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Daudzdzīvokļu namā Rei-
ņu meža ielā 12 atklātu plaisu 
dēļ Liepājas pašvaldība at-
teiksies no “Jauniešu mājas” 
izveides bez vecāku gādības 
palikušajiem nepilngadīga-
jiem jauniešiem.

Tā vietā pilsēta atgriežas pie 
agrākas ieceres Kuldīgas ielā 20 
būvēt jaunu māju, kurā sniegs 
ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu bijušajiem bēr-
nunama bērniem. Tas izriet no 
pilsētas domes lēmuma, kuru 
deputāti pieņēma.

Jau ziņots, ka pašvaldība ie-
vieš deinstitucionalizācijas (DI) 
projektu ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda atbalstu. Atbil-
stoši DI plānam paredzēts, ka 
bērnunami ir jāpārveido par ģi-
meniskai videi pietuvinātām vie-
tām. Turklāt Liepājas bērnunamā 
paliek arvien mazāk iemītnieku, 
jo daļu bērnu adoptē, bet citiem 
atrod vietu audžuģimenēs, lielo 
ēku bērni nepiepilda, un tajā jau 
paredzēts ierīkot privātu pan-
sionātu.

Tāpēc Liepājā, Salmu ielā, 
jau būvē vienu jaunu, energo-
efektīvu un nelielu māju, kurā 
pēc sākotnējās ieceres būs vieta 
astoņiem bērniem vecumā līdz 14 

gadiem, bet bez vecāku gādības 
palikušajiem 15–17 gadus veciem 
jauniešiem bija paredzēts dzīvok-
lis “Jauniešu mājā” Reiņu meža 
ielā 12. Taču Liepājas būvvalde 
pēc Reiņu meža ielas 12. nama 
iedzīvotāju celtas trauksmes ir 
pārtraukusi “Jauniešu mājas” dzī-
vokļu būvdarbus, jo mājā konsta-
tētas plaisas, tiesa gan, vēl nav 
noskaidrots, vai tās cēlušās no 
būvdarbiem vai arī ir senākas par 
tiem, “Kurzemes Vārdam” pastās-
tīja būvvaldes vadītājs Arvīds Vi-
tāls. Līdz ar to, ka nav zināms, cik 
ilgu laiku varētu aizņemt atklāto 
defektu novēršana un būvdar-
bi un kādas varētu būt kopējās 
izmaksas, pašvaldība atsakās 
no ieceres šeit izveidot “Jauniešu 
mājas” dzīvokļus. 

Tā vietā tagad Kuldīgas ielā 
20 gatavojas būvēt vēl otru dzī-
vojamo māju ar vietām astoņiem 
bērniem, lai izveidotu viņiem ģi-
menei pietuvinātus apstākļus. 
Abās mājās – Salmu un Kuldī-
gas ielā – mitināsies gan mazie 
bērni, gan jaunieši, pēc vecuma 
viņus nešķirojot, pastāstīja Soci-
ālā dienesta vadītājas vietnieks 
Ainars Bunka. Par bērnu mājas 
būvniecību Kuldīgas ielā 20 ir 
izsludināts iepirkums 8. jūlijā. 
Celtniecībai dots termiņš – 360 
dienas, rāda informācija elek-

troniskajā iepirkumu sistēmā. 
Projektu jau agrāk ir izstrādājusi 
SIA “Livland Group”, jo pašā šās 
DI ieceres sākumā bija plānotas 
gan divas mazāko bērnu mājas 
(Salmu un Kuldīgas ielā), gan 
“Jauniešu māja”, taču projekta 
ieceres vairākkārt mainījušās. 
No projekta Kuldīgas ielā 20 paš-
valdība bija jau reiz atteikusies, 
tagad atkal pie tā atgriežas.

Pašlaik pašvaldības bērnu-
namā dzīvo 18 bērni, no viņiem 
divi šogad kļūs pieauguši, bet vēl 
četri būs pilngadīgi 2022. gada 
beigās, “un nebūs vairs DI infra-
struktūras objektu mērķa gru-
pa”, tā domes lēmuma anotācijā 
raksta Attīstības pārvaldes pro-
jektu vadītāja, Anna Rokjāne, 
kas vada arī šo projektu.

Vaicājām par iespējamiem 
pašvaldības zaudējumiem sa-
karā ar pārtrauktiem būvdar-
biem, taču atbildes no A. Rok-
jānes nesaņēmām. Līdz šim par 
“Jauniešu mājas” būvdarbiem, 
būvuzraudzību un autoruzrau-
dzību samaksāti 19 978,59 eiro, 
informēja sabiedrisko attiecību 
speciāliste Dace Freidenfelde. Kas 
notiks ar “Jauniešu mājai” pare-
dzētajām telpām? Tās atstāšot 
kādai sociālai funkcijai, zināja 
teikt Nekustamā īpašuma pār-
valdes vadītājs Māris Egmanis.w

Plaisu dēļ “Jauniešu mājas” nebūs
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Edgars Pujāts bija aizkustināts par kuplo skatītāju pulku, kas piektdienas, 23. jūlija, 
vakarā pulcējās Bernātos, brīvdienu mājas “Sīpoli” estrādē, uz aktiera 50 gadu jubile-
jas koncertu “Es esmu mīlējis”, un atzinās mīlestībā visiem klātesošajiem. Jubilārs uzstājās 
kopā ar draugiem un vecāko no četriem dēliem – Kristapu. Bagātais tēvs lepni paziņoja, ka 
nesen pasaulē nākusi meitiņa Elodia Greisa.
Biedrības “Mēs Bernātiem” vadītāja Diāna Ansule pasniedza jubilāram ļoti svarīgu dokumen-
tu – apliecinājumu, ka viņam piešķirta bernātnieka pilsonība, līdz ar ko kaimiņciemā Pērkonē 
dzīvojošajam E. Pujātam ir pienākums sacerēt Bernātu himnu un pēc pieciem gadiem šeit 
svinēt 55. jubileju. DAIŅA ĢELŽA FOTO

