
Uzdevumu augšgalā – labiekārtotas un
drošas ielas visās pilsētas apkaimēs

>>5.lpp >>7.lpp >>3.lpp >>10.lpp 

Lai ērtības būtu gājējiem, velobraucējiem, ģimenēm ar bērnu 

ratiņiem un cilvēkiem ar kustību un redzes ierobežojumiem –

zaļa, pievilcīga, ērta ielu izbūve ar drošību  visiem satiksmes 

dalībniekiem – tādu liepājnieki vēlas redzēt savu pilsētu.

Darbus plānots uzsākt jau 

šogad – ar projektēšanas 

darbiem, reāliem pārbūves 

darbiem vai citviet sakārtotiem 

ielu posmiem. Jau tuvākajā laikā 

ielu pārbūves darbi plānoti Skuju, 

Riņķu, Vidusceļa, Bārtas, Pļavu, 

Miera, Kalēju un Salmu ielu 

posmos. Katru gadu  ielu skaits 

paplašināsies un no 2022. līdz 

2027.gadam plānoti darbi arī 

Noliktavas, Kviešu, Ziemeļu, Jāņa 

Asara, Tāšu, Ābeļu, Tvaiku, 

Namdaru, Pīļu, Ālandes, Egļu, 

Strautu, Vaļņu, Svētes, Arnolda, 

Ozolu, Baidzeles, Dorupes, 

Rucavas, Nīcas, Imantas, Pulkveža 

Brieža, Ploču...

Nāc balsot!
Katra balss ir
svarīga

Liepājā dzīvo vairāk nekā

46,5 tūkstoši vēlēt tiesīgu 

liepājnieku. Iepriekšējās 

pašvaldības vēlēšanās pirms 

četriem gadiem savu izvēli 

izdarīja tikai aptuveni puse no 

tiem – 23 tūkstoši iedzīvotāju. 

Vai pārējiem bija vienalga, un 

tāpēc viņi neaizgāja? Vienalga, 

kādā pilsētā dzīvot un kādu to 

vēlētos redzēt. Iespējams, viņi 

domāja, ka viņu viena balss 

jau neko nemainīs...

Bet maina! Ikviena balss maina 

to, kāda turpmāk veidosies Liepāja. 

Mēs nevaram mainīt laikapstākļus 

vai vasaras ilgumu. Nevaram mainīt 

savu vecumu vai vēstures notiku-

mus. Bet mēs varam izvēlēties savu 

rītdienu! Varam izvēlēties cilvēkus, 

kuriem uzticamies, un darbus, 

kurus uzticam veikt mūsu un 

Liepājas labā. Nepaliec malā!

Ja tev ir balss, izmanto to!

Liec, lai tevi sadzird!

5. jūnijā par 5. sarakstu. Turpinājums 5. lpp >>>

Taps jauni bērnudārzi
un mūsdienīgi
rotaļlaukumi.

Vieta, kur satiekas
māksla, mūzika un
iespējas.

Ko vēlas
liepājnieks savā
mikrorajonā?

Jaunais
“Liepājas metalurgs”.
Kāds tas būs?

Ielu sakārtošana bijis Liepājas 

partijas risināmais uzdevums jau 

vairāku domes sasaukumu 

garumā. No stratēģiski svarīgu ielu 

ar lielu kustības intensitāti 

pārbūves Liepājas partijas koman-

da ķērusies pie plašas un iedzīvo-

tājiem skaidras mazo un īpaši 

grantēto ielu sakārtošanas pro-

grammas, kas paredz darbus un 

uzdevumus līdz pat 2027.gadam.

"Tas nav tikai solījumu un 

priekšvēlēšanu laiks, kas mudi-

nājis izveidot programmu grants

ielu pārbūvei uz mūsdienīgām, 

drošām ielām ar zaļām zonām, ar 

lietusūdens kanalizācijas sistēmas 

izbūvi – tā ir mūsdienīga, 

ekonomiski pamatota domāšana," 

programmu apraksta domes 

deputāts un Pilsētas attīstības 

komitejas priekšsēdētājs Vilnis 

Vitkovskis. Izstrādātā programma 

ietver vairāk nekā 35 ielu posmus 

vai visu ielu pārbūvi sešās pilsētas 

apkaimēs kā Velnciems, Ziemeļu 

priekšpilsēta, Ezermala, centrs, 

Karosta un Zaļā birze.

saraksts

Mēs varam paveikt to, ko liepājnieki no
mums sagaida. Jaunliepājas promenādi ar

skatu uz Vecliepāju saulrietā? Lai top!



Pašvaldības aktīva komunikācija
ar sabiedrību veido pilsētas reputāciju

Politikā reta
īpašība – izlēmība
un dotā vārda
turēšana
Māris Kučinskis,
Saeimas deputāts,
bijušais premjerministrs

Aija Barča,
Latvijas Pensionāru
federācijas priekšsēdētāja

Aicinu vērtēt
pēc padarītā ne
solījumiem

Andris Zīders, ilggadējs
Liepājas Politiski represēto
kluba valdes priekšsēdētājs

Augsti vērtējam
to, kas padarīts
Liepājā

5. jūnijā būs Liepājas domes vēlēšanas. Izšķirīgs laiks Liepājas tālākai attīstībai un līdz ar 

to katram liepājniekam. Šo priekšvēlēšanu laiku esmu pavadījis sarunās ar liepājniekiem, 

kolēģiem, Liepājas partijas vēlēšanu saraksta cilvēkiem un visiem uzdevis jautājumu: kādu 

tu vēlies redzēt Liepāju pēc četriem un vairāk gadiem? Saņemtās atbildes iezīmē trīs 

noteiktas tendences. Ir liepājnieki, kuri, neatkarīgi no politiskās izvēles, acīmredzami grib 

līdzdarboties pilsētas attīstībā. Tie ir cilvēki, kuriem ir idejas, 

degsme pierādīt savu redzējumu, kuri ir prasīgi pret 

pašvaldību, tās darbu. Šie cilvēki ir pārliecināti, ka doties uz 

vēlēšanām un cer sagaidīt no jaunajiem deputātiem rosību 

un vēlēšanu solījumu izpildi.

Otra tendence liecina par pagurumu un vilšanos, jo 

pārmaiņas pilsētas vadībā tomēr izrādījušās tikai vārdos, ne 

darbos. Viņi norāda uz to, ka "nekas jau tāpat nemanās". Tie 

ir cilvēki, kas netic savas balss spēkam un ietekmei pilsētas 

attīstības virzībā. Tie ir liepājnieki, kas noguruši arī no 

valdības haotiskiem lēmumiem pandēmijas laikā. Un trešā 

tendence - iedzīvotāji, kuri nezina vai nav pamanījuši, ka 

sākusies priekšvēlēšanu cīņa un ka 5.jūnijā jādodas uz 

vēlēšanu iecirkņiem. Noteikti katra no šīm trim būtu dalāma vēl sīkākās grupās, 

pamatojot ar konkrētiem argumentiem, personiskiem iemesliem. Es gribu uzrunāt 

pilnīgi visus liepājniekus un aicināt nepalikt malā. 5.jūnijā dodieties uz vēlēšanu 

iecirkņiem, lai izdarītu savu izvēli - pamatotu, pārdomātu un mums visiem svarīgu.

Tieši vietējā pašvaldība ir tā valsts pārvaldes institūcija, kura nonāk visciešākajā kontaktā 

ar iedzīvotājiem un viņu problēmām. Ja kāda no pusēm ir zaudējusi interesi, jādomā, ka ir 

pieļautas būtiskas kļūdas komunikācijā. Veiksmīga komunikācija ar iedzīvotājiem veido 

pilsētas reputāciju - liepājnieku piederības sajūtu. Liepājas partijas komanda ir vienota 

viedoklī, ka jānotiek regulārai viedokļu apmaiņai ar iedzīvotājiem.

Liepāja ir piedzīvojusi laikus, kad no ļoti zema punkta nācās 

meklēt atspēriena pakāpienus izaugsmei. Vēl tikai pirms 

divdesmit gadiem cerējām, ka varam sasniegt šodienas ieguvu-

mus visās lielākajās pilsētas dzīves nozarēs - izglītībā, kultūrā, 

sportā. Cerējām, ka osta darbosies, ticējām, ka uzņēmējdarbība 

attīstīsies, ilgojāmies, lai viesmīlības un tūrisma nozare iegūst 

jaunu spēku. Paldies, liepājnieki, ka uzticējāties un kopīgi 

varējām sasniegt šodienas ieguvumus! Es ticu, ka šī uzticēšanās 

Liepājas partijas komandai liepājniekos nav zudusi un pavadīs 

ceļā uz pašvaldību vēlēšanām 5.jūnijā. Esam apņēmušies 

paveikt svarīgus un konkrētus darbus visās pilsētai svarīgajās 

nozarēs - nodrošinātai un pilnvērtīgai liepājnieku dzīvei!

Liepājas partijas vārdā, aicinot uz domu apmaiņu gan 

pirmsvēlēšanu periodā, gan arī turpmākos četrus gadus, aicinu 

uz labvēlīgu un savstarpēji atbalstošu sadarbību! Lai top!

Paldies, liepājnieki,
ka uzticējāties
un kopīgi esam

sasnieguši šodienas
rezultātu.

Gunārs Ansiņš

Latvijas Pensionāru federācija vieno vairāk nekā 145 

organizācijas Latvijā, tāpēc varu teikt, ka pārzinu senioru 

vajadzības visā valstī. Problēmas visur ir līdzīgas un daļu no 

tām var risināt tikai valsts līmenī – kā pensiju indeksācija, vai 

piemaksa par darba stāžu. Bet ir jautājumi, kas ir pašvaldību 

kompetencē. Vispirms jau attieksme, vēlme ieklausīties un 

pašvaldības interese piedalīties risinājumos. Katrai atbalsta 

sistēmai jābūt elastīgai un pieejamai tiem, kam tā tiešām 

nepieciešama. Es zinu, ka nepietiek ar vienu, diviem vai trim 

gadiem, lai tādu izveidotu. Sociālās palīdzības atbalsta 

sistēmas veidošanā Liepājā ieguldīts apdomīgs un ilglaicīgs 

darbs.

5.jūnijā ir pašvaldību vēlēšanas. Es aicinu Liepājas seniorus 

un katru pilsoni doties uz vēlēšanām. Izdarot izvēli, 

pārdomājiet, vai politiskais spēks ir spējīgs realizēt savus 

solījumus, vai deputātu kandidāti strādā tautas labā? Mana 

izvēle balstīta uz darba novērtējumu, nevis tukšiem 

solījumiem.

Man prieks, ka politikā ienāk jauni cilvēki, kuriem ir degsme 

un idejas, bet vienmēr vērtēju, vai tiem blakus būs zinoši 

kolēģi ar pieredzi. Politika ir darbs, un šis darbs kā jebkurš cits 

ir jāprot darīt. Šobrīd, kad pandēmija ir cilvēkus 

nogurdinājusi, es aicinu domāt līdzi notiekošajam, vakcinēties, 

lai varam atgriezties normālā dzīvē un tikties klātienē. Šis nav 

eksperimentu laiks. Ejot uz vēlēšanām, izsvērsim ar prātu, 

kuram no politiskajiem spēkiem  varam uzticēties, kurš pratīs 

pārstāvēt liepājnieku intereses valdībā un kurš spēs savu 

darbu darīt profesionāli.

Varu teikt, ka Liepājas partija prot ieklausīties un vienmēr 

pieaicina nozaru profesionāļus, lai izzinātu aktualitātes un 

vajadzības. Arī šoreiz esmu piedāvājusi darba uzdevumus, 

piemēram, medicīnas personāla klātbūtni sociālās dzīvojamās 

mājās un citas svarīgas aktualitātes. Es varu paļauties uz 

atbalstu, risinot Liepājas senioriem svarīgus jautājumus, 

tāpēc šajās vēlēšanās balsošu par 5. sarakstu.

Šodienas politikā tāda kaluma un rūdījuma personības 

kā Uldis Sesks ir retums un par to varu pozitīvā nozīmē 

apskaust liepājniekus. Es domāju, daudzi pēc iepriekšējām 

pašvaldību vēlēšanām patiešām neticēja, ka notiks 

norunātā mēra rotācija un Uldis tiešām atkāpsies no 

pilsētas vadītāja amata, taču tas parādīja viņu kā goda vīru 

un vārda turētāju. Tā šodienas politikā ir reta īpašība – 

izlēmība un sava dotā vārda turēšana, par ko noņemtu 

cepuri Ulda priekšā.

Liepājas partijas vadībā un neatslābstošā darbā Liepāja 

ir sevi vienmēr parādījusi kā vienu no dominējošām 

Latvijas lielajām pilsētām. Un ne tikai vērtējot pēc 

statistiskas datiem vai saražotās produkcijas apjomiem. Es 

runāju par pilsētas spēju virzīties daudzpusīgos attīstības 

ceļos. Pat Eiropas mērogā tas ir izcili – spēja līdzvērtīgi 

strādāt pie attīstības un uzturēšanas jautājumiem kultūrā, 

sportā, inovatīvos projektos uzņēmējdarbībā, pilsētvides 

sakārtošanā, izglītības nozarē, veselības aprūpē. Tas 

viennozīmīgi ir Liepājas partijas komandas darbs pilsētas 

pārvaldē un noteikti katra liepājnieka personisks 

ieguldījums.

Mēs redzam, ka pilsēta saskaras ar aizvien jauniem 

izaicinājumiem – gan saistībā ar neskaidro bijušā “Liepājas 

metalurga” teritorijas likteni, gan ostu reformām un citiem 

pārbaudījumiem. Tieši šādos laikos pieredze, zināšanas un 

rūdījums iegūst īpašu vērtību, lai pilsētas attīstības kursu 

izmanevrētu starp zemūdens aisbergiem. Uldis Sesks ar 

savu komandu vairāk nekā 20 gadus ir stūrējis pilsētu 

stabilā attīstības virzienā. Komanda ir profesionāla un ļoti 

atbildīga, zina, ko vēlas paveikt, izmanto visus iespējamos 

un pat brīžiem neiespējamos resursus, lai sasniegtu mērķi 

– mūsdienīgu, daudzfunkcionālu, aktīvu, iedzīvotājiem 

patīkamu, ērtu un mīļu pilsētu – jaunā gadsimta Liepāju.

Kopš politiski represēto kluba dibināšanas mums 

vienmēr bijusi cieša un abpusēji ieinteresēta sadarbība ar 

Liepājas pilsētas vadību – īpaši Gunāru Ansiņu un Uldi 

Sesku, kuri vienmēr atbalstījuši mūsu pasākumus. Pozitīvi 

vērtējam visu, kas pilsētā izdarīts līdz šim divdesmit gadu 

laikā.

Es kā liepājnieks augstu vērtēju to, ko Liepājas partija 

paveikusi iedzīvotāju labā – mums ir atjaunoti ceļi, ielas, 

represētajiem un senioriem viegli nokļūt ar sabiedrisko 

transportu uz jebkuru pilsētas vietu, jo braukšana ir par 

brīvu. Tiek renovētas mājas, atjaunotas skolas un celti jauni 

bērnudārzi, kas savukārt svarīgi mūsu mazbērniem. Mēs 

dzīvojam sakoptā un iedzīvotājiem draudzīgā pilsētā.  

