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

Nolaižas garš gaisakuģis
no Ziemeļmaķedonijas

FOTO NO “AVIASABIEDRĪBAS LIEPĀJA” ARHĪVA

Jaunam mēram jauns birojs
| 1.lpp.

Strādājam mēs visi Liepājas
un liepājnieku labā neatkarīgi
no politiskās pārliecības, uzskatiem, personiskajām simpātijām
vai antipātijām,” ar A. Rjabceva
starpniecību skaidro jaunais
priekšsēdētājs.
Līdzšinējā pilsētas mēra Jāņa
Vilnīša (Latvijas Reģionu apvienība) biroja darbinieces savukārt
jau ir citos amatos pašvaldībā.
J. Vilnīša padomniece sabiedriskajās attiecībās Daiga Kļaviņa
tagad ir domes priekšsēdētāja
vietnieka Ata Dekšņa (LRA) padomniece. Bez tam A. Deksnim ir
palīdze Agnese Lagzdiņa, tāpat
kā agrāk.
J. Vilnīša līdzšinējā padomniece izglītības jautājumos Linda
Markus-Narvila tagad ir Vides,

veselības un sabiedrības līdzdalības daļas jaunatnes darbiniece.
Šāda štata vieta izveidota tagad,
iepriekš tādas nav bijis, lai gan
ideja par to, ka pašvaldībā ir
vajadzīgs jaunatnes lietu speciālists, esot bijusi un pēc tāda
darbinieka “bija arī pieprasījums
no nozares”, skaidro šīs daļas
vadītāja Elīna Tolmačova.
Nataļja Vecvagare, kura bija
J. Vilnīša padomniece ārējo sakaru jautājumos, savu darbu turpinās, būdama vecākā eksperte
starptautiskās sadarbības jautājumos, kas būtībā ir bijusi viņas
darba joma jau ilgstoši.
J. Vilnīša biroja vadītāja Iveta
Fomina pāries darbā uz Organizatorisko nodaļu par nodaļas
vadītājas Egitas Lukjanovas vietnieci. No 1. augusta Organizatorisko nodaļu reorganizēs, tā kļūs

par patstāvīgu struktūrvienību,
sauksies Organizatoriskā daļa, tai
būs lielākas pilnvaras un darba
apjoms. Šīs daļas pārziņā būs
darbs ar domes pastāvīgo komiteju vadītājiem. No 1. augusta
vairs nebūs atsevišķu komiteju
protokolētāju – šos darbus uzņemsies Organizatoriskā daļa.
Līdzšinējā domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša palīdze Andra
Štāle pašreiz ir atvaļinājumā,
taču pēc atgriešanās viņa ir gatava jauniem izaicinājumiem,
teic A. Rjabcevs.
J. Vilnīša birojā uz nepilnu
slodzi par padomniece strādāja
arī kādreizējā domes Juridiskās
daļas vadītāja Inita Pelnēna,
taču jaunajā mēra birojā šādas
štata vietas vairs nav, viņa turpinās darbu Liepājas Speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldē.w

Meklēšanas misijā pavadīs “Tālivaldi”
Šodien Liepājā notiks Jūras spēku Mīnukuģu eskadras mīnukuģa M-06 “Tālivaldis” pavadīšanas ceremonija
uz dežūru NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā
(SNMCMG1), laikrakstu informēja Jūras spēku pārstāve
Līva Veita.
Svinīgajā pavadīšanas ceremonijā piedalīsies Mīnukuģu
eskadras komandieris komandkapteinis Armands Grebežs.
Mīnukuģis M-06 “Tālivaldis”
dežūru veiks komandiera komandleitnanta Artūra Knoka
vadībā. Dežūras aktīvā fāze
Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā ilgs
līdz oktobrim.
Mīnukuģu eskadras ko-

mandieris komandkapteinis
Armands Grebežs norādīja:
“Dežūras dalībnieki spēj veikt
mīnu meklēšanas un iznīcināšanas operācijas jebkurā vietā.
Uzturot kaujas gatavību, tiek
veiktas vēsturisko mīnu meklēšanas operācijas, papildus attīrot jūru no vēsturiski izliktām
mīnām. Tādā veidā mēs dodam
savu ieguldījumu NATO un arī
apkārtējai videi. Mūsu karavīri
dalās ar savu pieredzi, kā arī iegūst pieredzi no sabiedrotajiem.”
NATO pastāvīgās Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti, kas
darbojas kā tūlītējas reaģēšanas
spēki. NATO 1. pastāvīgā jūras
pretmīnu grupa ir viena no di-

