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Esam ražīgi  
būvējuši

Laba ziņa liepājniekiem 
– šā gada pirmās pirmdie-
nas pusdienlaikā arī Liepājas 
Reģionālās slimnīcas mediķi 
saņēma pirmās vakcīnas pret 
Covid-19. Pirmā tika vakcinēta 
Liepājas Reģionālās slimnīcas 
Iekšķīgo slimību nodaļas infek-
toloģe Ingrīda Strika.

“Ir pozitīvs satraukums, jo šī 
vakcīna tiešām ir ļoti gaidīta, mēs 
uz to liekam lielas cerības,” atzi-
na mediķe.

Kolēģi papildināja Liepājas 
Reģionālās slimnīcas Epidemio-
loģiskā dienesta vadītāja Mārīte 
Kūla: “Slimnīcas darbinieki vēlas 
vakcinēties, jo labi apzinās, cik 
tas ir svarīgi. Ikdienā mēs re-

Liepājas mediķi saņēmuši 
pirmās vakcīnas pret Covid-19

dzam, cik strauji valstī izplatās 
Covid-19 infekcija. Mediķi grib 
būt droši gan par sevi, gan pa-
cientiem, gan tuviniekiem.”

Slimnīcā ir izveidots atsevišķs 
vakcinācijas kabinets, kurā strā-
dā ārsts vai ārsta palīgs un medi-
cīnas māsa. Pirms vakcīnas sa-
ņemšanas katrs cilvēks aizpilda 
dokumentus, bet pēc tam saņem 
vakcinācijas kartīti, kurā norādīts 
otrās devas saņemšanas laiks. 
Vienam cilvēkam paredzētas di-
vas vakcīnas devas ar 21 dienas 
starpību.

Visa oficiālā un aktuālā in-
formācija par vakcīnām pret jau-
nā koronavīrusa SARS-CoV-2 
izraisīto slimību Covid-19 un 

vakcinācijas norisi Latvijā pie-
ejama Slimību profilakses un 
kontroles centra tīmekļvietnē  
www.spkc.gov.lv.

KĀPĒC IR SVARĪGI  
VAKCINĒTIES  
PRET COVID-19?

Vakcinēšanās pret Covid-19 
ir droša iespēja sevi pasargāt no 
simptomātiskas saslimšanas ar 
vīrusu. Tas ir vienīgais reālais so-
lis pretī iespējai atgriezties dzīves 
ritmā, kāds bija pirms pandēmijas. 

Šobrīd Eiropas Savienībā ir 
reģistrētas pirmās divas vakcīnas 
pret Covid-19 – “Pfizer-BioNTech” 
ražotā vakcīna “Comirnaty” un 

“Moderna” ražotā vakcīna, taču 
pasaulē norit darbs pie aptuveni 
200 vakcīnām. 

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 
izvērtē vakcīnu kvalitāti, drošumu 
un efektivitāti. Ja vakcīna iztur 
visas EZA augstās prasības, tad 
aģentūra to iesaka reģistrēt un 
Eiropas Komisija vakcīnai pie-
šķir reģistrācijas apliecību, kas ir 
derīga visās ES un EEZ valstīs. 
Pēc tam vakcīna vienlaikus tiek 
nogādāta uz visām ES dalībval-
stīm, tostarp Latviju. Šis process 
garantē, ka visas Eiropas Savie-
nības valstis vienā laikā saņem 
kvalitatīvas, drošas un efektīvas 
vakcīnas.

Jānis Vilnītis,  
Liepājas pilsētas 
domes priekšsēdētājs

Aizvadītais gads mūsu 
dzīvē ir ienesis turbulences 
cienīgas svārstības, tomēr 
tas ir vērtējams kā notiku-
miem piepildīts gads. Pilsē-
tā kopumā esam paveikuši 
daudz un paveiksim daudz 
arī šogad. 

Pērn Liepājā esam 
sakārtojuši teritorijas uz-
ņēmējdarbības attīstībai, 
labiekārtojuši pilsētas ielas, 
uzlabojuši ūdensapgādes 
sistēmu, attīstījuši sporta 
un transporta infrastruktū-
ru, strādājuši pie izglītības 
kvalitātes paaugstināšanas 
un atbalstījuši ārkārtējā 
situācijā visvairāk cietušos 
uzņēmējus tūrisma, kultūras 
un sporta nozarē. 

Šā gada budžetā no-
teicošā loma būs sociālam 
atbalstam, izglītībai un 
ekonomiskai izaugsmei. 
Tāpat turpināsim realizēt 
projektus, kas mūsu pilsētu 
darīs vēl skaistāku un videi 
draudzīgāku. 

Ierasts, ka katru nāka-
mo gadu iesākam ar mērķu 
izvirzīšanu – gan personī-
gu, gan profesionālu. Taču 
šoreiz būtiskākā atšķirība 
no citiem gadiem ir tā, ka 
mums visiem ir vienojošs 
virsmērķis – ierobežot 
Covid-19 infekcijas izplatību 
Liepājā, Latvijā, pasaulē. 

Plānosim un 
būsim gatavi 
plānus realizēt!
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KĀ NOTIKS VAKCINĀCIJA?

Vakcinācija pret Covid-19 
Latvijā ir brīvprātīga, tai skaitā arī 
veselības aprūpes darbiniekiem. 
Ņemot vērā vakcīnu pakāpenisko 
ienākšanu tirgū, sākumā tiks vak-
cinētas visneaizsargātākās Lat-
vijas sabiedrības grupas. Mērķis 
ir nodrošināt nepārtrauktu veselī-
bas aprūpes sistēmas darbu, kā 
arī mazināt mirstības un saslim-
stības radīto slogu uz veselības 
aprūpes sistēmu.

Jau no 28. decembra pirmie 
vakcīnas saņem veselības ap-
rūpes darbinieki, kuri strādā ar 
Covid-19 pacientiem slimnīcās 
un Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestā (NMPD). Pēc 
tam tiek vakcinēti pārējie mediķi, 
arī ģimenes ārsti, nākamie būs 
sociālās aprūpes centru darbinie-
ki un klienti, cilvēki ar hroniskām 
slimībām un tie, kas vecāki par 60 
gadiem, kā arī operatīvo dienestu 
un izglītības iestāžu darbinieki, 
cilvēki ieslodzījuma vietās un pā-
rējie Latvijas iedzīvotāji. Plānots, 
ka visi Latvijas iedzīvotāji varēs 
vakcinēties, sākot ar 2021. gada 
otro ceturksni.

KĀ IZSTRĀDĀ  
UN REĢISTRĒ VAKCĪNU?

Lai vakcīnu varētu izmantot 
Eiropas Savienībā (ES), tai jā-
atbilst tādām pašām kvalitātes, 
drošuma un efektivitātes prasī-
bām kā jebkurām citām zālēm. 
Nekādu atkāpju no šīm pamat-
prasībām nav. Pasaulē šobrīd 
notiek darbs pie vairāk nekā 200 
vakcīnām pret Covid-19, bet da-
žas jau tuvojas noslēguma fāzei.

“Pfizer-BioNTech” ražotā vak-
cīna “Comirnaty” ir pirmā, kam šī 
reģistrācija ir pabeigta. Pamato-
joties uz Eiropas Zāļu aģentūras 
(EZA) zinātnisko atzinumu, Eiro-
pas Komisija 6. janvārī izsniedza 
reģistrācijas apliecību arī zāļu 
ražotāja “Moderna” vakcīnai. Pēc 
Eiropas Komisijas apstiprinājuma 
ražotājs vakcīnu var nogādāt uz 
visām ES dalībvalstīm.

Nākamā zināmā vakcīna, 
kas tuvojas noslēguma fāzei, lai 
EZA varētu lemt par tās reģistrā-
ciju, ir “AstraZeneca”. 

Vakcīnu izstrādes un reģis-
trācijas process šoreiz notiek 
ātrāk nekā citām vakcīnām, jo ir 
ieguldīti un apvienoti vēsturiski 
nebijuši zinātnes, finanšu un cil-
vēkresursi, kā arī radikāli mainī-
ta sadarbības operativitāte starp 
vakcīnu reģistrēšanu uzraugoša-
jām iestādēm un vakcīnu izstrā-
dātājiem.

Klīniskā izpēte sastāv no 
četrām fāzēm:

I fāzē vakcīnu saņem pavi-
sam neliels cilvēku skaits. 

II fāzē klīniskā izpēte tiek 
paplašināta, un vakcīnu saņem 
cilvēki ar noteiktām iezīmēm 
(piemēram, vecums un veselī-
bas stāvoklis), kas ir līdzīgas tiem 
cilvēkiem, kuriem jaunā vakcīna 
paredzēta. 

III fāzē vakcīnu ievada desmi-
tiem tūkstošu cilvēku, kā arī pār-
bauda tās efektivitāti un turpina 
uzraudzīt tās drošumu jau daudz 
plašāk. 

IV fāze ir pēdējais klīnisko 
pētījumu posms, un daudzām 
vakcīnām IV fāzē pētījumi turpi-
nās pēc tam, kad vakcīna ir ap-
stiprināta. 

Tas nozīmē, ka vakcīnas pret 
Covid-19 efektivitāti vispirms pār-
bauda laboratorijā, sākumā tas 
notiek ar dzīvniekiem, tikai pēc 
tam klīniskos pētījumos piedalās 
brīvprātīgie cilvēki. 

Parastā situācijā posmi (fā-
zes) notiek secīgi viens pēc 
otra, lai samazinātu iespēju, ka 
neperspektīvs produkts tiek at-
tīstīts visās fāzēs. Lai paātrinātu 
Covid-19 vakcīnu izstrādi, šoreiz 
daļa posmu notiek paralēli. Jau-
no vakcīnu izstrādē tiek izman-
totas gan jau zināmas un ilgstoši 
vakcīnu izstrādē lietotas, gan ino-
vatīvas metodes. 

Pētnieki jau vairāk nekā 10 
gadus ir pētījuši potenciālās 
SARS un MERS vīrusa vakcī-
nas. Šie iepriekšējie pētījumi ir 
pamats ātrākai vakcīnu izstrādei 
Covid-19 pandēmijā.

KUR IR PIERĀDĪJUMI  
VAKCĪNU JĒGAI?

l Vakcīnas aizsargā cilvēkus 
no nopietnām un dzīvībai bīs-
tamām infekcijas slimībām, pie-
mēram, gripas, difterijas, stin-
gumkrampjiem, garā klepus, 
masalām, meningokoka, invazī-
vā pneimokoka infekcijas un po-
liomielīta.

l Katru gadu vakcinācija pa-
līdz 2,7 miljoniem cilvēku visā 
pasaulē nesaslimt ar masalām, 
vienam miljonam – nesaslimt ar 
garo klepu un diviem miljoniem 
bērnu negūt stingumkrampjus.

l Pirms dažiem desmitiem 
gadu daudzi cilvēki nomira no sli-
mībām, kuras tagad var novērst 
ar vakcināciju. Cilvēkiem biežāk 
radās slimību izraisītas komplikā-
cijas, piemēram, aklums, ko izrai-
sa masalas. Savukārt bērni, kuru 
mātes grūtniecības laikā slimoja 
ar masaliņām, dzima ar dzirdes 
traucējumiem (zudumu), kata-
raktu vai vēlāk viņiem nereti bija 

mācīšanās grūtības. Poliomielīts 
bija galvenais nāves, paralīzes 
un neatgriezeniskas invaliditātes 
cēlonis Eiropā un citos reģionos.

l Vakcinācija palīdz novērst 
slimību izplatīšanos sabiedrī-
bā. Ja liela daļa iedzīvotāju ir 
vakcinēti, infekcijas slimības ne-
var tik viegli izplatīties. To dēvē 
par kolektīvo imunitāti. Vakcināci-
ja var novērst slimības vai ievēro-
jami samazināt jaunu inficēšanās 
gadījumu skaitu.

l Pateicoties vakcinācijai, ba-
kas tagad ir izskaustas visā pa-
saulē, poliomielīta pārnese ir bei-
gusies pasaules lielākajā daļā, 
tostarp Eiropā.

l Vakcinācija ir labākais veids, 
kā iegūt imunitāti pret slimībām, 
salīdzinājumā ar imunitāti, kas 
iegūta, tās pārslimojot. Vakcinā-
cija mazina vai neļauj izpausties 
slimības simptomiem, kas var būt 
smagi. Atšķirībā no citām zālēm 
vakcīnas ir vienīgās, kas nevis 
ārstē slimības, bet samazina ie-
spējas ar tām saslimt.

KĀ DARBOJAS VAKCĪNAS?

Vakcīnas satur vielas jeb 
aģentus, kas nodrošina orga-
nisma imunitātes veidošanos. Ir 
dažādu veidu vakcīnas. Dažas 
vakcīnas satur novājinātu vai 
nonāvētu konkrētu vīrusu, baktē-
rijas vai to daļas. Citas vakcīnas 
satur ziņnesi (tas nozīmē, ka tā ir 
tikai informācija par vīrusu, nevis 
pats vīruss, tādēļ tas nevar izrai-
sīt slimību vai to pastiprināt, ja 
cilvēks ar to jau slimo). Cilvēkam 
ievadot vakcīnu, viņa organisma 
imūnsistēma izstrādā antivielas. 
Kad cilvēks saskaras ar īstu in-
fekciozu vīrusu vai baktēriju, viņa 
imūnsistēma to atceras. Tā aktivi-
zē jau radušās konkrētās antivie-
las, nonāvē vīrusu vai baktēriju, 

un cilvēks nesaslimst.
Imunitāte parasti saglabājas 

gadiem, reizēm pat mūža garu-
mā. Saglabāšanās ilgums ir atka-
rīgs no slimības un vakcīnas.

Vakcinējoties iegūtā imunitāte 
aizsargā ne tikai vakcinēto cilvē-
ku, bet arī apkārtējos nevakcinē-
tos cilvēkus, piemēram, zīdaiņus, 
kuri vakcinācijai ir pārāk jauni. 
Šī kolektīvā imunitāte darbojas 
tikai tad, ja ir vakcinēti pietiekami 
daudz cilvēku.

Turpretī cilvēks, kurš iegūst 
imunitāti slimojot, var pakļaut 
slimībai citus nevakcinētus cilvē-
kus. Šādam cilvēkam pastāv arī 
komplikāciju risks.

KĀDAS IR VAKCĪNU  
BLAKUSPARĀDĪBAS? 

Visām zālēm, tostarp vakcī-
nām, var būt blakusparādības 
(blaknes) jeb nevēlama organis-
ma reakcija. Vakcinācijas kon-
tekstā blaknes mēdz saukt arī 
par nevēlamiem notikumiem pēc 
imunizācijas.  

Svarīgi nošķirt, ka blaknes var 
būt būtiskas un mazāk būtiskas. 
Blaknes uzskata par būtiskām, ja 
tās ir dzīvībai bīstamas, rada ne-
pieciešamību cilvēku hospitalizēt 
vai paildzināt viņa hospitalizāci-
ju, izraisa paliekošu vai būtisku 
darbnespēju vai invaliditāti. Taču 
parasti sastopamies ar nebūtis-
kām blaknēm, kas ir veselībai 
nekaitīgas reakcijas un var parā-
dīties jebkuram cilvēkam jebkurā 
vecumā pēc jebkuras vakcīnas 
saņemšanas. Šīs mazāk būtis-
kās blaknes sauc par vakcīnizrai-
sītām reakcijām.

Sagaidāmas un paredzētas 
mazāk būtiskas vakcīnu blak-
nes ir: 

l vispārzināma reakcija pēc 
vakcinācijas: apsārtums, pie-

tūkums, sāpes injekcijas vietā. 
Apsārtums un pietūkums var 
izplesties pat līdz tuvākajām lo-
cītavām (rokā – no pleca līdz el-
konim; kājā – no augšstilba līdz 
ceļa locītavai). Šīs lokālās reakci-
jas parasti parādās pāris stundu 
laikā pēc injekcijas, norit viegli 
un pašlimitējas (izzūd pašas no 
sevis). Lai gan bieži tās uzskata 
par  hipersensitivitātes reakcijām, 
tām nav alerģiskas izcelsmes, tās 
ir augstu antigēna titru vai tiešas 
vakcīnas komponentu ietekmes 
radītas. Šādu reakciju dēļ nav 
aizlieguma saņemt turpmākās 
vakcīnas devas vai citas vakcī-
nas, kas satur tos pašus antigē-
nus;

l vispārēji jeb sistēmiski trau-
cējumi: drudzis, nogurums, slikta 
pašsajūta, reibonis, galvassāpes, 
slikta dūša, vemšana. Parasti šie 
simptomi izzūd dažu dienu (vie-
nas līdz trīs) laikā, un ārstēšana 
nav nepieciešama. 

Būtiskas blaknes pēc vak-
cinācijas mēdz rasties ārkārtīgi 
retos gadījumos, un to rašanās 
risks nav salīdzināms ar sekām, 
kas rodas, sastopoties ar sa-
biedrībā un dabā cirkulējošiem 
infekcijas slimību izraisītājiem un 
slimībām, kas pēc tam attīstās.

Par katras konkrētās vak-
cīnas blaknēm informācija tiek 
publiskota brīdī, kad vakcīna 
reģistrēta Eiropas Zāļu aģentū-
rā (EZA). Līdz šim reģistrēto vak-
cīnu pret Covid-19 apraksts, kā 
arī informācija par iespēja-
mām blaknēm atrodami vietnē  
www.ema.europa.eu.

