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Lai apzinātu esošos Lie-
pājas izaicinājumus, radītu 
priekšlikumus nozaru attīs-
tībai un izveidotu konkrētu 
pilsētas attīstības darbības 
plānu, darbu sākušas pirmās 
Liepājas pilsētas attīstības 
programmas 2021.–2027. ga-
dam izstrādes tematiskās dar-
ba grupas.

Tematisko darba grupu va-
dītāji ir konkrēto nozaru vadītāji, 
kuri darba grupās iesaista attie-
cīgo jomu speciālistus – paš-
valdības iestāžu/struktūrvienību 
darbiniekus, vadītājus, nevals-
tiskā sektora, organizāciju, uz-
ņēmumu pārstāvjus, nodrošinot 
iespēju veidot strukturētu dialo-
gu konkrēto tēmu izvērtējumā un 
jaunu ideju radīšanā. 

Kopumā ir izveidotas 12 
tematiskās darba grupas par 
šādām tēmām:

l  izglītība (vada Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Kristī-
ne Niedre-Lathere) – tikšanās  
7. janvārī; 

l  kultūra (vada Kultūras pār-
valdes vadītājs Juris Jirgens) – 
tikšanās 14. janvārī; 

l  veselības aprūpe (vada 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas Vides, veselības 
un sabiedrības līdzdalības noda-
ļas vadītāja Elīna Tolmačova) – 
tikšanās 4. februārī; 

l  sports (vada Sporta pārval-
des vadītājs Elans Strazdiņš) – 
tikšanās 21. janvārī;

l  sociālā aizsardzība (vada 
Sociālā dienesta vadītāja Linda 

Krasovska);
l  mobilitāte (vada Liepājas 

pašvaldības izpilddirektora viet-
nieks Didzis Jēriņš) – tikšanās  
3. martā; 

l  drošība (vada Pašvaldības 
policijas priekšnieks Uldis Novic-
kis) – tikšanās 18. februārī;

l  ekonomika (vada Liepājas 
pilsētas pašvaldības adminis-
trācijas Ekonomikas nodaļas 
vadītājs Arnis Vītols) – tikšanās 
25. februārī; 

l  jaunatnes politika (vada 
“Jauniešu mājas” vadītāja Ance 
Medne-Strazda) – tikšanās  
28. janvārī;

l  vide (vada Liepājas pilsē-
tas pašvaldības administrācijas 
Vides daļas vadītāja Dace Liep-
niece) – tikšanās 10. martā; 

l  pārvaldība un digitalizācija 
(vada Liepājas pilsētas pašval-
dības izpilddirektora padomnie-
ce Antra Brūna) – tikšanās 17. 
martā;

l  teritoriālā sadarbība (vada 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācijas Attīstības pārval-
des vadītāja vietniece Aiga Kļa-
veniece) – tikšanās 24. martā. 

Kopumā tiks organizētas 
vairākas darba grupu tikšanās 
klātienē, un grupu darba efek-
tivitātes uzlabošanai plānots 
piemērot “prāta vētras” meto-
di – katra darba grupa klātienē 
diskutēs un analizēs konkrēto 
nozari, lai sniegtu pēc iespējas 
noderīgākus priekšlikumus no-
zares attīstībai. 

Liepājnieki, esam sagai-
dījuši vēl vienu Jauno gadu. 
Pārkāpuši simbolisku slieksni, 
lai atskatītos uz paveikto aizva-
dītajā gadā un izvirzītu jaunus 
mērķus 2020. gadam.

Esmu pārliecināts, ka šis 
mums visiem būs būtisks un 
nozīmīgs gads. Gada pirmais 
mēnesis ir īstais brīdis, kad 
novērtēt, kur mēs esam šobrīd, 
un vienoties par mūsu kopējām 
nākotnes vērtībām. Protams, 
mēs no pašvaldības puses tur-
pināsim uzlabot infrastruktūru, 
attīstīsim ekonomiku, atbalstī-
sim sportu, kultūru, izglītību, 
meklēsim risinājumus veselī-
bas uzlabošanas jomā un tur-
pināsim veidot mūsu Liepāju 
par modernu un mūsdienīgu 
pilsētu ar savu īpašo šarmu. 
Bet 2020. gadā mums visiem 
kopā ir daži vēl būtiskāki, lai 
gan netveramāki un ne uzreiz 
sataustāmi kopīgie uzdevumi.

2020. gads ir Latvijas neat-
karības atjaunošanas 30. ga-
dadienas gads. Pirms trīsdes-
mit gadiem 1990. gada 4. maijā 
tika pieņemta Latvijas Republi-
kas neatkarības deklarācija, ar 
kuru tika atjaunota 1918. gada 
18. novembrī proklamētā Latvi-
jas Republika.

Šis nav tikai kalendārā atzī-
mēts svinamais datums, svēt-
ku brīvdiena, ko pavadīt ar tu-
viniekiem, baudot brīvo dienu. 
4. maijs apliecina mūsu valsts 
spēku. 

Iesaistoties darīt 
labāko, ko varam 
sev, savai ģimenei 
un pilsētai

>>> 2. lpp.

Darbu sākušas Liepājas pilsētas  
attīstības programmas 2021.–2027. gadam 
izstrādes darba grupas
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Tas ir mūsu nācijas pastāvē-
šanai ārkārtīgi svarīgs datums 
– diena, kad visiem kopā būtu 
jāizjūt tā vienotā un neredzamā 
stīga, kas vieno ikvienu latvieti un 
cilvēku, kurš mīl mūsu pilsētu un 
valsti. Būtu jāizjūt, bet vai mēs iz-
jūtam? Vai mēs 30 gadus pēc ne-
atkarības atjaunošanas jūtamies 
vienoti? Vienoti savā ģimenē, 
ar kaimiņiem, kolēģiem, vienoti 
savā pilsētā, novadā un valstī ko-
pumā? Tautas vienotību ir viegli 
sajust lielos notikumos – dodoties 
emocionālā lāpu gājienā 11. no-
vembrī, dziedot valsts himnu pēc 
nozīmīgām sporta uzvarām, vie-
nojoties kopīgā dziesmā Dzies-
mu svētkos Mežaparka estrādē. 
Bet svarīgākais jautājums ir – kā 
mums kā nācijai justies vienotai 
arī ikdienā? Brīžos, kad privāta-
jā dzīvē neiet viegli, kad dzīves 
gaidas nav piepildījušās, valsts 
nepilda solījumus un pašvaldībai 
ir citas prioritātes, kas atšķiras no 
individuālajām vēlmēm? Un pat 
tad, ja dzīve strauji virzās uz aug-
šu, viss norit veiksmīgi, pat tad ne 
vienmēr ir viegli izjust vienotību.

Ir svarīgi saprast, ka brīvība, 
ko baudām, nav nejauša dāvana, 
tā ir netverama un rūpīgi sargā-
jama. Būtiski apzināties, ka vēlmi 
būt brīviem katrai paaudzei jāap-
liecina no jauna. Daudz vieglāk to 
ir izdarīt, sekojot LR Satversmē 
rakstītajam un ievērojot demokrā-
tijas pamatprincipus. Jāatceras, 
ka vārds demokrātija cēlies no 
sengrieķu valodas vārda “demos” 
(tauta) un “kratos” (vara) jeb tau-
tas vara. To aktualizējot, 2020. 
gadā mēs vairākkārtīgi aicināsim 
iesaistīties pilsētas veidošanas 
procesos un visi kopā definēsim 
Liepājas vērtības, nākotnes mēr-
ķus un uzdevumus. Šobrīd jau 
aizvadīta pirmā Liepājas pilsētas 
attīstības programmas 2021.–

2027. gadam izstrādes tematis-
kās darba grupas sanāksme. Tā 
bija veltīta izglītībai un pulcēja vai-
rāk nekā 40 ekspertu, kuri apzinā-
ja esošos pilsētas izaicinājumus 
un sniedza pirmos ieteikumus un 
priekšlikumus nozares attīstībai. 
Turpmāk līdz martam ik otrdienu 
vienkopus pulcēsies eksperti, lai 
diskutētu un izvirzītu priekšliku-
mus arī par citiem, liepājniekiem 
būtiskiem jautājumiem – par ve-
selības aprūpi, drošību, sociālo 
aizsardzību, ekonomiku, mobilitā-
ti, vidi, kultūru, sportu, jaunatnes 
politiku, pārvaldību, IT un digita-
lizāciju, teritoriālo sadarbību. Lie-
pājnieki, es aicinu jūs sekot līdzi 
un iesaistīties pilsētas attīstības 
plānošanas procesos, jo svarīga 
būs ikviena iesaiste.

Liepāja mums ir tikai viena, un 
tā būs tieši tāda, kādu to veidojam, 
tādēļ vēl jo vairāk mums katram 
individuāli ikdienā jādara labākais, 
ko mēs varam izdarīt sev, savai ģi-
menei, darbavietai, pilsētai un val-
stij. Individuālā atbildība ir viens no 
spēcīgas nācijas un līdz ar to arī 
spēcīgas pilsētas stūrakmeņiem.

Kā savā grāmatā “Izaugt!” 
raksta ASV bijušā prezidenta Ba-
raka Obamas kundze Mišela Oba-
ma: “Spēku var gūt tad, ja tu ļauj 
sevi iepazīt un liec sevi sadzirdēt, 
ja tev ir unikāls stāsts, ko pastāstīt, 
ja tev ir savs, patstāvīgs viedoklis 
un balss. Un vēl labāk, ja tu vēlies 
iepazīt un sadzirdēt citus.”

To es arī jums visiem, mīļie 
liepājnieki, 2020. gadā novēlu – 
ne tikai cienām pagātni un tradī-
cijas, radām spēcīgas Liepājas 
vērtības, bet arī veidojam jēg-
pilnu ikdienu – stiprinām sevi un 
līdz ar to mūsu pilsētu un valsti 
kopumā, liekam sadzirdēt sevi, 
iepazīstam citus, izturamies ar 
cieņu viens pret otru, turam godā 
mūsu valsti un pilsētu. Attīstām 
kopā mūsu Liepāju! z

Iesaistoties darīt labāko, ko varam 
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Darba grupu tikšanās notiks 
pašā Liepājas sirdī – Rožu lau-
kumā 5/6 (bijušajās Liepājas re-
ģiona Tūrisma informācijas biroja 
telpās). 

Liepājas pašvaldībai ir sva-
rīgi nodrošināt sabiedrības 
līdzdalību pilsētas attīstības 
procesos un uzklausīt liepāj-
nieku viedokli, tādēļ ikviens 
aicināts līdzdarboties Liepājas 
pilsētas attīstības programmas 
2021.–2027. gadam izstrādē 
un iesniegt priekšlikumus, iz-
teikt viedokli un komentārus, 
sūtot tos uz e-pasta adresi  

attistiba@liepaja.lv vai arī ie-
sniedzot rakstveidā Apmeklētā-
ju pieņemšanas centrā – Rožu 
ielā 6, Liepājā, LV-3401. 

Tāpat plānots, ka reizi nedēļā 
ikviens interesents varēs klātienē 
satikties ar Attīstības pārvaldes 
speciālistiem un uzzināt nepie-
ciešamo informāciju un sniegt 
savus priekšlikumus. 

Atbildīgā par Liepājas pil-
sētas attīstības programmas 
2021.–2027. gadam izstrādes 
uzsākšanu un Liepājas pilsētas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
līdz 2030. gadam aktualizēšanu 
ir Liepājas pilsētas pašvaldības 

administrācijas Attīstības pār-
valde. Vadības grupā ir Liepājas 
pilsētas domes priekšsēdētājs 
Jānis Vilnītis, domes priekšsēdē-
tāja vietnieks stratēģiskās plāno-
šanas jautājumos Uldis Sesks, 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
pilsētas attīstības un sadarbī-
bas jautājumos Gunārs Ansiņš, 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
kultūras un sporta jautājumos 
Atis Deksnis, pašvaldības iz-
pilddirektors Ronalds Fricbergs, 
izpilddirektora vietnieki Mārtiņš 
Tīdens un Didzis Jēriņš, Liepā-
jas domes Attīstības komitejas 
priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis 

un Liepājas domes deputāte Ga-
ļina Skorobogatova.

Liepājas pilsētas attīstības 
programma 2021.–2027. gadam 
ir vietēja līmeņa vidēja termiņa at-
tīstības plānošanas dokuments, 
kas saistīts ar Liepājas pilsētas 
ilgtermiņa plānošanas dokumen-
tiem – Liepājas pilsētas ilgtspējī-
gas attīstības stratēģiju līdz 2030. 
gadam un Liepājas pilsētas teri-
torijas plānojumu.

Konkrētais plānošanas doku-
ments sastāv no pašreizējās si-
tuācijas analīzes, galvenās, stra-
tēģiskās daļas un pielikumiem, 
kuros daudz izvērstākā veidā ir 

atspoguļotas rīcības, atbildīgie, 
kā arī konkrēti plānotie investīciju 
projekti.

