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Mencu loms debesīs
l NORA DRIĶE

Mencu zveja Baltijas jūrā
uz ilgāku laiku ir aizliegta,
zvejniecība Baltijas jūrā rūk,
bet krāsainās mencu kastes zvejniekiem vēl atlikušas. Kur tās likt? Uzņēmējs
Aigars Laugalis rosinājis
māksliniekus Kristapu un
Elīnu Štobjus izveidot kādu
vides objektu uz Jūras svētkiem.
Dizaineri piedāvājuši vairākas idejas. Tā tapa Elīnas Štobes
veidotais “Loms mākoņos”, kurā
izpausts “redzējums, interpretācija par to, kas ir zvejniecība,

par zvejniecības procesu, par
to, kas mums, liepājniekiem, ir
asinsritē”, skaidroja pati autore.
Gaisā it kā uzlidojušās un
pie bijušā ostmalas spīķera sienas pielipušās zivju kastes savu
jauno vietu atrada tieši uz Jūras
svētkiem, vides objekts bija iekļauts pat pašvaldības rīkoto
svētku budžetā ar apmēram
900 eiro atbalstu, pastāstīja
Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens. Pēc A. Laugaļa vērojuma, “Loms mākoņos”
“uzmanību ir noķēris”, jo pie tā
fotografējas gan vietējie, gan
tūristi.
JAUNUMI | 3.lpp.

Liepāja trīs miljonus
samaksājusi
l NORA DRIĶE

Elīnas Štobes
veidotais “Loms
mākoņos” simbolizē
rūkošo seno ostas
pilsētas arodu,
varbūt arī to, kā
pašlaik vairs nav
– brango mencu
zvejnieku tīklos.

NĀKAMAJĀ NUMURĀ

Trīs miljonus eiro bijušā
“Liepājas metalurga” teritorijas attīstības programmas
īstenošanai Liepājas pašvaldība 9. jūlijā ir ieskaitījusi
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes (SEZ)
kontā, pastāstīja pilsētas
domes priekšsēdētāja biroja
vadītājs Andrejs Rjabcevs.
Tajā pašā dienā Liepājas
SEZ veikusi pārskaitījumu SIA
“ FeLM”, izmantojot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem
īpašumiem bijušā “Metalurga”
teritorijā, un pašlaik “tiek veikti
tālākie soļi īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Liepājas
SEZ vārda,” informēja Liepājas
SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis
Hmieļevskis.
Ir noslēgta starpresoru vie-

nošanās starp pašvaldības domi
un Liepājas SEZ pārvaldi. Vienošanās nosaka secīgas darbības, kas veicamas, lai īstenotu
bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas perspektīvo attīstības programmu. Vienošanās
paredz, ka SEZ pārvalde tālāk
veic darbības, kas nepieciešamas
industriālā parka attīstīšanai,
tai skaitā izmanto pirmpirkuma
tiesības uz bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” zemes iegādi,
A. Rjabcevs skaidroja.
“Kurzemes Vārds” par to jau
rakstīja – nolemts, ka pašvaldība un SEZ varētu vienoti attīstīt
bijušo rūpniecisko teritoriju un
to pārvaldīt kopumā, lai tajā varētu izbūvēt jaunas ielas, veidot
atvērtu pilsētas daļu, draudzīgu
iedzīvotājiem, uzņēmējdarbībai
un videi.
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