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Liepājā sākusies 
vakcinācija pret 

Covid-19
2021    8. MARTS

Sveikti “Liepājas 
Kultūras balvas 

2020” laureāti

Savukārt tituls 
“Gada liepājnieks 2020” kopā 

ar sudraba goda zīmi liepas lapas 
formā piešķirts15 personām:

l Agatei Ambultei, biedrības 
“Digitālo inovāciju parks” vadītā-
jai – par ieguldījumu IT speciālistu 
kopienas attīstībā Liepājā, veici-
not esošo un topošo jomas spe-
ciālistu profesionālo izaugsmi;

l Antrai Brakšei, Liepājas mu-
zeja vēsturniecei – par ieguldījumu 
17.–19. gadsimta interjera muzeja 
satura veidošanā un liepājniekiem 
nozīmīgu izstāžu rīkošanā;

l Mārcim Grīnbartam, ce-
remoniju meistaram un mūziķim 
– par pilsonisko iniciatīvu, organi-
zējot muzikālos vakarus “Logs uz 
Palangas ielu” līdzcilvēku uzmun-
drināšanai pandēmijas laikā;

l Guntim Ivanovskim, Lie-
pājas pilsētas domes Sociālā die-
nesta Atkarību profi lakses centra 
brīvprātīgajam darbiniekam – par 
nesavtīgu darbu veselīgas un dro-
šas sabiedrības audzināšanā;

l Ilzei Jaunzemei, Latvijas 
Nedzirdīgo savienības Liepājas 
Reģionālās biedrības priekšsē-
dētājai – par jaunu pakalpojumu 

ieviešanu Liepājas Nedzirdīgo 
biedrībā un sniegto atbalstu cilvē-
ku ar īpašām vajadzībām dzīves 
kvalitātes uzlabošanā;

l Mārītei Kūlai, SIA “Liepājas 
Reģionālā slimnīca” Epidemiolo-
ģiskā dienesta vadītājai, pediatrei, 
bērnu infektoloģei – par izcili pro-
fesionāli koordinētu un saskaņotu 
rīcību Covid-19 izplatīšanās risku 
apzināšanā, kontrolē un mazinā-
šanā Liepājas pilsētā;

l Aigaram Laugalim, uzņē-
mējam – par nozīmīgu pienesumu 
Liepājas viesmīlības nozarei, izvei-
dojot gastrobāru “Spīķeris” un veik-
smīgi pārorientējot uzņēmējdarbī-
bu no zvejniecības uz tūrismu;

l Kristīnei Liepai, Liepājas 
Sv. Trīsvienības baznīcas atjau-
nošanas fonda vadītājai – par 
nozīmīgu ieguldījumu pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma sa-
glabāšanā, vadot Liepājas Svētās 
Trīsvienības katedrāles fasādes 
atjaunošanas projektu;

l Andrejam Miglam, rakstnie-
kam un režisoram – par radošuma 
un kultūras vērtību popularizēša-
nu Liepājas teātra aktieru kursam 
veltītajā grāmatā “Mūsu Klaipēdas 

kursiņš” un citos Liepājai nozīmī-
gos literāros darbos;

l Sandrai Rubezei, Sociālā 
dienesta Veco ļaužu dzīvojamās 
mājas medicīnas māsai – par 
profesionālu rīcību un radošiem 
risinājumiem, pandēmijas laikā 
sniedzot atbalstu senioriem Veco 
ļaužu dzīvojamā mājā;

l Viktorijai Šmitei, SIA “Cen-
trālā laboratorija” biomedicīnas 
laborantei – par Covid-19 testēša-
nas punktu atvēršanu un profesio-
nālu koordināciju Liepājā pandē-
mijas apstākļos;

l Patrīcijai Špakai, Latvijas 
čempionei tenisā – par izcīnīto 
čempiones titulu Latvijas pieaugu-
šo čempionātā tenisā un augstām 
godalgotām vietām starptautiskos 
turnīros;

l Kristapam Štobim, vides 
dizaineram – par pamanāmo un 
liepājnieku atzinīgi novērtēto pil-
sētas Ziemassvētku noformējumu 
un estētiski vienota Liepājas kop-
tēla izveidi svētkos;

l Karīnai Tatarinovai, Liepā-
jas teātra aktrisei – par Liepājas 
radioteātra tradīciju atjaunošanu 
un jauniem muzikāliem projektiem 

liepājnieku emocionālam atbal-
stam ārkārtējās situācijas laikā;

l Timuram Tomsonam, kon-
certzāles “Lielais dzintars” valdes 
priekšsēdētājam – par prasmīgu 
koncertzāles vadību un dažādu 
žanru koncertu nodrošināšanu 
Covid-19 izplatības apstākļos.

Apbalvojumu saņēmēji tiks 
godināti īpašā ceremonijā Liepā-
jas dzimšanas dienā, 18. martā, 
ievērojot valstī noteiktos epide-
mioloģiskās drošības pasākumus 
un pulcēšanās ierobežojumus.

Lai novērtētu liepājnieku iegul-
dījumu un devumu pilsētas attīstī-
bā 2020. gadā, iedzīvotāji no 14. 
jan vāra līdz 2. februārim tika aici-
nāti izvirzīt savus pretendentus ap-
balvojuma saņemšanai. Kopumā 
saņemti 50 pieteikumi par 38 per-
sonām. Goda liepājnieka titulam 
saņemti 16 pieteikumi par 9 perso-
nām, Gada liepājnieka titulam – 34 
pieteikumi par 29 personām.

Iesniegtos pretendentus Goda 
un Gada liepājnieka titulam izvēr-
tēja Apbalvojumu komisija, kurā 
darbojas 15 dažādu nozaru pār-
stāvji, no kuriem liela daļa ir Goda 
un Gada liepājnieki. z

Sveicam 
apbalvojuma 

“GODA 
un GADA 

LIEPĀJNIEKS” 
saņēmējus!

Godinot liepājnieku 
devumu pilsētai, Liepājas 
domes sēdē apstiprināti 
Liepājas pilsētas apbalvo-
juma “Goda un gada lie-
pājnieks 2020” saņēmēji.

Tituls “Goda 
liepājnieks” piešķirts 
komponistam, Liepājas 
himnas mūzikas autoram 
IMANTAM KALNIŅAM, 
savukārt vēl 15 liepājnie-
kiem par īpašu un pama-
nāmu veikumu pilsētas 
labā 2020. gadā piešķirts 
tituls “Gada liepājnieks”. 

Par mūža ieguldījumu 
mūzikā, popularizējot 
Liepāju, leģendāru 
skaņdarbu radīšanu un 
ilggadēju sadarbību ar 
Liepājas mūziķiem un 
dzejniekiem komponis-
tam Imantam Kalniņam 
Liepājas pilsētas dzimša-
nas dienā, 18. martā, tiks 
pasniegts Goda liepājnie-
ka apbalvojums – sudraba 
goda zīme.
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Iedzīvotāji ar simptomiem 
Covid-19 analīzes  
bez ārsta nosūtījuma  
varēs nodot līdz 6. aprīlim

Lai saglabātu iespēju iedzīvotājiem, kuriem ir saslimša-
nas simptomi, laikus veikt Covid-19 analīzes, Veselības mi-
nistrija lēmusi līdz 6. aprīlim pagarināt termiņu, līdz kuram 
uz testu var pieteikties bez ārsta nosūtījuma.

Ja cilvēkam ir parādījušies slimības simptomi (akūtas elp-
ceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas trau-
cējumi, garšas zudums u.c.), Covid-19 testu var veikt arī bez 
ārsta nosūtījuma, tam iepriekš piesakoties. 

Vienlaikus nosūtījumu uz Covid-19 analīzēm pacientam 
izsniedz arī ģimenes vai ārstējošais ārsts. Situācijās, ja tests 
jāveic steidzami, ārsts to norāda nosūtījumā.

Testa veikšana pirms plānota ārzemju brauciena ir maksas 
pakalpojums. Lielākā daļa testēšanas pakalpojumu sniedzēju 
nodrošina arī testēšanas rezultātu tulkošanu. Par nepiecieša-
mību nodrošināt tulkošanu laboratorija jāinformē pirms testa 
nodošanas.

Covid-19 testu var veikt tikai ar iepriekšēju pierakstu.
Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties, zvanot:
l  Tālrunis centralizētam pierakstam Covid-19 analīžu 
    veikšanai – 8303;
l  Centrālā laboratorija – 8330;
l  E. Gulbja laboratorija – 67801112;
l  MFD laboratorija – 8313;
l  NMS laboratorija – 67144015;
l  Valsts zinātniskais institūts “BIOR” – 28369560.
 Covid-19 analīžu nodošanai var pieteikties elektroniski:
l  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
   mājaslapā;
l  E. Gulbja laboratorijas mājaslapā;
l  Centrālās laboratorijas mājaslapā;
l  MFD Veselības grupas mājaslapā;
l  Valsts zinātniskā institūtā “BIOR” mājaslapā.

Covid-19 analīžu rezultāti pieejami E-veselības portālā, kā 
arī analīžu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. 

Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, jāatver interneta pārlūk-
programmā adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas “Pieslēg-
ties” un “Iedzīvotājs”. Pēc autorizēšanās sistēmā paziņojums 
par analīžu rezultātiem skatāms sadaļā “Mani rezultāti”. z

Šogad pašvaldību vēlēšanas norisināsies 5. jūnijā, un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem ir mainīti 
daži iecirkņi, piemēram, iecirknis vairs nebūs Liepājas Reģionālajā slimnīcā. 

Balsot var jebkurā no šiem iecirkņiem.
Iecirkņa 
numurs

Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese

221. Liepājas 3. pamatskola Lazaretes iela 8, Liepāja
222. Liepājas Liedaga vidusskola Liedaga iela 5, Liepāja
223. Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle –  

Zaļās birzes bibliotēka
Talsu iela 39, Liepāja

224. Profesionālās izglītības kompetences centrs  
“Liepājas Valsts tehnikums”

Ventspils iela 51, Liepāja

225. O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola O. Kalpaka iela 96, Liepāja
226. Liepājas 7. vidusskola Celmu iela 6, Liepāja
227. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola Rīgas iela 50, Liepāja
229. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija Ausekļa iela 9, Liepāja
230. J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola K. Valdemāra iela 35/37, Liepāja
231. Liepājas Universitāte Lielā iela 14, Liepāja
232. Liepājas Latviešu biedrības nams Rožu laukums 5/6, Liepāja
233. Liepājas 8. vidusskola Dunikas iela 9/11, Liepāja
234. Skolas ēka K. Ukstiņa iela 17/23, Liepāja
235. Liepājas Raiņa 6. vidusskola Ganību iela 106, Liepāja
236. Ezerkrasta sākumskola Lauku iela 54, Liepāja
237. Liepājas 8. vidusskola Dunikas iela 9/11, Liepāja
238. Liepājas Liedaga vidusskola Liedaga iela 5, Liepāja
239. Liepājas Latviešu biedrības nams Rožu laukums 5/6, Liepāja
959. Liepājas Olimpiskais centrs Brīvības iela 39, Liepāja

Pievērsiet uzmanību! 

Pandēmijas ietekmē Liepājā 2020. gadā  
par 17% samazinājies nakšņojošo tūristu skaits

Lai gan visā pasaulē Co-
vid-19 pandēmija gandrīz pil-
nībā apturējusi tūrisma nozari, 
Liepājā 2020. gadā šī joma cie-
tusi relatīvi nelielus zaudēju-
mus.

Kopējais nakšņojošo pilsētas 
viesu skaits samazinājies par 
aptuveni 17%, ārvalstu tūristu 
skaits – par aptuveni 31%, Lat-
vijas viesu skaits – par gandrīz 
9%, liecina Liepājas reģiona 
Tūrisma informācijas biroja (LR-
TIB) apkopotie aktuālie Centrā-
lās statistikas pārvaldes (CSP) 
dati par tūrisma attīstību pilsētā 
2020. gadā.

Kopējais Liepājas nakts-
mītnēs pavadīto nakšu skaits 
2020. gadā samazinājies par 
aptuveni 17% un sasniedza 
143 683 naktis. Vidējais uzturē-
šanās ilgums Liepājas naktsmīt-
nēs bija 1,65 naktis, kas ir iden-
tisks rādītājs kā 2019. gadā.

“Pagājušais gads bija izaici-

nājums ne tikai Liepājas un Lat-
vijas tūrisma industrijai, bet visai 
pasaulei. Covid-19 pandēmija 
pārvilka treknu svītru ceļošanas 
plāniem. Neraugoties uz to, Lie-
pāja kopumā 2020. gadu ir pār-
dzīvojusi salīdzinoši labi. Vēlos 
pateikt paldies ikvienam uzņē-
mējam, kurš šajā laikā turpināja 
strādāt, un bija pat tādi, kuri ra-
dīja jaunus pakalpojumus un pro-
duktus,” atzina LRTIB vadītāja 
Inta Šoriņa.

Lai gan gads iesākās ļoti ce-
rīgi − janvārī un februārī bija vē-
rojams diezgan ievērojams viesu 
skaita pieaugums –, martā sākās 
un līdz pat maijam turpinājās 
smags kritums. Jūnijā naktsmītņu 
bizness sāka atkopties, bet jūli-
jā un augustā jau bija vērojams 
nakšņotāju skaita pieaugums – 
attiecīgi +17% un +29%. Neliels 
kāpums notika arī oktobrī, tomēr 
gada nogale neko iepriecinošu 
neatnesa.

Visaugstākais naktsmītņu 
noslogojums, pēc CSP datiem, 
Liepājā bijis augustā, kad pilsē-
tā vidēji viesu istabas bija aizpil-
dītas par 74%, gultasvietas par  
63%. Kopumā vidējais naktsmīt-
ņu istabu noslogojums Liepājā 
2020. gadā bija aptuveni 34%. 
Salīdzinājumam – Latvijā šis rā-
dītājs bijis 25%, bet Rīgā – 26%.

2020. gadā Liepājā nakšņo-
juši viesi no 84 pasaules valstīm, 
visbiežāk viesojušies ceļotāji no 
Lietuvas (58% no visiem ārvalstu 
viesiem), Igaunijas (9,5%) un Vā-
cijas (7,5%).

Pēc Liepājas lidostas datiem, 
pagājušajā gadā Liepājas lidos-
tā apkalpoti 3834 regulāro reisu 
pasažieri, kas ir par 72% mazāk 
nekā pērn. Aviokompānija “Air-
Baltic” pavasarī nenodrošināja 
lidojumus uz Liepāju, un pēc īsā 
vasaras lidojumu perioda oktobrī 
atkal uz laiku lidojumi tika pār-
traukti. Saistībā ar treniņlidoju-
miem kopējais izpildīto lidojumu 
skaits bija 4117, kas, salīdzinot ar 
2019. gadu, ir palielinājums par 
16%.

