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SVINĒSIM JŪRAS SVĒTKUS

Jūras svētki Liepājā šogad 
tiks svinēti skaistajā Liepājas 
Jūrmalas parkā – teritorijā no 
Jūrmalas ielas līdz Rožu ielai, 
ietverot arī pludmales zonu.

Svētku rīts 9. jūlijā tradicio-
nāli sāksies ar piemiņas brīdi pie 
pieminekļa bojā gājušajiem jūr-
niekiem un zvejniekiem pulksten 
11 Kūrmājas prospekta galā. Mu-
zikālie, izklaidējošie un izzinošie 
pasākumi svētku dienā liepājnie-
kiem un pilsētas viesiem būs pie-
ejami no pulksten 12. 

Uz lielās svētku skatuves 
apmeklētājiem tiks piedāvāta 
muzikālā programma dažādām 
gaumēm un vecumiem, īpaši pie-
domājot par jūras tēmu un dzīves 
ritumu, kas valda pilsētā pie jū-
ras. Dienas daļā mazākie Jūras >>> 6., 7. lpp.

svētku apmeklētāji varēs piedalī-
ties un rotaļāties dažādās aizrau-
jošās un izglītojošās atrakcijās. 

Pludmalē svētku dalībnie-
kiem būs iespēja profesionāļu 
vadībā veidot smilšu skulptūras, 
zinošu speciālistu vadībā pētīt 
un izzināt dabas procesus. Ar 
savu piedāvājumu visas dienas 
garumā liepājniekus un Liepājas 
viesus priecēs amatnieku un māj-
ražotāju tirdziņš. 

Vakara programmā uz lielās 
skatuves uzstāsies Latvijā popu-
lāri un iemīļoti mūziķi.

Liepājnieki aicināti sekot līdzi 
svētku programmas aktualitātēm 
www.liepaja.lv/jurassvetki2022, 
izvēlēties sev interesējošus pie-
dāvājumus no plašā pasākumu 
klāsta un piedalīties!

SVĒTKUS PIETEIKS 
LAIVU UN KUĢU PARĀDE

Gatavošanos Jūras svētkiem 
jau piektdienas vakarā, 8. jūlijā, 
pulksten 20 simboliski pieteiks 
laivu un kuģu parāde Tirdznie-
cības kanālā. Šāds pasākums 
Liepājā notiek kopš 2019. gada, 
un tā rīkotāji ir Liepājas Speciā-
lās ekonomiskās zonas pārvalde 
sadarbībā ar laivu un kuģu īpaš-
niekiem.

Lai svētki būtu izdevušies un 
radītu prieku gan skatītājiem, gan 
dalībniekiem, komandas aicinā-
tas saposties un sapost savus 
peldlīdzekļus, un piedalīties kuģu 
un laivu parādē “Pilsētas platu-
mā no ezera uz jūru”. Parādē var 
piedalīties kuģu, kuģīšu, kuteru, 

jahtu, laivu, plostu, katamarānu, 
kanoe, kajaku, SUP dēļu vai jeb-
kura cita ūdens pārvietošanās lī-
dzekļa pārvaldītāji. Pieteikt savu 
komandu un ūdens transporta 
līdzekli parādei iespējams līdz 
6. jūlijam, sūtot pieteikumu brīvā 
formā uz e-pasta adresi web@
lsez.lv. 

Dalībnieku pulcēšanās pasā-
kumam plānota 8. jūlijā no pulk-
sten 19. Jūras laivas pulcēsies 
Ziemas ostā, bet ezera laivas – 
pie Makšķernieku namiņa. Parādi 
pulksten 20 atklās Liepājas SEZ 
pārvaldes kuģi, kam sekos jūras 
laivas, bet tad pievienosies ezera 
ūdens transporta līdzekļi. Skatītā-
ji parādi varēs vērot no dažādiem 
skatupunktiem ap Tirdzniecības 
kanāla piestātnēm.  

MUZIKĀLĀ PROGRAMMA 
TIKAI PAR JŪRAS TĒMU

Jūras svētku lielā skatuve jeb 
Muzikālā osta atradīsies parka 
teritorijā iepretim bērnu rotaļu lau-
kumam. Dienas vidū īpaši domāts 
par mazākajiem svētku apmeklē-
tājiem. Muzikālās ostas kapteiņa 
tēlā iejutīsies aktieris un pieredzē-
jis pasākumu vadītājs Normunds 
Laizāns. Savukārt vakara pro-
gramma aicinās svētku dalībnie-
kus uz dejām un līdzi dziedāšanu.  

Dienas programmu atklās Lie-
pājas Leļļu teātra aktieri, apspēlē-
jot Jūras svētku tēmu dziesmās un 
rotaļās. Etnoprieka grupa “Ogas” 
turpinās ar lustīgām tautasdzies-
mām par jūru un zvejniecību.
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Būvmateriālu cenas, kas 
turpina pieaugt, būvmateriālu 
piegādes sarežģījumi un dar-
baspēka nepieejamība ir ne-
gatīvi ietekmējušas kopējās 
būvdarbu izmaksas. Tāpēc 
nevaram būt pārliecināti, ka 
visas iepriekš plānotās ielu 
infrastruktūras uzlabošanas 
ieceres izdosies īstenot. Ko-
munālā pārvalde atbilstoši 
deputātu apstiprinātajam ielu 
budžeta apjomam ir precizē-
jusi šā gada infrastruktūras 
būvobjektu sarakstu, papil-
dus ņemot vērā minētās ten-
dences būvniecības nozarē. 
Šobrīd turpinās darbs, lai at-
jauninātās ieceres līdz rude-
nim iespētu īstenot. 

Deputāti marta domes sēdē 
apstiprināja 2022. gada budžeta 
grozījumus un piešķīra līdzek-
ļus arī satiksmes infrastruktūras 
un drošības, kā arī pilsētvides 
uzturēšanas un uzlabošanas 
projektiem – kopumā 1 147 668 
eiro.

No kopējās naudas grants 
ielu asfaltēšanas programmas 
īstenošanai piešķirti 366 368 
eiro, iekškvartālu asfaltēšanai – 
450 000  eiro, gājēju ietvju izbū-
vei – 100 000 eiro, gājēju pāreju 
apgaismojuma izbūvei – 60 300 
eiro, dažādu satiksmes organi-
zācijas projektu realizācijai – 
71 000 eiro, lietus ūdens kana-
lizācijas tīklu izbūvei – 100 000 
eiro.

Ielu būvdarbu sezona ir sākusies, 
izaicinājumu netrūkst

Papildus pašvaldības bu-
džetā piešķirtajiem līdzekļiem 
vairāku ielu objektu finansē-
šana šobrīd tiek plānota arī no 
Autoceļu fonda līdzekļiem, taču 
šo finanšu apjoms kļūs zināms 
pēc būvdarbu iepirkumu rezul-
tātiem. 

PIRMIE OBJEKTI  
IR GATAVI

Runa ir par ietves izbūvi 
Dzērves ielā no Lauku līdz Sal-
mu ielai. Darbi šajā objektā ie-
sākās pagājušā gada rudenī, un 
pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 
uzņēmums SIA “A-Land” tos tur-
pināja šā gada martā un aprīlī. 
Objekts maija sākumā ir nodots 
ekspluatācijā. 

Tagad Dzērves ielas posma 
vienā pusē ir izbūvēta ietve, 
sakārtotas piebrauktuves pie 
īpašumiem, nodrošināta lietus 
ūdens novadīšana no brauktu-
ves un jaunās ietves, izbūvēts 
ātruma ierobežošanas valnis.

Ir pabeigta arī ietves izbūve 
Atmodas bulvārī no Katedrā-
les ielas līdz pagriezienam uz 
Ziemeļu molu. Darbu veicējs – 
SIA “A-Land”. Šobrīd notiek do-
kumentu sagatavošana objekta 
nodošanai ekspluatācijā. Minē-
tajā ielas posmā bez ietves ir 
izbūvētas jaunas autostāvvietas 
pie šeit esošajiem veikaliem, 
gājēju pāreja ar nepieciešama-
jām ceļu satiksmes drošības 

zīmēm, sabiedriskā transporta 
pieturvieta un ierīkoti apstādīju-
mi. Līdz ar to Atmodas bulvāra 
vienā pusē vairāku kilometru 
garumā no O. Kalpaka tilta līdz 
pagriezienam uz Ziemeļu molu 
ir sakārtotas gājēju ietves un 
uzlabota satiksmes dalībnie-
ku drošība. Šis darbs iesākās 
pirms vairākiem gadiem un nu 
ir paveikts. 

PĀRBŪVĒS  
GRANTS IELAS

Pašvaldība pagājušajā gadā 
apstiprināja Grants ielu pārbū-
ves programmu 2022.–2027. 
gadam, kas paredz piecu gadu 
laikā uz cieto segumu pārbūvēt 
11,08 km grants seguma ielas. 
Programmā ir iekļauta pavisam 
31 pilsētas iela, fiksēti pārbūvē-
jamo posmu garumi un termiņi, 
kad tajās plānoti būvdarbi un 
nepieciešamo investīciju apjo-
mi.

No programmā iekļauta-
jiem objektiem būvdarbi šobrīd 
pabeigti Riņķu ielā, posmā no 
Skuju līdz Stārķu ielai, un Sku-
ju ielā, no Mežu līdz Ventspils 
ielai.  

Darbi abu minēto ielu pos-
mos sākās pagājušajā gadā un 
apstājās, uznākot ziemai. Šajās 
ielās ir izbūvēta lietus ūdens 
kanalizācija, agrākā grants se-
guma vietā – brauktuves asfalta 
segums, gar ielu malām izbūvē-

tas bruģa seguma ietves un no-
drošinātas iebrauktuves zemes-
gabalos. Līdz ar to ir uzlabota 
piekļūšana Ventspils ielas par-
kam, kas ir Ziemeļu priekšpilsē-
tas iedzīvotāju iecienīta atpūtas 
vieta, un pilsētas vide kopumā 
privātmāju apbūves zonā. Dar-
bu veicējs SIA “CTB”.

Nupat jūnijā būvdarbi ir uz-
sākti Bārtas ielā, posmā no Vi-
dusceļa ielas līdz Strautu ielai. 
Būvprojekts, ko izstrādājis SIA 
“Evolution Road” pēc Komunā-
lās pārvaldes pasūtījuma, pa-
redz brauktuves grants seguma 
pārbūvi uz dabīgā akmens bru-
ģa segumu 70 m garā posmā, 
lietus kanalizāciju, ūdensvadu 
un sadzīves kanalizāciju, jaunu 
ietvi nepāra numuru pusē. 

Bārtas ielā bruģa brauktuve 
projektēta 7,80 m plata – šāds 
platums izvēlēts, lai nodroši-
nātu autotransporta stāvēšanu 
gar ielas vienu malu, kas ne-
traucētu divvirzienu transpor-
ta satiksmei. Labiekārtojuma 
izbūvē tiks ņemtas vērā vides 

pieejamības prasības.
Darbus plānots pabeigt līdz 

septembrim. Darbu veicējs SIA 
“A-Land”.

Būvdarbu iepirkums izsludi-
nāts arī Vidusceļa ielai posmā 
no Pļavu līdz Ganību ielai. Pa-
šus būvdarbus atlasē uzvarē-
jušais uzņēmējs varētu uzsākt 
augustā. Vidusceļa ielā atbilsto-
ši projektam, ko izstrādājis SIA 
“Evolution Road”, ir paredzēts 
izbūvēt asfaltbetona segumu, 
ietves, lietus ūdens kanalizāciju 
un ierīkot jaunus apstādījumus. 
Būvdarbu laikā atbilstoši nor-
matīvam dziļumam tiks pazemi-
nāts esošais gāzes vads.

Šajā gadā grants program-
mā ir iecerēts uzsākt arī Pļavu 
ielas un Noliktavas, Ābeļu un 
Kviešu ielas pārbūvi. Minēto ielu 
būvprojekti ir nobeiguma stadijā. 
Būvdarbus plānots uzsākt gada 
otrajā pusē, bet tas būs atkarīgs 
ne tikai no projektu izstrādes, bet 
– kā noritēs būvdarbu iepirkumi 
un kādas būs uzņēmēju piedā-
vātās izmaksas.

Atmodas bulvārī no Katedrāles ielas līdz pagriezienam uz Ziemeļu molu ir 
izbūvētas jaunas autostāvvietas pie šeit esošajiem veikaliem, gājēju pāreja ar 

nepieciešamajām ceļu satiksmes drošības zīmēm, sabiedriskā transporta  
pieturvieta un ierīkoti apstādījumi. 

>>>

Aigara Štāla foto
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Rožu ielā 6 Liepājas iedzīvotāji 
var saņemt konsultācijas par tieslietu 
sistēmas pakalpojumiem e-vidē

Lai veicinātu tieslietu sistēmas pakalpojumu pieejamību iedzī-
votājiem, tiek sniegtas klātienes konsultācijas par iespējām tos iz-
mantot attālināti elektroniskajā vidē.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, Uzņē-
mumu reģistru, Juridiskās palīdzības administrāciju, Patentu valdi 
un Valsts valodas centru īsteno pilotprojektu “Tieslietu sistēmas 
pakalpojumi pašvaldībās” ar mērķi uzlabot iedzīvotāju digitālās 
prasmes patstāvīgi izmantot tieslietu sistēmas iestāžu sniegtos e-
pakalpojumus.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot pilotprojektā piedāvāto ie-
spēju saņemt informāciju par tieslietu sistēmas sniegtajiem e-pa-
kalpojumiem un konsultācijas par to izmantošanu.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sniegtie epakal
pojumi:

l  reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
l  informācija tiešsaistē informācijas tīmekļvietnē 
https://info.ur.gov.lv.
Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtie epakalpojumi:
l  iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piepra-

sījumam izskatīšana un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
nodrošināšana;

l  valsts kompensācija cietušajām personām.
Latvijas Republikas Patentu valdes sniegtie epakalpojumi:
l  preču zīmju pieteikuma iesniegšana;
l  patenta pieteikuma iesniegšana;
l  dizainparauga pieteikuma iesniegšana.
Valsts valodas centra sniegtie epakalpojumi:
l  ziņojums par valsts valodas lietojumu Valsts valodas cen-

tram, izmantojot mobilo lietotni “Valodas draugs”.
Valsts zemes dienesta sniegtie epakalpojumi:
l  Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izseko-

šana un jaunu pasūtījumu noformēšana;
l  mobilā lietotne kadastrs.lv
l  nekustamā īpašuma sastāva maiņa;
l  informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību;
l  “Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un 

e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv;
l  informācija no Valsts zemes dienesta arhīva un citi pakalpojumi.
Konsultācijas pilotprojekta ietvaros tiek organizētas pēc iepriek-

šēja pieraksta, zvanot uz tālruni 25637421. Apmeklētāju pieņemša-
na notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 
13.00 līdz 17.00 Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, Liepājā.