vām alianses jūras komponenta
daudznacionālām vienībām, kas
izveidota mīnu iznīcināšanas
operāciju veikšanai un NATO
Reaģēšanas spēku sastāvā spēj
veikt pretmīnu darbību jūrā noteiktā gatavības laikā.
Nacionālie bruņotie spēki NATO 1. pastāvīgajā jūras
pretmīnu grupā piedalās kopš
2007. gada. 2017. gada jūnijā
Latvijas Jūras spēki pirmo reizi
pārņēma NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas komandvadību, nodrošinot ne tikai NATO
kuģu grupas štāba darbību, bet
arī štāba kuģi A -53 “Virsaitis”.
Mīnukuģis M-06 “Tālivaldis”
šogad piekto reizi veiks dežūru
SNMCMG1 sastāvā.w
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Liepājas lidostā vakar nolaidies 45 metrus garš gaisakuģis MD-82 ar apmēram
40 pasažieriem no Ziemeļmaķedonijas. Lidmašīna no
Ohridas lidostas uz Latviju
atvedusi futbola vienību
“Struga”, kurai šodien paredzēta spēle ar liepājniekiem.
“Prieks, ka čarteri atgriežas – izskatās, ka šovasar būs
vēl,” pastāstīja pašvaldības SIA
“Aviasabiedrība Liepāja” valdes
loceklis Agris Sprūde. Interesi
par vēl citu iespējamo čarterlidojumu apkalpošanu izrādījuši
tieši sporta jomas pārstāvji.
Lidma š īna “McDonnel
Douglas-MD82” ir “mūsdienu
vēsturē garākā”, kādu Liepājas
lidosta apkalpojusi. Lidaparāts
pieder Bulgārijas kompānijai
“European Air Charter”. Lai gan
tā ir 45 metrus gara, tā ir arī
šaurāka, tajā ir 164 pasažieru
vietas, tā tomēr nav ietilpīgāka par “Boeing 737”, salīdzina
A. Sprūde.w

Zālēdājus var vērot tiešsaistē
Papes dabas parkā mītošos lielos zālēdājus, taurus,
savvaļas zirgus, kā arī sumbrus, interesenti var vērot
tiešsaistē jebkurā laikā Nīcas Tūrisma informācijas
centra (TIC) kontā vietnē
Youtube, pavēstīja speciāliste tūrisma un vides jautājumos Sabīne Silva Spāģe.
Ideja par tiešsaistes kameru un piedāvājumu interesentiem sekot līdzi savvaļas dzīvei
nākusi no Papes dabas parka
speciālistu puses, un šī doma
guvusi arī līdzšinējās Nīcas
novada pašvaldības Tūrisma
komisijas atbalstu. Kopīgi no-

lemts, ka šis priekšlikums, kas
veicinās dabas tūrismu un izglītos sabiedrību, jāīsteno.
“Skatos, ka kameras vēro
katru dienu, tie ir Latvijas iedzīvotāji. Cilvēki piefiksējuši jau
atsevišķus momentus un arī
komentē, tas nozīmē, ka redzamais interesē,” pauž speciāliste.
Viņa teic, ka interesi par sadarbību izrādījis arī Pasaules Dabas fonds un forums Dabasdati.
lv, kas piedāvā tiešsaistē sekot
līdzi dabas procesiem putnu
ligzdās. “Varbūt mūsu kameru arī pievienos citu tiešsaistes kameru sarakstam,” pauž
S. Spāģe.w

Laukos ierīkos dienas kafejnīcas
Šogad Latvijā visu vasaru
un rudeni dažādos reģionos
un dažādos datumos notiks
“Mājas kafejnīcu dienas”. Tajās ar savu piedāvājumu un
unikālu ēdienkarti gardēžiem
piedalīsies arī Dienvidkurzemes novada ļaudis, informē
Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”.
No 16. līdz 18. jūlijam ciemos
aicinās Rucavas, Nīcas un Grobiņas pagasts. Zināms, ka ciemiņus
gaidīs 17 šīs puses saimnieki. 6.
un 7. augustā varēs iepazīt Dienvidkurzemes ziemeļu garšas Pāvilostā, Aizputē un Cīravā, bet no
6. līdz 8. augustam interesenti
varēs doties gardā ekskursijā pa
Leišmalīti jeb Priekules un Vaiņodes pagastu.
Asociācijā “Lauku ceļotājs”
laikrakstam skaidroja, ka “Mājas kafejnīcu dienu” būtība ir
tāda, ka uz vienu vai divām

dienām saimniecību pagalmi
un citas vietas, kas ikdienā nav
saistītas ar uzņēmējdarbību un
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par dažādu produktu baudīšanas vietām. Katra
saimniecība prezentē savas mājas kafejnīcas nosaukumu, un
arī piedāvātais produkts tiek
pasniegts īpaši, pievienojot vietējo stāstu, bez tam tiek rīkotas
dažādas kultūras aktivitātes,
piemēram, rotaļas, mūzikas instrumentu spēlēšana, rokdarbu
darināšana un citas.
Organizatori uzsver, ka, plānojot maršrutu, obligāti jāpiesaka
apmeklējums – kontaktinformāciju var atrast mājaslapā majaskafejnicas.lv. Tāpat interesentiem
jāpievērš uzmanība dalībnieku
piedāvātajam datumam un laikam, kā arī jāņem vērā, ka daļā
no mājas kafejnīcām norēķināties
varēs tikai skaidrā naudā.w

