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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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Jūlija sākumā pirmoreiz pēc pandēmijas uzliktajām važām Liepājas
Latviešu biedrības namā
notika publisks pasākums.
Uz amerikāņu fotogrāfa
Gordona F. Sandera izstādes “Mana Amerika” atklāšanu sanākušo gan nebija
daudz, bet klātienes satikšanās prieks visiem bija
liels.
Ekspozīcijā ir ap 20 darbu,
kas tapuši dažādos laikos, daži
pat pirms pusgadsimta. Attēlos
redzama G. F. Sandera dzīve
un tās dažādie pieturpunkti,
izceļot viņa dzimtās pilsētas
Ņujorkas un citu vietu ietekmi

Amerikāņu fotogrāfa Gordona F. Sandera izstāde “Mana Amerika”
Liepājas Latviešu biedrības nama izstāžu galerijā būs skatāma līdz jūlija beigām.
uz mākslinieka personību. “Tā
ir manas dzīves retrospekcija, mans Amerikas kompass.
Tāda traka mozaīka,” raksturojot aplūkojamos darbus, sacīja
mākslinieks.
Fotogrāfijās autors interpretējis ASV dabas bagātību,

kultūras, sociālo arī politisko
norišu daudzveidību. Sākot ar
reālistiskām sadzīviskām ainām, okeāna spēku, 80. gadu
hipiju subkultūras detaļām, līdz
pat fotogrāfa privātajiem arhīviem – mīļotās sievietes portretam, no braucoša autobusa loga

iemūžinātai degvielas uzpildes
stacijai, kuras kustībā izplūdušās līnijas atgādina lielpilsētas
dzīves nepielūdzami straujo
ritējumu.
“Interesanta izstāde, vēsturiski kadri, man tiešām patīk,”
sacīja Miervaldis, kurš pats ir

fotogrāfs un uz atklāšanu ieradies profesionālas intereses
vadīts. “Arī pats autors ir saistoša personība, pusgadsimtu fotografējis. Tas vien jau ir ievērības
cienīgi. Gribētos gan redzēt ko
vairāk, šī ir tikai maza daļa,”
viņš sacīja. w

Lielais vakcinācijas centrs beigs darbu Pa logu izkritušais zēns
Liepājas Olimpiskajā
centrā (LOC) iekārtotais Covid-19 vakcinācijas punkts
darbosies vēl tikai dažas
dienas, proti, līdz 15. jūlijam, jo “pie šīs atdeves mēs
nevaram tik lielas telpas
atļauties. Turpmāk plānojam darbu tā, ka vakcinācija
notiks pa mazākiem punktiem, tuvāk iedzīvotājiem,”
paskaidroja Liepājas domes
Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadī-

tāja Elīna Tolmačova.
Vakcināciju Liepājā arī turpmāk veiks “Atiķes doktorātā” Pļavu ielā 6, tāpat sapotēties varēs
Jaunliepājas un Vecliepājas primārās veselības aprūpes centros,
pie ģimenes ārstiem, savukārt
“Veselības centru apvienība”
vakcinēt turpinās poliklīnikā
Brīvības ielā, kā arī lielveikalā
“XL Sala”. Par citām vietām, kur
varēs vakcinēties pēc 15. jūlija,
būs papildu informācija.
“Atiķes doktorāta” speciālisti

aizvadītājā sestdienā vakcinēja
interesentus arī Jūrmalciemā
Zvejnieksvētku laikā. L. Atiķe
pastāsta, ka kovidpoti saņēmuši
25 cilvēki. “Maz, ja ņemam vērā,
ka vakcinācijas vieta bija atvērta
četras stundas,” viņa saka. Taču
mediķi bijuši ļoti apmierināti par
iespēju atrasties citādākā atmosfērā. Daktere atgādina, ka brīvu
laiku uz vakcināciju ir pietiekami,
joprojām brīvās rindas kārtībā
potē seniorus, tāpēc atliek tikai
izmantot piedāvāto izdevību.w

Svētdienās katedrālē skan ērģeļmūzika

no slimnīcas izrakstīts
28. jūnijā Liepājā, Pāvilostas ielā 2, pa piektā stāva logu
izkritušais aptuveni trīsgadīgais zēns no Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcā (BKUS)
Rīgā izrakstīts, noskaidroja
“Kurzemes Vārds”.
BKUS komunikācijas speciāliste Amanda Boka precizēja, ka
bērns pēc izrakstīšanas turpina
ārstēties ambulatori jeb mājas

apstākļos. To, kāds ir zēna pašreizējais veselības stāvoklis,
viņa nevarēja komentēt.
“Kurzemes Vārds” jau rakstīja, ka zēns slimnīcā tika nogādāts smagā stāvoklī ar nopietnām traumām – ķermeņa
sasitumiem.
Par notikušo Valsts policija
uzsākts kriminālprocess un tiek
skaidroti notikušā iemesli.w

Reisa Liepāja–Rīga
pasažierim atklāj Covid-19
Kādam autobusa pasažierim, kurš aizvadītajā
piektdienā, 9. jūlijā, pulksten 12.25 braucis autobusā Liepāja–Rīga, konstatēta
Covid-19 infekcija. Pārējiem
pasažieriem, kuri brauca norādītajā reisā, Slimību profilakses
un kontroles centrs (SPKC) aicina
novērot savu veselības stāvokli.
Ja tiek novēroti Covid-19
infekcijai raksturīgi simptomi,

ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu,
lai izvērtētu veselības stāvokli
un tālāko rīcību. SPKC norāda,
ka gadījumos, ja parādījušies
slimības simptomi, piemēram,
akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra,
ožas traucējumi, garšas sajūtas
zudums u.c., Covid-19 testu var
veikt bez maksas un bez ārsta
nosūtījuma.w

Lemj par atlīdzību deputātiem
| 1.lpp.

Jūlijā un augustā ik svētdienu atjaunoto Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli pieskandina ērģeļmūzika, izceļot 260 gadus veco instrumentu un mudinot atbalstīt tā
atjaunošanu. Koncertciklā “Mūzika dievnamam” piedalās izcili ērģelnieki kopā ar solistiem
– instrumentālistiem vai vokālistiem. 10. jūlijā šeit uzstājās lieliskais duets – ērģelniece
Edīte Alpe un mecosoprāns Ilona Bagele ar programmu no renesanses līdz mūsdienām.
Nākamsvētdien uz koncertu aicina ērģelniece Simona Sunepa un tenors Juris Vizbulis, kuru
Liepājā klausītāji tuvāk iepazina operā “Suitu sāga”.
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Likumā teikts, ka domes
priekšsēdētāja, komiteju priekšsēdētāju un domes priekšsēdētāja
vietnieku amati ir algoti. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju
vietnieki un citi deputāti, kuri
neieņem algotu amatu domē, par
deputāta pienākumu pildīšanu
saņem mēnešalgu proporcionāli
nostrādātajam laikam. Pēc aprēķiniem un likuma deputāta atalgojums nedrīkstēs pārsniegt
1230 eiro mēnesī. Deputāta darba

laikā ir iekļauta gatavošanās un
piedalīšanās domes sēdēs, komitejās, komisijās un darba grupās, lēmumprojektu izskatīšana,
tikšanās ar iedzīvotājiem un citi
pienākumi. Tāpat domes deputātiem ir tiesības uz transporta
izdevumu kompensāciju vai tiesības izmantot dienesta transportu
pašvaldības noteiktajā kārtībā, kā
arī izmantot pašvaldības sakaru
un datu pārraides iekārtas vai saņemt sakaru izdevumu kompensāciju domes noteiktajā apmērā.w