Pacienti tiek aicināti ziņot par 
blaknēm Zāļu valsts aģentūrai 
(ZVA) elektroniski interneta viet-
nē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz 
izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, 
negadījumiem ar ierīcēm, biovi-
gilanci” un izvēloties sadaļu “Pa-
cientiem”.

Ārstiem par visām novēro-
tajām blakusparādībām jāziņo 
ZVA mājaslapā www.zva.gov.lv, 
aizpildot elektronisko ziņojuma 
veidlapu. z

Liepājas mediķi saņēmuši 
pirmās vakcīnas pret Covid-19
>>> 1. lpp.
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Liepājas pašvaldība pirms 
jaunā maksāšanas perioda 
atgādina, kāda ir nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) aprē-
ķina un apmaksas kārtība, un 
aicina iedzīvotājus reģistrēt e-
pastu ērtākai maksājumu pazi-
ņojuma saņemšanai. 

Kārtējam NĪN gada aprēķi-
nam 1. janvārī tiek fiksēta infor-
mācija par nekustamo īpašumu, 
tas ir, īpašuma kadastrālā vērtī-
ba, informācija par īpašnieku un 
īpašumā deklarētajām perso-
nām. 

Maksāšanas paziņojums par 
aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru tiek nosūtīts 
līdz 15. februārim. Ja maksāju-
ma paziņojums līdz šim laikam 
nav saņemts, par to jāinformē 
pašvaldība. Tāpat jāziņo, ja mai-
nījies maksājuma paziņojuma 
saņemšanas veids vai faktiskā 
adrese.

Maksājums par 1. ceturksni 
vai visu 2021. gadu veicams līdz 
31. martam. 

l 1. janvārī tiek automātiski 
fiksēta informācija par nekusta-
mo īpašumu. 

l Līdz 15. februārim pašval-
dība izsūta maksāšanas paziņo-
jumus. 

l Līdz 31. martam veicams 
maksājums pilnā apmērā vai par 
1. ceturksni.*

* Ārkārtējās situācijas laikā 
var tikt pieņemts atsevišķs 

lēmums par maksājuma termiņu 
pagarināšanu, lūgums sekot 

līdzi aktuālajai informācijai paš-
valdības mājaslapā  

www.liepaja.lv.

Pirmais šī gada bērniņš 
Liepājas Reģionālās slimnī-
cas Dzemdību nodaļā pasaulē 
nāca 3. janvārī pulksten 14.44. 
Tā bija 4390 gramu smaga un 
53 cm gara meitenīte. Jaun-
dzimušajai dots vārds Polīna, 
un viņa ir otrais bērniņš lie-
pājnieku Lāsmas un Grigorija 
Orlovu ģimenē. 

Mājās mazo Polīnu sagai-
dīja māsiņa Sofija, kurai ir četri 
gadi. Mazā Polīna ir ļoti gaidīts 
bērniņš, jo par to, ka ģimenē 
noteikti būs vēl kāds bērns, 
nolemts jau pēc Sofijas pie-
dzimšanas, pastāstīja māmiņa 
Lāsma. 

Jaunā ģimene patlaban 
dzīvo daudzdzīvokļu mājā, bet 
nākotnē plāno iegādāties savu 
māju, lai mazajām būtu, kur iz-
skrieties, nākotnes ieceres at-
klāja jaunā māmiņa.

Pulksten 16.24 Kuldīgas 
novada iedzīvotāju Agneses un 
Normunda Fogeļu ģimeni pa-

pildināja meitiņa Elza (3305 g, 
55 cm), kas ir ceturtais bērns 
ģimenē. Mājās viņu sagaidīja 
lielais brālis Toms, kuram jau ir 
23 gadi, kā arī māsas – astoņ-
padsmitgadīgā Ance un septiņ-
padsmitgadīgā Marta.

Bet pulksten 20.49 liepājnie-
ku ģimenē sagaidīts pirmdzim-
tais – puisēns (3410 g, 54 cm), 
kuram dots vārds Patriks.

Pulksten 23.39 liepājnieku 
Ivitas un Riharda Jurkevicu ģi-
menē piedzima puisītis Gustavs 
(2440 g, 48 cm), kas arī ir pir-
mais bērniņš ģimenē.

Mazuļiem pasaulē nākt pa-
līdzēja ārstes dzemdību spe-
ciālistes Irina Leitane un Sigita 
Krieviņa, bērnu ārste Gunta 
Līce un vecmātes Ingūna Ķuda 
un Ināra Ābola.

Kopumā 2020. gadā Liepā-
jas Reģionālajā slimnīcā piedzi-
muši 912 mazuļi, 2019. gadā 
– 1055 mazuļi un 2018. gadā – 
1033 mazuļi. z

Jaunajā gadā pirmās 
piedzima divas meitenes, 
drīz pēc tam – divi puikas

Par nekustamā īpašuma nodokli 2021. gadā

Plānosim un būsim  
gatavi plānus realizēt!
<<< 1. lpp.

Ja spēsim šo mērķi realizēt 
pēc iespējas īsākā termiņā, 
varēsim realizēt arī visus pā-
rējos mērķus, ko esam izvir-
zījuši 2021. gadā. Veselības 
eksperti pārliecinoši norādījuši, 
ka katram šajā laikā ir nopietni 
jāizvērtē iespēja vakcinēties un 
jāsamazina visu veidu tikšanās 
iekštelpās. Lai cik mēs būtu 
noguruši no nemitīgajiem atgā-
dinājumiem par distancēšanos, 

roku dezinfekciju un aizsarg-
masku nēsāšanu, mums ir 
jāuzticas veselības ekspertiem, 
kas ikdienā pēta un analizē 
Covid-19 infekcijas izplatību 
un organisma cīņu ar to. Mums 
visiem kopā ir jāstrādā pie tā, 
lai mēs apturētu šo pandēmiju. 

Lai katram izdodas radīt 
sevī mieru un apcerīgumu! Ko-
lekcionēsim idejas, pierakstīsim 
plānus un uzkrāsim enerģiju to 
īstenošanai vispiemērotākajā 
brīdī. z

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
MAKSĀJUMS VIENA 
KLIKŠĶA ATTĀLUMĀ – 
SAŅEM PAZIŅOJUMU 
E-PASTĀ!

Pašvaldība aicina izmantot 
ērto un dabai draudzīgo maksāju-
mu paziņojumu saņemšanas vei-
du – e-pastā! Tāpat var pieteikties 
bezmaksas atgādinājumam par 
nodokļa apmaksas termiņa tuvo-
šanos e-pastā vai ar īsziņu.

Pieteikties maksājuma pa-
ziņojuma saņemšanai e-pastā 
var:

l rakstot pašvaldībai uz  
e-pastu pasts@liepaja.lv;

l elektroniski pakalpojumu 
portālā www.epakalpojumi.lv, 
sadaļā “Mans nekustamā īpašu-
ma nodoklis”;

l elektroniski iesniedzot ie-
sniegumu portāla www.latvija.lv 
e-pakalpojumu sadaļā “Iesnie-
gums iestādei”;

l rakstot Liepājas pilsētas 
pašvaldības Nodokļu adminis-
trācijai adresētu iesniegumu un:

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

- iesniedzot to Apmeklētā-
ju pieņemšanas centrā, Rožu  
ielā 6, iemetot foajē novietotajā 
pastkastē.

Pakalpojumu portālā  
www.epakalpojumi.lv, sada-
ļā “Nekustamais īpašums” –  
“E-pasta un SMS pieteikums”, 
ir iespēja pieteikties bezmaksas 
atgādinājumu saņemšanai par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņa tuvošanos 

e-pastā vai īsziņas veidā (SMS).
Atgādinājuma vēstule uz 

norādīto e-pastu tiks izsūtīta 
septiņas dienas pirms maksā-
šanas termiņa, bet maksāšanas 
termiņa samaksas dienā – gan 
e-pastā, gan SMS veidā, ja mak-
sājums vēl nav veikts.

Lai konsultētos, zva-
nīt pa tālruni 63404795 vai 
63404752 vai rakstīt uz e-pastu  
pasts@liepaja.lv.

REĢISTRĒ SAVU E-PASTU  
ARĪ ZEMESGRĀMATĀ!

Tāpat pašvaldība informē ie-
dzīvotājus par Zemesgrāmatas 
izveidotu bezmaksas pakalpoju-
mu visiem nekustamā īpašuma 
īpašniekiem – iespēju piereģis-
trēt savu e-pastu, uz kuru sa-
ņemt informāciju no Zemesgrā-
matas.

Pakalpojums ir domāts ne-
kustamā īpašuma īpašnieku dro-
šībai, lai novērstu krāpniecības 
gadījumus, kad Zemesgrāmatā 
tiek iesniegti viltoti nostiprināju-
ma lūgumi.

Savu e-pastu var piereģis-
trēt:

l tuvākajā Zemesgrāmatas 
nodaļā, iesniegumu iemetot no-
vietotajā pastkastē,

l elektroniski portālā  
www.zemesgramata.lv, autori-
zējoties ar banku autorizācijas 
līdzekļiem, e-parakstu vai eID 
karti sadaļā “Mani dati”, apakš-
sadaļā “Pieteikt manu īpašuma 
uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņo-
jumi par iesniegtajiem nostipri-
nājuma lūgumiem”. z
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Lai arī pandēmijas ietekme 
bija jūtama daudzās dzīves jo-
mās, tomēr būvniecībā aizvadī-
tais gads Liepājā bijis ar pozitī-
vu bilanci. To rāda lielākā daļa 
būvniecības procesus rakstu-
rojošo skaitļu – kopējās izmak-
sas, akceptēto būvprojektu un 
ekspluatācijā pieņemto objektu 
skaits, dzīvojamo ēku būvniecī-
bas apjoms un citi rādītāji.

“Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, kopējās būvniecības iz-
maksas ir nedaudz samazināju-
šās – par aptuveni 12 miljoniem 
eiro jeb 10 procentiem, taču ko-
pējais apjoms, gandrīz 68 miljoni 
eiro, joprojām ir iespaidīgs skait-
lis. Piemēram, 2018. gadā šis rā-
dītājs bija 28 miljoni eiro un 2017. 
gadā – 32,5 miljoni eiro. Tātad 
kopumā nav slikti,” situāciju rak-
sturo būvvaldes vadītājs Arvīds 
Vitāls.

RAŽOŠANAS UN OSTAS 
INFRASTRUKTŪRA

2020. gads ir bijis apjomīgu 
investīciju gads jaunos ražoša-
nas un noliktavu objektos – ir uz-
celtas piecas rūpnīcas, kas ir līdz 
šim lielākais šādu objektu skaits 
vienā gadā mūsu pilsētā pēc ne-
atkarības atjaunošanas. Kopējais 
investīciju apjoms šajos objektos 
ir gandrīz 19 miljoni eiro.

Uzbūvētas šādas ražotnes:
1. SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite 

Latvia” Brīvības ielā 142a;
2. LSEZ SIA “ Vecās ostmalas 

biznesa parks” – veikta noliktavas 
pārbūve par ražošanas ēku Vecā 
ostmalā 10;

3. Zivju apstrādes cehs Ezer-
malas ielā 7a ar apkārtnes labie-
kārtojumu; 

4. LSEZ SIA “Lesjofors 
Springs LV” ražošanas ēkas jaun-
būve Dūņu ielā; 

5. SIA “Interspiro Production” 
Ģ. Baloža ielā 20/22.  

Šie sasniegumi ir pašvaldī-
bas, Liepājas SEZ pārvaldes un 
uzņēmumu veiksmīgas sadar-
bības rezultāts. Ir radītas jaunas 
darba vietas, ražotnes jau strādā 
un turpmāk, pateicoties jauno uz-
ņēmumu darbam, būs vairāk no-
dokļu gan valsts, gan pašvaldības 
budžetā.

Arī ostā, kas ir Liepājas SEZ 
teritorija, pabeigti vairāki (kopumā 
astoņi) nozīmīgi infrastruktūras 
projekti. Uzlabotā ostas infrastruk-
tūra un jaunie pievadceļi ūdenī un 
krastā ir nepieciešams pienesums 
pilsētas uzņēmumu veiksmīgai 
saimnieciskai darbībai turpmāk.

PILSĒTAS VIDES  
LABIEKĀRTOŠANA

Pilsētas vides un infrastruktū-
ras uzlabošanā iesaistījās un strā-
dāja gan pašvaldība Komunālās 
pārvaldes personā, gan pašval-

Būvniecības nozares rezultāti Liepājā 2020. gadā

dības kapitālsabiedrības “Liepā-
jas ūdens” un “Liepājas tramvajs” 
(uzsākta pieturvietu pielāgošana 
zemās grīdas tramvajam), gan 
valsts uzņēmums “Latvijas gāze” 
un citi komunikāciju turētāji, kā arī 
daudzdzīvokļu namu īpašnieku 
biedrības un apsaimniekotāji.

2020. gads bija astotais gads 
pēc kārtas, kad Liepājas paš-
valdība aicināja pieteikties līdzfi-
nansējuma programmai, kas ļauj 
iedzīvotājiem labiekārtot daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju apkārtni 
un uzlabot apkārtējo dzīves vidi, 
transporta kustību, bērnu un jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas ie-

spējas, vides pieejamību.
Ar pašvaldības līdzfinansē-

jumu 1,3 miljonu eiro apmērā 
2020. gadā Liepājā labiekārtoti 
16 dzīvojamām mājām piesaistītie 
zemesgabali un četras pašvaldī-
bas iznomājamās teritorijas.

Visos sešos atbalstītajos lab-
iekārtošanas projektos pašval-
dība pilnā apmērā kompensēja 
arī būvuzraudzības izmaksas – 
kopsummā 26 984,00 eiro (bez 
PVN).

“Jāatzīmē, ka 2020. gadā īste-
notajos pagalmu labiekārtošanas 
projektos ir risināta ne tikai auto-
stāvvietu izveide, bet arī pagalmu 

apzaļumošana, bērnu laukumu 
izveide, apgaismojums un citi ele-
menti, kas agrāk neizpelnījās ie-
dzīvotāju ievērību. Tā kā par šiem 
projektiem lemj daudzdzīvokļu 
māju kopība jeb dzīvokļu īpašnie-
ki, šie projekti ļauj secināt, ka mai-
nās cilvēku apziņa un izpratne par 
to, kas ir labiekārtots pagalms. Tā 
ir ļoti pozitīva tendence,” uzsver 
A. Vitāls.

Lai uzlabotu piekļūšanu 
daudzdzīvokļu māju pagalmiem, 
piekto gadu turpinājās pilsētai pie-
derošo iekškvartālu ielu sakārto-
šana. Segums atjaunots 15 iekš-
kvartālu ielu posmos aptuveni 2,5 
km kopgarumā, kopējais finansē-
jums ir 550 000 eiro.

Savukārt vismaz 15 ielu objek-
tos ir atjaunots brauktuvju asfalta 
segums, bet vienā no objektiem 
(Laivu ielā) ir veikta kompleksa 
pārbūve, sakārtojot arī inženierko-
munikācijas.  

“Lietusūdens kanalizācijas 
izbūve Jūrmalas parkā, Radio, 
Krusta, Kapsētas, Caunu, Sporta 
un O. Kalpaka ielā līdz Ostas ielai, 
kā arī ūdensvada un kanalizācijas 
sistēmu izbūve un pārbūve vairāk 
nekā 11 ielu posmos, ko paveica 
uzņēmums “Liepājas ūdens”, ir 
vēl viens būtisks pienesums pil-
sētas vides un sadzīves apstākļu 
uzlabošanā, ko nepieciešams iz-
celt pie aizvadītā gada veikuma,” 
atzīmē A. Vitāls.

Kopumā ielu infrastruktūras 
attīstībai 2020. gadā ir izlietoti ap-
tuveni trīs miljoni eiro.

2020. gadā ir pabeigts arī Pel-
du ielas posma pārbūves projekts 
un Cukura ielas posma pārbūve 
ar Eiropas Savienības līdzfinan-
sējumu. Cukura ielu ekspluatācijā 
nodos šogad.

BIROJI UN  
TIRDZNIECĪBAS ĒKAS

Pieklusums turpinājās biro-
ju būvniecības un atjaunošanas 
segmentā. Iespējams, tas ir tā-
pēc, ka biroju telpu pilsētā pie-
tiek, līdz ar to pieprasījuma pēc 
jauniem būvprojektiem nav. Arī 
pandēmijas apstākļi ir ietekmējuši 
attīstītāju interesi.

Šo objektu grupā nozīmīgā-
kais veikums ir Dabas mājas būv-
niecība Zirgu salā 2 un pašvaldī-
bas iestāžu jaunās telpas Peldu 
ielā 5.

Turpretim pietiekami spraigi 
notika tirdzniecības telpu papla-
šināšana un uzlabošana. Aizva-
dītajā gadā telpu plānojums un 
iekārtojums būtiski izmainīts tirdz-
niecības centrā “Vecā ostmala” 
K. Zāles laukumā 8. 

Jaunliepājā, pie veikala 
“Maxima” O. Kalpaka ielā 74, 
jaunajā piebūvē ir atvērta tirdz-
niecības zāle, bet Ziemeļu ielā 13 
uzbūvēts un pircējiem pieejams 
pavisam jauns veikals agrākā 

“Supernetto” vietā, kas pirms tam 
tika nojaukts. 

