2013. GADA 3. MAIJS

Mūsu pilsētas labā strādāsim pārdomāti, pamatoti, pēctecīgi
Godātie liepājnieki! Šajā izdevumā
piedāvājam Liepājas partijas kandidātu
redzējumu uz Liepājas attīstības virzieniem un mums visiem kopā paveicamiem darbiem. Aicinām iepazīties
ar Liepājas partijas vēlēšanu programmu 2013. gada 1. jūnija pašvaldību
vēlēšanām.
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ums ir tas gods un privilēģija strādāt
Liepājas un liepājnieku labā, nevis būt
atkarīgiem no kādas lielās mātes partijas,
kam vairāk rūp stabilitāte koalīcijā nekā tas, kas
patiesībā notiek pilsētā, kā dzīvo liepājnieks un
kādas ir viņa vajadzības.
Mēs nedrīkstam salūzt pie pirmajām grūtībām,
mums ir jābūt gataviem pastāvēt par liepājnieku
interesēm vienalga, vai tas būtu valdības mājā,
Saeimā, Prezidenta pilī vai Briseles varas gaiteņos.
Lai sasniegtu labus rezultātus, ir jābūt spēcīgai

komandai, profesionālai un vienotai. Un mums
šāda komanda ir!
Mēs nevaram atļauties mētāties ar solījumiem
un populistiskiem saukļiem, jo no mums sagaida konkrētu rīcību nevis utopiskus sapņus un,
pirmkārt, vērtē mūsu darbu. Tieši tādu arī esam
veidojuši savu programmu.
Pirms četriem gadiem mēs nācām pie Jums,
vēlētāji, ar mazliet pārdrošām, iepriekš neīstenotām,
bet Liepājai ļoti vajadzīgām iecerēm. Uzņēmāmies
Liepājā sarīkot Latvijas Olimpiādi ar daudziem
tūkstošiem apmeklētāju un dalībnieku. Tas bija
izaicinājums uzsākt Brīvības ielas rekonstrukcijas vai pārveidot Zirņu un Ganību ielas. Tā bija
uzdrīkstēšanās solīt, ka ķersimies pie jaunas
tramvaja līnijas izbūves, ielu apgaismojuma tīkla
modernizācijas vai veloceliņu izveides daudzu
kilometru garumā. Tā bija spītība panākt, ka
Liepājā ir sava universitāte, Valsts tehnikums.
Kamēr citās pilsētās par to vēl tikai runāja, mēs
saskatījām iespējas modernizēt siltumapgādi. Tās

ES

PAR

bija drosmīgas ieceres, un tolaik daudzi konkurenti
cerīgi domāja, ka netiksim galā. Mums izdevās! Ar
jūsu, vēlētāju, atbalstu!
Šajā laikā ir radusies pieredze un zināšanas. Tieši
tās ir ļāvušas Liepājā īstenot pēctecīgu, pārdomātu
un pamatotu politiku. Tādu mēs to vēlētos arī
turpināt!
Gluži kā māju sāk būvēt no pamatiem, tā arī
mēs pilsētu esam sākuši sakārtot ļoti mērķtiecīgi
– piesaistot līdzekļus pamata infrastruktūras
uzlabošanai. Un tagad laiks virzīties tālāk, sakārtot
mazākas ieliņas, gājēju ietves, daudzdzīvokļu namu
pagalmus, bērnu rotaļu laukumus, parkus, skvērus.
Tā ir viena no prioritātēm, raugoties uz nākamajiem
četriem gadiem.
Jaunas darba vietas – tā ir vēl viena prioritāte
nākamajiem četriem gadiem. Jābūt pietiekami
neatlaidīgiem, pārliecinošiem un kaujinieciskiem,
lai piesaistītu jaunus investorus un nepazaudētu
to, kas gadiem ilgi Liepājā jau ir bijis un ar ko
lepojamies.

jaunām
darba
vietām
liepājniekiem un esošo saglabāšanu

Uldis Sesks

Domes priekšsēdētājs

S

trādājot pašvaldībā vai arī
Saeimā, vai Ministru kabinetā,
politiķim nevar būt lielāka un
svarīgāka uzdevuma kā sekmēt ekonomikas attīstību, lai veidotos jaunas
darba vietas. Pieejamas un pienācīgi
atalgotas darba vietas ir viens no svarīgākajiem
faktoriem, kas ģimenēm Liepājā ļauj just stabilu pamatu zem kājām. Tas svarīgi vecākiem,
lai nodrošinātu saviem bērniem labas izglītības
iespējas un jauniešiem, lai saskatītu, izvērtētu un
droši domātu par savas karjeras iespējām dzimtajā
pilsētā, nevis tikai lielajā Rīgā vai kaut kur ārzemēs.
Mūsu uzdevums nākamajiem četriem gadiem
ir ļoti konkrēts un skaidrs – piesaistīt arvien jaunus
investorus un sekmēt uzņēmumu attīstību. Būtu

Pilsētai ir jābūt ērti sasniedzamai, tādēļ
sekmēsim autoceļu un dzelzceļa sakārtošanu,
prāmju līniju attīstību, lidostas atjaunošanu.
Mūsu mērķis – nodrošināt liepājniekiem
visefektīvāko siltumapgādi ar viszemākiem tarifiem
Latvijā! Soli pa solim uz šo mērķi virzāmies. Liepāja
ir pirmajā vietā Latvijā nosiltināto daudzdzīvokļu
namu ziņā. Tas ļauj sasniegt ne tikai enerģijas
ietaupījumu, bet arī samazināt iedzīvotājiem izmaksas par apkuri.
Mūsu cerība ir jaunu nozaru – kurortoloģijas un
veselības tūrisma attīstība. Tās dos vairākus simtus
jaunu darba vietu.
Skaista vide veido cilvēku, veido attieksmi.
Mūsu mērķis ir panākt, ka Liepāja savās pārvērtībās
nezaudē to šarmu, atšķirīgo un skaisto, kas mums
pieder gadu simtiem. Lai viss jaunais, ko radām un
veidojam, paplašina Liepājas iespējas!
Lai visu paaudžu liepājnieki šajā pilsētā
spējam īstenot un veidot savus sapņus, mērķus
un darbus!

ilgi Liepājā jau ir bijis un ar ko esam
lepojušies. Es runāju par „Liepājas
metalurgu” un tā gandrīz 3000
darbiniekiem. Pirms četriem
Mums šobrīd ir jācīnās
gadiem pašvaldība un arī
ne tikai par jaunu darba
Saeima apņēmās atbalstīt
vietu radīšanu, bet jābūt
un panākt, lai šī rūpnīca
neatlaidīgiem, pārliecinošiem
varētu turpināt strādāt.
Tāpat arī šodien esmu gaun kaujinieciskiem, lai
tavs cīnīties un pierādīt,
nepazaudētu tās darba vinepamatoti apsolīt piecus,
ka Liepāja nevar iztikt bez
etas, kas gadiem ilgi Liepājā
sešus vai desmit tūkstošus
šī uzņēmuma un tā darba
jaunu darba vietu nākamo četru
vietām. Ja rūpnīcas glābšana
ir bijušas.
gadu laikā, taču es varu noteikti
nav svarīga pašiem akcionāriem
apstiprināt, ka turpināsim Liepājā
vai valdībai, tad tā viennozīmīgi ir
attīstīt ražošanu, strādāsim, lai augtu osta,
svarīga liepājniekiem, kas tur strādā.
lai piesaistītu investorus un attīstītos jaunas nozares, piemēram, kurortoloģija. Tas dotu darba vietas.
Nozīmīgs uzdevums
Nav svarīgi statistikas pārskatos redzēt, ka ostā
pašvaldībai turpmāk ir
pārkraujam divreiz vairāk tonnu kravu vai rūpnīcās
pilsētas ielu rekonstrukcija.
saražojam vairāk produkcijas nekā pirms krīzes.
Iepriekšējos gados esam
Svarīgi, ka aiz katras pārkrautās tonnas vai saražotā
ķērušies pie apjomīga darprodukcijas kilograma, ir cilvēki, kas to paveikuši.
ba – Liepājas lielāko ielu pārbūves. Sakārtotas
Mums šobrīd ir jācīnās ne tikai par jaunu
un izbūvētas apakšzemes komunikācijas, izveidarba vietu radīšanu, bet jābūt pietiekami
dotas ietves, veloceliņi un gājēju pārejas, veikta
neatlaidīgiem, lai nepazaudētu to, kas gadiem
apzaļumošana. Taču darāmā vēl ir daudz. Jāsakārtol

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN LABKLĀJĪBA

DROŠĪBA

VIDE, LABIEKĀRTOŠANA

nepabeigtie posmi Brīvības un Ganību ielā, jāsāk
Zemnieku ielas, Atmodas bulvāra, Raiņa, K.Uliha un
citu maģistrālo ielu rekonstrukcija. Pārmaiņas būs
arī mazākās ielās un mikrorajonos. Tās būs ērtības
gājējiem, vecākiem ar ratiņiem, velo braucējiem,
iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Tās būs pilnīgi
jaunas ielu izmantošanas iespējas. Daudzdzīvokļu
namos dzīvo vairāk nekā puse mūsu pilsētas
iedzīvotāju. Līdz ar to namu un pagalmu sakārtošana
ir aktuāla ļoti lielai liepājnieku daļai. Augstu
novērtēju iedzīvotāju līdzdalību un apņemšanos
siltināt un sakārtot savus namus. Gan apjomīgi
projekti, gan pakāpeniski veiktie uzlabojumi dod
jūtamus ietaupījumu siltuma izmaksās. Pašvaldība
šajā procesā piedalās ar noteiktu apņemšanos un
konkrētiem darbiem, kas veicami, lai siltuma apgāde
Liepājā kļūtu vēl efektīvāka un lētāka. Mūsu mērķis ir
nodrošināt liepājniekiem visefektīvāko siltumapgādi
ar viszemākiem siltuma tarifiem Latvijā! Soli pa solim
uz šo mērķi esam virzījušies, arī nosiltinot gandrīz
visas pašvaldībai piederošas ēkas. Šodien vairs
neesam pilsēta ar augstāko siltumenerģijas tarifu
Latvijā. Šodien esam pilsēta ar visvairāk nosiltinātiem
daudzdzīvokļu namiem.

