Ar lepnumu par padarīto
jeb 77 solījumi labākai Liepājai

Līdz 3. jūnijā gaidāmajām pašvaldību
vēlēšanām ir atlicis mazliet mazāk kā
trīs mēneši, tādēļ šis ir piemērotākais
brīdis, kad ar vērtējošu skatu
atskatīties uz aizvadītajos gados Liepājā
notikušajām pārmaiņām, īstenotajiem
projektiem un politiķu iepriekš
dotajiem solījumiem – kas no iepriekš
solītā izpildīts un kas vēl ne.
“Politika ir ļoti savdabīgs process, kurā
valda savi noteikumi un likumsakarības.
Viens no šiem likumiem ir atbildība sava
vēlētāja priekšā – atbildība par savu rīcību,
darbiem un uzticību attaisnošanu, kas

mums tikusi dota,” iesākot runāt par šajā
sasaukumā paveikto, saka “Liepājas
partijas” priekšsēdētājs Uldis Sesks.
Politikā viņš saskata līdzības ar banku
sektoru, jo kā vienā, tā otrā visam pamatā
ir uzticamība – bez uzticamības neviena
banka nevar strādāt stabili, un arī neviena
partija nevar ilgstoši izdzīvot.
“Diemžēl Latvijā mums ir pieredze gan ar
“Banku Baltija”, gan “Latvijas Krājbanku” un
daudzām citām, tādēļ drošību un stabilitāti
var garantēt tikai vērtību sistēma un
pierādāms darbs, ko vienmēr centusies
akcentēt “Liepājas partija”, savu politiku
balstot uz konkrētiem un pārbaudāmiem
darbiem, nevis tikai saukļiem,” ir
pārliecināts U. Sesks.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās 2013.
gadā, “Liepājas partija” savā programmā
bija devusi solījumu un apņemšanos
sarakstu, kuram paši partijas biedri un
atbalstītāji ticēja un saredzēja kā Liepājas
izaugsmei nozīmīgu. Tie bija 77 konkrēti
solījumi 10 dažādās jomās – izglītībā,
kultūrā, sociālajā aizsardzībā, ekonomikā,
veselības veicināšanā u.c.. Šīs apņemšanās
bija kā galvenais vadmotīvs ne tikai
atsevišķu politiķu, bet visas pašvaldības
darbam gandrīz četrus gadus.

U.Sesks: “Negribu svērt un mērīt, cik
procentuāli vai skaitliski no solītā ir izdarīts,
jo to jūnijā nosvērs un nomērīs paši
liepājnieki, izdarot savu izvēli vēlēšanās,
taču varu apstiprināt, ka darbs ir darīts no
sirds un labākās gribas. Ir bijušas lietas vai
jomas, kurās pašvaldība aicinājusi palīgos
valdību ar premjerministru Māri Kučinski
priekšgalā vai mūspuses Saeimas
deputātus Aiju Barču, Valdi Skujiņu un
citus. Ir bijušas jomas, kur panākumi
notikuši, pateicoties privāto uzņēmēju
iniciatīvai un enerģiskumam, bet no
pašvaldības ir bijis nepieciešams tikai
atbalsts un līdzdalība.”

Neapstāties, bet virzīties tālāk!
Pašlaik ar daudzu liepājnieku iesaisti
norit darbs pie jaunās “Liepājas partijas”
programmas izstrādes, lai nākamajos
četros gados piedāvātu saistošu,
pārdomātu un izsvērtu Liepājas attīstības
ceļakarti. Kā uzsver U. Sesks, “Liepājas
partijas” programma vienmēr ir bijusi un
būs vērsta uz to, lai cilvēkam iedotu nevis
tikai zivi, bet makšķeri, ar ko pašam šo zivi
noķert. Ar zivi cilvēks paēdīs vienu dienu,
bet ar makšķeri varēsi pabarot ģimeni
katru dienu, tādēļ bezmaksas labumi un

sociālā palīdzība ir jādod tiem, kam tā
tiešām ir nepieciešama objektīvi –
ģimenēm ar bērniem, ģimenēm ar maziem
ienākumiem, pensionāriem ar mazām
pensijām u.c. – taču uzsvars tikšot likts uz
ilgtspējīgu attīstību.
Zināms, ka programma būs vērsta uz labi
iesākto darbu secīgu turpināšanu un jaunu
iespēju radīšanu. Ir ielikti pamati, lai
Liepājā enerģiski atsāktos jaunu
infrastruktūras objektu būvniecība:
jauna vieglatlētikas manēža, tenisa
komplekss, Grīzupes ielas
rekonstrukcija, Reģionālās slimnīcas
modernizācijas nākamā kārta, visu
Liepājas skolu modernizācija un
pārbūve, ieguldot ap 10 miljoniem eiro,
mikrorajonu vides sakārtošana,
vēsturisko namu atjaunošana,
industriālo parku attīstība, lai tajos var
ienākt jauni – 21. gadsimtam atbilstoši –
rūpniecības uzņēmumi ne vairs ar
monotonu darbu pieputējušos cehos, bet
prestižas ražotnes, ar augstas pievienotās
vērtības produkciju, augsti kvalificētu
darbaspēku, ērtu un pārdomātu darba vidi,
zaļi domājoši, bet pats galvenais –
konkurētspējīgu atalgojumu.
raksta turpinājums 2. lpp >

Jēkaba Ozoliņa
labākā vieta, kur dzīvot
3. lpp >

Kā kļūt par kultūras un
festivālu galvaspilsētu
4. lpp >

Atmaskojam mītus
sociālajos tīklos
8. lpp >

Mūs nebaida vēji, kas nikni šeit pūš,
Mēs, liepājnieki, mums vējos rūdīts ir mūžs
Gvenda Beģe ir viena no mūsu aktīvo un stipro senioru pulka,
viņas mūžs nesaraujami saistīts ar Liepāju. Jautāta, ko viņa
novēlētu savai pilsētai, joprojām mundrā un dzīvespriecīgā
pensionāre atbild: “Stabilitāti un visu labo darbu turpinājumu!”
Liepājai un liepājniekiem pilsētas dzimšanas dienā viņa velta
savu dzejoli, ar kuru uzstājās un uzvarēja 2016. gada Kurzemes
senioru konkursā “Gadi nav šķērslis”, kurā piedalās jau trīs gadus.

Mūsu Liepāja
Mūsu Liepāja karos postīta, grauta,
No ostas pasaulē izklīda daļa Latvijas tautas.
Mainījās valdības, mainījās varas,
Cilvēki gāja un novāca drazas.

Pilsēta vētru un dzintara krastā,
Atkal ceļ karogus brīvības mastā.
Kā senāk zied liepas, jūra met vilni
Un aicina ezera ūdeņi zili.

Pielika pūles, lai pilsēta zeltu,
Novāca gruvešus, mājas lai celtu,
Daudz bija karā iecirstu rētu,
Vai mūsu paaudze aizmirst to spētu?

Tās atmiņas manas, viss pagātnē vīts,
Pār plaukstošu Liepāju ataust ik rīts,
Mūs nebaida vēji, kas nikni šeit pūš,
Mēs, liepājnieki, mums vējos rūdīts ir mūžs.

Tikai mūsu Dievnami – diži un cēli,
Spītējot kariem un pārmaiņu vētrām,
Stāvēja droši kā Latvijas dēli,
Nebija nolemts tiem sagrūt no bumbām!

Dzīvosim, paliksim pilsētā savā,
Kaut ārzemes sola, ka dzīvot tur labāk.
Mīlēsim valsti, kur dzimuši esam,
Par savu Liepāju lepni lai esam!
2016. gadā

Vairāksolīšanas
maratons

Ar lepnumu par padarīto
raksta turpinājums no 1. lpp >
Šīs attīstības lietas plānots īstenot ar
ārējiem resursiem jeb ārēju naudu, lai ar
pilsētas pamatbudžetu varētu turpināt
atbildīgu sociālu politiku: palīdzētu
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un
maziem ienākumiem.
“Tie ir ambiciozi un izsvērti mērķi, kas pa
spēkam ir tikai pieredzējušai un zinošai
komandai,” pārliecināts U. Sesks

Pēdējos mēnešus pirms pašvaldību
vēlēšanām var salīdzināt ar maratona
skrējienu. Uz starta līnijas jāstājas gan jau
pieredzējušiem politiskiem spēkiem, gan
jaunpienācējiem, gan vecām komandām ar
jauniem nosaukumiem un jauniem
līderiem. Sacensības ir nopietnas, un visi
grib uzvarēt!
Vieniem jaudu skrējienam piešķir gadu
gaitā rūdītie muskuļi un līdzšinējā pieredze,
citiem atlētismu un vieglu soli dod kāds
laimes solīšanas dopings un pašiedvesma,
kādiem gribas vienkārši sevi apliecināt, bet
vēl citi talkā ņem pasaku stāstnieku rīkus
un līdzekļus, lai tiktu līdz sekmīgam
2.

finišam. Šajā sacensībā nav tādas vienas
vienīgas uzvaras formulas, jo to nosakām
tikai mēs paši – liepājnieki. Nevis
svarīgākais ir šī skriešana, bet gan finišs, jo
tikai tur mēs redzam, kurš ir maratona
skrējējs un kurš tikai īsās distances var
pieveikt, kurš iepriekšējos četrus gadus
muskuļus audzējis un kurš tikai labumus
baudījis, kurš nācis, lai uzvarētu, un kurš
tikai skata pēc gribējis piedalīties.
Liela nozīme ir sacensības garam! Finiša
taisne visiem skrējējiem ir viena – 3. jūnijs!
Vēlētājs šajās sacensībās ir cītīgs vērotājs.
Turam īkšķus par savējiem!

