaide bērniem un pieau-
gušajiem. Nakts peldējuma uzde-
vums – piesaistīt maksimāli daudz 
dalībnieku, kas, startējot vairākās 
pilsētu komandās, vakara garumā 
vienojas kolektīvā stafetes peldē-
jumā, tādā veidā veicot visgarāko 
stafetes peldējumu un sasniedzot 
savdabīgu rekordu.

“Nakts velobums” Liepājā 
būs vienlaicīgi gan aktīvās velo 
sezonas noslēguma pasākums, 
gan arī azartiska veloorientēša-
nās naktī ar mobilo lietotni un 
kontrolpunktiem pilsētas teritorijā. 
Sacensību formāts ar kontrolpun-
ktu atzīmēšanas kārtību, norises 
ilgumu (2 stundas) un vērtēšanas 
grupām būs ļoti līdzīgas “Latvi-
jas orientēšanās nakts” sacensī-
bu formātam, tikai kontrolpunkti 
būs izvietoti plašākā teritorijā un 
sacensības būs dinamiskākas. 
“Nakts velobums” ļaus ikvienam 
liepājniekam un pilsētas viesim 
bez maksas iepazīt pilsētu no cita 
skatpunkta un iesaistīties aizrau-
jošās sacensībās, kurās atpūta 
un jautras aktivitātes garantētas 
visām gaumēm.

Abi “BeActive Sporta nakts 
2020” pasākumi ir piemēroti visu 
vecumu cilvēkiem. Organizatori 
ir plānojuši pasākumus tā, lai da-
lībniekiem būtu iespēja piedalīties 
gan abās disciplīnās, gan izvēlē-
ties vienu no tām.

“BeActive Sporta nakti 2020” 
Liepājā organizē biedrība “Velo-
Ronis” ar Latvijas Sporta federā-
ciju padomes un Liepājas pilsētas 
atbalstu.

UZZIŅAI
19.00 Reģistrācija un dalībnieku 
karšu saņemšana.
19.45 “Nakts velobuma” atklā-
šanas ceremonija, informācija, 
iesildīšanās.
20.00, 21.00 Veloorientēšanās 
sacensību starti.
20.15 Nakts peldējuma atklā-
šanas ceremonija, informācija, 
iesildīšanās.
20.25 Peldējumu starti.
23.00 Peldējumu un veloorientē-
šanās sacensību noslēgums.
23.30 Uzvarētāju apbalvošana.

27. SEPTEMBRIS –  
“BEACTIVE PĀRGĀJIENS” 
AR ORIENTĒŠANĀS  
ELEMENTIEM

“BeActive pārgājiens” ar orien-
tēšanās elementiem norisināsies 
Daugavpilī, Liepājā un Valmierā. 
Pārgājiena sākums Liepājā būs 
pie Beberliņu ūdenskrātuves.

Dalībnieki varēs doties 5 km 
garā ģimenes trasē vai 15 km 
garā “BeActive pārgājienā”, kas 
vīsies pa piepilsētas mežu, ie-
tverot interesantākās vietas un 
objektus. Trases būs marķētas ar 
dažādu krāsu zīmēm.

 Katrā trasē vajadzēs veikt arī 
atjautības uzdevumus, kurus veik-
smīgi atrisinot finišā gaidīs salds 
pārsteigums. Uzdevumu atrisinā-
šanai būs nepieciešama LOF mo-
bilā lietotne Qrenteering. Uzdevu-
mu atrašanās vieta būs atzīmēta 
pārgājiena maršruta kartē.

Pasākuma dienā dalībnieki 
pēc ierašanās pārgājiena centrā 
varēs bez maksas reģistrēties, 
saņemt dalībnieka numuru un pār-
gājiena maršruta karti. Ģimenes 
trases veikšanai paredzētas divas 
stundas, “BeActive pārgājienam” 
– četras stundas. Dalībnieki, vei-
cot maršrutu, varēs vērot apkārt-
nes nozīmīgākos objektus, risināt 
uzdevumus un pēc finiša baudīt 
organizatoru sarūpēto gardo zupu.

Pārgājienam būs iespējams 
pieteikties iepriekš internetā, iz-
mantojot Latvijas Orientēšanās 
federācijas pieteikumu sistēmu, 
kā arī uz vietas pārgājiena centrā.

“BeActive pārgājienu” organi-
zē Latvijas Orientēšanās federā-
cija ar Latvijas Sporta federāciju 
padomes atbalstu. z

UZZIŅAI
12.00 Reģistrācija pie Beberliņu 
ūdenskrātuves.
13.00 “BeActive” pārgājiena starts.
14.00 Ģimeņu pārgājiena starts.
15.00–17.00 Finišs.
17.00–18.00 Noslēgums un 
zupas baudīšana.

Eiropas Sporta nedēļas nogalē Liepājā peldēs un orientēsies 
pilsētvidē, ejot, skrienot un braucot ar velosipēdiem
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Šoruden, 19. septembrī, 
Liepājas stadionā “Daugava” 
tiks dots starts ceturtajam šī 
gada piedzīvojumu un izturī-
bas pasākumam – “Drosmes 
skrējiens”, kurā 7 un 14 kilo-
metru garās, pilsētvidē ierīko-
tās šķēršļu trasēs izaicinājumu 
alkstošie, līdzjutēju atbalstīti, 
varēs pārbaudīt savas fiziskās 
un mentālās spējas. Skrējiena 
sērijas kopvērtējuma punktus 
vairāk nekā pustūkstotis da-
lībnieku šosezon krājuši Pļa-
viņās, Rīgas Brīvdabas muzejā 
un Ikšķilē. Noslēguma posmā 
Liepājā gaidāma cīņa par uzva-
ru “Drosmes skrējiena” 2020. 
gada sezonas kopvērtējumā.

Šogad sacensības Liepājā 
piedzīvos pārmaiņas. Organiza-
tori ar “Drosmes skrējiena” pār-
celšanu uz pilsētvidi to padarījuši 
dinamiskāku un interesantāku 
gan dalībniekam, gan līdzjutējiem. 
Sacensības liepājniekiem neie-
rastā vidē pārbaudīs dalībnieku 
spēku, veiklību un ātrumu ar šķēr-
šļu trasi, kas vīsies cauri kāpām, 
Liepājas Jūrmalas parkam un 
piegulošajai teritorijai. Šogad būs 
gan 7 km, gan 14 km gara trase 
jeb divi 7 km trases apļi. “Drosmes 
skrējiena” organizatori norāda, ka 
garākā distance prasa lielu izturī-
bu, bet ir ļoti interesanta, jo dalīb-
nieki pirmajā aplī var iepazīt trasi 

“Drosmes skrējiens” spēcīgākos izaicina pilsētvidē 

un šķēršļus, bet otru apli izskriet ar 
maksimālu ātrumu.

