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Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības domes priekšsē-
dētāja amatā tiku apstiprināts 
1. jūlijā, un 8. oktobrī aprit pir-
mās 100 dienas, veicot šos 
pienākumus. Emocionāli tā 
vienmēr bijusi tāda kā robež-
šķirtne, kura nodala sākotnējo 
iešūpošanās posmu jaunajā 
amatā. Posmu, kurā daudzas 
lietas vēl tiek apgūtas, kurā 
tiek sagatavota augsne turp-
mākiem darbiem un uzņemts 
temps tālākajam skrējienam.

Man šīs pirmās simts die-
nas ir pagājušas ļoti strauji, un 
nevaru teikt, ka tā bijusi tikai 
tāda “iešūpošanās”. Nē, mēra 
darbs prasa ātru dinamiku un 
spēju bez kavēšanās pieņemt 
lēmumus, tādēļ lieti noderē-
jusi mana līdzšinējā pieredze 
politikā un pašvaldības darbā, 
kas ļāva straujāk pievērsties 
liepājnieku uzticēto pienāku-
mu veikšanai.

Es vienmēr esmu uzska-
tījis, ka liepājnieki paši ir vis-
lielākie eksperti par savu pil-
sētu, tādēļ viens no maniem 
pirmajiem un lielākiem šī 
laika izaicinājumiem bija un ir 
joprojām – palielināt iedzīvo-
tāju uzticēšanos politikai un 
nodrošināt būtiskāku pašu 
liepājnieku ietekmi lēmumu 
pieņemšanā. 

Pirmās 
100 dienas. No 
lielākas iedzīvotāju 
iesaistes līdz 
valdības lēmumiem 
par labu Liepājai

UZMANĪBU!
Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija 
sadarbībā ar Valsts policiju 
sabiedriskajā transportā un 
publiskajās tirdzniecības 
vietās pievērsīs 
pastiprinātu uzmanību 
pareizai sejas masku 
lietošanai.

No 11. oktobra Latvijā uz 
trim mēnešiem izsludināta ār-
kārtējā situācija, lai apstādinātu 
Covid-19 infekcijas izplatības 
ātrumu, nepārslogotu veselības 
aprūpi un glābtu iespējami vai-
rāk cilvēku dzīvības. 

Tuvākajās dienās un nedēļās 
izšķiroši svarīga ir ikviena Latvijas 
iedzīvotāja izlēmīga un atbildīga 
rīcība, ievērojot valstī noteiktos pa-
stiprinātās drošības pasākumus. 
Tāpat vakcinācija pret Covid-19 
saglabājas kā galvenā valsts stra-
tēģija vīrusa uzvarēšanai. 

Visiem iedzīvotājiem jāatgrie-
žas pie daudz plašākas sejas 
masku nēsāšanas, jo tas ir viens 
no epidemioloģiskās drošības 
pamata pasākumiem. Turpmāk 
publiskās iekštelpās jānēsā sejas 
maskas gan pret Covid-19 vakci-
nētiem un izslimojušiem, gan ne-
vakcinētiem iedzīvotājiem. Pareizi 
uzlikta maska nosedz gan degu-
nu, gan muti.

Skolēni turpinās apmeklēt 
skolu, tomēr visiem iekštelpās, 
izņemot pirmsskolās, būs jānēsā 
pareizi uzliktas sejas maskas. 

Izsludināta ārkārtējā situācija

Skolās aizvien saglabāsies rutīnas 
Covid-19 skrīnings vismaz vienu 
reizi nedēļā. Interešu izglītības 
norises klātienē ārkārtējās situāci-
jas laikā nevakcinētām personām 
nenotiks, izņemot vienas klases 
vai grupas ietvaros un individuāli. 
Vakcinētiem un pārslimojušiem 
interešu izglītībā ierobežojumu 
nebūs.

Visiem darbiniekiem publis-
kajā pārvaldē un pašvaldībās būs 
jāstrādā attālināti, bet, ja darba 
pienākumi to nepieļauj, klātienē 
tikai ar vakcinācijas vai pārslimo-
šanas sertifikātu un atsevišķos 
gadījumos – ar negatīvu testu. 
Darbiniekam jāuzsāk vakcinācija, 
ja darba pienākumi veicami tikai 
ar vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. Sertifikāts būs jāiegūst 
līdz 15. novembrim. Privātā sek-
tora darbiniekiem tāpat ir pienā-
kums vakcinēties, un tiek stingri 
rekomendēts strādāt attālināti, kur 
darba specifika to ļauj.

Lai visā sabiedrībā ierobežotu 
cilvēku fizisko kontaktu skaitu un 
izvairītos no liekas pulcēšanās, 
pakalpojumus varēs saņemt un 
sniegt tikai epidemioloģiski drošā 

vidē. Nevakcinētiem cilvēkiem 
būs pieejami tikai būtiskāko preču 
veikali. Lai mazinātu tā saukto brī-
vā laika pavadīšanu tirdzniecības 
centros, plānots ierobežot to dar-
bību brīvdienās visiem iedzīvotā-
jiem. 

Drošības pasākumu ievēroša-
nu un kontroli sadarbībā ar Paš-
valdības policiju primāri īstenos 
Valsts policija, kura ir pārorientē-
jusi savus resursus tā, lai nodro-
šinātu vēl stingrākas pārbaudes 
tai uzticētajās jomās. Tāpat poli-
cija pastiprinās pašizolācijā esošo 
personu kontroli, kā arī orientēs 
resursus sadarbspējīgo sertifikā-
tu pārbaudei pierobežā. Arvien 
biežāk arī tiks īstenotas pēkšņas 
masveida pārbaudes vienlaicīgi 
visā Latvijā. Iedzīvotājiem jārēķi-
nās, ka ārkārtējās situācijas laikā, 
Covid-19 saslimšanai paplašino-
ties, policijas kontroles intensitāte 
un piemēroto sodu biežums būtis-
ki pieaugs.

Turpmākajās nedēļās pastāv 
draudi slimnīcu spējām uzņemt 
jaunus pacientus, tostarp nopietnu 
traumu, ceļu satiksmes negadīju-
mu, komplikāciju dzemdību laikā 

dēļ un citos ar Covid-19 vīrusu ne-
saistītos gadījumos. Iedzīvotājiem 
jāņem vērā, ka neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības brigādes uz 
izsaukumiem ārkārtas gadījumos 
var ierasties ar kavēšanos vai at-
teikt ierašanos. Pārslodzes rezul-
tātā ikdienā iedzīvotājiem tuvākās 
slimnīcas var nebūt pieejamas, 
un uz nākamo brīvo ārstniecības 
iestādi var nākties doties uz citu 
pilsētu. Netiek izslēgta iespēja si-
tuācijas pasliktināšanās gadījumā 
veidot “lauka hospitāļus” un vēr-
sties pēc ārvalstu palīdzības.

Skaidrojumu par aktuāla-
jiem Covid-19 izplatības ierobe-
žošanas pasākumiem lasiet 8. 
un 9. lpp.
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Sadarbojoties ar Dienvid-
kurzemes novadu un Kuldī-
gu, procesa laikā paredzot arī 
daudzveidīgas sabiedrības 
iesaistes aktivitātes un papla-
šinot starptautisko sadarbību 
tīklu, Liepājas valstspilsētas 
pašvaldība uzsākusi aktīvu dar-
bību Eiropas kultūras galvaspil-
sētas konkursa 2. kārtas pietei-
kuma izveidošanai. 

Lai sabiedrību iepazīstinātu ar 
aktualitātēm saistībā ar Liepājas 
un Kurzemes reģiona gatavoša-
nos “Eiropas kultūras galvaspil-
sētas 2027” konkursa 2. kārtai, 
ceturtdien, 30. septembrī, ikviens 
klātienē un interneta tiešraidē no 
Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolas jaunajām tel-
pām varēja piedalīties Kultūras 
brokastīs. 

“Eiropas kultūras galvaspilsē-
tas konkurss nav stāsts tikai par 
kultūru, gatavošanās procesa lai-
kā mēs pārskatām visas nozares 
pilsētā − ekonomiku, izglītību, vidi 
u.c. jomas. Šo gatavošanās laiku 
uztveram kā labu stimulu pilsē-
tas attīstībai, jo Liepājas ambīcija 
nekad nav bijusi tikai pašmērķīga 
sacensība. Mūsu mērķis ar dalību 
konkursā “Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta 2027” bija un ir − neļaut 
sev ieslīgt provinciālā snaudā, bet 
paskatīties daudz plašāk un svai-
gāk uz kopējo Liepājas attīstību 
un izaugsmes potenciālu. Mūsu 
mērķis ir meklēt un rast atbildes, 
kā ar esošajiem resursiem varam 

izdarīt vēl vairāk un labāk un kā 
varam piesaistīt jaunus resursus, 
lai Liepāju pagrieztu jaunā attīs-
tības virzienā − 21. gadsimta do-
māšanā un darīšanā,” Kultūras 
brokastu atklāšanā sacīja Liepā-
jas valstspilsētas domes priekšsē-
dētājs Gunārs Ansiņš.

Darba grupas komanda ie-
pazīstināja ar gatavošanos un 
plānotajām aktualitātēm. 2. kārtā 
Liepāja startēs kopā ar Dienvid-
kurzemes novadu un Kuldīgu, 
tādējādi stiprinot ne tikai pilsētas 
un tuvējās apkārtnes, bet visas 
Kurzemes kultūras dzīvi un kopē-
jo attīstību.

Tāpat plānotas daudzveidīgas 
sabiedrības līdziesaistes aktivitā-
tes: meistarklases ar labākajiem 
Latvijas profesionāļiem, dažādas 
diskusiju platformas, sabiedrības 
iesaistes akcijas, Liepājas mikrora-
jonu vēstnešu programma u.c. dar-
bības pašu iedzīvotāju lielākai līdz-
dalībai arī gatavošanās procesā. 

Tuvāko nedēļu laikā tiks publi-
cēta jauna mājaslapa, kuru izstrā-
dā vietējie radošās industrijas pār-
stāvji – Liepājas Digitālā inovāciju 
parka biedri.

Pie konkursa “Eiropas kultū-
ras galvaspilsēta 2027” 2. kārtas 
Liepājas pieteikuma strādās dar-
ba grupa šādā sastāvā: projekta 
vadītāja Inta Šoriņa, Kultūras pār-
valdes vadītāja vietnieks Nauris 
Lazdāns, koncertzāles “Lielais 
dzintars” mākslinieciskā vadītāja 
Baiba Bartkeviča, projektu vadītā-
ja, vides ilgtspējas speciāliste un 

pētniece Nora Sudmale, māks-
liniece, Liepājas Universitātes 
Mākslas pētījumu laboratorijas 
vadītāja, bakalaura programmas 
“Jauno mediju māksla” direktore 
un docētāja Anna Priedola, Lie-
pājas pilsētas Izglītības pārvaldes 
vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, 
Liepājas pilsētas pašvaldības ad-
ministrācijas Sabiedrisko attiecību 
un mārketinga daļas vadītāja Zita 
Lazdāne, projekta vadītāja Dien-
vidkurzemes novada un Kuldīgas 
iesaistei Kristīne Zvirbule. Atbildī-
gā institūcija par pieteikuma izstrā-
di ir Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestāde “Kultūras pārvalde”.

Pēc prezentācijas Kultūras 
brokastu apmeklētāji neformālā 
gaisotnē turpināja diskutēt par 
dažādiem ar “Eiropas kultūras 
galvaspilsētu 2027” saistītiem jau-
tājumiem.

2. kārtas pieteikums jāiesniedz 
līdz 2022. gada aprīļa sākumam. 
Tas sastāv no atbildēm uz 44 jau-
tājumiem par ilgtermiņa stratēģiju, 
māksliniecisko programmu un ko-
pējo koncepciju, sabiedrības līdz-
iesaisti, mārketinga aktivitātēm, 
auditorijas izpēti, finanšu piedāvā-
jumu, aptuveni 100 lpp. apjomā. 

Atgādinām, ka 1. kārtā bija 
pieteikušās 9 Latvijas pilsētas, 2. 
kārtā iekļuva četras – Liepāja, Jūr-
mala, Valmiera un Daugavpils. 

Vairāk par Liepājas gatavoša-
nos konkursam “Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2027” lasi šeit: htt-
ps://www.liepaja.lv/kulturas-gal-
vaspilseta/. z

Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsētas 
konkursa 2. kārtā startēs kopā ar 
Dienvidkurzemes novadu un Kuldīgu

Šī gada jūlijā Liepājas nakts-
mītnēs nakšņojuši 15 992 viesi, 
no kuriem ¾ bija Latvijas ceļo-
tāji, liecina Centrālās statistikas 
pārvaldes apkopotie dati.

Latvijas tūristu skaits Liepājā 
šī gada jūlijā pieaudzis gandrīz par 
32%, bet pavadīto nakšu skaits 
par nepilniem 43%. Arī vidējais 
uzturēšanās ilgums ir nedaudz 
pieaudzis gan Latvijas, gan ārval-
stu tūristu sektorā.

Jūlijā Liepājā nakšņojuši viesi 
no 46 ārvalstīm, visvairāk ciemiņu 
mūsu pilsētu apmeklējuši no Lie-
tuvas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, 
Krievijas, Lielbritānijas, Itālijas un 
Somijas.

Liepājas reģiona Tūrisma in-
formācijas biroja organizētajā pa-
staigā “Tiksimies Rožu laukumā!” 
jūlijā piedalījušies 189 ekskursan-
ti, visbiežāk no dažādām Latvijas 
un Lietuvas pilsētām.

Liepāja pēc Rīgas (nakšņoju-
ši 10,9% visu Latvijas tūristu) un 

Jūrmalas (8,5%) joprojām stabi-
li turpina ieņemt trešās Latvijas 
populārākās apmeklējuma vietas 
pozīciju – Liepājā jūlijā kopumā 
viesojās 6,9% no visiem Latvijas 
ceļotājiem.

Kopējais nakšņotāju skaits 
salīdzinājumā ar pagājušo gadu 
Liepājā ir samazinājies par 7,6% 
(Latvijā –14,1%), kopējais nak-
šu skaits samazinājies par 5,6% 
(–17,1%).

Kopumā šī gada jūlijā tūristu 
mītnēs visā Latvijā apkalpoti 256,8 
tūkstoši ārvalstu un vietējo viesu, 
kas ir par 14,1% mazāk nekā 
2020. gada jūlijā, bet divas reizes 
vairāk nekā jūnijā.

Jau ziņots, ka 2. ceturksnī 
Liepājas naktsmītnēs apkalpoti 
18 694 pilsētas viesi, kas ir par 
25% vairāk nekā pērn šajā pašā 
periodā, savukārt pavadīto nak-
šu skaits ir palielinājies par 33%, 
liecina Centrālās statistikas pār-
valdes apkopotie dati par 2. ce-
turksni. z

Jūlijā par vairāk nekā 
30% palielinājies latviešu 
ceļotāju skaits Liepājā

<<< 1. lpp.