Tāpat, sekojot ES un Norvēģijas finanšu
instrumentu iespējām, ir izdevies kopīgi ar
Aizsardzības ministriju piedalīties atklātā
projektu konkursā, uzvarēt un piesaistīt
finansējumu Virsnieku saieta nama
rekonstrukcijai Karostā.
“Virsnieku saieta nams ir viena no
skaistākajām ēkām ne tikai pilsētā, bet arī
Kurzemē, tā sen pelnījusi atjaunošanu, lai
kļūtu pieejama plašai sabiedrībai. Un
Ar ietekmi Rīgā
izdevies tas ir tikai tāpēc, ka mums šobrīd
ir šāda iespēja cieši sastrādāties gan ar
Pēdējo četru gadu laikā izmaiņas ir
valdību, gan atsevišķām ministrijām,”
notikušas arī pašā “Liepājas partijā”, kas
norāda G.Ansiņš.
pirmo reizi kā reģionāla partija ir kļuvusi
“Liepājas partijas” ciešā sadarbība ar
par varas partiju ar savu deleģēto
valdību un citām valsts pārvaldes iestādēm
premjeru Māri Kučinski pie valdības galda.
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apspriešanā. Tā ir regulāra informācijas un
Turklāt tos varēja nopirkt gluži ikdienišķos
viedokļu apmaiņa ar Saeimu, Ministru
veikalos! Ar Saeimas deputātu, īpaši Aijas
Kabinetu un ministrijām, tai skaitā arī par
Barčas, aktīvu atbalstu izdevies izstrādāt
Eiropas Savienības struktūrfondu
un ieviest izmaiņas likumdošanā, kas
programmām un projektiem, kas rada
nepieļauj dažādu augu maisījumu legālu
labākus priekšnosacījumus īstenot mērķus
tirdzniecību.
Liepājā.
Pēc G. Ansiņa sacītā, daudz enerģijas
Lai arī dažkārt kritizēta šīgada valsts
darbā ar ministrijām veltīts, lai Liepāju
budžeta sadale dažādās jomās, pateicoties
padarītu sasniedzamu – gan pa
liepājnieku neatlaidībai, skaidrojumiem un
autoceļiem, gan lidostu un ostu. Daudzi
argumentētai pierādīšanai, Liepāja no tā ir
liepājnieki jau novērtējuši atzinīgi, ka
bijusi ieguvēja. Tā, piemēram, šīgada valsts
pamazām tiek sakārtots pirms tam kritiskā
budžeta ailēs jau ir atspoguļojies, ka
stāvoklī esošais autoceļš no Lietuvas
vēlamies Liedaga ielā pie 2. vidusskolas
robežas uz Liepāju, kā arī Rīgas šoseja.
uzbūvēt slēgtos un atklātos tenisa kortus.
““Liepājas partija” ir politiskais spēks, kas
Šogad no valsts budžeta šīs ieceres
ar
reāliem rezultātiem spēj panākt Liepājas
īstenošanai piešķirts 1,55 miljoni eiro liels
interešu
aizstāvību valsts līmenī!” ir
finansējums, bet vēl tikpat būs nākamajā
pārliecināts G. Ansiņš, kurš pats vismaz
un aiznākamajā gadā. Tas panākts, kopīgi
vienu dienu nedēļā velta Rīgas
strādājot gan ar Izglītības un zinātnes
braucieniem.
ministriju, gan ar valdību, gan ar Saeimas
deputātiem.

fotogrāfija, sports, mūsu transporta
artērijas, osta, būves – tajā “buntītē”
pamatā ir cilvēku darbošanās. Un skolotāji,
treneri, diriģenti, kas māca. Labu skolotāju
vadībā katrs šeit var darboties un kļūt
slavens, kā piemēram, Anastasija
Sevastova.
Mūsu Liepājas orķestris, kori, piemēram,
“Laiks”, kļūst arvien atpazīstamāki pasaulē.
Talantīgu skolotāju, pasniedzēju darbs – tā
ir virzība, kas rada tradīcijas, rada to lielo
darbību. Un kur tad vēl papildus
piedāvājums no Latvijas un pasaules, kas
dara mūsu kultūras dzīvi bagātāku.
– Viss jau sākas ar skolu. Vai Liepājā ir
iespējas gūt labu izglītību?
– Liepājnieki ir darboties griboši,
darboties varoši, gudri, izpaužas darbos.
Mums Liepājā ir arī labas izglītības
iestādes, kuras beiguši tagad daudzi
slaveni cilvēki, piemēram, Ēriks Ešenvalds –
Eiropas klases komponists, kurš beidzis 1.
ģimnāziju. Ir sajūta, ka viss notiek.
Īpaši ir mūsu bērni, kas ir jau pilnīgi cits
līmenis. Piemēram, mani mazbērni, kuri
mācās 12. vidusskolā – viens 11. klasē,
viens 4. klasē. Apbrīnoju, cik viņi ir
daudzveidīgi: apgūst programmēšanu,
valodas, iegūst arī pirmo vietu piparkūku
krāsošanā utt. Savukārt dzimšanas dienā
mazmeita pateica, ka grib dāvanā bungas.
Viņa arī aktīvi iet autoskolā, ir mazliet
ekstrēma. Uz viņu skatoties, domāju, ka arī
tehnoloģijas ir laba lieta, jo var visu ātri
uzzināt, bet labi, ka pie mums ar to netiek
pārspīlēts.
Tā paaudze, kas dzimusi Latvijā, labi zina
valsts valodu, bet arī krievu valoda noder,
un to nevajadzētu saistīt ar politiskām
lietām. Kad kādai Liepājas šūšanas firmai,
pirmo reizi piedalījāmies koncertā “Lielajā
kas sadarbojas ar Krieviju, vajadzēja tulku,
dzintarā”, bija pasakaini, un uz nākamo
mana meita, kura apguvusi četras valodas,
mēģinājumu skatos: sēž lielākā daļa visas
ieskaitot franču, varēja izlīdzēt.
40 minūtes.
Mūsu bērni tiek pareizāk vadīti, nekā tas ir
– Kur smelt iedvesmu Liepājā? Kas ir
somu izglītības sistēmā, kur jāspēj ar visu
Jūsu “enerģijas lādiņš”?
tikt galā pašam. Daudz gadījies būt Somijā,
– Es teiktu tā: ir pilsēta Liepāja un visi
Zviedrijā, Norvēģijā – tur skolās visi labi
Liepājas ļaudis, kas šeit dzimuši. Tā ir
zina savas tiesības, visi mīļi, smuki utt. Bet
pamatvērtība, kas veido visus procesus
tomēr uzskatu, ka mūsējiem ir lielāka
pilsētā. Esmu ļoti daudz braucis ar koriem
jauda zināšanu apguvē, un tas ir pirmām
pa pasauli, taču trešajā dienā vienmēr
kārtām mūsu skolotāju nopelns.
gribas braukt mājās. Liepāja ir vieta, kas
– Ko Jūs novēlētu Liepājai un
daudziem ir ļoti tīkama, īpaši pludmale un
liepājniekiem pilsētas dzimšanas dienā?
parks ar visām iespējām aktīvi atpūsties, lai
– Saimnieciskajā darbībā novēlu veiksmi
varētu sevī saglabāt možumu. Es eju spēlēt
un katram atrast savu darbošanās sfēru,
tenisu kopā ar savu meitu, mazmeitiņām,
gūt panākumus tur, kur tas vislabāk
mazdēlu – teniss ir viens no sporta
izdodas! Un lai nāk jaunā paaudze ar
veidiem, kas iedvesmo. Tāpat kā jūra.
jauniem panākumiem.
Uzskatu, ka nav skaistākas pludmales kā
Tas, ka Liepāja ir skaista un labi izveidota,
pie mums – varbūt vienīgi Karību salās, bet
ir cilvēka roku darbs no seniem laikiem līdz
grūti tam noticēt, jo vēl nav gadījies tur
mūsdienām. Kad pasaules gudrie vecajās
būt. Tāpat mūsu dievnami. Liepājā viss ir
kartēs meklē Paradīzi un domā, ka tas ir
patīkams.
kaut kur Ziemeļpolā, kur četras upes satek
Mums ir brīnišķīgi ļaudis, kuri daudz
un visas enerģijas krustojas, es teiktu, ka
sasnieguši. Kaut vai mūsu tenisa treneris
Paradīze ir tepat Liepājā. Tas pats vējš,
Ernstsons – iet kā jauns puika! Slava mūsu
skaistā daba, mums te ir īsta miera osta.
Liepājas dakteriem – tādas tehnoloģijas
Liepājas ir brīnišķīga, sakārtota, laimīga
izmanto, ka var 5-6 locītavas dienā
vieta, lai te dzīvotu. Katrs var šeit atrast
samainīt! Un kur tad vēl skolotāji,
savu vēlmju piepildījumu, jo iepriekšējās
uzņēmēji. Tas arī ir lielais Liepājas
paaudzes pierādījušas, ka Liepājā var
sasniegums!
izveidoties labi, uzņēmīgi cilvēki.
Uz procesiem,
Visiem, kam
kas notiek pilsētā,
jāpieņem svarīgi
varam dažādi
lēmumi, novēlu būt
Tas, ka Liepāja ir skaista un
paskatīties, katrs
nesavtīgiem un
labi izveidota, ir cilvēka
caur savu prizmu
nedomāt tikai, kas
roku darbs no seniem
ko pateikt, mums
par to būs, strādāt
katram dziļumā
jaunām idejām!
laikiem līdz mūsdienām
noslēpts kaut kāds
Galvenais ir
strāvojums – vari
stabilitāte un
neko nedarīt, bet vari ar skaņu aiziet, līdzīgi
harmonija, lai, neskatoties uz visiem
kā jūra viļņojas.
satricinājumiem, tiktu rasti risinājumi, kā
– Kas ir Liepājas galvenie balsti un
izkulties un atkal būt zarā.
vērtības?
Domāju, ka arī pilsētai ir sava dvēsele, ko
– Liepāja jau nav palikusi malā no visiem
jūtam intuitīvi, kad iebraucam Liepājā. Jo
saimnieciskajiem procesiem pasaulē.
daba pie mums ir dzīva, liepājnieku
Daudz kas bijis, daudz esam ražojuši un
raksturu gadu gadiem veidojusi saskarsme
ražojam. Kas zaudēts, zaudēts. Galvenais –
ar šo dabu, ar parkiem, ar ziediem, ezeru
esam griboši un varoši joprojām. Laiks ir
un jūru. Mēs varam būt lepni, ka mums ir
tāds, ka iespējas darboties ir dotas visiem.
tā laime dzīvot tādā elitārā vietā kā Liepāja.
Māksla, mūzika, folklora, ansambļi, kora
Novēlu, lai veiksme pavada liepājniekus
dziedāšana, tautas daiļamata meistari,
visās dzīves sfērās arī turpmāk!