“Lai arī trasē būs mazāk da-
bisko šķēršļu nekā Beberliņos, 
tomēr tā būs ne mazāk izaicino-
ša, jo sacensību dalībniekiem, 
atkarībā no distances garuma, 
tāpat vajadzēs pieveikt 30 vai 60 
konstruētus šķēršļus, kas vien-
mērīgi izvietoti visā trases garu-
mā,” norāda sacensību organiza-
tors Mārtiņš Vēvelis no “Drosmes 
aģentūras”. “Papildus dabiska-
jiem šķēršļiem – kāpām, jūrai, 
ūdens kanāliem un citiem dabas 
veidojumiem, būs mākslīgi vei-
dotie, lai pārbaudītu dalībnieku 
izveicību, pārvarot koka barjeru 
sienas, virvju tīklus, dzeloņstiep-
les, auto riepas, ledainus ūdens 
baseinus utt. Trasi interesantā-
ku padarīs arī citi distances uz-
devumi – smilšu maisu un koka 
bluķu nešana, akmeņu vilkšana, 
traktora riepu velšana, būs arī pa 
kādam pārsteigumam, ko tagad 
neatklāšu.”

“Pārvietošanās notiks pa da-
žādu veidu segumiem: smiltīm, 
ūdeni, dubļiem, parku, betonu. 
Ir jābūt gataviem samērcēties,” 
brīdina organizatori. Tāpat tiek 
rekomendēts uzvilkt garās bik-
ses, kreklu ar garām piedurknēm 
un cimdus. Organizatori norāda: 
“Sacensībās startējiet ar apaviem 
un apģērbu, ko nav žēl sabojāt, 

kā arī nodrošiniet sev maiņas 
drēbes.”

Skrējiena mērķis ir populari-
zēt  veselīgu  dzīvesveidu,  fitne-
sa  un  skriešanas  kultūru, sniegt 
dalībniekiem un skatītājiem pozi-
tīvas emocijas un kopības sajūtu. 
““Drosmes skrējiena” filozofija 
nav nodzīt dalībniekus pa dub-
ļiem ar nenormālu cīkstēšanos 
pašiem ar sevi, bet ir vienkārši 
aicinājums gūt baudu no sacen-
sībām ar zināmu grūtības pakāpi, 
izjust piedzīvojumu un uzdrīkstē-
ties vairāk!” uzsver organizators. 

Sacensībās var piedalīties ik-
viena pilngadību sasniegusi per-
sona. Dalībnieki aicināti pieteik-

ties sacensībām sieviešu, vīriešu 
un komandu klasēs. Komandas 
var būt vīriešu, sieviešu, kā arī 
jauktos sastāvos. Komanda ir 
4–6 cilvēku grupa. Neatkarīgi 
no pārstāvētās klases, distanci 
komanda veic kopā un pilnā sa-
stāvā. Par komandas finiša laiku 
tiks uzskatīts pēdējā biedra fini-
ša laiks. Piedalīties sacensībās 
no 14 gadu vecuma var tikai ar 
vecāku vai aizbildņa rakstisku 
atļauju, bet vēl jaunāki dalībnieki 
var doties trasē tikai vecāku vai 
aizbildņu pavadībā.

Sacensību distancē, kā arī 
finišā būs izvietots SIA “Ķekavas 
avots” padzeršanās punkts.

Dalībnieki, kuri piedalījušies 
citos “Drosmes skrējiena” posmos 
atzinīgi novērtē sacensībās gūto 
pozitīvo enerģiju. “Sacensības 
mums dod iespēju saliedēt ko-
mandu, vairāk sadraudzēties savā 
starpā, kā arī veicina sportisko 
garu un kustīgu dzīvesveidu mūsu 
aizņemtajā ikdienā. Kolēģi finišē ar 
grandiozu smaidu, dzīvesprieku, 
enerģiju un sajūsmu. Šis bija for-
šākais sporta pasākums šogad,” 
stāsta “Drosmes skrējiena” Rīgas 
posma dalībnieki.

Jāatzīmē, ka pie vērtīgām at-
balstītāju balvām tiks 1.–3. vietu 
ieguvēji vīriešu un sieviešu gru-
pās, kā arī trīs ātrākās komandas.

Lai sagatavotos septembrī 
gaidāmajām sacensībām, sest-
dienās, sākot ar 29. augustu, 

cīņu un fitnesa klubs “Ballistic 
boxing club” organizēs trīs bez-
maksas treniņus svaigā gaisā jeb 
“Drosmes vakarus”.

Šie vakari ļaus sagatavot ķer-
meni tam, lai piedzīvojumu sa-
censības tiktu aizvadītas patīka-
mā un veselīgā gaisotnē. Vakaru 
treniņi būs veidoti tā, lai ikviens 
varētu pielāgoties un palielināt 
savas spējas, uzlabojot arī vispu-
sīgu fizisko sagatavotību. “Dros-
mes vakari” palīdzēs noskaņoties 
un saņemties paveikt ko nepa-
rastu. Par “Drosmes vakariem” 
plašsaziņas līdzekļos būs detali-
zētāka informācija. 

Mudinot būt aktīviem, pasā-
kuma organizatori sagādājuši 
liepājniekiem izdevīgu piedāvā-
jumu. Piesakot dalību internetā 
jebkurai no sacensību distancēm 
ar liepājnieka atlaides kodu, da-
lības maksai tiek piemērota 50% 
atlaide no tā brīža spēkā esošās 
reģistrācijas maksas. Liepājnieka 
atlaides kodu var saņemt klātienē 
“Drosmes aģentūras” sadarbības 
partnera “Ballistic boxing club” 
(Malkas ielā 4) telpās vai ierodo-
ties “Drosmes vakarā” un uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu. 
Organizatori atgādina, ka sav-
laicīga reģistrācija paaugstina 
motivāciju trenēties un samazina 
dalības maksu.

Sacensībām var reģistrēties 
mājaslapā drosmesskrejiens.lv 
līdz 15. septembrim, kā arī sa-
censību dienā. Reģistrēties sa-
censībām var katrs dalībnieks 
individuāli. Komandu distancei 
reģistrāciju var veikt viena dele-
ģēta persona, kas uzņemas at-
bildību, ka informēs katru koman-
das dalībnieku par pasākuma 
nolikuma noteikumiem.

“Drosmes skrējienu” Liepājā 
organizē biedrība “Drosmes 
aģentūra” ar Liepājas pilsētas at-
balstu.

Vairāk informācijas par skrējie-
nu mājaslapā drosmesskrejiens.lv.z

Aicina pieteikties līdzfinansējumam 2021. gada  
sporta sacensību un pasākumu projektu realizēšanai

No 1. septembra līdz 6. oktobrim Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 
domes Sporta pārvalde” izsludina pieteikša-
nos 2021. gada sporta sacensību un pasākumu 
projektu līdzfinansēšanai. Projekti īstenojami 
Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai 
ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepā-
jas pilsētas iedzīvotājiem.

 Sporta pārvaldei jau otro gadu sporta sacensī-
bu un pasākumu projektu pieteikumus var iesniegt 
saskaņā ar nolikumu, kurā paredzēta mūsdienīga 
un elektroniska sporta projektu līdzfinansēšanas 
pieteikumu reģistrācija tiešsaistē – Liepājas paš-
valdības mājaslapā liepaja.lv.