Tomēr vēlos uzsvērt, ka tam visam bija vajadzīgas 

nopietnas iestrādes vairāk nekā 20 gadu garumā, jo uzreiz 

nekas nenotiek. Ar katru gadu arvien vairāk redzam, ka šis 

darbs nes augļus. Mūs, represētos, kuri izgājuši dzīvē 

smagu rūdījumu, priecē viss, kas izdarīts pilsētas labā šajā 

laikā, un tas, ka mūsu dzīve uzlabojas ar katru gadu!

Pats svarīgākais ir tas, ja šie vīri no Liepājas partijas, ja ko 

sola, tad arī izpilda! Mani vislielākais gandarījums, ka 

Liepājas partijas programmā par mums nav aizmirsts, 

iekļaujot veicamo darbu sarakstā arī Liepājas muzeja 

filiāles okupāciju režīmos atjaunošanu. Uz to ļoti ceram un 

zinām, ka būs!

Mums lielu atbalstu snieguši arī citi Liepājas partijas 

deputātu kandidāti – Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla 

un Liepājas Reģionālās slimnīcas vadītājs Edvīns Striks, kurš 

bijis uz tikšanās reizēm klubā un kuram vienmēr rūpējusi 

senioru veselība.

Uz priekšu!
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Jaunliepāja ir gatava 

jaunai elpai
Jaunliepājas skatu šodien veido 

jaunā sporta infrastruktūra, 

vieglatlētikas manēža, Raiņa parka 

dzīvība ar bērnu laukumu, kura 

piedāvājumu drīzumā plānots vēl 

paplašināt, tramvaju līnijas 

rekonstrukcija un zemās grīdas 

tramvaji, ielu infrastruktūras 

uzlabojumi un daudzi citi projekti, 

kas tapuši vairāk nekā desmit gadu 

laikā. Diskusijā īpašu atzinību 

izpelnījās sakārtotā un atvērtā vide 

Zirgu salā.

Sarunā Gunārs Ansiņš vēlējās 

noskaidrot viedokļus par ieceri 

atvērt un labiekārtot promenādi 

kanālmalā paralēli Kaiju ielai līdz 

pilsētas Vecajiem kapiem. Šis 

ierosinājums atzinīgi novērtēts, kā 

arī atbalstīta doma sakārtojot ceļus 

uz ezeru un citām ūdenskrātuvēm. 

Iedzīvotāji vēlas redzēt pilsētu zaļu, 

ar iespēju baudīt atpūtu dabā, ar 

izveidotām pastaigu, sportošanas 

un atpūtas takām.

Jaunliepājas iedzīvotāji rosināja 

Annas tirgus laukumā organizēt 

gadskārtu amatnieku tirdziņus. 

G.Ansiņš solīja meklēt risinājumus, 

kā veidot atbalsta programmu 

vēsturiskās apbūves sakārtošanai 

arī šajā pilsētas daļā, jo to šobrīd 

ierobežo likumdošana. Pārrunājot 

vēlamos satiksmes uzlabojumus, 

gan pašvaldības speciālisti, gan 

iedzīvotāji piekrīt satiksmes 

pārvada būvniecībai Tērauda ielā 

uz Laumas mikrorajonu. Līdz ar šo 

projektu pilsēta gūtu sen gaidīto 

iespēju tramvaja līnijas 

pagarinājumam 3,5 kilometru 

garumā Ziemeļu priekšpilsētas 

virzienā. Lai uzlabotu dzīvesvidi 

Jaunliepājā, plānos ir vairāku ielu 

un ietvju sakārtošana, 

apgaismojuma izbūve, veloceliņa 

atzari uz Zirgu salu, pa Rīgas ielu 

un citām mikrorajona ielām.

Viens no svarīgajiem 

jautājumiem bija "Liepājas 

Metalurga" teritorijas nākotne. 

Liepājas partijas nepārprotams 

redzējums: industriālajai teritorijai 

jāpārtop par mūsdienīgu, 

ekoloģiski tīru ražotņu vietu, kas 

piedāvā iespēju investoriem veidot 

uzņēmumus ar kvalificētām darba 

vietām.

Dienvidrietumi un 

Ezerkrasts – sakārtotākie
Šajos mikrorajonos izteikti 

jūtama iedzīvotāju līdzdalība dzīves 

vides veidošanā. Pateicoties 

energoefektivitātes programmai, 

daudzas ēkas ieguvušas jaunu 

izskatu, un iedzīvotāji pratuši 

vienoties arī par iekšpagalmu 

sakārtošanu, piesaistot pašvaldības 

atbalsta programmas 

līdzfinansējumu. Diskusijā Gunārs 

Ansiņš uzsvēra, ka šīs pilsētas daļas 

plānotais attīstības virziens 

vienmēr būs dzīvojamais rajons. 

Notikušas vairākas apspriešanas 

iecerei turpināt daudzdzīvokļu ēku 

būvniecību Pērkones kanāla 

virzienā.

"Liepājnieki arvien vēlas 

paplašināt iespējas aktīvai laika 

pavadīšanai un arī šādas ieceres 

mums ir – velo un atpūtas taka gar 

ezeru, kā arī velo celiņa izbūve 

Dunikas ielā," prezentējot 

projektus, uzskaitīja Gunārs Ansiņš. 

Gaidīta ziņa jaunajām ģimenēm ir 

bērnudārza būvniecība Liedaga 

ielā. Plānota arī jaunas ielas izbūve 

– jūras virzienā no Dzintaru ielas 

pie bērnudārza "Dzintariņš". Īpaši 

domājot par senioriem, tapis 

sporta laukums. Ķempes ielas 

apkaimē jaunu skatu un komfortu 

Ezerkrasta iedzīvotājiem devusi 

tramvaja līnijas izbūve.

G.Ansiņš uzsvēra, ka grantēto 

ielu sakārtošanas programmas 

ietvaros paredzēti darbi vairāku 

ielu posmos: "Faktiski daļa no ielu 

asfaltēšanas darbiem sāksies jau 

šogad, bet izstrādātā programma 

paredz turpinājumu līdz 2027. 

gadam." Tika pārrunāts jautājums 

par dzīvojamo māju iekšpagalmu 

ietvju, kas ved uz pludmali, 

trūkumu vai slikto stāvokli. Kā 

vienu no prioritārajiem G.Ansiņš 

minēja ietves izbūvi ceļā no 

Liedaga ielas uz Klaipēdas ielas 

iekškvartālu.

Runājot par takām uz jūru, 

iedzīvotāji aicināja pievērst 

uzmanību atkritumu urnu tīrīšanas 

biežumam un to trūkumam 

ierastajos pludmales apmeklētāju 

ceļos. Diskusijas raisījās par 

pilsētas robežzīmes pārbūves 

ieceri, lai padarītu to 

mūsdienīgāku. Par to, kāpēc 

modernizētie skolu sporta laukumi 

nav publiski pieejami, ko Izglītības 

pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-

Lathere skaidroja ar lielo noslodzi, 

organizējot sporta skolu 

paredzētos treniņus un skolu 

sporta stundām brīvā dabā, kā 

risinājums – jāturpina veidot 

brīvpieejas sporta laukumus visos 

mikrorajonos.

Rosina uzlabojumus 

Karostā, Ziemeļu 

priekšpilsētā un

Zaļajā birzē
"Jāņem vērā šo teritoriju vēsture, 

plānojot jaunus attīstības virzienus. 

Gan lieli dzīvojamie rajoni, gan 

industriālās, gan militārās, gan 

ievērojamas pilsētas mežu un zaļo 

zonu teritorijas – jūra, ezers, upīte, 

Beberliņi un citas ūdenskrātuves. 

Ļoti daudz iespēju, daudz ideju, 

daudz jau padarītā un ļoti daudz 

vēl darāmā," uzsver Gunārs Ansiņš.

Svarīgi veltīt uzmanību sarunām 

ar iedzīvotājiem, jāuzklausa 

viedokļi, jāiesaista uzņēmēji. 

Sakārtota infrastruktūra veicina arī 

jaunu ražotņu attīstību, jaunas 

darbavietas. Jaunas ielas 

savienojums starp Krūmu un 

Pulvera ielām, radījis vietu 

"iCotton" ražotnei. Turpinās 

Atmodas bulvāra rekonstrukcija. 

Ziemeļu mola stāvlaukumā 

izbūvēts apgaismojums un 

komunikācijas. Tiek pārbūvēts 

Cukura ielas posms no apļa līdz 

Nākotnes ielai. Plānotais pārvads 

Tērauda ielā veidos šo pilsētas daļu 

pieejamāku, risinot sastrēguma 

problēmas. "Jāpatur prātā dzīves 

vides uzlabojumi – šobrīd jau 

notiek gatavošanās darbi Lāčplēša 

ielas ietves izbūvei, plānos ir vēl 

vairāku gājēju un veloceļu izveide, 

domājot par iedzīvotāju un īpaši 

bērnu drošību ceļā uz izglītības 

iestādēm, sabiedriskā transporta 

pieturvietām un iecienītiem 

pastaigu un atpūtas objektiem," 

diskusijas rezultātu skaidro 

G.Ansiņš.

Zaļajā birzī ir vieta veselības 

aprūpes iestādēm un bijušajā 

bērnu nama ēkā paredzēta 

pansionāta izveide senioriem. 

Tuvākajos gados tiks turpināta ielu 

pārbūve, grantēto ielu sakārtošana, 

bērnu un sporta laukumu izveide, 

piemēram, "Jensen Metal" sporta 

laukums Sila ielā Tosmarē. 

Uzposts un ziedošs 

pilsētas centrs ar tīru un 

sakoptu Ezermalu

Pilsētas centra pārveidei plānota 

Lielās ielas (no Friča Brīvzemnieka 

ielas līdz Peldu ielai) pārbūve, 

iepretim Liepājas Universitātei 

veidojot apvienoto tramvaja un 

autobusu pieturu, līdz Peldu ielai 

izbūvējot veloceliņu, apzaļumojot 

un rekonstruējot tramvaja sliežu 

ceļus. Plānota arī ilgi gaidītā K.Zāles 

laukuma rekonstrukcija ar 

Tirdzniecības kanāla sagruvušā 

krasta stiprināšanas darbiem 

teritorijā starp Tramvaja un Jauno 

tiltu, kā arī zaļās zonas izveidi, lai 

liepājniekiem un pilsētas viesiem 

būtu skaista pastaigu vieta pašā 

pilsētas centrā. Plānoti arī jauni 

velo un gājēju ceļi. Izstrādāts 

projekts teritorijas sakārtošanai – 

radošo industriju attīstībai Dārza 

ielā. Īstenojas būvniecības darbi 

Roņu ielas pārbūvei, uzsākta 

inženiertīklu izbūve izejās uz jūru 

Kūrmājas prospektā, Peldu ielā, pie 

Glābšanas stacijas un Jūrmalas ielā. 

Noslēgusies ēkas pārbūve Peldu 

ielā 5. Top Hoijeres kundzes 

viesnīcas muzejs, koncertestrāde 

"Pūt, vējiņi!", blakus sakārtojas 

Peldu iela līdz Hika ielai. Notiek 

kafejnīcas "Banga" būvniecība.

Uz aizrādījumiem, kāpēc līdz šim 

nav realizēti grantēto ielu 

asfaltēšanas darbi, domes 

priekšsēdētāja vietnieks atbild: 

"Pakāpeniskiem soļiem 

rekonstruēts vai pilnībā no jauna 

izbūvēts to ielu tīkls, kuros 

satiksme ir ar vislielāko intensitāti. 

Ezermalas grantēto ielu 

sakārtošanas plāns paredz tuvāko 

piecu gadu laikā paveikt lielāko 

daļu darba – izbūvēt mūsdienīgas 

un drošas ielas ar apgaismojumu, 

lietusūdens novadīšanas sistēmu, 

ietvēm un zaļajām zonām, darot šo 

dzīvojamo rajonu par tiešām klusu, 

tīru un sakoptu.’’

Liepājnieki izsaka vērtējumus un
vēlējumus mikrorajonu attīstībai

Lai runātu par savas dzīves un darba vietas apkaimē plānotajiem 

uzlabojumiem vai izmaiņām, Liepājas partija aicināja visu Liepājas 

mikrorajonu iedzīvotājus uz Facebook tiešsaistes diskusijām. 

Kopumā gan kā vērotāji, gan sarunu dalībnieki attālināti piedalījās 

vairāk nekā 200 liepājnieku. "Šis ir viens no veidiem kā varam 

saņemt noskaņojuma mērījumu par pašvaldības darbu – vai 

izvēlētais virziens ir saskaņā ar liepājnieku vajadzībām, kuras tēmas 

ir svarīgākās, kurām jāpievērš lielāka vērība. Tāpēc paldies 

liepājniekiem par atsaucību, esam apņēmušies šādas diskusijas 

turpināt," uzsver viens no diskusiju ierosinātājiem un dalībniekiem 

Gunārs Ansiņš.

Jānis Rudzītis,

Liepājas

8. vidusskolas

skolotājs 

Katrs solis
ir tuvāk izaugsmei
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Iedzīvotāji vēlas
redzēt pilsētu zaļu,

ar pastaigu un
atpūtas takām.

Grantēto ielu
sakārtošanu gaida

visos mikrorajonos.

Kopš 1980. gada, kad esmu 

dzimis un audzis kā īstens 

liepājnieks, redzu, kā pilsēta šajā 

laika ir augusi līdz ar mani. Tā ir 

skaista, glīta. Un varbūt dažreiz arī 

kāds nenokrāsots dēlis žogam vai 

namam dod arī  to gleznieciskumu, 

to šarmu. Līdzīgi kā Rīga, arī Liepāja 

nekad nebūs gatava. Un varbūt 

tam tā nav jābūt. Domāju, ka 

iekšēji ikvienam cilvēkam vajadzētu 

arī pašam līdzīgi augt – redzot, ka 

kaimiņam skaists žogs, censties 

veidot savu žogu vēl skaistāku, 

nevis apzīmēt un censties nolauzt 

kādu dēlīti, jo kaimiņš labāks. Ļoti 

jauki, ka Latvijas tauta to dienu 

dienā pierāda – redzu arī, ka tepat 

Jaunliepājā, Vecajos kapos ir cilvēki, 

kas kopj un apmīļo katru bruģīti. 

Paldies Uldim, Gunāram,  kas ilgus 

gadus bijuši pilsētas vadībā, 

Liepājas partijas kodolam un 

visiem, kas strādājuši līdz šim, jo 

katrs solis ir tuvāk progresam un 

izaugsmei. Cilvēcīgi Liepājā viss ir 

labi. Jaunliepājnieki, turamies, 

saņemamies un esam kā viens 

vesels! 



Saistība ar izglītību Klāvam 

Ukstiņam bija liela – viņš visu savu 

dzīvi veltīja latviešu tautas garīgai 

augsmei, kulturālai attīstībai, 

izglītošanai. Būdams skolotājs, viņš 

to darīja klasē, mācīdams bērnus. 

