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1. septembrī skolas gai-
tas uzsāks vairāk nekā astoņi 
simti pirmklasnieku, kas ir ap-
tuveni par 50 bērniem vairāk 
nekā pērn. Kopumā šogad 
Liepājas skolās mācīsies ne 
mazāk kā 8540 skolēnu, kas ir 
par 75 vairāk nekā pagājušajā 
mācību gadā. 

Ļoti ceram, ka mācību gadu 
gan iesāksim, gan varēsim tur-
pināt klātienē un ka vairums iz-
glītības iestāžu darbinieku būs 
vakcinējušies. 

Augusta vidū apkopotie dati 
rāda, ka pret Covid-19 vakcinē-
jušies aptuveni 73% Liepājas 

pašvaldības vispārizglītojošo 
skolu darbinieku un 70% pirms-
skolas izglītības personāla. 

Vislielāko vakcinācijas akti-
vitāti izrādījuši 2. mūzikas sko-
las (89%), DALP 5. vidusskolas 
(87%) un O. Kalpaka 15. vidus-
skolas (85%) darbinieki, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
“Kāpēcītis” (93%), “Delfīns”(87%) 
un “Pūcīte” (84%) strādājošie.

Vidēji valstī vakcinējušies 
53% pirmsskolas iestāžu un 
67% vispārizglītojošo skolu izglī-
tības darbinieku.

Tā kā Liepājā izglītības no-
zares darbiniekiem pieejamas 

arī “Janssen” vakcīnas, tad vak-
cinācija turpinās, tai pieteikušies 
vairāki pasniedzēji un citi noza-
res darbinieki.

Jaunais mācību gads īpaši 
priecīgi tiks uzsākts trīs Liepā-
jas vidusskolās – 7. vidusskolā, 
8. vidusskolā un O. Kalpaka 15. 
vidusskolā. Tur, realizējot   Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda 
projektu “Liepājas izglītības ie-
stāžu mācību vides uzlaboša-
na”, atjaunotas un uzlabotas mā-
cību telpās 7.–12. klašu posmā. 
Skolās vidēji veikti ieguldījumi 20 
mācību klasēs, ir atjaunoti sani-
tārie mezgli, nomainīti ūdensap-

gādes un kanalizācijas iekšējie 
tīkli, apkures sistēma, kā arī ie-
rīkoti jauni datortīkli.

O. Kalpaka Liepājas 15. vi-
dusskolā bērni ar lielāku azartu 
varēs doties uz sporta nodarbī-
bām, jo šovasar skolā atjaunota 
un labiekārtota sporta zāle.

Kopumā no jauna iegādā-
tas 1220 skolēnu mēbeles, kas 
pakāpeniski tiek uzstādītas vi-
sās trīs projekta īstenošanas 
vietās.

Lai visiem veiksmīgs, skaists, 
jaunām zināšanām un daudzvei-
dīgiem piedzīvojumiem bagāts 
jaunais mācību gads! z

Jauno mācību gadu uzsāks  
vairāk nekā 820 pirmklasnieku

Klāt septembris – pirmais 
rudens mēnesis. Un rude-
nī, kā jau rudenī, – saulainās 
dienas mīsies ar lietainajām, 
atvaļinājuma noskaņojuma vie-
tā vairāk domāsim par darba 
jautājumiem, bērni atgriezīsies 
skolas solos, teātris un koncer-
tu rīkotāji gatavosies savām 
jaunajām sezonām un dzīve 
ritēs uz priekšu it kā “normālajā 
režīmā” kā ikkatru gadu. Tikai 
cik ilgi? 

Šī bija ļoti skaista vasara. 
Pēc vairāku mēnešu dzīvoša-
nas izolācijā pakāpeniski sā-
kām atgriešanos tā saucamajā 
“normālajā dzīvē”. Varējām brī-
vāk satikt un apskaut cits citu, 
drošāk apmeklēt savus vecā-
kus, satikt radus un draugus, 
klātienē baudīt pašmāju un ār-
valstu mākslinieku sniegumu, 
iziet vakariņās ārpus mājas. 
Tāda sajūta, ka atkal varam 
uzelpot. Tikai jāatceras, ka šī 
drošības sajūta var būt modrī-
bu iemidzinoša un maldīgi rai-
sīt sajūtu, ka viss sliktākais jau 
ir aiz muguras. Tā gluži nav! 

Plašās vakcinācijas iespē-
jas varbūt pat pārāk agri mums 
ļāva uzskatīt, ka krīze ir pārva-
rēta un atkal varam atsākt dzī-
vot ar pilnu krūti. Tomēr augusta 
vidū pret Covid-19 saslimšanu 
vakcinēti bija tikai 38,15% no 
visiem Latvijas iedzīvotājiem. 
Līdzīga kopējā aktivitāte ir arī 
Liepājas iedzīvotāju vidū – 
augusta vidū vakcināciju bija 
uzsākuši 43% liepājnieku, no 
kuriem pilnībā pabeiguši vakci-
nāciju tikai 38%. 

Gunārs Ansiņš, 
Liepājas valstspilsētas  
pašvaldības domes  
priekšsēdētājs
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Rudens kā rudens. 
Tikai cik ilgi?
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Ārkārtējās situācijas laikā valsts atbalstu 
saņēmuši 609 Liepājas uzņēmumi 

Ģimenes ar bērniem 
var pieteikties svētku 
pabalstam akcijā 
"Skolas soma" 

Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību Vecās ost-
malas promenādes apkārtnē, Liepājas pilsētas 
pašvaldība sadarbībā ar Valsts un Pašvaldības 
policiju veikusi vairākus sabiedriskās kārtības un 
drošības papildpasākumus. 

Saņemot no iedzīvotājiem informāciju, ka tiek 
traucēts naktsmiers un ka atpūtnieki piegružo Vecās 
ostmalas promenādes apkārtni, Liepājas pašvaldība 
sadarbībā ar Valsts un Pašvaldības policiju īstenojusi 
vairākus sabiedriskās kārtības nodrošināšanas papil-
du pasākumus.  

Jau no jūlija pēdējās nedēļas nogales Valsts un 
Pašvaldības policija papildus esošajām mobilajām 
patruļām ieviesusi kājnieku patruļas. Tādas plānotas 
līdz pat aktīvās atpūtas sezonas beigām. 

Tāpat promenādes rajonā uzlabots ielu apgais-
mojums, palielinot apgaismojuma intensitāti. Vēl 
tiks uzstādīti papildu apgaismojuma balsti Kuģinie-
ku ielā, pie brīvdabas estrādes un kopienas dārza 
teritorijā. Savukārt, lai uzlabotu ielu un gājēju ceļu 
izgaismošanu, tiks veikta koku sakopšana, apzāģē-

jot zarus, kas aizēno laternas. 
Uzlabojot pilsētas videonovērošanas kameru tīklu, 

pašvaldība paredzējusi F. Brīvzemnieka ielā šovasar 
uzstādīt vēl divas jaunas novērošanas kameras.

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, aicinām 
iedzīvotājus ziņot par iespējamiem pārkāpumiem 
Pašvaldības policijas dežurantam, zvanot uz tālruni 
63420269, vai Valsts policijai, zvanot uz 110. z

Liepājā uzlabo sabiedriskās 
kārtības uzraudzību

Skolēnu vecāki no daudzbērnu, trūcīgām un citām 
pašvaldības noteikto kategoriju ģimenēm līdz 30. septem-
brim var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalsta sa-
ņemšanai pašvaldības akcijā "Skolas soma". Katrs sko-
las vecuma bērns no minētajām ģimenēm varēs saņemt  
20 eiro mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu akcijā "Skolas soma" mācību līdzekļu iegādei 
20 eiro apmērā par katru skolēnu var saņemt visas Liepājā 
deklarētās daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no materiālās si-
tuācijas). Pabalstu var saņemt arī ģimenes, kuras audzina bēr-
nus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, kā arī ģimenes 
ar bērniem, kuras savu problēmu risināšanā saņem sociālā 
darbinieka atbalstu un līdzdarbojas savas situācijas uzlabo-
šanā. Pabalstu piešķirs arī ģimenēm, kurām laika posmā no 
2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģi-
menes statuss, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm. Ģimenēm jābūt dekla-
rētām Liepājā (vismaz vienam vecākam un bērnam).

Pabalsts tiks izmaksāts par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, 
kurš šā gada 1. septembrī turpinās mācības vispārējās izglītī-
bas iestādē, sākot no 2. klases. Par bērnu šo noteikumu izprat-
nē uzskatāma arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un 
turpina mācības vispārējās izglītības iestādē dienas maiņā un 
nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, bēr-
na vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 2. augusta līdz 
30. septembrim jāuzraksta iesniegums un jānogādā Sociālajā 
dienestā E. Veidenbauma ielā 3, ievietojot pasta kastē "Sko-
las soma" pie ieejas durvīm. Iesniegumu var nosūtīt arī elek-
troniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu  
socialais.dienests@liepaja.lv vai pa pastu, adresējot Liepājas 
Sociālajam dienestam, E. Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401.

Iesnieguma veidlapa pieejama portālā 
liepaja.lv https://ej.uz/ba3p vai Sociālajā dienestā.  

Pabalsts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
tiks ieskaitīts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kre-
dītiestādes norēķinu kontā. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa 
tālruni 63489674.

Savukārt visi pirmklasnieki, kuri uzsāks skolas gaitas kādā 
no Liepājas vispārizglītojošām skolām (neatkarīgi no dekla-
rētās dzīvesvietas), pēc 1. septembra saņems pirmklasnieka 
pabalstu 30 eiro apmērā. Lai to saņemtu, vecākiem vajadzēs 
elektroniski aizpildīt iesniegumu liepaja.lv vai arī uzrakstīt un 
iesniegt to skolā vai Sociālajā dienestā.

Pabalstu izmaksai akcijā "Skolas soma" no pašvaldības 
budžeta piešķirti 36 000 eiro, pirmklasnieku pabalstam – 
24 000 eiro. z

Laika posmā no 2020. gada 9. novembra līdz 
2021. gada 30. jūnijam kādu no četriem valsts at-
balsta veidiem uzņēmējiem, kurus skāruši epide-
mioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās 
darbības ierobežojumi un ieņēmumu kritums, sa-
ņēmuši 609 Liepājas uzņēmumi.  

No tiem dīkstāves pabalstu saņēma 443 Liepājas 
uzņēmumi, atbalstu algu subsīdijām – 171, grantu ap-
grozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai – 317 un 
viesnīcu atbalsta programmas kompensāciju – 25. 
Viens uzņēmums varēja pieteikties visiem atbalsta in-
strumentiem. 

Dīkstāves pabalstiem atbalsta periods beidzās  
30. jūnijā.

Uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības vei-
cējiem, kuriem nācās pielāgoties vai apturēt uzņēmēj-
darbību, ievērojot valdības pieņemtos Covid-19 vīrusa 
izplatības ierobežošanas pasākumus, bija pieejami 
četri valsts finansiālā atbalsta instrumenti:

1. Dīkstāves pabalsts – uzņēmuma darbinieki vai 
daļa darbinieku atrodas dīkstāvē (nestrādā). Minimā-
lais pabalsts 500 eiro, maksimālais 1000 eiro (no šī 
gada 1. janvāra). 

2. Atbalsts algu subsīdijai – uzņēmuma darbinieki 
vai daļa darbinieku strādā nepilnu slodzi. 

3. Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošinā-
šanai – šī gada 28. janvārī valdība nolēma, ka granta 
apmērs būs 60% (bija 30%) no uzņēmuma bruto darba 
algas kopsummas. 

4. Viesnīcu atbalsta programma – vienreizējs at-
balsts darba samaksas kompensēšanai un operacionā-
lo izmaksu segšanai. Pieteikšanās bija no 2020. gada 
4. līdz 18. decembrim.

Plašāka informācija par atbalsta instrumentiem un 
apmēriem pieejama tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Jaunākie Nodarbinātības valsts aģentūras dati lieci-
na, ka bezdarbnieku skaits Liepājā 2021. gada 27. jūlijā 
bija 2397, kas ir 5,9% (bezdarbnieku skaits pret iedzī-
votāju skaitu darbspējas vecumā). Savukārt pieejamās 
vakances Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas 
filiālē 27. jūlijā bija 589. Lielākais pieejamais brīvo dar-
ba vietu skaits un pieprasītākās profesijas ir būvstrād-
nieks (60 vakances), ceha strādnieks (30 vakances), 
ceļu būves palīgstrādnieks (23 vakances), lokmetinā-
tājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes 
vidē (mag) (23 vakances), mazumtirdzniecības veikala 
pārdevējs (20 vakances), zivju apstrādātājs (20 vakan-
ces), apdares darbu strādnieks (20 vakances), inspek-
tors iekšlietu jomā (18 vakances), kravas automobiļu 
vadītājs (17 vakances) u.c. z  

>>> 1. lpp.
Šie skaitļi rada bažas, jo ir 

skaidrs, ka ar tik gausu vakcināci-
jas tempu rudenī skaistā un brīvā 
dzīve atkal var tikt ierobežota. 

Negribu nevienu īpaši pieru-
nāt un aģitēt par vakcināciju, jo 
pie šīs atbildes katram jānonāk 
pašam. Vien jāsaka, ka bez vak-
cinācijas sabiedrībā kopumā va-
ram pat nedomāt par to, ka dzīve 
kādreiz būs tāda, kāda tā bija, 
pirms pasaule iepazina šo vīrusu. 
Fakts paliek fakts: vienīgā iespē-
ja apstādināt Covid-19 infekcijas 
izplatību ir vakcinācija, tādējādi 
ne tikai atslogojot veselības aprū-
pes sistēmu, bet arī ļaujot atsākt 

kvalitatīvu izglītības sistēmas, 
sociālās, kultūras, sporta un citu 
nozaru darbu. 