Sporta sacensību un pasākumu projektu noli-
kuma mērķis ir veicināt sporta norišu daudzveidī-
bu, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī 
pašvaldības piešķirtā finansējuma ekonomisku un 
racionālu izlietošanu.

Lai palīdzētu organizācijām sagatavot elek-
tronisko projekta pieteikumu, interesenti gaidīti uz 
tikšanos un konsultācijām 16. septembrī pulksten 
18.00 LOC manēžas (Brīvības ielā 55) 306. telpā.

Papildu informācija par mērķiem, līdzfinansē-
juma piešķiršanas nosacījumiem un projektu ie-
sniegšanas kārtību mājaslapas liepaja.lv sadaļā 
“Sports”, apakšsadaļā “Sporta sacensību un pasā-
kumu līdzfinansēšana”. z

UZZIŅAI
“Drosmes skrējiena” norise 19. septembrī Liepājas stadionā “Daugava”
No plkst. 10.00 sāksies dalībnieku reģistrācija un iesildīšanās. Reģistrē-
ties dalībniekiem jāierodas ne vēlāk kā vienu stundu pirms izvēlētā starta 
laika. Sacensībās paredzēti 7 dalīti starti ar laika intervālu 15 min. Starts 
tiek dots vienlaicīgi līdz 100 cilvēku lielai grupai.
1. starts  10.00
2. starts  12.15
3. starts  12.30
4. starts  12.45
5. starts  13.00
6. starts  13.15
7. starts  13.30
Pulksten     16.00 uzvarētāju apbalvošana.
Organizatori var mainīt apbalvošanas laiku, ņemot vērā radušos apstākļus.
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Covid-19 izraisītā ārkārtē-
jā situācija valstī un ar vīrusa 
izplatības ierobežošanu saistī-
tie pasākumi 2020. gadā diez-
gan būtiski ietekmējuši kul-
tūras nozares darbību. Tādēļ 
Liepājas pilsētas pašvaldība 
izsludināja papildu projektu 
konkursu kultūras nozares 
atbalstam, lai liepājā nodroši-
nātu kultūras notikumu nepār-
trauktību valstī noteikto iero-
bežojumu laikā un finansiāli 
atbalstītu kultūras projektu 
īstenošanu. 

Konkursā izskatītas un at-
balstītas dažādas kultūras un 
mākslas nozares – mūzika, lite-
ratūra, kino, vizuālā māksla, kul-
tūras mantojums, kā arī tradicio-
nālā un laikmetīgā māksla.

“Liels prieks, ka liepājnie-
kiem un pilsētas viesiem ir un 
būs iespēja droši baudīt daudz-
veidīgus un inovatīvus kultūras 
un mākslas pasākumus, ievē-
rojot valstī noteiktos ierobežoju-
mus. Projektu konkursa mērķis 
– nodrošināt nepārtrauktu kul-
tūras notikumu pieejamību pan-
dēmijas laikā – ir sasniegts. Va-
ram lepoties ar kultūras nozares 

Liepājas kultūras un mākslas nozare papildus 
tiek atbalstīta ar  50 000 eiro lielu finansējumu

Konkursā par rakstnieka Egona 
Līva piemiņas balvu “Krasta 
ļaudis” iesniegti 25 literārie darbi

ATBALSTĪTIE PROJEKTI:
1. Peldošs mākslas objekts/skulptūra Ziemeļu 
molā − “Teika par Karostas nāriņu” (IK “Labs cil-
vēks”, piešķirti 3000 eiro);
2. 16 akadēmiskās mūzikas koncertu sērija da-
žādās Liepājas vietās − “Skan visa Liepāja” (SIA 
“Reku”, piešķirti 3000 eiro);
3. Kultūras nozares iniciatīvas “Kultūru VAIG?!?” 
aktivitāšu nodrošināšana (biedrība “kultūrBĀKA”, 
piešķirti 2210 eiro);
4. Dažādu mūzikas žanru koncertu rīkošana 
Juliannas pagalmā “Get up, lets grūv Juliannā” (SIA 
“Liepaja Music”, piešķirti 2250 eiro);
5. Eiropas kultūras mantojuma un Dzejas dienu 
“VERTIKĀLES VI” rīkošana (nodibinājums “Liepā-
jas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds”, 
piešķirti 1470 eiro);
6. Koncertprogramma uz ūdens “Vestards Šimkus, 
Mārcis Auziņš, Dināra Rudāne un “Keksi” Force Maje-
ure apstākļos” (SIA “Liepaja Music”, piešķirti 2000 eiro);
7. Janas Egles komponēto dziesmu ierakstu izdo-
šana (“Austras biedrība”, piešķirti 1000 eiro);
8. Demaui elektroniskās mūzikas albuma “Tribe” 
virtuālais koncerts, kas sastāv no desmit audiovi-
zuāli imersīvām pieredzēm 360° video formā (Māris 
Dejus, piešķirti 2000 eiro);
9. Īpaši Liepājai radīta virtuāla skulptūra “Dzintara 
vilnis”, ko varēs vērot pilsētvidē pēc konkrētām GPS 
koordinātēm (SIA “San”, piešķirti 2000 eiro);
10. Astoņu publisku sarunu cikls par Liepājas vēs-
turē būtiskām personībām un audiovizuālu materiālu 
izgatavošana “Pastnieka mājas studijas sarunas” (bied-
rība “Sabiedrības attīstības centrs”, piešķirti 2990 eiro);
11. Kalendāra izveide ar Līgas Ķempes izstādes 
“Venus” gleznām (biedrība “Ķempes salons”, piešķirti 
3000 eiro);

12. Meistarklases par uguns rituālu un dalībnieku 
iesaiste ar muzicēšanu muzeja dārzā (biedrība 
“Saule i tuvāk”, piešķirti 1625 eiro);
13. Izrāde-pastaiga “Upe”, kas sastāv no pieciem 
stāstiem un notiks vairākās Liepājas vietās (biedrība 
“Cita abra”, piešķirti 2450 eiro);
14. Maijas Kalniņas mūzikas albuma “Spēļu vilcie-
niņš” atklāšanas koncerts (biedrība “Kultūras centrs 
Wiktorija”, piešķirti 2500 eiro);
15. Liepājas ģitāristu lielansambļa opusa “Metalur-
ģija” izdošana skaņuplatē (biedrība “Kultūras centrs 
Wiktorija”, piešķirti 3000 eiro);
16. Liepājas ceļojošā cirka “Beztemata” cirka izrā-
des pludmalē (biedrība “Cietokšņa kopiena”, piešķirti 
1500 eiro);
17. Apvienojot vairākus Liepājas mūziķus, radītas 
jaunas dziesmas, kas raksturo Covid-19 laiku “Bez 
pieciem gadiem 400” (Emīls Dreiblats, piešķirti 2000 
eiro);
18. Vasaras saulrietu koncertu cikls Liepājas plud-
malē (SIA “RSB”, piešķirti 1900 eiro);
19. Atvērto darbnīcu un diskusiju cikls “Open Lab” 
(biedrība “E-LAB”, piešķirti 2000 eiro);
20. Bezmaksas kino seansi Juliannas pagalmā 
(SIA “Zlaukts”, piešķirti 1300 eiro);
21. Liepājas jubilejai veltītā fotoalbuma “Skaistā, 
senā Liepāja” maketa sagatavošana (biedrība “Lie-
pāja 400”, piešķirti 2000 eiro);
22. Pārgājiens ģimenēm “Iepazīt Karostu”, kura 
laikā varēs uzzināt daudz ko jaunu par bagātīgo Ka-
rostas kultūras mantojumu (biedrība “Baringtons K2”, 
piešķirti 1155 eiro);
23. Vairākas Leļļu teātra izrādes bērnu radošuma 
pilnveidei (Beltes IU “Korekts”, piešķirti 1650 eiro);
24. Ivo Fomina jaunā CD albuma “Cilvēks” izdoša-
na (biedrība “Amber Music”, piešķirti 2000 eiro).

