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Uzkalniņā, kas pie 
bērnu rotaļu lauku-
ma, stabilas aprises 
ieguvusi topošā 
kafejnīca “Papus.” 
Kāds garāmgājējs 
pārsteigumā pat 
iesaucās: “Ilgi te 
neesmu bijis, un 
izrādās, ka celtnei būs pat divi stāvi!” Daži būvnieki redzami 
kafejnīcas iekšpusē, un tas liek domāt, ka sākušies telpu ap-
dares darbi. Bērnu rotaļu laukumā uzrunātā Anna Šestakova 
tikai pirms dažām dienām ieradusies no Ziemeļīrijas, kur dzīvo 
jau 10 gadus. Šoreiz sešu bērnu mamma uz Liepāju atbraukusi 
tikai ar četriem jaunākajiem bērniem, jo vecākajām meitām 
savas gaitas Londonā. Vērtējot gaišo jaunceltni, A. Šestako-
va teica: “Labi izdomāts. Skaista vieta, un vecākiem būs 
kur aiziet kopā ar bērniem. Vai kafejnīca darbosies arī 
ziemā? Vai mūziku tur arī spēlēs? Kad atbrauksim nākoš-
gad, cerams, būs jau gatava un atvērta!”  

Pie jūras – 
ceļ un būvē

Vakarrīt Roņu ielas galā, kur top izeja pie jūras jaunajā 
veidolā, celtnieki strādāja galvas nepacēluši un dzeltenais 
ekskavators rūca un dūca kā čakla darba bite. Kā zināja teikt 
tuvējo māju iedzīvotāji, vīri kā astoņos no rīta sākot, tā piecos 
un pat vēlāk vakarpusē beidzot. No Roņu ielas kopā ar foto-
grāfu devāmies lūkot, kādi darbi tagad notiek Jūrmalas parkā.
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“Laikam kaut kādas sistēmas negāja kopā, un bija brīdis, ka darbs uz laiku apstājās,” 
zinoši sacīja caurlaides darbinieks Nikolajs Brusko. “Tagad Roņu ielā būvnieki strādā ļoti 
intensīvi. Vēl mazliet jāpaciešas, un, manuprāt, te būs ļoti skaisti!” Jau gandrīz līdz 
pludmalei izbūvēts ceļš gājējiem. Tā malā nostiprinātas kāpas. Redzami pamati vietai, 
kur būs dušas un tualetes. Sakārtota vieta, kur būs stāvlaukums automašīnām.

Teritorija ap topošo estrādi “Pūt, vējiņi!” norobežota, un gājējiem šobrīd jārēķinās ar 
nopietnām neērtībām. Sākot iet pa celiņu, kas agrāk veda uz estrādes ieeju, 
nezinātājs nonāk tieši būvlaukumā. Lai tiktu līdz jūrai, jāmeklē izdevīgākais apvedceļš. 
Ļoti iespējams, ka daudzi vasarā uz Liepāju atbraukušie atpūtnieki sākumā maldīsies, 
meklējot, kā labāk tikt uz pludmali. Anna Mihailova, kas pastaigā bija izvedusi savu suni 
Aļasku, mudināja uz notiekošo raudzīties pozitīvi: “Ja cilvēks ir pesimists, viņam vienmēr 
viss slikti. Ja optimists, tad redz, ka tagad te remontē, bet pēc tam būs skaisti un ērti!”

 
Topošā “Parka paviljona” teritorijā rosās vairāki 
celtnieki un ēka iegūst aizvien pilnīgāku izskatu. 
Logi ar liektajām līnijām jau iestikloti, pašap-
zinību topošajam namam piešķir centrālais 
tornītis. “Kad šī kafejnīca būs gatava un ja 
drīkstēs, tad ar draudzeni noteikti šurp 
atnāksim. Noteikti būs ļoti skaisti,” sprieda 
netālu no “Parka paviljona” satiktā grobiņniece 
Elīna Putra. Abām ar draudzeni tikko sācies 
atvaļinājums, un viņas atbraukušas pastaigāties 
pa Jūrmalas parku.