2020. gadā Liepājas ostā 
uzņemtas 175 jahtas, kas ir par 
52% mazāk nekā gadu iepriekš. 
Visbiežāk ieradušās jahtas no 
Lietuvas (88), Vācijas (30), Poli-
jas (19), Somijas (12) un Zvied-
rijas (8).

Liepājas reģiona Tūrisma 
informācijas birojā 2020. gadā 
klātienē apkalpoti 13 424 apmek-
lētāji, kas ir par 41% mazāk nekā 
2019. gadā.

Plašāku informāciju skatīt tī-
mekļvietnē liepaja.travel. z

Liepājā jauns  
bērnudārzs – “Prātnieks”

Februārī Liepājas pilsētas 
domes sēdē tika pieņemts lē-
mums par pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Prātnieks” dibi-
nāšanu. Iestāde atrodas Koku 
ielā 10 un tiks atvērta vasaras 
sākumā, tajā tiks nodrošināta 
vieta 214 izglītojamajiem 11 
grupās vecumā no 1,5 līdz 7 
gadiem.

Jaunajā dārziņā īpaši domāts 
par telpu racionālu izmantojumu 
gan grupu nodarbībām, gan in-
dividuālam darbam, paredzēta 
vieta kā atpūtai, tā savstarpējai 
komunikācijai. 

Telpu aprīkojums plānots 
praktisks un ērti pārvietojams, 
lai atbalstītu bērnu iniciatīvu un 
iesaisti mācību vides veidošanā.

Bērni radoši varēs izpausties 
mūzikas studijā. Ēdamzālē au-
dzēkņi ne tikai ieturēs maltītes, 

tā tiks izmantota arī mājturības 
prasmju apguvei. Citas nodarbī-
bu telpas paredzētas sarunām, 
pētījumiem un atklājumiem, bet 
plašajā sporta un pasākumu 
telpā bērni varēs ļauties kustību 
priekam. 

Lai veicinātu izglītojamo 
personības izaugsmi, kā arī no-
drošinātu iekļaujošās izglītības 
principu īstenošanu, ar bērniem 
grupās un individuāli darbosies 
sociālais pedagogs.

Iestādes teritorija ir labie-
kārtota, tajā ir attīstošas rotaļu 
iekārtas un nojumes rotaļno-
darbību organizēšanai un da-
bas izzināšanai āra vidē. Iestā-
des telpu iekārtojums ir veidots 
atbilstoši programmas “Skola 
2030” vadlīnijām. Vide ir fiziski 
droša, attīstoša un daudzfunk-
cionāla. z
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2020. gadā rūpniecības 
produkcijas apjomi 
Liepājā turpinājuši augt 

2020. gadā Liepājā apstrā-
des rūpniecības produkcija 
saražota par 338,3 milj. eiro, 
kas, salīdzinot ar 2019. gadu, 
ir par 8,6% vairāk, savukārt 
realizētās produkcijas apjoms 
2020. gadā mūsu pilsētā bijis 
343,8 milj. eiro – par 10,8% vai-
rāk, tādējādi Liepājā pērn bijis 
straujākais rūpniecības pro-
dukcijas apjomu pieaugums, 
liecina Liepājas pilsētas paš-
valdības administrācijas At-
tīstības pārvaldes apkopotie 
dati.

Analizējot 2020. gada ap-
strādes rūpniecības izlaides un 
realizācijas apjomus lielākajās 
pilsētās, redzams, ka Liepājā 
saglabājas lielākie saražotās un 
realizētās rūpniecības produkci-
jas apjomi (aiz Rīgas).

Salīdzinot apstrādes rūpnie-
cības apjomu pārmaiņas 2020. 
gadā un 2019. gadā, redzams, 
ka Jelgavā, Valmierā un Ventspi-
lī apstrādes rūpniecības produk-
cijas izlaides apjomi samazināju-
šies. Pārējās pilsētās apstrādes 
rūpniecības produkcijas izlaides 

apjomu pārmaiņas bijušas ar 
pieaugošu tendenci. Straujākais 
rūpniecības produkcijas apjomu 
pieaugums bijis Liepājā (8,6%) 
un Rēzeknē (7,7%). Savukārt 
realizētās rūpniecības produkci-
jas apjomi palielinājušies Vents-
pilī (par 11,4%), Liepājā (par 
10,8%), Rēzeknē (par 6,6%), 
Rīgā (par 3,0%) un Jēkabpilī 
(par 2,1%).

Liepājā vislielāko saražotās 
produkcijas apjomu veido metāl-
apstrāde un mašīnbūve (54%), 
par pārējām nozarēm nav pie-
ejami detalizēti dati. 

Eksportētās rūpniecības 
produkcijas īpatsvars Lie-
pājā 2020. gadā bija 76%. 
2020. gadā eksportam realizētas 
preces par 261,1 milj. eiro, kas ir 
par 21,4 milj. eiro jeb 8,9% vai-
rāk nekā 2019. gadā, savukārt 
vietējā tirgū realizētas preces 
par 82,7 milj. eiro, kas ir par 12,1 
milj. eiro jeb 17,1% vairāk nekā 
2019. gadā.  

2020. gada statistikas dati 
rāda, ka Liepājas rūpniecība 
lēni, bet stabili turpina augt. z

Lai sniegtu materiālu atbal-
stu Liepājas iedzīvotājiem, kuri 
palikuši bez ienākumiem vai 
tie būtiski samazinājušies sa-
karā ar valstī noteikto ārkārtē-
jo situāciju un netiek saņemts 
valsts atbalsts, 18. februārī 
Liepājas pilsētas domes sēdē 
apstiprināti saistošie noteiku-
mi “Par Liepājas pilsētas paš-
valdības pabalstu krīzes situ-
ācijā ārkārtējās situācijas laikā 
sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Šis pabalsts paredzēts iedzī-
votājiem, kuru deklarētā un fak-
tiskā dzīvesvieta ir Liepājā, gadī-
jumos, kad ārkārtējās situācijas 
dēļ cilvēkam samazinājušies vai 
zuduši ienākumi no algota darba, 
saimnieciskās vai profesionā-
lās darbības. Tā mērķis ir daļēji 
kompensēt negūtos ienākumus 
gadījumos, kad netiek saņemts 
valsts atbalsts. Piemēram, cil-
vēks zaudējis darbu ārkārtējās 
situācijas dēļ, taču viņam nav tie-
sību saņemt bezdarbnieka pabal-
stu, samazināta darba slodze vai 
darba stundas u.c.

Krīzes pabalstu piešķirs 80% 
apmērā no trīs iepriekšējo mēne-
šu vidējiem ienākumiem, bet ne 
mazāk kā 250 eiro un ne vairāk 

kā 500 eiro personai, kuras ie-
nākumi saistībā ar konkrētās ār-
kārtējās situācijas iestāšanos ir 
zuduši. Savukārt personām, kuru 
ienākumi ārkārtējās situācijas 
ietekmē būtiski samazinājušies, 
pabalstu piešķirs 80% apmērā 
no summas, par kādu ienākumi 
samazinājušies attiecībā pret vi-
dējiem ienākumiem par iepriek-
šējiem trīs mēnešiem, bet ne 
mazāk kā 150 eiro un ne vairāk 
kā 250 eiro.

Pabalstu nepiešķir, ja 
mājsaimniecības ienākumi 
pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā iepriekšējā mē-
nesī pārsniedz 500 eiro, pārējām 
personām mājsaimniecībā – 250 
eiro. Par mājsaimniecību uzska-
tāmas vairākas personas, kuras 
dzīvo vienā mājoklī un kopīgi 
sedz izdevumus, vai viena perso-
na, kura saimnieko atsevišķi.

Pabalstu piešķir un izmaksā 
Sociālais dienests, kamēr val-
stī izsludināta ārkārtējā situācija 
sakarā ar Covid-19 izplatību un 
vienu mēnesi pēc ārkārtējās si-
tuācijas beigām. Lai saņemtu 
pabalstu, Sociālajā dienestā jāie-
sniedz iesniegums, norādot izvei-
dojušās krīzes situācijas saistību 

Liepājas iedzīvotāji ārkārtējās situācijas 
laikā var saņemt krīzes pabalstu 

Sociālā aizsardzība pieejama 
plašākam iedzīvotāju lokam 

No šā gada 1. janvāra pa-
augstinot ienākumu slieksni 
trūcīgā un maznodrošinātā 
statusa iegūšanai, par vairā-
kiem simtiem pieaudzis arī 
sociālās palīdzības saņēmēju 
skaits, kuri gada pirmajā mē-
nesī no jauna vērsušies Sociā-
lajā dienestā pēc palīdzības.

Liepājā janvārī bija pavisam 
744 iedzīvotāji, kuriem piešķirts 
trūcīgās mājsaimniecības sta-
tuss, tas no jauna piešķirts 175 
ģimenēm jeb mājsaimniecī-
bām. Savukārt maznodrošinātā 
statuss no jauna piešķirts 108 
mājsaimniecībām, kurās dzīvo 
125 cilvēki. Iegūstot attiecīgo 
statusu, iedzīvotājiem ir iespē-
ja saņemt garantēto minimālo 
ienākumu (GMI), dzīvokļa, ve-
selības pabalstu un citu sociālo 
palīdzību. 

GMI pabalstu no jauna jan-
vārī saņēmušas 34 trūcīgas 
personas, bet dzīvokļa pabalstu 
– 65 liepājnieki. Šogad vēroja-
ma tendence, ka cilvēki, kuriem 
iepriekš bija maznodrošinātā 
statuss, pēc ienākumu sliekšņa 
celšanas to pārformē uz trūcīgā 
statusu, kas dod lielākas iespē-
jas saņemt sociālo palīdzību un 
dažādus atvieglojumus.

No šā gada 1. janvāra ga-
rantētais minimālais ienākumu 
(GMI) slieksnis paaugstināts no 
līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 76 eiro pā-
rējām personām mājsaimniecī-
bā. Trūcīgas mājsaimniecības 
minimālais ienākumu slieksnis 
ir 272 eiro pirmajai vai vienīga-
jai personai mājsaimniecībā un 
190 eiro pārējām personām māj-
saimniecībā. 

Maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksnis 
Liepājā ir no 336 eiro pirmajai 
personai mājsaimniecībā, kurā 
ir vismaz viena pilngadīga per-
sona darbspējīgā vecumā, līdz 
375 eiro pirmajai personai māj-
saimniecībā, kurā vecāks vai 
likumiskais pārstāvis viens au-
dzina bērnu vai visas personas ir 
valsts vecuma pensijas vecumu 
sasniegušas, vai ir personas ar 
invaliditāti un šo personu aizgā-
dībā vai aizbildnībā ir bērni (at-
tiecīgi 235 un 263 eiro pārējām 
personām). 

Atsevišķi dzīvojošai vienī-
gajai personai mājsaimniecībā, 
kura ir sasniegusi valsts vecuma 
pensijas vecumu vai ir persona 
ar invaliditāti, ienākumu slieksnis 

tagad ir 390 eiro. Mājsaimniecī-
ba ir vairākas personas, kuras 
dzīvo vienā mājoklī un kopīgi 
sedz izdevumus, vai viena per-
sona, kas saimnieko atsevišķi. 

No 1. aprīļa paredzēts noteikt 
vienotus mājokļa pabalsta pie-
šķiršanas principus, bet līdz tam 
laikam Sociālais dienests piešķir 
dzīvokļa pabalstu atbilstoši paš-
valdības līdzšinējos saistošajos 
noteikumos noteiktajam tiesis-
kajam regulējumam par dzīvokļa 
pabalstu līdz 2020. gada 31. de-
cembrim. 

Vairāk liepājnieku var saņemt 
arī Eiropas palīdzības pakas. Tā 
kā  no šā gada mainīti ienākumu 
līmeņi Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām atbal-
sta saņemšanai, palīdzību var  
saņemt trūcīgās un maznodro-
šinātās mājsaimniecības, kurās 
ienākumi līdzšinējo 242 eiro vie-
tā nepārsniedz 327 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaim-
niecībā, bet katrai nākamai per-
sonai – 229 eiro. Pamats fonda 
atbalsta saņemšanai, tāpat kā 
līdz šim, ir pašvaldības Sociālā 
dienesta izsniegta izziņa. 

Atgādinām, ka Liepājas ie-
dzīvotājiem, kuriem ārkārtējās 
situācijas laikā beidzies trūcīgas 
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l  Trūcīgās mājsaimniecības statuss ir spēkā 744 iedzīvotājiem, tajā skai-
tā janvārī statuss no jauna piešķirts 175 mājsaimniecībām, kurās dzīvo 
ap 300 cilvēku.

l  Maznodrošinātā statuss ir spēkā 3376 iedzīvotājiem, no jauna janvārī 
piešķirts 108 mājsaimniecībām, kurās dzīvo 125 cilvēki. 

l  Trūcīgas mājsaimniecības maksimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām 
personām mājsaimniecībā.

l  Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājā ir no 
336 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā, kurā ir vismaz viena piln-
gadīga persona darbspējīgā vecumā, līdz 375 eiro pirmajai personai māj-
saimniecībā, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina bērnu 
vai visi cilvēki ir valsts vecuma pensijas vecumu sasnieguši, vai ir cilvēki 
ar invaliditāti un viņu aizgādībā vai aizbildnībā ir bērni (attiecīgi 235 un 
263 eiro pārējām personām).

l  Maznodrošinātā statusu var saņemt arī atsevišķi dzīvojoši pensionāri 
vai personas ar invaliditāti, kuru ienākumu slieksnis ir līdz 390 eiro.

vai maznodrošinātas personas 
statusa izziņas termiņš, tā ir de-
rīga vēl līdz šā gada 31. maijam, 
ja nav notikušas kādas būtiskas 
izmaiņas personas materiālajā 
situācijā.  

Sociālais dienests līdz ārkār-
tējās situācijas beigām klientus 
pieņem attālināti. Par sociālo 
palīdzību un pakalpojumiem ai-
cinām konsultēties telefoniski ar 
Sociālā dienesta darbiniekiem, 
kuri sniegs atbildes un ieteiku-
mus jautājumu un problēmu sek-
mīgai atrisināšanai, izņēmuma 
gadījumā vienojoties par pie-
ņemšanu klātienē: 

l  par sociālo palīdzību un pa-

balstiem – 63489652, 63489655; 
l  Karostas iedzīvotājiem – 

63456185, 
l  Velnciema iedzīvotājiem – 

63426044; 
l  par sociālajiem pakalpoju-

miem – 63489668; 
l  par sociālo darbu – 

63489682; 
l  e-pasts sociala.palidziba@

liepaja.lv (aprakstot savas vaja-
dzības un atstājot kontakttālru-
ni).