pārstāvju radošo pieeju un spēju 
pielāgoties sarežģītajam laikam. 
Tiek īstenota plaša un unikāla 
kultūrprogramma, kuru izbaudīt 
aicinu ikvienu Liepājas iedzīvo-
tāju un viesi,” stāsta Liepājas 
Kultūras pārvaldes vadītājs Juris 
Jirgens.

Konkursam varēja pietiekties 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā reģistrētās fiziskās un ju-
ridiskās personas, kā arī fiziskas 
personas, kas reģistrējušās kā 
saimnieciskās darbības veicēji. 
Izskatīti projekti, kas veicinātu 
jaunrades procesus Liepājā ar 
mērķi nodrošināt kultūras daudz-
veidības pieejamību, ņemot vērā 
valstī noteiktos ierobežojumus. 

2020. gada kultūras nozares 
atbalsta projektu konkursā tika 
iesniegti 58 projektu pieteikumi. 
Līdzfinansējums piešķirts 24 
projektu realizēšanai. Atbalstītas 
dažādas koncertprogrammas, 
izstādes, digitālā un laikmetī-
gā māksla, diskusijas un meis-
tarklases, kultūras mantojuma 
saglabāšana un digitalizēšana, 
kino, laikmetīgais teātris, kultū-
ras programmas bērniem un ģi-
menēm un vēl citi projekti. z

Liepājas Kultūras pār-
valde jau desmito gadu or-
ganizē Egona Līva piemiņas 
balvas “Krasta ļaudis” pa-
sniegšanu. Tas ir ikgadējs 
konkurss, kurā apbalvo la-
bākos literāros darbus. Kon-
kursa mērķis ir veicināt inte-
resi par latviešu literatūras 
klasiķi Egonu Līvu un viņa li-
terāro mantojumu, aktualizēt 
un popularizēt latviskumu, 
patriotismu, jūrniecībā un 
sabiedrībā notiekošos pro-
cesus, izgaismot spēcīgos 
piemares ļaužu raksturus un 
nacionālo kolorītu. 

Šogad žūrija vērtē 10 ori-
ģinālliteratūras prozas darbus 
latviešu valodā un 15 skolu 
jaunatnes literāros darbus. 
Rezultāti gaidāmi 18. septem-
brī, kad svinīgā pasniegšanas 
ceremonijā apbalvos uzvarē-
tājus. 

Iesniegtos prozas darbus 
vērtē Liepājas Kultūras pārval-
des vadītāja vietnieks, komisijas 
priekšsēdētājs Nauris Lazdāns, 
laikraksta “konTeksts” galve-
nā redaktore Sandra Ratniece, 
Liepājas Universitātes HMZF 
lektore, Latvijas Rakstnieku 

savienības Liepājas nodaļas 
un Piejūras literārās akadēmi-
jas vadītāja Linda Zulmane, 
Liepājas Universitātes HMZF 
profesore Zanda Gūtmane un 
Liepājas Universitātes HMZF 
asociētā profesore, KHI pētnie-
ce Anda Kuduma. 

Savukārt iesniegtos sko-
lēnu darbus vērtē Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzijas latviešu 
valodas un literatūras skolotājs 
Normunds Dzintars, Liepājas 
6. vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Daiga 
Straupeniece, Draudzīgā aici-
nājuma Liepājas 5. vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Simona Stalidzāne, 
Liepājas Universitātes HMZF 
lektore, Latvijas Rakstnieku sa-
vienības Liepājas nodaļas un 
PPLA vadītāja Linda Zulmane, 
kā arī rakstniece, Literārās aka-
dēmijas un PPLA lektore Jana 
Egle. 

Egona Līva piemiņas balvas 
konkursu “Krasta ļaudis” orga-
nizē Liepājas pilsētas Kultūras 
pārvalde sadarbībā ar Latvijas 
Rakstnieku savienību un Latvie-
šu valodas un literatūras skolo-
tāju asociāciju. z

Biedrības namā uzplauks gladiolas
20. augustā plkst. 13.00 lie-

pājnieki un pilsētas viesi aicinā-
ti apmeklēt gladiolu ziedu izstā-
di Liepājas Latviešu biedrības 
namā, kas šoreiz priecēs ap-
meklētājus trīs dienu garumā. 
Pēc izstādes atvēršanas plkst. 
13.30 klātesošie varēs piedalī-
ties izglītojoši informatīvā lekcijā 
“Modes tendences puķu dobēs”, 
kuru vadīs Latvijas Universitātes 
botāniskā dārza bioloģe un lekto-
re Mariana Smona. Pirmo reizi ar 
saviem darbiem ekspresizstādē 
“Ziedu gleznas” viesosies māksli-
niece Dace Ābele no Saldus. 

Šogad izstādē, ja laika aps-
tākļi būs bijuši vēlīgi, varēs vērot 
gladiolas, kas uz Liepāju atceļos 
no Kandavas, Vecumniekiem un 
Jūrmalas, kā arī tepat no Kurze-
mes selekcionāru un kolekcionāru 
dārziem. M. Smona lekcijā stāstīs 
par pļavas tipa dobēm, par to, kā-
diem dārziem tās ir piemērotas un 
kādiem ne. Akcents tiks likts arī uz 
dažādiem modes augiem, piemē-
rām, peonijām, jo nav noslēpums, 
ka šie ziedi daudzos dārzos ie-
manto arvien lielāku popularitāti 
pēdējo gadu laikā. Uzzināsiet, kā 
modes augus pareizāk izmantot 
savā dārzā un kādu ietekmi tie 
atstāj, kā sasniegt harmoniju savā 
dārzā un veidot kompozīciju. Lek-
tore Mariana Smona ir pasniedzē-
ja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. 

Lasījusi lekcijas Rīgas Starptau-
tiskajā mācību centrā, studijā “De-
kor” un Sieviešu izglītības centrā. 
Bet D. Ābele Liepājā viesosies 
pirmo reizi. Izstādē redzamajiem 
darbiem iedvesmu māksliniece 
smēlusies aizvadītajos saulgrie-
žos. Viņa centusies ietērpt vasaru 
gleznās. D. Ābelei floristikas ziedu 
gleznu veidošana ir hobijs, kas 
gadu gaitā pārvērties par prak-
tisku nodarbi un vijas cauri viņas 
dzīvei, jo līdzās šīm gleznām tiek 
veidotas arī dažādas galvas rotas, 
piemēram, vainadziņi un stīpiņas. 

