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Savējie savējo fotogrāfijās
l ILZE KĻEPIKOVA

Liepājas Tautas mākslas
un kultūras centra dejotāju
koncerti, koru uzstāšanās,
izrādes, izstādes un dažādi
pasākumi – tas viss atklājas plašā un daudzveidīgā,
krāsainā un melnbaltā fotostudijas “FOTAST” izstādē
“Savējie” Liepājas Latviešu
biedrības namā.
Kultūras centra fotostudija
“FOTAST” katru gadu rīko izstādes. Un studijas fotogrāfu viens
no uzdevumiem ir iemūžināt
centra kolektīvu svētkus un
uzstāšanās reizes, vērienīgus
un mazus centra organizētos
sarīkojumus. To ir ļoti daudz,
un arī fotogrāfiju iekrājies gana.
Tā nu izstādē “Savējie” studija
“FOTAST” rāda gan to, ko dara
kultūras centrs un tā kolektīvi,
gan to, ko paši prot.
Fotogrāfi strādājuši atšķirīgi
– viens pievērsis uzmanību kopskatiem, cits tuvplāniem vai cilvēku emocijām, vēl kāds telpai,
detaļām, mirkļiem utt.
IZGLĪTĪBA | 10.lpp.
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Fotostudijas “FOTAST” dalībniece
Ilona Gabaliņa-Kila pie savas
fotogrāfijas izstādē “Savējie”.
EGONA ZĪVERTA FOTO

INVESTORS ATNĀK, PIECŪKO APKĀRTNI UN AIZIET?
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Prasību drudzis Olimpiskā ideja ir iemīta dubļos
Vai varat iedomāties,
kā jūtas Ziemassvētku
vecītis?
Nora
Driķe

Ko lai tev uzdāvina? Viņa
vēlētos šokolādes konfektes,
bet tikai tās apaļās, ar zeltaino
papīrīti, tās vienīgās viņa ēd.
Gribēju uzdāvināt krimiķi, bet
tos viņš vairs nelasot... Viņa grib
tikai lego! “Ai, nu šoreiz dāvināsim tikai bērniem, pieaugušie
bez tiem štruntiem var iztikt!”
“Nē, nu kāpēc tev vajadzēja tā
tērēties!”
Man patiešām patīk dāvināt, meklēt dāvanas, iesaiņot
tās, pārsteigt, vērot, kā saņēmējs atraisa dāvanu, un, ja tajā
brīdī viņa acis iemirdzas, tad
man šķiet, ka iemirdzas arī manējās. Bet reizēm Ziemassvētkos
ilgojos pēc Lieldienām, kad ir
vienkārši svētki, mēs cepam
pīrāgus, krāsojam olas, ejam
ciemos, ejam pastaigā uz mežu
un spējam sagādāt prieku cits
citam bez Ziemassvētku drudža.
Ja dāvināt ir tik jauki, tad
kur ir problēma? Ne jau ierobežotajā budžetā, jo esmu pārliecināta – pat ja to desmitkāršotu,
tas neatbrīvotu no šī dāvanu
stresa, kas faktiski bojā svētku
gaidīšanas laiku.
Laikam tagad saprotu savu
mammu, kurai bērnībā mūžīgi
uzplijāmies ar jautājumu: ko
tu gribētu saņemt no Salavecīša? Kādu dāvanu tu vēlētos
dzimšanas dienā? Viņas atbildi
mēs nekad neņēmām nopietni.
Mamma vienmēr atvairījās, sakot, ka viņai vajag tikai labus,
mīļus bērnus, jā, arī labas atzīmes tika pieminētas. Bet kas
tad tā būtu par dāvanu, jo mēs
jau tāpat mācījāmies pietiekami labi. Taču tagad arī es vairs
no sirds nespēju tieši nosaukt
kādas lietas, ko man dāvināt.
Ziemassvētkos par visu vairāk
vēlētos, lai mums būtu laiks
un sirsnība, ko veltīt otram.
Lai mēs arī spētu no sirds pie-

ņemt mums veltīto sirsnību. Un
tam nav nekāda sakara ar to,
ka mums ir arī kaut kādas vēlmes un iegribas, kuras noturam
par vēlēšanos. Un – vai vispār
katrai vēlmei ir jāpiepildās? Atceros epizodi no grāmatas “Mēs
– Sālsvārnas salas vasarnieki”,
kad divi bērni Pelle un Čorvena
jūrmalā atrada vēlmju akmeni
ar caurumiņu. Viens no bērniem
akmens spēju apšaubīja, prasot,
lai tas sagādā konfektes. Bet
otrs bērns teica – jāvēlas ir kaut
kas īsts! Tajā situācijā – lai abu
bērnu brāļi un māsas veiksmīgi
nokļūst mājās pēc apmaldīšanās jūrā un miglā. Redz, viņi
zināja, ko nozīmē īsta vēlēšanās.
Es nezinu, kā jutās mūsu
mammīte, kad viņai nebija nekā
cita, ko mums palikt zem eglītes, kā vien katram bērnam pa
grāmatai un varbūt pa bārkšainai, spožai konfektei. Bet es zinu
mūsu prieku, kāds tas bija. Vai
tas bija prieks tieši par dāvanām? Varbūt mums bija prieks
vienkārši par ļoti mīļām dienām
svētkos.
Manuprāt, ir briesmīgi pierast pie tā, ka tu visu laiku vari
prasīt – es gribu to, to un to. Un
pēc tam vārdadienā es gribu to,
to un to. Un dzimšanas dienā
tikai to, to un to. Un kad to, to
un to cilvēks arī saņem... Vai
jums ir tā bijis – tu saņem, ko esi
izteicis vēlmē vai pat pieprasījis,
bet ir vilšanās... Varbūt tāpēc,
ka vēlēšanās nebija īsta. Varbūt
tāpēc, ka dāvanai taču ir jāsagādā pārsteigums, bet te tā nav!
Tā pirmssvētku nepareizība
un drudža iemesls varbūt slēpjas tajā, ka svētku jēga ir sirds
došanā, nevis dāvanu prasīšanā. Jā, ir gaidas un vēlmes, un
cerams, ka tās visīstākās arī
piepildīsies. Bet, līdzko svētku
gaidīšana pārvēršas dāvanu
pieprasījuma izpildīšanā, tā
– svētki ir pagalam. Vai varat
iedomāties, kā jūtas Ziemassvētku vecītis? Kā lai viņš kaut
ko dāvina no savas sirds, ja apdāvināmais viņam vienkārši
pieprasa izpildīt pasūtījumu! w

SITUĀCIJA

Starptautiskā Olimpiskā komiteja par
antidopinga sistēmas pārkāpumiem ir
apturējusi Krievijas Olimpiskās komitejas
darbību, bet šīs valsts sportisti nākamā
gada ziemas olimpiskajās spēlēs drīkstēs
piedalīties tikai zem neitrāla karoga.
– Vai Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmums
veicinās olimpisko principu
atdzimšanu?
– Krievijas komandai ir piespriesta diskvalifikācija, bet man
liekas, ka pats sliktākais ir tas,
ka visa olimpiskā ideja šobrīd
ir dubļos iemīta. Es nezinu, kā
būs ar atdzimšanu, es ceru, ka
atdzims, bet sanāk tā, ka svētku
balli uzticēja rīkot Krievijai, un
Krievija balli uzrīkoja, taču pati
sasmērējās. Tēlaini runājot, mēs
vērtējam, ka tu esi pats labākais,
kurš var organizēt balli, bet tu
visus piekrāp. Līdz šim neviens
savās mājās nav atļāvies kaut
ko tādu. Vai arī nav pieķerts, kas
uzreiz dod pamatu domāt – “Bet,
ja nu visi tā ir darījuši?” un “Vai
korejieši arī tā darīs?”.
Es šo jautājumu saprotu tā,
ka Olimpiskajai komitejai ir jāatzīst, ka olimpiāde ir sasmērēta,
un ir jāpiedāvā risinājums. Šobrīd
tāda risinājuma īsti nav. Runājot
konkrēti par dopingu – sanāk, ka
sportistus apbalvos četrus gadus
pēc sacensībām. Tad ir jautājums
– varbūt sākotnēji nevajag apbalvot tos, kuri uzvarēs nākamgad,
jo nevarēsim zināt, vai šie sportisti tiešām būs uzvarētāji?
– Kā šo problēmu risināt?
– Problēma ir milzīga, jautājumu ir daudz, bet ne uz vienu nav
atbildes. Starptautiskā komiteja
diskvalificē, bet federācija it kā
diskvalificē, it kā nediskvalificē.
Skaidrs, kāpēc tā tiek darīts, jo
runa ir par naudu, bet tas nozīmē,
ka joprojām nav tīras spēles. Man
liekas, ka olimpiāde ir nepelnīti
iemīta dubļos. Arī [starptautiskā]
Olimpiskā komiteja nesaka, ka ir
samilzušas milzīgas problēmas
un ar steigu jāmeklē risinājums.
Neviens tā īsti nav pateicis, ka pastāv problēma. Visi runā par it kā
atsevišķiem gadījumiem, par to,
ka Krievija drusku pastrādāja ar
dopingu, ka tai ir kaut kāda valsts
programma. Tomēr Olimpiskā komiteja nav skaidri pateikusi, ka
tad, ja vēl kāda valsts kaut ko tādu
atkārtos, sekas būs bargas. Jā, ir

Intervija ar 2006. gada
ziemas olimpisko
spēļu dalībnieku
REINI ROZĪTI.

diskvalifikācija, bet sanāk, ka pat
pēc pieķeršanas vainīgās valsts
pārstāvji brauks uz olimpiādi, lai
arī ne zem sava nacionālā karoga.
Nākamais jautājums ir par
to, kā reaģē Latvijas Olimpiskā
komiteja. Tikai pēc tam, kad
Starptautiskā komiteja ir paziņojusi lēmumu, Aldons Vrubļevskis
atļaujas kaut ko pateikt, nevis
dara to iepriekš, nākot klajā ar
konkrētu Latvijas nostāju. Ja reiz
mēs esam tie labie un tie uzvarētāji, tad varbūt mums ir jāpasaka:
“Ziniet, varbūt vajadzēja sodīt vēl
bargāk?” Arī starptautiskajā līmenī – kurš gan ir paudis tādu
stingru viedokli? Es īsti neesmu
dzirdējis. Jā, ir Maklārena ziņojums, bet tā ir fakta konstatēšana. Mēs ļaujam kāpt virsū pamatvērtībām, bet vēlreiz un vēlreiz ir
jāpasaka, ka tas nav pieļaujams.
– Vai Krievija saņēmusi
adekvātu sodu par nodarījumu?
– Olimpiskā komiteja ir sabiedriska organizācija. Lai tajā
iestātos, tev ir jāpieņem tās vadlīnijas. Sanāk, ka Krievijas Olimpiskā komiteja šiem noteikumiem
vienkārši ir uzspļāvusi, un par
to ir jābūt konkrētam sodam un
konkrētām sankcijām. Dopings ir
viens no lielākajiem ļaunumiem,
ar ko ir jācīnās. Jautājums ir par
pierādījumiem, bet, ja ir pierādīts,
tad sodam ir jābūt bargam. Un
viss! Bez soda ir arī jāaudzina
sabiedrība. Ja tu esi sasmērējies,
tad nevar būt tā, ka cilvēks paliek
amatā, turpina strādāt un gūt no
tā labumu. Es nezinu, kādā veidā, bet Starptautiskajai komitejai
bija jāpaziņo, ka nav normāli, ja
Krievijas bobsleju turpina vadīt
Zubkovs, kuru diskvalificēja kā
sportistu. Mēs varam jautāt, ar
ko tad mēs esam labāki, jo mums
arī ir treneri, kuri bija diskvalificēti, kad viņi bija sportisti. Tad
runājam par to atklāti, runājam

par to, vai vaina ir saprasta un
vai cilvēks ir labojies.
Vēl viens aspekts ir tas, ka
daudzi cilvēki ar aizvainojumu
dzīvos visu mūžu. Tie mūsējie,
kuri netika uz olimpiskajām spēlēm, kas tika boikotētas, un tie
amerikāņi, kas netika uz spēlēm
– viņiem joprojām ir aizvainojums. Tolaik tas notika politikas
dēļ, un vienkārši varēja sacīt,
ka cilvēki ir idioti, bet tagad tas
notiek krāpnieku dēļ. Savulaik
runāja par to, lai nekas tāds neatkārtotos, runāja, ka boikotēšana
nekad nebūs iespējama, bet, redz,
pienāk šāda situācija.
Interesanti, ka uz nākamajām olimpiskajām spēlēm netiek
iepriekšējo spēļu rīkotājvalsts.
Tas vien liecina, ka kaut kas ļoti
nav kārtībā, ja faktiski viena
valsts īsā periodā ir divreiz atzīta par cienīgu, lai tiktu pie goda
rīkot olimpiādi, un abas reizes
ir beigušās ar slapjām biksēm.
Es saprotu, ka pasaules futbola
čempionāta Krievijā atcelšana vai
pārcelšana ir diezgan nereāla, bet
sanāk, ka valsts nedrīkst piedalīties olimpiādē, tomēr futbola ziņā
viss notiek. Kamēr nav vienotas
nostājas, lai pateiktu – “Pietiek!”,
tikmēr tā var rīkoties.
Ja mēs atgriežamies pie jautājuma par to, vai atdzimst olimpiskie principi, tad nonākam pie
tā, par ko runāja ekonomiskās
krīzes laikā. Tolaik teica, ka mēs
esam bedres apakšā un vēl dziļāk
nekritīsim. Es ceru, ka arī šajā
gadījumā mēs atrodamies zemākajā punktā. Ceru, ka tagad esam
bedres apakšā, un varbūt spēles
parādīs, ka mēs varam rāpties no
tās ārā. Pieņemot labāko scenāriju, varbūt Krievija labotos futbola
čempionāta laikā un sports no tā
iegūtu. Es to novēlu, bet domāju,
ka realitāte ir cita.w
ANDRIS SUDMALIS

NUMURA CITĀTS

KĀPĒC ATSŪTĪJA ĪKŠĶI?