Dokumentus un iesniegu-
mus iespējams atstāt Sociālajā 
dienestā, E. Veidenbauma ielā 
3, sētas pusē pie ieejas durvīm 
izvietotajās pasta kastēs. z

ar valstī izsludināto ārkārtējo si-
tuāciju, un dokumenti, kas aplie-
cina krīzes situācijas apstākļus. 
Konsultāciju par krīzes pabalsta 
saņemšanu un palīdzību iesnie-
guma sagatavošanā var saņemt 
pa tālr. 63489652.

Pabalsta krīzes situācijā iz-
maksai Sociālā dienesta budžetā 
2021. gadā ieplānoti 42 000 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis”. 

Gadījumos, kad cilvēkam 
ar valsts sniegto atbalstu un arī 
darba algu nepietiek ģimenes 
pamatvajadzību nodrošināšanai, 
jāvēršas Sociālajā dienestā, lai 
iegūtu trūcīgas vai maznodroši-
nātas mājsaimniecības statusu 
un sociālās palīdzības pabal-
stus.

Tā kā Sociālais dienests 
ārkārtējās situācijas laikā strā-
dā attālināti, iesniegumu un 
dokumentus ievietot pasta 
kastītē pie Sociālā dienesta 
(E. Veidenbauma ielā 3) dur-
vīm vai nosūtīt pa pastu, vai, 
ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītus, nosūtīt uz e-pastu  
socialais.dienests@liepaja.lv. z
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Šā gada beigās 17. gadsim-
ta ēkā Liepājā, Kungu ielā 24, 
apmeklētājiem durvis vērs in-
terjera muzejs – atraitnes Mar-
garētas Hoijeres viesu nams 
un krogs. Tautā vairāk to pazīst 
kā “Pētera I namiņu”, jo tieši šajā 
namā 1697. gada pavasarī vairā-
kas dienas Krievijas lielās sūtnie-
cības laikā ar saviem pavadoņiem 
apmetās Krievijas cars Pēteris I. 
Tas ir brīnums, ka ēka saglabāju-
sies līdz mūsdienām, pārdzīvojot 
ugunsgrēkus, karus un atšķirīgu 
laikmetu ļaužu attieksmi pret tās 
funkcionalitāti. 

Liepājas muzejs jau vairākus 
gadus sadarbībā ar arhitekti Lies-
mu Markovu mērķtiecīgi strādā, 
meklējot priekšmetus topošajam 
muzejam, lai piešķirtu namam 
seno laiku klātesamības sajūtu, 
kas ļautu apmeklētājiem iejusties 
pagājušo laiku gaisotnē. Gan Lat-
vijā, gan ārvalstīs kopīgi ar kolek-
cionāriem, antikvariātiem un mu-
zejiem tiek meklētas mēbeles un 
sadzīves priekšmeti.

Veicot restaurācijas darbus, 
ēkā atklājušies arī vairāki pārstei-
gumi. Viens no tiem – dekoratīvie 
sienu gleznojumi. Restaurācijas 
darbu vadītāja, arhitekte Liesma 
Markova stāsta, ka, jau uzsākot 
vēsturiskās ēkas Liepājā, Kungu 
ielā 24, restaurāciju, tika konsta-

tēts, ka kaut arī nedaudz, bet ir 
saglabājušies 18. gs. otrās puses 
dekoratīvie sienu gleznojumi. Bija 
prognozes, ka tie varētu atrasties 
vismaz četrās telpās.

Jau pagājušā gadsimta 
80. gadu vidū Kungu ielā 24, kad 
tur darbojās muzejs, notika arhi-
tektoniskā izpēte, kas atklāja vai-
rākas interesantas ēkas vēstures 
liecības. Šis process pārtrūka 
90. gados, kad nams nonāca pri-
vātīpašumā. Izpēte atsākās pēc 
tam, kad ēku izsolē 2011. gada 
beigās nopirka Liepājas pilsētas 
pašvaldība ar domu sākt tās res-
taurācijas projektēšanas darbus. 

Ar nožēlu jāatzīst, ka līdz brī-
dim, kad ēka nonāca Liepājas 
pašvaldības rīcībā, iepriekšējie 
īpašnieki nebija saudzējuši tās 
vēsturisko mantojumu – daudzviet 
bija nokalts apmetums līdz ar ie-
priekšējo gadsimtu arhitektonisko 
uzslāņojumu. Šādas neprofesio-
nālas rīcības dēļ 17.–19. gadsim-
ta valsts nozīmes arhitektūras pie-
mineklī bija radīti neatgriezeniski 
zaudējumi. 

Piemēram, tur, kur iepriekš 
bija konstatēti 19. gadsimta pir-
mās puses sienu krāsojumi, ta-
gad, veicot apsekošanu, redzē-
jām, ka tie ir neatgriezeniski gājuši 
zudībā. Pozitīvi ir tas, ka šie glez-
nojumi, piemēram, Bīdermeijera 

vīnstīgu gleznojums uz vienas 
no sienām, jau tolaik nokopēti, un 
nu mums ir zināms, kāds tas iz-
skatījies. Savulaik namā bijuši arī 
pagājušā gadsimta 50.–60. gadu 
sienu gleznojumi, kam nu jau ir 
sava vērtība, tomēr tie ir zuduši uz 
visiem laikiem, palikušas vienīgi 
fotogrāfijas, kā tie izskatījušies.

Ēkas restaurācijas laikā, kad 
tika taisīta zondāža un paliku-
šais apmetums it visur noņemts 
nost, nesabojājot to, kas redzams 
apakšā uz koka, bija cerība, ka 
sienas gleznojumi, kas varētu būt 
saglabājušies tieši uz koka, varētu 
atrasties trijās istabās. Par gries-
tu gleznojumiem tobrīd vēl nebija 
aizdomu. Pieaicinot profesionālus 
restauratorus, tika veikti lielāki 

sienu atsegumi, kuros atklājās, 
ka vienā no telpām joprojām sa-
glabājušies daudz plašāki sienu 
gleznojumi, nekā bija cerēts, un 
gleznojuma kompozīcija ir gandrīz 
pilnībā nolasāma. 

Otrs lielākais pārsteigums bija 
griestu siju gleznojumi, kas rakstu-
rīgi tieši Liepājai 18. gadsimta otra-
jā pusē. Liepājā joprojām daudzās 
ēkās saglabājušies 18. gadsimta 
otrās puses šāda veida griestu 
gleznojumi, un līdzās Liepājas 
arhitektūrā raksturīgajam jūgend-
stilam tie ir viena no lietām, ar ko 
liepājnieki var pamatoti lepoties. 
Tik liela šādu gleznojumu koncen-
trācija, kas saglabājusies mūsdie-
nās, nav nekur citur Latvijā.

Citā telpā restaurācijas laikā 

tika atrasti gleznojumi ap durvju 
ailēm, kuru kompozīcija ir gandrīz 
nolasāma, bet vēl kādā no telpām 
sienu krāsojuma pazīmes ir atras-
tas, tomēr kompozīcija vairs nav 
saskatāma.

Liesma Markova arī uzsver, 
ka šobrīd visi sienu gleznojumi ir 
atsegti, nostiprināti un restaurēti 
un norit sarunas par to, cik lielā 
mērā nepieciešams šos glezno-
jumus atjaunot, lai arī apmeklē-
tājiem būtu skaidri saprotama to 
kompozīcija, tiktu iegūts estētisks 
baudījums, nezaudējot vēsturisko 
oriģināla vērtību.

Vēl viens liels atklājums, vei-
cot ēkas restaurāciju, ir pagrabā 
atrastie krāsns podiņu fragmenti 
no 17. gadsimta beigām un 18. 
gadsimta sākuma. Tika atrasti trīs 
krāsns podiņu fragmenti no divām 
krāsnīm, pēc kuru parauga šobrīd 
tiek gatavotas krāsns podiņu kopi-
jas, lai varētu no jauna veidot tieši 
šādas krāsnis. Viena no tām būs 
melna glazēta, otra – polihroma 
– zili ziedi ar zaļiem vainagiem 
uz balta fona. Melni, glazētās  
krāsns podiņi jau ir restaurēti, un 
pati krāsns sākta mūrēt. Tādējādi 
pēc interjera muzeja atvēršanas 
apmeklētājiem būs iespēja redzēt 
tieši tādas krāsnis, kādas atradu-
šās vēsturiskajā namā tā pirmsā-
kumos. z

Jaunie zemās grīdas tram-
vaja vagoni testa režīmā sākuši 
kursēt Liepājas ielās, un, lai arī 
tehnisko izmēģinājumu laikā 
pasažieri vēl netiek uzņem-
ti, gandarījums par pirmajiem 
braucieniem tramvaja līnijā bi-
jis gan Horvātijas uzņēmuma 
“Končar Electric Vehicle Inc” 
inženieriem, gan tramvaja vadī-
tājiem, kam šī ir jauna pieredze.

Vienu no pirmajiem zemās grī-
das tramvaja vagoniem Liepājas 
ielās vadīja Marika Gordeja, kura 
uzņēmumā “Liepājas tramvajs” 
strādā jau astoto gadu. “Sajūtas 
pēc pirmā brauciena bija ļoti pa-
tīkamas un pacilājošas. Jaunais 
tramvajs ir klusāks, gaita ir daudz 
vienmērīgāka un līganāka. Ie-
spaids ļoti labs. Protams, kā jau 
pirmajā reizē, bija arī satraukums, 
jo jaunajiem vagoniem vispār nav 
pedāļu, visa vadība notiek ar roku 
no vadības pults, tādēļ arī vadītāja 
kabīne mazliet izskatās kā pie lid-
mašīnas pilotiem,” pirmos iespai-
dus atklāj M. Gordeja. 

Lai gan testa braucieni tiek 
plānoti vēlās vakara stundās, kad 
ielās ir mazāka satiksme un arī 
tramvaja līnija ir mazāk noslogota 
ar regulārajiem reisiem, cilvēku 
interese par jauno tramvaju, kā 
novērojuši vadītāji, ir ļoti liela – 
daudzi apstājoties savās ikdienas 
gaitās vai pat iznākot no mājām, 

lai iemūžinātu jauno tramvaju bil-
dēs vai video. “Mani ļoti priecē, 
ka Liepājā ir iespēja braukt ar 
ērtu, mūsdienīgu tramvaju, un, lai 
arī mums kā vadītājiem pie dau-
dzām lietām vēl jāpierod, šī ir ļoti 
vērtīga pieredze. Droši varu teikt, 
ka man ļoti patīk mans darbs, un 
es tiešām uz darbu nāku ar prie-
ku,” atzīst viena no pirmajām jau-
nā tramvaja vadītājām M. Gorde-
ja. 

Jauno tramvaja vagonu teh-
niskā testēšana norisināsies līdz 

februāra beigām. Tās laikā kopīgi 
ar horvātu inženieriem no rūpnī-
cas “Končar Electric Vehicle Inc” 
tiek veikta visu nepieciešamo 
tramvaja sistēmu pielāgošana un 
mērījumi. Tāpat arī pašiem vadī-
tājiem un tehniskajam dienestam 
ir jāapgūst specifiskas prasmes, 
kas būs nepieciešamas vagonu 
ikdienas ekspluatācijā. 

“Ikvienā pilsētā tramvajs ir kas 
vairāk par vienkāršu transporta 
veidu – tas ir arī pilsētas simbols, 
un mēs esam ļoti lepni, ka liepāj-

nieki savu tramvaja parku atjau-
nojuši tieši ar mūsu jaunajiem 
vagoniem. Tiešām ceram, ka lie-
pājniekiem tie kalpos ilgi un labi,” 
gandarīts pēc jauno tramvaja va-
gonu palaišanas uz līnijas ir Hor-
vātijas ražotnes “Končar Electric 
vehicles inc” attīstības projektu 
vadītājs Čedomirs Glavašs. Viņš 
arī norāda, ka horvātu partneriem 
šis ir ļoti zīmīgs gads, jo pirmā, 
īpaši Liepājai ražotā tramvaja 
nonākšana uz līnijas notiek tieši 
laikā, kad kompānija svin savas 

pastāvēšanas simtgadi. “Šo trīs 
gadu laikā mums ir izveidojusies 
ļoti laba sadarbība ar “Liepājas 
tramvaju”, un arī nākotnē mēs 
raugāmies ar lielām cerībām,” pie-
bilst Č. Glavašs.

Jaunie zemās grīdas tram-
vaja vagoni speciāli pēc Liepājas 
pasūtījuma tiek ražoti Horvātijas 
rūpnīcā “Končar Electric Vehicles 
Inc”. Viena vagona garums ir 20,7 
metri, augstums – 3,4 metri (bez 
pantogrāfa), svars – 28 tonnas. 
Maksimāli tramvajs var attīstīt āt-
rumu līdz 70 km/h, taču drošības 
nolūkos pilsētvidē tas ieprogram-
mēts tā, lai nepārsniegtu atļauto 
braukšanas ātrumu – 50 km/h. 
Atšķirībā no līdz šim ekspluatē-
tajiem vagoniem jaunie ir īpaši 
pielāgoti, lai tajos viegli varētu ie-
kļūt gan vecāki ar bērnu ratiņiem, 
gan personas ar kustību traucēju-
miem. Tramvaja vagoni ir aprīkoti 
ar mūsdienīgu apziņošanas sistē-
mu, videonovērošanu, gaisa kon-
dicionēšanas iekārtām un biļešu 
kompostieriem. 

Šobrīd Liepāja no Horvātijas 
koncerna saņēmusi trīs no se-
šiem sākotnēji pasūtītajiem tram-
vaja vagoniem, savukārt līgums 
noslēgts par kopskaitā 12 jaunās 
paaudzes zemās grīdas vagonu 
iegādi līdz 2022. gadam, kā arī vēl 
divu vagonu iegāde tiek plānota 
nākamajā projekta posmā. z

Liepājā sākta jaunā tramvaja testēšana uz līnijas

Ko atklāj restaurācijas darbi topošajā interjera muzejā
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No 1. februāra publiskajai apsprieša-
nai un institūciju atzinuma saņemšanai 
ir nodota lokālplānojuma 1. redakcija un 
vides pārskata projekts, ko izstrādājusi 
SIA “Grupa93” sadarbībā ar Liepājas pil-
sētas būvvaldes speciālistiem. 