Rīcību plāns dažādām paš-
valdības institūcijām kalpo par 
pamatu ikgadējo darbības plānu 
izstrādei, budžeta veidošanai un 
citu investīciju piesaistei, lai īste-
notu pilsētas attīstības mērķus. 
Attīstības programmas ieviešanā 
līdzdarbojas visas pašvaldības 
institūcijas.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai 
informācijai un tematisko darba 
grupu darbības laika grafikam 
Liepājas pašvaldības mājaslapā 
www.liepaja.lv/attistiba. z

Darbu sākušas Liepājas pilsētas attīstības  
programmas 2021.–2027. gadam izstrādes darba grupas

Deputāti 19. decembra do-
mes sēdē pieņēmuši lēmumus 
uzsākt trīs atsevišķu lokālplāno-
jumu izstrādi vairākām zemes 
vienībām Jaunliepājā, Ziemeļu 
priekšpilsētā un Zaļajā birzē.

Šo lokālplānojumu izstrādes 
uzdevums ir nodrošināt pašval-
dībai piederošo nekustamo īpa-
šumu, bijušo izglītības iestāžu 
apbūves teritoriju racionālu izman-
tošanu nākotnē. 

Ar lokālplānojumiem tiks grozī-
ta vairāku zemes vienību līdzšinē-
jā atļautā izmantošana, kas šobrīd 
ir noteikta teritorijas plānojumā 
un pilsētas apbūves noteikumos 
kā sabiedrisko iestāžu apbūves 
teritorija, uz citiem izmantošanas 
veidiem.

Izmaiņas būtiski paplašinās 
zemes vienību izmantošanas ie-
spējas, ņemot vērā esošo situāciju 
un nākotnes attīstības prognozes. 
Daudzveidīgāks teritorijas atļau-
tais izmantošanas mērķis dos 
iespēju pašvaldībai piederošos 
nekustamos īpašumus turpmāk 
izmantot ne tikai pašvaldības funk-
ciju veikšanai, bet arī citiem, pie-
mēram, ar uzņēmējdarbību saistī-
tiem, mērķiem. 

Ar lokālplānojumu izstrādes 
dokumentiem ikviens var iepazī-
ties un turpmākajai  izstrādes no-
risei sekot līdzi mājaslapā www.
geolatvija.lv vai arī pilsētas mā-
jaslapas www.liepaja.lv sadaļā – 
Liepājniekiem/Būvniecība/Pilsētas 
teritorijas plānošanas dokumenti.

Atsevišķa lokālplānojumu iz-
strāde tiks uzsākta zemesgaba-
liem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 
65a un Jūrkalnes ielā 2, mainot 
teritorijas atļauto izmantošanu no 
jauktas apbūves teritorijas ar dzī-
vojamo funkciju (JDz) un sabied-
risko iestāžu apbūves teritorijas 
(P) uz publiskas apbūves teritoriju 

(P), kā arī zemesgabaliem Krūmu 
ielā 72 un Krūmu ielā 74 no jauk-
tas darījumu un sabiedrisko objek-
tu apbūves teritorijas (JD1) uz rūp-
nieciskas apbūves teritoriju (R).

Otrs lokālplānojums skars 
zemesgabalu Raiņa ielā 5 – šeit 
paredzēts mainīt teritorijas atļau-
to izmantošanu no sabiedrisko 
iestāžu apbūves teritorijas (P) uz 
mazstāvu dzīvojamās apbūves te-
ritoriju (DzM). 

Trešais lokālplānojums attie-
cas uz zemesgabaliem Labraga 
ielā 11 un Talsu ielā 4, kur iecerēts 
mainīt teritorijas atļauto izmanto-
šanu no sabiedrisko iestāžu ap-
būves teritorijas (P) uz publiskas 
apbūves teritoriju (P).

Ievērojot deputātu lēmumu, lo-
kālplānojumu izstrādāji tiks izrau-
dzīti iepirkuma procedūrā, pēc tam 
būvvalde slēgs līgumu ar konkrētā 
lokālplānojuma izstrādātāju. 

Lokālplānojuma izstrādi fi-
nansēs pašvaldība, un iepirkuma 
procedūrā tiks noskaidrotas arī 
precīzas plānojumu izstrādes iz-
maksas.

Konsultācijas ar institūcijām un 
iedzīvotāju interešu pārstāvjiem 
notiks, pieprasot nosacījumus lo-

Pašvaldība uzsāk trīs 
lokālplānojumu izstrādi 

kālplānojuma izstrādei un pēc tam 
atzinumus par katru plānojumu. 

Lokālplānojumu pirmās redak-
cijas pēc aptuveni sešiem mēne-
šiem tiks nodotas publiskai ap-
spriešanai, līdz ar to sabiedrībai, 
kā arī blakus teritoriju īpašniekiem 
būs nodrošināta iespēja iegūt in-
formāciju un izteikt savu viedokli 
par plānošanas dokumentu. Ja 
būs nepieciešams, darba no-
slēguma posmā notiks precizēto 
lokāplānojumu redakciju publiskā 
apspriešana. 

Minēto trīs lokālplānojumu 
izstrādi paredzēts pabeigt līdz šī 
gada beigām. 

Lokālplānojumi tiks izstrādāti, 
pamatojoties uz “Teritorijas attīstī-
bas plānošanas likumu” un Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību terito-
rijas attīstības plānošanas doku-
mentiem”. 

Savukārt likums “Par pašvaldī-
bām” nosaka pienākumu racionāli 
un lietderīgi apsaimniekot nekus-
tamo mantu un paplašināt tās iz-
mantošanas iespējas ilgtermiņā, 
grozot teritorijas plānojumā noteik-
to atļauto izmantošanas mērķi, ja 
tas nepieciešams. z
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ZIIC rosina arvien lielāku skolēnu un pedagogu 
interesi par zinātni un mūsdienu tehnoloģijām
NO PROGRAMMĒŠANAS 
LĪDZ ŪDENSIZTURĪGIEM 
ROBOTIEM UN DRONIEM

Kopš pērnā gada Izglītības 
pārvaldes pārziņā darbojas Zināt-
nes un izglītības inovāciju centrs 
(ZIIC) Jaunliepājā. Centrs piedāvā 
interaktīvas ekspozīcijas, kur ap-
meklētāji paši var izmēģināt dažā-
das tehnoloģijas un pārbaudīt da-
bas likumus. ZIIC rosina skolēnus 
meklēt atbildes uz dažādiem jau-
tājumiem un baudīt izziņas prieku. 
Centra darbība nepilna gada laikā 
iezīmējusi pavisam jaunu pavēr-
sienu STEM (zinātne, tehnoloģi-
jas, inženierzinātnes, matemātika) 
jomas mācību priekšmetu apgu-
vē, veiksmīgi papildinot skolā ap-
gūtās zināšanas un ieinteresējot 
skolēnus veikt jaunus, interesan-
tus atklājumus un eksperimentus. 

Šī mācību gada pirmajā pus-
gadā ZIIC apmeklējuši jau vairāk 
nekā 1000 skolēni, skolotāji un citi 
interesenti. IT un STEM izglītojo-
šās nodarbības apmeklējuši 205 
skolēni no Liepājai apkārtējiem 
novadiem un 46 no Liepājas, elek-
tronikas un ķīmijas izglītojošās 
nodarbības uz Ziemassvētkiem – 
vairāk nekā 200 bērnu no rajona 
un pilsētas. 

Jaunums pērn bija program-
mēšanas nodarbības Eiropas 
programmēšanas nedēļā, dro-
nu vadāmības meistarklase un 
ūdensizturīgu robotu konstruē-
šanas un vadāmības nodarbības 
vidusskolēniem. Pirmo reizi uz 
robotu konstruēšanas un vadīša-
nas meistarklasēm bija aicināti arī 
bērnudārzu bērni, un atsaucība 
bija negaidīti liela – piedalījās 151 
pirmsskolas audzēknis. 

Lielu interesi raisīja arī infor-
mācijas tehnoloģiju nodarbība Ei-
ropas Zinātnieku naktī, Helovīna 
dienas pasākums. Centrā notiek 
arī Liepājas pedagogu mācības 
par IKT rīku integrēšanu mācību 

Lai sniegtu atbalstu sa-
biedrībai nozīmīgu projektu 
īstenošanā, Liepājas pašval-
dības administrācija ik gadu 
izsludina divus nevalstisko 
organizāciju (NVO) projektu 
līdzfinansēšanas konkursus 
– sociālās iekļaušanas vei-
cināšanas un NVO projektu 
konkursu. 

Sociālās iekļaušanas veici-
nāšanas projektu līdzfinansē-
šanas konkursā projektu pietei-
kumus savu mērķprogrammu 
īstenošanai biedrības un nodi-
binājumi, kas ir reģistrēti Sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā, 

var iesniegt līdz 24. janvārim. 
Konkursa mērķi ir sabied-

riski nozīmīgu programmu un 
pasākumu īstenošana Liepājas 
pilsētā, sociālās iekļaušanas 
programmas cilvēkiem ar funk-
cionāliem traucējumiem īsteno-
šana, sociālo pakalpojumu kvali-
tātes cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem uzlabošana, pa-
kalpojumu sniegšana sociālās 
rehabilitācijas institūcijās, vietējo 
resursu un brīvprātīgo piesaistī-
šana projekta īstenošanā, kā arī 
tādu ideju īstenošana, kas palīdz 
veidot sociālo atbildību liepājnie-
kos. 2020. gadā konkursā ir pa-

redzēts līdzfinansējums 100 000 
eiro apmērā.

Savukārt pieteikumus NVO 
projektu līdzfinansēšanas kon-
kursam biedrības, nodibinājumi 
vai reliģiskās organizācijas va-
rēs iesniegt februārī. 

Liepājas pilsētas domes  
23. janvāra sēdē deputāti lems 
par grozījumiem nevalstisko 
organizāciju projektu līdzfinan-
sēšanas konkursa nolikumā. 
Izmaiņas ir paredzētas punktā, 
kurš nosaka, ka pieprasītā līdzfi-
nansējuma apmērs nedrīkst būt 
lielāks par 3000 EUR (līdzšinējo 
2500 EUR vietā), nepārsniedzot 

70% no projekta kopējām izmak-
sām. Konkurss tiks izsludināts 
pēc domes sēdē pieņemtā lēmu-
ma 2020.  gada februārī. 

NVO projektu līdzfinansēša-
nas konkursa mērķi ir sabiedriski 
nozīmīgu programmu, projektu 
un pasākumu atbalstīšana Lie-
pājas pilsētā, iedzīvotāju aktivitā-
tes un līdzdalības aktuālu prob-
lēmu risināšanā veicināšana, 
sekmējot viņu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos, kā arī sadarbības 
veicināšana starp pašvaldību un 
nevalstiskajām organizācijām un 
nevalstisko organizāciju starpā. 
2020. gadā konkursā paredzēts 

līdzfinansējums 27 000 eiro ap-
mērā. 

Projektu pieteikumu reģistrāci-
ja un veidlapu aizpildīšana notiks 
tikai elektroniski Liepājas pašval-
dības mājaslapā www.liepaja.lv.  
Informācija par  konkursa mēr-
ķiem, līdzfinansējuma piešķirša-
nas nosacījumiem un projektu 
iesniegšanas kārtību pieejama  
www.liepaja.lv/nvo-projekti.

Papildu informāciju var sa-
ņemt pie Liepājas pilsētas pašval-
dības administrācijas sabiedrības 
pārvaldes speciālistes Brigitas 
Dreižes, tālrunis 63404721,  
e-pasts nvo@liepaja.lv. z

procesā, modulāro mācību līdzek-
ļu un apdrukas tehnikas izmanto-
šanu un pilnveidi mācību priekš-
metā “Dizains un tehnoloģijas”. 

VEIC PRIEKŠDARBUS 
DABAS MĀJAS UN KOPRA-
DES TELPAS IZVEIDEI 

Šogad centra darbinieku gal-
venā uzmanība būs veltīta Dabas 
mājas satura un aprīkojuma plā-
nošanai Zirgu salā. Saturs tiks vei-
dots ar Norvēģijas finanšu instru-
menta atbalstu – Liepājas, Cēsu, 
Daugavpils un Ventspils pašval-
dība, sadarbojoties ar Norvēģi-
jas zinātnes centriem un Latvijas 
augstskolām, veido inovāciju cen-
trus, lai veicinātu skolēnu karjeras 
izvēli un zināšanu attīstību STEM 
jomās. Kopīgi tiks izstrādātas jau-

nas interešu izglītības program-
mas skolēniem, studentiem un 
skolotājiem. Katram centram būs 
sava specializācija – Liepājas ino-
vāciju centrā skolēni vairāk apgūs 
vides zinātni. Inovācijas centru 
izglītības programmu izveidi, īste-
nošanu un izglītības programmu 
nodrošināšanai demonstrējamo 
iekārtu iegādi finansē Norvēģijas 
finanšu instruments. Kopējais fi-
nansējums visiem četriem zināt-
nes centriem pārsniedz septiņus 
miljonus eiro, no kuriem valsts 
budžeta līdzfinansējums ir 15 pro-
centi. 

Šobrīd Zirgu salā notiek Da-
bas mājas būvniecība, kas tiek 
veikta ar Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda atbalstu. Tik-
mēr Izglītības pārvaldē un ZIIC 
sākusies mājas darbības satura 

plānošana kopā ar ekspertiem un 
sadarbības partneriem – Liepājas 
Universitāti, Jaermuseet zinātnes 
centru un Tronheimas zinātnes 
centru (Norvēģija). Dabas māju 
plānots atvērt šogad vasaras bei-
gās.