Meita stāsta mammai: “Nosūtīju māsai telefonā bildi ar manis darināto Adventes vainagu. Māsa teica, ka smuks, un arī
viņas vīram patika – viņš man atsūtīja īkšķi!” Mamma brīnās: kā telefonā var atsūtīt īkšķi?! Meita skaidro, ka runa
ir par īkšķa attēlu, bet sirmgalve joprojām nesaprot, kāpēc
znots fotografējis savu īkšķi. Nekas cits neatlika, kā mammai izskaidrot, kas ir emoji jeb emociju attēli mobilajās ierīcēs un ko šie simboli nozīmē.
ILZE OZOLIŅA

Mežs tur varētu vēl simt gadu
stāvēt. Bet tagad tur gatavojas
uztaisīt šaha galdiņu.

MEŽI | 5.lpp.
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Pateicas sabiedriskiem liepājniekiem
l DINA BELTA

“Vienīgais lineāls, ar ko
mērīt cilvēka dzīvi, ir – cik
mīlestības ir viņa dzīvē.” Tā,
uzrunājot sabiedriski aktīvos liepājniekus, saka dziesminiece Zanda Štrausa.
Trešdienas pievakarē Lie
pājas Olimpiskā centra Tango
zālē suminājumus saņēma tās
biedrības un brīvprātīgā darba
veicēji, ko paši liepājnieki šogad
nosaukuši par labākajiem. NVO
konsultatīvā padome lēmumu
pieņēma, izvērtējot iedzīvotāju
iesniegtās anketas.
Labākās biedrības šogad ir
piecas, tās visas saņēma Liepā
jas domes pateicību. Multinacio
nālais kultūras centrs “Unisons”
saglabā slāvu tautas tradīcijas
un dzīvina starpkultūru dialogu.
Bērnu attīstības veicināšanas
biedrība “Zelta odziņa” aktīvi un
neatlaidīgi veicina bērnu, vecāku
un pedagogu sadarbību. Biedrība
“ETNO Liepāja” rūpējas, lai tiktu
saglabāta latviskā identitāte un
par pasākumu rīkošanu Kungu
ielas kvartālā. Veselības veici
nāšanas biedrība “Ābolīt’s” gādā
par sabiedrības veselību gan ar
lekcijām, gan kulinārijas klasēm,
gan citādi. Liepājas vieglatlēti

ZIEMASSVĒTKU
NOSKAŅĀS

Ādolfija Ieva Litavniece ir aktīva liepājniece. Viņa gan muzicē kopā ar dziesminiekiem,
gan darbojas vācu biedrībā, gan dara vēl citas lietas.
EGONA ZĪVERTA FOTO
kas kluba dalībnieki ir veselīga
dzīvesveida piekritēji un arī ci
tiem ierāda, ka būt aktīvam ir
pašsaprotami. Šāds godināšanas
pasākums notiek jau 11. gadu.
Savu balvu, kā ik gadu, pa
sniedza arī “Kurzemes Vārds”.
Šoreiz tā ceļo pie dzīvnieku aiz
sardzības biedrības “Liberta”.w

ČAKLĀKIE BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VEICĒJI

Zita Bugavičiene, Ilga Auza, Anna Vilmane, Maija Šveca, Valērijs
Švecs, Līga Rozenšteina, Inese Aleksejeva, Ādolfija Ieva Litavniece, Linda
Ulāne, Anastasija Galčuka, Jana Petrenko, Aigars Bušs, Velta Sarāne,
Zaiga Kalvāne, Lidija Adama, Žaneta Andersone, Daina Matule, Staņislava
Bezina, Raivis Siljānis, Markus Paulītis, Uldis Paegle, Vladimirs Kočerigins,
Normunds Krūčis, Nikolajs Griņuks, Irina Beļajeva, Līga Ēriksone, Areta
Brauna, Aldis Jaunbrūns, Larisa Davidenko, Monta Lešče, Rita Rozentāle,
Egita Kļujeva, Vladimirs Grigurko un Ņina Kubraka.

Jauniešu mājas vadītāja Inga Laugale pasniedz
apbalvojumu Sergejam Morozovam.
RUSLANA ŠUĻGAS FOTO
rumā rosīgi un aktīvi darboju
šies, neprasot par to atalgojumu
Pēc apbalvošanas klātesošie no
skatījās dejas teātra kompāni

jas “Stars’ Well” sagatavotu ēnu
teātra priekšnesumu. Izskaņā
Liepājas domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības, kultūras un

sporta jautājumos Atis Deksnis
svinīgi nodeva Jauniešu galvas
pilsētas kausu tālāk Madonas
novada jauniešiem. Savā uzru
nā liepājniekiem A. Deksnis no
vēlēja atcerēties, ka nekas jau
nebeidzas: “Priekšā ir nākamie
gadi, kuros aicinu jauniešus
būt tikpat radošiem, aktīviem
un nākt talkā pašvaldībai, lai
veidotu mūsu Liepāju par vēl
skaistāku un patīkamāku vie
tu, kur mums visiem dzīvot.”
Savukārt Madonas pārstāvjiem
A. Deksnis novēlēja to pašu, ko
Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrija novēlēja, Liepājai sa
ņemot šo titulu: “Lai šis kauss
neliek domāt, ka viss jau ir iz
darīts, ka mērķis ir sasniegts un
godalga ir rokā. Lai arī Madonas
novadam nākamais gads ir izai
cinājumiem bagāts, radošs un
lai viss izdodas.”w

Koris “Laiks” rīko labdarības koncertu

Jau otro gadu jauktais
koris “Laiks” rīko labdarības koncertu. Šogad tiks
vākti ziedojumi ģimenēm,
kurās aug bērni ar īpašām
vajadzībām, – lai vecākiem
un aizbildņiem dotu iespēju atpūsties no smagās ikdienas.
Liepājas Tautas mākslas un
kultūras centra jauktais koris
“Laiks” pērn izlēma ikgadējo
Ziemassvētku koncertu veltīt
kādam labdarības mērķim un
to rīkoja, lai aktualizētu ce
liakijas problēmas liepājnieku

AICINA KOPĀ
PENSIONĀRUS

12. decembrī pulksten
14.30 Liepājas Sarkanais Krusts
rīko sarīkojumu vecajiem
ļaudīm. Organizācijas telpās
Peldu ielā 5 uzstāsies ansamblis
“Dzirkstele”, būs dzeja, tēja,
parunāšanās. Pensionāriem
jāpiesakās laikus, jo nelielajā
zālē vietu skaits ir ierobežots.
Liepājas Sarkanais Krusts
decembrī dodas arī apciemot
vecos ļaudis ārpus Liepājas. 14.
decembrī tas iepriecinās Iļģu
pansionāta iemītniekus. 29.
decembrī dosies uz Jūrkalnes
pansionātu, dāvinās dziesmas
un adījumus.

Koši atvadās no jauniešu galvaspilsētas titula
Koncertzālē “Lielais dzintars” pirmdien noslēguma
sarīkojumā “Liepāja – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017” ar tēmu “Dzīve kā
košums” godināja mūsu pilsētas aktīvākos brīvprātīgos
jauniešus un svinīgi nodeva
galvaspilsētas titula kausu
Madonas jauniešiem.
Koncertzāle atbilstoši no
rises tēmai bija pārvērsta pa
visam citā pasaulē – spēļu un
cirka, kur netrūka krāšņuma,
pārsteigumu un svētku prieka.
Īpašu svētku atmosfēru radīja
cirka “Beztemata” mākslinieki,
par svētku galdu rūpējās jau
niešu iemīļotā kafejnīca “Darb
nīca”, noformējumu nodroši
nāja SIA “Dekodille” komanda.
Apbalvojumus par savu brīv
prātīgo darbu saņēma 29 puiši
un meitenes, kuri visa gada ga

AIZIESIM!

ģimenēs. Par saziedotajiem lī
dzekļiem tika sarīkota bezglu
tēna ēdienu meistarklase, kas
bija plaši apmeklēta.
Šogad koris sadarbībā ar
biedrību “Dižvanagi” rīko lab
darības koncertu “Tuvu, tuvu...
tepat”, kurā vēlas pievērst
sabiedrības uzmanību tieši
īpašo bērnu vecākiem un aiz
bildņiem un atbalstīt viņus,
pamatojot, ka publiskajā telpā
daudz tiek runāts par bērniem
ar īpašām vajadzībām, vākti
ziedojumi viņu ārstēšanai un
rehabilitācijai, taču samērā

maz uzmanības tiek pievērsts
pašām ģimenēm, vecākiem,
kuru ikdiena ir pakārtota bēr
nu dienas ritmam un kuri paš
aizliedzīgi velta sevi bērniem.
Tāpēc koris labdarības akcijā
aicina ziedot līdzekļus, lai īpa
šo bērnu ģimenēm, vecākiem
dotu iespēju atpūsties un at
jaunot enerģiju.
Labdarības koncerts “Tuvu,
tuvu... tepat” notiks 9. decem
brī pulksten 16 Liepājas bap
tistu Pāvila draudzes baznīcā.
Tajā piedalīsies arī pianists
un aranžētājs Normunds Kal

niņš, mūziķi Raitis Eleris, Mā
ris Zīlmanis, Jānis Ivuškāns,
dziedošais Liepājas teātra ak
tieris Viktors Ellers, dziedātāja
Ieva Dreimane, mūzikas sko
las audzēkņi Tabita Balode,
Linda Lanka un Raivo Jonass.
Klausītājiem būs iespēja dzir
dēt Ērika Ešenvalda, Renāra
Kaupera, Ērika Vitekera, Ulda
Stabulnieka, Kristapa Šēnber
ga, Mārtiņa Freimaņa un citu
autoru darbus. Īpaša uzmanī
ba tiks veltīta Normunda Kal
niņa ierakstītajam albumam
“Ziema”.w

Reimatiķu biedrība
12. decembrī pulksten
14 saviem biedriem rīko
Ziemassvētku laika pasākumu,
tas notiks kultūrtelpā “Putnu
dārzs”. Uzstāsies dzejnieki
un dziesminieki Jana Egle
un Jānis Rūcis. Organizācija,
pilnā vārdā Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrība,
paplašinās, šogad vien uzņemti
23 jauni biedri.

PĀRCEĻ KONCERTU

Tiem liepājniekiem, kuri
plānoja 13. decembrī doties
uz akordeonista Aleksandra
Ļebedeva jubilejas koncertu
Liepājas Pensionāru dienas
centrā, jārēķinās, ka tas
atcelts mūziķa veselības dēļ.
Akordeonistu kvarteta koncertu
un jubilāra godināšanu iecerēts
rīkot janvārī.

LIKSTAS
AUTO SASKRIENAS
AR VILCIENU

5. decembrī Liepājā
neilgi pirms pulksten 4 rītā
kāds 1982. gadā dzimis
vīrietis, vadot automobili
“Scania R420” ar puspiekabi
ostas teritorijā un šķērsojot
dzelzceļa pārbrauktuvi,
nav izpildījis ceļa zīmes
“Neapstājoties tālāk braukt
aizliegts” prasības, līdz ar to
notikusi auto sadursme ar
vilciena vagonu. Cietušo nav.
Noformēts administratīvā
pārkāpuma protokols.

UZTRIECAS
AUTOBUSAM

5. decembrī Liepājā,
Mirdzas Ķempes ielā, kāds
1946. gadā dzimis vīrietis
braucis ar automašīnu
“Saab” un nav pārliecinājies
par manevra drošību. Viņa
auto uztriecies stāvošam
satiksmes autobusam
“Solaris”. “Saab” vadītājs
stūrējis automobili bez
transportlīdzekļa vadīšanas
tiesībām atkārtoti gada laikā.
Noformēts administratīvā
pārkāpuma protokols.

NOZAGTS
KĀRTĒJAIS
VELOSIPĒDS

6. decembra rītā
nepatīkamu pārsteigumu
piedzīvojis kāds velosipēda
īpašnieks Liepājā, Kuldīgas
ielā, konstatējot, ka no
kāpņu telpas nozagts viņa
braucamais.
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Vai augs vēl simt
l DINA BELTA

Tā ir nekaunīga demagoģija – par pamatojumu
grozījumiem meža ciršanas
likumdošanā saka to pretinieki. Tas veicinās priežu
atjaunošanu un glābs valsts
ekonomiku – saka to aizstāvji. Zemkopības ministrija uz
valdības sēdi virza izskatīšanai grozījumus noteikumos
“Par koku ciršanu mežā”, kas
paredz kailcirtes piejūras silos un cērtamu koku diametra samazināšanu.

Glābšot priedi
Grozījumi ietver gan izmaiņas
koku ciršanas kārtībā, gan mežu
atjaunošanā, uzsver Zemkopības
ministrijas Meža departamenta
direktors Arvīds Ozols. To, kad tie
nonāks līdz izskatīšanai valdībā,
esot grūti prognozēt. Vēl tiekot
gaidīti pēdējie atzinumi.
Tagad ļauts mežos veidot līdz
diviem hektāriem lielas kailcir
tes, izņemot vietas, kur aug “tīra
priede uz minerālaugsnēm”. Tā
tad ļoti sausos silos. Tur atļautas
izlases cirtes. Taču tādās nevarot
audzi atjaunot. “Priede ir gaismas
prasīga suga, un tur vajag diviem
nosacījumiem izpildīties,” stāsta
A. Ozols. “Jābūt atklātai vietai, lai
zemi un jaunās priedītes varētu
apspīdēt saule, un tai jābūt pie
tiekoši lielai, lai lielo priežu spē
cīgā sakņu sistēma tās nenomāc.”
Bez šiem nosacījumiem izcirtumi
aizaugot ar zāli vai krūmājiem.
Tādas platības dabiski var ras
ties arī pēc lielām vētrām vai pēc
ugunsgrēkiem. “Saimniekojot to
var iegūt ar vienlaidus cirti.”
“Tā ir nekaunīga demagoģi
ja,” nepiekrīt bioloģijas doktors,
Latvijas Dabas fonda pārstāvis
ZM Meža konsultatīvajā pado
mē un arī meža īpašnieks Jānis
Priednieks. “Esmu sašutis, ka to
turpina izplatīt arī ministrijas
Meža departaments un daži “Si
lavas” zinātnieki.” Viņš atsaucas
uz Latvijas Valsts mežzinātnes
institūta “Silava” iepriekš veiktu
pētījumu, kurā konstatēts, ka pat
auglīgākos meža tipos var atjau
not priedi ar pašreizējiem cirša
nas noteikumiem.

