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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Mirdzas Ķempes portrets – Zvejnieku svētkos
aicina uz jūrmalu
dzejnieces laukumā

Grafiti mākslinieks Elementton radījis vēl vienu sienas gleznojumu – Mirdzas Ķempes
laukumā tapis dzejnieces portrets. Tāpat kā Imanta Kalniņa jubilejai veltītais zīmējums
Ausekļa ielā, arī šis ir pludmales kafejnīcas “Red Sun Buffet Beach Bar” dāvinājums.
Uzņēmuma līdzīpašnieks Mareks Alberts sola turpināt iesākto tradīciju: “Šis ir pirmais gleznojums uz elektrības transformatora apakšstacijas, kas šim objektam pilsētvidē piešķir ne
tikai praktisku, bet arī māksliniecisku vērtību.”
Ideja realizēta ar SIA “GrafImport”, restorāna “Pumpurs Māja” un AS “Sadales tīkli” atbalstu.
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Jauna grāmata par zvejniecības vēsturi
l ROBERTS DŽERIŅŠ

Vadošais Liepājas jūrniecības vēsturnieks un pētnieks, Liepājas muzeja ilggadējais darbinieks Juris Kriķis
šonedēļ Jūras svētku gaisotnē prezentē savu kārtējo
pētījumu. Grāmata “Liepājas
zveji abpus ekvatoram” veltīta Liepājas Okeāna zvejas
flotes darbībai 20. gadsimtā
un izgaismo zivrūpniecību
Liepājā padomju laikos.
Šī jau ir vēsturnieka trešā
grāmata, kurā viņš pievēršas
ar jūrniecības vēsturi saistītiem
jautājumiem, ziņo Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Dzintare. J. Kriķis

ir autors pētījumam “Liepāja.
Osta gadsimtu griežos” un izdevumam par Dienvidkurzemes
piekrastes zvejniecības vēsturi
– “Piemares zveji uzvelk buras”.
Viņš ir arī līdzautors enciklopēdijām “Latvijas jūrniecības vēsture 1850–1950” un “Latvijas
jūrniecības vēsture 1950–2000”.
Grāmatas “Liepājas zveji abpus ekvatoram” redaktors Gints
Šīmanis atzīst, ka J. Kriķim ir
enciklopēdiskas zināšanas, lielāko sava mūža daļu viņš veltījis
Liepājas vēstures pētījumiem.
Vēsturnieka jaunākā grāmata ir unikāls pētījums par vienu
no padomju laikos lielākajiem
zvejniecības uzņēmumiem Liepājā – Liepājas Okeāna zvejas

flotes bāzi, kas darbojās līdz pat
1996. gadam, paskaidro I. Dzintare. Autors piedāvā apjomīgus
faktus un statistikas datus un
izvērtē Liepājas Okeāna zvejas
flotes darbību.
J. Kriķis precīzi raksturo zivrūpniecības kopainu arī pirms
uzņēmuma dibināšanas, un grāmatā ir daudz liecību par tā darbību padomju laikā, izgaismojot
laikmetu raksturojošās nianses.
Grāmatas atvēršanas svētki norisināsies Liepājas muzeja
dārzā, piedaloties autoram, grāmatas redaktoram G. Šīmanim
un muzeja kolēģiem. J. Kriķa
grāmata “Liepājas zveji abpus
ekvatoram” būs nopērkama Liepājas muzeja kasē.w

Ap salu laivas griezīs valsi
| 1.lpp.

“Ticu, ka dalībnieku skaits
būs vismaz tikpat liels kā pērn,
tomēr mēs visi labi zinām, ka
cilvēki vasarā plāno nedēļu nogales ilgāku laiku uz priekšu,”
saka U. Rolavs, kurš pārstāv
laivu kooperatīvu “Vilnis”. “Mēs
pērn šim pasākumam par godu
sarūpējām kooperatīva karogus
un arī uzlīmes ar logo. Parādē
vienmēr esam plaši pārstāvēti.
Gribētos, lai vairāk iesaistās arī
citi laivu kooperatīvi,” laivotājs
vēl paskubina.

Pērn laivu parāde notika
Tirdzniecības kanālā, kur varēja piedalīties, piemēram, velkoņi
un loči, taču arī šis brauciens ap
salu lieliski turpinās labi izveidoto tradīciju. Par spīti vējainajiem
laikapstākļiem, pērn šajā pasākumā cauri kanāla ūdeņiem svinīgi izslīdēja ap 60 dažādu peldlīdzekļu. Vairums dalībnieku tos
bija izrotājuši meijām, kalmēm,
ziediem, karogiem un baloniem,
izklaidējot skatītājus ar atraktivitāti. Piemēram, divi nāves
maskās tērpti airētāji uz SUP

dēļiem kanālā iebrauca, melnu
dūmu pavadīti, un pēcāk publiku uzjautrināja ar improvizētu
airu cīņu, kas noslēdzās, abiem
iekrītot ūdenī. Organizatori cer,
ka arī šogad izdomas bagātie
liepājnieki saorganizēs ko interesantu.
Piedalīšanās laivu parādē
ir bez maksas, turklāt ikviens
dalībnieks pirms parādes “Makšķernieku namā” varēs saņemt
piemiņas krekliņu. Atraktīvākie
dalībnieki un komandas arī šogad saņems balvas.w

