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20. maijā Liepājas pilsētas 
domes deputāti nolēma atbal-
stīt darba grupas sagatavotā 
Liepājas pieteikuma iesniegša-
nu konkursa “Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2027” 1. kārtai. 3. 
jūnijā pieteikums tika iesniegts 
Kultūras ministrijā. 

Pieteikums sastāv no septi-
ņām sadaļām, kurās, atbildot uz 
Eiropas Komisijas definētajiem 
38 jautājumiem, aprakstīts pa-
matojums, kādēļ Liepāja piedalās 
šajā konkursā, ieskicēta plānotā 
sadarbība ar blakus esošajiem 
novadiem, citām Latvijas un Eiro-
pas pilsētām, sabiedrības iesais-

tes stratēģija, plaši atspoguļots 
potenciālais kultūras un māksli-
nieciskais saturs, veikti aprēķini, 
aprakstīts pārvaldības un mārke-
tinga plāns utt.

“Liepāja, vairāk nekā 50 gadus 
būdama slēgtas un izolētas militā-
rās zonas statusā, bijusi pakļauta 
gan vēja nemieram, gan gandrīz 
bezkustīgas pilsētas snaudai. 
Desmitiem gadu Liepāja ir bijusi 
(ne)miera epicentrs, dumpinieku 
cietoksnis uz Padomju Savienī-
bas galējās rietumu robežas. Šajā 
slēgtajā pilsētā ir dzimusi ne tikai 
brīvība, bet pat Latvijas rokmūzi-
ka. Mēs esam Latvijas Lasvega-

sa ar devīzi “Kas notiek Liepājā 
– paliek Liepājā”. Esam pilsēta 
ar neatkarības garu – gandrīz kā 
atsevišķa republika. Nocietināta 
un lepna. Pašpietiekama un stūr-
galvīga. Radoša un traka,” rakstīts 
pieteikuma ievadā.

Pieņemot to, ka tieši Liepājā 
piedzimst vējš, kas ir gan miera 
un nemiera radītājs, gan radošu-
ma urdošais un miera iemidzino-
šais spēks, Liepājas pieteikuma 
koncepcijas pamatā ir stāsts par 
(ne)mieru.

“Piedalīties šajā konkursā mu-
dināja gan miers, gan nemiers. 
Iespējams, abu šo pretpolu krus-

tošanās. (ne)miers ir piemērots 
stāsts, kas ļauj paraudzīties pa-
šiem uz sevi no ļoti dažādiem as-
pektiem un piekļūt daudzveidīgam 
cilvēku lokam. Tā ir universāla 
koncepcija, kas sabiedrībai ko-
pumā ļauj definēt, ko nozīmē (ne)
miers cilvēka veselībai un perso-
nīgajai izaugsmei. (ne)miera kon-
cepcija atbilst arī Eiropas sabiedrī-
bas izpratnei, kā iztēlojamies dzīvi 
pilsētās un reģionos, kā sadarbo-
jamies, integrējot ikdienas proce-
sos mākslu, tehnoloģijas, aprites 
ekonomiku, kā atgūstamies no 
Covid-19 pandēmijas un kā veido-
jam savstarpējās attiecības,” stās-

ta Liepājas pieteikuma titulam “Ei-
ropas kultūras galvaspilsēta 2027” 
projekta vadītāja Inta Šoriņa.

Viens no būtiskākajiem izai-
cinājumiem, ko Liepāja ar dalību 
šajā konkursā vēlas izmainīt, ir 
sabiedrības aktīvāka iesaiste da-
žādos pilsētas procesos. Pēdējo 
10 gadu laikā esam iemācījušies 
noasfaltēt ielas, uzcelt modernu 
koncertzāli, rekonstruēt lidostu 
un iegādāties jaunu tramvaju, 
tomēr līdz galam neesam iemā-
cījušies, kā panākt iedzīvotāju 
aktīvāku līdzdarbošanos pilsētas 
attīstībā un ikdienas procesos. 

Apstiprināts un iesniegts Kultūras ministrijā 
Liepājas pilsētas pieteikums konkursam 

“Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” 
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LAI APSKATĪTU SAVU 
DIGITĀLO COVID-19 SERTIFIKĀTU, 
NEPIECIEŠAMS:

l tīmekļvietnē covid19sertifi kats.lv nospiest 
 pogu “Apskatīt savus sertifi kātus”;
l autentifi cēties ar kādu no drošas piekļuves 
 līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID);
l sistēmā pieprasīt savus sertifi kātus, tad tos 
 apskatīt vai saglabāt (datorā, viedierīcē).

LAI IZDRUKĀTU SAVU 
DIGITĀLO COVID-19 SERTIFIKĀTU, 
NEPIECIEŠAMS:

l tīmekļvietnē covid19sertifi kats.lv nospiest 
 pogu “Apskatīt savus sertifi kātus”;
l autentifi cēties ar kādu no drošas piekļuves 
 līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID);
l sistēmā pieprasīt un apskatīt savus 

 sertifi kātus; 
l     izvēlēties vajadzīgo sertifi kātu un to izdrukāt.

Sākusies arī 12–15 gadus vecu pusaudžu vakcinācija
Jūnija sākumā uzsākta 12–

15 gadus vecu pusaudžu vakci-
nācija ar “Pfi zer-BioNTech” vak-
cīnu “Comirnaty”. Pieteikties var 
vietnē manavakcina.lv, pa tālru-
ni 8989, pie sava ģimenes ārsta 
vai ārstniecības iestādē, iepriekš 
pārliecinoties, ka vakcinācijas 
iestādē ir pieejama “Pfi zer-Bio-
NTech” vakcīna “Comirnaty”. 
Saskaņā ar Centrālās statistikas 
pārvaldes datiem, Latvijā kopu-
mā ir 82 008 pusaudži vecumā 
no 12 līdz 15 gadiem. 

VAKCINĀCIJAS KĀRTĪBA 
12–13 GADUS VECIEM 
PUSAUDŽIEM

Vakcinācijai personu no 
2. jūnija var pieteikt vecāki vai 
citi likumiskie pārstāvji ārst-
niecības iestādē, pie ģimenes 
ārsta vai pa tālruni 8989. Vak-
cinācijas laikā nepieciešama 
mātes vai tēva (vai cita likumis-
kā pārstāvja) klātbūtne, kā arī 
šādi dokumenti: likumiskajam 
pārstāvim – pase vai personas 

apliecība, kā arī apliecinošs 
dokuments par bērnu (ieraksts 
par bērnu pasē vai dzimšanas 
apliecība, vai nepieciešamības 
gadījumā notariāli apstiprināta 
pilnvara).

VAKCINĀCIJAS 
KĀRTĪBA PUSAUDŽIEM 
NO 14 GADIEM

Atbilstoši “Pacientu tiesību 
likuma” 13. pantam nepilngadī-
giem pacientiem no 14 gadu ve-

cuma ārstniecība ir pieļaujama, 
ja saņemta viņu piekrišana, līdz 
ar to pusaudži no 14 gadu ve-
cuma paši var pieņemt lēmumu 
vakcinēties un nav nepiecieša-
ma vecāku vai aizbildņu atļauja 
vakcīnas saņemšanai.

Vakcinācijai pusaudzis no 
2. jūnija pats var pierakstīties 
vietnē www.manavakcina.lv, kur 
autentifi cēšanās notiek vietnē 
latvija.lv, ja ir pieejama pilnā in-
ternetbankas vai Smart-ID ver-
sija, vai zvanot pa tālruni 8989, 

par vakcinācijas vietu norādot 
kādu no vakcinācijas centriem.

Ierodoties uz vakcināciju, 
pusaudzim jāņem līdzi personu 
apliecinošs dokuments – pase 
vai ID; ja jaunietim nav pases vai 
ID, tad jādodas uz vakcināciju ar 
likumisko pārstāvi.

Vakcinācija pret Covid-19 
12–15 gadus veciem pusau-
džiem notiks tikai ar “Pfi zer-
BioN Tech” vakcīnu “Comirnaty”. 
Piesakoties, svarīgi pārliecinā-
ties, ka izvēlētajā vakcinācijas 
punktā ir pieejama tieši šī vakcī-
na. Tās ir pieejamas liela mēro-
ga vakcinācijas centros un citās 
ārstniecības iestādēs vai ģimeņu 
ārstu praksēs.

Pieteikties vakcinācijai lie-
lajos vakcinācijas centros var:

l vietnē www.manavakcina.lv, 
ja personai ir internetbankas pil-
nā versija un iespēja autentifi cēt 
sevi portālā www.latvija.lv, izvē-
loties izdevīgu vakcinācijas vie-
tu, datumu un laiku;

l zvanot pa tālruni 8989, iz-
vēloties izdevīgu vakcinācijas 
vietu, datumu un laiku.

Jaunietim ir iespēja pieteik-
ties vakcinācijai arī citā ārstnie-
cības iestādē vai pie ģimenes 
ārsta. Tad iepriekš jāpārliecinās, 
vai šajā vakcinācijas punktā ir 
pieejama “Pfi zer-BioNTesch” ra-
žotā vakcīna “Comirnaty”. Vakci-
nācijas kabinetu kontaktinformā-
cija ir atrodama www.liepaja.lv. z

Uzzini, kur un kā iegūt digitālo Covid-19 sertifi kātu

ŠOBRĪD IR PIEEJAMI 
ŠĀDI DIGITĀLIE SERTIFIKĀTI:

l sertifi kāts par veikto vakcināciju 
 pret Covid-19;
l sertifi kāts par Covid-19 laboratorisko analīžu 
 rezultātiem; 
l sertifi kāts par Covid-19 izslimošanas faktu, 
 ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19. 

Katrs sertifi kāts satur unikālu QR kodu, kas ir aplie-
cināts ar digitālu simbolu virkni. 

Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb ap-
liecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ti-
camību. 

Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR 
koda nolasīšanas aplikāciju, iespējams noskaidrot, 
vai konkrētais sertifikāts ir vai nav derīgs, un pārlie-
cināties, vai sertifikāts ir autentisks. 

QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās ver-
sijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikā-
ta izdrukas uz papīra.

SERTIFIKĀTA DARBĪBA ĀRVALSTĪS
No 15. jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai 

Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļausies 
kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifi kāta sistēmā.

Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 
sertifi kātu atpazīs citā Eiropas Savienības (ES) da-
lībvalstī. Par Latvijā izsniegtā sertifi kāta izmantoša-
nu ārpus Eiropas Savienības aicinām interesēties 
tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā valsts 
pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.

Informācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm ne-
tiks nodota visa informācija, kuru satur digitālie Co-
vid-19 sertifi kāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas 
nosaukumu, iedzīvotāja personas kodu u.c.).

Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegts 
digitālais Covid-19 sertifi kāts tiks verifi cēts jeb pār-
baudīts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem 
verifi kācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifi kātā būs 
ietverts QR kods, tas tiks noskenēts un verifi cēts.

JA PERSONAI NAV IESPĒJAS 
SAŅEMT SERTIFIKĀTU ELEKTRONISKI, 
TO VAR PIEPRASĪT PAPĪRA FORMĀTĀ:

l ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju 
 pret Covid-19 vai Covid-19 testu;
l jebkurā citā ārstniecības iestādē;
l vienotajā Valsts un pašvaldības klientu 
 apkalpošanas centrā.

No 1. jūnija ikvienam ir iespēja elektroniski iegūt digitālu sertifi kātu, kas apliecina vakcinācijas pret 
Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu.

Digitālais Covid-19 sertifi kāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi 
Covid-19 analīzes vai arī vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, 
kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklējumam.
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Liepājas skolēni sumināti Izcilības svētkos

Liepājā atvērts jauns 
bērnudārzs “Prātnieks”

LiepU pētnieki aicina talkā 
atšifrēt folkloras materiālus

Par teicamiem un izciliem 
sasniegumiem mācībās, veik-
smīgu dalību mācību priekš-
metu olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu konferencēs 
2020./2021. mācību gadā Izcilī-
bas svētkos sumināti Liepājas 
skolu audzēkņi un viņu peda-
gogi. 