Priecē skanīgs vasaras vakars
Visi festivāla dalībnieki va-

karā satiekas ar klausītājiem 
muzikālā piknikā, kas sarīkots 
sadarbībā ar koncertzāli “Lielais 
dzintars”. Skvērā nodalīta zona ar 
galdiņiem, kurā ielaiž tikai ar Co-
vid-19 sertifikātiem. Vērojams, ka 
lielākā daļa publikas tomēr izvē-
las būt ārpus tās, pastaigāties pa 
apkārtni, jo mūziķu uzstāšanās 
uz koncertzāles balkona redzama 
un dzirdama tālu.

“Gribējām pirmo reizi iz-
mantot sertifikātus,” saka Silva 
un Ināra no Kapsēdes, kuras tik 
sen nekur neesot bijušas. Esot 
prieks, ka beidzot atkal notiek 
kultūras pasākumi. “Vienīgi ar 
organizēšanu kaut kas nav līdz 
galam kārtībā,” atzīmē Silva, “nav 
nevienas norādes, kur var tikt 
iekšā, nevaram saprast.” Šogad 
festivālam “Skan visa Liepāja” 

bijis lielāks finansiālais atbalsts, 
stāsta SIA “REKU” valdes locekle 
Liena Dāvida. “Pirmajā gadā bija 
tikai Liepājas Kultūras pārvaldes 
projektu konkursa atbalsts, bet 
šogad mums finansējumu pie-
šķīra arī Kurzemes plānošanas 
reģions un Valsts kultūrkapitāla 
fonds. Festivāls ir laba tradīcija, 
kas liepājniekiem patīk. Kaut kur 
sāk skanēt mūzika, var redzēt, ka 
klausītāji sanāk, apsēžas, noklau-
sās un tad jau iet līdzi uz nākamo 
punktu. Citi dejoja, citi plaukšķi-
nāja, tiešām vasaras atmosfēra 
– vienkārša un sirsnīga.”

Šogad muzikālais maršruts 
atstāts tāds pats, kāds bija pagā-
jušajā gadā, bet rīkotājiem jau ir 
plāni nākamgad pasākumu veidot 
plašāku, skaļāku un grandiozā-
ku. “Noteikti mainīsim vietas, kur 
koncerti notiek, lai aptvertu visu 
pilsētu,” sola L. Dāvida.w

Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomē 
Liepāju kā pastāvīgais lo-
ceklis pārstāvēs pilsētas do-
mes priekšsēdētājs Gunārs 
Ansiņš, savukārt viņa aiz-
vietotājs būs vietnieks Atis 
Deksnis.

Abus šiem amatiem 22. jū-
lijā izvirzīja Liepājas dome. Bez 
tam dome atļāva G. Ansiņam 
un deputātam Uldim Seskam 
apvienot vairākus amatus.

G. Ansiņam domes priekšsē-
dētāja amatu atļauts savienot ar 
Liepājas Speciālās ekonomiskās 
zonas (SEZ) valdes locekļa ama-
tu, Eiropas Savienības Reģio-
nu komitejas locekļa vietnieka 
amatu un Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības padomes lo-
cekļa amatu, vēl viņam atļauts 
būt par Liepājas partijas val-
des līdzpriekšsēdētāju un Lielo 
pilsētu asociācijas prezidentu. 
Pēdējo amatu pilsētu mēri ie-
ņem rotācijas kārtībā, un tie-
ši no 1. jūlija pienākusi kārta 
Liepājai. Šī pienākuma nasta 
G. Ansiņam būs jānes vienu 
gadu. No daudzajiem darbiem 
atalgoti ir tikai divi: Liepājas 
domes priekšsēdētāja un Lie-

pājas SEZ valdes locekļa amats.
Savukārt Uldim Seskam 

dome atļāva savienot Liepājas 
SEZ valdes priekšsēdētāja ama-
tu ar domes deputāta krēslu, un 
viņam ļauts arī būt par Liepājas 
partijas valdes priekšsēdētāju, 
taču šis pienākums atšķirībā no 
diviem pirmajiem ir neatalgots.

Opozīcijas deputāte Ludmi-
la Rjazanova vēlējās zināt, vai 
abi līderi “pie šīs slodzes varēs 
visu paveikt”. G. Ansiņš atbildē-
ja skaidri: “Jā, es tam atradīšu 
laiku un veltīšu uzmanību.” Sa-
vukārt U. Sesks nekādi neko-
mentēja L. Rjazanovas bilsto, 
ka “varbūt arī citiem vajag dot 
iespēju strādāt Liepājas SEZ”.

Šajā domes sēdē piedalījās 
visi deputāti, no tiem trīs – 
Modris Šveiduks, Helēna Geri-
loviča un Vilnis Vitkovskis – at-
tālināti, bet pārējie divpadsmit 
klātienē domes sēžu zālē. Lai 
piedalītos klātienē, nepiecie-
šams Covid-19 sertifikāts, kas 
apliecina, ka cilvēks potējies, 
vai arī svaigs negatīvs Covid-19 
tests. Divi deputāti sēdē pieda-
lījušies, uzrādot negatīvu testa 
rezultātu, “Kurzemes Vārds” uz-
zināja domē.w

Pārstāvēs Liepāju, 
apvienos amatus

Jubilejā tiek pie Bernātu pilsonības
FOTOZIŅA