Dabas māja būs Zinātnes un 
izglītības inovāciju centra dabas 
izglītības bāzes vieta, kur notiks 
nodarbības un izglītojošas eks-
kursijas, kas papildinās obligāto 
izglītības saturu bioloģijā, dabas-
zinībās. 

Savukārt vispārizglītojošo sko-
lu pedagogiem būs iespēja izman-
tot Dabas mājas aprīkojumu un 
ekspertu zināšanas, lai atsevišķas 
tēmas obligātajā izglītības saturā 
dabaszinībās padarītu skolēniem 
interesantākas un saistošākas. 
Dabas mājas zinātnes centrā 

būs iespēja izzināt vēstures fak-
tus, kas saistīti ar Zirgu salu un 
Liepājas ezeru. Pilnībā viss būs 
iekārtots līdz 2023. gadam, pie-
dāvājumu regulāri papildinot un 
daudzveidojot.

Darbs turpināsies arī Zinātnes 
un izglītības inovāciju centrā, kur 
tiks papildināts aprīkojums, vei-
dota koprades telpa, kur skolēni 
savu un ZIIC pedagogu vadībā 
varēs izstrādāt un īstenot mācību 
projektus, apgūt tēmas no obligā-
tā mācību satura priekšmetā “Di-
zains un tehnoloģijas” utt. 

Šogad plānots atklāt kopra-
des telpu un organizēt paraug-
nodarbības skolotājiem, kuri 
strādā ar 3.–6. klašu skolēniem. 
Savukārt 2021. gada rudenī, kad 
koprades telpas būs pilnībā aprī-
kotas, darbu tajās varēs uzsākt 
arī 7.–12. klašu skolēni. Telpas 
varēs izmantot arī jaunie uzņē-
mēji, kuriem būs nepieciešamas 
centrā esošās iekārtas savu ideju 
īstenošanai.

AICINA LIEPĀJNIEKUS 
DALĪTIES ATMIŅĀS UN 
VĒSTURISKĀS LIECĪBĀS 
PAR ZIRGU SALU 

Tā kā Dabas mājā tiks atspo-
guļotas arī vēstures liecības un 
unikāli fakti par Liepājas ezeru un 
tā apkārtni, Liepājas iedzīvotāji, 
īpaši zvejnieki, makšķernieki, tiek 
aicināti dalīties atmiņās, stāstos 
un vēstures liecībās par ievērī-
bas cienīgiem notikumiem Zirgu 
salā un Liepājas ezera apkaimē. 
Aicinām sazināties ar ZIIC, ja kā-
dam liepājniekam ir saglabājušās 
tā laika liecības: zirglietas un ar 
zveju saistītas lietas; fotogrāfijas 
no Zirgu salas; senas kartes, kur 
attēlota Zirgu sala; sens “bļitko-
šanas” aprīkojums un citas lietas, 
kas saistās ar Liepājas ezeru vai 
Zirgu salu. z

NVO projektu līdzfinansēšanas konkursi
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BĒRNA PIEDZIMŠANAS 
PABALSTS PAAUGSTI-
NĀTS LĪDZ 250 EIRO

Lai atbalstītu Liepājas paš-
valdībā dzīvojošās ģimenes ar 
bērniem un saskaņā ar Liepājas 
pilsētas politisko vadlīniju uz-
devumu 2017.–2021. gadam, 
tiek īstenota pakāpeniska bērna 
piedzimšanas pabalsta palielinā-
šana. Bērna piedzimšanas pa-
balsta apmērs palielināts no 200 
uz 250 eiro par vienu bērnu, no 
300  uz 350 eiro par katru bērnu, 
ja vienās dzemdībās dzimuši divi 
bērni, no 1450  uz 1500 eiro par 
katru bērnu, ja vienās dzemdībās 
dzimuši trīs vai vairāk bērni.

Pabalstu piešķir, ja viena vai 
abu vecāku un bērna deklarētā 
dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. 
Bērna piedzimšanas pabalstu var 
saņemt viens no bērna vecākiem 
vai persona, kura adoptējusi vai 
ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 
mēnešu vecumam.

Bērna piedzimšanas pabalstu 
var pieprasīt Sociālajā dienestā vai 
reizē ar bērna reģistrēšanu Liepā-
jas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 
no bērna astotās dzīvības dienas, 
bet ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pēc bērna piedzimšanas dienas. 

Bērna piedzimšanas pabal-
stu izmaksā, ieskaitot naudu pa-
balsta pieprasītāja iesniegumā 
norādītajā norēķinu kontā bankā. 
Pabalstu var piešķirt arī mantis-
kā veidā, apmaksājot preces un 
pakalpojumus, kas nepieciešami 
jaundzimušajam gadījumos, kad 
pabalsta pieprasītājs ir Sociālā 
dienesta klients.

PAPLAŠINA VESELĪBAS 
APRŪPES PABALSTA 
SAŅĒMĒJU LOKU

Pērnā gada decembrī Liepā-
jas pilsētas domes sēdē apstip-

rināti jauni saistošie noteikumi 
“Par veselības aprūpes pabal-
stu”, lai paplašinātu veselības 
aprūpes pabalsta saņēmēju 
loku, atvieglotu pabalsta piepra-
sīšanas kārtību un samazinātu 
nepieciešamo iesniedzamo do-
kumentu apjomu. 

Piešķirot veselības aprūpes 
pabalstu, materiāli tiks atbalstīti 
pilnīgi visi trūcīgie un maznodro-
šinātie iedzīvotāji, nodrošinot vi-
ņiem plašāku veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. 

Lai saņemtu veselības ap-
rūpes pabalstu, turpmāk vairs 
nebūs jāiesniedz ģimenes ārsta 
izziņa, pietiks ar attiecīgajā gadā 
uz personas vārda izsniegtiem 
čekiem par medikamentu iegā-
di, veselības aprūpes pakalpoju-
miem vai briļļu iegādi. 

Saistošie noteikumi nosaka, 
kam ir tiesības saņemt veselī-
bas aprūpes pabalstu, pabalsta 
apmēru kalendārā gadā vienai 
personai un ģimenei, veselības 
aprūpes pakalpojumu veidus, par 
kuriem pabalsts var tikt piešķirts, 
veselības aprūpes pabalsta pie-
prasīšanas, piešķiršanas kārtību 
un izmaksas veidus.

Atgādinām, ka veselības ap-
rūpes pabalstu piešķir vienu reizi 
kalendārajā gadā pēc veselības 
aprūpes pakalpojumu, medika-
mentu vai briļļu iegādes izde-
vumus apliecinošo dokumentu 
iesniegšanas, kas izsniegti attie-
cīgajā kalendārajā gadā. Pabal-
stu piešķir personai (ģimenei), 
kura deklarēta Liepājas pilsētā un 
kurai piešķirts trūcīgas vai maz-
nodrošinātas personas statuss, 
kā arī nestrādājošai politiski re-
presētai personai, uzrādot politis-
ki represētās personas apliecību. 
Pabalsta piešķiršanas apmērs, 
tāpat kā līdz šim, būs 75 eiro vie-
nai personai un ne vairāk par 145 
eiro ģimenei.

PALIELINA GARANTĒTO 
MINIMĀLO IENĀKUMU 
LĪMENI BĒRNIEM

Nolemts paaugstināt Liepā-
jas pilsētas pašvaldībā noteikto 
garantēto minimālo ienākumu 
(GMI) līmeni bērniem no 70 eiro 
uz 80 eiro mēnesī, lai palielinātu 
materiālo atbalstu trūcīgām ģime-
nēm ar bērniem.

Ņemot vērā, ka valsts noteik-
tais garantētais minimālais ienā-
kumu līmenis šogad līdzšinējo 
53 eiro vietā tiks paaugstināts 
līdz 64 eiro par personu, Liepājas 
pašvaldība paaugstinājusi arī līdz 
šim noteikto GMI bērniem par 10 
eiro. 

Pabalstu GMI līmeņa no-
drošināšanai ir tiesīgas saņemt 
trūcīgas personas vai ģimenes, 
kurām nav ienākumu vai tie ir 
mazāki par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni valstī. 

Pabalstu aprēķina, ņemot 
vērā ģimenes kopējos ienāku-
mus un dalot tos uz visiem ģime-
nes locekļiem. Katram pieaugu-
šajam ģimenes loceklim izmaksā 
starpību līdz valstī noteiktajam 
GMI apmēram (2020. gadā – 64 
eiro), bērniem 80 eiro. 

MAINĪTI NOSACĪJUMI 
SOCIĀLĀS REHABILITĀCI-
JAS SAŅEMŠANAI STRĀ-
DĀJOŠĀM PERSONĀM

No 2020. gada 1. janvāra bū-
tiski mainījusies sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumu piešķiršanas 
un saņemšanas kārtība par valsts 
budžeta līdzekļiem personām ar 
funkcionēšanas traucējumiem 
gan darbspējīgā vecumā, gan 
pēc darbspējas vecuma, kuras 
strādā. Galvenais pārmaiņu uz-
devums ir nodrošināt savlaicīgu 
pakalpojumu personas darbspēju 

atjaunošanai pēc valsts apmak-
sātas medicīniskās rehabilitācijas 
pabeigšanas. 

Persona ar funkcionēšanas 
traucējumiem sociālo rehabili-
tāciju varēs saņemt pēc medicī-
niskās rehabilitācijas pabeigša-
nas medicīniskās rehabilitācijas 
iestādē ar nosacījumu, ka me-
dicīniskās rehabilitācijas iestāde 
izrakstā būs rekomendējusi sa-
ņemt sociālo rehabilitāciju. 

Nepieciešamību saņemt so-
ciālo rehabilitāciju personai ar 
funkcionēšanas traucējumiem 
turpmāk vērtēs nevis Sociālais 
dienests, bet gan ārstniecības 
iestādes, kas sniedz valsts ap-
maksātu medicīnisko rehabilitāci-
ju, – stacionārās ārstniecības ies-
tādes un ārstniecības iestādes, 
kas sniedz medicīnisko rehabili-
tāciju dienas stacionārā.

Persona ar funkcionēšanas 
traucējumiem varēs pieteikties 
sociālajai rehabilitācijai ne vēlāk 
kā divu mēnešu laikā pēc medi-
cīniskās rehabilitācijas pabeig-
šanas. Tāpat kā līdz šim, ne-
pieciešamie dokumenti sociālās 
rehabilitācijas saņemšanai būs 
jāiesniedz Sociālajā dienestā, ie-
skaitot pašas personas aizpildītu 
funkcionēšanas spēju pašnovēr-
tējuma anketu.

Saņemtos dokumentus So-
ciālais dienests mēneša laikā no-
sūtīs Sociālās integrācijas valsts 
aģentūrai (SIVA), pievienojot per-
sonas pašaprūpes un mobilitātes 
spēju novērtējumu pēc Bartela 
indeksa. Joprojām saglabājas 
Sociālā dienesta darbinieku loma 
personas pašaprūpes un mobili-
tātes spēju novērtēšanā dzīves 
vietā, lai sniegtu pilnvērtīgāku 
informāciju sociālās rehabilitāci-
jas norisei un izvērtētu pavadoņa 
nepieciešamību.  

Izmaiņas skar arī pavadošo 
personu – pavadošā persona 

turpmāk vairs nevarēs saņemt 
sociālo rehabilitāciju vienlaicīgi 
ar pavadāmo personu, būs jā-
pievieno pavadošās personas 
iesniegums vai dokuments, kas 
apliecina gatavību apmaksāt ar 
pavadošās personas uzturēša-
nos aģentūrā saistītos izdevu-
mus. 

Personām ar funkcionēšanas 
traucējumiem, kurām 2020. gadā 
pēc medicīniskās rehabilitācijas 
pabeigšanas tiks rekomendēta 
sociālā rehabilitācija, piešķirs 14 
dienu sociālās rehabilitācijas kur-
su. Personas ar funkcionēšanas 
traucējumiem, kuras ir uzņemtas 
rindā līdz 2020. gada 1. janvārim, 
arī saņems 14 dienu ilgu sociālās 
rehabilitācijas kursu rindas kārtī-
bā.

No 2020. gada 1. janvāra, 
ierodoties saņemt sociālo rehabi-
litāciju, personai SIVA jāiesniedz 
ģimenes ārsta izraksts, kas iz-
sniegts ne agrāk kā vienu mēnesi 
pirms sociālās rehabilitācijas uz-
sākšanas. 

No šī gada personas ar prog-
nozējamu invaliditāti varēs sa-
ņemt 14 dienu ilgu sociālās reha-
bilitācijas kursu. Savukārt politiski 
represētas personas, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki un Černo-
biļas atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietušās personas, kā 
iepriekš, saņems 21 dienas soci-
ālās rehabilitācijas kursu. Politiski 
represētās personas varēs sa-
ņemt atkārtotu pakalpojumu pēc 
diviem gadiem (iepriekš – divi 
gadi un seši mēneši). 

Sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumu piešķiršanu koordinē un 
pakalpojuma sniegšanu nodro-
šina Sociālās integrācijas valsts 
aģentūra. Sīkāku informāciju var 
saņemt www.siva.gov.lv vai zva-
not pa tālr. 26543857; 26603310; 
67771006. z

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gada sākumā
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Liepājas pilsētas pašvaldības 
administrācija atgādina, ka Lie-
pājas domes saistošie noteikumi 
Nr.7 “Par pašvaldības nodevu par 
suņa turēšanu Liepājā” noteic, ka 
Liepājas pilsētas administratīva-
jā teritorijā par suņa turēšanu tā 
īpašniekam (fiziskai vai juridiskai 
personai) ir jāsamaksā pašvaldī-
bas nodeva 8,54 eiro gadā par 
vienu suni, pensionāriem – 1,42 
eiro gadā par vienu suni. Suņa 
turēšanas nodeva sterilizēto 
dzīvnieku īpašniekiem ir noteikta 
50% apmērā.

No suņa turēšanas nodevas 
samaksas ir atbrīvoti:

l  pirmās un otrās grupas in-
valīdi;

l  redzes un dzirdes invalīdi.
Iekasētā nodeva tiek iz-

mantota suņu pastaigu lauku-
mu ierīkošanai un uzturēšanai, 
mājdzīvnieku ekskrementu urnu 
apsaimniekošanai, klaiņojošu 
dzīvnieku izķeršanai, izglītojošu 
pasākumu un akciju organizēša-
nai.

ARĪ 2020. GADĀ SPĒKĀ 
KAĶU STERILIZĀCIJAS 
PROGRAMMA “NOĶER – 
STERILIZĒ – ATLAIŽ”

Liepājas pilsētas pašvaldība 
atgādina, ka dzīvokļu īpašnieku 
kopības, kuru pagalmos uzturas 
bezsaimnieka kaķu kolonijas, tiek 
aicinātas pieteikties ilggadējai 
pašvaldības īstenotai program-
mai “Noķer – sterilizē – atlaiž”, 
kurā, lai ierobežotu bezsaimnie-
ka kaķu vairošanos, tiek veikta to 
sterilizācija un nogādāšana atpa-
kaļ uzturēšanās vietā. Lai nodo-
tu informāciju par bezsaimnieka 
kaķu kolonijām, ir nepieciešams 
pieteikt adresi, zvanot Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrā-
cijas Vides, veselības un sabied-
rības līdzdalības daļai pa tālruni 
63404744 vai 63404745. Bez-
saimnieka kaķu izķeršanu veic 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
dzīvnieku patversmes “Lauvas 
sirds” dzīvnieku ķērāji, tālrunis 
63443909 vai 26660552.

Lai neveidotos situācija, ka 
pieteiktajās adresēs, veicot bez-
saimnieka kaķu izķeršanu, tiek 
noķerts arī laukā izlaists mājas 
kaķis, dzīvnieka īpašniekam jā-
nodrošina, lai kaķim, atrodoties 
ārpus tā īpašnieka dzīvesvietas, 
būtu aplikta kakla siksna, kurā 
norādīts dzīvnieka īpašnieka tāl-
runis. 

Tāpat attiecībā uz mājas (is-
tabas) dzīvnieka atrašanos ārpus 
tā īpašnieka dzīvesvietas Liepā-
jas pilsētas domes saistošajos 
noteikumos Nr.15 “Par mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanu Lie-
pājas pilsētā” norādīts uz mājas 

(istabas) dzīvnieka īpašnieka 
pienākumu nepieļaut, ka mājas 
(istabas) dzīvnieki rada netīrību 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpās, sabiedrisko 
ēku telpās un pilsētas sabiedris-
kajās vietās. 

Vienlaikus atgādinām, ka Mi-
nistru kabineta noteikumi “Lab-
turības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai 
un demonstrēšanai publiskās iz-
stādēs, kā arī suņa apmācībai” 
paredz, ka kaķis, kas ir vecāks 
par sešiem mēnešiem, var brīvi 
uzturēties ārpus tā īpašnieka vai 
turētāja valdījumā vai turējumā 
esošās teritorijas tikai tad, ja ka-
ķis ir sterilizēts.

PAR ATBILDĪGĀM  
RŪPĒM PAR  
BEZSAIMNIEKA KAĶIEM 

Attiecībā uz bezsaimnieka 
kaķu barošanu kopīpašumu teri-
torijās atgādinām, ka dzīvojamo 
māju īpašumā esošajā piegulo-
šajā teritorijā var tikt turēti steri-
lizēti bezsaimnieka kaķi ar no-
sacījumu, ja tiek nodrošināta to 
labturība un apzīmēšana, ja per-
sonas, kuras veic bezsaimnieka 
kaķu barošanu, nodrošina baro-
šanas vietas sakopšanu, kā arī 
ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai 
kārtībai ir saņemts dzīvokļu īpaš-
nieku kopības lēmums. Dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmums ir pie-
ņemams katras dzīvokļu īpašnie-
ku kopības noteiktajā kārtībā, un 
tas nav jāiesniedz pašvaldībā. 

Lai palīdzētu bezsaimnieka 
kaķiem patverties no nelabvēlī-
giem laika apstākļiem, iedzīvotāji 
daudzviet pilsētā ir uzņēmušies 
rūpes par klaiņojošajiem dzīv-
niekiem, izveidojot tiem “kaķu 
mājas”. Lai neveidotos situācija, 
ka šāda kaķu māju izveidošana 
kļūst nekontrolējama, izvietojot 
tās dažnedažādās pilsētas vie-
tās un bieži vien radot pat anti-
sanitārus apstākļus, kas bojā ne 
tikai skatu, bet arī rada draudus 
apkārtējiem, aicinām iedzīvotā-
jus uzņemties atbildību par kaķu 

veselību un higiēnas normām. 
Kaķu mājām neizmantot tādus 
materiālus kā nolietotas mēbe-
les, vecas segas, finiera gabalus, 
kartona kastes, kas aptītas ar 
plēvi, un citus nepiemērotus ma-
teriālus. Turpinot vairākkārt kaķu 
mājas it kā uzlabot, papildinot tās 
ar arvien jaunām “būvmateriālu” 
kārtām, izveidojas kaķu māju ba-
rikādes, kas izskatās pēc atkritu-
mu kalniem.

Ar mērķi nodrošināt pilsētvi-
des un iedzīvotāju dzīves vides 
kvalitāti, pašvaldība nosaka vie-
notas prasības kaķu māju izvieto-
šanai pilsētas teritorijā, proti: 

l  bezsaimnieka kaķu mājas 
drīkst izvietot tikai dzīvojamās 
mājas zemesgabala robežās tā, 
lai kaķu mājas nebūtu redzamas 
no publiskās ārtelpas (pilsētas 
ielas);

l  vienlaikus jāņem vērā, ka 
bezsaimnieka kaķu mājas var 
tikt izvietotas tikai ar dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas lēmumu, nosakot atbildīgo, 
kas veiks kaķu māju uzturēšanu 
un barošanas vietas sakopšanu, 
kaķu mājas izgatavošanas un 
uzstādīšanas izmaksas sedz no 
dzīvojamās mājas līdzekļiem;

l  ja tiek pieņemts šāds lē-
mums par bezsaimnieka kaķu 
māju izvietošanu, tajās mītoša-
jiem bezsaimnieka kaķiem jābūt 
sterilizētiem; 

l  bezsaimnieka kaķu mājas 
izgatavojamas no koka dēļiem, ar 
ūdens necaurlaidīgu jumtu, tām 
jābūt noturīgām pret nelabvēlī-
giem laika apstākļiem, kā arī ērti 
kopjamām, tās nedrīkst būt vidi 
degradējošas un vizuāli uzkrī-
tošas attiecībā pret dzīvojamās 
mājas fasādi. 

Informējam, ka par klaiņo-
jošu, bezpalīdzīgā stāvoklī no-
nākušu, agresīvu un bojā gāju-
šu dzīvnieku ir jāziņo Liepājas 
pilsētas pašvaldības dzīvnieku 
patversmei “Lauvas sirds”, tālru-
nis 63443909, kā arī dzīvnieka 
īpašniekam nekavējoties tai jāzi-
ņo, konstatējot sava mājas (ista-
bas) dzīvnieka pazušanu. z

Suņu īpašniekus aicina samaksāt 
ikgadējo suņu turēšanas nodevuLiepājas pašvaldība pirms 

jaunā maksāšanas perioda at-
gādina par nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķina un apmaksas 
kārtību un aicina reģistrēt savu 
e-pastu ērtākai maksājumu pa-
ziņojumu saņemšanai. 

Nekustamā īpašuma nodok-
ļa aprēķinam par kārtējo gadu 
1. janvārī tiek fiksēta informācija 
par nekustamo īpašumu, tas ir, 
īpašuma kadastrālā vērtība, infor-
mācija par īpašnieku un īpašumā 
deklarētajām personām. 

Maksāšanas paziņojums par 
aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru tiek nosūtīts līdz 
15. februārim. Ja maksājuma pa-
ziņojums līdz šim datumam nav 
saņemts, par to jāinformē paš-
valdība. Tāpat jāziņo, ja mainījies 
maksājuma paziņojuma saņem-
šanas veids vai faktiskā adrese.

Pašvaldība aicina izmantot 
dabai draudzīgāko paziņojumu 
saņemšanas veidu un pieteikt 
maksātāja e-pastu nekustamā 
īpašuma maksājuma paziņojuma 
saņemšanai.

To var ērti izdarīt, pieslēdzo-
ties ar savu internetbanku vai 
citiem autorizācijas līdzekļiem 
portālā www.epakalpojumi.lv, sa-
daļā “Mans nekustamā īpašuma 
nodoklis”.

Turpat, portālā www.epakal-
pojumi.lv, var pieteikties bezmak-
sas atgādinājumu saņemšanai 
par nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņa tuvošanos e-
pastā vai īsziņas veidā (SMS).

Atgādinājuma vēstule uz no-
rādīto e-pastu tiks izsūtīta sep-
tiņas dienas pirms maksāšanas 
termiņa un maksāšanas termiņa 
dienā, bet SMS – maksāšanas 
termiņa dienā.

Pieteikties maksājuma pazi-
ņojuma saņemšanai e-pastā vai 
informēt pašvaldību par izmai-
ņām var arī:

1. Rakstot Liepājas pilsē-
tas pašvaldības Nodokļu adminis-
trācijai adresētu iesniegumu un: 

l  nosūtot uz adresi: Rožu iela 
6, Liepāja, LV-3401,

l  iesniedzot to Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6;

2. Elektroniski iesniedzot 
iesniegumu, izmantojot portāla 
www.latvija.lv e-pakalpojumu “Ie-
sniegums iestādei”.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes ēkām Liepājas pašvaldībā: 

l  0,2% no kadastrālās vērtī-
bas, kas nepārsniedz 56 915 eiro;

l  0,4% no kadastrālās vērtī-
bas daļas, kas pārsniedz 56 915 
eiro, bet nepārsniedz 106 715 
eiro;

l  0,6% no kadastrālās vērtī-
bas daļas, kas pārsniedz 106 715 
eiro;

l  1,5% paaugstinātā likme 
– tiek aplikti dzīvokļu īpašumi un 
dzīvojamās mājas, kuros 1. janvā-
rī nav deklarēta neviena persona;

l  3% paaugstinātā likme – tiek 
apliktas vidi degradējošas, sagru-
vušas un cilvēku drošību apdrau-
došas būves.

Savukārt zemei nekustamā 
īpašuma nodokļa likme ir 1,5% no 
kadastrālās vērtības.

Tāpat pašvaldība informē ie-
dzīvotājus par Zemesgrāmatas 
izveidotu bezmaksas pakalpoju-
mu visiem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem – iespēju piereģistrēt 
savu e-pastu, uz kuru saņemt in-
formāciju no Zemesgrāmatas.

Pakalpojums ir domāts ne-
kustamā īpašuma īpašnieku dro-
šībai, lai novērstu krāpnieciskus 
gadījumus, kad zemesgrāmatai 
tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma 
lūgumi.

Savu e-pastu var piereģis-
trēt:

l  klātienē tuvākajā zemesgrā-
matu nodaļā, uzrakstot iesniegumu,

l  elektroniski portālā www.ze-
mesgramata.lv, autorizējoties ar 
banku autorizācijas līdzekļiem, e-
parakstu vai eID karti, sadaļā “Pie-
teikt manu īpašuma uzraudzību”, 
izvēlnē “Paziņojumi par iesniegta-
jiem nostiprinājuma lūgumiem”. z

Informācija iedzīvotājiem, kuriem 
Liepājā pieder nekustamais īpašums

Rekvizīti  
nodevas apmaksai
Saņēmējs: Liepājas pilsētas 
pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs:  
LV50UNLA0051302501110
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķī jānorāda dzīv-
nieka īpašnieka vārds, uzvārds 
vai uzņēmuma nosaukums, suņa 
mikročipa numurs un informācija, 
ka tiek maksāta suņa turēšanas 
nodeva par konkrēto gadu.

UZZIŅAI
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Īstenojot pašvaldības atbal-
stīto kultūras pieminekļu sagla-
bāšanas programmu, Veclie-
pājā, kas ir valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis, 
sešās ēkās šogad restaurētas 
ārdurvis un divās – koka ve-
randas. Līdz ar to uzlabojies ne 
tikai šo māju izskats, bet tas ir 
ieguvums pilsētas arhitektonis-
kajai videi kopumā.

“Ne visos gadījumos pat ar 
pašvaldības līdzfinansējumu ēku 
īpašniekiem ir iespējams restaurēt 
visu būvi – tas ir dārgi un laikietilpī-
gi. Taču kultūras pieminekļu būvde-
taļu, piemēram, logu, durvju, pagal-
ma vārtu un verandu, restaurācija ir 
daudz vieglāk sperams solis,” saka 
būvvaldes pieminekļu aizsardzības 
inspektore Ilze Bernāte.