Es cienu to, ka mums katram 
var būt savs viedoklis, un parasti 
arī cenšos ieklausīties citu vie-
dokļos, jo katram ir citādāka pie-
redze, citādāka izpratne, citādāka 
audzināšana, uztvere vai attiek-
sme. Tomēr vakcinācijas jautāju-
mā mums būtu jārunā nevis par 
viedokļiem, bet par zināšanām. 
Un zināšanas savukārt balstās 
zinātnē un pētījumos. Pierādīts, 
ka vakcinācija ievērojami sama-
zina iespēju inficēties un saslim-
šanas gadījumā garantē vieglāku 
slimības gaitu. Šāda aizsardzība 

ir īpaši būtiska tai sabiedrības 
daļai, kas ikdienā strādā ar lielu 
cilvēku skaitu un tādējādi pakļauj 
sevi un citus paaugstinātam ris-
kam inficēties, piemēram, ār-
stiem, skolotājiem, sociālajiem 
darbiniekiem, policistiem. 

Mani īpaši priecē Liepājas 
izglītības iestāžu darbinieku aug-
stā atbildības sajūta, gatavojoties 
jaunajam mācību gadam, un iz-
pratne par to, ka tikai vakcinācija 
palīdzēs mums atgriezties nor-
mālā un pilnvērtīgā dzīvē. Augus-
ta vidū atsevišķās skolās un bēr-
nudārzos vakcinējušies bija pat 
vairāk nekā 90% skolotāju, vidēji 
Liepājas izglītības iestādēs vakci-

Rudens kā rudens. Tikai cik ilgi? nējušies nedaudz virs 70% peda-
gogu, un ar katru dienu vakcinēto 
skaits tikai pieaug. Paldies jums 
ikvienam par šo atbildīgo rīcību!

Šobrīd sabiedrībā vērojama 
šķelšanās un daļa cilvēku atsakās 
no vakcinācijas vairāk emocionā-
lu, nevis racionālu un zinātniskos 
pierādījumos balstītu iemeslu dēļ. 
Skaidrs ir arī tas, ka šo situāciju 
nevar risināt ar represīvām meto-
dēm, tādējādi vēl vairāk veicinot 
emocionāli saspringto gaisotni. 
Drīzāk, manuprāt, lielāks akcents 
būtu jāliek uz atbalstu un priekš-
rocībām, kas paveras vakcinētām 
personām. Tas ļaus vēl neizlēmu-
šajiem vai svārstīgajiem pašiem 
pieņemt lēmumu par to, kādu dzīvi 
vēlas dzīvot: kā un kādus kultūras 

notikumus apmeklēt, kādu izglītī-
bu saņemt mūsu bērniem, ceļot 
un brīvi elpot vai atkal noslēgties 
katrs savā mājsaimniecībā un 
skatīties uz pieaugošo stacionēto 
slimnieku skaita statistiku Latvijas 
slimnīcās. 

Bet būtiski atcerēties mums 
visiem – gan vakcinētajiem, gan 
tiem, kuri vēl nogaida vai ir pret 
šo procesu –, ka krīzes laikā mēs 
nedrīkstam pakļauties cinismam 
un neuzticībai, tā vietā mums ir 
jāsaglabā veselais saprāts un 
uzticība zināšanām, nevis speku-
lācijām un izdomājumiem. Tas ir 
ceļš, kā mums visiem kopā ple-
cu pie pleca izsoļot no Covid-19 
pandēmijas kā uzvarētājiem, ne-
vis zaudētājiem. z
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Ar Eiropas Savienības at-
balstu Liepājas pašvaldība 
jau piekto gadu īsteno deinsti-
tucionalizācijas (DI) projektu 
"Kurzeme visiem", lai attīstītu 
jaunus,  iedzīvotājiem nepie-
ciešamus sociālos pakalpo-
jumus un sniegtu papildu at-
balstu Liepājā dzīvojošajiem 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (FT), personām 
ar garīga rakstura traucēju-
miem (GRT) un ārpusģimenes 
aprūpē esošiem bērniem un 
jauniešiem. 

Projektā "Kurzeme visiem" 
Liepājas pilsētas domes Sociā-
lais dienests arī vasaras periodā 
turpināja nodrošināt apmaksā-
tus, sabiedrībā balstītus sociālos 
pakalpojumus bērniem ar FT, 
viņu vecākiem un personām ar 
GRT. Turpinās arī jaunu infra-
struktūras objektu būvniecība 
bērniem no ārpusģimenes aprū-
pes un cilvēkiem ar GRT. 

Jaunums ir tas, ka Ministru 
kabineta noteikumu grozīju-
mi paredz no 1. jūlija palielināt 
aprūpes pakalpojumu stundu 
skaitu mēnesī no 40 uz 80 stun-
dām bērniem ar FT no 5 līdz 17 
gadiem un līdz 200 stundām 
bērniem līdz 4 gadu vecumam. 
Tagad precizēta arī pakalpojuma 
apmaksa pēc vienotas likmes – 
5,18 eiro/stundā. 

MK noteikumu grozījumi pa-
redz no 1. jūlija palielināt reha-
bilitācijas reižu skaitu arī bērnu 
vecākiem un likumiskajiem pār-
stāvjiem. Ja līdz šim ģimenes 

varēja saņemt četrus pakalpo-
jumus veselības stāvokļa uzla-
bošanai – psihologa, atbalsta 
grupas, fizioterapeita un rehabi-
litētāja, tad tagad to klāsts būs 
plašāks.

Lai saņemtu pakalpojumu, 
vispirms Sociālajā dienestā tiek 
veikta ģimenes un bērnu ar FT 
vajadzību izvērtēšana. Liepājā 
izvērtēti 79 bērni, no kuriem 64 
saņēmuši sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu, 40 – atkārtoti. 
No jauna izvērtēšanai pieteikti 
11 bērni.   

Kopš 2016. gada 53 bērniem 
ar FT un viņu ģimenēm sniegti 
atelpas brīža pakalpojumi, 39 
ģimenes to saņēmušas atkārto-
ti. Seši bērni saņēmuši aprūpes 
mājās pakalpojumu līdz 10 stun-
dām nedēļā.

Saņemti arī 53 pieteikumi 
par sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumiem bērnu vecākiem, 
likumiskajiem pārstāvjiem un au-
džuģimenēm.

No 1. jūlija palielināts arī pa-
kalpojumu daudzums cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem 
(GRT). Atkārtoti projektā var ie-
saistīt cilvēkus, kuriem beidzies 
divu gadu pakalpojumu nodro-
šināšanas periods. Speciālistu 
pakalpojumu apmaksai un indi-
viduālajam atbalstam personām 
ar GRT, kuras iesaistītas projek-
tā, tagad vairs nav ierobežojumu 
– tie tiek kompensēti atbilstoši 
faktiskajām izmaksām (izņemot 
psihologa pakalpojumu). Katrs 
klients ar GRT var saņemt 100 

individuālās konsultācijas (gan 
psihologa, gan citu speciālistu) 
un līdz 100 grupu nodarbību rei-
zēm līdz projekta beigām. Līdz 
ar to speciālistu konsultācijas un 
individuālo atbalsta pakalpojumu 
klāsta pieejamība paplašinās un 
personas ar GRT varēs vairāk 
izmantot, piemēram, mūzikas 
terapiju, smilšu terapiju, ergote-
rapiju, fizioterapiju u.c.

Projektā "Kurzeme visiem" 
Liepājā izvērtētas 50 personas 
ar GRT. Divas personas ar GRT 
saņēmušas Dienas centra pa-
kalpojumu, 20 personas – psiho-
loga pakalpojumu. 

Jūlijā Sociālā dienesta dar-
binieki tikušies ar VSAC "Kur-
zeme" Iļģu un Aizvīķu filiāles 
klientiem, kuri varētu pārcelties 
uz dzīvi grupu dzīvokļos Liepājā. 
Pavisam līdz septembra sāku-
mam plānots iepazīt 16 pilnga-
dīgas personas ar GRT, kuras 
pāries uz dzīvi Grupu dzīvokļos 
Viršu ielā 9/11. Šiem cilvēkiem 
projekta laikā tiks nodrošināts 
sociālā mentora pakalpojums, lai 
viņi labāk iekļautos sabiedrībā. 
Paralēli notiek sociālo mentoru 
darba uzdevumu un pienākumu 
izstrāde, lai viņi varētu iesaistī-
ties Kurzemes plānošanas re-
ģiona rīkotās apmācībās un sep-
tembrī sākt darbu ar personām 
ar GRT. 

Savukārt ERAF projektā 
"Sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūras izveide deinstitucionalizā-
cijas plāna realizēšanai" vasarā 
turpinājās būvdarbi jaunas infra-

struktūras izveidei sociālo pakal-
pojumu sniegšanai. Ģimeniskai 
videi pietuvinātā mājā Salmu 
ielā 53 jau šoruden kopā ar per-
sonālu sāks dzīvot astoņi bērni 
no bērnunama. Specializētajām 
darbnīcām cilvēkiem ar GRT 
T. Breikša ielā 16/20 nesen at-
zīmēti spāru svētki – būvi nodos 
ekspluatācijā līdz gada beigām. 
Darbnīcās būs 18 vietas, kur pie-
augušie ar GRT varēs mācīties 
jaunas prasmes un iemaņas, lai 
vēlāk veiksmīgāk iekļautos dar-
ba tirgū. 

Būvdarbi turpinās arī topo-
šajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 
9/11, kur 16 personām ar GRT 
tiks nodrošināta mājvieta un ik-
dienā nepieciešamais individu-
ālais atbalsts. 

Kopumā Liepājā jaunu soci-
ālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveidē plānots investēt aptuveni 
2,6 milj. eiro pašvaldības, valsts 
un ERAF finansējuma. 

Projekts "Kurzeme visiem" 
tiek īstenots, lai palielinātu ģi-
meniskai videi pietuvinātu un sa-
biedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu pieejamību dzīvesvietā 
personām ar invaliditāti, bērniem 
ar FT un bērniem no ārpusģime-
nes aprūpes. Projektu no 2015. 
līdz 2023. gadam, izmantojot 
Eiropas Sociālā fonda un valsts 
finansējumu, īsteno Kurzemes 
plānošanas reģions sadarbībā 
ar pašvaldībām, bērnu sociālās 
aprūpes centriem un VSAC 
"Kurzeme". Vairāk par projektu 
www.kurzemevisiem.lv, Kurze-

mes plānošanas reģiona mājas-
lapā un portālā liepaja.lv, sadaļā 
"Kurzeme visiem". 

Vecāki, kuri izmantojuši pro-
jekta "Kurzeme visiem" piedā-
vātās iespējas, atzinīgi vērtē 
jaunos pakalpojumus bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuri līdz šim nebija tik plaši pie-
ejami. 

 Linda savai 10 gadus veca-
jai meitiņai ar īpašām vajadzī-
bām izvēlējusies gan sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
(mūzikas terapija, baseins u.c.), 
gan aprūpes mājā pakalpojumu 
un arī atelpas brīdi vecākiem.

"Esmu apmierināta, ka varu 
droši atstāt bērnu atelpas brī-
dī profesionāļu rokās, savukārt 
aprūpe mājās ļauj man nedaudz 
laika veltīt kam citam, piemēram, 
sportošanai. Ja nebūtu šādu ie-
spēju, es nevarētu viņai visu 
laiku nodrošināt jēgpilnu laika 
pavadīšanu. Bērnam pēc soci-
ālās rehabilitācijas nodarbībām 
ir jūtams, lai arī neliels, tomēr 
progress." 

Savukārt Indra savai deviņ-
gadīgajai meitiņai Katei izvēlēju-
sies projekta piedāvātās fiziote-
rapeita konsultācijas, smilšu un 
mūzikas terapiju, kas arī sniedz 
nelielus uzlabojumus, palīdz 
bērnu "uzturēt formā". "Tas ievē-
rojami atvieglo manu ikdienas 
dzīvi, man ir mierīgs prāts, jo 
piemēram, atelpas brīdī bērns 
ir aprūpēts un pabarots, tāpēc 
es kādu brīdi varu veltīt laiku arī 
sev," atzīst Kates mamma. z

Palielināts projektā “Kurzeme visiem” sniegtais 
sociālais atbalsts bērniem un pieaugušajiem

Sporta organizācijas aicina pieteikties atbalstam 2022. gadā
No 1. septembra līdz 6. ok-

tobrim Liepājas pilsētas pašval-
dības iestāde "Liepājas pilsētas 
domes Sporta pārvalde" aicina 
sporta organizācijas elektroniski 
aizpildīt vienu vai vairākus pietei-
kumus, lai pieteiktos nepiecieša-
majam atbalstam no pašvaldība 
budžeta līdzekļiem 2022. gadā. 
Sporta organizācijas var saņemt 
atbalstu noteiktā kārtībā gan kā 
sporta sacensību un pasākumu 
līdzfinansējumu, gan kā dotāciju.

Atbalsta veidi:
l Sporta sacensību un pasā-

kumu projektu līdzfinansēšanas 
mērķis ir veicināt sporta norišu 
daudzveidību, kvalitāti un sa-
biedrisko atpazīstamību, kā arī 
pašvaldības piešķirtā finansē-
juma ekonomisku un racionālu 
izlietošanu. Sporta organizāci-
jas pārstāvis par katru plāno-
to projektu iesniedz atsevišķu 
pieteikumu. Projekti īstenojami 
Liepājas pilsētas administratīva-
jā teritorijā vai arī ieguvējiem no 
projekta rezultātiem jābūt Liepā-

jas pilsētas iedzīvotājiem.
l Dotāciju piešķiršanas mēr-

ķis ir veicināt veselīgu dzīves-

veidu un sporta attīstību Liepā-
jas administratīvajā teritorijā, 
sekmēt sporta organizāciju vei-

došanos un darbību, finansiāli 
atbalstīt Liepājas pilsētas sporta 
organizācijas, to pārstāvētās ko-

mandas un individuālos sportis-
tus. Sporta organizācija iesniedz 
vienu dotācijas pieteikumu.