Lai veicinātu plašāku iedzīvo-
tāju pārstāvniecību un ietekmi do-
mes lēmumos, šajā laikā ir izvei-
doti jauni komisiju sastāvi dažādu 
nozaru jautājumu izskatīšanai un 
lemšanai. Komisijās tika uzrunāti 
un apstiprināti vairāk nekā 160 
liepājnieki! Kopumā šajās simts 
dienās esmu pieņēmis klātienes 
sarunās vairākus desmitus lie-
pājnieku, kuri dalījušies savos 
priekšlikumos un idejās, kā mums 
visiem kopā uzlabot dzīvi Liepājā. 
Ļoti daudz laika esmu pavadījis 
dažādās darba sarunās ar pašval-
dības un valsts pārvaldes speciā-
listiem, lai pieņemtu pēc iespējas 
pareizākus, labākus un izdevīgā-
kus lēmumus Liepājai. Šajos trīs 
mēnešos esmu novadījis arī trīs 
domes sēdes un kopā esam pie-
ņēmuši 105 lēmumus.

Mana nostādne, stājoties jau-
najā amatā, bija izveidot un ie-
dzīvināt praksē “zobratu principu” 
– Latvijas politikā mazāk zināmu, 
bet citās Ziemeļeiropas valstīs 
biežāk novērojamu pārvaldības 
formu, kurā lēmumi tiek pieņem-

ti nevis tikai šaurā deputātu un 
politiķu lokā, bet lielāka atbildība 
uzticēta izpildvarai, būtiskākos lē-
mumus izdiskutējot un pieņemot 
kopā ar nozares vadītājiem un 
speciālistiem. Pie šīs pārliecības 
turos joprojām un šos principus 
cenšos ievērot arī ikdienā. 

Jau no pirmajām dienām ak-
tīvi sadarbojos ne tikai ar iedzī-
votājiem, bet arī ar politiskajiem 
spēkiem, kas atrodas pie valsts 
varas. Viens no pirmajiem lielāka-
jiem izaicinājumiem bija Liepājas 
Universitātes statusa saglabāša-
na, piešķirot tai lietišķo zinātņu 
universitātes tipoloģiju. Aktīvās 
diskusijās un sadarbībā ar Izglītī-
bas un zinātnes ministriju Liepājas 
Universitātes statuss ir noturēts, 
un tagad mums ir dots gads lai-
ka, kurā atrast labāko modeli, kā 
mūsu universitāti padarīt spēcīgā-
ku un visā reģionā ietekmīgāku. 
Tika panākta arī vienošanās ar 
Satiksmes ministriju par stratē-
ģiski nozīmīgu projektu realizāciju 
Liepājā, tai skaitā valdība piešķīra 
finansējumu pilsētas tranzītceļa 
rekonstrukcijas pabeigšanai Ganī-

bu ielas posmā no Kungu līdz Sal-
mu ielai. Tāpat daudzās un plašās 
diskusijas par nepieciešamību 
savienot Liepāju un Nīcu ar ve-
loceliņu vainagojās panākumiem 
– uzņēmums “Latvijas Valsts ceļi” 
izsludinājis būvprojekta izstrādes 
iepirkumu gājēju un velosipēdistu 
ceļam Liepāja–Nīca 15 km garu-
mā. Būtisks lēmums bija aktīvais 
darbs ar Kultūras ministriju, pārlie-
cinot valdību piešķirt vairāk nekā 
1,382 milj. eiro lielu finansējumu 
Liepājas Mūzikas, mākslas un di-
zaina vidusskolai.

Nav aizmirsta arī pilsētas 
saimnieciskā dzīve – tikko sākta 
K. Zāles laukuma rekonstrukci-
ja, nodots Roņu ielas pludmales 
izejas projekts, pabeigti būvnie-
cības darbi un pieņemta eksplua-
tācijā Hoijeres kundzes viesnīca, 
tuvāko dienu laikā būs pabeigti bi-
jušā dzelzceļa tilta rekonstrukcijas 
darbi pār Tirdzniecības kanālu, lai 
liepājnieki un pilsētas viesi daudz 
ērtāk varētu no pilsētas centra 
nokļūt Zirgu salā. Drīzumā tiks pa-
beigta topošā bērnu māja Salmu 
ielā 53, un koncertdārzam “Pūt, 

vējiņi!” jau sākam plānot atklāša-
nas notikumu. 

Kā solīju savā priekšvēlēšanu 
programmā, pakāpeniski uzsā-
kām darbu pie grants ielu asfal-
tēšanas, uzlabots apgaismojums 
virs gājēju pārejām, uzstādītas 
papildu novērošanas kameras pil-
sētā liepājnieku drošības paaug-
stināšanai, izvietotas jaunas un 
papildu atkritumu urnas dažādās 
pilsētas vietās. Uzsākts arī darbs 
pie civilās aizsardzības plāna iz-
strādes. 

Tāpat pārstāvu Liepāju Lat-
vijas Pašvaldību savienības Re-
ģionālās attīstības un sadarbības 
komitejā, Kurzemes plānošanas 
reģionā un esmu sācis vadīt Lat-
vijas Lielo pilsētu asociāciju, kurā 
Liepāja pārņēma prezidentūru no 
Jūrmalas. 

Viens no būtiskākajiem Liepā-
jas izaugsmes un attīstības noti-
kumiem šajā laikā bija Liepājas 
iekļūšana konkursa “Eiropas kul-
tūras galvaspilsēta 2027”  2. kār-
tā. Gatavojoties nākamajai kārtai, 
esam izveidojuši vēl ciešāku un 
praktiskāku sadarbību ar Dien-

vidkurzemes novadu un Kuldīgu 
– kopā startējot konkursa 2. kārtā, 
nu jau stiprināsim ne tikai sevi, bet 
visu Kurzemes reģionu kopumā.

Protams, visam nepārtraukti 
blakus ir bijis Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanas jautā-
jums. Nav pagājusi ne diena, kad 
tas nebūtu bijis pašvaldības die-
naskārtībā – rūpīgi sekojam līdzi 
vakcinācijas pieaugumam, izglī-
tības iestādēs notiekošajiem pro-
cesiem, pastiprinām izglītojošo un 
informatīvo darbu, lai pēc iespējas 
labāk pasargātu liepājniekus no 
šīs postošās pandēmijas.

Visus šos darbus nebūtu ie-
spējams paveikt bez kolēģu pro-
fesionālās palīdzības, kā arī pašu 
liepājnieku atsaucības. Paldies 
par atbalstu, ko esmu saņēmis!

Tā ir pagājušas manas pirmās 
simts dienas amatā, un redzu vēl 
daudz darāmo darbu nākotnē. 
Lielākie izaicinājumi saistīti ar 
2022. gada budžeta pieņemšanu, 
kurā jāatrod veiksmīgākā sinerģija 
starp sociālām, ekonomiskām un 
emocionālām vajadzībām. Es ticu, 
mums izdosies! z
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Liepājas pašvaldība no 1. oktobra līdz 1. novembrim izslu-
dina stipendiju konkursu topošajiem speciālistiem. Saskaņā 
ar noteiktajām pilsētas prioritātēm uz stipendijām šajā mācību 
gadā var pretendēt studenti, kuri apgūst ārsta, pirmsskolas 
izglītības skolotāja, zobārsta, psihiatra, psihologa, sporta 
ārsta vai sociālā darbinieka specialitāti. 

Uz Liepājas pašvaldības stipendiju var pretendēt pilna laika 
augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profe-
sionālās augstākās izglītības studiju programmu studenti, sākot 
no 2. kursa, bet ārsta specialitātē – no 6. kursa.

Pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem 
stipendija noteikta 250 eiro apmērā, maģistrantūrā studējošajiem 
– 350 eiro, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 
500 eiro.

Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras programmu stu-
dentiem stipendija tiek izmaksāta 9 mēnešus, rezidentūras studi-
jās – 11 mēnešus.

Stipendijas paredzētas studentiem, kuri apgūst zināšanas 
Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs neatkarīgi no viņu 
deklarētās dzīvesvietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs 
tiem, kuriem ir augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība varēs piešķirt 
stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto sti-
pendiju.

Lai sekmētu kvalificētu speciālistu piesaisti Liepājai, program-
ma paredz, ka stipendiātam pēc studiju beigšanas Liepājas paš-
valdībā jānostrādā vismaz pieci gadi.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa un citi nepieciešamie dokumenti 
jāiesniedz līdz 2021. gada 1. novembrim. Pieteikumu var iesniegt 
trīs veidos:

l aizpildot pieteikumu elektroniski pašvaldības pieteikumu 
sistēmā: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/cUtEY1JFdUorM-
1ZqOCtUR2hzVlE3Zz09/,

l klātienē Liepājas pašvaldības administratīvās ēkas Klientu 
apkalpošanas un pakalpojumu centrā Peldu ielā 5,

l nosūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas Izglītības pār-
valdei, Peldu ielā 5, Liepāja, LV-3401.

Plašāka informācija par nosacījumiem un iesniedzamajiem 
dokumentiem skatāma pašvaldības tīmekļvietnē: https://www.lie-
paja.lv/stipendiju-programma.

Izsludina pieteikšanos 
uz pašvaldības stipendijām 
topošajiem speciālistiem

Finiša taisnē nonākuši vai-
rāki sociāli nozīmīgi projekti 
Liepājā – ēkas pārbūve topoša-
jām specializētajām darbnīcām 
T. Breikša ielā 16/20, ģimeniskai 
videi pietuvinātās mājas būv-
niecība Salmu ielā 53 un topošo 
grupu dzīvokļu Viršu ielā 9/11 
izbūve.

Specializētās darbnīcas T. 
Breik ša ielā 16/20 atradīsies bla-
kus jau esošajam Dienas cen-
tram personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem (GRT). Veicot 
bijušo darbnīcu renovāciju centra 
sētā, tās pārbūvē par mūsdie-
nīgām radošām darbnīcām cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām, 
kuri šeit varēs lietderīgi pavadīt 
laiku un apgūt vienkāršas darba 
iemaņas. Plānots, ka šeit varētu 
gatavot sveces un papīra dizaina 
izstrādājumus, ko jau tagad ap-
guvuši Dienas centra apmeklētā-
ji. Nodarbības plānots organizēt 
vairākās maiņās, lai darbnīcas 
būtu pieejamas lielākam skaitam 
cilvēku.

Ģimeniskai videi pietuvi nā tajā 
mājā Salmu ielā 53 uz dzīvi no in-
stitūcijām varēs pārcelties bērni 
kopā ar atbalsta personālu. Mājā 
būs vietas astoņiem bērniem, kuri 
to apdzīvos līdz pilngadības sa-
sniegšanai. Tādējādi māja kalpos 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
gādības, vairākās paaudzēs un 

daudzu gadu garumā. 
Svarīgi, ka tā būs energoefek-

tīva “pasīvā” dzīvojamā māja. Tas 
nozīmē, ka mājai būs zemas uz-
turēšanas izmaksas, vienlaicīgi 
nodrošinot bērniem veselīgu vidi. 
Galvenā atšķirība no parastas 
ēkas ir mājas augstā siltumizolā-
cija un gaisa necaurlaidība, kas 
ļauj būtiski samazināt siltuma 
zudumus. Ēka ir projektēta tā, 
lai vasarā nepārkarstu un ziemā 
neatdzistu, t.i., visa gada garu-
mā valdītu komfortabls iekštelpu 
klimats. Tiek veikta arī pagalma 
labiekārtošana ar āra terasi un 
saimniecības telpām.

Būvdarbi turpinās arī topo-
šajos grupu dzīvokļos Viršu ielā 
9/11, kur 16 pilngadīgām perso-
nām ar garīga rakstura traucēju-
miem, kuri no institūcijām gatavi 
pāriet uz dzīvi sabiedrībā, tiks 
nodrošināta mājvieta un ikdienā 
nepieciešamais individuālais at-
balsts. Grupu dzīvokļos cilvēki 
dzīvos pa diviem, katram dzī-
voklim būs virtuve, dušas telpa, 
guļamistaba, kā arī visiem pieeja-
ma veļas telpa un koplietojamās 
telpas. Šobrīd ar šiem cilvēkiem, 
kuri pārcelsies uz grupu dzīvok-
ļiem, jau strādā sociālie mentori, 
lai sagatavotu viņus dzīvei sa-
biedrībā. Plānots, ka personas ar 
GRT grupu dzīvokļos patstāvīgu 
dzīvi uzsāks 2022. gada sākumā.

Jauno sociālās infrastruktūras 

objektu izveide notiek, īstenojot 
projektus, lai palielinātu ģimenis-
kai videi pietuvinātu un sabiedrī-
bā balstītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā perso-
nām ar invaliditāti un ārpusģime-
nes aprūpē esošiem bērniem. 
Projektu “Kurzeme visiem” kopš 
2015. gada īsteno Kurzemes 
plānošanas reģions sadarbībā ar 
pašvaldībām, bērnu sociālās ap-
rūpes centriem un valsts sociālās 
aprūpes centru “Kurzeme”. 

Liepājas pašvaldība un So-
ciālais dienests jau piekto gadu 
iesaistījušies deinstitucionali-
zācijas (DI) projektā “Kurzeme 
visiem”, piedāvājot jaunus sociā-
los pakalpojumus pieaugušajiem 
ar garīga rakstura un bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Lai DI projekta ietvaros ieviestu 
jaunus sociālos pakalpojumus, 
tiek veikta arī atbilstošas infra-
struktūras sagatavošana. Jauno 
objektu būvniecība tiek veikta, 
īstenojot ERAF projektu “Soci-
ālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveide deinstitucionalizācijas 
plāna realizēšanai”. Kopumā 
Liepājā jaunas sociālās infra-
struktūras izveidē plānots inves-
tēt 2,6 milj. eiro pašvaldības un 
ERAF finansējuma. z

Vairāk par projektu “Kurzeme 
visiem” https://www.liepaja.lv/pro-
jekti/kurzeme-visiem/.

Liepājā top trīs sociālās 
infrastruktūras objekti jaunu 
sociālo pakalpojumu sniegšanai

Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests, sagai-
dot Starptautisko Sociālo 
darbinieku dienu, līdz 15. 
oktobrim tradicionāli rīko 
konkursu “Gada balva so-
ciālajā jomā”, lai apzinātu un 
profesijas svētkos suminātu 
tos Sociālā dienesta speciā-
listus un darbiniekus, kuri 
īpaši profesionāli, atbildīgi 
un godprātīgi veic savu dar-
bu, ikdienā sniedzot atbalstu 
liepājniekiem dažādās krīzes 
situācijās.

Liepājas iedzīvotāji aicināti 
izteikt priekšlikumus nomināci-
jai “Iedzīvotāju paldies”, aizpil-
dot pieteikuma anketu Sociālajā 
dienestā vai kādā no 12 sociāla-
jām institūcijām līdz 15. oktob-
rim. Iedzīvotāju ērtībām pieeja-
ma arī elektroniskā balsošanas 
anketa pieteikumi.liepaja.lv.

Balsošanas kastītes līdz 15. 
oktobrim atradīsies gan Sociālā 
dienesta klientu pieņemšanas 

centrā, gan visās Sociālā die-
nesta institūcijās labi pama-
nāmā vietā. Lai nobalsotu, jā-
aizpilda anketa, minot Sociālā 
dienesta darbinieku un īsumā 
arī iemeslu, par ko šis paldies 
pateikts.