Liepāja –
labākā vieta, kur dzīvot
Jēkabs Ozoliņš bija autors idejai pirms
vairāk nekā desmit gadiem aizsākt
Liepājā jaunu tradīciju – liepājnieku
mazos “dziedāšanas svētkus”, kuros
pilsētas kori dzied Latvijā slavenu
Liepājas komponistu dziesmas. Arī
šodien joprojām aktīvais diriģents, Goda
liepājnieks un Triju zvaigžņu ordeņa
kavalieris lolo atkal jaunas idejas par
liepājnieku vienošanu, kopā būšanu un
“vecā labā celšanu saulītē”.
Par un ap liepājniekiem – saruna ar
Jēkabu Ozoliņu Liepājas 392. dzimšanas
dienas priekšvakarā.
– 2015. gadā Jūs saņēmāt pilsētas
augstāko apbalvojumu – Goda
liepājnieks. Kā Jūs pats raksturotu, kas
tad ir īsts liepājnieks?
– Liepājnieki ir visi tie vīri un sievas, kas
aktīvi noturējušies Liepājas vējos. Nekad
neesmu sapratis, kāpēc cilvēki plēšas,
nezinādami, ko un kā savā starpā sadalīt. Ja
ir kaut cik normāli apstākļi un normāla
domāšana, tad katram te ir ko darīt. Mums
nav nekas jādala – kurš dižāks un
svarīgāks, kurš talantīgāks un gudrāks, jo
strādāt var, arī šiem ceļiem nekrustojoties.
Es aizstāvu domu par paralēlajiem ceļiem
mākslā, mūzikā, arī dzīvē kopumā. Esi tāds,
– Vai būtu vērts atgriezties pie šīs
kāds tu esi, strādā savā izvēlētajā virzienā,
tradīcijas arī šodien?
izkop to un augļi nāks.
– Uzskatu, ka vajag piedāvāt arī šādus
– Kā toreiz pirms vairāk nekā 10
pasākumus. Tā ir komunikācija, viens ar
gadiem radās ideja par liepājnieku kopā
otru iepazīstas, aiziet uzdejot. Mums jau arī
dziedāšanu?
šodien ir, kas spēlē – tas pats Liepājas
– Ja atceramies vēsturi, pirms 2. Pasaules
bigbends. Valērijs Šestilovskis ar savu
kara Liepājā bija daudz muzikālu vērtību –
orķestri skolēnu dziesmu svētkos bija
opera, Baltijas
“topā”– spēlēja
vecākais
skolās vakaros
simfoniskais
balles, visi dejoja.
Esi tāds, kāds tu esi, strādā
orķestris, kādreiz
Āra muzicēšanas
savā izvēlētajā virzienā,
slavenā Kūrmājas
brāsbendi ir stilīgi
izkop to un augļi nāks
zāle. Grūti pat
un populāri visā
noticēt, ka mēnesī
pasaulē – īpaši
tur notika līdz 60
Vācijā, Zviedrijā, jo
koncertiem! Kūrmājas prospekts vienmēr
nav vajadzības uzstādīt dārgas aparatūras.
bijis tāds kā vienojošais posms ar visām
Var jau spēlēt to, ko jaunieši vēlas – kaut
Liepājas skaistākajām vietām.
vai skaistākās melodijas no visām
Pēc 2. Pasaules kara Liepājas muzikālās
rokgrupām. Ir iespējas visu to darīt,
tradīcijas nostiprināja operas uzvedumi,
nomainot repertuāru. Tā ir tradīcija, kas
simfoniskie koncerti. Ražīgi sāka strādāt
bija, kas kvēlo, var mēģināt darīt atkal, lai
kori pilsētas uzņēmumos, bet dažādu
cilvēki pulcējas parkos.
ietekmju dēļ viss aizgāja ne tā, kā
– Un kā ar skolēnu dziedāšanas prieku
vajadzēja, kas gluži pareizi nebija.
šodien, vai labprāt nāk un dzied korī?
Taču jautājums ir par to, kā mēs,
– Skolēni labprāt dzied Liepājas
liepājnieki, spējam darboties tālāk.
komponistu dziesmas – mums ir bijis
Simfoniskā orķestra tradīcijas turpināja
Imanta Kalniņa repertuārs, Zigmara
Valdis Vikmanis, Kārlis Bunka. Valdis
Liepiņa dziesmas tūkstošgades mijā “Pūt,
Vikmanis vēlāk arī nodibināja simfonisko
vējiņos!”, sadziedāšanās ar “Līviem”,
orķestri. 60. gadu beigās orķestri spēlēja
“Iļģiem”. Viens no lielākajiem koncertiem
dejas – tā bija forša tradīcija. Vēl tagad
bija ar grupu “Tumsa” un Mārtiņu Freimani.
atceros, Raiņa parkā bija paaugstinājums,
Šīs tradīcijas arī vajadzētu turpināt.
kur notika zaļumballes. Man toreiz bija 16
Latviešiem joprojām ik pēc pieciem
gadu, mācījos mūzikas skolā. Man iedeva
gadiem ir Dziesmu svētki, kad sanāk kopā
mežragu, pa divām stundām dienā
visa kultūra, kas mums ir. Tomēr jāatzīst,
satrenējos, un mēs spēlējām balles. Toreiz
ka pēdējo divu gadu laikā bērniem
vēl nebija popgrupas, bet cilvēki nāca uz
mainījusies attieksme pret dziedāšanu korī
zaļumballēm no visām pusēm – gan jauni,
– tā vairs nav no pamata prioritātēm. Kopš
gan veci. Tā bija viena laba tradīcija, pie
1989. gada, kad sāku darboties ar koriem,
kuras varbūt vērts atgriezties –
piedalāmies visos dziesmu svētkos. Tomēr,
Zaļumballes Raiņa parkā. Domāju, ka tādas
ja salīdzina, attieksme sākumā bija
lielas zaļumballes šodien ir arī “beach
savādāka – cītīgi gatavojāmies skolēnu
pārtijas”, bet toreiz tas bija kas vairāk –
koru sadziedāšanās svētkiem, bija liels
katram līdzi kāda maizīte, termoss un
gods un prieks piedalīties lielajos dziesmu
galvenais – kopā būšanas prieks. Spēlējām
svētkos. Tagad ir tā, ka skolā jāizvēlas kāds
populārākos skaņdarbus pūtēju orķestrim
no humanitāriem priekšmetiem – zīmēt vai
gan no latviešiem, gan pasaules – polkas,
dziedāt. Vairums izvēlas kori, bet ar
fokstrotu, ģeniālos valšus, arī no krievu
apmeklētību ir ne visai. Esam ieviesuši, ka
mūzikas. Mums bija vajadzīgas tikai
visu cītīgi atzīmējam un analizējam. Tad ir
dziesmu nošu grāmatiņas, lai danči varētu
tā, ka daļa atzīmējas, pasēž, pēc tam daļa
sākties.
kora aiziet, jo nevar nosēdēt. Taču, kad

3.

Darbu redzamā un
neredzamā puse
Pirms četriem gadiem pašvaldības
vēlēšanās jūs, liepājnieki, devāt mums
uzdevumu turpināt veidot Liepāju par
drošu, skaistu un veiksmīgu Latvijas
pilsētu. Par pilsētu, kura iedvesmo pašus
tās iemītniekus un raisa cieņu arī citu acīs.
Tieši ar šādu apņēmību mēs esam
centušies šos pēdējos četrus gadus strādāt
– Liepājas un liepājnieku labā. Jūsu atbalsts
un uzticēšanās mūs pašus iedrošināja

lieliem sapņiem un augstiem mērķiem, uz
kuriem daudzi politiskie konkurenti tolaik
noraudzījās ar zināmu neticību.
Liepāja šo pēdējo četru gadu laikā ir
piedzīvojusi visaptverošas pārmaiņas, kuru
ietekmi mēs jutīsim vēl ne tikai nākamos
četrus gadus vien, bet daudz ilgāku
posmu: ir īstenots desmit gadus lolotais
sapni par pašiem savu akustisko
koncertzāli, ir sakārtota lidosta, kas jau

pavasarī atsāks regulāros lidojumus, ir tapis
mūsdienīgs un kvalitatīvs Liepājas Valsts
tehnikums nākamajiem speciālistiem,
sakārtotāki kļuvuši iekšpagalmi
daudzdzīvokļu namu mikrorajonos un
ērtāka dzīves vide mums visiem Liepājā. Ir
mainījusies arī ekonomikas struktūra,
zaudējot “Liepājas metalurgu”, bet
attīstoties daudzām un specializētām
ražotnēm biznesa parkos un

jaunizveidotajās industriālajās teritorijās.
Protams, tas, ka ir daudz darīts,
nenozīmē, ka pilnīgi viss ir izdarīts. Tāpat
kā mums visiem, arī “Liepājas partijai” ir
bijuši mērķi, ar kuru sasniegšanu nav
sekmējies tik raiti, kā to sākotnēji bijām
vēlējušies vai kā to no mums sagaidīja
liepājnieki. Taču mēs ticam, ka arī kaut vai
viens solis uz priekšu, tas tomēr ir solis
pretī solījuma izpildei.
Šis ir apkopojums, kurā mēs atskatāmies
uz aizvadītajiem četriem gadiem: par
kopīgiem spēkiem paveikto un sasniegto,
par uzbūvēto un īstenoto un to, kā šīs
pārmaiņas ir ietekmējušas mūsu pašu,
liepājnieku, ikdienas dzīves.
Liepājas partija

