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Ja kāds ķengurēnu
pamana un ir ziņas 
par Sidneja atrašanās 
vietu, lūgums 
sazināties pa tālruni 
25560040. 
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Senioru klubs “Jaunlie-
pājas dzirkstele” 26. jūlijā 
Annas tirgus laukumā rī-
kos pasākumu “Annas diena 
Jaunliepājā”. Uz to laipni gai-
dīti ne tikai seniori, bet visi, 
kas nepacietīgi gaida iespēju 
piedalīties kādos svētkos, 
pastāsta biedrības vadītāja 

Anna Treimane.
“Mums šovasar ir divi lieli 

gājieni,” viņa lepojas. Senioru 
ansamblis “Labākie gadi” augus-
tā dosies uz Cēsīm, kur notiks 
Latvijas Pensionāru federācijas 
rīkotie senioru sadziedāšanās 
svētki. Taču vispirms senioru 
kolektīvi Annas dienā rīkos kon-

certu brīvā dabā Jaunliepājā. 
To ieskandinās pūtēji, sekos 
dziesmas. Tālākie viesi būšot 
no Mālpils, viņi gribot arī Lie-
pāju apskatīt. “Būs dalībnieki 
no Nīcas, Aizputes, arī Liepājas 
“Saknes” un mēs paši – “Labākie 
gadi”,” atklāj A. Treimane.

Senioru klubs aicina atsākt 

darboties rokdarbniekus, kas 
pašlaik pieklusuši un aizmuku-
ši. Ir arī iecere dziesmām pievie-
not dejas – izveidot Eiropas deju 
grupu. Uz rudens pusi plānots 
nosvinēt vokālā ansambļa jubi-
leju. Desmit gadu tam apritēja 
jau pagājušajā gadā, kad pasā-
kumu sarīkot nebija iespējams.w

Jaunliepājā svinēs Annas dienu

Ķengurēns manīts, bet vēl nav notverts

Aicinājumam iesaistīties dzīvnieka meklēšanā, ko dau-
dzi salīdzināja ar adatas meklēšanu siena kaudzē, jo 
pārmeklējamā teritorija liela, bet dzīvnieks ātrs un bailīgs, 
atsaucās vairāk nekā 50 liepājnieku. LIENES ANDERSONES FOTO

“Esam moži, turam acis vaļā,” 
viņi pauž cerībā, ka izdosies 
eksotisko dzīvnieku notvert un 
nogādāt mājās. 

Īpašnieki arī lūdz liepāj-
niekus un pilsētas viesus, kas 
staigā pa parku vai dodas uz 
pludmali un ierauga no zoo-
dārza izbēgušo zvēriņu, gan 
pašu, gan dzīvnieka drošības 
dēļ ķengurēnu neķert, nebai-
dīt, nekliegt uz viņu un nedarīt 
tam pāri. 

Jau vēstījām, ka ķengurēns 
no mini zoodārza “Atomi” Nī-
cas pagasta Grīnvaltos izmuka 
2. jūlijā. Tad dzīvnieks bija ma-
nīts pie benzīntanka “Latvijas 
nafta” uz šosejas. Tālāk ķengu-
rēna ceļi bija veduši uz Liepāju. 
4. jūlija naktī Liepājas pilsētas 
Pašvaldības policija ziņoja, ka 
Sidnejs redzēts pludmalē starp 
Pērkones ielu un parku.w
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Pirmdienas vakarā noti-
kušajā meklēšanā, kas ilga 
līdz vēlai naktij,  no brīv-
dienu mājas “Atomi” mini 
zoodārza izbēgušo valabiju 
Sidneju pussimtam brīvprā-
tīgo atrast neizdevās. Taču 
īpašnieki saņēmuši ziņo-
jumus, ka ķengurēns nak-
tī redzēts Jūrmalas parka 
apkārtnē. 

Pirmdien pulksten 21.30 
mini zoodārza izveidotāji un 
īpašnieki Paškovsku ģimene 
sociālajos tīklos aicināja brīv-
prātīgos iesaistīties dzīvnieci-
ņa meklēšanā Roņu ielas galā. 
Jānis Paškovskis norādīja, ka 
pēdējās ziņas, kur Sidnejs re-
dzēts, ir K. Ūliha un Vītolu ielas 
stūris. “Ja viņš būtu iegājis pil-
sētā, būtu saņēmuši daudz vai-
rāk ziņojumu,” viņš skaidroja 
brīvprātīgajiem. Tādēļ īpašnie-
ki izsecinājuši, ka ķengurēns 
joprojām varētu atrasties parka 
apkārtnē. 

Meklēšanas laikā brīvprā-
tīgajiem Svetlana Paškovska 
pastāstīja, ka Sidnejam tagad 
brīvā dabā ir labvēlīgi apstākļi, 
jo viņš pārtiek no zaļumiem, 

un piejūras parka teritorijā 
tādu tagad ir daudz. Turklāt 
dzīvnieks ir ļoti bailīgs, kā arī 
nav nekā tāda, ar ko ķenguriņu 
pievilināt. J. Paškovskis ins-
truēja – ja gadījumā izdodas 
dzīvnieku atrast, nepieciešams 
to aplenkt, bet notveršana no-
tiktu ar tīklu.

Dzīvnieka meklēšanā ie-
saistījās vairāk nekā 50 da-
žāda vecuma liepājnieku, kuri 
Jūrmalas parka teritoriju un 
kāpu zonu pārmeklēja, gan ejot 
kājām, gan braucot ar velosi-
pēdiem. Ķenguram aktīvākais 
laiks ir vakars, tādēļ arī meklē-
šanu organizēja līdz ar krēslas 
iestāšanos. 

