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Zvaigžņu festivālā 
opermūzika, džezs, 

klaviermūzika

Pasargā sevi 
no gripas2020    17. FEBRUĀRIS

>>> 8. lpp.

Lai pasniegtu īpašu dāvanu liepājniekiem un pilsētas viesiem Liepājas 395. dzimšanas dienā, ļaujot izbaudīt šarmanto Liepājas pilsētvidi un radot 
svētku sajūtu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, Liepājas pašvaldība aicinās no 18. līdz 21. martam izbaudīt vēl nebijušu pastaigu maršrutu 
“Izgaismotā Liepāja”.

Liepājas dzimšanas dienā aicinās izbaudīt 
īpašu pastaigu “Izgaismotā Liepāja”

Jānis Vilnītis,  
Liepājas pilsētas  
domes priekšsēdētājs

Liepājas vērtība ir tās cilvēki un viņu devums pilsētai
Liepājnieki, jūs noteikti esat 

pamanījuši un, esmu pārlieci-
nāts, daļa arī iesaistījušies pil-
sētas attīstības plānošanā, kas 
šoreiz norit atšķirīgāk, nekā bija 
citos plānošanas periodos. Kā-
pēc atšķirīgāk? Jo, plānojot Lie-
pājas attīstību 2021.–2027. ga-
dam, daudz lielāks uzsvars tiek 
likts uz to, lai attīstības idejas 
netiktu rosinātas un pārspriestas 
vien pašvaldības darba grupās, 
bet plānošanas process ietvertu 
pēc iespējas lielāku nozares pro-

fesionāļu, darbinieku, ekspertu 
un iedzīvotāju redzējumu, vaja-
dzības.

Šobrīd aizvadītas piecas no 
kopumā 12 tematiskajām dar-
ba grupām, ir gūtas arī pirmās 
atziņas, apzināti izaicinājumi, 
un norit darbs jau pie konkrētā-
kiem katras nozares mērķiem un 
uzdevumiem nākamajam plā-
nošanas periodam. Tematiskās 
darba grupas norisināsies vēl 
līdz aprīlim, un šajā laikā ikviens 
liepājnieks aicināts sniegt savu 

viedokli par pilsētā nepiecieša-
majiem uzlabojumiem, pasāku-
miem un aktivitātēm. Viedokli 
var paust gan klātienē, gan elek-
troniski – informācija pieejama 
pašvaldības mājaslapā www.
liepaja.lv. No maija līdz septem-
brim notiks attīstības program-
mas pirmās redakcijas izstrāde, 
bet oktobrī liepājnieki tiks aicināti 
piedalīties publiskajā apsprieša-
nā, lai gada pēdējos mēnešos 
pilnībā pabeigtu attīstības prog-
rammas izstrādi.

Saistībā ar pilsētu un no-
vadu attīstību un administratīvi 
teritoriālās reformas norisi pub-
liskajā telpā vairākkārt izska-
nējusi informācija, ka Liepājai 
sava attīstība jāplāno kopā ar 
jaunizveidoto Lejaskurzemes 
novadu, kas iekļauj mūsu kai-
miņus – Aizputes, Durbes, Gro-
biņas, Nīcas, Pāvilostas, Prie-
kules, Rucavas un Vaiņodes 
novadu. Tomēr pilsēta šādu 
iespēju neredz vairāku iemeslu 
dēļ. 

Lasiet 2. lpp.
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Aicina iesniegt pieteikumus pašvaldības 
līdzfinansētajai kultūras pieminekļu saglabāšanai

PASTĀVĪGO KOMITEJU UN DOMES SĒŽU GRAFIKS 
(2020. gads) 

13. februāris 13. februāris 13. februāris 13. februāris 20. februāris
12. marts 12. marts 12. marts 12. marts 19. marts
16. aprīlis 16. aprīlis 16. aprīlis 16. aprīlis 23. aprīlis
14. maijs 14. maijs 14. maijs 14. maijs 21. maijs
11. jūnijs 11. jūnijs 11. jūnijs 11. jūnijs 18. jūnijs
16. jūlijs 16. jūlijs 16. jūlijs 16. jūlijs 23. jūlijs

13. augusts 13. augusts 13. augusts 13. augusts 20. augusts
10. septembris 10. septembris 10. septembris 10. septembris 17. septembris

8. oktobris 8. oktobris 8. oktobris 8. oktobris 15. oktobris
5. novembris 5. novembris 5. novembris 5. novembris 12. novembris
10. decembris 10. decembris 10. decembris 10. decembris 17. decembris

Pilsētas attīstības 
komiteja

plkst. 10.30

Sociālo lietu, veselības 
un sabiedriskās kārtības 

komiteja
plkst. 12.00

Izglītības, kultūras 
un sporta komiteja

plkst. 13.00

Finanšu komiteja
plkst. 14.00

Domes sēde
plkst. 12.00

Līdz 20. martam turpinās 
projektu iesniegšana paš-
valdības līdzfinansējumam 
kultūras pieminekļu saglabā-
šanai. Šis ir jau sestais gads, 
kopš pašvaldība īsteno šādu 
atbalsta programmu. Pašval-
dība aicina ēku, kas ir kultū-
ras pieminekļi, īpašniekus 
(valdītājus) izmantot piedā-

vāto līdzfinansējumu, gatavot 
un iesniegt projektu pieteiku-
mus. 

L ī d z f i n a n s ē j u m a m 
2020. gadā pilsētas budžetā ir 
rezervēti 100 000 eiro. Šī sum-
ma, iespējams, vēl tiks palieli-
nāta.

Plašāka informācija par pro-
jektu konkursa nosacījumiem ir 

pieejama mājaslapā www.lie-
paja.lv, sadaļā “Liepājniekiem/
Nekustamais īpašums un ap-
saimniekošana/Līdzfinansēju-
ma iespējas”. Šajā pašā sadaļā 
ir pieejama arī visa informācija 
par iepriekšējo gadu projektu 
konkursa rezultātiem.

Maksimālā atbalsta summa, 
piedaloties konkursā, vienā rei-
zē, tāpat kā iepriekšējos gados, 
vienam restaurācijas būvdarbu 
pieteikumam nedrīkst pārsniegt 
20 000 eiro. Taču ēku īpašnie-
kiem joprojām ir iespēja preten-
dēt uz līdzfinansējumu vairākus 
gadus pēc kārtas. Kopējā at-
balsta summa šajā programmā 
vienam īpašumam nedrīkst pār-
sniegt 50 000 eiro neatkarīgi no 
tā, cik gados līdzfinansējums ir 
saņemts.

Līdzfinansējums ir pieejams 
arī konservācijas būvdarbiem, 

būvamatniecības detaļu restau-
rācijai jeb analogo būvdetaļu iz-
gatavošanai un dokumentācijas 
(būvprojekta, kultūrvēsturiskās 
izpētes un inventarizācijas) iz-
strādei.

Kultūras pieminekļa vai tā 
daļas restaurācijas un kon-
servācijas būvuzraudzību, ja 
to veic pašvaldības izvēlēts 
būvuzraugs, pašvaldība apmak-
sā 100 procentu apmērā.

Piecos iepriekšējos gados 
kopš kultūras pieminekļu sagla-
bāšanas atbalsta programmas 
uzsākšanas atbalstīti 110 no 
137 iesniegtajiem projektiem. 

Kultūras pieminekļu sagla-
bāšanai piešķirtais līdzfinansē-
jums šajos gados kopumā pār-
sniedz 750 000 eiro.

No visiem līdz šim līdzfinan-
sētajiem projektiem 63 attiecas 
uz dokumentācijas izstrādi un 

47 – uz restaurācijas būvdar-
biem un būvdetaļu izgatavoša-
nu.

2015. gada 14. maijā de-
putāti apstiprināja saistošos 
noteikumus “Par Liepājas pil-
sētas pašvaldības līdzfinan-
sējumu kultūras pieminekļu 
saglabāšanai”, kas nosaka, kā 
pašvaldība līdzfinansē kultūras 
pieminekļu izpēti (apsekošanu, 
inventarizāciju, arhitektoniski 
māksliniecisko izpēti), būvpro-
jektu sagatavošanu un restau-
rācijas darbus.

Liepājā šobrīd ir 29 valsts 
un vietējās nozīmes arhitek-
tūras pieminekļi, divi valsts un 
vietējās nozīmes industriālie 
pieminekļi, kā arī valsts nozī-
mes pilsētbūvniecības piemi-
neklis “Liepājas pilsētas vēstu-
riskais centrs”, kurā iekļaujas ap 
300 vēsturisku ēku. z

 

<<< 1. lpp.
Četrus vakarus liepājnieki un 

viesi varēs aplūkot mirdzumā pār-
vērsto Liepāju un kājām izstaigāt 
īpaši radītu gaismas objektu mar-
šrutu.

Pastaigas “Izgaismotā Liepā-
ja” atklāšana notiks Liepājas dzim-
šanas dienā, 18. martā, pulksten 
19 pie koncertzāles “Lielais dzin-
tars” ar izrādi “Gaismas slepenā 
dzīve”.

Objektus veidos zināmi un at-
zīti gaismas un video mākslinieki 
no Liepājas un visas Latvijas, to 
realizācijā tiks iesaistīti pieredzē-
juši tehniskā aprīkojuma nodro-
šinājuma uzņēmumi. Pastaigas 
laikā pirmo reizi Latvijā notiks pil-
sētvides videoprojekciju konkurss. 
Pilsētas izgaismošanā tiks aicināti 
iesaistīties arī pilsētas uzņēmumi 
un iedzīvotāji.

Liepājas dzimšanas dienā 
aicinās izbaudīt īpašu 
pastaigu “Izgaismotā Liepāja”

Pastaigas laikā varēs vērot 
gaismu un tās izpausmes visda-
žādākajās variācijās – varēs skatīt 
gan kinētiskus gaismas objektus, 
gan izgaismotas ēku fasādes, tiks 
izmantoti gan lieljaudas stari, gan 
lāzeri un video projekcijas.

Objekti būs apskatāmi kat-
ru pasākuma dienu no pulksten 
19 līdz 23. Aicinām sekot līdzi 
aktualitātēm mūsu mājaslapā  
www.liepaja.lv.

Pastaigu “Izgaismotā Liepāja” 
organizē Liepājas pilsētas pašval-
dības iestāde “Kultūras pārvalde” 
sadarbībā ar uzņēmumu “UNTIT-
LED originals”, kas ir piedalījies 
festivālā “Staro Rīga” un dažādās 
Latvijas pilsētās rīkojis vairākus 
multimediālus gaismas projektus.

Svētku piedāvājumu Liepājas 
tūrisma uzņēmumos varat apska-
tīt www.liepaja.travel. z

Finansējumu varēs saņemt kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas un 
konservācijas darbiem, būvuzraudzībai, tostarp durvju, logu un citu detaļu atjaunošanai.
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SĀKUSIES TOPOŠO  
AUDŽUĢIMEŅU UN  
ADOPTĒTĀJU APMĀCĪBA

8. februārī sākās kārtējā ap-
mācību programma “Izaugt ģime-
nē” topošajām audžuģimenēm 
un adoptētājiem, kuru organizē 
Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs 
“Liepāja”. Apmācībām var pie-
teikties gan ģimenes, kuras jau 
sadarbojas ar bāriņtiesu, gan arī 
interesenti, kuri tikai apsver domu 
kļūt par audžuģimeni vai adoptē-
tāju kādam bez ģimenes paliku-
šam bērnam. 

Mācības notiks sešas sestdie-
nas līdz 15. martam, programmas 
ilgums – 50 akadēmiskās stun-
das, kas ietver gan teorētiskās, 
gan praktiskās nodarbības.  

“5 soļu apmācību programmu” 
izstrādājuši vadošie Latvijas spe-
ciālisti, nodarbības vadīs zinoši 
lektori un psihologi, pieredzē da-
līsies pieredzējušas audžuģime-
nes. Nodarbībās tiks  iekļautas 
tēmas par bērna sagaidīšanu un 
ienākšanu ģimenē, par tikšanos 
organizēšanu ar bioloģisko ģime-
ni, bērna attīstību un traumatiskās 
pieredzes pārvarēšanu, audžuģi-
meņu tiesībām un pienākumiem, 
atbalsta sistēmu audžuģimenēm 
utt. Iekļauta arī tēma par šķirša-
nos no bērna gadījumos, kad viņš 
tiek adoptēts vai atgriežas biolo-
ģiskajā ģimenē.  

Noslēgumā apmācību dalīb-
nieki kārtos pārbaudījumu, kas 
ietver daudzpakāpju novērtēšanu: 
pašvērtējumu, ekspertu viedokli, 
grupas atgriezenisko saiti, teorē-
tisko un praktisko zināšanu novēr-
tēšanu, zināšanu testu un sociālās 
situācijas analīzi. Apmācību dalīb-
nieki saņems apliecību par mācī-
bu programmas apguvi, lai varētu 
iegūt audžuģimenes statusu. 

Interesenti var pievienoties 
apmācību grupai arī pēc pirmās 
nodarbības. 

Informācija un pieteikšanās 
apmācībām pa tālruni 29110236 
(centra vadītāja Guna Krēge-
re-Medne) vai rakstot uz epastu 
centrsliepaja@atbalstafonds.lv. 