Pilotprojekts tiek īstenots Ministru kabineta deklarācijas ietva-
ros attiecībā uz vienas pieturas aģentūras principa attīstību un Pa-
kalpojumu vides pilnveides plānu 2020.–2023. gadam, kas paredz 
kopējo virzību uz pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.

Pļavu ielas pārbūvē posmā 
no Lauku līdz Vaiņodes ielai ir 
plānots izbūvēt lietus ūdens ka-
nalizācijas sistēmu posmos, kur 
tā vēl nav izbūvēta. 

Visā Pļavu ielas posmā no 
Lauku līdz Vaiņodes ielai pare-
dzēta brauktuves pārbūve no 
grants seguma uz asfalta/beto-
na segumu, kā arī ietvju un ve-
loceļu izbūve, satiksmi bremzē-
jošu elementu uzstādīšana un 
jaunu koku un krūmu apstādīju-
mu ierīkošana. 

Lai izbūvētu veloceļu, Pļavu 
ielā no Lauku līdz Miera ielai au-
tomašīnu kustība tiks organizē-
ta vienā virzienā – no centra uz 
dienvidu pusi. 

Īstenojot Pļavu ielas pārbū-
ves projektus, izmainīsies arī 
Miera iela posmā no Pļavu līdz 
Rāvas ielai – šeit izbūvēsim as-
faltbetona brauktuvi, ietves un 
lietus ūdens savākšanas sistē-
mu.

Savukārt Skuju ielā, pos-
mā no Ventspils līdz Ābeļu 
ielai, Ābeļu un Noliktavas ie
lās paredzēta asfalta betona 
brauktuve, katras ielas vienā 
pusē izbūvēt ietves un uzstādīt 
satiksmi bremzējošus elemen-
tus – “paceltos” krustojumus un 
“gulošos policistus” –, kā arī iz-
būvēt lietus ūdens savākšanas 
sistēmu.

15. un 16. jūnijā Liepājas pil-

sētas pašvaldības, būvvaldes un 
Komunālās pārvaldes pārstāv-
ji tikās ar Pļavu ielas un Ābeļu 
ielas iedzīvotājiem un kopīgi 
pārrunāja šo ielu būvprojektu ri-
sinājumus, kā arī atbildēja uz in-
teresējošajiem jautājumiem par 
gaidāmajām pārmaiņām.

KRUSTOJUMI, IETVES, 
SATIKSMES MIERINĀŠANA

Šovasar plānoti arī citi būv-
darbi, kas turpmāk nodrošinās 
ērtāku un drošāku satiksmi, pa-
tīkamāku pilsētas vidi. Notiks 
atsevišķu krustojumu pārbūve, 
ietvju, gājēju pāreju, autostāv-
vietu izbūve, iekškvartālu ielu 
posmu atjaunošana un satik-
smes mierināšana.

Ir pabeigts Muitas ielas 
pārbūves projekts, tāpēc Ko-
munālā pārvalde jūnijā ir plāno-
jusi uzsākt būvdarbu iepirkuma 
procedūru. Muitas ielā pare-
dzēts pārbūvēt līdz šim nesa-
kārtoto posmu – no Uliha ielas, 
gar jauno auto stāvlaukumu. 

Muitas iela šobrīd ir ar bruģa 
un grants segumu, te nav ietves. 
Pēc būvdarbiem ietves būs un 
varēs ērtāk no Uliha ielas nokļūt 
līdz Celtnieku ielai un šajā pilsē-
tas rajonā esošajiem uzņēmu-
miem un iestādēm. Kopumā tiks 
radīta pievilcīgāka vide jau sakār-
totās ostas promenādes tuvumā.

Jaunu gājēju ietvju posmu 
izbūve notiks:

1. Ventspils ielā, posmā no 
Užavas līdz Miežu ielai; 

2. K. Valdemāra ielas pos
mā, no Jūrmalas līdz A. Klints 
ielai;

3. Imantas ielas posmā no 
Neatkarības rotas ielas līdz Stu-
dentu rotas ielai.   

Iekškvartālu brauktuvju 
posmu atjaunošana sāksies 
jūnija beigās. Šos darbus plā-
nots pabeigt līdz septembra 
beigām. Šie darbi kādu brīdi sa-
gādās neērtības tuvumā esošo 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jiem, taču pēc tam pilsētas vide 
kļūs ērtāka, tīrāka, drošāka. 
Zemāk minēti objekti, kas jau ir 
nodoti būvdarbu veicējam – SIA 
“A-Land”.

1. Siļķu ielas iekškvartāla 
brauktuve gar zemesgabalu Siļ-
ķu ielā 18;

2. Celmu ielas iekškvartā-
la brauktuve gar zemesgabalu 
Celmu ielā 2;

3. Grīzupes ielas iekškvar-
tāla brauktuve gar zemesgabalu 
Kārklu ielā 6;

4. Slimnīcas ielas iekškvar-
tāla brauktuve gar zemesgaba-
liem Slimnīcas ielā 11 un 1; 

5. Daugavas ielas brauktu-
ve posmā no Vaiņodes ielas līdz 
M. Ķempes ielai;

6. Daugavas ielas iekš-
kvartāla brauktuve posmā no 
M. Ķempes ielas līdz zemesga-
balam Daugavas ielā 15; 

7. Klaipēdas ielas iekškvar-
tāla brauktuve – piebrauktuve 
zemesgabaliem Klaipēdas ielā 
104, 104A un 104B;

8. Zemesgabala Dzintaru 
ielā 88A daļa (autostāvvietas).

Savukārt par gājēju pāreju 
un citu infrastruktūras uzla
bojumu izveidi šobrīd notiek 
būvdarbu līgumu slēgšana. 

Jūlija sākumā Komunā-
lā pārvalde ir plānojusi uzsākt 
būvdarbus:

1. Kungu ielā pie Bāriņu 
ielas – notiks Bāriņu/Kungu 
ielas krustojuma pārbūve un 
gājēju pārejas pārcelšana citā 
vietā;

2. Sakņu ielas posmā
no Lapu līdz Ziedu ielai – pie 
jaunās pirmsskolas izglītības 
iestādes izveidosim auto stāv-
vietas;

3. Flotes ielā – ierīkosim 
jaunu gājēju pāreju;

4. Peldu ielas posmā no 
Alejas ielas līdz Uliha ielai – te 
ierīkosim ceļa ātruma valni;

5. Lauku ielā – ierīkosim 
gājēju pāreju;

6. Krūmu un Siļķu ielā – 
notiks Siļķu/Krūmu ielas krusto-
juma pārbūve un gājēju pārejas 
izbūve;

7. Ventspils ielas un Miežu 
ielas krustojumā – izbūvēsim 
gājēju pāreju. z

Dzērves ielā no Lauku līdz Salmu ielai vienā pusē 
ir izbūvēta ietve, sakārtotas piebrauktuves pie 
īpašumiem, nodrošināta lietus ūdens novadīšana 
no brauktuves un jaunās ietves, izbūvēts ātrumu 
ierobežošanas valnis.

>>>

Ceturtdien, 16. jūnijā, Zvej
nieku alejā 2, stadiona “Olim
pija” teritorijā svinīgi tika 
iemūrēts pamatakmens slēg
tajai futbola hallei un kapsulā 
nodots vēstījums nākamajām 
paaudzēm.

Līdz ar slēgtās futbola hal-
les būvniecību Liepājas pilsētas 
un reģiona jaunie futbolisti iegūs 
jaunu attīstības impulsu, jo hal-
le spēs nodrošināt labus treniņu 
apstākļus visa gada garumā, ne 
tikai vasaras sezonā. Kopumā 
Liepājā ar futbolu nodarbojas 
aptuveni 650 bērnu – gan Fut-
bola skolā, gan dažādās inte-
rešu izglītības programmās un 
bērnudārzos. Ziemā treniņi tiek 
pārtraukti vai pārcelti uz sporta 
zālēm, kas nav piemērotas futbo-
lam, tādēļ bija būtiski bērniem un 

jauniešiem nodrošināt kvalitatīvu 
un nepārtrauktu treniņu procesu 
jebkuros laikapstākļos.

Projektētā ēka – slēgtā, piepū-
šamā futbola halle – tiks izvietota 
stadiona “Olimpija” treniņu lau-
kuma zonā, zemesgabala neap-
būvētajā dienvidu daļā, ievērojot 
ugunsdrošības atkāpes līdz eso-
šajām fortifi kācijām. Minētā teri-
torija jau ir aprīkota ar autostāv-
vietām, tai ir pievilktas galvenās 
inženierkomunikācijas. 

Projekts paredz saglabāt un 
integrēt jaunajā apbūves kon-
cepcijā esošo futbola laukumu 
ar tribīnēm, esošās ģērbtuves un 
vēsturiskās fortifi kācijas. Projektē-
tais  labiekārtojums pieslēdzas jau 
izbūvētajam autostāvlaukumam 
ar tualeti. Iebrauktuve teritorijā ir 
izbūvēta no Roņu ielas. z

Liepājā ielikts pamatakmens 
slēgtajai futbola hallei 

Kaspara Ķinēna foto
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2022. gada maijā Liepājas 
ostā pārkrautas 608 130,80 
tonnas dažādu kravu, kas ir 
līdzvērtīgi iepriekšējiem mēne-
šiem un kravu apgrozījumam 
maijā gadu iepriekš. Šā gada 
piecos mēnešos Liepājas ostā 
pārkrautas 3,26 milj. tonnu, 
kas ir par 16,2% vairāk nekā 
2021. gadā. Kā skaidro Liepā-
jas ostas stividoru asociācija, 
tad tas ir tikai un vienīgi rūpīgs 
ikdienas darbs ar kravu īpaš-
niekiem, Liepājas SEZ pārvaldi 
un spēja elastīgi pielāgoties 
esošajiem apstākļiem.

Arī šā gada maijā lielākā 
kravu grupa Liepājas ostā bija 
beramkravas (369,7 tūkst. t) – 
60,8%, kam sekoja ģenerālkra-

NOSŪTĪTĀS UN SAŅEMTĀS KRAVAS LIEPĀJAS OSTĀ, 
TŪKST. T. (MAIJS, 2022)

Maijs, 2022 Nosūtīts Saņemts Kopā
PAVISAM 472.6 135.5 608.1
BERAMKRAVAS 317.5 52.2 369.7
labība un labības produkti 186.5 22.0 208.5
kūdra 0.0 4.3 4.3
ķīmiskās kravas 0.0 3.9 3.9
celtniecības materiāli 71.3 12.2 83.5
koksnes šķelda 24.8 0.0 24.8
koksnes granulas 34.9 0.0 34.9
pārējās beramkravas 0.0 9.8 9.8
LEJAMKRAVAS 29.8 0.0 29.8
naftas produkti 29.8 0.0 29.8
tai skaitā dīzeļdegviela 0.8 0.0 0.8
ĢENERĀLKRAVAS 125.3 83.3 208.6
KONTEINERI (tūkst.t) 12.2 4.0 16.2
kravas konteineros 12.2 1.9 14.1
tukšie konteineri 0.0 2.1 2.1
ROLL ON/ROLL OFF (tūkst.t) 74.4 67.7 142.1
Roll on/Roll off bez dzinēja 25.6 27.5 53.1
Roll on/Roll off pašgaitā 48.8 40.2 89.0
KOKMATERIĀLI (tūkst.t.) 30.7 11.6 42.3
apaļkoki 30.7 11.6 42.3
apaļkoki tūkst.m³ 34.7 13.1 47.8
melnie metāli un tā izstrādājumi 1.0 0.0 1.0
krāsainie metāli un tā izstrādājumi 4 0.0 4.0
ferokausējumi 3 0.0 3.0

Kuģu skaits pārskata mēnesī                          134
pasažieri izbrauca 3 339

iebrauca 2 685

Liepājas ostas uzņēmēji 2022. gadā 
strādā ar stabilu kravu apgrozījumu

vas (208,6 tūkst. t) – 34,3%, bet 
lejamkravas (29,8 tūkst. t)  veido-
ja 4,9%. Šā gada maijā apkalpoti 
134 kuģi, bet iebraukuši un iz-
braukuši 6024 pasažieri.

Lielākais pieaugums šā gada 
piecos mēnešos ir ģenerālkra-
vu grupā – 28%. Līdz ar “Stena 
Line” prāmju līnijas Liepāja–Tra-
vemunde (Vācija) stabilu darbī-
bu un lielāku prāmju kursēšanu, 
turpina pieaugt RO-RO kravu 
plūsma. Šā gada piecos mēne-
šos pieaugums 35%, bet šā gada 
maijā 21,3%. 

Prāmju pārvadājumi iemanto 
arvien lielāku popularitāti, un visai 
bieži uzņēmēji izvēlas nevis vai-
rāku dienu ilgo sauszemes ceļu 
caur Poliju, bet gan Liepājas os-

tas nodrošināto prāmju satiksmi. 
Lai gan pret Krieviju un Baltkrievi-
ju ieviesto sankciju dēļ ir kravas, 
kas šeit vairs nenonāk, prāmjus 
Liepājā apkalpojošā kompānija 
“Terrabalt” atzīst, ka kopējo kravu 
apjomu tas nav ietekmējis. LSEZ 
SIA “Terrabalt” valdes priekš-
sēdētājs Āris Ozoliņš uzsver, 
ka šajā sektorā, kur ir Krievija, 
Baltkrievija, ir kritums, bet ir vietā 
citas kravas, tā ka šobrīd aktivi-
tātes pietiekami lielas. “Mums ir 
daudz vietējo kravu, ir kompāni-
ja, kam ir vietējie kokmateriāli un 
nepieciešams tos eksportēt. No 
mašīnām pārkraujam, aizvedam 
ar prāmi uz Vāciju. Apjoms dažu 
gadu laikā ir trīskāršojies, jo mēs 
piesaistām arī citas kravas.”