Kļūdams par grāmatizdevēju un 

sarakstīdams vairākas mācību 

grāmatas, viņš savus tautiešus 

izglītoja ar grāmatu gaismas 

starojumu. Bet kļūdams par avīzes 

izdevēju un redaktoru, veidoja 

Liepājas latviešu sabiedrisko domu, 

nesa viņiem ziņas no pasaules un 

pašu pilsētas, atbrīvojoties no 

gadsimtiem dominējušās vācu 

kultūras aizbildnieciskā iespaida.

Vārdu sakot, nav tāda kulturāla 

vai saimnieciska toreizējo latviešu 

pasākuma, kur Ukstiņš nebūtu 

pirmo vagu dzinis. Un tieši tāpēc 

viņa vārdu lepni tālāk nesīs jaunais 

izglītības kvartāls “Ukstiņš”.

“Mums jau 2016. gadā bija 

skaidrs, kā varētu izmantot bijušo 

31. arodskolas ēku. Tā kā tieši 

blakus atrodas bērnudārzs 

“Kriksītis”, redzējām, ka, savienojot 

abas ēkas, iespējams paplašināt 

pirmsskolas izglītības iestādes 

telpas un radīt papildu vietas 

bērnudārzā. Pa šo laiku Ukstiņa 

kvartāla ideja apaugusi un 

pilnveidojusies gan savā konceptā, 

gan telpiskajā izpildījumā. 

Apvienojot “Kriksīti” un bijušo 

arodvidusskolu, šobrīd ir reāls 

projekts, kā veidosim veselu 

kvartālu gan zinātkāriem bērniem, 

sākot no pirmsskolas līdz 

sākumskolai, gan viņu vecākiem un 

vecvecākiem,” stāsta

K.Niedre-Lathere.

Ukstiņa kvartāls iecerēts kā 

daudzpakāpju izglītības 

mijiedarbības centrs. Pašiem 

mazākajiem šeit būs pieejamas 12 

grupiņas atjaunotā bērnudārzā 

tagadējo trīs grupiņu vietā. Šeit būs 

jaunas mājas arī Centra 

sākumskolas audzēkņiem, kuriem 

esošās telpas sen jau ir katastrofālā 

stāvoklī un daudz par šauru. 

“Mēģinām rast tādu saturisko 

risinājumu, lai izglītības procesā 

varētu iesaistīties arī vecāki un 

vecvecāki, izmantojot brīvpieeju 

mūsdienu tehnoloģijām. Īstenosim 

arī ideju, kā interešu izglītībā 

iesaistīt arī mūsu pensionētos 

pedagogus, kas varētu būt 

fantastisks pienesums jauna 

izglītības satura radīšanā un 

pilnveidē,” nākotnes vīziju iezīmē 

izglītības jomas vadītāja.

Šis būs pirmais bērnudārzs 

pilsētā ar savu tematiku un 

specializāciju, kas organiski 

sasauksies ar konceptu par 

izglītības pēctecību. Domājot par 

bērnudārza paplašināšanu, radās 

ideja papildus sasaistīt pirmsskolas 

programmas ar Zinātnes un 

izglītības inovāciju centra (ZIIC) 

piedāvājumu dabas zinātņu un 

tehnoloģiju apguvē, ieinteresējot 

bērnudārza audzēkņus par STEM 

mācību priekšmetiem, ko varētu

turpināt sākumskolā un pēc tam – 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, jo 

Centra sākumskola ir bāzes skolas 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai, kura 

specializējas dabas zinībās un 

eksaktajās programmās. Tādējādi 

veidosies laba pāreja no 

pirmsskolas uz sākumskolu, kas 

bieži vien bērnudārza audzēkņiem 

rada grūtības.

Interesantākais jaunums būs 

abas ēkas savienojošā centrālā 

zona, kura vairāk būs domāta 

papildus zināšanu apguvei un 

pētniecībai kopā ar ZIIC – pēc 

attiecīga grafika un ZIIC 

piedāvājuma tiks veidotas 

ārpusklases nodarbības gan 

bērnudārza audzēkņiem, gan 

skolēniem. Attiecīgi tur būs 

aprīkotas audiozonas, vizuālo 

mediju, foto un video zonas, 

prezentēšanas un tiešsaistes 

nodarbību zonas, vizuālās un 

papildinātās realitātes zonas utt. 

Bērniem būs pieejamas mūsdienu 

tehnoloģijas un robotikas 

nodarbības, ar ko attīstīs vizuālo 

domāšanu un papildinās interešu 

izglītības nodarbības.

Plānots piedāvāt bērniem arī 

pagarinātās dienas grupas, kas 

palīdzētu vecākiem, kuriem darba 

diena beidzas vakarā. Iecerētas arī 

rotaļu grupas mazākajiem. 

Papildinot interešu izglītības 

nodarbību klāstu, plānots piesaistīt 

Izglītības kvartāls “Ukstiņš” pavērs jaunu un
nebijušu lappusi liepājnieku izglītošanā

Klāva Ukstiņa vārds Liepājā ir pazīstams, jo viņa vārdā nosaukta 

visiem zināmā iela pie Siena tirgus. Taču tas, kāpēc ielai dots viņa 

vārds, iespējams, plašākai sabiedrībai mazāk zināms. Tomēr viņa 

nopelnu saraksts nav paguvis izbalēt, un viņā vārdā gatavojas 

nosaukt izglītības kvartālu, kurš šajā vietā taps jau tuvākajā laikā 

un būs nebijusi lappuse Liepājas izglītības vēsturē.

Liepājas apkaimju kustības 

veicināšanas mērķis ir panākt 

tādu sadarbības formu 

iedzīvotāju un pašvaldības 

attiecībās, lai nešaubīgi varētu 

teikt, ka Liepāju veidojam kopā.

Šobrīd labus piemērus un 

padomus organizētai iedzīvotāju 

un pašvaldības sadarbībai var 

novērot visā Latvijā. Pēdējos gados 

jūtams pilsoniskās aktivitātes 

straujš pieaugums. Iedzīvotāji vairs 

nevēlas samierināties ar pasīvu 

dalību savas pilsētas pārvaldē. 

Latvijā izaugusi un nobriedusi 

brīvas valsts paaudze, kas sevi redz 

un realizē caur eiropeisku

Iedzīvotāju redzējums tiks iestrādāts pilsētas attīstības plānos
domāšanu un pieredzi un kas ir 

gatava piedalīties ilgtermiņa 

attīstības programmas izstrādē 

savas dzīvesvietas apkaimei, 

mikrorajonam un pilsētai kopumā.

Apkaimju kustības pamatā ir 

biedrību darbība, saistīta ar 

konkrētu uzdevumu, savu vietu 

pilsētā un, lai realizētu mērķus, tās 

rosina uz sadarbību pašvaldību. 

Šādā sadarbībā pašvaldība ir 

motivēta lielisku ideju realizēšanā. 

Sadarbības piemēri mūsu pilsētā ir 

vairāki. "Ikreiz, realizējot apjomīgu 

projektu, piemēram, tramvaja 

līnijas pagarināšana uz Ezerkrastu 

vai Zirņu ielas izbūve, pašvaldība 

aicinājusi uz viedokļu apmaiņu 

iedzīvotājus...," iniciatīvu skaidro

Pilsētas attīstības komitejas 

priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis.

Apkaimju kustību darbības 

pamatā ir iedzīvotāju iniciatīva - 

apvienoties viedokļu paušanai vai 

piedāvāt savu redzējumu un 

pieredzi. Liepājā šādai sadarbībai ir 

bijuši labi rezultāti. "Nu, piemēram, 

ziemas peldētāju kustība, kuras 

iniciatīvas rezultātā pakāpeniski 

tiek labiekārtota pulcēšanās vieta 

Beberliņos, esam smēlušies idejas 

veloceliņu un ielu vingrošanas, 

aktīvās atpūtas laukumu izveidei, 

Roberts Klēpis ar biedrību "RAVE 

team" iesaistījušies Jūrmalas parka 

izeju uz pludmali labiekārtojuma 

priekšlikumu izstrādē, ar Liepājas 

Neredzīgo biedrības atbalstu esam

veidojuši Liepāju pieejamu 

cilvēkiem ar redzes ierobežoju-

miem, Karostas cietums, ielu svētki, 

Redāns – ar katru gadu aktivitāte 

pieaug," turpina V.Vitkovskis.

Apkaimju biedrību pulcēšana 

sadarbībai ar pašvaldību veicinās 

lielāku iedzīvotāju ietekmi un 

atsaucību darbā ar pilsētas un 

valsts iestādēm, stiprinot 

liepājnieku piederības sajūtu 

pilsētai un audzējot līdzatbildību 

Liepājā notiekošajiem procesiem. 

’’Liepājas pašvaldībai nepieciešami 

tāpēc Liepājas partijas komanda 

apņēmusies šādai sadarbībai 

veidot stipru pamatu un to 

apliecinājusi arī savā vēlēšanu 

programmā," apņemšanos 

apstiprina Pilsētas attīstības 

komitejas priekšsēdētājs. Ir droši 

prognozējams, ka apkaimju kustība 

turpinās augt un attīstīties. 

Liepājnieku veidotās kopienas un 

biedrības, kuras tur rūpi par savām 

apkaimēm un pieskata pilsētas 

attīstību, kļūst arvien 

profesionālākas un zinošākas, 

tāpēc spēku konsolidācija ir 

nākamais loģiskais solis. Tā ir 

divvirzienu komunikācija, kurai 

nepieciešams izveidot stabilu un 

viedu sarunu platformu.

Iedzīvotāji motivē
pašvaldību

piedalīties lielisku
ideju realizēšanā.
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Šis būs pirmais
bērnudārzs ar savu

tematiku un specializāciju,
kas organiski sasauksies

ar konceptu par
izglītības pēctecību.

Apvienojot
“Kriksīti” un bijušo
31. arodvidusskolu,

veidosim veselu
kvartālu gan

zinātkāriem bērniem,
gan viņu vecākiem un

vecvecākiem.

pensionētos pedagogus un arī 

vecākus, kuri saistīti ar bērnus 

interesējošiem uzņēmumiem. Būs 

arī brīvpieejas datori, kur omītēm 

un opīšiem īsināt laiku, gaidot 

mazbērnus.

Skolas blokā būs vairākas brīvā 

laika pavadīšanas zonas – galda 

spēļu zona, šaha, dambretes un 

novusa zona, brīvpieejas grāmatas 

lasītavā, kur bērniem pazvilnēt un 

atpūsties. Skolēnu darbu izstādes 

zona būs pieejama visām pilsētas 

skolām, līdzīgi kā “Vaduguns” 

izstāžu telpa. “Tas viss domāts 

saturīga brīvā laika pavadīšanai 

starpbrīžos un pēc mācībām, lai 

attīstītu bērnos domāšanu, 

radošumu un pētniecības garu,” ir 

pārliecināta K.Niedre-Lathere.

Iecerēta fizisko aktivitāšu zona gan 

koplietošanas telpās, gan āra 

sporta laukumā, kas būs pieejams 

arī plašākai sabiedrībai. Jaunajā 

kompleksā būs arī mūsdienīgi 

ēdināšanas bloki, kas varētu kļūt 

par bāzes virtuvi arī citām izglītības 

iestādēm.

Augstu vērtējam Liepājas 

pilsētas izglītības pārvaldes 

uzņemto kursu Kristīnes Niedres-

Latheres vadībā, drosmīgi izvirzot 

pilsētai augstus un ambiciozus 

mērķus un arī meklējot iespējas, kā 

tos veiksmīgi īstenot. Mūsu lieliskā 

pieredze, īstenojot izglītības 

tehnoloģiju un mūsdienīga mācību 

satura projektus kā “Matemātika 

200” un izglītības konferenci 

“Iespēju tilts” parāda, ka Liepājai ir 

svarīga izglītība, atbalsts 

pedagogiem un mūsdienīga 

mācību vide.

Andris Gribusts,

izglītības

uzņēmuma

“Lielvārds”

vadītājs:



Taps jauni bērnudārzi un
mūsdienīgi rotaļlaukumi 

Lai gan rindā uz bērnudārzu 

šobrīd gaida mazliet vairāk nekā 

tūkstotis bērnu no pašas piedzim-

šanas, uzreiz tas nepieciešams 

aptuveni 700 bērniem no 3 līdz 4 

gadiem, kuri jau gatavi doties uz 

bērnudārzu. Neskatoties uz 

tehniskajam ķibelēm, 21. maijā 

Laumas rajonā atklāts jaunais 

bērnudārzs “Prātnieks”, kurš 

darbosies pēc pavisam jauna 

koncepta un jau šovasar pieejams 

vairāk nekā 200 mazajiem 

liepājniekiem, kuru vecāki savukārt 

varēs atsākt darba gaitas.

“Liels prieks, ka esam tikuši arī 

līdz pašvaldības lēmumam par vēl 

viena dārziņa tapšanu Liedaga ielā 

6, kura būvniecībai varētu piesaistīt 

valsts budžeta līdzfinansējumu. Šis 

dārziņš nodrošinās vietas 144 

bērniem un radīs 20 jaunas darba 

vietas. Izvēlētais mikrorajons ir labs 

no tā viedokļa, ka tur jau ir divi 

bērnudārzi un Liedaga vidusskola. 

Tādējādi šajā mikrorajonā veidojas 

daudzpakāpju izglītības centrs no 

pirmsskolas līdz vidusskolai un 

augstskolai,” skaidro

K.Niedre-Lathere.

Lai gan bērnudārzu pārklājums 

visā pilsētā ir diezgan vienmērīgs, 

lielākais pieprasījums ir centra 

pirmsskolas iestādēs, uz kurām 

visvairāk rindā gaidītāju. “Tāpēc 

nākamais solis būs esošā 

bērnudārza “Kriksītis” 

paplašināšana K.Ukstiņa ielas 

izglītības kvartālā, kur trīs grupu 

vietā būs līdz 12 grupām 240 

bērniem. Paralēli domājam par 

bērnudārza nodrošināšanu 

Tosmarē un Zaļajā birzē, atkarībā 

no uzņēmēju un investoru 

intereses, kuri šajā pilsētas daļā 

aktīvi attīstās,” uzsver Kristīne 

Niedre-Lathere. Viņa vēl piebilst, ka 

ka no jaunā mācību gada vairāk 

nekā 60 vietas būs arī Liepājas 8. 

vidusskolā bērniem no 5 līdz 6 

gadu vecumam. Tas atslogos 

blakus esošo PII “Mazulītis”, kurā 

varēs uzņemt papildus mazos 

bērnus no rindā gaidītājiem.

Runājot par bērnudārzu rotaļu 

laukumiem, Kristīnei Niedrei-

Latherei, apkopjot jau iepriekšējo 

gadu bērnudārzu pieņemšanās 

fiksētās akūtās problēmas, top 

rotaļu laukumu programma, kuras 

īstenošana būs atkarīga no 

pieejamā finansējuma. Tas ir 

pamatīgs darbs – ja darbus veic 

kompleksi, ieskaitot arī zemes 

segumu un teritoriju žogus, 

nepieciešamas investīcijas ap 3 

miljoniem eiro. Viņa uzskata, ka šo 

jautājumu, līdzīgi kā publisko rotaļu 

laukumu programmu, Liepājas 

partija ir gatava īstenot 

pakāpeniski soli pa solim.