Kurzemes reģiona ģimeņu 
atbalsta centrs “Liepāja” Jaun-
liepājā, Brīvības ielā 9, darbojas 
kopš 2018. gada un ar savu au-
džuģimeņu atbalsta programmas 

Sociālās jomas aktualitātes
daudzveidīgo piedāvājumu ikdie-
nā ir liels atbalsts audžuģimenēm 
un ģimenēm ar bērniem. Pēc spe-
ciālistu atzinuma, centrs ar savu 
piedāvājumu un atbalsta prog-
rammu audžuģimenēm ir viens no 
labākajiem Latvijā. 

Informācijai 
Liepājā ir 26 audžuģimenes, 

audžuģimenēs Liepājā un ārpus 
Liepājas šobrīd tiek audzināti 54 
Liepājas bērni. 

Liepājas pašvaldībā tiek 
sniegts ievērojams atbalsts au-
džuģimenēm papildus valsts pie-
šķirtajam finansējumam: pabalsts 
bērna uzturam – 300 eiro mēnesī, 
pašvaldības atlīdzība par audžu-
ģimenes pienākumu pildīšanu – 
150 eiro mēnesī, pabalsts bērna 
apģērba un apavu iegādei – līdz 
220 eiro gadā, mācību piederumu 
iegādei – 100 eiro gadā, pabalsts 
mīkstā inventāra iegādei – līdz 80 
eiro gadā, pabalsts bērna vese-
lības uzlabošanai – līdz 100 eiro 
gadā, sadzīves apstākļu uzlabo-
šanai – līdz 1500 eiro reizi piecos 
gados, kā arī veselības apdroši-
nāšanas polise audžuģimenei. 
Audžuģimeņu vecākiem tiek pie-
dāvāts arī atelpas brīža pakalpo-
jums līdz 10 diennaktīm gadā. 

ŠOGAD SOCIĀLOS  
PABALSTUS IZMAKSĀS 
VAIRĀK UN  
MĒRĶTIECĪGĀK

Sociālais dienests apkopojis 
informāciju par sociālo palīdzību 
pilsētas iedzīvotājiem 2019. gadā. 
Lai gan pērn sociālo pabalstu sa-
ņēmēju skaits nedaudz samazinā-
jies, tomēr šogad sociālai palīdzī-
bai liepājnieku ģimenēm plānots 
vairāk līdzekļu, novirzot tos mērķ-
tiecīgāk jauno ģimeņu atbalstam, 
trūcīgām ģimenēm ar bērniem un 
veselības uzlabošanai trūcīgajiem 
un maznodrošinātajiem.  

2019. gadā izmaksāto sociālo 
pabalstu apjoms ir bijis par aptu-
veni 200 000 eiro mazāks nekā 
iepriekšējā gadā, samazinoties 
trūcīgo ģimeņu, kā arī veselības 
aprūpes un dzīvokļu pabalstu sa-
ņēmēju skaitam. 

Sociālā dienesta Sociālās 
palīdzības daļas vadītāja Dace 
Lagzdiņa skaidro, ka viens no ie-

mesliem samazinājumam ir tas, 
ka klientu situācijas un ienāku-
mu līmeņa izvērtēšanai Sociālā 
dienesta darbiniekiem pieejami 
dažādi papildu datu reģistri, kas 
palīdz labāk apzināt reālo katra 
klienta situāciju. Tomēr vērojama 
arī tendence, ka arvien vairāk 
liepājnieku atrod darbu un gūst 
pastāvīgus ienākumus. 2019. 
gadā bija lielākā pensiju indeksā-
cija pēdējo gadu laikā, no kuras 
pensionāru ieguvums bija  lielāks 
nekā citkārt – pensijas pieaugums 
bija no 25 līdz pat 45 eiro pirms 
nodokļu nomaksas, kas arī būtiski 
samazināja  maznodrošinātā sta-
tusa saņēmēju skaitu.  

Ja 2019. gadā liepājniekiem 
piešķirti un pabalstos izmaksāti 
aptuveni 2 miljoni eiro, tad šogad  
sociālajiem pabalstiem plānotais 
budžets ir nedaudz lielāks – 2,7 
miljoni eiro. Tas saistīts galveno-
kārt ar to, ka no šā gada janvāra 
jaundzimušā pabalsts palielināts 
līdz 250 eiro, paplašināts veselī-
bas aprūpes pabalsta saņēmēju 
loks un palielināts garantētais mi-
nimālo ienākumu līmenis (GMI) 
no 53 uz 64 eiro (trūcīgo  ģimeņu 
bērniem uz 80 eiro).  

2019. gadā trūcīgas personas/
ģimenes statuss vismaz uz vienu 
dienu bija noteikts 1341 personai, 
kas ir par 248 personām mazāk 
nekā 2018. gadā. Savukārt maz-
nodrošinātā statuss 2019. gadā 
piešķirts 5437 personām, kas ir 
par 601 personu mazāk nekā ie-
priekšējā gadā.    

Pērn pabalsts garantētā mini-
mālā ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai (GMI), kuru saņem perso-
nas ar viszemāko ienākumi līmeni, 
izmaksāts 334 cilvēkiem 66 757 
eiro apmērā (par 14 185 eiro ma-
zāk nekā iepriekšējā gadā).  

Arī dzīvokļa pabalsta saņēmē-
ju skaits 2019. gadā nedaudz sa-
mazinājies – to saņēmušas 4558 
personas, šim mērķim izlietots 1,1 
milj. eiro (2018. gadā – 1,3 milj. 
eiro).  

Pārējiem pabalstu veidiem 
(veselības aprūpes, svētku, pār-
tikas utt.) pērn izlietots mazliet 
vairāk nekā iepriekš – 422 515 
eiro (2018. gadā – 368 104 eiro). 
Visvairāk pieprasīts bijis veselības 
aprūpes pabalsts – šim mērķim iz-
lietoti 170 184 eiro, tomēr tas bijis 
par 15 126 eiro mazāk nekā 2018. 
gadā.  

Lai veselības aprūpes pabal-
stu varētu saņemt vairāk cilvēku, 
kuriem tas  nepieciešams, šogad 
pieņemti jauni domes saistošie 
noteikumi, kas paredz, ka pabal-
stu var saņemt visi trūcīgie un 
maznodrošinātie iedzīvotāji, kā arī 
politiski represētās personas.  

Liepājas pilsētas iedzīvotā-
jiem kopumā tiek nodrošināta 
iespēja saņemt vairāk nekā 20 

dažādu veidu sociālos pabalstus 
un 26 sociālos pakalpojumus. So-
ciālais dienests nodrošina Liepājā 
deklarētajiem iedzīvotājiem iespē-
ju saņemt personas vajadzībām 
atbilstošus sociālos pakalpojumus 
un sociālo palīdzību, veic sociālo 
darbu ar pilngadīgām personām 
un ģimenēm ar bērniem,  lai pa-
līdzētu tām atjaunot savu spēju 
sociāli funkcionēt. Sociālajā die-
nestā pēc palīdzības var vērsties 
ikviens Liepājas iedzīvotājs, kurš 
nonācis īslaicīgā krīzes situācijā, 
kad nepieciešama sociālā palī-
dzība, sociālais pakalpojums vai 
sociālā darbinieka atbalsts. 

BĒRNUNAMA BĒRNI 
PĀRCELSIES UZ JAUNĀM 
DZĪVESVIETĀM

Liepājā pēc pusotra gada plā-
nots likvidēt bērnunamu un tajā 
dzīvojošos audzēkņus pārcelt uz 
jaunām, ģimeniskai videi pietuvi-
nātām dzīvesvietām. 

Lai palīdzētu sociālās aprūpes 
iestāžu iedzīvotājiem, bērniem 
no bērnunamiem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām iekļauties 
sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu 
dzīvi, valstī tiek īstenota deinstitu-
cionalizācija (DI). DI procesā tiek 
veidota tāda sociālo pakalpojumu 
un atbalsta sistēma, kas sniegs 
iespēju šiem cilvēkiem iesaistīties 
darba tirgū, tādējādi veicinot viņu 
neatkarību un patstāvību. 

Arī Liepājā DI projektā “Kur-
zeme visiem” tuvākajā nākotnē 
gaidāmas ievērojamas investīci-
jas – tiks būvētas divas ģimeniskai 
videi pietuvinātas mājas bērniem 
un dzīvoklis jauniešiem no bēr-
nunama, kā arī grupu dzīvokļi un 
specializētās darbnīcas T. Breik-
ša ielā dienas centra personām 
ar garīga rakstura traucējumiem 
(GRT). Jaunās ēkas plānots būvēt 
energoefektīvas, labiekārtojot arī 
apkārtējo teritoriju. 

Liepājā  plānots uzbūvēt divas 
mājas, kurās katrā dzīvos astoņi 
bērni līdz 15 gadu vecumam. Paš-
valdība tam atvēlējusi zemesga-
balus Kuldīgas ielā 20 un Salmu 
ielā 53, kur jau tagad norisinās 
projektēšanas darbi. Telpas būs 
iekārtotas tā, lai katrs bērns justos 
kā mājās, lai apkārt būtu ģimenis-
ka vide.

Savukārt Ezerkrastā plānots 
izbūvēt jauniešu māju, kas ir jau 
cita vecuma grupas jauniešiem 
(pēc 15 gadiem). 

DI plānā ir vēl viens projekts 
T. Breikša ielā – specializētās darb-
nīcas, kur jaunieši un pieaugušie 
ar GRT, kuri apmeklē dienas cen-
tru, varēs apgūt amatu prasmes. 

Galvenais projekta mērķis 
attiecībā uz bērnunamu ir atdalīt 
bērnus pēc vecuma un interesēm. 
Tāpat plānots, ka zēni un mei-
tenes dzīvos atsevišķi, savukārt 
pusaudži no 16 līdz 18 gadiem 
būs pietuvināti pieaugušo dzīvei 
un dzīvos izremontētos dzīvokļos. 
Ar viņiem kopā ikdienā būs sociā-
lie darbinieki. 

Līdz 2020. gada aprīlim plā-
nots pabeigt tehniskā projekta 
izstrādi, tad sekos iepirkums un 
būvniecība, lai 2021. gada jūlijā 
bērnunama audzēkņi varētu pār-
celties uz jaunajām mājam. 

Minētajā infrastruktūrā plānots 
investēt ap 2,6 miljoniem eiro.

Liepājas bērnunamā šobrīd 
dzīvo 25 bērni, tas būvēts pirms 
30 gadiem aptuveni 120 dažāda 
vecuma audzēkņiem. Kopš 2008. 
gada tur dzīvojošo bērnu skaits 
samazinājies, pateicoties aktīvai 
audžuģimeņu kustībai un bāriņ-
tiesas darbībai. Tā kā bērnunamā 
dzīvo vairs tikai 25 audzēkņi, ēkas 
uzturēšana prasa lielas izmak-
sas, tāpēc Liepājas dome nolēma 
piedalīties deinstitucionalizācijas 
projektā, kas palīdzēs sakārtot arī 
vidi, izmantojot Eiropas Savienī-
bas fondu atbalstu. z

PRECIZĒJUMS
Informācijas precizējums par 2020. gada 20. janvāra “Katram 

Liepājniekam” izdevuma rakstu “Informācija iedzīvotājiem, kuriem 
Liepājā pieder nekustamais īpašums”, 5. lpp. 

Iedzīvotāji savu e-pastu var piereģistrēt: 
l elektroniski portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar 

banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti, sadaļā 
“Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē “Paziņojumi par ie-
sniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”; 

l  vai rakstot iesniegumu un to parakstītu nosūtot Tiesu adminis-
trācijai, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010. z
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Ikdienas uzturēšana un ielu 
infrastruktūras attīstīšana pie-
ejamā finansējuma ietvaros – 
tā varam raksturot tuvojošās 
šā gada būvdarbu sezonas uz-
devumus, ko plānojusi paveikt 
Komunālā pārvalde.  

Ielu bedrīšu plānveida re-
monts, grants seguma planēša-
na, dabīgā akmens bruģa ielu 
posmu atjaunošana, lietus ūdens 
kanalizācijas, apgaismojuma, 
luksoforu uzraudzība un vēl dau-
dzi citi darbi, kā ierasts, būs pār-
valdes ikdienas darbu sarakstā. 

Taču papildus šiem darbiem 
ir plānota vairāku ielu brauktuv-
ju seguma un iekšvartālu pos-
mu sakārtošana, gājēju ietvju 
atjaunošana, gājēju pāreju ierī-
košana un pārbūve, jaunu lietus 
kanalizācijas posmu izbūve, kā 
arī citu satiksmes infrastruktū-
ras objektu uzlabošana/papildi-
nāšana.

Šobrīd vēl tiek vērtēti iespē-
jamie posmi grants seguma ielu 
pārbūvei – grants ielās turpinā-
sies asfalta seguma izbūve. 

Kopumā ielu infrastruktūras 
attīstībai šogad plānots izlie-
tot aptuveni 3 200 000 eiro, kas 
sastāv gan no pagājušajā gadā 
neapgūtā finansējuma, gan Au-
toceļu fonda un ostas nodevas 
dotācijām, gan pilsētas budžetā 
piešķirtajiem līdzekļiem.

