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NĀKAMAJĀ NUMURĀ DIENAS TĒMA: NEVAKCINĒTOS NEGAIDĪS NE UZ SKATUVES, NE SKATĪTĀJU RINDĀS.

ŠODIEN 
PIELIKUMS

NOVADĀ  | 4.lpp.VIEDOKĻI  | 2.lpp.

AKTUĀLI
Vai mājas kafejnīcas 
ir jāiekļauj tūrisma 
piedāvājumā? 

SVĒTKI
Raibas  
izdarības  
Tebras krastos.

Kā nosargāt  
velosipēdu?

l LINDA KILEVICA

Ar 1587 atkritumu vienī-
bām simt metros Karostas 
pludmale Liepājā atzīta par 
netīrāko Latvijā, informē 
kampaņas “Mana jūra” pār-
stāvji. Netīrāko pludmaļu 
sarakstā šogad iekļuvušas 
arī Liepājas centra un dien-
vidrietumu pludmale (682 un 

Liepājas pludmales var 
zaudēt Zilā karoga statusu

vairāk nekā 300 vienības). 
“Šie dati izraisīs jautājumu, 
vai Zilais karogs var būt Lie-
pājā turpmākajās sezonās,” 
atzīmē kampaņas vadītājs 
Jānis Ulme.

Arī paši liepājnieki viņam 
norādījuši, ka tik slikta situācija 
pilsētas pludmalēs un arī jūrā 
nekad neesot bijusi. 

l NORA DRIĶE

Valdība vakar piešķīra 
naudu, kas palīdzēs pabeigt 
divus lielus darbus Liepājā: 
gan pilsētas tranzītielu re-
konstrukciju, gan arī Alejas 
ielā radīt jaunas, mūsdienī-
gas telpas Mūzikas, māks-
las un dizaina vidusskolai, 
lai visas šīs skolas mākslas 
programmas varētu apgūt 
vienuviet.

Ganību ielas pārbūvei no 
Kungu līdz Salmu ielai pare-
dzēti 2,04 miljoni eiro no Kohē-
zijas fonda (KF). Šis ir pēdējais 
pilsētas tranzīta ceļu posms, 
kas Liepājā vēl nav atjaunots, 
pastāstīja pilsētas izpilddirek-
tora vietnieks Didzis Jēriņš, ko-
mentējot, ka valdības lēmums 
“ir ļoti laba ziņa”.

Satiksmes ministrijas sa-
gatavotajā anotācijā sacīts, ka 
Ganību iela ir viena no pilsē-
tas maģistrālēm, kas nodro-
šina kravu transporta plūsmu 
starp Liepāju un Klaipēdu, un 
tas rada papildu slodzi ielas 
infrastruktūrai, bet, rekons-
truējot šo ielas posmu nepilna 
kilometra garumā, atjaunos 
brauktuvi, pārbūvēs ietves, 
lietus ūdens kanalizāciju, ie-
rīkos velosatiksmi. Papildus 
KF naudai pašvaldībai būs jā-
nodrošina līdzfinansējums 270 
tūkstoši eiro, valsts paredzējusi 
arī dotāciju 90 tūkstoši eiro. 
Projekta realizācijas laiks ir 
2021.–2023. gads.

Ganību ielas pārbūves pa-
beigšanai Liepāja vairākkārt 
lūgusi valsts atbalstu pēc tam, 
kad tika rekonstruēta Zirņu iela, 
tomēr līdz šim tas allaž atlikts, 
atceras D. Jēriņš. Pilsētai jau bija 
gatavs ielas būvprojekts, taču 
tagad tam ir beidzies derīguma 

Miljoni Ganību ielai un mākslas skolai

termiņš. Gaidot jauno finansēju-
mu, pašvaldība jau ir pasūtījusi 
projektu pārstrādāt, un tas paš-
laik notiek, projekts ir “augstā 
gatavībā”. Šogad noteikti paspēs 
izsludināt būvdarbu iepirkumu, 
sacīja D. Jēriņš. Viņš uzsvēra, 
ka rekonstrukcija līdz ar lietus 
ūdens kolektora izbūvi dos ie-
spēju turpmāk tam pievienot arī 
vairākas šķērsielas. Piemēram, 
pašreiz gatavo dokumentāciju 
Vidusceļa ielas asfaltēšanai. Ga-
nību ielas pārbūve dos iespēju 
arī Vidusceļa ielas lietus ūdens 
noteci pievienot kopējai lietus 

Ganību iela no Kungu līdz Salmu 
ielai ir pēdējais Liepājas tranzītceļš, 

kas vēl līdz šim nav atjaunots.

ūdens kanalizācijai.
Savukārt Liepājas Mūzikas, 

mākslas un dizaina vidussko-
las (LMMDV) būvdarbiem pa-
redzētas investīcijas 1 675 268 
eiro apmērā no valsts budžeta 
programmas “Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem”, uzskatot, 
ka šis ir augstas gatavības pro-
jekts, kas saistīts ar Covid-19 
krīzes seku pārvarēšanu un 
ekonomikas atlabšanu – tā 
teikts Kultūras ministrijas sa-
gatavotajā valdības lēmumpro-
jekta anotācijā.

JAUNUMI  | 3.lpp.JAUNUMI  | 3.lpp.
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ŠĶIROSIM!
Tekstilatkritumus 
varēs nodot vairākās 
vietās Liepājā.

DAŽĀDI | 8.lpp.