Kultūra

Sports

Jauns un plašs atvēziens kā
festivālu un kultūras pilsētai

Iespējas ikvienam būt sportiskam,
veselīgam un aktīvam

Liepāja aizvadīto četru gadu laikā
pakāpeniski ir turpinājusi savu ceļu uz
festivālu un kultūras pilsētas statusa
nostiprināšanu. Esam piepildījusi savu
sapni par koncertzāli “Lielais dzintars” –
gan jaunu mājvietu Liepājas Simfoniskajam
orķestrim, Emiļa Melngaiļa mūzikas
vidusskolai, gan spožu “magnētu” pasaules
vadošajām mūzikas zvaigznēm.
Paplašināts arī vasaras sezonas
piedāvājums: J. Čakstes laukuma
koncertcikla pasākumi, Gulbju dīķa
kultūras programma mazākumtautību
kolektīviem, vairāk nekā 10 tematiskas
nedēļas nogales Kungu ielas kvartālā.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos Liepāju pārstāvēja 1046
dalībnieki un 43 kolektīvi – otra lielākā
delegācija aiz Rīgas.
Liepājas muzejā izveidota Kurzemes
novada vēstures un etnogrāfijas
ekspozīcija, arvien jaunus muzeja
apmeklētājus piesaista daudzveidīgas
tematiskās izstādes, muzejpedagoģijas
programma u.c.
25 000 eiro gadā piešķirts grāmatu
izdošanai par Liepājas vēsturi un
arhitektūru, bet vēl 100 000 eiro bijis
līdzfinansējumam vēsturisko ēku
atjaunošanai.
Mums ir 900 dalībnieku vairāk nekā 30
amatierkolektīvos, bet darbojas divi
pašvaldības profesionālie mākslas kolektīvi
– Liepājas teātris un Liepājas Leļļu teātris.
Esam ķērušies pie koncertdārza “Pūt,
vējiņi!” sakārtošanas. Šobrīd norit
rekonstrukcijas dokumentācijas
sagatavošana, lai jau šogad uzsāktu
koncertdārza labiekārtošanu.
Liepājas Latviešu biedrības namā veikts
telpu remonts, labiekārtota Liepājas
muzeja teritorija un veikts žoga remonts.
Tapis arī Bāriņu ielas vēsturiskā
kompleksa “Kungu ielas kvartāls” un
bijušās Hoijeres viesnīcas jeb Pētera I
namiņa restaurācijas projekts.
4.

Sabiedriskās domas pētījumā

85%
aptaujāto liepājnieku
atzinīgi novērtē
kultūras un izklaides
pasākumu piedāvājuma
attīstību Liepājā.

Vai Tu zināji, ka:
Ik gadu Liepājā notiek 1800 dažādi
kultūras pasākumi:
koncerti, izrādes, izstādes,
izklaides pasākumi u.c.

Ēriks Ešenvalds,
komponists:

Kad pirmo reizi biju koncertā “Lielajā
dzintarā”, manām ausīm bija ļoti viegli –
katru skaņu varēju tvert ar baudu, kā
māksliniecisku vērtību. Mūzika plūda, lējās, jo
tai bija kur uzplaukt – brīnišķīgajā
koncertzāles akustikā! Tādu daiļumu Latvijā
nebiju dzirdējis. Lai liepājnieki un apkārtnes
jaunie talanti, arī paši mazākie pianisti,
stīdzinieki un pūtēji, sitēji, dziedātāji aizvien
vairāk muzicē “Lielajā dzintarā”, jo tādējādi
mūsu nākamo paaudžu mākslinieki būs
sekmīgāk izskoloti pasaules koncertzāļu
skatuvēm!

Vai Tu zināji, ka:
Novērtējot ieguldījumu Liepājas sporta
infrastruktūrā un pašu liepājnieku aktīvo
dzīvesveidu, starptautiska žūrija Liepāju
2016. gadā atzina par Eiropas sporta
pilsētu.
Un nav jau bez pamata šāds tituls, jo
pašvaldība atbalsta masu sportu, tāpēc
Liepājā var norisināties sporta sacensību
sērija “Izrāviens”: “Jēkaba kross”, “Liepājas
pusmaratons”, “Karostas mezgls” u.c.
Skolas vecuma bērniem ik mācību gadu
notiek Olimpiskās dienas akcija, kurā
iesaistās vairāk nekā 5000 pilsētas skolu 5.12. klašu skolēni, tāpat notiek starpskolu
sacensības 11 sporta veidos un disciplīnās,
kā arī rudens kross 2.-12. klašu skolēniem.
Par augstiem sasniegumiem sportā
Liepājas sporta skolu treneriem ir
paredzēta piemaksa, kā arī iespēja
pretendēt uz pašvaldības stipendiju
jaunajiem sporta treneriem.
Pašvaldība arī spēra izšķirošu soli 2014.
gadā, piešķirot vienu miljonu eiro bērnu un
jauniešu hokeja un futbola skolu darba
turpināšanai pēc “Liepājas metalurga”
bankrota.
Atbalsts sporta biedrībām un
komersantiem bērnu un jauniešu treniņu
nodrošināšanai no pašvaldības ik gadus ir
aptuveni 25 000 eiro apjomā, bet vēl 28
000 eiro gadā tiek novirzīts Liepājas
sportistu dalībai Eiropas un Pasaules
čempionātos.
Ir attīstītas arī sporta bāzes, pabeigta
sporta kompleksa “Ezerkrasts” mazā
baseina un ģērbtuvju rekonstrukcija, bet
šopavasar sākušies Liepājas Olimpiskā
centra Vieglatlētikas manēžas būvniecības
darbi pie Draudzīgā aicinājuma 5.
vidusskolas.

Trīs turpmākajos gados
Liepājas jauno tenisa kortu
būvprojekta izstrādei un
īstenošanai Liedaga ielā no
valsts budžeta plānots
piešķirt 1,55 miljoni eiro
ik gadus. Tas ir mūsu
pašvaldības un
Saeimas deputātu –
liepājnieku kopīgu
pūliņu rezultāts.

Gunārs Ansiņš,
Liepājas domes
priekšsēdētāja
vietnieks:

Pilsēta īsā brīdī iegūs divus nozīmīgus
objektus – drīz sāksies vieglatlētikas manēžas
būvniecība un veiksim nepieciešamos
priekšdarbus, lai Liedaga ielā varētu uzbūvēt
slēgto tenisa laukumu halli. Šim objektam
valdība un Saeima šogad ir piešķīrusi
līdzekļus.
Man ir gandarījums, ka mūsu slavenākais
sportists Kristaps Porziņģis nav aizmirsis savu
dzimto pilsētu un kopā ar ģimeni ir izveidojis
jauniešu ļoti iecienīto basketbola laukumu
Jūrmalas parkā, turklāt nupat nācis klajā ar
jaunu pozitīvu lēmumu – šādu laukumu
izveidot arī Ziemeļu priekšpilsētā, kur šāda
sporta infrastruktūra nav pieejama.

Vide, labiekārtošana, iedzīvotāju drošība

Cilvēkiem un dabai
draudzīga pilsēta

Liepājai 2016. gadā pirmo reizi piešķirti
četri Zilie karogi, apliecinot pilsētas
peldvietu atbilstību 33 kritērijiem par
ūdens kvalitāti, drošību, pakalpojumu,
vides izglītības pasākumu un informācijas
pieejamību.
Trīs gadu laikā pilsētā kopumā uzstādīti
vairāk nekā 142 soliņi un 94 atkritumu
urnas. Šis labiekārtojums veikts saskaņā ar
iedzīvotāju aptauju rezultātiem un
priekšlikumiem.
Tāpat izbūvētas divas jaunas sabiedriskā
transporta pieturvietas, 22 pieturvietās
uzstādīti jauni soliņi, 35 pieturvietās
atkritumu urnas, savukārt pie 77
pieturvietām uzstādītas apzīmējošās
ceļazīmes.
Uzstādīti 14 pašvaldībai piederoši vides
reklāmas stendi, kas nodrošina vienotu
vides reklāmas risinājumu pilsētā.
Nozīmīgs solis pilsētas vides uzlabošanā
bija Liepājas pilsētas apstādījumu
koncepcijas 2016. - 2020. gadam
apstiprināšana, kas trīs gadu laikā
apstādījumu paplašināšanā paredz ieguldīt
111 460 eiro. Pērn jau iekārtotas trīs
jaunas ziedu dobes skvērā Ventas un
Klaipēdas ielu krustojumā, izvietotas puķu
kastes uz ceļu joslu norobežojošām

barjerām Cukura ielā, Brīvības ielā, kā arī
Tirdzniecības kanāla malā pie jaunā vides
objekta jaunlaulātajiem.
Beberliņos izstrādāta teritorijas
ilgtspējīgas attīstības koncepcija, pievilkta
elektrība, izbūvēta kanalizācija, auto
stāvlaukums, kempinga laukums, sakārtoti
piebraucamie ceļi, saudzējot vērtīgos
kokus un nodrošinot citu dabas vērtību
saglabāšanu.
Zirgu sala tiek veidota par labiekārtotu
pastaigu un aktīvās atpūtas zonu. Šeit
izveidots automašīnu stāvlaukums,
pievedceļš un gājēju taka uz putnu
vērošanas torni ezera krastā, kā arī
uzstādīti 10 soli un atkritumu urnas.
Noticis metu konkurss par brīvdabas
sporta un aktīvā atpūtas centra izveidi salā,
un ir noslēgts līgums par šāda centra
būvprojekta izstrādi.
Kopš 2013. gada atbalstīti 82 pagalmu
labiekārtošanas projekti par kopējo
pašvaldības līdzfinansējumu 2 698 160,14
eiro, savukārt pērn arī 15 mikrorajonu
pagalmos veikta pilsētai piederošo
piebraucamo ceļu posmu asfaltēšana
gandrīz trīs kilometru garumā.
Lai cīnītos ar graustiem pilsētā, ieviests
vidi degradējošo ēku reģistrs. No aptuveni

Vai Tu zināji, ka:
Izstrādāts būvprojekts tramvaja
sliežu, kā arī Lielās ielas un
Tramvaja tilta rekonstrukcijai.
Paredzēta arī sešu zemās grīdas
tramvaju iegāde.