LSEZ SIA “Terrabalt” arī at-
zīst, ka sasniegtais rezultāts ir 
pārdomāta sadarbība starp uz-
ņēmējiem un Liepājas SEZ pār-
valdi. Kā norāda Liepājas SEZ 
pārvaldnieka p.i. Uldis Hmieļev-
skis, prāmja līnijas savienojums 
ar Centrāleiropu ir nozīmīgs un 
svarīgs Liepājas un reģiona ra-
žotājiem, kuri var savu produkciju 
nogādāt Eiropā, kā arī no Eiropas 
saņemt preces Baltijas tirgum. 

Ne mazāk svarīga ir konteiner-
fīderlīnija Liepāja–Gdaņska (Poli-
ja), kas stabili strādā un nodroši-
na Liepājā un reģionā saražotās 

produkcijas konteinerizāciju un 
loģistiku. Konteinerfīderlīniju ap-
kalpo LSEZ SIA “Ekers Stividors 
LP”. Konteinerlīnija šogad no-
drošinājusi kravu apgrozījumu 
48 678,86 tonnas.

Šā gada piecos mēnešos Lie-
pājas ostā beramkravu grupā lie-
lāko daļu veidoja labība un labī-
bas produkti 1363,1 tūkst. tonnu 
jeb 42% no visām kravām, kam 
seko celtniecības materiāli 294,0 
tūkst. tonnu jeb 9% no visām kra-
vām. Ģeopolitiskā situācija vairāk 
ietekmējusi lejamkravas, kuru 
īpatsvars samazinājies līdz 5%. z

Atkārtotai publiskajai ap-
spriešanai un institūciju at-
zinuma saņemšanai nodota 
pilnveidotā lokālplānojuma un 
Vides pārskata redakcija biju-
šās rūpnīcas “Liepājas meta-
lurgs” teritorijai, kā mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbības un 
pilsētvides sabalansētu attīs-
tību šajā teritorijā un noteikt 
ieceres perspektīvo ietekmi uz 
vidi. 

Izvērtējot saņemtos atzinu-
mus un priekšlikumus par lokāl-
plānojuma 1. redakciju, tā pilnvei-
dota – precizētas ielu sarkanās 
līnijas un to šķērsprofili, precizēta 
tauvas joslā plānotā zemes iz-
mantošana, kā arī veikti citi labo-
jumi un papildinājumi Teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumos un grafiskajā daļā.

Lai nodrošinātu iespēju sa-

biedrībai un institūcijām izvērtēt 
plānotos teritorijas plānojuma 
grozījumus, ir noteiktas publiskās 
apspriešanas četras nedēļas: no 
2022. gada 20. jūnija līdz 19. jū-
lijam.

Ir paredzēta arī publiskās ap-
spriešanas sanāksme, kas notiks 
videokonferences režīmā 5. jūli-
jā plkst. 17.00, izmantojot Zoom 
platformu, kā arī tiks pārraidīta 
Liepājas pilsētas Facebook kon-
tā: facebook.com/liepajalv. Lai 
saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju 
Zoom sarunai, aicinām līdz 4. 
jūlijam reģistrēties, nosūtot pie-
teikumu ar savu vārdu, uzvārdu 
un pārstāvošo nozari uz e-pastu: 
buvvalde@liepaja.lv. 

Ar lokālplānojuma pilnveido-
tās redakcijas dokumenta mate-
riāliem var iepazīties:

l  klātienē Peldu ielā 5, ēkas 1. 

stāva foajē, iestādes darba laikā;
l pašvaldības tīmekļvietnē 

www.liepaja.lv, sadaļā Iedzīvotā-
ju līdzdalība – Publiskās apsprie-
šanas: www.liepaja.lv/aktualas-
apspriesanas;

l valsts vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portālā  
www.geolatvija.lv. 

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus var izteikt līdz 
2022. gada 19. jūlijam (ieskaitot):

l iesniedzot klātienē vai 
sūtot pa pastu, adresējot Lie-
pājas pilsētas būvvaldei, Pel-
du ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai 
nosūtot uz elektronisko pastu:  
buvvalde@liepaja.lv. Iesniegu-
mā fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas ad-
rese un tālruņa numurs, juridis-
kām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese un 

tālruņa numurs;
l elektroniski vienotajā ģeo-

telpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv.

Klātienes pieņemšana jau-
tājumu un konsultāciju snieg-
šanai iespējama pēc iepriekšē-
ja pieraksta, zvanot pa tālruni 
63404725.

Lokālplānojums paredz grozīt 
Liepājas pilsētas teritorijas plāno-
jumu bijušās rūpnīcas “Liepājas 
metalurgs” 202 hektāru plašajai 
teritorijai. Lokālplānojumā piedā-
vāti risinājumi līdz šim slēgtas, 
vienlaidus rūpnieciskās zonas un 
tai piegulošo teritoriju, infrastruk-
tūras objektu lietderīgākai, ilgt-
spējīgākai izmantošanai, kopējai 
teritorijas attīstībai un iekļaušanai 
Liepājas pilsētvides struktūrā. 

Teritorijas funkcionālais zonē-
jums detalizēts, katrai teritorijas 

daļai paredzot atšķirīgus izman-
tošanas nosacījumus. Kā gal-
venais funkcionālais zonējums 
paredzēta rūpnieciskās apbūves 
teritorija, centrālajā daļā paredzot 
rūpniecības teritorijas ar pieļauja-
mu augstāku apbūves blīvumu, 
bet tuvāk Liepājas ezeram – rūp-
niecības apbūvi ar mazāku blī-
vumu un lielāku brīvās teritorijas 
rādītāju. Starp plānoto maģistrālo 
ielu un Liepājas ezeru paredzē-
tas rūpnieciskās apbūves terito-
rijas, kurās izslēgta ietekmes uz 
vidi veidošanās, jaukta centra 
apbūves teritorijas, kā arī dabas 
un apstādījumu teritorijas – kā 
buferzona starp ražošanas un 
“NATURA 2000” teritorijām.

Lokālplānojuma izstrādātājs 
ir SIA “UPB Projekti”, pasūtītājs – 
Liepājas Speciālās ekonomiskās 
zonas pārvalde. z

Sabiedrības viedoklim nodota rūpnīcas “Liepājas 
metalurgs” teritorijas lokālplānojuma pilnveidotā redakcija
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ATPŪŠOTIES PIE JŪRAS, 
ATCERAMIES PAR RISKIEM

Siltais un saulainais laiks at-
pūtas brīvā dabā cienītājus vili-
na pie jūras un citiem ūdeņiem. 
Lai neapdomīga un pārgalvīga 
rīcība peldoties nenovestu pie 
traģiskiem negadījumiem, ak-
tuāli atkal ir atgādinājumi, brīdi-
nājumi un padomi par drošību 
uz ūdens. 

Ik vasaru apkopojot informā-
ciju par atgadījumiem jūras malā, 
Liepājas pludmales glābēji ir kon-
statējuši vairākus drošības riskus.

Viena no problēmām – bērnu 
nepieskatīšana. Atrodoties lieda-
gā, vecāki bieži vien ir aizņemti ar 
jaunumiem mobilajos telefonos, 
tikmēr mazie un nepilngadīgie ne-
tiek pieskatīti, un tad dažkārt atva-
ses vienas pašas dodas jūrā.

Pludmales glābējiem ik vasa-
ru vairākas reizes ir jādodas palī-
gā bērniem vai jauniešiem, kurus 
krasta vējš uz peldlīdzekļa iepūtis 
patālu jūrā.

Nereti bērni un jaunieši neie-
vēro sarkanās bojas jūrā – norā-
des, cik tālu atļauts peldēt. 

Bērnu nomaldīšanās pludmalē 
ir gandrīz vai ikdienas notikums. 
Arī šajā gadījumā atbildība gulstas 
uz vecāku vai citu pieaugušo ple-
ciem.

Tāpēc Liepājas pludmales 
glābšanas dienests norāda, ka 
pieaugušajiem jāņem vērā, ka 
bērni mācās no tā, kā rīkojas pie-
augušie, – ja viņi būs neapdomīgi 
un pārkāps drošības noteikumus, 
tad tā darīs arī bērni, jo domās, ka 
tas ir pareizi.

Pirmkārt bērniem ir jāizskaid-
ro, ka dažādi aizliegumi un drošī-
bas prasības pastāv nevis tāpēc, 
ka pieaugušie tā grib, bet gan tā-
pēc, lai nenotiktu nelaime!

Peldēties ieteicams tikai oficiā-
lajās peldvietās! Pie mums tādas ir 
divas – Centra un Dienvidrietumu 
pludmales zonā.

Lai arī peldētāju uzraudzība 
peldvietās ir nodrošināta, visā vai-
rākus kilometrus garajā Liepājas 

Kā uzvesties pludmalēKā uzvesties pludmalē

Pludmales glābšanas dienests šajā sezonā, kā ierasts, pilda savus tiešos darba 
pienākumus, taču vairākus kilometrus garajā pludmalē nav iespējams nepārtraukti 
visas  kritiskās situācijas pārskatīt un pamanīt. Tāpēc, apmeklējot pludmali, atcerieties 
– drošība vispirms!

pludmalē nav iespējams paredzēt 
un novērst visus riskus. Tāpēc 
ikviens pludmales apmeklētājs ir 
aicināts uzvesties un rīkoties tā, lai 
nenokļūtu bīstamā situācijā vai arī 
neradītu priekšnoteikumus, kuru 
dēļ nelaimē nokļūst citi cilvēki.

Nepeldieties viens! Ja uz 
ūdens sāksies problēmas, līdzās 
var nebūt citu cilvēku vai glābēju, 
kas spētu ekstremālā situācijā pa-
līdzēt.

Nepeldieties stiprā vējā, 
naktī, negaisa laikā, miglā! 
Nakts nav labākais peldēšanās 
laiks, jo, aizpeldot tālāk no krasta, 
cilvēks var apjukt un zaudēt orien-
tēšanās spējas, lai atgrieztos atpa-
kaļ. Arī bieza migla un citi ekstrēmi 
laikapstākļi nav drošas peldēša-
nas sabiedrotie.

Nepārvērtējiet savus fizis-
kos spēkus, veselību un peldē-
šanas prasmi! Dižošanās ar to, 
ka vari aizpeldēt vistālāk vai aiz-
peldēt aiz bojām, nav tā vērta, lai 
riskētu ar savu dzīvību. Turklāt, ja 
iepriekšējā sezonā varēji aizpeldēt 
līdz bojām, tas vēl nenozīmē, ka 
fiziskā sagatavotība un veselības 
stāvoklis ir tāds, ka vari to izdarīt 
arī šobrīd.

Ūdenī vienmēr ejiet lēnām, 
lai nebūtu strauja ķermeņa tem-
peratūras maiņa, kas var veicināt 
muskuļu krampjus vai sirdsdarbī-
bas un asinsrites traucējumus.

Vizinoties ar laivu, kuteri vai 
citu peldlīdzekli, obligāti uzvelciet 
glābšanas vesti!

Bērniem atļauts ūdenī spēlē-
ties ar piepūšamām rotaļlietām, 
ja pieaugušais atrodas ūdenī 
starp krastu un dziļumu. Plud-
malē vēja virziens var mainīties ļoti 
pēkšņi un peldlīdzekli ar visu ma-
zuli iepūst jūrā. Atcerieties, dažādi 
veikalā nopirkti peldlīdzekļi nekad 
nav pietiekami droši, lai bērnu no-

turētu virs ūdens.
Ja bērns ūdenī atrodas dziļāk 

par jostasvietu, tad ar viņu ne-
pārtraukti jāuztur vizuālais kon-
takts.

Bērni jāuzmana no viļņiem, 
kas var nogāzt no kājām vai radīt 
negaidītu izbīli. Šādu situāciju var 
piedzīvot arī pieaugušais, jo viļņu 
spēks ir liels.

Peldētāju dziļāk jūrā pavi-
sam nemanot var ienest arī vilk-
mes vai sānu straumes. Ja jūrā ir 
stipri viļņi un pūš spēcīgs vējš, visti-
camāk, veidosies ne tikai spēcīgas 
piekrastes straumes, bet sēkļos 
tiks izskalotas dziļas, neredzamas 
un tāpēc ļoti bīstamas bedres.

Ja esi iekļuvis straumē, cen-
ties saglabāt mieru! Jāpeld pa 
straumi uz priekšu, cenšoties pa-
kāpeniski nokļūt tuvāk krastam.

Lietot alkoholu un doties 
peldēties ir kategoriski aizliegts!

Ejot uz pludmali, vajadzētu 
padomāt par sauļošanās krēmiem 
gan bērniem, kas būtu obligāti, 
gan pieaugušajam, jo UV staro-
jums ir bīstams veselībai. Var sau-
lē apdegt.

KĀ PALĪDZĒT?

Slīcēju var glābt tikai cilvēks, 
kurš labi apguvis peldēšanas un 
niršanas tehniku un zina paņē-
mienus, kā satvert cietušo un iz-
vilkt viņu krastā. 

Nelaimes gadījumā nekavē-
joties izsauciet glābējus pa ār-
kārtas tālruni 112 vai pludma-
les glābšanas dienesta tālruni 
20200106, pēc iespējas precīzāk 
norādot nelaimes vietu. Glābēji 
jāsagaida un jānorāda cietušā at-
rašanās vieta!

KUR PIEEJAMA NODERĪ-
GA INFORMĀCIJA?

Tāpat kā iepriekšējos gadus, 
par drošību Liepājas pludmalē 
rūpējas pludmales glābšanas die-
nests – tajā strādā 9 glābēji.

Dežūras abās Zilā karoga 
peldvietās (Centra pludmales un 
Dienvidrietumu pludmales zonā) 
notiek ik dienu no pulksten 10 līdz 
22, līdz – 15. septembrim.

Peldvietu novērošanu glābēji 
veic, izmantojot videokameras, kā 
arī regulārās apgaitās gar krastu vai 
ūdenī – ar kājām, kvadriciklu, ūdens 
motociklu, laivu vai automašīnu.