TŪRISMS
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drošu,
sakoptu
un skaistu Liepāju

Gunārs Ansiņš

palīdzēt sakopt un attīstīt sev piederošos zemes
gabalus, labiekārtot namu apkārtni un uzlabot
vidi. Ar šo programmu iedzīvotajiem būs iespēja
Domes priekšsēdētāja vietnieks
atrisināt tās problēmas, kas līdz šim bija saistītas
ar bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
iespējām, automašīnu stāvvietām pagalmos, apgaismojuma trūkumu u.c.
Mēs visi esam pelnījuši dzīvot
Tieši mikrorajoni
tīrā Liepājā, taču Karostas kanāls
pēc padomju armijas aiziešanas
šobrīd atrodas
joprojām ir viena no piesārņotākajām
a man jāraksturo Liepāja
pilnveidosim arī Jūrmalas, Raiņa
vislielāko pārmaiņu
vietām visā Baltijā. Lai to novērstu,
pēc četriem gadiem, tad
un Ventspils ielas parkus, veidosim
priekšā.
veiksim Karostas kanāla attīrīšanu,
varu teikt, ka noteikti to
ziedu kompozīcijas, uzstādīsim
labiekārtosim un attīrīsim arī Cietokšņa
redzu kā skaistu un sakoptu
jaunus soliņus, pievilcīgas un saprokanālu, iekārtojot tā apkārtnē atpūtas
pilsētu, kurā liela vērtība ir
tamas informācijas norādes gājējiem,
vietas, informācijas stendus un veidojot to par
zaļajiem parkiem un krāšņajām ziedu kompozīcijām
velobraucējiem, arī autobraucējiem. Mēs
aktīvu ūdens tūrisma jeb laivošanas un brīvā laika
ielās, labiekārtotiem namu pagalmiem, bērnu
aktīvi turpināsim bērnu rotaļu laukumu izveidi,
pavadīšanas zonu.
rotaļu laukumiem un jauniem tūrisma objektiem,
turklāt ne tikai parkos, bet arī mikrorajonos.
ko novērtē gan iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Tā ir
Tieši mikrorajoni šobrīd atrodas vislielāko
Liepājnieki savā pilsētā grib justies
pilsēta, kurā liepājnieki var justies droši, jo ielas un
pārmaiņu priekšā. Ja līdz šim esam strādājuši, lai
droši un aizsargāti, tādēļ ir jāturpina
pagalmi naktīs ir izgaismoti, bet policija kārtību uzsakārtotu maģistrālās ielas un īstenojuši nozīmīgus
apgaismojuma modernizēšanas prorauga, strādājot pilsētas ielās. Tādu es vēlētos redzēt
infrastruktūras attīstīšanas projektus, tad tagad ir
jekts, lai nodrošinātu, ka nakts laikā gan
mūsu Liepāju. Ticu, ka mums to izdosies sasniegt!
pienākusi kārta arī mazākām ielām mikrorajonos
ielas, gan iekšpagalmi, gan arī gājēju
Esam apņēmušies rekonstruēt Jāņa Čakstes
un daudzdzīvokļu namu iekšpagalmiem.
pārejas ir labi izgaismotas. Un, otrkārt, ir
laukumu un skvēru iepretim tirdzniecības namam
M ē s ve i c i n ā s i m gra u s t u s a k ā r to š a n u
jānodrošina biežāki policijas reidi ielās. Pēdējo gadu
„Kurzeme” Lielajā ielā. Ir laiks nomainīt nodrupušās
vai nojaukšanu. Iedzīvotājiem namu pagallaikā soli pa solim esam attīstījuši un vēl turpināsim
betona plāksnes, salauztos soliņus un izmīdītās
mu sakārtošanai būs pieejams pašvaldības
attīstīt Liepājā videonovērošanas sistēmu, kas
puķu dobes, to vietā izveidot sakoptus laukulīdzfinansējums līdz 75 procentu apmērā no
palīdz policijai daudz efektīvāk plānot savu darbu
mus, kas liepājniekiem dotu vēl vienu iemeslu
kopējām labiekārtošanas projekta izmaksām. Tas
un vairāk laika veltīt kārtības profilaksei. Es zinu, ka
būt lepniem par savu pilsētu. Mēs kopsim un
būs reāls un efektīvs risinājums, kā iedzīvotājiem
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Plānojot transporta nozares attīstību,
svarīgi panākt un uzlabot pilsētas
pieejamību un sasniedzamību. To
var panākt, sekmējot autoceļu un
dzelzceļa sakārtošanu, prāmju līniju
attīstību, lidostas atjaunošanu. Ja pilsē
tas ielas soli pa solim esam centušies sakārtot
paši saviem spēkiem, tad maģistrālo dzelzceļu
un galveno autoceļu Liepāja – Rīga un Liepāja
– Klaipēda rekonstrukcijai investīcijas ir jāpanāk
no valsts. Tāpat neatkāpsimies no mērķa atjaunot
Liepājas lidostu, jo attīstības tehniskais projekts
jau ir izstrādāts un tagad atliek pabeigt iesāktos
darbus. Turpināsim attīstīt arī prāmju satiksmi, lai
no Liepājas ostas prāmji regulāri kursētu ne tikai
uz Vāciju, bet arī Zviedrijas virzienā.

mūsu
galveno
vērtību
– liepājniekiem, kuri šeit dzīvo, strādā, mācās, skolo savus bērnus,

veido ģimenes, bauda atpūtu un pavada mierīgas vecumdienas

Silva Golde

konkurētspēju. Taču arī turpmāk darāmā netrūkst.
Viss pareizi iesāktais secīgi jāturpina. Jāveido
mūsdienīgus sporta laukumus pie skolām, rotaļu
Domes priekšsēdētāja vietniece
laukumus bērnudārzos un pilsētas mikrorajonos.
Katru gadu no pašvaldības
budžeta skolu un bērnudārzu
Liepāja ir spilgts
labiekārtošanai nodrošināsim ne
kultūras un izglītības
mazāk kā pusmiljons latu.
centrs, kas kā pavasara
Mums ir jāiet uz priekšu, atzieds ir jākopj un
ai sniegtu palīdzību ģimenēm
1.- 4 .klašu skolēniem, kā arī
balstot arī izglītības darbinieku
dzīves kvalitātes izaugsmi. Atjauar bērniem un piesaistītu jaujārisina kopmītņu piedāvājums
jāsargā, lai tas saziedētu
nosim
veselības apdrošināšanu un
nus cilvēkus Liepājai, esam
citu pašvaldību bērniem, kuri
arvien krāšņāk un
sniegsim finansiālu atbalstu mācību
apstiprinājuši īpašu rīcības promācās Liepājas skolās. Attīstīsim arī
skaistāk!
materiālu iegādei, jauno mācību
grammu, ko arī īstenojam, finansiāli
pagarinātās dienas grupas pakalpogadu uzsākot. Skolotāja personība un
atbalstot daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanu
jumus sākumskolas bērniem.
meistarība ir nepārvērtējama mūsu bērnu
izglītības iestādēs, ieviešot mazo liepājnieku
izcilības un konkurētspējas izaugsmē.
piedzimšanas pabalstus, pasniedzot naudas balLīdz ar plašajām iespējām
Lai jaunās ģimenes iesakņotos un paliktu
vas skolēniem par izcilu mācību darbu, atbalstot
piesaistīt ES fondus, līdz
Liepājā, nozīmīga ir bērnudārza pakalpojuma
jauno talantu izglītošanās iespējas, ieviešot naudas
nepazīšanai mainījušās mūsu
pieejamība. Pēdējos gados daudz paveikts šajā
pabalstus visiem pirmklasniekiem, uzsākot jauno
skolas un bērnudārzi, bērnu
jomā. Atklāts jauns bērnudārzs„Sauleszaķis”, uzceltas
mācību gadu.
interešu izglītības iestādes. Tās ir
piebūves b/d „Saulīte”, „Liepiņa”, paplašināts vietu
Mums ir jāspēj piesaistīt Liepājai arvien vairāk
nosiltinātas, skaisti sakoptas un nokrāsotas, samaziskaits Kristīgajā bērnudārzā u.c. Tas devis simtiem
jaunu cilvēku, kas piepilda skolas, dod darbu
not uzturēšanas izmaksas un uzlabojot pilsētas
jaunu vietu. Jauna piebūve tiks uzcelta bērnudārzam
skolotājiem un apkalpojošajam personālam, bauda
ainavu. Tāpēc šodien no ietaupītajiem līdzekļiem
„Pienenīte” Karostā. Tāpēc jau nākamgad piedāvāsim
Liepājas īpašo kultūras piedāvājumu un unikālās davaram ieguldīt skolu mācību kabinetu, sanitāro
vietas bērnudārzos visiem mazajiem liepājniekiem.
bas vērtības, kā arī rada pievienoto vērtību pilsētai.
mezglu, gaiteņu, sporta zāļu u. c. atjaunošanā.
Jau šodien vecākajās grupiņās rindu vairs nav. Mēs
Turpmāk mums ir jānodrošina brīvpusdienas visiem
Mēs veicinām mūsu skolu pievilcību, kvalitāti un
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BĒRNI UN JAUNIEŠI
2.

liepājniekiem ir svarīgi redzēt policistus pie skolām,
iekškvartālos un citās sabiedriskās vietās. Mēs
veidosim jaunu policijas velo patruļu, uzlabosim
policijas aprīkojumu un transporta nodrošinājumu,
lai kārtības sargi varētu biežāk doties reidos un
liepājnieki sajustu, ka nepieciešamības gadījumā
viņi ir tepat līdzās, gatavi palīdzēt.

VESELĪBA

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

esam vienīgā pilsētā Latvijā, kas sniedz Aukļu dienesta pakalpojumus. Liepājnieki atzinīgi novērtējuši
bezmaksas rotaļu grupu iespējas. Pašvaldībai ir nācies
ierosināt un panākt ministrijās jaunus risinājumus
arodizglītības un citās jomās pilsētā. Šodien
varam lepoties ar Liepājas Valsts tehnikumu, kurā
apvienojām trīs līdzšinējās arodskolas, nostiprinot
Liepāju kā nacionālas nozīmes izglītības centru. Tas
dod mums iespēju veikt vērienīgus modernizācijas
darbus arodizglītībā, piesaistot pilsētai arvien vairāk
jaunus cilvēkus no plašas apkārtnes. Tas ir vēsturisks
notikums. Arī Liepājas Universitātes atklāšana ir
nozīmīga pilsētas un reģiona attīstībā. Pašvaldība arī
turpmāk atbalstīs šo izglītības iestāžu konkurētspējas
un kvalitātes izaugsmi.
Liepāja ir visas Latvijas nozīmīgs
k u l t ū r a s c e n t r s, a r t i k a i s e v
raksturīgām tradīcijām, gaumi.
Šodien jau reāls ir kļuvis Liepājas
sapnis par koncertzāli. Tā pavērs
jaunas iespējas profesionālo un amatiermākslas
kolektīvu izaugsmei. Mēs sekmēsim arī valsts
statusa atjaunošanu Liepājas teātrim par izciliem sasniegumiem nacionālā mērogā, kā arī
izveidosim motivācijas sistēmu izcilu kultūras
darbinieku atbalstam.
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mērķtiecīgiem
un uzņēmīgiem liepājniekiem!

Guntars Krieviņš

Baltkrievijas kravu īpatsvaru Liepājas ostā.

Liepājas pilsētas Domes deputāts,
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

L

iepājā līdz ar iespējām,
ko devusi Eiropas fondu
piesaiste, pakāpeniski
veidojas prasmīgi strukturēta
transporta organizācija – ielas, pa kurām ērti pārvietoties, pārdomāti organizēta
transporta kustība, novēršot sastrēgumu risku un
mazinot kaitīgo izplūdes gāzu koncentrāciju pilsētas
vēsturiskajā centrā. Esmu par pilsētvides plānveidīgu
un mūsdienīgu labiekārtošanu, par ekonomisko
procesu mērķtiecīgu atbalstu un virzību!
Ceļu un ielu stāvoklis ir viens no mūsu valsts
attīstības vājākajiem punktiem. Liepājai šī situācija
jāmaina, mēs to jau darām un turpināsim darīt! Līdz

ar lielāko pilsētas ielu rekonstrukciju pienācis laiks
uzsākt sistemātisku grants seguma ielu pārbūves
programmas īstenošanu visos pilsētas mikrorajonos.
Virkne mūsu projektu un ieceru saistīta
ar mērķtiecīgu valdības pārliecināšanas darbu, jo esošā tranzīta potenciāla pilnvērtīgākai
izmantošanai ir svarīgi kopīgi ar Ministru kabinetu
vienoties par ieguldījumiem Latvijas maģistrālo
dzelzceļu, valsts galveno autoceļu Liepāja – Rīga
un Liepāja – Klaipēda rekonstrukcijai.
Turpināsim starpvalstu līmenī aktualizēt
Mažeiķu – Vaiņodes dzelzceļa atjaunošanas projektu, kas Liepājas ostai ļautu būtiski palielināt kravu
apgrozījumu un ievērojami veicinātu Ukrainas un
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liepājniekiem,
kas
gatavi
līdzdarboties arī dzīves krīzes situācijās

Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas Domes deputāts,
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors, pedagoģijas zinātņu doktors,
Domes Sociālo lietu komisijas priekšsēdētājs,
Liepājas partijas biedrs kopš tās dibināšanas 2004. gadā.