Pašvaldībai piederošo iekš-
kvartālu brauktuvju atjaunošanai 
plānoti aptuveni 550 000 eiro, 
grants ielu asfaltēšanai – 250 000 
eiro, atsevišķu ietvju posmu izbū-
vei – 75 000 eiro,  jaunu lietus 
kanalizācijas posmu izbūvei –  
150 000 eiro.

Pārējo finansējumu, vairāk 
nekā 2 000 000 eiro, plānots no-
virzīt vairāku ielu asfaltbetona se-
guma atjaunošanai un dažādām 
satiksmes drošības uzlabošanas 
aktivitātēm, piemēram, gājēju 
pāreju izbūvei.

PLĀNOTĀ ASFALTA  
SEGUMA ATJAUNOŠANA

Vismaz 14 objektos notiks 
brauktuvju posmu asfalta segu-
ma atjaunošana. 

Pagājušajā gadā tam jau ir 
izstrādāta nepieciešamā būvnie-
cības dokumentācija, ir jau veikti 
būvdarbu iepirkumi un noslēgti 
līgumi ar darbu veicējiem. 

Darbi šajos objektos sāksies 
aprīlī/maijā.

Asfalta segums tiks atjau-
nots šādos objektos:

1. Rīgas ielā (noTramvaja tilta 
līdz Raiņa ielai);

2. Imantas ielā (no Britu flotes 
ielas līdz Turaidas ielai);

3. Pulkveža Brieža ielā (no 
Turaidas ielas līdz Virsaiša ielai);

4. Invalīdu ielā (no Turaidas 
ielas līdz Karostas cietumam);

jums būs aptuveni 550 000 eiro. 
Segumu šobrīd plānots atjau-

not 15 iekškvartālu ielu posmos 
aptuveni 2,5 km kopgarumā. 

Darbi iecerēti:
1. Siguldas ielas posmā no 

Pērkones ielas līdz iekškvartālam;
2. J. Janševska ielā (no Ale-

jas ielas līdz K. Valdemāra ielai);
3. M. Ķempes ielā (iekškvar-

tāla posms bijušā veikala “Mego” 
pusē);

4. Vaiņodes ielā (no Dauga-
vas ielas līdz M. Ķempes ielai);

5. Iekškvartāla posmā pie 
E. Tisē ielas 69 un 71;

6. Iekškvartāla posmā pie 
Dzintara ielas 88;

7. Dunikas ielā (no Ganību 
ielas līdz Rojas ielai);

8. Tiesu ielā (no Vītolu ielas 
līdz Republikas ielai);

9. Mazā ielā (no Cenkones 
ielas līdz  Mazai ielai 3);

10. Žagatu ielā (no Krūmu ie-
las līdz Meža ielai);

11. Šķēdes ielā (no Šķēdes 
ielas līdz Piltenes ielai, gar veika-
lu “Beta”);

12. Piltenes ielā (posms gar 
O. Kalpaka ielu 86 un Piltenes 
ielu 2a);

13. Viršu ielā (posms līdz Pā-
vilostas ielai);

14. Pāvilostas ielas iekškvar-
tālā;

15. Atmodas bulvārī (posms 
gar daudzdzīvokļu mājām Atmo-
da bulvārī 12 un 12b).

Iekškvartālos nav paredzēta 
kompleksa ielu atjaunošana. Šeit 
nav paredzēta inženierkomuni-
kāciju izbūve, bet tikai virskārtas 
seguma atjaunošana. 

Remontējamo iekškvartālu 
ielu sarakstu Komunālā pārvalde 
sagatavoja pēc atkārtotas kritisko 
vietu apsekošanas dabā. Priekš-
roka dota tām iekškvartālu ielām, 
kurās ir daudzdzīvokļu mājas. 

Darbi ielu infrastruktūras attīstībai – 2020

5. F. Brīvzemnieka ielā (no 
zemesgabala F. Brīvzemnieka 
ielā 35 līdz Graudu ielai);

7. Krusta ielas brauktuve (no 
Celtnieku ielas līdz Graudu ielai);

8. Vaiņodes ielas brauktuve 
(no Ventas ielas  līdz Ganību ie-
lai);

9. Liedaga ielas brauktuve 
(no Klaipēdas ielas līdz autostāv-
vietai pie parka veloceļa) ;

10. Klaipēdas ielas brauktuve 
(starp zemesgabaliem Klaipēdas 
ielā 83 un Klaipēdas ielā 83a – 
vecais Bernātu ceļš);

11. Pērkones ielas brauktuve 
(no K. Ūliha ielas līdz Siguldas 
ielai);

12. Ganību ielas brauktuve 
(no Vecās ostmalas līdz Ādu ie-
lai);

13. Toma ielas brauktuve (no 
Vītolu ielas līdz Republikas ielai);

14. Pērkones ielas stāvlau-
kums.

Vēl seguma atjaunošana ir 
plānota Raiņa ielā un K. Ūliha 
ielā, bet ielu posmu pārbūve, kas 
ietver arī inženierkomunikāciju 
nomaiņu, tiek plānota L. Paegles, 
Rožu, Baseina un Laivu ielā. 

Šīm iecerēm, izņemot Laivu 
ielu, kurai jau ir būvprojekts, ne-
pieciešamā projektu dokumentā-
cija vēl jāizstrādā. Šo papildu ob-
jektu saraksts vēl tiks precizēts.

ATJAUNOS IEKŠKVARTĀLU 
PIEBRAUCAMOS CEĻUS 

Lai uzlabotu piekļūšanu 
daudzdzīvokļu māju pagalmiem, 
piekto gadu turpināsies pilsētai 
piederošo iekškvartālu ielu sa-
kārtošana. 

Šobrīd ir skaidrība par pagā-
jušajā gadā neuzsākto posmu 
asfaltēšanu – jau noslēgts līgums 
par darbu veikšanu. Kā jau ie-
priekš minēts, kopējais finansē-

Atsevišķu posmu izvērtēšana 
līdz būvdarbu sezonas sākumam 
vēl turpināsies, tāpēc plānoto 
darbu sarakstu Komunālā pārval-
de papildinās un precizēs. 

Pilsētā iekškvartālu ielu at-
jaunošana sistemātiski sākās 
2016. gadā, kad tika atjaunots 
segums 3,3 km kopgarumā 15 
ielu posmos. 2017. gadā  tika no-
asfaltēts segums 6 km kopgaru-
mā 13  iekškvartālu ielu posmos, 
savukārt 2018. gadā – 11 ielu 
posmi 2,25 km garumā. 2019. 
gadā atjaunoti 8 iekškvartālu pos-
mi 2,5 km garumā.

GRANTS IELU  
SEGUMA PĀRBŪVE

Šogad  ir plānota arī grants 
seguma pārbūve vismaz piecu 
grants ielu posmos, taču šis sa-
raksts vēl tiek precizēts un papil-
du objekti būs zināmi aprīlī/maijā, 
kad būs veikti grozījumi pilsētas 
budžetā, kā arī zināms neizlietoto 
finanšu līdzekļu apmērs pēc zie-
mas sezonas beigām.

Pagājušajā gadā tika noas-
faltēti grantētās Arnolda ielas 
divi posmi (no Dzintara ielas līdz 
K. Ūliha ielai un no K. Ūliha ielas 
līdz Alejas ielai) un Elizabetes ie-
las posms (no Ziemeļu ielas līdz 
Kviešu ielai). Arnolda ielā izbūvē-
tas arī ietves. 

Pabeigta arī Dārza ielas pos-
ma asfaltēšana (no Zirņu ielas 
līdz Ālandes ielai). Pagājušajā 
gadā šajā grants seguma posmā 
tika izbūvēta lietus ūdens savāk-
šanas kanalizācija un ietve.

Komunālās pārvaldes spe-
ciālisti uzskata, ka šādus kom-
pleksa rakstura darbus būtu ne-
pieciešams veikt arī citās grants 
seguma ielās, taču tas ir ļoti liels 
apjoms, kam nepieciešami ievē-
rojami finanšu līdzekļi. 

Kamēr visu grants ielu posmu 
pārbūve nav notikusi, tikmēr, kā 
jau sākumā minēts, tāpat kā ie-
priekšējos gados, notiks šo ielu 
planēšana un profilēšana jeb 
greiderēšana, kā arī  pretputek-
ļu apstrāde divas reizes gadā – 
maijā un augustā. 

UZLABOS GĀJĒJU  
ĒRTĪBAS UN DROŠĪBU 

Gājēju ietves atjaunošana 
notiks Ventspils ielā (no Namdaru 
ielas līdz Skuju ielai un no Skuju 
ielas līdz Užavas ielai). 

Savukārt Pērkones ielas galā 
no Siguldas ielas izbūvēs izeju uz 
pludmali ar cietu segumu. Izeja ir 
ļoti nepieciešama, lai nodrošinātu 
operatīvā un apkalpojošā trans-
porta iebraukšanu pludmalē.

Bez tam, lai uzlabotu satik-
smes infrastruktūras objektus, ir 
plānots ierīkot trīs gājēju pārejas 
O. Kalpaka ielā un pa vienai gā-
jēju pārejai Flotes ielā un Alejas 
ielā.

SAKĀRTOS LIETUS ŪDENS 
NOTEČU SISTĒMAS

Tāpat kā iepriekšējos gadus, 
arī šogad turpināsies lietus ūdens 
noteces tīklu posmu pārbūve. 

Projekta dokumentācija ir 
izstrādāta un nepieciešamie 
līdzekļi būvdarbiem šogad pie-
šķirti šādiem objektiem:

1. Lietus ūdens kanalizācijas 
izbūve Jūrmalas parkā;

2. Lietus ūdens kanalizācijas 
pievada izbūve Radio ielā 19;

3. Lietus ūdens kanalizācijas 
pievada izbūve Krusta ielā;

4. Lietus ūdens kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtas un izlaides 
izbūve Pērkones kanālā Dunikas 
ielā 2/24;

5. Lietus ūdens kanalizācijas 
kolektora izbūve O. Kalpaka ielā 
līdz Ostas ielai.

SĀKS JAUNUS ES LĪDZFI-
NANSĒTUS PROJEKTUS

Pēc ziemas tehnoloģiskā 
pārtraukuma atsāksies darbi vie-
nā ielu infrastruktūras objektā ar 
ES struktūrfondu līdzfinansēju-
mu – vasarā ir jāpabeidz Peldu 
ielas pārbūve posmā no Liepu 
ielas līdz Kūrmājas prospektam. 

Šogad ir plānots uzsākt 
Roņu ielas posma pārbūvi un 
K. Zāles laukuma pārbūvi – šis 
projekts ietver arī Tirdzniecības 
kanāla krasta notiprināšanu un 
vairāku ielu krustojumu pārbūvi 
no Jaunā tilta līdz Graudu ielai.

Sāksies arī Ezermalas ielas 
posma un gājēju tilta pār Tirdz-
niecības kanālu pārbūve, kā arī 
Cukura ielas posma pārbūve no 
Grīzupes ielas līdz Nākotnes ie-
lai. z
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14. janvārī Valsts kontrole 
(VK) publiskoja revīzijas ziņoju-
mu “Vai tiek izpildīti priekšnotei-
kumi pašvaldību pārvaldīšanā 
un kontrolē esošu ekspluatācijā 
pieņemtu ēku atbilstībai drošu-
ma prasībām?”

Ziņojums sniedz plašu pārska-
tu par pašreizējo situāciju Latvijas 
pilsētās un novados, un tas ir labs 
pamats, lai valsts institūcijas, paš-
valdības, namu apsaimniekotāji un 
iedzīvotāji, kuriem daudzdzīvokļu 
ēku drošības jautājums ir aktuāls, 
vienotos par tālākajām darbībām 
drošības pilnveidošanai.

Secinājumi, ko kontrolieri ie-
tvēruši ziņojumā, atspoguļo veselu 
virkni nepilnību dzīvojamo māju 
apsaimniekošanā mūsu valstī. 
Runa nav tikai par pašvaldību 
apsaimniekotām daudzdzīvokļu 
mājām, bet arī tām ēkām, kuru 
apsaimniekošanu pārņēmuši dzī-
vokļu īpašnieki. 

Lai gan normatīvajos aktos ir 
noteikti pienākumi ēku/dzīvokļu 
īpašniekiem, pārvaldniekiem un 
būvvaldēm kā drošuma kontrolē-
tājām, tomēr šie pienākumi daudz-
viet pastāv tikai “uz papīra”, un ar 
to nepietiek, lai uzturētu vai pat uz-
labotu ēku tehnisko stāvokli.

Izpratnes trūkums par sekām, 
kas rodas, neuzturot pietiekami 
drošas daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkas, ir veicinājis kūtrumu, ko re-
vīzija saskatījusi, vērtējot, kā īpaš-
nieki, pārvaldnieki un būvvaldes 
izpilda savus pienākumus.

Pēc spēkā esošā dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas normatī-
vā regulējuma, īpašnieks nevar at-
teikties no obligāto pārvaldīšanas 
darbību veikšanas jeb tehniskās 

Zini, cik droša ir tava daudzdzīvokļu māja!

apkopes, sanitārās apkopes, ne-
pieciešamajiem kārtējiem remont-
darbiem, ugundrošības vai citiem 
pasākumiem.