Glābējus var atpazīt pēc sar-
kanas un dzeltenas krāsas formas 
tērpa ar uzrakstu “Liepāja”.

Abas peldvietu zonas jūrā 
ierobežo 40 sarkanas krāsas bo-
jas, kuras ir izvietotas starp otro 
un trešo sēkli. 

Centra un Dienvidrietumu 
peldvietas glābšanas stacijā, kā 
arī liedagā katru dienu ir pacelti 
glābēju brīdinājumu karodziņi.

Noderīga informācija par dro-
šības noteikumiem uz ūdens ir 
apkopota uz planšetēm, kas pie-
stiprinātas pie pārģērbšanās ka-
bīnēm. Tāpat pie pārģērbšanās 
kabīnēm atrodas uzraksti, kas 
brīdina par to, ka no jūras var tikt 
izskalots viltus dzintars – viegli uz-
liesmojoša viela fosfors, kas var 
izraisīt apdegumus.

Pārģērbšanās kabīnes ir 
numurētas – lai vajadzības ga-
dījumā vieglāk noskaidrot, kurā 
pludmales vietā nepieciešama 
palīdzība.

Apmeklētājus par Liepājas 
pludmales zonējumu, par to, kur 
atrodas aktīvās un klusās atpū-
tas zonas, kur drīkst un kur nav 
atļauts pastaigāties vai ievest 
suni, informē divi lielie informāci-
jas stendi – pie katras glābšanas 
stacijas. Informācija piktogram-
mu veidā apmeklētājiem ir redza-
ma uz norādes zīmēm pie gājēju 
laipām jeb izejām uz pludmali.

Katram pludmales apmeklē-
tājam noderīga informācija (par 
laika apstākļiem, ūdens tempe-
ratūru, saziņu ar glābējiem un citi 
dati) ir redzama uz elektroniska-
jiem tablo – abās peldvietās eso-
šajos glābšanas staciju torņos. z

Lai atpūtnieki spētu labāk 
saprast, kur atrodas 
drošas peldēšanas zonas 
jeb vietas, ko pieskata 
pludmales glābšanas die
nests, pašā jūras krastā ik 
dienas tiek novietoti piloni 
ar karodziņiem, glābšanas 
riņķi un uzrakstu “Peldēt 
starp karogiem”. 
Piloni jūras krastā  
netiek izvietoti, ja 
peldvietās ir pacelts 
“SARKANAIS KAROGS – 
peldēties aizliegts!”. 

LIEPĀJAS PELDVIETĀS 
AIZLIEGTS:
l  peldēties alkohola reibumā,
l  atstāt bērnus bez pieskatīšanas,
l  peldēt aiz bojām, kas ierobežo 
peldvietu.

UZZIŅAI
Glābēju karodziņu nozīme. Liepājas pludmalē peldētājus par drošī-
bu informē vairākās vietās uzvilkti glābēju signālkarodziņi, kas atbilst 
pieņemtajiem Eiropas standartiem pludmalēs.
l  Karodziņš, kuram puse ir sarkanas, puse – dzeltenas krāsas, 
vēstī, ka pludmalē strādā glābēji.
l  Dzeltenās krāsas karodziņš brīdina par to, ka peldēties ir bīstami.
l  Sarkans karodziņš nozīmē, ka peldēties aizliegts un pludmale ir 
slēgta.

Liepājā šovasar piestās seši kruīza kuģi
Pēc trīs gadu pārtraukuma 

8. jūnijā Liepāja uzņēma šīs 
vasaras pirmo kruīza kuģi. “Se-
ven Seas Splendor” ar gandrīz 
300 viesiem, pārsvarā no ASV 
un Lielbritānijas, ceļojumu sāka 
Sauthemptonas ostā Anglijā un 
beidza Stokholmā Zviedrijā. 

Liepājā lielākā daļa pasažieru 
devās organizētās ekskursijās ar 
gidu. Viesiem bija iespēja izvēlē-
ties doties pastaigā pa vecpilsē-
tu vai braucienā ar autobusu pa 
vecpilsētu un Karostu. Vairākām 

grupām programmā bija iekļauta 
ērģeļu prezentācija Sv. Trīsvienī-
bas katedrālē un ekskursija kon-
certzālē “Lielais dzintars”.

Brīvajā laikā kruīza pasažie-
riem bija iespēja iegādāties amat-
nieku un mājražotāju darinājumus 
Rožu laukumā noorganizētajā 
tirdziņā. Tirgotāji novērtēja šādu 
iespēju un izteica gatavību pieda-
līties tirdziņā arī turpmāk.

Pilsētas viesi bija pārsteigti 
par Liepājas arhitektūras un kul-
tūrvēsturisko mantojumu, kā arī 

dabas klātesamību pilsētas cen-
trā, izteica atzinību par gidu darbu 
un liepājnieku viesmīlību.

Liepāja pamazām sāk nosta-
bilizēties kā kruīzu kuģu galamēr-
ķis, un jau nākamā un aiznākamā 
gada plānos ir iezīmēti vairāki 
datumi, kad mūsu pilsētu apmek-
lēs mazāki un lielāki kruīza kuģi. 
Šogad nākamais kruīza kuģis, 
kas dosies ceļā no Ķīles Vācijā, 
Liepājā ieradīsies 6. jūlijā, bet jū-
lija beigās sagaidāmi vēl trīs kuģi, 
savukārt augustā – viens. z
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“Jūras svētki 2022”
PROGRAMMA

Bērnu pasākumi 
“JAUTRĪBU SALA”
Jūrmalas parkā pie “Daugavas” stadiona
12.00–17.00  radošo darbnīcu telts
 (stikla mozaīku darbnīca, 
 gleznošana  uz plēves, 
 jūras rotu darbnīca),
12.00–17.00  sportiskās aktivitātes
 (zivs karināšana tīklā, lielās kedas,  
 makšķerēšana, zilās jūras tunelis,  
 burbuļu stacija), 
12.10  Rīgas cirka žonglēšanas   
 paraugdemonstrējumi,
12.15–13.15 un 16.00–17.00  
 Ekonautu ekspedīcija – 
 dabas izpētes darbnīca,
12.30, 13.30, 15.30 
 “Kabare pupala” marionešu teātris 
 no Vācijas,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
 mini disenīte ar pasaku varoņiem 
 “Zvēru disko”,
13.00–16.00  žonglēšanas stacija sadarbībā 
 ar Rīgas Cirka skolu.

JŪRAS PĒTNIEKI
Liepājas pludmalē pie glābšanas stacijas
12.00–17.00  jūras faunas izpētes laboratorija  
 sadarbībā ar Latvijas 
 Hidroekoloģijas institūta zinātnieku komandu,
12.30 un 14.30 zvejas tīkla vilkšana.

EKONAUTU EKSPEDĪCIJA
Liepājas pludmalē pie glābšanas stacijas
12.00–13.40 un 15.00–15.40  
 atvērtās radošās darbnīcas, 
 pludmales dabas izpēte,
14.00–14.40 un 16.00–16.40 
 Ekonautu performances, eksperimentālās  
 tehnoloģijas.

JŪRAS SVĒTKU TIRGUS 
Jūrmalas parka teritorijā 
no Rožu ielas līdz Jūrmalas ielai
12.00–17.00 mājražotāju un amatnieku tirgus.

GLEZNOTĀJU PLENĒRA 
“PILSĒTA UN JŪRA” IZSTĀDE
Jūrmalas parka Akmens dārzā  12.00–17.00.

Lielā skatuve 
“MUZIKĀLĀ OSTA”
Jūrmalas parkā pretim bērnu laukumam
Dienas programma:
12.00–12.40  “Brizdu brazdu jūras krastā” 
 (Liepājas Leļļu teātra aktieri), 
13.00–13.40  etnoprieka grupa “Ogas”,
14.00–14.40  Katrīna Dimanta ar grupu, 
15.00–17.00  koncertprogramma 
 “Dziesmas par jūru” 
 (solisti Aija Vītoliņa, Andris Ērglis,   
 Katrīna Dimanta, Atis Ieviņš, 
 Normunds Laizāns un instrumentālā   
 grupa Jāņa Strazda vadībā).
Vakara programma:
19.00–20.20  Normunds Rutulis,
20.30–21.50  Aminata,
22.00–23.20  “Big Al & The Jokers”.

SMILŠU SKULPTŪRAS
Liepājas pludmalē pie glābšanas stacijas
12.00–17.00  smilšu skulptūru veidoša- 
 nas meistarklase pieredzē- 
 jušu mākslinieku vadībā.
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Īpašu programmu Liepājas 
Jūras svētkiem piedāvās enerģis-
kā, atraktīvā un vitālā dziedātāja 
Katrīna Dimanta ar grupu. Die-
nas muzikālo daļu uz lielās ska-
tuves noslēgs koncertprogramma 
“Dziesmas par jūru”, sākot ar “Jūra 
krāc, un vēji pūš”, “Laša kundze 
bola acis”, turpinot ar “Peldētājs”, 
“Ar mani atkal runā kaijas”, “Uz 
priekšu, Kurzeme”. Šīs un vēl citas 
populāras dziesmas izpildīs solisti 
Aija Vītoliņa, Andris Ērglis, Katrīna 
Dimanta, Atis Ieviņš un Normunds 
Laizāns kopā ar instrumentālo 
grupu Jāņa Strazda vadībā. 

Vakarā uz lielās skatuves ska-
nēs latviešu estrādes mūzika Nor-
munda Rutuļa izpildījumā. Tad uz-
stāsies Aminata. Vakaru noslēgs 
latviešu – lietuviešu internacionā-
lais kolektīvs “Big Al & The Jokers” 
ar solistu Aļģirdu Šuminsku, piedā-
vājot interpretācijas par pasaules 
labākajiem swing, rhythm’n’blues 
un rock’n’roll skaņdarbiem. 

ĪPAŠA SVĒTKU  
PROGRAMMA BĒRNIEM

Jūrmalas parkā pretim “Dau-
gavas” stadionam iekārtosies 
Jautrību sala. Tajā no pulksten 12 
līdz 17 darbosies radošo darbnīcu 
telts, kurā mazākajiem pasākuma 
apmeklētājiem būs iespēja apgūt 
jaunas prasmes stikla mozaīku un 

jūras rotu veidošanā, arī gleznojot 
uz plēves. Īpaši aizraujoši būs Rī-
gas cirka žonglēšanas paraugde-
monstrējumi un meistarklases. 

Jautrību salā notiks mini dise-
nīte ar pasaku varoņiem “Zvēru 
disko”. Aktīvākie pasākuma da-
lībnieki varēs izmēģināt spēkus 
netradicionālās sporta spēlēs, kā 
zivs karināšana tīklā, lielās kedas, 
makšķerēšana, zilās jūras tunelis 
un burbuļu stacija.

Ne tikai bērniem, bet arī ve-
cākiem, vecvecākiem un visiem 
interesentiem būs iespēja doties 
Ekonautu ekspedīcijās, lai pētītu 
dabu parkā. Tā būs īpaša iespēja 
iepazīt mums blakus mītošo sugu 
daudzveidību un simbiotiskās at-
tiecības, kas valda starp tām, ap-
gūt ķērpju matemātiku un kluso 
dabas valodu, kas var pavēstīt 
daudz ko interesantu un noderīgu, 
piemēram, kāda ir gaisa kvalitāte 
mūsu apkārtnē. Ekspedīcijas va-
dīs mākslinieces Aiste Ambravičū-
te (Lietuva) un Anna Priedola.

Jautrību salā noteikti jāredz arī 
marionešu teātra “Kabare pupala” 
no Vācijas uzvedums.

VARĒS BŪVĒT SMILŠU 
SKULPTŪRU UN PĒTĪT 
JŪRAS DZĪVI

Smilšu skulptūru veidošana 
ir daļa no brīvdienu sajūtas un 
atpūtas pludmalē. Ikviens bērnī-

bā ir centies uzbūvēt savu smil-
šu pili vai izveidot kādus tēlus 
smiltīs. Jūras svētkos Liepājas 
pludmalē pie glābšanas stacijas 
no pulksten 12 līdz 17 ikviens in-
teresents, bērni, ģimenes, draugi 
vai kolēģi aicināti uz smilšu skulp-
tūru veidošanas meistarklasi. 
Nav nepieciešama īpaša pieteik-
šanās vai speciāls apģērbs un 
veidošanas instrumenti. Smilšu 
skulptūru būs iespēja būvēt gan 
kolektīvi, gan individuāli. Veido-
šanas darbs notiks profesionālu 
skulptoru uzraudzībā. Būs iespē-
ja saņemt vērtīgu padomu, apgūt 
tehniku un iegūt pamatprasmes, 
lai skulptūra veidotos noturīga 
un veidošana padotos. Vadošā 
māksliniece meistarklasē būs 
Sanita Rāviņa, kura šogad 16. 
starptautiskajā smilšu skulptūru 
parkā “Summer Signs 2022” Jel-
gavā ieguva 1. vietu. 

Turpat blakus Liepājas plud-
malē būs iespēja izpētīt vienu no 
Liepājas lielākajām dabas vērtī-
bām – jūru. Lai veicinātu izpratni 
par Baltijas jūras piekrastes bio-
loģisko daudzveidību, Liepājas 
centrālajā pludmalē notiks jūras 
izziņas aktivitātes kopā ar Latvijas 
Hidroekoloģijas institūta zinātnie-
ku komandu. Apmeklētāji varēs 
piedalīties pētnieciskā zvejas tīk-
la vilkšanā un tīkla sastāva izpē-
tē, atklājot, cik pārsteidzoši bagā-
tu jūras iemītnieku pasauli varam 

ieraudzīt un piedzīvot, iebrienot 
ūdenī vien līdz jostasvietai. Uz 
mūsu pašu maņām balstīta jūras 
iepazīšana notiks arī dažās te-
matiskajās darbnīcās piekrastē. 
Ikviens varēs aplūkot aizraujošo 
Baltijas jūras zemūdens pasauli 
gan akvārijos, gan mikroskopa 
palielinājumā. Apskatei būs pie-
ejami zinātnieku ūdenslīdēju tērpi 
un instrumenti, ko pētnieki izman-
to zemūdens paraugu ievākšanā. 
Tāpat darbnīcu apmeklētāji varēs 
noskaidrot, kādi faktori ietekmē 
jūras vides kvalitāti un kā zināt-
nieki novērtē jūras piesārņojumu. 