190 reģistrā iekļautajām bīstamajām vai
slikta izskata būvēm 22 nojauktas, 30
sakārtotas, bet gandrīz 60 šobrīd
iekonservētas.
Pēdējo trīs gadu laikā rekonstruēti 17
ielu posmi Karostā un Jaunliepājā. Tai
skaitā 3,4 km garumā ielu segums
atjaunots ar bitumena un šķembu
maisījumu Atmodas bulvārī, Pulkv. Brieža,
arī atsevišķu Lībiešu ielas un 14. Novembra
bulvāra posmos.

Māris Ceirulis,
Liepājas domes
deputāts:

Ielu infrastruktūras mērķtiecīga
sakārtošana, gājēju celiņu un veloceliņu
izbūve cilvēkiem ar invaliditāti paver aizvien
plašākas iespējas brīvi pārvietoties pilsētvidē.
Pludmales pieejamības kompleksu un
asistenta pakalpojumus iekļūšanai jūrā 2016.
gada vasarā izmantoja vairāk nekā 1600
cilvēku ar dažādiem funkcionāliem
traucējumiem.
Soliņi ir kā satikšanās vieta vecāka gada
gājuma cilvēkiem, saskarsmes iespējas
dažādām paaudzēm un drošība, ka,
pārvietojoties ārpus mājām, būs vieta, kur
atpūsties, kad spēki ir mazinājušies.
Ietvju vadlīnijas un taktilie skaņas luksofori
cilvēkiem ar redzes traucējumiem brīnišķīgi
palīdz patstāvīgi orientēties pilsētas vidē.
Darāmie darbi jāturpina, īpaši pievēršot
uzmanību pieturvietu sakārtošanai, lai cilvēki
brīvi un droši varētu iekļūt visu veidu
sabiedriskajos transporta līdzekļos.

Sociālā drošība un labklājība

Atbalsts ikvienam liepājniekam –
no bērna līdz sirmgalvim

pieejams arvien plašākam liepājnieku
lokam, jo ieviesti papildu braukšanas
maksas atvieglojumi. Mēnesī vidēji 1700
pensionāru pēc 80 gadu vecuma brauc par
brīvu, savukārt ap 820 nestrādājošie
pensionāri ar zemāko pensiju izmanto
iespēju braukt ar 50% atlaidi.
Kā solīts, paaugstināts bērnudārzu
pedagogu, izglītības iestāžu apkalpojošā
personāla, pašvaldības policistu, sociālo,
sporta un kultūras darbinieku atalgojumu.
Darbojas divi Pensionāru dienas centri –

Ir sagatavoti Grīzupes ielas, Tramvaja
tilta un Lielās ielas, Kapsēdes ielas, Krūmu
ielas pārbūves būvprojekti, kas iesniegti
līdzfinansējuma saņemšanai no ES
fondiem.
Veloceļu kopgarums pilsētā šobrīd ir 45
km, taču, izbūvējot Grīzupes ielu, Lielo ielu,
Kapsēdes ielu un Krūmu ielu, veloceliņu
tīkls paplašināsies.
Kopumā Liepājā 160 vietās ir uzstādītas
vismaz 240 īpaši dizainētas velonovietnes.
Iekārtoti jauni suņu pastaigu laukumi:
pie dzīvnieku patversmes 14. Novembra
bulvārī un ar inventāru suņu trenēšanai –
Cieceres ielā 21.
Vairāk nekā 200 vietās Liepājā uzstādīti
publiskie konteineri šķirotajiem
atkritumiem.
2016. gadā Raiņa ielā veikta 11 veco
apgaismojuma balstu nomaiņa ar
kopskaitā 29 jauniem astoņus metrus
augstiem balstiem un LED gaismekļiem.
Jauni apgaismojuma balsti uzstādīt arī
Alejas ielā (5 balsti), Jūrmalas ielā (3 jauni
balsti) un pie Liepājas Latviešu biedrības
nama (2 jauni balsti).

Aija Freimane,
asociētā profesore
Dr.art., Latvijas
Mākslas akadēmija,
Dizaina nodaļa:
Uzskatu, ka Liepāja vides pieejamības jomā
un iekļaujošas sabiedrības veidošanā Latvijā
ir vadošā pilsēta. Tas izdevies, pateicoties
aktīvam, mērķtiecīgam un jēgpilnam
sabiedrības un pašvaldības sadarbības
rezultātam. Taktilās kartes, vadulas uz ielām,
“runājošs” sabiedriskais transports, pieejama
pludmale un peldvieta cilvēkiem riteņkrēslos,
kā arī iekļaujošas izglītības iezīmes – tas viss
ir ļoti nozīmīgs cieņpilnas un cilvēcīgas
sabiedrības veidošanas darbs ilgtermiņā.
Protams, vēl ir daudz darāmā – jāseko, lai
ikviena jaunuzceltā un atjaunotā sabiedriskā
ēka būtu atbilstošas visiem universālā
dizaina principiem arī dzīvē, ne tikai projektā.
Vēl ir iespējas ne tikai Liepājas sabiedrībai
kļūt empātiskākai, bet uz to tiekties arī
daudzām citām pilsētām, lai veidotu
iekļaujošu, pieejamu un cilvēcīgu Latviju.

gada laikā tajos notiek ap 80 pasākumu
senioriem. Pakalpojumu “Aprūpe mājās” ik
gadu saņem ap 580 liepājnieku, no kuriem
lielākā daļa ir vientuļie pensionāri.
Pašvaldības dzīvojamais fonds
papildināts par 22 dzīvokļiem, remontos
ieguldot 156 189 eiro, izīrēti mājokļi 12
speciālistiem. Darbojas arī Nakts
patversme, kurā gada laikā nakšņo vidēji
285 klienti, savukārt zemākā līmeņa
patversmē, kura uzsāka darbu 2014. gadā,
– 184 klienti.

Vai Tu zināji, ka:
Esam pildījuši savu solījumu atbalstīt
liepājniekus, kuri audzina bērnus, kā arī
seniorus un viņu aktivitātes. Kopumā
liepājniekiem ir iespējas saņemt 10 dažāda
veida sociālos pabalstus un izmantot 25
sociālos pakalpojumus.
Jauno ģimeņu atbalstam ir ieviests bērnu
piedzimšanas pabalsts, un trīs gados to
saņēmušas 2414 ģimenes. Ģimenēm ar
bērniem pienākas maksas atlaides interešu
izglītībā. Tāpat visiem pirmklasniekiem ir
nodrošināts atbalsts skolas gaitu sākšanai
30 eiro apmērā, savukārt sabiedrisko
transportu skolēni izmanto ar 50% atlaidi,
bet pirmklasnieki – bez maksas. Atjaunota
arī svētku pabalstu izmaksa ģimenēm ar
bērniem (“Skolas soma” un “Ziemassvētku
pabalsts”).
Cilvēkiem ar invaliditāti ir plašākas
iespējas pilnvērtīgi iekļauties pilsētas dzīvē.
Pašvaldība rīko sociālās iekļaušanas

Vidējā darba samaksa
kopš 2013. gada Liepājā
pieaugusi no 567 līdz 649 eiro.
projektu konkursu NVO, atbalstot cilvēkus
ar īpašām vajadzībām – kopējais
finansējums pēdējo divu gadu laikā 92 100
eiro.
Esam veicinājuši bezdarbnieku
atgriešanos darba tirgū un sniedzam
atbalstu grūtībās nonākušiem
liepājniekiem. Kopš 2013. gada izveidotas
vairāk nekā 200 subsidētas darba vietas
personām ar invaliditāti un nelabvēlīgā
situācijā esošajiem bezdarbniekiem.
Pašvaldības aģentūrā “Nodarbinātības
projekti” kopš 2013. gada pagaidu
algotajos darbos nodarbināti 2308
bezdarbnieki, no kuriem pastāvīgu darbu
atraduši 60 bezdarbnieki.
Sabiedriskais transports ir kļuvis

Helvijs Valcis,
Liepājas domes
deputāts, Liepājas
Valsts 1. ģimnāzijas
direktors:
Esam sakārtojuši bērnudārzu pedagogu
atalgojumu, pielīdzinot likmi vispārizglītojošo
skolu pedagogu likmēm. Pirmsskolas
izglītības skolotājiem algas 2016. gadā ir
palielinājušās par vidēji 88 eiro, bet
vispārizglītojošajās skolās pedagogu vidējā
alga (ieskaitot skolas administrācijas
atalgojumu) pēc jaunā algu modeļa
ieviešanas ir par apmēram 70 eiro vairāk
nekā pērn.
Sociālajā jomā ik gadu ceļam
maznodrošinātā ienākumu līmeni, lai cilvēki
“neizkristu no aprites”. Esam ieviesuši krīzes
pārtikas pabalstu.

Astrīda Vērdiņa,
Liepājas
pensionāru
biedrības vadītāja:

Esam gandarīti, ka tas, ko prasījām pirms
četriem gadiem, ir izpildīts – arvien vairāk
Liepājas pensionāru var izmantot
braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā
transportā. Mums ir arī iespējas sanākt kopā
un pašiem rīkot pasākumus, atsauksmes par
tiem ir ļoti labas, zāle vienmēr pārpildīta. Ja
vēl ņem vērā sociālo atbalstu, ko mums
piedāvā pašvaldība, nebūtu pamata čīkstēt
par grūtu dzīvi.
Dzīvokļa pabalsts nekur citur Latvijā nav tik
liels kā Liepājā, papildus saņemam arī
veselības pabalstu un citus labumus.
5.

