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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

OTRDIENA, 2021. gada 15. jūnijs

Baronu mantojums tagad pagastmājas pārziņā
l LINDA KILEVICA

EGONA ZĪVERTA FOTO

“Sekretāre teica, ka naktī šeit kāds ir bijis,” smaida
Virgas pagasta pārvaldniece
Daiga Egle. Ar Virgas muižas Baltās dāmas apciemojumiem agrāk sadzīvoja
skolas kolektīvs. Nu maija
beigās pārvalde pārcēlās uz
šejieni no Paplakas. Senais
nams piedzīvojis pārmaiņas.
Visi darbinieki strādā svaigi
izremontētos kabinetos. Tomēr darbi te nav beigušies,
un iecerēti arī jauni projekti
barona Noldes skaistā mantojuma saglabāšanai.

Arhīvs vīna pagrabā
Kā sakopta un iekārtota
muižas kungu māja, visi interesenti, iepriekš piesakoties, varēs
redzēt 18. jūnijā pulksten 12,
kad šeit notiks Virgas muižas
izrādīšanās.
“Jūtamies labi, jo šeit viss
ir pašu spēkiem izdarīts. Ļoti
daudz cilvēku strādāja bezdarbnieku atbalsta programmā,” stāsta pārvaldniece. “Visas
grīdas bija jānotīra. Otrajā stāvā ir īstās baronu guļamistabu
grīdas, kuras esam mēģinājuši
saglabāt. Pīrāgs bija tāds, ka
apakšā ir grīda, kas ntās reizes
ar eļļas krāsu nokrāsota, tad ir
presētais kartons, seko OSB saplāksnis un vēl linolejs pa virsu!
Katra telpa ir apmīļota un izdomāta, es pati te par dizaineru
esmu strādājusi, lai saskaņotu
toņus. Darbinieki apstiprināja,
kādas tapetes viņi grib.”
Sapulču telpā ar lielu ozolkoka galdu vidū ir daudz vēsturisko elementu, kuri jāsaglabā.
Vecās durvis notīrītas un atstātas, tās prasās pēc restaurācijas. “Arhīvs būs tur, kur varētu
būt bijis barona vīna pagrabiņš.
Tur bija vecās petrolejas lampas, kuras muzejam atdevām.
Visi pakši izložņāti, vecās lietas
meklējot. Jāsaka paldies skolas
direktoriem, ka vecās mantas
nav iznīcinātas,” uzsver D. Egle.
Pārvaldnieces kabinetā stāv stilizēta senlaicīga kumode, kas,

Trīs durvju komplektu
kokgriezumi būtu jāpēta dziļāk.
Tie neatkārtojas, atveido
trīs siseņus vai sienāžus
barona ģerbonī, romiešu ciparus,
dažādas klusās dabas, kas bijušas modē.
tāpat kā sapulču telpas galds,
iegādāta antikvariātā, lai mēbeļu izskats atbilstu vēsturiskajam laikmetam. “Kumode
īstenībā iegādāta muzejam, lai
tajā glabātu barona laiku dokumentus,” viņa saka.
Jārestaurē trīs vareno durvju komplekti lielajai zālei, kurā
gan pasākumi notika, gan bērni
sportoja. “Stāsta, ka baronese
Nolde bijusi tā kokgriezēja. Bet
atbrauca Juris Zviedrāns un apgāza mums visu teoriju. Neviens
jau nezina, kā bija. Baronese varēja būt mācīta kā māksliniece,
bet noteikti ņēma palīgus, jo
materiāls ir ozols, smags koks,”
skaidro D. Egle.
Iesākta ēkas austrumu korpusa pamatu stiprināšana un
lietus ūdens kanalizācijas iz-

veide. Nākamais projekts būs
balkona pārbūve. “Tas ir bēdīgā
stāvoklī, kolonnas ir jānostiprina. Šeit vēl bija skola, kad pirms
diviem gadiem uzrakstīja aktu,
ka tās ir bīstamas. Domājam, ka
tagad balkonam būs vieglmetāla margas, nevis smagi betona
bluķi,” plānus klāsta D. Egle. Šogad notiks arī rietumu korpusa
pamatu stiprināšana un otras
ieejas izbūve, lai veciem cilvēkiem nebūtu jākāpj pa augstām
kāpnēm.
Centrālā ieeja ir nodrošināta
ar vides pieejamību, taču tad
jāpārvar liels gabals cauri visām telpām. Cilvēki, kuri dodas
pie sociālā darbinieka, negribot
staigāt garām visiem priekšniekiem, bet vēlas diskrēti ienākt
un izrunāt savas lietas.

Virgas muižā saglabātas abas oriģinālās kāpnes, stāsta
pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle. Attīrīti un atjaunoti visi vecie elementi, kuri nav iznīcināti padomju gados.