Liepājas Latviešu biedrības 
namā tiek gaidīti apmeklētāji, ku-
riem nav elpceļu infekcijas slimību 
simptomu (drudzis, klepus, elpas 
trūkums), kā arī tie, kuriem nav no-
teikts pienākums ievērot pašizolā-

ciju, mājas karantīnu vai stingras 
izolācijas nosacījumus. Apmek-
lētāji tiek aicināti ievērot norādes 
par maksimāli pieļaujamo cilvēku 
skaitu telpās, atsaukties darbinie-
ku aicinājumiem un ievērot divu 
metru distanci no citiem apmeklē-
tājiem, izņemot vienā mājsaimnie-
cībā dzīvojošos. Plašāka informā-
cija par Latviešu biedrības nama 
darbību pieejama interneta vietnē 
www.biedribasnams.lv.

Gladiolu ziedu izstāde Lie-
pājas Latviešu biedrības namā 
apskatāma 20. augustā no plkst. 
13.00 līdz 19.00, 21. un 22. au-
gustā no plkst. 10.00 līdz 19.00. 
Vasaras un rudens ziedu izstādes 
un izglītojošās lekcijas Liepājas 
Latviešu biedrības namā ir bez 
maksas. z

Ruslana Šuļgas foto
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JAUNIE VECĀKI AICINĀTI UZ 
BEZMAKSAS VINGROŠANAS 
NODARBĪBĀM BRĪVĀ DABĀ 
Jaunie vecāki uz nodarbībām aicināti 
ierasties kopā ar mazuļiem ratiņos, 
apvienojot pastaigu ar treniņu kopā 
ar citām mammām un tētiem. 
Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā 
– pirmdienās plkst. 10.00, trešdie-
nās plkst. 12.30 un piektdienās plkst. 
10.00 – līdz pat oktobrim. Tikšanās 
vieta – Jūrmalas parkā, pie piemi-
nekļa bojā gājušajiem jūrniekiem un 
zvejniekiem. Šī ir lieliska iespēja ve-
cākiem lietderīgi pavadīt aktīvu rītu, 
kamēr bērniņš mierīgi dus ratiņos. 
Nodarbībā notiek visa ķermeņa toni-
zēšana, kas jo īpaši vērtīga sievietēm 
pēc bērniņa laišanas pasaulē, jo uz-
manība tiek vērsta uz muguras un vē-
dera muskulatūras stiprināšanu. Tiks 
pievērsta uzmanība arī dziļās musku-
latūras stiprināšanai un lokanības un 
koordinācijas attīstīšanai. Nodarbību 

VESELĪBAS ZIŅAS

intensitāte – vidēja. Atgādinām, ka 
jaunās māmiņas ar fiziskām aktivitā-
tēm var sākt nodarboties ne ātrāk kā 
sešas nedēļas pēc dzemdībām.
Nodarbībām nepieciešams iepriekš 
pieteikties, sūtot sms trenerei Ilonai 
uz tālruni 27469019. 

BEZMAKSAS GRŪTNIEČU 
VINGROŠANA 
Topošās māmiņas aicinātas pievieno-
ties vingrošanas nodarbībām Liepā-
jas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 
39. Tās vada fizioterapeites Solveiga 
Rozentāle un Ieva Vasiļjeva. 
Nedēļā notiek divas nodarbības. Uz 
nodarbību trešdienās plkst. 11.00 
LOC Saules zālē aicinātas topošās 
māmiņas, kuras jau atrodas dekrēta 
atvaļinājumā (grūtniecības 3. trimes-
tris), šo nodarbību vada Solveiga Ro-
zentāle. Pieteikšanās, sūtot sms vai 
zvanot trenerei pa tālruni 29742832. 
Savukārt uz otru nodarbību, kas no-

tiek trešdienās plkst. 18.00 LOC VIP 
ložā (3. stāvā), aicinātas grūtnieces, 
kas vēl nav devušās dekrēta atvaļi-
nājumā (grūtniecības 2. trimestris). 
Šo nodarbību vada fizioterapeite Ieva 
Vasiļjeva. Pieteikšanās, sūtot sms vai 
zvanot trenerei pa tālruni 29734876. 
Nodarbību mērķis ir palīdzēt grūtnie-
cei sagatavoties dzemdībām, uzlabot 
vispārējo fizisko un emocionālo lab-
sajūtu grūtniecības laikā.
Nodarbību laikā tiek apgūta elpošanas 
un atslābināšanās tehnika (relaksāci-
jas pozas), ko grūtnieces var pielietot 
dzemdībās; stiprināta muskulatūra, 
uzsvaru liekot uz iegurņa un muguras 
muskulatūru; izkustinātas locītavas utt.
Nodarbībām var pievienoties grūt-
nieces no 13. grūtniecības nedēļas. 
Atnākot uz pirmo nodarbību, grūtnie-
cei jāuzrāda uzraugošā ārsta vai vec-
mātes atļauja piedalīties vingrošanas 
nodarbībās. 
Nodarbības tiek finansēts Eiropas So-

ciālā fonda projektā Nr.9.2.4.2/16/I/088 
“Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”.
Atgādinām, ka, apmeklējot nodarbī-
bas, obligāti jāievēro šādi noteikumi:
l neapmeklē nodarbības, ja parādīju-
šās elpceļu infekcijas pazīmes, 
l ievēro 2 m distanci no citiem nodar-
bības apmeklētājiem,
l ierodies uz nodarbību tikai pēc ie-
priekšējas pieteikšanās, 
l izvairies no drūzmas, ierodoties un 
pametot nodarbību,
l nodarbības apmeklēt nevar, ja uz 
personu attiecas pašizolācijas, izolā-
cijas vai karantīnas nosacījumi,
l izvērtē savu veselības stāvokli, 
pirms apmeklē nodarbību,
l nodarbības vadītājs ir tiesīgs atteikt per-
sonai, kas nav ievērojusi noteikumus. 
Papildu informācija Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Vides, 
veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļā, zvanot pa tālruni 63404747 vai 
rakstot veseliba@liepaja.lv.

AUGUSTĀ UN SEPTEMBRĪ 
LIEPĀJĀ BŪS IESPĒJAMS 
VEIKT KRŪŠU 3D 
ULTRASONOGRĀFIJU
Lai nodrošinātu pakalpojumu pie-
ejamību un gādātu par sieviešu 
veselību, 20. un 26. augustā, kā arī 
10. un 24. septembrī no pulksten 
10.00 līdz 17.00 mobilās diagnos-
tikas automobilī Liepājā tiks veikti 
krūšu 3D ultrasonogrāfijas izmek-
lējumi.
Mobilais diagnostikas automobilis 
būs automašīnu stāvlaukumā pretim 
koncertzālei “Lielais dzintars”.
Krūšu 3D ultrasonogrāfija ir maksas 
pakalpojums, izmeklējuma cena – 
20 eiro.
Lai izmantotu pakalpojumu, 
iepriekš jāpiesakās pa tālru-
ni 25431313.
Pakalpojumu nodrošina MFD Vese-
lības grupa (ārstniecības iestādes 
reģistrācijas kods 0100-64111).