Paplašināts arī “SD Autocen-
tra” automašīnu salons Zemnieku 
ielā.

DAUDZDZĪVOKĻU UN  
INDIVIDUĀLĀS MĀJAS

Mājokļu sektora attīstība ir 
viens no procesiem, kas liecina 
par iedzīvotāju labklājības līmeņa 
uzlabošanos. Arī šajā segmentā 
turpinājās attīstība. 

No jauna ir būvētas, pārbūvē-
tas un restaurētas viena dzīvok-
ļa dzīvojamās mājas. Bez tam ir 
pārbūvētas un siltinātas vairāk-
dzīvokļu mājas un remontēti dzī-
vokļi. 

2020. gadā ekspluatācijā pie-
ņemtas 23 viena dzīvokļa mājas, 
kas ir divas reizes mazāk nekā ie-
priekšējā gadā, kad to skaits bija 
47. 2018. gadā ekspluatācijā tika 
nodotas 25 individuālās dzīvoja-
mās mājas, 2017. gadā – 27.

Ir jāatzīmē, ka 2020. gadā 
ekspluatācijā nodotas vairākas ļoti 
dārgas individuālās dzīvojamās 
mājas – tādas, kuru izmaksas pār-
sniedz 150 000 un pat 300 000 un 
375 000 eiro.

Pagājušajā gadā ir paplašinā-
jies mūsdienu prasībām atbilstošu 
dzīvokļu piedāvājums – pēc pār-
būves nodotas divas daudzdzī-
vokļu mājas: viena Dzintara ielā 9, 
otra Celtnieku ielā 12. 

“Protams, pilsētas interesēs 
būtu, ja investori turpmāk ne tikai 
iecerētu un veiktu pārbūves, bet 
sāktu jaunu un arhitektoniski kva-
litatīvu daudzdzīvokļu ēku celtnie-
cību,” uzskata būvvaldes vadītājs 
A. Vitāls.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
arī pērn īpašnieki plaši un aktīvi 
saviem spēkiem veikuši dzīvokļu 
atjaunošanu – remonts atbilstoši 
vienkāršotās atjaunošanas pro-
jektu dokumentācijai veikts vairāk 
nekā 400 dzīvokļu.

VIDI DEGRADĒJOŠU  
ĒKU SAKĀRTOŠANA

2020. gadā veiksmīgi norisi-
nājās darbs ar vidi degradējošo 
būvju īpašniekiem. Vidi degradē-
jošas būves ir gan ēkas ar bīs-
tamiem balkoniem, gan praktiski 
sagruvušas ēkas. Tā ir daļa no 
pilsētvides, kas veido nepievilcī-
gu ainavu un iedzīvotājus pakļauj 
paaugstinātam sociālajam riskam, 
tāpēc objektus nepieciešams sa-
kārtot.

Terminētā sakārtošanas 
procesā 2020. gadā kopumā 
atradās 142 būves, no tām jau-
nas būvlietas tika uzsāktas 60 
gadījumos, un 51 būvei piešķirts 
vidi degradējošas, sagruvušas, 
cilvēku drošību apdraudošas bū-
ves statuss. 

AR JAUNU DEGSMI UN IESPĒJĀM 
Uģis Kaugurs, pilsētas arhitekts:
– Par arhitektūras veiksmēm tā īsti spriest ļauj tikai laiks. Tas parāda, 
vai būve, kas sākotnēji šķitusi interesanta, tāda spēj būt ilgstoši, vai, 
gluži pretēji, peltais, izrādās, kļuvis par savas vietas un laika zīmi. Tāpēc 
nevērtēšu grūti nomērāmu arhitektūras “labumu”.  
Ko ir iespējams vērtēt, tas ir tās vai citas būves nozīmība, kādu ietekmi, 
iespaidu tā atstāj uz pilsētu un pilsētniekiem kopumā. Tādā aspektā 
dažas 2020. gada norises ir pieminēšanas vērtas.

LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLAS  
(LMMDV) JAUNĀ KORPUSA PIEBŪVE 
Pēc vētrainās liepājnieku reakcijas spriežot, ceļš nav bijis viegls, un ne 
visu tur var uz politikas cīņām norakstīt. 
Bet ēka laimīgi uzbūvēta, pabeigta, pieņemta ekspluatācijā un apdzīvota. 
LMMDV ir piedzīvojusi ļoti, ļoti nozīmīgas pārmaiņas arī “vecās” mājas 
interjeros, iekārtojumā, un šķiet, ka tam līdzi nākušas veselīgas pārmai-
ņas arī “garā”. Tad nu jaunā māja vēl jo vairāk ir pelnīts vainagojums.
Vēl jau visas ieceres nav īstenotas: paredzēts vēl viens korpuss gar 
Alejas ielu. Tas pabeigs kompozīciju un noslēgs pagalmu, apvienojot un 
aizpildot dažus, patlaban tieši nepabeigtības dēļ nesaprotamos robus. 
Gribas cerēt, ka drīz.  
Varu ar pārliecību apgalvot, ka ar arhitektūru tur viss ir kārtībā. Gana sa-
režģītais uzdevums – izpildīt programmas prasības, energoefektivitātes 
un desmitiem citu noteikumu, iekļauties Alejas laukuma vēsturiskajā kon-
tekstā un ne mazāk piņķerīgajā zemesgabala izmērā – ir atrisināts godam. 

DABAS MĀJA ZIRGU SALĀ
Lai arī Zirgu salas atdzimšanas projekts ir gana ilglaicīgs īstenošanas 
ziņā, tur daudz darīts un vēl vairāk ir darāmā, bet tieši ar Dabas māju, 
apmēros necilo būvi, iezīmējās tāds kā pagrieziena punkts. 
Par vietu, par kuras romantiku agrāk zināja vien daži, tagad uzzināja 
daudzi. Un daudzi vasaras nogales saulainajās novakarēs atklāja sev 
pilnīgi jaunu pasauli vai vismaz – jaunu skatu uz veco Liepāju. 
“Māja” ļauj uzzināt daudz jauna par it kā pierasti zināmo – Liepājas eze-
ru. Tā arī dod iespēju pašam “pataustīt” diezgan modernu, kaut formās 
gluži askētisku ekoloģiskas būvniecības veidu. Vienkārši, bet skaisti. 

JAHTU OSTA TIRDZNIECĪBAS KANĀLĀ
To mēs sen jau bijām pelnījuši! Lielā daļā pasaules pilsētu vispār nav pie-
ejas pie atklāta ūdens. Tajās, kur ir, aktīvā osta biežāk izspiedusi jahtas 
uz nomalēm. Bet mums, lūdzu!
Pašā centrā, pie koncertzāles, pie teātra, pie pasaulē lielākajām (nebū-
sim sīkumaini pieticīgi) ērģelēm. Viens solis!

ARHITEKTA VIEDOKLIS

>>> 5. lpp.



PAR VISU, KAS JUMS SVARĪGS 2021. GADA  18. JANVĀRĪ>>>  lasiet arī www.liepaja.lv 5

Kopš Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) 
Liepājas Biznesa inkubatora 
(LBI) izveides PINK (pirmsin-
kubācijas) programmu sešu 
mēnešu garumā absolvēju-
ši 95 biznesa ideju autori. 
2020. gada nogalē līdz ar jau-
no biznesu ideju autoru uz-
ņemšanu noritēja pavasarī uz-
ņemtās grupas izlaidums.

Sešu mēnešu garumā ideju 
autori testēja savas idejas dzī-
votspēju un pilnveidoja biznesa 
modeli. Inkubatora lepnums ir 
ne tikai jaundibināti uzņēmumi 
ar tālredzīgām idejām, bet arī 
ideju autori, kuri, programmu pa-
beidzot, nolemj savu ideju tomēr 
nerealizēt, tādējādi lieki neinves-
tējot līdzekļus biznesā, kuram 
nav dzīvotspējas.

LIAA Liepājas Biznesa inku-
batorā ideju autoru un jaundibi-
nāto komersantu aktivitāte vien-
mēr ir bijusi augsta, tāpēc atlase 
notiek konkursa kārtībā, atlasot 
20 ideju autorus. Dalībnieki sešu 
mēnešu garumā attīsta, pilnvei-
do un pārbauda savus biznesa 
modeļus. Jauno ideju autoru 
rezultātus vērtē LIAA Liepājas 
Biznesa inkubatora komanda. 
Tāpat kā LBI komandai, tā arī 
pavasarī uzņemtajiem PINK 
programmas dalībniekiem ļoti 
ātri vajadzēja pielāgoties jauna-
jiem apstākļiem, kad nodarbības 
notiek attālināti. 

Neraugoties uz to, grupa bija 
motivēta, pozitīva un vairāk nekā 
citas grupas veidoja jaunus sav-
starpējas sadarbības  projektus 
arī ārpus PINK programmas, kas 
noteikti ir labs rādītājs labam uz-
ņēmējam.

Spilgtākie absolventi, par ku-
riem Liepājā noteikti vēl dzirdēs, 
ir SIA “Gravu šķūnis” – šūpuļzilo-
nīši, “BAIBA.Ceļā esot” – dizaina 
kartītes, “K. V. Meiere” – attīsto-
šās rotaļlietas, “Sea side soul”– 
dabīgās ziepes, “Savabode.lv” 
– Latvijā radītu preču internetvei-
kals, “DK Group Latvia” – perso-
nalizētu sporta apģērbu ražoša-
na un “Taim.is” – laika plānotājs 
ģimenēm.

PINK programmu beidza un 
jaunas idejas attīstību ir uzsā-
cis uzņēmums “Gravu šķūnis”. 
Uzņēmuma vadītājs Reinis Vigu-
lis par uzņēmumu saka: “Mums 
ir neliels uzņēmums, kas piedā-
vā Medzes pagasta “Gravās” ra-
žotus šūpuļzilonīšus Lulu četrās 
krāsās: “rozā-pozā”, “pelēcis”,” 
debeszilais” un “rozpelēkais”. 
Šūpuļzilonīši piemēroti 1,5–3 
gadu veciem bērniem. 

Šobrīd zilonīši tiek pārdoti 
vietnēs Instagram, Facebook, 
“Mazajā ciltī” Rīgā un “Ratu 
depo” Liepājā. Turpinām darbu 
arī pie citiem produktiem, ko pa-
visam drīz varēs ieraudzīt mūsu 

sociālajos tīklos.” 
Savu ideju arī pēc PINK 

programmas turpina attīstīt zī-
mola “BAIBA.Ceļā esot” autore 
Baiba Vigule. “BAIBA.Ceļā esot” 
piedāvā dizaina kartītes ar Bī-
beles tekstu, kas iedrošina un 
sniedz mieru grūtos brīžos. Ar 
roku radītie zīmējumi ir pārtapu-
ši kartītēs, ar kurām iepriecināt 
savus mīļos un atgādināt, ka viņi 
nav vieni. Kartītes ir iespējams 
iegādāties Facebook lapā un 
veikalos Liepājā, Rīgā, Jelgavā, 
Ventspilī un Tukumā.

Idejas autore Karina Meie-
re turpina attīstīt un pilnveidot 
savu ideju par attīstošām bērnu 
rotaļlietām ar atpazīstamības 
zīmi “K. V. Meiere”. K. Meiere 
par savu ideju stāsta: “Šuju at-
tīstošas rotaļlietas bērniem pēc 
Montesori metodes. Rotaļlietas 
attīsta bērnu sīko motoriku, takti-
lās sajūtas, kustību koordināciju, 
palielina vārdu krājumu u.c.  Pēc 
pasūtījuma šuju arī grāmatiņas 
ar dažādiem scenārijiem, kā arī 
taisu Takane bumbas, kubus, 
grabuļus, mīluļlupatiņas un taus-
tes spilventiņus. Visas rotaļlietas 
ir iespējams personalizēt, un 
katra rotaļlieta tiek iesaiņota da-
bai draudzīgā iepakojumā.”

Sarmīte Jegorova ir projek-
ta “Sea side soul” idejas autore. 
Ideja ir attīstības stadijā, un tai 
pašlaik tiek likti pamati, lai nā-
kotnē tā varētu veiksmīgi attīstī-
ties. S. Jegorova stāsta: “Gata-
vojam dabīgas ziepes ar aukstā 
procesa metodi, kas ir klasisks 
un sens ziepju pagatavošanas 
veids. Ziepēm tiek izmantotas 
tikai dabīgas izejvielas, papil-
dinot ar piejūras augu spēku, 
krāsu un vieglu smaržu. Ziepes 
domātas visiem, kam rūp vide 
un sava veselība. Piemērotas 
cilvēkiem ar vieglām alerģijām, 
nelielām ādas problēmām. Tās 
izmantojamas arī tuvākos vai 
tālākos ceļojumos, piemērotas 
līdzņemšanai dabā, jo neradīs 
vides piesārņojumu. Beziepa-
kojuma produkts.” Vairāk in-

formācijas, rakstot e-pastu uz  
bamse33@inbox.lv.

Kārlis Pupils PINK program-
mu pabeidza ar ideju par Latvijā 
radītu preču internetveikalu “Sa-
vabode.lv”. Par savu ideju viņš 
stāsta: “Tā ir veiksmīgi īsteno-
jusies, un jau pavisam drīz tiks 
atklāts internetveikals, kas atbal-
stīs vietējos ražotājus un parādīs 
cilvēkiem, cik daudz izcilu pro-
duktu tiek radīts tepat, Latvijā. 
Strādājam pie tā, lai veikals būtu 
plašākais un daudzveidīgākais 
šāda tipa internetveikals Latvijā.” 
Internetveikala mērķis – atbalstīt 
vietējos ražotājus, piedāvāt tiem 
izdevīgus un ērtus sadarbības 
risinājumus. 

Mārtiņš Kirsānovs ideju par 
savu uzņēmumu īstenoja jau 
pirms kāda laika, bet tad sapra-
ta, ka, lai to attīstītu un veicinātu 
tā atpazīstamību, nepiecieša-
mas papildu zināšanas, tāpēc 
pieteicās PINK programmā.  
M. Kirsānovs par “DK Group 
Latvia”: “Uzņēmums nodarbojas 
ar personalizētu sporta apģērbu 
un aksesuāru ražošanu. Pašlaik 
apģērbu un aksesuārus ražojam 
tādiem sporta veidiem kā plud-
males volejbols, volejbols, mara-
tons, orientēšanās, basketbols, 
hokejs, futbols, florbols. Uzņē-
muma mērķis ir piedāvāt spor-
ta formas un aksesuārus 80% 
sporta veidu un kļūt par tirgus 
līderi Baltijas valstīs. Mūsu lielā-
kā vērtība ir cieņa pret sportistu 
un mūsu ražoto produktu. Kva-
litāte un attieksme ir prioritātes, 
strādājot ar klientiem un veidojot 
produktus.” 

Savukārt Linda un Kristīne 
lolo kopīgu projektu “Taim.is”. 
“Taim.is” ir palīgs ģimenēm ar 
maziem bērniem laika plānoša-
nā un pienākumu deleģēšanā. 
Linda saka: “Tāpat kā kuģim ir 
savs komandtiltiņš, tā arī katrai 
ģimenei tāds ir nepieciešams, lai 
nedreifētu notikumu jūrā.” Vai-
rāk informācijas, rakstot e-pastu 
uz adresi taim.is.everything@
gmail.com. z

No sakārtošanā esošām bū-
vēm 48 objektiem ir izdotas būv-
atļaujas, kas nozīmē, ka īpašnieki 
tur veic savus pienākumus – ob-
jekts tiek nojaukts, iekonservēts, 
restaurēts vai pārbūvēts.

KULTŪRAS PIEMINEKĻU 
SAGLABĀŠANA

Piekto gadu ar pilsētas atbal-
stu turpinājās kultūras pieminekļu 
saglabāšanas programma, no ku-
ras ieguvēji ir pilsētas vēsturiskajā 
centrā esošo dzīvojamo ēku īpaš-
nieki, iedzīvotāji un pilsētas viesi, 
kas apbrīno aizvien labāk uzturētu 
senās apbūves ainavu. Pašvaldī-
bas līdzfinansējuma programmu 
tieši kultūras pieminekļu restaurā-
cijai administrē būvvalde. 

Aizvadītajā gadā Vecliepājā, 
kas ir valsts nozīmes pilsētbūv-
niecības piemineklis, restaurētas 
dzīvojamās mājas Rožu ielā 28, 
F. Brīvzemnieka ielā 58 un Re-
publikas ielā 23, savukārt Bāriņu 
ielā 20 ir veikta ārdurvju un divu 
logu restaurācija.

Kopumā 2020. gadā kultūras 
pieminekļu programmā eksplua-
tācijā nodoti septiņi objekti un 
divos darbi pabeigti. Pēc objektu 
nodošanas ir izmaksāts pašval-
dības piešķirtais finansējums: no 
2019. gada līdzfinansējuma – 
137 534,71 eiro, no 2020. gada 
līdzfinansējuma – 17 917,13 
eiro.