Paplakā top dienesta
viesnīca
Otrajā stāvā iekārtojas Virgas senlietu krātuve, tās vadītāja Inga Raškova ķērusies pie
mantojuma sistematizācijas.
Muižas ēkā būs bibliotēkas bērniem un pieaugušajiem.
Uz šejieni pārcelta arī Paplakas Metodistu draudzes
mantība, muižas ziemas dārzā
būs lūgšanu telpa. Liepājas Metodistu draudzes mācītājs Edgars Šneiders gribētu atjaunot
draudzi un aicināt uz to Virgas
cilvēkus.
“Viens no pamudinājumiem
pārcelties – jumtos ieguldīti
gandrīz simt tūkstoši eiro un
ievilkta centrālā apkure. Tas
ir Priekules novada domes
pozitīvs skatījums uz Virgas
pagastu – māja jau gandrīz ir
sakārtota. Mums atliek nostiprināt pamatus, novadīt lietus
ūdeņus, un ēka būs kārtībā,”
stāsta pārvaldniece.

Pārvaldes agrākā ēka Paplakā ir pārdota, ar to arī saistīta straujā izvākšanās. “Kurzemes gaļsaimnieks” tur ierīko
dienesta viesnīcu saviem darbiniekiem. “Šobrīd kādi divpadsmit jau tur dzīvo, jo kolhoza
kantora galu mēs izvācām jau
līdz marta beigām. Pašlaik tur
notiek liela pārbūve. Tas būs
risinājums dzīvokļu problēmai
Paplakā, kur ir darba vietas,”
atzīmē D. Egle.
Vēlēšanu dienā iegriežoties
Paplakā, “Kurzemes Vārds” uzklausīja neapmierinātību par
pagastmājas pārcelšanu. “Es
piedāvātu uz šo jautājumu paskatīties tā, ka Virgas cilvēki
visus šos gadus ir braukuši uz
Paplaku,” norāda pārvaldniece.
Paplaka nebūt neesot pamesta
novārtā. Mājā “Blāzmas-1” atsākta dušas pakalpojuma sniegšana. Divreiz mēnesī pieņem
sekretāre un medmāsa, sociālais darbinieks strādās divreiz
nedēļā.w

Slimnīcas 1,388 miljonu peļņu novirzīs attīstībai
l ILZE OZOLIŅA

SIA “Liepājas Reģionālā
slimnīca” (LRS) pagājušogad
strādājusi ar 1,388 miljonu
eiro peļņu. Liepājas domes
deputāti Finanšu komitejā
ceturtdien lēma peļņu nedalīt un dividendes neizmaksāt, bet gan visu novirzīt
slimnīcas turpmākai attīstībai.

Šādu lūgumu komitejai izteica pašvaldības izpilddirektors
Ronalds Fricbergs, kurš ir arī
pašvaldības kapitāla daļu turētājs SIA “Liepājas Reģionālā
slimnīca”, kā arī slimnīcas valde
un padome.
R. Fricbergs skaidroja, ka
slimnīcai vēl ir priekšā nopietnu
investīciju projektu realizēšana.
2020. gadā LRS kopā ārstēts
14 061 pacients, to skaitā valsts

apmaksātā plānveida stacionārā palīdzība sniegta 13 310 pacientiem, kas ir par 14,4% mazāk, salīdzinot ar 2019. gadu,
lasāms slimnīcas neauditētajā
finanšu pārskatā par pagājušo
gadu.
2020. gada 12 mēnešu neto
apgrozījums ir 28,091 miljons
eiro. Lielāko ieņēmumu daļu
– 66,6% jeb 18,698 miljonus
eiro – veido ieņēmumi par sta-

cionārās palīdzības sniegšanu.
Kopējie ieņēmumi par stacionārās palīdzības sniegšanu pērn
palielinājušies par 5,2%, salīdzinot ar 2019. gada tādu pašu
periodu, neskatoties uz to, ka
saistībā ar Covid-19 izplatību un
samazināto apkalpoto pacientu skaitu ieņēmumu kritums
pret sākotnēji plānoto dažādās
pakalpojumu programmās bija
15,4%, kas daļēji kompensēts

ar dīkstāves maksājumiem.
20,4% jeb 5,735 miljonus eiro
no kopējiem ieņēmumiem veido
ieņēmumi par sniegto sekundāro ambulatoro palīdzību, kas,
salīdzinot ar iepriekšējā gada
tādu pašu periodu, pieauguši
par 3,7%. Ieņēmumi par sniegtajiem maksas medicīniskajiem
pakalpojumiem ir 1,363 miljoni
eiro jeb 4,9% no kopējiem ieņēmumiem, teikts pārskatā.w