Bērnudārzu vietu jautājums joprojām ir viena no akūtākajām 

problēmām Liepājā, kuru Liepājas partija gatava tuvāko gadu laikā 

atrisināt. “Tas ir pašsaprotami katram liepājniekam, ka bez jauniem 

bērnudārziem mēs rindas nesamazināsim. Un mums ir konkrēti soļi, 

lai akūtā rinda uz bērnudārzu 3-4 gadīgajiem bērniem divu līdz trīs 

gadu laikā vairs nebūtu. Paralēli domājam par jaunu grupiņu 

atvēršanu 1,5–2 gadu vecajiem mazuļiem,” stāsta izglītības jomas 

vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

Viedās pilsētas vairs nav tikai 

nākotnes sapnis. Pateicoties 

mūsdienīgiem e-vides risināju-

miem, iespējas strauji paplaši-

nās. Pašvaldības uzdevums ir 

sekot tām līdzi un nodrošināt 

iespēju apgūt digitālās prasmes 

visiem, kam tās nepieciešamas.

Liepājas partija savā vēlēšanu 

programmā koncentrēti ir paudusi 

uzdevumu veidot viedu Liepāju. 

Savā būtībā tas ietver vairāku 

pasākumu programmu pieejamai 

un atvērtai pilsētas pārvaldībai, 

izmantojot mūsdienu tehnoloģijas 

un digitālos risinājumus 

informācijas apritei.  Vispirms tas 

nozīmē, ka pašvaldības 

pakalpojumiem jābūt pieejamiem 

iedzīvotājiem kā klātienē, tā e-vidē 

– no iesnieguma un izziņu 

pieprasīšanas līdz dalībai diskusijās 

par pilsētas vai savas apkaimes 

attīstību, iedzīvotāju aptaujām un 

priekšlikumiem, darba procesu 

plānošanai, uzraudzībai un 

kontrolei, datu apstrādei un 

pieejamībai.

Šāda apņemšanās noteikti 

uzlabos liepājnieku iespējas sekot 

līdzi plānotām un plašākai 

sabiedrībai svarīgām lietām, kā arī 

personiskām un sadzīviskām 

aktualitātēm. "Daudzus no šiem 

pakalpojumiem šodien jau 

izmantojam, bet paplašināto 

iespēju saraksts ir ļoti garš," ieceri 

izskaidro komunikācijas speciālists 

un deputāta kandidāts Andrejs 

Rjabcevs. "Piemēram, bērna 

pieraksts rindā uz vietu 

bērnudārzā, pieraksts uz 

konsultāciju pie speciālista, 

sabiedriskā transporta kustība – šīs 

un daudzas citas lietas mūsu dzīvēs 

ienākušas nemanāmi. Nākamais 

solis ir organizēt vienkāršus un 

saprotamus pašvaldības un 

iedzīvotāju komunikācijas 

atgriezeniskās saites rīkus, kā arī 

ērti lietojamus viedas pārvaldības 

modeļus, kas uzlabos dzīvi Liepājā.’’

Vieda jeb gudra pilsēta ir rūpīgi 

uzturēta sistēma, kas galvenokārt 

sastāv no informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijām. "Kad 

sakām, ka esam par apgaismotām 

pilsētas ielām, iekšpagalmiem un 

atpūtas vietām, tad jau domājam 

par viedu apgaismojuma sistēmu 

ieviešanu, par drošību, ko kontrolēt 

var ar mūsdienīgiem rīkiem. Liela 

daļa šo šķietami vienkāršo rīku 

būtībā ir robotizēts savienojums – 

pārvaldības tīkls, izmantojot 

bezvadu tehnoloģijas," stāsta 

Andrejs Rjabcevs. Praktiski tas 

nozīmē, ka apgaismojuma objekti 

reaģētu uz kustību intensitāti vai 

savienotie luksofori saņemtu datus 

no sensoriem, sabiedriskā 

transporta, automašīnu vai 

velobraucēju viedtālruņiem, 

pielāgojot gaismas ritmu un 

luksoforu darbību, vai arī 

automašīnu vadītāji varētu 

sazināties ar stāvvietu skaitītājiem 

un tiktu novirzīti uz tuvāko 

pieejamo vietu un tml. Lai 

sasniegtu ilgtspējīgāku un ērtāku 

rezultātus, jāsadarbojas daudzām 

nozarēm.

Eiropā ir vairākas pilsētas kā 

Kopenhāgena, Amsterdama un 

daudzas citas, kuru ikdienas dzīvi 

lielā mērā organizē viedi un digitāli 

rīki. Pašvaldības vadības izmanto 

bezvadu tehnoloģijas, lai savienotu 

un uzlabotu infrastruktūru, ērtības 

un dzīves kvalitāti gan iedzīvotā-

jiem, gan viesiem. Tās var izmantot 

dažādos veidos: uzlabot enerģijas 

sadali, racionalizēt atkritumu 

savākšanu, lietusūdens 

kanalizācijas sistēmu darbību, arī 

mazināt satiksmes sastrēgumus un 

pat uzlabot gaisa kvalitāti. "Liepājā 

šobrīd jau darbojas vairāki viedie 

luksofori, viedas ielu noteku gūlijas, 

arī ielu apgaismojums ietver viedus 

risinājumus, bet tas ir tikai sākums. 

Viedo rīku klāsts paplašināsies ļoti 

strauji un, lai tos pielāgotu 

iedzīvotāju izmantošanas spējām, 

Liepājas partija apņēmusies 

iestāties par iespēju apgūt digitālās 

prasmes visiem, kam tās 

nepieciešamas, sākot ar bērniem 

un beidzot ar senioriem," uzsver 

A.Rjabcevs.

Liepājnieku iespējas sekot līdzi pašvaldības
darbam un pilsētas dzīvei paplašināsies

Viedās sistēmas
piedāvās datus, lai
pašvaldība līdzētu

iedzīvotājiem pieņemt
labākus lēmumus.

Turpinājums no 1. lpp >>>

... un citās ielās ar grants segumu.

Līdz tam tiks pielāgoti risinājumi 

ielu seguma uzturēšanai, iespējami 

mazinot putekļu un ielu kvalitātes 

problēmas.

Ielu labiekārtojuma programma 

izstrādāta, ievērojot diskusijās ar 

iedzīvotājiem saņemtos 

priekšlikumus un ieklausoties 

profesionāļu viedokļos. "Mūsu 

mērķis ir radīt paredzamu un 

saprotamu ielu labiekārtojuma 

programmu ar liepājniekiem 

skaidru rīcības plānu 

pilsētplānošanā – ilgtermiņa 

programmu katram mikrorajonam, 

ar kuru drīzumā varēsim 

iepazīstināt liepājniekus," stāsta 

Vilnis Vitkovskis. Viņš arī uzsver, ka 

līdz ar nekavējošu darbu 

uzsākšanu ielu izbūvē uzmanība 

noteikti tiks pievērsta kvalitatīvai 

un mūsdienīgai projektu 

īstenošanai. "Ielu sistēma un 

kvalitāte savā ziņā ir pilsētas 

vizītkarte un ilgtermiņa ieguldījums, 

tāpēc, būvējot šodien,  jādomā par 

risinājumiem nākotnei – par tīru un 

sakoptu pilsētu, ar pietāti pret 

vēsturisko mantojumu un

iedzīvotāju ikdienas ieradumiem," 

ar pieredzi ceļu uzturēšanā daās 

domes deputāts un VAS "Latvijas 

autoceļu uzturētājs" valdes 

p[riekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis.

Šodienas prasības ceļu būvē 

paredz ērtas satiksmes 

infrastruktūras izveidi ar viedajiem 

risinājumiem un ar izsvērtu 

satiksmes organizāciju svarīgos 

pilsētas satiksmes mezglos. 

Vienlaikus nedrīkst aizmirst par 

vides un dabas elementiem, 

drošību, apgaismojumu, zaļajām 

un atpūtas zonām, lai ērtības būtu 

gājējiem, velobraucējiem, ģimenēm

ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar 

kustību un redzes ierobežojumiem. 

"Ielu tīkla sakārtošanu nedrīkst 

sasteigt un nedrīkst arī atlikt, tomēr 

iedzīvotāji noteikti paļaujas, ka 

ielas sakārtošana nozīmē 

ieguldījumus infrastruktūrā, kas 

acīm apslēpta – apakšzemes 

komunikācijās. Ja zinām, ka tuvāko 

gadu laikā kādā ielas posmā 

paredzēta komunikāciju izbūve, 

asfaltēšanas darbi tiek plānoti pēc 

tiem," programmas izstrādes 

principus uzskaita V.Vitkovskis.

Uzdevumu augšgalā – labiekārtotas un
drošas ielas visās pilsētas apkaimēs

Mūsu mērķis ir
paredzama

ielu sakārtošanas
programma ar
liepājniekiem

skaidru rīcības plānu.
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Ceļojums “laika mašīnā”
pa Hoijeres viesu namu

Lai dotu iespēju liepājniekiem 

jau tagad ielūkoties vēsturiskajās 

telpās un uzzināt, ko šeit tuvākajā 

nākotnē varēs redzēt un baudīt, 

kopā ar Liepājas muzeja direktori, 

Liepājas partijas deputāta 

kandidāti Daci Kārklu “laika 

mašīnā” devāmies nelielā 

ekskursijā uz 17. gadsimtu.

Kā stāsta muzeja direktore, 

1697.gada pavasarī holandiešu 

izcelsmes liepājnieces, atraitnes 

Hoijeres viesnīcā Pēteris I apmetās 

uz nedēļu, te arī kopā ar savu lielo 

delegāciju vareni ēda un dzēra, 

gaidot kuģošanai labvēlīgu laiku, lai 

no Kurzemes hercogistes ostas 

aizceļotu uz citām Eiropas valstīm.

Atceroties vēsturiskos 

notikumus, muzeja vadītāja acu 

priekšā uzbur seno pagātni: “Jau 

toreiz Krievijas cars izrādīja lielu 

interesi par jūras lietām un kuģu 

būvi, vēl pirms 1701. gadā tika 

dibināta Sanktpēterburga. Lielās 

sūtniecības delegācijas sastāvā 

piedzīvojis zviedriskajā Rīgā 

aizdomu pilnu uzņemšanu,

Pēteris I atvadījās arī no Kurzemes 

hercoga viesmīlīgā galma Jelgavā, 

lai kopā ar 35 personām steigtos uz 

Liepāju. Apmeties Hoijeres viesu 

namā Kungu ielā, Pēteris I kopā ar 

pavadoņiem Liepājā ēdieniem,

stipriem dzērieniem un 

apkalpošanai iztērēja 653 guldeņus 

un 4 1/2 grašus. Nelāgu 

laikapstākļu dēļ viņš pavadījis arī 

vaļas brīžus kādā pilsētas vīna 

pagrabā kopā ar jūrniekiem. Pēc 

Liepājā pavadītās nedēļas Pēteris I 

kāpa uz kuģa “Svētais Georgs” klāja 

un devās  tālāk uz Pillavas (pilsēta 

Kaļiņingradas rajonā Baltijska) 

ostu.

“Iztēlosimies, ko Pēteris I šeit 

ieraudzīja – tā bija neliela, lietišķa 

pilsēta smilšu kāpās, iespiesta 

starp jūru un ezeru, kura atstāja 

skarbu un trauksmainu iespaidu. 

Tikai viena baznīca un tā pati no 

koka, ēkas ieputinātas smiltīs. 

Pētera I apmešanās Hoijeres viesu 

namā ļauj domāt, ka tā bijusi viena 

no labākajām Liepājā, kur vēlāk 

Ziemeļu kara laikā varēja 

apmesties arī zviedru armijas vai 

administrācijas pārstāvji,” savās  

pārdomās dalās mūsu ekskursijas 

gide.

Restaurācijas rezultātā pilsēta 

iegūs interjera muzeju un krogu 

vēsturiskās noskaņās. Ēkas pirmajā 

stāvā valdīs 17. gs. noskaņas, būs 

iespēja izbaudīt 17. gs. kroga 

gaisotni un ielūkoties Hoijeres 

privātajās istabās un telpās, kas 

tika atvēlētas viesiem. Pirmajā 

stāvā varēs apskatīt istabas, kur 

uzturējās Pēteris I un viņa 

ilggadējais līdzgaitnieks

Aleksandrs Menšikovs.

“Atjaunojot ēku, Liepājas muzejs 

mērķtiecīgi strādāja, lai meklētu 

priekšmetus topošajam muzejam 

un piešķirtu namam tā laika 

klātesamības sajūtu, piedāvājot 

apmeklētājiem iespēju atgriezties 

un iejusties pagātnē. Veicot sienu 

atsegumus, atklājies, ka vienā no 

telpām joprojām saglabājušies 

daudz plašāki sienu gleznojumi 

nekā cerēts un gleznojuma 

kompozīcija ir gandrīz pilnībā 

nolasāma. Otrs pārsteigums bijis 

griestu siju gleznojumi, kas 

raksturīgi tieši Liepājai 18. 

gadsimta otrajā pusē. Visus sienu 

gleznojumus apmeklētāji varēs 

apskatīt, nezaudējot vēsturisko 

oriģināla vērtību,” stāsta

Dace Kārkla.

Ēkas pirmajā stāvā izbūvēta 

neliela maizes krāsns un  

manteļskurstenis, kur ierīkos 

pavardu, kā arī vēsturiski šeit 

bijušo pacēlāju. Hoijeres kundzes 

laikā bēniņos bijusi pārtikas 

noliktava, no kuras cauri lūkām 

produktus ar trosēm nolaida lejā. 

Liepājas muzejs plāno pacēlāja 

darbību noteiktos laikos 

demonstrēt skatītājiem. Savukārt 

otrajā stāvā, kas saistīts ar

19. gs. apbūvi, būs iekārtots notāra 

Kristofa Vilhema Stendera un viņa 

ģimenes dzīvoklis.

Pēc Kungu ielā 24 pagrabā 

atrastiem trīs krāsns podiņu 

fragmentiem tapušas divas 

brīnišķīgas baroka laika  krāsns 

kopijas. “Pēc interjera muzeja 

atvēršanas apmeklētājiem būs 

iespēja savām acīm redzēt tieši 

tādas krāsnis, kādas atradušās 

vēsturiskajā namā tā 

pirmsākumos,” lepojas muzeja 

vadītāja.

Veicot ēkas izpētes darbus, 

Liepājas muzeja darbinieki, 

arhitektes Liesmas Markovas un 

būvarheologa Jura Zviedrāna 

vadībā, sijājot aizbērumu ēkas 

pagrabā zem vēsturiskā kroga 

telpām, atrada vērtīgu holandiešu 

zelta monētu, kura kalta 1802. 

gadā. Atrastas arī vairākas citas 

neliela izmēra monētas. Starp 

atrastajām monētām ir Latvijas 

pirmās brīvvalsts laika 1932. gada 

santīms un Otrā pasaules kara 

laika vācu feniņi. Arī monētas būs 

apskatāmas apmeklētājiem. 