Publiskās apspriešanas termiņš ir pa-
garināts līdz 20. aprīlim. 

Minētie dokumenti paredz grozīt Lie-
pājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes-
gabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, 
Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes 
ielā 2.

Publiskās apspriešanas mērķis ir no-
drošināt iespēju sabiedrībai un institūcijām 
izvērtēt piedāvātos grozījumus, to ietekmi 
uz uzņēmējdarbības un pilsētvides attīstī-
bu noteiktajā teritorijā, kā arī uz dabas vidi.

Lokālplānojuma redakcija ir izstrādāta 
ar mērķi radīt priekšnoteikumus daudzvei-
dīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu 
izmantošanai ne tikai pašvaldības intere-
sēs, bet arī uzņēmējdarbības attīstībai. 

Zemes vienībām Jūrkalnes ielā 2 no-
teikts funkcionālais zonējums – Jaukta 
centra apbūves teritorija (JC1), kas piedā-
vā plašu teritorijas atļautās izmantošanas 
spektru, tai skaitā pieļaujot arī rindu māju 
un daudzdzīvokļu māju apbūvi. 

Zemes vienībai Krūmu ielā 65 un Krū-
mu iela 65A noteikts funkcionālais zonē-
jums – Jaukta centra apbūves teritorija 
(JC2), savukārt zemes vienībām Krūmu 
ielā 72 un 74 noteikts funkcionālais zo-
nējums – Rūpnieciskās apbūves teritorija 
(R2), kas ir saskaņā ar jau esošo teritorijas 
izmantošanu Krūmu ielā 74, kā arī to, ka 
zemes vienības robežojas ar ostas, tehnis-
kās apbūves un ražošanas teritorijām. 

Ņemot vērā tuvumā esošās dzīvoja-
mās apbūves kontekstu, teritorijā ir izslēg-
ta iespēja veidot ar smago rūpniecību sais-
tītu apbūvi.

Tā kā valstī ir noteikta ārkārtējā situāci-
ja, tad apspriešanas norisi ietekmēs turp-
mākie valdības lēmumi un ir iespējamas 
izmaiņas.

Šobrīd publiskās apspriešanas sa-
nāksme ir plānota 13. aprīlī plkst. 17.00 

Liepājas pilsētas domes lielajā zālē, Rožu 
ielā 6. 

Sanāksmes norises vieta un laiks tiks 
precizēti pēc ārkārtējās situācijas beigām, 
un apspriešana norisināsies atbilstoši to-
brīd spēkā esošajiem pulcēšanās un ci-
tiem ierobežojumiem.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas ma-
teriāliem un vides pārskata projektu var 
iepazīties Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva 
foajē, katru darba dienu no plkst. 8.30 
līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00, 
piektdienās līdz plkst. 16.00), valsts vie-
notajā ģeotelpiskās informācijas portālā  
www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma iz-
strādātāja mājaslapā www.grupa93.lv.

Ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāju 
pieņemšana klātienē nenotiek.

Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi ak-
tuālajai informācijai plašsaziņas līdzek-
ļos, pašvaldības mājaslapā un valsts vie-
notajā ģeotelpiskās informācijas portālā  
www.geolatvija.lv. z

No 1. februāra publiskajai apsprie-
šanai un institūciju atzinuma saņem-
šanai ir nodota  lokālplānojuma re-
dakcija, ko izstrādājusi SIA “Grupa93” 
sadarbībā ar Liepājas pilsētas būv-
valdes speciālistiem. Lokālplānojums 
izstrādāts ar mērķi radīt priekšnotei-
kumus daudzveidīgākai pašvaldības 
nekustamo īpašumu izmantošanai.  

Publiskās apspriešanas termiņš no 
28. februāra ir pagarināts līdz 20. ap-
rīlim.

Dokuments paredz grozīt Liepājas 
pilsētas teritorijas plānojumu zemesga-
baliem Zaļajā birzē – Labraga ielā 11 un 
Talsu ielā 4. 

Lokālplānojuma redakcijā ir piedā-
vāti risinājumi pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu izmantošanai ne 
tikai pašvaldības funkciju veikšanai, bet 
arī citām, ar uzņēmējdarbību saistītām 
darbībām.

Izstrādājot lokālplānojumu, veikti 

grozījumi spēkā esošajā 
Liepājas pilsētas teritorijas 
plānojumā, noteikts funk-
cionālais zonējums – Pub-
liskās apbūves teritorija 
(P4). Šāds zonējums, at-
ļautās izmantošanas un at-
tiecīgie apbūves parametri 
ir noteikti, izvērtējot gan 
esošo, gan plānoto terito-
rijas izmantošanu, tādējā-
di ir paredzēta nekustamo 
īpašumu racionāla izman-
tošana.

Publiskās apsprieša-
nas mērķis ir nodrošināt 
iespēju sabiedrībai un in-
stitūcijām izvērtēt piedāvā-
tos grozījumus, ietekmi uz 
uzņēmējdarbības un pilsēt-
vides attīstību noteiktajā 
teritorijā, kā arī uz dabas 
vidi.

Lokālplānojuma izstrādi 
finansē pašvaldība.

Šobrīd publiskās ap-
spriešanas sanāksme ir plānota 12. ap-
rīlī plkst. 17.00 Liepājas pilsētas domes 
lielajā zālē, Rožu ielā 6. Tā kā valstī ir 
noteikta ārkārtējā situācija, tad apsprie-
šanas norisi ietekmēs turpmākie valdī-
bas lēmumi un iespējamas izmaiņas.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas 
materiāliem ikviens interesents var ie-
pazīties Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva fo-
ajē, katru darba dienu no plkst. 8.30 
līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst. 18.00, 
piektdienās līdz plkst. 16.00), valsts vie-
notajā ģeotelpiskās informācijas portālā  
www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma 
izstrādātāja mājaslapā www.grupa93.lv.

Jāatceras, ka ārkārtējās situācijas 
laikā apmeklētāju pieņemšana klātienē 
diemžēl nenotiek.

Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi ak-
tuālajai informācijai plašsaziņas līdzek-
ļos, pašvaldības mājaslapā un valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas  
www.geolatvija.lv. z

Aicinām piedalīties Krūmu un Jūrkalnes ielas 
lokālplānojuma publiskajā apspriešanā

Aicinām piedalīties lokālplānojuma Labraga ielā 11 
un Talsu ielā 4 publiskajā apspriešanā

Lokālplānojuma teritorija Krūmu un Jūrkalnes ielā.
Šo zemesgabalu turpmākās izmantošanas iespējas un ietekmi uz 
pilsētvidi publiskajā apspriešanā ir aicināts vērtēt ikviens iedzīvotājs.
Autors: SIA “Grupa93”.

Lokālplānojuma teritorija Zaļajā birzē, Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4. 
Šo zemesgabalu turpmākās izmantošanas iespējas un ietekmi uz 
pilsētvidi publiskajā apspriešanā ir aicināts vērtēt ikviens iedzīvotājs.
Autors: SIA “Grupa93”.
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17. aprīlī plkst. 19.00 Liepā-
jas koncertzāles “Lielais dzin-
tars” koncertsēriju “Personīgi” 
tiešsaistes video koncertā tur-
pinās kameransamblis “Trio 
Carmine”, kurā apvienojušies 
spilgti jaunās paaudzes mūzi-
ķi. Latviešu izcelsmes klarne-
tiste Anna Gāgane, vijolniece 
Magdalēna Geka, kā arī švei-
ciešu pianists Lūkass Loss 
(Lukas Loss) ir pieredzējuši 
kamermūziķi un daudzu starp-
tautisku konkursu laureāti.

Trio darbībā nozīmīgu vietu 
ieņem ne tikai šim sastāvam vel-
tīts klasiskais repertuārs, bet arī 
mūsdienu mūzika, īpaši jauno 
latviešu komponistu radītie darbi. 
Jaunie mūziķi vēlas izaicināt kla-
siskās dogmas un nojaukt robe-
žas, kas atdala klasisko mūziku 
no citiem mākslas un radošās 
darbības veidiem, ko savā daiļra-
dē īsteno, sadarbojoties ar video-
māksliniekiem un aktieriem. 

Programmas “Mirdzums 
un kontrasti. Mijiedarbība” divi 
smagsvari ir Bēlas Bartoka un 
Arama Hačaturjana Trio vijo-
lei, klarnetei un klavierēm, kas 
abi rakstīti pagājušā gadsimta 
30. gados. Lai gan abi kom-
ponisti iedvesmojušies no tra-
dicionālajām ungāru un romu 
melodijām, likumsakarīgi, ka 
skaņraži šo tēmu traktējuši pa-
visam atšķirīgi. Koncerta pirmās 

noskaņas radīs čehu komponis-
ta J. B. Vanhala klasiskais Trio 
mibemol mažorā, savukārt intri-
ģējošu atmosfēru radīs smalkās 
latviešu modernistes Santas 
Ratnieces neparastais skaņ-
darbs “Mirdzums”. 

Koncertprogrammas papildi-
nāšanai īpaši radīts videomāk-
slinieka Mārtiņa Zuša video darbs.

Raksturīgi koncertsērijai “Per-
sonīgi” koncertu pavadīs mūziķu 
stāsti par iedvesmas avotiem un 
dzīvi mūzikā.

Tiešraides biļetes cena vienai 
mājsaimniecībai – 3 eiro iepriekš-
pārdošanā, 5 eiro pasākuma 
dienā. Iegādājoties biļeti, pircējs 
e-pastā saņems saiti uz koncerta 
tiešraidi un pieejas kodu. Pieslēg-
šanās tiešraidei, sākot no plkst. 
18.30.

Koncertu ar Liepājas paš-
valdības un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu rīko SIA “Lielais 
dzintars”. Plašāka informācija par 
tiešraides koncertu pieejama mā-
jaslapā www.lielaisdzintars.lv. z

Pateicoties iegādātajām ro-
botkamerām un papildu tehnis-
kajam aprīkojumam, Liepājas 
koncertzāle “Lielais dzintars” 
kļuvusi par pirmo digitālo kon-
certzāli Latvijā. Turpmāk pasā-
kumu producentiem, skatītājiem 
un klausītājiem tiks piedāvātas 
nozares augstākajiem standar-
tiem atbilstošas iespējas, jo 
jebkurš notikums varēs tikt pār-
raidīts tiešraidē vai iemūžināts 
video ierakstā.

“Šis ir liels solis uz priekšu 
koncertzāles attīstībā, kas ļauj 
mums turpināt darbu jebkādos 
apstākļos. Mērķtiecīga tehnolo-
ģiju attīstība “Lielajā dzintarā” jau 
šobrīd ļauj mums un mūsu part-
neriem būt sasniedzamiem ne 
tikai klātienē, bet arī globāli. Jau 
vairākus gadus esam smēlušies 
pieredzi Berlīnē, Gēteborgā un 
Stokholmā, esam sekojuši līdzi 
aktuālajām tendencēm, un mums 
ir liels prieks, ka digitālās koncert-
zāles modeli esam ieviesuši arī 
Latvijā. Digitālie koncerti ir šī brīža 
nepieciešamība,” uzsverot digi-
tālās koncertzāles nozīmi, stās-

ta SIA “Lielais dzintars” valdes 
priekšsēdētājs Timurs Tomsons.

Jaunais digitālais aprīkojums 
būs pieejams ne tikai mūzikas 
un mākslas pasākumu video 

translācijām un ierakstiem, bet 
tiek piedāvāts kā papildu iespēja 
arī visiem konferenču, lekciju un 
semināru organizatoriem, kuriem 
tagad tiešsaistē no Liepājas būs 
iespēja sasniegt auditoriju visā 
pasaulē. 

Jau pirmajos koncertos, kuros 

tika izmantots jaunais aprīkojums, 
skatītāji varēja novērtēt, kādu kon-
certu baudīšanas pieredzi piedāvā 
iegādātās robotkameras. Patei-
coties šīm inovatīvajām, attālināti 
vadāmajām ierīcēm, skatītāji redz 
tādus kadrus un attēlu leņķus, kā-
dus nebūtu iespējams saskatīt ne 

klātienes koncertā, ne izmantojot 
klasiskās filmēšanas metodes. 

“Kļūstot par digitālo koncert-
zāli, “Lielais dzintars” paplašina 
savas iespējas. Lai tiešraidē no 
Liepājas koncertnama piedzīvotu 
kādu koncertu vai citu notikumu, 
vairs nepastāv teju nekādi sociāli, 
ekonomiski vai ģeogrāfiski faktori, 
kas klausītājam ikdienā, iespē-
jams, liedz vai apgrūtina nokļūša-
nu koncertzālē. 90% no mājsaim-
niecībām Latvijā lieto internetu,” 
ar projekta priekšrocībām iepazīs-
tina Timurs Tomsons, vienlaikus 
uzsverot, ka klātienes apmeklē-
jums un tā laikā gūtā pieredze uz-
skatāmi par atsevišķu, savā ziņā 
ārpus konkurences esošu kultū-
ras produktu, kas nenoliedzami 
šobrīd ir īpaši ekskluzīvs.

Digitālā aprīkojuma iegāde 
veikta ar Liepājas koncertzāles 
“Lielais dzintars” attīstības bied-
rības un fonda “Uniting History” 
līdzdalību.

Informācija par turpmāka-
jiem tiešsaistes koncertiem la-
sāma koncertzāles mājaslapā  
www.lielaisdzintars.lv z

“Lielais dzintars” kļuvis par pirmo digitālo koncertzāli Latvijā

Viena no robotkameru 
priekšrocībām ir iespēja 
tās ērti pārvietot un filmēt 
pasākumus gan lielajā 
zālē, gan kamerzālē, kā 
arī pavisam diskrēti un 
netraucējot pasākuma 
norisi piedāvāt skatītājiem 
tādus kadrus, kas ar 
klasiskajām filmēšanas 
metodēm nebūtu iespējami.

“Katra no četrām robotkamerām spēj saglabāt līdz 100 
dažādu pozīciju jeb kadrējumu, no kuriem 10 tiešraides 
laikā ir mums ērti pieejami, tā teikt, pirkstu galos,” 
iepazīstina video režisors Gregors Jānis Mažis.

Koncertsēriju “Personīgi” turpinās  
jauno un daudzsološo mūziķu trio “Carmine”

Klarnetiste Anna 
Gāgane saņēmusi “Lielo 
mūzikas balvu 2018” 
kategorijā “Gada jau-
nais mākslinieks” un 
novērtēta ar Šveices 
valdības izcilības sti-
pendiju. Anna ir Latvijas 
Nacionālā simfoniskā 
orķestra klarnešu gru-
pas koncertmeistara 
vietniece, pasniedzēja 
Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, 
regulāri koncertē Latvijā 
un Šveicē. 