Kultūras pieminekļu restaurā-
cijas sakarā noteikti vēl jānosauc 
lielākais objekts – Liepājas Sv. 
Trīsvienības ev. lut. katedrāle, kas 
pērn nodota ekspluatācijā. Kated-
rāles restaurācijas kopējās izmak-
sas ir 1,2 miljoni eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums – turpat 33 000 
eiro apjomā no programmas lī-
dzekļiem. Lai arī neliela summa, 

tas tomēr, kā atzīmējuši draudzes 
pārstāvji, bijis nozīmīgs ieguldī-
jums.

Šeit jāatgādina cita vērtīga 
objekta – Liepājas bākas – atjau-
nošana. 2020. gada sākumā tika 
pabeigta atjaunošanas projekta 
otrā kārta, un tagad bāka, valsts 
nozīmes industriālais piemineklis, 
ir tehniski sakopta, saglabājot tās 
vēsturisko izskatu gan no ārpu-
ses, gan iekšpuses.

IECERES, DARBI UN  
PROGNOZES 2021. GADĀ

Šajā gadā turpināsies vairāki 
iepriekš sāktie pašvaldības pasū-
tītie un līdzfinansētie būvprojekti 
– bijušās Hoijeres viesnīcas pār-
būve par interjera muzeju, kon-
certestrādes “Pūt, vējiņi!” pārbū-
ve, tramvaja sliežu ceļa pārbūve, 
pielāgojot zemās grīdas tramvaja 
platumam, Roņu ielas, Ezermalas 
ielas un gājēju tilta pāri Tirdzniecī-
bas kanālam pārbūve, kā arī dzī-
vojamās ēkas jauniešiem būvnie-
cība Salmu ielā.

Plānots uzsākt būvdarbus 
K. Zāles laukumā, Kūrmājas pros-
pekta un Uliha ielas krustojumā 
(apļa izveide), Jūras un Graudu 
ielas krustojumā (tā pārbūve), 
Jūrmalas parkā (izeju uz pludmali 
izbūve), Liepājas muzeja filiāles 
ēkā K. Ukstiņa ielā (energoefekti-
vitātes uzlabošana) un Zirgu salā 
(veloceļa apgaismojuma ierīkoša-
na).

Noteikti turpināsies ielu infra-
struktūras uzlabošana – brauktuv-
ju seguma, ietvju, veloceļu pārbū-
ve vai izbūve – vairāk nekā 10 ielu 
posmos. 

Citi lielie projekti, kā arī ielu 
infrastruktūras pilnveides ieceres 
kļūs zināmas jau pēc investīciju 
budžeta pieņemšanas šā gada 
februārī vai pavasarī. z

20 biznesa ideju autori absolvējuši pirmsinkubācijas 
programmu, testējot savas idejas dzīvotspēju

UZZIŅAI
Liepājas būvniecības galveno radītāju salīdzinājums (EUR)
Būvniecības izmaksas:
l  2020. gadā – 67 965 347
l  2019. gadā – 80 059 776
l  2018. gadā – 28 025 158
l  2017. gadā – 32 477 060

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde:
l  2020. gadā – 884 (tai skaitā 750 fasāžu vienkāršotai atjaunošanai, 
dzīvokļu vienkāršotai atjaunošanai);
l  2019. gadā – 1011 (tai skaitā būvatļaujas, fasāžu vienkāršotai atjauno-
šanai, dzīvokļu vienkāršotai atjaunošanai);
l  2018. gadā – 921 (tai skaitā būvatļaujas, fasāžu vienkāršotai atjauno-
šanai, dzīvokļu vienkāršotai atjaunošanai);
l  2017. gadā – 838 (tai skaitā būvatļaujas – 141, fasāžu vienkāršotai 
atjaunošanai – 56, dzīvokļu vienkāršotai atjaunošanai – 337).

Ekspluatācijā pieņemti būvobjekti: 
l  2020. gadā – 779 (tai skaitā būvatļaujas, fasāžu vienkāršotā atjauno-
šana, dzīvokļu vienkāršotā atjaunošana);
l  2019. gadā – 898 (tai skaitā būvatļaujas, fasāžu vienkāršotā atjauno-
šana, dzīvokļu vienkāršotā atjaunošana);
l  2018. gadā – 816 (tai skaitā būvatļaujas, fasāžu vienkāršotā atjauno-
šana, dzīvokļu vienkāršotā atjaunošana);
l  2017. gadā – 704 (tai skaitā 128 būvatļaujas, fasāžu vienkāršotā atjau-
nošana – 45, dzīvokļu vienkāršotā atjaunošana – 389).

Ekspluatācijā pieņemtas viena dzīvokļa mājas:
l  2020. gadā – 23, tai skaitā 8 jaunbūves;
l  2019. gadā – 47, tai skaitā 24 jaunbūves;
l  2018. gadā – 25, tai skaitā 9 jaunbūves;
l  2017. gadā – 27, tai skaitā 11 jaunbūves.

Akceptētie būvprojekti:
l  2020. gadā – 905
l  2019. gadā – 1007
l  2018. gadā – 1052
l  2017. gadā – 1064

>>> 4. lpp.
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2020. gads izglītības jomā 
Liepājā bija intensīvs, notiku-
miem un izaicinājumiem ba-
gāts. Nenoliedzami, to ietek-
mēja arī ārējie apstākļi, kas lika 
pielāgoties, būt saprotošiem, 
tikt galā ar dažādām nestan-
darta situācijām. Pierādījās, 
cik svarīgas ir pašvadītās mā-
cīšanās prasmes, kritiskā un 
analītiskā domāšana. Tāpat 
šajā laikā vēl vairāk ir pieaugu-
si tehnoloģiju, digitālo risinā-
jumu, e-vides nozīme un loma, 
kas saskan ar izglītības virzie-
na prioritātēm.

Būtiska loma Izglītības pār-
valdes dienaskārtībā ir izglītības 
kvalitātei, lai Liepājas izglītības 
iestādēs turpinātu veiksmīgi ie-
viest jauno, kompetencēs bal-
stīto izglītības saturu, ko sāka 
apgūt pirmsskolas izglītības ies-
tāžu audzēkņi jau iepriekš. Pa-
gājušajā gadā jaunais mācību 
saturs ieviests vispārizglītojošo 
skolu 1., 4., 7. un 10. klasē. Tas 
ir svarīgi, jo mūsdienu bērniem 
ir jāiemācās dzīvot pasaulē, kas 
nepārtraukti mainās, līdz ar to 
nākotnē jābūt gataviem daudz 
vairāk iedziļināties un apstrādāt 
daudzveidīgus datus, darboties 
komandā, piedāvāt risinājumus 
nestandarta situācijās, veidot sa-
karības starp teorētiski apgūto un 
reāli dzīvē pieredzēto, analizēt 
paveikto un izvirzīt mērķus. Tā-
pat turpinās darbs, lai izglītības 
iestādēs īstenotu mācību satura 
apguvi valsts valodā, nodrošinot 
ikvienam bērnam vienlīdzīgas 
iespējas iegūt kvalitatīvu izglītī-
bu, savukārt pedagogiem sniegt 
atbalstu profesionālajā pilnveidē.  

Uzsākts nozīmīgs darbs pie 

Liepājas pilsētas izglītības attīs-
tības koncepcijas līdz 2025. ga-
dam izstrādes, ņemot vērā Ei-
ropas, nacionāla un reģionāla 
mēroga prioritātes un plānošanas 
dokumentus, paredzot izglītības 
iestāžu un sniegto pakalpojumu 
izvērtējumu un nākotnes attīstī-
bas scenārijus. Tāpat sadarbībā 
ar Latvijas Universitātes Starp-
nozaru izglītības inovāciju centra 
ekspertiem tiek veikts pētījums 
par mācību kvalitātes un meto-
dikas izvērtēšanu, uzsvaru liekot 
uz 3., 6., 9., 12. klases skolēnu 
mācību sasniegumu rezultātiem. 

Redzot, kādas jomas un vir-
zieni ir jānostiprina, lai Liepājas 
skolēniem uzlabotu zināšanu lī-
meni eksaktajos mācību priekš-

metos un paaugstinātu matemā-
tikas apguves iemaņas, vairākās 
skolās ieviests projekts “Mate-
mātika 200”. Ikdienas matemāti-
kas stundās aktīvi un mērķtiecīgi 
tiek izmantots digitālais mācību 
saturs ar atbilstošu tehnoloģisko 
nodrošinājumu. Tāpat norisinā-
jušās dažādas karjeras ievirzes 
aktivitātes – Ēnu diena, Karjeras 
nedēļa, Liepājas darbinieku va-
dītās nodarbības skolēniem par 
Liepājas ekonomiku un attīstību, 
individuālās karjeras konsultāci-
jas pie pedagogiem karjeras kon-
sultantiem u.c.

Ļoti aktuāls jautājums arī 
šogad būs iekļaujošās izglītības 
pieeja, veidojot skolā drošu un 
atbalstošu vidi un nepieļaujot dis-

krimināciju. Tāpat reemigrējušo 
bērnu un jauniešu iekļaušanās 
izglītības iestādē. Nozīmīgi re-
sursi tiek veltīti mācību un meto-
disko līdzekļu izveidei bērniem ar 
speciālām vajadzībām, kā arī tiek 
domāts par to, kā atbalstīt peda-
gogus iekļaujošās izglītības īs-
tenošanā un pilnveidot skolotāju 
prasmes strādāt ar bērniem, kam 
ir daudzveidīgas mācīšanās va-
jadzības. Šeit atbalsts ir Iekļaujo-
šās izglītības atbalsta centrs, kā 
arī “Pozitīvo sajūtu telpa”.

Gandarījums, kompetenču 
pieeja nav tikai teorija vai doku-
mentu kopums, bet arī darbs, lai 
tam būtu praktisks ieguldījums. 
Pagājušajā gadā tika atklāta 
Dabas māja – tā ir tikai viena no 
vietām, kur turpmāko gadu laikā 
Liepājā plānots realizēt ar vides 
zinātni saistītas izglītojošas prog-
rammas. Neraugoties uz pandē-
mijas laiku, no septembra līdz 
decembrim to apmeklējuši jau 
vairāk nekā 1500 skolēnu. Tāpat 
paredzēts izveidot koprades tel-
pu Autoru ielā 4/6, kas papildinās 
Zinātnes un izglītības inovāciju 
centru (ZIIC) ar mūsdienīgiem 
eksponātiem, tehnoloģijām un 
aprīkojumu, kā arī jaunām intere-
šu izglītības programmām. Turp-
māko trīs gadu laikā tiks izveidota 
interaktīva vides zinātņu ekspozī-
cija un atvērta laboratorija, kurā 
liepājnieki un pilsētas viesi aiz-
raujošā un saistošā veidā varēs 
pētīt un izzināt dabas procesus. 

Svarīga ir vide, kurā bērni 
mācās, aug, veidojas par perso-
nībām. 2020. gadā trīs vispārē-
jās izglītības iestādēs – Liepājas 
7. vidusskolā, Liepājas 8. vidus-
skolā un O. Kalpaka Liepājas 

15. vidusskolā – uzsākti darbi, lai 
ar Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu uzlabotu mācību 
vidi. Ir atjaunotas un aprīkotas ar 
mēbelēm  mācību telpas 7.–12. 
klašu posmā, iegādātas informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģi-
jas. Projekts tiks pabeigts šogad 
pirmajā pusgadā. Remontdar-
biem pagājušajā gadā kopumā  
11 izglītības iestādēs (gan skolās, 
gan pirmsskolās) tika piešķirts 
finansējums 872 000 eiro apmē-
rā,  bet remontdarbu projekti 12 
izglītības iestādēs izstrādāti par 
kopējo summu 72 000 eiro.

Tāpat, reaģējot uz pieprasī-
jumu un vietu trūkumu, viens no 
lielākajiem un apjomīgākajiem 
projektiem ir ēkas atjaunošana 
Koku ielā 10, lai tajā izveidotu 
pirmsskolas izglītības iestādi. 
Darbi tuvojas finišam.  Paralēli ir 
uzsākts projekts sagatavošanas 
grupu nodrošināšanai Liepājas 
8. vidusskolā, lai tās varētu ap-
meklēt obligātās apmācības bēr-
ni 5–6 gadu vecumā. Arī šeit tiek 
domāts par satura un kvalitātes 
jautājumiem, kompetenču pieeju, 
dabas un tehnoloģiju sinerģiju.

Izglītības pārvaldes vadītā-
ja Kristīne Niedre-Lathere saka: 
“Kopumā Liepājas Izglītības pār-
valdes darbs ir orientēts uz to, lai 
jau pirmsskolā ieliktais pamats 
un zināšanas, mijiedarbojoties ar 
skolā gūtajām, nodrošinātu pēcte-
cību. Svarīgi, lai tiktu ievērotas ko-
pējās – bērnu, vecāku, pedagogu 
– intereses un vajadzības, ņemot 
vērā to, ko mēs vēlamies sniegt 
bērniem, lai viņi veidotos par per-
sonībām un spētu veiksmīgi reali-
zēt savus dzīves plānus, veicinot 
valsts izaugsmi nākotnē.” z

Aizvadītais gads izglītības jomā Liepājā bijis piesātināts un aktīvs
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Decembrī noslēdzot pēdē-
jos būvdarbus un veicot gala 
norēķinus, ar pašvaldības līdz-
finansējumu 1 325 456,69 eiro 
apmērā pērn Liepājā labiekār-
toti 16 dzīvojamām mājām pie-
saistītie zemesgabali un četras 
iznomājamās pašvaldības teri-
torijas.

Visos sešos atbalstītajos pro-
jektos pašvaldība pilnā apmērā 
kompensēja arī būvuzraudzību 
par summu 26 984,00 eiro (bez 
PVN).

Labiekārtots pagalms Si-
guldas ielā 23 un 31, kur veikta 
gājēju celiņa, auto stāvlaukuma, 
apgaismojuma izbūve un apza-
ļumošana (projekta iesniedzējs 
– SIA “Namu serviss “Apse””, 
projekta kopējās izmaksas – 
85 735,26 eiro, pašvaldības līdz-
finansējums – 71 743,48 eiro).

Pirmo reizi apvienojoties se-
šām mājām, labiekārtojums īs-
tenots Klaipēdas ielā 98, 100a, 
102, 102a, 110 un 116, kā arī 

iznomātajās četrās pašvaldības 
zemesgabalu daļās, kur izbūvē-
ti jauni gājēju celiņi, brauktuves, 
auto stāvlaukums, apgaismo-
jums, atkritumu novietnes un 
veikta teritorijas apzaļumošana 
(projekta iesniedzējs – īpašnieku 
biedrība “Jūraskrasts”, projekta 
kopējās izmaksas – 416 042,31 
eiro, pašvaldības līdzfinansējums 
– 344396,96 eiro).

Jaunu izskatu ieguvis arī 
pagalms Slimnīcas ielā 7, 9, 13 
un 15, kur izbūvēti gājēju celiņi, 
brauktuves, auto stāvlaukums, 
apgaismojums, bērnu rotaļu un 
sporta laukums, kā arī veikta ap-
zaļumošana (projekta iesniedzējs 
– SIA “Namu serviss “Apse””, 
projekta kopējās izmaksas – 
631 917,43 eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums – 525 195,95 
eiro).

E. Tisē ielā 85 veikta brau-
camās daļas, gājēju celiņa, auto 
stāvlaukuma, velo statīva, ap-
gaismojuma, kā arī bērnu rotaļu 

un sporta laukuma izbūve un te-
ritorijas apzaļumošana (projekta 
iesniedzējs – dzĪB “Ed. Tisē 85, 
Liepāja”, projekta kopējās izmak-
sas – 128 136,7 eiro, pašvaldības 
līdzfinansējums – 104 968,30 
eiro).

Brīvības ielā 13/15 un 17/19 
pērn veikta braucamās daļas, 

trotuāra, auto stāvlaukuma, atkri-
tumu konteinera novietnes, velo 
statīva, veļas žāvēšanas kons-
trukcijas, bērnu rotaļu laukuma 
un apgaismojuma izbūve, kā arī 
teritorijas apzaļumošana (pro-
jekta iesniedzējs – SIA “Livonijas 
nami”, projekta kopējās izmaksas 
– 219 128,02 eiro, pašvaldības 

līdzfinansējums – 181 959,34 
eiro).

Savukārt Krūmu ielā 49 veik-
ta braucamās daļas, trotuāra un 
auto novietnes, apgaismojuma un 
bērnu rotaļu laukuma izbūve, kā 
arī teritorijas apzaļumošana (pro-
jekta iesniedzējs – SIA “Liepājas 
namu apsaimniekotājs”, projekta 
kopējās izmaksas – 118 536,05 
eiro, pašvaldības līdzfinansējums 
– 97 192,66 eiro).

2020. gads bija astotais gads 
pēc kārtas, kad Liepājas pašval-
dība aicināja pieteikties pašvaldī-
bas līdzfinansējuma programmai, 
kas ļauj iedzīvotājiem labiekārtot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apkārtni un uzlabot apkārtējo dzī-
ves vidi, transporta kustību, bēr-
nu un jauniešu brīvā laika pavadī-
šanas iespējas, vides pieejamību 
un citas lietas.

Vairāk informācijas par līdzfi-
nansējuma programmu mājasla-
pas sadaļā “Mikrorajonu pagalmu 
labiekārtošana”. z

Būvvaldes komisija aizvadī-
tā gada nogalē pieņēmusi eks-
pluatācijā jaunu objektu brīvda-
bas sporta un aktīvās atpūtas 
teritorijā Zirgu salā – velobrauk-
šanas un skrituļošanas ceļu. 
Līdz ar to ir sperts vēl viens no-
zīmīgs solis salas attīstībā.