Šogad, ņemot vērā Covid 19 
ierobežojumus, svinīgais pasā-
kums norisinājās tiešraidē no 
koncertzāles “Lielais dzintars”. 
Tajā Liepājas domes priekšsē-
dētājs Jānis Vilnītis un Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Kristīne 
Niedre-Lathere sveica skolēnus 
ar uzrunu, notika pieslēgšanās 
izglītības iestādēm, kur katras 
skolas vadības pārstāvis su-
mināja skolēnus, tāpat varēja 
vērot katras skolas sagatavo-
to video sveicienu un grupas 
“Franco Franco” muzikālus vel-
tījumus. 

Šogad tika apbalvoti 43 sko-
lēni (salīdzinājumam – iepriekšē-
jā mācību gadā 24 skolēni), kuru 
sekmes 1. un 2. semestrī bijušas 
tikai teicamas un izcilas. Patei-
cības rakstus saņēma 4 skolēni, 
kuri piedalījās Latvijas skolēnu 
45. zinātniskās pētniecības dar-
bu konferencē, un 1 skolēns, 
kurš piedalījās starptautiskajā 
jauno zinātnieku konkursā “Step 
Into Future”, iegūstot godalgotas 
vietas. 15 skolēni saņēma Patei-
cības rakstus par piedalīšanos 
Valsts izglītības satura centra 

organizētajās olimpiādēs un 22 
skolēni par sasniegumiem valsts 
finālsacensībās.

Ministru prezidenta Pateicī-
bas raksti tika piešķirti 24 skolē-
niem (salīdzinājumam – iepriek-
šējā mācību gadā 11 skolēniem), 

kuri vidējās izglītības posmu pa-
beidza ar teicamiem un izciliem 
mācību sasniegumiem. 

Par skolēnu sagatavošanu 
Valsts izglītības satura centra 
organizētajām mācību priekšme-
tu olimpiādēm pateicība pienā-

cās13 skolotājiem, par skolēnu 
sagatavošanu Latvijas 45. skolē-
nu zinātniskajai konferencei – 4 
skolotājiem, par ieguldīto darbu 
skolēnu sagatavošanā valsts 
sporta finālsacensībām – 3 sko-
lotājiem.

Par gūto atzinību starptau-
tiskās un valsts līmeņa mācību 
priekšmetu olimpiādēs, kā arī 
zinātniski pētniecisko darbu lasī-
jumos skolēniem tika piešķirtas 
naudas balvas − par 3. vietu sko-
lēni saņēma 150 eiro, par 2. vie-
tu − 200 eiro, par 1. vietu − 250 
eiro. Kopumā pateicība izteikta 
75 skolēniem un 20 skolotājiem. 
Visvairāk skolēnu un pedagogu 
šajā mācību gadā tika sveikti Lie-
daga vidusskolā, Liepājas Valsts 
1. ģimnāzijā, 7. vidusskolā, Drau-
dzīgā aicinājuma 5. vidusskolā, 
Raiņa 6. vidusskolā un O. Kalpa-
ka 15. vidusskolā. 

Izglītības pārvaldes vadītāja 
Kristīne Niedre-Lathere uzsvēra: 
“Izcilības svētki ir mūsu skolēnu 
izturības, neatlaidības un panā-
kumu svētki. Tie ir svētki arī sko-
lēnu vecākiem un pedagogiem, 
kuri skolēnus atbalstījuši ik dienu 
visa mācību gada garumā, kurš 
bija neierasts mums visiem. No-
vēlu, lai nekad neaptrūkst prieka 
mācīties. Jo tas, ko cilvēks ie-
mācās, viņam pieder uz mūžu, 
to neviens nekad nevar atņemt. 
Novēlu aizrautību un neatlaidī-
bu, ticēt saviem sapņiem, līdz tie 
kļūst par realitāti! Tāpat aicinu arī 
turpmāk strādāt un nepadoties, 
lai šie panākumi būtu stabili un 
ilglaicīgi. Alberts Einšteins ir tei-
cis: “Centieties nekļūt par cilvēku 
– panākumu, centieties kļūt par 
cilvēku – vērtību!” Lai jums visiem 
tas izdodas!” z

Liepājas Universitātes hu-
manitārās jomas pētnieki un 
studenti savos pētniecības 
darbos nodarbojas ar folkloras 
materiālu vākšanu un apkopo-
šanu. Šobrīd arhīvā glabājas ap 
trīs simtiem studentu iesniegtu 
folkloras prakšu materiālu, kas 
vākti laika posmā no 1989. līdz 
2020. gadam. Tagad tie tiek digi-
talizēti un publicēti Latviešu folk-
loras krātuves digitālajā arhīvā 
garamantas.lv. Studentu savāk-
tie folkloras materiāli ir sakārto-
ti kolekcijās, kurās reģistrētas 
24 753 vienības, kas jau ir ievie-
totas digitālajā arhīvā. Folkloras 
materiāliem tiek pievienota arī in-
formācija par teicējiem un tekstu 
pieraksta vietām.

Liepājas Universitātes folklo-
ras pētnieki šobrīd aicina talkā 
ikvienu atšifrēt un pārrakstīt stu-
dentu vāktos folkloras materiālus. 
Pētniece Ieva Ančevska uzsver: 
“Šajos materiālos interesantas un 
noderīgas lietas atradīs gan tie, 
kas interesējas par folkloru un tra-
dīcijām, gan studenti, skolēni, no-
vadpētnieki, arī kultūras un tūris-

ma nozares ļaudis. Materiāli ietver 
nostāstus un teikas par konkrē-
tām vietām, atmiņu stāstus, tau-
tasdziesmas un ziņģes, ir izlasāmi 
tradīciju apraksti, derīgi padomi, 
kā arī sniegts plašs ēdienu recep-
šu un rokdarbu rakstu klāsts.” 

Lai folkloras materiāli būtu 
vieglāk pieejami un plašāk izman-
tojami, tiek organizēta akcija “At-
šifrēšanas talka”, kurā folkloristi 
aicina ikvienu interesentu izzināt 
dzimtajā pusē savāktos folkloras 
un tradīciju materiālus, palīdzot 
atšifrēt un pārrakstīt digitalizētos 
studentu pierakstus. Iespējams, 
starp šiem materiāliem atrodams 
arī pašu ģimenes, radu vai drau-
gu lokā pierakstītais. Īpaši aici-
nām talkā kurzemniekus, jo liela 
daļa materiālu vākti Kurzemē, 
taču ir krietni daudz materiālu arī 
no citiem novadiem. 

Šifrēt failus var ikviens lie-
totājs, kas ir reģistrējies lietotnē  
garamantas.lv. 

Informācija par šifrēšanai pie-
ejamajām kolekcijām atrodama 
vietnē  http://garamantas.lv/liepu-
talka. z

Maija izskaņā Liepājā sim-
boliski tika atvērta pirmssko-
las izglītības iestāde “Prāt-
nieks”. Bērnudārza izveide un 
ēkas atjaunošana Koku ielā 10 
ir viens no lielākajiem un apjo-
mīgākajiem investīciju projek-
tiem pēdējo sešu gadu laikā, 
ko īstenojusi pašvaldība, lai 
risinātu problēmu ar vietu trū-
kumu pirmsskolas izglītības 
iestādēs.

Bērnudārzs no 1. jūnija pa-
kāpeniski 11 grupās uzņem 
214 bērnus no 1,5 līdz 7 gadu 
vecumam. Ar bērniem strādās 
pedagogi un pedagogu palīgi, 
mūzikas skolotāji, sporta sko-
lotājs, logopēds. Šī būs pirmā 
pirmsskolas izglītības iestāde, 
kurā ikdienā strādās arī sociālais 
pedagogs, nodrošinot nepiecie-
šamo atbalstu iekļaujošās izglītī-
bas īstenošanā. Kopumā bērnu-
dārzā būs 49 darbinieki.

Pirmsskolas iestādes vadī-
tāja Ilze Koņušaka uzsver: “Ie-
cere izveidot jaunu pirmssko-

las izglītības iestādi aizsākās 
2019. gadā, kad tika pieņemts 
pašvaldības lēmums par ēkas 
iegādi un tās pielāgošanu bērnu-
dārza vajadzībām. 

Šodien esam gandarīti par 
paveikto darbu un esam gatavi 
uzņemt audzēkņus. Iestādes 
darbības mērķis un nosaukums 
raksturo attieksmi pret bērnu kā 
līdzvērtīgu un patstāvīgu perso-
nību, kurā jau no dzimšanas ir 
ielikts milzīgs potenciāls. Izstrā-
dātā koncepcija un vide sekmēs 
bērna personības attīstību un 
pilnveidošanos, mazie liepājnie-
ki varēs radoši darboties izzinot, 
jautājot, stāstot, kļūdoties, prā-
tojot, gudrojot un eksperimen-
tējot. 

Mūsu mērķis ir ielikt pama-
tus kvalitatīvai un inovatīvai iz-
glītībai, bērniem darbojoties un 
aktīvi iesaistoties ikdienas nori-
sēs.”

Bērna un pieaugušā sadar-
bībai ir būtiska nozīme, tāpēc ir 
domāts par  telpu racionālu iz-

mantošanu gan grupu nodarbī-
bām, gan individuālam darbam. 
Telpās paredzēta vieta gan atpū-
tai, gan savstarpējai komunikāci-
jai. Telpu aprīkojums ir praktisks 
un ērti pārvietojams, lai atbal-
stītu bērnu iniciatīvu un iesaisti 
mācību vides veidošanā. Mūsu 
audzēkņi radoši izpaudīsies mū-
zikas studijā, savukārt ēdamzālē 
ne tikai ieturēs maltītes, bet ap-
gūs arī mājturības prasmes. No-
darbību telpas ir mājīgas un pa-
redzētas sarunām, pētījumiem 
un atklājumiem, bet kustību prie-
kam piemērota ir plašā sporta un 
pasākumu zāle. 

Iestādes teritorija ir lab-
iekārtota ar attīstošām rotaļu 
iekārtām un nojumēm rotaļno-
darbību organizēšanai, dabas 
izzināšanai āra vidē. Iestādes 
telpu iekārtojums ir veidots atbil-
stoši programmas “Skola 2030” 
vadlīnijām, kas nosaka, ka videi 
jāveicina bērnu patstāvīgā darbī-
ba, tai jābūt drošai, attīstošai un 
daudzfunkcionālai. z
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Notiek lokālplānojuma 
zemesgabalam Raiņa ielā 5 
publiskā apspriešana

Sākušies būnas izbūves darbi pie 
Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Apzīmējumi

Lokālplānojuma teritorijas robeža

Lai novērstu turpmāko 
krasta eroziju un apdraudēju-
mu Liepājas pilsētas notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtām, sāku-
šies jūras krasta aizsargbūves 
būvdarbi. Līdz 2023. gada bei-
gām paredzēts izbūvēt kopu-
mā 225 metru garu būnu jeb 
molu, no kura daļa (177 metri) 
stiepsies jūrā.

Projekta “Būnas izbūve Bal-
tijas jūrā” mērķis ir novērst jūras 
krasta erozijas izraisīto apdrau-
dējumu publiskās infrastruktūras 
objektam – Liepājas pilsētas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 
saglabājot to pastāvēšanu un 
saimnieciskās darbības konku-
rētspēju, novēršot iespējamo vi-
des un jūras piesārņojumu un no-
drošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu 
dzīves vidi.

Ir sākušies būvdarbu saga-
tavošanas darbi – sākotnēji tiks 
veikta darba zonas apsekošana, 
ģeodēziskie darbi, izbūvēts pa-
gaidu piebraucamais ceļš, ierī-
kots būvlaukums, nobrauktuve 
no krasta un pagaidu piestātne 
jūras akvatorijā.

Projekta laikā tiks izbūvēta 
krasta aizsargbūve – 225 metrus 
gara būna jeb mols, tai skaitā 177 
metri jūrā. Būna tiks izbūvēta per-
pendikulāri krastam, krasta daļu 
savienojot ar krasta nogāzi, sa-
vukārt tās platums un augstums 
būs mainīgs atkarībā no dziļuma. 
Būna tiks veidota no ģeotekstila 

caurulēm ar diametru 2 un 3 met-
ri, kuras tiks piepildītas ar smiltīm. 
Ar smiltīm pildītās caurules tiks 
pārklātas ar akmens krāvumu, 
kas tās pasargās no bojājumiem. 