Daļējs kompromiss
Novembra beigās kārtējo
reizi sanāca darba grupa, kas

sprieda par iespējamiem kom
promisiem. Pēc A. Ozola teiktā,
daļējs kompromiss ir, ka kailcir
tes platība no diviem hektāriem
mainīta uz vienu.
“Saruna reizēm ir grūta, jo
dažādas puses ir dažādi profe
sionāli sagatavotas,” ministrijas
pārstāvis saka par izvērsto dis
kusiju starp mežīpašniekiem un
sabiedriskajām vides organizā
cijām. “Iznāk, ka virkne biedrību,
kas sevi pozicionē kā zaļas, no
nāk pretrunā ar to, kas ir priedes
bioloģija.”
“Var jau kādu laiku necirst
vispār, nekas nenotiks. Bet, ja
paskatāmies piekrastes pašvaldī
bas, tad visās, izņemot tās, kas ap
Rīgu vai citām lielām pilsētām, ir
negatīvs attīstības indekss,” saka
A. Ozols. “Un tas ir saistīts arī ar
darba vietām, tajā skaitā mežos.”
Koku ciršanas caurmērs, kas
ļauj cirst agrāk, grozījumu pro
jektā esot tapis pēc LLU Meža
fakultātes veiktajiem aprēķi
niem. Bet arī šie grozījumi esot
saistīti ar stingrām atjaunoša
nas prasībām. “Ar to gribam pa
nākt, ka ilgtermiņā nezaudējam
meža vērtību.”

Palielina vērtību
Būtiskākā lieta, kas līdz ar
grozījumiem mainīsies, – sa
mazināsies diametri, kurus sa
sniedzot, koku var nozāģēt, jeb
ciršanas caurmērs, vērtē koope
ratīvās sabiedrības “Mežsaim
nieks” valdes priekšsēdētājs, al
sundznieks Grigorijs Rozentāls.
“Dzīve ir gājusi uz priekšu,
mēs redzam, ka Igaunijā šie caur
mēri ir būtiski zemāki nekā šobrīd
Latvijā. Somijā to vispār nav, tur
meža īpašnieks var zāģēt, ko grib,
viņam tikai jāinformē valsts par
savām darbībām,” stāsta G. Ro
zentāls. “Īpaši priedei tie mums
bija ļoti augstu saskrūvēti.”
Meža īpašniekam tagad bū
šot lielāka brīvība saimniekot
savā mežā, pieņemt saimnie
ciskus lēmumus. Samazinoties
valsts uzliktajiem ierobežoju
miem un “diezgan lielam kok
snes daudzumam no kategorijas
“nedrīkst cirst” nonākot katego
rijā “drīkst cirst””, palielināsies
meža īpašnieku īpašumu vērtī
ba. “Pati iespēja zāģēt – ne jau
tūliņ ir jāiet un jāzāģē – palielina
īpašuma vērtību.”
Meža īpašnieki būšot iegu

DIENAS
TĒMA

Paplašinot koksnes ieguves iespējas, meža īpašnieku peļņa stipri pieaugs.

EGONA ZĪVERTA FOTO

MEŽSAIMNIECISKĀS DARBĪBAS
APROBEŽOJUMU ĪPATSVARS LATVIJAS MEŽOS
(VALSTS UN PĀRĒJOS KOPĀ)
Aizliegta vismaz galvenā cirte
Aizliegta kailcirte
Bez aprobežojumiem

2004 (%)
6,4
6,2
87,5

2017 (%)
6,7
6,7
86,6

AVOTS: VALSTS MEŽA DIENESTS

vēji, uzskata G. Rozentāls. “Otra
puse saka, ka tiks zāģēti tievāki
koki, un viņiem tas ļoti nepa
tīk. Demokrātiskā sabiedrībā ir
dažādi viedokļi. Zaļie saka, ka
priežu kailcirtes vajag mazināt.
Savukārt mežinieku viedoklis
– priedi vajag zāģēt, nav ko to
pāraudzēt, jo tā ir nauda. Bet va
jag stādīt atpakaļ. Un jaunajos
noteikumos atjaunošana ir obli
gāts nosacījums.
Otra puse runās par sūnām
un ligzdām, un daudz ko citu,
kam tā vecā un resnā priede va
jadzīga. Patiesība jau ir kaut kur
pa vidu. Daba jau arī ir svarīga.
Un brīžos, kad kādi grozījumi
tiek veikti, abas puses savus ar
gumentus uzpūš, cik nu var. ”

“Var izmukt”
Bet vai tiešām varēs kontro
lēt mežu atjaunošanu? Esošajā
likumdošanā jau ir noteikts, ku

ros meža augšanas tipos izcir
stais obligāti jāatjauno ar priedi,
stāsta G. Rozentāls. “Bet zināma
taisnība ir, tur var izmukt.” Neiz
pildot nosacījumus, neko izcirtu
mā nedarot, “maksimālais, ar ko
riskē, ir Valsts meža dienesta uz
likts naudas sods”. “Ja turpināsiet
ignorēt, jums tur augs tas, kas
augs, un neviens gailis pakaļ ne
dziedās,” viņš piekrīt, ka kontro
le “varbūt īsti efektīva arī nav”.
Taču viņš tādus īpašniekus, kas
mērķtiecīgi gribētu dabai kaut ko
sliktu izdarīt, nesastopot.
Bet “Latvijas meža īpašnie
ku biedrības” sadarbības part
neres Kurzemes meža īpašnie
ku apvienības vadītājs Aigars
Grīnbergs apgalvo, ka meža
stādāmo materiālu Kurzemē
uz nākamo pavasari praktis
ki vairs nevarot nopirkt, tātad
īpašnieki ir ļoti atbildīgi.
Tikmēr J. Priednieks norā

UZZIŅAI
Kā palielināsies ciršanai
pieejamās platības pēc grozījumu apstiprināšanas?
l Priede +69%
l Egle +47%
l Bērzs +58%

AVOTS: LATVIJAS DABAS FONDS

da, ka galvenā prasība ir atjau
nošana ar augstas kvalitātes
stādmateriālu. To ražo “Latvijas
Valsts meži”. “Ja alnis vai ku
kaiņi to apēdīs, tad tā būs ne
pārvaramā vara. Noplātīs rokas.
Ieguvums no koksnes cenas ir
tik augsts, ka var atļauties arī
nopirkt stādus.”

Uzjunda negatīvismu
“Ir dažādas organizācijas, kas
ne ar saviem, bet kādiem piesais
tītiem līdzekļiem, visticamāk,
[rīko akcijas pret grozījumiem],”
A. Grīnbergs pauž neticību gro
zījumu pretinieku objektivitātei.
Virkne vides organizāciju izvei
dojušas platformu “100 kailcir
tes Latvijas simtgadei” un vāc
iedzīvotāju parakstus pie valsts
augstākajām
amatpersonām
adresētas vēstules, kurā aicina
nepieļaut Latvijas mežu apdrau
dējumu.
>>

ES DOMĀJU TĀ: KĀDĒĻ LATVIJĀ IZCĒRT MEŽUS?
Aldis
Rubīns –
pensionārs:
– Izcērt, jo
likumdošana
nepareiza –
krūmāji ir tas
pats, kas meži. Šodien meži
ir tikai naudas pelnīšanai, jo
nevienu neinteresē, kas būs uz
priekšu. Labāk ātra peļņa tagad
un tūlīt. Tik daudzi dzīvo tikai
šodienai.

Dāvis Plūme
– strādā:
– Izcērt, lai
pārdotu un izvestu
uz ārzemēm.
Bagātās
kompānijas
mežus iepērk no mazturīgajiem
zemniekiem un tad nocērt kailcirtē.
Mežu izcirtēji parasti ir ļoti viltīgi,
gar ceļa malu kokus atstāj, bet tālāk
visu izcērt. Izskatās, ka mežs ir, bet
patiesībā tā nav.

Solveiga
Pelnēna –
liepājniece:
– Kokma
teriāli tiek
eksportēti,
pārdoti. Līdz ar
to Latvijā ir labs IKP, jo sanāk, ka
mēs kaut ko ražojam. Patiesībā
tiek pārdoti meži. Daudzos mežos
sabūvēti jauni ceļi, kas vienkārši
beidzas ar tupiku. Tātad tur tūlīt
atkal cirtīs kokus.

Pjotrs
Lopušanskis –
pensionārs:
– Latvijā
rūpniecība nav
attīstīta, nekāda
strauja izaugsme
nenotiek, tādēļ mežus pārdot ir
ļoti izdevīgi. Vismaz meži glābj
valsti. Kaut kur tā nauda jāņem.
Ja mežu vairs nebūs, daba
noteikti mainīsies un apstākļi
cilvēkiem pasliktināsies.

Ija Eihvalde
– pensionāre:
– Kad braucu
uz Ječiem, redzu,
ka tur mežus ļoti
izcērt. Saprotu,
ka nekā cita jau
mums nav ko pārdot, kā tikai
koki. Kāds gūst labu peļņu. Labi
vēl, ja īpašnieki iestāda jaunu
mežu, bet ne visi tā dara.
DAIGA LUTERE
EGONA ZĪVERTA FOTO
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gadu?
< < “Konkurence koksnes tirgū
Baltijas jūras reģiona valstīs pastāv. Viss ir lielajā politikā. Un šī
nav vienīgā kampaņa, kad tiek
uzjundīta negatīva sabiedrības
attieksme pret mežizstrādi kā
tādu,” saka A. Grīnbergs. Līdzīgas metodes tiekot izmantotas
arī citās nozarēs. “Ja notiek tādas
kampaņas pret meža ciršanu, no
kā mēs visi Latvijā ekonomikā
vairāk vai mazāk dzīvojam, tas
ir nepieņemami. Pēc būtības tā ir
valsts iznīcināšana.”
A. Grīnbergs atminas pirms
gada notikušo diskusiju par
baltalkšņu kailcirtēm upju aizsargjoslās. “Nezinu, kur gar upēm
nu būtu nocirstas kādas ārkārtīgi
lielas platības un kaut kas būtu
ļoti izmainījies.” Īpašnieki kļūstot
aizvien saprātīgāki, viņiem neesot par katru cenu viss jānocērt.
Publiski pieejama informācija vēsta, ka Latvijas meža
īpašnieku biedrības padomē ir
arī akciju sabiedrības “Latvijas
Valsts meži” prezidents Roberts
Strīpnieks.

Pieļauj afēru
“Galvenais, kāpēc esam sašutuši par šo visu, ir tas, ka tiek
pausts it kā milzīgs satraukums,
ka jāglābj priede,” saka J. Priednieks. “Bet priede mierīgi varētu
augt vēl simts gadus.” Lielākā
daļa piekrastes priežu esot 100
– 130 gadu vecas, bet dabiskos
apstākļos tās var sasniegt divus,

trīs vai pat četrus simtus gadu.
J. Priednieks ir arī A. Ozola
minētajā darba grupā. Tajā Valsts
meža dienests demonstrējis aprēķinus, kur tad tās pēc grozījumiem kailcērtamās audzes ir –
tās galvenokārt esot gar šosejām
Rīga–Kolka, Roja–Melnsils, starp
Kolku un Ventspili. “Tās ir vietas,
kur cilvēki visvairāk iegūst ogas,
sēnes. Un mežs tur varētu vēl
simt gadu stāvēt. Bet tagad tur
gatavojas uztaisīt šaha galdiņu.”
Biologs un viņa domubiedri,
kas iestājas pret grozījumiem,
pauž aizdomas, ka aiz tiem varētu stāvēt “daži lielie meža īpašnieki, un var jau būt arī, ka “Latvijas Valsts mežiem” sāk pietrūkt,
ko cirst”. Pēc viņa teiktā, lielākā
daļa šo ciršanai nolūkoto mežu
pieder valstij. “Protams, ka sarežģītāk un dārgāk ir izplānot mazos, 0,2 hektāru atvērumus (kādi
ir atļauti patlaban – aut.). Ar kailcirti ir daudz ātrāk un lētāk.”
Viņš arī atgādina, ka pirms
diviem gadiem valdība apstiprināja meža un saistīto nozaru
attīstības pamatnostādnes līdz
2020. gadam. “Tajās nebija paredzēta ne ciršanas caurmēra
samazināšana, ne arī kailcirtes
priežu tīraudzēs piecu kilometru
zonā piekrastē. Un nu pēkšņi kādam ir lielā vajadzība.” Kā vienu
versiju viņš min “provokatorisku
mēģinājumu” panākt caurmēra
samazinājumu, jo Igaunijā tas
izdarīts un konkurentiem tur iz-

NO PĒTĪJUMA
l Nav nepieciešamas izmaiņas “Noteikumos par koku
ciršanu mežā”, jo pašreiz
normatīvi pieļauj atvērumu veidošanu (līdz 0,2 ha),
kokaudzes biezības samazināšanu līdz līmenim, kas
pieļauj jaunās paaudzes
kociņu ieaugšanu.