“Ir gandarījums, ka, nerau-
goties uz visā pasaulē valdošo 
pandēmiju, attīstība Liepājā ne-
apstājas un ka kopīgiem spēkiem 
turpinām uzlabot Zirgu salu, kas 
pēdējo gadu laikā liepājniekiem 
un pilsētas viesiem kļuvusi par 
iemīļotu atpūtas vietu. Mērķtiecīgi 
un plānoti arī turpmāk attīstīsim 
šo teritoriju, lai tā kļūtu vēl pievil-
cīgāka un dažu minūšu gājiena 
attālumā no pašas pilsētas sirds 
iedzīvotājiem būtu nodrošinātas 
lieliskas atpūtas iespējas,” vērtē 
pilsētas domes priekšsēdētāja 

vietnieks attīstības un sadarbības 
jautājumos Gunārs Ansiņš. 

Veicot salas vidusdaļā eso-
šās agrākās atkritumu izgāztuves 
daļas rekultivāciju, ir izbūvēts un 
labiekārtots velobraukšanai un 
skrituļošanai piemērots  trīs met-
rus plats asfaltēts ceļš 1,2 km ga-
rumā, ko sniegotās ziemās varēs 
izmantot arī kā slēpošanas trasi.  

Būvnieki paralēli asfaltētajam 
ceļam ierīkojuši skeitborda trasi 
70 m garumā un puķu dobi 260 
kvadrātmetru platībā, kur jau nā-
kamajā vasarā zaļos graudzāles. 
Asfaltētais ceļš ir norobežots ar 
metāla barjerām.

Veikta arī piegulošās terito-
rijas planēšana un apsēšana ar 
zāl augiem 16 972 kvadrātmeru 
platībā, atsevišķās vietās atstājot 
ieaugušo koku un krūmu grupas.

Tādējādi kopumā ir samazi-

nāta bijušās sadzīves atkritumu 
izgāztuves degradējošā ietekme 
uz Liepājas ezera piekrasti un pa-
pildinātas pilsētas iedzīvotāju un 
viesu aktīvās atpūtas iespējas pie 
dabas.

Būvprojekta izstrādes gaitā ir 
veikta Zirgu salas augu sugu un 
biotopu izpēte un labiekārtošanas 
darbu ietekmes uz ornitofaunu no-
vērtēšana. 

Augu eksperte Ilze Rēriha atzi-
numā un secinājumos ir tieši ietei-
kusi veikt teritorijas labiekārtošanu, 
iznīcinot vai samazinot invazīvo un 
ekspansīvo augu (latvāņu, zeltslo-
tiņas) grupas un mazinot parastās 
niedres izplatību, kā arī novērst 
barības vielu nokļūšanu salas pie-
krastē, kanālos un Liepājas ezerā, 
dabiskot augsni salas krastos. 

Savukārt putnu eksperts 
Kārlis Millers savā novērtējuma 

kopsavilkumā raksta, ka veicamie 
darbi “būtiski neietekmēs šīs teri-
torijas un tās tuvākās apkārtnes 
ornitofaunu”.

Šajā gadā ir paredzēts trases 
labiekārtošanu turpināt – gar jau-
no ceļu izbūvēt apgaismojumu. 
Pašvaldība izvērtēs, vai nepiecie-
šams uzstādīt papildu informāci-
jas un satiksmes ceļa zīmes.

Liepājas pašvaldība šā projek-
ta īstenošanai ir piesaistījusi Eiro-
pas Jūrlietu un zivjsaimniecības 
fonda līdzekļus.

Atkarībā no pieejamā finan-
sējuma ir iecerēts nedaudz tālākā 
nākotnē īstenot citas būvprojekta 
kārtas – izbūvēt otru veloceļa/skri-
tuļošanas/slēpošanas trases loku, 
jaunas pastaigu takas, ierīkot jau-
nas apstādījumu dobes, atpūtas, 
ugunskuru un vingrošanas tre-
nažieru vietas, apgaismojumu un 
skeitošanas laukumu.

Ekspluatācijā pieņemtais ob-
jekts ir secīgs turpinājums pārmai-
ņām, kas Zirgu salā aizsākās līdz 
ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
īstenoto projektu 2013. gadā, kad 

ezera daļā, kas iekļauta “NATURA 
2000” teritorijā, uzbūvēja putnu 
novērošanas torni un vienu kilo-
metru garu dabas taku.

Vēlāk, jau ar pilsētas līdzfi-
nansējumu, Zirgu salā ir izveidots 
piebraucamais ceļš, auto stāv-
laukums, koka laipas un skatu 
platformas ezera krasta nogāzēs; 
dabas taka papildināta ar augu 
stādījumiem, āra trenažieriem, 
iekārtotām atpūtas, ugunskura un 
makšķerēšanas vietām, ar infor-
mācijas stendiem un norādēm.

Salā 2020. gada pavasarī pie-
ņemta ekspluatācijā, bet rudenī 
atklāta Dabas māja, kur notiek ar 
Liepājas ezera un Baltijas jūras 
izzināšanu un izpēti saistīti izglī-
tojoši pasākumi, kā arī zvejas kul-
tūras mantojuma saglabāšanas 
pasākumi, ko nodrošina Izglītības 
pārvalde.

Līdz pagājušā gadsimta 
60. gadu beigām Zirgu salā atra-
dās pilsētas sadzīves atkritumu 
izgāztuve, bet pēc tam vairākus 
gadu desmitus iedzīvotājiem šī 
teritorija nebija pieejama. z

Zirgu salā izbūvēts 
skrituļošanas un 
velobraukšanas ceļš

Liepājā ar pašvaldības līdzfinansējumu labiekārtoti vairāki mikrorajonu pagalmi

UZZIŅAI
Būvprojekts “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā 
izveide, 5. kārta” notiek Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošana”. 

Projektētājs: SIA “BM-Projekts”
Būvdarbu veicējs: SIA “CTB” 
Būvdarbi sākti 24.05.2019 un pabeigti 19.11.2020.
Galvenie paveiktie darbi:
l   teritorijas planēšana un izlīdzināšana,
l   krūmu zāģēšana un celmu laušana,
l   uzbēruma veidošana,
l   zālāja ierīkošana,
l   asfalta seguma izbūve,
l   apstādījumu veidošana.
 
Būvniecības kopējās izmaksas (pēc būvniecības ierosinātāja aplieci-
nājuma) – 278 348,03 eiro, tai skaitā publisko tiesību juridiskās perso-
nas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekļi – 212 499,99 eiro.
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No 2021. gada 1. janvāra 
mainīti nosacījumi trūcīgās un 
maznodrošinātās mājsaimnie-
cības statusa noteikšanā un 
sociālās palīdzības saņemšanā. 
Plānots, ka no 2021. gada 1. jū-
lija tiks mainīta arī mājokļa pa-
balsta aprēķināšanas, piešķir-
šanas un izmaksas kārtība.

GMI – STARPĪBA STARP 
IENĀKUMU LĪMENI UN  
KOPĒJIEM IENĀKUMIEM

No 1. janvāra garantētais mi-
nimālais ienākumu (GMI) slieksnis 
paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro 
līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 76 
eiro pārējām personām mājsaim-
niecībā. GMI apmēru aprēķina kā 
starpību starp garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa summu mājsaim-
niecībai un mājsaimniecības kopē-
jiem ienākumiem, izmantojot MK 
noteikumos noteikto formulu. 

Piemēram, GMI pabalsts situ-
ācijā, ja ģimenē ir divi pieauguši 
cilvēki un divi bērni, pieaugušajiem 
ilgstoši nav darba un ienākumu, 
būs 337 eiro mēnesī. 

Arī tad, ja ģimenei ir ienākumi, 
bet tie ir nelieli, strādā tikai viens 
no vecākiem, mēnesī alga pēc 
nodokļiem ir 300 eiro, iespējams 
saņemt GMI pabalstu. Ģimene ik 
mēnesi no pašvaldības saņems 
37 eiro, jo GMI līmenis šai ģimenei 
ir 337 eiro, bet pašreizējie ģime-
nes iztikas līdzekļi ir 300 eiro. Tas 
nozīmē, ka trūkstošo summu (37 
eiro) piemaksās pašvaldība.

TRŪCĪGĀ UN MAZNODRO-
ŠINĀTĀ STATUSS DOD 
IESPĒJU SAŅEMT  
SOCIĀLO PALĪDZĪBU 

Trūcīgas vai maznodroši-
nātas mājsaimniecības statuss 
nepieciešams, lai varētu saņemt 
sociālo palīdzību un pabalstus. 
No šī gada paaugstināts ienāku-
mu slieksnis, kuru sasniedzot var 
saņemt šos statusus. Trūcīgas 
mājsaimniecības minimālais ienā-
kumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaim-
niecībā un 190 eiro pārējām per-
sonām mājsaimniecībā. Piemē-
ram, ģimenē ir divi vecāki un trīs 
bērni, kopējie ienākumi 600 eiro. 
Lai šādu ģimeni atzītu par trūcīgu, 
tās  ienākumi nedrīkst pārsniegt 
1032 eiro (272+(190x4) = 1032). 
Šajā gadījumā ienākumi nepār-
sniedz noteikto slieksni un ģimene 
ir atzīstama par trūcīgu. 

Maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksni katra 
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne 
augstāku par 436 eiro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimnie-
cībā un 305 eiro pārējām perso-
nām, bet ne zemāku par noteikto 
trūcīgas mājsaimniecības ienāku-
mu slieksni.

Liepājas domes sēdē 2020. 
gada 17. decembrī tika nolemts, ka 
Liepājā maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksnis ir  šāds: 

l mājsaimniecībā, kurā ir vis-
maz viena pilngadīga persona 
darbspējīgā vecumā, 336 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai un 
235 eiro pārējām personām (līdz 
šim maznodrošinātās personas 
vai ģimenes statusu ģimenei, kurā 
ir vismaz viens darbspējīgais, pie-
šķīra tad, ja bija līdz 260 eiro ienā-
kumi mēnesī uz vienu cilvēku); 

l mājsaimniecībā, kurā vecāks 
vai likumiskais pārstāvis viens au-
dzina bērnu vai visas personas ir 
sasniegušas valsts vecuma pensi-
jas vecumu vai ir personas ar inva-
liditāti un šo personu aizgādībā vai 
aizbildnībā ir bērni, 375 eiro pirma-
jai personai un 263 eiro pārējām 
personām; 

l atsevišķi dzīvojošai vienīga-
jai personai mājsaimniecībā, kura 
ir sasniegusi valsts vecuma pensi-
jas vecumu vai ir persona ar invali-
ditāti – 390 eiro. 

Mājsaimniecība likuma izprat-
nē ir vairākas personas, kuras 
dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz 
izdevumus, vai viena persona, kas 
saimnieko atsevišķi. 

Vairākus līdzšinējos valsts 
normatīvos aktus un pašvaldības 

saistošos noteikumus – par trūcī-
gās personas vai ģimenes statusa 
piešķiršanu, garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa (GMI) summu 
un pabalsta aprēķināšanu, kā arī 
iztikas līdzekļu deklarācijas saturu 
– tagad aizstāj viens tiesību akts: 
Ministru kabineta 2020. gada 17. 
decembra noteikumi Nr.809 “No-
teikumi par mājsaimniecības mate-
riālās situācijas izvērtēšanu un so-
ciālās palīdzības saņemšanu”, kas 
stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, 
bet daļā par mājokļa pabalstu plā-
notas izmaiņas no 1. jūlija. 

Turpmāk mainīsies arī pabal-
stu aprēķināšanas kārtība. Vis-
pirms paredzēts noteikt vienotus 
mājokļa pabalsta piešķiršanas 
principus un saturu. Saskaņā ar 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma” pārejas notei-
kumiem pašvaldības Sociālais 
dienests pārejas periodā ir tiesīgs 
vēl piešķirt dzīvokļa pabalstu at-
bilstoši pašvaldības līdzšinējos 
saistošajos noteikumos noteikta-
jam tiesiskajam regulējumam par 
dzīvokļa pabalstu. 

EIROPAS ATBALSTS – 
PERSONĀM AR IENĀKU-
MIEM LĪDZ 327 EIRO

No 1. janvāra mainīti ienā-

kumu līmeņi Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalsta saņemšanai – to varēs 
saņemt tās trūcīgās un mazno-
drošinātās mājsaimniecības, 

kurās ienākumi līdzšinējo 242 
eiro vietā nepārsniegs 327 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā, bet katrai nāka-
mai personai – 229 eiro. Pamats 
fonda atbalsta saņemšanai tāpat 
kā līdz šim būs pašvaldības So-
ciālā dienesta izziņa. Savukārt lai 
fonda līdzfinansētajās zupas vir-
tuvēs saņemtu gatavās maltītes, 
izziņa nebūs jāuzrāda.

Atgādinām, ka iedzīvotājiem, 
kuriem ārkārtējās situācijas lai-
kā pēc 2020. gada 9. novembra 
beidzies trūcīgā vai maznodro-
šinātā statuss, tas automātiski 
pagarināts līdz 2021. gada 31. 
martam, un jauna statusa aplie-
cinoša izziņa šobrīd nav nepie-
ciešama. 

Sociālais dienests līdz ārkār-
tējās situācijas beigām pieņems 
klientus attālināti. Par sociālo 
palīdzību un pakalpojumiem ai-
cinām konsultēties telefoniski ar 
Sociālā dienesta darbiniekiem, 
kuri sniegs atbildes uz jautā-
jumiem un ieteiks, kā atrisināt 
problēmas, izņēmuma gadījumā 
vienojoties par pieņemšanu klā-
tienē: 

l  par sociālo palīdzību un 
pabalstiem – tālr. 63489652, 
63489655, Karostas iedzīvotā-
jiem – 63456185, Velnciema ie-
dzīvotājiem – 63426044; 

l  par sociālajiem pakalpoju-
miem – tālr. 63489668; 

l  par sociālo darbu – tālr. 
63489682; 

l  e-pasts sociala.palidziba@
liepaja.lv (aprakstot savu vajadzī-
bu un norādot kontakttālruni).

Dokumentus un iesniegumus 
iespējams atstāt Sociālajā die-
nestā, E. Veidenbauma ielā 3, 
sētas pusē pie ieejas durvīm iz-
vietotajās pasta kastēs. z

No 2021. gada mainīti nosacījumi sociālās palīdzības saņemšanai 

INFORMĀCIJAI 
Trūcīgām personām ir tiesības saņemt:
l  dzīvokļa pabalstu,
l  vienreizēju veselības aprūpes pabalstu,
l  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā,
l  pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglo-
jumus 50% apmērā,
l  ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošajās skolās 100% apmērā,
l  Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas,
l  pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā,
l  izglītojamie, kas mācās klātienē vispārējās izglītības iestādēs, profe-
sionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko 
izglītības iestāžu dienas nodaļu studenti no trūcīgām ģimenēm mācību 
gada laikā var saņemt mēnešbiļeti braukšanai pilsētas autobusos un 
tramvajā ar 100% atlaidi,
l  pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes un 
interešu izglītību, audzēkņi no trūcīgām ģimenēm tiek atbrīvoti no līdzfi-
nansējuma maksas,
l  trūcīgas personas ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, saņemot veselī-
bas aprūpes pakalpojumus.
Maznodrošinātām personām ir tiesības saņemt:
l  dzīvokļa pabalstu,
l  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% apmērā,
l  pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% 
apmērā,
l  ēdināšanas maksas atvieglojumus vispārizglītojošajās skolās 100% apmērā,
l  pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā,
l  pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālas ievirzes un 
interešu izglītību, audzēkņi no maznodrošinātām ģimenēm tiek atbrīvoti 
no līdzfinansējuma maksas,
l  Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas, ja ienākumi nepārsniedz 
327 eiro.
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Lai veicinātu sabiedriski no-
zīmīgu aktivitāšu īstenošanu, 
iesaistot dažādas mērķgrupas, 
Liepājas pašvaldības adminis-
trācija no 11. līdz 29. janvārim 
izsludina sociālās iekļaušanas 
veicināšanas projektu līdzfi-
nansēšanas konkursu. Kopē-
jais konkursā pieejamais līdzfi-
nansējums ir 100 000 eiro.

Konkursa mērķis ir atbalstīt 
sabiedriski nozīmīgu programmu 
un pasākumu īstenošanu Liepājas 
pilsētā, tostarp sociālās iekļauša-
nas programmas un pakalpojumu 

Liepājas osta gadu noslēdz ar rekordaugstu kravu apgrozījumu decembrī 
2020. gada decembrī Liepā-

jas ostā pārkrautas 773 603,10 
tonnas dažādu kravu, kas visā 
ostas pastāvēšanas vēsturē 
ir lielākais kravu apgrozījums 
decembra mēnesī. Salīdzinot 
ar 2019. gada decembri, kravu 
apgrozījums pērn gada izskaņā 
ir palielinājies par 17,3 procen-
tiem, savukārt salīdzinājumā ar 
novembri pieaugums ir +48,5%. 