Iepriekšējos divos gados 
Liepājas pašvaldības mājasla-
pā liepaja.lv tika apkopoti visu 
Liepājas sporta pasākumu un 
sacensību līdzfinansējumu pie-
teikumi, bet šogad saskaņā ar 
to, ka spēkā stājas dotācijas no-
likums, ikviena Liepājas sporta 
organizācija neatkarīgi no nepie-
ciešamā atbalsta apmēra līdzīgi 
varēs iesniegt arī pieteikumu do-
tācijas saņemšanai.

Sporta organizācijas var ie-
sniegt pieteikumus un pretendēt 
vienlaicīgi gan uz līdzfinansēju-
mu sporta projektu realizēšanai, 
gan uz dotāciju darbības attīstī-
bai.

Papildu informācija par atbal-
sta piešķiršanas nosacījumiem, 
pieteikumu iesniegšanu un to 
vērtēšanas kārtību pieejama 
mājaslapas liepaja.lv sadaļas 
"Sports" apakšsadaļā "Atbalsts 
sporta organizācijām". z
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Būvvalde ir pabeigusi 
M. Valtera ielai piegulošo ne-
kustamo īpašumu adrešu mai-
ņu. Par to informēti šo īpašumu 
īpašnieki vai valdītāji, kuriem 
tagad ir iespējams uzstādīt jau-
nās ēku numura zīmes.

Miķeļa Valtera ielas posmā 
kopumā atrodas piecas uz Liepā-
jas pilsētas pašvaldības vārda re-
ģistrētas zemes vienības un trīs 
īpašumi, kas pieder privātperso-
nām. Tagad katram īpašumam ir 
jauna adrese.

Atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem "Adresācijas notei-
kumi", turpmāk uz pašvaldības 
vārda reģistrētā zemesgabala, 
uz kura top kafejnīca "Parka pa-
viljons" (bijusī "Banga"), adrese 
ir M. Valtera iela 3 (agrāk Peldu 
iela 55A).

Tāpat jauna adrese piešķirta 
zemesgabalam ar koncertdārzu 
"Pūt, vējiņi!", kurā pašlaik turpi-
nās apjomīgi estrādes būvdarbi, 
jaunā adrese: M. Valtera iela 7 
(agrāk Peldu 57).

Savukārt privātpersonai pie-
derošās agrākās Peldu iestādes 
jeb "Vannu mājas" ar zemesga-
balu adrese ir nevis Peldu 59, bet 
M. Valtera iela 13.

Izmainīta arī atpūtas un izklai-
des centra "Dzintara boulings" 
adrese – tagad tā ir M. Valtera 
iela 4 (iepriekš Peldu 66).

Piešķirtas adreses arī tiem 
pašvaldības zemesgabaliem, kas 
faktiski ir zaļā zona un ir Jūrmalas 
parka teritorijas daļa.

Tagad ēkām M. Valtera ielā 
to īpašnieki varēs piestiprināt 
jaunās numura zīmes – saska-
ņā ar Liepājas pilsētas domes 
saistošajiem noteikumiem "Ēku 
numurzīmju, ielu vai laukumu 

Lai sniegtu iespēju jau-
niešiem attīstīt sevi augsto 
tehnoloģiju jomā, Liepājas 
tehnoloģiju klasteris aicina 
Latvijas talantīgākos jauniešus 
vecumā no 18 līdz 23 gadiem, 
kas ieguvuši vidējo izglītību, 
pieteikties Mākslīgā intelekta 
(MI) talantu programmā. Tā ir 
iespēja apgūt mākslīgo intelek-
tu pie izciliem pasniedzējiem 
un mentoriem, radīt un īstenot 
personīgo attīstības ceļu, iz-
mantot prakses iespējas Lat-
vijas labākajos mākslīgā inte-
lekta izstrādes uzņēmumos. 
Programma ir bez maksas, un 
tajā tiek uzņemti jaunieši ar iz-
ciliem sasniegumiem mācībās. 

Talantu programma ir radīta, lai 

veicinātu Latvijas izrāvienu jauno 
IT speciālistu sagatavošanā vienā 
no sarežģītākajām un augstāk ap-
maksātajām profesijām pasaulē.

Deviņu mēnešu garumā 
jaunieši tiks pilnībā sagatavoti 
darbam ar mākslīgo intelektu, 
padziļināti apgūstot trīs apmā-
cību virzienus: C++ un Python 
programmēšanu, kā arī mākslī-
gā intelekta izstrādi. Programma 
ir orientēta uz praktiskām pras-
mēm. Lekcijās un meistarklasēs 
nozares speciālisti un pasniedzē-
ji, kuri ikdienā darbojas ar māk-
slīgā intelekta izstrādi, ne tikai 
nodos vērtīgas zināšanas, bet 
arī palīdzēs veikt reālu projektu 
iz strādi, kuru risinājumi tiks radīti 
un testēti Liepājas pilsētvidē.

MI talantu programmas ie-
guvumi:

l  Deviņu mēnešu laikā tiks 
apgūts viss nepieciešamais, lai 
sāktu mākslīgā intelekta izstrādā-
tāja karjeru;

l  Nodrošinātas konsultācijas 
pie pieredzējušiem pasniedzē-
jiem, mentoriem un MI izstrādā-
tājiem;

l  Praktisku zināšanu un 
prasmju pārņemšana no izciliem 
mākslīgā intelekta un program-
mēšanas pasniedzējiem;

l  Pēc programmas absolvē-
šanas iespēja doties apmaksātā 
praksē vadošajos mākslīgā inte-
lekta izstrādes uzņēmumos Lat-
vijā;

l  Iespēja izveidot praktiskus 

MI risinājumus reāliem izaicināju-
miem pilsētā.

MI talantu programmas sā-
kums ir 2021. gada 1. septembrī. 
Programmu ir iespējams apvie-
not ar studijām, jo lekcijas un 
meistarklases norisināsies attā-
lināti darba dienu vakaros vienu 
vai divas reizes nedēļā, individu-
ālo darbu var veikt sev ērtā laikā.

Lai kļūtu par programmas da-
lībnieku, jāiztur atlase – loģikas 
tests un pārrunas. Programmas 
nozīmīgākie kritēriji ir izcilas sek-
mes, sasniegumi konkursos un 
olimpiādēs (īpaši informātikā un 
matemātikā). Veiksmīgi izturēta 
atlase garantēs bezmaksas dalī-
bu programmā un iespēju nepilna 
gada laikā sākt karjeru MI izstrā-

des jomā. Vietu skaits program-
mā ir ierobežots.

Piedaloties MI talantu pro-
grammā kopā ar līdzīgi domājo-
šiem jaunajiem talantiem, būs ie-
spēja attīstīt savas stiprās puses 
un būvēt savu karjeras ceļu vienā 
no advancētākajām nākotnes 
profesijām. 

Pieteikšanās līdz 30. augus-
tam elektroniski, aizpilot pieteiku-
ma formu www.digip.lv/mi-prog-
ramma.

Mākslīgā intelekta talan-
tu programmu īsteno Liepājas 
tehnoloģiju klasteris, sadarbībā 
ar mākslīgā intelekta izstrādes 
uzņēmumiem un speciālistiem. 
Programmu atbalsta Liepājas pil-
sētas pašvaldība. z

Īpašumiem Miķeļa 
Valtera ielā 
piešķirtas adreses 

nosaukumu norāžu izvietošanas 
kārtība Liepājā".

 Šā gada 22. aprīlī pašvaldība 
pieņēma lēmumu par Peldu ielas 
posma no Hika ielas līdz Kūrmā-
jas prospektam pārdēvēšanu par 
Miķeļa Valtera ielu un uzdeva 
būvvaldei izmainīt ielai piegulo-
šo nekustamo īpašumu adreses 
(nosaukumus).

Komunālā pārvalde ielas 
posma krustojumos ir uzstādī-
jusi nepieciešamās plāksnītes/
uzrakstus ar jauno ielas nosau-
kumu.

Kādu no Liepājas ielām pār-
dēvēt pirmā Latvijas Republikas 
iekšlietu ministra Miķeļa Valte-
ra vārdā aicināja Latvijas Valsts 
prezidenta kanceleja. Peldu ielas 
posms no vairākiem piedāvāju-
miem, veicot pilsētnieku aptauju 
un interesentiem plaši diskutē-
jot sociālajos tīklos, tika izvēlēts 
par piemērotāko. To nosaucot 
M. Valtera vārdā, esam godināju-
ši valstsvīra piemiņu. z

Visiem īpašumiem M. Valtera ielā tagad ir piešķirtas adreses. Kartē attēlotas gan 
iepriekšējās, pirms nosaukuma maiņas, gan tagadējās adreses. Būvvaldes infografika

Aicina pieteikties Mākslīgā intelekta talantu programmai

UZZIŅAI
l  M. Valters dzimis Liepājā 
1874. gada 7. maijā. Viņš bija 
Latvijas pirmais iekšlietu ministrs, 
politiķis, diplomāts, žurnālists un 
literāts. 
l  M. Valteram bija nozīmīga 
loma Latvijas neatkarības idejas 
formulēšanā un valsts dibinā-
šanā.
l  M. Valters miris 1968. gada 
27. martā, apbedīts Nicā, Fran-
cijā. 
l  2020. gada 23. septembrī 
pārapbedīts Rīgā, Meža kapos. 
Nicas kapavietas piemiņas  
plāksni M. Valtera tuvinieki 
nodeva dāvinājumā Liepājas 
muzejam.



No 26. jūlija publiskajai 
apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai nodota 
lokālplānojuma, kas groza Lie-
pājas pilsētas teritorijas plā-
nojumu zemesgabaliem Krū-
mu ielā 65, Krūmu ielā 65A, 
Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 
un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, 
pilnveidotā redakcija.

Publiskās apspriešanas ter-
miņš ir no 2021. gada 26. jūlija 
līdz 22. augustam.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme norisinājās 17. augustā 
tiešsaistē. 

Publiskās apspriešanas tieš-
raide bija redzama un izmeklēja-
ma lokālplānojuma redakcijas iz-
strādātāja kompānijas "Grupa 93" 
un Liepājas pilsētas FB kontos.  

Pašvaldība 19. jūnijā pieņē-
ma lēmumu, kas paredz pilnvei-
dot un nodot atkārtotai publis-
kajai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai iepriekš 
apspriesto plānojuma redakciju.

Balstoties uz iepriekšējās 
publiskās apspriešanas (no 2021. 
gada 1. februāra līdz 20. aprīlim) 
saņemtajiem priekšlikumiem par 
1. redakciju, lokālplānojuma piln-
veidotajā redakcijā pēc būtības 
veiktas šādas izmaiņas:

l  Jaukta centra apbūves te-
ritorijā (JC1) Jūrkalnes ielā 2, 
teritorijas dienvidu daļā, iekļauta 
teritorija ar īpašiem noteikumiem 
(TIN) – "Teritorija publiskās ārtel-
pas (multifunkcionālas zaļās zo-
nas) ierīkošanai", tādējādi īpaši 
akcentējot nepieciešamību vei-
dot publiski pieejamu zaļo zonu, 
lai nodrošinātu rekreācijas ie-
spējas apkārtnes iedzīvotājiem.

l  Precizēti jaukta centra ap-
būves teritorijā (JC2) Krūmu ielā 
65 atļautie papildizmantošanas 
veidi, sašaurinot atļauto izman-
tošanu, nosakot, ka teritorijā 
drīkst attīstīt tikai tādus vieglās 
rūpniecības uzņēmumus, ku-
riem atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajam iedalījumam 
un kārtībai nav nepieciešamas 
piesārņojošas darbības atļaujas 
vai apliecinājumi, līdz ar to tiek 
izslēgta iespēja attīstīt tādu rūp-
niecības uzņēmumu apbūvi, kas 
varētu pasliktināt vides kvalitā-
tes rādītājus blakus teritorijās.

PĀRĒJIE LOKĀLPLĀNO-
JUMA RISINĀJUMI  
SAGLABĀTI NEMAINĪGI!

Zemes vienībām Jūrkalnes 
ielā 2 saglabāts funkcionālais 
zonējums – jaukta centra apbū-
ves teritorija (JC1), kas piedāvā 
plašu teritorijas atļautās izmanto-
šanas spektru, tostarp pieļaujot 
arī rindu māju un daudzdzīvokļu 

māju apbūvi, papildus iekļautas 
prasības multifunkcionālas zaļās 
zonas ierīkošanai.

Zemes vienībai Krūmu ielā 
65 un Krūmu ielā 65A noteikts 
funkcionālais zonējums – jaukta 
centra apbūves teritorija (JC2), 
precizējot atļautos papildizman-
tošanas veidus, savukārt zemes 
vienībām Krūmu ielā 72 un 74 
saglabāts funkcionālais zonē-
jums – rūpnieciskās apbūves 
teritorija (R2), kas ir saskaņā ar 
jau esošo teritorijas izmantoša-
nu Krūmu ielā 74, kā arī ar to, 
ka zemes vienības robežojas ar 
ostas, tehniskās apbūves un ra-
žošanas teritorijām.

Ņemot vērā tuvumā esošās 
dzīvojamās apbūves kontekstu, 
visā teritorijā joprojām ir izslēgta 
iespēja veidot ar smago rūpnie-
cību saistītu apbūvi.