“Sociālie darbinieki, kuri grū-
tos dzīves brīžos sniedz atbalstu 
liepājniekiem, reti saņem pal-
dies par savu darbu, jo pēc grū-
tību pārvarēšanas šis atbalsts 
ātri aizmirstas. Darba slodze un 
ikdienas spriedze darbiniekiem 
šajā Covid-19 laikā jūtami palie-
linājusies, lai liepājnieki nepie-
ciešamo palīdzību un atbalstu 
varētu saņemt savlaicīgi,” atzīst 
Sociālā dienesta direktore Linda 
Krasovska. Tāpēc aptaujā “Ie-
dzīvotāju paldies” ikvienam lie-
pājniekam ir iespēja atcerēties 
arī savu pozitīvo pieredzi sadar-
bībā ar kādu sociālo darbinieku 
un pateikt paldies neklātienē.

Nominācijā “Iedzīvotāju pal-
dies” var tikt izvirzīti Sociālā die-
nesta darbinieki par laipnu, sa-

protošu un rūpīgu izturēšanos, 
atsaucību un iejūtīgu attieksmi, 
risinot līdzcilvēku sociālās prob-
lēmas, sniedzot atbalstu un palī-
dzību liepājniekiem. Šajā nomi-
nācijā apbalvošanai tiks izvirzīts 
viens darbinieks no Sociālā die-
nesta un viens darbinieks no 
katras sociālās institūcijas, kurš 
būs saņēmis visvairāk pozitīvu 
atsauksmju no iedzīvotājiem.

Apbalvošana notiks Sociālo 
darbinieku dienā, kuru pasaulē 
atzīmē novembra otrajā treš-
dienā, šogad – 10. novembrī. 
Konkurss “Gada balva sociālajā 
jomā” tiek rīkots arī ar mērķi celt 
sociālā darbinieka profesijas 
prestižu sabiedrībā.

Liepājas pilsētas domes 
Sociālais dienests nodrošina 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 
kā arī sniedz sociālos pakalpo-
jumus un veic profesionālu so-
ciālo darbu. Sociālajā dienestā 
un tā pakļautībā darbojas 12 so-
ciālās institūcijas, kurās strādā 
vairāk nekā 240 darbinieki. z

Līdz 15. oktobrim liepājnieki var pateikt 
paldies sociālajiem darbiniekiem
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Lai veicinātu būvobjektu no-
došanu ekspluatācijā, deputāti 
16. septembrī pieņēma grozī-
jumus saistošajos noteikumos 
par nekustamā īpašuma nodok-
ļa piemērošanu pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā. 

Nolemts noteikumos ietvert 
nosacījumu, ka būvi, kuras būv-
niecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais būvdar-
bu veikšanas ilgums, tiks piemē-
rota paaugstināta nekustamā īpa-
šuma nodokļa likme – 3% apmērā 
no zemes vai ēkas augstākās ka-
dastrālās vērtības.

“Būvniecības likumā”, kas stā-
jās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, 
un ar šo likumu saistītajos Ministru 
kabineta noteikumos “Vispārīgie 
būvnoteikumi” ir noteikts maksi-
mālais būvdarbu termiņš – astoņi 
gadi. Minētais termiņš attiecas arī 
uz visām būvēm, kas ir būvniecī-
bas stadijā. 

Šāda norma bija iekļauta arī 
iepriekšējā “Būvniecības likumā” 
– par būvju nodošanas galīgo ter-
miņu (norma stājās spēkā 2013. 
gada 1. jūlijā). Līdz ar to pilsētā 
šobrīd netrūkst būvobjektu, ku-
riem ekspluatācijā nodošanas 
termiņš iestājies 2021. gada 1. 
jūlijā. Šo būvju pasūtītājiem jau 
šā gada aprīlī būvvalde ir izsū-
tījusi informatīvas vēstules, at-
gādinot par astoņu gadu atļautā 
būvniecības termiņa beigām un 
nepieciešamību objektus nodot 
ekspluatācijā.

Savukārt būvēm, kuru būv-
darbi uzsākti pirms 2014. gada 1. 
oktobra, nodošanas ekspluatācijā 
gala termiņš iestāsies 2022. gada 
30. septembrī.

Īpašnieki, kuri pēc 2014. gada 
1. oktobra ir saņēmuši būvatļauju, 
reģistrējuši būvdarbus un uzsākuši 
dzīvojamo māju vai saimniecības 
ēku, vai citu ēku būvniecību, kuri ir 
veikuši pārbūves vai paplašinājuši 
ēkas, zina, ka objekts ir jānodod 
ekspluatācijā ne vēlāk kā astoņu 
gadu laikā no būvdarbu uzsākša-
nas brīža.

Savukārt būvju saimnieki, kuri 
būvniecību uzsākuši pirms tam, 
par jauno kārtību, iespējams, ne-
bija vai joprojām nav pietiekami 
informēti.

Tātad “Būvniecības likumā” 
minētā kārtība attiecas uz visām 
būvēm, līdz ar to būves, kuru celt-
niecība sākta pirms 2014. gada 1. 
oktobra, ekspluatācijā ir jānodod 

līdz 2022. gada 30. septembrim, 
kad beigsies maksimālais būvdar-
bu veikšanas ilgums. 

“Būvniecības likumā” noteiktā 
kārtība jāņem vērā arī nekustamā 
īpašuma pircējiem, iegādājoties 
būvi, kas nav nodota ekspluatāci-
jā, kā arī šādu būvju mantiniekiem.

Mainoties būves īpašniekam, 
būvniecības procesam atvēlētais 
laiks paliek nemainīgs – astoņi 
gadi.

Ja kādu iemeslu dēļ būvi nav 
iespējams nodot ekspluatācijā 
līdz gala termiņam, īpašniekam 
vai būvniecības pasūtītājam ir jā-
vēršas Liepājas pilsētas būvvaldē, 
lai saņemtu būvatļaujas pagarinā-
jumu. 

Lai īpašnieks/pasūtītājs sa-
ņemtu pagarinājumu, nepiecie-
šamo dokumentu sagatavošana 
viņam var aizņemt vairākus mē-
nešus. Tāpēc nevajadzētu atlikt 
šo pienākumu un neskaidrību ga-
dījumā ieteicams savlaicīgi kon-
sultēties būvvaldē.

Pamatojoties uz likumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”, de-
putāti saistošos noteikumus pa-
pildinājuši ar apakšpunktiem par 
“būvju, kuru būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais ko-
pējais būvdarbu veikšanas ilgums, 
aplikšanu ar nekustamā īpašuma 
nodokli”. 

Būvi, kuras būvniecībā pār-
sniegts kopējais būvdarbu veik-
šanas ilgums, ar nākamo mēnesi 
pēc būvniecības termiņa izbeigša-
nās līdz mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu eks-
pluatācijā, apliks ar paaugstinātu 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3% apmērā no lielākās kadastrā-
lās vērtības – zemes vai būves 
kadastrālās vērtības. 

Liepājas pilsētas būvvalde 
jau tagad pašvaldības Nodokļu 
administrācijai iesniedz datus par 
būvēm, kurām pārsniegts norma-
tīvos noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums un nav pagari-
nāta būvatļauja. 

Ziņas par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā tiek reģistrētas Ka-
dastra informācijas sistēmā un ir 
redzamas nodokļu administrēša-
nas programmas lietotājiem.

Papildu informāciju par objek-
tu nodošanu ekspluatācijā īpaš-
nieks vai pasūtītājs var saņemt, 
vēršoties būvvaldē. Adrese: Peldu 
iela 5, Liepāja, LV-3401. Tālrunis 
63404725, e-pasts buvvalde@
liepaja.lv. z

Piemēros paaugstinātu nodokļa 
likmi laikus ekspluatācijā 
nenodotajām būvēm

UZZIŅAI
2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu 
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 80. punkts paredz, 
ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves 
nodošanai ekspluatācijā:
l 80.1. būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības 
ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi;
l 80.2. pārējām būvēm – astoņi gadi.

Pamatojoties uz to, ka šā gada 21. janvā-
rī Ministru kabinets apstiprināja “Atkritumu 
apsaimniekošanas valsts plānu 2021.–2028. 
gadam”, Liepājas reģionālais atkritumu ap-
saimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS” 
uzsācis Liepājas reģiona atkritumu apsaim-
niekošanas plāna (LRAAP) izstrādi.

Lai LRAAP izstrādātu un realizētu atbilstoši 
reģiona iedzīvotāju, sabiedrības vajadzībām un 
interesēm, “Liepājas RAS” aprīlī un jūnijā īsteno-
ja divas publiskas diskusijas. Diskusiju gaitā 
“Liepājas RAS” raksturoja esošo situāciju atkritu-
mu apsaimniekošanā Liepājas pilsētā un reģio-
nā, informēja par Liepājas reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas plānā 2014.–2020. gadam 
noteikto uzdevumu izpildi, diskutēja par iedzīvo-
tāju iesniegtajiem priekšlikumiem un konkretizēja 
jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna pamat-
principus, galvenos virzienus un veicamās darbī-
bas turpmākajiem septiņiem gadiem.

Iepriekšējā plāna izpildes rezultātā Liepājas 
pilsētā un reģionā:

1. Noteica atkritumu apsaimniekošanas 
zonas, kas nodrošināja reģionā konkurences 
iespējas pakalpojuma sniedzējiem – atkritumu 
operatoriem.

2. Īstenoja pašvaldību iepirkumu atkritumu 
operatora izvēlē, kas iedzīvotājiem nodrošināja 
iespēju saņemt kvalitatīvu un ekonomiski izdevī-
gu  pakalpojumu.

3. Paplašināja dalītās atkritumu vākšanas 
sistēmu, kas sniedza iedzīvotājiem plašākas 
iespējas šķirot atkritumus. Kopš plāna izpildes 
sākuma sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
punktu skaits palielinājies par 41% un izveidoti 6 
šķiroto atkritumu laukumi.

4. Atkritumu reģenerācijas veicināšanai 
savu darbību veic atkritumu šķirošanas rūpnīca 
“Skudras”, kurā atdala vēl vērtīgus un izmantoja-
mus materiālus no nešķiroto atkritumu plūsmas, 
lai atgrieztu tos apritē un veicinātu resursu ilgt-
spējīgu izmantošanu. Tādējādi tiek samazināts 
apglabājamo atkritumu apjoms un tiek veicināta 
Eiropas Savienības izvirzīto mērķu sasniegšana.

5. Informēja un iesaistīja sabiedrību ilgt-
spējīgu un videi atbildīgu atkritumu apsaimnie-
košanā.

Diskusiju dalībnieki guva atbildes uz saviem 
jautājumiem, piemēram, pēc kādiem principiem 
tiek izvēlēta dalītās vākšanas punkta izveide, šo 
punktu pieejamība un to apsaimniekošana. Izska-
nēja priekšlikums visā Latvijā ieviest vienotu in-
formāciju par atkritumu dalītu vākšanu un vienā-
dām dalīti savākto atkritumu plūsmām. Dalībnieki 
izteica ieteikumu būt aktīvākiem daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekotājiem un vairāk iesaistīties 
jaunā plāna tapšanā ar saviem ieteikumiem.

Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas 
izpilddirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs no-
rādīja, ka uz kopējā Latvijas fona Liepājas atkri-
tumu apsaimniekošanas reģions izskatās salī-
dzinoši labi. Ar līdzīgām problēmām kā Liepājas 
reģionā saskaras arī citviet Latvijā, kur katru si-
tuāciju risina atšķirīgi.

Savukārt diskusijā par jaunā reģionālā atkri-
tumu apsaimniekošanas plāna izstrādi “Liepājas 
RAS” konkretizēja jaunā atkritumu apsaimnieko-
šanas plāna pamatprincipus, galvenos virzienus 
un veicamās darbības turpmākajiem septiņiem 
gadiem:

l paplašināt sadzīves atkritumu dalītās sa-
vākšanas sistēmu (depozīts, bioloģiski noārdāmi 
atkritumi, tekstils u.c.);

l īstenot un ieviest dzīvē aprites ekonomikas 
principus;

l veicināt atkritumu pārstrādi un samazināt 
noglabājamo atkritumu daudzumu;

l veidot vēl pieejamāku pakalpojumu iedzī-
votājiem un rosināt iedzīvotāju līdzdalību sistē-
mas nodrošināšanā.

Turpmākās jaunā plāna izstrādes darbības 
norisināsies jau šā gada septembrī, kad plānota 
tikšanās ar Liepājas pilsētas un reģiona pašval-
dību atbildīgajiem darbiniekiem.

Pēc tam sekos plāna projekta sagatavošana 
un sabiedriskā apspriešana. 

Diskusiju un ieinteresēto pušu komunikācijas 
rezultātā “Liepājas RAS” vēlas izstrādāt jauno 
LRAAP, lai kopīgiem spēkiem izpildītu sabiedrī-
bas vajadzības, Eiropas Savienības un Latvijas 
republikas normatīvo aktu prasības.

Informāciju par LRAAP izstrādi un gaitu, kā 
arī aktuālajiem notikumiem var iegūt www.liepa-
jasras.lv vai zvanot pa tālruni 63459091 un raks-
tot birojs@liepajasras.lv. z

Uzsākta Liepājas reģiona atkritumu 
apsaimniekošanas plāna izstrāde
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Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka 
Latvijā 2021”, kuru organizē Ekonomikas ministri-
ja sadarbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM).

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 
2021” laureāti

l Daudzdzīvokļu ēka Siguldā, Lakstīgalas ielā 
3, – 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā atjauno-
tā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2021”;

l Liepājas pašvaldības ēka Liepājā, Peldu 
ielā 5, – 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā 
publiskā ēka Latvijā 2021”;

l daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Antonijas ielā 17A, 
– 1. vieta nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzī-
vokļu ēka Latvijā 2021. Jaunbūve”. 

Ekonomikas ministrijas Simpātiju balvu saņē-
ma Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirek-
tora vietnieks Mārtiņš Tīdens par ieguldījumu 
sabiedrības informēšanā par energoefektivitāti, 
tās ieguvumiem un iespēju piesaistīt Eiropas 
Savienības fondu līdzekļus ēku atjaunošanai, kā arī 
biedrība “Pērnavas 7” par iniciatīvu un ieguldījumu 
ilgtspējīgu un energoefektīvu risinājumu pielietoša-

nā ēkas atjaunošanā Mazsalacā, Pērnavas ielā 7.
VARAM balvu “Klimata draugs” piešķīra Lie-

pājas pilsētas pašvaldības administrācijai par 
projektu “Administratīvās ēkas pārbūve un teritori-
jas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā”.