Papildus Liepājas pašvaldī-
ba īstenos Baltijas jūras krasta 
stiprinājuma izbūvi no būnas līdz 
SIA “Liepājas ūdens” notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. 225 m ga-

rās būnas kombinācija ar krasta 
nostiprinājumiem aizturēs smiltis 
no aizplūšanas jūrā. Saskaņā ar 
modelēšanas datiem tiek progno-
zēts, ka 60 gadu laikā krasta lī-
nijas pieaugums pie notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām būs apmē-
ram pieci metri.

Pēc iepirkumu procedūras 
par būvdarbu veikšanu šā gada 

24. martā tika noslēgts līgums 
starp Liepājas pilsētas pašvaldī-
bu un AS “LNK Industries”. 

Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas ir 5,6 milj. eiro, no 
kurām Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda fi nansējums ir 4,7 
milj. eiro, Liepājas pilsētas līdz-
fi nansējums – 693 tūkstoši eiro 
un valsts līdzfi nansējums – 206 

tūkstoši eiro.
Projekts tiek īstenots ar Eiro-

pas Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
5.1.1. specifi skā atbalsta mērķa 
“Novērst plūdu un krasta erozi-
jas risku apdraudējumu pilsētu 
teritorijās” otrās projektu atlases 
kārtā. z

Domes deputāti publiska-
jai apspriešanai un institūciju 
atzinuma saņemšanai ir node-
vuši lokālplānojuma redakciju 
zemesgabalam Raiņa ielā 5, 
ko izstrādājusi SIA “Metrum”. 
Publiskā apspriešana turpinā-
sies līdz 27. jūnijam.

Iedzīvotāji aicināti sekot lī-
dzi aktuālajai informācijai plaš-
saziņas līdzekļos, pašvaldī-
bas mājaslapā www.liepaja.lv, 
sadaļā “Publiskās apsprieša-
nas”, un valsts vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv.

Lokālplānojums, kas groza 
Liepājas pilsētas teritorijas plā-
nojumu zemesgabalam Raiņa 
ielā 5, Liepājā (1. redakcija), ir 
izstrādāts, ņemot vērā pilsētas 

ilgtermiņa attīstības redzējumu, 
prioritātes un telpiskās attīstības 
virzienus – ilgtspējīgi apsaimnie-
kota pilsēta un kvalitatīva dzīves 
vide. 

Lokālplānojuma redakcijā ir 
piedāvāti risinājumi pašvaldības 
nekustamā īpašuma Raiņa ielā 
5, kuru šobrīd izmanto kā izglītī-
bas iestādi, funkcionālā zonēju-
ma maiņai. 

 Lokālplānojums ir izstrādāts 
ar mērķi radīt priekšnoteikumus 
daudzveidīgākai pašvaldības 
nekustamā īpašuma izmanto-
šanai un uzņēmējdarbības at-
tīstībai. Zonējuma grozījumu 
mērķis ir atļaut ne tikai konkrētu 
pašvaldības funkciju īstenoša-
nu, bet arī nodrošināt plašākas 
izmantošanas iespējas, kas ie-

tver dzīvojamās un publiskās 
apbūves izveidi, ievērojot no-
teiktas prasības, arī ar vieglās 
rūpniecības uzņēmumiem sais-
tītu apbūvi. 

Atļautā izmantošana un at-
tiecīgie apbūves parametri ir no-
teikti, izvērtējot gan esošo, gan 
plānoto teritorijas izmantošanu, 
nodrošinot nekustamo īpašumu 
racionālu izmantošanu.

Publiskā apspriešana nodro-
šina iespēju sabiedrībai un insti-
tūcijām izvērtēt konkrētās terito-
rijas plānojuma grozījumus un 
izteikt viedokli par iecerētajām 
izmaiņām funkcionālajā zonēju-
mā un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos.

Lokālplānojumu izstrādi fi -
nansē pašvaldība. z

Autors: SIA “Metrum”.
Lokālplānojuma izstrādes teritorija Raiņa ielā 5.

UZZIŅAI
l  Zemesgabala Raiņa ielā 5 lokālplānojuma apspriešanas termiņš no-
teikts no 31. maija līdz 27. jūnijam.
l  Sanāksme norises laiks: 16. jūnijā plkst. 17.00 attālināti, izmantojot 
tiešsaistes platformu. 
l  Lai piedalītos sanāksmē, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties 
https://ieej.lv/Raina5LP.
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Ekspluatācijā pieņem pirmos 
ielu infrastruktūras objektus

Ir nodoti ekspluatācijā vai-
rāki ielu izbūves vai atjauno-
šanas darbi, taču turpinās citi 
uzsāktie infrastruktūras būv-
darbi – gan par pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, gan ar ES 
struktūrfondu līdzfinansējumu. 
Vienlaikus Komunālā pārvalde 
veic priekšdarbus, lai šogad 
varētu uzsākt un īstenot papil-
du projektus.

Februāra beigās ekspluatāci-
jā ir nodota A. Klints ielas posma 
pārbūve posmā no K. Valdemāra 
ielas līdz Alejas ielai – agrākā 
grants seguma vietā tagad šeit ir 
asfalta segums. 

Tāpat asfalta segums ir iz-
būvēts Kviešu ielas posmā no 
Elizabetes līdz Ventspils ielai un 
J. Asara ielā no Mežu ielas līdz 
Riņķu ielai.

Veicot Tosmares ielas pārbūvi 
no F. Grīniņa ielas līdz Metalurgu 
ielai, sakārtots šā posma bruģa 
segums.

Būvvaldes komisija ir pieņē-
musi ekspluatācijā arī 14. no-
vembra bulvāra pārbūvi posmā 
starp Grīzupes un Pulvera ielu, 
gar dzīvnieku patversmi “Lauvas 
sirds” – šeit izbūvēta ietve, velo-
ceļš un apgaismojums.

No lielākajiem ielu uzturēša-
nas darbiem noteikti var minēt arī 
Atmodas bulvāra asfalta seguma 
atjaunošanu posmā no Pulkveža 
Brieža ielas līdz Krasta ielai.

Būvdarbi vairākos šajos ob-
jektos sākās pagājušajā gadā 
un tika atsākti uzreiz pēc atbil-
stošu laika apstākļu iestāšanās, 

tas ir, pēc tehnoloģiskā pārtrau-
kuma, kas bija noteikts ziemas 
mēnešos. Tas izskaidro mazliet 
neparasto faktu, ka šīs būvdar-
bu sezonas sākumā vairāki ielu 
objekti ir nodoti ekspluatācijā. 
Parasti būvdarbu ražas “ievākša-
nas” laiks ir rudens.

Šobrīd turpinās agrā pavasarī 
iesāktā Baseina ielas pārbūve no 
Tirgus līdz Raiņa ielai. Baseina 
ielas daļā līdz jūnija beigām pa-
redzēts pilnībā pārbūvēt asfaltbe-
tona seguma brauktuvi, izbūvēt 
gājēju ietvi, jaunu lietus kanalizā-
cijas kolektoru un apgaismojumu, 
kā arī veikt labiekārtošanas dar-
bus, iestādot 15 kokus.

Pašlaik būvdarbi plaši izvērsti 
arī Uliha ielā – posmā no Jūrma-

las līdz Pērkones ielai, kur notiek 
brauktuves seguma virskārtas 
atjaunošana un bojāto brauktu-
ves apmaļu un atsevišķu ietvju 
posmu remonts. Šajā vasarā šīs 
ielas segumu ir paredzēts atjau-
not līdz krustojumam ar Klaipē-
das ielu.

Tiek pārbūvēts arī Rožu ielas 
posms no Uliha līdz Liepu ielai 
– saskaņā SIA “Evolution Roud” 
izstrādāto projekta dokumentāci-
ju būvdarbu veicējs SIA “A-Land” 
atjauno ietves un brauktuves 
segumu, tai skaitā izbūvē gājēju 
pārejas Rožu un Dzintara ielas 
krustojumā.

 L. Paegles ielas posmā no 
Uliha līdz Liepu ielai būvdarbu 
veicējs SIA “A-Land” izbūvē lietus 

ūdens kanalizāciju, jaunu ietvi un 
pārbūvē ielas segumu.

Turpinās Salmu ielas ietves 
pārbūve Raiņa 6. vidusskolas 
pusē no Pļavu līdz Ganību ielai. 
Darbu veicējs SIA “CTB” to plāno 
pabeigt jūnija beigās.

PĀRBŪVĒS GRANTS  
IELU POSMUS

Tuvākajā laikā būvdarbi sāk-
sies vēl četros objektos, par ku-
riem ir noslēgušies iepirkumi, 
parakstīti līgumi un ielu posmi jau 
nodoti būvniekiem – SIA “CTB” 
un SIA “A-Land”.

Pārbūves objektos Riņķu ie-
las posmā no Skuju līdz Stārķu 
ielai un Skuju ielas posmā no 
Mežu līdz Ventspils ielai ir pare-
dzēta gan asfaltēšana un bruģē-
tu ietvju izbūve, gan lietus ūdens 
kanalizācijas un ūdensvada pos-
mu pārbūve.

Savukārt Miera ielā no Zirņu 
līdz Dzērves ielai būvnieki izvei-
dos ietvi, asfaltētu brauktuvi un 
ierīkos lietus ūdens kanalizāciju.

Kalēju ielas posmā no Uli-
ha līdz Dzintara ielai paredzēta 
brauktuves asfaltēšana un ietves 
izbūve. 

PĀRMAIŅAS SĀKSIES 
KĀRĻA ZĀLES LAUKUMĀ 

Pilsētā šobrīd turpinās vairāki 
lielie ielu infrastruktūras attīstī-
bas projekti ar Eiropas Savienī-
bas līdzfinansējumu: Roņu ielas 
pārbūve un izeja uz pludmali, 
Ezermalas ielas posma pārbūve 
un gājēju tilta pār Tirdzniecības 

kanālu pārbūve, kā arī četru izeju 
uz pludmali infrastruktūras (inže-
nierkomunikāciju) izbūve. 

Rudenī ir plānots pabeigt 
Roņu ielas un izejas uz pludmali 
būvprojektu. 

Pavisam drīz, jūnijā, sāksies 
Kārļa Zāles laukuma un Jūras 
ielas pārbūve. Ir noslēdzies iepir-
kums, un pašvaldība ir parakstī-
jusi līgumu ar SIA “CTB” par lau-
kuma pārbūvi, kas no Jaunā tilta 
līdz Graudu ielai ilgs turpmākos 
divus gadus.

PAPILDU PLĀNI PĒC  
BUDŽETA GROZĪJUMIEM

Deputāti marta domes sēdē 
apstiprināja 2021. gada budžeta 
grozījumus par 18,4 milj. eiro (ko-
pējais pašvaldības gada budžets 
ir 118,12 milj. eiro) un piešķīra lī-
dzekļus arī satiksmes infrastruktū-
ras un drošības, kā arī pilsētvides 
uzturēšanas un uzlabošanas pro-
jektiem: 366 060 eiro – grants ielu 
asfaltēšanas programmas īsteno-
šanai, 254 100 eiro – iekškvartālu 
asfaltēšanai, 89 828 eiro – ielu ap-
gaismojuma izbūvei, 90 000 eiro 
– dažādu satiksmes organizācijas 
elementu uzstādīšanai.

Līdz ar to Komunālā pārvalde 
ir papildinājusi šā gada ielu būv-
objektu sarakstu un veic sagata-
vošanas darbus šā plāna īsteno-
šanai. Iepirkumi jau ir vai tuvākajā 
laikā tiks izsludināti papildu ietvju 
posmu izbūvei/pārbūvei, grants 
ielu posmu pārbūvei uz asfalta 
segumu un iekšpagalmu posmu 
atjaunošanai – kopumā vēl 15 
objektos. z

Šā gada ceļu un ielu būvdarbu sezona rit pilnā sparā

IETVJU IZBŪVE
1. Atmodas bulvāra ietves izbūve posmā no Katedrāles ielas 
    līdz pagriezienam uz Ziemeļu molu.
2. Gājēju ietves pārbūve Imantas ielā no Neatkarības rotas ielas 
    līdz Turaidas ielai.
3. Gājēju ietves posma pārbūve Vaiņodes ielā no Ganību līdz Rojas ielai.
4. Ietves izbūve Dzērves ielā, posmā no Lauku līdz Salmu ielai.