Ar lokālplānojuma pilnveido-
tās redakcijas (2.0) materiāliem 
var iepazīties Peldu ielā 5, ēkas 
1. stāva foajē, darba laikā, paš-
valdības tīmekļa vietnē www.lie-
paja.lv, sadaļā "Lokālplānojumi" 
un "Publiskās apspriešanas", 
valsts vienotajā ģeotelpiskās in-
formācijas portālā geolatvija.lv 
un lokālplānojuma izstrādātāja 
mājaslapā www.grupa93.lv.

Viedokļus un priekšliku-
mus līdz publiskās apsprieša-
nas pēdējai dienai (ieskaitot) 
šobrīd var izteikt:

l  klātienē, iepriekš piesa-
koties pie teritorijas plānotājas 
(kartogrāfes) Anetes Bērziņas 
(e-pasts: anete.berzina@liepa-
ja.lv, kontakttālrunis: 63404427);

l  rakstiski iesniedzot vai 
sūtot pa pastu Liepājas pilsē-
tas būvvaldei, Peldu ielā 5, 
Liepājā, LV-3401, vai, elek-

troniski parakstītus, adresējot  
buvvalde@liepaja.lv. Iesniegu-
mā fiziskām personām jānorāda 
vārds, uzvārds, dzīvesvietas ad-
rese un tālruņa numurs, juridis-
kām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese un 
tālruņa numurs;

l  elektroniski vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv, sadaļā "Teri-
torijas attīstības plānošana".

Publiskās apspriešanas 

mērķis ir nodrošināt iespēju sa-
biedrībai un institūcijām izvērtēt 
piedāvātos grozījumus, to ietek-
mi uz uzņēmējdarbības un pil-
sētvides attīstību noteiktajā teri-
torijā, kā arī uz dabas vidi.

Lokālplānojuma redakcija ir 
izstrādāta ar mērķi radīt priekš-
noteikumus daudzveidīgai paš-
valdības nekustamo īpašumu 
izmantošanai – ne tikai pašvaldī-
bas interesēs, bet arī uzņēmēj-
darbības attīstībai. z
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Aicinām piedalīties Krūmu un Jūrkalnes ielas 
lokālplānojuma atkārtotajā publiskajā apspriešanā

Lokālplānojuma 
teritorija 

Krūmu un 
Jūrkalnes ielā.

Šo zemesgabalu turpmākās izmantošanas iespējas un ietekmi uz pilsētvidi atkārtotajā publiskajā apspriešanā 
aicināts vērtēt ikviens iedzīvotājs. Autors: SIA “Grupa93”.
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Restaurācijas un būvnie-
cības darbi Hoijeres kundzes 
viesnīcā ir pabeigti, un 30. jū-
lijā Būvniecības valsts kontro-
les birojs ēku Kungu ielā 24 
pieņēmis ekspluatācijā.

Darbi notika saskaņā ar 
restau rācijas darbu programmu, 
iepriekš veicot arheoloģisko ana-
līzi, atzīmējot vēsturisko glezno-
jumu vietas un veicot vēl citus 
darbus, lai maksimāli saglabātu 
vēstures liecības par ēku.

Ēkas 1. stāvā atjaunots uni-
kālais 17. gadsimta beigu plāno-
jums, bet 2. stāvā daļēji saglabā-
ta 19. gadsimta telpu plānojuma 
struktūra, vēsturiskajā būvapjo-
mā iekļaujot arī jaunas funkcijas. 

Hoijeres kundzes dzīvo-
jamās telpas 1. stāvā un no-
tāra Stendera dzīvokļa telpas 
(19. gs.) 2. stāvā tiks atvēlētas 
interjera muzeja izveidei, bet 
bijušā kroga daļā arī tagad atra-
dīsies krogs ar atjaunotu manteļ-
skursteni un maizes krāsni. 

Projektā labiekārtota arī Kun-
gu kvartāla pagalma teritorija, 
saglabājot elementus un deta-
ļas, kas raksturīgas Liepājai 17., 
18. un 19. gadsimtā.

Būvdarbus objektā veica SIA 
"RERE MEISTARI", būvuzrau-
dzību nodrošināja SIA "Firma 
L4", autoruzraudzību – pilnsa-
biedrība "Pils projekts".

Būvdarbi objektā "Hoijeres 
kundzes viesnīcas restaurāci-
ja un pārbūve par muzeja ēku 
Kungu kvartālā, Liepājā" tika īs-
tenoti Eiropas Savienības fondu 
2014.–2020. gada plānošanas 

perioda darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Saglabāt, aizsargāt un attīs-
tīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus" sadarbī-
bas projektā "Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri gad-
simtiem".

Šobrīd notiek nākamās do-
kumentācijas gatavošana, lai 
būvnieki nodotu paveiktos dar-
bus Liepājas pilsētas pašvaldī-
bai un tālāk pašvaldība varētu 
objektu nodot Liepājas muzejam 
ekspozīcijas veidošanai. Pare-
dzēts, ka Hoijeres kundzes mu-
zejs apmeklētājiem durvis vērs 
2022. gadā. z

Augusta sākumā objekts nodots 
būvniekam darbu veikšanai, kas pa-
kāpeniski uzsāk būvlaukuma sagata-
vošanas darbus. Būvdarbu veicējs 
SIA "CTB" sācis darbību no Skolas 
ielas iebrauktuves puses. 

Projektā paredzēts: 
l  pārbūvēt K. Zāles laukuma brauk-

tuvi, tostarp izveidot veloceliņus, drošas 
gājēju pārejas,

l  pārbūvēt ielas apgaismoja tīklu,
l  pārbūvēt lietus ūdens kanalizāci-

jas tīklus,
l  posmā no Jaunā tilta līdz Tramva-

ja tiltam demontēt un no jauna izbūvēt 
esošo degradēto krasta stiprinājumu un 
atjaunot esošo krasta stiprinājumu vie-
tās, kur tas ir iespējams.

Plānots arī veikt satiksmes or-
ganizācijas optimizēšanu Jūras ielā 
līdz F. Brīvzemnieka ielai un ūdens-
saimniecības tīklu pārbūvi Stūrmaņu, 
F. Brīvzemnieka un Dzirnavu ielas pos-
mos.

Būvdarbi tiek īstenoti projektā "Pa-
matinfrastruktūras nodrošināšana uzņē-
mējdarbības veicināšanai, revitalizējot 
degradēto teritoriju Liepājā, 4. kārta". z

Sākušies Kārļa Zāles 
laukuma pārbūves darbi

Hoijeres kundzes viesnīcas  
ēka pieņemta ekspluatācijā 



Tāpat kā iepriekšējos ga-
dos, atkal augustā notiek sa-
koptāko namu un ap tiem lab-
iekārtotās apkārtnes vērtēšana 
jeb konkurss "Liepāja pucē-
jas".  

Ikviens iedzīvotājs ir aicināts 
pašvaldībā pieteikt sakoptos 
īpašumus visos pilsētas mikro-
rajonos, tādējādi palīdzot izcelt 
vai nu paša, vai arī citu liepāj-
nieku ieguldīto darbu un izdomu 
savas dzīvojamās vides veido-
šanā. 

Konkursam ikviens ir aicināts 
pieteikt krāšņas puķu dobes, lab-
iekārtotus pagalmus vai dārzus, 
atjaunotas ēkas.

Pieteikumus vai informāciju 
par tiem iedzīvotāji bija aicināti 
iesniegt pašvaldībā līdz š. g. 22. 
augustam.

Sakoptāko namu un dārzu/
pagalmu īpašnieki tiks sveikti 
š. g. 3. septembrī.

Pirms tam iedzīvotāju ieteik-
tie objekti tiks apskatīti klātienē, 
tad žūrija pieņems lēmumu un 
par rezultātiem informēs sabied-
rību.

Sakoptākie nami tiek vērtēti 
trīs kategorijās – iestādes un uz-
ņēmumi, privātmājas un daudz-
dzīvokļu mājas. 

Žūrijas komisija vērtē kat-
ra pieteiktā objekta sakoptību, 
mazo arhitektūras formu teh-
nisko stāvokli, apstādījumu un 
labiekārtojumu kvalitāti, arhi-
tektūras elementu un teritorijas 

stilistisko vienotību, izmantoto 
materiālu oriģinalitāti.

Katra sakārtota ēka, katrs 

iekopts dārzs vai ziedoša puķu 
dobe mājas priekšā ir īpašnie-
ku pacietīga un neatlaidīga 

darba rezultāts, kas pozitīvi 
ietekmē pilsētas kopējo tēlu 
un vidi, kurā dzīvot. Sakopto 

namu konkursa mērķis ir izcelt 
šādas vietas un pateikt paldies 
to saimniekiem. z
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Turpinot Liepājas centrālās 
pludmales infrastruktūras iz-
būvi, sākušies būvdarbi plud-
males izejā pie Kūrmājas pros-
pekta, kas ved uz pludmales 
kafejnīcu "7. līnija".

Augusta sākumā pabeigti in-
ženiertīklu izbūves darbi Jūrmalas 
ielas galā. Jau izbūvēts ūdens-
vads un kanalizācija, atlikusi segu-
ma atjaunošana. Līdz ar šo darbu 
pabeigšanu plānots sākt būvdar-
bus pludmales izejā pie Kūrmājas 
prospekta.

Saistībā ar būvdarbiem parka 
apmeklētājiem jārēķinās ar papildu 
kustības ierobežojumiem gan uz 
gājēju un velobraucēju ceļa, gan 
pludmales izejās, sākot no Kūrmā-
jas prospekta līdz Centrālajai glāb-
šanas stacijai. Šo posmu var apiet 
pa pludmali vai parka daļu.

Labvēlīgu laikapstākļu gadīju-
mā Liepājas centrālās pludmales 
infrastruktūras būvdarbi līdz gada 
beigām tiks pabeigti, būs arī uzstā-
dīts nepieciešamais aprīkojums.

Projekta realizācijas gaitā tiks 
uzlabota centrālās pludmales pie-

ejamība un atpūtas aprīkojums, 
pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā 
centra izejas uz liedagu – izeju pie 
Kūrmājas prospekta, izeju no kon-
certdārza "Pūt, vējiņi!", kā arī izeju 
pie Centrālās glābšanas stacijas. 
Papildus tam Jūrmalas ielas plud-
males izejā izbūvēti inženiertīkli.

Būvdarbus veic SIA "A-Land", 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
"d4m", autoruzraudzību – SIA 
"JOE".

Būvdarbi objektā "Liepājas 
vēsturiskā centra pludmales pub-
liskās infrastruktūras attīstība pos-
mā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnie-
ku alejai 11A, Liepājā" tiek īstenoti 
ES fondu darbības programmas 
"Izaugsme un nodarbinātība" 
5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt no-
zīmīgu kultūras un dabas manto-
jumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus" projektā "Piekrasti 
raksturojošās dabas ainavas pub-
liskās ārtelpas attīstības un pie-
ejamības veicināšana kultūras un 
tūrisma pakalpojumu daudzveido-
šanai Liepājas centra pludmalē". z

Atkal apbalvos sakoptākos Liepājas  
namus, skaistākos dārzus un pagalmus

Sākusies pludmales izejas pārbūve pie Kūrmājas prospekta

Privātmājas dārzs Darbnīcu ielā 6B, ko iekopuši Lolita un Agris Zeidleri. Pagājušā gada konkursā privātmāju grupā 
žūrija viņus atzina par labākajiem. Edgara Poheviča foto



PAR VISU, KAS JUMS SVARĪGS2021. GADA  23. AUGUSTĀ >>>  lasiet arī www.liepaja.lv8

Septembra izskaņā notiks ikgadējie mūsdienu  
mākslas atklājumu svētki “Liepājas Mākslas forums”

Septembra pēdējās nedēļas nogalē, kā ierasts, notiks 
mūsdienu mākslas atklājumu un kopābūšanas svētki 
“Liepājas Mākslas forums”. Festivāls notiks jau 7. reizi, un 
tajā piedalīsies gan pašmāju, gan starptautiski mākslinieki.

No 24. līdz 26. septembrim 
festivāls “Liepājas Mākslas fo-
rums ‘21” jau septīto reizi aici-
na liepājniekus būt kopā mūs-
dienu mākslas jaunatklājumu 
svētkos. 10 spilgti notikumi 
piedāvās laikmetīgās mūzikas, 
vizuālās un kustību mākslas 
notikumus, kā arī divas pirm-
izrādes ģimenēm un trīs ki-
nomākslas darbus. Festivāla 
programmā gaidāma Beļģijas, 
Francijas un Latvijas māksli-
nieku dalība, un to, kā ierasts, 
organizē Liepājas koncertzāle 
“Lielais dzintars”.