Izmaksas šajā gadījumā nav 
tik lielas, pašvaldības līdzfinansē-
jums ir vieglāk pieejams, un pietiek 
ar vienkāršotas projekta dokumen-
tācijas sagatavošanu. Šo aspektu 
I. Bernāte iesaka ņemt vērā tiem 
pilsētas vēsturiskā centrā esošo 
ēku kultūras pieminekļu īpašnie-
kiem vai apsaimniekotājiem, kuri 
šaubās, vai ir vērts piedalīties paš-
valdības līdzfinansējuma saņem-
šanas konkursā.

2019. gadā ārdurvju restaurā-
cija pabeigta piecās ēkās, kas ir 
lielākais šo būvelementu restau-
rācijas daudzums, kopš uzsākta 
kultūras pieminekļu līdzfinansē-
šanas programma. Visiem pro-
jektu pieteicējiem ir izmaksāts arī 
piešķirtais līdzfinansējums. Vienu 
ārdurvju restaurācija vēl turpinās.

Agrāko izskatu pērn ir atguvu-
šas ārdurvis Bāriņu ielā 21, Elkoņu 
ielā 6, Ludviķa ielā 27, Šaurā ielā 
2 un Kuršu ielā 2, bet darbi šajā 
gadā tiks pabeigti Bāriņu ielā 20.

Bez ārdurvju restaurācijas 
nozīmīgs ieguvums pilsētas vidē 
aizvadītajā gadā ir arī divas pilnībā 
restaurētas koka mežģīņu apda-
rē veidotās verandas – Kūrmājas 
prospektā 19 un Kuršu ielā 2.

Jāpiebilst, ka Kuršu ielā 2 ar 
ēkas ārdurvju un verandas pie-

ņemšanu ekspluatācijā pērnā 
gada decembrī noslēdzās šā pie-
minekļa saglabāšanas būvdarbu 
pēdējā kārta. Šīs koka ēkas res-
taurācija sākās 2016. gadā, kad ar 
pašvaldības līdzfinansējumu noti-
ka tās arhitektoniski māksliniecis-
kā izpēte. Turpmāk, soli pa solim, 
pašvaldība atbalstīja arī restaurā-
cijas būvprojekta izstrādi, pašus 
būvdarbus, apmaksāja būvuzrau-
dzību un autoruzraudzību.

Durvju, vārtu un verandu atjau-
nošanā meistari izmantojuši divas 
restaurācijas metodes – būvdeta-
ļas un būvelementi vai nu izgatavoti 
no jauna pēc analoga jeb oriģināla, 
vai, otrā metode, nomainītas/pro-
tezētas bojātās vietas, izmantojot 
atbilstošus kokmateriālus un gald-
niecības izstrādājumus, labojot 
vai aizstājot metāla detaļas, veicot 
virsmas un konstruktīvo elementu 
tīrīšanu, žāvēšanu, apdari atbilstoši 
būvdetaļu senajam izskatam.

Piemēram, Bāriņu ielā 21 dur-
vis izgatavotas no jauna, tad res-
taurēts to krāsojums āderējuma 
tehnikā jeb – koka šķiedras imitā-
cijas krāsojums. Šīs ārdurvis res-
taurēja meistars Edgars Raitums 
no Kuldīgas.

Iepriekšējos gados kultūras 
pieminekļu saglabāšanas prog-

rammā ar pašvaldības atbalstu 
analogas ārdurvis izgatavotas arī 
Ebreju draudzes namam Kungu 
ielā 21/21a, ārdurvis restaurētas 
Republikas ielā 10 un Bāriņu ielā 
31, savukārt Kuršu ielā 17 izgata-
voti analogi caurbrauktuves vārti.

Kopumā pieminekļu saglabā-
šanas programmā ārdurvis, vārti 
un verandas līdz šim restaurēti de-
viņās adresēs.

Pēdējos gados ēku īpašnieki 
vai apsaimniekotāji ēku būvele-
mentu vai būvdetaļu restaurācijai/
atjaunošanai ir izmantojuši arī 
Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfi-
nansējumu vai tikai mājas uzkrā-
juma līdzekļus. Šādā ceļā skaistas 
ārdurvis ir radītas Kuršu laukumā 
15, Kuršu ielā 24, Brāļu ielā 6 un 
Rīgas ielā 10.

Komisija, kas izvērtē pietei-
kumus pašvaldības līdzfinansē-
jumam kultūras pieminekļu sa-
glabāšanai, 2019. gadā nolēma 
atbalstīt visus 19 pieteikumus, ko 
iesniedza māju īpašnieki vai ap-
saimniekotāji. No tiem trīs ieguva 
atbalstu dokumentācijas izstrādei, 
četri pieteikumi – būvdetaļu res-
taurācijas līdzfinansēšanai, bet 12 
projekti – pieminekļa/ēkas restau-
rācijas būvdarbiem.

Pērn kultūras pieminekļu sa-

glabāšanai piešķirtais līdzfinansē-
jums bija 245 378,29 eiro. Arī šī 
gada pilsētas budžetā ir iekļauts 
līdzfinansējums programmas tur-
pināšanai. Pieteikumu konkurss, 
kā ik gadu, tiks izsludināts februārī.

Kopš 2015. gada saskaņā ar 
saistošajiem noteikumiem “Par 
Liepājas pilsētas pašvaldības līdz-
finansējumu kultūras pieminekļu 
saglabāšanai” pašvaldība līdzfi-
nansē kultūras pieminekļu izpēti 
(apsekošanu, inventarizāciju, arhi-
tektoniski vēsturisko izpēti u.tml.), 

Būvelementu restaurācija – mazs, 
bet nozīmīgs solis pilsētas vides veidošanā

būvprojektu sagatavošanu un ēku 
vai to būvdetaļu/būvamatnieku iz-
strādājumu restaurāciju.

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

Restaurētās verandas Liepājā.
Uzziņai
Kultūras pieminekļu saglabāšanas programmā  
(no 2016. līdz 2019. gadam) restaurēti būvelementi:
2016. gads
l Bāriņu ielā 31 – restaurētas priedes koka ārdurvju pildiņu vērtnes, citi ieejas   
   portāla elementi: virslogs, šķērsis, aplodas, noseglīstes, profilētā dzega, 
   portāla jumtiņš, slieksnis.
2017./2018. gads
l Kungu ielā 21/21a – analogu ārdurvju izgatavošana; 
l Republikas ielā 10 – divu galveno ārdurvju restaurācija; 
l Kuršu ielā 17 – caurbrauktuves analogu vārtu izgatavošana.
2019. gads
l Ludviķa ielā 27 – ārdurvju restaurācija;
l Bāriņu ielā 21 – ārdurvju restaurācija; 
l Elkoņu ielā 6 – ārdurvju restaurācija; 
l Šaurā ielā 2 – divu analogu ārdurvju izgatavošana; 
l Kuršu ielā 2 – analogu ārdurvju izgatavošana un verandas restaurācija; 
l Kūrmājas prospektā 19 – verandas restaurācija
l Par saviem līdzekļiem, kā arī piesaistot citu līdzfinansējumu, piemēram, 
Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus, ārdurvis atjaunotas ēkām  
Kuršu laukumā 15, Kuršu ielā 24, Brāļu ielā 6 un Rīgas 10.

Būvvaldes arhīva foto

Elkoņu iela 6. Šaurā iela 2. Ludviķa iela 27. Kuršu laukums 15. Bāriņu iela 21.
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Būvvaldes komisija eks-
pluatācijā pieņēmusi atjauno-
to Dunikas ielas ietves posmu 
un teritorijas labiekārtojumu 
Dunikas ielā 2/24 – ap brīvda-
bas basketbola laukumu, kas 
izveidots un atklāts pagājušā 
gada vasarā ar Kristapa Por-

Pieņem ekspluatācijā atjaunotu ietvi  
un teritorijas labiekārtojumu Dunikas ielā

ziņģa finansiālo atbalstu.
 Ir pabeigta ietves un velo-

ceļa posma izbūve aptuveni 150 
metru garumā vienā Dunikas ie-
las pusē, un ap basketbola lau-
kumu ir uzstādīts četrus metrus 
augsts stiepļrežģu žogs, ierīkoti 
slēdzami divviru ieejas vārti, kas 

domāti lielāku gabarītu iekārtu 
ienešanai/iznešanai, ja tas būtu 
nepieciešams sporta sacensību 
norisei.

Ap basketbola laukumu iz-
veidots labiekārtojums ar gājēju 
celiņu, soliņiem, atkritumu ur-
nām un velonovietnēm. 

Līdzās jaunajam žogam Du-
nikas ielas pusē ir ierīkots lauku-
ma apgaismojums – to nodrošina 
viens atsevišķi uzstādīts apgais-
mojuma balsts ar diviem gaismek-
ļiem, kas izvirzīti virs laukuma.  

Laukuma malā uzstādīta un 
turpmāk apmeklētājiem būs pie-
ejama konteinera tipa sabiedris-
kā biotualete. Labierīcības varēs 

Atjaunotā ietve un basketbola laukuma apkārtnes 
labiekārtojums Dunikas ielā.

Liepājas lidostā regulārajos 
lidojumos apkalpoto pasažieru 
skaits pērn pieaudzis par 48,5%, 
savukārt neregulāro lidojumu 
skaits gandrīz trīskāršojies, sa-
sniedzot 3124 lidojumus.

SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” 
apkopotie jaunākie dati par pagā-
jušā gada darbību rāda, ka pērn 
Liepājas lidostā apkalpoti 13 835 
pasažieri, kas ir par 48,5% vairāk 
nekā gadu iepriekš. Lielākoties pa-
sažieri lidojumus caur Rīgu izman-
tojuši tranzītā, un starp populārā-
kajiem savienojumiem minama 
Stokholma Zviedrijā, Bilunda un 
Kopenhāgena Dānijā.

“Redzam, ka nozīmīga loma 

ir bijusi gan tūrisma nozares at-
tīstībai, jo tūristu skaits pērn au-
dzis, gan arī pilsētas vispārīgajam 
ekonomikas profilam, kas ietver 
vairāku sekmīgu Skandināvijas ra-
žošanas uzņēmumu aktīvu darbī-
bu Liepājā. Lidostas klātesamība 
reģionā un aktīva darbība sekmē 
jaunu ražotņu attīstību un jaunu 
investoru ienākšanu, savukārt ār-
valstu ražotņu darbība Liepājā un 
uzņēmumu aktīva darbība starp-
tautiskos eksporta tirgos sekmē 
lidostas attīstību un reisu attīstī-
bu,” vērtē Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks Uldis 
Sesks.

2019. gadā Liepājas lidostā 

apkalpoti 428 regulāro reisu lidoju-
mi (+39,4%), savukārt kopējais ne-
regulāro lidojumu skaits Liepājas 
lidostā audzis no 1193 lidojumiem 
2018. gadā līdz 3124 lidojumiem 
pērn. Izpildīto lidojumu skaita gan-
drīz trīskāršošanās skaidrojama 
galvenokārt ar “airBaltic Training” 
pilotu akadēmijas aktivitātēm, jo 
notiek aktīvāka jauno pilotu saga-
tavošana un mācību lidojumi. Tā-
pat jāņem vērā, ka pērn aviokom-
pānija “airBaltic” vasaras sezonā 
palielināja iekšzemes lidojumu 
skaitu starp Rīgu un Liepāju, iz-
pildot reisus piecas dienas nedēļā 
līdzšinējo trīs dienu vietā.

Apkalpoto pasažieru skaita 

dinamika ir pieaugoša, un sagai-
dāms, ka šī tendence saglabāsies 
arī šajā gadā, jo kompānija “airBal-
tic” jau publiskojusi jauno lidojumu 
sarakstu, kas paredz lidojumu 
skaitu no Liepājas uz Rīgu no mar-
ta beigām palielināt līdz sešām 
dienām nedēļā – no Rīgas reisi 
būs visas nedēļas dienas, izņemot 
sestdienu, savukārt no Liepājas 
uz Rīgu – visas dienas, izņemot 
svētdienu.

Liepājas lidosta ir vienīgā lidos-
ta Latvijā, neskaitot Rīgu, kas ap-
kalpo regulāros pasažieru reisus 
un ir sertificēta atbilstoši Eiropas 
Savienības jaunākajām aviācijas 
drošības prasībām. Pateicoties ES 

fondu līdzekļiem, 2015. gadā Lie-
pājas lidostā noslēdzās vērienīgs 
rekonstrukcijas projekts, kura laikā 
tika atjaunots skrejceļa segums, 
nostiprināta lidjosla, atjaunots un 
paplašināts manevrēšanas ceļš, 
atjaunota lidlauka drenāžas sistē-
ma un iegādāta un uzstādīta jauna 
lidlauka apgaismojuma sistēma. 
Pērn Liepājas lidostā iegādāts arī 
aprīkojums, kas ļauj tās pakalpo-
jumu klāstu papildināt ar aviācijas 
degvielas uzpildes iespējām. z

Liepājas lidostā apkalpoto pasažieru skaits regulārajos reisos 
pērn audzis par 48,5%, neregulāro lidojumu skaits trīskāršojies

izmantot arī netālu esošā bērnu 
laukuma un vingrošanas lauku-
ma apmeklētāji.