M

ums Liepājā ir labi izveidota sociālās palīdzības
sistēma, tāpēc uzskatu,
ka pienācis laiks spert nākamo soli
– veicināt ilgstošo bezdarbnieku
atgriešanos darba tirgū. Svarīgi ir ne tikai radīt jaunas
darba vietas, sakārtot pievilcīgu infrastruktūru investoriem, bet, pirmkārt, nodrošināt darba un sociālo
prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu
darba spējīgajiem liepājniekiem, sadarbojoties
pašvaldībai, NVO un darba devējiem.
Īpaši lielu vērību veltīsim ilgstošajiem sociālās
palīdzības saņēmējiem. Lai mazinātu atkarību no
pabalstiem, izstrādāsim sistēmu, kā motivēt cilvēku

savas situācijas uzlabošanā.
Līdzdarbība ir viens no sociālās sistēmas
„stūrakmeņiem”, pamats tam, ka cilvēks izrāda
savu vēlmi atgriezties darba tirgū. Piedāvāsim
šiem cilvēkiem, līdzīgi kā „simtlatniekiem”, iespējas
pamēģināt ko citu, mainīt domāšanu, varbūt„iekrist
acīs” potenciālajam darba devējam, mācīties arī
pašam sevi nodrošināt. Līdzdarbības pasākumus
plānojam nodefinēt arī pašvaldības saistošajos
noteikumos. Atbalstāms pasākums ir „Vakanču
gadatirgus”, kurš šogad aprīlī pirmo reizi pulcēja
daudz bezdarbnieku un darba devēju.
Pilnveidosim sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu Liepājā, atbalstot NVO un citus

ES

PAR

izbūve, sakārtota brauktuve un veloceļš, jaunas
ietves, apzaļumojums un apgaismojums.
Lai pilsēta spētu ieguldīt līdzekļus
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas darbības
uzņēmējdarbībai nepieciešamās
termiņa pagarināšana līdz 2035. gadam paver jaupamatainfrastruktūras sakārtošanā, ir
nas attīstības iespējas tuvākajā nākotnē.
jāveicina un jāatbalsta uzņēmējdarbība.
Esam rezervējuši zemesgabalu industriālā parLai attīstītos uzņēmējdarbība, ir
ka "Liepājas biznesa centrs" paplašināšanai par 31 605
jāiegulda līdzekļi pamatainfrastruktūrā.
kvadrātmetriem, radot priekšnosacījumus un iespējas
Tas ir kā noslēgts loks, kur visi elementi ir vienlīdz
jaunu ražotņu dibināšanai. Trīs tuvāko gadu laikā esam
svarīgi. Uzsvars liekams uz tām nozarēm, kuru
izvirzījuši uzdevumu izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un
atdeve nodarbinātībā, pilsētas budžeta
izvietot tajās vismaz trīs uzņēmumus, kas dos
ieņēmumos un attīstībā ir būtiska.
jaunas darbavietas.
Jaunu darba vietu veidošana
Neatlaidīgi jāmeklē, jāatrod un
Ceļu un ielu
Liepājā ir mans galvenais uzdejāapgūst papildu finansējuma
stāvoklis ir viens no
vums un mērķis. Lazaretes un
avoti, lai tikpat sekmīgi, kā līdz
mūsu valsts attīstības
Pulvera ielu rekonstrukcijas prošim, turpinātu Liepājas ostas
jektam paredzēts tērēt 2,54 milvājākajiem punktiem. pamatinfrastruktūras sakārtošanu,
jonus latu, no tiem 85 procenti ir
pārkraušanas un kravu apstrādes
Liepājai šī situācija
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
kapacitātes palielināšanu. To varēs
jāmaina.
finansējums un 3,75 procenti – Latvijas
īstenot līdz ar Liepājas ostas viļņlaužu
valsts budžeta līdzekļi, 11,25 procenti
rekonstrukciju, Liepājas ostas dzelzceļa
– Liepājas pašvaldības nauda. Papildus ieguinfrastruktūras attīstību un Kuģu satiksmes
vumi no projekta: komunikāciju, lietus ūdens un
monitoringa un koordinācijas sistēmu uzlabošanas
sadzīves kanalizācijas sistēmas, kā arī ūdensvada
un vienkāršošanas projektu.

pakalpojumu sniedzējus, kuri sniedz
projektus, vai arī jaunām mūziķu grupām
palīdzību grūtībās nonākušiem
mēģināt un koncertēt, piepulcējot
cilvēkiem, dažādosim iespējas
auditoriju. Tā ir laba pēctecība
saņemt palīdzību cilvēkiem, kuri
tam, ko dara Bērnu un jaunatnes
Tūkstotis draugu
palikuši bez pajumtes. Turpināsim
centrs. Svarīgi, ka jaunieši redz, ka
“Facebook” nevar
programmu, lai atbalstītu ģimenes
pilsētā ir ko darīt, ir vērts šiet paaizvietot vienu īstu
ar bērniem un attīstītu pakalpolikt. Jauniem cilvēkiem jāpiedāvā
jumus ģimenēm, kuras audzina
iespēja kontaktēties reālajā dzīvē,
draugu.
bērnus ar īpašām vajadzībām
jo tūkstotis draugu “Facebook” nevar
Jaunums ir tas, ka jau no šī gada
aizvietot vienu īstu draugu.
varam piedāvāt pašvaldības dzīvokļus ne
Atbalstīsim arī citas jauniešu brīvā
tikai maznodrošinātajiem liepājniekiem, bet arī
laika aktivitātes un iniciatīvas, izveidojot projektu
jaunajām ģimenēm ar bērniem, kuras dzīvo pie
konkursu jauniešu organizācijām un neformālām
vecākiem vai vēlas atgriezties mājās no ārzemēm.
interešu grupām, uzklausot jaunas idejas un saprotot,
Plānojam spert vēl vienu soli tālāk, piedāvājot
ko cilvēki vēlas. Svarīgi ir ne tikai finansiāli atbalstīt,
izremontētus ekonomiskos īres dzīvokļus arī jaubet arī saklausīt. Jauniešu mājas aktivitātes īstenosim
najiem speciālistiem.
ar papildus finanšu līdzekļu piesaisti no dažādiem
finanšu instrumentiem, tajā skaitā Eiropas Savienības
Lai saglabātu unikālu vietu pašā
struktūrfondiem un finansējuma jaunatnes darbam.
Vecliepājas sirdī nākamajām paudzēm,
Jau tuvākajā laikā uzsāksim Liepājas Valsts
bijušā teātra “Mūris” ēkā jau jūlijā
ģimnāzijas renovāciju, par ko man ir vislielākais
atvērsim “Jauniešu māju”. Redzu to
gandarījums, jo mūsu skola ir īpaša. Tāpēc uzskatu, ka
kā jauniešu “ideju laboratoriju”, kur
ir ļoti svarīgi šo izcilo pilsētas jūgendstila arhitektūras
radīt jaunus multimediju un interneta
paraugu saglabāt arī nākamajām paaudzēm.

liepājniekiem
skaistā,
tīrā, zaļā Liepājā!

Vilnis Vitkovskis

veiksmīgi izdevies rekonstruēt galvenās ielas, tagad
kārta mazākām ielām un šķērsielām.Vistuvākajā
laikā tiks uzsākta šķērsielu rekonstrukcija starp
Domes attīstības pārvaldes vadītājs
Zirņu un Ganību ielām, taču tas būs tikai sākums.
„Esmu Liepājas skartais, jo šo pilsētu par savu saucu jau 10
Ielu rekonstrukcija plānota visos mikroragadus. Esmu pārliecināts, ka šeit ir labākā vieta kur dzīvot,
jonos – Atmodas bulvārī, Grīzupes ielā
strādāt, veidot ģimeni, audzināt bērnus, mācīties un atpūsties.
un Kalpaka ielas posmos, piemēram,
Sports ir laba
Mana lielākā apņemšanās un izaicinājums ir arī turpmāk darīt
ielā.
visu iespējamo, lai mēs varētu būt lepni par savu pilsētu!”
atbilde uz ikdienas TomaPašvaldība
katru gadu sakārto
sasprindzinājumu
atsevišķus grantēto ielu posmus.
un nogurumu,
r Eiropas Savienības
ātrs sabiedriskā transporta veids.
Drīzumā uzsāksim šo ielu asfaltēšanu.
līdzfinansējumu
Pilsētnieku ērtībām pašvaldībai
Liepāja ir kļuvusi par velo pilsētu
nostiprina
īstenoti daudzi būtiski
būtu jāplāno jaunas tramvaja līnijas.
– kopējais velo celiņu garums tuvojas
veselību.
projekti. Vai tagad atceramies
Vēl daži gadi un Liepāja ūdens
40 km. Taču arī šeit nevajadzētu apstāties
Brīvības ielu pirms rekonapgādes un kanalizācijas pakalpojuma
– Grīzupes ielā, Atmodas bulvārī veidosim
velo celiņu tīklu, kas kopumā tuvosies 200 km.
strukcijas? Vai kādam ienāca prātā, ka Parka iela no
sniegšanas kvalitātē būs stipri pārspējusi
Zemnieku ielas pagarināsies līdz Jaunajam tiltam,
daudzas modernas Eiropas pilsētas.
Liepājā šobrīd īpaši svarīgs ir darba
un šajā posmā tiks sastādīts daudz koku, kas ar laiku
K. Zāles laukuma un kanālmalas rekonstrukcija
vietu un iedzīvotāju skaita pieaugums.
veidos veselu aleju? Izdarīts daudz un to sasniedzām
būs viens no projektiem, lai radītu vienu no
Tāpēc cilvēku uzņēmība dibināt jaunus
visi kopā – Liepājas pašvaldība, Liepājas projektētāji,
skaistākām, funkcionāli ērtākām un zaļākām
uzņēmumus savā pilsētā ir apsveicama
Liepājas būvnieki. Arī iedzīvotāji, kas iesaistījās
vietām Liepājā.
un atbalstāma.
projektu apspriešanā un nekautrējās izteikt arī
Liepājas Jūrniecības muzeja izveide turpinās
Viens no būtiskiem atbalsta instruierosinājumus.
Vecās ostmalas rekonstrukciju. Te būs jauna pastaigu,
mentiem ir Kurzemes biznesa inkubators. Otrs –
Maija beigās tiks pabeigta jaunā tramvaja
atpūtas un kultūras zona.
piemērotas vides un infrastruktūras veidošana. Šobrīd
līnija līdz Ezerkrastam – tas ir videi draudzīgs un
Ielas ir pilsētas asinsrite. Līdz šim mums ir
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DROŠĪBA

VIDE, LABIEKĀRTOŠANA

tiek veikta Pulvera un Lazaretes ielu rekonstrukcija,
kas nodrošinās ērtu piekļuvi un nepieciešamās
inženierkomunikācijas uzņēmējdarbības uzsākšanai
un veikšanai. Jauna un perspektīva nozare ir
kūrortoloģija. Jāveido apstākļi vērtīgā pazemes
minerālūdens izmantošanai uzņēmējdarbībā šajā
nozarē.
Liepājai jābūt dažādu kultūras, sporta un izklaides
pasākumu norises vietai. Tāpēc pašvaldības politikai
jābūt vērstai ne tikai uz pašu pasākumu atbalstu, bet
arī uz sporta un kultūras infrastruktūras pilnveidošanu.
Masu spor ta pasākumi vieno
ģimenes, draugus, uzņēmumu
darbiniekus un katras pilsētas
iedzīvotājus. Tās ir labas emocijas!
Par Liepājas tradīciju ir kļuvis
Liepājas pusmaratons. Arī es gatavojos šogad pirmo reizi pieveikt 21 kilometra
distanci. Liepājā populārs kļūst triatlons – peldēt,
braukt ar velo un skriet. Liepāja ir iecienīta vējdēlistu,
kaitotāju un veikbordistu vieta, šeit nostiprinās velo
braukšanas tradīcijas.
Šādi sportiski pasākumi noteikti jāplāno regulāri
dažādām liepājnieku paaudzēm arī turpmāk.