Šveicē dzimušais pianists Lūkass Loss ar izcilību 
absolvējis maģistra un bakalaura studijas Bāzeles 
augstskolā, kur iepazinies ar latviešu klarnetisti Annu 
Gāgani. Spēlējot kopā gan ar Bāzeles simfonisko 
orķestri, gan prestižiem koriem un senās mūzikas 
ansambļiem, viņš pierādījis savas spējas dažādos žanros 
– no akadēmiskās mūzikas līdz pat Džordža Gēršvina 
skaņdarbiem.

Vijolniece Magdalēna 
Geka nominēta  
“Lielajai mūzikas balvai 
2020” kategorijā  
“Par izcilu interpretāciju”, 
plaši koncertē visā  
Eiropā, uzstājoties tādās 
vietās kā Vigmora zāle 
Londonā un Parīzes  
filharmonija.  
Ieguvusi maģistra grādu 
Parīzes Nacionālajā 
mūzikas un dejas 
konservatorijā, kur šobrīd 
turpina studijas prestižajā 
“Mākslinieka diploma” 
programmā. Spēlējusi 
“Kremerata Baltica”,  
Francijas Radio 
filharmoniskajā orķestrī 
un citos kolektīvos.
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Esam apkopojuši līdz 1. martam zināmās šā gada ielu infrastruktūras, pilsētas 
labiekārtošanas un citu pilsētas objektu attīstības ieceres.

2021. gadā ceļu, ielu un ēku būvdarbu sezona sāksies ar tiem objektiem, kurus 
Komunālā pārvalde un Attīstības pārvalde ir plānojušas/projektējušas iepriekšē-
jos gados. Kartē redzams, ka dažu objektu būvniecība jau ir uzsākta – tas noticis 
2020. gadā. 

Taču kartē redzamie objekti nav pabeigts visu 2021. gada ieceru saraksts. 
Darbs pie šo objektu projektēšanas ir uzsākts vai daļā no iecerēm noslēdzies, 

bet to īstenošanu, protams, izšķirs šiem projektiem piešķirtais fi nansējums. 
Ja naudas pietiks, pārmaiņas un uzlabojumi notiks katrā pilsētas mikrorajonā.

Īstenošanā esošie būvdarbi

1.  Gājēju ietves un veloceļa izbūve 14. novembra 
 bulvāra posmā no Pulvera līdz Grīzupes ielai.
2.  Salmu ielas ietves pārbūve posmā no Pļavu 
 līdz Ganību ielai.
3.  J. Asara ielas pārbūve posmā no Mežu līdz Riņķu ielai.
4.  Tosmares ielas pārbūve posmā no Metalurgu 
 līdz F. Grīniņa ielai.
5.  L. Paegles ielas pārbūve posmā no Uliha 
 līdz Liepu ielai.
6.  Uliha ielas atjaunošana posmā no Jūrmalas 
 līdz Klaipēdas ielai.
7.  Baseina ielas pārbūve posmā no Tirgus 
 līdz Raiņa ielai.

2021. gadā plānotie būvdarbi

1.  Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, 
 t. sk. gājēju pārejas izbūve Rožu un Dzintaru ielas 
 krustojumā.
2.  Riņķu ielas pārbūve posmā no Skuju līdz Stārķu iela.
3.  Miera ielas pārbūve posmā no Zirņu līdz Dzērves ielai.
4.  Kalēju ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Dzintaru ielai.
5.  Skuju ielas pārbūve posmā no Meža 
 līdz Ventspils ielai.
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Pirmie divi gada mēneši pa-
gājuši attālināto mācību zīmē. 
Lai gan cerējām, ka vīrusa iz-
platība mazināsies un bērni 
varēs atgriezties skolā, tā ne-

notika. Laiks patiešām sarež-
ģīts, pie tā ir jāpierod – gan pie 
dienas režīma, nedēļas plāno-
juma, gan skolas ikdienas sa-
lāgošanas ar interešu izglītību. 

Vislielākais izaicinājums šajā 
laikā ir sākumskolas bērniem, 
kuri ir atkarīgi no vecāku atbal-
sta šķietami tik pašsaprotamās 
lietās – palīdzēt bērnam no rīta 

pamosties, pieslēgties stundām 
tiešsaistē (īpaši 1. klases sko-
lēniem), palīdzēt izprast stundu 
plānu un uzdoto, atbalstīt, ja viss 
neizdodas tik raiti, kā iecerēts, vēl 

jo vairāk tad, ja ģimenē ir vairāki 
bērni sākumskolas posmā.

Iedziļinoties un vērojot, kā 
norisinās attālinātais mācību pro-
cess, sniedzot atbalstu izglītības 
iestādēm dažādos jautājumos, 
Izglītības pārvaldes speciālisti 
pārliecinājās, cik liela nozīme ir 
ieradumiem, ja izglītības iestā-
dē tiek lietota viena tiešsaistes 
programma, piemēram, Zoom, 
tad to turpina lietot, lai neveido-
tos situācija, ka bērnam viena 
stunda notiek Zoom, cita – Mic-
rosoft Teams un vēl cita E- kla-
ses tiešsaistes vietnē. Uzdodot 
mājasdarbus, ir padomāts, vai 
to izpildei skolēnam ir nepiecie-
šamās prasmes, piemēram, ja ir 
uzdevums izveidot prezentāciju, 
tad tikai tad, ja skolēns ir apguvis, 
kā to darīt. Tieši tāpat ir izvērtēts, 
kā šajā laikā skolēni apgūst jau-
no vielu, kā pedagogi pārliecinās 
par satura apguvi, kā tiek iegūta 
atgriezeniskā saite. 

Vēl viens būtisks aspekts – 
tiešsaistes stundu skaits dienā, 
īpaši 1. un 2. klasē. Lai neveido-
jas situācija, ka bērns pie datora 
pavada visu dienu, vai otra ga-
lējība, ka šo stundu nav nemaz. 
Svarīgi, ka pedagogi novērtē un 
izmato tehnoloģiju iespējas, iz-
manto vietnes, kur skolēns uz-
devumus var veikt elektroniski 
(uzdevumi.lv, soma.lv u.c.), nevis 
printēt darba lapas, aizpildīt, foto-
grafēt un attēlus sūtīt skolotājam.

Vecāki novērtē, ka pedagogi 
ir saprotoši attiecībā uz mājas-
darbu iesniegšanas laiku, ņemot 
vērā, ka tiešsaistē notiek arī pro-
fesionālās ievirzes vai interešu 
izglītības nodarbības, kur arī 
ir uzdevumi. Dodot pietiekami 
daudz laika mājasdarbiem, tiek 
mazināts stress gan pašiem bēr-
niem, gan viņu vecākiem, kas 
dažkārt var aizdomāties par at-
teikšanos no interešu izglītības. 
Tāpat tiek novērtēta sapratne 
gadījumos, kad ģimenē ir vairāki 
bērni, kuriem jādala laiks pie vie-
nas viedierīces, lai apgūtu mācī-
bu saturu.

Vēl viena ļoti būtiska lieta, kas 
aktualizējusies šajā laikā – bērnu 
un jauniešu nomāktība gan par 
mācībām, gan par to, ka ir iero-
bežota saziņa ar vienaudžiem, 
līdz ar to tas ir papildu slogs gan 
vecākiem, gan pedagogiem, strā-
dājot ar emocionālās inteliģences 
jautājumu. Šajā laikā vairāk tiek 
identifi cētas uzvedības problē-
mas, emocionāli sarežģījumi, 
apgrūtināta saskarsme ar vien-
audžiem vai vecākiem un dažā-
di atkarību riski, tāpēc apkopota 
informācija par atbalsta iespējām 
dažādam mērķgrupām. Lai gan 
palīdzību lūgt nav viegli, aicinām 
liepājniekus izmantot speciālistu 
palīdzību un nenonākt tik tālu, ka 
kāda situācija vai problēma jau ir 
pārmēru samilzusi. z

Attālinātais mācību process – izaicinājumi un atbalsta iespējas

Kā iepriekšējā gada pavasarī, tā arī tagad ļoti svarīgs ir attieksmes un sadarbības jautājums, veidojot gan atbalstošu 
vidi, gan dialogu starp visām mācību procesā ieinteresētajām pusēm. Būtiska ir sapratne, ka mums ir jāpieņem 
situācija un jāmeklē kopīgi risinājumi, nevis jācīnās vienam pret otru. Mēs visi joprojām pielāgojamies apstākļiem, 
mācāmies tikt galā ar dažādām nestandarta situācijām. Tāpēc ir svarīgi, ka ir dažādas atbalsta iespējas, kuras var 
izmantot pilsētas iedzīvotāji – bērni, jaunieši, vecāki, pedagogi. 

Ja jūties nomākts 
vai satraukts – ieskaties!

Kur vērsties pēc atbalsta?

Sadarbībā ar w
w

w
.li

ep
aj

a.
lv

gimenei.lv

Atbalsts bērnu vecākiem 
sākumskolas posmā 
(līdz 10 gadiem)  

Atbalsts
pedagogiem

Lai problēmas samazinātos, nevis kļūtu lielākas, ir vērtīgi to pamanīt laikus un meklēt atbalstu sarežģītos brīžos. 
Kad Tev pašam domas sāk kļūt pārāk neskaidras vai emocijas pārāk nepatīkamas, zini – vienmēr ir iespējams 
vērsties pie kāda droša un uzticama sarunas partnera, kurš izprot šādas situācijas.

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Iekļaujošās izglītības 
centra speciālisti uzklausa bērnu vecāku, pedagogu un 
pilsētas iedzīvotāju zvanus, uz visiem saņemtajiem jautājumiem 
operatīvi sniedzot atbildes.Tālrunis: 22006088 
(darba dienās no plkst. 9.00–16.00)

Bērnu un pusaudžu 24/7 uzticības tālrunis 116111 (tālruņa mobilā 
aplikācija pieejama Play store un App store) - bezmaksas 
pieredzējušu psihologu palīdzība bērniem, vecākiem, 
vecvecākiem un citiem līdzcilvēkiem.
.

Radošais psiholoģijas centrs ģimenei  - profesionāļu komanda 
(praktizējoši psihologi, psihoterapeiti un sociālie pedagogi), kas piedāvā 
daudzpusīgu palīdzību un atbalstu pedagogiem attālinātā mācību 
procesa laikā.

Iveta Gēbele /psihologs, jungiāniskais psihoterapijas speciālists apmācībā. Tālrunis: 29757231

Lora Priedola / psihologs, psihoterapijas speciālists. Tālrunis: 26536630

Sarmīte Štāle / psihologs, psihoterapijas speciālists. Tālrunis: 29571556

Vineta Šplīta / psihologs, sistēmiskais supervizors. Tālrunis: 26445252

Lūgums pieteikties, sūtot īsziņu! 

Ja ir  KRĪZES
situācija

Atbalsts jauniešiem 
(no 18 - 25 gadiem)

Ja nepieciešams konsultācija, atbalsts no speciālista, situācijas 
diagnostika, zvani uz Pusaudžu resursa centra Liepājas nodaļas 
tālruni 26623422 vai 25737363 (Konsultatīvais tālrunis darba dienās 
no 12:00 - 16:00); iespēja komunicēt arī caur WhatsApp, Facebook.

Izvērtējot katra pusaudža vajadzības, tiek piedāvātas gan vienreizējas 
konsultācijas un īstermiņa psiholoģiskais atbalsts, gan ilgtermiņa 
atbalsts (līdz 6 mēnešiem).

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” sniedz profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju ikvienam 
(pieaugušajiem un bērniem), kuri nonākuši krīzes situācijā - depresija, vientulību, tuvinieka zaudējumu sāpes, 
veselības problēmas, atkarības, u.c. Diennakts tālrunis: 67222922, 27722292.

Biedrība “Attīstības platforma YOU+” piedāvā mentora 
atbalstu jauniešiem vecumā no 18 - 25 gadiem. Izvērtējot 
katra jaunieša vajadzības un raksturu, jaunietim tiek piemeklēts 
mentors, kurš palīdz risināt problēmas, atbrīvoties no atkarībām, 
uzlabot mentālo un fizisko veselību, mainīt domāšanu un dzīvot 
pozitīvāk.

Pieteikties konsultācijām iespējams sazinoties ar “Attīstības 
platforma YOU+” zvanot vai rakstot Whatsapp +37124794991, 
iespējams sazināties arī Facebook vai Instagram (@youpluss.lv).

Konsultatīvs atbalsts 
 jauniešiem (no 10 - 18 

gadiem ) ģimenēm un 

Veselības apdraudējuma gadījumā zvani 113.
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SUŅU ĪPAŠNIEKI AICINĀTI SAMAKSĀT IKGADĒJO 
SUŅA TURĒŠANAS NODEVU

Lai rūpētos par dzīv-
nieku labklājību mūsu 
pilsētā, ik gadu aicinām 
suņu īpašniekus no-
maksāt suņa turēšanas 
nodevu, jo saņemtie lī-
dzekļi tiek izlietoti suņu 
pastaigu laukumu ierī-
košanai un uzturēša-
nai, kā arī ar mājdzīv-

nieku aprūpi saistītu pasākumu īstenošanai pilsētā. 
Ikgadējās suņa turēšanas nodevas maksāšanas kārtību 

noteic Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Par 
pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Liepājā”. Saistošie 
noteikumi paredz, ka Liepājas pilsētas administratīvajā teri-
torijā par suņa turēšanu tā īpašniekam (fiziskai vai juridiskai 
personai) ir jāmaksā pašvaldības nodeva 8,54 eiro gadā par 
vienu suni, savukārt pensionāriem – 1,42 eiro gadā par vie-
nu suni.

Suņa turēšanas nodeva sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem 
noteikta 50% apmērā.

No suņa turēšanas nodevas samaksas ir atbrīvoti 1. un 
2. grupas invalīdi, personas ar 3. grupas redzes vai dzirdes 
invaliditāti.

Rekvizīti nodevas apmaksai
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas Nr. 90000063185
Konta numurs: LV50UNLA0051302501110
AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķī jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uz-
vārds vai uzņēmuma nosaukums, suņa mikročipa numurs 
un informācija, ka tiek maksāta suņa turēšanas nodeva par 
konkrēto gadu.