Bērni un jaunieši

Izglītība

Veidojam bērnos piederības
sajūtu savai pilsētai

Sagatavota augsne izglītības
iestāžu modernizācijai

Vai Tu zināji, ka:
Gandrīz 10 000 bērni
papildus mācībām skolā
apmeklē dažādas
interešu izglītības nodarbības
izglītības iestādēs, bet Bērnu un
jauniešu centrā ap
100 interešu izglītības
programmās ik gadu
nodarbojas ap
2000 bērnu un jauniešu.

Katru vasaru algotu darbu pilsētas
labiekārtošanā strādā 300 skolēni, savukārt
darba vietas piedāvā ap 30 pilsētas
iestādes un uzņēmēji. Kopumā pašvaldība
projekta “Skolēnu nodarbinātība vasarā”
īstenošanai ik gadu piešķir ap 60 000 eiro.
Pašvaldības līdzfinansējums skolēnu
atpūtas nometnēm ik gadu ir 17 000 eiro,
šogad tas divkāršots, t.i., 35 000 eiro, lai

Saskaņā ar sabiedriskās
domas aptauju

80%
liepājnieku uzskata,
ka Liepāja ir laba vieta, kur
audzināt un skolot bērnus.
Liepāja ir jauniešiem īpaši
draudzīga pilsēta – 2016.
gada beigās mūsu centieni
vainagojās ar titulu
“Latvijas jauniešu
galvaspilsēta”!

tādejādi pēc iespējas vairāk mazo
liepājnieku būtu bagātas un interesantas
skolas brīvdienas. Šovasar plānots
piedāvāt arī dienas nometni pašiem
mazākajiem – pirmsskolas vecuma
bērniem.
Jauniešu “lielā vilkme” pēdējos gados ir
jaunatvērtā Jauniešu māja, kur ik gadu
vidēji 600 pasākumos iesaista aptuveni
4000 jauniešu. Ik gadu tiek organizēta arī
Karjeras nedēļas, kuras laikā ap 3000 bērni
iepazīst dažādas profesijas.
Par pašvaldības, ES fondu un Saeimas
deputātu līdzekļiem izveidoti, labiekārtoti,
uzturēti kopumā 14 pilsētas bērnu rotaļu
laukumi.
12 vietās pilsētas mikrorajonos un
Jūrmalas parkā uzstādīti ielu vingrošanas
elementi un ielu trenažieri.
6.

Iedzīvotājiem, kuri savu namu pagalmos
vēlas izveidot bērnu rotaļu laukumu,
pašvaldība to labiekārtošanas projektu
konkursa ietvaros piešķir līdzfinansējumu
65% apmērā.

Uldis Hmieļevskis,
Liepājas domes
deputāts:

Daudzi jaunieši mācās par grāmatvežiem,
loģistikas speciālistiem, juristiem un citiem
speciālistiem, neapzinoties, ka šajās jomās ir
darbinieku pārprodukcija. Savukārt, inženieri,
tehnologi, fiziķi, ķīmiķi, programmējamo
darbagaldu operatori, metālapstrādes
speciālisti ir pieprasīti un pat trūkst.
Nesaskaņa starp darba vietu pieprasījumu
un liepājnieku prasmēm un arodiem ir, tāpēc,
veidojot nākamās personības, jārosina mūsu
mazuļi jau no bērnudārza vecuma sākt
domāt par savas nākamās profesijas izvēli.
Mums jāturpina uzsāktā sadarbība ar
Liepājas dizaina, mākslas un mūzikas
vidusskolu un Liepājas Valsts tehnikumu, lai
sagatavotu darba tirgum nepieciešamos
speciālistus un lai jauniešiem pēc mācību
pabeigšanas būtu nodrošināts labi atalgots
darbs savā specialitātē.

Kā solīts, turpinās skolu un bērnudārzu
modernizācija, lai tai līdzi augtu arī mūsu
bērnu izglītības kvalitāte un sasniegumi.
Mūsu atbalsts bijis gan Liepājas
Universitātes attīstībai, gan Liepājas Valsts
tehnikuma izaugsmei par nacionālas
nozīmes izglītības centru.
Ir paveikts liels darbs kopā ar skolām
projektu plānošanā un izglītības iestāžu
vajadzību apzināšanā, lai jau šogad varētu
uzsākt 10 pilsētas vispārizglītojošo skolu
modernizāciju.
Mūsu rūpe ir līdz minimumam
samazinātu rindu uz bērnudārziem, tāpēc
tuvākajos gados plānots uzbūvēt jaunu
piebūvi bērnudārzam “Kriksītis” teritorijā
starp Ed. Veidenbauma un K.Ukstiņa ielu.
Lai palīdzētu vecākiem, kuru mazuļiem
vēl nav pienākusi rinda uz pašvaldības
bērnudārzu, finansiāli atbalstu saņem
privātie bērnudārzi un auklītes. Trīs
privātos bērnudārzus apmeklē 105 mazuļi,
pašvaldība līdzfinansē 69 licencētu aukļu
pakalpojumus.
Liepājas Universitāte un Liepājas pilsētas
dome sadarbības līguma ietvaros kopīgi
sekmē Liepājas Universitātes kā Liepājas,

Vai Tu zināji, ka:
Izglītības iestāžu remontos
kopš 2013. gada kopumā ieguldīts
3 milj. eiro, bet tuvāko
gadu laikā skolu vides
modernizācijai tiks piesaistīts
vēl nebijis ES finansējums –
10 milj. eiro.

Kurzemes un visas Latvijas izglītības,
zinātnes un kultūras centra attīstību.
2016. gada februārī pabeigta
Profesionālās izglītības kompetences
centra “Liepājas Valsts tehnikums” trīs ēku
rekonstrukcija, veikta mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana – tehnikums kļuvis par valsts
nozīmes metodisko centru vairākās
nozarēs.

Vilnis Vitkovskis,
Liepājas domes
priekšsēdētāja
vietnieks:

Liepājas lepnums ir atjaunotā
arhitektoniski unikālā Liepājas Valsts 1.
ģimnāzijas ēka, pavisam jaunu, pievilcīgu
akcentu Karostai piešķir renovētais
bērnudārzs “Pienenīte”, kurā ir par 96 vietām
vairāk nekā pirms rekonstrukcijas.
2017. gadā uzsāksim bērnudārza “Kriksītis”
rekonstrukciju un paplašināšanu, radot
vismaz 140 jaunas vietas mazajiem
liepājniekiem. Tas varētu atrisināt
pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības
problēmu Liepājā.
Man ir liels gandarījums, ka šogad pirmo
reizi esam atrisinājuši garo rindu problēmu
pirmklasnieku reģistrācijā, piedāvājot
vecākiem daudz ērtāko elektronisko
reģistrāciju. Pirmajā dienā tika reģistrēti 500
no 740 nākamajiem pirmklasniekiem, tātad
esam uz pareizā ceļa!

Veselība

Pārliecinoši izvirzāmies kā Kurzemes
vadošais veselības centrs
Edvīns Striks,
Liepājas domes
deputāts,
Liepājas Reģionālās
slimnīcas valdes
priekšsēdētājs:

Liepājas Reģionālās slimnīcas
rekonstrukcijā pēdējo gadu laikā ir
investēti 26,9 milj. eiro un turpinās
ārstniecības procesa modernizēšana.
Mūsu slimnīca šogad februārī Latvijas
Ārstu biedrības vērtējumā atzīta arī par
Latvijas Gada slimnīcu.
Turpinās jaunu speciālistu piesaiste.
Kopš 2008. gada darbu Liepājas medicīnas
iestādēs sākuši 35 jaunie speciālisti.

Jaunajiem ārstiem tiek piešķirta
pašvaldības stipendija un pēc studiju
beigšanas speciālistam Liepājā jānostrādā
vismaz trīs gadi.
Tāpat paplašināta primārās veselības
aprūpe Vecliepājā un Jaunliepājā,
piesaistot jaunos speciālistus. Piejūras
slimnīcā renovētas ēkas, pacientu palātas,
izveidots pastaigu un atpūtas laukums
pacientiem, paplašinātas ārstniecības
iespējas.

Latvijas Ārstu biedrības atzinību Liepājas
Reģionālā slimnīca saņem jau otro reizi. Var
teikt, ka šoreiz gandarījums ir vēl lielāks, jo
sasniegto līmeni ir grūtāk noturēt un
progresu turpināt. Paldies jāsaka visam
slimnīcas kolektīvam par ieguldījumu kopējo
mērķu sasniegšanā un pacientiem par
uzticēšanos. 2016. gads slimnīcai ir bijis
veiksmīgs arī finansiāli, jo spējām piesaistīt
gan Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļus, gan rast līdzekļus darbinieku
atalgojuma paaugstināšanai.

Ekonomika

Piemērota infrastruktūra, vērtīgas zināšanas,
pieejams darbaspēks – saimnieciskās izaugsmes priekšnoteikumi
dzīvojamās mājās. Pēc Ekonomikas
ministrijas datiem, Liepājā ERAF aktivitātes
“Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” ietvaros
iepriekšējā finansēšanas periodā ir
nosiltināti 110 daudzdzīvokļu nami, kamēr
Ventspilī vien 57 un Rīgā – 46 nami. Rēķinot
klāt arī privātās investīcijas, Liepājā
pēdējos četros gados ir kompleksi
nosiltinātas vairāk nekā 120 daudzdzīvokļu
mājas.
Izveidota īpaša mazo un vidējo uzņēmēju
atbalsta programma, kuras ietvaros kopš
2013. gada uzņēmumiem līdzfinansēti
projekti 140 900 eiro apmērā.
Sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības
aģentūru (LIAA) tiek organizēti starptautiski
biznesa forumi un izglītojoši, informatīvi
pasākumi par biznesa iespējām ārvalstīs,
konkurētspējas paaugstināšanu u.tml.
Nupat, 2017. gada janvārī un februārī,
notika Kurzemes uzņēmēju forums un
Mašīnbūves un metālapstrādes biznesa
forums.