TŪRISMS

EKONOMIKA
3.
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drosmīgiem
uzņēmumiem,
stiprām liepājnieku ģimenēm, par aktīvu ražošanas,
ostas un tūrisma attīstību

Uldis Hmieļevskis

Ražošanas uzņēmumi un osta ir tie, kas
šobrīd dod visvairāk darba vietu, un, kas ir
būtiski, tās ir eksportējošas nozares, nevis uz
Uzņēmējs, SIA VEGA 1 valdes priekšsēdētājs,
lokālu patēriņu vērstas. Ir jāatbalsta un jāmudina
ātruma Festivāla Rallija „Kurzeme” organizators
vietējie uzņēmēji, lai tie kļūtu stiprāki
gan pašmāju, gan eksporta tirgos.
Jāturpina padziļināt osta, jāpalielina
Cilvēki brauc
dzelzceļa jauda, jāpieslēdz
skatīties uz vietām
jaudīgi elektropieslēgumi taun cilvēkiem,
jos potenciālajos Liepājas
iepāja ir skaista pilsēta,
– ēkās, parkos, arī jaunās rūpnīcās.
industriālajos rajonos, kur to
kuriem veicas un
un to skaistu padara
Tieši straujā ražošanas un tranzīta
šobrīd
trūkst. Un daudz spēka un
kuriem ir ar ko
gan cilvēki, gan muattīstība ļāva Liepāju uzcelt tādu, kādu
enerģijas jāiegulda izglītībā – jo
lepoties.
zejs, teātris, ģimnāzija un vēl
mēs to redzam šodien.
izaugsmei un attīstībai ir vajadzīgi
daudzas citas īpašas ēkas. Es
kvalificēti, zinoši un radoši speciālisti.
bieži aizdomājos par to, kā pilsēta savulaik pirms 100
Šie ekonomikas pamatprincipi
Ir jārada ērtas iespējas darbam Liepājā – un
un 200 gadiem auga un attīstījās. Ka bija drosmīgi
nav mainījušies arī šodien. Arī mums ir
tas ir gan ātrs internets, gan starptautiska lidosta ar
liepājnieki, kas uzdrošinājās būvēt rūpnīcas, ražot,
jāstrādā tā, lai pēc 100 un 200 gadiem
savienojošiem reisiem uz Eiropas lielajām lidostām
raka ostu, krāva preces kuģos un veda tirgot uz
mūsu mazmazbērni varētu ar lepnumu
darījuma kontaktu veidošanai – tam jābūt izdarītam
ārvalstīm. Un nopelnīto naudu ieguldīja savā pilsētā
atskatīties vēsturē uz savu senču paveikto.
jau līdz 2014. gadam.
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īstiem
liepājniekiem
- patriotiskiem, kritiskiem, prasīgiem un smaidošiem!

Irēna Opšteine

gogi par izcilu audzēkņu sagatavošanu mācību
olimpiādēm un zinātniskajiem lasījumiem
arī turpmāk.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
I r l i e l s p r i e k s, k a n ā k o t n e s
Ir jāspēj sapņus plānos
Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja.
iezīmēta jaunas sporta zāles
„Man bija lieliska bērnība sapņu zemē – Rīgas Zooloģiskajā dārzā.
realizēt!
celtniecība pilsētas centrā, tā atrisinot
Tēvs iemācīja sākto vienmēr padarīt līdz galam un tādēļ, neticami,
skolnieku sporta nodarbību kvalitāti.
kļuvu par kinomehāniķi. Ieguvu latviešu valodas un literatūras
Apņemšanās
palielināt finansiālu atskolotājas kvalifikāciju. Daudzus gadus nostrādāju par skolotāju, tagad
balstu
bērnu
un
jauniešu
sporta pasākumu
cīnos par izglītības darbinieku interesēm.”
organizēšanai pavērs iespējas liepājniekiem
an paveicies, ka strādāju gudrā vidē,
Esmu gandarīta, ka Liepājas Partija
mēroties spēkiem gan vietējā, gan valstiskā līmenī.
kur visu laiku ir iespējas mācīties. Mans
savā programmā paredzējusi atjauTā būs lieliska motivācija mūsu jauniešiem nodardarbs ir aizstāvēt Liepājas izglītības
not izglītības darbinieku veselības
boties ar fiziskajām aktivitātēm.
darbinieku intereses valsts un pašvaldības līmenī.
apdrošināšanu. Tas ir svarīgi, jo
Nekad neesmu baidījusies stāties pretī ministriem,
es zinu, kāda rocība ir mūsu darKrīzes laikā pedagogi piedzīvoja
pieprasīt mūsu domē atbalstu izglītībai, ļauties
biniekiem, zinu, cik maksā ārstēšanās.
vislielāko darba algu samazinājumu,
lielu viļņu izaicinājumam. Nenoliegšu, ka deputāta
Saņēmām ierosinājumu materiāli palīdzēt pedatas vēl joprojām nav atgriezts. Mēs
statuss pašvaldībā man dod priekšrocības, lai
gogiem, jauno mācību gadu uzsākot, jo skolotājs pats
gaidām, kad valsts, pasludinot, ka
risinātu tās problēmas, kas samilzušas izglītībā:
pērk mācību līdzekļus, papīru, grāmatas. Var jau būt,
krīze veiksmīgi pārvarēta, pierādīs
es skaidri zinu, kad un kā jāreaģē. Un es skaidri
ka sākotnēji tā nebūs liela summa, ko pašvaldība varēs
to, atjaunojot iepriekšējo samaksu. Pašvaldība maksā
apzinos, ko katrā situācijā pašvaldība var vai
atļauties, bet galvenais - mēs esam sadzirdēti.
algas pirmskolas izglītību iestāžu darbiniekiem un ir
nevar izdarīt.
Pelnīti novērtēti ar naudas balvām būs pedaapņēmusies tās paaugstināt bērnudārzu pedagogiem,
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Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs,
Vides pieejamības eksperts,
Kristīgo uzņēmēju un profesionāļu starptautiskās apvienības
"Gideoni" biedrs.

C

izbraucieni ar riteņiem – tandēmiem. Nākotnē
plānots paraolimpiskajās spēlēs iekļaut galda
tenisu neredzīgiem cilvēkiem.
Liepājas pilsētas Domei ir
jāizstrādā konkrēts redzējums,
kā palīdzēt nevalstiskajām
organizācijām piesaistīt Eiropas
naudu. Nepieciešams palielināt
finansējumu NVO projektu konkursam, kuru ik
gadus izsludina pašvaldība, nosakot prioritārās
atbalsta jomas. Mums ir daudz labu projektu,
taču tos nevaram īstenot, ja nav starta līdzekļu
vai līdzfinansējuma. Būtu arī jāplāno iespēja
algot papildus speciālistu NVO konsultēšanai
projektu sagatavošanā un līdzekļu piesaistei.

BĒRNI UN JAUNIEŠI
4.

kā arī visu izglītības iestāžu apkalpojošam personālam.
Es darīšu visu, lai šo punktu partijas programmā izpildītu
pēc iespējas ātrāk. Algas pakāpenisks palielinājums
paredzēts arī pašvaldības policistiem, sociālās, sporta
un kultūras nozares darbiniekiem.
Šobrīd valsts tikai 70% no noteiktās
minimālās darba samaksas par vienu
likmi maksā treneriem, pārējo sedz
pašvaldība. Izglītības ministrs ir
apsolījis, ka jau šogad valsts pilnībā
apmaksās treneru darbu. Ja tas tiešām
īstenosies, tad piepildīsies sapnis pilnveidot treneru
darba novērtējuma kritērijus (kvalitāte pret atalgojumu)
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās
un ievērojami atbalstīt labākos speciālistus, kā arī
pārskatīt vecāku līdzmaksājuma apjomu par bērnu
sporta nodarbībām.
Ilgus gadus, spēlējot basketbolu, iemācījos strādāt,
darboties komandā. Liepājas Partija šodien ir mana
komanda, kurai es uzticos, kura man dod drošības un
pleca sajūtu.

rīcībās
un
iespējās
brīviem liepājniekiem!

Māris Ceirulis

ilvēk iem ar invaliditāti
sporta aktivitātes ir ļoti
nozīmīgas. Mums ir pieredze
rīkot dažādus sporta pasākumus un
aktivitātes. Ja Liepājā dzīvo aptuveni 3000 cilvēku ar invaliditāti, tad
viņiem jābūt iespējām, kur sportot, ja viņi to vēlas.
Liepājas Neredzīgo biedrības telpās ir
nepieciešams renovēt un labiekārtot sporta zāli, pielāgot cilvēkiem ar invaliditāti un
pensionāriem, atbilstoši universālā dizaina principiem. Nepieciešams palielināt finansiālo atbalstu
tām sporta organizācijām, kuras piedāvā sporta
pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.
Ar Latvijas Neredzīgo sporta savienību esam
runājuši par to, ka būtu derīgi attīstīt paraolimpiskos
sporta veidus. Šobrīd aktuāli un pieprasīti ir

Un ir jāturpina veidot patīkamu vide – ar
veloceliņiem, parkiem, bērnu
rotaļu laukumiem, māju pagalmiem un jāpiepilda tā ar
saturu – interesantiem kultūras, mākslas un sporta
pasākumiem. Jo tas, kas patīk mums pašiem un
piesaista jaunas ģimenes, tas patiks arī tūristiem.
Cilvēki brauc skatīties uz vietām un cilvēkiem, kuriem veicas un kuriem ir ar ko lepoties.
Jo vairāk un gudrāk mēs strādāsim, jo stiprāki
kļūs Liepājas uzņēmumi, un jo stiprāka un
pārliecinātāka par nākotni būs katra centīga
liepājnieka ģimene. Tāda bija Liepājas attīstības
recepte pirms vairāk kā 100 gadiem, un tāda mums
tā jāturpina veidot šodien – ar stiprām ģimenēm,
plašām izglītības un atpūtas iespējām.