Saskaņā ar Civillikumu īpaš-
nieka pienākums ir rūpēties par 
īpašumu. Daudzdzīvokļu mājās 
tas ir visu dzīvokļu īpašnieku pie-
nākums.

Arī “Dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas likums” un “Dzīvok-
ļu īpašuma likums” nosaka, ka 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
(apsaimniekošanas) nodrošinā-
šana ir dzīvokļu īpašnieku pienā-
kums. 

Ja visi dzīvokļu īpašnieki izvē-
las pārvaldnieku (apsaimnekotā-
ju), tad viņi šim pārvaldniekam ir 
uzticējuši rūpes par savu daudz-
dzīvokļu māju. Taču nevajadzētu 
aizmirst, ka pārvaldnieka darbs 
pēc tam pašiem ir jākontrolē.

Būvvalde atgādina, ka ikvie-
nam dzīvokļa īpašniekam, kurš 

dzīvo daudzdzīvokļu mājā, ir tie-
sības no pārvaldnieka pieprasīt 
informāciju, vai viņš veic normatī-
vos noteiktās darbības un regulāri 
apseko ēkas konstruktīvos ele-
mentus. 

Ministru kabineta 2010. gada 
28. septembra noteikumi Nr.907 
“Noteikumi par dzīvojamās mā-
jas apsekošanu, tehnisko ap-
kopi, kārtējo remontu un ener-
goefektivitātes minimālajam 
prasībām” nosaka nepiecieša-
mību reizi gadā veikt dzīvojamās 
mājas un tās pamatkonstrukciju 
profilaktisko apsekošanu.

Ja vizuālajā pārbaudē vai teh-
niskajā apsekošanā ir konstatēti 
apstākļi, kas liecina par ēkas kons-
trukciju vai elementu neatbilstību, 
pārvaldītājam (apsaimniekotājam) 
ir jāveic pasākumi to novēršanai. 
Pārvaldniekam par konstrukciju 
tehniskās apsekošanas rezultā-
tiem ir jāinformē dzīvokļu īpašnieki.

Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesī-
bas prasīt savas mājas apsaim-
niekotājam uzrādīt mājas lietu, 
kurā jabūt vairākiem dokumen-
tiem, kas raksturo apsaimniekotā-
ja darbības un mājas drošumu.

Dzīvojamās mājas apse-
košanas žurnālā (vai vizuālās 
apskates aktā) ir iespējams iepa-
zīties ar ierakstiem par to, ko pār-
valdnieks ir apskatījis mājā un kā-
dus bojājumus pamanījis (plaisas, 
mitruma un pelējuma plankumi 
u.c. bojājumi).

Bez regulāras vizuālās apska-
tes apsaimniekotājs un līdz ar to 
arī īpašnieki nezina, kā veidojas 
bojājumi, kas var novest līdz ļoti 
dārgam ārkārtas remontam.

Ēkas elementu vidējās kal-
pošanas ilgums:

l jumtu nesošajiem elemen-
tiem masveida apbūves mājās 
60–70 gadi;

l aukstā ūdens un kanalizāci-
jas cauruļvadiem 15–70 gadi;

l karstā ūdens cauruļvadiem 
15–20 gadi;

l starpstāvu pārsegumiem 
50–70 gadi;

l koplietošanas elektroapgā-
des tīkliem u.c. elementiem 30–40 
gadi;

l balkoniem masveida apbū-
ves mājās 20–60 gadi.

Ja vizuālajā apskatē ir radušās 
aizdomas par kāda elementa dro-
šumu vai kādam būvelementam 
beidzies kalpošanas termiņš, mā-
jas lietā ir jābūt tehniskās apse-
košanas aktam, kurā sertificēts 
būvspeciālists ir aprakstījis mājas 
un tās elementu tehnisko stāvokli 
un drošumu.

Mājas lietā jāmeklē arī pār-

valdnieka sagatavotais uzturēša-
nas darbu plāns nākamajam/
iem gadam/iem – no tā atkarīga 
apsaimniekošanas un pārvaldīša-
nas maksa! 

Plānā jābūt ietvertiem dar-
biem, lai novērstu visus bojāju-
mus, kas konstatēti vizuālajā ap-
skatē vai tehniskajā apsekošanā. 
Tā tiks uzkrāta nauda nepiecieša-
majiem remontdarbiem. 

Atcerēsimies! Jo īsākā laikā 
plānots uzkrāt naudu, jo lielāki būs 
rēķini, toties bojājumi tiks novērsti 
vēl pirms avārijas vai traģēdijas un 
māja būs droša.

Mājas lietā meklējama arī 
tāme kārtējam gadam – apkopo-
jums par pārvaldnieka aprēķināta-
jām izmaksām, lai māju uzturētu 
drošu. 

Tāmē jābūt fiksētiem izdevu-
miem vizuālajai apskatei, tehnis-
kajai apsekošanai, apkopei un 
remontdarbiem. 

Tāmes summu sadalot uz mā-
jas platību, veidojas apsaimnie-
košanas un pārvaldīšanas mak-
sa par kvadrātmetru – ikmēneša 
maksājums par dzīvokli.

Dzīvokļu īpašnieki mājas lietā 
var meklēt arī pārskatu par tā-
mes izpildi iepriekšējā gadā, lai 
redzētu, cik daudz naudas īpaš-
nieki samaksājuši pārvaldniekam, 
cik daudz ir iztērēts, lai māju uztu-
rētu atbilstošā stāvoklī, cik daudz 
ir izdevies uzkrāt plānotajiem 
remontdarbiem, vai pārvaldnieks 
nav iekļāvis izdevumus par darbī-
bām, par kurām nav dokumentu. 

Ja nav izdevumu pamatojuma 
dokumentu, pārvaldniekam nav 
tiesību pieprasīt šos izdevumus 
no īpašniekiem! z

13. februārī koncertzālē 
“Lielais dzintars” norisinājās 
“Liepājas Kultūras balva 2019” 
apbalvošanas ceremonija. Ar 
mākslinieka Roberta Mežai-
ņa izgatavotajām statuetēm 
tika apbalvoti desmit aizvadītā 
gada nozīmīgākie un spilgtākie 
kultūras notikumi un personī-
bas. 

“2019. gadā esam iedibināju-
ši jaunus festivālus un baudījuši 
pasaules mākslinieku šedevrus. 
Esam radījuši augstvērtīgus 
jaundarbus un turējuši godā tra-
dīcijas. Notikumi ir bijuši daudz 
un ļoti daudzveidīgi. Taču aiz 
katra no tiem ir stāvējis cilvēks. 
Un Liepājai ir ļoti paveicies! Šeit 
dzīvo ārkārtīgi radošas perso-
nības, kuras padara pilsētu par 
dinamisku vietu kultūras un rado-
šuma izaugsmei. Šovakar atļau-
sim priekškaram krist un prožek-
toru gaismām izgaismot labākos 
no labākajiem,” sacīja Liepājas 

Svinīgi pasniegtas Liepājas Kultūras balvas
Kultūras pārvaldes vadītājs Juris 
Jirgens. 

Kultūras Gada balvu saņēma 
Liepājas Simfoniskais orķestris 
par operas tradīcijas atjaunošanu 
Liepājā, iniciējot un iestudējot lat-
viešu oriģināloperu “Suitu sāga”.

Ar Liepājas Kultūras balvu 
tika godināti:

Inese Kučinska par izci-
lu Ričarda III lomas atveidoju-
mu Liepājas teātra iestudējumā 
“Šekspīrs”; Ilze Valce par Kurze-
mes dziesmu svētku “Es esmu 
dzīvība” mākslinieciskās idejas 
īstenošanu un izcili radošu snie-
gumu akadēmiskajā un kora 
mūzikā; Rasa Bugavičute-Pēce 
par radoši augstvērtīgu romānu 
“Puika, kurš redzēja tumsā” un tā 
veiksmīgo iestudējumu Latvijas 
Nacionālajā teātrī; Uldis Rube-
zis par estētiski augstvērtīgu un 
dziļi simbolisku lielformāta sienas 
gleznojumu “Pegazs” Liepājas 
pilsētvidē; Liepājas Mūzikas, 

Mākslas un dizaina vidusskola 
par jomas visaptverošu daudz-
veidību pieredzes apmaiņas 
platformas “Dizaina dienas 2019” 
īstenošanā; Karostas glābša-
nas biedrība par jaunu iniciatīvu 
vēsturiski nozīmīgas vietas – re-
dāna – iedzīvināšanā un Karos-
tas festivāla organizēšanu; kon-
certzāle “Lielais dzintars” par 
izcilām repertuāra pērlēm, kas 
apvieno mākslu un mūziku lokā-
lā un globālā kontekstā; Paula 
Ostupe un Māris Dejus par laik-
metīgu kultūras virzienu iedzīvi-
nāšanu, realizējot sociālā dizaina 
projektu “Virtuālā realitāte sastop 
seniorus” un Ēriks Vilsons par 
radošo koncepciju un sociāli no-
zīmīgu tēmu aktualizēšanu, īste-
nojot monoizrāžu ciklu Liepājas 
un Latvijas skolās.

Papildu apbalvojumiem 4200 
eiro lielo naudas balvu fondu 
Liepājas Kultūras balvas žūrijas 
komisija lēma sadalīt trīs laureātu 

starpā. Naudas balvas saņēma: 
Inese Kučinska – 1400 eiro, Ilze 
Valce – 1400 eiro un Rasa Buga-
vičute-Pēce – 1400 eiro.

Desmit spilgtākie kultūras 
notikumi un personības saņēma 
mākslinieka Roberta Mežaiņa 
izgatavotās statuetes. Šogad sta-
tuetē attēlots viens no Liepājas 
simboliem – liepa. Liepu lapas si-
luets statuetē simbolizē kultūras 
daudzveidību un plašās iespējas 
radošai darbībai Liepājā.

Šogad kopumā tika saņemti 
48 pieteikumi mākslas, literatū-
ras, mūzikas, teātra un citās no-
zarēs, izvirzot gan radošu apvie-
nību iniciatīvas, gan individuālus 
sasniegumus. 

Pieteikumus vērtēja komisijas 
priekšsēdētājs, Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
kultūras un sporta jautājumos 
Atis Deksnis un komisijas locekļi 
– Liepājas Kultūras pārvaldes va-
dītāja vietnieks Nauris Lazdāns, 

Liepājas Universitātes Kurzemes 
Humanitārā institūta pētniece, te-
ātra zinātniece Vēsma Lēvalde, 
Valsts kultūrkapitāla fonda Dizaina 
un arhitektūras nozares ekspertu 
komisijas priekšsēdētājs un Liepā-
jas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolas Koka izstrādājumu di-
zaina nodaļas vadītājs Ivars Pilips-
Matisons, mūziķis, komponists un 
LTV kultūras raidījuma vadītājs Jā-
nis Holšteins-Upmanis, dziesmi-
niece, vokālā pedagoģe, diriģente, 
tautas tradīciju kopēja Ieva Tālber-
ga un “Liepājas Kultūras balvas 
2018” laureāts, koncertaģentūras 
“Laba mūzika” mākslinieciskais 
vadītājs Ints Dālderis.

Šogad Liepājas Kultūras bal-
vu pasniedza devīto gadu pēc 
kārtas. Kultūras balvas uzde-
vums ir novērtēt tos kultūras noti-
kumus un personības, kas ir vei-
cinājuši Liepājas atpazīstamību, 
kā arī novērtēt jaunas radošas 
idejas Liepājas kultūrā. z
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Šā gada septembrī visās 
Latvijas skolās pakāpenis-
ki tiks ieviests pilnveidotais 
mācību saturs un pieeja, sa-
vukārt pirmsskolas izglītības 
iestādes pēc jaunajiem prin-
cipiem strādā jau pusgadu.

Līdztekus tradicionālajām 
zināšanām un prasmēm mācību 
jomās bērni un pusaudži skolā 
mērķtiecīgāk un sistemātiskāk 
nekā iepriekš apgūs arī domā-
šanas, sadarbības, jaunrades 
un citas vispārīgās prasmes, kā 
arī vērtībās balstītus ieradumus.

Nozīmīga loma pilnveidotā 
satura un pieejas īstenošanā ir 
arī vecākiem – viņiem jābūt ne-
vis pasīviem vērotājiem, bet gan 
aktīviem sava bērna izaugsmes 
veicinātājiem. Tieši tādēļ Valsts 
izglītības satura centrs (VISC) 
sāk informatīvo kampaņu “Es 
saprotu, tātad zinu – protu – gri-
bu – varu!”.

Kampaņas mērķis ir infor-
mēt vecākus par būtiskākajām 
pārmaiņām izglītības saturā no 
pirmsskolas līdz vidusskolai, kā 
arī par vēlamo vecāku atbalstu 
bērnam mācībās un sadarbību 
ar skolu. Lai ilustrētu būtisku as-
pektu pilnveidotajā mācību sa-
turā un pieejā, kampaņas laikā 
tapis sienas zīmējums Liepājā, 
Matrožu ielā 5.