Ekonautu pludmales labora-
torijā varēs izmēģināt dažādus 
mikrofonus un sensorus, lai sa-
klausītu saules gaismu, ēnas, 
zemūdens skaņas un citus, ar 
mūsu maņām neuztveramus da-
bas procesus. Atvērtajās rado-
šajās darbnīcās zinoši speciālisti 
iepazīstinās ar to, kā darbojas 
mūsu maņas un kā varam izman-
tot tehnoloģijas, lai labāk izprastu 
dabas norises. Notiks arī perfor-
mances, kurās Ekonauti centī-
sies uztvert vides signālus, iz-
mantojot tādas eksperimentālas 
tehnoloģijas kā fotofonofonu, lai 
sadzirdētu dabas balsi un saspē-
lētos kopīgā jaunradē. Ieklausī-
ties dabas norisēs un vajadzībās 
darbnīcās aicinās Teuns Karelse 
no Nīderlandes kopā ar Paulu Vī-
tolu un Kristu Dinteri.

ARĪ MĀKSLA UN VĒSTURE
Jūrmalas parka Akmens dār-

zā, uz mirkli apstājoties pēc svētku 
kņadas, varēsim baudīt gleznu iz-
stādi. Vēl pirms tam Jūras svētku 
nedēļā ostas promenādē, pludma-
lē un pilsētas ielās manīsim darbo-
jamies gleznotājus. Jau 25 gadus 
gleznotāju plenērs notiek ar Liepā-
jas SEZ pārvaldes atbalstu. Plenē-
ra izstāde “Pilsēta un jūra” būs ap-
skatāma svētku laikā. Tā rosinās 
apmeklētājus paskatīties uz mūsu 
pilsētu, jūru, ostu un industriālo vidi 
caur mākslinieciskām, radošām 
gleznotāja otas veidotām krāsu un 
kompozīcijas variācijām. 

Savukārt līdz pat vasaras bei-
gām Liepājas SEZ pārvaldes jahtu 
ostā būs iespēja apskatīt izstādi, 
kas ir veltīta burāšanas tradīcijām 
Liepājā. Izstāde tapusi, Liepājas 
muzejam sadarbojoties ar Liepā-
jas SEZ pārvaldi. Apskatot izstādi, 
būs iespēja uzzināt, ka, piemē-
ram, Liepājā pirmo jūras jahtklu-
bu “Nord” atklāja jau 1883. gada 
maijā Attekas salas ziemeļrietu-
mu daļā, ka pirmās “Nord” orga-
nizētās sacīkstes Liepājā notika 
1911. gadā. Šos un daudzus citus 
interesantus faktus par burāšanas 
tradīciju attīstību Latvijā, par to, 
kas un kā mainījās pēc Otrā pa-
saules kara un līdz pat šodienai, 
būs iespējams uzzināt, apmeklē-
jot izstādi Liepājas jahtu ostā pie 
Tirdzniecības kanāla. z

Svinēsim Jūras svētkus
<<< 1. lpp.

Ieplāno vasarīgu nedēļas 
nogali Liepājā un Dienvidkur-
zemes novadā, apmeklējot 
notikumiem piepildīto un aiz-
raujošo FIA Eiropas rallija čem-
pionāta posmu Tet Rally Liepā-
ja, kura svinīgā atklāšanas un 
dalībnieku parāde rallija pilsētā 
Liepājā notiks 1. jūlija, piekt-
dienas, vakarpusē. Tikmēr 
sestdien un svētdien, 2. un 3. 
jūlijā, jau dodies uz sacensību 
krāšņākajiem ātrumposmiem 
Kurzemē, lai atbalstītu liepāj-
nieku ekipāžu Mārtiņš Sesks/
Renārs Francis tās ceļā uz Tet 
Rally Liepāja goda pjedestālu.

Pirmo reizi sarīkots 2013. 
gada ziemā, FIA Eiropas rallija 
čempionāta (ERC) posms Tet 
Rally Liepāja šogad notiks gada 
siltākajā laikā, uzreiz pēc vasaras 
saulgriežiem. Atzīmējot savas 
desmitās norises reizes jubileju, 
piektdien, 1. jūlijā, Liepājā, Rožu 
laukumā, paredzēta Tet Rally Lie-
pāja svinīgā atklāšana, pēc kuras 
sekos ERC dalībnieku parāde 
rallija pilsētas – Liepājas – ielās. 
Atbilstoši sacensību nozīmīgu-
mam vienlīdz plašs un vērienīgs 

būs arī paredzētais sacensību 
sportiskais maršruts, kas dalīb-
niekus vispirms vedīs uz Talsu 
novadu (sestdiena, 2. jūlijs), bet 
pēc tam jau atpakaļ uz Dienvid-
kurzemes novadu, kur svētdien, 
3. jūlijā, tiks noskaidrots Tet Ral-
ly Liepāja uzvarētājs. Kurzemē 
notiekošā Eiropas senākā rallija 
čempionāta posmā par uzvaru 
cīnīsies kopumā 51 ekipāža, kam 
divu dienu garumā būs jāveic 
kopumā nepilnus 200 km gara 
distance, kas sadalīta 12 ātrum-

posmos, noslēdzošajiem sešiem 
norisinoties Dienvidkurzemes 
novadā. Zīmīgi, ka piedalīties Tet 
Rally Liepāja būs ieradušies au-
tosportisti ne vien no 19 Eiropas 
valstīm, bet arī tādām attālām 
valstīm kā Jaunzēlande, Austrā-
lija un Argentīna!

Par patīkamu ziņu visiem 
rallija interesentiem parūpējies 
liepājnieks Mārtiņš Sesks, kurš 
apvienojis spēkus ar MRF Tyres 
un Sports Racing Technologies, 
lai savā mājas rallijā piedalītos ar 

iespējami konkurētspējīgāko Ral-
ly2 klases auto Škoda Fabia Ral-
ly2 evo. “Esam priecīgi Liepājā 
startēt ar augstākas klases – Ral-
ly2 tehniku. Tā būs iespēja gan 
sevi pierādīt un pakāpties augs-
tāk, gan pārbaudīt, vai līdzšinējās 
ERC Open klases uzvaras un 
augstie rezultāti atbilst patiesībai, 
kad jācīnās ar tādiem braucējiem 
kā Haidens Padons un Efrens 
Larena. Tas būs lielisks piedzī-
vojums,” tā pirms starta Tet Rally 
Liepāja atzina Mārtiņš Sesks.

Starp Tet Rally Liepāja da-
lībniekiem atrodams arī bijušais 
FIA pasaules rallija čempionāta 
(WRC) komandas Hyundai Mo-
torsport pilots Haidens Padons, 
gan ERC 2022. gada sezonas 
ātrākā ekipāža ar spāņiem Efre-
nu Larenu un Nilu Solanu, kā 
arī rumāni Simone Tempestini 
priekšgalā. Līdzās ātrākajām 
Eiropas čempionāta ekipāžām 
ātrumposmos šogad startēs arī 
talantīgākie jaunieši, ERČ Ju-
nioru čempionāta dalībnieki, par 
kuru sniegumu ziņu lentēs, visti-
camāk, lasīsim vēl pēc pāris ga-
diem, kad autosportistu uzkrātā 

pieredze un prasmes ļaus gūt 
panākumus arī ERC vadošajās 
ieskaites klasēs.

Plašāka informācija par sa-
censībām, to programmu un 
ātrumposmu kartēm, atrodama 
rallija oficiālajā interneta vietnē 
www.lvrally.com. Tāpat interneta 
mājaslapā iespējams iegādāties 
rallija ieejas biļetes. Sacensību 
skatītājiem atgādinām, ka rallijs 
ir paaugstinātas bīstamības sa-
censības, kamdēļ lūdzam ievērot 
visus drošības un piesardzības 
noteikumus, kā arī ievērot rallija 
apsargu, tiesnešu un citu oficiālo 
personu norādījumus.

Liepājas un Dienvidkurzemes 
novada iedzīvotājiem un vie-
siem norādām, ka ātrumposmu 
norises laikā tiks slēgti atsevišķi 
ceļu posmi. Sacensību rīkotājs 
RA Events atvainojas par sagā-
dātajām neērtībām, vienlaicīgi 
aicinot ar izpratni izturēties pret 
satiksmes organizācijas izmai-
ņām, kas noteiktas iespējami 
īsākā laika periodā. Plašāku in-
formāciju jums sniegs Tet Rally 
Liepāja rīkotāju pārstāvis, tālrunis 
26431347. z

“Tet Rally Liepāja 2022” – 10. jubilejas rallijs!
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Iepazīsti Liepājas vecpilsē
tas burvību, ieskaties vēsturē, 
baudi krāšņo arhitektūru un 
klausies aizraujošus stāstus 
par vēju pilsētu.

Katru dienu plkst. 12.00 liepāj-
niekiem un pilsētas viesiem ir dota 
iespēja kopā ar zinošu gidu doties 
divu stundu garā pastaigā, lai ie-
pazītu Vecliepāju. Tās laikā var 

baudīt romantisko ieliņu sajūtas 
un uzzināt ar tām saistītos vēstu-
riskos un mītiskos nostāstus.

Pastaiga sākas Rožu lauku-
mā, kur gids sagaida ekskursijas 
apmeklētājus ar tradicionālo pa-
zīšanās zīmi – Liepājas karodzi-
ņu – rokā.

Maksa par ekskursiju: pie-
augušiem – 5 EUR, bērniem 

līdz 13 g. – bez maksas.
Arī citā laikā grupām tiek 

piedāvāts iepazīt Liepāju un Ka-
rostu gida pavadībā. Par gida 
pakalpojumiem interesēties Lie-
pājas reģiona tūrisma informā-
cijas birojā, Rožu laukumā 5/6, 
kā arī zvanot vai rakstot e-pastu: 
+371 63480808, +371 29402111, 
info@liepaja.travel. z

Liepājas Dāvanu karte – 
viena dāvana, vairāk nekā 
70 izvēles iespēju!

Pavisam vienkārša frāze, 
kas izsaka tik daudz! Tas ir 
laiks, kas pavadīts aktīvi, tas 
ir laiks, kas pavadīts ar sevi, 
ar saviem tuvajiem, ar sveši
niekiem, iepazīstot pirmkārt 
jau sevi, savus līdzgājējus un 
iepazīstot dabu.

Šis ir jauns tūrisma piedāvā-
jums, kurā aicināti doties visi aktī-
vās atpūtas cienītāji.

Jūlijā dosimies izpēdot Dien-
vidkurzemi divās nedēļas noga-
lēs pie pašas jūras.

16. jūlijā dosimies uz Jūr-
malciemu, kur zinoša gida va-
dībā uzzināsim daudz jauna 
par mūsu novadu. Mazākā koka 
baznīca Latvijā, dabas aizraujoši 
skati, vietējā apvidus tautastērpi, 
visaugstākā Baltijas jūras pie-
krastes kāpa Latvijā, smilšainā 
pludmale un vēl daudz kas cits 

tevi sagaida visa maršruta garu-
mā. Un kas gan tas par pārgā-
jienu bez svaigi kūpinātām zivīm 
Jūrmalciemā? Tāpat būs iespēja 
iepazīties ar SUP dēļu aktivitā-
tēm uz ūdens.

Pārgājiena garums: 11,4 km.
30. jūlijā izpēdosim Papes 

dabas procesu taku. Iepazīsim 
Papes dabas parka lejasdaļu, ap-
skatīsim Latvijas zvejniekciemu – 
Ķoņu ciemu un Nidas purvu.

Pārgājiena garums: 9,6 km.
Kā ierasts, noslēgumā silta 

zupa, pa ceļam tēja, bet uzkodas 
gan jāpaņem pašiem. 

Plašāka informācija par pār-
gājieniem pieejama mājaslapas 
www.dienvidkurzeme.travel sa-
daļā “Aktuāli”.

Dalības maksa 5 EUR no per-
sonas. Bērniem līdz 12 gadiem – 
bez maksas. z Šajā gadā Latvijas čempio

nāts pludmales volejbolā nesīs 
“DEPO Open 2022” nosauku
mu ar devīzi “Viss, lai darītu!”. 
Liepājā tiks aizvadīts sezonas 
4. posms no 22. līdz 24. jūlijam. 

Kopā ar jauno ģenerālspon-
soru “DEPO” un citiem atbalstītā-
jiem Latvijas Volejbola federācija 

gatavojas neaizmirstamai vasa-
rai, pieturoties pie pārbaudītām 
vērtībām un tradīcijām. 

Pagājušajā gadā pēc ilgāka 
pārtraukuma Latvijas čempionāta 
posms atrada mājvietu Liepājā, 
un šī lieliskā pieredze ir iedves-
mojusi pludmales volejbolu arī 
šogad viesoties vēju pilsētā. Līdz 

Latvijas čempionāts pludmales 
volejbolā atgriežas Liepājas smiltīs

Aicinām uz pastaigu ekskursiju 
“Tiksimies Rožu laukumā!”

Pārgājienu seriāls 
“Izpēdo Dienvidkurzemi”

Mājas kafejnīcu dienas 
Liepājas apkārtnē

Mājas kafejnīcu dienas ir 
izcila iespēja iepazīt Dienvid
kurzemes dārgumus caur gas
tronomiju! 

Mājas kafejnīcu dienās lauku 
saimniecības, vietējās kopienas 
entuziasti un uzņēmēju pagalmi, 
sētas un citas vietas kļūs par ka-
fejnīcām – sauktām par mājas 
kafejnīcām. 

Apmeklētājiem tā būs iespē-
ja baudīt vietējo gastronomiju, 
izzināt vietējo virtuvi, gūt jaunu 
garšas pieredzi, kā arī ļauties 
interesantai kultūras program-
mai.

Būs padomāts arī par pie-
dāvājumu ģimenēm ar bērniem 
– būs iespēja iemēģināt roku 
dažādās amatnieku darbnīcās 

un doties izzinošās ekskursijās. 
Mājas kafejnīcu dienas ir lie-
lisks iemesls arī apmeklēt tuvē-
jos apskates objektus un atklāt 
Dienvidkurzemes izcilo tūrisma 
piedāvājumu.

