OTRDIENA, 2021. gada 22. jūnijs

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Vāc parakstus, lai alus brūvēšanai pieliktu punktu
| 1.lpp.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests izsaukumu
uz Pasta ielu 1 saņēma pulksten 21.13. Trīsstāvu dzīvojamās
mājas pagrabā (“Vecais Taizel’s”
bārā) bija izveidojies sadūmojums
un mucā dega ķīmiska viela.
Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas
evakuēja 15 cilvēkus, bet ugunsgrēks likvidēts nepilnas stundas
laikā, pavēstīja VUGD pārstāve
Anete Strazdiņa.
“Nepārprotiet, ar parakstu
vākšanu mēs negribam panākt,
lai bāru slēdz. Nevēlamies, lai
tur uz vietas notiek alus ražošana, kas apdraud pārējos mājas
iedzīvotājus. Šis ugunsgrēks ir
apstiprinājums tam, ka tas ir bīstami. Jebkurai dzīvojamai mājai,
kurā notiek ražošana, tā ir papildu
slodze nama komunikācijām. Lielākā daļa iedzīvotāju ir apstiprinājuši, ka nevēlas, lai bārā tiktu
ražots alus. Ir taču daudzas citas
ēkas pilsētā, kur to varētu darīt
bez bēdu, netraucējot mājas iedzīvotājiem,” pastāsta Pasta ielas 1.
nama iemītniece Jekaterina. Kad
bārs vēl bijis atvērts, no tā nākusi

nepatīkama smaka, bijis troksnis,
kas traucējis naktsmieru, bijušas
problēmas ar kanalizāciju.
Jekaterina uzskata, ka uzņēmēju biznesa intereses nevar tikt
augstāk vērtētas par iedzīvotāju
vēlmēm. “Mēs atrodamies vienā
mājā, un ir jāatrod kompromiss.
Tāds, lai apmierinātas ir abas
puses,” uzsvēra mājas iemītniece, kura šajā namā dzīvojot teju
visu mūžu.
Laikraksts piektdien sazinājās arī ar bāra “Vecais Taizel’s”
pārstāvi Diānu Bergmani. “Pašlaik nevaru pateikt, kas tieši bārā
radīja piedūmojumu, taču, manuprāt, tas ir pārāk skaļi teikts, ka
bija izcēlies ugunsgrēks, cik es
zinu, tad liesmu nebija un muca
nedega, tā ir no metāla. Varbūt
bija kāds īssavienojums vados.
Kas mucā atradās, es pašlaik nevaru pateikt,” teica D. Bergmane.
Viņa gan neslēpa, ka iepriekš bijušas sūdzības no mājas iedzīvotājiem, piemēram, par putekļu sūcēja skaņu, smēķēšanu pie
logiem, mūziku pēc pulksten 23.
“Mēs sūdzības ņēmām vērā un
visu novērsām. Taču jāteic, ka
nepatiku no nama iedzīvotājiem

Kaut arī bārs “Vecais Taizel’s” uz laiku slēgts jau kopš Covid-19 pandēmijas sākuma
un, kā saka tā pārstāve Diāna Bergmane, visticamāk, tuvākajā laikā atvērts netiks,
iedzīvotāji tik un tā ir neapmierināti ar tā esību.
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esam izjutuši jau no paša sākuma. Protams, kopš bāra atvēršanas palielinājās cilvēku plūsma Pasta ielā, bet tas ir loģiski.
Atceros gadījumu pirms diviem

mēnešiem, kad trijos naktī kāda
mājas iedzīvotāja sūdzējās par
pārāk skaļu mūziku. Vēlāk izrādījās, ka vaininieks ir kaimiņš,
nevis mēs. Bārs jau ilgu laiku ir

slēgts. Teiktu, ka visu laiku mums
ir sava veida ugunskristības, ja
mājā kaut kas notiek, tad visi vispirms vēršas pie mums,” stāsta
D. Bergmane.w

Iepazīstina ar meitu Plāno atjaunot seno spīķeri Zviedru ielā
rotām – vainagiem

Vainagi ļauj ieskatīties Dienvidkurzemes galvas rotu
nēsāšanas tradīcijās.
PUBLICITĀTES FOTO
No 18. jūnija līdz 1. jūlijam katru dienu no pulksten
10 līdz 18 Liepājas muzeja
Kurzemes tautastērpu informācijas centrā (KTIC) skatāma ekspresizstāde “Vainags
– meitu rota”. Tajā ikvienam
interesentam aplūkojami
krāšņie, vairāk nekā gadsimtu senie Dienvidkurzemes
reģiona jauno meitu vainagi
no Liepājas muzeja krājuma
fondiem un mūsdienu meistaru darinājumi.
Izstādē ir līgavas un jauno meitu vainagi no Nīcas,
Nīgrandes, Durbes, Skrundas, Alsungas un Pērkones.