Ap pulksten 23.30 parādījās 
ziņa, ka Sidnejs manīts bērnu 
rotaļu laukumā. Pavīdēja cerī-
ba, ka izdosies viņu notvert, bet 
notika tas pats, kas iepriekšējās 
reizēs pēc saņemtajiem ziņoju-
miem, – kamēr līdz ķērājiem 
nonāca informācija, ķengurēns 
jau bija aizlēcis citur. Arī parkā 
izvietotajās videonovērošanas 
kamerās dzīvnieka pārvietoša-
nās netika fiksēta. 

Paškovsku ģimene patei-
cas ikvienam, kurš iesaistījās 
meklēšanā un turpinās to darīt. 

Pašlaik laukumu no ielām 
nodala vecs žogs – tāda nākotnē 
vairs nebūs, taču būs cits žogs, 
kas atdalīs publisko zonu no 
privātās, kas saistās ar namu 
Bāriņu ielā 12. Jaunās stāvvie-
tas ērti varēs izmantot teātra 
apmeklētāji.

Skolas ielas pārbūvi īstenos, 
izmantojot Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļus. Kopējai 
projekta realizācijai paredzētas 
divas būvdarbu sezonas. Skolas 
ielā ierīkos lietus ūdens kanali-
zāciju, pārbūvēs ūdensvadu un 
sadzīves kanalizāciju, būs jauns 
apgaismojums. Plānots, ka no 
K. Zāles laukuma līdz Jāņa ielai 
Skolas iela būs vienvirziena – no 
K. Zāles laukuma uz teātra pusi. 
No K. Zāles laukuma līdz Teāt-
ra ielai pārbūvētās Skolas ielas 
brauktuvi klās betona bruģis, 
bet no Teātra ielas līdz Baznīcas 
ielai – akmens bruģis, kurš tiks 
pārlikts no jauna.

Būvdarbus veic uzņēmums 
SIA “A-Land”, kas šī projekta 
realizēšanai no sešiem preten-
dentiem piedāvāja zemāko cenu 
– 545 596,41 eiro.w

Rudenī 
uz teātri 
pa dubļiem 
nebūs jābrienLai palīdzētu jauniešiem 

pārvarēt Covid-19 pandēmi-
jas radītās sekas, Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) un Izglītī-
bas un zinātnes ministrija 
(IZM) aicināja nevalstis-
kās organizācijas iesniegt 
projektus konkursā “At-
balsts jauniešiem Covid-19 
pandēmijas radīto seku 
mazināšanai”. Starp 47 šajā 
programmā atbalstītajiem 
pieteikumiem četri ir no Lie-
pājas un Dienvidkurzemes.

“Projektu konkursā tika ie-
sniegti 152 pieteikumi, no tiem 
izvēlēti 47, kurus īstenos Latvi-
jas novadu vai pilsētu pašval-

dības, pašvaldību iestādes un 
nevalstiskās organizācijas (bied-
rības un nodibinājumi), kas ir 
iesaistītas darbā ar jaunatni,” 
stāsta JSPA Komunikācijas daļas 
vecākā referente Laura Bringina.

Liepājā reģistrētā biedrība 
“Latvijas pirmās palīdzības 
vienība” īstenos projektu “Ceļo-
sim kopā Dienvidkurzemē!”. Tas 
piedāvās aktivitātes Liepājas un 
Dienvidkurzemes novada jau-
niešiem. Organizācija “Attīstības 
platforma YOU+” varēs īstenot 
projektu “Jauniešu mentoru 
tīkls 2.0”, kas sniegs atbalstu 
Liepājas jauniešiem. Biedrība 
“Izgaismo ideju” no Aizputes 
projektā “Trešais bloks” iesaistīs 

Dienvidkurzemes novada jau-
niešus. Šai pašai auditorijai tiks 
īstenots projekts “Ejam tālāk”, 
ko iesniegusi biedrība “Keep the 
Change” no Nīcas pagasta Ber-
nātiem. Mūspuses organizācijām 
projektu īstenošanai atvēlēti no 
9472 līdz 10 000 eiro, kas bija 
maksimālais pieejamais finan-
sējuma apmērs. Projektu īste-
nošanas termiņš ir no jūlija līdz 
gada beigām.

Programma nodrošinās at-
balsta pasākumus jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 
veicinās jaunu zināšanu un pras-
mju apguvi, sagatavos turpmā-
kajām mācībām un darba tir-
gum, kā arī stiprinās piederības 

sajūtu vietējai kopienai. Tāpat 
projekti sniegs iespēju socializē-
ties un kvalitatīvi pavadīt brīvo 
laiku, nodrošinās jauniešiem 
iespēju saņemt individuālu at-
balstu ārpusskolas laikā un ma-
zinās jauniešu psihoemocionālās 
veselības riskus.

“Organizācijas radīs nozīmī-
gus rīkus daudzpusīgu risināju-
mu īstenošanai, lai mazinātu Co-
vid-19 pandēmijas radītās sekas, 
tās ietekmi uz jauniešu mentālo 
veselību un emocionālo labsajū-
tu. Tas ir būtiski, lai pandēmijas 
ietekmē nepieaugtu to jauniešu 
skaits, kas nestrādā, nemācās 
un neapgūst arodu,” norāda JSPA 
direktore Daina Sproģe.w

Jauniešu organizācijas 
saņems atbalstu aktivitātēm