Hoijeres kundzes viesnīcas 

restaurācija un pārbūve par 

muzeja ēku Kungu ielas kvartālā 

tiek īstenota sadarbības projekta 

“Dienvidkurzemes piekrastes 

mantojums cauri gadsimtiem” 

ietvaros. Būdama vadošā partnere, 

Liepājas pašvaldība to realizē kopā 

ar Nīcas, Grobiņas, Pāvilostas 

novada pašvaldībām un Liepājas 

Svētās Trīsvienības evaņģēliski 

luterisko draudzi. Ar projekta 

atbalstu jau restaurēta Svētās 

Trīsvienības katedrāles fasāde, drīz 

paredzēts ekspluatācijā nodot arī 

pārbūvēto koncertestrādi “Pūt, 

vējiņi!”. Projekta kopējais 

finansējums ir 8,945 miljoni eiro. 

Pateicoties Liepājas partijas iestrādēm vairāku gadu garumā, 

jūnija sākumā nodos ekspluatācijā vēsturisko ēku Kungu ielā 24 – 

topošo Hoijeres  viesu namu. Šeit liepājnieki un pilsētas viesi varēs 

apmeklēt 17. gadsimta beigu un 19. gadsimta interjera muzeju, bet 

apakšstāvā iecerēts krogs ar iespēju ikvienam ieturēt maltītes 

Krievijas cara Pētera I laikmeta garā. 

Tas ko Pēteris I šeit
ieraudzīja, bija

neliela lietišķa pilsēta
smilšu kāpās,

iespiesta starp jūru un
ezeru, kura atstāja skarbu

un trauksmainu
iespaidu.”
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“Nākotnes ainā, ko liepājnieki un pilsētas viesi Kungu ielā 24  tuvākajā laikā

ieraudzīs, vislabāk iezīmējas vēsturiskā kroga daļa un saimnieces daļa,

augstais kambaris, kas saglabājies līdz mūsdienām. Augstajā kambarī varēja

iekļūt no istabas pa dažiem pakāpieniem, un tajā uzturējās Hoijeres kundze,”

restaurēto Hoijeres buduāru izrāda Dace Kārkla.



Skola ir vieta, kur satiekas māksla un mūzika, vieta talantiem – 

lai iedvesmotu, ļautu izpausties un augt. Liepājas Mūzikas, mākslas 

un dizaina vidusskola sniedz domāšanas plašumu, attīsta personību 

un paver profesionālās darbības apvāršņus. 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskola – iespēju skola iespēju pilsētā

Vēsture

Liepājas Mūzikas, mākslas un 

dizaina vidusskola tika izveidota 

2016. gada 1. martā, kad Ministru 

kabinets izdeva Rīkojumu Nr. 157 

"Par Liepājas Dizaina un mākslas 

vidusskolas un Emiļa Melngaiļa 

Liepājas mūzikas vidusskolas 

reorganizāciju”. 2017. gadā skolai 

tika piešķirts nozīmīgais 

Profesionālās izglītības 

kompetences centra statuss (PIKC), 

kas paver jaunas iespējas piesaistīt 

Eiropas finansējumu, ceļot 

izglītības kvalitāti un uzlabojot 

materiāltehnisko bāzi.

PIKC LMMDV turpina ne tikai 

attīstīt un pilnveidot mācību 

procesu atbilstoši mūsdienu 

prasībām, bet arī ciena abu skolu 

tradīcijas, kurām nupat jau būs 

vidusskola ir viena no vecākajām 

mūzikas izglītības iestādēm Latvijā, 

un 2022. gadā skola svinēs 100 

gadu jubileju, savukārt Liepājas 

Dizaina un mākslas skola – 95 gadu 

jubileju. Abas skolas  ir nozīmīgas 

izglītības iestādes Liepājā un 

Latvijā, kuras ir vadījuši lieliskas 

personības kā Valdis Vikmanis, 

Agris Engelmanis un Zita Karlsone, 

Rihards Rubīns, Jānis Slaidiņš un 

Smaida Rubeze, bet bērnu mākslas 

skolu ilgu laiku vadīja fantastisks 

mākslas vēstures pasniedzējs 

Alberts Eglītis.   

Gatavojoties nozīmīgajām 

jubilejām, PIKC LMMDV strādā pie 

grāmatas tapšanas  kopā ar 

kultūras žurnālisti Indru Imbovicu 

un  muzikoloģi, ilggadēju mūzikas 

vidusskolas pedagoģi Aiju 

Engelmani. Abas grāmatas autores 

daudzu gadu garumā ir aktīvi 

līdzdarbojušās un bijušas 

klātesošas Liepājas kultūras dzīves 

norisēm un Emiļa Melngaiļa 

Liepājas mūzikas vidusskolai. 

Grāmatas saturs tiek balstīts uz 

plašiem arhīva materiāliem, 

recenzijām, intervijām un atmiņām. 

Grāmata stāstīs par pedagogiem

un audzēkņiem – par izcilām 

personībām un viņu turpmāko ceļu 

mūzikas dzīvē.

’’Izceļot Valda Vikmaņa nozīmību 

un ieguldījumu kultūrizglītībā, ir 

izsludināts konkurss Valda Vikmaņa 

krūšu tēlam, kā rezultātā tiks 

izveidots vides objekts, kurš 

atradīsies Liepājā, Ausekļa ielā 11/ 

15 pie mūzikas vidusskolas ieejas. 

Tā būs pateicība par atstāto 

kultūrvēsturisko mantojumu, 

paliekošs simbols mūzikas un 

dizaina sinerģijā,” stāsta LMMDV 

direktore Inga Auziņa.

Mūsdienas

Šobrīd PIKC LMMDV pedagogi, 

audzēkņi, absolventi un liepājnieki 

var lepoties, ka jaunbūve

Alejas ielā 18 Būvniecības Gada 

balvas konkursā saņēma 1. vietu 

nominācijā “Jauna sabiedriskā ēka”, 

kas ir Latvijas arhitektūras 

profesionāļu augsts novērtējums.

“Skolas vārdā vēlos pateikt 

paldies Kultūras ministrijai, 

Liepājas pašvaldībai, arhitektam, 

būvniekam, kā arī pilnīgi visiem 

skolas pedagogiem, audzēkņiem, 

darbiniekiem un ikkatram, kas ļāva 

īstenoties sen lolotam  sapnim par 

kvalitatīvu jaunbūvi skolas 

vajadzībām. Ēka, kas tikai pērn tika 

nodota ekspluatācijā, šobrīd 

izpelnījusies atzinību gan no skolas 

mācībspēkiem, gan audzēkņiem, 

gan arī liepājniekiem un pilsētas 

viesiem. Turklāt skola ir saņēmusi 

finansējumu ,lai noslēgtu 

jaunbūves otrās kārtas plānotos 

būvdarbus. Tas ir izcils sasniegums, 

jo projekts tiks pabeigts jau šogad,” 

informē  I.Auziņa.

Jaunajā skolas ēkā mājvietas ir 

Koka izstrādājuma dizaina izglītības 

programmai, Metālizstrādājuma 

dizaina izglītības programmai, kā 

arī Interjera dizaina un Arhitektu 

izglītības programmām. Telpās 

atrodas arī juvelieru darbnīca, 

kompozīcijas klases un 

tehnoloģijas telpas, rasēšanas un 

projektēšanas klases, mūsdienīgi 

aprīkota atpūtas telpa audzēkņiem 

ar pieeju bibliotēkai. Ēkas 2. stāvā 

atrodas Multimediju un Reklāmas 

dizaina izglītības programmas, kā 

arī datorklases. Alejas ielā 18/20 

vienkopus atrodas visas 13 mākslas 

nodaļas un Bērnu mākslas skola.

Arī PIKC LMMDV mūzikas skolas 

telpas Ausekļa ielā ir būtiski 

uzlabotas, sākot ar fasādi, sporta 

zāli un kamerzāli. Lielisku izskatu 

un skanējumu ieguvusi akustiskā 

zāle, kura ir savienota ar ierakstu 

skaņu studiju, ir modernizētas un 

aprīkotas arī mācību telpas.

Atjaunota ir E. Melngaiļa statuja, 

kura atrodas goda vietā Ausekļa 

ielas skolas foajē un, atsākoties 

mācībām klātienē, paveiktos 

darbus varēs baudīt ikviens. Būtiski 

ir arī tas, ka skola spēj nodrošināt 

vides pieejamību, jo ir izbūvēts lifts. 

Audzēkņu ērtībām ir izveidota arī 

atsevišķa atpūtas telpa, lai jaunieši 

var kvalitatīvi pavadīt savu brīvo 

laiku ārpus mācību procesa. Turklāt 

1. stāva gaiteņu un foajē zona ir 

kļuvusi atvērtāka, tas padara telpas 

plašākas un gaišākas. Īpašs prieks 

ir arī par labiekārtotām dienesta 

viesnīcas telpām, kas ļaus 

nodrošināt naktsmājas gan 

vieslektoriem, gan audzēkņiem.

“Mūzikas izglītības programmu 

audzēkņi un pedagogi šādu mācību 

vidi bija pelnījuši jau sen. Ir 

ieguldīts milzīgs darbs, un daudz 

pozitīvu domu, līdz ar to mācību 

vide topošajiem mūziķiem ir vēl 

radošāka un mūsdienu prasībām 

atbilstošāka. Modernizējot telpas, 

tika saglabātas vēsturiskās detaļas, 

jo tām ir īpaša aura arī mūsdienās,” 

pieredzē dalās skolas direktore.

Mācību process un 

sasniegumi 

Neskatoties uz sarežģīto un 

attālināto mācību procesu, skolas 

audzēkņi ar lieliskiem rezultātiem 

turpina pārstāvēt savu skolu, 

pilsētu un valsti dažādos 

konkursos. Audzēkņi izcīna 

godalgotas vietas gan mākslas, 

ganmūzikas jomā. Var apbrīnot

skolas pedagogu profesionalitāti, 

uzņēmību, atbildību un darba 

prieku.

Šobrīd skolas pārstāvji gatavojas 

doties uz Yamaha pārstāvniecību 

Hamburgā, lai kopā ar izcilo 

pianistu Andreju Osokinu izvēlētos 

labāko Premium klases 

koncertflīģeli mūzikas skolas 

koncertzālei  – audzēkņu un 

pedagogu vajadzībām.

“Man ir ļoti paveicies ar cilvēkiem 

apkārt, ar manu komandu, tāpēc to 

dēvēju par Zvaigžņu komandu. Visi 

sasniegumi, viss paveiktais – tas ir 

kopdarbs, un izjūtu dziļu cieņu pret 

visiem kolēģiem, kas ikdienā ir 

motivēti risināt visdažādākās 

situācijas. Esmu pateicīga par 

atbalstu, enerģiju, spēku un 

degsmi,”

uzsver I.Auziņa.

Turklāt skola turpina piesaistīt 

jaunus un kvalificētus pasniedzējus 

gan mūzikas, gan mākslas jomā, lai 

pilnveidotu izglītības kvalitāti. 

Komandai ir pievienojušies Latvijā 

un starptautiskā mērogā zināmi 

profesionāļi, piemēram, Deniss 

Paškevics, Agris Padēlis-Līnis, 

Evilena Protektore un citi.

Nozīmīgi, ka šajā gadā “Liepājas 

bigbends” logo ir pieteikts 

konkursā “Gada preču zīme 2020”, 

kolektīvs, kas darbojas džeza 

mūzikas jomā no 2020. gada 

janvāra. Bigbenda pamatsastāvu 

veido mūzikas vidusskolas 

audzēkņi. Lai skanējumu padarītu 

pilnskanīgāku un krāšņāku, tiek 

pieaicināti arī profesionālās ievirzes 

izglītības kolektīva "Young Lions 

Beat Band" audzēkņi. “Liepājas 

bigbenda“ mākslinieciskais vadītājs 

ir multiinstrumentālists, 

komponists, mūsdienu 

improvizācijas un džeza mūzikas 

pedagogs Deniss Paškevičs. Turklāt 

no nākamā mācību gada mūzikas 

izglītības programmās būs 

iespējams fakultatīvi apgūt 

elektroniskās un akustiskās skaņas 

uzbūves un apstrādes veidu 

pamatus, darbojoties ģeneratīvās 

mūzikas inkubatorā Denisa 

Paškevica vadībā.

Vienlaikus PIKC LMMDV ir 

Kurzemes reģiona metodiskais 

centrs mūzikas un mākslas 

izglītības jomā. Sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālo Kultūras centru 

skola turpina ieguldīt lielu darbu, 

lai sniegtu profesionālas zināšanas 

un atbalstu pedagogiem, 

audzēkņiem. Regulāri tiek rīkotas 

dažādas tiešsaistes meistarklases, 

semināri un pieredzes apmaiņas. Ir 

svarīgi turpināt iesākto attīstības 

ceļu, balstoties uz tradīcijām, 

respektējot vēsturi, kā arī skaidri 

saprast un nodefinēt visiem kopā – 

kādi būsim rīt, šajos ļoti mainīgajos 

laikos.
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Sporta jomā ir paveikts daudz – 

gan attīstot pilsētas sporta 

infrastruktūru, gan regulāri 

uzņemot augsta līmeņa Eiropas un 

pasaules čempionātus, gan 

izstrādājot valsts labāko jaunatnes 

sporta programmu. Nepārtraukti 

tiek attīstītas arvien jaunas ieceres, 

kā arī paplašināts aktīvā 

dzīvesveida un sporta pasākumu 

klāsts, lai ikvienam Liepājas 

iedzīvotājam būtu iespēja sportot 

un dzīvot veselīgāk.

“Iesāktais process nedrīkst 

apstāties, un ir jāturpina darbs ar 

vēl lielāku sparu. Pandēmija plānus 

ir nedaudz koriģējusi, bet tuvākajos 

gados izvirzītie mērķi tiks īstenoti! 

Turklāt esmu pārliecinājies, ka 

kopumā nav izšķirošanas nozīmes 

tam, ir vai nav talants jaunietim, 

taču pareiza un pārdomāta iespēja 

nodarboties ar sportu ir jādod 

visiem. Ir jāiedod pareiza 

sagatavošanās, pirms tiek izdarīta 

izvēle. Un pareizo izvēli izdarīs pats 

jaunietis.  Arī tad, ja tiks pieņemts 

lēmums neturpināt sporta attīstību 

profesionālā līmenī, ieguldītais 

darbs nebūs veltīgs,” stāsta sporta 

vieglatlētikas manēžas vadītājs un 

sporta jomas pārzinātājs Artis 

Lagzdiņš.

Sporta tradīcijas un 

veselīgs dzīvesveids

Liepājas Futbola skola ir viena no 

lielākajām sporta izglītības 

iestādēm pilsētā, kas apvieno 

vairāk nekā 500 jaunos sportistus 

un vairāk nekā 20 trenerus. Jau 

nākamā gada ziemas sezonas 

treniņus plānots pavadīt slēgtā 

futbola hallē, un šo mirkli gaida 

ikviens, kam futbols kļuvis par 

neatņemamu dzīves sastāvdaļu. 

Plānots, ka 80% noslodze veidosies 

no futbola skolas dalībniekiem, bet 

20% piepildījumu veidos 

profesionāļi un amatieri.

Pēc halles uzsliešanas tajā būs 

iespēja rīkot pārbaudes spēles un 

organizēt ikdienas treniņus. Hallē 

būs iespēja izjust futbola laukuma 

plašumu un tā segumu. Ņemot 

vērā to, ka līdz šim pilsētā futbola 

treniņus ziemas apstākļos nevarēja 

organizēt tik profesionālā līmenī, 

cik to prasa šis sporta veids, ir 

zaudēti vairāk nekā pieci attīstības 

gadi. Liepājnieku ambīcijas ir 

augstas, un izvirzītais mērķis 

paredz iekarot Latvijas akadēmijas 

ranga virsotni.