Pie mums savas durvis vērs 
pašas viesmīlīgās kafejnīcas 
četrās nedēļas nogalēs: 22. un 
23. jūlijā, 6. un 7. augustā; 12. 
un 13. augustā; 10. un 11. sep-
tembrī.

Lai ērtāk un ātrāk iegūtu 
precīzu informāciju, par Mājas 
kafejnīcu dienām Dienvidkur-
zemes novadā – iepazīsties ar 
plašo piedāvājumu tūrisma mā-
jaslapā www.dienvidkurzeme.
travel, sadaļā “Aktuāli” vai “Darīt 
un redzēt”. z

“Liepājas enerģija” uzsākusi 
jaunu siltumtrašu izbūves darbus

Uzņēmums “Liepājas ener
ģija” ir uzsācis plānotos siltum
trašu izbūves darbus, lai cen
tralizētajai apkurei pievienotu 
jaunus klientus. Kopumā šogad 
uzņēmuma budžetā plānots iz-
būvēt centralizētās siltumtrases 
1400 metru garumā dažādos pil-
sētas mikrorajonos, pieslēdzot 22 
jaunus klientus ar kopējo plānoto 
slodzi 3,50 MW. Turklāt vairāki 
potenciālie klienti šobrīd izvēr-
tē iespējas trašu izbūvi veikt par 
saviem līdzekļiem, lai turpmāk 
saņemtu centralizētās apkures 
pakalpojumu. 

Šobrīd apjomīgākie darbi no-
rit Pļavu ielā, lai centralizētās sil-
tumapagādes sistēmai pievieno-
tu trīs jaunus klientus. Pļavu ielā 
un Ezera ielā tiek izbūvēta trase 
500 metru garumā. Plānots, ka 
darbi tiks pabeigti līdz maija bei-

gām, bet pēc tam uzņēmums 
“Kurzemes būvserviss” atjaunos 
ielas segumu, bet “Liepājas ener-
ģija” turpinās iesāktos darbus 
Ezera ielā. Siltumtrašu izbūves 
laikā iedzīvotājiem ir jārēķinās ar 
nelielām neērtībām, jo transporta 
kustībai ir daļēji slēgta viena josla 
Pļavu ielā. Kustība abos virzie-
nos notiek pa vienu joslu. 

Gatavojoties jaunajai apkures 
sezonai, uzņēmums turpina veikt 
arī siltumenerģijas ražošanas ie-
kārtu tehnisko apkopi. Aicinām 
arī klientus savlaicīgi sagatavo-
ties jaunajai apkures sezonai, 
pārbaudot, vai ēkas apkures 
sistēma ir labā darba kārtībā. 
Svarīgi ir veikt individuālā siltum-
mezgla un iekšējās apkures sis-
tēmas apkopes darbus vismaz 
vienu reizi gadā, lai gādātu par 
drošu un efektīvu siltumenerģi-

jas lietošanu ēkā. Profesionāla 
ISM apkope garantē kvalitatīvu, 
efektīvu un ilgstošu siltummezgla 
darbību, kā arī būtiski samazina 
avārijas gadījumus vai nestabilu 
sistēmas darbību, tādējādi ietau-
pot līdzekļus uz neplānotiem dar-
biem. Papildu informācija: www.
liepajasenergija.lv vai pa tālruni 
63488866.

Ēkām, kurās veikti energotau-
pīšanas pasākumi, patēriņš būs 
zemāks. Vislielāko siltuma taupī-
šanas efektu nodrošina mājas pil-
nīga renovācija, tomēr pat daļēju 
uzlabojumu veikšana, piemēram, 
logu nomaiņa, bēniņu, pagraba 
vai ārsienu siltināšana, apkures 
sistēmas rekonstrukcija vai ēkas 
individuālā siltummezgla efektīva 
regulēšana, samazinās gan mājas 
kopējo siltumenerģijas patēriņu, 
gan kopējās izmaksas par apkuri.z

ar to ceturtais čempionāta posms 
tiks aizvadīts Kurzemes jūrmalā.

LVF ģenerālsekretārs Arnis 
Tunte: “Ikviena jauna draudzība 
nāk ar jaunām vēsmām, sākot ar 
jaunu nosaukumu “DEPO Open”, 
organizatoru komandu, jauniem 
spēlētājiem, jauniem līdzjutējiem 
un jaunām kvalitātēm. Liekas, ka 
mūsu ceļi ar “DEPO” krustojās īs-
tajā brīdī, un nu mums ir “Viss, lai 
darītu!”, tāpēc aicinu sportistus, 
tiesnešus, atbalstītājus un visus 
interesentus savos kalendāros 
atzīmēt posmu norises datumus 
– tiekamies pludmales volejbola 
stadionos!”

Ieeja uz visām “DEPO Open” 
spēlēm būs bez maksas, tāpēc 
līdzjutēji ir aicināti klātienē iz-
baudīt augstas klases pludmales 
volejbola spēles, piedalīties kon-
kursos, kā arī baudīt sportisku at-
mosfēru, labu mūziku un karstus 
karsējmeiteņu priekšnesumus.

Vairāk informācijas par 
“DEPO Open” turnīriem: 
https://volejbols.lv/pludmale. z

Ja arī tev, ģimenei, drau
giem un kolēģiem vārds “Lie
pāja” asociējas ar izcilu atpūtu, 
enerģijas pilnu radošumu un 
burvīgām atmiņām, iegādājies 
Liepājas Dāvanu karti.

Izvēlies lielisku atpūtu un po-
zitīvas emocijas Liepājā – gardas 
maltītes Liepājas kafejnīcās un 
restorānos, iepirkšanos dizaina 
veikaliņos, apdruku – krāšņākai 
ikdienai, iedvesmojošiem vār-
diem vai mīļām atmiņām, kū-
kas un citus našķus no Liepājas 
konditorejām un iespēju izbaudīt 
Liepājas viesmīlību kādā no Lie-

pājas naktsmītnēm.
Apskatīt aktuālo sarakstu ar 

vietām, kur izmantot Liepājas 
Dāvanu karti, var Liepājas re-
ģiona tūrisma informācijas biroja 
mājaslapas www.liepaja.travel
sadaļā “Liepājas Dāvanu karte”, 
kur to var ērti pasūtīt arī attālināti, 
aizpildot pievienoto anketu.

Biroja darba laiks: no 9.00 
līdz 18.00 (pirmdiena – piektdie-
na) un sestdienās no 10.00 līdz 
16.00.

Sazinies ar mums:
Tālrunis +371 29 402 111; 
E-pasts: info@liepaja.travel. z

Latvijas čempionāta 
“DEPO Open” kalendārs:
1. posms: 27. – 29. maijs, 
Ventspils;
2. posms: 16. – 18. jūnijs,  
Saulkrasti;
3. posms: 8. – 10. jūlijs, 
Cēsis;
4. posms: 22. – 24. jūlijs,  
Liepāja;
5. posms: 5. – 7. augusts,  
Daugavpils;
FINĀLS: 25. – 27. augusts, 
Jūrmala. 
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PIKC “Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidussko-
la” (LMMDV) 28. aprīlī veiksmīgi 
noslēdzies Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda projekts 
“Profesionālās izglītības un 
kompetences centra “Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola” kultūrizglītības 
mā cību vides modernizēšana” 
Nr.8.1.3.0/17/I/002. Pateicoties 
finansējumam 3 908 839,00 eiro 
apmērā, ir paveikti nozīmīgi 
darbi, lai mācību process topo-
šajiem mūziķiem un mākslinie-
kiem, kā arī pedagogiem būtu 
atbilstošs mūsdienu prasībām.

Projekts tika uzsākts 2017. 
gada 3. jūlijā, un laika posmā līdz 
projekta noslēgumam ir izbūvēta 
Alejas ielas jaunbūves 1. kārta, 
pārbūvēta Ausekļa ielas 11/15 
koncertzāle, vestibils un dienes-
ta viesnīca, nodrošināts nepie-
ciešamais aprīkojums: plašs IT 
nodrošinājums (datori, televizori, 
printeri, 3D printeri, planšetdatori, 
interaktīvā tāfele), dienesta vies-
nīcas mēbeles un aprīkojums, 
profesionālo mācību priekšmetu 
aprīkojums (instrumenti metāl-

LMMDV noslēdzies kultūrizglītības mācību vides 
modernizēšanas projekts nepilnu četru miljonu eiro apmērā 

apstrādei, kokapstrādei, tekstil-
apstrādei, keramikai un grafikai 
u.c.), mācību telpu mēbeles un 
aprīkojums, vispārizglītojošo mā-
cību priekšmetu (fizikas kabineta) 

aprīkojums, iegādāts koncertflī-
ģelis koncertzālei un studijas flī-
ģelis, kā arī koncertzāles un ska-
tuves krēsli un citas mēbeles. 

Jau vēstīts, ka 2020. gada 

7. oktobrī LMMDV audzēkņi un 
pedagogi uzsāka mācību pro-
cesu jaunajā piebūvē Alejas ielā 
18/20. Pateicoties jaunbūvei, šo-
brīd vienkopus atrodas visas 13 

mākslas nodaļas un Bērnu māks-
las skola. Jaunbūvē mājvietas ir 
Koka izstrādājuma dizaina (KID) 
nodaļai, metālizstrādājuma dizai-
na (MID) nodaļai, kā arī juvelieru 
darbnīcai. 

Jaunajā ēkā atrodas arī 
kompozīcijas klase un tehnolo-
ģijas telpas, interjera dizaina un 
arhitektu nodaļas, rasēšanas 
un projektēšanas klases, kā arī 
mūsdienīgi aprīkota atpūtas tel-
pa audzēkņiem ar pieeju biblio-
tēkai.  Ēkas otrajā stāvā atrodas 
multimediju un reklāmas dizaina 
nodaļas, kā arī datorklases. 

Savukārt Ausekļa ielā īste-
notā projekta ietvaros ir būtiski 
modernizētas vairākas mācību 
telpas, izbūvēts lifts, atjaunota 
viena no labākajām akustiskajām 
koncertzālēm Liepājā, un tā ir 
savienota ar skaņu ierakstu stu-
diju. Visbeidzot vidusskolai ir arī 
pašai sava dienesta viesnīca, ku-
ras izbūvi audzēkņi un pedagogi 
gaidīja daudzus gadus. Dienesta 
viesnīca spēj nodrošināt labie-
kārtotas un mūsdienu prasībām 
atbilstošas telpas. Kopumā vies-
nīcā ir 19 gultasvietas. z

 

Vasarnīcu apbūves kvartā-
lā ap Gulbju dīķi atjaunota vēl 
viena vēsturiskā ēka Peldu ielā 
56, kas pārbūvēta par viesnī-
cas ēku. Viesnīca ar nosauku-
ma “ROZE Peldu Residence” 
papildina Liepājas naktsmītņu 
klāstu ar 12 izsmalcinātiem 
apartamentiem.

Atjaunotā koka ēka zināma 
kā eksportfirmas īpašnieka La-
zāra Rostovska villa. Peldu ielas 
koka namu projektējis arhitekts 
Pauls Makss Berči. Koka ēka 
uzcelta 1870. gadā sākotnēji kā 

Atjaunota vēsturiska dzīvojamā ēka Peldu ielā 56

vienstāvu nams, pēc 20 gadiem 
ēkai izbūvēts arī otrs stāvs, kā 
arī piebūvēta sarkano ķieģeļu 
mūra ēka. Vienlaikus L. Rostov-
ska villa Latvijas vēsturē iegājusi 
ar faktu, ka šajā ēkā 1919. gada 
aprīļa puča laikā patvērās Latvi-
jas Pagaidu valdība.

Pirms esošo ēku pārbūves 
2017. gadā veikta arhitektonis-
ki mākslinieciskā izpēte un ēku 
tehniskā apsekošana. Vērtīgie 
logi, durvis, balkona detaļas, 
ēkas interjera daļas fiksētas, lai 
projekta gaitā tās saglabātu, at-

jaunotu vai izgatavotu no jauna, 
analogus vēsturiskajam. 

Koka un mūra dzīvojamo 
ēku pārbūves projektu izstrādā-
jis arhitekts Agris Padēlis-Līns. 
Projekta gaitā pārplānots esošo 
dzīvojamo ēku 1. un 2. stāvs, kā 
arī pagraba un koka ēkas bēniņu 
telpas. Izstrādāts pārbūvējamo 
ēku fasāžu apdares risinājums 
un teritorijas labiekārtojums. 
Līdzās esošajām dzīvojamām 
ēkām uzbūvēta jauna ēka, kas 
savstarpēji savienotas. Jaun-
būvētās ēkas fasādei izmantots 

tumšināts stikls. Projekta gaitā 
nojauktas divas palīgēkas – no-
liktava un šķūnis.

“Katrs jauns darbs sākas 
no jauna, un process ir nepare-
dzams, tajā ir tik daudz iesais-
tīto un ir ļoti svarīgi, lai katrs 
savu etapu nostrādā precīzi un 
meistarīgi,” viesnīcas ēkas at-
klāšanas pasākumā 26. maijā 
piebilda projekta arhitekts Agris 
Padēlis-Līns. “Šajā kopdarbā re-
dzu iznākumu, kur visi iesaistītie 
ir augsti profesionāļi – pasūtītājs, 
projektētāji, būvniecības vadība, 

celtnieki, piegādātāji. Šobrīd tiek 
atvērta viena no labākajām apar-
tamentu viesnīcām Liepājā, un 
visas tās komponentes ir augstā 
līmenī. Man ir patiess gandarī-
jums.”

Projekta gaitā atgriezts vēs-
turiskās koka ēkas veidols – at-
jaunota sākotnējā lielā jumta 
pārkare, jumta izbūves, fasādes 
detalizācija ar ieejas lieveni, pa-
kāpieniem un balkoniņu Peldu 
ielas fasādē. Analoga ieeja izvei-
dota virs līdzīga lieveņa pret Vi-
tes ielu. Atjaunota arī koka ēkas 
fasāžu dekoratīvā apdare, trūk-
stošās daļas izgatavojot pēc to 
oriģinālajiem paraugiem. Tostarp 
saglabāts ārsienu apšuvums ar 
horizontālu apdares dēļu klāju. 