VALSTS MEŽZINĀTNES INSTITŪTS
“SILAVA”, 2013. GADS

devīgāk. “Otra versija ir sliktāka
– ka mums melo ar skaitļiem un
“Valsts mežiem” trūkst, ko cirst.
Vai arī ir vēl sliktāk – ka tā ir afēra un būs jātaisa vēl viena parlamentārā izmeklēšanas komisija.”
Viens no lielākajiem privātajiem mežsaimniecības uzņēmumiem Latvijā SIA “Bergvik Skog”,
kas apsaimnieko 110 tūkstošus
hektāru, mainīs īpašniekus, pagājušonedēļ rakstīja “Dienas
Bizness”. Darījuma summa var
sasniegt 150 – 200 miljonus eiro.
Uzņēmuma vadība nav atklājusi,
kas varētu būt jaunais īpašnieks.
Netiek noliegts, ka uzņēmuma
pircējs varētu būt kāds Latvijā
strādājošs uzņēmums.
Paplašinot koksnes ieguves
iespējas, meža īpašnieku peļņa
stipri pieaugs, norāda J. Priednieks. “Meža īpašnieki ir dažādi,
ar dažādām interesēm.” Viņaprāt, patlaban Latvijā cērtamu
audžu pietiek. “Ja kāds lielais
īpašnieks tās ir nocirtis, tā ir viņa
problēma.”w

Aicinājums domāt par nākotni
Liene Brizga-Kalniņa,
iniciatīvas “100 kailcirtes
Latvijas simtgadei” pārstāve

“100 kailcirtes Latvijas simtgadei” ir vairāku organizāciju
kopīgi izveidota platforma, lai
informētu sabiedrību par to, kas
notiek. Mēs fokusējamies uz to,
ka šajā procesā ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Mēs noteikti
negribam teikt “nē”, ka nevajag
cirst, ka vispār nevajag mežā
neko darīt, kā mūs ļoti daudzi
pārprot. Tā tas nav.
Bet grozījumu būtībā un to
virzīšanas procesā mums ir radies daudz jautājumu. Sākot ar
to, kāpēc tik nozīmīgiem grozījumiem nav veikts ietekmes uz vidi
novērtējums. Kāpēc sanāksmēs,
uzdodot jautājumus, kā tieši mainīsies iegūstamās koksnes apjomi, tiešas atbildes nebija. Šos un
citus iebildumus esam apkopojuši vienuviet. Tas ir aicinājums
domāt par to, kādu mežu mēs
veidojam nākotnei. Platformā
apvienojušies dabas daudzveidības, vides, nekailciršu mežsaimniecības eksperti, sabiedrības interešu un demokrātiska procesa
ievērošanas aizstāvji.

Gribētos, lai šādi būtiski grozījumi taptu tā, ka cilvēki no visām ieinteresētajām pusēm apsēžas pie viena galda. Un meža
īpašnieki teiktu, ka gribētu to
un to, un kā citi par to domā. Bet
šajā procesā tā īsti nebija. Darba
grupās sēdēšana pie viena galda
fiziski jau notiek, taču vienošanās praktiski netiek panāktas.
Droši vien tas arī tāpēc, ka mūsu
iebildumi tiek uztverti kā cīņa.
Pārmetumi, ka darbojamies
kāda interesēs un ar neskaidru
finansējumu? Nevalstiskās organizācijas ar šādiem komentāriem
saskaras regulāri. Jo varbūt ir
grūti noticēt, ka tiešām var kaut
ko darīt neviena neapmaksāts un

Vēlas pilotu skolu,
stiprina drošību lidlaukā

l Atbilstoši šī brīža
zināšanām nav pamata
noteikt izmaiņas pašreiz
spēkā esošajos
normatīvajos aktos.

DIENAS
TĒMA

EKSPERTS

LIDOSTA

neviena savtīgās interesēs, tikai
kādās plašākās sabiedrības interesēs. Mēs strādājam brīvprātīgi.
Esam atraduši nelielus līdzekļus,
lai izdarītu tehniskās lietas, un
tas ir pilnīgi neitrāls finansējums.
Bet cīņā tiek izmantoti dažādi
paņēmieni, un šis ir klasisks – ielikt pretinieku kādā kategorijā, tā
samazinot viņa viedokļa vērtību.
Igaunijā apmēram pirms gada
tika pieņemti ļoti līdzīgi grozījumi.
Un tagad tur ir radusies diezgan
plaša kustība, saistīta ar mežu
aizsardzību, kur apvienojušies vairāki tūkstoši cilvēku, paši nebūdami no kādām dabas aizsardzības
organizācijām. Tātad cilvēkiem
tas ir svarīgi. Igaunijas dabas un
vides organizācijas arī nosūtījušas Latvijas Ministru kabinetam
vēstuli, aicinot būt piesardzīgiem
un neizmantot Igaunijas pieredzi
kā labās prakses piemēru un paraugu šādiem grozījumiem. Arī
Somiju min kā labas prakses piemēru mežu apsaimniekošanā. Bet
turienes dabas un vides eksperti ir
citādās domās.
Mēs gribētu, lai varētu visi
kopā runāt par skatpunktu uz
mežu. Jo cīņa ilgtermiņā neved
pie laba rezultāta.w

Jau līdz šim Liepājas lidosta noderējusi ārkārtas
gadījumos, kad nepieciešams steidzami transportēt
kādu slimnieku. Par valsts piešķirto naudu iegādātā tehnika
palīdzēs operatīvāk darboties dažādās krīzes situācijās.

ANDRA GERTSONA FOTO

l NORA DRIĶE

Lai gan publiskā telpā
izskanējušas ziņas, ka lidsabiedrība “Air Baltic” gatavojas atvērt pilotu skolu
Liepājas lidostā, oficiāla apstiprinājuma tam pagaidām
nav. “Air Baltic” gan tiešām
izvērtē iespēju treniņlidojumus veikt Liepājas lidostā,
“kur tiek saskatīti vairāki
nozīmīgi pozitīvi faktori šādas skolas attīstībai” – šādu
atbildi no lidsabiedrības uz
jautājumiem šonedēļ saņēma
“Kurzemes Vārds”.
“Air Baltic” pašlaik veic pēdējos sagatavošanās darbus, lai
tuvākajā laikā atklātu tās Pilotu
akadēmiju, kurā bez priekšzināšanām kandidāti varēs iegūt
komercaviācijas pilota darbam
nepieciešamo sertifikāciju. Akadēmijas audzēkņiem garantēs
darbavietu lidsabiedrībā. Mācību
teorētiskā daļa notiks uzņēmuma telpās pie Rīgas lidostas, taču
lidostas skrejceļa un gaisa telpas
lielās noslodzes dēļ pasaulē ir ierasts treniņlidojumus veikt ārpus
galvenajām lidostām – teikts “Air
Baltic” pārstāves Alises Briedes
atsūtītajā atbildē.
Arī SIA “Aviasabiedrība Liepāja” vadītājs Agris Sprūde apstiprina, ka “Liepāja ir pieminēta”
kā iespējamā vieta, kur notikt
treniņlidojumiem, tomēr vēl nekas konkrēts par to nav nolemts.
“Ir bijušas sarunas par zemes
nomu pilotu skolas būvju vajadzībām – ja treniņlidojumi te
notiks, būs nepieciešams angārs
mācību lidmašīnu glabāšanai,”
sacīja A. Sprūde, pieļaujot, ka nākamgad viss Pilotu akadēmijai
nepieciešamais Liepājas lidlaukā
varētu arī tapt. Treniņlidojumi
prasītu arī visu, kas attiecas uz
aviācijas drošības organizāciju
lidostas teritorijā. Savukārt iegu-

vums būtu klients, kas pastāvīgi
lido, tāpat studenti dzīvos un ēdīs
Liepājā – teica A. Sprūde.
Pašlaik lidosta apkalpo regulāros pasažieru pārvadājumus starp Rīgu un Liepāju. Ziemas sezonā pasažieru ir mazāk,
tomēr uz Ziemassvētku laiku
biļešu rezervācija ir aktīvāka
– stāstīja A. Sprūde. Viņš sacīja, ka pavasarī “rēķināmies, ka
kaut kas no lidojumiem varētu
nākt klāt, kāds cits pakalpojumu sniedzējs”, taču lūdza atcerēties, ka arī lidosta Palangā
“neizauga viena gada laikā”. Lai
apkalpotu vairāk pasažieru, Liepājas lidostai aktuāli paplašināt
pasažieru termināli.
Savukārt šoruden valdība ar
rīkojumu piešķīra Liepājas lidostai papildu finansējumu 393
tūkstošus eiro. Tas saistīts ar
valsts drošības jautājumu, lai
“esam fleksiblāki jebkāda tipa
gaisa kuģu apkalpošanai”, sacīja A. Sprūde. Lai gan lidosta ir
sertificēta lidojumiem ziemā, “šī
brīža lidostas iespējas nenodrošina steidzamu militāro lidojumu apkalpošanu visa gada garumā” – teikts valdības rīkojuma
ziņojumā. Aizsardzības ministrija bija lūgusi nodrošināt Liepājas lidostā aviācijas drošības
un glābšanas pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas, tehniku un materiālus, tā
padarot drošāku un efektīvāku
gan militāro, gan civilo lidojumu uzņemšanu un operatīvāku
rīcību krīzes situācijās. Par atvēlētajiem līdzekļiem jāiegādājas
gan lidlauka uzturēšanas tehnika 150 tūkstošu eiro vērtībā, gan
liellaiva glābšanas darbiem uz
ūdens, gan putu koncentrāts un
citi ugunsdzēsības un glābšanas
piederumi, gan aprīkojums, ar
kuru var nogādāt lidmašīnā cilvēkus ar ierobežotām kustībām,
un citas lietas.w

Publikācijas sagatavotas ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūras finansiālu atbalstu
no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta
programma” atbalstītais projekts nr. 2/MEDIA/17/006
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Izpēta Dižās muižas klēti
l LINDA KILEVICA

Pēc Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējuma saņemšanas ir sākusies
Nīcas Dižās muižas klēts
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. To veic arhitekte Kristīne Veinberga,
stāsta Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
Vita Liepiņa.
VKKF ar 1033 eiro atbalstī
jis Nīcas novada kultūrvēstu
riskā mantojuma saglabāšanas
projekta “Dižas tautas kultūras
mantojumu auklējot” 1. daļas
realizāciju. Dižās muižas klēts
arhitektoniski
māksliniecis
kās izpētes kopējās izmaksas
ir 1148 eiro, desmit procentu
līdzfinansējumu ir piešķīrusi
Nīcas novada dome.
K. Veinberga strādā ne ti
kai uz vietas Nīcā, bet arī veic
pētniecisko darbu, izmantojot
dokumentus, avīžu rakstus un
citus pieejamos materiālus.
“Viņa saka, ka šis objekts ne
esot sarežģīts. Arhitekte, jau
uzmetot aci, saprot, ap ko lieta
grozās, jo labi pārzina Kurzemei
raksturīgo,” saka V. Liepiņa. Iz
pēti pabeigs trīs mēnešu laikā.
Rezultāti un turpmākās darbī
bas būs jāsaskaņo ar Valsts kul
tūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju. “Ceru, ka būs iespēja

Dižās muižas klēts Nīcas centrā varētu kļūt par vēl vienu iemeslu pašiem lepoties ar savu novadu un piesaistīt tuvus un
tālus viesus. Sperti pirmie soļi ēkas pārtapšanā par senlietu krātuvi.
ANDRA GERTSONA FOTO
klēti iedzīvināt. Arhitekte uz
skata, ka, pirms skatāmies, ko
darīt iekšā, joprojām būtiski ir
ēkas glābšanas darbi – mūrēju
mu aizpildīšana. Tāpēc par pro
jekta nākamo daļu īstenošanu
spriest vēl pāragri,” atzīst Attīs
tības nodaļas vadītāja.

K. Veinberga iepriekš veiku
si arhitektoniski māksliniecis
ko izpēti Liepājas Universitātes
ēkā, Vērgales muižā, Cīravas
ūdensdzirnavās un citos kul
tūrvēsturiskos objektos.
Nīcas Dižās muižas klēts
ir vietējās nozīmes arhitek

tūras piemineklis. Īstenojot
vairākus nelielus projektus,
izdevies iekonservēt jumtu
un pasargāt ēku no bojāšanās.
Pašvaldība iecerējusi tālākā
nākotnē Dižās muižas klēti
izmantot senlietu krājumu
glabāšanai un eksponēšanai.

Plānota arī tūristu piesaiste
un pasākumu rīkošana.
Lai ievērotu visas prasības
vēsturiskas ēkas atjaunošanai,
novada dome pirms būvpro
jekta izstrādes nolēma veikt
arhitektoniski māksliniecisko
izpēti.w

Meklē naudu putnu tornim Jauno direktori

uzslavē par drosmi

l LINDA KILEVICA

Starptautiski pazīstams
arhitektūras projektu un
ideju konkursu rīkotājs
“Bee Breeders” ir izziņojis Papes putnu vērošanas
torņa dizaina konkursa uzvarētājus. Šis bija pirmais
konkurss sērijā, ko šī firma
rīko kopā ar Pasaules dabas fondu. Ieceres mērķis ir
radīt jaunu torni nodegušā
vietā.
Pasaules dabas fonds (PDF)
šobrīd meklē finansējumu jaunā
putnu novērošanas torņa būv
niecībai, informē PDF projektu
vadītāja Kristīne Skrīvele. Daļējs
finansējums jau ir, to apņēmu
šies piešķirt konkursa rīkotāji.
“Summa pagaidām nav zināma.
Konkurss ir beidzies, mums ir
jāsatiekas ar firmas pārstāvjiem,
jāizspriež, cik līdzekļu vajag un
cik viņi var dot no savas puses,”
saka K. Skrīvele.
Rucavas novada domes At
tīstības nodaļas vadītāja Rai
monda Ābelīte pastāsta, ka put
nu vērošanas tornis nodedzis
pirms daudziem gadiem.
“Pasaules dabas fonds ļoti
aktīvi darbojas Papes dabas
parkā, tāpēc ik pa laikam Papi
kaut kur iesaista. Ir ļoti forši,
ja kāds apspēlē mūsu teritoriju
un cenšas tajā no malas kaut
ko saskatīt. Daži arhitekti, kas

l ILZE ŠĶIETNIECE

Pirmā vieta arhitektūras dizaina konkursā piešķirta
projektam “Interwoven with the Landscape” (“Sasaistē
ar ainavu”), autori Berta Risuenjo Muzas un Manuels
Pareja Abaskals. Projekts it kā sapludina robežas starp
vērotāju un ainavu.
FOTO: ARCHDAILY.COM
piedalījās dizaina konkursā,
kontaktējās ar pašvaldību. Mēs
sniedzām informāciju par ze
mes robežu plāniem. Ir tapuši
interesanti un savdabīgi pro
jekti. Varētu sazināties ar pirmo
trīs vietu ieguvējiem. Uzvarē
tājs ir ļoti interesants, tornis
nav no koka, bet metāla. Mēs
varētu apspēlēt šo ideju. Arī ar
Tūrisma informācijas centru
runājot, domājām, ka varētu
taisīt ko neordināru. Jo vairumā
šie vērošanas torņi Latvijā un
arī Eiropā ir līdzīgi cits citam,

būvēti pēc viena standarta. Šis
būtu tāds, kāds nekur nav re
dzēts. Būtu vērts atbraukt tā
pat vien uz to paskatīties, arī ja
putnus nevēro,” saka R. Ābelīte
un atzīst, ka šādas ieceres īste
nošanai būtu vajadzīga “ne tā
mazā summa”.
Finanšu plānošanas periods
vēl ilgst līdz 2020. gadam, un,
viņasprāt, kāda iespēja var pa
vīdēt, jo inovācijām vienmēr ir
priekšroka, pretendējot uz finan
sējumu. Līdzekļus varētu meklēt
LEADER programmā.w