“Pēc teju diviem izolācijā un 
digitālajās platformās pavadītiem 
gadiem meklēsim atbildes uz jau-
tājumiem, vai pastāvīga komuni-
kācija iezīmē patiesu kopābūšanu 
vai tomēr vientulību un skumjas? 
Vai mēs patiešām dalāmies savos 
priekos un bēdās? Kā de-izolē-
ties? Kā ikviens, arī koncertzāles 
“Lielais dzintars” un festivāla “Lie-
pājas Mākslas forums” komanda 
arvien meklē radošus ceļus un 
formas, kā tikties un būt kopā ar 
saviem skatītājiem. Festivāls ir 
šāda iespēja, un labprāt to izman-
tosim! Esam izveidojuši mūsdienu 
mākslas atklājumu svētkus, kas 
šogad notiks ne tikai koncertzāles 
grandiozajās telpās, bet jau četrās 
dažādās pilsētas vietās. Sanāk-
sim kopā savā de-izolācijā!” mudi-
na koncertzāles “Lielais dzintars” 
mākslinieciskā vadītāja Baiba 
Bartkeviča, kura festivāla pro-
grammu veido jau 5. gadu.

l Apdomājot izolācijas jē-
dzienu, koncertzāles mākslas 
telpā tiks atklāta kuratores un 
mākslas zinātnieces Astrīdes 
Rogules  veidota piecu izcilu Lat-
vijas mūsdienu vizuālās mākslas 
meistaru Leonarda Laganov
ska, Jura Artūra Putrāma, Kri-
ša Salmaņa, Vilņa Vītoliņa un 
Armanda Zelča darbu izstāde. 
Kā uzsver koncepta autore, izstā-
dei izvēlētie darbi nāk no izolāci-
jas – topošā laikmetīgās mākslas 
muzeja krājuma, kas uz Liepāju 
ceļos, pateicoties sadarbībai ar 

Latvijas Nacionālo mākslas mu-
zeju.

l Tūlīt pēc izstādes atklāša-
nas beļģu horeogrāfe un dejo-
tāja Lizbeta Gruveza izdejos 
franču komponista, sapņotāja 
Debisī smalkās mūzikas partitū-
ras. “Klavieres dejo Debisī” ir 
fizisks dialogs starp dejotāju Liz-
betu Gruvezu (Lisbeth Gruwez) 
un pianisti Klēru Ševaljē (Claire 
Chevallier). Jaunajā uzvedumā 
mākslinieces kopā, vijoties starp 
noteikumiem un lomām, meklē 
telpu starp notīm franču kompo-
nista Kloda Debisī (Claude De-
bussy) skaņdarbos. Notikuma 
pasaules pirmizrāde bija plānota 
jau aizvadītā gada Mākslas foru-
mā, bet pandēmijas dēļ tika pār-
celta uz šī gada programmu.

l “Liepājas Mākslas foruma” 
atklāšanas vakarā tiks atdzīvināts 
pilsētas leģendārais klubs “Kur-
sa”, kas lepni un nesatricināmi 
slejas teju pašā jūras krastā. Ar 
mūsdienīgu un aizraujošu džeza 

un elektroniskās mūzikas saliku-
mu klausītājus veldzēs modernā 
džeza grupa “LUPA”, bet vakara 
turpinājums izskanēs aizvadītā 
gadsimta noskaņās. Viegli no stal-
ģiskā ballītediskotēka “Aldis 
Ermanbriks” būs ironiska replika 
par kādreiz populāro Latvijas Te-
levīzijas raidījumu “Varavīksne”, 
kuru vadīja mūziķis, ierakstu ko-
lekcionārs un pirmais populārās 
mūzikas žurnālists Latvijā Aldis 
Ermanbriks. Padomju laika kultū-
ras nams un padomju laika zelta 
repertuārs karstā ballītē.

l Savukārt liepājnieku iemī-
ļotajā tikšanās vietā, kultūras 
namā “Wiktorija”, sadarbībā ar 
“Rīgas Starptautisko kinofes-
tivālu” izveidota daudzpusīga 

Kino dienas programma. To 
veido trīs spēcīgi Eiropas kino 
darbi par mūžības un vispārcil-
vēciskām tēmām, kas vientulības 
un vienaldzības laikmetā emocio-
nāli uzrunās ikvienu.

Unikālu un līdz šim Latvijā ne-
dzirdētu mākslas notikumu “Lie-
pājas Mākslas forumā” piedāvās 
pasaulē atzītais Latvijas Radio 
koris un franču diriģents Ro-
lāns Erabedjāns (Roland Hayra-
bedian), aicinot uz libāniešu iz-
celsmes franču skaņraža Zada 
Multaka (Zad Moultaka) skaņās 
tverto ēģiptiešu atvadu rituālu, 
kas tapis pēc “Mirušo grāmatas”.

l Bērniem un vecākiem sa-
rūpēti vairāki aizraujoši notikumi. 
Iepazīstinot skatītājus ar doku-

mentālās dejas metodi, horeogrā-
fe, dejotāja un režisore Kristīne 
Brīniņa piedāvās jaunu dejas 
izrādi “Izdzīvot bērnus” un kus-
tību klasi “MOveMENT”. Izrāde 
“Izdzīvot bērnus” ir par drosmi 
pārvarēt bailes un šaubas, par 
dažādu paaudžu savstarpēju uzti-
cēšanos, vēlmi ieklausīties un būt 
sadzirdētiem. Lai saglabātu izrā-
des dokumentalitāti, pieci vecāki 
ir apguvuši savu bērnu kustības, 
izteiktās domas un radītās situāci-
jas. Izrādes laikā vecāki tās piedzī-
vos un empātiskā veidā pārraidīs 
paši, bet skatītāji būs liecinieki bēr-
nu radītajai pasaulei. Pieteikšanās 
kustību klasei un izrādei sāksies 
6. septembrī, un šie notikumi būs 
pieejami bez dalības maksas.

Festivāls šogad notiks ne tikai koncertzāles “Lielais dzintars” grandiozajās telpās, bet jau četrās dažādās pilsētas 
vietās, tostarp leģendārajā klubā “Kursa” un pilsētnieku iemīļotajā tikšanās vietā “Wiktorija”.

Mākslas foruma skatītāji piedzīvos atkaltikšanos ar diviem kolektīviem no Beļģijas –  
laikmetīgās dejas trupu “Voetvolk” un tās izveidotāju Lizbetu Gruvezu un klasiskās 
mūzikas huligāniem “Het Collectief”.

>>> 9. lpp.
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Rudenī Liepājas Simfo
niskais orķestris (LSO) atsāk 
tiešraižu koncertu ciklu "Tu
vāk", kas aizvadītajā koncert
sezonā guva lielu publikas 
atsaucību ne tikai Latvijā, bet 
arī ārvalstīs. 

Koncertsarunu ciklu "Tuvāk" 
LSO aizsāka aizvadītā gada va-
sarā, lai aicinātu klausītājus at-
tālināti tikties mūzikā un sarunās 
ar orķestra mūziķiem uz "Lielā 
dzintara" skatuves. "Publikas 
mīlētais kolektīvs asociējas gal-
venokārt ar brīnišķīgu skaņu un 
skatuves kopskatu koncertzālē, 
bet tagad ir laiks tuvāk iepazīt 
unikālās personības, kas veido 
šo orķestri," stāsta LSO vadī-
tājs Uldis Lipskis, "esam patiesi 
gandarīti, ka ciklu "Tuvāk" un 
"Simfonija Tuvāk" pārraides ir 
sasniegušas daudzus tūkstošus 
cilvēku visā Latvijā, viņus izglīto-
jot, iepriecinot un pacilājot." 

Interneta koncertu ciklā "Tu-
vāk" mirdz gan orķestra māksli-
nieku solo spēle visdažādākajos 
mūzikas stilos, gan sarunā ar 
Liepājas koncertzāles vadītāju 
Timuru Tomsonu uzzinām par 
orķestra mākslinieku iedvesmas 
avotiem, profesionālās izaug-
smes ceļu un vaļaspriekiem. 
Līdz šim ir izskanējušas 18 tieš-
raides, un šie ieraksti aizvien 
ir skatāmi orķestra mājaslapā 
www.liepajassimfoniskais.lv.

Koncertcikls "Simfonija 
Tuvāk" savukārt iepazīstina 

klausītājus ar pasaules simfo-
niskā repertuāra stūrakmeņiem 
– skaistām, klasiskām simfoni-
jām, kas būtu jāzina ikvienam. 
"Cikla "Tuvāk" jaunā versija 
"Simfonija Tuvāk" ir guvusi ie-
vērojamu popularitāti interneta 
vidē, un ietekmīgi kritiķi saskata 
šādu koncertu lielu lietderību un 
augstu izpildījuma kvalitāti, izvir-
zot ciklu Latvijas Televīzijas un 
Latvijas Radio gada balvai "Ki-
lograms kultūras"," saka U. Lip-
skis. 

"Simfonija Tuvāk" iesākas ar 
mūzikas apskatnieka Oresta Si-
labrieža un koncertprogrammas 
diriģenta sarunu, kas atklāj sim-
fonijas tapšanas laika kontekstu 
un šedevra uzbūves detaļas. 
Savukārt pēc simfonijas atska-
ņojuma koncertzāles "Lielais 
dzintars" vadītāja T. Tomsona 
vadītā sarunā ar mūzikas ie-
spaidiem dalās orķestra īpaši 
aicināti pastāvīgie klausītāji, kas 
pazīstami kā neiztrūkstoši viesi 
orķestra koncertos.

Koncertu ciklā "Simfonija 
Tuvāk" līdz šim izskanējušas 
Volfganga Amadeja Mocarta 
40. simfonija, Žana Sibēliusa 
Trešā simfonija, Antonīna Dvor-
žāka Devītā simfonija "No 
Jaunās pasaules" un Pētera 
Čaikovska Ceturtā jeb Liktens 
simfonija. Tagad visi šie kon-
certieraksti par nelielu samaksu 
ir pieejami biļešu tirdzniecības 
vietnē "Biļešu paradīze".

Ar ko šosezon orķestris 
turpinās iepazīstināt digitālo 
koncertu ciklos "Tuvāk" un 
"Simfonija Tuvāk"?

Ciklā "Simfonija Tuvāk" 10. 
septembrī pulksten 19 diriģen-
ta Andra Veismaņa vadībā tiks 
atskaņota Jozefa Haidna 104. 
jeb Londonas simfonija, savu-
kārt 12. novembrī pulksten 19 
Gunta Kuzmas lasījumā pub-
lika dzirdēs leģendāro Imanta 
Kalniņa Brīvības jeb Ceturto 
simfoniju. 

Koncertsarunu cikls "Tuvāk" 
aicinās iepazīt orķestra mūziķus 
7. oktobrī pulksten 19, kad būs 
iespēja atklāt sitaminstrumen
tālista Edgara Vaivoda aizrau-
jošo personību, un 9. decembrī 
pulksten 19, kad sevi iepazīt 
ļaus trombona spēles meis
tars Robins Jānis Lellis. 

Interneta tiešraides režīmā 
aptuveni stundu ilgos koncer-
tus sērijā "Simfonija Tuvāk" 
un aptuveni 40 minūšu garās 
koncertsarunas sērijā "Tuvāk" 
bez maksas varēs vērot gan 
Liepājas Simfoniskā orķestra 
mājaslapas www.liepajassimfo-
niskais.lv video galerijā, gan arī 
orķestra Facebook lapā face-
book.com/Liepaja.Symphony.
Orchestra. 

Pēc tiešraidēm visi koncert-
ieraksti būs pieejami "Biļešu 
paradīzē" jau par maksu, bet 
koncertsarunas aizvien būs pie-
ejamas turpat bez maksas. z

25. septembrī ar pasāku
mu sērijas "Pasaules sajū
tas" pēdējo epizodi "BB wa
kepark" noslēgs savu aktīvo 
vasaras sezonu. Beberliņu 
priežu ielokā varēs baudīt 
izmeklētus ēdienus un dzē
rienus, kā arī brīvdabas kon
certus. Jau no pulksten 13 par 
labu garastāvokli rūpēsies DJ 
AllViss, bet vakarā būs iespē
ja baudīt apvienības "Oranžās 
brīvdienas" un DJ Ninas Elek
trichkas uzstāšanos.

"BB wakepark" ir ne tikai 
aktīvās atpūtas parks, kur var 
nodarboties ar veikbordu, skeit-
bordu minirampā, kā arī izmēģi-
nāt savus spēkus piepūšamajā 
ūdens atrakciju parkā. Te tiek 
gaidīts ikviens, kas grib vien-
kārši baudīt skaisto apkārtnes 
ainavu un uz brīdi ļauties at-
pūtai. Ja gribas ko mierīgāku, 
šeit var izmantot SUP dēļus un 
laivas, ar ko lēni slīdēt pāri Be-
berliņu karjeram, izbaudīt relak-
sāciju pirtī vai ūdens kublā vai 
arī pēc pastaigas pa Beberliņu 

mežaparku nobaudīt lielisku 
maltīti veikparka kafejnīcā, kur 
pieejama visai izmeklēta ēdien-
karte.

Šo vasaru veikparks iesāka 
ar jaunu pasākumu sēriju "Pa-
saules sajūtas", aicinot plašo 
pasauli baudīt tepat, Latvijā. 
Tie ir muzikāli, gastronomis-
ku un atspirdzinošu garšu un 
sajūtu pasākumi, kas šovasar 
norisinājušies jau trīs reizes, 
ļaujot sajust kaut ko no tādām 
eksotiskām pasaules vietām kā 
Meksika, Havajas, Āzija, Itālija, 
arī Vācija un Beļģija. "BB wa-
kepark" jau viesojušies mariači 
grupa un Laimis Rācenājs, ska-
nējušas indiešu rāgas virtuozā 
čellista Ērika Kiršfelda izpildīju-
mā, ar sitaminstrumentu un am-
bientās elektroniskās mūzikas 
pasauli publiku ir iepazīstinājusi 
apvienība "A9" jeb harismātis-
kā sitaminstrumentāliste Marta 
Kauliņa un viņas domubiedrs – 
multimākslinieks Mārtiņš Zālīte. 
Baudīta ir gan meksikāņu, gan 
vācu un Āzijas virtuve, labāko 

Latvijas bārmeņu izpildījumā ir 
iepazīti neparasti dzērieni.

25. septembrī "BB wake-
park" ar pēdējo šīs sērijas epi-
zodi noslēgs savu nu jau devīto 
vasaras sezonu. "Jauko atva-
saru ceram izbaudīt ar gardiem 
spāņu ēdieniem un izcilām 
austerēm no "Fans of Oyster", 
jo pie mums brauks lieliskais 
Mārtiņš Reinis. No Latvijas izci-
lāko bārmeņu vidus mūs atkal 
ar fantastiskiem kokteiļiem lu-
tinās Ansis Ancovs un Rihards 
Onzuls. Un kulminācijā "Oran-
žo brīvdienu" koncerts lieliskam 
vasaras noslēgumam!" stās-
ta "BB wakepark" saimniece 
Santa Vēvere. Dienas garumā 
par vasarīgiem deju ritmiem 
rūpēsies viens no vadošajiem 
Latvijas funky breaks un funk 
dīdžejiem – DJ All-Viss, bet va-
kara noslēgumā uzstāsies elek-
troniskās deju mūzikas DJ Nina 
Elektrichka.