AICINA ARĪ ČIPĒT UN REĢISTRĒT SAVU MĪLULI
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un veikt dzīvnieku 

mikročipēšanu un reģistrēšanu Lauksaimniecības datu cen-
tra vienotajā valsts mājdzīvnieku reģistrā. “Veterinārmedicī-
nas likums” noteic, ka visiem suņiem no četru mēnešu vecu-
ma obligāti jābūt čipētiem un reģistrētiem Lauksaimniecības 
datu centra datu bāzē.

Mājdzīvnieka apzīmēšanu jeb mikročipēšanu var veikt pie 
ikviena praktizējoša veterinārārsta. Pakalpojuma maksa ir 
atkarīga no veterinārārsta pakalpojumu cenrāža.

Vēršam uzmanību uz to, ka, veicot dzīvnieka mikročipēša-
nu, tas nenozīmē, ka dzīvnieks automātiski ir reģistrēts Lauk-
saimniecības datu centra datu bāzē, tāpēc aicinām suņu īpaš-
niekus pārliecināties, vai viņu mīlulis ir reģistrēts, mājaslapā 
www.ldc.gov.lv vai piezvanot pa tālruni 63404744 Liepājas 
pilsētas pašvaldības administrācijas Vides nodaļai.

Pēc Lauksaimniecības datu centrā pieejamās informāci-
jas, Liepājas pilsētā uz 2021. gada 11. februāri ir reģistrēti 
4259 suņi, no tiem 76 reģistrēti šogad.

PIE VECO ĻAUŽU DZĪVOJAMĀS MĀJAS TAPS 
BRĪVDABAS VINGROŠANAS LAUKUMS SENIORIEM

Lai veicinātu liepājnieku fizisko aktivitāšu iespējas brīvā 
dabā un paplašinātu sporta infrastruktūru pilsētā, pie Liepā-
jas domes Sociālā dienesta Veco ļaužu dzīvojamās mājas 
Ganību ielā 135/141 tiks ierīkots brīvdabas vingrošanas lau-
kumu senioriem.  

Brīvdabas senioru vingrošanas laukumā paredzēts uzstā-
dīt 24 dažādas vingrošanas iekārtas, kas īpaši veidotas un 
paredzētas lietošanai vecāka gadagājuma cilvēkiem, bet ie-
kārtas varēs izmantot jebkura vecuma cilvēki. 

Iekārtas paredzētas dažādu locītavu nodarbināšanai 
(plaukstas, elkoņa, pleca, iegurņa), līdzsvara un koordinā-
cijas trenēšanai. Vairākas iekārtas piemērotas koncentrēša-
nās spēju uzlabošanai, kā arī tiks uzstādīta atmiņas trenē-
šanas iekārta – spēle. 

Vingrošanas laukumā atradīsies arī soļošanas/slēpoša-

nas imitācijas trenažieris, iekārtas spēka treniņiem, kas pie-
lāgotas tieši senioriem, zviedru siena, gurnu rotācijas trena-
žieris un soli ar pedāļiem, lai seniori arī sarunu pauzēs var 
laiku pavadīt, dinamiski darbojoties. Vēl laukumā atradīsies 
četri koka soli ar roku balstiem un velo statīvi. 

Laukums būs atvērts publiskai lietošanai 24 stundas dien-
naktī ikvienam pilsētas iedzīvotājam. Darbus plānots paveikt 
līdz 2021. gada aprīļa beigām. 

Vasarā, ja epidemioloģiskā situācija atļaus, projektā tiks 
organizētas vairākas iepazīšanās nodarbības, lai interesenti 
varētu iepazīties ar vingrošanas laukumā pieejamām iekār-
tām, kā arī uzzinātu par veselību veicinošām kustībām. 

Aktivitāte tiek īstenota Interreg Latvijas–Lietuvas pārro-
bežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektā 
LLI-490 “Aktīvie seniori”. 

Kopumā šajā projektā ar Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda līdzekļu palīdzību tiek realizētas aktivitātes Lietuvas 
pilsētā Neringā un Liepājā par kopējo summu 250 070,22 
eiro. No šīs projekta summas Liepājas projekta realizācijai 
pieejamais finansējums ir 133 742,24 eiro, kas sastāv no: 

l  85% (113 680,90 eiro) Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da līdzekļiem,

l  10% (13 374,22 eiro) Liepājas pilsētas pašvaldības līdz-
finansējuma,

l  5% (6687,11 eiro) Valsts budžeta līdzfinansējuma.
Projekts norisināsies līdz 2022. gada 31. augustam.
 

PASAULES TUBERKULOZES DIENĀ 
AICINA PIEVĒRST UZMANĪBU VESELĪBAI

Neraugoties uz pastiprināto uzmanību infekciju slimības 
Covid-19 izplatībai, vēlamies atgādināt, ka joprojām aktu-
ālas ir arī citas elpceļu slimības. Kā katru gadu, arī šogad 
visā pasaulē 24. martā atzīmē Pasaules tuberkulozes dienu. 
Tās mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas par 
tuberkulozi. Tuberkuloze ir sena, tomēr joprojām aktuāla un 
izārstējama infekcijas slimība. Visizplatītākā ir plaušu tuber-
kuloze, tomēr tuberkuloze var attīstīties arī citās ķermeņa 
daļās, piemēram, kaulos, limfmezglos un nierēs.
Inficēšanās

Tuberkulozes nūjiņa apkārtējā vidē izplatās pa gaisu, in-
fekciozam, neārstētam plaušu tuberkulozes slimniekam kle-
pojot, šķaudot un pat runājot vai elpojot. Tuberkulozes izrai-
sītājs apkārtējā vidē ir ļoti noturīgs, nevēdinātu telpu gaisā 
tas var saglabāties vairākas stundas. Saskarties ar tuberku-
lozes baktēriju iespējams viesos, sabiedriskajā transportā, 
teātrī u.c. sabiedriskās vietās. 

Vislielākais risks saslimt ir tiem cilvēkiem, kuri ilgstoši 
uzturējušies vienā telpā ar plaušu tuberkulozes slimnieku. 
Visbiežāk tie ir ģimenes locekļi, kolēģi vai draugi. 

Latvijā kopš 1953. gada visi jaundzimušie 4. vai 5. dzīvī-
bas dienā saņem vakcīnu pret tuberkulozi. Vakcīna pasargā 
bērnu no saslimšanas ar smagām tuberkulozes formām.
Raksturīgākie simptomi:

l  klepus ar vai bez krēpām, kas ilgst vairāk nekā trīs 
   nedēļas;
l  paaugstināta ķermeņa temperatūra;
l  neizskaidrojams svara zudums;
l  svīšana naktīs;
l  ēstgribas zudums;
l  nespēks un nogurums;
l  retāk – asiņu piejaukums krēpām, elpas trūkums, 
   sāpes krūtīs. 

Ārstēšana
Ja tuberkulozi neārstē, slimība var beigties letāli. Taču 

tuberkuloze mūsdienās gandrīz vienmēr ir izārstējama. Ārs-
tēšanas ilgums atkarīgs no slimības formas, taču tas nav 
īsāks par sešiem mēnešiem. Latvijā ārstēšana visiem tuber-
kulozes pacientiem pieejama bez maksas.

Konsultācijas uzskaitē esošiem tuberkulozes pacientiem, 
viņu kontakta personām, personām ar ģimenes ārsta nosū-
tījumu izmeklēšanai uz tuberkulozi vai tuberkulozei raksturī-
giem simptomiem ir bez maksas.
Kur vērsties Liepājā, ja ir aizdomas par tuberkulozi

Ja rodas aizdomas, ka esat saslimis ar tuberkulozi, no-
teikti jāapmeklē ģimenes ārsts vai plaušu speciālists (pne-
imonologs). Ārsts ieteiks izmeklējumus, tai skaitā plaušu 
rentgenoloģisko izmeklēšanu un krēpu analīzes. Ja ir pa-
matotas aizdomas, ka esat saslimis ar tuberkulozi, nosūtī-
jums pie plaušu ārsta nav nepieciešams. Ikviens iedzīvotājs 
konsultēties, veikt izmeklējumus un saņemt tuberkulozes 
ārstēšanu bez maksas var Liepājas Reģionālās slimnīcas 
Tuberkulozes un plaušu slimību ambulatorajā daļā, kas at-
rodas Jaunliepājas Primārās veselības aprūpes centra tel-
pās Aldaru ielā 20/24. Kabinets ir atvērts katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 18.00. Kontakttālruņi saziņai: 63425008, 
29126279. Plašāka informācija Liepājas Reģionālās slim-
nīcas mājaslapā www.liepajasslimnica.lv, sadaļā “LRS 
filiāles”.

TOPOŠĀS MĀMIŅAS AICINĀTAS PIEVIENOTIES 
BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBĀM TIEŠSAISTĒ

Lai nodrošinātu vingrošanas nodarbības topošajām mā-
miņām arī Covid-19 pandēmijas laikā, grūtnieces aicinātas 
pievienoties vingrošanas nodarbībām tiešsaistē platformā 
Zoom. Nodarbības vada fizioterapeites Solveiga Rozentāle 
un Ieva Vasiļjeva. 

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

Uz otru nodarbību, kas arī notiek trešdienās plkst. 18.00, 
aicinātas grūtnieces, kas vēl nav devušās dekrēta atvaļinā-
jumā (grūtniecības 2. trimestris). Šo nodarbību vada fiziote-
rapeite Ieva Vasiļjeva.

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

tei 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 piedalīties vingrošanas nodarbībās, kas jāuzrāda fi-
zioterapeitēm;

l  savā datorā vai viedierīcē jāielādē programma 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 labsa-
jūtu grūtniecības laikā.

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

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

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 veseliba@liepaja.lv.

PĀRLIECINIES PAR KRŪŠU VESELĪBU 
UN SNIEDZ IEGULDĪJUMU VĒŽA PĒTNIECĪBĀ

Lai atbildīgi pieņemtu ar ve-
selību saistītus lēmumus un 
uzņemtos atbildību par savu 
vispārējo veselību, ikvienam ir 
nepieciešams paaugstināt savu 
veselības pratību. 

Skrinings.lv ir lielisks digitā-
lais rīks, kas veicinās izpratni 
par krūts vēža attīstības ris-
kiem, ļaus šos riskus novērtēt ar 
vienkārša testa palīdzību, kā arī 
ar savu dalību testā ikviena dalībniece sniegs ieguldījumu 
sabiedrības veselībā – vēža pētniecībā. 

Mājaslapā www.skrinings.lv var izpildīt īsu, piecu minūšu 
testu, kas ļaus noskaidrot personīgos riska faktorus, kas 
nosaka tieši katra individuālos krūts vēža attīstības riskus, 
vienlaikus sniegtās atbildes palīdzēs krūts vēža turpmākai 
pētniecībai. Pēc testa aizpildīšanas tiks sniegtas rekomen-
dācijas riska faktoru mazināšanai, kā arī mājaslapā ir pieej-
ams rīks, kas palīdzēs apgūt krūšu pašizmeklēšanas paņē-
mienus un apzināt agrīnos krūts vēža simptomus.

Aizpildot šo īso un vienkāršo tiešsaistes testu, var saņemt 
personalizētu un pētījumos balstītu informāciju par to, kas 
nosaka konkrētās personas krūts vēža attīstības risku un kā 
rīkoties, lai to mazinātu.

Krūts vēža riska faktoru tests:
l  sastāv no vienkāršiem jautājumiem, uz kuriem atbildēt 

var bez medicīniskām zināšanām;
l  tas aizņems mazāk nekā piecas minūtes;
l  ir zinātniski pamatots – riska aprēķins balstīts uz vairāk 

nekā 150 zinātniskām publikācijām;
l  visi testā uzrādītie dati tiek šifrēti;
l  personalizētus rezultātus var saņemt uzreiz un bez maksas;
Mājaslapā atrodama arī pamācība par krūšu pašizmeklē-

šanas paņēmieniem. 
Krūts vēzis ir visizplatītākais vēža veids sievietēm Latvi-

jā. No tā cieš katra astotā sieviete vecumā no 20 līdz 80 
gadiem. Visefektīvākais veids, kā cīnīties ar krūts vēzi, ir 
atpazīt to agrīni un nepieļaut tā attīstību.

VIDES UN VESELĪBAS AKTUALITĀTES
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19. februārī tiešraidē no LOC 
Rožu zāles tika sumināti un 
Liepājas pilsētas domes Spor-
ta pārvaldes atzinību saņēma 
sporta jomas pārstāvji. Sporta 
laureātu godināšana kā tradīcija 
Liepājā norisinājās jau 61. rei-
zi, lepojoties ar sportistu izcilo 
sniegumu un Liepājas vārda 
daudzināšanu mūsu valstī un 
ārpus tās robežām.

Liepājas sportistu godināša-
nas ceremoniju par sasniegu-
miem 2020. gadā atklāja domes 
priekšsēdētāja vietnieks kultūras 
un sporta jautājumos Atis Deksnis. 
Pasākumu vadīja Liepājas teātra 
aktieris Viktors Ellers un Sporta 
pārvaldes vadītājs Elans Straz-
diņš, kurš arī tikās ar laureātiem un 
pasniedza viņiem apbalvojumus.

Sarīkojumu “Sporta laureāts 

2020” organizēja Liepājas pilsētas 
domes Sporta pārvalde sadarbī-
bā ar video izstrādes uzņēmumu 
“M27 media” un dramaturģi Rasu 
Bugavičuti-Pēci. 

Liepājas sportistu godināša-
nas ceremonijas ierakstu ikviens 
interesents varēs noskatīties 
arī vēlāk gan Liepājas ofi ciālajā 
Facebook lapā, gan Youtube ka-
nālā @liepajalv.

Arī šogad liepājniekiem un pil-
sētas viesiem ir iespēja atskatīties 
uz 2020. gadu Liepājas sportā, 
lasot “Kurzemes Vārda” žurnālistu 
komandas sagatavoto izdevumu 
“Liepāja Sporto 2020”. Tas pieej-
ams Liepājas skolās un bibliotē-
kās, abonēšanas centrā “Kurze-
mes Vārds” un, iepriekš piesakot, 
saņemams arī Liepājas Sporta 
pārvaldē. z

Liepājas Futbola skola ir vie-
na no lielākajām sporta izglītības 
iestādēm pilsētā, un tās ikdiena 
varētu pamainīties jau nākamajā 
ziemā, kad vajadzētu būt gatavai 
jaunajai slēgtajai futbola hallei. 

Tā diemžēl nebūs pamatīga 
būve, kādu futbola saime cerēja sa-
gaidīt, tomēr būtiski uzlabos treniņu 
apstākļus jaunajiem futbolistiem.