Liepājas Futbola skolai ir 

izveidojusies cieša un kvalitatīva 

sadarbība ar Latvijas Futbola

federāciju, kas pievērš lielu 

uzmanību jauno futbolistu 

izaugsmei. Federācija līdz šim ir 

daudz palīdzējusi ar metodiku un, 

norādījusi uz nepieciešamību 

skaidri, definēt mērķus, tāpēc ir 

izvirzīti pat divi – treneru izglītība 

un fiziski spēcīgu futbolistu 

sagatavošana, līdz ar to treneri tiek 

motivēti iegūt sporta pedagoga 

izglītību un Latvijas Futbola 

federācijas trenera kategoriju.

“Spītējot vīrusa Covid-19 

ieviestajām korekcijām, futbola  

treniņu apmeklētība stabili noturas

virs 90%, sevišķi augsts

apmeklējuma rādītājs ir bērniem 

vecuma kategorijā no 6 līdz 12 

gadiem,” stāsta Liepājas Futbola 

skolas direktors Aivis Tints.

Sava vieta arī urbānajiem 

sporta veidiem

Liepājnieki var lepoties ar 

plašajām iespējām ikdienā 

pievērsties veselīgam dzīvesveidam 

un daudzveidīgām aktivitātēm. Ir 

izveidoti bezmaksas vingrošanas 

laukumi dažādos mikrorajonos, ir 

uzbūvēta vieglatlētikas manēža, 

tenisa korti Liedaga ielā, aktīvās 

atpūtas centri Zirgu salā un 

Beberliņos, tiek turpināts arī darbs, 

lai piesaistītu jaunus mediķus un 

nodrošinātu veselības aprūpes 

pieejamību.

Sporta infrastruktūras 

pieejamība iespēju robežās pilsētā 

tiek plānota vienmērīgi, jo aktīvi 

liepājnieki dzīvo visos 

mikrorajonos. Pandēmija 

nenoliedzami ir koriģējusi sporta 

aktivitāšu norisi pilsētā, bet 

svarīgākais ir tas, ka interese par 

sporta dzīvi nav mazinājusies.

“Turklāt Liepājas infrastruktūra ir 

jāattīsta un jāpielāgo urbānajiem 

sporta veidiem. Piemēram, ir 

jāizveido dažādi multifunkcionāli 

elementi, kas var kalpot plašam 

pielietojumam. Šādi objekti var 

veiksmīgi sadzīvot gan kā vides 

elementi, kurus apmeklēt tūristi, 

gan arī tos ikdienā var pielietot 

dažādu sporta veidu piekritēji,” 

papildina urbāno sporta veidu 

piekritējs Roberts Klēpis.

Ir pamats lepoties, ka Liepājā ir 

izveidots Sporta veselības centrs, 

piesaistot sporta ārstu, kas ir 

pirmais šāda veida centrs ārpus 

Rīgas. Centra galvenais uzdevums 

ir kvalitatīva fiziskā stāvokļa 

diagnostika un rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšana. Darbības 

virsuzdevums ir palīdzēt treneriem 

attīstīt talantīgos sportistus. Turklāt 

centrs sadarbībā ar Sporta pārvaldi 

veido treneru izglītošanas sistēmu, 

kas vērsta uz kvalitatīvu mācību vai 

treniņu plānu sagatavošanu, 

pilnveidošanu un korekciju, 

atbilstoši bērnu, un jauniešu 

fiziskajām spējām. Ar 2021. gada 

otro pusi veselības centrs uzsāks 

sadarbību ar Bērnu Klīniskās 

universitātes slimnīcu, lai 

nodrošinātu obligāto veselības 

pārbaudi bērniem un jauniešiem ar 

paaugstinātu fizisko slodzi, kuru 

līdz šim Liepājas jaunajiem 

sportistiem nodrošināja Bērnu 

Klīniskās universitātes slimnīca.

Plānotās investīcijas un 

aktivitātes sporta jomā

Prioritāri investīcijas ir jāiegulda 

stadiona “Daugava” vieglatlētikas 

sektoros, futbola laukumā un 

Jūrmalas parka tenisa kortu 

rekonstrukcijā. Ļoti nepieciešams 

būtu moderns sporta centrs 

Ezerkrastā, kas nodrošinātu 

mikrorajona iedzīvotājiem sporta 

pakalpojumus un veicinātu aktīvu 

dzīvesveidu. Ar lielām cerībās 

Liepājas partija šajā sporta centrā 

redzētu attīstāmies sporta 

vingrošanai nepieciešamās telpas.

Jāturpina attīstīt Zirgu salas 

aktīvās atpūtas centrs – jāveido 

airēšanas un SUP bāze, velo 

pumpu trases vairākos sarežģītības 

līmeņos, bērnu rotaļu laukumi 

visos mikrorajonos, kā arī jāturpina 

attīstīt veloceliņu tīklojums un 

jāveic rekonstrukcijas darbi BMX 

freestyle skeitparkā.

Jāveicina Liepājas sporta 

sabiedrības savstarpējā sadarbība,

 

lai stiprinātu tās kopējo jaudu, un 

tas būtu iespējams, veidojot sporta 

inkubatoru.

Inkubatora mērķis būtu veicināt 

ciešāku un mērķtiecīgāku sporta 

organizāciju un nevalstisko 

organizāciju sadarbību, ideju 

apmaiņu un iespēju saņemt 

mentoru atbalstu, audzējot sporta 

jomas spēku.

Liepāja – sporta pilsēta

Liepājai sporta tēma vienmēr ir bijusi aktuāla, pilsētā ir 

norisinājušās plaša mēroga sporta sacensības dažādās disciplīnās, 

kā arī liepājnieki ir pārstāvējuši pilsētu gan Latvijas, gan 

starptautiskā mērogā un ar teicamiem rezultātiem. Pilsētas sporta 

infrastruktūra daudzu gadu laikā ir apzināti veidota, lai tajā būtu 

iespējas nodrošināt kvalitatīvu treniņu procesu dažādos sporta 

veidos, kā arī varētu rīkot vietēja mēroga un starptautiskas sporta 

sacensības. Ieguldītais darbs pilsētā ir atzinīgi novērtēts ne tikai 

ārpus pilsētas, bet arī aiz Latvijas robežas. Liepāja ir pirmā Baltijas 

reģiona pilsēta, kas pēc Eiropas Sporta pilsētu asociācijas vērtējuma 

par sporta infrastruktūras un sporta nozares attīstību saņēmusi 

titulu “Eiropas sporta pilsēta”.

Pandēmija
nenoliedzami ir

koriģējusi sporta
aktivitāšu norisi

pilsētā, bet svarīgākais
ir tas, ka interese
par sporta dzīvi

nav mazinājusies.

Jau nākamā gada
ziemas  sezonas
treniņus plānots

pavadīt slēgtā futbola
hallē, un šo mirkli
gaida ikviens, kam

futbols kļuvis
par neatņemamu

dzīves sastāvdaļu.

Ir pamats lepoties,
ka Liepājā ir izveidots

Sporta veselības centrs,
piesaistot sporta

ārstu, kas ir pirmais
šāda veida

centrs ārpus Rīgas.



Einars Fogelis, 

Latvijas Olimpiskās komitejas

(LOK) viceprezidents

Sports ir kas vairāk
nekā tikai halles.
Tie ir cilvēki!

Māris Verpakovskis,

futbolists, bijušais Latvijas izlases

spēlētājs, Liepājas domes deputāts

Mans sapnis un
uzdevums Liepājas
slēgtā futbola
manēža

Pareizi organizējot kustību, 

tramvaju pārvietošanos 

minimāli ierobežo sastrēgumi, 

tas ir pilsētvidei draudzīgs, 

pasažieriem ērts un arī pievilcīgs 

pārvietošanās veids, kas 

veiksmīgi papildina un uzlabo 

satiksmes kustību.

Tramvaja līnija uz Ezerkrastu un 

jauni tramvaju vagoni – ar šiem 

projektiem tika uzsākts darbs pie 

pilsētas sabiedriskā transporta 

sistēmas uzlabojumiem. No 

projekta ieceres līdz rezultātam 

strādāts vairāk nekā desmit gadu 

garumā. Tramvaju līnijas 

pagarinājuma tehniski 

ekonomiskais pamatojums 

apstiprināts jau 2007.gadā. 

Nākamais posms – tramvaja līnijas 

pagarinājums uz Ziemeļu 

priekšpilsētu līdz ar satiksmes 

pārvada Tērauda ielā projektēšanu 

un būvniecību.

Satiksmes pārvada priekšrocības 

apspriestas diskusijās ar 

mikrorajonu iedzīvotājiem. Tas 

risinās vairākus iedzīvotājiem 

svarīgus jautājumus. Būtiskākie 

uzdevumi: atslogot dzelzceļa 

pārbrauktuvi Raiņa ielā, mazinot 

sastrēgumus, un tramvaja līnijas 

pagarinājums 3,5 kilometru 

garumā Ziemeļu priekšpilsētas 

virzienā. Līdz ar to tramvajs kļūtu 

par pilsētas sabiedriskā transporta 

mugurkaulu, ap kuru organizēti citi 

– pasažieriem ērti un nepieciešami 

sabiedriskā transporta maršruti. 

Iecere ir iestrādāta Liepājas 

teritorijas plānojumā.

Līdz ar stratēģiskajiem plāniem 

šobrīd turpinās darbs pie tramvaja 

Daudzviet Eiropā
tramvaju ceļus

paplašina un būvē
pilnīgi no jauna.

Tramvaju ceļš
kā pilsētas sabiedriskā
transporta mugurkauls

pieturvietu platformu pārbūves 

pasažieru ērtākai iekāpšanai 

jaunajos zemās grīdas tramvajos. 

Pārmaiņas piedzīvos pilsētas centrs 

ar jaunu pieturvietu Lielajā ielā, 

vairākos Vecliepājas un 

Jaunliepājas ceļu posmos. Pilsētas 

centrā sliežu ceļš būs apzaļomots 

un iederēsies pilsētas zaļajā 

konceptā.

Pilsēta ar savu tramvaja līniju – 

tas ir statuss un privilēģija, kuru 

izpelnījušās vien nedaudzas 

pilsētas Eiropā un visā pasaulē. 

Šodien daudzviet tiek plānots 

atjaunot vai būvēt tramvaju ceļus 

pilnīgi no jauna. Vairākās Eiropas 

pilsētās tas darīts, apzinoties 

priekšrocības, ko dod sabiedriskais 

transports ar savu stabilu ceļu 

pilsētas satiksmē. Piemēram, mūsu 

tuvākajiem kaimiņiem Baltijas 

valstīs – lietuviešiem – līdz šim nav 

izdevies saglabāt vai realizēt 

pilsētas elektriskā transporta 

projektus, bet kaimiņiem igauņiem 

ir tramvaja līnija tikai galvaspilsētā. 

Liepājai statuss – pilsēta ar savu 

tramvaja līniju – pieder jau vairāk 

nekā 120 gadu.

spilgts piemērs – Liepājas 

Olimpiskais centrs, 

vieglatlētikas manēža, publiskie 

sporta laukumi, tenisa halle, 

aktīvās atpūtas infrastruktūra. 

Mans sapnis un uzdevums 

liepājnieku labā bija Liepājas 

slēgtās futbola manēžas 

projekts. Mums izdevās! Māra 

Kučinska vadītās valdības laikā 

tika nostiprināta iecere, 

piesaistīts finansējums 

infrastruktūras sagatavošanai. 

Esam pavisam tuvu – halle 

Liepājā taps partnerībā ar 

Latvijas Futbola federāciju. 

Domāju, nevienam nav 

noslēpums: ar visu savu sirdi 

un būtību esmu futbolā. 

Paldies, liepājnieki, par iespēju 

būt daļai no šī notikuma.

Man bija viegli iestrādāties 

Liepājas domē, bija skaidri 

attīstības plāni, bija daudz 

aizsāktu lietu, atlika tikai darīt. 

Katras idejas īstenošana prasa 

laiku, lai salāgotu iedzīvotāju 

vajadzības ar pilsētas iespējām. 

Es stāvu un krītu par savu 

pilsētu un saviem komandas 

biedriem no Liepājas partijas. 

Šajās pašvaldību vēlēšanās es 

būšu viens no jums – būšu 

vienkāršs vēlētājs, un es aicinu 

5. jūnijā ejiet un balsojiet

par 5. sarakstu!

Es to darīšu! 

Četrus gadus strādājot 

Liepājas domē, vārdam 

"komanda" man nu ir vēl viena 

svarīga nozīme. Tie ir kolēģi 

domē, ar kuriem kopā esmu 

strādājis un jutis atbalstu. 

Pateicoties jums, liepājnieki, ar 

vēlētāju doto uzticēšanos 

nokļuvu vidē, kas man daudz 

iemācījusi un palīdzējusi 

izprast, kā notiek projektu 

virzība, kas ir atbildība savu 

vēlētāju priekšā – atbildība par 

doto solījumu. Viens nav 

karotājs – katram komandā 

jādara savs uzdevums. Nav 

mazu un lielu darbu, ir kopīgi 

izcīnītas uzvaras. Viens nav 

spēlētājs un viens nav politiķis. 

Komanda ir tā, kas aizved līdz 

uzvarai, līdz mērķim. Komanda 

dala gaišus un ne tik gaišus 

brīžus. Komandā cits citu 

atbalsta un papildina, un tikai 

tad tā ir spēcīga. Man bija gods 

pārstāvēt savu vēlētāju 

uzticēšanos.

Aicinu, lai novērtējat cilvēku 

darbu, kuri Liepājas domē 

strādājuši vēl ilgi pirms šī 

sasaukuma, nav padevušies, 

meklējuši variantus, kāpuši pāri 

neveiksmēm un atteikumiem, 

plānojuši, organizējuši un 

sasnieguši rezultātu, ar kuru 

lepojas liepājnieki, par kuru 

priecājas pilsētas viesi.

Sporta infrastruktūra tam ir 

Tā masu sporta 

infrastruktūra, kas Liepājā 

radīta, ir uzslavas vērta. 

Radītais noteikti dos ilgtermiņa 

atdevi pilsētas iedzīvotāju 

labsajūtā. Tas veicinās un jau 

dod atspērienu dažādiem 

tūrisma projektiem, kā arī, 

protams, kaldinās arvien 

jaunus Latvijas un pasaules 

mēroga sportistus. Vienmēr 

esmu uzsvēris, ka sports ir kas 

vairāk nekā tikai būves. 

Vispirms tie ir cilvēki, kuriem 

tas ir darbs, sirdslieta un 

mērķis. Katrs starptautisks 

sporta notikums un talantīgs 

sportists ļāvis izskanēt Liepājas 

vārdam pasaulē. Liepāja var 

lepoties un liela loma tajā ir 

Liepājas partijas komandai!