Kāpēc tagad?
“Vajadzība pēc pārmaiņām 

izglītības saturā un pieejā ir ilgi 
briedusi, jo arī apkārtējā pasaule 
ir mainījusies – sākot no mācību 
procesa un vides un beidzot ar 
ekonomiskajiem un sabiedriska-
jiem procesiem. Mēs nevaram 
paredzēt, kādas profesijas būs 
pieprasītas tuvākā vai tālākā 
nākotnē, tāpēc mūsdienīgā iz-
glītībā svarīgi koncentrēties uz 
zināšanu, prasmju un vērtībās 
balstītu ieradumu izkopšanu, 
īstenojot kompetenču pieeju. 
Skolai jāmainās, lai palīdzētu 
jaunajiem cilvēkiem attīstīt kritis-
ko domāšanu, rīcībspēju, rado-
šumu, vērtībās balstītas zināša-
nas un ieradumus, kā arī risināt 
problēmas reālās dzīves situāci-
jās,” izglītības modeļa pilnveides 
nepieciešamību skaidro Guntars 
Catlaks, VISC vadītājs.

Mācību saturs un pieeja, 
kuru 2020./2021. mācību gadā 
sāks īstenot skolās Latvijā, nav 
pilnīgi jauns. Tas ir pārskatīts 
un pilnveidots. Mērķis ir pada-
rīt mācības aktuālas, novērst 
satura sadrumstalotību, dubul-
tošanos un informatīvu pārblī-
vētību, nodrošināt mācību sa-
tura pēctecību. Taču pirmo reizi 
Latvijā mācību saturs pārskatīts 
vienotā sistēmā un pēctecīgi vi-

Uzsāk vecāku informēšanu par 
pilnveidoto mācību saturu un pieeju

sās izglītības pakāpēs, sākot ar 
pusotru gadu veciem bērniem 
pirmsskolā līdz pat 12. klasei.

Vai un kādai jābūt vecāku 
iesaistei, lai atbalstītu skolē-
nus?

Lai pilnveidotais mācību sa-
turs un pieeja sasniegtu savu 
mērķi – palīdzēt skolēniem kļūt 
par zinošiem un domājošiem da-
rītājiem, jāmainās ne tikai skolai 
un skolotājiem, bet arī vecākiem. 
Kā liecina projekta “Skola2030” 
īstenotās aptaujas dati, vecāki 
kopumā ir apmierināti ar izglītī-
bas kvalitāti, taču vienlaikus viņu 
izpratne par piedalīšanos bērnu 
mācībās ir ļoti atšķirīga. Saņem-
tās atbildes rāda, ka vecāki ir 
gatavi iesaistīties, taču viņiem 
nav skaidrības, vai un kā viņi var 
atbalstīt savu bērnu vai veidot 
sadarbību ar skolu, kas veicinā-
tu skolēnu mācīšanos. Līdz ar 
to aicinām skolas kopā ar vecā-
kiem kļūt par komandu, kas ar 
savu vīziju, izglītības mērķiem, 
ko papildina skolotāju profesio-
nālais skatījums, veidotu vienotu 
izpratni par sasniedzamajiem re-
zultātiem un nodrošinātu katram 
skolēnam atbilstošāko atbalsta 
veidu.

“Skolēna izglītošanās ceļā 
svarīga loma ir atbalstam, un 
vecāki ir viens no nozīmīgā-
kajiem atbalsta sniedzējiem. 
Vecāki un ģimenes tradīcijas 
veido bērna priekšstatus par 
vērtībām, uzvedības normām, 
par dzīvi sabiedrībā, arī mācī-

bām un attieksmi pret skolu. Ve-
cāki ir gan savu bērnu viedokļa 
līderi, gan uzticības personas, 
tāpēc pozitīva, savstarpējā 
cieņā balstīta skolas un vecā-
ku sadarbība ir viens no būtis-
kākajiem priekšnosacījumiem 
izglītības mērķu sasniegšanā, 
bērna izaugsmes veicināšanā 
un personības attīstībā,” pauž 
Zane Oliņa, pilnveidotā mācību 
satura un pieejas (“Skola2030”) 
ieviešanas vadītāja.

Kā vecāki var atbalstīt bēr-
nu mācībās? 

Pirmkārt, mācīties var jeb-
kurā ikdienas dzīves situācijā, 
ne tikai skolā. Lemiet kopā, ko 
gatavot vakariņās, kurp doties 
brīvdienās, sarunājieties par 
multfilmu varoņiem un ļaujiet 
bērnam kļūdīties – piemēram, 
pašiem uzvilkt zeķes, pat ja tās 
ir atšķirīgas. Otrkārt, palīdziet 
bērnam kļūt patstāvīgākam, 
neatkarīgākam – māciet plānot 
skolas un brīvo laiku, rast laiku 
hobijiem un draugiem, kā arī 
palīdziet saprast, kā pārvarēt 
grūtības, neizdošanos. Treš-
kārt, veidojiet konstruktīvas at-
tiecības ar skolu un skolotājiem. 
Tieši kopā rodams labākais 
veids skolēna atbalstam. Inte-
resējieties un jautājiet, ko bērns 
mācās un ko ir iemācījies.

Interesi par mācībām un 
skolu lielā mērā var veicināt tie-
ši vecāki. Nozīmīgi, lai vecāki 
būtu ieinteresēti ne tikai bērna 
akadēmiskajos sasniegumos, 

zināšanu un prasmju apguvē, 
bet arī viņa iekšējā pasaulē – 
domās, jūtās un interešu attīs-
tīšanā. Tāpēc, ja kāds vaicātu, 
kāda būtu vēlamā vecāku ie-
saiste, atbilde skanētu – būt 
klātesošam bērna dzīvē un at-
vērtam un motivētam, strādājot 
komandā ar skolu.

Divu bērnu māmiņa un 
blogere Laura Grēviņa uz-
sver, ka vecāki ir ļoti dažādi: 
“Kamēr vieni pastiprināti intere-
sējas par to, kā bērns jūtas un 
kādas papildu prasmes būtu 
nepieciešams apgūt mājās, ci-
tiem ikdienas steigā neizdodas 
tam atvēlēt laiku. Diemžēl esmu 
pieredzējusi gadījumus, kad ve-
cākiem nevis vienkārši nav lai-
ka, bet nav motivācijas izprast 
bērna rīcību. Bērnudārzā, kuru 
apmeklē mani bērni, audzinātā-
jas vecākiem ir skaidrojušas, kā 
noris bērnu ikdiena, un, ja pie 
kaut kā nepieciešams papildus 
darboties mājās, to vecākiem 
dara zināmu individuāli. Tas, 
vai vecāki to dara, jau ir viņu 
atbildība. Mūsu vecākais dēls 
šogad uzsāks mācības 1. klasē, 
un izteikti jūtu, ka daļai vecāku 
vēl ir diezgan izteikti stereotipi 
par to, kas bērnam būtu jāprot, 
uzsākot skolas gaitas. Viņuprāt, 
viss tas pats, ko pratām mēs, 
uzsākot skolas gaitas pirms 25–
30 gadiem, – glīti rakstīt, raiti 
lasīt, kārtīgi sēdēt utt., reizēm 
aizmirstot par tādām spējām 
kā pašam pieņemt lēmumus un 

būt atbildīgam par tiem, sadar-
boties un nepazaudēt bērniem 
raksturīgo radošumu, ieliekot to 
konkrētā rāmī. Ceru, ka līdz ar 
kompetenču pieejas ieviešanu 
vecāki ne tik daudz sēdēs kopā 
ar bērniem, pildot mājasdarbus, 
bet sadarbosies ar izglītības 
iestādi un  spēs saprast, ka 
bērna zināšanas un prasmes 
var nostiprināt, arī vienkārši sa-
runājoties un veicot citas, viņu-
prāt, ikdienišķas darbības.”

Projekta “Skola2030” mā-
jaslapa – uzziņai un iedves-
mai par sadarbību ar skolu 
bērna atbalstam

Plašāka informācija par kam-
paņu, pilnveidoto mācību saturu 
un pieeju un vecāku lomu bērna 
izglītības ceļā meklējama mājas-
lapā www.skola2030.lv/lv. Tajā 
pieejama informācija, kādas ir 
būtiskākās izmaiņas mācību sa-
turā un pieejā katrā no izglītības 
pakāpēm – pirmsskolā, pamat-
skolā, vidusskolā, kā arī brīvi 
pieejami un lejuplādējami infor-
matīvi bukleti vecākiem par katru 
no izglītības pakāpēm, ieteikumi, 
kā katrā vecumposmā vecāki var 
atbalstīt savu bērnu un veicināt 
viņa personīgo izaugsmi sadar-
bībā ar skolu, skolotājiem.

Tāpat ikviens aicināts ap-
skatīt sienas zīmējumu klātienē 
un būt par daļu no pārmaiņu 
stāsta, iesaistoties kampaņā 
“Es saprotu, tātad zinu – protu 
– gribu – varu!” un daloties savā 
pieredzē sociālajos tīklos. z
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Aicinājums skolēniem stiprināt savas zināšanas 
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju jomās

NODARBĪBU GRAFIKS: 
l Jauno talantu skola fizikā un inženierzinātnēs
Pasniedzējs A. Freimanis.  
Norises vieta – Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, plkst. 
15.00.
Datumi: 21. februāris, 27. marts, 17. aprīlis,  
8. maijs. 
l Roboti un to programmēšana 2.–6. klašu 
skolēniem
Pasniedzējs Dz. Tomsons.
Norises vieta – Liepājas Universitāte, plkst. 16.00. 
Datumi: 18., 25.  februāris, 3., 10., 24., 31. marts, 
7., 14., 21., 28. aprīlis un 5., 12., 19. maijs. 
l Viedās tehnoloģijas un programmēšana 
7.–12. klašu skolēniem 
Pasniedzējs U. Žaimis. 
Norises vieta – Liepājas Universitāte, plkst. 17.30.
Datumi: 19., 26. februāris, 4., 11., 25. marts,  
1., 8., 15., 22., 29. aprīlis un 6., 13. maijs.
l Matemātika sākumskolas skolēniem
Pasniedzēja Z. Tapiņa.
Norises vieta – DALP 5. vidusskola, plkst. 15.00.
Datumi: 10. marts, 7. aprīlis. 
l Jauno ģeogrāfu skola
Pasniedzēji U. Kleperis, I. Stole.
Norises vieta – DALP 5. vidusskola, plkst. 11.00.
Datumi: 29. februāris un 28. marts.
l Jauno ķīmiķu skola
Pasniedzēji R. Žogota un E. Sirotina.
Norises vieta – Liepājas Valsts 1. ģimnāzija,  
plkst. 10.30.
Datumi: 29. februāris un 28. marts.
l Matemātika 7. un 8. klašu skolēniem
Pasniedzēja N. Skudrovska.
Norises vieta – J. Čakstes 10. vidusskola, plkst. 16.00
Datumi: 18., 25. februāris, 3. un 10. marts.
l Matemātikas olimpiādes praktikums 
10.–12. klašu skolēniem
Pasniedzēja D. Krūma.
Norises vieta – Liepājas Valsts 1. ģimnāzija,  
plkst. 16.00.
Datumi: 18., 25. februāris un 3., 10. marts. 
l Jauno biologu skola 7. un 8. klašu skolēniem 
Pasniedzēja I. Krasta.
Norises vieta – DALP 5. vidusskola, plkst. 15.30.
Datumi: 26. februāris, 25. marts, 29. aprīlis un  
13. maijs.
l Jauno biologu skola vidusskolēniem
Pasniedzēja L. Celma.
Norises vieta – Liepājas Valsts 1. ģimnāzija,  
plkst. 11.00.
Datumi: 7. marts, 18. aprīlis.

<<< 1. lpp.
Pirmām kārtām jau tāpēc, ka 

pilsētu un lauku teritoriju mērķi 
un vajadzības ir atšķirīgi, līdz ar 
to arī attīstība jāplāno atseviš-
ķi. Saliekot visu vienā “katliņā”, 
noteikti radīsies situācija, ka 
kāds lauku teritorijai nozīmīgs 
attīstības projekts netiek rea-
lizēts tikai tāpēc, ka prioritāri 
svarīgāka izrādīsies pilsētas 
mēroga iecere. Un otrādi. Šāda 
attīstības plānošanas pieeja ne-
nestu rezultātu un ieguvumus 
teritorijai, tās iedzīvotājiem, kas 
ir viens no galvenajiem attīstības 
plānošanas nosacījumiem. Pro-
tams, ir jomas, kurās pilsēta un 
novadi var sadarboties, un tas 
jau arī notiek, tāda, piemēram, 
ir atkritumu apsaimniekošana, 
bet kopīga attīstības plānošana 

ir pavisam kas cits. Lai nonāktu 
līdz šādai sadarbībai, būtu jāpa-
tērē lieli laika, finanšu un cilvēku 
resursi, kas nebūtu efektīvi – te-
ritorijām jāturpina attīstīties jau 
šobrīd, nevis pēc diviem, trim vai 
pieciem gadiem. Otrkārt, līdz ad-
ministratīvi teritoriālās reformas 
noslēgumam vēl ejams zināms 
ceļa garums, kas nozīmē, ka var 
sekot arī dažādas izmaiņas – tas 
nozīmētu, ka attīstības plānoša-
nu jēgpilni būtu uzsākt, stājoties 
spēkā jaunajam teritoriālajam 
iedalījumam. Bet ko darīt līdz 
tam? Atlikt plānošanu? Man kā 
pilsētas vadītājam šāds solis 
šķiet pilnībā nepieņemams. Šo-
brīd, apstājoties Liepājas attīs-
tības plānošanā vai plānojot to 
tikai ļoti īsā termiņā, pilsēta var 
zaudēt savu konkurētspēju, tikt 

ierobežota uzsākto un plānoto 
projektu realizācijā, investoru 
piesaistē un līdz ar to, piemē-
ram, jaunu darba vietu nodro-
šināšanā, kā arī pastāv virkne 
citu risku. Šādam solim pilsēta 
noteikti nav gatava, to arī ofi-
ciāli esam pauduši gan Vides 
attīstības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai, kas ir atbildīga 
par administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanu, gan minis-
triem, valdības pārstāvjiem un 
Saeimas Administratīvi teritoriā-
lās reformas komisijai. Liepājas 
piedāvājums ir noteikt republi-
kas nozīmes pilsētām atsevišķu 
attīstības plānošanu, par šāda 
lēmuma pamatotību noteikti tur-
pināsim argumentēti pārliecināt 
attiecīgās valsts institūcijas.