Pasākums ir apmeklējams 
bez maksas, bet ievērojot visus 
valstī noteiktos ierobežojumus. z

Vasarīgas pasaules sajūtas 
“BB wakepark” sezonas noslēgumā 

Tuvāk mūziķiem un mūzikai – orķestris 
turpina savu populāro tiešraižu ciklu

“LIEPĀJAS MĀKSLAS FORUMS ‘21” | PROGRAMMA 

24. SEPTEMBRIS | PIEKTDIENA
18.00 IZSTĀDES “IZOLĀCIJA” ATKLĀŠANA 
 (Mākslas telpa “Civita Nova”, “Lielais dzintars”)
19.00 “KLAVIERES DEJO DEBISĪ”. LIZBETA GRUVĒZA & 
 KLĒRA ŠEVALJĒ (Lielā zāle, “Lielais dzintars”)
21.00 DŽEZS UN ELEKTRONIKA. GRUPA “LUPA” 
 (Klubs “Kursa”, Zvejnieku aleja 11)
23.00 DISKOTĒKA “ALDIS ERMANBRIKS” 
 (Klubs “Kursa”, Zvejnieku aleja 11)

25. SEPTEMBRIS | SESTDIENA
12.00 | 14.00 “MOveMENT”. KUSTĪBU KLASE AR KRISTĪNI BRĪNIŅU  
 (Pilsētvide)
15.00 | 17.00 | 21.00 KINO. “RIGA IFF”: “PAR BEZGALĪGO” | “NEKUR  
 ĪPAŠI”  | “CORPUS CHRISTI” (KN “Wiktorija”, Graudu iela 36/38)
19.00 “MŪŽĪBAS RITUĀLI”. LATVIJAS RADIO KORIS (Lielā zāle,   
 “Lielais dzintars”)

26. SEPTEMBRIS | SVĒTDIENA 
11.00 | 13.00 “MAZAIS CILVĒKS”. LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS. 
 PIRMIZRĀDE (Eksperimentālā skatuve, “Lielais dzintars)
12.00 | 15.00 KRISTĪNES BRĪNIŅAS DOKUMENTĀLĀS DEJAS   
 IZRĀDES “IZDZĪVOT BĒRNUS” PIRMIZRĀDE 
 (Pilsētvide, tikšanās pie koncertzāls “Lielais dzintars”) 
17.00 NOSLĒGUMA KONCERTS. MESIĀNS, BULĒZS. 
 “HET COLLECTIEF” (Lielā zāle, “Lielais dzintars”)

Festivāla programmu skatīt lmf.lielaisdzintars.lv.
Biļetes – “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

Festivāla programmas tapšanā iesaistīti arī liepājnieki 
– pirmoreiz foruma pastāvēšanas laikā tiks īstenota 
sadarbība ar Liepājas Leļļu teātri, piedāvājot 
jauniestudējuma pirmizrādi.
>>> 8. lpp.

l Pirmoreiz “Liepājas Māk-
slas foruma” pastāvēšanas laikā 
notiek sadarbība ar Liepājas 
Leļļu teātri. Mazākie foruma ap-
meklētāji būs pirmie, kas savām 
acīm skatīs talantīgā režisora 
Ģirta Šoļa interpretāciju par Ēri-
ka Kestnera pasaules slaveno 
darbu “Mazais cilvēks” vizuāli 
krāšņā iestudējumā.

l Festivāla noslēgumā fran-
ču mūsdienu mūzikas grandu, 
mistiķa Olivjē Mesiāna un Pjēra 
Bulēza, radītais izskanēs beļģu 
kameransambļa “Het Collec
tief” izsmalcināto mūziķu izpildī-
jumā. Koncerta programmā viens 
no nozīmīgākajiem 20. gadsimtā 
radītājiem darbiem – Olivjē Me-
siāna “Kvartets laika galam” bet 
kā prelūdija – Pjēra Bulēza, viena 
no viņa ietekmīgākajiem studen-
tiem, daiļrade.

Stundu pirms “Het Collectief” 
un Latvijas Radio kora koncertiem 
“Lielā dzintara” 2. stāva galerijā 
notiks muzikologa Dāvja Enģeļa 
vadītas izzinošas sarunas/disku-
sijas par laikmetīgo mūziku.

“Liepājas Mākslas foruma ‘21” 
pasākumos apmeklētāji tiks lūgti 
uzrādīt Covid-19 sertifi kātu, kas 
apstiprina noslēgtu vakcinācijas 
kursu vai infekcijas pārslimošanu 
pēdējo 6 mēnešu laikā. Ievērojot 
šobrīd pastāvošos noteikumus, 
sejas aizsargmaskas pasākumu 
laikā nebūs jālieto, izņemot bērnu 
auditorijai paredzētos notikumus, 
kuros visiem apmeklētājiem, kas 
vecāki par 7 gadiem, jālieto sejas 
aizsargmaskas. Iegādājoties biļe-
tes un pirms pasākuma apmeklē-
juma, pircēji aicināti iepazīties ar 
aktuālajiem pasākuma apmeklē-
šanas nosacījumiem.

“Liepājas Mākslas forumu” or-
ganizē SIA “Lielais dzintars”. Pa-
sākumu norisi atbalsta Liepājas 
pašvaldība, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Kurzemes plānošanas re-
ģions, “Latvijas Valsts meži”, “Val-
miermuiža”, “Kokmuiža”, “Gardu 
muti”. Partneri: Latvijas Nacionā-
lais mākslas muzejs, Rīgas Starp-
tautiskais kinofestivāls, “Voetvolk”, 
Liepājas Leļļu teātris, “Pigeon-brid-
ge”, “Cita abra”, “PXB”, KN “Wikto-
rija”, klubs “Kursa” un “Borrofi sh”. z
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Sporta joma Audzēkņu vecums Mēneša 

maksa *
Nodarbību biežums Papildu informācija Skola Kontaktpersona

Futbols Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

24,05 EUR Jaunākās grupas bērniem (5–9 
gadi) treniņi notiek 3 reizes nedēļā, 
bet vecākajām grupām (10–16 
gadi) – vismaz 5 reizes nedēļā.

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

Liepājas Futbola 
skola

Daiga Ķēdže, 
tālr. 20205422, 
e-pasts: 
futbols@liepaja.lv

Basketbols Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

14,79 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–9 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā, bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 13 basketbola treneri un 
3  vispārējās fiziskās sagatavotības treneri. 
Sporta skolā nodarbojas audzēkņi no interešu 
izglītības līdz augtākās sporta meistarības 
grupai.  

Liepājas Sporta 
spēļu skola 

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

Hokejs Zēni no 5 gadu  
vecuma

39,00 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–8 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā,  bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 10 hokeja treneri, tai skaitā 
1 vārtsarga treneris un 1 vispārējās sagatavo-
tības treneris.

Liepājas Sporta 
spēļu skola 

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

Vieglatlētika Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

11,10 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–10 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā,  bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā.

Sporta skolā strādā 7 vieglatlētikas treneri.  
Sporta skolā nodarbojas audzēkņi no interešu 
izglītības līdz augtākās sporta meistarības 
grupai.  

Liepājas Sporta 
spēļu skola

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

Volejbols Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

14,79 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–9 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā, bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 6 volejola treneri un 1 
vispārējās sagatavotības treneris. Sporta skolā 
nodarbojas audzēkņi no interešu izglītības līdz 
sporta meistarības pilnveidošanas grupai. 
 

Liepājas Sporta 
spēļu skola 

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

Mākslas 
vingrošana

Meitenes no 5 gadu 
vecuma

14,79 EUR Jaunākās grupas bērniem (5–9 
gadi) treniņi notiek 3 reizes nedēļā, 
bet vecākajām grupām (10-16 
gadi) – vismaz 5 reizes nedēļā.

Nodaļā strādā 4 treneres. Nodarbības notiek 
sporta zālē “Celtnieks” Siļķu ielā 26.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Tatjana Ņikitina, 
tālr. 20070005

Sporta 
vingrošana

Meitenes un zēni  
no 5 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 7 treneri. Nodarbības notiek 
sporta bāzē Rīgas ielā 8.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Larisa Roslova, 
tālr. 26472299, 
Irina Daņilova,  
tālr. 26758807

Džudo Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 3 treneri. Nodarbības notiek 
LOC.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Vladmirs Ševkovs,  
tālr. 29289483, 
Vaclavs Jažēvičs, 
tālr. 29494654

Grieķu 
romiešu un 
brīvā cīņa

Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 6 treneri. GR cīņa notiek LOC 
un sporta centrā “Ezerkrasts”. Brīvās cīņas 
nodarbības notiek Kungu ielā 12.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Jānis Rērihs,  
tālr. 29925512

Bokss Zēni no 6 gadu  
vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 1 treneris. Nodarbības notiek 
LOC.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Raitis Mičulis,  
tālr. 27800384

Galda teniss Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 1 trenere. Nodarbības notiek 
LOC.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Rasma Freiberga, 
tālr. 29886298

Šahs Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 1 trenere. Nodarbības notiek 
sporta bāzē Rīgas ielā 8, 2. stāvā.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Gaļina Sudmale,  
tālr. 29662417

Peldēšana Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 10 treneri. Nodarbības notiek 
LOC un sporta bāzē “Ezerkrasts”.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Margarita Kručiņina,  
tālr. 29175066, 
Tina Korbane,  
tālr. 26865357

Teniss Zēni un meitenes 
no 6 gadu vecuma 
profesionālās ievirzes 
programmā. Bērni tiek 
uzņemti rindas kārtībā, 
kurā notiek reģistrācija 
šeit: https://teniss.
liepaja.lv/uznemsana/ 
2021./2022.mācību 
gadā grupu komplek-
tācijai audzēkņu skaits  
šobrīd pārsniedz 
iespējas uzņemt skolā.

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

Sporta skolā strādā 12 treneri (10 tenisa treneri 
un 2 vispārējās fiziskās sagatavotības treneri). 
Pašiem mazākajiem nodarbības notiek aizrau-
jošā rotaļu formā, savukārt pašiem lielākajiem, 
augstākās sporta meistarības grupu audzēk-
ņiem, ir iespēja piedalīties valsts un starptautis-
kos turnīros. 

Liepājas Tenisa 
sporta skola

Santa Dreiblathena,  
tālr. 29130052,  
e-pasts:  
santa.dreiblathena@
liepaja.lv

Florbols Zēni no 5 gadu  
vecuma 

15.00 – 
25.00 EUR

Jaunākajo grupu bērniem (5–8 
gadi) treniņi notiek darba dienās 
2 līdz 3 reizes nedēļā, vecākajās 
grupās – 4 līdz 5 reizes nedēļā.

Mācību treniņu process un sacensības notiek 
LOC Manežā (Brīvības ielā 55). Florbola spor-
ta skolā strādā 6 treneri ar ārvalstu un Latvijas 
nacionālo izlašu pieredzi.

Biedrība “Florbola 
klubs “Kurši”  – 
Florbola sporta 
skola

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

 

JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA LIEPĀJAS PILSĒTAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES  
SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2021./2022. MĀCĪBU GADĀ       

* Sporta skolu audzēkņi var saņemt nodarbību maksas atvieglojumus. Papildu informācija par sporta nodarbību 
maksas atvieglojumiem skatāma mājaslapas liepaja.lv sadaļas “Sports” apakšsadaļā “Bērnu sporta skolas”
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VIDE UN VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTUALITĀTES

Kas ir invazīva suga, un kāpēc tā ir 
problēma?

Suga, kas atrasta jaunā biotopā ārpus 
savas dabiskās izplatības robežām, tiek 
saukta dažādi: eksotiska, sveša vai inva-
zīva. Invazīva suga var būt jebkura veida 
dzīvs organisms – augs, kukainis, zivs, 
sēne, baktērija vai pat organisma sēklas. 
Invazīvām sugām ir postoša ietekme uz 
dabu, ekonomiku un pat cilvēku veselību. 

Invazīvo sugu raksturīgākās īpašības
Par invazīvām parasti uzskata tās 

svešzemju sugas, kas:
l      strauji vairojas;
l      agresīvi izplatās;
l      nomāc vietējās sugas;
l      apdraud bioloģisko daudzveidību. 
Šīs sugas var nodarīt kaitējumu gan 

dabai, gan cilvēkiem, un tāpēc ir nepiecie-
šams apzināt šo sugu atradnes un ierobe-
žot to izplatību.

Draudi vietējām sugām
Ikviena invazīvā suga izraisa izmaiņas 

vidē, kuru tā sāk apdzīvot. Invazīvas sugas 
daudzējādā ziņā nodara kaitējumu vietējai 
florai un faunai. Ja ekosistēmā nonāk jauna 
suga, tai var nebūt dabisku ienaidnieku vai 
regulējošo faktoru. Tad tā var ātri vairoties 
un pārņemt plašas teritorijas (piemēram, 
Spānijas kailgliemezis). Vietējiem savva-
ļas augiem vai dzīvniekiem nepieciešams 
pietiekami ilgs laiks, lai izveidotos aizsar-
dzība pret iebrucēju, tāpēc tie sākotnēji ne-
spēj konkurēt ar strauji ienākušo sugu cīņā 
par pārtikas resursiem un dzīves platībām. 
Vēl viena nepatīkama lieta var būt slimību 
pārnēsāšana, kas apdraud vietējo augu 
vai dzīvnieku veselību un dzīvību.