Liepājas Futbola skolas direk-
tors Aivis Tints saka, ka vēl nesāk 
dalīt nenomedītā lāča ādu un neplā-
no treniņu laikus hallē, taču par šo 
jautājumu domā gan. “Paredzams, 
ka mēs nosegsim kādus 80% no-
darbību laika, bet pārējos 20% sa-
dalīs profesionāļi un amatieri.”

INDIVIDUĀLI 
AR PANĀKUMIEM

Viņš pastāsta, ka neatsverams 
ieguvums no halles uzsliešanas 
būs iespēja rīkot pārbaudes spē-
les, bet vēl nozīmīgāka tā būs 
ikdienas treniņiem. Vide hallē 
būs radīta primāri futbolam, ne-
vis basketbolam vai citiem sporta 
veidiem, kā tas ir skolu sporta zā-
lēs, kur ziemas līdz šim pavadījuši 
jaunie futbolisti. Hallē varēs izjust 
gan futbola laukuma plašumu, gan 
tā segumu. Tur varēs piemērotos 
apstākļos slīpēt futbola elementus, 
ko nebija iespējams darīt nepietie-

kami kvalitatīvu treniņu apstākļu 
dēļ, līdz ar to futbolistu izaugsmē 
tika zaudēti pieci no 10 gadiem.

A. Tints norāda, ka tas būs 
būtisks ieguvums skolai ar vai-
rāk nekā 523 audzēkņiem un 23 
treneriem, jo daudz jāstrādā pie 
rezultātu uzlabošanas. Latvijas 
akadēmiju rangā liepājnieki atgrie-
zušies pirmajā trijniekā, bet nākot-
nes mērķis ir iekarot topa virsotni.

Skolas direktora vietnieks 
Oskars Kļava palepojas, ka au-
dzēkņi individuāli ir gana pieprasīti 
virslīgas klubos. Roberts Meļķis, 
Maksims Fjodorovs un Kristers 
Volkovs kopā ar futbola klubu 
“Liepāja” devās uz treniņnomet-
ni Turcijā, kur viņiem bija iespēja 
sevi apliecināt un pacīnīties par 
iespējamo vietu komandā. Bet 
Klāvs Bethers jau ir nomināli tre-
šais vārtsargs “Liepājas” sastāvā. 
Savukārt Markuss Maksimuss Al-
pēns un Niks Sliede pērn pārcēlās 
uz virslīgas klubiem – attiecīgi uz 
Jūrmalas “Spartaku” un “RFS”. Abi 
jau debitējuši jauno klubu pamat-
sastāvā, bet tagad jūrmalnieki un 
rīdzinieki mūsējos cenšas iekārtot 
ārzemju klubos. “Kaut ko mēs jo-
projām darām pareizi. Slikti, ka viņi 
visi nespēlē “Liepājā”, bet jāsaprot, 
ka ir sarežģīti izkarot vietu laukumā 
konkurencē ar pieredzējušiem un 
meistarīgiem spēlētājiem,” piebilst 

A. Tints. Tāpat viņš saskatījis, ka 
pēc atsevišķu līderu pārcelšanās 
uz citām komandām atplaukst spē-
lētāji, kuri iepriekš turējās viņu ēnā.

Direktors stāsta, ka Liepājas 
Futbola skola, sadarbojoties ar 
virslīgas klubu, sākusi pastiprinā-
ti domāt par to, kā piesaistīt un 
noturēt talantīgākos akadēmijas 
audzēkņus. Pamazām šajā vir-
zienā attīstība notiek, taču skolas 
vadītājs ir pārliecināts, ka lielākajai 
daļai jauno talantu jau vēlīnajos 
pusaudžu gados vispirms ir jāap-
bružājas pieaugušo futbolā Latvi-
jas čempionāta zemākajās līgās. 
Te talkā var nākt gan spēkā esošā 
sadarbība ar pirmās līgas koman-
du no Grobiņas, gan pašas futbola 
skolas komanda, kas aizvadījusi 
pirmo sezonu trešajā līgā, bet ar 
laiku cer startēt augstākas meista-
rības sacensībās.

MĀCĪT TRENERUS UN 
SPĒCINĀT FUTBOLISTUS

Liepājas Futbola skolai ļoti 
palīdz Latvijas Futbola federācija, 
kas pievērš lielu uzmanību jauno 
futbolistu izaugsmei. “Federācija 
palīdz ar metodiku un liek mums 
skaidri defi nēt mērķus. Mums ir 
divi galvenie mērķi, divi vaļi, – tre-
neru izglītība un fi ziski spēcīgu 
futbolistu sagatavošana,” A. Tints 
norāda. Viņš stāsta, ka treneri tiek 
motivēti iegūt sporta pedagoga iz-
glītību, kā arī viņiem jāiegūst LFF 

trenera kategorija, un labs piemērs 
te ir pieredzējušie kolēģi. 

Par Liepājas Futbola skolas 
akadēmijas jeb vecāko grupu sa-
daļas direktoru ir kļuvis Viktors 
Dobrecovs ar UEFA Pro katego-
riju. Viņš koordinēs treneru darbu 
un būs akadēmijas metodiķis, bet 
viņam asistēs pieredzes un nopel-
niem bagātais Jānis Intenbergs, 
kā arī ar lielu entuziasmu futbola 
skolas darbā ienākušais Oskars 
Kļava, kurš atbildēs par sadarbību 
ar citām sporta skolām un skautin-
gu. Šajā ziņā liepājnieki cer uz ma-
zajām novadu futbola skolām. Par 
treneriem kļuvuši vēl divi nesenie 
augsta līmeņa Liepājas futbolisti 
– Ģirts Karlsons un Antons Jeme-
ļins. Par viņu aizrautību un ener-
ģiju trenera darbā jau dzirdamas 
cildinošas atsauksmes. Pamazām 
trenera arodu sākot apgūt arī De-
niss Ivanovs. Savukārt skolas jau-
nāko grupu sektora vadītājs tagad 
ir vēl viens pieredzes bagāts tre-
neris – Aleksandrs Daņilovs. “Vi-
ņam ir ļoti labas darbaspējas, viņš 
ir tiešs un stingrs, tās ir īpašības, 
kas vajadzīgas jaunatnes futbolā,” 
ir gandarīts skolas direktors.

“Šobrīd mēs darbā ar futbo-
listiem neesam kļuvuši labāki ne 
tehniskajā, ne taktiskajā ziņā, tur-
klāt esam zaudējuši fi ziskajā plā-
nā. Mēģinām darīt visu, lai mums 
būtu vismaz viena stiprā puse. 
Pozitīvas tendences vērojamas, 
bet vajag vēl, un vajag daudz. 

Spēlētājiem jau 16 gadu vecu-
mā jābūt spēcīgiem un ātriem, 
bet 18 gadu vecumā jāklauvē pie 
virslīgas komandas durvīm,” par 
mērķiem darbā ar jaunajiem futbo-
listiem stāsta A. Tints. Skola vēlas 
piesaistīt futbola kluba “Liepāja” 
fi ziskās sagatavotības treneri, 
Moldovas speciālistu Georgi Ko-
ditu, kurš varētu palīdzētu uzlabot 
sniegumu.

Liepājas Futbola skola nesen 
no LOC manēžas pārcēlusies uz 
“Daugavas” stadionu, kas arī ie-
priekš bija šīs mācību iestādes 
mājvieta, lai arī kāds bija tās no-
saukums. “Foršāk atrasties tuvāk 
visiem futbola procesiem stadio-
nā. Te viss ir uz vietas – laukumi, 
audzēkņi, treneri. Administrācija 
ir pieejamāka speciālistiem. Do-
māju, ka tam būs pozitīvs efekts,” 
cerības pauž A. Tints.

Pandēmijas laikā LFS audzēk-
ņiem un arī treneriem gan jāsa-
skaras ar dažām neērtībām – nav 
pieejamas ģērbtuves un dušas, 
bet, salīdzinot ar citiem sporta vei-
diem, futbolistiem klājas labi, jo viņi 
drīkst darīt savu darbu, un treniņu 
process ir kvalitatīvs. 

Turklāt, par spīti bažām, ka  tre-
niņu  apmeklētība varētu nokristies 
līdz kādiem 60–65%, nodarbības 
apmeklē ap 90% audzēkņu, un se-
višķi augsts apmeklējuma rādītājs 
ir 6–12 gadus veciem puikām. z

Pārpublicēts no žurnāla 
“Liepāja Sporto 2020”.

Jauno halli gaidot

Tiešraidē godina 2020. gada sporta laureātus
GADA PASĀKUMS
l   Sacensības “Liepāja Throwdown 2020” – par 
starptautiska mēroga spēka, ātruma un izturības sa-
censību sarīkošanu LOC arēnā 2020. gada 7. martā, 
nodrošinot iespēju paaugstināt savu profesionālo 
meistarību sportistiem, sniedzot ieguldījumu veselīga 
dzīvesveida popularizēšanā, veicinot Liepājas atpazīs-
tamību un sniedzot ekonomisko pienesumu pilsētas 
tūrisma un sporta nozares uzņēmējiem.

GADA SPORTA KLUBS
l   Sporta klubs “Ballistic boxing club” – par aktīvu 
kluba darbību, piedaloties gan Latvijas, gan starptau-
tiska mēroga sacensībās, godam pārstāvot Liepājas 
vārdu un izcīnot augstvērtīgus rezultātus. Par divu lielu 
sacensību sarīkošanu un aktivitātēm bērnu un jauniešu 
auditorijai. Par sadarbību ar citām sporta organizācijām, 
iesaistīšanos pilsētas sporta dzīves aktivitātēs, kā arī 
par ieguldījumu veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

GADA KOMANDA
l   FK “Liepāja” – par Latvijas kausa futbolā izcīnī-
šanu, iegūstot tiesības 2021. gadā piedalīties UEFA 
Konferenču līgas kvalifi kācijas sacensībās.

GADA SPORTA VETERĀNE
l   Vieglatlēte Andra Šlisere – par uzrādītiem augst-
vērtīgiem rezultātiem Latvijas Sporta veterānu-senioru 
savienības 57. spēlēs (1. vieta 100 m skrējienā, 
2. vieta 400 m skrējienā, 3. vieta stafetē).

GADA SPORTA VETERĀNS
l   Vieglatlēts Guntis Grantiņš par uzrādītiem augst-
vērtīgiem rezultātiem Latvijas Sporta veterānu-senioru 
savienības 57. spēlēs (1. vieta – 100 m skrējienā, 
1. vieta 400 m skrējienā, 1. vieta tāllēkšanā).

GADA TRENERIS
l   Vieglatlētikas treneris Vjačeslavs Goļinskis – par 
audzēkņu augstvērtīgajiem sasniegumiem un ilggadē-
ju ieguldījumu vieglatlētikas attīstībā Liepājā.

GADA JAUNIE TALANTI
l   Airētāja Elīza Šēfere – par augstvērtīgiem rezultā-
tiem Latvijas čempionātā airēšanas slalomā (1. vieta 
airēšanas slalomā).
l   Vieglatlēts Iļja Petrušenko – par izciliem rezultā-
tiem Latvijas čempionātos vieglatlētikā (1. vieta 200 m 
skrējienā, 1. vieta 400 m skrējienā, kā arī 4x400m 
stafetē).

BALVA PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU SPORTĀ
l   Viens no 
apbalvojumiem 
šogad pasniegts 
Omāram 
Sermolim – 
par mūža iegul-
dījumu kanoe 
airēšanas un 
smaiļošanas 
attīstībā un 
popularizēšanā Liepājā. O. Sermolis ir sava aroda 
meistars un, var teikt, kanoe airēšanas tēvs Liepājā, 
kurš savā trenera karjerā izaudzinājis neskaitāmus 
jaunatnes izlašu dalībniekus, tai skaitā Antonu Knesi, 
Aivi Tintu un Gati Pranku. 
·l   Otrs apbalvojums tika pasniegts Gunāram 
Jēkabsonam – par mūža ieguldījumu sporta attīstībā 
un popularizēšanā Liepājā, personīgiem sasnie-
gumiem galda tenisa sacensībās. G. Jēkabsons ir 
galda tenisa meistars, leģendārs sporta skolotājs un 
ilggadīgs sacensību dalībnieks Latvijas un pasaules 
sacensībās. 

GADA SPORTISTE
l   Tenisiste Elza Tomase – par uzvaru ITF “Women’s 
World Tennis Tour” W15 turnīrā “Liepāja Open”.

GADA SPORTISTS
l   Autobraucējs Mārtiņš Sesks – par 2. vietu FIA 
Pasaules rallija čempionāta junioru klasē (JWRC).

GODINĀŠANAS PASĀKUMĀ KOPUMĀ TIKA SUMINĀTI SPORTA JOMAS PĀRSTĀVJI DESMIT NOMINĀCIJĀS.
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25. februārī interneta tieš-
raidē norisinājās “Liepājas 
Kultūras balvas 2020” svinī-
gā apbalvošanas ceremonija, 
kurā tika godināti desmit aiz-
vadītā gada nozīmīgākie un 
spilgtākie kultūras notikumi un 
personības. 

Šogad Liepājas Kultūras bal-
vas pasniegšanas 10 gadu jubi-
lejas apbalvojuma ceremoniju 
varēja vērot un just līdzi ikviens 
Liepājas kultūras atbalstītājs visā 
pasaulē. Laikā, kad klātienē sa-
tikties nav iespējams, Liepājas 
Kultūras pārvalde atrada veidu, 
kā godināt kultūras pārstāvjus, 
kas ar savu neatlaidību un ta-
lantu ir priecējuši liepājniekus un 
pilsētas viesus. Kultūras nozare ir 
pelnījusi svētkus. Īpašo un jauno 
ceremonijas koncepciju veidoja 
Liepājas Kultūras pārvalde sadar-
bībā ar režisoru Mārtiņu Kalitu, 
dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci 
un video mākslinieku Andri Vētru. 
Ceremonijas norisi paspilgtināja 
Liepājas teātra aktieri Inese Ku-
činska, Egons Dombrovskis, Jā-
nis Dreiblats un Kintija Stūre.

“Aizvadītais 2020. gads bija 

izaicinājumu pilns, tomēr radošās 
nozares pārstāvji atrada jaunus 
veidus, kā Liepājas kultūras dzīvi 
augstvērtīgi un daudzveidīgi tur-
pināt. Esmu gandarīts, ka balvas 
pasniegšanas 10 gadu jubilejā 
mēs kopā esam radījuši svētkus, 
kuros ar lielu pateicību un cieņu 
tiek godināti cilvēki, kuri, par spīti 
visiem sarežģījumiem, ir bagāti-
nājuši Liepājas kultūru. Mēs visi, 
nenoliedzami, ilgojamies pēc kul-
tūras baudīšanas klātienē. Skatī-
tājs zālē, aktieris, mūziķis uz ska-
tuves. Vairāk nekā jebkad esam 

pārliecinājušies, ka kultūra ir un 
vienmēr būs svarīga un neatņe-
mama mūsu dzīves sastāvdaļa. 
Paldies, visiem nominantiem un 
laureātiem, ka spējāt tik sekmīgi 
pielāgoties neparedzētajiem ap-
stākļiem. 