Pāvilostas
vidusskolas
direktore turpmāk būs Marita Rolmane. Pašvaldības
izveidota vērtēšanas komisija pēc divu stundu ilgām
pārrunām nolēma ļaut viņai
sevi pierādīt. Darbā M. Rolmane tiks pieņemta uz pārbaudes laiku.
“Kurzemes Vārds” jau rak
stījis, ka Pāvilostas novada
domes izsludinātajam konkur
sam uz vidusskolas direktora
vietu atsaucās tikai viens pre
tendents. Tā bija M. Rolmane,
kura pēc direktores Ingūnas
Griškēvičas aiziešanas no dar
ba tika iecelta par skolas va
dītājas vietas izpildītāju. Līdz
šim viņa bija direktores viet
niece mācību darbā.
“Runājām ilgi. Divas stundas
vērtējām, domājām,” par otr
dienas pēcpusdienas sanāksmi
stāsta domes izveidotās komisi
jas vadītājs, Vērgales pamatsko
las direktors Gints Juriks. Galu
galā nolemts, ka M. Rolmanei
ļaus pierādīt savas spējas vadīt
izglītības iestādi un saliedēt ko
lektīvu trīs mēnešu pārbaudes
laikā. “Ja viss labi izdosies – lai
strādā,” saka G. Juriks. Viņš ko
lēģei velta atzinīgus vārdus: “Uz
skatu, ka Maritas kundze ir ļoti

drosmīga sieviete – ir skaidrs, ka
viegli nebūs. Bet – lai izdodas!”
Jau rakstīts, ka iepriekšējā
direktore pēc skolēnu rudens
brīvdienām pašvaldībā iesnie
dza atlūgumu. Viņa neizturēja
spiedienu, jo kolektīvs bija sada
lījies I. Griškēvičas atbalstītājos
un noliedzējos. To atzīst gan U.
Kristapsons, gan G. Juriks.
Pretendentu izvērtēšanas ko
misija par savu lēmumu domes
deputātus informēs nākamajā
sēdē. Patlaban ir pieprasīti atzi
numi no Izglītības un zinātnes
ministrijas, kā arī Sodu reģistra.
Ja kandidatūra atbildīs visām
prasībām, deputāti balsos par vi
ņas pieņemšanu darbā. Līdz tam
M. Rolmane būs direktora pienā
kumu izpildītāja.
Nākamā gada marta beigās
domes pārstāvji atkal sanāks
kopā, lai izvērtētu, kas ir un kas
nav izdevies.
Jautāts, vai tagad nāksies
sludināt konkursu arī uz direk
tora vietnieka audzināšanas
darbā vakanci, viņš norāda, ka
šis jautājums ir skolas kompe
tencē. Var arī mēģināt darbus
apvienot. “Man arī kādreiz bija
divi vietnieki, bet tagad viens
dara abus darbus,” norāda Vēr
gales pamatskolas direktors.
Pāvilostas vidusskolā patla
ban mācās 116 audzēkņu.w
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Fotokonkurss “Tu – mana dāvana”
l DAIGA LUTERE

Decembris ir mēnesis, kurā gan labprāt darām labus darbus, gan cits citam dāvinām labas lietas, kas var arī nebūt materiālas. Decembrī piedāvājam piedalīties jaunajā fotokonkursā, kuram dots nosaukums “Tu – mana dāvana”. Bildēs var būt fiksēti
kā cilvēki un dzīvnieki, tā mīļas un īpašas dāvanas, kuras saistītas ar īpašiem notikumiem, cilvēkiem. Varbūt savā ikdienas skrējienā ieraugāt ko tādu, kas liek sajusties
apdāvinātam. Varbūt tas ir smaids, rokasspiediens, satikts cilvēks utt.
Portālam liepajniekiem.lv savas fotogrāfijas sūtiet līdz 28. decembrim. Attēliem jābūt labā kvalitātē, pretējā gadījumā redakcijai ir tiesības tos no fotokonkursa
sadaļas izņemt. Lai pretendētu uz balvām, pie fotogrāfijas obligāti jānorāda autora
vārds un uzvārds, kā arī jāuzraksta bildei paraksts. Piecus fotokonkursa uzvarētājus, kuri saņems “Čili picas” dāvanu kartes, laikrakstā “Kurzemes Vārds” un portālā
liepajniekiem.lv paziņosim 28. decembrī.

Draugs.
Iesūtīja Antra Priede.

Bērniņš kā dāvana.
Iesūtīja Ruta Siksna.

Mana Liepāja.
Iesūtīja Maija Ore.
Divatā.
Iesūtīja Aelita Dudare.

ä

Mana sirds pieder jums!
Iesūtīja Baiba Zvirbule.

KONKURSU ATBALSTA

“ČILI PICA”.

“Čili picas”
draugiem TOP 10
picas līdz 70%
lētāk! Akcija spēkā
ar “Čili picas”
Drauga karti
picērijās, kā arī
attiecas uz piegādes
pasūtījumiem.
Zvani 63407500!
Vairāk par akciju
www.cili.lv.

Mīļākā, lielākā, dārgākā dāvana.
Iesūtīja Inga Socka.
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ĪSUMĀ
Latvija. Veselības ministrei
Andai Čakšai ir aizdomas par
sistēmisku korupciju veselības
aprūpes iepirkumos, liecina
ministres paustais intervijā “Delfi TV
ar Jāni Domburu”. Čakša norādīja,
ka ir iepirkumi, kur “tiek kaut kādas
intereses pārstāvētas”. Sistēmisku
korupciju viņa mazāk redz veselības
nozares būvniecības un tehnikas
iepirkumos, tomēr bažas pastāvot
par medikamentu iepirkumiem.
Ministrei esot sajūta par
sistemātisku korupciju iepirkumos,
tomēr viņa to nevar pamatot ar
skaidriem pierādījumiem. Čakša
sacīja, ka par sistēmisku korupciju
esot daudz domājusi arī laikā, kad
vēl strādāja slimnīcās.
Lielbritānijas drošības

dienesti novērsuši islāmistu plānu
nogalināt premjerministri Terēzu
Meju, uzbrūkot viņas rezidencei
Dauningstrītā, telekanālam
“Sky News” pavēstījuši avoti.
Lielbritānijas iekšējās izlūkošanas
dienesta MI5 vadītājs Endrjū
Pārkers par izjaukto plānu
informējis valdības ministrus, kas
liecina par to nopietnību, ziņo “Sky
News”. “Būtībā tas bija islāma
ekstrēmistu pašnāvnieku plāns
pret Dauningstrītu. Policija uzskata,
ka bija plānots Dauningstrītā
uzspridzināt paštaisītu spridzekli
un tad radītajā haosā uzbrukt un
nogalināt Meju,” pavēstīja avoti.

Eiropas Komisija piedāvā ieviest

Eiropas Savienības ekonomikas un
finanšu ministra amatu, savukārt
Eiropas Stabilitātes mehānismu
aizstāt ar Eiropas Monetāro
fondu paredz vakar Briselē
prezentētais EK piedāvājums
Eiropas ekonomikas un monetārās
savienības padziļināšanai. EK
sagatavotajā EMS ceļakartē ir
vairākas iniciatīvas. Paredzams,
ka jaunā fonda finansiālā un
institucionālā struktūra tiks
saglabāta, tostarp nacionālo
parlamentu lomu būtisku jautājumu
risināšanā. Jaunais fonds turpinās
atbalstīt grūtībās nonākušas ES
dalībvalstis. Vēl viens priekšlikums
paredz izveidot Eiropas ekonomikas
un finanšu ministra amatu. Plānots,
ka minētais ministrs būs EK
viceprezidents, Eirogrupas vadītājs,
kā arī viņš pārraudzīs EMF darbu.

ŠAJĀ DIENĀ

7. decembrī
1909. Deklarēja

Dienvidāfrikas Savienību.

1941. Japāna uzbruka

ASV karabāzei Pērlhārborā,
nogremdējot floti,
nogalinot 2400 cilvēkus un
iesaistot Savienotās Valstis
Otrajā pasaules karā.

1972. Startēja “Apollo
17” – pagaidām pēdējā
cilvēku ekspedīcija uz
Mēness.

1975. Indonēzija

iebruka Austrumtimorā,
uzsākot 25 gadus ilgo
okupāciju.

1982. Teksasā

izpildīja pirmo nāvessodu,
izmantojot nāvējošu
injekciju.

1988. Zemestrīcē

Armēnijā bojā gāja ap
25 000 cilvēku.
SAGATAVOJIS PAULS KAUFMANIS.
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Phjončhanā bez Krievijas
Starptautiskā
Olimpiskā komiteja par antidopinga
pārkāpumiem piesprieda diskvalifikāciju Krievijas Olimpiskajai komitejai. Krievijas
prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs
Peskovs paziņojis: “Situācija
ir nopietna. Tai ir nepieciešama padziļināta analīze, un
pieņemt lēmumus, balstoties
uz emocijām, būtu nepareizi.”
Krievija nevarēs piedalīties
nākamā gada februārī gaidāma
jās Phjončhanas olimpiskajās
spēlēs. Krievu sportisti gan varēs
startēt četrgades nozīmīgākajā
forumā, taču to viņi drīkstēs darīt
zem neitrāla karoga. Netiek gan
izslēgts, ka varētu tikt pieņemts
kolektīvs lēmums, krievu spor
tistiem uz olimpiādi nedodoties
un boikotējot to. Vairāki Krievi
jas atlēti gan jau ir paziņojuši, ka
olimpiskajās spēlēs būtu gatavi
startēt zem neitrāla karoga.

SOK savā paziņojumā norāda,
ka tās padome otrdien apsprie
dusi bijušā Šveices prezidenta
Semjuela Šmita vadītās komisi
jas izpētē iegūtos materiālus, kas
liecina par sistemātiskām Krievi
jas antidopinga iekārtas manipu
lācijām, kas turklāt tieši iespai
dojušas Soču olimpiskās spēles.
Krievijas sportistus, kuri
drīkstēs startēt februārī gaidā
majās olimpiskajās spēlēs, izvē
lēsies īpašs panelis, darot to ar
lielu piesardzību. Tiks izvēlēti tie
atlēti, kuri ir kvalificējušies olim
piādei, kuri ir “tīri”, kuri nekad
nav diskvalificēti par dopinga
lietošanu un nav pārkāpuši anti
dopinga noteikumus, kuri ir veik
smīgi izgājuši dopinga pārbaudes
pirms olimpiskajām spēlēm. Tā
pat šiem atlētiem būs jāiziet do
pinga papildu kontrole, lai būtu
pārliecība, ka viņi ir godīgi.
Tāpat Phjončhanā netiks
akreditēts neviens Krievijas

Sporta ministrijas darbinieks,
bet bijušajam šīs ministrijas pre
zidentam Valērijam Mutko, kurš
tagad ir valsts vicepremjers, un
viņa kādreizējam vietniekam
Jurijam Nagorniham no olimpis
kajām spēlēm piespriesta mūža
diskvalifikācija. Diskvalifikāci
ja tika piemērota arī Krievijas
Olimpiskās komitejas preziden
tam Aleksandram Žukovam,
turklāt viņam atņemts arī SOK
locekļa statuss, kā arī valstij pie
mērots 15 miljonu dolāru (12,7
miljonu eiro) sods izmeklēšanas
izmaksām un antidopinga sis
tēmas attīstībai. Tikmēr Soču
olimpisko spēļu orgkomitejas
prezidents Dmitrijs Černišenko,
kurš ir arī Kontinentālās hokeja
līgas (KHL) prezidents, izslēgts
no 2022. gada Pekinas olimpis
ko spēļu koordinācijas komisijas.
SOK no olimpiskajām spēlēm
šobrīd jau ir uz mūžu diskvalifi
cējusi 25 sportistus, bet medaļas

atņēmusi 25 atlētiem.
Latvijas Olimpiskās komite
jas prezidents Aldons Vrubļev
skis uzskata, ka SOK ir pieņē
musi taisnīgu, tēlaini izsakoties,
Zālamana lēmumu. “Nevienu
reizi vien esmu teicis, ka skeleto
nists Martins Dukurs un Oskara
Melbārža četrinieks ir olimpiskie
čempioni. SOK lēmums tam ir
vēl viens apliecinājums,” pauda
Vrubļevskis, norādot, ka Phjonč
hanas olimpiskajās spēlēs tiem
sportistiem, kuriem pēc krievu
atlētu sodiem pienāksies meda
ļas, tiks rīkota īpaša apbalvoša
nas ceremonija. “Tas ir taisnīgs
process pienācīgos apstākļos.
Protams, emocijas nebūs tās pa
šas, kas bija Sočos, bet tik un tā
ceremonija tiks rīkota olimpiā
des laikā.” Vrubļevskis uzsvēra,
ka no SOK puses gaidījis šādu
Krievijas diskvalifikāciju, lai
gan viņš neatbalstot kolektīvo
sodīšanu.w