Kā izplatās invazīvās sugas?
Sugu pārvietošanās no savas dabis-

kās teritorijas uz jaunu vietu var notikt gan 
dabiskā veidā (migrācija, adaptācija, ko-
lonizācija), gan cilvēka darbības rezultātā 
(apzināta vai neapzināta ievešana). Inva-
zīvās sugas galvenokārt izplatās cilvēka 
darbības dēļ, bieži vien neapzināti. Mūs-
dienu pasaulē cilvēki spēj ļoti ātri apceļot 
pasauli, mēs arī varam ļoti ātri pārvietot 
preces no vienas pasaules vietas uz citu. 
Bieži šajos ceļojumos mums līdzi dodas 

nelūgtas sugas. Kuģi balasta ūdenī var 
pārvadāt ūdens organismus. Kukaiņi var 
pārvietoties ar transportēšanas koka pale-
tēm, augu, augļu un dārzeņu sūtījumiem. 
Augu sēklas var pielipt pie mūsu apaviem 
vai auto riepām. Dažreiz par invazīvām 
sugām var kļūt tīši vai nejauši izlaisti dzīv-
nieki. Piemēram, jenotsuns un Amerikas 
ūdele. Savu lomu spēlē arī klimata pārmai-
ņas. Vidējās gaisa temperatūras paaugsti-
nāšanās, nokrišņu daudzuma un intensitā-
tes izmaiņas ļauj dažām dzīvo organismu 
sugām pārvietoties uz jaunām teritorijām.

Latvijā par invazīvām atzītās un arī pie 
mums Liepājā biežāk sastopamās augu 
sugas ir Sosnovska latvānis, puķu spriga-
ne, krokainā roze u.c. 

Tāpat Liepājas pilsētas teritorijā un tās 
tuvumā sastopami Latvijā atzīto invazīvo 
sugu dzīvnieki – Spānijas kailgliemezis, 
Amerikas ūdele, Apaļais jūrasgrundulis, 
Ķīnas cimdiņkrabis u.c. Ķīnas cimdiņkrabis 
novērots arī  Liepājas ezerā. 

Aicina ziņot par pamanītajām invazī-
vajām sugām

Lai veicinātu invazīvo sugu agrīnu 
atklāšanu, kas ir efektīvākā metode šo 
sugu izplatības ierobežošanas pasākumu 
plānošanā un ieviešanā, aicinām ikvienu 
liepājnieku iesniegt novērojumus par pa-
manītajām invazīvajām sugām, tādējādi 
dodot savu ieguldījumu dabas vērtību sa-
glabāšanā un atjaunošanā. 

Par invazīvo sugu atrašanās vietām 
jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei. Lai 
iedzīvotājiem būtu ērtāk ziņot par novēro-
tajām svešzemju sugām, kā arī lai iegūtu 
plašāku informāciju par invazīvo sugu at-
radnēm Latvijā, Dabas aizsardzības pār-
valde tiešsaistē izveidojusi "Invazīvo sugu 
pārvaldnieku", kas palīdzēs veicināt sa-
biedrības izpratni par invazīvajām sugām 
un ievākt datus par to izplatību. 

Lai iesniegtu novērojumu, vietnē  
http://bit.ly/invazivs redzamajā kartē pre-
cīzi jāatzīmē invazīvās sugas atradnes 
vieta, tā jānofotografē un anketā jāaiz-
pilda daži datu lauki. Papildu informācija  
https://www.daba.gov.lv/lv/invazivas-sugas.

Dati informācijas sagatavošanai no 
www.daba.gov.lv un  

Latvijas Hidroekoloģijas institūta.

     
Sporta joma Audzēkņu vecums Mēneša 

maksa *
Nodarbību biežums Papildu informācija Skola Kontaktpersona

Futbols Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

24,05 EUR Jaunākās grupas bērniem (5–9 
gadi) treniņi notiek 3 reizes nedēļā, 
bet vecākajām grupām (10–16 
gadi) – vismaz 5 reizes nedēļā.

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

Liepājas Futbola 
skola

Daiga Ķēdže, 
tālr. 20205422, 
e-pasts: 
futbols@liepaja.lv

Basketbols Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

14,79 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–9 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā, bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 13 basketbola treneri un 
3  vispārējās fiziskās sagatavotības treneri. 
Sporta skolā nodarbojas audzēkņi no interešu 
izglītības līdz augtākās sporta meistarības 
grupai.  

Liepājas Sporta 
spēļu skola 

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

Hokejs Zēni no 5 gadu  
vecuma

39,00 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–8 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā,  bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 10 hokeja treneri, tai skaitā 
1 vārtsarga treneris un 1 vispārējās sagatavo-
tības treneris.

Liepājas Sporta 
spēļu skola 

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

Vieglatlētika Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

11,10 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–10 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā,  bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā.

Sporta skolā strādā 7 vieglatlētikas treneri.  
Sporta skolā nodarbojas audzēkņi no interešu 
izglītības līdz augtākās sporta meistarības 
grupai.  

Liepājas Sporta 
spēļu skola

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

Volejbols Zēni un meitenes  
no 5 gadu vecuma

14,79 EUR Jaunākās sākuma sagatavošanas 
grupas bērniem (5–9 gadi) treniņi 
notiek 3 līdz 4 reizes nedēļā, bet 
vecākajām grupām – 4 līdz 5 
reizes nedēļā. 

Sporta skolā strādā 6 volejola treneri un 1 
vispārējās sagatavotības treneris. Sporta skolā 
nodarbojas audzēkņi no interešu izglītības līdz 
sporta meistarības pilnveidošanas grupai. 
 

Liepājas Sporta 
spēļu skola 

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

Mākslas 
vingrošana

Meitenes no 5 gadu 
vecuma

14,79 EUR Jaunākās grupas bērniem (5–9 
gadi) treniņi notiek 3 reizes nedēļā, 
bet vecākajām grupām (10-16 
gadi) – vismaz 5 reizes nedēļā.

Nodaļā strādā 4 treneres. Nodarbības notiek 
sporta zālē “Celtnieks” Siļķu ielā 26.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Tatjana Ņikitina, 
tālr. 20070005

Sporta 
vingrošana

Meitenes un zēni  
no 5 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 7 treneri. Nodarbības notiek 
sporta bāzē Rīgas ielā 8.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Larisa Roslova, 
tālr. 26472299, 
Irina Daņilova,  
tālr. 26758807

Džudo Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 3 treneri. Nodarbības notiek 
LOC.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Vladmirs Ševkovs,  
tālr. 29289483, 
Vaclavs Jažēvičs, 
tālr. 29494654

Grieķu 
romiešu un 
brīvā cīņa

Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 6 treneri. GR cīņa notiek LOC 
un sporta centrā “Ezerkrasts”. Brīvās cīņas 
nodarbības notiek Kungu ielā 12.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Jānis Rērihs,  
tālr. 29925512

Bokss Zēni no 6 gadu  
vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 1 treneris. Nodarbības notiek 
LOC.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Raitis Mičulis,  
tālr. 27800384

Galda teniss Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 1 trenere. Nodarbības notiek 
LOC.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Rasma Freiberga, 
tālr. 29886298

Šahs Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 1 trenere. Nodarbības notiek 
sporta bāzē Rīgas ielā 8, 2. stāvā.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Gaļina Sudmale,  
tālr. 29662417

Peldēšana Meitenes un zēni  
no 6 gadu vecuma

14,79 EUR Nodaļā strādā 10 treneri. Nodarbības notiek 
LOC un sporta bāzē “Ezerkrasts”.

Liepājas Komplek-
sā sporta skola

Margarita Kručiņina,  
tālr. 29175066, 
Tina Korbane,  
tālr. 26865357

Teniss Zēni un meitenes 
no 6 gadu vecuma 
profesionālās ievirzes 
programmā. Bērni tiek 
uzņemti rindas kārtībā, 
kurā notiek reģistrācija 
šeit: https://teniss.
liepaja.lv/uznemsana/ 
2021./2022.mācību 
gadā grupu komplek-
tācijai audzēkņu skaits  
šobrīd pārsniedz 
iespējas uzņemt skolā.

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

Sporta skolā strādā 12 treneri (10 tenisa treneri 
un 2 vispārējās fiziskās sagatavotības treneri). 
Pašiem mazākajiem nodarbības notiek aizrau-
jošā rotaļu formā, savukārt pašiem lielākajiem, 
augstākās sporta meistarības grupu audzēk-
ņiem, ir iespēja piedalīties valsts un starptautis-
kos turnīros. 

Liepājas Tenisa 
sporta skola

Santa Dreiblathena,  
tālr. 29130052,  
e-pasts:  
santa.dreiblathena@
liepaja.lv

Florbols Zēni no 5 gadu  
vecuma 

15.00 – 
25.00 EUR

Jaunākajo grupu bērniem (5–8 
gadi) treniņi notiek darba dienās 
2 līdz 3 reizes nedēļā, vecākajās 
grupās – 4 līdz 5 reizes nedēļā.

Mācību treniņu process un sacensības notiek 
LOC Manežā (Brīvības ielā 55). Florbola spor-
ta skolā strādā 6 treneri ar ārvalstu un Latvijas 
nacionālo izlašu pieredzi.

Biedrība “Florbola 
klubs “Kurši”  – 
Florbola sporta 
skola

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

 

Katrs pirmklasnieks saņems krāsojamo 
grāmatiņu “Mazais Liepājas pētnieks”

Kur Liepājā vakcinē pret Covid19?

Iedzīvotājiem pieejamas  
telefoniskas konsultācijas, kurās sniedz 
atbalstu smēķēšanas atmešanai

Aicina ziņot par pamanītām 
invazīvajām sugām Lai iedzīvotāji tiktu pasargāti no 

simptomātiskas saslimšanas ar Co-
vid-19, Liepājas pilsētas pašvaldība aici-
na vakcinēties un informē, kur Liepājā to 
iespējams izdarīt:

·	 Vakcinācijas punkts tirdz-
niecības centrā “XL Sala”, Klaipēdas 
ielā 62. Vakcināciju šajā punktā veic 
VCA “Liepājas medicīnas centrs” me-
diķi gan pēc pieraksta, gan dzīvās rin-
das kārtībā (pieteikšanās manavakci-
na.lv vai pa tālr. 8989 vai zvanot VCA 
“Liepājas medicīnas centrs” pa tālruni:  
63 428 796, kā arī brīvās rindas iespēja 
punkta darba laikā);

·	 Vakcinācijas punkts Kuršu 
laukumā 11, blakus veikalam “Top!” 
– “Lielie logi”. Vakcināciju šajā punktā 
veic SIA “L. Atiķes doktorāts” mediķi gan 
pēc pieraksta, gan dzīvās rindas kārtībā 
(pieteikšanās manavakcina.lv vai pa tālr. 
8989, vai zvanot uz L. Atiķes doktorātu 
pa tālr. 29294869, kā arī brīvās rindas 
iespēja punkta darba laikā);

·	 PSIA “Vecliepājas Primārās 
veselības aprūpes centrs”, Republikas 
ielā 5, tālr. 63422497;

·	 SIA “Hiltests” Karostas 
doktorāts, Pulkveža Brieža ielā 4, tālr. 
63421228;

·	 SIA “Jaunliepājas Primārās 

veselības centrs”, Aldaru ielā 20/24, 
tālr. 63423149;

·	 VCA “Liepājas medicīnas 
centrs”, Brīvības ielā 95, tālr. 63428796;

·	 SIA “L. Atiķes doktorāts”, 
Pļavu ielā 6, tālr. 29294869.

Vakcināciju ir iespējams veikt arī 
pie ģimenes ārstiem, ja ārsts ir no-
slēdzis vienošanos ar Nacionālo ve-
selības dienestu par vakcināciju pret 
Covid-19. Par iespēju vakcinēties jā-
interesējas sava ģimenes ārsta praksē 
individuāli. Būtiski atcerēties, ka ģime-
nes ārsti vakcinē tikai savas prakses 
pacientus.

Atgādinām, ka Covid-19 vakcīnai var 
pieteikties portālā www.manavakcina.lv 
vai zvanot pa tālruni 8989 (arī brīvdie-
nās), zvanot uz norādītājiem ārstniecī-
bas iestāžu kontakttālruņiem, kā arī pie 
ģimenes ārsta, ja ārsts veic vakcināciju 
pret Covid-19.

Informācija par vakcinēšanās ie-
spējām Liepājā un vakcinācijas pun-
ktu darba laiku tiek aktualizēta kat-
ru nedēļu pašvaldības mājaslapā  
www.liepaja.lv.

Lai vakcinētos, jāņem līdzi pase vai 
identifikācijas karte. Vēlams vilkt ērtu ap-
ģērbu, lai varētu ātri un ērti piekļūt augš-
delmam, kur tiek izdarīts dūriens. z

Konsultatīvā tālruņa numurs kon-
sultācijām par smēķēšanas atmešanu 
ir 67037333. Konsultācijas sniedz psi-
hologs/psihoterapeits darba dienās no 
pulksten 9 līdz 18.

Konsultatīvā tālruņa galvenais mēr-
ķis ir sniegt atbalstu tiem iedzīvotājiem, 
kuri vēlas atmest smēķēšanu. 

Piesaistītie speciālisti izglīto iedzī-
votājus par smēķēšanas un atkarības 
ietekmi uz fizisko un psiholoģisko vese-
lību un motivē smēķētājus pievērsties 
paradumiem, kas veicinātu smēķēša-
nas atmešanu ilgtermiņā. 

Pa tālruni var zvanīt arī tad, ja ne-
pieciešama palīdzība un atbalsts brī-
žos, kad izjūt vēlmi atsākt smēķēt. 

Tāpat pa tālruni var saņemt infor-
māciju par atkarības ārstēšanas pa-
kalpojumu pieejamību un smēķēšanas 
atmešanas terapijas metodēm.  