VESELĪBA

Pilsētā ir daudz darīts, lai
šobrīd intensīvi meklējam uzņēmējus, kuriem
uzlabotu vides pieejamību,
nepieciešami saiņošanas, pakošanas, komplektēšanas
taču darāmā joprojām ir daudz.
darbi. Cilvēki ar invaliditāti šādu roku darbu ļoti
Mikrorajonos vairāk būtu
veiksmīgi var veikt. Mums ir uzņēmumi, kuri piedāvā
jāattīsta dienas centri cilvēkiem
šādus darbus, taču vajadzētu piesaistīt vēl citus.
ar invaliditāti. Nepieciešams atbalstīt jau esošos dienas
Liepājas Neredzīgo biedrība strādā arī pie
centrus un to sniegtos pakalpojumus. Dienas centrā
likumdošanas izmaiņas iniciatīvām, tiek veikts
Liepājas Neredzīgo biedrības telpās 20 kabinetos
pētījums, aptaujājot darba devējus par to, kāds
ir iespējams saņemt sociālo rehabilitāciju,
atbalsts (nodokļi, alga, subsidētās darba
pārkvalificēšanos, apgūt jaunas prasmes,
vietas) būtu nepieciešams no valsts
piemēram, ādas apstrādē, filcēšanā,
un pašvaldības, lai viņiem būtu
Tas, ka daudzi
pinumu veidošanā, mezglošanā un
motivācija ņemt darbā cilvēkus ar
zina, kas ir
mājamatniecībā u.c. Ja cilvēks dzīvo
invaliditāti.
Karostā vai ārpus Liepājas, mums
Mūsu uzdevums būtu izstrādāt
universālais dizains
ir iespēja nodrošināt ar naktsmītni.
pilsētvides
pieejamības plānu
un tā principi, vēl
Cilvēks tiek iesaistīts sociālajā
atbilstoši universālā dizaina prinnenozīmē, ka viņi ir
rehabilitācijā, tā ir iespēja viņam
cipiem, kādi ir daudzām Eiropas
gatavi tos ievērot.
iemācīties jaunas prasmes un iemaņas,
pilsētām. Liepājai ir pilsētas attīstības
lai būtu mazāk atkarīgs no ģimenes
stratēģija, taču ar šo dokumentu nelocekļiem un atbalsta personām.
pietiek, jo tur ir vispārējas lietas. Pilsētas
Liepājā bez mūsu biedrības centra ir
noteikumos vai plānā būtu jāatrunā konkrēti vides
daži citi dienas centri, kurus ar pašvaldības
pieejamības jautājumi parkos, pludmalē, pieturvietās
līdzfinansējumu noteikti vajadzētu uzturēt un
un e-vidē, visās sabiedriski nozīmīgās telpās, kas
atbalstu tiem palielināt. Tas samazinātu pabalstu
obligāti jāievēro būvuzņēmējiem, lai visiem cilvēkiem
slogu, jo cilvēki pēc darbošanās dienas centrā kļūst
būtu pieejama informācija un pakalpojumi.
sociāli aktīvāki.
Tas, ka daudzi zina, kas ir universālais dizains un
Noteikti jāveicina invalīdu nodarbinātība. Mēs
tā principi, vēl nenozīmē, ka viņi ir gatavi tos ievērot.

IZGLĪTĪBA
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bērniem
un
jauniešiem
svarīgiem jautājumiem, nevalstisko organizāciju atbalstu,
par ģimenēm ar bērniem draudzīgu Liepāju

Vilis Brūveris
Projektu konsultants un nevalstisko organizāciju biedrs un aktīvists,
Liepājas rajona partnerības padomes loceklis,
Liepājas pilsētas Domes Jaunatnes lietu komisijas loceklis,
Liepājas Sv. Annas evanģēliski luteriskās draudzes padomes loceklis

V

eidojot savu pilsētu skaistāku,
aktīvāku, bagātāku un labāku,
pirmkārt, domājam par Liepājas
bērniem un jauniešiem. Un nevis par
nākotni, kad viņi turpinās mūsu iesākto
darbu, bet par šodienu. Tādēļ jāpiedāvā
konkrētus risinājumus aktuālajiem bērnu un
jauniešu jautājumiem.
Atverot jauniešu māju, veicinot jauniešu
nodarbinātību vasarā, atbalstot jauniešu
nevalstiskās organizācijas un skolēnu mācību
firmas, izveidojot jauniešu brīvprātīgo darba

kustību, aktīvi iesaistot jauniešus diskusijās un
sabiedriskajās apspriešanās. Tā mēs panāksim, ka
Liepāja būs viena no aktīvākajām un radošākajām
pilsētām Latvijā.
Sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām
(NVO) mums ir vēl daudz neizsmeltu iespēju.
Sadarbojoties ar NVO, mēs varam pilnveidot
pašvaldības darbu ar bērniem un jauniešiem vēl
efektīvāku un pilnvērtīgāku.
Pateicoties NVO aktivitātēm, pilsētā sāk
veidoties mūsdienīga radošo industriju nozare,
kas piedāvā jaunas darba vietas. Pašvaldībai ir
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Liepājas universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekāne,
Latvijas Vides zinātnes un vides izglītības padomes locekle,
bioloģijas zinātņu doktore (Dr. biol.)

S

Pašvaldības uzņēmumi un iestādes jau
nodrošina studentu prakses vietas, studenti ir
iesaistīti plānošanas procesos, piedalās kultūras
pasākumu organizēšanā, sniedz gidu pakalpojumus. Tas veicina kvalitatīvu studiju procesu, jaunieši
gūst pirmās profesionālās iemaņas, viņi novērtē šo
iespēju, tāpēc izvēlas bakalaura pētījumu tēmas, kas
saistītas ar pašvaldību.
Taču vēl ir dažādas iespējas, kā pilsētu studentiem un jauniešiem padarīt draudzīgāku. Piemēram,
studējošajiem piešķirt atlaides uz mēnešbiļetēm
sabiedriskajā transportā un sporta nodarbībām.
Vajadzētu atgriezties arī pie jautājuma par Domes
stipendijām studentiem, kas apgūst specialitātes,
kas prioritāras pilsētai.
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Nacionālpatriotisko organizāciju aktīvists,
Vairāku izstāžu autors par Liepājas vēsturi un Latvijas Nacionālajiem
Bruņotajiem spēkiem.
Konsultējis Latvijas TV pārraides „Ielas garumā” un „Latvija, 20.
gadsimts”, vairāku TV dokumentālo filmu par Liepāju veidotājus.
Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeņa sudraba Goda zīmi, Barikāžu
dalībnieka Piemiņas medaļu.

P

Nākotne ir mūsu pilsētas attīstība,
nākotne ir mūsu bērni un jaunieši. Nevar spriest par jauniešu problēmām,
ja nezin viņu vēlmes, tāpēc veidosim īpašas diskusiju platformas,
piemēram, „Kafija ar politiķiem”, izzinot jauniešu vēlmes un iesaistot viņus lēmumu
pieņemšanā. Iesaistīsim bērnus un jauniešus
pilsētas norisēs, veidojot piederības sajūtu;
popularizējot militāri patriotisko audzināšanu,
atbalstīsim jaunsargu apmācību kā Skolēnu
interešu centra struktūrvienību. Izveidosim

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN LABKLĀJĪBA
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Pozitīvu attieksmi pret dzīvi,
aktivitāti un piederības izjūtu
Mūsu dzīve un labklājība vistiešāk
savai pilsētai lieliski attīsta
ir saistīta ar spēju atrast savu viekopīgs darbs. Ar prieku
tu, aizraušanos un nodarbošanos
vēroju, kā mainās Liepājas
atbilstoši talantam un spējām.
vizuālais tēls. Sakārtota vide
Tas ļauj mums justies ērti
nozīmē skaistāku, drošāku un arī siltāku
un piederīgi. Piederīgi savai pilsētai!
Liepāju. Pārvērtības ielās, pilsētas parkos,
Tāpēc par svarīgu uzskatu attīstīt un
skvēros un laukumos, daudzdzīvokļu
Jauniešu
popularizēt brīvprātīgo kustību,
māju fasādēs un iekšpagalmos ir
iesaistīšanās
izstrādājot jauniešu brīvprātīgā
liepājnieku darba un mīlestības
brīvprātīgā darbā
darba attīstības programmu. Šāda
apliecinājums savai pilsētas labā.
ļaus veidot savu
programma ietver gan neformāli
Pārmaiņu pamatā ir iedzīvotāju
izglītojošus, informatīvus
līdzdalība
un spēja vienoties
CV vēl pirms
pasāk umus jauniešiem, gan
kopīgam
mērķim.
Šim darbam ir
algota darba
izglītības, kultūras un spor ta
jānodrošina vēl aktīvāks pašvaldības
uzsākšanas
iestāžu darbiniekiem. Brīvprātīgā
atbalsts un novērtējums. Pilsētas
darbs ļaus jauniešiem veidot savu CV
videi ir jātop aizvien mūsdienīgākai
vēl pirms algota darba uzsākšanas, radīs
un skaistākai, gan pilsētas centrā, gan katrā
priekšstatu par pienākumu un atbildību, motivēs
mikrorajonā.

Manus studentus vienmēr mudinu
plānošanas un politikas dokumentos – mēs esam un
izmantot grāmatas. Lasīt grāmatu
gribam kļūt vēl zaļāki! Šobrīd šīs lietas ir it kā pateiktas
vai skatīties slīdošu ziņu lentu
dažos dokumentos. Taču atsevišķi tomēr nav skaidri
datorā – tās tomēr ir atšķirīgas
definēts, ka, piemēram, veicot būvniecības darbus
garšas. Universitātei ir laba, movai pagalmu labiekārtošanu, rūpīgi izvērtēsim, vai ir
derna bibliotēka, taču viena bibliotēka nevar
iespējas saglabāt esošos kokus, kas katrs ir liela vērtība.
nodrošināt visas vajadzības, jo studiju kursi ir ļoti
Rūpējoties par apstādījumiem, veicināsim
dažādi. Līdz ar to svarīga ir Centrālā zinātniskā
lielāku sugu daudzveidību. Ielu stādījumos kokiem
bibliotēka, tās krājumi, resursi. Bet stujābūt viegli kopjamiem, apzāģējamiem, tie
dentus nesaista pilsētas bibliotēkas
nedrīkst traucēt komunikācijas, bet tur,
Vajadzētu
vide, lai gan tās fondos ir lielas
kur ir skvēri un māju pagalmi, tur
vērtības, kas noder studijām. Tāpēc
iesaku daudzveidīgāka stādāmā
atgriezties arī pie
gādāsim par šīs bibliotēkas telpu
izvēli.
jautājuma par Domes materiāla
paplašināšanu, materiāli tehniskās
Vēl pašvaldības rūpe ir gaisa
stipendijām studentiem, tīrība. Koki ir viens risinājums, taču
bāzes uzlabošanu, k rājumu
kas apgūst specialitātes, vides aspekti jāņem vērā, domājot
papildināšanu. CZB bibliotēkas
krājumu pieejamība ikvienam un
par uzņēmumu un ražošanas attīstību.
kas prioritāras
kvalitāte, sadarbība ar universitātes
Uzņēmējiem nebūs viegli nodrošināt
pilsētai.
bibliotēku ir veids, kā stiprināt Liepājas
jaunās prasības attiecībā uz zemu
intelektuālo potenciālu.
CO2 emisiju nodrošināšanu un vienlaikus
attīstīties, būt efektīvam. Tāpēc tuvākajā nākotnē
Mums ir visi priekšnoteikumi,
Liepājai vajadzēs izvērtēt, kādi Latvijā pieejamie
lai Liepāja kļūtu par Latvijas
atbalsta instrumenti nepieciešami uzņēmumiem, lai
zaļo galvaspilsētu ar nozīmi vikopumā piesārņojuma līmenis tomēr samazinātos.
sas Eiropas kontekstā. To mums
Būtu jāaktualizē savulaik izstrādātā rīcības programma
vajadzētu noteikt pilsētas
gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā.