Gājēju ietves un veloceļa 
segumā, ko norobežo betona 
apmales, ir ieklāts pelēks un 
sarkans betona bruģis, ietve un 
veloceļš katrs aizņem aptuveni 
pusi no atjaunotās joslas platu-
ma 150 metru garajā posmā.

Pirms pārbūves un labiekār-
tošanas darbiem Dunikas ielas 
ietves posma segums bija bed-
rains, ar plaisām, pilnībā nolieto-
jies, gājēju un velobraucēju sa-
tiksmes organizācija un vide šeit 
neatbilda drošības un mūsdienī-
ga labiekārtojuma prasībām. Ta-

gad nepilnības novērstas.
Darbus no 2019. gada sep-

tembra līdz decembrim veica SIA 
“CTB” un apakšuzņēmējs SIA 
“Oms”. 

Ietves atjaunošanas un terito-
rijas labiekārtošanas kopējās iz-
maksas ir 89 318 EUR (ar PVN).

Veikto darbu, izmantoto mate-
riālu un iekārtu garantija ir trīs gadi.

Basketbola āra laukums, kas 
atrodas Dunikas ielā 2/24, ir tre-
šais, ko Kristaps Porziņģis dāvi-
nājis dzimtajai pilsētai. Viņa pirms 
tam dāvinātie āra basketbola 
laukumi atrodas Jūrmalas parkā 
(Jūrmalas ielas galā) un Ventspils 
ielas parkā. z

LIDOJUMI NO 30. MARTA  
6 REIZES NEDĒĻĀ
l Liepāja–Rīga plkst. 5.45
l Rīga–Liepāja plkst. 23.40
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Tirdzniecības kanāls

Karostas kanāls

1

7
5

2

6

4

3

1. Zobārstniecības poliklīnikā,
K. Zāles laukums 2 

2. AS “Veselības centru apvienība”
Liepājas medicīnas centrā, Brīvības iela 95 

3. SIA “Algoritms L”,
M. Ķempes ielā 2-2N 

4. SIA “Algoritms L”,
Sakņu ielā 14 1 

5. SIA “Soladens”,
Dzintaru iela 8 

6. Zobārstniecības kabinets “Ansis”,
Pīlādžu ielā 34

7. Veselības salonā Z,
Krišjāņa Valdemāra ielā 18-2 

Lai saglabātu zobu un mutes dobuma 
veselību, valsts apmaksāto pro�laktisko 
pārbaužu sarakstā ir iekļauts ikgadējs zobu 
higiēnista apmeklējums bērniem no 2 līdz 
18 gadu vecumam, bet 7, 11 un 12 gadu 
vecumā valsts apmaksātu zobu higiēnu var 
veikt divas reizes gadā.

Gaidīšanas laiks uz higiēnu no 1 nedēļas līdz 
5 mēnešiem.

Valsts apmaksātā 
zobu higiēnas 
pakalpojuma 
bērniem saņemšanas
vietas
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Liepājas Kultūras pārvalde aicina 
izvērtēt 2019. gada nozīmīgākos noti-
kumus un personības kultūras dzīvē 
Liepājā un pieteikt pretendentus “Lie-
pājas Kultūras balvai 2019”. Pieteiku-
mus var iesniegt no 7. līdz 26. janvārim.

“Aizgājušajā gadā Liepājas kultū-
ras dzīve turpināja plaukt, liepājniekus 
un pilsētas viesus aicinot baudīt virkni 
spilgtu kultūras, mākslas un jaunrades 
notikumu. Arī šogad vēlamies pateikties 
kultūras procesu virzītājiem – iestādēm 
un organizācijām, individuāliem māksli-
niekiem, radošo industriju pārstāvjiem, 
producentiem, pasākumu organizato-
riem un visbeidzot ikvienam kultūras 
baudītājam,” uzsver Liepājas Kultūras 
pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.    

Liepājas Kultūras balvas pretendents 
var būt gan fiziska, gan juridiska perso-
na (kolektīvs, individuāls sasniegums, 
pasākums vai norise, kas apliecina izcilī-
bu, radošumu un ir nodrošinājis pozitīvu 
Liepājas publicitāti Latvijas, Eiropas vai 
pasaules mērogā). Pretendentus balvai 
var izvirzīt gan fiziskas, gan juridiskas 
personas, pamatojot pretendenta sa-
sniegumus ar aprakstu un materiāliem, 
kas šo sasniegumu pierāda (diplomi, 
goda raksti, publikācijas masu medijos 
u.tml.). Pretendents var balvas saņem-
šanai izvirzīt arī pats sevi.

Atbilstoši nolikumam noformētus 
un sagatavotus pieteikumus Liepājas 
Kultūras balvai var iesniegt, aizpildot 
elektronisko pieteikuma anketu, kas 
atrodama Liepājas pilsētas mājaslapā  
www.liepaja.lv, sadaļā “Kultūra”.

Gadu gaitā Liepājas Kultūras balva 
kļuvusi par pilsētas kultūras dzīves ne-
atņemamu sastāvdaļu un nozīmīgu iz-

cilības un kultūras kvalitātes izaugsmes 
veicinātāju. Šogad tā tiks pasniegta jau 
devīto reizi. “Liepājas Kultūras balvas 
2019” pasniegšanas ceremonija notiks 
13. februārī koncertzālē “Lielais dzintars”.

Pagājušajā gadā tika pasniegtas 
desmit Liepājas pilsētas domes pateicī-
bas un “Liepājas Kultūras balvas 2018” 
statuetes. Par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas valsts simtgades norisēs titulu 
“2018. gada notikums kultūrā” saņēma 
Liepājas muzejs. Savukārt naudas prē-
mijas saņēma četri pretendenti – Liepā-
jas Universitātes Humanitārā institūta 
pētniece Daiga Straupeniece par valod-
niecībā unikālu un kultūrvēsturiski nozī-
mīgu monogrāfiju “Latviešu valoda Lie-
tuvā – Būtiņģē un Sventājā”, Jana Egle 
par augstvērtīgu stāstu krājumu “Svešie 
jeb Miļeņkij ti moi”, “Austras biedrība” 
par jaunas kultūrtelpas “Austras istaba” 
izveidi un darbību un Liepājas Bērnu 
un jaunatnes centra vokālais ansamblis 
“MIRGO” par izaugsmi un starptautis-
kiem panākumiem 2018. gadā. z

l  1. februārī pulksten 18.00 Liepājas 
Latviešu biedrības nama lielajā zālē nori-
sināsies tautas deju labdarības koncerts 
“Sadancojam Liepājā”, kas jau 12. reizi 
Liepājā pulcēs labākos dejotājus no dažā-
dām Latvijas pilsētām. Šogad kopā ar Lie-
pājas Tautas mākslas un kultūras centra 
TDA “Rucavietis” (vadītājs Justs Celms) un 
VPDK “Rucavietis” (vadītāja Vineta Eglie-
na) sadancos TDA “Līgo” jauniešu studija 
(vadītāja Anita Pielēna-Pelēna) no Rīgas, 
TDA “Jandāls” (vadītāja Tamāra Ļisovco-
va) no Bauskas, TDA “Venta” (vadītāja Zita 
Serdante), TDA “Gauja” (vadītāja Evita 
Kaķīte-Brasa) no Valmieras, TDA “Darde-
dze” (vadītāja Ilze Kronberga) no Rīgas, 
JDK “Zālīte” (vadītāja Zanda Pakere) no 
Jūrmalas un JDK “Imanta” (vadītāja Aija 
Konstante) no Rīgas.

Labdarības mērķis ir ar sabiedrības 
līdzdalību sniegt atbalstu Tautas deju an-
sambļa “Rucavietis” bijušās dejotājas sep-
tiņgadīgajam dēliņam Robertam, kurš jau 
no dzimšanas sadzīvo ar diagnozi – bērnu 
cerebrālā trieka. Zēns ļoti mīl dzīvi un tāpat 
kā visi bērni sapņo lielus sapņus – skriet 
vēja ātrumā, vadīt motociklu, pats saviem 
spēkiem uzkāpt uz riteņa un nobraukt ar to 
vismaz 100 apļus. Lai Roberts spētu spert 
kaut soli tuvāk savu sapņu piepildījumam, 
ar saziedoto finansējumu plānots segt re-
habilitācijas kursa izmaksas rehabilitācijas 
centrā “Poga”.

l  Līdz 2. februārim Liepājas Latviešu 
biedrības nama izstāžu galerijā un foajē 
bez maksas apskatāma Tautas fotostu-
dijas “Fotast” gada izstāde “Refleksija”. 
Tā tapusi ar filozofisku pieeju cilvēka paš-
izziņai. Izstādē ar darbiem piedalās Agris 
Klestrovs, Gunārs Kopštāls, Ilga Lasmane, 
Irina Tīre, Iveta Herbsta, Laila Dūna, Liene 
Ansone, Līga Evaldsone, Ludmila Šmite, 

Normunds Kaprano, Pēteris Jaunzems, 
Raimonds Baumanis, Varis Sants un Zie-
donis Safronovs. Katrs autors centies atklāt 
savu individuālo skatījumu un izpratni par 
tēmu, fotogrāfijās paužot personīgo pār-
dzīvojumu, sajūtas un pārdomas, aicinot 
arī skatītājus saskatīt kaut ko vairāk, nekā 
pirmajā acu uzmetienā šķiet. 

l  9. februārī pulksten 15.00 kon-
certzālē “Lielais dzintars” izskanēs ik-
gadējais mīlas dziesmu koncerts, kura 
nosaukumā šogad ir rindas no Imanta 
Ziedoņa dzejoļa “Ar tevi es lasīju kasta-
ņus”. Koncerts veltīts izcilā latviešu dzej-
nieka Imanta Ziedoņa un viņa dzīvesbied-
res, tautā iemīļotās latviešu teātra un kino 
aktrises Ausmas Kantānes–Ziedones mīlas 
stāstam. Programmā komponistu Imanta 
Kalniņa, Raimonda Paula, Romualda Kal-
sona, Pētera Vaska, Jura Pavītola, Ulda 
Stabulnieka, Gunāra Freidenfelda, Valtera 
Kaminska, Artura Maskata, Ārija Šķepasta, 
Ainara Virgas, Renāra Kaupera, Kārļa Lāča, 
Ērika Ešenvalda, Andra Kontauta kompozī-
cijas un Imanta Ziedoņa dzeja.

Koncertā piedalīsies aktieri Ilze Ķuzu-
le-Skrastiņa (Ausma Kantāne-Ziedone) un 
Artūrs Skrastiņš (Imants Ziedonis), Liepājas 
Tautas mākslas un kultūras centra jauktais 
koris “INTIS”, mākslinieciskā vadītāja Ilze 
Valce, vokālā pedagoģe Madara Ivane, kor-
meistars Henrijs Kalniņš, Rīgas Latviešu 
biedrības jauktais koris “Austrums”, māks-
linieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts, kor-
meistars Kārlis Ostrovskis, koncertmeistari 
– Mareta Beitika un Aldis Liepiņš. Koncerta 
režisore un scenārija autore – Inese Mičule, 
mākslinieciskie vadītāji – Ilze Valce un Ārijs 
Šķepasts. Biļetes cena – 5 eiro; skolēniem, 
studentiem, pensionāriem un invalīdiem –  
3 eiro. Biļetes var iegādāties SIA “Biļešu pa-
radīze” tirdzniecības vietās. z

Liepājas Tautas mākslas un kultūras 
centrs aicina uz kultūras pasākumiem

Kultūras projektu konkursā šogad sadalīs 60 000 eiro
Lai Liepājā sekmētu augst-

vērtīgus kultūras un jaunra-
des procesus, kā arī veicinātu 
pilsētas iedzīvotāju līdzdalību 
kultūras dzīves norisēs, Lie-
pājas pilsētas Kultūras pār-
valde no 14. janvāra izsludina 
pieteikšanos kultūras projektu 
konkursam.

“Ik gadu kultūras projektu 
konkursā pieprasītais finansē-
jums ievērojami pārsniedz pie-
ejamo, un tādēļ ne visi oriģināli 
un kvalitatīvi izstrādāti projekti 
tiek atbalstīti.  Mēs tiecamies uz 
Liepājas kultūras telpas attīstību 
un vēlamies, lai šajā procesā 
iesaistās pēc iespējas vairāk 
talantīgu, ar degsmi un organi-
zatoriskām spējām apdāvinātu 
liepājnieku un Liepājas skarto, 
tāpēc lēmām palielināt projektu 
konkursa līdzfinansējumu un šo-
gad radošo ideju realizācijai pie-
šķirt 60 000 eiro,” stāsta Liepā-
jas Kultūras pārvaldes vadītājs 
Juris Jirgens.

2020. gada projektu kon-
kursa prioritātes ir kultūras 

aktivitātes un procesi, kas pie-
dāvā jaunu un inovatīvu ideju 
realizēšanu, nodrošina vietēja 
un starptautiska mēroga izglīto-
jošu pasākumu norisi, ir vērsti uz 
Liepājas kultūras vērtību (man-

tojums, mūzika, māksla, kino, 
teātris, dizains un arhitektūra) 
apzināšanu, dokumentēšanu vai 
popularizēšanu, nodrošina pētī-
jumus par mūsu pilsētas kultūras 
un mākslas telpu, kā arī sekmē 

radošo industriju attīstību un no-
drošina starptautiskas kultūras 
un mākslas rezidences Liepājā.