GRANTS IELU PĀRBŪVE
1. Vidusceļa iela posmā no Pļavu līdz Ganību ielai.
2. Pļavu iela no Riepu līdz Miera ielai.
3. Miera iela no Rāvas līdz Pļavu ielai. 
4. Bārtas iela no Strautu līdz Vidusceļa ielai.

IEKŠPAGALMU POSMU SEGUMA ATJAUNOŠANA
1. Gaujas prospekts – Daugavas iela 15.
2. Klaipēdas iela 104 (no Klaipēdas 92 līdz tirdziņam).
3. Celmu iela 2.
4. Posms starp Siļķu ielu 16 un 18.
5. Daugavas ielas posms no Vaiņodes līdz M. Ķempes ielai.
6. Dzintara iela 88.
7. Slimnīcas ielas posms starp Slimnīcas ielu 19/21 un Slimnīcas 13.

UZZIŅAI

>>> 1. lpp.
Pieteikumā rakstīts: “Diemžēl 

dažādi pilsētas attīstības projekti, 
stratēģijas, fondi un plāni nav spē-
juši aizpildīt šo plaisu starp infra-
struktūras veidošanu un sabied-
rības iesaisti. (Ne)miers ir stāsts 
par pašiem liepājniekiem un viņu 
vēlmi sadarboties, līdzdarboties 
un darboties.”

(Ne)miera koncepcijā izveido-
ta piecu līniju programma, lai runā-
tu par svarīgām problēmām, kas ir 
aktuālas gan Liepājai, gan Eiropai 
kopumā. Kopējā programmas vī-
zija ir ikvienam sniegt orientierus 
mūžīgi mainīgajā miera un nemie-
ra pasaulē. Katra no piecām prog-
rammas līnijām – “Eiropas sapnis”, 
“Pilsēta – paradokss”, “Jaunatklāj 
vietējo!”, “Apzinātā mērenība” un 

“Radošā tālnojauta” – atklāj stāstu, 
kas cieši saistīts ar Liepāju un tās 
sasaisti ar Eiropu. Projekti izstrā-
dāti kopā ar liepājniekiem un no-
vados dzīvojošajiem radošo noza-
ru pārstāvjiem, dažādām kultūras 
iestādēm, neatkarīgiem mākslinie-
kiem, nevalstiskajām organizāci-
jām (NVO), partneriem dažādās 
Eiropas un pasaules valstīs.

Ar plašo un daudzveidīgo kul-
tūras programmu Liepāja vēlas 
izveidot jutīgu orientēšanās plānu, 
kas palīdzētu labāk izprast gan ci-
tam citu, gan pasauli, kurā dzīvo-
jam, veicinot sabiedrības aktivitāti 
un izaugsmi veselīgai miera un 
nemiera devai.

“Vēlamies izjust sevi ne tikai 
kā Liepāju un Latviju, bet arī kā 
līdzvērtīgu un pilnvērtīgu Eiropas 

un pasaules daļu. Apzināties, no 
kurienes nākam, izprast laikme-
tu, kādā dzīvojam, un paredzēt 
pārmaiņas, kļūstot par prasmī-
giem ceļa rādītājiem un svarīgu 
tīklošanās punktu Eiropā. Mūsu 
mākslinieciskā programma uzdos 
jautājumus un rosinās sarunas, 
veidojot ciešāku saskarsmi gan ar 
tepat blakus esošo kaimiņu, gan 
citādo vai vēl neiepazīto pasaules 
cilvēku. Programma veidota tā, lai 
būtu aizraujoša un saistoša ikvie-
nam,” stāsta Liepājas pieteikuma 
titulam “Eiropas kultūras galvas-
pilsēta 2027” mākslinieciskā vadī-
tāja Baiba Bartkeviča.

Paredzēts veidot visdažādā-
ko žanru starpnozaru projektus, 
spilgtus starptautiskus festivālus, 
kā arī pasākumus, tajos plaši ie-

Apstiprināts un iesniegts Kultūras ministrijā Liepājas pilsētas 
pieteikums konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” 

saistot pilsētniekus un novadu 
iedzīvotājus. Skanēs opera jūras 
malā, dārdēs roks pilsētas kultū-
ras vietās, Liepājā un novados 
notiks Citādi jūras svētki, tiks 
veidotas paaudžu pieredzes un 
radošo personu apmaiņas prog-
rammas, rīkoti plaši diskusiju cikli 
par sabiedrībā aktuālām problē-
mām, aktualizētas ar vidi saistītas 
tēmas utt. 

Konkursa “Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2027” 1. kārtas pie-
teikumu iesniegšanas termiņš bija 
šā gada 4. jūnijs. Priekšatlases re-
zultātu izziņošana plānota šī gada 
vasarā, kad tiks paziņotas 2. kār-
tai izvirzītās pilsētas. “Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas 2027” apstip-
rināšana paredzēta 2022. gadā.

Liepājas galvenie mērķi, kas 
izvirzīti “Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas 2027” programmā, ir 
sekmēt Liepājas pilsētas ekono-
misko izaugsmi, kā arī atpazīsta-
mību vietējās un starptautiskās 
mērķauditorijās; veicināt Liepā-
jas iedzīvotāju izglītošanu un 
līdzdalību sabiedriski nozīmīgos 
procesos, kā arī komunikāciju 
starp dažādu nozaru profesio-
nāļiem, veidojot daudzveidīgus 
jaunrades procesus un iesaistot 
dažādās kultūras aktivitātēs; no-
drošināt augstvērtīgus kultūras, 
mākslas un starpnozaru pasāku-
mus; attīstīt kultūras un atpūtas 
infrastruktūru, kā arī veicināt ob-
jektu, kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšanu un attīstīšanu. z

Vairāk: https://www.liepaja.lv/kulturas-galvaspilseta/
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Topošais Dienvidkurzemes novads ir bagāts ar kultūrvēstu-
risko mantojumu, teiksmām, muižām, parkiem un dabas takām. 
Izvēlies savu maršrutu brīvdienām, nedēļas nogalei vai atvaļi-
nājumam un sakrāj iedvesmojošus mirkļus un atmiņas!

Plāno maršrutu vienai dienai, nedēļas nogalei 
vai atvaļinājumam, dodies ar telti vai izvēlies sev 

piemērotāko naktsmītni. Uzzini, ko vēl redzēt, darīt 
un just www.liepaja.travel vai ienāc Liepājas reģiona

Tūrisma informācijas birojā Rožu laukumā 5/6, 
un mēs palīdzēsim ieplānot atpūtu 
Liepājā un tās apkārtnes novados. 

Ieplāno burvīgas 
brīvdienas 
Dienvidkurzemē!

Ceļojums sākas Bernātu dabas parkā ar pastaigu takām, atpūtas 
un piknika vietām. 

Vai zināji, ka Otaņķu pagastā ir vienas no lielākajām vējdzirnavām 
Latvijā? Satiec savvaļas zālēdājus Papes dabas parkā, baudi Rucavā 
dendroloģisko dārzu ar eksotiskiem kokiem, izmanto atpūtas vietu ar 
skatu platformu, no kuras var vērot pat kaimiņus lietuviešus.

Baudi nesteidzīgu maltīti kafejnīcu terasēs vai pagatavo to pats 
tam īpaši paredzētajās vietās.

Šeit vari vērties uz 
horizontu no jūras stāv-
krasta, sajust 37 metrus 
augstās bākas varenumu, 
kas savulaik signalizējusi 
par kuģošanai visbīsta-
māko vietu visā Baltijas 
jūras piekrastē. Vari rast 
mieru “Dvēseles veldzes 
dārzā”, iepazīt savvaļas 
augus, nogaršot īstu 
lauku maizi, kūpinātas 
zivis. Vari pusdienot jūras 
krastā, uzdāvināt sev 
jūras rotas, līgani slīdēt 
pa ūdens virsmu uz SUP 
dēļa, burāt un zvejot. 
Protams, neaizmirsti 
par spēku atjaunošanu, 
ieturot sātīgu maltīti 
Ziemupē vai Pāvilostā.

Izbaudi pastaigu pa laipu Dunikas purvā saullēktā. Klusumā apjaut 
Otrā pasaules karā kritušo karavīru lielākās apbedījumu vietas Baltijā 
memoriāla majestātisko vēstures smagumu. Ļaujies Induļa un Ārijas 
mīlas teikai, izzini Kuršu pilskalna rašanos un veldzējies no Lielbātas 
avota. Noteikti iesakām apstāties pie Gramzdas luterāņu baznīcas, kas 
ir īsts paraugs cilvēku mīlestības spēkam – tā atjaunota pēc vairākkār-
tējas nograušanas un dedzināšanas. Neaizmirsti par maltīti un atspir-
dzinošiem dzērieniem kādā no atpūtas vietām.

Nosaukumā teju viss jau ietverts – īstenu vikingu vēstures noslēpumi ir atklāti. Dodies pa Ālandes pa-
staigu taku un uzzini tos arī pats. Sāc ceļu no Grobiņas pilsdrupām un noslēdz to, smeļoties spēku pie latvju 
dzīvesziņas staba. Braucot uz zoodārza fi liāli “Cīruļi”, piestāj pie Durbes ezera. Šeit no skatu torņa paveras 
izcila panorāma uz ezera plašumiem un tajos mītošo putnu sugu daudzveidību. 

Muižu taka
Tāši–Apriķi–

Aizpute–Kazdanga

Vikingu taka
Grobiņa–Durbe–Kalvene

Dzintaru taka
Saraiķi–Ziemupe–Vērgale–Pāvilosta

Tradīciju taka
Bernāti–Nīca–Rucava–Pape

Noslēpumu taka – 
Leišmalīte

Bārta–Priekule–
Vaiņode–Embūte

Baroka stila muižas un barona pils, parki un senpilsētas. Pastaigas vedīs vairāku kilometru garumā. 
Bauda gardēžiem un lauku labumi, vīna darītava – viss vienuviet arī šajā takā.
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Siltais un saulainais laiks 
izklaižu un atpūtas brīvā dabā 
cienītājus vilina pie jūras. Līdz 
ar to atkal aktuāli ir atgādināju-
mi, brīdinājumi un padomi par 
drošību uz ūdens.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, 
arī šogad par drošību Liepājas 
pludmalē rūpējas pludmales glāb-
šanas dienests – tajā strādā 10 
glābēji. Dežūras abās Zilā karo-
ga peldvietās (Centra pludmales 
zonā un Dienvidrietumu pludma-
les zonā) notiek ik dienu no pulk-
sten 10 līdz 22 un turpināsies līdz 
15. septembrim.

Maiņā strādā četri glābēji, trīs 
glābēji atrodas Centra pludmales 
peldvietā, viens DR peldvietas 
postenī – mazajā novērošanas 
tornī Liedaga ielas galā pie jūras.

Peldvietu novērošanu glābēji 
veic, izmantojot videokameras, 
regulāri ejot apgaitās pa krastu ar 
kājām vai braucot ar kvadriciklu, 
automašīnu, ūdenī pārvietojoties 
ar ūdensmotociklu vai laivu.

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

Abas peldvietu zonas jūrā ie-
robežo 40 sarkanas krāsas bojas, 
kuras ir izvietotas starp otro un tre-
šo sēkli. 

Drošības nolūkā, atbilstoši pie-
ņemtajiem Eiropas standartiem, 
Centra glābšanas stacijā un DR 
peldvietas glābšanas stacijā, kā 
arī liedagā katru dienu ir pacelti 
glābēju brīdinājuma karodziņi.

Lai atpūtnieki spētu labāk sa-
prast, kur atrodas drošas peldēša-
nas zonas jeb vietas, ko pieskata 
pludmales glābšanas dienests, 
pašā jūras krastā ik dienu tiek no-

w
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NELAIMES GADĪJUMĀ ZVANĪT:    112

GLĀBŠANAS DIENESTA 
KARODZIŅU SIGNĀLU 

SKAIDROJUMS

Pludmalē atceramies – drošība vispirms!
Nekad neļaujiet bērniem un arī pusaudžiem jūrā doties vieniem!

vietoti piloni ar karodziņu, glābša-
nas riņķi un uzrakstu “Peldēt starp 
karogiem”. Piloni jūras krastā ne-
tiek izlikti, ja peldvietās ir pacelts 
sarkanais karogs, kas nozīmē 
“Peldēties aizliegts!”. Šie piloni la-
bos laika apstākļos ir izvietoti abās 
Zilā karoga peldvietās to sākuma 
un beigu posmā. Tas nozīmē, ka 
tieši šajās zonās strādā glābēji.