Palīdz draugu un tuvinieku plecs

Draugu un tuvinieku klāt
būtni par priekšrocību darbam
Latvijā uzskata 66% reemig
rējušo valstspiederīgo, liecina
Ārlietu ministrijas atbalstītais
Latvijas Universitātes Diaspo
ras un migrācijas pētījumu cen
tra (DMPC) veiktais pētījums
“Latvijas darba tirgus informā
cijas nodrošinājums diasporai”.
Tostarp 31% pētījuma laikā
aptaujāto par galveno faktoru, kas diasporas pārstāvjus
piesaista darbam Latvijā,
uzskata iespēju palīdzēt Latvijas ekonomiskajai attīstī-

“Air Baltic”
lidmašīna
saslīdēja
Vakar no manevrēšanas ceļa
Šeremetjevas lidostā Maskavā
izslīdējusi Latvijas nacionālās
aviokompānijas “Air Baltic” pa
sažieru lidmašīna, aģentūrai
LETA apliecināja “Air Baltic” pār
stāvis Didzis Rudmanis. “Spēcīgu
vēja brāzmu un slidena manev
rēšanas ceļa dēļ reiss BT428 no
Rīgas uz Maskavu ar lidmašīnu
“Boeing 737-500” saslīdēja uz
manevrēšanas ceļa pēc nosēša
nās Šeremetjevas starptautiska
jā lidostā,” informēja Rudmanis.
Visi pasažieri tika nogādāti lidos
tas terminālī. Neviens pasažieris nav guvis savainojumus,
kā arī lidmašīnai nav novērojami nekādi vizuāli defekti. Informācijas avots ārkārtas
dienestos aģentūrai “Interfax”
pavēstīja, ka “Air Baltic” lidmašī
na pēc ielidošanas no Rīgas ne
noturējās savā vietā un izripoja
ar priekšējo šasiju piecus metrus
aiz skrejceļa. Skrejceļš esot slēgts
uz divām stundām.w

bai, bet 29% par priekšrocību
uzskata iespēju būt saprotamā
un pieņemošā vidē. Savukārt
18% no tiem, kas reemigrējuši,
darbam Latvijā nesaskata ne
kādas priekšrocības.
Kaut arī pētījums rāda, ka
atalgojums ir svarīgākais as
pekts, kam reemigranti pievērš
uzmanību, meklējot darbu Lat
vijā, diasporas pārstāvji būtisku
vērību pievērš arī darba ap
stākļiem (56%), profesionālās
izaugsmes iespējām (53%), kā
arī kolēģiem, darba videi, darba
laikam un darba elastībai (ap

40%). Vienlaikus daļa reemigrē
jušo latviešu ir ieinteresēti uz
ņēmējdarbības sākšanā Latvijā,
līdz ar to par ļoti svarīgu tie uz
skata valsts atbalstu mazajiem
uzņēmumiem vai startapiem
jeb jaunuzņēmumiem.
Atbilstoši pētījuma laikā
veiktajai reemigrantu aptaujai,
tikai aptuveni pusei Latvijas
diasporas pārstāvju lēmums at
griezties dzimtenē bija plānots.
Tiem, kuri lēmumu atgriezties
pieņēma spontāni, tas ne vien
mēr izdevies veiksmīgi. Savu
kārt puse no tiem, kas atgriezās

un paredzēja laika gaitā sākt
Latvijā strādāt, plānoja strādāt
uzreiz. Tomēr tikai 22% reemig
rējušo darbu Latvijā atrada
uzreiz, jau atrodoties ārzemēs.
Kā norādīja LU DMPC direkto
re Inta Mieriņa, aptuveni divas
trešdaļas reemigrantu, kas dar
bu Latvijā vēl nebija atradu
ši, bet cerēja to tuvākajā laikā
sākt, darba meklējumus sāka ti
kai Latvijā. Pēc Mieriņas teiktā,
minētais apstiprina pieņēmu
mu, ka, atrodoties ārzemēs, dia
sporas pārstāvjiem atrast darbu
Latvijā nav viegli.w

FOTOFAKTS

Raža postā

Taizemē kareivji kopā ar vietējās cilts iedzīvotājiem kopīgiem spēkiem iznīcina
opija magones.
FOTO – EPA/LETA
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Atgriezās tabulas vadībā
l JĀNIS MANDEIKS

Latvijas Optibet hokeja līgas spēlē HK “Liepāja” izbraukumā ar 8:1 (3:0, 3:1, 2:0) pārliecinoši uzvarēja HS “Rīga”.
Kārlis Ozoliņš un Egils Kalns
atzīmējās ar četriem rezultativitātes punktiem, bet Bruno
Zabis savas komandas labā
guva divus vārtus.
“Rīga” – “Liepāja/Optibet” 1:8
(0:3, 1:3, 0:2)
Rīga. 6. decembris. 155 skatītāji.
Tiesneši: J. Griškevičs, M. Locāns,
O. Kokins, D. Zunde.
Vārti: 7:42 Zabis (Freibergs)
– 0:1, 12:59 Kalns (Zabis,
Demiters) – 0:2, 13:31 Mamčics
(Štelmahers, Freimanis) – 0:3,
24:06 Holodkovs (Piskunovs,
Koniševs) – 1:3, 28:02 Fomins
(Ozoliņš, Mamčics) – 1:4, 31:50
Demiters (Ozoliņš) – 1:5, 38:59
Diļevka (Demiters, Kalns) – 1:6
(vair.), 43:40 Zabis (Kalns) –
1:7, 57:10 Ozoliņš (Freimanis)
– 1:8.
Metieni: 17 (5+4+8) – 48
(19+12+17).
Soda minūtes: 12 (2+4+6) –
8 (2+6+0).
Vārtsargi: Norvaišs (no 13:31
Romanovskis) – Miščuks.
Labākie spēlētāji: Piskunovs –
Ozoliņš.

Jau spēles otrajā minūtē liepājnieki bija spiesti demonstrēt
savu varējumu skaitliskajā mazākumā. Māris Miezis par grūšanu apmalē devās atpūsties uz

Reinis Demiters (90.) ar elegantu plaukstas metienu
savas komandas labā guva piektos vārtus, kā arī divreiz
rezultatīvi asistēja saviem partneriem.
ĢIRTA GERTSONA FOTO
noraidīto soliņa. Pēc skaitliskā
vairākuma “Rīga” turpināja vairāk kontrolēt ripu un mūsējie
vairāk domāja par savu vārtu
drošību. Mājinieki vērpa kombinācijas mūsu aizsardzības zonā,
tomēr astotajā minūtē labs pretuzbrukums padevās optibetiešiem.
Bruno Zabja metienu Rihards
Norvaišs atvairīja, bet Bruno
veiksmīgi uztvēra atsisto ripu un
atklāja šīs spēles rezultātu. Pēc
gūtajiem vārtiem mūsējie pilnībā pārņēma iniciatīvu, spiediens
uz mājinieku vārtiem pieauga

un īsā laika sprīdī rezultāts kļuva 3:0. “Rīgas” galvenais treneris
Igors Smirnovs šādā situācijā nolēma Norvaiša vietā vārtos sūtīt
Deniju Romanovski.
Otrā perioda sākumā liepājnieki ātri nopelnīja iespēju spēlēt
skaitliskajā vairākumā. Lauvas
viena spēlētāja pārsvaru neizmantoja, bet Grigorijs Holodkovs,
atgriežoties no sodīto soliņa, aizskrēja aci pret aci ar Vadimu Miščuku un rīdzinieki vienus vārtus
atguva. Sajutuši emocionālo pacēlumu, laukuma saimnieki aktivizējās, sāka lietot aktīvu pre-

KOMENTĀRS

singu un bija tuvu otrajam vārtu
guvumam.
Saklausījuši trauksmes zvanus, liepājnieki ieslēdza citus
apgriezienus, un Ričards Fomins, gūstot otros vārtus sezonā,
atjaunoja trīs vārtu pārsvaru, bet
vēl pēc trijām minūtēm Reinis
Demiters ar elegantu plaukstas
metienu panāca 5:1. Turpinājumā lauvas divreiz ar nelielu
intervālu cīnījās skaitliskajā
mazākumā, bet rīdzinieku vairākums bija diezgan kluss. Tikmēr
viesiem perioda beigās bija nepieciešamas 16 sekundes, lai nodemonstrētu, kā jārealizē viena
spēlētāja pārsvars.
Trešā perioda ievadā Egils
Kalns un Bruno Zabis izspēlēja
elegantu kombināciju un liepājnieku kapteinis guva savus otros
vārtus spēlē. Rīdzinieki epizodiski vēl centās aktivizēties, tomēr
laukuma saimnieku pulveris bija
pilnīgi mitrs un neviens no ieročiem vairs nebija kaujasspējīgs.
Tikmēr mūsējie spēlēja brīvi un
atraisīti, guva vēl vienus vārtus
un aizvadīja spēli līdz pārlie-

HK “Liepāja/Optibet”
galvenais treneris IGORS
ĻEBEDEVS:
– Gribētos atzīmēt,
ka agresīvi nospēlējām
uzbrukuma zonā.
Astoņi gūtie vārti
par to liecina. Otrajā
periodā nenostrādāja
viss iecerētais, tāpēc
pārtraukumā akcentējām uz
kļūdām, lai tās neatkārtotos
trešajā trešdaļā. Prieks,
ka guva vārtus ne tikai
jaunie spēlētāji, bet
arī tie hokejisti, kam
iepriekš varbūt tik labi
nesekmējās. Brīžiem
patika, ka varam kvalitatīvi
nospēlēt aizsardzībā. Tagad
gatavosimies nākamajai
spēlei.

CITI REZULTĀTI
“Kurbads” – “Mogo”
2:1
“Zemgale/LLU” – “Prizma” 3:0

cinoši uzvarošām beigām. Šis
panākums ļāva “Liepājas/Optibet” vienībai atgriezties turnīra
tabulas 1. vietā. Nākamo spēli
mūsējie aizvadīs 9. decembrī pret
“Mogo”.w

“OPTIBET” HOKEJA LĪGA
(spēles, uzvaras, zaudējumi, vārti, punkti)
1. “Liepāja/Optibet”
2. “Mogo”
3. “Kurbads”
4. “Zemgale/LLU”
5. “Rīga”
6. “Prizma”

19
18
17
19
19
18

13
13
11
12
5
1

6
5
6
7
14
17

97:64
80:48
70:40
63:56
56:101
25:81

39
38
34
33
15
6

Rīgas tramvaju neapturēja
TURNĪRA TABULA

l JĀNIS MANDEIKS

(komanda, spēles, uzvara, zaudējumi, uzvaru procents)

Pēc divām uzvarām Austrumeiropas sieviešu basketbola līgas spēlēs “Liepājas
papīra/LSSS” vienība Latvijas – Igaunijas līgas elites
divīzijas mačā savā laukumā
spēkojās ar līgas čempioni un
līderi – “TTT Rīgu”. Pretinieces mūsējām izrādījās pārāk
ciets rieksts, un liepājnieces
piekāpās ar rezultātu 57:76
(16:19, 14:17, 11:23, 16:17).

1. “TTT Rīga”
2. “Liepājas papīrs”
3. “RSU”
4. “TTT juniores”
5. “Tallinn University”
6. “LU”

8
9
8
4
3
0

0
3
3
8
8
10

100
75
73
33
27
0

KOMENTĀRS
“Liepājas papīra/LSSS” galvenais treneris ARMANDS MISUS:
– Šādos mačos jāspēlē visa spēle uz 110 procentiem. Ļāvām
pretiniecēm savākt 14 bumbas pie mūsu groza. Tas ir par daudz.
Ne vienmēr izdevās apturēt pretinieces ātrajos uzbrukumos,
savukārt pašas nerealizējām savus vieglos metienus. Neveiksmīgi
aizvadījām trešās ceturtdaļas sākumu, kad ļāvām pretiniecēm
aizbēgt.

“Liepājas papīra/LSSS” starta
piecinieks: Puriņa, Veinberga,
Jākobsone, Vītola, Ivaščanka.

Spēles ievadā Liepājas basketbolistes viegli nonāca labās
metienu pozīcijās, bet piekliboja precizitāte, un pirmie četri
metieni no groza apakšas nebija sekmīgi. Lielisku spēli demonstrēja Marina Ivaščanka,
kura guva komandas pirmos 7
punktus. Pirmajā ceturtdaļā 8
nospēlētajās minūtēs baltkrievu
leģionāres kontā bija 12 acis.
Otro ceturtdaļu viešņas iesāka ar 13:2 izrāvienu. Tramvajnieces uzbrukumā veidoja ātras
saspēles, kurām mūsu aizsardzība ne vienmēr sekmīgi izsekoja
līdzi. Tomēr, pateicoties Ivaščankas pārliecinošajai spēlei un sa-

8
12
11
12
11
10

Latvijas sieviešu basketbola flagmaņa “TTT Rīga” spēlētājas
ar ciešu un aktīvu segšanu gandrīz pilnībā neitralizēja
vienu no liepājnieču vadošajām spēlētājām Ievu Vītolu,
ĢIRTA GERTSONA FOTO
ļaujot viņai gūt tikai 4 punktus.
mērā sekmīgai komandas spēlei
aizsardzībā, liepājnieces savas
oponentes tālu neaizlaida. Marina pirmajā puslaikā laukumā
pavadītajās 14 minūtēs atzīmējās ar 20 punktiem un 6 atlēkušajām bumbām.
Otrā puslaika sākumā spēli
sāka vilkt un līderes lomu uzņēmās Latvijas izlases ikona

Gunta Baško-Melbārde, kura īsā
laikā guva 9 punktus. Mūsējās,
kā ierasts, piekopa agresīvu aizsardzību, taču papīra garā gala
spēlētājas Vītola un Veinberga
nopelnīja katra pa 4 piezīmēm.
Liepājas spēlētājas līdz pat
mača beigām cīnījās ar lielu
pašatdevi un centību, tomēr rīdzinieces parādīja, ka individu-

“TTT Rīga” galvenais treneris MĀRTIŅŠ ZĪBARTS:
– Labi cīnījās abas komandas, bet gala rezultāts šodienas spēlē
ir objektīvs. Pēc Eirokausu mačiem dažas spēlētājas iedzīvojās
savainojumos. Iepriekšējā spēlē traumu guva Azānija Stjuarte, kas
ir pamata centra spēlētāja. Viņas iztrūkums liedza spēlēt to spēli,
kādu bijām pieraduši rādīt un kādu demonstrējām Eiropas kausos.
Līdz ar to, kamēr apradām ar šo situāciju, kāda tā ir šodien,
pagāja laiks. Otrajā puslaikā uzlabojām savu aizsardzību, un ar
aizsardzību principā arī uzvarējām.