Pie mūra ēkas verandā sa-
glabāta un atjaunota vērtīga 
sākotnējā flīžu grīda, savukārt 
koka ēkā divās telpās pret Pel-
du ielu īpaši labi saglabājušies 
vēsturiskie griestu gleznojumi. 
Iekštelpas pārplānotas atbilstoši 
viesnīcas numuru iekārtošanai.

Zemesgabala teritorija labie-
kārtota, izbūvētas stāvvietas, at-
jaunota strūklaka tās vēsturiskajā 
atrašanās vietā, iekopts zāliens. 
Tāpat izbūvēts jauns nožogojums 
gar Peldu un Vites ielu ar vienotu 
žogu līniju ar blakus īpašumiem. 

Dzīvojamo ēku pārbūvi par 
viesnīcu Peldu ielā 56 Liepājas 
pilsētas būvvaldes komisija pie-
ņēma ekspluatācijā 13. maijā. z

Autoruzraugs: 
Agris Padēlis-Līns.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs: 
Gints Ernstsons. 

Būvdarbu veicējs: 
SIA “Hermes invest”.

Pasūtītājs: SIA “Hermes invest”.
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VIDE UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTUALITĀTES

Atbalsta grupu nodarbību cikls vecākiem ar ma
zuļiem līdz 6 mēnešu vecumam. 

Atbalsta grupas nodarbības vada pieredzē-
jusī Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību 
nodaļas vecmāte Ineta Vītola un psiholoģe Ieva Pe-
līte. 

Atbalsta grupu nodarbību cikls sastāv no piecām 
tikšanās reizēm, kas norisināsies 2., 3., 8., 10. un 15. 
augustā no plkst. 18.00 līdz 19.30 Baltijas Rehabilitā-
cijas centra telpās, Krišjāņa Barona ielā 14 (ieeja no 
sētas puses).

Atbalsta grupā brīvā atmosfērā tiek apskatītas tē-
mas par zīdaiņa aprūpi, zīdaiņa barošanu, bērna at-
tīstību, bērna pozitīvu disciplinēšanu, bērna drošību, 
bērna emocionālo audzināšanu, viedierīču paradumu 
lietošanu ģimenē. 

Tiks runāts par atbalstu vecākiem, pēcdzemdību 
depresiju, pāra attiecībām pēc bērna piedzimšanas, 
ģimenes problēmsituāciju risināšanu u.c. 

Informatīvais četru nodarbību cikls par bērnu 

Nodarbību mērķis ir veicināt mērķa grupas pras-
mju un iemaņu izveidi un attīstību orientēšanās sportā, 
vienlaikus uzlabojot dalībnieku vispārējo fi zisko saga-
tavotību.

Nodarbību cikli tiks organizēti dažādām mērķa gru-
pām – ģimenēm ar bērniem, bērniem dažādos vecu-
mos, iedzīvotājiem vecumā virs 54 gadiem, cilvēkiem 
ar invaliditāti. 

Viens apmācību nodarbību cikls sastāvēs no pie-
cām nodarbībām – katra cikla pirmā nodarbība pa-
redzēta iekštelpās orientēšanās sporta teorijas ap-
gūšanai, nākamās četras nodarbības norisināsies 
pilsētvidē, lai apgūtu orientēšanās sporta praktisko 
daļu brīvā dabā. Interesentiem, lai pilnvērtīgi apgūtu 
orientēšanās pamatprincipus, jāapmeklē visas piecas 

nodarbību ciklā ietvertās nodarbības. Vienas nodarbī-
bas ilgums – 1,5 stunda. 

Nodarbības vada orientēšanās treneru tandēms – 
Edgars Bērziņš un Guntars Kikučs. 

Lai pieteiktos nodarbībām, jāsazinās ar treneri Ed-
garu Bērziņu (vēlams, sūtot sms) pa tālruni 29357397. 
Vietu skaits grupā ir ierobežots. 

Nepieciešamais inventārs orientēšanās nodarbī-
bām tiks nodrošināts. 

Uz nodarbībām jātērpjas ērtā un laikapstāk-
ļiem piemērotā apģērbā, līdzi ņemot dzeramo 
ūdeni. 

Aktuālos nodarbību ciklus konkrētām mērķa gru-
pām var meklēt saitē www.liepaja.lv/veseliba vai sazi-
noties ar treneriem.

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI PIEDALĪTIES BEZMAKSAS ORIENTĒŠANĀS 
IEVADAPMĀCĪBU NODARBĪBĀS

SAVVAĻAS DZĪVNIEKIEM 
NAV NEPIECIEŠAMA 
PIEBAROŠANA

Mēs visi priecājamies par Liepājas zaļajām 
zonām, par tajās esošajiem savvaļas dabas ele-
mentiem – jūru, ezeru, parkiem un mežiem ar to 
iemītniekiem. Pilsētā ir labvēlīgi apstākļi, lai šeit 
sastaptu dažādus savvaļas dzīvniekus. 

Pēdējā laikā liepājnieku uzmanību un rūpes ir 
piesaistījušas Jūrmalas parka vāveres, kurām tiek 
regulāri sagādāti rieksti un citi kārumi un pat tiek 
pašrocīgi ierīkotas barotavas.

Savvaļas dzīvnieku barošana var šķist pa-
tīkams veids, kā realizēt būšanu dabā un veidot 
attiecības ar to, taču tas bieži var radīt nopietnas 
problēmas. 

Lielākā daļa cilvēku, kas baro savvaļas dzīv-
niekus, tajā skaitā arī putnus, domā, ka nelielais 
cienasts dzīvniekam nekaitēs, taču ir jāapzinās, 
ka tā domā vēl desmitiem citu cilvēku, un rezultātā 
dzīvnieka uztura pamatā sāk dominēt cilvēku pār-
tikas produkti.

Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti skaid-
ro – dzīvnieki ātri pierod pie viegli pieejamas barī-
bas, kas izmaina šo dzīvnieku dabisko uzvedību, 
tostarp veselības stāvokli un turpmāko spēju vai-
roties. Šis ir iemesls, kāpēc ir valstis, kurās dzīv-
niekus aizliegts barot ar likumu. Turklāt cilvēki var 
iedomāties vāveres barot ar tādu barību, ko tās 
savā dabiskajā vidē nemaz neēd. 

Sevišķi bīstami tas var būt jaunajiem dzīvnie-
kiem, jo, iemācoties iztikt no cilvēka sarūpētas ba-
rības, tie neattīsta iemaņas barību pašiem sarūpēt 
savvaļā. 

Piebarošanas rezultātā tiek piesaistīts lielāks 
skaits šo dzīvnieku noteiktajā teritorijā, kas savu-
kārt apdraud citus dzīvniekus. Piemēram, vāvere 
nav tikai pūkains jauks pasaku tēls, kas pārtiek no 
čiekuru sēklām. Vāveres ir plēsēji, kas pie pirmās 
iespējas izlaupīs putnu ligzdas, apēdot ne tikai 
olas, bet arī putnēnus. Vāveres apēd arī citu dzīv-
nieku mazuļus, piemēram, zaķēnus. Tas nozīmē, 
ka arī par citu dzīvnieku nāves gadījumiem atbil-
dība būtu jāuzņemas cilvēkam – vāveru piebaro-
tājam.

Tur, kur pulcējas liels skaits dzīvnieku, daudz 
ātrāk izplatās arī slimības. Dabā vāveres nav bara 
dzīvnieki. Katrai ir sava teritorija, ko tās rūpīgi sar-
gā cita no citas. 

Savukārt teritorijas lielums ir atkarīgs no tajā 
atrodamā barības daudzuma. Piebarošana veicina 
šo dzīvnieku uzturēšanos baros. Līdz ar to pieaug 
infi cēšanās ar slimībām risks un lielāka iespēja, ka 
dzīvnieks nomirs.Tas nozīmē, ka, pat aiz laba prā-
ta piebarojot vāveres, cilvēks nodara lielu kaitēju-
mu gan šai, gan citām dzīvnieku sugām. Tādēļ Da-
bas aizsardzības pārvalde aicina nebarot ne šos, 
ne citus savvaļas dzīvniekus. 

Atcerēsimies, ka vislabākais veids, kā veidot 
attiecības ar dzīvo dabu, ir respektēt to. Tādēļ vē-
rosim to no droša attāluma un uzvedīsimies klusi, 
lai mūsu klātbūtne netraucē dzīvniekiem, pastai-
gas laikā turēsim suni pavadā, neatstāsim atkritu-
mus un veicināsim savu izpratni, ieklausoties da-
bas pētnieku un ekspertu viedokļos. 

Apzinoties šādu rīcību, ievērosim, ka arī vāve-
rēm domātu barotavu izvietošana Jūrmalas parka 
kokos tomēr nebūs tā labākā aktivitāte, ko varam 
veikt dabā, tādēļ esošās barotavas tomēr tiks no-
ņemtas.

Atgādinām, ka pārtikas produktu atlieku izme-
šana, lai barotu dzīvniekus, tajā skaitā arī putnus, 
pie mājām un uz ielas, var tikt atzīta par sīko at-
kritumu izmešanu tam neparedzētā vietā, par ko ir 
paredzēta administratīvā atbildība. 

audzināšanu vecākiem ar bērniem līdz 2 gadu ve
cumam.

Informatīvo nodarbību ciklā tiks apskatītas dažā-
das ģimenēm noderīgas tēmas par bērnu audzināšanu 
– par bērna attīstību, jaundzimušā aprūpi, vannošanu, 
vides iekārtošanu, bērna miegu un citām praktiskām 
lietām, ar ko saskaras vecāki, audzinot mazuli, par 
bērna ēdināšanu un uzturu, par veselīgu emocionālo 
vidi ģimenē, bērna emocionālo attīstību, par bērna fi -
zisko attīstību, hendlingu u.c. tēmas. 

Nodarbības norisināsies 13., 18., 26., 31. augus-
tā no plkst. 18.00 līdz 20.00 Baltijas Rehabilitācijas 
centra telpās, Krišjāņa Barona ielā 14 (ieeja no sētas 
puses).

Vietu skaits nodarbību ciklos ir ierobežots, tāpēc 
nepieciešama iepriekšēja pierakstīšanās, sazinoties ar 
Liepājas Reģionālās slimnīcas atbalsta fonda vadītāju 
Indru Grasi darba laikā pa tālruni 26591363, sūtot sms 
ar šādu informāciju: vārds, uzvārds un vai līdzi būs 
partneris/atbalsta persona un mazulis.

ĢIMENES VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI AUGUSTĀ
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Latvijā ik gadu HIV infekcija tiek atklāta ap 300 cilvē-
kiem, ierindojot Latviju otrajā vietā Eiropas Savienības un 
Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vidū jauno gadījumu 
skaita ziņā uz 100 000 iedzīvotāju. Latvijā šobrīd dzīvo-
jošo HIV pacientu skaits sasniedzis gandrīz 6 tūkstošus, 
taču starptautiskā projekta “HERMETIC” pētījums liecina, 
ka patiesais infi cēto skaits Latvijā ir par vienu trešdaļu lie-
lāks. Tie ir cilvēki, kuri nezina savu HIV statusu. 

HIV ir “klusi” noritoša slimība, kas sākotnēji (atseviš-
ķos gadījumos pat desmit gadus un vairāk) var neizraisīt 
nekādas sūdzības un simptomus un tādējādi neradīt ne 
mazākās aizdomas par iespējamo infi cēšanās faktu. Līdz 
ar to cilvēks ilgstoši var būt infekcijas izplatītājs, pašam to 
nemaz neapzinoties. Vienīgais veids, kā laikus noskaidrot 
HIV statusu, ir HIV testa veikšana, bet diemžēl stigmas un 
diskriminācijas, noraidošās attieksmes, nezināšanas un ne-
informētības dēļ cilvēki Latvijā testus veic nepietiekami. 

HIV testa veikšanu vajadzētu padarīt par normu un to 
veikt katru gadu. Testa veikšana ir ikviena seksuāli aktīva 
cilvēka atbildība un pienākums. HIV testa veikšanai nav 
jābūt slēpjamai, apkaunojošai, nemanāmai, ir svarīgi darīt 
to atklāti un ar iekšēju pārliecību, ka tā ir atbildīga rīcība 
pret sevi un citiem. Tai vajadzētu būt sociālai normai – pirms 
seksuālu attiecību uzsākšanas jautāt partnerim par viņa 
HIV statusu/testa rezultātu.

Slimību profi lakses un kontroles centrs uzsācis sabied-
rības informēšanas kampaņu par HIV testa veikšanu “Vai 

viss ir tik labi, kā izskatās? Veic HIV testu!”. Kampaņas 
mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 30 
gadiem, un tās mērķis – skaidrot HIV testa veikšanas ne-
pieciešamību HIV infekcijas agrīnai diagnostikai, mazināt 
sabiedrības aizspriedumus un bailes gan no šīs infekcijas, 
gan arī no testēšanās.

Bez maksas un anonīmi HIV eksprestestu iespējams 
veikt jebkurā no HIV profi lakses punktiem. Liepājā HIV pro-
fi lakses punkts darbojas jau no 2001. gada un atrodas Lie-
pājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profi lakses 
centrā Flotes ielā 7. 

HIV profi lakses punktā var veikt anonīmu un bez
maksas HIV, B un C hepatīta eksprestestu, testa rezul
tātu uzzinot tās pašas vizītes laikā. Vizīte, kas ietver 
eksprestestu veikšanu un konsultāciju, aizņem 30–45 
minūtes.

Testu iespējams veikt darba dienās no pulksten 8.00 
līdz 17.00, ceturtdienās līdz 19.00.

Uz testu var ierasties, iepriekš piesakoties pa tālru-
ņiem 63456120 vai 26573627, vai rakstot uz e-pastu atka-
ribucentrs@liepaja.lv.

HIV statusu iespējams noskaidrot, arī veicot analīzes 
jebkurā medicīnisko analīžu nodošanas laboratorijā, ap-
maksājot saskaņā ar laboratorijas noteikto cenrādi.

HIV ārstēšana tiek uzsākta nekavējoties un pilnā apmē-
rā tiek apmaksāta no valsts budžeta.