Konkursā var piedalīties ju-
ridiskas personas, kas nav paš-
valdību un valsts iestādes, paš-

valdību un valsts sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību, tai skaitā 
publiskas atvasinātas personas. 
Viens pieteicējs projektu konkur-
sā var piedalīties ar neierobežo-
tu projektu skaitu. Konkursā var 
iesniegt tādus projektus, kuru 
realizācija notiek Liepājā un kuru 
rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs 
ieguvums pilsētai. Projektu rea-
lizācijas periods – no šī gada  
27. marta līdz 2021. gada 26. 
martam. 

Viens projekts varēs saņemt 
no 1000 līdz 5000 eiro, un kopu-
mā projektu konkursā paredzēts 
piešķirt 60 000 eiro lielu līdzfinan-
sējumu.

Konkursam iesniegtos pro-
jektus vērtēs kultūras projektu 
konkursa komisija, kuras sastāvā 
būs nozares profesionāļi.

Šogad pagarināts arī projektu 
iesniegšanas termiņš, un iesniegt 
projekta pieteikumu var līdz šā 
gada 20. februārim. 

Konkursa nolikums un pie-
teikšanās: www.kulturasprojektu-
konkurss.lv. z

Aicina pieteikt pretendentus 
Liepājas kultūras gada balvai
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Lai iedrošinātu liepājniekus 
rūpēties par savu un tuvinieku 
veselību, Liepājas pašvaldība 
aicina gan lielus, gan mazus 
piedalīties veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses 
pasākumā “Aktīvs šodien, ve-
sels rīt!, kas notiks 8. februārī 
no pulksten 12.00 līdz 16.30 
Liepājas Olimpiskā centra ma-
nēžā. 

Pasākuma programma būs 
piemērota visām paaudzēm – vi-
sas dienas garumā ikviens intere-
sents varēs apmeklēt speciālistu 
lekcijas, uztura meistarklases un 
dažādas fiziskās aktivitātes ve-
selībai, emocionālam līdzsvaram 
un harmonijai. Visas aktivitātes 
būs bez maksas.

Diena tiks atklāta ar klusāku 
fizisko aktivitāšu norisi, proti, pa-
ralēli notiks ciguna meistarklase, 
vingrošana sievietes veselībai un 
jogas nodarbība pašsajūtas uzla-
bošanai ikdienā.  

Šajā dienā apmeklētājiem 
būs iespēja piedalīties lekcijā 
par apzinātu ēšanu, domāšanas 
ieradumu maiņu un onkoloģisko 
slimību profilaksi. Paralēli lekci-

Lai Liepājā pulcētu ziemas 
peldētājus no Latvijas un ār-
valstīm, jaunā gada sākumā, 
25. janvārī, atpūtas vietā “Be-
berliņi” norisināsies tradi-
cionālais ziemas peldēšanas 
čempionāts distancēs no 25 
līdz 450 metriem. 

2020. gada čempionāta atklā-
šana paredzēta pulksten 12.00 
ziemas peldvietā – Beberliņu 
ūdenskrātuves ziemeļu daļā pie 
piedzīvojumu parka “Tarzāns”, 
savukārt dalībnieku akreditācija 
sacensību vietā norisināsies no 
plkst. 10.00 līdz 11.00, kā arī ie-
priekšējā dienā, 24. janvārī, no 
pulksten 17.00 līdz 20.00 viesnī-
cas “Līva” foajē.

Šogad sacensībās organiza-
tori plāno uzņemt līdz 200 zie-
mas peldētāju, un, sasniedzot šo 
skaitu, pieteikumu pieņemšana 
var tikt pārtraukta. Reģistrācija 
internetā ilga līdz 17. janvārim, 
taču, ja skaits atļaus, pieteikties 
būs iespējams arī pirms sacen-
sībām, proti, 24. janvārī no pulk-
sten 17.00 līdz 20.00 viesnīcas 
“Līva” foajē, un sacensību dienā 
līdz pulksten 11.00. Dalības mak-
sa – saskaņā ar sacensību noli-
kumu. Sacensības norisināsies 
Beberliņu ūdenskrātuvē speciāli 
izveidotā baseinā piecos celiņos. 
Paralēli būs iespēja iegremdēties 

UZZIŅAI 
Sacensību programma 25. janvārī
10.00  Čempionāta biroja atvēršana. 
10.00–11.00  Dalībnieku pieteikumu reģistrācija. 
12.00–12.30  Atklāšanas ceremonija, informācija, iesildīšanās.
12.30–13.10  1. distance – 25 m brass “Head-Up”, sākot ar vecāko   
 sieviešu grupu.
13.10–13.30  2. distance – 25 m tauriņstils, sākot ar vecāko sieviešu  
 grupu.
13.30–13.40  9. distance – “Roņi”: peldēšana ne vairāk par 50 m brīvā  
 stilā, bez laika kontroles.
13.40–14.40  3. distance – 50 m brīvais stils, sākot ar vecāko sieviešu  
 grupu.
14.50–15.10  7. distance – stafete 4x25 m, sākot ar S2 grupu.
15.20–15.40  4. distance – 100 m brass “Head-Up, sākot ar vecāko   
 sieviešu grupu.
15.40–16.00  5. distance – 200 m brīvais stils, sākot ar vecāko 
 sieviešu grupu.
16.00–16.40  6. distance – 450 m brīvais stils, sākot ar vecāko 
 sieviešu grupu.
Paralēli sacensībām atsevišķi ierīkotā vietā visu sacensību laiku  
8. distance – “Jaunie roņi”: iemērkšanās aukstajā ūdenī. 
17.00            Uzvarētāju apbalvošana. Pēc apbalvošanas velosipēda 
                          un “TALLINK” dāvanu kartes pasniegšana kādam no      
                          maksas distanču dalībniekiem (dalībniekam jābūt klātienē). 
19.00                 Dalībnieku bankets “Europa City Amrita Hotel”, 
           Rīgas ielā 7/9, Liepājā.
*Atkarībā no laika apstākļiem un pieteikušos dalībnieku skaita sacensību 
organizatoriem ir tiesības programmu mainīt, par to mutiski paziņojot 
dalībniekiem.

LOC manēžā notiks visai ģimenei veltīts 
pasākums “Aktīvs šodien, vesels rīt!” 

jām notiks uztura meistarklases, 
kurās tiks gatavots čia sēklu de-
serts, sāļais lavašs un saldais 
augļu rullītis. 

Pasākuma aktīvākajā daļā 
paredzēti ielu vingrotāju paraug-
demonstrējumi un stafetes gan 
bērniem, gan pieaugušajiem 

kopā ar treneri. Būs iespēja ie-
pazīties ar klinšu kāpšanas sienu 
instruktoru pavadībā, trenažieru 
zonu, varēs izmantot pludmales 

volejbola laukumu. 
Padomus dos pulmonologs, 

dermatologs, būs iespēja apgūt 
krūšu pašpārbaudes pamatprin-
cipus, kā arī no pulksten 10.00 
līdz 17.00 pie manēžas ieejas 
darbosies mobilais mamogrāfs. 

Ar precīzu pasākuma prog-
rammu var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.liepaja.lv. 

Pasākuma apmeklētājus, kas 
nolēmuši piedalīties vingrošanas 
un sporta aktivitātēs, aicinām 
ģērbties ērtā apģērbā, ņemt līdzi 
sporta/maiņas apavus un vingro-
šanas paklājiņu, ja ir tāda iespēja. 

Iepriekšēja pieteikšanās 
lekcijām, nodarbībām, meistar-
klasēm un volejbola laukuma 
izmantošanai, zvanot pa tālruni 
26118444.

Pasākumu finansē Eiro-
pas Sociālais fonds projektā 
Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Ve-
sels.Aktīvs.Laimīgs”.

Papildu informācija: Liepā-
jas pilsētas pašvaldības admi-
nistrācijas Vides, veselības un 
sabiedrības līdzdalības daļa,  
tālr. 63404747, e-pasts  
veseliba@liepaja.lv. z

Jau astoto reizi roņi Liepājā pulcēsies 
uz ziemas peldēšanas sacensībām

mazajā āliņģī, tā sauktajā jauno 
roņu distancē.

Ziemas peldēšanas čempio-
nāts Liepājā norisināsies sep-
tiņās disciplīnās: 25 m brasā, 
25 m tauriņstilā, 50 m brīvajā sti-
lā, 100 m brasā, 200 m un 450 m 
brīvajā stilā, klubu jauktajā stafetē 
4x25 m, kā arī jauno roņu un roņu 
distancē. Arī jauno roņu un roņu 
distancēm, kas ir bez maksas, 
dalībnieki aicināti piereģistrēties, 
lai saņemtu apliecinājumu par 
peldējumu. Sacensības Liepājā 
būs arī XVI Latvijas ziemas pel-
dēšanas čempionāta 2. posms. 
1. posms norisinājās novembra 
sākumā Jelgavā. 

Ziemas peldēšanas čempio-
nāta mērķis ir popularizēt norū-
dīšanos un ziemas peldēšanu ie-
dzīvotāju vidū, aktivizēt jau esošo 
ziemas peldētāju klubu darbību, 
kā arī sadarbību starp tiem, vie-
tējām pašvaldībām, sabiedriska-
jām un komercorganizācijām.

Dalībnieki pēc peldes varēs 
sasildīties divās pirtiņās un karsta 
ūdens baļļā, kā arī būs pieejama 
bezmaksas tēja un zupa. Apmek-
lētāji varēs iegādāties siltus dzē-
rienus un ēdienus izbraukuma 
tirdzniecības vietās. Šogad pa-
sākumā plānota arī izbraukuma 
tirdzniecība, un apmeklētājiem 
būs iespēja iegādāties vietējo 

ražotāju un rokdarbnieku izstrā-
dājumus.

Sacensību organizatori no-
rāda, ka visu distanču dalībnieki 
saņems starta komplektu ar at-
balstītāju veltēm. Arī šogad kāds 
no maksas distanču dalībniekiem 
saņems balvu – sacensību at-
balstītāja “TALLINK” dāvanu karti 
jūras ceļojumam ar aizraujošu 
atpūtas un izklaides programmu 
uz kuģa maršrutā Rīga–Stokhol-

ma–Rīga vienai līdz četrām per-
sonām. Tāpat, turpinot tradīciju, 
viens no sacensību dalībniekiem 
dosies mājās ar jaunu velosipē-
du. 

Pasākumu organizē Liepājas 
veloaktīvistu un ziemas peldētā-
ju klubs “VeloRonis” ar Liepājas 
pilsētas atbalstu. Vairāk informā-
cijas par ziemas peldēšanu, treni-
ņiem un sacensībām mājaslapā 
veloronis.lv. z
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Aizvadītā gada vasarā 
Starptautiskā florbola federā-
cija (IFF) Liepājai piešķīra tie-
sības rīkot vienu no Eiropas 
zonas kvalifikācijas turnīriem 
2020. gada pasaules čempio-
nātam florbolā vīriešiem. Ei-
ropas kontinenta kvalifikācijas 
sistēmā ir notikušas kārtējās 
pārmaiņas, un šī reģiona izla-
ses šoreiz sadalītas trīs grupās, 
kurās katrā būs divas četru ko-
mandu apakšgrupas. Latvijas 
izlase spēlēs EUR3 turnīrā, kas 
no 29. janvāra līdz 1. februārim 
norisināsies Liepājā, un mūsu 
tiešie pretinieki būs Vācijas, 
Austrijas un Francijas florbolisti, 
bet otrā apakšgrupā sacentīsies 
Čehijas, Spānijas, Nīderlandes 
un Lihtenšteinas valstsvienības. 
Finālturnīram, kas šī gada noga-
lē notiks Helsinkos, kvalificēsies 
abu apakšgrupu uzvarētāji un 
komanda, kura būs pārāka otro 
pozīciju ieņēmušo vienību duelī.

Kopā pasaules čempionāta 
kvalifikācijai reģistrējušās 35 izla-
ses, un starp tām pirmo reizi ir arī 
viena Āfrikas kontinenta pārstāve 
– Kotdivuāra, kas startēs Eiropas 
zonas EUR2 grupas turnīrā.

 Dalību finālturnīrā jau ga-
rantējuši mājinieki somi un Zie-
meļameriku pārstāvošās ASV un 
Kanādas izlases. Atlikušās 13 
vietas sadalīs Eiropas un Āzijas/
Okeānijas florbolisti.

Liepājā notiks starptautiskās  
ITF tenisa sacensības sievietēm

Liepāja uzņems pasaules čempionāta florbolā kvalifikācijas turnīru

Finālturnīram kvalificēsies 
deviņas Eiropas zonas izlases 
– katra turnīra (EUR1, EUR2, 

EUR3) abu apakšgrupu uzvarē-
tāji, kā arī komandas, kuras uz-
varēs abu apakšgrupu otro vietu 

ieņēmušo komandu mačā.
Latvijas vīriešu florbola izla-

ses galvenais treneris Arto Rī-

himeki valstsvienības sastāvā 
kvalifikācijas turnīram iekļāvis 
divus vārtsargus, astoņus aiz-
sargus un desmit uzbrucējus. 
Vislielākā pārstāvniecība ir no 
“Lielvārde/FatPipe” un Cēsu 
“Lekringa” komandām – četri 
spēlētāji. Trīs florbolisti būs no 
“LH.LV/Oxdog Ulbroka”, pa di-
viem no “Talsu NSS/Krauzers” 
un Liepājas komandas “Kurši/
Ekovalis”, viens no Stalbes 
“Pārgaujas”. Pārējie četri izlasē 
iekļautie sportisti spēlē Somijas 
klubos.