Dana
Reizniece-Ozola,
Finanšu ministre

Liepājā ir tradicionāli spēcīga apstrādes
rūpniecība, kurai vēsturiski izveidojies stabils
pamats – piemērota infrastruktūra, vērtīgas
zināšanas, prasmes un pieredze, darbaspēka
pieejamība un tā pēctecība. Jānorāda, ka
pērnā gada nogalē Latvijas kopējā
rūpniecības izlaide atgriezās uz izaugsmes
ceļa, un jo īpaši sekmīgi klājies apstrādes
rūpniecībai, kur novembrī vērojams 9,1%
pieaugums gada griezumā. Mašīnbūves un
metālapstrādes jomā Latvijā mēs zinām
daudz uzņēmumu veiksmes stāstu, un arī
Liepāja ir šādu uzņēmumu mājvieta. Tā kā
šobrīd notiek arī Liepājas industriālo
teritoriju paplašināšanās, jau tuvākajā laikā
varam sagaidīt, ka te šādu uzņēmumu skaits
turpinās pieaugt.

Tūrisms

No tūristu izklaides līdz
biznesa un konferenču tūrismam
Pēdējos trīs gados Liepājā no jauna
reģistrēti 965 uzņēmumi. Darbu uzsākuši
tādi uzņēmumi kā “Expedit Baltic”, “Tele
Textile Latvia”, “ElProd” u.c. Virkne
uzņēmumu ir paplašinājušies (SIA “Jensen
Metal”, “Caljan RiteHite”, “I-cotton” u.c.),
tādejādi radot jaunas darba vietas.
Gandrīz 6 miljonu eiro investīcijas
ieguldītas industriālo teritoriju 17,84 ha
platībā izveidei Karostā un Meldru ielā, kā
arī privātas investīcijas Liepājas Biznesa
centra trīs jaunu ražotņu izveidei vairāk
nekā 12 000 kv.m. platībā Kapsēdes ielā.
2014. un 2015. gadā jauno uzņēmēju
atbalstam “Kurzemes biznesa
inkubatoram” tika novirzīti 25 000 eiro,
savukārt šogad kopīgi ar LIAA ir izveidots
jauns biznesa inkubators uzņēmēju
atbalstam, kurš atrodas Dārza ielā 4/8.
Inkubators nodrošina uzņēmējdarbības
uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo
vidi, konsultācijām, apmācībām un
pasākumiem mentoru atbalstu un grantu
līdzfinansējumu.
Reizi divos gados Liepājā notiek
vērienīga izstāde “Ražots Liepājā”. Izstāde
šogad norisināsies 17. un 18. martā
Liepājas Olimpiskajā centrā, tajā līdzdalību
pieteikuši 184 dalībnieki.
Būtisks pavērsiens Liepājas ekonomikas
izaugsmei ir 2015. gada oktobrī pabeigtie
Liepājas lidostas rekonstrukcijas darbi.
Lidostas infrastruktūra tagad atbilst
Starptautiskās Civilās aviācijas
organizācijas prasībām un Civilās aviācijas
aģentūra (CAA) 2016. gada 19. septembrī
sertificēja Liepājas lidostu
komerclidojumiem. Tas nozīmē, ka jau
pavasarī Liepājas lidosta gatavojas atsākt
regulāros pasažieru lidojumus. Regulāro
lidojumu atjaunošana Liepājas lidostā ir
liepājnieku un uzņēmēju ļoti gaidīts
notikums, kopš tika aizsākta pašas lidosta
rekonstrukcija. Šis notikums viennozīmīgi
iezīmē Liepāju kā stabilu un nozīmīgu
vispirmāmkārtām nacionālu un vēlāk arī

Vai Tu zināji, ka:
Lai Liepājas lidostu varētu sertificēt
atbilstoši Eiropas Savienības lidlauku
regulējumam, Polijas uzņēmums
„WAWRZASZEK ISS” tās vajadzībām
izgatavoja un piegādāja divas aviācijas
glābšanas un ugunsdzēšanas
specializētās automašīnas.

starptautisku galamērķi ne tikai pilsētas
viesiem, bet ļauj attīstīties arī visai
ekonomikas nozarei – plašākas iespējas
starptautisku konferenču rīkošanai,
pasaules līmeņa koncertiem, Eiropas
sporta čempionātiem, medicīnas
tūrismam, kurortoloģijas attīstībai un,
protams, daudziem Liepājas kā
perspektīvas dzīves un darba vietas
jaunatklāšanai.
Pēdējo trīs gadu laikā gandrīz pilnībā ir
rekonstruēts autoceļš A9 Liepāja-Rīga, bet
pērn rudenī pēc divus gadus ilgušajiem
būvdarbiem atklāts rekonstruētais Lietuvas
šosejas (autoceļš A11) posms 23 kilometru
garumā no Nīcas līdz Rucavai.
Attīstot un nostiprinot prāmja maršrutus
un grafiku izmaiņas, Liepāja ir izveidojusies
par nozīmīgu transporta koridoru, kas
savieno Latviju ar Centrāleiropu. Šogad
prāmju maršrutā Liepāja – Traveminde
kursē divi prāmji un reisu skaits dubultots
– tagad ir astoņi reisi nedēļā.
Pilsētā ir 73 pašvaldības iestāžu ēkas
(ēkas pašvaldības valdījumā), no kurām 55
ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumi, kas ļāvuši būtiski samazināt
apkures izmaksas un taupīt pilsētas
budžeta līdzekļus. Vēl 18 ēkas ir
vēsturiskās ēkas, kas nozīmē, ko tajās var
veikt tikai daļējus siltināšanas pasākumus,
taču šie darbi tiks plānoti tuvākajos gados.
Liepājā aktīvi energoefektivitātes
pasākumi ir veikti arī daudzdzīvokļu

Vai Tu zināji, ka:
Lai veicinātu tūristu piesaisti, attīstās
gan aktīvais, gan ģimeņu tūrisms,
jaunums ir biznesa un konferenču
tūrisms. Liepāja kļūst arvien
atpazīstamāka kā jahtu un starptautisko
regašu centrs. Tam visam pamatā –
tūrisma infrastruktūras paplašināšanās
gan pilsētas centrā, gan arvien rosīgāk –
Karostā.
Tūkstošiem liepājnieku un pilsētas
viesu katru gadu apmeklē Stinšu svētkus,
Līvas ciema svētkus, Starptautisko
zvaigžņu festivālu, Eiropas un pasaules
sporta čempionātus u.c. Jūtamu
papildinājumu viesnīcu apmeklējumā
“nesezonas” mēnešos ir devusi
koncertzāles “Lielais dzintars” atklāšana.
Liepājas reklāma “Brauc uz Liepāju
izvējoties!” 2016. gadā saņēma radošās
izcilības festivāla “Adwards2016” galveno
balvu kā labākais klips.
Notiek sagatavošanās darbi, lai
Klaipēdas ielā 138 tiktu izbūvēts
kempings.

Aptuveni 70 000 viesu ik gadus tiek
izmitināti Liepājas viesnīcās un citās
tūristu mītnēs. Visvairāk apmeklētie
objekti ir Liepājas Olimpiskā centra
SPA zona, Liepājas teātris,
Liepājas muzejs un koncertzāle
“Lielais Dzintars”.

Mārtiņš Pūris,
TV spēles “Es varu būt
premjerministrs”
otrās sezonas
uzvarētājs:
Prieks, ka Liepājā ar pašvaldības līdzdalību
izveidots un paplašināts piedzīvojumu parks
“Tarzāns” Beberliņos, zinātkāres centrs
“Zinoo” Jaunliepājā, elektrokartingu halle u.c.
Pludmales festivāls , “Prāta vētras” koncerts,
rallijs – tie ir magnēti, ap kuriem griežas visa
pilsētas ekonomika.
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Sv. Trīsvienības katedrāles
restaurācija un uzturēšana
būs nepārtraukts uzdevums

Mīts vai patiesība?
Liepājas koncertzāles būvniecība –
pārāk dārga?

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle ir
viens no tūristu visbiežāk
apmeklētajām pilsētas vietām un arī
paši liepājnieki tur ved savus ārvalstu
viesus. “Ar šo dievnamu no sirds
lepojamies, tomēr vai tā stāvoklis
atbilst tik vērtīgas celtnes statusam un
kas tiek darīts, lai to saglābtu agrākajā
skaistumā?” – tā nereti dzird jautājam
liepājniekus.
Liepājas partija atbalstu šīs celtnes
sakārtošanai bija iekļāvusi savā vēlēšanu
programmā, un šis uzdevums tiks
saglabāts arī nākamajā vēlēšanu periodā.
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle ir
vēsturiska būve, un tās sakārtošana prasa
precīzu prioritāro darbu noteikšanu.
Pasaules pieredze rāda, ka šādu ēku
restaurācija un uzturēšana ir nepārtraukts
darbs. Uzdevumu saraksts ir garš, tomēr
paveiktais apstiprina – katedrāle tiek
pakāpeniski atjaunota.
Pēdējo četru gadu laikā katedrālei veikta
jumta renovācija un pamatu
pastiprināšanas darbi, kas izdevies,
pateicoties Eiropas Savienības
līdzfinansējuma piesaistei vairāk nekā 300
tūkstošu eiro apmērā, kā arī aptuveni
tikpat lieliem draudzes piesaistītajiem
ziedojumiem no privātpersonām un
uzņēmumiem vai dažādām atbalsta
organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Likvidēta
arī branta sēnes izplatība dievnama
konstrukcijās un novērsti tās radītie
bojājumi, jumta un torņa saglābšanas
darbiem piesaistot līdzekļus no Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas.
Katru gadu no Liepājas pilsētas
pašvaldības Kultūras pārvaldes projektu