āli viņas ir meistarīgākas un arī
rezervistu soliņš viņām ir līdzvērtīgāks.
Lai arī otrajā puslaikā netika guvusi nevienu punktu, par
rezultatīvāko spēlētāju mājinie-

ču komandā ar 20 punktiem un
7 atlēkušajām bumbām kļuva
Marina Ivaščanka.
Sestdien, 9. decembrī, “Liepājas papīra/LSSS” komanda izbraukumā sacentīsies ar “RSU”.w
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Savējie savējo Skola, kas turpina pārvērsties
fotogrāfijās
l DAINA MEISTERE

| 1.lpp.

Pie biedrības nama foajē
sienas rindojas melnbaltu fotogrāfiju virkne, bet izstāžu
galerijas sienas rotā krāsainie
darbi. Lielākā daļa fotogrāfiju
tapušas pēdējo divu gadu laikā.
Kopā izstādē “Savējie” piedalās
18 fotogrāfu: Gunārs Kopštāls,
Irina Tīre, Ludmila Ratikova,
Jānis Šmits, Līga Evaldsone,
Normunds Kaprano, Ilona Gabaliņa-Kila, Ilga Lasmane, Ilze
Bergmane, Nauris Freimanis,
Agris Klestrovs, Laila Dūna,
Ēriks Zirks, Vineta Jaunzeme,
Jānis Dreimanis, Iveta Herbsta,
Jānis Vecbrālis un Daina Ģibiete.
Izstādes “Savējie” atklāšanā pirmdien kultūras centra
vadītāja Baiba Kļava dāvināja
katram izstādes dalībniekam
svecīti kā gaismas simbolu un
pateicās par viņu darbu. “Mūsu
uzdevums ir organizēt radošo
procesu. Bet, ja nav fotogrāfiju,
tas viss aiziet kaut kur nebū-

tībā. Bet nu jūsu darbs paliek
vēsturei,” viņa sacīja.
Fotostudijas “FOTAST” vadītāja Līga Evaldsone pastāstīja, ka darbus izstādei atlasījuši
paši dalībnieki. Vispirms visi
iesūtījuši 5 līdz 10 fotogrāfijas
pēc pašu izvēles pasākumos,
tad vairākkārt pulcējušies kopā,
lai izvērtētu un diskutētu, kuras fotogrāfijas iekļaut izstādē.
Šoreiz izvēlējušies paši, nevis
pieaicinājuši neatkarīgus vērtētājus no malas. “Manuprāt, mēs
diezgan daudz ko paši par sevi
iemācījāmies, viens par otru un
viens no otra. Veidot kopīgas
izstādes ir gana liels izaicinājums, tai pašā laikā iespēja mācīties,” atzina studijas vadītāja.
Lai gan process nav bijis viegls,
taču rezultāts panākts labs. Pēc
tam izstāde bija arī jāiekārto.
To trijatā paveica fotostudijas
dalībnieki Irina Tīre, Ēriks Zirks
un Līga Evaldsone.
Izstādi “Savējie” var apskatīt līdz 2. janvārim.w

TAS NOTIKA LIEPĀJĀ 7. DECEMBRĪ

1927.

Karostas darbnīcās pabeigta 60 ielu dzelzceļa vagonu būve, tie paredzēti Rīgai. Drīz būs
gatavi astoņi pasažieru vagoni Liepājas – Jelgavas dzelzceļam.
Saņemti vairāki jauni pasūtījumi. Paredzams, ka strādnieku skaits
darbnīcās palielināsies līdz tūkstotim.

1937.

Liepājas Drāmas un operas teātrī notikusi diriģenta Bieranta Ķuņķa godināšana 60. jubilejā
un sakarā ar 40 darba gadiem. Jubilāram parādoties uz skatuves,
zālē atskanējusi aplausu vētra, bet orķestris spēlējis apsveikuma
maršu. Sveicēju loks plašs – amatpersonas, kolēģi diriģenti, “Dziedoņa” dziedātāji, dažādu biedrību pārstāvji. Ziediem uz skatuves
pat nav pieticis vietas. Latviešu biedrības namā klāts svētku galds,
viesi un jubilārs pie tā atcerējušies kopā paveikto.

1947.

Liepājā darbojošās pirtis vēl nespēj pienācīgi
apkalpot pilsētas iedzīvotājus. Jau kopš jūlija
turpinās pārbūve pirtī K. Ukstiņa ielā. Pašlaik tur darbi tuvojas nobeigumam. Veco siltā ūdens katlu vietā uzstādīti jauni. Tiem ir daudz
lielāka sildspēja. Pārveidotas ūdens un tvaika piegādes ierīces, pilnveidots pirts inventārs. Ierīcēm un telpu pārbūvei valsts asignējusi 35
tūkstošus rubļu. Pirti nodos ekspluatācijā 20. decembrī.

1957.

Pirms dažām dienām Maskavā sākti komplektēt eksponāti starptautiskajai rūpniecības izstādei Berlīnē. Nodaļā “PSRS jaunatnes dzīve un darbs” izraudzīti
arī Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas 36 audzēkņu darbi. Vislielāko atzinību izpelnījušās dzintara un metāla rotas.

LAIKA ZIŅAS
Šodien un rīt vējš būs nostabilizējies no dienvidrietumiem un brāzmās var sasniegt 16 m/s
lielu ātrumu. Kā jau tika solīts, šodien visu dienu un arī visu nakti līs praktiski bez apstājas. Rīt
pusdienlaikā beidzot uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra dienā: 7 – 8 grādi.

+7

FOTOKONKURSS
FOTOKONKURSĀ NAV UZVARĒTĀJA

Vakar fotokonkursā jautājām: kurā vietā atrodas attēlā
redzamais objekts? Pareizā atbilde: Baznīcas ielā 18. Zvanītāju
bija daudz, taču diemžēl šoreiz neviens pareizo atbildi nezināja.
“CAFE 21” dāvanu karti izspēlēsim nākamajos fotokonkursos.

Raiņa Liepājas 6. vidusskola šonedēļ svin 95.
dzimšanas dienu, un tāpēc
piektdien, 8. decembrī, svinīgajā pasākumā satiksies
esošie un bijušie pedagogi,
dažādu gadu absolventi un
citi skolai piederīgie. Notiks koncerts, varēs apskatīties fotogrāfiju izstādi un,
galvenais, satikties un dalīties tajā, kas piedzīvots. Bet
“Kurzemes Vārds” dažus atmiņu stāstus uzklausīja vēl
pirms balles.

Internacionālais
klubs un talkas

Ar atmiņām piekrita dalīties bijušās 6. vidusskolas
skolnieces un tagadējās skolotājas – Sintija Pūce, Irīna
Stankēviča un Baiba Pagraba.
Viņām salidojums ir divtik
nozīmīga satikšanās – gan ar
saviem bijušajiem klasesbiedriem, gan ar dzīvē aizgājušajiem audzēkņiem. “Tā ir skola, kas pievelk. Mūsu skolā ir
daudzi, kas paši te mācījušies
un tagad māca mūsdienu skolēnus,” visas trīs atzina.
Sintija Pūce ir vēstures skolotāja, Irīna Stankēviča māca
latviešu valodu un literatūru,
savukārt Baiba Pagraba ir vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja. Pedagoģes atzīst,
ka liela nozīme turpmākā dzīves ceļa izvēlē ir ģimenei un
skolotājiem. S. Pū
ce atceras,
ka viņas klases audzinātāja
bija Indra Sedula, kura prata
bērnus aizraut ar savu priekšmetu – ģeogrāfiju – tik ļoti, ka
viņi ne tikai uz stundām gāja,
bet arī iesaistījās ar ģeogrāfiju saistītās ārpusstundu nodarbībās. “Indra Sedula man
ir skolotāja etalons – gan kā
personība, gan kā savas jomas
profesionāle. Pati arī sākumā
biju ģeogrāfijas skolotāja, un
specializāciju izvēlējos tieši
savas audzinātājas ietekmē,”
atceras S. Pūce.
Tolaik skolā bija populārs
tā saucamais Internacionālais
klubs. Darbošanos tajā piemin
I. Stankēviča: “Mums katrai
klasei toreiz vajadzēja gatavot
toreizējo padomju republiku
tautu tērpus. Tas bija interesanti, kā mēs tos šuvām.” Toreizējiem skolēniem pasaule
vēl nebija vaļā, taču skolotāja
I. Sedula bija tā, kura rosināja
bērnus iepazīt pēc iespējas vairāk un ceļot, kur vien varēja un
drīkstēja aizbraukt. “Braucām
uz Krimu, Karpatiem, citas klases bija ekskursijā uz Maskavu,” kopējos braucienus atceras
tagadējās skolotājas, kas tāpat
ar saviem audzēkņiem cenšas
ieplānot ekskursijas.
Naudu braucienam skolēni
sapelnīja, strādājot “LOTOS”
vienībās. Darbs kolhozā arī
skolotājām palicis atmiņā kā
jautrs piedzīvojums, kaut jāstrādā bija pamatīgi un kārtīgi. “Lasījām kartupeļus, vācām

Raiņa 6. vidusskolai piederīgas (no kreisās) – bijušās skolnieces un tagad skolotājas Sintija Pūce, Baiba Pagraba un
Irīna Stankēviča, viņas priecājas, ka strādā pavisam citādā
skolā.
EGONA ZĪVERTA FOTO
bietes. Piedalījāmies burkānu
lasīšanas talkās, tur mums
jautri gāja – ēdām burkānus,
pārlasījām, jā, arī apmētājām
cits citu!” bijušās 6. vidusskolas skolnieces piemin arī kādu
nedarbu.

Pedagogi kā piemērs
“Es, tāpat kā Sintija, šajā
skolā esmu no pirmās klases,”
saka I. Stankēviča. “Man bijušas divas fantastiskas audzinātājas. Mazajās klasēs tā bija
Erna Herbsta. Ļoti brīnišķīga
skolotāja, atceros viņu kā mīļu
saulīti. Pēc tam man skolotājas piemērs bija Ruta Pomerance. Viņas ietekmē vēlējos
būt matemātikas skolotāja.
Taču mājās bija vēl viens piemērs – mana mamma, latviešu valodas skolotāja Ausma
Krovjakova. Kad pēc studijām
Liepājas Pedagoģiskajā institūtā atnācu atpakaļ, mani
darbā pieņēma toreizējais direktors Tālivaldis Deklaus.”
Baiba Pagraba pēc pamatskolas aizgāja uz Lietišķās
mākslas vidusskolu, tomēr
dzīves ceļš viņu atveda atpakaļ uz savu skolu. “Toreiz varēju sākt strādāt par skolotāju, jo man bija mākslinieces
meistares diploms. Piezvanīju
uz savu skolu un pajautāju,
vai nevajag mākslas skolotāju.
Man pateica: “Jā, vajag! Mēs
jūs gaidām!” Un tā es te esmu!”
viņa atceras.
“Mums bija interesanta un
piesātināta dzīve. Fantastiski
karnevāli bija, katra klase gādāja, lai tērpi atšķirtos. Klasi
saliedējošs pasākums bija ierindas skate. Tad vēl uzstāšanās
un koncertiestudējumi kopā
ar aģitbrigādi. Jā, koris bija un
tautisko deju kolektīvs. Tad vēl
moderno deju nodarbības, ko
vadīja toreiz jauniņais skolotājs
Imants Kurvins,” B. Pagraba atceras.

Direktori progresīvi
Bet S. Pūcei labā atmiņā
palicis, kā toreizējo fizkultūras skolotāju Imantu Kurvinu

UZZIŅAI

Raiņa Liepājas 6.
vidusskolas būtiskākie dati:
l Izveidota uz Liepājas
latviešu 11. pamatskolas
bāzes, kuru atklāja
1922. gada 24. novembrī.
l 1949./1950. mācību
gadā skolai piešķirts
Raiņa vārds, tad tā
kļuva par Raiņa 6.
vidusskolu.
l 1965. gadā viss kolektīvs
pārcēlās uz jaunuzcelto
ēku Ganību ielā 106,
kura nu gaida vērienīgu
modernizāciju.
l No 1991. gada te mācās
skolēni no 5. līdz 12.
klasei.
ievēlēja par skolas direktoru.
“Viņš bija pirmais direktors,
par kuru balsoja kā skolas
darbinieku kolektīvs, tā pēdējo
klašu skolēni.” “Skolotājs Kurvins pats gribēja, lai vēlēšanas
būtu atklātas. Tas bija pagājušā gadsimta deviņdesmito
gadu pašā sākumā. Viņš bija
ļoti progresīvs direktors, aktīvs. Vienmēr aizstāvēja skolu
un skolotājus. Saprotošs un
cilvēcīgs.”
Pašlaik, jau no 2012. gada,
skolu vada Kārlis Strautiņš.
“Arī viņš ir progresīvs, un vadīšanas pieredze jau rodas ar
laiku, strādājot. Tagad ir citi
laiki, un skolai, lai pastāvētu, jāmainās,” atzina pedagoģes. “Šie laiki ir ļoti jaudīgi,
it visā. Un mums ir jāiet līdzi
visam. Ir jau ērti sēdēt ierastajās čībās, bet ir jāizkāpj no
sava komforta. Mūsuprāt, attīstības vīzija ir ļoti pareiza
ar visām jaunajām mācīšanas
metodēm un moderno tehnoloģiju ieviešanas plāniem,
un mēs esam “Citāda skola”, pamanīta kā Latvijā, tā
starptautiski.”w
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l logus, durvis, žalūzijas (piegāde,
montāža). Flotes ielā 16, veikalā “Telpa
deko”. Tālr. 26711535.
l aku, kanalizācijas grodus. Zvanīt
29142702.
l slaucamas govis (ir izvēle), trušus un
truša gaļu. Zvanīt 29949295.
l sausu malku no šķūņa (jaukta, bērzs,
ozols). Krāvēji. Zvanīt 28727002.
l sausu malku kravās un cukura maisos.
Zvanīt 27656861.
l kartupeļu spurekli (pielāgots jebkuram minitraktoram) darba kārtībā un
kultivatoru S zariem. Zvanīt 26799085.