PAR KONKURSU  
“ENERGOEFEKTĪVĀKĀ ĒKA LATVIJĀ”

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” jau 10 
gadu tiek organizēts ar mērķi veicināt labo praksi 
ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īsteno-
jot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un 
pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu 
emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrī-
bas izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikrokli-
matu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi-
nāšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, 
arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” 
tika izsludināts šā gada martā. Šogad konkursā ko-
pumā tika saņemti 29 projektu pieteikumi; konkur-
sa otrajā kārtā tika vērtētas 17 ēkas sešās Latvijas 
pilsētās. z

Pašvaldības ēka Peldu ielā 5 
atzīta par energoefektīvāko 
publisko ēku Latvijā 2021. gadā

Iedzīvotāji, kuru daudzdzī-
vokļu namu pagalmos uzturas 
klaiņojoši kaķi, var pieteik-
ties jau ilggadējai Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības īs-
tenotajai programmai “Noķer, 
sterilizē, atlaiž”. Tās ietvaros 
tiek veikta dzīvnieku sterilizā-
cija un atgriešana uzturēšanās 
vietā.

 
Mājas apsaimniekotāji vai 

iedzīvotāji, kuri programmā ir 
gatavi risināt bezsaimnieka kaķu 
problēmu, aicināti par kaķu steri-

lizēšanu ziņot pašvaldībai šādos 
veidos:

elektroniski, aizpildot pie-
teikuma veidlapu šeit: https://
pieteikumi. l iepaja. lv/ lv/pro-
ject/VWVyZ3htb0VwRk1tSV-
JyZldVQVEwUT09/, zvanot Lie-
pājas valstspilsētas pašvaldības 
administrācijas Vides, veselības 
un sabiedrības līdzdalības daļai 
pa tālruni 63404744 vai rakstot 
uz pasts@liepaja.lv, norādot ad-
resi, aptuveno kaķu skaitu, kon-
taktpersonu, kas apņemas rūpes 
par kaķiem, un telefona numuru.

Bezsaimnieka kaķu izķerša-
nu veic Liepājas valstspilsētas 
pašvaldības dzīvnieku patvers-
mes “Lauvas sirds” dzīvnieku 
ķērāji. Saņemot un apstiprinot 
pieteikumu, iepriekš sazinoties 
ar norādīto kontaktpersonu, ad-
resē ieradīsies dzīvnieku ķērājs, 
kurš kaķus noķers un nogādās 
pie veterinārārsta, kur tie tiks 
sterilizēti un apzīmēti. Sterilizē-
tos dzīvniekus var atpazīt pēc 
nogriezta kreisās auss galiņa. 
Šāds griezums ausī kaķim nav 
sāpīgs un neietekmē tā dzīves 

Aicina pieteikties bezsaimnieku kaķu programmai “Noķer, sterilizē, atlaiž”
kvalitāti. Pēc vienas vai divām 
diennaktīm bezsaimnieka kaķus 
nogādā atpakaļ viņu pastāvīga-
jā mītnes vietā. Gadījumos, ja 
dzīvnieks ir vecs un slims, viņu 
iemidzina. 

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

Programma Liepājas pilsētā 
darbojas jau kopš 2009. gada. 
No 2014. līdz 2020. gadam ko-
pumā saņemti un realizēti 5867 
pieteikumi, kastrējot 1975 run-
čus un sterilizējot 2798 kaķenes. 
Kopš 2014. gada līdz šim brīdim 
eitanazēti 1136 veci un slimi dzīv-
nieki. 2021. gadā līdz šim brīdim, 
īstenojot programmu, kastrēti 136 
runči un sterilizēta 301 kaķene.z

Vairāk informācijas par ste-
rilizācijas procesu https://www. 
liepaja.lv/bezsaimnieka-kaki/. 

Populārajā koncertu ciklā 
“Simfonija TUVĀK”, ko jau no 
gada sākuma bezmaksas tieš-
raidēs no koncertzāles “Lielais 
dzintars” piedāvā baudīt Liepā-
jas Simfoniskais orķestris, 12. 
novembrī pulksten 19 skanēs 
nu jau Latvijas kultūras kanonā 
iekļautā Imanta Kalniņa Ceturtā 
jeb Brīvības simfonija.

Līdz šim koncertu ciklā izska-
nējušās simfonijas (Volfganga 
Amadeja Mocarta 40. simfonija, 
Žana Sibēliusa Trešā simfonija, 
Antonīna Dvoržāka Devītā simfo-
nija “No Jaunās pasaules”, Pēte-
ra Čaikovska Ceturtā jeb Liktens 
simfonija, kā arī Jozefa Haidna 
104. jeb Londonas simfonija) ta-
gad ir brīvi pieejamas skatīšanai 
orķestra mājaslapas liepajassim-
foniskais.lv videogalerijā.

Šoreiz ir kārta tuvāk iepazīt 
Imanta Kalniņa Ceturto simfoni-
ju, kuras pirmatskaņojums 70. 
gados Rīgā bija kaut kas līdz šim 
nepiedzīvots. Uz to mēģināja tikt 
cilvēku pūļi. Tā bija milzīga uz-
drīkstēšanās, ko tolaik atļāvās 
jaunais komponists. Tā bija pirmā 
roka simfonija padomju laikā – 
laikā, kad roks bija aizliegts. Šo 
uzdrīkstēšanos cilvēki novērtē-
ja, un tā bija viena no pirmajām 
brīvības skaņām. Ļoti īsā laikā 
simfonija piedzīvoja atkārtotus 
atskaņojumus, un tikpat karsti kā 
Rīgā – pārpildītās zālēs ar sajūs-
mas saucieniem un stāvovācijām 
– to uzņēma arī daudzās citās 
Latvijas pilsētās. Tikmēr ierakstu 
firmā “Melodija” izdotā skaņupla-
te kļuva par lielāko deficīta preci.

Simfonijas pamatā ir skaists 
mīlas stāsts, ko pats komponists 
piedzīvoja 23 gadu vecumā, kad 
Maskavā iepazinās ar jaunu ame-
rikāņu dzejnieci vārdā Kellija Če-
rija. Šī iepazīšanās pārvērtās par 
savstarpēju sazināšanos vairāk 
nekā 25 gadu garumā.

Tolaik pirmo reizi latviešu kla-
siskās mūzikas vēsturē simfoni-
jas dramaturģija tika pakļauta 

rokmūzikas principiem, ieviešot 
partitūrā basģitāru un bungu 
komplektu. Zīmīgi ir arī tas, ka 
par izejmateriālu kalpoja dzies-
ma. No tās izaugusi gan simfo-
nijas pirmā daļa, kuras pamatā 
ir agrāk tapušās rokbalādes ar 
Māra Čaklā vārdiem “Septiņas 
skumjas zvaigznes” tēma, gan 
arī simfonijas fināls, ko rosinā-
juši Kellijas Čerijas dzejoļi par 
mīlestību.

Kalniņa Ceturtajai simfonijai 
pastāv divas atskaņojuma versi-
jas – ar vokālo partiju un bez. “Fi-
nālam izvēlos instrumentālo ver-
siju, un tā nu ne tikai Māra Čaklā 
rezignētais pants, bet arī Kellijas 
Čerijas mīlestības pilnās rindas 
šoreiz dziedās orķestra instru-
mentu krāsās,” saka diriģents 
Guntis Kuzma, kura lasījumā šo 
leģendāro simfoniju 12. novembrī 
pulksten 19 bezmaksas tiešraidē 
no koncertzāles “Lielais dzintars” 
varēs baudīt Liepājas Simfoniskā 
orķestra mājaslapā liepajassim-
foniskais.lv un arī sociālajā vietnē 
“Facebook” – gan orķestra vietnē 
facebook.com/Liepaja.Symp-
hony.Orchestra, gan arī Liepājas 
pilsētas lapā facebook.com/liepa-
jalv. 

Starp citu, orķestra mājaslapā 
aizvien var iegādāties vēl šogad 
nacionālās ierakstu kompānijas 
“Skani” izdoto Imanta Kalniņa 
jubilejas 5 CD sējumu, kur pirmo 
reizi vienuviet apkopoti visi nozī-
mīgākie komponista simfoniskie 
darbi – septiņas simfonijas un trīs 
koncerti. z

Interneta tiešraidē varēs 
baudīt slaveno Imanta 
Kalniņa Ceturto simfoniju
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KULTŪRAS PIEMINEKĻU SAGLABĀŠANA LIEPĀJĀ 
2015.–2021. GADĀ

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Iesniegti projektu pieteikumi 31 29 33 25 19 16 23

Līdzfinansējums
piešķirts pieteikumiem

31 29 9 22 19 15 22

Līdzfinansējuma summa 
kopā, EUR

48 
955

81 
479

120 
583

256 
617

245 
378

97 
912

212 
470

No pašvaldības pieprasītais 
finansējums, EUR

48 
955

107 
812

301 
187

286 
757

231 
953

118 
024

237 
232

Atbalstīta dokumentu (tehn.  
apsekošana, arhitektoniski 
mākslinieciskā izpēte, būv-
projekta) izstrāde (Projekti)

30 22 1 7 3 5 5

Atbalstīta būvdetaļu izgata-
vošana/rest. (Projekti)

- 3 1 3 4 4 6

Atbalstīti restaurācijas būv-
darbi (Projekti)

1 4 7 12 12 6 11

Saglabājot vēsturiskos uz-
slāņojumus, no trīs gadsimtu 
tālas pagātnes mantoto arhitek-
tonisko veidolu un raksturīgo 
noskaņu, konstrukcijas, plāno-
jumu un funkciju, ir restaurēta 
koka ēka Bāriņu ielā 31. 

“Darbs ir paveikts augstā 
amatnieciskā kvalitātē, respektējot 
kultūrvēsturiskās vērtības un ievē-
rojot finanšu ekonomiju. Paldies 
ēkas īpašniecei Vinetai Trumpe-
niecei par pašaizliedzīgu uzdrīk-
stēšanos un pilsonisku atbildību, 
apņemoties izglābt vienu no senā-
kajām Liepājas koka ēkām, radot 
iedvesmojošu piemēru citiem šādu 
būvju īpašniekiem,” saka būvval-
des kultūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspektore Ilze Bernāte.

V. Trumpeniece namu Bāriņu 
ielā 31 ir iegādājusies 2014. gadā 
nolaistā stāvoklī. Ēka ir viens no 
restaurētajiem objektiem, kas vai-
rākkārt saņēmis pašvaldības līdz-
finansējumu kultūras pieminekļu 
programmā. 

Vispirms gūts atbalsts arhitek-
toniski mākslinieciskajai izpētei un 
būvprojekta izstrādei, un tad res-
taurācijas darbiem. 

Īpašniece saka: “Cilvēki iet ga-
rām, tad pēkšņi apstājas un iesau-
cas – cik skaista māja! Skaidrs, ka 
man par to liels prieks. Bet darba 
vēl daudz – visa ēkas iekšpuse 
jāatjauno.”

V. Trumpeniece ir plānojusi 
ēkā iekārtot sabiedrībai pieejamu 
keramikas darbnīcu. Viņa atzīst, 
ka bez pašvaldības līdzfinansēju-
ma nevarētu atļauties tos darbus, 
kas paveikti līdz šim.

Kungu un Bāriņu ielas krus-
tojumā esošais nams pēc res-
taurācijas veido spilgtu un jaunu 
pilsētas senākās daļas akcentu, 
kas stiprina senās Liepājas tēlu. 
Mazais koka nams tieši sasaucas 
ar nupat restaurēto bijušo Hoije-
res kundzes viesnīcu, turpmāko 
interjera muzeju krustojuma otrajā 
pusē. 

Tagad abi nami no pagātnes 
dzīlēm izceļ un mums atklāj līdz 
18. gadsimtam raksturīgu Liepājas 
koka ēku veidoto vidi. Vienā pusē 
krustojumam atrodas sakārtota 
dzīvošanai un sabiedriskai funkci-
jai paredzēta tā saucamā pilsētas 
mazēka, bet pretējā pusē – skais-
ta, diža un leģendām apvīta celtne 
ar sabiedrisku izmantošanas funk-
ciju un pieejamību. 

Bāriņu ielas 31. nama restau-
rācija kopš 2016. gada ir paveikta 
piecās būvprojekta kārtās ar paš-
valdības līdzfinansējumu. Šogad 
atbalstīta būvniecības sestā kārta 
– vienas telpas (Nr. 12) restaurā-
cija, kurā atradīsies keramikas sa-
lons darbnīca.

Būvdarbu pirmajā kārtā tika 
pabeigta ēkas vēsturisko ārdurvju 

UZZIŅAI
l Ēka restaurēta 
atbilstoši būvprojektam 
“Dzīvojamās ēkas 
restaurācija Bāriņu ielā 31, 
Liepājā”.
l Pasūtītājs: Vineta 
Trumpeniece. 
l Būvprojekta 
izstrādātājs (autoruzraugs): 
SIA “T3”, arhitekts Ivars 
Tomsons.

l Izmaksātais pašval-
dības līdzfinansējums: 
ar 2021. gada atbalstu 
līdzfinansējuma kopējā 
summa no pašvaldības 
programmas kultūras 
pieminekļu saglabāšanai – 
50 000 eiro.

Iedvesmojošs piemērs citiem vēsturisko būvju īpašniekiem
Rekonstruē koka ēku no 17. gadsimta

restaurācija, tad sekoja atklāto un 
segto jumta konstrukciju, jumta 
dakstiņu klājuma, abu skursteņu, 
nama ārsienu, pamatu, pagalma 
puses piebūves, logu un citu amat-
niecības izstrādājumu restaurācija.

2015. gadā, veicot ēkas ar-
hitektoniski māksliniecisko izpēti 
(AMI), tās pagrabā tika atrasta 
viena veco pildiņu ārdurvju vēr-
tne – pēc tās izmēriem un izskata 
ir restaurētas visas priedes koka 
pildiņu vērtnes. Restaurēti arī 
saglabājušies durvju portāla ele-
menti: virslogs, šķērsis, aplodas, 
seglīstes, profilētā dzega, jumtiņš, 
slieksnis. Kur tas bija iespējams, 
ārdurvīs saglabātas oriģinālās 
detaļas, taču arī izgatavotas iden-
tiskas, jaunas pēc analoga. Nama 
ārdurvīs ir iebūvēta arī mūsdienīga 
furnitūra: eņģes, mehānismi durvju 
fiksēšanai, rokturi, slēdzenes. Iz-
vēloties tādu dizainu, kas nav pret-
runā ar mantojuma saglabāšanas 
prasībām. 

Durvju restaurācijas darbus 
veica būvgaldnieks Vilnis Beihma-
nis.

Arhitekta Ivara Tomsona iz-
strādātais restaurācijas būvpro-
jekts sākotnēji paredzēja saglabāt 
ēkas ielas puses fasādes apdari ar 
kaļķa javu uz niedru/skaliņu klāja. 
Taču pēc AMI izpētes autoru Kristī-
nes Veinbergas un Jura Zviedrāna 
ieteikuma šis risinājums būvpro-
jektā 2019. gadā nomainīts ar citu.

Koka ārsienas tagad ir nevis 
apmestas, bet krāsotas – darvo-
tas ar kokdarvu – un visa sienas 
konstrukcija labi apskatāma no ie-
las puses. Šādi nams ar melnām 
koka guļšķautņu sienām un sar-
kanu dakstiņu jumtu, pēc eksperta 
domām, izskatījies 18. gadsimtā.