Priekšā marts – pirmais pa-

vasara mēnesis un arī mūsu 
mīļās Liepājas 395. dzimšanas 
diena. Liepāja ierasti vēlas ie-
priecināt savus iedzīvotājus un 
arī viesus ar oriģinālām un ino-
vatīvām idejām, un tā šogad pil-
sētas dzimšanas dienas nedēļā 
tiks piedāvāts unikāls pastaigu 
maršruts “Izgaismotā Liepāja”. 
Tie būs visdažādākie gaismas 
objekti, lāzeru un video projek-
cijas, kas izgaismos pilsētas ob-
jektus un ielas, turklāt projektā 
aicināti piedalīties arī Liepājas 
uzņēmumi un iedzīvotāji.

Pastaigu ceļa “Izgaismotā 
Liepāja” atklāšana notiks Liepā-
jas dzimšanas dienā, 18. martā, 
pie koncertzāles “Lielais dzin-
tars” ar gaismas izrādi “Gaismas 
slepenā dzīve”. Šajā dienā pilsē-
tā norisināsies vēl viens sirsnīgs 

pasākums – Goda liepājnieku un 
Gada liepājnieku sumināšana. 
Zinu, ka pilsētā izskan viedokļi, 
vai pasākums ir lietderīgs un ne-
pieciešams, tomēr uzskatu, ka 
tā ir mūsu, liepājnieku, iespēja 
pateikt skaļu un neviltotu paldies 
tiem mūsu pilsētas iedzīvotā-
jiem, kuri paveikuši nozīmīgas 
un vērtīgas lietas, snieguši at-
balstu citiem cilvēkiem un nesuši 
Liepājas vārdu ārpus pilsētas un 
valsts robežām. Tie ir tikai daži 
liepājnieki, kuriem šajā dienā va-
ram pateikt paldies, bet ļoti dau-
dzi no jums arī ikdienā nesavtīgi 
veic savus pienākumus un vēl 
vairāk par tiem, tādēļ paldies 
jums katram par veikumu un pie-
nesumu mūsu pilsētai.

Daudz laimes, Liepāja un lie-
pājnieki! z

Liepājas vērtība ir tās cilvēki un viņu devums pilsētai

Lai veicinātu skolēnos zinātkāri, 
popularizētu inženierzinātņu un fizi-
kas nozares, kā arī stiprinātu Liepājas 
jaunās paaudzes zināšanas, vairākas 
reizes mēnesī jauno talantu skolā tiek 
rīkotas dabaszinātņu, tehnoloģiju 
un matemātikas jeb STEM (science, 
technology, engineering, mathema-
tics, proti, dabaszinātnes, tehnolo-
ģijas, inženierzinātnes, matemātika) 
nodarbības. 

Nodarbības norisinās brīvdienās un 

ārpus mācību laika dažādās Liepājas 
skolās.

Talantu skolās skolēniem iespējams 
satikt līdzīgi domājošus, tikpat talantīgus 
un motivētus vienaudžus no visas pilsē-
tas. Tā ir iespēja apgūt konkrētu priekš-
metu pie dažādiem pedagogiem ar ino-
vatīvām un radošām mācību metodēm. 
Apmeklēt talantu skolas aicināts ikviens 
skolēns neatkarīgi no tā, kurā skolā viņš 
mācās.

Mācības plānotas vairākas reizes 

mēnesī līdz pat maija beigām, un tās 
organizē Liepājas pilsētas Izglītības pār-
valde sadarbībā ar vairākām Liepājas 
skolām. 

Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībām 
nav nepieciešama. 

Papildu informācijai:
Inga Ekuze,
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes
Pedagoģiskās nodaļas vadītāja,
tālrunis 29259890, 
e-pasts inga.ekuze@liepaja.edu.lv z



PAR VISU, KAS JUMS SVARĪGS 2020. GADA  17. FEBRUĀRĪ>>>  lasiet arī www.liepaja.lv 9

Liepājas Tautas mākslas  
un kultūras centrs  
aicina uz pasākumiem

l 21. februārī pulksten 12.30 Liepājas Latviešu biedrības 
nama kamerzālē Liepājas Jauniešu teātra studijas izrāde “Bēr-
niņi”, kas tapusi pēc Dīna R. Kunca stāsta “Nakts balss” mo-
tīviem. Izrāde ir vēstījums par divu jauniešu draudzību, pašaplie-
cināšanos, ticību, nodevību un vecāku svarīgo lomu bērnu dzīvē. 
Izrāde ir aktuāla gan jauniešiem, gan ne mazāk svarīga arī pieau-
gušajiem – vecākiem, kas bieži ir aizņemti un nenojauš, kas notiek 
bērnu dzīvē. Neuzklausītie un nesaprastie izrādes varoņi Kolins un 
Rojs meklē savām problēmām risinājumu paši, jo abu jauniešu mā-
tes, kas nomaldījušās pašradītajos priekšstatos, slēpjas savā ego 
un nesaklausa jauniešu patiesās vajadzības pēc dialoga, saprat-
nes un atbalsta. Vai vecāki laikus saprot, ka ir vērts būt vērīgiem 
un pamanīt brīdinājuma signālus, ko saņem? Izrādes veidotāju ai-
cinājums – aizdomāties par šo jautājumu. Dramatizējuma autors 
– Ivars Lūsis, režisors – Juris Ločmelis, kostīmu māksliniece un 
scenogrāfe – Dace Lanka. Biļetes cena 3 eiro.

l 22. februārī Liepājas Latviešu biedrības nama lielajā zālē 
bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un solistu konkurss “Pēr-
ļu lietus”. Konkurss šogad notiks jau devīto reizi, tā mērķis – attīstīt 
un pilnveidot jauno solistu un vokālo ansambļu muzicēšanas tra-
dīcijas, veicināt dalībnieku skatuvisko pieredzi un radīt iespēju ta-
lantīgiem bērniem un jauniešiem apliecināt savas mākslinieciskās 
spējas plašākai auditorijai, saņemot izaugsmi veicinošu profesio-
nālas žūrijas vērtējumu. Viens no konkursa nolūkiem ir arī sekmēt 
jauna, mākslinieciski augstvērtīga un radoša repertuāra apguvi, kā 
arī rosināt vokālo ansambļu repertuārā iekļaut dziesmas a cap-
pella izpildījumā, kas ir būtiska Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
ilgtspējas sastāvdaļa. 

Konkurss notiks trīs vecuma grupās: jaunākā grupa (5–7 g.) 
uzstāsies no pulksten 11, vidējā grupa (8–12 g.) – no pulksten 14 
un vecākā grupa (13–18 g.) – no pulksten 17. Skatītāji un līdzjutēji 
aicināti nākt uz konkursu atbalstīt jaunos talantus. Biļetes cena 3 
eiro. Biļete ir derīga visu dienu.

l 29. februārī Liepājas Latviešu biedrības namā notiks Lat-
vijas amatierteātru iestudējumu reģiona skate “Gada izrāde 
2019”. Skatē bez maksas varēs noskatīties Liepājas Tautas māks-
las un kultūras centra amatierteātru izrādes. Pulksten 12 kamer-
zālē Liepājas Tautas teātra uzvedums “Kā rodas izrāde”, kas tapis 
pēc Karela Čapeka darba motīviem. Režisore – Ināra Kalnarāja. 
Pulksten 14 izstāžu galerijā amatierteātra “Projekts” uzvedums 
“Aiziet, jūriņā!” pēc Janas Egles stāsta motīviem. Režisore – Karī-
na Tatarinova. Pulksten 15.30 kamerzālē Jauniešu teātra studijas 
izrāde “Bērniņi”, kam pamatā Dīna R. Kunca romāns “Nakts balss”. 
Dramatizējuma autors – Ivars Lūsis, režisors – Juris Ločmelis.

Biļetes uz maksas pasākumiem var iegādāties SIA “Biļešu pa-
radīze” tirdzniecības vietās. z

LOC manēžā jau otro reizi 
norisināsies Liepājas telpu 
orientēšanās sacensības

Stiprinām savu veselību un imūnsistēmu
Aicinām liepājniekus iz-

mantot SIA “Liepājas Olim-
piskais centrs” plašajās un 
daudzveidīgajās infrastruk-
tūrās (Olimpiskais centrs, 
“Baseins&spa”, ledushalle, 
manēža, tenisa halle) pieeja-
mās aktīva un veselīga brīvā 
laika pavadīšanas iespējas!

Olimpiskajā centrā aicinām 
apmeklēt kluba “OLYMP sports” 
fitnesa centru un izmantot tā 
plašās iespējas gan individu-
āliem treniņiem, gan grupu no-
darbībām, bet, iespējams, jūsu 
aicinājums ir nodarboties ar 
Austrumu cīņas mākslu Kobudo 
centrā. Savukārt Liepājas spor-
ta deju centrs “Lesto”, “DarKy’s 
Dance School” un “Zumba Lie-
pājā” piedāvā aktīvi pavadīt lai-

ku dažādu deju ritmos. Bērniem 
no septiņu gadu vecuma iesa-
kām izmēģināt sporta veidus, 
ar kuriem nav saskarsme ik-
dienā  – “Atrodi savu sporta vei-
du!”. Draugu kompānijā nāciet 
uzspēlēt minigolfu vai “Laster 
Tag”. Noteikti iesakām arī ap-
meklēt kādu basketbola, telpu 
futbola, florbola vai volejbola 
spēli. Savējo atbalsts Liepājas 
sportistiem ir nozīmīgs.

“Baseins&spa” piedāvā at-
spirdzinošas peldes lielajā peld-
baseinā, ūdens atrakcijas, at-
pūtu un relaksāciju gan lieliem, 
gan maziem apmeklētājiem. 
Pēc aktīvas atpūtas ūdenī ir ie-
spēja relaksēties trīs veidu pirtīs 
(sāls saunā, turku pirtī un aro-
mātiskajā pirtī) un dažādu veidu 

masāžas baseinos. Turklāt bau-
dot atpūtu spa zonā, var veldzēt 
slāpes un baudīt veselīgu, svai-
gi spiestu sulu “Red Sun Buffet” 
spa kokteiļu bārā. Vēl ir pieeja-
mas dažādas nodarbības, sākot 
ar peldēt apmācību un beidzot 
ar ūdens terapiju.

Ledushallē visu gadu iespē-
jams izbaudīt slidošanas prieku 
publiskajā slidotavā, kā arī izjust 
hokeja spēles asumu – publis-
kajā slidotavā ar nūjām jebkurš 
var izmēģināt savas prasmes 
slidošanā un hokeja spēlē. Un 
neaizmirstiet atnākt atbalstīt gan 
lielos, gan mazos Liepājas hoke-
jistus, kas cīnās par visaugstā-
kajiem sasniegumiem!

Manēžā apmeklētājiem ir 
pieejams pirmais un vienīgais 

iekštelpu pludmales volejbola 
laukums Liepājā. Tas piemērots 
ne tikai pludmales volejbola, bet 
arī pludmales tenisa spēlēm. 
Alpīnisma siena patiks asāku 
izjūtu cienītājiem, bet jebkurš 
interesents zinoša alpīnisma 
instruktora vadībā var izmē-
ģināt uzrāpties sienā saviem 
spēkiem. Manēžas vieglatlēti-
kas celiņu novērtēs skriešanas 
entuziasti, savukārt vingroša-
nas sektoru – vingrotāji, taču 
nav jābūt profesionālim, lai 
sāktu nodarboties ar skriešanu 
vai vingrošanu jau rīt. Iesākam 
apmeklēt arī kādu augstākā lī-
meņa florbola spēli vai vieglat-
lētikas sacensības.

Tenisa hallē aicinām iz-
mantot iespēju spēlēt tenisu 

neatkarīgi no laika apstākļiem 
slēgtajos “hard” seguma tenisa 
kortos vai arī atklātā tipa “hard” 
seguma tenisa kortos, kā arī 
labos laika apstākļos spēlēt 
pludmales tenisu vai pludmales 
volejbolu. Lai labāk sagatavo-
tos vasaras sezonai, iesakām 
apmeklēt fitnesa zāli ar jaunā-
kajiem trenažieriem un treniņu 
inventāru, turklāt aiz loga jums 
pavērsies neaizmirstams skats 
uz kāpu zonu un jūru aiz tās. 
Vēl ikvienam ir iespēja izmēģi-
nāt jaunākās paaudzes fitnesa 
un jogas nodarbības – “MUUN 
Trapeze Fitness & Yoga” , kā arī 
deju nodarbības kopā ar “Power 
Dance Liepaja” meitenēm.