Liepājas SEZ valdes priekšsē-
dētājs Uldis Sesks uzsver, ka da-
žādu ekonomisku un ģeopolitisku 
apsvērumu ietekmē 2020. gads 
Liepājas SEZ pārvaldei un ostai 
kā galvenajam tās stūrakmenim 
bijis gana sarežģīts un izaicināju-
miem bagāts, taču, vienoti strādā-
jot uzņēmējiem, pašvaldībai, val-
stij tās augstākās ierēdniecības 
līmenī un Liepājas SEZ pārvaldei, 
izdevies stāties pretī izaicināju-
miem. “Ostas darbības rādītāji 
ar rekordaugsto kravu apgrozīju-
mu decembrī ir apliecinājums, ka 
spējam kopīgi pārorientēties un 
pielāgoties noteiktiem darbības 
noteikumiem: ja nav ogļu, tiek 
krautas kokskaidu granulas, lauk-
saimniecības produkcija, šķelda, 
apaļkoki, cements u.c. Interesi 
par vietējo graudu pārkraušanu 
izrāda arī citas Latvijas ostas, 
mēs savukārt importējam soju, ko 
tālāk nogādājam Krievijā,” skaidro 
U. Sesks.

Kopumā pērn osta spējusi no-
drošināt stabilu kravu plūsmu, un 
2020. gads noslēdzies ar 6,6 milj. 
pārkrauto tonnu, kas par aptu-
veni 10% atpaliek no iepriekšējā 
gada rādītājiem, kas ir līdzvērtīgi 
viena lieltonnāžas kuģa ievestai 
vai izvestai kravai mēnesī. “Ostas 
un tranzītbizness ir ļoti sensitīva 
nozare, un mēs to īpaši izjutām 
2020. gadā – gan Krievijas kra-
vu samazinājumu, gan globālās 
pandēmijas ietekmi, gan ģeopo-
litiskos aspektus, kas ievērojami 
palielināja Latvijas ostu iekšējo 
konkurenci. Un diemžēl, kamēr 
nebūs vienota dzelzceļa tarifa, 
Rīgas brīvosta būs labvēlīgākā 
pozīcijā nekā citas ostas,” uz se-
cinājumiem norāda U. Sesks.

Lielāko kravu apgrozījumu 
2020. gadā Liepājas ostā nodro-
šināja “Liepaja Bulk Terminal”, 

pārkraujot 2,1 milj. dažādu lauk-
saimniecības kravu. Kā atzīst 
“Liepājas Bulk Terminal” valdes 
loceklis Juris Matvejevs, terminā-
lis šobrīd apkalpo apmēram 20 
dažādus lauksaimniecības kravu 
veidus un pēdējos četrus gadus 
katrā graudu sezonā pārkrauj vai-
rāk nekā 2 miljonus tonnu. Uzņē-
muma vadībai gan bažas sagādā 
Rīgas ostas radītā konkurence, 
jo, samazinoties ogļu kravām, 
tur rodas arvien lielāka interese 
par graudu kravu piesaisti. “Mēs 
esam rietumos, tie 200 km mums 
rada grūtības paņemt Latvijas 
graudus, kas izaudzēti Zemgalē. 
Nevaram Liepājā atļauties sama-
zināt tarifu līdz Rīgas līmenim. 
Tas ceļš nevedīs pie pozitīva re-
zultāta kopumā. Tā jau jebkurš 
tagad atbrīvos ogļu laukumu, pa-
teiks – kraujam graudus, un iedos 
zemāku cenu, bet tā tiek zaudēta 
kvalitāte.” 

Viens no Liepājas ostas at-
tīstības priekšnoteikumiem ir 
stabilitāte, un tas arī bijis galve-
nais uzdevumiem Liepājas SEZ 
pārvaldei un pašvaldībai 30 gadu 
garumā nodrošināt skaidrus dar-
bības priekšnoteikumus un at-
bilstoši uzņēmēju vajadzībām 
veidot no nulles ostas darbībai 
nepieciešamo infrastruktūru. 
2020. gadā Liepājas SEZ pārval-

un nav viegli arī šobrīd stabili strā-
dāt, taču Liepājas osta darbu tur-
pina. U. Sesks: “Ostas uzņēmēji 
ir pieraduši strādāt izdzīvošanas 
režīmā un pielāgoties mainīgajai 
situācijai, ģeopolitikai un pašmāju 
politiskajām spēlēm, ko šogad vēl 
pastiprināja Covid-19 pandēmi-
ja. Īpaši to izjutām pavasarī, kad 
Eiropā slēdza rūpnīcas, mainījās 
pieprasījums pēc kravām.”

Viena no Liepājas ostas 
priekšrocībām ir vietējās kravas. 
Ja salīdzina, vietējās kravas un 
tranzītkravas ir līdzvērtīgās pro-
porcijās. “Tā nav nejaušība. Ļoti 
apzināti 90. gadu sākumā veido-
jām un attīstījām prāmju satiksmi 
(1994. gadā pirmais prāmis; re-
gulāras prāmju satiksmes nebija 
ne Rīgai, ne Ventspilij), kas deva 
iespēju piesaistīt ārvalstu inves-
torus, kuri šeit būvēja un turpina 
būvēt savas ražotnes. Viegli or-
ganizēt loģistiku. Šogad vieno-
jāmies ar prāmju operatoru, un 
līnijā Liepāja–Traveminde tika ie-
kļauta Karlskrūna Zviedrijā. Mūsu 
zviedru un dāņu ražotāji par to ļoti 
priecājās, jo tieši ostas un lidostas 
klātbūtne bija viens no noteicoša-
jiem faktoriem, kāpēc ražotnes 
viņi būvēja tieši Liepājā,” uzsver 
Liepājas SEZ valdes priekšsēdē-
tājs U. Sesks. 

Arī ostas uzņēmēji pērn ak-
tīvi meklēja un atrada kravu 
īpašniekus (“BTC”, “Danstore”, 
“Schwenk”), kas bija gatavi Liepā-
jas ostā būvēt savus termināļus. 
Tas nodrošina stabilu kravu plūs-
mu ilgtermiņā. Meklējot savu nišu, 
Liepājas osta jau no 2001. gada 
ļoti apzināti ir veidota kā graudu 
osta (tāpat kā 19. gs. otrajā pusē). 
Lauksaimniecības kravu terminā-
ļi ir attīstījuši savu kapacitāti un 
elastīgumu un var pārkraut vairāk 
nekā 30 dažādus lauksaimnie-
cības produkcijas veidus. Tieši 
lauksaimniecības kravas veido 
lielāko kravu grupu Liepājas ostā. 
Šeit var pārkraut rudzus, kviešus, 
miežus, rapsi, saulespuķu čau-
malu raušus, pupiņas u.c. Šādai 
specifikācijai gan ir arī mīnuss 
– sezonalitāte, kas atkarībā no 
ražas var būt no augusta līdz jan-
vārim, februārim, labos gados līdz 
pat jaunajai sezonai. z

de noslēdza līdz šim vērienīgākos 
projektus 44,6 milj. eiro apjomā. Ir 
sakārtoti autoceļi, lai ērti nokļūtu 
gan uz graudu, gan prāmju ter-
mināļiem, pilnveidota dzelzceļa 
infrastruktūra, lai palielinātu kravu 
aprites kapacitāti, izbūvēta pilnīgi 
jauna piestātne un 14,5 m dziļš 
kuģu ceļš. “Visi šie projekti ir īste-
noti, ņemot vērā uzņēmēju attīstī-
bas plānus, jo tieši uzņēmēji ir tie, 
kas piesaista kravu īpašniekus 
un kravas, bet mēs kā Liepājas 
SEZ pārvalde varam līdzdarbo-
ties, piedāvāt nepieciešamo in-
frastruktūru un nosacījumus, lai 
jaunas kravas varētu ienākt Lie-
pājas ostā,” skaidro SEZ valdes 
priekšsēdētājs. 

2020. gadā liels ieguvums 
bija jaunā dziļūdens piestātne un 
kuģu ceļš ar dziļumu 14,5 m, ko 
20. septembrī “DESERT HOPE”, 
bet 29. septembrī “SAKIZAYA 
QUEEN” panamax klases kuģi 
pieņēma ekspluatācijā vārda vis-
tiešākajā nozīmē. Liepājas SEZ 
pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsver, 
ka 2020. gada rudenī jaunās ie-
spējas vēl tikai apguva, bet jau 
šogad pilnībā tās tiks izmantotas, 
lai veiksmīgi piesaistītu jaunas 
kravas. Vienlaikus ieguldījumi in-
frastruktūrā 44,6 milj. eiro apjomā 
bija un ir liels izaicinājums, kas 
uzliek arī lielu atbildību un prasa 

finanšu plūsmas rūpīgu plānoša-
nu, kas pandēmijas ietekmē var 
prasīt neordinārus lēmumus.

Liels ieguvums un atspaids 
jaunu kravu piesaistē ir bijušā 
“Liepājas metalurga” teritorija, ko 
Liepājas SEZ pārvalde iegādā-
jās 2019. gada septembrī un kur 
vairāki Liepājas ostas uzņēmēji 
nomā kravu uzglabāšanas lau-
kumus un noliktavas. Tas ļāva 
2020. gadā uzglabāt vairāk kravu 
un nodrošināt to stabilu apgrozīju-
mu Liepājas ostā. Tā, piemēram, 
LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”, 
nomājot sešas noliktavas, spēja 
piesaistīt jaunu kravu īpašnieku 
un ievērojami palielināja kokskai-
du granulu pārkraušanas apjo-
mus. 

Ne tikai decembrī, bet visā 
2020. gadā pieaugums vērojams 
lejamkravu segmentā, ko nodro-
šina gan “GI Termināls” ar bāzes 
eļļām, gan “DG Termināls”, kas 
uzbūvēja un veiksmīgi izmanto 
bitumena (izmanto ceļu būvē) 
termināli. Tas ir vienīgais tāds 
terminālis Baltijas jūras reģionā. 
Sarežģīts produkts, sarežģīta uz-
glabāšana un pārkraušana, bet 
ieguldītās pūles atmaksājas. 

Liepājas SEZ valdes priekš-
sēdētājs atzīst, ka Liepājas ostas 
uzņēmējiem nebija viegli pirms 30 
gadiem ielauzties tranzītbiznesā 

Izsludināts 2021. gada sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkurss
sniegšanu cilvēkiem ar funkcionā-
liem traucējumiem, pakalpojumu 
sniegšanu sociālās rehabilitāci-
jas institūcijās, vietējo resursu un 
brīvprātīgo piesaistīšanu projekta 
īstenošanā, kā arī tādu ideju īste-
nošanu, kas palīdz liepājniekiem 
kļūt sociāli atbildīgākiem. 

Projektu pieteikumus var 
iesniegt biedrības un nodibi-
nājumi, kas ir reģistrēti sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģis-
trā. Projekti jāiesniedz elektro-
niski līdz 29. janvārim vietnē:  
https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/

project/T0xjUnVQN0xCbWhhU-
UVuT2U2V0ZIdz09/ 

Ņemot vērā, ka projekts jāīs-
teno 2021. gadā, pretendentiem 
rūpīgi jāizvērtē iespējas projekta 
aktivitātes veikt atbilstoši valstī 
noteiktajiem epidemioloģiska-
jiem noteikumiem, tostarp spējot 
pielāgoties arī jauniem nosacī-
jumiem, ja projekta realizēšanas 
laikā tādi tiek noteikti. 

Informācija par projektu 
iesniegšanas kārtību un līdzfi-
nansējuma piešķiršanas nosa-
cījumiem pieejama pašvaldī-

bas mājaslapā www.liepaja.lv/
nvo-projekti, sadaļā “Sociālās 
iekļaušanas veicināšana”. 

Papildu informāciju un 
konsultācijas var saņemt pie 

Liepājas pašvaldības adminis-
trācijas sabiedrības pārvaldes 
speciālistes Brigitas Dreižes, 
tālrunis 63404721, e-pasts  
nvo@liepaja.lv. z

INFORMĀCIJAI 
l  2020. gadā pašvaldības līdzfinansējumu saņēma četras nevalstiskās 
organizācijas – fonds “Agape”, Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas 
Neredzīgo biedrība un biedrība “Dižvanagi”, nodrošinot sociālās iekļau-
šanas pakalpojumus vairāk nekā 660 dalībniekiem: invalīdiem, trūcīgām 
personām, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, bezdarbniekiem un bez no-
teiktas dzīves vietas palikušajiem cilvēkiem, kā arī bērniem ar invaliditāti.
l  Kopš projektu konkursa izveides 2015. gadā kopumā iesaistīti vairāk 
nekā 2000 liepājnieku, tostarp bērni un pieaugušie, kuri saņēmuši sociālos 
pakalpojumus nevalstisko organizāciju izveidotajos dienas centros Liepājā.



Iestājoties ziemīgiem laikapstākļiem, uz ūdenskrātu-
vēm veidosies ledus.

Vēlamies ikvienam atgādināt par drošību uz ledus. 
Vēršam uzmanību uz to, ka ledus nekad nav 100% drošs, 
tā biezums veidojas, pieturoties ilgstošam salam. Mainīgu 
laika apstākļu gadījumā ledus kārta var būt plāna un bīsta-
ma. Dodoties uz ledus, vienmēr ir jāizvērtē riski un jāievēro 
īpaša piesardzība. Jo īpaši aicinām vecākus ar bērniem jau 
laikus pārrunāt iespējamos riskus un drošības pasākumus, 
atrodoties uz ledus. 

Ja gadās ielūzt ledū: 
l  skaļi jāsauc pēc palīdzības, 
l  jācenšas saglabāt mieru un stabilu elpošanu, jāiz-

vairās no aktīvas kustēšanās, lai lieki nezaudētu ķermeņa 
temperatūru un spēkus,

l  ja nav palīdzības no malas, no ledus var censties 
izkļūt lēnām rāpojot un veļoties.

Pirmā rīcība, ja kāds ir ielūzis ledū: 
l  nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības 

tālruni 112,
l  nekad nepakļauj riskam sevi pašu,
l  izvērtējot savu drošību, cietušajam jātuvojas rāpus 

vai guļus,
l  ja glābēji ir vairāki, jāievēro vismaz 2 m distance 

vienam no otra, 
l  2–5 m attālumā no cietušā jāpamet tam aukla vai 

sasiets apģērbs, garš koks vai cits piemērots priekšmets, 
l  ja cietušo ir izdevies izvilkt uz ledus, jācenšas viņu 

aizvilkt līdz krastam un nodrošināt siltumu līdz  
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes 
ierašanās brīdim.

Plašāka informācija par pirmo palīdzību pēc ielūšanas 
ledū https://www.vugd.gov.lv/lv/drosiba-uz-udens.
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TOPOŠĀS MĀMIŅAS AICINĀTAS PIEVIENOTIES  
BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBĀM TIEŠSAISTĒ

Lai turpinātu nodrošināt vingrošanas nodarbības topo-
šajām māmiņām arī Covid-19 pandēmijas laikā, grūtnieces 
aicinātas pievienoties vingrošanas nodarbībām tiešsaistē 
platformā Zoom. Nodarbības vada fizioterapeites Solveiga 
Rozentāle un Ieva Vasiļjeva. 

Nedēļā notiek divas nodarbības. Uz nodarbību trešdienās 
plkst. 11.00 aicinātas topošās māmiņas, kuras jau atrodas 
dekrēta atvaļinājumā (grūtniecības 3. trimestris), nodarbību 
vada Solveiga Rozentāle. 

Uz otru nodarbību, kas arī notiek trešdienās plkst. 18.00, 
aicinātas grūtnieces, kas vēl nav devušās dekrēta atvaļināju-
mā (grūtniecības 2. trimestris). Šo nodarbību vada fiziotera-
peite Ieva Vasiļjeva.

Lai pievienotos nodarbībām, nepieciešams: 
l  nosūtīt pieteikumu Whatsapp vai SMS veidā fiziotera-

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

l  saņemt no grūtniecību uzraugošā ārsta vai vecmātes 
atļauju (tā jāuzrāda fizioterapeitēm) piedalīties vingrošanas 
nodarbībās; 

l  savā datorā vai viedierīcē lejupielādēt programmu 
Zoom.us.

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

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

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

Nodarbībām var pievienoties grūtnieces no 13. grūtnie-
cības nedēļas ar grūtniecību uzraugošā ārsta vai vecmātes 
atļauju vingrot.

IEDZĪVOTĀJI NO 54 LĪDZ 63 GADU VECUMAM 
AICINĀTI PIEVIENOTIES BEZMAKSAS VINGROŠANAS 
NODARBĪBĀM TIEŠSAISTĒ

Lai veicinātu kustību prieku un iespēju vingrot arī 
Covid-19 pandēmijas laikā mājas apstākļos, iedzīvotājiem 
vecumā no 54 līdz 63 gadiem ir iespēja pievienoties vingroša-
nas nodarbībām tiešsaistē platformā Zoom. Nodarbības vada 
fizioterapeite Solveiga Rozentāle. 

Nodarbības tiešsaistē notiek pirmdienās un trešdienās 
plkst. 18.00, kā arī piektdienās plkst. 10.00. 

Lai pievienotos nodarbībām tiešsaistē, nepieciešams: 
l  nosūtīt pieteikumu Whatsapp vai SMS veidā fiziotera-

peitei Solveigai Rozentālei uz tālruni 29742832, norādot savu 
vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi;

l  savā datorā vai viedierīcē lejupielādēt programmu 
Zoom.us.