Lai sportā izaugtu čempions, 

vajag laiku, vietu treniņiem, 

labu treneri un, protams, arī 

talantu, kā arī milzīgas darba 

spējas. Tādu formulējumu varu 

attiecināt uz Liepājas vadības 

komandu, kas pirms vairāk 

nekā desmit gadiem uzsāka 

mērķtiecīgu darbu pilsētas 

sporta infrastruktūras 

sakārtošanā. Darbs bija jāsāk 

no nulles, bija liela 

apņemšanās, bija entuziasms, 

un rezultāts ir visu pūļu vērts. 

Tā pakāpeniski tapušas visas 

Liepājas Olimpiskā centra 

būves, vieglatlētikas manēža, 

tenisa halle.

5 lietas par dalību vēlēšanās 

Iespēja balsot būs arī pirms vēlēšanām:

- pirmdien, 31.maijā, no 17.00 līdz 20.00;

- ceturtdien, 3.jūnijā, no 9.00 līdz 12.00;

- piektdien, 4.jūnijā, no 13.00 līdz 19.00.

Tiesības vēlēt ir LR pilsoņiem no 18 gadu

vecuma. Balsošanas dokuments ir derīga

pilsoņa pase vai personas apliecība (eID),

kurai nav beidzies derīguma termiņš.

Vēlētājam ir tiesības izvēlēties jebkuru

savas pašvaldības vēlēšanu iecirkni.

Pa pastu uz vēlētāja dzīvesvietu vairs

netiek sūtīts paziņojums un informācija

par vēlēšanu apgabalu.

No visām vēlēšanu zīmēm, ko saņemsit

vēlēšanu iecirknī, jāizvēlas viena – ar to kandidātu 

sarakstu, par kuru vēlaties balsot. Liepājas partija

šajās pašvaldību vēlēšanās piedalās ar

5. kārtas numuru.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 5. jūnijā, iecirkņi

būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ vēlas

pieteikties balsošanai mājās, līdz vēlēšanu dienai

jāuzraksta iesniegums un jānogādā tuvākajā

vēlēšanu iecirknī. Iesnieguma forma pieejama

mājaslapā www.cvk.lv. Vēlētājs iesniegumu var

uzrakstīt pats un palūgt to kādam nogādāt

iecirknī vai arī vēlētāja uzticības persona

iesniegumu var aizpildīt vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu zīmē var izdarīt šādas atzīmes:

- ar “+” atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu īpaši

  atbalstāt;

- izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru

  ievēlēšanu neatbalstāt;

- vēlēšanu zīmē var neizdarīt nekādas atzīmes.
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Uldis Hmieļevskis pie Metalurga 

teritorijas attīstības ir klāt jau no 

pirmās dienas un pat nedaudz 

pirms tam, jo 2018. gada pavasarī 

ieguva ne vienu vien sirmu matu, 

cenšoties Rīgas gaiteņos panākt, lai 

konveijeru ražotājam “Caljan” būtu 

iespējams iegādāties bijušā 

Mehāniskā ceha ēku savas 

ražotnes izveidei, tādējādi uzsākot 

Metalurga teritorijas atgriešanu 

ekonomikas apritē. Rezultātu tagad 

visi var redzēt, braucot pa Brīvības 

ielu – skaista un gaiša ēka no 

ārpuses, un vēl skaistāka iekšpusē. 

Ja Metalurga laikos vīri aukstākā 

laikā tur strādāja ziemas jakās, tad 

tagad – siltumā īsroku krekliņos.

“Uldi varu raksturot kā cilvēku ar 

iniciatīvu, atbildību, un lielām 

darba spējām. Aiz viņa vārdiem, ko 

dzirdam medijos, stāv reāli paveikti 

darbi. Viņš tur dotos solījumus un 

iesaistās visu jautājumu risināšanā, 

nešķirojot tos - populārajos vai 

neērtajos. Cilvēks ar līdzsvarotu 

enerģijas un intelekta līmeni. Uldim 

tiešām rūp pārdomātu un tālejoši 

pareizu lēmumu atrašana, un, pats 

galvenais, arī realizēšana,” norāda 

Caljan LSEZ SIA vadītājs Gatis 

Dradeika.

2018. gada augustā parakstītais 

nodomu protokols iezīmēja oficiālu 

startu šīs teritorijas transformācijai. 

Tajā brīdī daudzas no šobrīd jau 

uzceltajām rūpnīcām bija tikai 

punktiņš kartē un rasējums uz 

datora ekrāna, taču sarunās ar 

uzņēmējiem jau iezīmējas 

nākotnes tendences – ražotāji ir 

izauguši, nostabilizējušies tirgos, 

un attīstība pieprasa jauna līmeņa 

investīcijas – jaunās, lielākās ēkās, 

kurās, jau ar vēl modernākām 

tehnoloģijām, automatizētām 

līnijām palielināt ražošanas 

apjomus. Esošās brīvās industriālās 

teritorijas pilsētā sāka beigties, arī 

visas ēkas praktiski jau bija 

aizpildītas, un vienīgā vieta, kur 

turpināt šo attīstību bija aiz 

Metalurga betona žoga.

Pa šo laiku ir daudz jau izdarīts. 

Ir skaidra vīzija, kā padarīt 

Metalurga teritoriju atvērtu pilsētai 

– kopā ar arhitektiem un 

pilsētplānotājiem ir pavadītas 

neskaitāmas stundas, lai sazīmētu 

ielu tīklu, izplānotu jaunas 

piebrauktuves, maģistrāles un 

veloceliņus.

Galvenās piekļuves vietas būtu 

vairākas – viena no tām ir Parka 

ielā pie esošā luksofora, kura vietā 

varētu tapt liels transporta mezgls, 

otra – nedaudz uz pilsētas pusi no 

jaunās “Caljan” rūpnīcas un trešā 

no Meldru ielas puses. Ir  atrasts 

veids, kā šajā teritorijā izbūvēt 

tramvaja sliedes, kas to varētu 

savienot gan ar Ezerkrastu un 

centru, gan ar Laumas rajonu pāri 

pārvadam virs dzelzceļa stacijas. 

Savukārt ar velosipēdu tur varēs 

aizbraukt no Zirgu salas puses – no 

centra pāri vecajam dzelzceļa 

tiltam, kuru šajās dienās uzsāk 

pārbūvēt par velobraucēju tiltu.

“Esam daudz strādājuši ar 

potenciālajiem teritorijas 

“Liepājas Metalurga” pārtapšana
par jaunu industriālo parku

2018. gada augustā
parakstītais nodomu
protokols iezīmēja

oficiālu startu šīs teritorijas
transformācijai.
Ir skaidra vīzija,

kā padarīt
Metalurga teritoriju

atvērtu pilsētai.

Bijušā “Liepājas Metalurga” nākotne šomēnes atkal ir nokļuvusi 

ziņu virsrakstos. 2018. gadā tika atmestas cerības piesaistīt kādu 

metalurģijas jomas investoru, tāpēc tika parakstīts nodomu 

protokols par jauna industriālā parka izveidi šajā teritorijā.

Domas par metalurģijas atjaunošanu tika noliktas malā, taču turku 

investora parādīšanās un plāni par metālkausēšanas ražošanas 

atjaunošanu uzjundīja karstas diskusijas. Vai Liepājai vajadzētu 

atgriezties pie astoņu gadu laikā aizmirstās vēstures, vai arī tomēr 

doties uz priekšu, veidojot to, kā jaunām un zaļām industrijām 

paredzētu teritoriju?

lietotājiem, un interese ir liela. 

Piemēram, ar jaunajiem vecā zivju 

konservu kombināta īpašniekiem 

sākotnēji strādājām pie rūpnīcas 

novietošanas tieši Metalurga 

teritorijā, taču saprotot, ka 

teritorijas lokālplānojuma 

pabeigšana un pirmo ielu izbūve 

prasīs zināmu laiku, tika izvēlēts 

cits variants. Taču ir vēl citi projekti 

– gan vietējo investoru, gan 

ārvalstu,” stāsta U. Hmieļevskis.

Ja pirms četriem gadiem daudzi 

vīpsnāja par solījumu uzbūvēt 

desmit rūpnīcas, tad tagad visi jau 

ir pieraduši pie kārtējās ziņas par 

kādas jaunas būvniecības 

uzsākšanu vai pabeigšanu – kādreiz  

tā nebija. Tāpēc šobrīd var droši

solīt, ka arī Metalurga teritorija ar

solīt, ka arī Metalurga teritorija ar 

jauniem projektiem aizpildīsies ātri. 

Un, līdzīgi kā dažos gados ir 

piepildīts Karostas Industriālais 

Parks, tieši tāpat tiek plānots 

iedzīvināt vairāk nekā kvadrāt-

kilometru lielo Metalurga teritoriju.

“Es uzskatu, ka liepājnieku spīts, 

ambīcijas, asums, skarbums – tās ir 

īpašības, ar ko Liepāja izceļas 

pārējo pilsētu starpā. Un tās 

palīdzējušas arī ekonomikā – 

piemēram, uzdrīkstēšanās 

deviņdesmitajos gados dibināt 

Speciālo ekonomisko zonu vai šī 

brīža stratēģiskais redzējums, lai 

sakārtotu bijušā “Liepājas 

Metalurga” teritoriju, kura vairs 

neatradīsies aiz augstiem un 

slēgtiem žogiem,” uzsver 

U.Hmieļevskis.

Viņš ir pārliecināts, ka pilsētai 

lielāku labumu dos industriālā 

parka izveide, nevis metalurģijas 

atjaunošana. Gan lielākas 

investīcijas un vairāk jaunu darba

vietu, gan pilsētas mērķtiecīga 

attīstība. Svarīgi, lai Liepājā būtu 

paši modernākie uzņēmumi un 

vislabākie, kvalificētākie un augstāk 

atalgotie speciālisti gan Latvijā, gan 

plašākā reģionā. Tikai tā ir iespēja 

izcīnīt vietu pasaules kartē.

Informācijai:

Metalurga atvēršana

pilsētai

•  11 kilometri ielu, ietvju un

veloceliņu;

•  Vieta 270 tūkst. m2 jaunu ēku

uzbūvēšanai;

•  Trīs tūkstoši jaunu darba vietu;

•  Veloceliņš, kas stieptos no

Zirgu salas līdz lidostai gar

Liepājas ezera krastu.

* Metalurga teritoriju Uldis Hmieļevskis ir izbraucis krustu šķērsu arī ar velosipēdu.

Viņš jau tuvākajā laikā vēlas izveidot velo maršrutu no Zirgu salas līdz lidostai –

tā nākotnē varētu kļūt par vienu no skaistākajām velo takām mūspusē,

jo daba ezera malā ir vienkārši fantastiska.

* Kopā ar arhitektiem un pilsētplānotājiem ir pavadītas neskaitāmas stundas,

lai sazīmētu ielu tīklu, izplānotu jaunas piebrauktuves, maģistrāles un veloceliņus. 
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Politiskais horoskops vēlēšanām 
Auns. Aunam pašam piemīt 

līderisma dotības un tās meklē arī 

politikā. Viņam ir svarīgi redzēt pie 

varas izlēmīgus un tiešus cilvēkus, 

kas tur doto vārdu. Kā rīcības 

cilvēks viņš sagaida arī no politi-

ķiem konkrētas apņemšanās, lai 

uzlabotu pilsētas dzīvi.

Mūsu sarakstā Auns ir

Uldis Sesks.

Vērsis. Vērsis ir apveltīts ar 

augstām darba spējām un nosvērts 

raksturā, tādēļ politiskajās izvēlēs 

nemētājas no vieniem pie citiem.

Ir gatavs pagaidīt, ja solītās pārmai-

ņas ir tā vērtas, taču vienlaikus 

piemīt augstas kvalitātes un 

estētikas prasības, tādēļ nesamieri-

nāsies ar paviršībām no pilsētas 

potenciālajiem vadītājiem.

Mūsu sarakstā Vērsis ir Roberts 

Klēpis un Dace Kārkla.

Dvīņi. Dvīnis ir gaisa zīme un 

viņam svarīga komunikācija, domu 

apmaiņa. Viņš sagaida, lai politiskie 

kandidāti nebaidās sarunāties, 

prasa iedzīvotājiem viedokli un 

skaidro lēmumus. Visticamāk, 

dvīnis būs piedalījies visās Liepājas 

partijas diskusijās ar mikrorajonu 

iedzīvotājiem, jo viņam ir svarīgi 

būt informācijas apritē un iegūt 

kādu jaunu skatu leņķi. Starp mūsu 

kandidātiem Dvīņi ir Helvijs Valcis, 

Edvīns Striks un Jānis Vozņesenskis.

Vēzis. Vēzis ir emocionāla zīme 

un vairāk par noasfaltētiem ielu 

kilometriem vai uzbūvētām ražot-

nēm viņu interesē tas, kā cilvēks 

jutīsies savā pilsētā. Vai būs pieeja-

ma sociālā palīdzība un drošības 

sajūta? Vai senioriem būs pansio-

nāts? Un bērniem rotaļlaukumi? 

Vēzis nesagaida dārgus tēriņus un 

greznas pieņemšanas, bet drīzāk 

novērtēs rūpes, lai ģimenes varētu 

justies labi un pasargāti.

Lauva. Lauvai vairāk par visu 

patīk domāt ar vērienu un sagaida, 

ka arī politiķi izvirzīs ambiciozus 

plānus, liekot Liepājas vārdam 

izskanēt skaļi un lepni. Uzslavas un 

atzinības ir svarīgas gan Lauvai 

personīgi, gan arī viņa tās grib 

dzirdēt par savu pilsētu – lai citu 

pilsētu iedzīvotāju nedaudz mūs 

apskauž, cenšas atdarināt, mācās 

no mums. Būt visas Eiropas 

Kultūras galvaspilsētai nav sapnis, 

tas ir mērķis!

Mūsu sarakstā Lauva ir

Andrejs Rjabcevs.

Jaunava. Jaunavu visvairāk 

kaitina haoss un neskaidrība,

tāpēc arī politikā izvēlas skaidru 

pēctecību un stabilitāti. Pārbaudī-

tas vērtības. Ir apveltīta ar spēju 

izanalizēt vissīkākās detaļas, tādēļ 

pirms iešanas pie vēlēšanu urnas 

Jaunava būs izlasījusi visu partiju 

priekšvēlēšanu programmas un 

izvēlējusies darbu darītājus.

Mūsu sarakstā Jaunava ir

Juris Raķis.

Svari. Svarus kaitina nepiecie-

šamība izdarīt stingu izvēli un pie 

tās turēties, tādēļ arī politikā viņi 

grib saglabāt atvērtu prātu jauniem 

piedāvājumiem un citādākiem 

redzējumiem. Svariem ir būtiski 

vide, kurā viņi dzīvo. Viņi novērtētu 

iekšpagalmu sakārtošanas 

programmu, ko īsteno Liepājas 

partija, vai vēsturisko māju atjau-

nošanas programmu, jo tas viss 

padara vidi ap Svariem baudāmā-

ku. Liepājas partijas rindās Svaru 

netrūkst: gan Vilnis Vitkovskis un 

Kristīne Niedre-Lathere, gan Gints 

Reķēns un Jānis Džeriņš.