Zvejnieku svētkus mūspusē tradicionāli svinēs Liepājā,
Pāvilostā un Jūrmalciemā.
Pandēmijas ēnā tie būs klusāki, un cilvēkiem jāpatur prātā
nepieciešamība distancēties,
tomēr izzinošas un izklaidējošas nodarbes būs pieejamas
lieliem un maziem.
Liepājā no 9. līdz 11. jūlijam varēs doties Jūras svētkiem
veltītā pastaigā “Pietauvots Liepājā”. Pilsētvides ekspozīcijā ar
vairākām pieturām galvenais
vadmotīvs būs laiva, kuras motīvs maršrutā caurvīs stāstu, kā
Liepāja vēsturiski no mazapdzīvotas vietas jūras krastā tapusi
par attīstītu ostas pilsētu.
Posmā no Jaunā tilta līdz
Makšķernieku namiņam būs iespēja Liepājas ezerā uz plostiem
apskatīt simbolisku Liepājas mūzikas aleju. Pastaigas turpinājumā varēs aplūkot senās zvejnieku
koka laivas un Liepājā radītas
mūsdienu laivas, sporta un atpūtas ūdens transportlīdzekļus.
Pieejama būs Jūras spēku teritorija promenādē.
Kūrmājas prospekta posmā no apļa līdz piemineklim
bojā gājušajiem jūrniekiem un
zvejniekiem varēs apskatīt no
laivām veidotu vides ekspozīciju un baltu laivu “Kaija”, kuru
rotās ziedu kompozīcijas. 10.
jūlijā pulksten 11 pie pieminekļa notiks piemiņas brīdis.
Īpašs notikums būs tēlnieku Kārļa Īles un Maijas Īles lielformāta smilšu skulptūras atklāšana
pludmalē pie Liepājas uzraksta.

Svētkos paredzēta arī jaunas grāmatas atvēršana 10. jūlijā pulksten 14 Liepājas muzeja
dārzā. Jūrniecības vēsturnieks
Juris Kriķis sagatavojis pētījumu
“Liepājas zveji abpus ekvatoram”
par padomju laiku zvejniecības
uzņēmumu – Liepājas Okeāna
zvejas flotes bāzi.
Pāvilostā Zvejnieku svētkus svinēs jau 85. reizi. 10. jūlijā
pulksten 9 rītā sāksies svētku
tirgus. Pie muzeja varēs aplūkot
fotoizstādi “No Draudzības līdz
Zvejnieku svētkiem 85 gadu garumā”. Pāvilostas kapsētā pulksten
11 pieminēs jūrniekus un zvejniekus, kuru kaps jūras dzelmē. Tradicionāli notiks Zvejnieku svētku
kauss futbolā un pludmales volejbolā, vizināšanās ar laivām.
Pulksten 15 jūrā notiks kuģu un
laivu parāde un sasveicināšanās
ar Jūras valdnieku. Ostā muzicēs
grupas “Tirkiz Band” un “Rīgas
Modes”. Svētkus pulksten 23 noslēgs salūts no Dienvidu mola.
Jūrmalciemā svinības notiks pie sabiedriskā centra un
Tīklu mājas. Vietējo mājražotāju
un amatnieku tirgošanās sāksies pulksten 14, bet pulksten
13 Zvejnieku svētkus atklās ar
karoga pacelšanu un Nīcas vīru
kora koncertu pie “Ievām”. Pie
Tīklu mājas bērni un vecāki varēs
noskatīties koncertizrādi “Kaķa
Toma šovs”. Būs ierastā cienāšana ar svētku zupu, nodarbības
bērniem. Pulksten 19 svētku dalībnieki sagaidīs no jūras izkāpjam Neptūnu, sekos Ata Ieviņa
koncerts pulksten 20 un balle.w

Renovēs muzeja filiāli
Liepājas muzeja filiāle
“Liepāja okupāciju režīmos”
savu 20. pastāvēšanas gadu
pavadīs aiz slēgtām durvīm.
Tur sāksies jau iepriekš saplānoti vērienīgi renovācijas
darbi. Būvobjektu ekspluatācijā iecerēts nodot 2022. gadā.
Sākot ar šo nedēļu, uz aptuveni gadu Liepājas muzeja filiāles
“Liepāja okupācijas režīmos” durvis būs slēgtas. Ēkā K. Ukstiņa
ielā no jauna izbūvēs pirmā stāva
grīdu, paplašinās ekspozīciju zāles, ierīkos mūsdienu prasībām
atbilstošas ventilācijas un apkures sistēmas. Apmeklētāju un
darbinieku ērtībai te ierīkos liftu,
un ir paredzēti arī citi būvdarbi,
vēsta Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva
Dzintare. Liepājas muzeja filiāle K. Ukstiņa ielā atrodas kopš
2001. gada un tik vērienīgu pārbūvi piedzīvos pirmo reizi savas
pastāvēšanas vēsturē.
Liepājas muzeja direktore

Dace Kārkla uzsver, ka muzeja
filiāle savu līdzšinējo darbības
koncepciju saglabās arī pēc ēkas
rekonstrukcijas. “Tā tehniski kļūs
pievilcīgāka un draudzīgāka vecākās paaudzes cilvēkiem un
cilvēkiem ar kustību traucējumiem,” paskaidro direktore.
Arī pēc renovācijas muzeja
filiāle būs pulcēšanās vieta dažādām nacionāli patriotiskām
organizācijām, tostarp, “Liepājas
politiski represēto klubam”, Latvijas Strēlnieku apvienības Liepājas
nodaļai, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļai,
biedrības “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļai un biedrībai
“Liepājas Optimistu pulks”.
Būvdarbus veiks SIA “MK
Būvniecība”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Liepājas celtniecības kompānija”. Būvniecībai
piesaistīts Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums,
kopējās projekta izmaksas ir
354 320 eiro.w