Sporta joma Audzēkņu vecums Mēneša 
maksa *

Nodarbību biežums Papildus informācija Skola Kontaktpersona

Futbols Zēni un meitenes no 5 gadu vecuma 24,05 EUR Jaunākās grupas bērniem (5-9 gadi) treniņi 
notiek 3 reizes nedēļā, bet vecākajām gru-
pām (10-16 gadi) - vismaz 5 reizes nedēļā.

Futbola skolā strādā vairāk nekā 20 sporta treneri, tostarp VFS 
treneri un vārtsargu treneri. Ilgstoši Liepājas Futbola skolas 
audzēkņi iekļūst sava vecuma jaunatnes izlasēs un kļūst par 
profesionāliem futbolistiem. Perspektīvākie audzēkņi tiek iekļauti 
Futbola akadēmijas grupās. Futbola skolā nodarbojas audzēkņi 
no sākuma sagatavotības līdz augstākajai sporta meistartībai.

Liepājas 
Futbola skola

Aiga Kristvalde, 
tālr.: 20205422, 
e-pasts: 
futbols@liepaja.lv

Basketbols Zēni un meitenes no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas grupas 
bērniem (6-9 gadi) treniņi notiek 3 līdz 4 
reizes nedēļā, bet vecākajām grupām - 4 līdz 
5 reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 12 basketbola treneri un 1  vispārējās 
fiziskās sagatavotības treneris.

Liepājas 
Sporta spēļu 
skola 

LSSS lietvede, 
tālr.: 63427473, 
e-pasts: 
lsss@liepaja.lv 

Hokejs Zēni no 5 gadu vecuma 39,00 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas grupas 
bērniem (5-8 gadi) treniņi notiek 3 līdz 4 
reizes nedēļā,  bet vecākajām grupām - 4 
līdz 5 reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 9 hokeja treneri. Liepājas 
Sporta spēļu 
skola 

LSSS lietvede, 
tālr.: 63427473, 
e-pasts: 
lsss@liepaja.lv 

Vieglatlētika Zēni un meitenes no 6 gadu vecuma 11,10 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas grupas 
bērniem (6-10 gadi) treniņi notiek 3 līdz 4 
reizes nedēļā,  bet vecākajām grupām - 4 
līdz 5 reizes nedēļā.

Sporta skolā strādā 7 vieglatlētikas treneri. Liepājas 
Sporta spēļu 
skola

LSSS lietvede, 
tālr.: 63427473, 
e-pasts: 
lsss@liepaja.lv 

Volejbols Zēni un meitenes no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas grupas 
bērniem (6-9 gadi) treniņi notiek 3 līdz 4 
reizes nedēļā, bet vecākajām grupām - 4 līdz 
5 reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 5 volejola treneri. Liepājas 
Sporta spēļu 
skola 

LSSS lietvede, 
tālr.: 63427473, 
e-pasts: 
lsss@liepaja.lv 

Mākslas 
vingrošana

Meitenes no 5 gadu vecuma 14,79 EUR Jaunākās grupas bērniem (5-9 gadi) treniņi 
notiek 3 reizes nedēļā, bet vecākajām gru-
pām (10-16 gadi) - vismaz 5 reizes nedēļā.

Nodaļā strādā 4 treneres. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

Tatjana Ņikitina, 
tālr.: 20070005

Sporta  
vingrošana

Meitenes un zēni no 5 gadu vecuma 14,79 EUR Nodaļā strādā 7 treneri. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

Larisa Roslova, tālr.: 
26472299, Irina Daņi-
lova,  tālr.: 26758807

Džudo Meitenes un zēni no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Nodaļā strādā 3 treneri. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

V.Ševkovs,  
tālr.: 29289483, 
V.Jažēvičs, 
tālr.: 29494654

Grieķu-romie-
šu un brīvā 
cīņa

Meitenes un zēnus no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Nodaļā strādā 5 treneri. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

Jānis Rērihs,  
tālr.: 29925512

Bokss Zēni no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Nodaļā strādā 1 treneris. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

Raitis Mičulis,  
tālr.: 27800384

Galda teniss Meitenes un zēni no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Nodaļā strādā 1 trenere. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

Rasma Freiberga, 
tālr.: 29886298

Šahs Meitenes un zēni no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Nodaļā strādā 1 trenere. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

Gaļina Sudmale,  
tālr.: 29662417

Peldēšana Meitenes un zēni no 6 gadu vecuma 14,79 EUR Nodaļā strādā 10 treneri. Liepājas 
Kompleksā 
sporta skola

“M.Kručiņina, 
tālr.: 29175066, 
Tina Korbane,  
tālr.: 26865357”

Teniss Zēni un meitenes no 6 gadu vecuma 
pro fesionālās ievirzes programmā 
un bēr ni no 5 gadu vecuma interešu 
izglītības programmā. Bērni tiek uzņemti 
rindas kārtībā, reģistrācija šeit: https://
teniss.liepaja.lv/skola/uznemsana/ 
2020./2021.mācību gadā grupu kom-
plektāciju audzēkņu pieteikumu skaits 
šobrīd pārsniedz iespējas uzņemt skolā.

27,74 EUR Jaunākās grupas bērniem (5-9 gadi) treniņi 
notiek 3 reizes nedēļā, bet vecākajām gru-
pām (10-16 gadi) - vismaz 5 reizes nedēļā.

Sporta skolā strādā 13 treneri (10 tenisa treneri un 3 vispārējās 
fiziskās sagatavotības treneri). Bērniem ir iespēja apmeklēt 
baseina nodarbības un VFS (vispārējā fiziskās sagatavotības) 
treniņus, kurus vada treneri Gundars Lauva, Alena Eldmane 
un Gvido Šalms. Nodarbības notiek bez papildu maksas. Pa-
šiem mazākajiem nodarbības notiek aizraujošā rotaļu formā, 
savukārt pašiem lielākajiem, augstākās sporta meistarības 
grupu audzēkņiem, ir iespēja piedalīties valsts un starptautis-
kos turnīros.

Liepājas 
Tenisa sporta 
skola

Jolanta Jaunzeme,  
tālr.: 26425848, 
e-pasts: 
jolanta.jaunzeme@
liepaja.lv

Florbols Zēni no 5 gadu vecuma 25 EUR Jaunākajo grupu bērniem (5-8 gadi) treniņi 
notiek darba dienās 3 līdz 4 reizes nedēļā,  
vecākajās grupās - 4 līdz 5 reizes nedēļā.

Mācību treniņu process un sacensības notiek LOC manežā 
(Brīvības ielā 55). Florbola sporta skolā strādā 5 treneri ar 
ārvalstu un Latvijas nacionālo izlašu pieredzi.