Vairāk informāciju atradīsiet 
vietnē www.loc.lv. z

Jau trešo gadu pēc kārtas 
Latvijas Orientēšanās federācija 
ar Liepājas pilsētas atbalstu mar-
tā organizē Liepājā orientēšanās 
sacensības telpās un aicina tajās 
piedalīties bez maksas ikvienu in-
teresantu.

1. martā Liepājas Olimpiskā 
centra manēžā pasākuma dalīb-
niekiem būs iespēja iepazīt orien-
tēšanās sportu jaunā veidā, kā arī 
trenēt atmiņu, loģisko domāšanu 
un izveicību mūsdienīgā celtnē, 
kura jau gadiem apvieno gan 
sporta, gan kultūras cienītājus.

Orientēšanās ir demokrātiskā-
kais sporta veids, kas ar savu ārē-
jo vienkāršību un unikālo iekšējo 
saturu spēj aizraut gan bērnus, 

gan pieaugušos.
Telpu orientēšanās sacen-

sībās katram dalībniekam tiek 
izdalīta karte ar ēkā izvietotiem 
punktiem, kuros elektroniski pēc 
iespējas ātrāk un pareizā secībā 
jāreģistrējas. Lai punktu meklē-
šanu un atrašanu sarežģītu, daļai 
gaiteņu būs tikai viens kustības 
virziens, kā arī daļa ceļu būs slēg-
ti. Distances garuma ziņā sacen-
sības līdzinās orientēšanās sprin-
tam, un labākajiem dalībniekiem 
distances veikšana prasīs aptu-
veni 15–20 minūtes, taču startēt 
varēs arī tautas distancē, kuru 
iespējams veikt pavisam mierīgā 
tempā, meklējot punktus izvēles 
kārtībā un izbaudot šo procesu 

bez laika ierobežojuma. Ja ie-
priekš dalībniekam vēl nav telpu 
orientēšanās pieredzes, tad no-
teikti ikviens varēs šo sporta veidu 
iepazīt tuvāk, pirms starta piedalo-
ties bezmaksas apmācībās.

Pieteikties sacensībām iespē-
jams līdz 27. februārim plkst. 
23.59, izmantojot LOF pietei-
kumu sistēmu. Gadījumā, ja 
nepaspēsiet to izdarīt savlaicīgi, 
pieteikties varēsiet arī sacensību 
dienā uz vietas, taču aicinām to 
darīt iepriekš, jo sacensību rīkotāji 
negarantē, ka visiem pēdējā brīža 
pieteikumiem pietiks kartes. 

Plašāka informācija par pasā-
kumu pieejama mājaslapā telpu-
orientesanas.lv/liepaja. z

PASĀKUMA  
PROGRAMMA
No plkst. 11.00 –  
reģistrācija sacensību 
centrā.
Plkst. 11.30 –  
bezmaksas apmācības.
Plkst. 11.45–14.00 – 
starts brīvā kārtībā.
Plkst. 14.30 –  
finišs tiek slēgts.
Plkst. 14.40 –  
apbalvošana.
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Gripa un saaukstēšanās. Ar ko atšķiras? 
Gripas sezonas laikā, kura parasti Latvijā ir rudens un ziemas periodā, der zināt, vai jūs ir skārusi 

gripa vai saaukstēšanās, lai varētu ātri reaģēt un pareizi rīkoties katrā no gadījumiem. Gripa un sa-
aukstēšanās ir līdzīgas, taču tas nav viens un tas pats. 

Gripu izraisa vairāki savā starpā ģenētiski līdzīgi gripas vīrusi, bet saaukstēšanos var izraisīt vairāk nekā 
200 dažādu vīrusu. Saaukstēšanās vīrusiem vislabāk padodas infi cēt augšējos elpceļus, un tur – degunā, 
deguna blakusdobumos, rīklē, kā arī ausī – tie vairojas, savukārt gripa spēj infi cēt gan augšējos, gan apak-
šējos elpceļus, galvenokārt plaušas un bronhus. Beidzamais gripas ierocis, cīnoties ar mūsu imūnsistēmu, 
ir dažādās infekcijas, kas var rasties slimības laikā. 

Gripa ir akūta, sevišķi lipīga vīrusu slimība. No saaukstēšanās infekciju slimībām gripa atšķiras ar izpla-
tīšanās ātrumu, izraisīto komplikāciju biežumu un smagumu, tāpēc mēs aicinām ievērot gripas profi lakses 
pasākumus – izvairīties no cilvēku pārpildītām vietām, regulāri vēdināt telpas, bieži un rūpīgi mazgāt rokas, 
izvairīties no pieskaršanās acīm, mutei un degunam ar netīrām rokām. z

Mājas aptieciņa

Biedrības nams rīko 
diskusiju ciklu dārza mīļotājiem

Par Liepājas Liedaga vidusskolas 
direktori apstiprināta Inga Zeide

Liepājas pilsētas domes 
deputāti par Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepā-
jas Liedaga vidusskola” direk-
tori apstiprinājuši līdzšinējo 
Izglītības un zinātnes minis-
trijas (IZM) Profesionālās un 
pieaugušo izglītības departa-
menta vadītājas vietnieci un 
Liepājas Universitātes lektori 
Ingu Zeidi.

Liepājas pilsētas dome pērn 
bija izsludinājusi atklātu konkur-
su uz Liepājas Liedaga vidus-
skolas direktora amatu, uz kuru 
kopumā pieteicās pieci preten-
denti. Konkursa komisija veica 
kandidātu atlasi un par piemēro-
tāko atzina Ingu Zeidi.

Konkursa komisijas sastā-
vā bija Liepājas pilsētas domes 
priekšsēdētāja vietnieks kultū-
ras un sporta jautājumos, Izglī-
tības komisijas priekšsēdētājs 
Atis Deksnis, Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas Izglītības pārvalde” va-
dītāja Kristīne Niedre-Lathere, 
Izglītības pārvaldes Pedagoģijas 
nodaļas vadītāja Inga Ekuze, Iz-
glītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Liepājas nodaļas 
vadītāja Simona Petrovica, Lie-

pājas Valsts 1. ģimnāzijas direk-
tors Helvijs Valcis, Liepājas pilsē-
tas pašvaldības administrācijas 
Juridiskās daļas vadītāja Dace 
Arāja un Liepājas pilsētas pašval-
dības administrācijas Personāla 
daļas vadītāja Aija Nelsone.

I. Zeides līdzšinējā profesio-
nālā pieredze saistīta ar darbu 
Izglītības un zinātnes ministrijā, 
viņa ir bijusi IZM Profesionālās un 
pieaugušo izglītības departamen-
ta direktores vietniece, lektore 
Liepājas Universitātes Pedago-
ģijas un sociālā darba fakultātē, 
projektu vadītāja Valsts izglītības 
satura centrā, kā arī valodu sko-
las (Berlitz, CTGroup) direktore.

Jaunā Liepājas Liedaga vi-
dusskolas direktore Latvijas 
Universitātē studē pedagoģijas 
doktora programmā, ieguvusi 
maģistra grādu Baltijas jūras re-
ģiona studijās un bakalaura grā-
du komunikācijas zinātnē.

I. Zeides kandidatūras ap-
stiprināšanai konkrētajam ama-
tam saņemts arī Izglītības un 
zinātnes ministrijas saskaņo-
jums. Domes lēmums paredz, 
ka I. Zeide darbu Liepājas Lieda-
ga vidusskolā sāks 2020. gada 
1. jūlijā. z

Sākot ar 21. februāri, Lie-
pājas Latviešu biedrības nams 
pirmo reizi savus apmeklētā-
jus aicinās uz izglītojošu dis-
kusiju ciklu dārza mīļotājiem 
“Mans skaistais dārzs”, kas 
notiks reizi mēnesī, pulcējot 
dažādu ziedu audzētājus. Dis-
kusiju mērķis – veicināt ziedu 
audzēšanas kultūru Liepājā. 

Diskusiju ciklā dažādu zie-
du audzētāji un entuziasti reizi 
mēnesī būs laipni gaidīti Liepā-
jas Latviešu biedrības namā uz 
kopīgām pārrunām, kuras turpi-
nāsies līdz maijam. Tapat šogad 
notiks ikgadējās biedrības nama 
rīkotās ziedu izstādes, kas prie-
cēs apmeklētājus visu vasaru 
līdz pat rudenim.

Cikla pirmā diskusija pare-
dzēta 21. februārī no plkst. 16.30 
līdz 18.30 biedrības nama izstā-
žu galerijā. Tā būs veltīta rozēm, 
to kopšanai, stādīšanai, mēslo-
šanai, apgriešanai, ieziemoša-
nai un citām saistītām lietām. 
Diskusijas laikā klātesošie varēs 
gūt vērtīgus padomus un atziņas 
no rožu audzētājas ventspilnie-
ces Nātālijas Klestrovas, kura 
vairākus gadus nodarbojas ar 
rožu audzēšanu un jau iepriekš 
ir viesojusies Liepājas Latviešu 
biedrības nama rīkotajās rožu 
ziedu izstādēs. 

Otrā nodarbība būs 20. mar-
tā no plkst. 16.30 līdz 18.30 

biedrības nama kamerzālē, un 
tajā varēsiet uzklausīt horten-
ziju audzētāju Ilmāru Zirni no 
Jelgavas. Arī šajā reizē horten-
ziju audzētājiem būs iespēja 
klausīties pieredzes stāstos un 
dalīties ar saviem atklājumiem, 
diskutēt par hortenziju audzēša-
nu un kopšanu. I. Zirnis atklās 
sev vien zināmos trikus, kas 
ikvienam hortenziju mīļotājam 
palīdzēs iekopt skaistu dārzu, 
lolojot hortenzijas no stādīšanas 
līdz  priekpilnam rezultātam – 
ziedēšanas brīdim.

Trešā diskusija notiks 3. ap-
rīlī, un tā būs veltīta peonijām. 
Diskusiju vadīs Inga Žilinska 
no Jelgavas, kas sevi dēvē par 
peoniju neformālo kolekcionāri. 
Viņa pirmo reizi ar šiem zie-
diem saskārusies 2001. gadā. 
Kopš 2014. gada kolekcionāre 
pievērsusies peoniju audzē-
šanai nopietni un izveidojusi 
savu dārzu. Gadu gaitā gūtā 
pieredze un zināšanas noderēs 
ikvienam interesentam un palī-
dzēs izvairīties no dažādu kļū-
du pieļaušanas. Diskusijā tiks 
apspriesta peoniju audzēšana, 
mēslošana, slimības, kaitēkļi, 
apskatīta peoniju dažādība un 
raksturi, kā arī mīti un vērtīgi, 
vērā ņemami fakti. 

Visas diskusiju cikla nodar-
bības ir bez maksas un iepriek-
šējas pieteikšanās. z

Ikvienā mājsaimniecībā vajadzētu būt vismaz 
vienai mājas aptieciņai, kurā ir vairāki medikamen-
tu veidi dažādām neparedzētām dzīves situācijām, 
jo īpaši šajā periodā, kad dažādi vīrusi nesnauž. 

Svarīgi ir medikamentus uzglabāt to oriģinālajā ie-
pakojumā un regulāri pārbaudīt to derīguma termiņus. 
Mājas aptieciņai jāatrodas sausā, siltā vietā, kur tempe-
ratūra nepārsniedz +25°C. Medikamentus nedrīkst lietot, 
ja tie jebkādā veidā ir bojāti, piemēram, tablete ir izirusi, 
ziede mainījusi krāsu, smaržu vai ir atslāņojusies utt.  

KO IESĀKT AR NEDERĪGIEM MEDIKAMENTIEM?
Medikamentus nedrīkst izmest sadzīves atkritu-

mos vai kanalizācijā, jo tas kaitē apkārtējai videi, radot 
ūdens un augsnes ķīmisko piesārņojumu. 

Par nederīgo medikamentu nodošanas iespējām 
interesēties tuvākajās aptiekās. Lietotas šļirces ap-
tiekās visbiežāk nepieņem, bet no tām var atbrīvo-
ties bīstamo sadzīves atkritumu nodošanas punktos. 
Liepājā izlietotās šļirces var nodot Atkarību profi lak-
ses centrā, Flotes ielā 7 darba dienās no 8.00 līdz 
17.00, ceturtdienās līdz pl. 19.00. Pakalpojums ir bez 
maksas. z
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Ar pieciem koncertiem no 
7. līdz 14. martam Liepājas 
koncertzālē “Lielais dzintars” 
norisināsies Liepājas Simfo-
niskā orķestra rīkotais, nu jau 
28. Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls, kurā pie-
dalīsies izcilības no Brazīlijas, 
Čīles, Portugāles, Francijas, 
Čehijas, Lietuvas un Latvijas.

“Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls uzmirdzēs jau 
28. reizi, klausītājiem dāvājot ne-
aizmirstamus klasiskās, džeza, 
modernās un vokālās mūzikas 
mirkļus izcilu mūziķu interpretā-
cijā,” stāsta Liepājas Simfoniskā 
orķestra vadītājs Uldis Lipskis, “tie 
būs diriģenti Gintars Rinkevičs, At-
vars Lakstīgala un Andris Veisma-
nis, Liepājas Simfoniskais orķes-
tris un Latvijas Radio bigbends, 
dziedātājas Maija Kovaļevska 
un Maria Mendeša, basģitārists 
Mišaels Pipokiņa un klarnetists 
Karels Dohnals, pianisti Armands 
Ābols un Vilems Lačumija, Ēri-
ka Ešenvalda Saksofonkoncerta 
pasaules pirmatskaņojums ar 
Oskara Petrauska solo, Rīgas 
kamerkora “Ave Sol” vīri un ne-
pārspējamais pavadonis mūzikā 
– muzikologs Orests Silabriedis.”

l 7. martā festivāla atklāša-
nas koncertā spilgtu neganta 
prieka opusu – Morisa Ravela 
Klavierkoncertu, kas pārpilns ar 
20. gadsimta pēckara Eiropas 
dzirkstošo vitalitāti, Liepājas Sim-
foniskais orķestris Gintara Rin-
keviča vadībā atskaņos kopā ar 
Francijā dzimušo Vilemu Lačumi-
ju. Franču presē par šo pianistu 
teikts, ka viņu apbūrušas fejas. 
Vissarežģītākos laikmetīgās mū-

Pat tad, ja tev šķiet, ka zini visu mūsu pilsētā, Liepāja mēdz pār-
steigt. Izmanto iespēju un iepazīsti Liepāju no jauna zinoša gida pava-
dībā. Ik svētdienu pulksten 12 gids ar zaļi sarkano Liepājas karodziņu 
rokās gaidīs pie koncertzāles “Lielais dzintars” informācijas centra vi-
sus, kuri vēlas doties aptuveni divu stundu garā mierpilnā pastaigā, lai 
iepazītu Liepājas vecpilsētas burvību.

Ekskursija sāksies ar koncertzāles apskati. Pastaigas laikā būs ie-
spēja ieskatīties Liepājas vēsturē, aplūkot jūgendstila arhitektūru un 
novērtēt pilsētas krāšņumu konkrētajā gadalaikā.

Ekskursijas noslēgumā dalībniekiem tiek piedāvāta kafi ja vai tēja.
Maksa par ekskursiju – 4 eiro no dalībnieka. z

Zvaigžņu festivālā opermūzika, 
džezs, klaviermūzika un vēl vairāk

zikas paraugus Vilems Lačumija 
padara aizraujošus kā detektīvro-
mānus, un viņa saikne ar klausī-
tājiem ir maģiska. Šajā koncertā 
gaidāms arī pirmatskaņojums 
daudzviet pasaulē zināmā lat-
viešu meditāciju meistara Ērika 
Ešenvalda Saksofonkoncertam 
“Arktikas vīzijas. Jūra”. Pāri Zie-
meļu jūras skarbajiem plašumiem 
kā mirdzošs debesu raksts vīsies 
Oskara Petrauska neatkārtojami 
skaistā saksofonskaņa. 

l 8. martā klausīsimies 
mūziku no Portugāles un Bra-
zīlijas portugāļu dīvas Marias 
Mendešas un brazīļu basģitā-
ras virtuoza Mišaela Pipokiņas 
izpildījumā. Mendeša teicami 
jūtas džezā, glāsmaini dzied 
popmūziku un māk savai dzidri 
skanīgajai balsij piešķirt arī fadu 
smeldzīgumu. Portālā “All About 
Jazz” teikts: “Mendeša skaidri 
parāda, ka viņai absolūti nekas 
nav jāpierāda.” Bet Mišaels Pi-

pokiņa jau pusaudža gados ar 
savu tehniski meistarīgo spēli 
apbūra tūkstošiem sava video-
kanāla sekotāju visā pasaulē, un 
tagad šis jauneklis ir uz pasaules 
slavas sliekšņa. Mišaela spēlē ir 
Brazīlijas ritmu daudzkrāsainība, 
unikāla slepu jeb plaukstspēles 
tehnika un mežonīgi grūvi. Dzir-
dēsim arī Latvijas Radio bigben-
da programmu “Tribute to Jaco”, 
kas veltīta leģendārajam džeza 
basistam Džako Pastoriusam.

l 12. martā piedzīvosim iz-
dompilnā modernista Karlheinca 
Štokhauzena unikālo solo kon-
certu “Arlekīns”, kas sacerēts 
pirms 45 gadiem vienam pašam 
klarnetistam, kuram jāspēlē klar-
nete, jādejo un jāiejūtas mīma 
ādā. To izcili dara čehu mūziķis 
Karels Doh nals. Tērpts tradicio-
nālajā Arlekīna ģērbā, viņš pūš 
klarneti, dej, lokās, staipās, lak-
stojas ar dāmām publikā, pozē 
iedomātam fotogrāfam un pārlie-
cina mūs, ka nekas nav neiespē-
jams. “Štokhauzena “Arlekīns” 
Karela Dohnala sniegumā – tās 
bija satriecošākās 45 minūtes, 
ko jebkad esmu piedzīvojis,” 
Skotijas laikrakstā “The Herald” 
saka Kīts Brūss. Pirms koncerta 
klausītājiem tiks daži vārdi par 
spēles iedabu un klasisko com-
media dell’arte.

l 13. martā festivāls piedāvā 
salonmūzikas koncertu pēc 19. 
gadsimta parauga – mājīgā gai-
sotnē, kur mūziķi un klausītāji ir 

ciešā tuvumā un domā līdzīgas 
domas. Pasaulē zināmā latviešu 
operdīva Maija Kovaļevska prie-
cēs ar Lūcijas Garūtas un Jāņa 
Mediņa skaistām, pārdompilnām 
dziesmām. Maijas pianists šajā 
programmā – Čīlē dzīvojošais 
latviešu virtuozs Armands Ābols. 
Pianista solo sniegumā skanēs 
Šopēna naktsmūzika un Šūma-
ņa “Bērnu ainu” izlase. Savukārt 
Rīgas kamerkora “Ave Sol” izcilā 
vīru grupa diriģenta Andra Veis-
maņa vadībā bagātinās prog-
rammu ar Šūberta nepelnīti reti 
skanošām kordziesmām.

l 14. martā festivāls no-
slēgsies 2020. gada lieljubilāra 
Bēthovena zīmē. Skanēs gan 
varoņ operas “Fidēlio” uvertīra, 
gan Ceturtais klavierkoncerts, 
kas ir viens no visu laiku skaistā-
kajiem žanra paraugiem – sirreā-
la fantāzija, saruna ar klusuma 
pauzēm, mēnesnīca, kas pārceļ 
citā realitātē. Armanda Ābola 
gudrā, vīrišķīgā, pārdomātā un 
smalkā muzikālā domāšana ir 
kā radīta šī ģeniālā koncerta 
atskaņošanai. Savukārt Maijas 
Kovaļevskas balsī dzirdēsim itā-
ļu operdziedones Florijas Toskas 
ilgpilno āriju, spāņu zemnieku 
meitenes Mikaēlas trauslo stās-
tu un Parīzes šuvējas Mimī dzie-
dājumu, bet orķestra krāsas un 
vērienu novērtēsim Verdi operas 
“Sicīliešu vespere” uvertīrā, Bizē 
operas “Karmena” fragmentos 
un Pučīni rēni apcerīgajā minia-
tūrā “Krizantēmas”. Pie diriģenta 
pults – Atvars Lakstīgala.

28. Liepājas Starptautisko 
zvaigžņu festivālu atbalsta Lat-
vijas Kultūras ministrija, Valsts 
kultūrkapitāla fonds un Liepājas 
pilsēta. z

Iepazīsti Liepāju no jauna!

Maria Mendeša.

Biļetes (sākot no 10 eiro) pieejamas visās “Biļešu paradīzes” 
tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv. 
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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

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.

Turpinot koncertsēriju 
“Personīgi”, Liepājas kon-
certzāle “Lielais dzintars” 
aicina uz pavasara sezonas 
koncertiem. Trijās svētdie-
nās (vienmēr pulksten 15) 
klausītājiem būs iespēja iz-
baudīt izmeklētus kamer-
zāles koncertus. Februārī 
– pašmāju pianisma jaunās 
zvaigznes Daumanta Liepiņa 
klavierkoncerts, aprīlī – Rī-
gas saksofonu kvarteta un 
Guntara Freiberga uzstāša-
nās, bet sezonas noslēgumā 
maijā – Birutas Ozoliņas un 
Uģa Prauliņa etnodueta kon-
certs. 

Kamerzāles koncertsērija 
“Personīgi” veidota, lai apmek-
lētāji baudītu mazo formātu 
koncertus tuvākā, brīvākā un 
personīgākā atmosfērā. Šajā 
sērijā iespējams ne vien dzirdēt 
izsmalcinātus dažādu žanru 

Personīga tikšanās ar klaviermūziku, 
saksofonu grūvu un folkmūziku 

koncertus, bet arī tikties ar mū-
ziķiem personīgi. Katru koncer-
tu noslēdz sarunas pie tases 
kafijas vai glāzes atspirdzino-
ša dzēriena, kurās iespējams 
aprunāties par mūziķu radošo 
ceļu, iedvesmas avotiem un iz-
aicinājumiem.  

l 23. februārī “Lielajā dzin-
tarā” uzstāsies 24 gadus vecais 
pianists Daumants Liepiņš, 
viens no daudzsološākajiem 
Latvijas jaunās paaudzes mū-
ziķiem. Viņš turpina studijas 
Zviedrijā, apžilbina prestižu 
konkursu žūrijas un vienal-
dzīgu neatstāj nevienu, kam 
palaimējies dzirdēt viņa spē-
li. Sācis apgūt klavierspēli jau 
piecu gadu vecumā un šodien 
ir daudzu starptautisku pianis-
ma konkursu laureāts. Latvijā 
saņēmis Lielo mūzikas balvu 
kategorijā “Gada jaunais māks-
linieks”. Liepājā talantīgais 

pianists atskaņos savu jauno 
koncertprogrammu, ko veido 
trīs klaviermūzikas “grandi” – 
izcilas un savstarpēji ļoti atšķi-
rīgas klaviersonātes. Dzirdē-
sim vēlīno Franča Šūberta La 
mažora opusu, ne mazāk po-
pulāro Friderika Šopēna Trešo 
sonāti si minorā, kā arī rumāņu 
komponista Džordžes Enesku 
Trešo sonāti, kas Latvijā tiks 
atskaņota pirmoreiz un būs šīs 
programmas īpašais numurs. 

l 5. aprīlī koncertprogram-
mā “Bahs. Grūvs. Saksofoni” 
uz “Lielā dzintara” skatuves 
satiksies pieredzes bagātais 
Rīgas saksofonu kvartets ar 
godalgoto sitaminstrumentā-

listu Guntaru Freibergu, kurš 
vairākkārt nominēts arī Lielajai 
mūzikas balvai. Latvijā šāds 
sastāvs uz vienas skatuves 
saspēlēsies pirmoreiz – četru 
saksofonu pilnskanību papil-
dinās dažnedažādu sitamins-
trumentu, tostarp marimbas, 
bungu un vibrofona, tembri. 
Daudzveidīgs būs arī mūziķu 
izvēlētais repertuārs – no Jo-

hana Sebastiana Baha “Angļu 
svītas” līdz 20. gadsimta avan-
garda meistara Jaņa Ksenaka 
leģendārajam sitaminstrumen-
tu opusam “Rebonds B”. Ie-
skanēsies arī džeza noskaņas 
un atsauces uz dažādu tautu 
mūziku, bet lielākā intriga būs 
Edgara Mākena jaundarbs. 

l “Personīgi” pavasara se-
zonu 10. maijā noslēgs Biru-
tas Ozoliņas un Uģa Prauliņa 
etnoduets. Elektroakustiskais 
etnoduets ir pavisam jauns pro-
jekts, kurā uz vienas skatuves 
sastapsies abu mūziķu balsis, 
kokļu un elektronikas skaņas. 
Savā mūzikā duets radoši iz-
manto Latvijas novadu folklo-
ras, ambientās un akadēmis-
kās mūzikas, kā arī džeza un 
roka elementus. Liepājā viņi ar 
savu koncertprogrammu “Iden-
titātes” vedīs klausītājus ret-
rospektīvā ceļojumā, pieminot 
un izdziedot Latvijas novados 
dzīvojušo tautu – līvu, leivu, 
latgaļu un citu – senās dzies-
mas. To pamatā būs atšķirīgu 
un līdzīgu, draudzīgu un daž-
reiz paskarbu ļaužu stāsti, kas 
joprojām dzīvo savu dzīvi tau-
tas dziesmās. z

Pēckoncerta sarunas ar māksliniekiem sērijas 
“Personīgi” atklāšanas koncertā janvārī. Pasaulslavenais 
Brodska kvartets no Lielbritānijas.

Daumants Liepiņš – viens no daudzsološākajiem Latvijas 
jaunās paaudzes pianistiem.

Programmā “Bahs. Grūvs. Saksofoni” satiksies pieredzes bagātais Rīgas saksofonu 
kvartets ar godalgoto sitaminstrumentālistu Guntaru Freibergu.

Birutas Ozoliņas un Uģa Prauliņa etnodueta koncertā 
sastapsies mūziķu balsis, kokļu un elektronikas skaņas.