Noderīga informācija par dro-
šības noteikumiem uz ūdens ir ap-
kopota uz planšetēm, kas piestipri-
nātas pie pārģērbšanās kabīnēm. 
Tāpat pie pārģērbšanās kabīnēm 
atrodas uzraksti, kas brīdina par 
to, ka no jūras var tikt izskalots vil-
tus dzintars – viegli uzliesmojoša 
viela fosfors, kas var izraisīt apde-
gumus.

Pārģērbšanās kabīnes ir nu-
murētas, lai vajadzības gadījumā 
vieglāk noskaidrot, kurā pludma-
les vietā nepieciešama glābēju 
palīdzība.

Apmeklētājus par Liepājas 
pludmales zonējumu, par to, kur 
atrodas aktīvās un klusās atpūtas 
zonas, kur drīkst un kur nav atļauts 
pastaigāties vai ievest suni, infor-
mē divi lieli informācijas stendi pie 
katras glābšanas stacijas, kā arī 
norādes zīmes ar piktogrammām 
pie gājēju laipām jeb izejām uz 
pludmali.

Katram pludmales apmeklētā-
jam noderīga informācija (par laika 
apstākļiem, ūdens temperatūru, 
saziņu ar glābējiem u.c.) ir redza-
ma abās peldvietās uz glābšanas 
staciju torņu elektroniskajiem tablo.

Ik vasaru, apkopojot informā-
ciju par atgadījumiem jūras malā, 
glābēji konstatē vairākus drošības 
riskus.

Viena no problēmām – bērnu 
nepieskatīšana. Atrodoties lieda-
gā, vecāki bieži vien ir aizņemti ar 
jaunumiem mobilajos telefonos un 
bērni netiek pieskatīti, un tad daž-
kārt atvases vienas pašas dodas 
jūrā. Vecākiem jāsaprot, ka nelai-
me var notikt pat seklā ūdenī – jeb-
kuru, arī pieaugušo peldētāju, var 
apgāzt negaidīts vilnis vai zem-
ūdens straumes, nemaz nerunājot 
par bērnu.

Pludmales apmeklētājiem ir jā-
apzinās arī riski, kas rodas, izman-
tojot dažādus piepūšamos peldlī-
dzekļus. Pludmales glābējiem ik 
vasaru vairākas reizes ir jādodas 
palīgā bērniem vai jauniešiem, ku-
rus krasta vējš uz šāda peldlīdzek-
ļa iepūtis tālu jūrā.

Nereti bērni un jaunieši ne-
ievēro jūrā izvietotās sarkanās 
bojas jeb norādes, cik tālu atļauts 
peldēt. Pagājušajā sezonā par 
peldēšanos aiz bojām tika sodītas 
vairākas nepilngadīgas personas, 
kuras pat bīstamos laika apstākļos 
pārkāpa šo drošības robežu. 

Tātad – bērni ir jāpieskata 
nepārtraukti, ja jūs ar savu atva-
si atrodaties pie ūdens. Neļaujiet 
maziem bērniem pat nelielā dzi-
ļumā doties vieniem! Visdrošāk 
mazajam atrasties seklumā starp 
pieaugušo personu un krastu.

Bērnu nomaldīšanās pludmalē 
ir vēl viena problēma. Arī šajā ga-
dījumā atbildība vairākumā gadīju-
mu gulstas uz pieaugušo pleciem.

Aicinām izmantot tikai oficiā-
lās peldvietas – Centrālajā un DR 
pludmalē, ko uzrauga pludmales 
glābšanas dienests. Bet arī šajās 
pludmales vietās atcerieties – dro-
šība vispirms! z

Pludmales glābšanas dienests šajā sezonā, kā ierasts, pildīs tiešos darba pienākumus, taču atgādinām, ka vairākus kilometrus garajā pludmalē 
glābējiem nav iespējams nepārtraukti pārskatīt un pamanīt visas kritiskās situācijas. Publicitātes foto

VECĀKI, SKAIDROJIET BĒRNIEM!
Liepājas pludmalē peldētājus par drošību informē vairākās vietās 
uzvilkti glābēju signālkarodziņi, kas atbilst pieņemtajiem Eiropas 
standartiem pludmalēs.
l   Karodziņš, kuram puse ir sarkanā, puse – dzeltenā krāsā, 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.
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Liepājā notiks izzinoša Jūras svētku 
pastaiga “Pietauvots Liepājā”

Karostas ūdenstornī 
atkal izcili mākslinieki

Uzreiz pēc vasaras saulgrie-
žiem, pašā vasaras karstumā, 
šogad jau devīto reizi Latvijā 
tiks organizēts FIA Eiropas ralli-
ja čempionāta (FIA ERC) posms, 
kura notikumiem varēsim sekot 
līdzi no ceturtdienas līdz sest-
dienai, no 1. līdz 3. jūlijam.

“Rally Liepāja” organizēšanas 
laikā nācies piedzīvot ne vienu 
vien pārmaiņu vēsmu, kas radu-
šās, cenšoties ierobežot Covid-19 
vīrusa izplatību. Tā 2020. gada 
nogalē, izziņojot FIA Eiropas rallija 
čempionāta kalendāru, “Rally Lie-
pāja” bija paredzēts kā sezonas 
piektais posms, bet, pielāgojoties 
epidemioloģiskajai situācijai Eiro-
pā, uz vēlāku laiku nācies pārcelt 
posmu norisi gan Portugālē, gan 
Spānijā, kas sacensības vēju pil-
sētā Liepājā tādējādi “paaugsti-
nājis” līdz sezonas otrā posma 
statusam. Citu izmaiņu rezultātā 
“Rally Liepāja” uzņems Renault 
Clio Trophy – šogad izveidotu 
ieskaiti rallija “jaunpienācējiem”, 
kuri visi startēs ar identiskām Ral-
ly1 klases priekšpiedziņas auto-
mašīnām. Iniciatīvas ieviešanā 
iesaistījies arī FIA ERC rīkotājs 

“Eurosport Events”, ar mērķi pa-
rūpēties, ka dalībnieku rezultātos 
atspoguļosies tikai un vienīgi eki-
pāžas braukšanas prasmes, ne 
tehnikas pārākums.

Covid-19 ēnā vairākkārtīgi ticis 
mainīts arī Latvijas rallija čempio-
nāta kalendārs, bet nu zināms, ka 
arī nacionālā čempionāta starts tiks 
dots tieši “Rally Liepāja” laikā. Pa-
redzams, ka dalībniekiem un viņu 
sporta tehnikai šis būs pamatīgs 
pārbaudījums, jo kopš iepriekšējās 
sezonas noslēguma pagājuši teju 
deviņi mēneši. Turklāt jāņem vērā, 
ka dalībniekiem šis būs tā sauktais 
dubultposms, kad vienas nedēļas 
nogalē norisināsies uzreiz divi pos-
mi – pirmais no tiem piektdien no-
tiekošajos ātrumposmos, bet otrā 
posma sportisko maršrutu veidos 
sestdien izveidotie ātrumposmi.

Pozitīvas pārmaiņas noti-
kušas arī saistībā ar vēsturisko 
auto regularitātes ralliju – “Rally 
Liepāja” nu iekļauts Ziemeļeiro-
pas zonas (NEZ) čempionāta 
2021. gada sezonas kalendārā. 
“Rally Liepāja” tādējādi būs daļa 
no piecu posmu garā čempionāta, 
kura posmi norisināsies arī Dāni-

jā, Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā. 
“Rally Liepāja” iekļaušana NEZ 
čempionātā vēl vairāk nostiprinās 
rallija starptautisko nozīmi.

Tuvojoties sacensību norisei, 
liepājniekiem un pilsētas viesiem 
atgādinām par iespējamām iz-
maiņām satiksmes organizācijā 
gan Liepājā, gan jaunizveidotā 
Dienvidkurzemes novada terito-
rijā. Iedzīvotājus, sastopoties ar 
īstermiņa neērtībām, aicinām būt 
saprotošiem un izprast sacensību 
nozīmi arī no ekonomikas stimu-
lēšanas un tūrisma veicināšanas 
viedokļa, ļaujot Latvijas, bet vis-
vairāk Liepājas vārdam izskanēt 
tālu aiz mūsu valsts robežām.

Uz iedzīvotāju jautājumiem 
par satiksmes ierobežojumiem 
atbildēs rallija rīkotāja pārstāvis 
Kaspars Ērkulis, mobilais tālrunis 
26431347, e-pasts kaspars@ra-
events.lv. “Rally Liepāja” organi-
zators “RA Events” pateicas iedzī-
votājiem un viesiem par sapratni.

Plašāka informācija par “Rally 
Liepāja” atrodama interneta mā-
jaslapā www.lvrally.com, kā arī 
sociālajos tīklos Twitter, Facebook 
un Instagram. z

Jau otro gadu pēc kārtas 
Karostas ūdenstornis atvēlēts 
mākslinieku rezidencei, kur 
jebkurš interesents, ievērojot 
valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus, var apskatīt atzītu 
latviešu mākslinieku izstādes 
un novērot mākslinieku rado-
šo procesu.

Karostas ūdenstorņa māksli-
nieku rezidence ir apmeklētājiem 
atvērta mākslinieku darbnīca ar 
pavadošo izstādi. Skatītāji var 
vērot mākslinieku radošo pro-
cesu un iepazīties ar to daiļradi. 
“Tāds mākslinieku safari, kurā 
var redzēt mākslinieku tā dabī-
gajā vidē,” smejas rezidences 
kurators Egons Peršēvics.

Pagājušajā gadā apmeklētā-
jiem bija iespēja redzēt darbībā 
divus glezniecības grandus Ri-
tumu Ivanovu un Agati Apkalni 
un baudīt viņu izcilos darbus, 
kā arī būt lieciniekiem tam, kā 
tapa Egona Peršēvica skulptū-
ra “Karostas nāriņa”, kuru vēlāk 
bija iespējams skatīt šūpojamies 
Baltijas jūras viļņos.

Arī šogad Karostas festi-
vāla mākslinieciskās daļas ku-
rators Egons Peršēvics ir ai-
cinājis ūdenstorņa rezidencē 
piedalīties ievērojamus Latvijas 
māksliniekus. Viens no tiem ir 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesors un prorektors, glezno-
tājs Andris Vītoliņš. Rezidencē 
šogad viesojas arī divi spožākie 
figurālās glezniecības meistari 
un Latvijas Mākslas akadēmijas 
pasniedzēji – Elīna Zunde un Atis 
Jākobsons. Kopā ar viņiem pie 
sava jaunākā darba strādās arī 
tēlnieks Egons Peršēvics ar savu 
radošo komandu.

“Mēs esam ļoti pateicīgi SIA 
“Liepājas ūdens” par iespēju 
radīt mākslu šajās lieliskajās 

telpās. To plašums, apgaismo-
jums un šarms ir ideāli piemē-
rots lielformāta mākslai, it īpaši 
glezniecībai, tādēļ nenākas grūti 
pierunāt pat pašus ievērojamā-
kos māksliniekus uz laiku pār-
celt savas darbnīcas uz Liepāju. 
No tā iegūstam mēs visi, jo šie 
mākslinieki ir ļoti pieprasīti, un 
redzēt viņu darbus, kā arī viņus 
pašus darbībā ir unikāla iespē-
ja, ko neiesaku laist garām ne-
vienam, pat tiem, kam šķiet, ka 
mākslu nesaprot,” stāsta Egons 
Peršēvics.

Vēl bez minētajiem māksli-
niekiem Karostas festivālā šo-
gad piedalās Latvijas mākslas 
slavenības Helēna, Anna un  
Ivars Heinrihsoni kopā ar Latvijas 
Mākslas akadēmijas Glezniecī-
bas katedras vadītāju un popu-
lāro mākslinieku Kristianu Brekti. 
Viņu darbi jau šobrīd ir skatāmi 
vēsturiskajos redāna mūros.