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

Nodarbības plānotas zemā intensitātē ar mērķi izkustināt 
locītavas, trenēt lokanību un līdzsvaru, koordināciju, veikt 
vispārēju ķermeņa izkustināšanu, uzlabojot fizisko un garīgo 
labsajūtu. Nodarbību mērķis ir stiprināt dziļo muskulatūru, 
īpaši vēršot uzmanību muguras pareizai izkustināšanai un tās 
veselības uzturēšanai. Ja nodarbības laikā ir ieslēgta kamera, 
nodarbības vadītājai būs iespēja redzēt un nepieciešamības 
gadījumā koriģēt vingrinājumu izpildi. 

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projektā 
Nr.9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs”.

Papildu informācija Liepājas pilsētas pašvaldības admi-
nistrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā, 
rakstot e-pastu veseliba@liepaja.lv.

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS AKTUALITĀTES

PUSAUDŽU RESURSU CENTRS LIEPĀJĀ AICINA  
IZMANTOT BEZMAKSAS ATBALSTU GARĪGĀS VESELĪBAS 
UN ATKARĪBU PROFILAKSES JOMĀ JAUNIEŠIEM  
NO 11 LĪDZ 18 GADU VECUMAM UN TO ĢIMENĒM 

Pusaudžu resursu centrs (PRC) ir pierādījumos balstīta, 
mūsdienīga pieeja pusaudžu garīgās veselības profilaksei 
un dažādu atkarību novēršanai, kuru ir izveidojis Bērnu 
slimnīcas fonds sadarbībā ar nozares speciālistiem Latvijā 
un ārvalstīs. PRC sniedz mūsdienīgu un multidisciplināru at-
balstu pusaudžiem ar atkarību un garīgās veselības riskiem. 

Šobrīd PRC ir divi centri – Rīgā un Liepājā. PRC konsul-
tācijas nodrošina arī attālināti, izmantojot Skype, Whatsapp 
un Zoom platformas. PRC palīdzība jauniešiem un viņu ģi-
menēm ir bez maksas, pateicoties Labklājības ministrijas un 
Nacionālā veselības dienesta piešķirtajam finansējumam. 

Pusaudžu resursu centrs Liepājā tika atvērts 2019. gada 
jūnijā, uzsākot programmu jauniešiem ar atkarības riskiem. 
PRC komandā strādā seši speciālisti – psihologi, sociālais 
darbinieks, mentori, jaunatnes lietu speciālisti un karjeras 
konsultants. Pakalpojumu var saņemt pusaudži vecumā no 
11 līdz 18 gadiem. Liepājas nodaļas PRC speciālisti konsul-
tē gan klātienē, gan attālināti. 

2020. gadā Liepājas PRC sniedza pakalpojumu 80 
jauniešiem un viņu ģimenēm. Biežākās sūdzības ir par vied-
tālruņu un datora pārmērīgu lietošanu ikdienā, kā arī vielu 
lietošana un depresijas simptomātika, kura būtiski apgrūtina 
pusaudža ikdienu un motivāciju. Tiekoties ar pusaudzi, PRC 
speciālisti palīdz jaunietim saprotamā valodā risināt dažā-
das dzīves grūtības. Izvērtējot katra pusaudža vajadzības, 
tiek piedāvātas gan vienreizējas konsultācijas risku novēr-
šanai un motivēšanai, gan īstermiņa psiholoģiskais atbalsts, 
kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes, grupu nodarbības 
pusaudžiem vai ilgtermiņa psihoterapija. Konsultācijas ļauj 
novērot pusaudzi ilgākā periodā un atklāt iespējamās grū-
tības vai garīgās veselības riskus pēc iespējas ātrāk. Mūsu 
speciālisti izmanto pierādījumos balstītas konsultēšanas 
metodes un pusaudžiem draudzīgu, profesionālu un drošu 
problēmu risināšanas pieeju. Centrā ir pieejamas konsul-
tācijas vecākiem vai aizbildņiem, kuru bērniem novērotas 
uzvedības vai atkarību problēmas. Centrā piedāvājam 
bezmaksas atbalsta grupas vecākiem, kuru bērni ir uzņemti 
PRC. Tās ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības par 
pusaudžu attīstību. 

Programma pusaudžiem ar vielu vai procesu atkarību 
risku ietver psihodiagnostiku, terapiju, darbu ar ģimeni un 
izglītošanu. Katram klientam tiek veikta izvērtēšana un iz-
strādāts individuāls plāns, savukārt pārējie rehabilitācijā ie-
kļautie pasākumi – motivējošā intervija, sesija ar vecākiem/
aizbildņiem, individuālās korekcijas – kognitīvi biheiviorālā 
terapija (KBT), grupu nodarbības pusaudžiem, psihote-
rapija, uztura speciālista konsultācija, ārsta psihiatra vai 
narkologa iesaiste, mākslas, sporta un citi pasākumi – tiek 
pielāgoti katra konkrētā pusaudža vajadzībām. Pusaudža 
dalība programmā ir līdz 3 vai 6 mēnešiem.

Mēs aicinām vecākus, ja pamanāt, ka jūsu pusaudzis 
ir nomākts, zaudējis interesi par ikdienišķām lietām, kuras 
pirms tam viņam sniedza prieku un gandarījumu, pievērsiet 
tam uzmanību un atbalstiet viņu, veltiet laiku sarunai. Ja 
saprotat, ka pašu spēkiem nav iespējams palīdzēt, Liepājas 
PRC ir gatavs palīdzēt. Nāciet uz PRC Kuršu ielā 1,  
zvaniet pa tālruni 26623422 vai rakstiet e-pastu  
liepaja@pusaudzim.lv.

Uz ledus jāievēro īpaša drošība



Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija šobrīd īsteno 
divus savstarpēji saistītus Latvijas Vides aizsardzības fonda 
fi nansētus projektus, kuru īstenošanai nākotnē jānodrošina 
gaisa kvalitātes uzlabošanās pilsētā. 

Viens no projektiem ir “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes 
uzlabošanas rīcības programmas 2020.–2025. gadam izstrā-
de”, kurā šobrīd tiek apzināta pašreizējā situācija un analizēti 
pieejamie dati gan no monitoringa stacijām, gan statistikas 
pārskatiem, gan citām datu bāzēm par Liepājas pilsētā esoša-
jiem piesārņojuma avotiem un to radīto piesārņojumu. 

Februārī, izvietojot mobilas mērierīces, tiks uzsākti gaisa 
piesārņojuma daļiņu PM10 un PM2,5 (smalkie, neredzamie 
putekļi), slāpekļa oksīdu emisiju papildu mērījumi piecās 
pilsētas vietās, kā arī trīs vietās veikti benzpirēna emisiju 
mērījumi un veiktas putekļu paraugu ķīmiskās analīzes. Pro-
jekta rezultātā tiks izstrādātas gaisa piesārņojuma teritoriālās 
zonu kartes un atbilstoši tām arī konkrēti veicamie pasākumi, 
labākie risinājumi gaisa kvalitātes uzlabošanai. Pirms gaisa 
kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas saskaņošanas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 
un apstiprināšanas Liepājas pilsētas domē tiks organizēta arī 
tās sabiedriskā apspriešana, kas orientējoši varētu notikt šā 
gada augustā. 

Gaisa kvalitātes monitoringu Liepājā veic Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs monitoringa stacijā, kas 
novietota O. Kalpaka un Flotes ielas stūrī. Gaisa kvalitāte tiek 
novērtēta saskaņā ar Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām 
piesārņojošo vielu robežvērtībām, un jāsaka, ka Liepājā netiek 
novērots šo robežvērtību pārsniegums, tai pašā laikā jāatzīst, 
ka atsevišķos gadījumos ir novērots Pasaules Veselības 
organizācijas noteikto robežvērtību, kas ir zemākas, smalko 
putekļu un benzpirēna pārsniegums.    

2019. gadā apkopotie dati liecina, ka Liepājā kopā darbo-
jušās 1105 dažādas ražošanas iekārtas, kuru kopējais dažādu 
gaisā emitēto vielu daudzums ir 498,44 t, un tajā dominē 
degšanas produkti. 

Ņemot vērā, ka rūpniecībā un uzņēmumos izmantotajām 
iekārtām ir stingri nosacījumi un to darbība tiek regulēta, 
kopumā tie rada mazāku piesārņojumu nekā mājsaimniecībās 
izmantotās iekārtas, kur šādas uzraudzības un prasību nav. 

MALKAS APKURE – PALIELINA GAISA PIESĀRŅOJUMU
Viens no populārākajiem apkures veidiem privātmājās ir 

malkas apkure. Tomēr tā  īpaši ziemas sezonā  palielina gaisa 
piesārņojumu. Pēc VARAM datiem, galvenie gaisa piesārņo-
juma PM2,5 smalko daļiņu avoti Latvijā ir mājsaimniecības un 
pakalpojumu sektors (mazie uzņēmumi, veikali u.c. pakalpoju-
mu sniedzēji), kurā emisijas rodas, sadedzinot biomasu apku-
rei (59%), lielie enerģijas ražotāji (13%) un transports (5%).

VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jau-
tājumos Alda Ozola ir norādījusi, ka “iedzīvotājiem, kas dzīvo 
pilsētvidē un privātmājās ar individuālo apkuri, ir jāizprot, kā 
veidojas gaisa piesārņojums no nepareizi ekspluatētas apku-
res iekārtas. Pareizi ekspluatējot un tīrot apkures iekārtas, uz-
stādot apkures fi ltrus vai uzlabojot krāšņu kvalitāti, var būtiski 
mazināt gaisa piesārņojumu. Tāpat ministrija šobrīd strādā pie 
jaunas atbalsta programmas – tuvāko divu gadu laikā iedzī-
votājiem tiks piedāvāts valsts līdzfi nansējums apkures iekārtu 
nomaiņai uz moderniem apkures katliem”.

IEDZĪVOTĀJI TIKS AICINĀTI PIEDALĪTIES 
APTAUJĀ PAR MĀJSAIMNIECĪBĀ IZMANTOTAJĀM 
APKURES IEKĀRTĀM 

Lai noskaidrotu, cik un kādas ir Liepājas pilsētā izmanto-
tās mājsaimniecību individuālās apkures iekārtas un kāds ku-
rināmā veids tiek izmantots, kā arī zināmā mērā sagatavotos 
iespējamai fi nansējuma piesaistei apkures iekārtu uzlabošanai 
vai atjaunošanai, tiek īstenots otrs projekts “Mājsaimniecībās 
izmantoto apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrā-
de informācijas uzkrāšanai.” Informācija par individuālajām  

apkures iekārtām ir pieejama dažādās datu bāzēs, tomēr tā 
ir ļoti atšķirīga un nav vienotas pieejas tās uzturēšanā, tāpēc 
projekta ietvaros ir apkopota Valsts zemes dienestā pieejamā 
informācija par mājsaimniecību apkures iekārtām un tajās 
izmantoto kurināmo, par SIA “Liepājas enerģija” mājsaimnie-
cībām, kuras pieslēgtas centralizētai siltumapgādei, kā arī par 
AS “Gaso” mājsaimniecību gāzes apkures iekārtām, identifi -
cēti trūkstošie dati, salīdzinot tos ar pilsētas adresēm kopumā. 
Šobrīd ir sagatavots darba versijas kartogrāfi skias materiāls. 

Liepājas pilsētā individuālās apkures iekārtas tiek izman-
totas aptuveni 4355 adresēs, no kurām gāzes apkures iekār-
tas ir 1368 adresēs, savukārt malkas apkure 2152 adresēs, 
bet trūkst informācijas par 835 adresēm. 

Lai noskaidrotu trūkstošo informāciju, projekta izpildī-
tājs SIA “Metrum R” veiks iedzīvotāju aptauju, apmeklējot 
mājsaimniecības un uzdodot divus jautājumus: kāds apkures 
veids un kāds kurināmais tiek izmantots konkrētā mājsaim-
niecībā? Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un iesaistīties 
aptaujā, ja tiek saņemts SIA “Metrum R” aicinājums. 

IETEIKUMI MĀJSAIMNIECĪBĀM 
GAISA PIESĀRŅOJUMA MAZINĀŠANAI

Lai jau šobrīd atbildīgi izmantotu savas malkas apkures 
iekārtas un mazinātu gaisa piesārņojumu, aicinām ievērot 
eksperta Raimonda Pakšķa ieteikumus: 

l  Kurināšanai labāk izmantot lapu kokus – alksni un apsi. 
Šīm koku sugām siltumspēja ir gana laba, lai ar minimālu 
malkas daudzumu iegūtu maksimālu efektu. Tie rada mazāk 
dūmu un sodrēju.

l  Jāizmanto sausa malka, kuras mitruma saturs ir līdz 
20%. Tāda ir malka, kas labi vēdināmās telpās žāvēta vismaz 
divus gadus. Ja malka nopirkta pirms apkures sezonas sāku-
ma, tad tajā būs 30–40% mitruma. Tā varētu arī būt, ja malka 
būs krāmēta nepareizi vai stāvējusi zem klajas debess. 

l  Degšanas kamerā pēc iespējas ātrāk jāsasniedz augsta 
temperatūra un tā jāuztur visu degšanas laiku. Tas ļaus 
nodrošināt optimālu un efektīvu apkures iekārtas darbību un 
samazinās kaitīgo piesārņotāju emisijas, pelnu ražošanu un 
kreozota uzkrāšanos skurstenī. 

l  Zilas, dzeltensarkanas vai gaiši sarkanas liesmas liecina 
par labu sadegšanu. Sarkanas vai tumši sarkanas liesmas ir 
sliktas sadegšanas indikators. 

l  Netīras stikla durvis vai netīri dūmi no skursteņa liecina, 
ka ugunij nepieciešams vairāk gaisa, kurtuves kastes tempe-
ratūra nav pietiekami augsta vai malka ir pārāk slapja. 

l  Malkai labi sadegot, dūmiem pie skursteņa izejas vaja-
dzētu būt gandrīz caurspīdīgiem. Ja tie ir blīvi un dzelteni vai 
tumši pelēki, tad sadedzināšana nenotiek pareizi.

l  Par nepareizu sadegšanu liecinās arī tas, kas paliek 
kurtuvē. Ja pelni ir pelēki vai balti, malka sadeg labi. Ja tie ir 
tumši un smagi, ar atsevišķiem ogles gabaliem, sadegšanas 
process nav noticis kā nākas. Ja malka pietiekami nesadeg, 
skurstenī var uzkrāties kreozots, kas ievērojami palielina 
ugunsgrēka iespējamību.

l  Kurtuvei vienmēr ir jābūt tīrai no pelniem. 
l  Jāatceras, ka skurstenis ir jātīra vismaz vienu reizi gadā, 

vēlams – pirms apkures sezonas sākšanās.
l  Krāsnīs nededziniet atkritumus: tukšas plastmasas 

pudeles, vecos gumijas zābakus, vecas mēbeles u.c. Tas ir 
kaitīgi veselībai, kā arī bojā apkures iekārtu.

Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par gaisa piesārņojumu, 
VARAM ir sagatavojusi informatīvu bukletu “Kā samazināt ap-
kures radīto gaisa piesārņojumu?”, un tas šobrīd ir pieejams 
elektroniski ministrijas mājaslapā
https://www.varam.gov.lv/lv/zini-kaitigos-gaisa-piesarnojuma-
avotus. 

Savukārt drukātie bukleti tiks izvietoti “Liepājas namu 
apsaimniekotāja” klientu apkalpošanas centros, bibliotēkās, 
Sociālajā dienestā, kā arī pašvaldības administrācijas ēkā. 

Papildu informācija gan par projektiem, gan aptauju, gan 
iespēju saņemt bukletus, zvanot Liepājas pilsētas pašvaldī-
bas administrācijas Vides nodaļai pa tālruni 63404745 vai 
63404744. 
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Jūraszāļu vākšanai 
var pieteikties elektroniski

Biežāk nekā pirms epidemioloģisko ierobežojumu 
noteikšanas pilsētas iedzīvotāji vēršas Komunālajā 
pārvaldē un taujā par iespēju dārzu un dobju mēslo-
šanai vākt jūras aļģes, ko nereti mūsu piekrastē lielā 
daudzumā izskalo jūra. 

“Laikam tieši saistībā ar pandēmiju ir pieaugusi iedzī-
votāju interese par dārzkopību un savu māju pagalmu lab-
iekārtošanu un kopšanu,” uzsver pilsētas dārzniece Alda 
Damberga.

Pagājušajā gadā ir noslēgts ievērojami lielāks bezat-
līdzības līgumu skaits par jūraszāļu vākšanu nekā pirms 
tam – 2020. gadā to skaits bija 130, kamēr 2019. gadā 
– tikai 48 līgumi.

“Aļģu vākšana ir sena piekrastes iedzīvotāju nodarbo-
šanās. Tās ir labs papildu mēslojums dārziņiem, jo satur 
vērtīgas minerālvielas un organisko vielu maisījumu,” vēl 
piebilst dārzniece.

Komunālā pārvalde atgādina, ka nepieciešamā atļauja 
jūraszāļu vākšanai ir pieprasāma un saņemama divos vei-
do – attālināti un klātienē, apmeklējot Komunālo pārvaldi 
Uliha ielā 44.

Taču ārkārtējās situācijas dēļ pārvalde aicina iedzīvo-
tājus izmantot attālinātu pieteikumu iesniegšanas iespēju. 