Ēka Bāriņu ielā 31 ir būvēta 
17. gadsimta otrajā pusē – sākot-
nēji kā saimniecības ēka vairāku 
ēku kompleksā plašā gruntsga-
balā pie Kungu un Bāriņu ielas. 
Pirmo reizi ēka iezīmēta 1738.–
1742. gada Liepājas pilsētas plā-
nā, taču, ļoti iespējams, tās raša-

nās laiks ir agrāks.
Ēka uzbūvēta uz atšķirīga aug-

stuma pamata cokola, kas mūrēts 
no neapstrādātiem granīta akme-
ņiem, ar dažādu ķieģeļu, dakstiņu 
fragmentu un akmens šķembu ie-
spraudumiem.

Ēkai raksturīgs stāvs divu slīp-
ju jumts, kas sākotnēji, iespējams, 
bija ar dēļu klājumu. Tikai vēlāk, 
īpašniekiem kļūstot turīgiem, uz-
likts dakstiņu jumts. Pagalmā uz 
Dārza ielas pusi bijis regulārs ba-
roka stila dārzs.

Sākotnēji ēka bijusi trīsdaļī-
ga – nams ar manteļskursteni un 

pavardu, no kura kurināja dzīvoja-
mās istabas krāsni; otrā daļa – ap-
sildāmas viena vai divas nelielas 
dzīvojamās istabas – un trešā daļa 
– neapkurināms tā saucamais 
“augstais kambaris” ar pagraba 
telpu zem tā.

Jumta stāva daļu virs dzīvoja-
mās istabas ēkas sākuma periodā 
iemītnieki izmantoja kā noliktavu.

Šāds būves plānojums un 
funkcionālais risinājums raksturīgs 
17. gadsimta dzīvojamām ēkām 
Kurzemes pilsētās un muižās. Lai-
ka ritējumā ēka vairākkārt pārbū-
vēta, papildināta ar piebūvēm vai 
kādas tās daļas vai elementi no-
jaukti, gājuši bojā citu iemeslu dēļ.

Bāriņu ielas 31. nama plašā-
kā pārbūve un līdz ar to sākotnē-
jā plānojuma būtiskas izmaiņas ir 
notikušas starp 1908.–1914. gadu, 
kad tā pārtapusi par trīs dzīvokļu 
īres namu. Lielākās telpas sadalī-
tas vairākās mazākās, ar atseviš-
ķām ieejām, virtuvēm un sausajām 
atejām. 

Pēc restaurācijas ir saglabā-
ta dzīvojamā funkcija – tagad tā 
ir vienas ģimenes māja, taču līdz 
ar būvprojekta izmaiņām, kā jau 
minēts, šeit būs iespējama arī sa-
biedrisku pasākumu rīkošana, tā-
tad ēka iegūs papildu funkciju. 

Nama vienā galā esošajai 
telpai – topošajam keramikas sa-
lonam un darbnīcai – no pašval-
dības kultūras pieminekļu atbalsta 
programmas šogad ir piešķirti vēl 
10 727,95 eiro. Kopā ar šo piešķī-
rumu līdzfinansējuma kopējā sum-
ma no pašvaldības programmas 
Bāriņu ielai 31 sasniegusi iespē-
jamo maksimālo atbalstu – 50 000 
eiro.

Šogad no Liepājas pilsētas 
budžeta 212 470 eiro piešķirti kā 
līdzfinansējums 22 kultūras piemi-
nekļu saglabāšanas projektu īste-
nošanai. z

Ēka Bāriņu ielā 31 
vairāku gadu garumā ir 
saņēmusi pašvaldības 
līdzfinansējumu 
restaurācijas projekta 
izstrādei, kā arī durvju, 
logu, jumta, skursteņu, 
fasādes un citu 
būvelementu restaurācijai. 
Šogad būvdarbu 
piecas kārtas ir pilnībā 
pabeigtas un pieņemtas 
ekspluatācijā. 

Būvvaldes arhīva 
un Aigara Štāla fotoPIRMS UN PĒC 

RESTAURĀCIJAS
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Zinātnes un izglītības inovāciju centrs 
turpina tehnoloģiju ieviešanu pirmsskolā

Turpinot iesākto darbu 
tehnoloģiju ieviešanā Liepā-
jas pirmsskolas izglītības ies-
tādēs, Liepājas Izglītības pār-
valdes Zinātnes un izglītības 
inovāciju centrs (ZIIC) piedā-
vā iespēju pirmsskolas peda-
gogiem darboties ar jaunu un 
iesaistošu rīku mācību satura 
apguvei – “LEGO WeDo 2.0.” 
robotikas komplektiem.

ZIIC ir veicis pirmsskolas 
izglītības iestāžu pārstāvju jeb 
vēstnieku apmācību darbā ar 
“LEGO WeDo 2.0.”, kas ietver 
gan tehnoloģijas, gan metodisko 
paņēmienu apguvi. Veiksmīga 
dalība šajās mācībās pedago-
giem ir nodrošinājusi iespēju iz-
mantot ZIIC pieejamos robotikas 
komplektus tā telpās Autoru ielā 
4/6. 

Šāda iespēja ir raisījusi visu 
23 Liepājas valstspilsētas paš-
valdības pirmsskolas izglītības 
iestāžu un to filiāļu interesi, katru 

darbadienu ZIIC apmeklē divu 
pirmsskolas izglītības iestāžu iz-
glītojamie un viņu pedagogi, ku-
riem notikušas pedagogu – ro-
botikas vēstnieku – apmācības, 
tādējādi nodrošinot jaunu peda-
gogu iesaisti un piekļuvi mūsdie-
nu mācību līdzekļiem plašākam 
skolēnu lokam. Lai bērnus ērti 
nogādātu no pirmsskolas izglītī-
bas iestādes uz nodarbībām un 
atpakaļ, pašvaldība ir nodroši-
nājusi transportu.

Ceļš uz tehnoloģiju ievie-
šanu pirmsskolās aizsākās ap-
tuveni pirms gada, kad pirmie 
vēstnieki tika apmācīti darbā ar 
robotiem-bitītēm “Bee-bot”. ZIIC 
izstrādāja 6 tematiskās nodarbī-
bas pirmsskolas mācību satura 
apguvei, tām nepieciešamos pa-
līglīdzekļus, kā arī pēc noteikta 
grafika piegādāja iestādēm, no-
drošinot arī to kvalitatīvu apkopi. 
“WeDo 2.0.” ir loģisks nākamais 
solis tehnoloģiju integrēšanā 
mācību procesā. z

Septembra izskaņā Liepā-
jas tehnoloģiju klasteris noslē-
dza mācību līgumu ar 14 talan-
tīgiem un spējīgiem Latvijas 
jauniešiem ar izcilām sekmēm 
mācībās vecumā no 18 līdz 23 
gadiem, kuri startē Mākslīgā 
intelekta talantu programmā.

Latvijā līdz šim vēl nebiju-
šā projektā jaunieši apgūs visu 
nepieciešamo, lai varētu sākt 
mākslīgā intelekta izstrādātāja 
karjeru pēc 9 mēnešu apmācī-
bām.

Latvijā pirmā Mākslīgā in-
telekta talantu programma ir 
Liepājā radīts, unikāls projekts, 
lai veicinātu Latvijas izrāvienu 
jauno IT speciālistu sagatavoša-
nā vienā no sarežģītākajām un 
augstāk apmaksātajām profesi-
jām pasaulē. Programma sniedz 
iespēju jauniešiem apgūt māks-
līgo intelektu ar izciliem pasnie-

Latvijā pirmā Mākslīgā intelekta talantu programma uzņem 14 jauniešus
dzējiem un mentoriem, kā arī 
izmantot prakses iespējas Latvi-
jas labākajos mākslīgā intelekta 
izstrādes uzņēmumos.

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 prasmēm. Lekcijās 
un meistarklasēs nozares spe-
ciālisti un pasniedzēji, kuri ikdie-
nā darbojas ar mākslīgā intelekta 
izstrādi, ne tikai nodos vērtīgas 
zināšanas, bet arī palīdzēs veikt 
reālu projektu izstrādi, kuru risi-
nājumi tiks pielāgoti Liepājas pil-
sētvides vajadzībām.

Talantu programma ir bez 
maksas, un tajā uzņemti jau-
nieši no visas Latvijas ar izci-
liem sasniegumiem mācībās un 

Liepājas Novada fonds sa-
darbībā ar Liepājas pašvaldību, 
Liepājas Universitāti un nodibinā-
jumu “Zinātnes un inovāciju parks” 
oktobrī turpina īstenot projektu 
“Mana nākotnes pilsēta”, kur ar 
dažādām radošām aktivitātēm un 
projektiem Liepājas nākotnes vei-
došanā iesaistās dažādu vecumu 
jaunieši. Galvenais mērķis aicināt 
domāt un vērtēt, kāda pilsēta ir 
šobrīd un kādā pilsētā viņi gribētu 
dzīvot. 

Sācies foruma otrais posms, 
kura galvenais pasākums būs 
pamatskolas skolēnu hakatons 
26. un 27. oktobrī. Tajā skolēni 
komandās veidos Liepājas pub-
liskās pilsētvides objektu telpiskos 
modeļus. Izmantojot virtuālo ideju 
banku, līdz hakatonam skolēni iz-
vēlēsies attīstāmo objektu. Kopā 
ar skolēniem darbosies brīvprā-
tīgie palīgi no Liepājas Valsts 
tehnikuma un Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolas. 

Hakatona dalībniekiem būs pieeja-
mas atbalstošas nodarbības par 
modeļu veidošanu un savu ideju 
prezentēšanu. Hakatonā radīto 
modeļu prezentācijas uzklausīs 
žūrija, vērtējot piedāvāto objektu 
nozīmi un ieguldījumu pilsētvidē, 
modeļa veidošanas procesu un 
objekta īstenošanas iespējas un 
nepieciešamos resursus. 

Vairāk informācijas Liepājas 
Novada fonda mājaslapā www.
lnf.lv. z

olimpiādēs, kuri izturēja atlasi 
– loģikas testu un pārrunas ar 
programmas veidotājiem. Pir-

mais posms talantu atlasē bija 
Latvijā pirmā mākslīgā intelekta 
olimpiāde, ko Digitālo inovāci-
ju parks sadarbībā ar Liepājas 
Universitāti īstenoja tiešsaistē 
š.g. 9. aprīlī.

Mākslīgā intelekta talantu 
programma norisinās attālināti 
un ir apvienojama ar studijām. 
Pēc programmas absolvēšanas 
jauniešiem ir iespēja doties ap-
maksātā praksē Latvijā vadoša-
jos mākslīgā intelekta izstrādes 
uzņēmumos.

“Es ticu, ka šis deviņu mēne-
šu kurss sadarbībā ar mentoriem 
un praktisku risinājumu izstrāde 
ļaus man apgūt nepieciešamās 
zināšanas datorzinātnēs un datu 
zinātnē, lai es varētu būt pilnvēr-

tīga daļa no kopienas, kas popu-
larizē un implementē mākslīgā 
intelekta risinājumus Latvijas 
ekonomiskajās interesēs. Māks-
līgā intelekta tehnoloģijas atstāj 
iespaidu uz mani jau ilgi, un šis 
kurss ir iespēja to apgūt kopā ar 
citiem Latvijas talantīgākajiem 
jauniešiem,” uzsvēra Mākslīgā 
intelekta talantu programmas 
dalībnieks Gustavs.

Mākslīgā intelekta talan-
tu programmu īsteno Liepājas 
tehnoloģiju klasteris sadarbībā 
ar biedriem. Liepājas tehnolo-
ģiju klasteris apvieno Liepājas 
uzņēmumus, organizācijas un 
speciālistus, tādējādi veidojot un 
nostiprinot pilsētas IT nozares 
aliansi. z

Turpināsies forums “Mana nākotnes pilsēta”
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Vispārējie 
drošības 
pasākumi

Katra persona: 
- ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības 
protokolus vai rekomendācijas; 
- samazina savus kontaktus, lūdz arī citus ievērot drošības protokolus, 
distancējas un nepulcējas, pareizi valkā sejas maskas, vēdina telpas, 
dezinficē rokas un nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību; 
- ievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas nosacījumus; 
- novērš inficēšanās riskus apkārtējiem. 

 
Personas, kurām ir vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāts

Personas, kurām nav vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāta

Darbs - Darbs klātienē ar darba devēja 
norīkojumu, lai nodrošinātu darba 
nepārtrauktību, ja to nevar veikt 
attālināti. 
- Klātienē (vietās, kur ir vairāk par 
vienu personu) visi pareizi valkā 
sejas maskas.  
- Klātienē īsteno vispārējos 
drošības pasākumus.

Privātajā sektorā: 
- Darba devējs izvērtē katra 
nodarbinātā darba pienākumus, 
specifiku un apstākļus, nosakot 
inficēšanās un infekcijas izplatības 
risku;  
- Personas, kuras atbilstoši 
izvērtējumam nav pakļautas 
inficēšanās riskam un to nerada 
citiem, var veikt darba uzdevumus 
bez derīga vakcinācijas, 
pārslimošanas vai testēšanas 
sertifikāta; 
- Ja atbilstoši izvērtējumam 
darba pienākumi jāveic klātienē, 
kur pastāv risks inficēties vai 
inficēt citus, darba devējs informē 
darbinieku par nosacījumu darba 
pienākumus veikt klātienē ar 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu;  
- Nodarbinātais uzsāk vakcināciju 
7 dienu laikā pēc darba devēja 
izvērtējuma un pabeidz ne vēlāk 
kā 7 dienas pēc konkrētās vakcīnas 
lietošanas instrukcijā norādītā īsākā 
termiņa (vakcīnai ar 2 devām); 
- Kamēr norit vakcinācijas process 
un vakcīnas iedarbība nav spēkā, 
nodarbinātajam no 2021. gada 13. 
oktobra ir pienākums regulāri veikt 
Covid-19 testus: 
     - līdz 2021. gada 19. oktobrim 
derīgi ir antigēnu testu negatīvie 
rezultāti (ne vecāki par 72h);  
     - no 2021. gada 20. oktobra derīgi 
ir tikai laboratoriski apstiprināti 
negatīvi testa rezultāti, ko apliecina 
ar sertifikātu;  
- Ja nodarbinātais vakcināciju nav 
uzsācis vai pabeidzis noteiktajā 
termiņā (ne vēlāk kā līdz 2021. 
gada 15. novembrim), darba devējs 
nodarbināto atstādina no darba 
pienākumu veikšanas.
Valsts, pašvaldību iestādēs un valsts 
un pašvaldību kapitālsabiedrībās: 
- Visiem nodarbinātajiem jābūt 
vakcinētiem līdz 2021. gada 
15. novembrim neatkarīgi no 
nodarbināto darba pienākumu 
pildīšanas veida – attālināti vai 
klātienē.
Visiem: 
- Klātienē (vietās, kur ir vairāk par 
vienu personu) visi pareizi valkā 
sejas maskas; 
- Īsteno vispārējos drošības 
pasākumus.