Aicina
darbā
Aicina
darbā (šodien)
l sētnieku-apkopēju Vānes ielā.
Tālr. 29949417 (Mauza).
JAJa
ESI VIENS
esi šodien
viens
l Iepazīšos ar vīrieti ap 60 gadiem
draudzībai (un palīgs biznesā). Tālr.
28788295.

l Kārto mantojuma lietas Latvijā un
ārzemēs. Zvanīt 26499892.

PĀRDOD*
šodien
Pārdod

l Ziemassvētku vecīti un rūķi var ielūgt – 29527819.

Nekustamo
NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMIīpašumu

l Melngalvju nams un egļu festivāls
Rīgā, 16.12., 21 eiro.
IEPRIEKŠPĀRDOŠANAS ATLAIDES
VISIEM 2018. GADA CEĻOJUMIEM!
Slēpošana Slovākijā 18.02.2018.,
7 d., 289 eiro.
Ungārija – 1.05.2018., 7 d., 235 eiro,
6 brīvas vietas!
Islande – 9.06.2018., 8 d., piesakoties
līdz 25.12.2017., cena 1345 eiro, 2 brīvas
vietas!
Pieteikšanās un sīkāka informācija:
tūrisma birojā “Mārītes”, Tirgoņu ielā 24,
vai pa tālruņiem 63483286 un 27654660.
www.marites.lv

SIA “Kurzemes amatnieks A”
Graudu ielā 43,
Liepājā, piedāvā

VĀCU KVALITĀTES
LOGUS
AR 20% ATLAIDI.
Tālr. 63434303, 29571119.
Atlaide spēkā no 30.11. līdz 30.12.

Dažādi
dažādi
šodien
l Latvijas Tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrība ielūdz jūrnieku – arodbiedrības biedru bērnus uz Jaungada
izrādēm
Liepājas Latviešu biedrības namā
26. decembrī.
Lai saņemtu ielūgumus, lūdzam interesēties Jūrnieku centrā, Celtnieku ielā 21,
otrajā stāvā.
Informācija par ielūgumiem: 29494992.
l Dr. Atiķe slēdz ģimenes ārsta praksi. Informācija par ārsta maiņu – tālr.
63401988. Doktorāti turpina strādāt kā
iepriekš.

VESELA MUGURA –
VESELS CILVĒKS!
Manuālais terapeits,
dziednieks MAKSIMS SPUTAJS
(Sanktpēterburga)
Muguras un locītavu problēmu
risinājumi ar manuālās terapijas
un fizioterapijas metodēm:
- Mugurkaula disku trūces un protrūzijas;
- Skriemeļu nobīde
kritienu un traumu gadījumā;
- Radikulīts, trīszaru nerva iekaisums;
- Osteohondrozes efektīva ārstēšana;
- Skoliozes izraisītās izmaiņas,
stājas korekcija (strādājam arī ar 		
bērniem no 5 gadu vecuma);
- Nenoskaidrotas izcelsmes
muguras sāpes.
Bezmaksas mugurkaula stāvokļa
diagnostika un konsultācija
Pieņems Liepājā,
Kuršu ielā 18 (Kuršu centrā),
10. un 11. decembrī.
Sīkākai informācijai un
pierakstam zvaniet 25611060
un ienāciet arī www.vertebra.lv.

l AKCIJA! 95. kods 5 dienās tikai 57
eiro no 18.12. autoskolā “Autostils-L”.
Zvanīt 26851001.

l Sentis Cīlītis praktizē ajurvedu, akupunktūru, sudzok, reiki. Palīdz biznesa,
ģimenes problēmās. Psihisko, enerģētisko problēmu risināšanai prof. Zujeva metode. Veckrievu hiropraktika. Dažādas
metodes alkohola atkarības ārstēšanā.
Cilvēka ārstēšana. Cilvēka magnētiskā
lauka diagnostika. Liepājā 11. decembrī.
Skatīt: www.sai.lv. Tālrunis 29133392.

l Elejas Veronika pieņems 8. decembrī Ludviķa ielā 9. Pieteikties pa tālruni
63480558.

l Laukos vajag, kas prot gatavot
ēdienu, vēlams pensionārs (vai 3. grupa). Ir atsevišķs dzīvoklis. Tālr. 28734760.

l Hipnopsihoterapeites A. Jurševicas
prakse: depresija, veģetatīvā distonija
u.c. Zvanīt 29227718.

l dzīvokli Priekulē, Liepājas ielā 1–31
(47 m2). Zvanīt 29174584.
TRANSPORTS
Transportu
l “Volkswagen Touran” (2004) – TA līdz
17.12.2018. g. Tālr. 26826714, zvanīt pēc
16.00.
l kvalitatīvas logu slotiņas visiem auto.
Uz vietas arī vairāk nekā 50 veidu slotiņu
komplektu automašīnām ar nestandarta
stiprinājumiem. Arī aizmugurējās slotiņas dažādiem auto. “Ripo DL” rezerves
daļu veikalā Grobiņā, Vītolu ielā 12. Tālr.
28181278.

Pakalpojumi
PAKALPOJUMI
(šodien)

MĒBELES
Mēbeles

l Siltinām mājas ar ekovati, granulām un termoputām. Zvanīt 26748235.

l Liepājā ražotus dīvānus (no 160,eiro), jauna audumu kolekcija. Klaipēdas
ielā 19/21. Līdz 29. decembrim Ziemassvētku atlaide – 10%. Tālr. 29293883.

l SIA “Latspray” veic detaļu tīrīšanu
ar smilšu strūklu. Ezermalas ielā 3, tālr.
27142567.

l antīkas mēbeles, kā arī lietotu apkures katlu “Atmos-25”. Zvanīt 29964397.

l Labo televizorus. Meistaru uz mājām
aicināt pa tālr. 29234939.

Mājai
un dārzam
MĀJAI
UN DĀRZAM

l Veic visu veidu santehnikas darbus.
Zvanīt 29446593.

l gatera atgriezumu malku (sagarināta pa 30 cm, 10 m3 – 140 eiro). Zvanīt
20203835.

l Mēbeļu pārvadājumi. Krāvēji. Zvanīt
27040757.

l balona gāzes sildierīci. Tālr. 29822368.

l Izgatavo atslēgas, labo apavus. Tirgus ielā 27/29.

l padomju laika kristāla un māla traukus, dažādus sadzīves sīkumus. Tālr.
29520997.

l Logi, durvis, vārti, žogi. Ganību ielā
21. Tālr. 63421560, 27074809. “Baulain”.
l Tīrām dziļurbumus. Tālr. 29296723.
l Tīra un remontē akas. Zvanīt
27448331.
l Veic vannu atjaunošanu ar šķidro
akrilu. Tālr. 27633166. vannumeistars.lv
l Krāsns, kamīnu darbi. Zvanīt
25982563.
Izīrē
* šodien
Izīrē
l divistabu dzīvokli ar ērtībām Lielā
ielā (ir lifts; 200 eiro + komunālie). Zvanīt
27006131.
Vēlas
īrēt (šodien)
Vēlas
īrēt
l pensionāre – vienistabas dzīvokli ar
malkas apkuri. Tālr. 26486409.

l betona grodus (diamentrs 1 m). Zvanīt 28676515.
l granti, zemi. Zvanīt 26523714.
l sausu, kaltē žāvētu bērza malku kravās, maisos; briketes. Zvanīt 29467527.
l kvalitatīvu, sausu malku no “Zibenszeļļi” SIA, piegāde bez maksas,
sākot ar 10 maisiem, Liepājā, Grobiņā un
apkārtnē. Garantējam koksnes mitrumu
līdz 25%. Malka 40 litru maisos (13 – 17
kg).
Cenas:
- smalkā lapu koku malks – 1,50 eiro;
- jauktā lapu koku malka – 1,70 eiro;
- bērzs – 2,20 eiro;
- ozols – 2,50 eiro;
- apaļkoka atgriezumi (osis, ozols, bērzs,
alksnis) – 140,00 eiro par 9 berkubiem
ar piegādi.
Cenas norādītas ar PVN. Tālr. 27338885.
www.malkuseta.lv

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu
neieraudzīs rīts.
Izsakām līdzjūtību Agijai Nikovskai,
TĒTI
Mūžībā aizvadot.
AS “UPB”
Un satumsa nakts...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Benitai un dēlam,
Edvīnu NIKOVSKI
Mūžībā pavadot.
Ingrīda, Zigurds
Izsaku dziļu līdzjūtību Benitai, dēlam, vīru
Edvīnu NIKOVSKI
Mūžībā pavadot.
Ligita Maļinovska
Atceries, kad bērni bijām,
Raibus ziedus vītnē vijām,
Svešas tad bij sirdī sāpes,
Dzīves nastas nepazinām.
Skumstu par Mūžībā aizgājušo
draudzeni
Veroniku DŪCMANI.
Izsaku līdzjūtību meitām.
Irma Grīnhagena Būda
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm,
Mierā un klusumā, prom,
Paliek vien dvēseles gaisma.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ervīnam
Gūtmanim,
TĒVU
Mūžībā pavadot.
AS “Latvijas Valsts meži”
Dienvidkurzemes reģiona
kolēģi
Vien paliek atmiņas
Un tava mūža stāsts.
Reimatiķu biedrība izsaka dziļu
līdzjūtību Aijai Keidānei, izvadot
VĪRU
Mūžības ceļā.
Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām dziļu līdzjūtību Dainim
Keidānam,
TĒVU
Mūžībā pavadot.
CMC kolektīvs
Kad vakaram tavam
neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Dzintriņ, skumju brīdī esam kopā
ar Tevi,
BRĀLI
Aizsaulē aizvadot.
Iveta, Rudīte, Ināra, Vineta
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-40%
SIA “Pellet 4Energia”

Granulu rūpnīca Brocēnos

BASEINS
atvērts

PĒRK:

3 MALKAS APAĻKOKSNI
3 SKAIDAS 3 ŠĶELDU
Ātra apmaksa un ilgtermiņa sadarbības iespējas
Kontaktinformācija:

Biedrības "H SPORTS",
BRĪVĪBAS IELĀ 117,
(bijušais "Hidrolats")

E-pasts: info@pellet4energia.lv
Tel:
29286295 vai 62402988

KATRU
DIENU!
Tālrunis uzziņām:

29706343.

l motociklu emka vai koka iž. Tālr.
29393293.

Pērk
SIA “Cēsu gaļas kombināts”
PAR AUGSTĀM CENĀM IEPĒRK
JAUNLOPUS UN LIELLOPUS.
Iepērkam arī nomedītus
briežus un aļņus.
Samaksa pēc vienošanās.
Tālr.: 26185703, 25573447.
SIA “KG Metall” – visu veidu
metāllūžņus. Demontējam, griežam,
transportējam. Pieņemam uz vietas
Ezermalas ielā 4. Zvanīt 28477217.

Nekustamo
NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMIīpašumu
l steidzami – dzīvokli. Zvanīt 29722795.
l trīsistabu dzīvokli. Zvanīt 27762780.
l četristabu dzīvokli. Zvanīt 28374382.

l meža īpašumus ar zemi un cirsmas.
Zvanīt 29433000.
l nelielu māju Liepājā.
Zvanīt 26306625.
l lauksaimniecības zemi līdz 4000
eiro/ha. Zvanīt 27780429.
l izīrēšanai gatavu dzīvokli. Zvanīt
26782257.
l vienistabas vai divistabu dzīvokli
Liepājā. Zvanīt 20280576.
l privātmāju līdz 95000 eiro. Zvanīt
22018733.
l Lietuvas pircēju vārdā – nekustamos
īpašumus pie jūras: 1, 2, 3 istabu dzīvokļus, mājas un zemi. Darījums 2 nedēļu laikā! Zvanīt 29397985.
TRANSPORTS
Transportu
l “BMW e30” vai “Audi 90”, “Audi Coupe”. Zvanīt 29971969.

Mājai
un dārzam
MĀJAI
UN DĀRZAM
l dārgi – senlietas, dzintara rotas, saktas, monētas, zeltu, sudrabu, gleznas.
Zvanīt 29187695.
l dārgi – apaļas un ovālas necaurspīdīga
dzintara krelles. Zvanīt 20323336.
l radiodetaļas, radiolampas (Krievija).
Zvanīt 25258951.
l tehnisko sudrabu, zeltu, platīnu,
pallādiju. Zvanīt 28700204.
l metāllūžņus, automašīnas, traktorus. Zvanīt 22077343.
l veco papīrnaudu, monētas, apbalvojumus, figūriņas, traukus. Zvanīt
28498606.
l visu veidu metāllūžņus, arī mazos daudzumos. Ir transports. Zvanīt 26587059.
l SIA “Valinda” – govis, buļļus, teles. Tūlītēja samaksa. Zvanīt 29434034.
l ragus. Zvanīt 25551787.
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Andžils REMESS........................tel. 63422366,

FAKSS 63427652
REDAKCIJAS ADRESE:

Pasta ielā 3, Liepāja, LV 3401,
Latvijas Republika
Laikraksts iznāk
katru darba dienu.
http://www.kurzemes-vards.lv
Reklāma un sludinājumi.
Tālr. 63422309. FAKSS 63422197.
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Daina MEISTERE........................ tel.
Sarmīte PELCMANE..................tel.
Dina BELTA................................. tel.
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Daiga LUTERE...........................tel.
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63489459,
63489461,
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Sindija KĻAVA............................ tel.
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