Gadījumos, ja uzreiz neizdodas 
sazvanīt konsultantu, viņš ar klien-
tiem sazinās tajā pašā dienā vai vie-
nojas par piemērotāko konsultācijas 
laiku. 

Palīdzība tiek sniegta anonīmi.
Maksa par zvanu tiek piemērota sa-

skaņā ar zvanītāja izmantotā operatora 
tarifa plāna izmaksām, veicot zvanus uz 
SIA “Latvijas mobilais telefons” tīkla tāl-
ruņa numuru.

Tālruņa darbību nodrošina Slimību 
profilakses un kontroles centrs. z

Kā ik gadu, arī šoreiz pašvaldība 
katram pirmklasniekam ir sarūpējusi 
dāvanu – krāsojamo grāmatiņu “Ma-
zais Liepājas pētnieks”. 

Šogad grāmatiņa ir veltīta atklāju-
miem, kuros līdzdarboties varēs bērni 
kopā ar vecākiem un skolotājiem. Krā-
sojot, zīmējot un pildot uzdevumus, 
katrs lasītājs iepazīsies ar interesan-
tiem faktiem par vēju, sauli, jūru, smil-
tīm un vairākām citām Liepājā sastopa-
mām norisēm un lietām, kas ir bijušas 
par pamatu dažādiem izgudrojumiem. 

Pirmklasnieki, iedvesmojoties no 
sēnes, auga, dzīvnieka vai kāda cita 

dabas objekta vai parādības, tiek ai-
cināti kļūt par izgudrotājiem. Savu iz-
gudrojumu zīmējumus un aprakstus 
līdz 30. novembrim katrs var aiznest 
uz ZIIC vai aizsūtīt uz e-pasta adresi 
ziic@liepaja.edu.lv. Jauno izgudrotāju 
darbi tiks apkopoti izstādē.  

Grāmatiņas saturu veidoja Vides, 
veselības un sabiedrības līdzdalības 
daļa sadarbībā ar Zinātnes un izglītī-
bas inovāciju centru, savukārt attēlus 
zīmēja Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolas Reklāmas un di-
zaina izglītības programmas pasnie-
dzēja Zane Bluķe. z
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Sagatavojusi Liepājas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa: Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, e-pasts: samd@liepajalv. 
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Tālrunis ziņojumiem

63425197
CMYK

Ar latviešu literāta un dzej-
nieka Aleksandra Čaka vārdiem 
"Sapņo, un tu nebūsi mazs…" 
no 10. līdz 18. septembrim Lie-
pājā aizritēs Dzejas dienu noti-
kumi. Dzejas mākslai veltīti gan 
publiski pasākumi, gan tikšanās ar 
dzejniekiem klātienē un attālināti. 
Būs arī iespēja iepazīt dzejas radī-
šanas procesu un piedalīties tajā. 
Plašu izzinošu izstāžu piedāvāju-
mu sagatavojošas Liepājas biblio-
tēku filiāles. Dzejas dienu nedēļā 
svinīgā pasākumā tiks pasniegta 
rakstnieka Egona Līva piemiņas 
balva "Krasta ļaudis". 

Dzejas dienu programma pie-
ejama www.liepaja.lv/dzejasdie-
nas2021.

LIEPĀJAS MUZEJA  
DĀRZĀ PASĀKUMI  
DZEJAS BAUDĪŠANAI 

Dzejas dienas Liepājā atklās 
10. septembrī pulksten 20 Liepā-
jas muzeja dārzā ar dzejas uzve-
dumu, kas veltīts Aleksandra Čaka 
120 gadu jubilejai. Uzveduma 
māksliniecisko saturu veido Liepā-
jas teātra aktrise Karīna Tatarino-
va kopā ar mūziķi Robertu Dinteru 
un mākslinieku Dainaru Albuži. 
Aleksandra Čaka lomu atveidos 
Liepājas teātra aktieris Kaspars 
Kārkliņš. Mākslinieki skatītājiem 
un klausītājiem piedāvās tieši šim 
pasākumam veidotu uzvedumu, 
kas apvienos dzeju, mūziku un te-
ātra mākslu. Vakara noskaņu vei-
dos gaismas, tēlu un ēnu saspēle, 
raisot īpašu noskaņu.

Dzejas dienas vispirms ir svēt-
ki pašiem dzejniekiem – tieši viņi 
ir visu notikumu centrā. 12. sep-
tembrī dzejnieki tiksies Liepājas 
muzeja dārzā pasākumā "Saruna 

ar Čaku". Dienas vidū no pulksten 
13 līdz 15 dzejas piknikā pulcē-
sies Liepājas dzejnieki Ēriks Vil-
sons, Valentīns, Gundega Rezev-
ska, Laura Andersone, Dace Pūre, 
Irma Markopa, Jana Egle, Gunta 
Šnipke, Sandra Vensko, Linda 
Skranda (Ulāne), Varis Siliņš, Jā-
nis Hvoinskis un Maija Kalniņa un 
Aija Puzarele, lai dalītos ar savas 
dzejas lasījumiem. Pasākums vie-
nos gan jau zināmos, gan jaunos 
Liepājas autorus. Apmeklētāji va-
rēs baudīt mājīgu svētdienas at-
pūtu un aicināti ņemt līdzi pledus, 
arī kādu nelielu piknika grozu, lai 
izdzīvotu rudenīgu un romantizētu 
atmosfēru pilsētas vidē.

ŽURNĀLA UN DZEJAS 
GRĀMATAS ATVĒRŠANA

11. septembrī pulksten 12 
Kūrmājas prospekta 13. nama 
iekšpagalmā tiks atvērts Liepājas 
literātu un radošo mūziķu kluba 
"Helikons" žurnāla kārtējais izde-
vums. Vienlaikus iecerēta tikšanās 
ar dzejnieci Irmu Markopu un dze-
jas krājuma "Jūra, atkal pie tevis 
nāku" atvēršanas svētki.

IESPĒJA PIEDALĪTIES 
LAIKMETĪGĀS  
DZEJAS RADĪŠANĀ

Viens no Dzejas dienu uzsva-
riem ir radošuma un valodas kā 
vārda mākslas dažādās izpaus-
mes. Jau otro gadu Liepājā no-
tiks dzejas diskotēka "Satori", kur 
dīdžeja lomā iejutīsies dzejnieki, 
lasot publikai savu dzeju un atska-
ņojot pašu izvēlētus dažādu žanru 
skaņdarbus. Pasākuma rīkotāji no 
kultūrtelpas "Kursas putni" skaid-
ro, ka dzejas diskotēka apvieno iz-

klaidi un mākslu un ļauj ar laikmetī-
gās dzejas procesiem un autoriem 
atbrīvotā gaisotnē iepazīties tiem, 
kas ikdienā, iespējams, dzejas no-
risēm neseko. Projektu "Iesākumā 
bija vārds" finansiāli atbalsta Lie-
pājas Kultūras pārvalde.  

Dzejas diskotēka notiks 18. 
septembrī pulksten 20.30 kultūr-
telpā "Kursas putni". "Vārds kā 
sava viedokļa paušana ir demo-
krātijas simbols, un runātā vārda 
jeb spoken word māksla nav tikai 
dzejas lasījums, tā ir līdzdalība, 
sabiedriskās domas aktivizēšana, 
sociālu jautājumu aktualizēšana 
un arī provokācija," par pasākuma 
ideju saka tās autori. Viņi stāsta, 
ka līdz pagājušajam gadam līdzīgi 
pasākumi notikuši lielākoties tikai 
galvaspilsētā: "Liepājas dzejas 
aktīvisti iedvesmojās no šiem pa-
sākumiem, rīkojām dažāda līmeņa 
dzejas slamus, gūstot arvien lielā-
ku atsaucību gan no dalībniekiem, 
gan skatītājiem." 

Dzejas dienu laikā, 15. sep-
tembrī pulksten 19, iecerēta arī 
saruna "Vai iesākumā bija dzejas 
vārds? Kāds ir dzejas vārda spēks 
šodienā? Vai tieši vārds ir dzej-
nieka galvenais instruments?". Ar 
pasākuma dalībniekiem sarunā-
sies ilustratore un dzejniece Lote 
Vilma Vītiņa un rakstnieks, poē-
tiskais mušiņmakšķernieks Andris 
Akmentiņš. Sarunu vadīs lasītāja 
Anna Paula Gruzdiņa.

LIEPĀJAS BIBLIOTĒKAS 
AICINA TIKTIES AR  
RADOŠĀM PERSONĪBĀM

Mūsdienu tehnoloģijas ir de-
vušas iespēju tikties un sarunā-
ties attālināti. To aktīvi piedāvā 
Liepājas Centrālā zinātniskā bib-

liotēka, rīkojot tikšanās ar latviešu 
literātiem un radošām personī-
bām. Dzejas dienu programmai 
tiek gatavotas īpašas sarunas, 
kas apzināti plānotas tā, lai tajās 
tiešsaistes platformā Zoom varē-
tu piedalīties skolēni un latviešu 
valodas un literatūras pedagogi, 
kā arī ikviens interesents. 13. sep-
tembrī pulksten 15 būs tikšanās ar 
dzejnieku Eduardu Aivaru (Aivars 
Eipurs), 14. septembrī pulksten 
15 – ar dzejnieku, atdzejotāju un 
tulkotāju Guntaru Godiņu, bet 15. 
septembrī pulksten 11 uz tikšanos 
ar bērnu dzejas grāmatas "Desmit 
desas debesīs" autoriem, dzejnie-
ci Guntu Šnipki un mākslinieku 
Andreju Prigičevu, īpaši gaidīti 
būs jaunās paaudzes dzejas mī-
ļotāji.  

Dzejas dienās bibliotēkas 
saviem apmeklētājiem piedāvās 
dažādas tematiskās izstādes. 
Liepājas Centrālās zinātniskās 
bibliotēkas lasītavā būs apska-
tāma izstāde "Dzeja ir vienkārši 
vējš, kas atnes vārdus no manas 
elpas", veltīta Dzejas dienu vie-
sim – dzejniekam un atdzejotājam 
Guntaram Godiņam. Savukārt 
Abonementa telpās izstāde būs 
veltīta dzejniekam Eduardam 

Aivaram "Eduards Aivars… Nu ir 
beidzot dzīvot vērts". Bibliotēka 
"Libris" piedāvās izstādi "Diezgan 
es sapņojis, maldoties ielās..." jeb 
veltījumu Aleksandram Čakam 
120. jubilejā. Valtera bibliotēkā 
iecerētas trīs izstādes: "Dzejas 
dienu viesis – dzejnieks Eduards 
Aivars", veltījums izcilajam lat-
viešu dzejniekam Aleksandram 
Čakam – "Sirds uz trotuāra", kā 
arī izstādi "Sauja raibu dzejolīšu", 
kurā būs apskatāmas jaunākās 
bērnu dzejas grāmatas. Zaļās 
birzes bibliotēka piedāvā dzejnie-
kam Aleksandram Čakam veltītu 
literatūras izstādi "Dzīvi es mīlu 
kā gaismu un dzeju..." un dzejas 
un foto izstādi "Čaka dzejas foto 
asociācijas". Bibliotēkā "Varavīk-
sne" būs apskatāma liepājnieku 
dzejas krājumu izstāde "Liepājas 
dzejas vējos. Dzeja brīva kā putni 
(G. Račs)" un ieskats Aleksandra 
Čaka dzīves un dzejas lappusēs 
"Dod sevi kā zvanu un skani...". 
Bērnu bibliotēka "Vecliepājas rū-
ķis" piedāvās iepazīties ar jaunā-
kajām latviešu autoru dzejas grā-
matām bērniem izstādē "Sajust 
dzejas smaržu".

SVINĪGĀ CEREMONIJĀ 
PASNIEGS EGONA LĪVA 
PIEMIŅAS BALVU  
"KRASTA ĻAUDIS 2021"

Neiztrūkstoša Dzejas dienu 
norise ir rakstnieka Egona Līva 
piemiņas balvas "Krasta ļaudis" 
pasniegšanas ceremonija, ko Lie-
pājas pilsētas Kultūras pārvalde 
organizē sadarbībā ar Latvijas 
Rakstnieku savienību. Šis būs 
jau 11. konkursa gads, godinot 
latviešu literatūras klasiķi un kino-
scenāristu. Saskaņā ar konkursa 
nolikumu piemiņas balva tiek pie-
šķirta divās kategorijās – par labā-
ko oriģinālliteratūras prozas darbu 
latviešu valodā un par labāko sko-
lu jaunatnes literāro darbu. Šogad 
no 15 konkursa darbiem astoņi ir 
nominācijā "Labākais oriģināllite-
ratūras prozas darbs", bet septiņi 
nominācijā "Par labāko skolu jau-
natnes literāro darbu 2020/2021". 
Rezultāti tiks paziņoti svinīgajā 
balvu pasniegšanas ceremonijā 
17. septembrī. z

Dzejas dienas veltām Aleksandram 
Čakam un dzejas radīšanas mākslai

Publiskie pasākumi Liepājas muzeja dārzā apmeklētājiem ir bez 
maksas. Uz pasākumiem aicināti apmeklētāji, kas ir vakcinējušies pret 
Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā izslimojušas šo slimību un to var 
apliecināt ar Covid-19 sertifikātu. Dodoties uz pasākumu, līdzi jāņem 
arī derīgs personu apliecinošs dokuments. Pie ieejas tiks veikta doku-
mentu pārbaude.

Savukārt citu organizāciju pasākumos apmeklētājiem jāievēro pra-
sības, ko noteikuši pasākumu rīkotāji. 

Bibliotēku izstādes var apmeklēt, izmantojot aizsargmasku, kā arī 
ievērojot noteikto apmeklētāju skaitu telpās un savstarpēju distanci. 

Pasākumos ārtelpā un bez noteiktas teritorijas jāievēro droša dis-
tance vai jālieto sejas aizsargmaska.