Veselības 
aprūpes 
pakalpojumu 
pieejamība

Nepietiekamo resursu, galvenokārt cilvēkresursu, dēļ, medicīnā 
izsludināta ārkārtas situācija: 
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests rūpīgi izvērtē, kuri 
izsaukumi ir steidzamāki; 
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pacientus nogādā 
tuvākajā slimnīcā; 
     - slimnīcās prioritāte ir akūtiem gadījumiem un Covid-19 gadījumu 
ārstēšanai; 
     - ierobežoti plānveida veselības aprūpes pakalpojumi slimnīcās; 
     - pacienti, kam sniegta palīdzība akūtos gadījumos augstāka 
līmeņa slimnīcā, turpmākai ārstēšanai var tikt pārvesti uz zemāka 
līmeņa slimnīcu vai novirzīti turpināt ārstēšanos mājās ģimenes ārsta 
uzraudzībā.

Izglītība

Bērnudārzi - Bērnudārzi darbojas kā ierasts, stingri ievērojot epidemioloģiskās 
drošības prasības.   
- Pilnībā vakcinētiem/izslimojušiem bērnudārza darbiniekiem nav reizi 
nedēļā jāveic Covid-19 tests.  
- Līdz 2021. gada 15. novembrim bērnudārza darbinieki, kuriem nav 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, jāvakcinējas, līdz tam darba 
pienākumus veicot ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības 
iestādes skrīninga ietvaros veikto Covid-19 testa negatīvu rezultātu.  
- Bērni bērnudārzā netiek testēti un nelieto sejas maskas, ievēro roku 
higiēnu. 
- Darbinieki visu laiku pareizi valkā sejas maskas un īsteno vispārējos 
drošības pasākumus.

Pamatizglītība un 
vidējā izglītība

- Mācību process notiek klātienē, stingri ievērojot vispārējos drošības 
pasākumus. 
- Līdz 2021. gada 15. novembrim darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāta,  vakcinējas, līdz tam darba pienākumus veicot 
ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros 
veikto Covid-19 testa negatīvu rezultātu.  
- Skolēni veic rutīnas skrīninga testu. No 12 gadu vecuma mudinām 
vakcinēties arī bērnus.  
- Uzturoties mācību iestādē, skolēni un darbinieki pareizi lieto sejas 
maskas.  
- Nodrošina dažādu klašu un grupu plūsmu nepārklāšanos.

 
Personas, kurām ir vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāts

Personas, kurām nav vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāta

Koledžas un 
augstskolas

- Mācības notiek klātienē, stingri 
ievērojot vispārējās drošības 
prasības. 
- Pārbauda izglītojamo 
vakcinēšanās/pārslimošanas 
sertifikātu. 
- Uzturoties mācību iestādē, 
izglītojamie un darbinieki pareizi 
lieto sejas maskas. 
- Nodrošina dažādu kursu un 
grupu plūsmu nepārklāšanos.

- Mācību process tiek organizēts 
attālināti.

Sports

Treniņi - Pārbauda dalībnieku 
vakcinācijas/izslimošanas 
sertifikātu. 
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam 
apmeklētājam no treniņa telpas, 2 
m distance. 
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan 
telpās, gan ārā. 
- Treniņgrupu plūsmas nepārklājas. 
- Piepildījums ģērbtuvēs 
nepārsniedz 25%.

- Individuāli ārā.

Tirdzniecība

 
Personas, kurām ir vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāts

Personas, kurām nav vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāta

Veikali, t.sk. 
tirdzniecības 
centros esošie, 
āra tirdzniecības 
vietas, distances 
tirdzniecība

- Iekštelpās, pārbaudot 
vakcinācijas/pārslimošanas 
sertifikātu, nodrošina 15 m2 vienam 
apmeklētājam un pareizu sejas 
maskas lietošanu. 
- Apmeklētāju skaitu tirdzniecības 
vietā regulē ar iepirkšanās grozu, 
ratu, somu u. tml. skaitu. 
- Nodrošina telpu vēdināšanu, 
dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, 
citu drošības pasākumu 
ievērošanu. 
- Arī āra tirdzniecības vietās visiem 
pareizi jālieto sejas maskas. 
- Tirdzniecības vietā ir noteikts 
atbildīgais par epidemioloģiskās 
drošības pasākumu īstenošanu.

- Iekštelpās pieejamas šādas 
tirdzniecības vietas:  
      - pārtikas veikali (70% no 
sortimenta ir pārtikas preces); 
      - aptiekas (arī veterinārās); 
      - optikas veikali; 
      - dzīvnieku barības veikali; 
      - preses tirdzniecības vietas;  
      - higiēnas preču veikali (70% no 
sortimenta ir higiēnas preces); 
      - telekomunikācijas preču un 
pakalpojumu vietas; 
      - degvielas uzpildes stacijas. 
- Tirdzniecības pārstāvji un klienti 
pareizi lieto sejas maskas. 
- Ne mazāk kā 25 m2 vienam 
klientam no tirdzniecības telpas. 
- Apmeklētāju skaitu regulē ar 
iepirkšanās grozu, ratu, somu u.tml. 
skaitu. 
- Apmeklētāju plūsma pilnībā 
jānodala no vakcinēto/pārslimojušo 
apmeklētāju plūsmas.  
- Attālināti iegādāto preču 
izsniegšanu organizē atsevišķā 
plūsmā no vakcinētiem/
pārslimojušiem klientiem vai 
ārtelpās.  
- Āra tirdzniecībā visiem pareizi 
jālieto sejas maskas. 
- Tirdzniecības vietā ir noteikts 
atbildīgais par epidemioloģiskās 
drošības pasākumu īstenošanu.

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
Apkopota būtiskākā informācija par drošības pasākumiem Latvijā, lai apturētu straujo Covid-19 izplatību, kas kritiski ietekmē veselības 
aprūpes sistēmas spēju ikvienam iedzīvotājam sniegt veselības pakalpojumus. Pašlaik pieņemts lēmums, ka ierobežojumi ir spēkā  
no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
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Tirdzniecības 
centri

- Noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu 
īstenošanu.  
- Netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits – 
to nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un 
tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu. 
- Jāizvieto informācija par kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par 
epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformācija. 
- Tirdzniecības centros ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību virs  
7 000 m2 jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta.  
- Jānodala vakcinēto/ pārslimojušo apmeklētāju plūsma no nevakcinēto/
nepārslimojušo plūsmas. 
- Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros (telpu platība virs 
1500 m2 un vairāk nekā 5 tirdzniecības vietas) strādā tikai:  
     - pārtikas veikali (70% no sortimenta ir pārtikas preces); 
     - aptiekas (arī veterinārās); 
     - optikas veikali; 
     - dzīvnieku barības veikali; 
     - preses tirdzniecības vietas;  
     - higiēnas preču veikali (70% no sortimenta ir higiēnas preces); 
     - telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas; 
     - nepieciešamāko saimniecisko pakalpojumu sniedzēji (piemēram, 
banku filiāles, ķīmiskās tīrītavas, atslēgu servisi u. tml.).

Pakalpojumi

 
Personas, kurām ir vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāts

Personas, kurām nav vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāta

Vispārējie 
principi

- Pakalpojuma sniedzējs pārbauda 
vakcinētas/pārslimojušas personas 
sertifikātu. 
- Vienai personai vismaz 15m2 no 
publiski pieejamās telpas platības. 
- Visi pareizi lieto sejas masku, 
ievēro pārējās drošības prasības. 
- Ārā nodrošina vismaz 2 m 
distanci starp indivīdiem vai 
mājsaimniecībām.

- Pakalpojumus klātienē 
iekštelpās vakcinējusies/
pārslimojusi persona var sniegt 
nevakcinētam/nepārslimojušam 
klientam individuāli vai vienai 
mājsaimniecībai. 
- Vienai personai vismaz 15 m2 no 
publiski pieejamās telpas platības. 
- Visi pareizi lieto sejas maskas, 
ievēro pārējās drošības prasības. 

Izklaide, 
atrakcijas

- Iekštelpās aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar 
izklaidi, atrakcijām, piemēram, akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, 
batutu parkos.

Sabiedriskā 
ēdināšana

- Pārbauda apmeklētāju 
vakcinācijas/izslimošanas 
sertifikātu gan iekštelpās, gan ārā. 
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas 
strādā no plkst. 6.00 līdz 21.00. 
- Ēdiena izsniegšana līdzi 
ņemšanai ir bez darba laika 
ierobežojuma. 
- Iekštelpās un ārā pie viena 
galdiņa atrodas ne vairāk kā 
4  personas. 
- Iekštelpās un ārā vismaz 3 m 
attālums starp galdiņiem, ja starp 
tiem nav norobežojošās sienas. 
- Darbinieki un apmeklētāji pareizi 
lieto sejas maskas, izņemot laiku, 
kad apmeklētāji sēž pie galda. 
- Apkalpojot klientus ar bērniem, 
plūsmām jābūt nodalītām 
laikā vai telpā: telpai ir jābūt 
norobežotai (piemēram, ar sienu 
vai norobežojošu lentu un 2 m 
distanci), un šīs divas apmeklētāju 
plūsmas nepārklājas.

- Var iegādāties ēdienu 
līdzņemšanai. 
- Pakalpojuma saņemšanas 
vietā iekštelpās vienai personai 
jānodrošina ne mazāk kā 15 m2. 
- Visām personām jāievēro distance 
un pareizi jālieto sejas maskas.

Sabiedriskais 
transports

- No 2021. gada 18. oktobra sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzēji, kas saņem dotāciju  no valsts vai pašvaldības līdzekļiem, nevar 
piešķirt braukšanas maksas atlaides pilngadīgām personām, kam nav 
vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāta. 
- Visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku. 
- Sabiedriskā transportlīdzekļa aizpildījums ir 80% (85%, ja pieturvietās 
ārpus reģionālās nozīmes maršrutiem jāuzņem pasažieri). 
- Ievēro vispārējos drošības noteikumus, regulāri vēdina transporta 
līdzekli.

Kultūra

 
Personas, kurām ir vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāts

Personas, kurām nav vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāta

Kultūrvietas - Pārbauda apmeklētāju vakcinā-
cijas/pārslimošanas sertifikātu. 
- Visi pareizi valkā sejas maskas. 
- Darbu sāk ne agrāk kā plkst. 
6.00 un beidz ne vēlāk kā 21.00, 
izņemot izrādes un citus pasāku-
mu kultūrvietās, kas var beigties 
ne vēlāk kā 23.00. 
- Apmeklētājam nodrošina ne 
mazāk kā 15 m2. 
- Īsteno vispārējos drošības pasā-
kumus.

- Kultūras pakalpojumu var sniegt 
vakcinēta/izslimojusi persona 
klātienē vienam nevakcinētam/
neizslimojušam klientam vai 
mājsaimniecībai. 
- Ievēro drošības prasības par 
pareizu sejas maskas valkāšanu 
un īsteno citus vispārējos drošības 
pasākumus.

Kultūras 
pasākumi

- Līdz 18. oktobrim spēkā pārejas 
noteikumi pasākumiem, kas 
izsludināti līdz 2021. gada  
8. oktobrim.
Pārejas periodā:  
- pārbauda apmeklētāju 
vakcinācijas/pārslimošanas 
sertifikātu;

- Nevar apmeklēt.

- apmeklētāji ar bērniem atsevišķā 
sektorā, kur jāievēro distancēšanās 
nosacījumi;
- bērniem līdz 12 gadiem sertifikāts 
nav jāuzrāda;
- bērniem no 12 gadiem jāuzrāda 
vakcinācijas,  pārslimošanas 
vai testēšanas sertifikāts vai 
laboratorijas izziņa par pēdējo 72 
stundu laikā veikta skrīninga testu 
ar negatīvu rezultātu; 
- pasākumos, kuros nav fiksētu 
sēdvietu, apmeklētāji pareizi lieto 
FFP2 respiratorus; 
- pasākumos, kuros ir fiksētas 
sēdvietas, apmeklētāji pareizi lieto 
sejas maskas.
Pēc 8. oktobra izsludinātos 
pasākumos: 
- biļešu personalizācija; 
- pārbauda apmeklētāju 
vakcinācijas/pārslimošanas 
sertifikātu; 
- bērniem līdz 12 gadiem sertifikāts 
nav jāuzrāda; 
- bērniem no 12 gadiem jāuzrāda 
vakcinācijas, pārslimošanas 
vai testēšanas sertifikāts vai 
laboratorijas izziņa par pēdējo 72 
stundu laikā veikta skrīninga testu 
ar negatīvu rezultātu; 
- personalizētas sēdvietas, telpa 
aizpildīta līdz 60%; 
- stāvvietas – katram 
apmeklētājam vismaz 3 m2, taču 
apmeklētāju skaita maksimums ir 
60%; 
- maksimālais apmeklētāju skaits 
1000; 
- ja apmeklētāju skaits lielāks 
par 500, dala sektoros, līdz 300 
apmeklētājiem katrā; 
- atsevišķs sektors vecākiem ar 
bērniem; 
- sēdvietās blakus 2 personas 
vai viena mājsaimniecība (līdz 4 
personām);  
- 2 sēdvietu distance; 
- sēdvietas rindās tiek izkārtotas 
pamīšus - šaha laukuma veidā; 
- sēdvietās apmeklētāji pareizi 
lieto sejas maskas; 
- stāvvietās apmeklētāji pareizi 
lieto FFP2 respiratorus; 
- nepieļauj drūzmēšanos, jāievēro 
2 m distance; 
- īsteno vispārējos drošības 
pasākumus. 
Vairāk informācijas Kultūras 
ministrijas mājaslapā.

Amatiermākslas 
kolektīvu darbība

- Pārbauda dalībnieku 
vakcinācijas/ pārslimošanas 
sertifikātu. 
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam 
apmeklētājam no mēģinājuma 
telpas, 2 m distance (izņemot deju 
nodarbību laikā). 
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan 
telpās, gan ārā. 
- Grupu plūsmas nepārklājas. 
- Piepildījums ģērbtuvēs 
nepārsniedz 25%.

- Individuāli, ja nodarbības 
vadītājam ir vakcinācijas/ 
pārslimošanas sertifikāts. 
- Īsteno vispārējos drošības 
pasākumus.

Pulcēšanās

Privāti pasākumi, 
piketi, mītiņi, 
gājieni

- Ne vairāk kā 10 cilvēku telpās. 
- Ne vairāk kā 20 cilvēku ārā. 

Dievkalpojumi, 
reliģiskas 
darbības

- Darbību sāk ne agrāk kā 6.00 un beidz ne vēlāk kā 21.00. 
- Visi pareizi lieto sejas maskas. 
- Vienai personai vismaz 15 m2. 
- Īsteno vispārējās drošības pasākumus.

Ārvalstu braucieni

 
Personas, kurām ir vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāts

Personas, kurām nav vakcinācijas 
un/ vai Covid-19 pārslimošanas 

sertifikāta

Ieceļošana 
Latvijā

- Nav jāveic Covid-19 tests; 
izņēmums - ierašanās no īpaši 
augsta riska valstīm. 
- Nav jāievēro pašizolācija; 
izņēmums - ierašanās Latvijā no 
īpaši augsta riska valstīm.

- Ierodoties Latvijā no zema 
riska valstīm, ir jāveic tests pirms 
ceļojuma uzsākšanas, pašizolācija 
nav jāievēro. 
- Ierodoties Latvijā no augsta 
riska valstīm, ir jāveic tests pirms 
ceļojuma un ierodoties Latvijā, kā 
arī jāievēro pašizolācija. 