konkursiem un Valsts Kultūrkapitāla fonda
līdzekļiem tiek piešķirts finansējums
pakāpeniskai ērģeļu restaurācijai, kā arī
koncertu norisei, filmas un virtuālās
ekskursijas izstrādei.
Sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību
pašreizējā ES fondu plānošanas periodā
projekta “Dienvidkurzemes piekrastes
mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros tiek
plānots veikt arī Liepājas Sv. Trīsvienības
baznīcas fasāžu un torņa atjaunošanu,
logu un akmens detaļu restaurāciju, tai
skaitā, smilšakmens elementu protezēšanu
vai maiņu, metāla torņa daļas atjaunošanu,
cokola sakārtošanu un apmales ierīkošanu,
metālkalumu atjaunošanu, atsevišķu
konstrukciju protezēšanu un
pastiprināšanu, kā arī torņa pulksteņu
ciparnīcu atjaunošanu.
Šiem darbiem līdz 2019. gadam plānots
piesaistīt 939 000 eiro ERAF finansējuma,
bet nepieciešamais pašu un privātais
līdzfinansējums ir 432 914 eiro. Ņemot
vērā, ka nākamgad 5. decembrī apritēs 260
gadi, kopš dievnama iesvētīšanas, tā ir
papildu motivācija saliedēt spēkus, lai
iecerētos darbus paveiktu pēc iespējas
kvalitatīvāk, iekļaujoties termiņos un
finansējumā.

Par īstajām vērtībām
pilsētvides plānošanā
Gundars Vīksna,
arhitekts

Manuprāt, pilsētvide pēdējo gadu laikā
kopumā ir uzlabojusies – sakārtotas
galvenās ielas, veloceliņu tīkls, pašvaldības
izglītības iestādes un citi objekti. Arī
daudzas daudzdzīvokļu mājas ir atjaunotas
un uzcelta jaunā koncertzāle. Lai arī par
pēdējām divām lietām man ir kritisks
viedoklis, tomēr fakts ir acīmredzams:
mums tās ir, bet daudzās citās pilsētās par
to tikai sapņo, tai skaitā Rīgā.
Tomēr es gribu uzsvērt, ka prioritāram
uzdevumam nākamajos četros gados būtu
jābūt vērstam uz to, lai aktivizētu pilsētas
vēsturisko teritoriju saimniecisko un
sociālo aktivitāti. Pašvaldība ir izveidojusi
atbalsta programmu daudzdzīvokļu namu
pagalmu labiekārtošanai, tomēr pilsētas
vēsturiskā mantojuma saglabāšana ir
svarīgākā prioritāte. Vēsturiskās ēkas,
kuras pakāpeniski tiek nojauktas vai stāv
pamestas gan pilsētas centrālajā daļā, gan
arī nosacītās nomalēs – Ezermalā,
Jaunliepājā, arī Karostā. Protams, arī no
daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu
labiekārtošanas iegūst ne tikai tiešie ēkas
dzīvokļu īpašnieki, bet arī citi pilsētas
iedzīvotāji, taču šīs teritorijas ir daudz
mazāk nozīmīgas pilsētas ilgtspējai.
Sabiedrība kopumā iegūtu vairāk, ja mēs
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atrastu mehānismu, kā apturēt vēsturisku
ēku izkrišanu no pilsētvides un spētu
panākt degradēto teritoriju aizpildīšanu ar
jaunām ēkām tajā pilsētas daļā, kas Liepāju
padara par Liepāju. Ne Ezerkrasts, ne
Dienvidrietumu rajons un ne Laumas
rajons ar bezpersoniskajām blokmājām
nav tās teritorijas, kas Liepāju dara
atšķirīgu citu pilsētu starpā. Bet Karosta
tāda ir! Arī Ezermala tāda ir, un arī rajons
ap Dzelzceļa staciju.
Jau Otrā pasaules kara un okupācijas
laikā esam neatgriezeniski zaudējuši lielu
daļu no Liepājas vēstures. Īpaši sāpīgi, ka
tieši pēdējās desmitgadēs tas turpinās
aizvien pieaugošā tempā. Tādēļ, manuprāt,
neatliekami ir jāvērtē un jāpilnveido jau
esošie atbalsta mehānismi vēsturisko ēku
atjaunošanai. Jāpieņem drosmīgi lēmumi,
lai padarītu dzīvošanu un saimniecisko
darbību pilsētas vēsturiskajā daļā par
iekārojamu nodarbi. Atbalsta
mehānismiem ir jābūt tādiem, lai cilvēkam
būtu motivācija atbrīvot savu dzīvokli kaut
kur bezpersoniskā namā bezpersoniskā
vidē un ķerties klāt sev pa plecam esošam
pilsētas teritorijas gabaliņam. Ja mēs savu
vēsturi pazaudēsim, arī nākotne nebūs
pilnvērtīga. Es to sauktu par pilsētas
attīstības plānošanas procesu un mums
būtu pie tā nopietni jāķeras klāt, lai
izvērtētu mūsu vērtības un izstrādātu
pasākumus to saglabāšanai un pilsētas
attīstībai apstākļos pie krītošas
demogrāfiskās situācijas līknes.
Mēs to varam, esmu pārliecināts!

Palangā koncertzāle izmaksājusi aptuveni septiņus miljonus eiro,
turpretī Liepājā – gandrīz 40. Kāpēc šāda starpība un vai Liepājas
“Lielā dzintara” būvniecība nav bijusi pārāk dārga?

Bet kā ir patiesībā?
Palangā 2015. gada 11. decembrī atklāta
jaunā Palangas koncertzāle aptuveni 5000
kvadrātmetru platībā ar 2200 sēdvietām.
Tās izmaksas 7,16 miljoni eiro. Tomēr
Palangas zāli salīdzināt ar “Lielo dzintaru”
nav korekti, jo mūsu koncertzāle ir būvēta
kā akustiska koncertzāle, kurā mājvietu
radis gan Liepājas Simfoniskais orķestris,
gan daļa Em.Melngaiļa Mūzikas
vidusskolas. “Lielā dzintara” platība ir
gandrīz trīs reizes lielāka un aptver 14 126
kvadrātmetrus astoņu stāvu augstumā un
diviem stāviem zem virszemes. Tajā
darbojas trīs koncertzāles: Lielā zāle ar
1138 skatītāju vietām, Kamerzāle ar 200
vietām un Eksperimentālās skatuves zāle
ar 150 vietām, kuras papildinās citu
publisko pasākumu telpas – Civita nova
1. un 5. stāvā.
Palangas zāle atšķirībā no “Lielā dzintara”
nav akustiskā zāle ar dabisku skaņu – tā
aprīkota ar ļoti labu elektroakustisko
sistēmu, un visā zālē izvietotie vairāk nekā
simts skaļruņi nodrošina vienādu
dzirdamību jebkurā vietā, taču vienlaikus
tas skaņu padara mākslīgu, it kā koncertu
klausītos ar austiņām.
Cik maksā koncertzāļu būvniecība? Lūk,
daži nesenākie piemēri! Ventspils
pašvaldība šogad ķērusies pie Ventspils

Mūzikas vidusskolas ēkas ar koncertzāles
funkciju izbūvi, kuras izmaksas tiek lēstas
ap 31,8 miljoniem eiro, ieskaitot PVN. Tam
klāt vēl jāskaita speciālistu piesaiste
konsultācijām akustikas, gaismas
arhitektūras un fokusēšanas, būvakustikas,
telpu akustikas un elektroakustikas
jautājumos, līdz ar to izmaksas
palielināsies.
2013. gadā ekspluatācijā nodotās
Latgales vēstniecības “Gors” kompleksa
būvniecībai savulaik tika izlietoti nedaudz
virs 25,8 miljoniem eiro. Kopējā ēkas
platība ir 11 166 kvadrātmetri un Lielajā
zālē paredzētas sēdvietas līdz 1000
skatītājiem, savukārt Mazajā zālē līdz 220
skatītājiem.
Vidzemes reģionālās koncertzāles “Cēsis”
būvniecības izmaksas bija nepilni 12,6
miljoni eiro, un ietilpība ir ar 815 skatītāju
vietām.
Šogad janvārī durvis vērusī Elbas
filharmonija Hamburgā ar 2100 klausītāju
vietām Lielajā zālē, 550 vietām kamerzālē
un mazo zāli ar 170 sēdvietā, izmaksājusi
865,65 miljoni eiro.
2015. gadā atklātā Parīzes filharmonija ar
2400 sēdvietām Lielajā zālē un mājvietu
Parīzes simfoniskajam orķestrim
izmaksājusi kopumā 381 miljonu eiro.

Koncertzāļu būvniecības izmaksas
Platība Sēdvietas

Būvniecības
izmaksas

Izmaksas
uz 1 kv.m.

14 126 1138
33 508 710
kv.m. + 200 kamerzālē
eiro
+150 eksperimentālā
skatuve

2372
eiro

Palangas
koncertzāle

4891
kv.m.

2200

~7 160 000
eiro

1464
eiro

Ventspils Mūzikas
vidusskolas ēka ar
koncertzāles funkciju

6883
kv.m.

600

~31 800 000
4620
eiro + akustikas eiro
izmaksas

Liepājas
daudzfunkcionālais
centrs
"Lielais dzintars"

Latgales vēstniecība 11 166 1000
“GORS” Rēzeknē kv.m. +220 mazajā zālē
Vidzemes
koncertzāle "Cēsis"

7 233
kv.m.

815
+100 kamerzālē
+100 ērģeļu zālē

25 763 882
eiro

2307
eiro

12 584 706
eiro

1739
eiro

Avots: Ministru kabineta 2016. gada 14. novembra Konceptuālais ziņojums
“Par akustiskās koncertzāles īstenošanas modeli Rīgā”
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