Mākslinieku rezidence Kar-
ostas ūdenstornī būs atvērta 
apmeklētājiem līdz augusta bei-
gām. Līdz jūlija vidum tajā aktīvi 
darbosies tēlnieks Egons Peršē-
vics ar savu komandu. Glezno-
tājs Andris Vītoliņš visas vasaras 
garumā strādās pie lielformāta 
gleznu kompozīcijas, bet Atis 
Jākobsons un Elīna Zunde savā 
pagaidu darbnīcā nodarbosies 
ar figurālām studijām un citiem 
glezniecības eksperimentiem. 
Visā šajā laikā apmeklētāji ir ai-
cināti baudīt gan māksliniekus 
darbībā, gan šo mākslinieku 
darbu izstādi, kā arī pašu ūdens-
torni.  

Informāciju par konkrē-
tiem apmeklējumu laikiem un 
noteikumiem meklējiet Kar-
ostas cietuma mājaslapā  
karostascietums.lv un facebook.
com/karostascietums. z

“Rally Liepāja”:  
12 ātrumposmi ceļā uz uzvaru

Ņemot vērā Latvijā eso-
šo epidemioloģisko situāciju 
un valstī noteiktos ierobežo-
jumus, šogad Liepājā Jūras 
svētki notiks atšķirīgi no ie-
priekšējiem gadiem. Liepājas 
Kultūras pārvalde sadarbībā 
ar Liepājas Speciālās ekono-
miskās zonas pārvaldi piedā-
vās liepājniekiem un viesiem 
izzinošu Jūras svētku pastai-
gu “Pietauvots Liepājā”.

Trīs dienu garumā no 9. līdz 
11. jūlijam liepājniekiem un pil-
sētas viesiem būs iespēja doties 
Jūras svētkiem veltītā pastaigā. 
Pilsētvides ekspozīcijas galve-
nais vadmotīvs būs laiva. Laivu 
motīvs maršrutā caurvīs stāstu, 
kā Liepāja vēsturiski no maz-
apdzīvotas vietas jūras krastā 

tapusi par attīstītu ostas pilsētu.
Pilsētvides ekspozīciju plā-

nots izvietot plašā teritorijā – 
kanālmalā, pludmalē un pilsē-
tā. Pastaigas maršrutā varēs 
aplūkot gan leģendām apvītās 
jūrasbraucēju kuršu vikingu liel-
laivas, gan senas koka laivas, 
gan mūsdienu ūdens trans-
portlīdzekļus. Tā kā nozīmīgu 
lomu Liepājas kultūras tūrismā 
vasaras sezonā pēdējos gados 
ieņem koncerti uz ūdens, pa-
staigas laikā būs skatāma uz 
plostiem ierīkota Liepājas eze-
ra mūziķu aleja. Šogad svētku 
laikā tiks īpaši izcelts Liepājas 
ostas Loču tornis, kas ir viena 
no vecākajām celtnēm mūsu 
pilsētā. Tas būvēts 1821. gadā, 
un šogad tornim aprit 200 gadu. 

Kopumā plānoti 15 apskates 
objekti. Ekspozīcija būs apska-
tāma katru dienu no plkst. 10.00 
līdz 22.00.

Savukārt 10. jūlijā plkst. 11.00 
pie pieminekļa bojā gājušajiem 
jūrniekiem un zvejniekiem, Jūras 
spēku kuģu sirēnu skaņām ska-
not, notiks piemiņas brīdis. Tajā 
piedalīsies Liepājas pilsētas do-
mes vadība, Jūras spēku goda-
sardze un kapelāns, Liepājas 
Speciālās ekonomiskās zonas 
pārvades un Liepājas ostas pār-
stāvji. 

Saistībā ar epidemioloģisko 
situāciju valstī pastaigas ap-
meklētāji ir aicināti būt atbildīgi, 
nedrūzmēties un ievērot 2 metru 
distanci citam no cita, kā arī iz-
mantot lietotni “Apturi Covid”. z

Foto: ©FIAERC.com
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Lai nodrošinātu plašāku at-
balstu sociālās atstumtības ris-
ka grupas jauniešiem, kas nav 
iesaistīti nodarbinātībā, nemā-
cās un neapgūst amatu, un ma-
zinātu Covid-19 krīzes sekas, 
projekta “Proti un dari!” atbal-
sta pasākumu termiņš ir pagari-
nāts līdz 2022. gada 31. martam. 

Projekts jauniešiem “Proti 
un dari” tiek īstenots visā Latvijā 
jau no 2016. gada. To vada Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūra.

Projekta galvenais mērķis ir 
nodrošināt jauniešu iesaisti izglī-
tībā un nodarbinātībā, tai skaitā 
aroda apguvē pie amata meistara, 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) vai Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūras (VIAA) īstenotajos 
“Jauniešu garantijas” projektu 
pasākumos vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktī-
vajos nodarbinātības vai preven-
tīvajos bezdarba samazināšanas 
pasākumos, kā arī nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. 

Projekta laikā vairāku mēnešu 

garumā jauniešiem ir iespēja iepa-
zīties ar dažādu profesiju pārstāv-
jiem, ēnot viņus darbībā, apgūt 
papildu prsames kursos un lekci-
jās, ko finansē no projekta līdzek-
ļiem. Jaunieti šajā procesā pavada 
mentors, kurš ir atbalsta persona 
un sniedz gan informāciju par ie-
spējām, gan palīdz izvirzīt mērķus 
un izveidot plānu, kā konkrētos 
mērķus sasniegt.

Vairāk informācijas par projek-
tu https://jaunatne.gov.lv/ .

Pieteikuma anketa projektam 
Liepājā – http://ej.uz/piesakies_
projektam.

Ko domā Liepājas jaunieši 
par saviem ieguvumiem pēc da-
lības šajā projektā? 

Sabīne: “Mans lielākais iegu-
vums bija redzesloka paplašinā-
šana. Kamēr vēl nebija sākusies 
pandēmija, bija iespēja satikt cilvē-
kus un uzklausīt viņu stāstus par 
to, kā viņi nonākuši tur, kur tagad 
ir. Piedaloties projektā, es sapratu, 
ka esmu daudz stiprāka, gudrāka 
un spējīgāka, nekā pirms tam pati 
par sevi domāju.”

Krista: “Mans lielākais ie-

guvums bija satikšanās un ie-
pazīšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem. Tā es nonācu pie se-
cinājumiem, kas man patīk un kas 
ne, kura profesija man ir vairāk 
piemērota. Mentors man palīdzē-
ja sarunāt tikšanās ar dažādiem 
cilvēkiem un motivēja izzināt man 
interesējošos jautājumus.”

Inese: “Galvenais, ko sapratu, 
piedaloties projektā, bija tas, ka ir 
bezgalīgi daudz iespēju un ka viss 
turpinās arī tad, kad šķiet, ka kaut 
kas dzīvē palaists garām. Svarīga 
atklāsme – manas spējas tiek no-
vērtētas, ja tās sasniedz pareizo 
auditoriju. Ieguvums ir iepazītie 
cilvēki, arī uzņēmumi. Pateicoties 
projektam, pievienojos biedrībai 
‘’YOU+’’, paviesojos uzņēmumā 
‘’Lavendervilla’’, Liepājas Amat-
nieku namā, apguvu animācijas 
pamatus pie radošiem cilvēkiem 
‘’Sense Media’’, kā arī biju uz uz-
ņēmēju stāstu vakaru, kurā viņi da-
lījās pieredzē, atklājot arī pieļautās 
kļūdas. Visspilgtāk atmiņā paliks 
bērnistabas sienas apgleznošana, 
kas noteikti bija viena no visvērtī-
gākajām projekta iespējām.” z

Noslēdzies konkursa “Mana nākotnes pilsēta” pirmais posms
Liepājas jauniešu forums 

“Mana nākotnes pilsēta” ir 
līdzdalības pasākums, kurā 
dažādu vecumu jaunieši veido 
savus projektus par nākotnes 
pilsētu, domājot un vērtējot, 
kāda pilsēta ir šobrīd un kādā 
pilsētā viņi gribētu dzīvot. Fo-
ruma norisē sākumskolas un 
pirmsskolas audzēkņu ide-
jas papildinās un pilnveidos 
pamatskolas un vidusskolas 
skolēni, bet augstskolas stu-
denti izveidos izstrādāto pro-
jektu prezentācijas. Foruma 
noslēgums plānots 2022. gada 
jūnijā.

Šobrīd ir noslēdzies foruma 
pirmais posms – martā radošu-
ma nedēļas laikā pirmsskolas 
un sākumskolas skolēni izvei-
doja zīmējumus un modeļus, 
video un prezentācijas par to, 
kas, viņuprāt, būtu jāmaina, jā-
uzlabo vai jāattīsta Liepājā. Tika 
iesniegti vairāk nekā 500 darbu 
no 29 izglītības iestādēm. Ja 
notiktu tā, kā vēlas audzēkņi, 
Liepājā būtu vairāki zoodārzi, 
akvaparki, jauns un interesants 
jūras muzejs, moderna bibliotē-
ka, sporta laukumi gan uz ēku 
jumtiem, gan dažādās pilsētas 
vietās, tiltiņi, kas ved uz Atteku 
salu, interesantas izejas uz jūru, 
policijas akadēmija, skaistas 
mājas katrai ģimenei, atpūtas 
vietas un vēl dažādi interesanti 
objekti. Visi saņemtie skolēnu 
darbi ir digitalizēti un pārējiem 

foruma dalībniekiem būs pie-
ejami īpaši izveidotā “Ideju ban-
kā”. Daļu darbu no 6. maija līdz  
6. jūnijam varēja apskatīt TN 
“Kurzeme” 3. stāva gaitenī. 

Foruma otrais posms notiks 
2021. gada septembrī un ok-
tobrī, savukārt trešais posms un 
noslēgums – 2022. gada pirmajā 
pusē. Izmantojot sākumskolas 
un pirmsskolas bērnu darbus, 
pamatskolas skolēnu komandas 
kopā ar skolotājiem divu dienu 
pasākumā (hakatonā) anali-
zēs datus un informāciju kopā 
ar ekspertiem, veidos telpiskus 

modeļus par konkrētas vietas 
uzlabojumiem. Foruma trešajā 
posmā vidusskolēni turpinās ie-
sāktos projektus, pilnveidos to 
aprakstus un pamatojumu. Lie-
pājas augstskolu studenti vei-
dos šo projektu prezentācijas un 
noslēguma pasākumā kopā ar 
visiem iesaistītajiem prezentēs 
jauniešu redzējumu par pilsētas 
nākotni.

Līdztekus jauniešu aktivitā-
tēm forumā piedalās arī skolotāji 
un citi interesenti. Viņi foruma 
kafejnīcās jeb neformālos izglī-
tojošos pasākumos diskutē par 

dažādām tēmām. Februārī šis 
virtuālais pasākums bija veltīts 
pilsētplānošanas virzieniem un 
dažādiem veidiem, kā to darīt 
kopā ar bērniem. Pieredzē da-
lījās Rīgas apkaimju dalībnieks 
Oto Ozols, diskusijā piedalījās 
Liepājas galvenais arhitekts 
Uģis Kaugurs un būvvaldes 
pilsētplānotāja Anete Bērziņa. 
Skolotāji iepazinās ar program-
mu “Skolnieks Pētnieks Pilsēt-
nieks”. Arī otrā foruma kafejnī-
ca maijā notika Zoom vidē. Tā 
bija veltīta ilgtspējīgas pilsētas 
aspektiem – par aprites ekono-

mikas principiem runāja Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijas eksperte Ērika 
Lagzdiņa, pieredzē dalījās Cēsu 
pilsētas pašvaldības darbinieks 
Atis Egliņš-Eglītis, par saviem 
projektiem stāstīja Liepājas ko-
pienas dārza veidotāji. Dalībnie-
ki uzzināja par vides izglītības 
aktivitātēm Liepājā un Latvijā.  
Šī gada rudenī un nākamā gada 
pavasarī plānotas vēl divas fo-
ruma kafejnīcas – par nākotnes 
tehnoloģijām pilsētā un par pil-
sonisko līdzdalību. Par katru no 
šiem pasākumiem tiks ziņots ie-
priekš sociālajos medijos un Lie-
pājas Novada fonda mājaslapā  
www.lnf.lv. 