liepājniekiem,
kas
turas
pie savām saknēm

Juris Raķis

ilsētas himnā ir vārdi „Saknes jau vējš
neizplēš…”
Bet pirms tam dziesmas vārdi stāsta,
ka pilsētā čakli strādā un darbojas telefonists,
laivinieks... pat vārna vareni zarā sēž. Visi kopā
strādā – katrs savā vietā, bet kopā – mūsu Liepājā,
darot to skaistu, darot to stipru.
Kā gan citādi? Jo citādi taču vējš tās saknes
izplēstu. Saknes – tie ir mūsu senči, tā ir mūsu
vēsture un kultūra. Saglabājot gadu simtos krāto
vēstures un kultūras mantojumu, leģendas un
tradīcijas, mēs rūpējamies par savu nākotni.

izvēlēties izglītības jomu un nākotnes profesiju.

liepājniekiem
studentiem
un jaunatnei draudzīgā pilsētā

Māra Zeltiņa

tarp Liepājas pašvaldību
un Liepājas universitāti ir
noslēgts sadarbības līgums,
kas paredz piešķirt Gada balvu
zinātnē, atbalstu ārvalstu vieslektoru piesaistei, mācību spēku nodrošināšana ar
dzīvojamo platību, bet jādomā, kā šo sadarbību
attīstīt tālāk.
Manuprāt, virzieni varētu būt trīs. Pirmkārt,
jauno speciālistu, īpaši, ar doktora grādu, piesaiste
un atbalsts. Otrs virziens – sadarbība pētniecībā
un konsultācijas pašvaldībai par tiem jautājumiem,
kuros universitātei ir sava pieredze un spējas. Tie ir
plānošanas un vides jautājumi, pedagoģija, tūrisma
pakalpojumi. Trešais virziens ir veidot studentiem
draudzīgu pilsētu.

jāstiprina sadarbība ar NVO, vienlaicīgi sniedzot
iespēju katram iedzīvotājam iesaistīties savām
interesēm piemērotās NVO aktivitātēs.

DROŠĪBA

divus jaunsargu atbalsta centrus –
mūsu rakstnieku un mākslinieku
pilsētas Ziemeļu un Dienvidu daļā.
a k t i v i t āte s, s e k m ē j o t L i e p ā j a s
Saglabājot
Ipaši iesaistīsim un uzrunāsim
mākslinieku kopas izveidi.
gadu simtos krāto
jauniešus dažādās sabiedriskās
Darīsim skaistu mūsu
vēstures un kultūras
apspriešanās, bez kurām nav
Liepāju, tāpēc rūpēsimies par
iespējams veidot pilsētas vidi. Veikultūr vēsturiskās apbūves
mantojumu, leģendas
cinot jaunatnes fiziskās aktivitātes,
saglabāšanu
un atbalstīsim
un tradīcijas, mēs
palielināsim finansējumu
nevalstiskā sektora aktivitātes
rūpējamies par savu šajā jomā.
vasaras nometnēm, ierīkosim un
nākotni.
sakārtosim rotaļlaukumus mikroĪstenosim senu liepājnieku sapni
rajonos.
– iz veidosim Jūrniecības muzeju,
noteikti vienotā kompleksā ar īstu kuģi
Vēsture un kultūra ir mūsu sakņu
„Namejs”.
pamats, tāpēc rūpēsimies par
Neviens cits mūsu vietā neko nedarīs.
kultūras mantojuma saglabāšanu
Darīsim paši un paši arī noteiksim, ko mūsu
un pieejamību. Turēsim dzīvu
pilsētā gribam. Beigsim reiz gausties un pukstēt
Liepājas kā festivālu, koncertu
„ko tad es…”, „viss vienalga būs pa vecam…”, „šā
un kultūras pilsētas vārdu. Leposimies un tāpēc
vai tā nekas nemainīsies…”.
atbalstīsim Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles
ērģeļu restaurāciju un ērģeļu popularizēšanu
pasaulē.
Kultūru dzīvu dara valoda, tāpēc atbalstīsim

VIDE, LABIEKĀRTOŠANA
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radošiem,
aktīviem
un centīgiem liepājniekiem!

Pēteris Krieviņš

Uzņēmējs
„Jau 10 gadus esmu liepājnieks, ar ko ļoti lepojos. 2008. gadā
esmu pašnodarbināta persona un uzsāku savas uzņēmējdarbības
gaitas. Izveidoju trīs lokālus interneta resursus – liepajasblogs.
lv, liepajasdarbs.lv, liepajaskarte.lv. 2012. gadā nodibinu savu
uzņēmumu, kas sniedz servera pakalpojumus.”

E

s lepojos, ka dzīvoju šeit un vēlos, lai mani
bērni augtu pilsētā, kurā spētu uzrakstīt savu
laimes stāstu. Mēs visi esam pelnījuši dzīvot
gaišā un drošā Liepājā.
Pašvaldība var izveidot mūsu bērniem
izgaismotus rotaļu laukumus, mūsu
vecākiem – pārdomātas gājēju pārejas,
mums visiem – gaišus iekšpagalmus.
Būtiski, lai pašvaldības policisti kļūtu
par palīgiem, ne soģiem, lai mēs visi

justu, ka par mūsu drošību rūpējas.
Mūsdienu tehnoloģijas piedāvā efektīvus
pasākumus kriminogēnās situācijas izskaušanai
pilsētā. Turpinot uzstādīt video novērošanas sistēmas
mikrorajonos, parkos, pludmalē, mēs varēsim būt droši,
ka pašvaldības policija spēs arvien labāk kontrolēt
situāciju.
Mēs visi kopā varam panākt, ka dzīvojam pilsētā
bez narkotikām un apreibinošām vielām. Mēs tikai
nedrīkstam būt vienaldzīgi, ja redzam, ka kaimiņu
puika kāpņu telpā „uzvelk kāsi”, mēs nedrīkstam pa-
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griezt galvu uz otru pusi, kad sastopam problēmu
nomāktu paziņu vai kolēģi, kas risinājumu meklē
alkohola pudelē.
Ja mēs ikkatrs jutīsimies atbildīgs par to, kas
notiek mums līdzās, ja būsim gatavi iesaistīties un
līdzdarboties, tad, es ticu, mēs dzīvosim drošā un
patīkamā Liepājā.

Katrs jauns kultūras, aktīvās
atpūtas objekts, katrs
pārdomāts un kvalitatīvs
pasākums piesaistīs tūristus
un biznesa cilvēkus. Esmu
gatavs iesaistīties ar savām zināšanām un pieredzi
M ums ir jāspēj attīstīt
Liepājas popularizēšanā, izmantojot tās iespējas,
liepājniekiem un pilsētas
ko piedāvā jaunās tehnoloģijas.
viesiem jaunas, kvalitatīvas
Liepāja ir radoša pilsēta, virs kuras virmo
spor ta un aktīvās
daudz labu ideju. Visi kopā, neskatoties
atpūtas vietas.
uz vecumu, tautību vai partejisko
Mēs radīsim unikālu iespēju visiem
piederību, meklēsim iespējas tās
pilsētas teritorijā veselīgi pavadīt brīvo
realizēt, lai cik nereāli tas sākumā
Meklēsim,
laiku, atdzīvinot Beberliņu teritoriju.
Ja katrs labai lietai atdod
kas mūs vieno! šķistu.
Izveidosim veikborda parku, pludkaut nelielu daļu savas enerģijas,
males volejbola un futbola laukumus,
zināšanas un darba, tad tas ir liels
bērnu rotaļu laukumu, piedzīvojuma un
spēks! Meklēsim, kas mūs vieno!
šķēršļu takas, dažādas ūdens atrakcijas un
ziemas slēpošanas trasi. Soli pa solim, bet mēs to

garīgi
un
fiziski
attīstītiem
liepājniekiem!

Artis Lagzdiņš

Mēs nedrīkstam aizmirst par futbola un vingrošanu,
kam jaunas telpas dotu attīstības iespējas.
Daudzus liepājniekus šodien uztrauc, kas
Liepājas pilsētas Sporta pārvaldes vadītājs,
notiks
ar Liepājas metalurga atbalstītajiem sporta
treneris Eiropas un Pasaules čempioniem Laurim
veidiem.
Esam runājuši ar Izglītības un zinātnes
Freibergam, Matīsam Burģim un Paulam Jonasam.
ministriju par iespējamo palīdzību, apzinājuši
Strādāju, lai būtu vēl šādi čempioni.
izmaksu lielumu, lai, nepieciešamības
gadījumā, uzturētu piecas sporta bāzes,
kuras šobrīd apsaimnieko metalurgi.
Rutīnā
Esam gatavi izskatīt iespēju pārņemt
dzīvot ir maz
iepājas Partijas rīcības programma kopumā ir
vairāk nekā 30 procentu iesaistās sporpašvaldības paspārnē Liepājas metaliels izaicinājums. Ir droši jādodas tam pretī,
ta aktivitātēs. Mums jāspēj nodrošināt
lurga realizētās bērnu un jauniešu
prieka!
jo rutīnā dzīvot ir maz prieka!
pieaugošs atbalsts, lai šis skaits augtu.
sporta programmas.
Mums būs vajadzīgi jauni treneri,
Ar nākamo mācību gadu visās Liepājas
Sporta nozarē svarīgi noturēt to
ar pašreizējiem spēkiem nevaram kāpināt
skolās 2. klašu audzēkņiem būs obligāta
attīstības dinamiku, kas sasniegta
kapacitāti. Dinamikai jābūt arī treneru darbā, viņu
pašvaldības apmaksāta peldēšanas apmācības
pēdējos gados. Liepājas komanizglītošanā, jaunu metožu apgūšanā. Tas nozīmē,
programma, tas nozīmē, ka visi bērni, programmu
da pagājušajā gadā Latvijas 3.
ka jāveido jauna atbalsta programma speciālistu
noslēdzot, spēs nopeldēt 25 metrus lielajā baseinā.
Olimpiādē ieguva 2. vietu, tūlīt
piesaistei, līdzīgi kā tas ir medicīnas nozarē.
aiz Rīgas. Trīs Liepājas sportisti
Liepājnieki ir aktīvi sportotāji, pieprasa arvien
Liepājas ūdeņiem piestāv
aizbrauca uz Olimpiskajām spēlēm Londonā.
vairāk masveida pasākumus. Pieprasījumam jāseko
burāšanas aktivitātes. Jau
Tas pierāda mūsu izaugsmi un spējas, apliecina
piedāvājumam, un mūsu programmā tas ir.
vairākus gadus ir vēlme
olimpisko sporta veidu mērķtiecīgu attīstīstību
Apņemšanās uzcelt jaunu sporta manēžu ir
izveidot jahtu klubu. Mēs
un to, ka finansēšana ir atmaksājusies!
vērā ņemams izaicinājums. Teniss ar savu 100
esam apņēmušies tai atrast
Sports balstās uz trīs pamatiem: treneriem,
gadu garo vēsturi ir pelnījis jaunus kortus un
vietu un meklēt iespējas piesaistīt ES fondus, lai
audzēkņiem un sporta bāzēm.
veco renovāciju, lai vēl 100 gadus varētu attīstīties
to realizētu.
Aptuveni 3000 Liepājas bērnu un jauniešu, tas ir,
Liepājā.
Nacionālais attīstības plāns paredz tautas spor-
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Uzdevumi tūrisma nozarē
ir skaidri. Jāizceļ Liepājas
priekšrocības un iespējas biznesa un konferenču tūrisma
organizēšanā. Tam, protams,
jārada atbilstošs piedāvājums un atbalsts dažādu
biznesa pasākumu, konferenču, forumu, semināru
un citu pasākumu organizēšanai. Ir pārbaudīts,
ka šādi pasākumi veido labāko pilsētmārketingu
pasaulē. Tā būs arī ar Liepāju!