Latvijas izlasi cīņā vedīs 
somu treneris Arto Rīhimeki, ku-
ram asistēs viņa tautietis Tēmu 
Variss un vietējais speciālists 
Ingus Laiviņš. Ar valstsvienī-
bas vārtsargiem strādās Andis 
Blinds.

Turnīrs tiek organizēts ar 
Liepājas pilsētas pašvaldības un 
Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas finansiālu at-
balstu. z

UZZIŅAI
Par Starptautiskās tenisa federācijas Sieviešu pasaules tenisa tūri 
(ITF Women’s World Tennis Tour)
ITF Sieviešu pasaules tenisa tūre nodrošina sākuma un vidēja līmeņa 
profesionālus turnīrus. Šī tūre ir kā pakāpiens starp ITF Junioru pasaules 
tenisa tūri un WTA tūri. ITF turnīru rezultāti tiek iekļauti WTA rangā, kas 
ļauj profesionālajām tenisa spēlētājām progresēt un sasniegt sieviešu 
profesionālā tenisa elites līmeni (WTA).
Ik gadu ITF Sieviešu pasaules tenisa tūre piedāvā ap 500 turnīru 65 
valstīs un ietver piecus turnīru balvu līmeņus – no 15 000 līdz 100 000 
ASV dolāru.
Turnīra veids, kas notiks arī Liepājā, ar balvu fondu 15 000 ASV dolāru, 
ietver rezervētas pamatturnīra vietas ITF Juniors topa 100 tenisistēm, 
nodrošinot vienmērīgu ceļu labākajiem jaunajiem talantiem, lai tie varētu 
iekļūt profesionālā tenisa turnīrā. ITF Sieviešu pasaules tenisa tūre ir arī 
paredzēta, lai ar naudas balvu palīdzību samazinātu spēlētāju izmaksas un 
galu galā ļautu tenisa spēlētājām nopelnīt iztiku, arī nespēlējot WTA tūrē.

No 20. līdz 26. janvārim LOC 
tenisa hallē ar Liepājas paš-
valdības un Latvijas Tenisa sa-
vienības atbalstu norisināsies 
starptautiskās ITF W15 katego-
rijas sacensības sievietēm “Lie-
paja Open”. Sacensību balvu 
fonds – 15 000 ASV dolāru.

Sacensībās piedalīsies teni-
sistes, kuras atrodas WTA reitin-
gā. Lielākā daļa no dalībniecēm 
atrodas 500 labāko pasaules 
tenisistu sarakstā. Pašlaik vēl-
mi piedalīties šajās sacensībās 
izrādījušas tenisistes no tādām 
valstīm kā Turcija, Šveice, Liel-
britānija, Vācija, Krievija, Ma-
ķedonija, Nīderlande, Itālija, 
Bulgārija, Somija, Slovākija, 
Francija, Ungārija, Zviedrija, 
Serbija, Igaunija, Norvēģija, Če-
hija, ASV, Horvātija, Lietuva, Iz-
raēla, Austrija un, protams, arī 
Latvija. Visaugstāk WTA rangā 
ir Turcijas pārstāve Ipeka Sojlu, 

kura reitingā ieņem 276. vietu.
Liepājas Tenisa sporta skolu 

šajās sacensībās pārstāvēs Elza 
Tomase un Alise Vindiga, kuras 
saņēmušas īpašo uzaicinājumu 
piedalīties šajās sacensībās kā 
mājinieces.

Visi laipni aicināti atbalstīt te-

nisistes LOC tenisa hallē. Ieeja – 
bez maksas.

Šāda mēroga tenisa turnīrs 
Liepājā norisināsies pirmo reizi. 
Pēdējo reizi Latvijā ITF Sieviešu 
pasaules tenisa tūres sacensības 
tika organizētas 1997. gadā, kad 
tās notika Jūrmalā. z

EUR3 kvalifikācijas turnīrs Liepājā
A apakšgrupa B apakšgrupa
Čehija Vācija
Spānija Latvija
Nīderlande Austrija
Lihtenšteina Francija

Visas turnīra spēles notiks Liepājas Olimpiskajā centrā. Spēļu kalendārs:
29. JANVĀRIS
10.00 Lihtenšteina Čehija
13.00 Nīderlande Spānija
16.00 Vācija Austrija
19.00 Latvija Francija
30. JANVĀRIS
10.00 Nīderlande Lihtenšteina
13.00 Vācija Francija
16.00 Spānija Čehija
19.00 Austrija Latvija
31. JANVĀRIS
10.00 Spānija Lihtenšteina
13.00 Austrija Francija
16.00 Čehija Nīderlande
19.00 Latvija Vācija
1. FEBRUĀRIS
10.00 E grupas 4. vieta F grupas 4. vieta
13.00 E grupas 3. vieta F grupas 3. vieta
16.00 E grupas 2. vieta F grupas 2. vieta
19.00 E grupas 1. vieta F grupas 1. vieta

Spēlētājs Pozīcija Komanda
JĀNIS SALCEVIČS V LIELVĀRDE/FATPIPE
MARKUSS PLŪDUMS V LEKRINGS
JĀNIS RAJECKIS A LEKRINGS
ARTŪRS JURŠEVSKIS A SK PĀRGAUJA
ARMANDS SAVINS A LIELVĀRDE/FATPIPE
KĀRLIS JĀNIS PETROVSKIS A LH.LV/OXDOG ULBROKA
TOMS BITMANIS A TALSU NSS/KRAUZERS
JĀNIS RAGOVSKIS A LASB (SOMIJA)
MORICS KRŪMIŅŠ A NOKIAN KRP (SOMIJA)
MIHAILS KOSTUSEVS A KURŠI/EKOVALIS
ARTIS RAITUMS U TALSU NSS/KRAUZERS
PĒTERIS TREKŠE U KOOVEE (SOMIJA)
KLĀVS JANSONS U KOOVEE (SOMIJA)
ANDRIS RAJECKIS U LEKRINGS
KEVINS ŠMITS U LEKRINGS
ROLANDS KOVAĻEVSKIS U LH.LV/OXDOG ULBROKA
EDŽUS CERIŅŠ U LH.LV/OXDOG ULBROKA
TOMS AKMEŅLAUKS U KURŠI/EKOVALIS
AIVIS KUSIŅŠ U LIELVĀRDE/FATPIPE
NIKS BLUMFELDS U LIELVĀRDE/FATPIPE
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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

BRODSKA KVARTETS.  
BĒTHOVENS UN  
ŠOSTAKOVIČS / KAMERZĀ-
LES SĒRIJA “PERSONĪGI”

l Brodska kvartets ir britu stī-
gu kvartets, kas nosaukts slave-
nā krievu vijolnieka Ādolfa Brod-
ska vārdā. Savas 47 gadu ilgās 
un spožās darbības laikā grupa 
ir atskaņojusi neskaitāmus kla-
siskās mūzikas dižgaru radītos 
kvartetus, kā arī sadarbojusies ar 
tādiem popmūziķiem kā Bjorka un 
Pols Makartnijs. Kopš 1972. gada 
Brodska stīgu kvartets ir sniedzis 
vairāk nekā 3000 koncertu uz 
pasaules lielākajām skatuvēm un 
izdevis vairāk nekā 60 mūzikas 
ierakstu. Ietekmīgākais skotu kri-
tiķis Maikls Tameltijs par viņiem 

teicis: “Brodska kvartets nav tikai 
lieliska grupa. Viņi ir fenomens!” 
26. janvārī plkst. 15.00 Liepājas 
koncertzālē par godu skaņraža 
250. dzimšanas dienai viņi atska-
ņos Bēthovena Lielo fūgu, Britena 
un Šostakoviča Trešo stīgu kvar-
tetus. Kā ierasts kamerzāles sē-
rijā “Personīgi”, pēc koncerta būs 
iespēja tikties ar māksliniekiem 
neformālās sarunās. 

SKAISTĀKĀS FRANCIJAS 
MELODIJAS. “LE POEME 
HARMONIQUE” / “PASAULE 
LIELAJĀ DZINTARĀ”

l Kā brīnišķīgs pārsteigums 
visiem mīlētājiem Valentīndienā 
15. februārī plkst. 18.00 Liepājā 
uzstāsies pasaulslavenais, šar-

mantais franču senās mūzikas 
ansamblis “Le Poème Harmo-
nique” no Parīzes. Skanot dūdām, 
flautām, perkusijām un dažādiem 
citiem instrumentiem, ansamblis 
izdziedās seno franču dziesmu 
programmu “Aux Marches du 
Palais” (“Uz pils kāpnēm”). Šīs 
15.–19. gs. melodijas ir īsti še-
devri un mūsdienās veido daļu 
no Francijas kultūras mantojuma. 
Gadsimtiem ilgi franču dziesmas 

No Bēthovena līdz Stabulniekam – 
“Lielais dzintars” aicina uz ziemas koncertiem

Koncertus ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu rīko “Lielais dzintars”. Plašāka informācija lasāma vietnē 

lielaisdzintars.lv. Biļetes nopērkamas koncertzāles “Lielais dzintars” 
informācijas centrā, “Biļešu paradīzes” kasēs un interneta vietnē 

www.bilesuparadize.lv.

tiek nodotas no paaudzes paau-
dzē. Lai arī gadu gaitā tās ir pakā-
peniski mainījušās, romances, ko 
dzirdēsim “Lielajā dzintarā”, jopro-
jām ir plaši pazīstamas un mīlētas 
Francijā.

“LEĻĻU MEISTARA SAPNIS”. 
KONCERTSTĀSTS BĒRNIEM

l Kāds leļļu meistars darina 
brīnumskaistas rotaļlietas. Tikai 
viena bēda – tās nav dzīvas. Pa-
visam negaidot pie leļļu meistara 
pieklīst Kaķene bez savām mā-
jām. Varbūt viņas ierašanās nav 
nemaz tik nejauša un abiem kopā 
izdosies piepildīt meistara sap-
ņus? 20. februārī plkst. 11.00 
un 13.00 bērni ar ģimenēm un 
pedagogiem aicināti uz koncert-
stāstu “Leļļu meistara sapnis”. 
Koncertstāstā “Lielajā dzintarā” 
izskanēs oriģinālvalodā izdziedā-
ti fragmenti no pasaulslaveniem 
mūzikliem “Kaķi”, “Kandids”, 
“Mūzikas skaņas” un citiem. Uz 

Janvāra beigas un februāris “Lielā dzintara” klausītājus luti-
nās ar izsmalcinātu muzikālo programmu kā lieliem, tā maziem. 
Klasikas baudītājus saviļņos pasaulslaveni mūziķi no Lielbritāni-
jas un Francijas, mazos klausītājus iepriecinās koncertstāsts ar 
mīlētāko mūziklu fragmentiem. Savukārt īpašu atkalredzēšanos 
piedāvās koncertuzvedumu cikls “Latvijas gredzens”, kas šoreiz 
aicinās uz muzikālu izrādi par Rīgu. 

skatuves redzēsim talantīgus 
mūziķus un stāsta varoņus – 
lelli Olimpiju (Annija Putniņa), 
priecīgo klauniņu Toniju (Emīls 
Kivlenieks), viedo leļļu meistaru 
(Nauris Indzeris), viltīgo, bet la-
bestīgo Kaķeni (Baiba Renerte), 
dziedātājus no Rīgas Doma kora 
skolas mūziklu klases un pianistu 
Raimondu Petrauski.

“RĪGAS GREDZENS”. 
MUZIKĀLA IZRĀDE

l Koncertuzvedumu cikls 
“Latvijas gredzens”, kas četros 
konceptuāli atšķirīgos veidos iz-
stāstīja, izdziedāja, izspēlēja un 
izdejoja katram Latvijas novadam 
raksturīgo, guva plašu publikas 
atsaucību un deva impulsu diri-
ģentam Sigvardam Kļavam veidot 
jaunu koncertizrādi par Rīgas sa-
vējiem. Izrāde 22. februārī plkst. 
18.00 atklās, kas ir tie dižie un ro-
mantiskie, kas veidojuši Rīgas ne-
atkārtojamo seju. Ojāra Vācieša 
un Aleksandra Čaka dzejas rindas 
atdzīvosies Artura Maskata un 
Ulda Stabulnieka mūzikā, atklā-
jot Rīgas centra spozmi, skaņas 
un smaržas, kā arī Pārdaugavas 
šauro, kluso ieliņu romantisko 
gaisotni. Stāstu par dažādo Rīgu 
dzejas, mūzikas un teātra va-
lodā stāstīs Andris Keišs, Jānis 
Strazdiņš, Latvijas Radio koris un 
instrumentālā grupa. Diriģents – 
Sigvars Kļava, režisors – Viesturs 
Kairišs. Muzikālajā izrādē īpašo 
50., 60. gadu Rīgas gaisotni iezī-
mēs sieviešu vokālais ansamblis 
“Rīga”. z