Liepājas jauniešu forums ir 
inovatīvs pasākums Latvijā – 
līdz šim nav organizēts tik vērie-
nīgs un daudzpusīgs līdzdalības 
pasākums, kurā dažādu vecumu 
jaunieši papildina cits cita idejas 
un domā par savas pilsētas nā-
kotni. Ieguvums pilsētai būs ne 
tikai jauniešu idejas, ko pilsēt-
plānotāji varēs izmantot, veidojot 
pilsētu draudzīgāku cilvēkiem, 
bet Liepājas iedzīvotāji arī vai-
rāk domās par savu dzīves vidi, 
spēs novērtēt pilsētas attīstību, 
pazīs un mīlēs savu pilsētu. 

Forumu organizē nodibinā-
jums “Liepājas Novada fonds” 
sadarbībā ar Liepājas Izglītības 
pārvaldi, būvvaldi, Liepājas Uni-
versitāti un nodibinājumu “Zināt-
nes un inovāciju parks”. z

Jaunieši aicināti pieteikties 
projektā “Proti un dari!”



PAR VISU, KAS JUMS SVARĪGS2021. GADA  14. JŪNIJĀ >>>  lasiet arī www.liepaja.lv10 

VIDE UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTUALITĀTES

PUTNU BAROŠANA PILSĒTĀ – 
RŪPES, IZKLAIDE UN STRĪDUS ĀBOLS

Ik pa laikam pašvaldībai zvana neapmierināti liepāj-
nieki un pilsētas viesi par putnu noķēzītām automašīnām, 
drēbēm, soliņiem, par putnu radītu traucējošu troksni no 
rītiem, par ēdiena atlikumu mētāšanos vai pārtikas izme-
šanu pa logu, izvazātiem atkritumiem un tamlīdzīgi. Ir daļa 
iedzīvotāju, kas mērķtiecīgi no saviem logiem vai balkona 
piebaro putnus, taču atgādinām, ka arī vaļā atstātas atkri-
tumu tvertnes ir veids, kā netieši veicinām putnu baroša-
nos pilsētā, jo atkritumu tvertnēs nereti ir palikušas ēdiena 
atliekas, kas putniem ļoti labi iet pie sirds.  

Lai neveicinātu kaiju, vārnu un citu putnu populācijas 
palielināšanos pilsētas teritorijā, kas rada iedzīvotāju un 
pilsētas viesu neapmierinātību un sašutumu par putnu 
radīto netīrību un troksni pagalmos, aicinām iedzīvotājus 
nebarot putnus pilsētas administratīvajā teritorijā, jo īpaši 
pie daudzdzīvokļu mājām.

Kāpēc sudrabkaijas, 
gulbjus un pīles nav nepie-
ciešams barot?

Lai neveidotos savstar-
pējā cīņa starp putnu ba-
rotājiem un nebarotājiem, 
vai cilvēkiem, kuriem putnu 
barošana nodarījusi vairāk 
skādes vai traucē ikdienas 
gaitas, atgādinām, ka, baro-

jot putnus, cilvēki tiem drīzāk kaitē, nekā dara labu.
Speciālisti norāda, ka ūdensputnu pamatbarība ir 

zāle, aļģes, planktons un mazie kukaiņi, kuru daudzums 
ūdenstilpēs ir pietiekams, tāpēc putnus papildus barot nav 
nepieciešams. Putnu dabiskā barošanās nodrošina tos ar 
pietiekamu enerģiju un barības vielām, un cilvēku pārtikā 
lietoti produkti tiem var radīt zarnu trakta problēmas, kā arī 
negatīvi ietekmēt dzīvildzi. Diemžēl baltmaize joprojām ir 
populārākā izvēle putnu barošanā. Ja tomēr ir vēlme put-
nus pabarot, tad labākā cienasta izvēle būs Ķīnas kāposts 
vai salātu lapas, sarīvēti svaigi burkāni vai vārīti kartupeļi, 
dažādi graudi, kā arī specializētā putnu barība. 

Kaijas ne mazākā mērā nav atkarīgas no pārtikas at-
liekām, kuras mēs izmetam, tomēr, ja pārtika tiek izlikta/iz-
mesta, kaijas noteikti izmanto šo situāciju. Viegli pieejama 
pārtika pilsētā un daudzdzīvokļu māju pagalmos pievilina 
kaijas, un tās izvēlas dzīvot cilvēku tuvumā, nevis savā 
dabiskajā vidē, kurai tās ir piemērojušās gadu tūkstošiem 
ilgajā evolūcijas gaitā. Diemžēl pilsētas putniem rada lielu 
apdraudējumu – tie iet bojā, saduroties ar automašīnām, 
mazie kaiju cāļi, kas mācās lidot daudzdzīvokļu māju pa-
galmu autostāvvietās, nereti tiek sabraukti. 

Atgādinām, ka pārtikas produktu atlieku izmešana pa 
logu uz ielas vai sētā, barojot putnus, var tikt atzīta par 
sīko atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā, par ko pa-
redzēta administratīvā atbildība. Ja mierīgā pārrunu ceļā 
neizdodas rast risinājumu ar personām, kuras pilsētā baro 
putnus, tādējādi veicinot netīrību pie mājas, lūgums vēr-
sties ar iesniegumu Pašvaldības policijā, norādot konkrēto 
adresi un vietu. Pašvaldības policijas operatīvais tālrunis 
63420269.  

TOPOŠĀS MĀMIŅAS AICINĀTAS 
PIEVIENOTIES BEZMAKSAS VINGROŠANAS 
NODARBĪBĀM TIEŠSAISTĒ

Topošās māmiņas joprojām aicinātas pievienoties 
vingrošanas nodarbībām tiešsaistē platformā Zoom. No-
darbības vada fi zioterapeites Solveiga Rozentāle un Ieva 
Vasiļjeva, un tās norisināsies līdz 21. jūlijam. 

Nedēļā tiek organizētas divas nodarbības. Uz nodar-
bību trešdienās plkst. 11.00 aicinātas topošās māmiņas, 
kuras jau atrodas dekrēta atvaļinājumā (grūtniecības 3. tri-
mestris), šo nodarbību vada Solveiga Rozentāle. 

Uz otru nodarbību, kas arī notiek trešdienās plkst. 
18.00, aicinātas grūtnieces, kas vēl nav devušās dekrē-
ta atvaļinājumā (grūtniecības 2. trimestris). Šo nodarbību 
vada fi zioterapeite Ieva Vasiļjeva.

Lai pievienotos nodarbībām, nepieciešams: 
l nosūtīt pieteikumu WhatsApp vai SMS formā fi zio-

terapeitei Solveigai Rozentālei (3. trimestris) uz tālruni 
29742832 vai fi zioterapeitei Ievai Vasiļjevai (2.  trimestris) 
uz tālruni 29734876, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta 
adresi;

l saņemt no grūtniecību uzraugošā ārsta vai vecmātes 
atļauju piedalīties vingrošanas nodarbībās, kas jāuzrāda 
fi zioterapeitēm;

l savā datorā vai viedierīcē lejupielādēt programmu 
Zoom.us.

Pirms katras nodarbības tiek nosūtīta saite, uz kuras 
uzspiežot un ievadot pieejas datus var pievienoties nodar-
bībai. Vingrošanai nepieciešams ērts apģērbs un paklājiņš

Nodarbību mērķis ir palīdzēt grūtniecei sagatavoties 
dzemdībām, uzlabot tās vispārējo fi zisko un emocionālo 
labsajūtu grūtniecības laikā.

Nodarbību laikā tiks apgūtas elpošanas un atslābinā-
šanās tehnikas (relaksācijas pozas), ko grūtnieces var pie-
lietot dzemdībās, stiprināta muskulatūra, uzsvaru liekot uz 
iegurņa un muguras muskulatūru, izkustinātas locītavas 
u.tml.

Nodarbībām var pievienoties grūtnieces no 13. grūt-
niecības nedēļas ar grūtniecību uzraugošā ārsta vai vec-
mātes atļauju vingrot. 

Nodarbības tiek fi nansēts Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”.

Papildu informāciju var gūt Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācijas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļā, rakstot veseliba@liepaja.lv.

IEDZĪVOTĀJI AICINĀTI SAVĀ FIZISKO AKTIVITĀŠU 
MARŠRUTĀ IEKĻAUT SENIORU VINGROŠANAS 
LAUKUMU PIE VECO ĻAUŽU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 
GANĪBU IELĀ

Aprīļa beigās Ganību ielā 135/141 pie Liepājas pilsētas 
domes Veco ļaužu dzīvojamās mājas tika atvērts brīvda-
bas vingrošanas laukums, kas pieejams ikvienam Liepājas 
iedzīvotājam. Kopumā laukumā uzstādītas 24 vingrošanas 
iekārtas, kas īpaši veidotas un paredzētas lietošanai vecā-
ka gadagājuma cilvēkiem, bet, protams, tās var izmantot 
jebkurš cilvēks. 

Iekārtas paredzētas dažādu locītavu nodarbināšanai 
(plaukstu, elkoņu, plecu, iegurņa), līdzsvara un koordinā-
cijas trenēšanai. Vairākas iekārtas paredzētas koncentrē-
šanās spēju uzlabošanai, kā arī uzstādīta atmiņas trenē-
šanas spēles iekārta, kas darbojas pēc līdzīga principa kā 
atmiņas kāršu spēles. 

Vingrošanas laukumā uzstādīts arī soļošanas/slēpo-
šanas imitācijas trenažieris, iekārtas spēka treniņiem, kas 
pielāgotas tieši senioru spējām, zviedru siena, gurnu ro-
tācijas trenažieris un soli ar pedāļiem, lai seniori sēžot un 
sarunājoties var dinamiski darboties. Vēl laukumā uzstādī-
ti četri koka soli ar roku balstiem un velostatīvi. 

Senioru brīvdabas vingrošanas laukums tapis, īste-
nojot Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–
2020. gadam projektu LLI-490 “Senioru sociālā iekļaušana 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pieejamību 
sociālām un fi ziskām aktivitātēm (Aktīvie seniori)”. 

ZAĻĀS BIRZES MIKRORAJONĀ 
IERĪKOTS JAUNS ROTAĻU LAUKUMS BĒRNIEM

Maija sākumā ekspluatācijā tika nodots jauns bērnu 
rotaļu laukums Zaļās birzes mikrorajonā, Aisteres ielā 1, 
ar tematisku nosaukumu “Mežs”. 

Rotaļu laukumā uzstādītās iekārtas ir daudzfunkcionā-
las, piemērotas dažāda vecuma bērniem, tās attīsta rāp-
šanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustību daudz-
veidību, stiprina roku un kāju izturību.

Uzstādīti dažādi kāpelēšanas elementi, spēļu mājas 
ar slidkalniņiem, šūpoles ar zīdaiņu krēsliņu un parasto 
sēdekli, atsperes šūpoles, lapu pakāpienu celiņš, skudru 
pūznis u.c. 

Rotaļu laukuma segumā iestrādāti alfabēta burti, savu-
kārt uz informatīvās caurspīdīgās kāpšanas sienas bērni 

var iepazīties ar informāciju par pļavā un mežā sastopa-
miem augiem. 

Papildus rotaļu iekārtām laukumā uzstādīts informāci-
jas stends ar iekārtu un laukuma lietošanas noteikumiem, 
atkritumu urnas, soliņi, velonovietnes.

Laukuma elementu risinājumi, segumi, materiāli, stip-
rinājumi un pārklājumi izvēlēti tā, lai tie būtu droši pret 
vandāļiem, pret apzīmēšanu, lai tos būtu viegli uzturēt un 
remontēt. Visi elementi atbilst drošības sertifi kātu prasī-
bām.

Atgādinām, ka kopskaitā Liepājā šobrīd ir 17 pašval-
dības izveidoti un uzturēti rotaļu laukumi. 2022. gadā ar 
jaunām iekārtām plānots papildināt rotaļu laukumu Vērga-
les ielā 3.

