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LAIKRAKSTS  LIEPĀJAS  PILSĒTAI  UN  NOVADIEM

Otrdiena 2021. gada 6. jūlijs Nr. 125 (8959) Cena 0,90 EUR

ĢIMENISKI
Priekulnieku 
saimes pulcē dārzā.

IZGLĪTĪBA
Skolēniem 
eksāmenos 
veicies labi.

EKONOMIKA  | 4., 5.lpp.

VĒSTIS  | 7.lpp.

TĒRIŅI
Lielāki rēķini 
uztrauc ikvienu. 

NOVADĀ  | 6.lpp.

NĀKAMAJĀ NUMURĀ KĀPĒC CEĻOŠANAI NEPIETIEK AR VAKCINĀCIJAS SERTIFIKĀTU?

JAUNUMI  | 3.lpp.

VĒSTIS  | 7.lpp.

Svētki sākušies, bet spararats jāiekustina no jauna

Lietuviešu soprāns Vida Miknevičute, kura šovasar piedalīsies Zalcburgas festivālā, kopā ar Liepājas simfoniķiem 
un diriģentu Atvaru Lakstīgalu izpildīja operu ārijas. JĀŅA VECBRĀĻA FOTO

l LINDA KILEVICA

Vispirms Covid-19 serti-
fikāts, tad pase vai ID karte 
un visbeidzot koncerta biļe-
te. Tādā secībā 29. Liepājas 
Starptautiskā zvaigžņu fes-
tivāla apmeklētājiem kon-
certzālē “Lielais dzintars” bija 
jāuzrāda dokumenti. “Tie ir 
svētki!” – tā pirmos koncertus 
ar publiku dēvēja gan mūziķi, 
gan klausītāji. Taču skatītāju 
rindas vēl bija visai patukšas. 
“Mēs būtu priecīgi par pilnu 
zāli, bet, salīdzinot ar Lat-
vijas vidējo, mums ir brīniš-
ķīgs apmeklējums,” secinājis 
Liepājas Simfoniskā orķestra 
(LSO) vadītājs Uldis Lipskis.

Pandēmijas dēļ festivāla 
norises laiks un programma 
vairākkārt mainīti. Latviešu 
vokālās kamermūzikas vakarā 
ar klausītājiem tikās pianiste 
Agnese Egliņa un dziedātāji Ilze 
Grēvele-Skaraine un Rinalds 
Kandalincevs. Stāstnieks Orests 
Silabriedis atcerējās, kā kopā ar 
A. Egliņu bijis uz šīs skatuves 
pēdējā koncertā ar publiku. Tā 
bija “Lielā dzintara” piecu gadu 
jubileja pagājušā gada 31. oktobrī.

l ILZE OZOLIŅA 

Liepājas Speciālās eko-
nomiskās zonas (SEZ) valde 
vakar, otro dienu diskutējot 
par pirmpirkuma tiesību iz-

mantošanu uz Turcijas in-
vestoru nolūkoto bijušā “Lie-
pājas metalurga” nekustamo 
īpašumu, pēc vairāku stundu 
ilgas apspriedes beidzot pie-
ņēma lēmumu par tā pirkša-

nu. Tas nozīmē, ka Turcijas 
investora īpašumā būs tikai 
elektrotēraudkausēšanas 
kompleksa kustamā manta, 
bet nekustamais īpašums – 
ēkas un zeme – piederēs SEZ.

Sarunas ar investoru 
turpināsies 

Jautājumu par “Metalurga” 
īpašuma iegādi SEZ valde sāka 
skatīt jau 30. jūnijā. Vakar val-

de šo lēmumprojektu apsprieda 
gandrīz četras stundas, uzklau-
sot arī Turcijas investora pārstāvi, 
uzņēmuma “Liepāja Steel” valdes 
priekšsēdētāju Guntaru Senkānu. 

SEZ pērk “Metalurga” īpašumu
INVESTORS PALIEK BEŠĀ