Biedrība “Flor-
bola klubs “Kur-
ši”  - Florbola 
sporta skola

Normunds Krūmiņš, 
tālr.: 29120970, 
e-pasts: 
info@fkkursi.lv

“JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA LIEPĀJAS PILSĒTAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ”

* Sporta skolu audzēkņi var saņemt nodarbību maksas atvieglojumus. Papildu informācija par sporta nodarbību maksas atvieglojumiem skatāma mājaslapas liepaja.lv sadaļas “Sports” apakšsadaļā “Bērnu sporta skolas”.
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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" tipogrāfijā. Tirāža 34800. Bezmaksas. Ar izdevumu "Katram Liepājniekam" var iepazīties arī www.liepaja.lv.

Tālrunis ziņojumiem
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Piesakot šim brīdim tik ak-
tuālu tēmu “Ne-noteiktība”, šo-
gad no 25. līdz 27. septembrim 
jau sesto reizi Liepājas koncert-
zāle “Lielais dzintars” rīko mūs-
dienu mākslas festivālu “Lie-
pājas Mākslas forums”. 2020. 
gadā festivāls aicinās piedzīvot 
10 dažādus notikumus – dejas 
izrādes, mākslas izstādi, dzejas 
diskotēku, radošu darbnīcu jau-
niešiem, diskusiju, avangarda 
kamermūzikas koncertu, filmu 
vakaru, teātra izrādi bērniem 
un vecākiem, kā arī neparastu 
multimediālu koncertu. Šogad 
foruma programma veidota īpa-
ši pieejama un demokrātiska 
– četri no 10 unikālajiem pasā-
kumiem ir bez ieejas maksas, 
veicot iepriekšēju rezervāciju. 

“Mākslinieki un viņu darbi ir sa-
biedrības gara un dvēseles ante-
nas, kas uztver, pārraida un tulko 
notiekošo jaunās mākslinieciskās 
formās. “Liepājas Mākslas foru-
ma” mākslinieki šajā festivālā aici-
na domāt ekoloģiski, sociāli atbildī-
gi, viņi skar mums visiem aktuālas 
tēmas. Viņu darbi ir spēcīgi savā 
saturā un formā, ekstravaganti un 
kaleidoskopiski,” stāsta “Liepājas 
Mākslas foruma” programmas au-
tore Baiba Bartkeviča.

#1 Izstādes “Nenorunātās 
tikšanās. 3. pietura” atklāšana / 
25. septembris, plkst. 17.00

Izstādē Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centrs pievēršas zināt-
niskās fantastikas ietekmes apzi-
nāšanai Latvijas kultūrtelpā. “Lielā 
dzintara” ēkā, kuras arhitektūra 
veido atsauces uz zinātniskās fan-
tastikas zonu, tiks parādīti četru 
mūsdienu mākslinieku Ievas Ba-
lodes, Kristapa Epnera, Viktora Ti-
mofejeva un Artura Virtmaņa dar-
bi. Izstāde bez ieejas maksas būs 
apskatāma gan festivāla laikā, gan 
pēc tā – līdz pat 22. novembrim.

#2 LMF atklāšana. “Klavie-
res dejo Debisī”. Lizbeta Gru-
veza & Klēra Ševaljē / 25. sep-
tembris, plkst. 19.00

“Klavieres dejo Debisī” ir fi-
zisks dialogs starp dejotāju Liz-
betu Gruvezu (Lisbeth Gruwez) 
un pianisti Klēru Ševaljē (Claire 
Chevallier). Jaunajā uzvedumā 
mākslinieces kopā, vijoties starp 
noteikumiem un lomām, meklē tel-
pu starp notīm franču komponista 
Kloda Debisī (Claude Debussy) 
skaņdarbos. Performance “Klavie-
res dejo Debisī” tapusi “Liepājas 
Mākslas foruma” sadarbībā ar Avi-
ņonas teātra festivālu, Klaras fes-
tivālu, Ženēvas Laikmetīgās dejas 
asociāciju, Karalisko Flāmu teātri, 
Freiburgas teātri u.c. nozīmīgām 
Eiropas kultūras organizācijām. 
Liepājas festivālā tā piedzīvos 

pirmizrādi, kas pirms pandēmijas 
bija plānota Beļģijā. 

#3 LMF. “Satori” dzejas dis-
kotēka. Bohēmiskās dzīres / 25. 
septembris, plkst. 21.00

“Satori” dzejas diskotēkas 
Rīgā kļuvušas par publikas iemīļo-
tu tradīciju – vakariem, kuros da-
žādu paaudžu mūsdienu latviešu 
dzejnieki iejūtas dīdžeja lomā. Viņi 
lasa publikai savu dzeju, atskaņo 
pašu izvēlētus skaņdarbus, no-
dodas bohēmiskām dzīrēm un 
dejām. Dzeju lasīs un mūziku liks 
Aivars Madris, Raimonds Ķirķis, 
Kirils Ēcis, Marija Luīze Meļķe, 
Lote Vilma Vītiņa, Anna Belkov-
ska, Artis Ostups un Henriks 
Eliass Zēgners. 

#4 Radošā darbnīca jau-
niešiem kopā ar tēlnieku Ivaru 
Drulli / 26. septembris, plkst. 
11.00

“Liepājas Mākslas foruma” 
otro dienu ar bērnu un jauniešu 
radošo darbnīcu atklās māksli-
nieks un tēlnieks Ivars Drulle. Ar 
radošām aktivitātēm viņš mudinās 
jauniešus aizdomāties par tādām 
tēmām kā viltus ziņas un attēla 
manipulācija. Radošais process 
balstīsies uz fragmentiem no grā-
matām, avīzēm, izgriezumiem – tā 
būs iespēja praksē izmēģināt at-
tēla un informācijas manipulācijas 
metodes. “Kā kļūt par īstu skaistuli 
uz žurnāla vāka? Kā tiek “trollēti” 
politiķi? Kā atšķirt viltus ziņas no 
patiesām? Griezīsim, līmēsim un 
diskutēsim kopā!” aicina darbnī-
cas veidotāji no Latvijas Laikmetī-
gās mākslas centra. Dalība – bez 
maksas. 

#5 Diskusija “Nākotnes pro-
jekcijas starp zinātnisko fantas-
tiku un viltus ziņām” / 26. sep-
tembris, plkst. 13.00

Cik patiesas ir ziņas, avoti un 
fakti, kas ikdienā piepilda mūsu 

informācijas telpu? Cik bieži me-
diju telpā pamanām neslēptas 
vai prasmīgas manipulācijas un 
spējam atklāt to cēloni? Viltus zi-
ņas neizbēgami ietekmē mūsu 
pasaules uztveri un lēmumspēju. 
Kā iztēloties nākotni, kurā kritisks 
izvērtējums pārvar viltus ziņu ek-
sistenci? Kāda loma šajā procesā 
varētu būt laikmetīgajai mākslai? 
Diskusiju par šiem jautājumiem 
moderēs Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centra direktore, māks-
las kuratore, vēsturniece un kritiķe 
Solvita Krese. Dalība – bez mak-
sas.