Tranzīts caur 
Latviju

- Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no 
apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv.
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Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.–
2025. gadam tiek izstrādāta ar mērķi nodrošināt un uzlabot gaisa kvalitāti pilsētā. 

Liepājas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma ir izstrādāta saskaņā ar 
Latvijas gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020.–2030. gadam, kas ap-
stiprināts ar 2020. gada 16. aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.197 un kurā ir norādīts, 
ka saskaņā ar gaisa kvalitātes automātisko mērījumu rezultātiem lielākās gaisa kvalitā-
tes problēmas un Pasaules Veselības organizācijas standartiem neatbilstoša gaisa kva-
litāte konstatēta Rīgā, Liepājā un Rēzeknē. Zemāk attēlā redzama Centrālās statistikas 
pārvaldes apkopotā informācija par gaisa piesārņojošo vielu emisijām no stacionāriem 
izmešu avotiem Latvijas lielākajās pilsētās  2019. gadā (tonnas vidēji uz vienu hektāru 
pilsētas zemes). 

Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programmu 2021.–2025. gadam

Rīcības programmas izstrādes gaitā tika analizēta esošā situācija, izmantojot mo-
nitoringa staciju datus, piesārņojošo vielu emisiju tendences, galvenos piesārņojošo 
emisiju avotus un to sektorālo raksturojumu, veikti gaisa piesārņojuma mērījumi un mo-
delēšana. 

Izstrādes gaitā tika analizēti slāpekļa dioksīdu (NO2), cieto daļiņu PM10 un PM2.5, 
benz(a)pirēna un svina emisijas. 

Monitoringa datu analīze par 2015.–2020. gadu parāda, ka šajā periodā:
l slāpekļa dioksīda (NO2) emisijām stundas un gada koncentrāciju robežlielumi ne-

pārsniedz normatīvo aktu prasības;
l cietajām daļiņām PM10 gada vidējā koncentrācija un diennakts vidējā koncentrācija 

nepārsniedz normatīvo aktu prasības,
l cietajām daļiņām PM2.5 gada vidējā koncentrācija nepārsniedz normatīvo aktu pra-

sības;
l svina (Pb) vidējā koncentrācija gadā nepārsniedz normatīvo aktu prasības;
l benz(a)pirēna gada vidējā koncentrācija Liepājā ir pārsniegta 2015. gadā, pārējos 

gados nav pārsniegta.

Piesārņojošo vielu papildu indikatīvie mērījumi tika veikti sešās vietās pilsētā: Riņķu, 
Miera, Nākotnes, Krūmu, Ģenerāļa Baloža, kā arī Oskara Kalpaka ielā no 2021. gada 
februāra līdz 2021. gada jūnijam, ietverot divus mēnešus sezonā ar apkuri (februārī un 
martā) un divus mēnešus sezonā bez apkures (maijā un jūnijā).

Indikatīvie mērījumi parāda, ka gada aukstajos mēnešos gan cieto daļiņu, gan slā-
pekļa dioksīda koncentrācijas ir augstākas.

Vidējās koncentrācijas cietajām daļiņām novērojumu periodā cietajām daļiņām 
PM10 bija 25,50 – 28,24 ug/m3, kas nepārsniedz noteikto piesārņojuma koncentrācijas 
normatīvu.

Modelēšanas rezultāti liecina, ka galvenie piesārņojošo vielu avoti ir ražošana, ap-
kure un transports.

Ņemot vērā izpētes atklājumus un secinājumus, lai turpinātu uzturēt labu gaisa 
kvalitāti Liepājā, nepasliktinot tās stāvokli un pēc iespējas to uzlabotu, ir sagatavots 
pasākumu plāns gaisa kvalitātes uzlabošanai. Galvenie pasākumi attiecas uz šādām 
jomām:

– transporta infrastruktūras uzlabošana (grants seguma maiņa uz cieto noteiktās 
ielās, pārvadu, apvedceļa izbūve, tramvaja līnijas paplašināšana);

– transporta infrastruktūras uzturēšana – apstrāde ar pretputes līdzekļiem, laistīša-
na, piemērotu pretslīdes materiālu izmantošana;

– gaisa piesārņojošo vielu emisiju uzraudzības nodrošināšana, īpašu uzmanību 
pievēršot preventīviem pasākumiem;

– alternatīvās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes pasākumu īstenoša-
nas turpināšana;

– zaļās zonas un stādījumu veidošana kā viens no gaisa piesārņojumu mazinošiem 
un pievilcīgas dzīves vides pasākumiem u.c.

Rīcības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika saska-
ņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu” (spēkā ar 2020. gada 10. jūni-
ju) neklātienes formā (attālināti) 2021. gada 27. septembrī. Tajā piedalījās un savus 
ieteikumus un komentārus izteica gan sabiedrības, gan iesaistīto pušu pārstāvji.  

“Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.–2025. 
gadam” projekta dokumentācija ir pieejama pašvaldības tīmekļvietnē https://www.lie-
paja.lv.

UZZIŅAI

Projektu “Liepājas pilsētas 
gaisa kvalitātes uzlabošanas 
rīcības programmas 2020.–
2025. gadam izstrāde” finansē 
Latvijas Vides aizsardzības 
fonds. Projekta kopējās 
izmaksas ir 88 189,64 
EUR, no kurām Latvijas 
Vides aizsardzības fonda 
finansējums – 59 653,00 EUR, 
pašvaldības – 28 536,64 EUR. 

Uzņēmums “Liepājas ener-
ģija”, paplašinot darbības sfē-
ru, Liepājā, Brīvības ielā, veic 
pilna servisa centralizēto sil-
tumtīklu izbūvi. Kopumā tiks 
izbūvēti jauni siltumtīkli 120 
metru garumā, tiks uzstādīts 
jauns gāzes kondensācijas 
katls, individuālais siltum-
mezgls un izbūvēti stāvvadi. 

Iepriekš šajā Brīvības ielas 
posmā nebija pieejami centrali-
zētie siltumtīkli, taču uzņēmums 
ieguldīja apjomīgu darbu, lai 
sagatavotu projektu, izbūvētu 
un apkalpotu videi draudzīgu 
siltumapgādes risinājumu. 

Īstenojot projektu, tiks pie-
slēgti divi jauni klienti – dzīvo-
jamā ēka Brīvības ielā 96 un 
viesnīca Brīvības ielā 98B. Au-
tonomais gāzes kondensācijas 
apkures katls sākotnēji nodro-
šinās siltuma jaudu 0,3 MW. 
Izvēlētais gāzes kondensācijas 
apkures katls ir efektīvāks un 
klusāks un tam ir mazāk dūmgā-
zu izmešu, salīdzinot ar paras-
tajiem gāzes apkures katliem. 

“Attīstot jaunos biznesa vir-
zienus, uzņēmums autonomās 
katlu mājas var izbūvēt ne tikai 
Liepājā, kur nav iespējas pie-
slēgties centralizētajai apkurei, 
bet arī ārpus Liepājas robežām. 

Autonomajai katlu mājai šajā 
apkures sezonā tiks pieslēgti 
divi klienti, taču katla jauda ir 
pietiekami liela, lai varētu pie-
slēgt arī citus klientus Brīvības 
ielas posmā. Prieks radīt videi 
draudzīgākus un iedzīvotājiem 
komfortablākus apkures risinā-
jumus,” uzsver uzņēmuma “Lie-
pājas enerģija” valdes priekšsē-
dētājs Jānis Jansons. 

Pateicoties apkures katla 
mazajiem izmēriem, tas ir kluss, 
ekonomisks, pietiekami jaudīgs 
un ar modernu programmatūru. 
Gāzes kondensācijas tipa katli 
atgūst siltumu no aizejošajām 
dūmgāzēm, tādējādi paaugsti-

not iekārtas lietderības koefi-
cientu un tā efektivitāti.

Dzīvojamā ēkā Brīvības ielā 
96 tiks uzstādīts rūpnieciski ra-
žots uzņēmuma “Danfoss” sil-
tummezgls, kā arī klientam tiks 
izbūvēti jauni iekšējie apkures 
stāvvadi, un klientu esošās ap-
kures sistēmas tiks pieslēgtas 
pie tās. Plānots, ka apkures kat-
la izbūves un palaišanas darbi 
tiks pabeigti līdz šī gada 1. ok-
tobrim.

Jau ziņots, ka uzņēmums 
paplašina darbību un piedāvā 
augstvērtīgu individuālo siltum-
mezglu uzstādīšanas servisu 
Liepājā un ārpus pilsētas robe-

žām, kas ietver konsultēšanu, 
projektēšanu, montāžu, ieregu-
lēšanu, ikgadēju apkalpošanu, 
remontu un avārijas izsaukumu 
apkalpošanu, lai nodrošinātu 
klientam pēc iespējas lielāku 
komfortu.

Gatavojoties jaunajai apku-
res sezonai, uzņēmums turpina 
veikt visus plānotos remontdar-
bus siltumtīklos, kā arī siltum-
enerģijas ražošanas iekārtu 
tehnisko apkopi. Apkures se-
zonai savlaicīgi sagatavoties 
tiek aicināti arī klienti. Papildu 
informāciju var uzzināt www.
liepajasenergija.lv vai pa tālruni 
63488866. z

SIA “Liepājas enerģija” izbūvē 
centralizētos siltumtīklus Brīvības ielā
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Ik gadu visā pasaulē ok-
tobrī tradicionāli pastiprināta 
uzmanība tiek pievērsta krūšu 
veselībai un krūts vēža profi-
laksei. 

Kopš šā gada pavasara Lie-
pājas valstspilsētas pašvaldība 
ir izveidojusi ciešu sadarbību ar 
sabiedrības veselības platfor-
mas www.skrinings.lv pārstāv-
jiem un aicina liepājnieces aizpil-
dīt krūts vēža risku kalkulācijas 
testu, pēc kura aizpildīšanas sie-
viete saņem personalizētas un 
pētījumos balstītas rekomendā-
cijas riska faktoru mazināšanai. 
Mērķis šai risku kalkulācijai ir 
veidot augstāku profilaktisko kul-
tūru Latvijā, kā arī nodrošināt ie-
saistes rīku sievietēm, kas vēlas 
palīdzēt šīs slimības pētniecībā 
zinātniekiem. 

Oktobrī, aizpildot risku kal-
kulācijas testu, ir iespēja saņemt 
kuponu ar īpašo piedāvājumu 
Liepājas Olimpiskā centra spa 
un tenisa halles trenažieru zāles 
apmeklējumam. 

Aizpildot riska testu vietnē 
www.skrinings.lv, ir iespējams 
norādīt savu ģeogrāfisko lokā-
ciju – tāpēc aicinām ikvienu lie-
pājnieci to darīt, lai pēcāk, apko-
pojot datus, būtu iespēja analizēt 
tieši lokāli identificētos veselības 
riskus un paradumus. Savukārt 
tas ļaus nākotnē mērķtiecīgāk 
un precīzāk plānot un ieviest ve-
selības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumus.

Testa aizpildīšana aizņem ne 

Oktobris – krūšu veselības mēnesis! 

vairāk kā piecas minūtes. Visus 
testā norādītos datus pētnieki un 
pilsēta saņem anonimizētā un 
apkopotā veidā.

KRŪTS VĒŽA RISKA  
FAKTORU TESTS:

l sastāv no vienkāršiem jau-
tājumiem, uz kuriem atbildēt var 
bez medicīniskām zināšanām;

l tas aizņems mazāk nekā 
piecas minūtes;

l ir zinātniski pamatots – ris-
ka aprēķins balstīts uz vairāk 
nekā 150 zinātniskām publikā-
cijām;

l visi testā uzrādītie dati tiek 
šifrēti;

l personalizētus rezultātus 
var saņemt uzreiz un bez mak-
sas.

Ar krūts vēzi Eiropā 2020. 
gadā saskārās katra vienpad-
smitā sieviete vecumā līdz 74 
gadiem, un tieši krūts vēzis ir 
visizplatītākais vēža veids sie-
vietēm Latvijā. Visefektīvākais 
veids, kā cīnīties ar krūts vēzi, ir 
atpazīt to agrīni un nepieļaut tā 
attīstību, tāpēc aicinām ikvienu 
liepājnieci iesaistīties, aizpildīt 
testu un ikdienā ar lielu atbildību 
izturēties pret savu veselību. z

Vingrošana uzlabo muskuļu spēku, palielina 
kustību apjomu, uzlabo locītavu stabilitāti, vispārē-
jo ķermeņa līdzsvaru un koordināciju, koriģē stāju 
un gaitu.

Nodarbības laikā tiek izpildīti muskuļus spēci-
nošie vingrinājumi, muskuļu stiepšanas vingrojumi 
un tehnikas, mīksto audu tehnikas un locītavu mo-
bilizācijas, līdzsvara un koordinācijas vingrojumi.

Pirms ārstnieciskās vingrošanas uzsākšanas 
klientam nepieciešama Sporta veselības centrā 
praktizējoša fizioterapeita konsultācija un ģimenes 
ārsta nozīmējums.

Ārstnieciskā vingrošana pieejama ikvienam – 
bērniem, pieaugušajiem, senioriem, grūtniecēm, 
sporta entuziastiem, profesionāliem sportistiem u.c.

Nodarbības notiek individuāli, mazā slēgtā gru-
pā vai atvērtā grupā.

SIA “OC Liepāja” Sporta veselības centrs sa-
darbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

“Compensa Life Vienna Insurance Group”,
“If Latvia”, “ADB Gjensidige”.
Lai pieteiktu vizīti Sporta veselības centrā, sa-

zināties pa tālruni 25779990 vai rakstot maneza@
loc.lv.

Sporta veselības centrs aicina apmeklēt 
ārstniecisko vingrošanu Papildu informācija 

SIA “OC Liepāja” 
Sporta veselības centrs
Tālrunis: 25 779 990
E-pasts: maneza@loc.lv
Adrese: Brīvības iela 55, Liepāja
loc.lv/lv/sporta-veselibas-centrs/

Ik gadu 15. oktobrī tiek at-
zīmēta Pasaules roku mazgā-
šanas diena, kuras mērķis ir 
sabiedrībā aktualizēt regulāras 
un pareizas roku higiēnas, t.sk., 
roku mazgāšanas ar ziepēm no-
zīmi. 

Bērni mācās no pieauguša-
jiem, tādēļ ir svarīgi, ka vecāki 
bērnam rāda pozitīvu piemēru. 

Lai skaidrotu roku higiēnas 
nozīmi infekcijas slimību profi-
laksē un aicinātu pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērnu ve-
cākus pievērst uzmanību savai 
un bērnu roku higiēnai, veidojot 
bērniem pareizas roku mazgāša-
nas prasmes, Slimību profilakses 

un kontroles centrs sadarbībā ar 
Veselības ministriju realizē sa-
biedrības informēšanas kampaņu 
“Mazgā rokas tīras, lai no mikro-
biem tās brīvas”. 