Izstādē aplūkojams arī īpašs
19. gadsimta vidus vainags,
kurš darināts netipiskā, jauktā
tehnikā, izmantojot dabas materiālus – pupas, kukurūzu, zirņus, kā arī dzīparus un pērlītes.
“Vainags bija visizplatītākā jaunu meitu galvasrota. Meitas vainagam visos laikos piemita arī
īpaši izteikta simboliska nozīme
– iemiesojot tikumības simbolu.
Tāpēc tas vienmēr valkājams godam,” saka KTIC vadītāja Vineta
Solovjova. Mājās dzīvojot, kā arī
ikdienas darbos ejot, ne jaunavas, ne precētas sievas galvas
rotas nevalkāja. Ar tiem rotājās
godos, kāzās, bērēs, kristībās.w

Laugaļu ģimenes uzņēmums SIA “Ervils” iecerējis
atjaunot seno ostas spīķeri
Zviedru ielā 2, tur veidojot
mūsdienīgu daudzfunkcionālu kompleksu.
“Šī ēka mūsu īpašumā jau ir
kādu laiku, un to izmantojām
kā noliktavu. Attīstot ēku Vecajā ostmalā 53, uz Zviedru ielas
māju pārcēlām arī kuģu remonta
darbnīcu. Taču, ņemot vērā, ka
aizvien vairāk zvejas kuģu tiek
sagriezti, arī vajadzība pēc darbnīcas iet mazumā, līdz ar to, lai
atdzīvinātu šo kvartālu, sapratām, ka tur jāattīsta vēl kaut kas,
papildinot jau esošo piedāvājumu,” klāsta projekta attīstītājs,
uzņēmējs Aigars Laugalis.
Plānots, ka Zviedru ielas spīķera ēka atdzims jaunā veidolā.
Pirmā stāva fasāde saglabāšot
savu autentisko izskatu, savukārt otrais stāvs tikšot paplašināts ar modernu metāla apdari.
Iecerēts, ka uz šo ēku pārcelsies “Royal Fitness” zāle, savukārt augšējā stāvā vārētu tikt

Spīķera projekta
vizualizācija
Zviedru ielā 2.

piedāvāti veselības rekreācijas
pakalpojumi. “Šobrīd vienlaicīgi
attīstām divus objektus – gan
Vecajā ostmalā 53, gan Zviedru
ielā 2. Mums kā mazam ģimenes uzņēmumam nav viegli to
visu paveikt, tāpēc Zviedru ielas spīķera projektam vēlamies

piesaistīt kādu partneri,” pauž
A. Laugalis. Ēkas rekonstrukcijas projektu izstrādā SIA “MI
Design” arhitektu komanda.
Šobrīd apstiprināts būvprojekta minimālais sastāvs.
A. Laugalis spriež, ka būvniecība
varētu sākties nākamgad.w

Bērnudārzam “Sprīdītis” jauna vadītāja

Liepājas domes sēdē nolemts par pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”
vadītāju iecelt Sintiju PīrāguIvanovsku.
Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis
deputātus informēja, ka no bēr-

nudārza “Sprīdītis” līdzšinējās
vadītājas Ligitas Kleinšmites
saņemts iesniegums ar lūgumu
atbrīvot viņu no amata ar šā
gada 31. augustu.
S. Pīrāga-Ivanovska bērnudārza vadītājas amatam
izraudzīta konkursā, kurā bija

pieteikušies pieci pretendenti.
Viņa strādājusi gan pirmsskolas, gan profesionālajā izglītības
iestādēs, kā arī īstenojusi interešu izglītības progragrammu.
S. Pīrāgai-Ivanovskai ir maģistra grāds pedaģoģijā, vēsta
Liepājas Izglītības pārvalde.w