“Liepājas Kultūras balvas 
2020” sadalījums ir apliecinājums 
tam, ka vienmēr ir kāds veids, kā 
radīt koncertus, izrādes, mākslas 
darbus, pat ja visam ir jānotiek 
citādāk, nekā ierasts,” sacīja Lie-
pājas Kultūras pārvaldes vadītājs 
Juris Jirgens. z

Liepājas Simfoniskais or-
ķestris šogad ar lieliem pa-
nākumiem ir aizsācis jaunu 
tiešraides koncertu ciklu “Sim-
fonija TUVĀK”, dāvājot klausī-
tājiem iespēju iepazīt pasaules 
simfoniju šedevrus. Šogad vēl 
gaidāmi vairāki šī cikla kon-
certi bezmaksas tiešraidēs no 
Liepājas koncertzāles “Lielais 
dzintars”.

Vasarā orķestris ar Kultūras 
ministrijas un Valsts kultūrkapitā-
la fonda atbalstu aizsāka jaunu 
koncertsarunu ciklu “TUVĀK” ar 
nolūku tuvināt klausītājus orķes-
tra mūziķiem – parādīt unikālās 
Liepājas Simfoniskā orķestra per-
sonības sarunās un mūzikā, kā 
atzīst mūzikas apskatnieks Orests 
Silabriedis, palaikam ar patiešām 
lieliskiem pārsteigumiem. Šis cikls 
ar nu jau 15 pārraidēm ieguvis 
klausītāju atzinību, un to ir plānots 
turpināt. Jau 25. martā pulksten 
19 ir gaidāma jauna tiešraide ar 
talantīgo arfisti Dārtu Tisenkopfu. 
Visas līdz šim izskanējušās kon-
certsarunu cikla “TUVĀK” sērijas 
joprojām var noskatīties orķestra 
mājaslapas liepajassimfoniskais.lv 
video galerijā.

Veiksmīgais paraugs ar tu-
vināšanos klausītājiem orķestra 
vadību vedināja paplašināt aplū-

kojamo tēmu loku, un tika radīts 
jauns cikls “Simfonija TUVĀK”, 
kas iepazīstina ar skaistām, kla-
siskām simfonijām, kas būtu jāzi-
na ikvienam. 

Pirms simfonijas atskaņo-
šanas muzikologs Orests Sil a-
briedis un koncertprogrammas 
diriģents kopīgi atklāj simfonijas 
tapšanas laika kontekstu un še-
devra uzbūves detaļas, savukārt 
pēc simfonijas atskaņojuma kon-
certzāles “Lielais dzintars” vadī-
tāja Timura Tomsona vadītā saru-
nā ar sava mūzikas piedzīvojuma 
iespaidiem dalās Liepājas Simfo-
niskā orķestra īpaši aicināti pa-
stāvīgie klausītāji, kas ir neiztrūk-
stoši viesi orķestra koncertos. 

Pirmie divi šī jaunā cikla kon-
certi piedzīvoja tiešām lielu publi-
kas mīlestību. Savu sajūsmu un 
pateicību klausītājiem pēc pirmā 
koncerta neslēpa orķestra vadī-
tājs Uldis Lipskis: “Laikam mēs 
visi bijām pamatīgi izsalkuši pēc 
skaistuma, ja vairāki tūkstoši 
mājsaimniecību reizē ar Liepājas 
Simfonisko orķestri piedzīvoja 
Mocartu. Paldies par sirsnīgajiem 
komentāriem no tik daudzām tu-
vām un tālām vietām.” Janvārī 
diriģenta Gunta Kuzmas vadībā 
klausītāji varēja baudīt populāro 
klasicisma laika šedevru – Volf-

ganga Amadeja Mocarta 40. sim-
foniju, savukārt februāra koncertā 
Normunda Šnē lasījumā orķestris 
atskaņoja Žana Sibēliusa nepa-
rastā spēka un enerģijas pilno 
Trešo simfoniju. Šobrīd šie abi 
koncertieraksti ir pieejami vietnē 
bilesuparadize.lv (biļetes cena 
vienai mājsaimniecībai – 3 eiro).

Nākamie cikla “Simfoni-
ja TUVĀK” koncerti paredzēti  
12. martā, kad Liepājas Simfo-
niskais orķestris galvenā diriģenta 
Gintara Rinkeviča vadībā izpildīs 
Antonīna Dvoržāka Devīto simfo-
niju “No jaunās pasaules”, un 9. 
aprīlī, kad dosimies tuvāk Pētera 
Čaikovska Ceturtajai simfonijai, 
kas skanēs erudītā profesora, diri-
ģenta Andra Vecumnieka lasījumā. 

Koncertu cikls “Simfonija TU-
VĀK” ir radīts ar Kultūras ministri-
jas un Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. Interneta tiešraides re-
žīmā aptuveni stundu ilgo kon-
certu bez maksas var vērot gan 
Liepājas Simfoniskā orķestra mā-
jaslapas liepajassimfoniskais.lv 
video galerijā, gan Facebook lapā  
facebook.com/Liepaja.Symphony.
Orchestra. 

Beidzoties bezmaksas tieš-
raidei, visi koncertieraksti ir pie-
ejami “Biļešu paradīzē” jau par 
maksu. z

Sveikti “Liepājas Kultūras 
balvas 2020” laureāti 

l   Kultūras “Gada balvu 2020” saņēma Liepājas Svētās Trīsvienības 
evaņģēliski luteriskā draudze par paveikto sakrālā mantojuma sagla-
bāšanā, īstenojot Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas 
darbus. 

Ar apbalvojumu “Liepājas Kultūras balva” tika godināti:
l   “Spēlmaņu nakts” ceremonijas radošā komanda par pasākuma 
asprātīgu, iespaidīgu un augstvērtīgu īstenošanu Liepājā;
l   Karīna Tatarinova par radošo darbību un ieguldīto enerģiju saturiski 
vērtīgu kultūras projektu īstenošanā;
l   Biedrība “Kultūras centrs Wiktorija” par kultūras notikumu orga-
nizēšanu un to plašas pieejamības nodrošināšanu interneta tiešraidēs 
pandēmijas laikā;
l   SIA “Rozīņu rezidence” par jaunas kultūras un tūrisma pērles – eks-
kursijas “Siļķu brāķa noslēpums” – radīšanu;
l   Egons Peršēvics par skulptūras “Karostas nāra” izveidi un atraktīvu 
tās eksponēšanu Liepājas ostas akvatorijā pie Ziemeļu mola;
l   SIA “Liepājas teātris” par mākslinieciski izaicinošās un tehniski 
sarežģītās vizuāli muzikālās izrādes “Dēmōns” iespaidīgo realizāciju;
l   Kristīne Brīniņa par izcilu netradicionālas teātra izrādes formas – 
interaktīvas pastaigas “Upe” – īstenošanu;
l   SIA “Liepājas Leļļu teātris” par radošo drosmi, izaugsmi un sasnie-
gumiem, izveidojot inovatīvus, laikmetīgus jauniestudējumus dažādām 
mērķauditorijām;

l   “Liepājnieku simpātijas balvu 2020” saņēma SIA “You Are 
Events” par jaunu iniciatīvu – pasākuma “Festivāls Liepājā” organizē-
šanu.

Desmit spilgtākie kultūras notikumi un personības saņēma mākslinieka 
Roberta Mežaiņa izgatavotās statuetes, bet 4200 eiro lielo naudas balvu 
fondu “Liepājas Kultūras balvas 2020” žūrija lēma sadalīt četru laureātu 
starpā. Naudas balvas saņēma Karīna Tatarinova (1000 EUR), biedrība 
“Kultūras centrs Wiktorija” (1200 EUR), Egons Peršēvics (1000 EUR), 
un Kristīne Brīniņa (1000 EUR). 
Kopumā šogad tika saņemti 44 pieteikumi mākslas, literatūras, mūzikas, 
teātra un citās nozarēs, izvirzot gan radošu apvienību iniciatīvas, gan 
individuālus sasniegumus, kuri veicinājuši kultūras dzīves kvalitāti un 
Liepājas atpazīstamību, kā arī radījuši jaunas, radošas un inovatīvas 
idejas Liepājas pilsētas kultūras jomā.
“Kultūras balvas 2020” ceremonija tika veidota, ievērojot valstī noteiktos 
pulcēšanās aizliegumus un epidemioloģiskās drošības prasības. 

LSO aicina baudīt pasaules simfoniju 
šedevrus bezmaksas tiešraidēs

Zvaigžņu festivāls ar  
Maijas Kovaļevskas un 
Aleksandra Antoņenko 
piedalīšanos šogad notiks vasarā

Sakarā ar pagarināto ārkār-
tējo situāciju Liepājas Simfo-
niskais orķestris atkal pārceļ 
jau aizvadītā gada Zvaigžņu 
festivālā neizskanējušos kon-
certus ar operdīvas Maijas Ko-
vaļevskas un pianista Armanda 
Ābola piedalīšanos. Līdz ar to 
šie divi koncerti kopā ar aktuālā 
festivāla plānotajiem koncer-
tiem notiks vasarā. 

Kamermūzikas koncerts ar 
Maiju Kovaļevsku “Dziesmas un 
noktirnes” tiek pārcelts uz 1. jūliju, 

tādējādi pārtopot par 29. Liepājas 
Starptautiskā zvaigžņu festivāla 
atklāšanas koncertu. Savukārt 
kopā ar Liepājas Simfonisko or-
ķestri plānotais Maijas Kovaļev-
skas un Armanda Ābola koncerts 
tiek pārcelts uz 3. jūliju. Iepriekš 
iegādātās biļetes uz šiem koncer-
tiem joprojām ir derīgas, tomēr, tu-
vojoties koncertu datumiem, klau-
sītāji tiek lūgti sekot līdzi aktuālajai 
informācijai orķestra mājaslapā 
liepajassimfoniskais.lv vai vietnē 
bilesuparadize.lv.

Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls ar pieciem 
koncertiem šogad norisināsies 
jūlijā un augustā. Bez jau pārcel-
tajiem koncertiem festivālā šogad 
gaidāms arī pianista Georgija 
Osokina solo koncerts, apvienī-
bas “Xylem trio” koncerts ar gru-
zīnu dziedātāju Lizu Kereselidzi, 
kā arī Liepājas Simfoniskā orķes-
tra koncerts ar slaveno latviešu 
tenoru Aleksandru Antoņenko 
un maestro Gintaru Rinkeviču 
pie diriģenta pults. Aleksandram 
Antoņenko šī būs debija uz “Lie-
lā dzintara” skatuves. Par biļešu 
tirdzniecības sākumu rīkotāji vēl 
ziņos atsevišķi. z
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Tālrunis ziņojumiem
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Tirdzniecības kanāls

Karostas kanāls

Republikas iela 5
Brauna Anita, Brundzule Ieva, 
Butramjevs Dmitrijs, Celma Violeta, 
Jakubauska Indra, Jefremova Gunta, 
Jēkule Linda, Laimiņa Gunta, 
Lipska Rudīte, Stepko Zaiga, 
Šmite Ieva, Šopo Rasma, 
Zāģere Līga

Brīvības iela 95
Rudzīte Justīne, Šīrone Linda,
Ceika Vija, Juzupa Ludmila, 
Mockus Aļģirds, Rutkovska Diāna, 
Ševčuka Olita

Aldaru iela  20/24
Jakovļeva Alla, Kosova Tatjana, 
Ribakova Tatjana, Ruņģe Mārīte, 
Daira Pūce

Rīgas iela 37/39
Anaņjeva Aleksandra, Liepa Anita, 
Ašmane Solveiga, Zeltiņa Līga

Graudu iela 21-1
Trumpika Dzidra, Stepanova Vija

Dzērves iela 15
Krētaine Dace, Orinska Baiba

Celtnieku iela 18
Dace Cābele

Celtnieku iela 18/20
Stoma Igors

Eduarda Veidenbauma iela 11
Birzniece Daiga

Ziemeļu iela 19
Baranovs Aleksejs

Slimnīcas iela 25
Cēbere Inese
 
 

Ģimenes ārstu prakses, 
kurās veic vakcināciju 
pret Covid-19

Ārstniecības iestādes, 
kurās veic vakcināciju 
pret Covid-19              

SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs", 
Aldaru iela 20/24, tālr.: 63 423 149 
A/S "Veselības centru apvienība", Brīvības iela 95, 
tālr.: 67 799 977 
SIA "L. Atiķes doktorāts", Kuršu iela 18, tālr.: 63 483 271 
un Pļavu iela 6, tālr.: 63 401 988
SIA "Hiltests", Pulkveža Brieža iela 4, tālr.: 63 421 228           
PSIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs", 
Republikas iela 5, tālr.: 63 422 497

*Ģimenes ārstu prakšu 
  skaits var mainīties

Ģimenes ārsti vakcinē tikai savas prakses 
pacientus! Lūdzam sazināties ar ģimenes ārstu!

Ja jūsu ģimenes ārsts vakcināciju neveic:
• piesakieties manavakcina.lv, 
• piesakieties, zvanot uz 8989,
• sazinieties ar kādu no kartē norādītajām 
  ārstniecības iestādēm.
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Šobrīd turpinās veselības nozares darbinieku, ilgstošās sociālās aprū-
pes centru darbinieku un klientu, kā arī personu ar nopietnām medicīniskām 
indikācijām vakcinācija (1. vakcinējamā grupa), kā arī sākusies senioru virs 
70 gadu vecumam vakcinācija (2. vakcinējamā grupa).

Jāņem vērā! Vakcinācijas temps un attiecīgi tas, cik ātri vakcinācijas 
iestādes zvanīs par vakcinācijas laiku, ir tieši atkarīgs no vakcīnu pieeja-
mības. Šobrīd valstī vakcīnas ir ierobežotā daudzumā, un nav precīzi un 
skaidri zināms, kad notiks piegādes un cik lielas tās būs, lai precīzi varētu 
prognozēt vakcinācijas termiņus.

Visa aktuālā informācija par vakcinēšanos pieejama tīmekļvietnē 
covid19.gov.lv.