Uzņēmējs,
SIA EdgarsFoto.lv fotogrāfs,
viens no Liepājas Partijas dibinātājiem 2004. gadā

E

Kā veidot Liepāju pievilcīgu
un krāsainu? Noteikti
jāturpina veidot mazās
ar hitektūras for mas un
ziedu kompozīcijas.
Labākais veids, kā to izdarīt ir tradicionālo
mākslinieku plenēru lomas stiprināšana kultūras
projektos. Tā veidosim unikālu un radošu vidi
Liepājā: soliņu, puķu skulptūras, vides objekti,
dārzi, parki, pat ielas un klusās dzīvojamo rajonu
sētas. Būsim atvērti mākslinieku viedoklim un
radošumam.

BĒRNI UN JAUNIEŠI
6.

ta atbalstīšanu, tas nozīmē, ka būs iespējas piesaistīt
ES naudu tālākai velo celiņu izbūvei, veselības taku
izveidei, sporta laukumu aprīkošanai. Mēs esam
gatavi šo naudu piesaistīt un apgūt.
Dome atbalsta namu apsaimniekošanas
biedrību iniciatīvu, līdzfinansējot
rotaļu un sporta laukumu izveidi māju
iekšpagalmos. Šī summa ir jāpalielina,
par cik - to noteiks iedzīvotāju interese
un pieprasījums.
Pēdējos gados esam daudz mācījušies,
uzņemoties organizēt starptautiska līmeņa
sacensības dažādos spor ta veidos. Esam
pierādījuši, k a liepājniek i to prot un var
visaugstākajā līmenī, tāpēc esmu pārliecināts,
ka arī turpmāk pilsētas ekonomika var rēķināties
ar mūsu pienesumu.
Es esmu par savu pilsētu mīlošiem liepājniekiem,
kas gatavi tās labā pūlēties un būt līdzatbildīgi par
paveikto.

radošiem,
viedokļos
un izvēlē brīviem liepājniekiem!

Edgars Pohevičs

s iestājos par kultūras, vides un labiekārtošanas
un tūrisma nozaru radošu attīstību.
Lai kur es dzīvotu, kurp dotos vai
ceļotu, mani interesē atšķirīgais. Maldīgi ir domāt,
ka kultūras tradīcijas veido tikai vēsturisko notikumu eksponēšana muzejos. Kultūra ir viedokļu
un izvēles brīvība. Man ir svarīgi, lai mūsu katra
atsevišķi un visu kopā ikdiena ir kultūras daļa.
Arī industriālā vide un tradīcijas var būt kultūra
un labs pamats tūrisma attīstībai! Tūrisma nozari
nebūs iespējams attīstīt un veidot ienesīgu, ja to
veidosim pilsētas viesiem nevis sev.

paveiksim. Ticu, ka liepājnieki mūs atbalstīs.

VESELĪBA

pamats radošo industriju attīstībai, jāizpēta un
jānosaka Liepājas potenciāls. Kā? Veicināsim
labu pilsētas kultūras institūciju un uzņēmēju
sadarbību jaunu radošās industrijas produktu
izveidē. Protams, jāmeklē plašajās Eiropas fondu
iespējās atbalsts radošo industriju attīstībai.
Mūsu bagātība ir radoši un atraktīvi liepājnieki.
Bet kur viņi tiekas un dzīvo? Mums jārada
pulcēšanās vietas un ideju lidojumiem atbilstošas
mājas. Ir labi uzsākts darbs, kas jāturpina – tie
būtu radošie kvartāli Dārzu ielā un Bāriņu ielā un
modernizētas kultūras iestādes.

Nebūtu nozīmes par visu to
runāt, domāt, lauzīt prātus,
konsultēties un censties
realizēt, ja tam neticēs
Kultūra ir
jaunākā liepājnieku
viedokļu
paaudze. Tāpēc veicināsim skolēnu
mācību firmu attīstību un mācību
un izvēles
biznesa izaugsmi. Šajās idejās noteikti
brīvība.
būs vērts ieklausīties!
Uzņēmējdarbības nozare ir ieguvusi
jaunas formas un iespējas. Tieši tāpēc jārada

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS
2013. gada 3. maijs
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liepājniekiem
veselīgām un laimīgām vecumdienām

Astrīda Vērdiņa

Liepājas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja,
aktīva pensionāre, pulcē seniorus Pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā,
pati aktīvi sporto, vingro, nūjo, dzied un iedvesmo pārējos,
darba mūžu nostrādājusi uzņēmumā „Liepājas papīrs” par ceha vadītāju.

M

u m s, s e n i o r i e m p a r
visu vairāk rūp sava
veselība un fizisk ās
aktivitātes, tāpēc arī turpmāk aktīvi
līdzdarbosimies ikgadējās veselības
dienās, informēsim pilsētas iedzīvotājus par slimību
profilaksi un veselīgu dzīves veidu jebkurā vecumā.
Plānojam ar pašvaldības atbalstu paplašināt

Pensionāru dienas centra darbību, jo mūsu skaits un
aktivitātes septiņu gadu laikā krietni pieaugušas. Divas
reizes nedēļā vingrojam, pie mums viesojas lektori un
dakteri, kuri māca veselīgi dzīvot, aktieri, muzikanti,
mākslinieki, kuri rada prieku mūsu ikdienā u.c. Uz katru
pasākumu sanāk vairāk nekā 50 cilvēku. Aktīvi izmantojam arī blakus esošo pludmali un veloceliņu, kas ir ideāla
vieta nūjošanai, pārgājieniem, pastaigām.
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Mūsu pensionāru sadziedāšanās uz
vieglāka, turpināsim iestāties par atlaidēm
Jāņiem un Ziemassvētkos ir slavenas visā
pensionāriem sabiedriskajā transportā,
Latvijā. Arī turpmāk atbalstīsim jaunu
ar katru gadu ceļot „latiņu”. No šī gada
Turpināsim
pensionāru dienas centru izveidi, jo
tā ir 180 latu un aptver jau 56 proceniestāties par
uzskatu, ka tieši seniori ir aktīvākā
tus no pilsētas pensionāriem, kuri
atlaidēm pensionāriem var braukt ar 50 procentu atlaidi.
Liepājas iedzīvotāju daļa.
sabiedriskajā transportā, Vēlamies panākt, lai visi 80 gadus un
Atbalstīsim senioru
vecāki pensionāri brauktu par brīvu
ar katru gadu ceļot
iniciatīvas, sniedzot
vai ar noteiktu atlaidi, lai mēnešbiļetes
„latiņu”.
atbalstu sabiedriskavaram izmantot arī vakarā, apmeklējot
jai darbībai un dalībai
teātri vai koncertu.
mūžizglītības projektos. To,
Uzskatu, ka jāturpina paplašināt
ka pensionāriem vēl ir liels spēks, liecināja kaut vai
braukšanas maksas atvieglojumus pilsētā arī
milzīgā aktivitāte pilsētā, vācot parakstus par pensiju
daudzbērnu ģimenēm, 3. grupas invalīdiem, skolēniem
indeksāciju – 4000 balsis! Apstaigājām arī kaimiņus,
un studentiem. Bieži vien mums, pensionāriem,
un bija jūtams, ka esam plecs pie pleca. Cilvēkiem vēl
nākas palīdzēt arī saviem bērniem un mazbērniem,
nav zudusi ticība, tāpēc cenšos palīdzēt.
kuriem grūti iztikt, audzinot mazuļus un saņemot vien
Lai mūsu pensionāriem mūža nogale būtu
minimālo algu.

jaunu
vilkmi
liepājnieku kultūras tradīcijām

Valdis Skujiņš

Esmu pārliecināts, ka ar koncertzāli un “Pūt,
vējiņi!” mēs īstenosim savus vispārdrošākos sapņus,
ko sen esam izsapņojuši – Liepājā ar kruīza kuģiem
Liepājas pilsētas Domes deputāts,
ieradīsies skatītāji un klausītāji no visas Eiropas, jo
Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes Kultūras projektu vadītājs,
attālums šodien vairs nav šķērslis. Beidzot varēs
no 1975. līdz 1991. gadam – Liepājas kokapstrādes kombināta
realizēties mūsu ideja par Starptautiska
Baltija vokāli instrumentālā ansambļa „Credo” vadītājs,
mūzikas zvaigžņu festivāla norisi Liepājā!
jaunībā - arī pavārs restorānā „Jūra”, strādnieks kokapstrādes
Šajā desmitgadē Liepājā jāatgriežas
uzņēmumā “Baltija”.
arī simbolam – festivālam “Liepājas
Liepājas
dzintars”. Mūziķu, eksliepājnieku
stils bija,
iepāja bija, ir un būs festivālu,
Koncertzālei un topošajai
starpā jau ir nerakstīta vienošanās
ir un būs!
koncertu un kultūras pilsēta,
koncer testrādei “Pūt, vējiņi!”
– vispirms koncertdārzs “Pūt, vējiņi!”,
pilsēta ar savu stilu! Mūsu
būs pavisam jauna vilkme, tāpēc ar
pēc tam – “Liepājas dzintars”, uz kura
uzdevums ir to visu noturēt,
pašvaldības atbalstu veidosim profesionālu
producēšanu jau neliela rindiņa izveidoiedvešot jaunu elpu mūsu tradīciju
producentu apvienību, kas nodrošinās to
jusies.
bagātajos pasākumos.
darbību ikdienā. Izklaides, kultūras, atpūtas un
Liepāja pretendēs uz valsts un starptautisKoncertzāle “Lielais dzintars” aizgājusi tik tālu,
sporta pasākumu organizēšana ir viens no aktīviem
kas nozīmes pasākumu norisi, jo mums būs ko
ka mums nav atpakaļceļa, tāpēc darīsim visu, lai tā
veidiem, kā Liepājai piesaistīt viesus. Tāpēc šādu
piedāvāt, tāpat kā esam sevi jau pierādījuši starptiktu uzcelta.
pasākumu organizēšanu mērķtiecīgi atbalstīsim.
tautiska mēroga sporta pasākumu rīkošanā.
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Mums ir daudz talantīgu komponistu,
tāpēc jauniešiem vairāk jāzina viņu
dziesmas, viņu vārdi. Bērnu dziesmām
un dejām Liepājā katru gadu 1. jūnijā
jābūt! Šie svētki ceļ jauno cilvēku
pašapziņu, ļauj izdziedāt un izdejot
mūsu Liepājas “ikonas”.
Esmu pārliecināts, ka liepājnieks vienmēr
ir liepājnieks jebkurā vietā, jebkurā pasaules
malā, to es sauktu par Liepājas „stilu”. Mums ir tik
daudz atvērtu durvju, vārti ir vaļā, mums tikai tie
jāpiepilda. Un es ticu, ka mums izdosies!

veselu,
darba
spējīgu
liepājnieku un laimīgu senioru!