Tiem liepājniekiem un tuvējo novadu iedzīvotājiem, 
kuriem ir interese par jūras aļģu izmantošanu savu dārzu 
un citu zaļo teritoriju mēslošanai un kuri vēlas pludmalē 
iebraukt ar savu auto vai citu tehniku, jāpiesakās bezatlī-
dzības līguma noslēgšanai. 

Bezatlīdzības līgums būs atļauja iebraukšanai plud-
malē, kas ir jūras piekrastes aizsargjoslas daļa ar īpašiem 
noteikumiem, kas jāievēro ikvienam. 

Pieteikšanos iespējams izdarīt:
l aizpildot elektronisko anketu vietnē pieteikumi.liepaja.lv; 
l apmeklējot pilsētas mājaslapas www.liepaja.lv sada-

ļu “Liepājniekiem/Vide un dzīvnieki”;
l lapas meklētājā ierakstot atslēgvārdus, piemēram, 

“jūras aļģes” vai “jūraszāļu savākšana”.
Lai noslēgtu līgumu par jūras mēslu vākšanu, per-

sonai ir jāsniedz šādi dati:
1) vārds, uzvārds,
2) personas kods,
3) autotransporta marka,
4) autotransporta reģistrācijas numurs,
5) dzīvesvietas adrese,
6) tālruņa numurs.
Anketas beigās atsevišķi jānorāda, vai līgumu klients 

vēlas saņemt klātienē vai ar elektronisko parakstu.
Kā jau iepriekš minēts, līgums vienlaikus ir atļauja ie-

braukt pludmalē ar savu tehniku. 
Komunālā pārvalde aicina pieteikties un noslēgt līgu-

mus jau šā gada sākumā, jo tie būs spēkā visu gadu – līdz 
31. decembrim.  

Iepriekš noslēgts līgums interesentam pašam ļaus 
izdevīgā laikā plānot vākšanas darbus, tas ir, tos uzsākt, 
tikko jūraszāles ir izmestas krastā un vākšanai ir piemēroti 
laika un citi apstākļi. Pretējā gadījumā vispirms būs jāsa-
gādā minētā atļauja.

Ja ar automašīnu vai citu tehniku nav paredzēts ie-
braukt pludmalē un izskalotās jūraszāles plānots vākt tikai 
ar dārza darbarīkiem, to var darīt, neprasot atļauju un jeb-
kurā laikā – bez saskaņošanas. z

JŪRASZĀLES IKVIENS VAR VĀKT BEZ MAKSAS 
Ir vēl nosacījums, kas jāatceras un jāievēro, – iebraukt plud-
malē ar tehniku peldsezonas laikā (no 15. maija līdz 15. sep-
tembrim) drīkst tikai noteiktās stundās – tie ir agri rīti un vēlas 
vakara stundas, lai netraucētu pludmales apmeklētājus. Taču 
ziemas, pavasara un rudens sezonā – gaišā diennakts laikā.

UZZIŅAI
Pieteikumu bezatlīdzības līguma 
noslēgšanai par jūraszāļu vākša-
nu var iesniegt:
l elektroniski – aizpildot elektronisko 
pieteikuma anketu vietnē 
pieteikumi.liepaja.lv;
l klātienē – Komunālajā pārvaldē, 
Uliha ielā 44, tālrunis uzziņām: 
63481898.

Noslēgti līgumi par 
jūraszāļu vākšanu 
Liepājas pilsētas 
piekrastē:
l 2017. gadā – 53;
l 2018. gadā – 60;
l 2019. gadā – 48;
l 2020. gadā – 130.

Gaisa piesārņojums un tā mazināšana pilsētvidē. Tiks veikta 
iedzīvotāju aptauja par izmantotajām apkures iekārtām 

UZZIŅAI 
l  Projekta “Mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu 
apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāša-
nai” kopējās izmaksas – 50 820,00 EUR, no kurām Lat-
vijas Vides aizsardzības fonda fi nansējums – 31 500,00 
EUR, izpildītājs – SIA “Metrum R”. 
l  Projekta “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlaboša-
nas rīcības programmas 2020.–2025. gadam izstrāde” 
kopējās izmaksas – 88 189,64 EUR, no kurām Latvijas 
Vides aizsardzības fonda fi nansējums – 59 653,00 EUR, 
izpildītājs – personu apvienība “Firma L4 un Ardenis”.
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Visu mīlētāju dienā, kad 
amerikāņi nosūta miljardiem 
pastkartīšu, itāļi viens otram 
dāvā saldumus, japāņi sa-
cenšas par skaļāko atzīšanos 
mīlestībā, bet francūži viens 
otram velta dzeju, Liepājas 
koncertzāle aicina saviem mī-
ļotajiem dāvāt dārgāko – kopā 
pavadītu laiku. 

14. februārī plkst. 18.00 vaka-
rā tiešraidē no koncertzāles “Lie-
lais dzintars” izskanēs romantisks 
džeza mūzikas koncerts, kurā 
Kristapa Vanadziņa trio atskaņos 
programmu no gaidāmā albuma 
“Mīlestības dārzs ir aizaudzis”.

Kristaps Vanadziņš ir viens no 
spožākajiem Latvijas mūsdienu 
džeza pianistiem, kurš mūzikas 
telpā atgriezis arī džeza trio sastā-
vus. Vanadziņa džeza ansambļu 
repertuārā vienmēr saplūst vairā-
ki žanri, spēlētajās kompozīcijās 
saklausāmi neparasti harmoniski 
risinājumi un radošas novitātes.

Trio jaunās programmas vēs-
tījums ir par dzīves lielajiem un 
maģiskajiem notikumiem – mīles-
tību, Visuma likumiem un Dieva 
mīlestību. Tie ir Kristapa Vandziņa 

oriģināldarbi, kas tapuši vairāku 
gadu garumā. Jaunās koncert-
programmas vinila plate “The Love 
Garden has Overgrown” (“Mīlestī-
bas dārzs ir aizaudzis”) tiks izdota 
neatkarīgās džeza un improvizē-
tās mūzikas izdevniecības “Jersika 
Records” paspārnē. Plates pre-
zentācija notiks šā gada pavasarī. 

“Dzīvesprieks – tā ir enerģija, 
ko vari radīt pats. Man šķiet, ka 
mūzikai vajag cilvēku aizraut, ie-
priecināt. Tas ir mans piegājiens 
mākslā – radīt prieku!” par savu 

mūziku saka pianists un kompo-
nists Kristaps Vanadziņš.

Kristapa Vanadziņa trio mu-
zicē vieni no mūslaiku Latvijas 
spilgtākajiem džeza mūzikas pār-
stāvjiem – komponists un pianists 
Kristaps Vanadziņš, sitaminstru-
mentālists Rūdolfs Dankfelds un 
kontrabasists Jānis Rubiks. Mū-
ziķu paustās filozofijas trīs funda-
mentālie stūrakmeņi ir saspēle, 
kompozīcija un radīšana, kas kal-
po par pamatu ansambļa individu-
alitātei un kopējai idejai. Trio izce-

ļas ar dzidru un niansētu skaņu, 
kas mijas ar tradicionālajiem sa-
spēles paņēmieniem (svings, af-
ro-influence) un Jaunās pasaules 
vēsmām (rubato, akadēmiskā un 
Skandināvu mūzika). Mūzikā at-
rodama gan kreolu, gan Āfrikas 
un vudū ietekme, kas tiek jaukta 
ar Eiropas impresionismu, Skan-
dināvu un mūziķu pašu izcelsmes 
vietas skanējumu un tradicionālo 
mūziku. 

Kultūras žurnālists un ap-
skatnieks Edgars Raginskis uz-
sver: “Kristapa Vanadziņa trio 
mūzikā saplūduši vairāki žanri, 
tā spēlētajās kompozīcijās sa-
klausāmi neparasti harmoniski 

risinājumi un radošas novitātes.”
Tiešraides biļetes cena vienai 

mājsaimniecībai – 3  eiro iepriekš-
pārdošanā, 5 eiro pasākuma dienā. 
Iegādājoties biļeti, pircējs saņems 
tiešraides kodu, kuru varēs izman-
tot, lai skatītos koncertu. Tiešraidi 
varēs vērot “Biļešu paradīzes” vai 
“Lielā dzintara” mājaslapā, uzspie-
žot uz koncerta nosaukuma.

Koncertu ar Liepājas pašvaldī-
bas un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu rīko SIA “Lielais dzintars”.  
Koncertam ir viena daļa, tā norises 
ilgums – aptuveni viena stunda 15 
minūtes. Plašāka informācija par 
tiešraides koncertu pieejama mā-
jaslapā www.lielaisdzintars.lv. z

Visu mīlētāju dienā “Lielais dzintars”  
piedāvā romantisku džeza koncertu tiešraidē

Izsludināts kultūras projektu konkurss

Gadu gaitā Liepājas Kultūras balva 
kļuvusi par pilsētas kultūras dzīves sa-
stāvdaļu un nozīmīgu kultūras kvalitātes 
un izcilības veicinātāju. Šogad tā tiks pa-
sniegta jau 10. reizi. “Liepājas Kultūras 
balvas 2020” pasniegšanas ceremonija 
plānota tiešsaistē 25. februārī. 

Visā Kultūras balvas desmit gadu pa-
stāvēšanas laikā aizvadītais 2020. gads 
visnotaļ ir bijis vissmagākais un neprog-
nozējamākais. Pandēmijas vilnis nežēloja 
nevienu, bet ar lielu apņēmību un inovatī-
vām idejām Liepājas kultūra ir turpinājusi 
pierādīt savu augstvērtību. Par spīti visam, 
radošo industriju pārstāvji veidoja koncer-
tus, izstādes, lekcijas, izrādes un dažādus 
Liepājas kultūrai svarīgus notikumus dro-
šā un atbildīgā formātā. “Liepājas Kultū-
ras balva 2020” simbolizē ne tikai izcilību, 
bet arī lielu gribasspēku, izturību un spēju 
pielāgoties apstākļiem. Šajā sarežģītajā 
laikā ikviens kultūras pārstāvis ir ieguldījis 
neizmērojami lielu darbu, lai pilsētas iedzī-
votājiem un viesiem dotu iespēju baudīt 
kultūru un kaut uz brīdi aizmirst par smago 
situāciju, kurā dzīvojam. Liepājas Kultūras 
balvas 10 gadu jubilejā ar lielu pateicību un 
apbrīnu tiks godināti mūsu kultūras varoņi. 

“Neraugoties uz sarežģīto 2020. gadu, 
Liepājas kultūras dzīve ir turpinājusi būt 
daudzveidīga. Esam iemācījušies pielāgo-
ties apstākļiem un radīt jaunus kultūras no-

tikumu formātus. Vislielākais prieks un lep-
nums ir par nezudušo kultūras pasākumu 
kvalitāti. Liepāja var lepoties ar talantīgiem 
un radošiem cilvēkiem, kas ir strādājuši un 
radījuši jaunus veidus, kā kultūrai neapstā-
ties. Jāsaka liels paldies ikvienam, kurš ir 
stiprinājis un attīstījis mūsu pilsētas augst-
vērtīgo kultūras dzīvi,” uzsver Liepājas 
Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens. 

Liepājas Kultūras pārvalde jau saņē-
musi spilgtāko pretendentu pieteikumus 
2020. gada Kultūras balvai. To starpā ir 
nozīmīgākie 2020. gada kultūras notikumi 
un personības, kas inovatīvi un augstvērtī-
gi bagātinājuši kultūras dzīvi un veicinājuši 
Liepājas atpazīstamību. Žūrija 1. februārī 
sāks balvas nominantu izvērtēšanu. 

Katru gadu tiek pasniegtas desmit Lie-
pājas pilsētas domes pateicības un Kultū-
ras balvas statuetes. 2019. gadā galveno 
Kultūras balvu saņēma Liepājas Simfo-
niskais orķestris par operas tradīcijas at-
jaunošanu, iniciējot un iestudējot latviešu 
oriģināloperu “Suitu sāga”.

2018. gadā, atzīmējot Latvijas valsts 
simtgadi, galveno Kultūras balvu saņēma 
Liepājas muzejs par ekspozīcijas “Latvijas 
Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” un 
izstādes “Liepājas brīvības stāsts” izveidi.

Par 2017. gada notikumu kultūrā tika 
nosaukta un galveno balvu saņēma Liepā-
jas teātra izrāde “Precības”. z

KRISTAPS VANADZIŅŠ  
l Komponists, aranžētājs, koncertējošs pianists, studijas mūziķis un pro-
ducents, kurš darbojas arī īsfilmu un reklāmas radīšanā. 
l Sācis apgūt klavierspēli jau piecu gadu vecumā, mācījies Jāzepa Medi-
ņa Rīgas mūzikas skolā un Rīgas Doma kora skolā. Piedalījies meistar-
klasēs un praksē Stokholmas džeza akadēmijā Zviedrijā.
l Dons, Daumants Kalniņš, Linda Leen, Mārtiņš Brauns, Boriss Rezņiks, 
Raimonds Pauls, Intars Busulis, Esbjorns Svensons (Esbjõrn Svennson), 
Čaina Mozes (China Moses) – saraksts ar mūziķiem, ar kuriem šis pia-
nists ir sadarbojies un uzstājies, ir plašs un daudzveidīgs arī žanru ziņā. 
l Teju 10 gadu garumā Kristaps līdzdarbojies muzikālā koncertšova “Ca-
baret” sagatavošanā. Vairākus gadus bijis mākslinieciskais vadītājs Dailes 
nama mūzikas salonā, kur veidojis virkni populāru programmu.
l Pirms 12 gadiem nodibinājis Kristapa Vanadziņa trio.
l 2016. gadā izlaidis klavieru solo albumu “Piano improvisations”, kurā 
iekļautas tikai un vienīgi Kristapa improvizācijas.
l Koncertējis Lietuvā, Igaunijā, Zviedrijā, Krievijā, Ukrainā, Austrijā un 
Šrilankā.

Lai finansiāli atbalstītu Liepājas 
pilsētai nozīmīgu, unikālu un tradi-
cionālu kultūras projektu īstenošanu 
dažādās kultūras un mākslas nozarēs, 
kā arī starpdisciplinārus un radošo in-
dustriju projektus, Liepājas Kultūras 
pārvalde izsludinājusi kultūras projek-
tu konkursu. 

“Katru gadu izsludinām kultūras pro-
jektu konkuru ar mērķi finansiāli atbalstīt 
projektus, kuru realizācija notiek Liepājā 
un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs 
ieguvums pilsētai. Aizgājušais gads ap-
liecināja, ka, neraugoties uz dažādajiem 
ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas 
dēļ, kultūras pārstāvji turpināja radīt jau-
nus, unikālus veidus, kā kultūrai mūsu 
pilsētā neapstāties. Esam gandarīti, ka 
2020. gadā tika atbalstīti un arī realizēti 
44 kvalitatīvi un radoši projekti, tādējādi 
nodrošinot kultūras procesu nepārtrauktī-
bu. Ticu, ka 2021. gads Liepājas kultūras 
dzīvē būs vēl augstvērtīgāks un  daudz-
veidīgāks,” uzsver Liepājas Kultūras pār-
valdes vadītājs Juris Jirgens.    

Kopumā projektu konkursā piešķirs 
50 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Kultū-
ras pārvaldes piešķirtais līdzfinansējums 
vienam projektam būs vismaz 1000 eiro, 
bet ne lielāks par 5000 eiro. Viens pietei-
cējs konkursā var iesniegt neierobežotu 
skaitu projektu, taču kopumā varēs sa-
ņemt ne vairāk kā 8000 eiro.

Konkursa prioritātes ir veicināt mūs-
dienīgas un intelektuālas kultūrvides attīs-

tību Liepājā, piedāvāt jaunu un inovatīvu 
kultūras ideju realizēšanu pilsētā, kas spēj 
radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un 
starptautiskā mērogā, nodrošināt kultūras 
norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicio-
nālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā 
arī veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju 
līdzdalību kultūras dzīves norisēs.

Konkursā var piedalīties tikai tās LR 
Uzņēmumu reģistrā reģistrētās juridiskās 
personas, kas nav pašvaldību un valsts 
iestādes, pašvaldību un valsts sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību, tai skaitā pub-
liskas atvasinātas personas. No šā gada 
fiziskas personas, kas reģistrētas Latvijas 
Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā 
saimnieciskas darbības veicējas, Kultū-
ras projektu konkursa nolikuma izpratnē 
nav atzīstamas par juridiskām personām 
un projektu konkursā piedalītes nevar.

Projektu pieteikumi iesniedzami 
līdz gada 29. janvārim plkst. 15.00, 
aizpildot elektronisko pieteikuma 
anketu, kas atrodama mājaslapā  
www.kulturasprojektukonkurss.lv.

Šā gada pirmais projektu konkurss 
tiek izsludināts, nosakot projektu reali-
zēšanas termiņu no 2021. gada 1. marta 
līdz 31. augustam. Plānots arī otrs projek-
tu konkurss otrajā pusgadā, par to infor-
mācija būs vēlāk.

Liepājas kultūras projektu konkursos 
2020. gadā kopā tika atbalstīti 44 projekti 
un sadalīts 110 000 eiro liels līdzfinansē-
jums. z

Liepājas Kultūras balva  
svin 10 gadu jubileju