Avots: Slimību profi lakses un kontroles centrs

VAI VISS IR TIK LABI, KĀ IZSKATĀS? VEIC HIV TESTU!

Nodarbībām aicināts pievienoties ikviens inte-
resents, lai iegūtu jaunas vai nostiprinātu esošās 
zināšanas par pareizu nūjošanas tehniku. Instruk-
tors palīdzēs identifi cēt un koriģēt kļūdas nūjoša-
nas tehnikā un parādīt progresa iespējas turpmākā 
nūjošanā. Nodarbības veidotas tā, lai pēc ievad-
nodarbību apgūšanas būtu iespējams nūjot parei-
zi arī individuāli vai pievienoties regulāro nūjotāju 
grupām. 

Viens nodarbību cikls sastāv no trīs praktiska-
jām nodarbībām, kur katrai nodarbībai ir savi uz-
devumi, lai pēc visu trīs nodarbību apmeklēšanas 
dalībnieks pats varētu nūjot patstāvīgi un pareizi. 
Lai apgūtu nodarbību ciklā paredzēto, ir jāapmeklē 
visas trīs vienā nodarbību ciklā plānotās nodarbī-
bas. Viena persona var pieteikties vienam nodar-
bību ciklam. 

Vasaras periodā norisināsies vēl trīs nodarbību 
cikli:

l  7., 12., 14. jūlijā;
l  2., 4., 9. augustā;
l  11., 16., 18. augustā. 
Nodarbības sāksies pulksten 17.30 un norisinā-

sies Liepājas Jūrmalas parkā un pludmalē. Tikša-
nās vieta: Jūrmalas ielas galā, netālu no skeitpar-
ka. Vienas nodarbības ilgums ir viena stunda. Visi 
interesenti tiks nodrošināti ar nūjām. 

Vietu skaits nodarbībā ir ierobežots, tāpēc ne-
pieciešama iepriekšēja pieteikšanās, rakstot īsziņu 
uz numuru 26462030 (Benita), norādot savu vārdu, 
uzvārdu un nodarbību cikla sākuma datumu.

PLUDMALES VINGROŠANAS 
NODARBĪBAS NOTIKS 
LĪDZ AUGUSTA BEIGĀM

Vingrošanas nodarbības līdz augusta beigām 
norisinās trīs reizes nedēļā pludmalē Liedaga ielas 
galā. Nodarbības vada trenere Dace Dieviņa un jo-
gas instruktore Eva Millere:

l  pirmdienās plkst. 18.00 (instruktore Eva);
l  otrdienās plkst. 6.30 (trenere Dace);  
l  ceturtdienās plkst. 18.00 (instruktore Eva).
Vingrošanas nodarbībās uzsvars tiek likts uz 

ķermeņa izkustināšanu un enerģijas atjaunošanu 
organismā, elpošanas tehnikas vingrinājumu apgu-
vi un dziļās muskulatūras stiprināšanu. Nodarbībās 
tiek lietoti pilates un jogas vingrinājumi. 

Nodarbības piemērotas dažādiem vecumiem 
un sagatavotības līmeņiem. Rīta nodarbības būs 
dinamiskākas, savukārt vakara nodarbības relak-
sējošas. 

Vienas nodarbības norises ilgums ir viena stun-
da. Sava dalība nodarbībā ir iepriekš jāpiesaka, 
zvanot vai rakstot sms uz tālruni 28810296 trenerei 
Evai Millerei. 

Uz nodarbību līdzi jāņem savs paklājiņš vai 
dvielis, kā arī jātērpjas ērtā apģērbā vingrošanai, 
kas ir atbilstošs laika apstākļiem. 

Visas nodarbības tiek fi nansētas Eiropas Soci-
ālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Ve-
sels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

Papildu informācija: Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas veselības Vides, 
veselības un sabiedrības līdzdalības daļā, rakstot 
veseliba@liepaja.lv.

Visas aktuālās bezmaksas veselības veicināša-
nas aktualitātes tiek apkopotas pašvaldības mājas-
lapā saitē www.liepaja.lv/veseliba.

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI APGŪT 
NŪJOŠANAS PAMATUS 
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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

63425197
CMYK

No 15. jūlija līdz 25. sep-
tembrim Liepājas koncertzāles 
“Lielais dzintars” mākslas telpā 
Civita Nova skatāma latviešu 
gleznotāja un mākslas pedago-
ga Alekseja Naumova košo un 
vērienīgo gleznu izstāde “Vī-
nogulāji, dārzi, parki un citas 
ainavas”, kas aicina aplūkot 
plašo pasauli mākslinieka acīm. 
Izstādes atklāšanas pasākumā 
15. jūlijā plkst. 17.00 apmeklētā-
jiem būs iespēja satikt arī pašu 
darbu autoru.

Vasaras sezonā koncertzāle “Lielais dzintars” aicina baudīt mākslu 
un atklāt Liepājas koncertnama dārgumus. Jūlijā tiks atklāta latviešu 
gleznotāja Alekseja Naumova krāšņo lielformāta darbu izstāde un do-
tas iespējas iepazīt koncertzāles arhitektūru, vēsturi un plašās iespē-
jas aizraujošās ekskursijās.

Lielformāta gleznās tvertas 
ainavas no Ņujorkas, Parīzes, 
Venēcijas, Burano, Rīgas, Hon-
kongas, Kanē, Rundāles, Liepājas 
un citām pasaules vietām, kurās 
atklājas šī meistara izjūta un ie-
spaidi no piedzīvotajiem ceļoju-
miem. Kaut arī Alekseja Naumova 
pasaules ainavu attēlojumi gadu 
gaitā apceļojuši vairākas Latvijas 
pilsētas, darbu kolekcija pastāvīgi 
tiek papildināta ar jauniem dar-
biem. Liepājas izstādē mākslas 
cienītāji varēs apskatīt pavisam 

jaunus, iepriekš neredzētus darbus. 
Mākslinieks konsekventi dar-

bojas ainavas žanrā, intensīvi 
glezno plenērā, turklāt ne tikai sil-
tajās Dienvideiropas zemēs, kur 
ciprešu tumšais zaļums kontrastē 
ar spilgto debesjumu, bet arī Latvi-
jas krāsainajās vasarās un skaud-
rajās ziemās. Viņa darbu pamatā ir 
pārliecinošs un izsvērts triepiens, 
vitāls kolorīts un konkrētās vietas 
būtību tveroša kompozīcija.

Aleksejs Naumovs (1955) bei-
dzis Latvijas Mākslas akadēmijas 
Monumentālās glezniecības no-
daļu un radošo aspirantūru. Bijis 
Francijas valdības stipendiāts, stu-
dējot glezniecību Parīzē. No 2007. 
līdz 2017. gadam bijis Latvijas 
Mākslas akadēmijas rektora ama-
tā; šobrīd profesors. Bijis iniciators, 
vadītājs, apmaiņas programmu un 
izstāžu kurators dažādos sadar-
bības projektos Itālijā, Francijā, 
Japānā, Vācijā, Austrijā, Nīderlan-
dē, Spānijā, Grieķijā, Krievijā, ASV 
un citviet. Sarīkojis vairāk nekā 60 
personālizstādes. 

Alekseja Naumova ieguldīju-
mu mākslā novērtējusi arī Latvi-
jas valsts, piešķirot māksliniekam 
augstāko apbalvojumu – Atzinības 
Krusta komandiera ordeni. 2016. 
gadā apbalvots ar Francijas orde-
ni mākslā un literatūrā (Ordre des 
Arts et des Lettres).

Vasaras sezona ir sāku-
sies, un koncertzāle “Lielais 
dzintars” gaida apmeklētājus 
uz aizraujošām ekskursijām 
Liepājas koncertnamā. Nav ie-
spējams nepamanīt grandiozo 
ēku, kas pilsētas panorāmā ie-
rakstījusies kā varens, daudz-
šķautņains dārgakmens, tomēr 
vēl unikālāku šo māju vērš tieši 
tās saturs. Koncertzāles eks-
kursijas aicina atklāt un izzināt 
kā vienu, tā otru!

Katru svētdienu plkst. 11.00 

apmeklētājiem gida pavadībā būs 
iespēja ielūkoties kā Lielajā zālē, 
tā arī citās koncertu un mākslas 
telpās, kur ikdienā uzturas ap 400 
esošo un topošo mūzikas profe-
sionāļu. 

Ikvienam būs iespēja gan kāpt 
uz skatuves, gan baudīt brīnišķī-
gos panorāmas skatus, gan uz-
zināt daudz interesantu faktu par 
Liepājas muzikālo tradīciju vēsturi, 
koncertzāles tapšanas gaitu, tās 
māksliniecisko programmu un pla-
šajām iespējām. z

Biļetes uz publiskajām ekskursijām iespējams iegādāties koncertzāles 
informācijas centrā, “Biļešu paradīzes” kasēs visā Latvijā un interneta 
vietnē www.bilesuparadize.lv.

Ja ir vēlēšanās apmeklēt koncertzāli citā laikā, iespējams pieteikt indivi-
duālās ekskursijas. Lai pieteiktu dalību, interesenti aicināti sazināties ar 
koncertzāles informācijas centru:  
info@lielaisdzintars.lv, tālr. +371 63424555.

Notikumus ar Liepājas pašvaldības atbalstu rīko SIA “Lielais dzintars”.

Esparū pils vīnogulāji, Aleksejs Naumovs, 2021.

Sagaidot leģendārās Meln-
gaiļskolas 100 gadu jubileju, 
Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskola (LMMDV) 
uzsāk akciju, kuras mērķis ir 
aicināt ikvienu iesaistīties, zie-
dojot vides objekta izveidei, kas 
godinās vienu no Liepājas mū-
zikas dzīves patriarhiem, Emiļa 
Melngaiļa Liepājas Mūzikas vi-
dusskolas direktoru, pedagogu 
un diriģentu Valdi Vikmani. 

Plānots, ka bronzā atveidotais 
krūšutēls atradīsies goda vietā – 
pie Mūzikas vidusskolas ieejas 
Ausekļa ielā 11/15, Liepājā. Vides 
objekta autore ir tēlniece Monta 
Kurzemniece. Projekta iniciatori ir 
vairāki mūzikas vidusskolas ab-
solventi ar pianistu un komponistu 
Uldi Marhileviču priekšgalā. Vides 
objekta izveidi koordinē LMMDV 
sadarbībā ar biedrību “Kurzemes 
Radošās industrijas attīstības 
centrs”. Projekta kopējās izmak-

LMMDV aicina ziedot, lai izveidotu vides 
objektu diriģenta Valda Vikmaņa piemiņai

ALEKSEJS NAUMOVS. PERSONĀLIZSTĀDE  
“VĪNOGULĀJI, DĀRZI, PARKI UN CITAS AINAVAS”

AIZRAUJOŠAS EKSKURSIJAS KONCERTZĀLĒ 
“LIELAIS DZINTARS”

Ikviens liepājnieks, Liepājas skar-
tais vai mūzikas dzīves cienītājs 
aicināts iesaistīties un palīdzēt ie-
mūžināt Valda Vikmaņa piemiņu, 
ziedojot vides objekta izveidei.  
To var izdarīt, pārskaitot ziedo-
juma summu uz PIKC “Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola” ziedojumu kontu.
Rekvizīti: 
PIKC “LIEPĀJAS MŪZIKAS, 
MĀKSLAS UN DIZAINA  
VIDUSSKOLA” 
REĢISTRĀCIJAS Nr. 
90010944679 
KONTA NUMURS:  
LV88TREL722069000600B 
VALSTS KASE TRELLV22XXX 
Maksājuma mērķis:  
Ziedojums vides objekta Valda 
Vikmaņa piemiņai izveidei. 
Ziedotāju vārdi (bet ne summas) 
tiks publicēti Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolas 
tīmekļa vietnē. Ja kāds vēlas 
veikt anonīmu ziedojumu, lūdzam 
to norādīt pie maksājuma mērķa.

sas ir 34 975,05 eiro. No šīs sum-
mas aptuveni trešdaļu jau ir nose-
gusi LMMDV, taču nepieciešami 
papildu līdzekļi, lai projektu īsteno-
tu līdz galam. 

““Bez Valda Vikmaņa nav ie-
domājama skolas mūzikas vēstu-
re un arī Latvijas mūzikas vēsture. 
Tāpēc, gatavojoties skolas simt-
gadei, pievērsu īpašu uzmanību 
tam, kādas liecības atgādina par 
Valda Vikmaņa devumu un iegul-
dījumu. Sapratu, ka pašlaik nav 
nekā, kas godinātu šo izcilo cilvē-
ku. Kopā ar skolas laikabiedriem 
pārrunājām un uzreiz vienojāmies, 
ka tagad ir īstais brīdis, lai situāciju 
labotu. Arī skolas vadība nekavē-
joties atbalstīja ieceri, un esam jau 
tikuši tik tālu, ka ir izveidots krūšu-
tēla makets, taču tā izgatavošanai 
un uzstādīšanai līdzekļu pietrūkst. 
Sabiedrības iesaiste ir ļoti būtiska, 
tāpēc aicinu atbalstīt ieceri, lai ju-
bilejas gada ietvaros pie mūzikas 

skolas ēkas Ausekļa ielā varam 
uzstādīt izcilā diriģenta krūšutēlu,” 
aicina idejas iniciators Uldis Marhi-
levičs. 

“Vēstures godināšana un cie-
ņas izrādīšana personībām, kas to 
ir pelnījušas visvairāk, tā ir mūsu 
sabiedrības atbildība. Ja mēs to 
neizdarīsim tieši tagad, tad kurš to 

izdarīs un kad?” papildina LMMDV 
direktore Inga Auziņa. 

V. Vikmaņa krūšutēla izveide 
ir tikai neliela daļa no aktivitāšu 
kopuma, kas šogad tiek īsteno-
tas, atzīmējot Melngaiļskolas 100 
gadu jubileju un Mākslas vidus-
skolas 95 gadu jubileju. Centrālais 
kopīgais notikums plānots 8. jūlijā, 

kad uz vērienīgu salidojumu gan 
skolas telpās, gan atjaunotajā kon-
certdārzā “Pūt, vējiņi!” pulcēsies 
skolu absolventi, bijušie un esošie 
darbinieki. z

UZZIŅAI