Skorpions. Iepriekš 

neizpildītos priekšvēlēšanu 

solījumus reti kurš Skorpions 

piedod, bet vēl mazāk būs to, kas 

to būs gatavi aizmirst. Tādēļ, ja 

nācies vilties, uz viņa balsi vairs var 

necerēt. Ir drosmīgs un atradīs 

kopīgas simpātijas ar politisko 

spēku, kas vērsts uz netaisnību 

novēršanu. Mūsu sarakstā 

Skorpions ir Uldis Hmieļevskis.

Strēlnieks. Strēlniekam 

piemīt ļoti plašs redzesloks un 

labprāt to paplašina ar jaunu 

pieredzi. Arī no partijām sagaida 

pasaulīgu redzējumu un atvērtu 

domāšanu, kas ļauj ienest jaunas 

idejas pilsētas pārvaldē. Mūsu 

rindās Strēlnieks ir Herberts 

Laukšteins un Aivis Tints.

Mežāzis. Mežāzim raksturīga 

sava iekšējā lietu kārtība un 

pārliecība par to, kā katra lieta ir 

jādara. Tāpēc arī politikā Mežāzis 

nav tas, kas raujas uz revolūcijām 

un varas maiņām, bet iestājas par 

labi funkcionējošu sistēmu 

saglabāšanu. Tā kā Liepājas partija 

runā nevis par jaunu darbu 

sākšanu, bet iepriekš uzsākto 

turpināšanu, Mežāzis novērtētu 

pēctecību un prognozējamību. 

Liepājas partijas kandidātu rindās 

Mežāzis ir Gunārs Ansiņš.

Ūdensvīrs. Pielāgoties un 

samierināties viņš netaisās, tādēļ, 

pamanījis vissīkākos trūkumus 

pastāvošajā kārtībā, Ūdensvīrs ir 

gatavs pulcināt sekotājus un 

pārliecināt visus, ka pa vecam 

dzīvot vairs nevarēs. Nereti pat 

vēlēšanās izdarot izvēli par labu 

kādam skaļāk solījušam vai 

mūžīgajā opozīcijā esošajam 

politiskajam spēkam, ko pēc laika 

pašam var nākties nožēlot. Mūsu 

vidū Ūdensvīrs ir Inga Auziņa.

Zivis. Uz Zivīm parasti neno-

strādā racionālie pārliecināšanas 

argumenti. Visbiežāk viņas jau savā 

prātā ir izveidojušas fantāziju 

realitāti, kurai tiecas sekot arī dzīvē, 

un lielākas izredzes simpātijas 

saņemt ir nevis tam politiskajam 

spēkam, kurš ļoti detalizētu un 

pamatotu programmu izstrādājis, 

bet tam, kas spējis ap sevi pulcēt 

cilvēkus, kuri saista Zivi. Liepājas 

partijas kandidātu vidū Zivs

ir Artis Lagzdiņš.

Jūnijs ir īstais rabarberu laiks, kad daba tiem sniedz vissulīgāko 

un gardāko garšu. Tad kāpēc gan sevi cienošam liepājniekam 

nepamēģināt vēlēšanu dienā sarīkot svētkus un nepagatavot 

ģimenei īsteni liepājnieciskus zefīrus? Zefīru meistarklasi vada 

mūsu deputātu kandidāts Jānis Džeriņš, kuru daudzi atceras no 

kafejnīcas “Našķa” laikiem, tandēmā ar Liepājas partijas saraksta 

lokomotīvi Gunāru Ansiņu, kurš daudz pieredzējis politikā, bet 

konditorejā ir iesācējs.

Lai gan Gunārs pats smejas, ka virtuves darbos viņam abas rokas 

ir “kreisās”, Jānis viņu iedrošināja un kopā ar Jāņa māsu Māru 

Džeriņu parādīja, ka uztaisīt zefīrus nav nekāda raķešu zinātne.

Tā ir jauka un forša laika pavadīšana brīvdienās! Aicinām arī jūs 

svētkos izmēģināt pagatavot Liepājas zefīrus pēc leģendārās 

Džeriņu ģimenes receptes! 

Aptuveni 20 zefīriem nepieciešams:

• 450 g cukurs

• 140 g ūdens

• 8-10 g agars

• 250 g rabarberu biezenis

• 50 g olas baltums

Nomizo rabarberus un sagriež mazos 

gabaliņos, vāra uz vidējas uguns, 

kamēr izveidojas biezenim līdzīga 

masa. To izberž caur sietiņu, atdzesē 

un pievieno 50 g cukuru.

Pagatavo sīrupu – katliņā ieber

350 g cukuru un pievieno 140 g 

ūdens, liek karsēties uz vidējas 

uguns. Kamēr sīrups karsējas, 

samaisa 50 g cukura un 10 g agara. 

Kad sīrups sasniedzis 70-80 grādus, 

pievieno sagatavoto maisījumu 

sīrupam un turpina maisīt, līdz tas 

sasniedzis 110 grādus.

Rabarberu biezeni ielej vismaz 3 l 

traukā, pievieno olas baltumus un 

puto visātrākajā režīmā. Putošanas 

laikā masa kļūst gaisīga, stingra un 

iegūst gaišāku nokrāsu. Pie 

izveidojušās masas, pārslēdzot 

mikseri uz vidēju režīmu, pievieno 

pagatavoto sīrupu. Pēc tam turpina 

putot ātrākajā režīmā – masai kļūstot 

stingrai, gaisīgai, līdzīgai bezē.

Uz pannas izklāj cepamo papīru. 

Konditorejas maisiņā iepilda masu 

un veido vēlamās formas zefīrus. 

Sagatavotos zefīrus atstāj kaltēties 

istabas temperatūrā aptuveni 8-12 

stundas. Kad zefīri gatavi, pārkaisa ar 

pūdercukuru un savieno pusītes.

Liepājas partijas deserts vēlēšanu dienai – 
Rabarberu zefīri Džeriņu gaumē 

darām visus šos gadus un 

izdarīsim vēl klāt! Tikai vajadzīgs 

laiks, jo tas ir nepārtraukts 

process, un viss varbūt uzreiz nav 

acu priekšā,” pārliecināts J.Raķis.

Galvenais, ko viņš novērojis un 

grib uzsvērt: uz pozitīvo pusi 

izmainījusies pašu  karostnieku 

attieksme pret šo vietu. Kaut vai 

bijušās somu mājiņas, kuras bija 

pelēkas un noplukušas, tagad 

sapostas. Ir arī investori, kuri 

gatavi sakopt prāvus zemes 

gabalus un celt šeit ne tikai 

rūpnīcas, bet arī dzīvojamās 

mājas. Cilvēki jūtas droši, ka var 

šeit ieguldīt savu naudu un arī 

apmesties uz dzīvi. Daudziem vēl 

saglabājies stereotips: ja rūpnīca, 

tad noteikti kaut kas netīrs, 

sarūsējis, ar dzelžu kalniem. Taču 

Juris uzskata, ka tā nav – tas, kas 

top tagad, ir vieglas ēkas, kas 

dabiski iekļaujas Karostas 

panorāmā.

“Mīļie liepājnieki, atceramies, ka 

nav atsevišķa pilsēta Karosta un 

atsevišķa – Liepāja! Gadās, ka paši 

liepājnieki bieži papukst, kāpēc 

viena vai otra vieta nav sakopta. 

Bet es saku: vajadzīga gribēšana, 

nevis pukstēšana,” sarunas 

noslēgumā atzīst Juris Raķis.

jo visas iebrauktuves pilnas ar 

mašīnām. Arī brīvu dzīvokļu un 

īpašumu šeit vairs nav,” savās 

ikdienas gaitās novērojis J.Raķis.

Juris atceras kuriozu ar franču 

žurnālistiem. Žurnālistiem 

savulaik bijis modē piemeklēt 

īpaši depresīvus skatus. Un viena 

no tādām vietām bija Karosta. 

Vienreiz atbrauc pie viņa Francijas 

kino grupa – lai parādot Karostas 

kontrastus. ““Mums vajag skatu ar 

Katedrāles kupolu un fonā - 

piecstāvenes ar tukšiem logiem,” 

šie saka. “Diemžēl nesanāks,” es 

atbildu, “depresīvās mājas ir tikko 

nograutas.” Vēl šodien atceros, ar 

kādu  baudu un prieku to viņiem 

paziņoju.  Padomju laika bloka 

mājas ar tukšām logu acīm ir 

pagātne, kuru jau vairs nespējam 

iztēloties,” piebilst Juris.

“Kaut vai Karostas Katedrāle – 

salīdzinot ar tiem laikiem, ir 

saposta, sākot no kupola un 

beidzot ar žogu. Pa Imantas ielu 

gar  Mūzikas skolu vairs nav jālauž 

papēži. Arī  “čūkslājs”  no 

Zemgales ielas līdz Lazaretes ielai 

pazudis. Pēc teritorijas renovācijas 

nāk iekšā modernas rūpnīcas ar 

jaunām darba vietām. Ielas un 

ietves tiek pamazām sakārtotas. 

Tāpat salabosim pārējo! Mēs 

Kurš gan Karostā nepazīst Juri 

Raķi? Viņam katra ieliņa un 

vietiņa šeit zināma, jo Juris ir 

viens no liepājniekiem, kurš 

ieguldījis savu artavu, lai šajā 

rajonā sakoptu vairākas vietas 

un lepotos ar paveikto gan 

tūristiem no tuvām un tālām 

zemēm, gan atgādinātu pašiem 

liepājniekiem to, ko viņi varbūt 

ikdienas steigā nepamana.

Kā uzsver Juris, viņš Karostā 

pavadījis jau 19 gadus, lai gan 

dzīvo pilsētas centrā. “Neviens 

bērns nav uzaudzis īsā laikā -  jo 

viņu ilgāk neredzi, jo liekas, ka aug 

ātrāk. Par Karostu varu teikt, ka 

gandrīz dienu dienā esmu ar to 

kopā un redzu šo izaugsmi,” atzīst 

Karostas patriots.

“Cik atceros, kādreiz Karosta vēl 

T.Eniņa vadības laikā pilsētai bija 

kā “akmens kaklā”, lai gan aizņem 

trešo daļu pilsētas teritorijas. 

Toreiz uz Karostu sūtīja visus, 

kurus izlika no dzīvokļiem vai kuri 

bija kaut ko noziegušies. Gaisā arī 

vīdēja depresīva noskaņa. Pa šiem 

20 gadiem, kopš pilsētu vada 

Liepājas partija, šis mikrorajons 

mainījies līdz nepazīšanai. Tagad 

Karosta ir topā ne tikai 

iebraucējiem. Paši liepājnieki 

brīvdienās te gandrīz vairs netiek, 

Karostnieki arvien cerīgāk raugās
uz sava rajona nākotni



“Pūt, vējiņos!”
atkal varēs

baudīt  rokenrolu

Projekta rezultātā būs 

labiekārtota gan “Pūt, vējiņi!” 

estrāde, gan apkārtējā teritorija.  

Padomāts gan par mākslinieku, 

gan skatītāju ērtībām. Ievērojami 

plašāka kļuvusi skatuve, bet 

mākslinieku rīcībā tiks nodotas 

divu stāvu telpas ar dušām, sanitā-

rajiem mezgliem un ģērbtuvēm.

Savukārt skatītāji tagad būs 

pasargāti no brāzmainā Liepājas 

vēja – ēka ir  paaugstināta divu 

stāvu mājas augstumā, kas radīs 

aizvēja sajūtu zālē. Papildus no trīs 

pusēm skatītājus vēl aizsargās 

stikla sienas. Skatītāju zālē, kurā 

iepriekš bija 600 sēdvietas, tagad 

būs 1445 sēdvietas un vajadzības 

gadījumā – līdz 2500 stāvvietām.

Koncertdārzs blakus estrādei 

kalpos liepājniekiem kā atvērta 

teritorija ar mākslas dizaina 

elementiem un akmens 

skulptūrām. Tuvāk koncertdārzam 

“Pūt, vējiņi!” plānots pārcelt arī 

mūziķu Slavas aleju, kas šeit 

tematiski vairāk iederēsies.

Tā atradīsies Peldu ielas 

pagarinājumā blakus estrādei, 

veidojot vienotu ansambli ar jau 

esošo Līvu “Spoku koku”. Kopējās 

projekta izmaksas ir aptuveni

2,3 miljoni eiro.

“Pirmo reizi kāpu uz “Pūt, vējiņi!” 

skatuves jau 16 gados, kad šeit 

spēlēju dejas visu vasaru. Es ceru, ka 

nākošgad “LĪVfests” būs jaunajos 

“Pūt, vējiņos!”. Paldies  Liepājas 

partijai par šo ilgi gaidīto projektu!” 

pauž mūziķis Ainars Virga.

Liepājas teātra direktors 

Herberts Laukšteins: “Lai gan 

neesmu pieredzējis “Pūt, vējiņi!” 

slavas zenītu, leģendas ir klausītas, 

un šīs estrādes atjaunošana ir 

emocionāli un funkcionāli loģisks 

rezultāts. “Pūt, vējiņi!” ģeogrāfiskā 

atrašanās vieta ir pateicīga ne tikai 

kultūras pasākumiem konkrētos 

laikos, bet kalpos arī kā atvērta un 

brīvi pieejama vide dažāda vecuma 

socializēšanās pasākumiem. Es 

balsoju par šīs vietas atdzīvināšanu 

un izmantošanu visos gadalaikos!”

Mūziķis Valdis Skujiņš: “Labāk par 

Edgara Lūsēna savulaik pausto 

nevienam laikam neizdosies pateikt, 

kas liepājniekam ir “Pūt, vējiņi!”: 

estrāde un festivāls “Liepājas 

dzintars” ir romantiskākais Liepājas 

dārgakmens, kuru šī pilsēta ar vēja 

draiskumu, jūras neprātu, liepu 

maigumu un liepājnieku 

uzdrīkstēšanās dzirksti pratusi 

izslīpēt otrā gadu tūkstoša beigās.

Un katram no vairāku paaudžu 

desmitiem tūkstošiem  liepājnieku un 

pilsētas viesu taču ir savējā – 

jaunības trakumā un romantikā 

sakausēta sentimenta dzīsla ar 

dziesmām, dejām, bohēmu, odiem 

un varbūt mīlestību. Piekrītu katram 

viņa vārdam un zinu, ka mūsu 

jaunībā jebkuram mūziķim bija liels 

gods spēlēt uz “Pūt, vējiņi!” skatuves. 

Ceru, ka jaunās paaudzes mūziķiem 

būs tas pats!”

Daudzu pilsētu likteņos paliekošu vaibstu ievelk kāds vēsturisks 

simbols. Liepājai tā ir leģendārā koncertestrāde “Pūt, vējiņi!”, kas 

atklāta tālajā 1965. gadā. Par tās pārbūves nepieciešamību 

pašvaldības līmenī sāka runāt jau pirms vairākiem gadiem, taču 

birokrātisku nesaskaņu un naudas trūkuma dēļ tālāk netika. 

Jaunajā veidolā  atjaunotie Pūtiņi tiks atgriezti kultūras apritē un 

nodoti liepājnieku vērtējumam nākamvasar.

5. jūnijā par
5. sarakstu!

’’Liepājas partijas’’ apmaksāts informatīvais izdevums.

Tirāža 26 000.

Mob.tālr.: 2920 8674,

e-pasts: birojs@liepajaspartija.lv,

mājaslapa internetā: www.liepajaspartija.lv