Edvīns Striks

Bet mēs gribam spēt paveikt vairāk un labāk.
Esam gatavi kurortoloģijas un medicīnas tūrisma
attīstībai, piedāvājot konkurētspējīgus medicīnas
Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs.
pakalpojumus Liepājā.
Ārsts no 1991. gada – sertificēts patologs un sertificēts tiesu medicīnas eksperts.
Medicīnas tūrismu un kurortoloģiju redzu kā
Atkarība – sports. Reālists ne sapņotājs, darītājs ne solītājs –Veselības
kompleksu nozari, kurā ietilpst gan kultūras,
Ministrijas Atzinības raksts par ieguldīto darbu un pašatdevi
gan aktīvas atpūtas piedāvājumi, lai te
slimnīcas attīstībā un iedzīvotāju veselības uzlabošanā.
ierodas ģimenes, un katrs var atrast
Gods vadīt labāko slimnīcu valstī – Liepājas Reģionālā
Mēs gribam
interesantas un saistošas nodarbes.
slimnīca Gada slimnīca 2012.
paveikt
Jo vairāk iespēju pilsēta piedāvās, jo
iepāju mēs redzam kā vadošo
vissarežģītākajām operācijām.
veiksmīgāk un straujāk mēs varēsim
vairāk un
veselības aprūpes centru
Viens no galvenajiem uzdevumiem
attīstīt šīs nozares.
labāk!
ārpus Rīgas.
un izaicinājumiem ir jaunu speciālistu
Ne mazāk grūts un darba ietilpīgs
M ums ir aktīvi jātur pina
piesaiste Liepājā. Pašvaldībai jāturpina
uzdevums ir panākt, lai katrs liepājnieks
piesaistīt Eiropas un citu
finansiāli atbalstīt programmas, kas motivē
saprot, ka pati lielākā vērtība ir veselība, kuru
struktūrfondu līdzekļus, lai sakārtotu visas
jaunos mediķus izvēlēties dzīvot un strādāt
tiešām nevar nopirkt, bet kuru var un vajag censties
medicīnas aprūpes iestādes pilsētā. Mēs spējam
tieši šeit. Veselības aprūpes iestāžu vadītājiem,
saglabāt. Profilakse nemaksā neko! Ikkatram ir
uzbūvēt, izremontēt, renovēt skaistas telpas,
pašvaldības amatpersonām aktīvi jāpiedalās karjārūpējas un jābūt atbildīgam par savu veselību.
nopirkt modernāko medicīnas aparatūru un
jeras dienās, lai šo mērķi sasniegtu vistuvākajā laikā.
Izglītot un informēt liepājniekus, piedāvāt dažādus
tomēr, tam visam būs nulles vērtība, ja nebūs
Mums ir lieliski ārsti visās jomās, bet tai
pasākumus ir pilsētas pienākums.
labu speciālistu, kas strādās ar mūsu pacientiem
pašā laikā lieliski apzināmies, ka ar esošajiem
Esmu pārliecināts, ka Liepāja ir gatava kļūt par
– sākot no primārās un ambulatorās aprūpes līdz
speciālistiem mēs šobrīd varam izdarīt, cik varam.
pirmo pilsētu, kur veselības mācību stundas skolās,
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Liepājas Partijas
kandidātu saraksts
2013. gada
Liepājas pilsētas Domes
vēlēšanām šādā secībā:

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN LABKLĀJĪBA
2013. gada 3. maijs

Pilnveidosim, apgūsim un uzlabosim
infratsruktūru mūsu radošajā kvartālā – Bāriņu
ielas centrā ar jaunu muzeja ekspozīciju Pētera I
namiņā, topošajā Dārza ielas amatnieku kvartālā,
lai pilsētas viesiem šeit ir ko darīt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SESKS Uldis
ANSIŅŠ Gunārs
GOLDE Silva
KRIEVIŅŠ Guntars
VALCIS Helvijs
VITKOVSKIS Vilnis

DROŠĪBA

7. HMIEĻEVSKIS Uldis
8. OPŠTEINE Irēna
9. CEIRULIS Māris
10. BRŪVERIS Vilis
11. ZELTIŅA Māra
12. RAĶIS Juris

VIDE, LABIEKĀRTOŠANA

neskatoties uz noraidītajiem Veselības ministrijas
ieteikumiem, varētu uzsākt pirmajās klasēs jau
tuvākajā laikā. Sākotnēji tās varētu būt fakultatīvas
nodarbības, lekcijas, kuras mēs, Liepājas mediķi,
esam gatavi nodrošināt. Ikdienas higiēna, pareizas
ēšanas pamatprincipi, fizisko aktivitāšu nozīme, visu
veidu atkarību degradējošā ietekme uz organismu
– tās ir tēmas, par kurām ar bērniem jārunā.
Liela nozīme bērnu attīstībā ir
fiziskajai audzināšanai skolās, kur,
manuprāt, daudz darāmā. Ir jāprot
atrast tās fiziskās aktivitātes, kas
bērniem ir interesantas, kas spēj aizraut un piesaistīt. Es šeit nedomāju
profesionālu sportistu sagatavošanu, bet veidu,
kā katram bērnam palīdzēt iesaistīties tieši viņam
piemērotās aktivitātes, tā ir panākumu atslēga.
Ir jāatjauno skolu spartakiādes, lai bērniem ir
iespēja apliecināt savu varēšanu un sacensties ar
vienaudžiem.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

KRIEVIŅŠ Pēteris
LAGZDIŅŠ Artis
POHEVIČS Edgars
VĒRDIŅA Astrīda
SKUJIŅŠ Valdis
STRIKS Edvīns

TŪRISMS

EKONOMIKA
7.

LIEPĀJAS
PARTIJAS
PROGRAMMA
Liepājas pilsētas domes vēlēšanām 2013. gada 1. jūnijā
Bērni un jaunieši
Paplašināsim nodarbinātības iespējas vasarā.
Palielināsim finansējumu vasaras nometnēm.
Attīstīsim un popularizēsim brīvprātīgo kustību.
Atbalstīsim NVO aktivitātes.
Ierīkosim rotaļlaukumus mikrorajonos.
Atbalstīsim brīvā laika aktivitātes.
Atvērsim Jauniešu māju.
Iesaistīsim bērnus un jauniešus Liepājas norisēs,
veidojot piederības sajūtu pilsētai.

Veselība
Veicināsim iedzīvotāju izpratni par veselību un katra līdzatbildību
savas veselības stiprināšanā.
Attīstīsim Liepāju kā kūrortu ar medicīnas tūrisma piedāvājumu.
Rūpēsimies par jaunu speciālistu piesaisti, nodrošināsim
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
Veicināsim Liepājas kā Kurzemes vadošā veselības
aprūpes centra tālāku attīstību.

Izglītība
Sports
Atjaunosim skolēnu spartakiādes.
Pilnveidosim augstas klases treneru darba kvalitāti un novērtējumu.
Palielināsim masu sporta pasākumu klāstu.
Palielināsim atbalstu bērnu – jauniešu sportam.
Atbalstīsim olimpiskos sporta veidus.
Uzbūvēsim vieglatlētikas manēžu, tenisa kortus,
ūdens sporta veidu bāzi un BMX trasi Zirgu salā.

Ekonomika
Radīsim jaunas darba vietas.
Atbalstīsim investīcijas biznesa infrastruktūrā, ostas,
ražošanas un industriālo parku attīstībā.
Veicināsim uzņēmējdarbības uzsākšanas iniciatīvas.
Rekonstruēsim starptautisko lidostu.
Sekmēsim valsts autoceļu un dzelzceļa sakārtošanu, prāmju līniju attīstību.
Nodrošināsim lētāku siltumapgādi.
Veicināsim ēku siltināšanu.
Piesaistīsim investorus un sekmēsim esošo uzņēmumu attīstību.

Sociālā drošība un labklājība
Atbalstīsim liepājniekus, kuri audzina bērnus.
Palīdzēsim cilvēkiem ar invaliditāti pilnvērtīgi iekļauties pilsētas dzīvē.
Atbalstīsim seniorus un to aktivitātes.
Veicināsim bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū.
Sniegsim atbalstu grūtībās nonākušiem liepājniekiem.
Nodrošināsim lētāku sabiedrisko transportu plašākam liepājnieku lokam.
Sekmēsim ekonomisko īres dzīvokļu piedāvājuma attīstību
jaunajiem speciālistiem.
Atbalstīsim NVO ES fondu finansējuma piesaistei.
Paaugstināsim bērnudārzu pedagogu, izglītības iestāžu apkalpojošā personāla,
pašvaldības policistu, sociālo, sporta un kultūras dabinieku atalgojumu.

Drošība
Izgaismosim iekšpagalmus, gājēju pāreja.
Ieviesīsim pilsētvides plānu atbilstoši universālā dizaina principiem.
Paplašināsim video novērošanas sistēmu.
Nodrošināsim biežākus policijas reidus pilsētas ielās.
Mazināsim narkotiku, apreibinošo vielu lietošanu.

Turpināsim modernizēt skolas un bērnudārzus,
veicināsim mācību kvalitātes izaugsmi.
Rekonstruēsim skolu sporta un bērnudārzu rotaļu laukumus.
Atbalstīsim Liepājas Universitātes attīstību, zinātnes un pētniecības kvalitāti.
Sekmēsim Liepājas Valsts tehnikuma izaugsmi par vadošu
nacionālas nozīmes izglītības centru.
Atbalstīsim izglītības darbinieku veselības apdrošināšanu.
Ieviesīsim materiālu atbalstu pedagogiem, jauno mācību gadu uzsākot.
Uzcelsim sporta zāli pilsētas centrā.
Nodrošināsim vietas bērnudārzos visiem mazajiem liepājniekiem.

Kultūra
Veidosim Liepāju kā festivālu, koncertu, kultūras pilsētu.
Atbalstīsim Dziesmu un Deju svētku tradīcijas.
Rūpēsimies par kultūras mantojuma saglabāšanu, pieejamību.
Atbalstīsim draudzes dievnamu atjaunošanā.
Atbalstīsim amatieru un profesionālās mākslas kolektīvus.
Paplašināsim bibliotēku pieejamību un kvalitāti.
Sekmēsim radošo industriju attīstību.
Uzcelsim koncertzāli.
Atjaunosim koncertdārzu „Pūt, vējiņi!”.
Izveidosim Jūrniecības muzeju.
Turpināsim modernizēt kultūras iestādes.
Attīstīsim radošos kvartālus Dārzu ielā un Bāriņu ielā.

Tūrisms
Veicināsim tūristu piesaisti.
Sekmēsim aktīvā un ģimenes tūrisma attīstību.
Atbalstīsim izklaides, kultūras, atpūtas, sporta
un citu pasākumu organizēšanu.
Sekmēsim biznesa un konferenču tūrismu.
Veidosim Liepāju par populāru jahtu un starptautisko regašu centru.
Atbalstīsim tūrisma infrastruktūras paplašināšanos.

Vide, labiekārtošana
Veidosim videi draudzīgu pilsētu.
Veidosim mazās arhitektūras formas un ziedu kompozīcijas.
Veidosim parkus un zaļās zonas.
Labiekārtosim pludmali un ūdens malas
(Liepājas ezers, Beberliņi, Cietokšņa kanāls).
Rekonstruēsim K.Zāles laukumu, promenādi.
Veicināsim iekšpagalmu labiekārtošanu.
Veicināsim graustu sakārtošanu.
Turpināsim ielu (Grīzupes, Atmodas, Zemnieku u.c.),
tai skaitā grants ielu rekonstrukciju.
Veidosim velo celiņus, uzstādīsim velo novietnes.
Veidosim suņu pastaigu un suņu apmācību laukumus.
Ieviesīsim ekonomiski izdevīgu atkritumu šķirošanas un pārstrādes sistēmu.
Turpināsim modernizēt ielu apgaismojuma sistēmu.

Politisko reklāmu apmaksā Liepājas partija
Liepājas partijas birojs: Dīķa iela 11, 2. stāvs, Liepāja LV-3400. Tālrunis birojā: 63481700, mobilais tālrunis: 29208674. E-pasts: liepajas.partija@gmail.com
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