ĢIMENĒM IESPĒJAMS SAŅEMT ATBALSTU, 
LAI STIPRINĀTU JAUNIEŠU MENTĀLO VESELĪBU 

Mentālā veselība ir viena no šī brīža aktuālākajām tē-
mām jauniešu vidū. Jaunieši ir atvērti diskutēt un meklēt 
palīdzību, bet tam ir nepieciešama arī vecāku izpratne un 
atbalsts.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītās sekas uz jau-
niešu un viņu vecāku emocionālo veselību, biedrība “Attīs-
tības platforma YOU+” ar Sabiedrības integrācijas fonda 
fi nansiālu atbalstu kopš 1. marta piedāvā jauniešiem un 
viņu vecākiem speciālistu bezmaksas konsultācijas. Bied-
rība par jauniešu mentālās veselības problēmām organizē 
arī kampaņu, kuras primārais uzdevums ir veicināt jaunie-
šu vecāku izpratni par to, kāpēc jaunietis izvēlas nekomu-
nicēt ar vecākiem. Kampaņas laikā tiek veidoti video par  
jauniešu mentālās veselības problēmām, viņu ikdienas 
mazajām uzvarām un ieteikumiem citiem, kuri ir līdzīgā si-
tuācijā. Sociālo tīklu platformās Facebook un Youtube jau 
pašlaik ir publicēti četri jauniešu pieredzes stāsti, līdz 30. 
jūnijam plānots publicēt vēl četrus.

Vecāku terapeite un psiholoģe Baiba Pavlovska, viena 
no speciālistēm un projekta konsultantēm, praksē novē-
rojusi, ka Covid-19 pandēmijas laikā jūtami pasliktināju-
sies jauniešu mentālā veselība, vērojami depresijai līdzīgi 
simptomi – nomākts garastāvoklis, trauksme, saasināju-
šās panikas lēkmes. Jaunieši sūdzas par grūtībām mā-
cīties un  koncentrēties.  Fizisko aktivitāšu trūkums rada 
apātiju. Diemžēl jauniešiem ir tendence uz paškaitējumu.

Dažas pazīmes, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai lai-
kus vērstos pēc palīdzības – jaunietis kļūst apātisks, neru-
nīgs vai, tieši pretēji, agresīvi noskaņots pret apkārtējiem 
vai ģimenes locekļiem. Pasliktinās sekmes mācībās. No-
vērojami miega traucējumi vai arī ilgstoša gulēšana. Jau-
nietis pēkšņi kļūst nekārtīgs, izklaidīgs un nerunīgs. Jeb-
kuram bērnam ir nepieciešams kāda pieaugušā vai vecāka 
plecs, kur gūt atbalstu. Neesi vienaldzīgs, ja pamani, ka 
jaunietis uzvedas citādāk nekā parasti! 

“YOU+” atgā dina, ka tu neesi viens un biedrība sniedz 
iespē ju saņ emt psihologa, vecāku terapeita un sporta 
speciā lista bezmaksas konsultā cijas, kā arī organizē slēg-
tas jauniešu mentālās veselības atbalsta grupas. Palīdzi 
sev, lai vari palīdzēt jaunietim! 

Pieteikšanās un papildu informācija, sazinoties ar 
biedrību “Attīstības platforma YOU+” pa tālruni 24794991 
vai e-pastu info@youpluss.lv. Mājaslapa www.youpluss.lv.

Liepājā durvis vērusi jauna E. Gulbja laboratorija, 
tā atrodas Baltijas rehabilitācijas centrā “Dižvanagi” 
K. Barona ielā 14. Šeit īpaši laipni gaidītas grūtnieces 
un bērni. 

Laboratorijas darba laiks: darbadienās no plkst. 
8.00 līdz 13.00, sestdienās un svētdienās – brīvs.
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Tālrunis ziņojumiem

63425197
CMYK

Koncertzāle “Lielais dzintars” ver durvis apmeklētājiem

Emiļa Melngaiļa koncertzālei iegādāsies 
“Yamaha CFX” klases koncertflīģeli 

Sākusies 
gatavošanās Līgo!

Tuvojas latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie 
svētki – vasaras saulgrieži un Līgo vakars. Pirmssvētku no-
skaņas radīšanai no 14. jūnija Rožu laukumu rotās svētku 
simbols – muzikāla pūdele, kas atskaņos Līgo dziesmas un 
tautiskas melodijas mūsdienīgās apdarēs. Projekts tapis 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centram sadarbojoties 
ar pilsētas galveno mākslinieci Agitu Ansuli. 

Saulgriežu dienā, 21. jūnijā, pulksten 12.00 no pilsētas cen-
tra virzienā uz Ezerkrastu un Karostu dosies divi muzikālie Līgo 
pajūgi, kuros svētkus ieskandinās Rucavas kapela “Paurupīte” 
un “Hāgenskalna muzikanti” no Rīgas. 

Lai mūzika iedvesmotu un noskaņotu liepājniekus un pilsē-
tas viesus arī citviet pilsētā, Liepājas Tautas mākslas un kultūras 
centrs aicina Liepājas uzņēmumus vienoties kopīgā akcijā un 
āra kafejnīcās un tirdzniecības vietās no saulgriežiem līdz Līgo 
svētkiem ik dienu no pulksten 12.00 līdz 18.00 saviem apmeklē-
tājiem atskaņot saulgriežu laika melodijas. 

Muzikālo materiālu varēs saņemt, sazinoties ar centra pro-
jektu vadītāju Daigu Kirhneri pa tālruni 28310511 vai rakstot uz 
e-pastu daiga.kirhnere@liepaja.lv.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Youtube kanālā 
svētku dienās būs skatāms īpašs video, kurā ar vasaras saul-
griežu tradīcijām iepazīstinās Liepājas postfolka apvienība “Sau-
le i tuvāk”.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs aicina liepājnie-
kus kopīgi radīt svētku noskaņu pilsētā, rotājot savas mājas un 
pagalmus, dziedot Līgo un Jāņu dziesmas, baudot tradicionālos 
svētku ēdienus un dzērienus, kā arī saulgriežu laikā smeļoties 
enerģiju tautas tradīcijās. z

Kopš 15. jūnija Liepājas 
koncertzāles “Lielais dzintars” 
durvis ir atkal atvērtas apmek-
lētājiem no Liepājas un visas 
Latvijas, piedāvājot gan eks-
kursijas un koncertus, gan Lie-
pājas mākslinieku izstādi. Pir-
mā tikšanās ar apmeklētājiem 
klātienes koncertā paredzēta 
10. jūlijā.

Jūlija nedēļu nogalēs liepāj-
nieki un pilsētas viesi varēs bau-
dīt plašu muzikālo krāsu spektru. 
Skatītāji aicināti apmeklēt iemī-
ļotās koncertsērijas “Personīgi” 
koncertu kopā ar soprānu Ingu 
Kalnu un pianisti Diānu Ketleri, 
piedzīvot balkānu karstos ritmus 
kopā ar Amsterdamas klezmeru 
ansambli, kā arī baudīt pašmāju 
blūza ansambli “Latvian Blues 
Band” un kamermūzikas skanē-
jumu brīvdabas koncertā “Skan 
visa Liepāja”. Uz koncertiem ie-
spējams izmantot iepriekš iegā-
dātās biļetes.

Sestdien, 10. jūlijā, plkst. 
19.00 pasaules atzinību iekaroju-
sī operdziedātāja Inga Kalna un 
virtuozā pianiste Diāna Ketlere 
prezentēs dueta jauno mūzikas 
albumu “Das Rosenband” (“Rožu 
vītne”), kas 2020. gada vasarā ie-

skaņots tieši Liepājas koncertzā-
les “Lielais dzintars” ierakstu stu-
dijā. Koncerts pārcelts no 2021. 
gada 8. janvāra.

Pašā vasaras plaukumā, sest-
dien, 17. jūlijā, plkst. 19.00, pirmo 
reizi Liepājas koncertzālē dzirdē-
sim klezmeru – balkānu tempe-
ramentīgos ritmus un smeldzī-
gās melodijas. Uz skatuves kāps 

enerģiskā nīderlandiešu grupa 
“Amsterdam Klezmer Band”, kas 
spēlēs tradicionālo jidiša svētku 
mūziku, bagātinot to ar mūsdienu 
stiliem un tehnikām. Koncerts pār-
celts no 2020. gada 18. jūlija.

Nedēļu vēlāk, piektdien, 
23. jūlijā, plkst. 19.00, gaidāms 
“Latvian Blues Band” 20 gadu 
jubilejas koncerts, kas pār-

celts no 2020. gada 6. jūnija un 
2021. gada 19. jūnija. Šī leģendā-
rā vienība tiek vērtēta kā viena no 
labākajiem blūza ansambļiem Ei-

ropā. Jubilejas koncertā Liepājā 
dzirdēsim gan klausītājiem jau 
zināmas un iemīļotas, gan pavi-
sam jaunas kompozīcijas. 

Turpinot muzikālo nedēļas 
nogali, sestdien, 24. jūlijā, plkst. 
21.00 liepājnieki un tās viesi ai-
cināti baudīt brīvdabas koncertu 
“Skan visa Liepāja”. Jau otro gadu 
SIA “Reku” organizē pasākumu 
ciklu, kurā visas dienas garumā 
piedāvā muzikāli daudzveidīgus 
15 minūšu garus koncertus dažā-
dās pilsētas vietās. Dienas gaitā 
aizvadīto performanču kulmināci-
ja būs vakara koncerts, kas pāri 
pilsētai izskanēs no koncertzāles 
“Lielais dzintars” balkona. Apmek-
lētāji to vērot aicināti no skvēra 
iepretim koncertzāles ieejai. Visi 
“Skan visa Liepāja” pasākumi ap-
meklētājiem ir bez maksas.

Pārceltos koncertus varēs 
apmeklēt ar iepriekš iegādātajām 
biļetēm, veicot biļešu personali-
zāciju “Biļešu paradīzes” mājas-
lapā www.bilesuparadize.lv. z

Liepājas Mūzikas, māks-
las un dizaina vidusskolas 
(LMMDV) administrācijas 
pārstāvji kopā ar izcilo pia-
nistu Andreju Osokinu do-
sies uz Hamburgu, lai tiktos 
ar uzņēmuma “Yamaha Cor-
poration” Eiropas pārstāv-
niecību un iegādātos kādu 
no “Yamaha CFX” klases 
koncertflīģeļiem.

Šādi “Yamaha” ražotie 
flīģeļi atrodas uz daudzām 
pasaules labāko koncertzāļu 
skatuvēm, tāpēc, lai izvēle tik-
tu veikta īpaši rūpīgi, ir pieaici-
nāts pianists Andrejs Osokins, 
kurš izvēlēsies vislabāko no 
vairākiem piedāvātajiem kon-
certflīģeļiem. Turklāt “Taustiņ-
instrumentu spēles izglītības 
programmas” vadītāja Līga 
Elere ieguldīja lielu darbu, 
konsultējoties ar vairākiem 
koncertējošiem pianistiem, 
piemēram, Vestardu Šimku, 
Juri Kalnciemu un citiem, lai 
apkopotu viedokļus par piemē-
rotāko instrumentu. 

“Ļoti liels prieks, ka varēsim 
nodrošināt izcilus apstākļus 

audzēkņiem, pedagogiem un nā-
kamo koncertu klausītājiem. Kon-
certflīģeļa iegāde pāršķirs jaunu 
lapaspusi, tas būs vēsturisks 
mirklis,” iespaidos dalās LMMDV 
direktore Inga Auziņa. 

 Instrumentu iegādāsies, iz-
mantojot ERAF projekta  “Profe-
sionālās izglītības un kompeten-
ces centra “Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskola” 
kultūrizglītības mācību vides mo-
dernizēšana” Nr.8.1.3.0/17/I/002  
finansējumu.

Gandrīz trīs metrus garais 

“Yamaha CFX” ir pilna izmēra 
koncertflīģelis, kuru raksturo 
spēcīgas basa notis, plaša toņ-
kārtu palete un spēja veidot vis-
smalkākās muzikālās izpaus-
mes. Skaņa ir bagāta un tomēr 
tīra visos reģistros, un ir dzirda-
ma arī pāri simfoniskā orķestra 
skaņām pat ļoti lielās koncert-
zālēs. “Yamaha CFX” vadošais 
modelis iezīmē jaunu pagrie-
ziena punktu flīģeļu ražošanā. 
Plānots, ka instruments skolai 
tiks piegādāts līdz 2021. gada 
1. septembrim. z

Pasākumus varēs apmeklēt, ievērojot valstī aktuālos  
noteikumus par pasākumu apmeklēšanas kārtību. 

Aktuālā informācija: www.lielaisdzintars.lv.
Uzziņām: tālr. 63424555. Uz tikšanos koncertzālē “Lielais dzintars”! 