Slimību profilakses un kon-
troles centra mājaslapā pieejami 
kampaņas informatīvie materiā-
li – padomi vecākiem bērnu roku 
mazgāšanas paradumu veidoša-
nai, krāsojamā grāmata pirmssko-
las vecuma bērniem (pieejama 
pdf formātā drukai), radošo uzde-
vumu grāmata sākumskolas vecu-
ma bērniem (pieejama pdf formā-
tā drukai), kā arī video ar Mistera 
Ziepiņa roku mazgāšanas dzies-
miņu un citi izglītojoši un informa-
tīvi video par roku mazgāšanu. z

Roku higiēna – nemainīgi svarīga! 

Aicinām iedzīvotājus neat-
stāt novārtā savu veselību, būt 
vērīgiem pret sevi un sev tu-
vajiem un izmantot valsts ap-
maksāto vēža skrīninga prog-
rammu – krūts vēža, dzemdes 
kakla vēža un kolorektālā (zar-
nu) vēža profilaktiskajām pār-
baudēm. 

Krūts vēža attīstības pirma-
jās stadijās visbiežāk nav novē-
rojami simptomi, tādēļ ikvienai 
sievietei ir svarīgi pārliecināties 
par savu veselības stāvokli, vei-
cot mamogrāfijas izmeklējumu. 

Sievietēm vecumā no 50 līdz 
69 gadiem reizi divos gados šo 
pārbaudi apmaksā valsts, uzaici-
nājumu nosūtot uz deklarēto dzī-

vesvietu. Kad vēstule saņemta, 
tuvāko trīs mēnešu laikā jāpie-
rakstās jebkurā ārstniecības ies-
tādē, kurā veic valsts apmaksātu 
profilaktisko krūšu izmeklējumu, 
ieskaitot mobilo mamogrāfiju. 

Liepājā valsts apmaksāto 
mamogrāfijas izmeklējumu var 
veikt Liepājas Reģionālajā slim-
nīcā. Lai pieteiktos izmeklēju-
mam, jāsazinās ar Konsultatīvo 
nodaļu, zvanot uz reģistratūras 
tālruni 63403231. 

Apkopotu un detalizētu in-
formāciju par visām valsts vēža 
skrīninga programmām var iegūt 
Nacionālā veselības dienesta 
mājaslapā: https://www.vmnvd.
gov.lv/lv/veza-savlaicigas-atkla-
sanas-programma. z

Iedzīvotāji aicināti izmantot 
iespēju veikt valsts apmaksātās 
vēža profilaktiskās pārbaudes

Salīdzinot ar iepriekšē-
jo gadu, 2021. gada pirmajā 
pusgadā vidējā darba samak-
sa Liepājā palielinājusies par 
6,6% jeb 58 eiro – liecina Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras apkopotie dati.

Līdz ar to šī gada pirmajā 
pusgadā Liepājā deklarēto iedzī-
votāju vidējā bruto darba samak-
sa bija 925 eiro mēnesī.

Aplūkojot vidējo darba sa-
maksu privātajā sektorā – 2021. 
gada pirmajā pusgadā tie bija 
1317 eiro, kas ir par 88 eiro jeb 
par 7% vairāk nekā pērn. Salī-
dzinot darba samaksu starp sep-
tiņām valstspilsētām, Liepājā ir 
otra augstākā alga privātajā sek-
torā. Augstāka darba samaksa – 
1402 eiro – bijusi vēl tikai Rīgā.

Jāņem vērā, ka Centrālā sta-
tistikas pārvalde privātajā sektorā 
apkopo datus tikai par Liepājā 
reģistrētajiem uzņēmumiem ar 

darbinieku skaitu virs 100 cilvē-
kiem, neņemot vērā mazos ko-
mersantus. 2021. gada jūnijā Lie-
pājā darbojās 31 uzņēmums ar 
nodarbināto skaitu 100 un vairāk, 
kopumā nodarbinot ap 7400 cil-
vēku, kas ir 25% no kopējā darba 
vietu skaita Liepājā reģistrētajos 
uzņēmumos.

Savukārt sabiedriskajā sekto-
rā strādājošo vidējā darba samak-
sa Liepājā bija 1133 eiro, kas ir par 
95 eiro jeb par 9,2% vairāk nekā 
2020. gada vidējā alga. Vērtējot 
septiņu valstspilsētu griezumā, tā 
ir trešā zemākā alga sabiedriskajā 
sektorā. Lielāko pieauguma daļu 
sabiedriskajā sektorā pamatā 
veido papildus piešķirtais finansē-
jums veselības nozarei par papil-
du darbu Covid-19 laikā.

Kā liecina dati, vidējā darba 
samaksa gan privātajā, gan sa-
biedriskajā sektorā 2021. gada 
pirmajā pusgadā pieaugusi visās 
valstspilsētās. z

Par 6,6% pieaugusi vidējā 
darba samaksa Liepājā
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Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” šoruden 
mākslas mīļotājiem un entuziastiem sagatavojusi 
plašu muzikālu un izglītojošu notikumu klāstu – turpi-
nājumu piedzīvos klausītāju iemīļotās koncertsērijas 
“Personīgi” un “Pasaule Lielajā dzintarā”, koncert-
zālē viesosies Latvijas izcilākie izpildītājmākslinieki, 
būs skatāmas saistošas mākslas izstādes, bet kā se-
zonas jaunums tiks piedāvāts izzinošu lekciju cikls 
pieaugušajiem “Dzintara muzikālo sarunu klubs”.

VISA PASAULE SKANĒS LIEPĀJĀ

Pie skatītājiem atgriezusies koncertzāles  īpašo noti-
kumu sērija “Pasaule Lielajā dzintarā”, kas apmeklētājus 
jau kopš 2017. gada aicina atklāt pasaules mūziku un 
performanču mākslu autentiskā izpildījumā.

16. oktobrī plkst. 18.00 atklājumiem bagāto no-
tikumu sēriju “Pasaule Lielajā dzintarā” turpinās 
irānieši – muzikālā Šemirani ģimene ar savu jaunāko 
programmu “Mīlas ceļš starp austrumiem un rietumiem”. 
Irāniešu izcelsmes perkusionista un mākslinieciskā va-
dītāja Keivāna Šemirani (Keyvan Chemirani) jaunā pro-
jekta centrā ir viņa māsas Marjamas Šemirani (Maryam 
Chemirani) valdzinošā balss. 

Sestdien, 27. novembrī, plkst. 19.00 klausītāji 
iepazīs par “jaunā tango glābējiem” dēvēto ansam-
bli “SONICO” no Beļģijas. Pēc veiksmīgi aizvadītas 
Dienvid amerikas tūres un diviem tango žanram veltī-
tiem albumiem ietekmīgie mūzikas žurnāli “Billboard” un 
“Rolling Stone” apvienību ierindojuši starp 10 nozīmī-
gākajām mūsdienu tango apvienībām pasaulē. Pēc Ar-
gentīnā, Ekvadorā un Kolumbijā aizvadītiem koncertiem 
ansamblis ar vienīgo koncertu Ziemeļeiropā viesosies 
Liepājas koncertzāles īpašo notikumu sērijā “Pasaule 
Lielajā dzintarā”.

PERSONĪGI KAMERKONCERTI 

Svētdien, 24. oktobrī, plkst. 15.00 “Carion Quin-
tet” izteiksmīgi un asprātīgi veidotā programma “Venē-
cijas karnevāls” aicinās grezni rotātā gondolā, lai līdz ar 
gondoljeru dotos aizrautīgā ceļojumā uz La Serenissi-
ma – Adrijas pērli, mūžam jauno un mainīgo Venēciju. 
Programmā klausītāji noteikti varēs atpazīt ceļojuma 
muzikālos orientierus: Vivaldi ritmisko draivu un ener-
ģiju, Paganīni luminiscējošo virtuozitāti; Pučīni un Verdi 
valdzinošās melodijas liks sajūsmā dziedāt tām līdzi, sa-
vukārt Rosīni operiskās vinjetes būs kā veldzējošs šam-
panietis karnevāla temperamentīgajā gaisotnē. 

Svētdien, 28. novembrī, plkst. 15.00 izsmalcinātās 
koncertsērijas “Personīgi” ietvaros pirmo reizi Liepājā 
uzstāsies Latvijas kamermūzikas jomas spožais līde-
ris, kameransamblis “Trio Palladio” ar unikālu, īpaši 
“Lielajam dzintaram” veidotu programmu. “Trio Palladio” 
veido trīs izcili pašmāju solisti, kas iekarojuši pasau-
les skatuves, – vijolniece Eva Bindere, pianists Reinis 
Zariņš un čelliste Kristīne Blaumane. Kameransambļa 
sniegumu raksturo konceptuālas programmas, atklājot 
arī Latvijā maz zināmu klaviertrio repertuāru. “Lielā dzin-
tara” klausītājiem trio sarūpējis izsmalcinātu programmu, 
kura iepriecinās kā ar klasiku un nemainīgām vērtībām, 
tā ar pavisam svaigu jaundarbu. Dzirdēsim 19. gadsimta 
vācu ģēnija Fēliksa Mendelszona klaviertrio, talantīgās 
latviešu komponistes Santas Ratnieces skaņdarba pa-
saules pirmatskaņojumu un pasaulē iemīļotā pašmāju 
komponista Pētera Vaska skaņdarba “Vientuļais eņģe-
lis” kamerversiju. Kā īpašu pārsteigumu saviem klausī-
tājiem trio gaismā cels pasaulē reti atskaņotās britu kom-
ponistes Rebekas Klārkas (Rebecca Clarke) klaviertrio. 

KONCERTZĀLE “LIELAIS DZINTARS” ŠORUDEN KLAUSĪTĀJIEM 
PIEDĀVĀS KRĀŠŅU UN DAUDZPUSĪGU PROGRAMMU

Koncerts pārcelts no 2020. gada 22. novembra, iepriekš 
iegādātās biļetes ir derīgas.

Koncertsērijas ritumu šogad – svētdien, 12. de-
cembrī, plkst. 15.00 – noslēgs zviedru folkmūzikas 
trio “Ahlberg, Ek & Roswall”. Ar satriecošu saspēli, 
izdomas pilniem aranžējumiem un rūpīgi atlasītu reper-
tuāru jaunie mūziķi sevi pieteikuši kā vieni no aizraujo-
šākajiem un populārākajiem izpildītājiem mūsdienu folk-
mūzikas lauciņā. Apvienība piedāvā plūstošu un virtuozu 
saspēli, kas rosina gan uz klausīšanos, gan dejošanu. 
Repertuāra pamatā ir tradicionālas zviedru melodijas, 
tostarp tā saucamās slängpolska dziesmas no Skones 
lēnes, trioles polska no Medelpadas provinces, kā arī 
oriģinālas kompozīcijas. Pēdējos gados trio ir guvis lielus 
panākumus visā pasaulē un atzinību vairākos nozīmīgos 
folkmūzikas festivālos. Trio oriģinālmūziku raksturo gan 
popmūzikas, gan baroka atmosfēra, kā arī plašs tonālais 
diapazons un patiesi neatvairāms ritms. Apvienības vie-
sošanās Liepājā būs kolektīva debija Latvijā. 

KSENIJA SIDOROVA ATGRIEŽAS 

Uz jaunu programmu – dziļi cilvēcīgu un teju intīmu 
sarunu, kurā sārti čigāniskos segidiljas ritmus un liesmo-
joši spējos tango pavērsienus nomainījuši sulīgāki pa-
steļtoņi, – savu uzticamo klausītāju ielūdz izsmalcināti 
graciozās akordeona spēles dīva Ksenija Sidorova. Īpa-
ši veidotā koncertprogramma “Starp sapņiem un no-
modu” izskanēs sestdien, 30. oktobrī, plkst. 19.00.

Aizvadītā gada refleksijās izauklētā programma 
“Starp sapņiem un nomodu” piedāvās visai plašu autoru 
loku – līdzās jau zināmajiem komponistiem Filipam Glā-
sam un Johanam Sebastianam Baham klausītāji iepazīs 
tādus skaņražus kā Pjetro Rofi, Sergeju Akhunovu, Alek-
seju Arhipovski un citus. Par saviem skatuves partneriem 
Ksenija Sidorova izraudzījusies “Sinfonietta Rīga” stīgu 
kvartetu: Kristiānu Krūskopu, Agnesi Kanniņu, Artūru 
Gaili un Kārli Klotiņu, kā arī kontrabasistu Jāni Stafecki.

Irāniešu apvienības mākslinieciskais vadītājs Keivāns Šemirani par savu misiju virza austrum-
nieciskās mūzikas pasaules paplašināšanu, iepludinot tajā džeza, improvizētas mūzikas un citu 
stilu elementus, kā arī paplašinot sitaminstrumentu klāstu un dziesmu tekstos izmantotās valodas.

Notikumus ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu organizē SIA “Lielais dzintars”. 
Biļetes uz maksas koncertiem pieejamas 
“Biļešu paradīzes” tīkla kasēs visā Latvijā, interneta vietnē 
www.bilesuparadize.lv un koncertzāles Informācijas centrā.
Pasākumu apmeklēšanas nosacījumi: www.lielaisdzintars.lv.
Uzziņām aicinām sazināties ar koncertzāles Informācijas 
centru. Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai, 
11.00–17.00, sestdienās, svētdienās: 10.00–15.00. 
Tālrunis: +371 63424555, e-pasts: info@lielaisdzintars.lv.

IZGLĪTOJOŠAS LEKCIJAS PIEAUGUŠAJIEM
Uzsākot rudens sezonu un atklājot jauno mācību 

gadu, Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” sadarbībā 
ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) un 
fondu “Uniting History” piedāvā izglītojošu sarunu ciklu 
apmeklētājiem, kuri interesējas par Eiropas un pasaules 
mūzikas vēsturi. Desmit bezmaksas lekcijās, kas pieeja-
mas kā klātienē, tā tiešraidē, kopā ar Latvijas izcilāka-
jiem muzikologiem un praktiķiem atklāsim likumsakarī-
bas kultūrā un komponistu dzīvē. Cikla pirmā lekcija tika 
aizvadīta jau septembrī, kad vairāk nekā 200 klausītāju 
iepazinās ar stāstījumu par viduslaiku mūziku. 

19. oktobrī plkst. 18.00 klausītājus ar renesanses 
laikmetu mūzikā iepazīstinās muzikoloģe, mākslas 
doktore Ilze Šarkovska-Liepiņa: “Laikmets no 14. 
gadsimta līdz pat 17. gadsimta sākumam Eiropas mū-
zikā ienes svaigas vēsmas: daudzbalsības uzplaukumu, 
jaunu instrumentu parādīšanos, instrumentālās mūzikas 
uzziedu un veselu virkni līdz tam nebijušu ideju. Visa jau-
nā dzinējspēks ir humānisms, kas cilvēku kā pašvērtību 
noliek līdzās Dievam – domājošu, komponējošu, dzie-
došu, spēlējošu. Sākusies Itālijā, tā atbalsojas arī otrpus 
Alpiem, līdz renesanses virpulī iegriežas arī zemēs ap 
Baltijas jūru un Livonijā. Renesanses skaņu pasaule at-
klājas katrā vietā savādāk un tāpēc jo īpaši aizraujoši!”

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.
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