#6 Izrāde-pastaiga “Upe” / 
26. septembris, plkst. 13.00 un 
16.00; 27. septembris, plkst. 
13.00 un 16.00

Liepāja tā vien mudina uz ra-
došām pastaigām. Horeogrāfes 
Kristīne Brīniņa un Alise Putni-
ņa izveidojušas izrādi-pastaigu 
“Upe”, kas būs ceļojums stāstos 
par cilvēku, lietu un dabas sav-
starpējo mijiedarbību, kas ir brī-
žiem trausla, neprognozējama, 
pakļauta ilgām, pārbaudījumiem 
un jaunatklājumiem. Iedvesma 
izrādei smelta no Liepājas ie-
dzīvotāju personīgajiem dzīves-
stāstiem un pilsētvides ainavām. 
Darba impulss radies no domas 
par vientulības neiespējamību, 
jo ikviens esam nepārtrauktā 
attiecībā pret apkārt esošo; pat 
šķietami nepamanot citam cita 
klātbūtni, mēs turpinām šo attie-
cību nebeidzamo plūsmu. Inter-
aktīvā pastaiga sāksies Liepājas 
koncertzālē “Lielais dzintars” un 
noslēgsies pie jūras. Piedalīsies 
Liepājas Universitātes aktieru 
kursa studenti, skaņu ainavas 
sniegs Rihards Lībietis. Izrāde 
ir bez ieejas maksas, piemērota 
ģimenēm ar bērniem, kā arī ne-
ierastu teātra formu cienītājiem. 

#7 “Transformeri. No Reiha 
līdz Radiohead” / 26. septem-
bris, plkst. 18.00

Koncerts “Transformeri. No 
Reiha līdz Radiohead” būs tosta 
uzsaukšana mūzikas un izpildī-
tājmākslas karnevāliskumam, 
ekstravagancei un kaleidoskopis-
kumam. Gan mūzika, gan paši 
izpildītājmākslinieki mainīsies, 
pārmainīsies, samainīsies un 
transformēsies. Šajā koncert-
pogrammā viņi parādīsies kā 
sava veida multi-tasking superme-
ni – skatāmi no visām pusēm un 
lenķiem, redzami visā mūsdienu 
izpildītājmākslinieku daudzveidī-
bā. Programmā, kas radīta tieši 
“Liepājas Mākslas forumam”, uz 
skatuves kāps nepieradinātais 
pašmāju pianists un profesors 
Juris Žvikovs un vieni no spožā-
kajiem Latvijas jaunās paaudzes 
sitaminstrumentālistiem Elvijs En-
delis un Mikus Bāliņš.

#8 Palestīnas filmu vakars / 
26. septembris, plkst. 20.00 un 
22.00

Sestdienas vakarā divos sean-
sos plkst. 20.00 un 22.00 “Liepā-
jas Mākslas forums” sadarbībā ar 
Haifas Neatkarīgo filmu festivālu 
aicina apmeklētājus atklāt Palestī-
nas kinomākslas ainu. Šajā īpaša-
jā kino vakarā, kas notiks daudzu 
liepājnieku iecienītajā tikšanās vie-

tā, kultūras namā “Wiktorija”, būs 
iespēja redzēt četras žanriski da-
žādas Palestīnas neatkarīgā kino 
režisoru radītas filmas un īsfilmas, 
kas skatītājus iepazīstinās ar čet-
riem dažādiem skatpunktiem uz 
Palestīnas mākslas ainu, politiska-
jiem procesiem un vēsturiskajiem 
kontekstiem. 

#9 “Kaka un pavasaris”. Iz-
rāde bērniem un vecākiem / 27. 
septembris plkst. 11.00 un 13.00

Režisora Jāņa Znotiņa un ak-
trises Ances Muižnieces izrāde 
bērniem un vecākiem veidota pēc 
populārā igauņu rakstnieka Andru-
sa Kivirehka grāmatas “Kaka 
un pavasaris” motīviem. Gunta-
ra Godiņa tulkotā grāmata, kas 
2012. gadā iznāca bērnu grāmatu 
izdevniecībā “Liels un mazs”, pie-
dzīvojusi jau divas lasītāju izpirk-
tas tirāžas un ir iemīļota līdz ar 
citiem šī autora latviski tulkotajiem 
darbiem – “Lote no izgudrotāju cie-
ma” un “Sirlī, Sīms un noslēpumi”. 
Izrāde ir ne vien skatītāju iecienīta, 
bet ievērota arī no teātra profesio-
nāļu puses, jo ieguvusi “Spēlmaņu 
nakts” balvu 2015./2016. gada se-
zonā kā gada izrāde bērniem vai 
pusaudžiem.

#10 LMF noslēguma kon-
certs. “Galaktiskais ceļojums ar 
Štokhauzenu” / 27. septembris 
plkst. 17.00

Radikālais pēckara avangar-
dists, skaņradis Karlheincs Štok-
hauzens ietekmēja mūziķus un 
māksliniekus vairākās paaudzēs, 
bet Štokhauzena idejas un mūzi-
ka virmo joprojām. Trombonista 
Tomasa Mūra un videomākslinie-
ka Klāsa Verpūsta audiovizuālais 
koncerts ir veltījums diviem kom-
ponista darbiem – Signale zur 
Invasion (1992) un Octophonie 
(1991). Trombonists Mūrs saplū-
dīs ar Verpūsta videodarbu radī-
tajām aprisēm un spēlēs nevis, kā 
ierasts, uz skatuves, bet gan ska-
tītāju vidū. Koncerts jau saņēmis 
atzinīgus vārdus vairākās zemēs, 
to raksturo kā “uzmundrinošu, 
aizraujošu un līdz sirds dziļumiem 
brīnišķīgu”, “iespaidīgu un skais-
tu galaktisko ceļojumu”, kā filmu 
“Zvaigžņu kari”, “kas izlaista caur 
avangarda filtru”. z

“Liepājas Mākslas forums 2020”: 3 dienas, 10 notikumi

Izrādē-pastaigā “Upe” savu šīs vasaras veikumu prezentēs Liepājas Universitātes  
aktieru kursa studenti. Dalība pasākumā ir bez maksas.

“Liepājas Mākslas forumu” ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Lie-
pājas pašvaldības finansiālu atbalstu organizē Liepājas koncertzāle 
“Lielais dzintars” sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru, 
Gētes institūtu Rīgā, Beļģijas laikmetīgās dejas apvienību “Voetvolk”, 
interneta žurnālu “Satori”, Haifas Neatkarīgo filmu festivālu (Haifa In-
dependent Film Festival), biedrību “Cita abra”, izdevniecību “Liels un 
mazs”, dzērienu ražotājiem “Valmiermuižas alus” un “Gardu muti”. 

Biļetes uz “Liepājas Mākslas foruma” notikumiem pieejamas  
“Biļešu paradīzes” kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. 

Informācija par visiem pasākumiem un bezmaksas reģistrāciju  
lasāma: www.lmf.lielaisdzintars.lv.


