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Nobēdājusies “Kurzemes 
Vārda” redakcijā vērsās lie-
pājniece Ārija Kogane. Sāpot 
sirds par daudzajiem kaķiem, 
kuri viņas paziņas mājās Pēr-
konē neierobežoti vairojoties. 
“Nesen redzēju četras kaķe-
nes ar lieliem vēderiem. Ir arī 
pāris mēnešus veci kaķēni. 
Viņi nav paēduši, ir slimi,” 
stāsta satrauktā kundze. Par 
šo adresi arī saņemts ziņojums uz 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) uzticības tālruni, un Dien-
vidkurzemes pārvaldes inspekto-
ri 9. augustā to pārbaudīja.

Ā. Kogane jau pāris gadus pa-
zīstot kaķu īpašnieci Lidiju Irkli. 
“Esam vienā draudzē. Esmu viņai 
palīdzējusi – maksājumus nokār-
tot, kaut ko atvest. Zinu, ka viņa ir 
ticīgs cilvēks, taču ar dažiem dī-
vainiem uzskatiem. Saka, ka esot 
grēks dzīvniekus kastrēt, tiem 
esot jādzīvo, kā Dievs nolicis,” 
stāsta sieviete. Pēc viņas teiktā, 
dzīvnieku īpašniece tos barojot ar 
cūku ādām. “Mazie kaķīši grauž 
tās ādas,” saka Ā. Kogane, “tas 
taču nav tiem piemērots ēdiens. 
Es cenšos kādu reizi nedēļā aiz-
braukt, gaļu aizvest. Ņemu taksi 
un braucu tos 12 kilometrus.”

Pie vagoniņa un autobusiņa, 
kas stāv pagalmā, pamanījuši cil-
vēkus, uzreiz saskrien līdz desmit 
dažāda vecuma kaķu. Dzīvnieki ir 
pavāji, nespodru spalvu, bet ne-
izskatās novārguši. Kaķi kāri ķer 
Ā. Koganes atvesto gaļu. Sieviete 
stāsta, ka kaķu esot daudz vairāk. 
Daži dzīvnieki redzami caur daļēji 
stiklotas būves sienu, bet tie ne-
tuvojas. Lai redzētu, vai dažādām 
mantām aizkrautajā pagalmā vēl 
ir kaķi, būtu jātiek garām niknam, 
ķēdē piesietam rotveileram. 

“Cik man vajag, tik ir,” uz 
“Kurzemes Vārda” jautājumu par 
kaķu skaitu atbild L. Irkle. “Vai es 

tieku galā, prasiet Pārtikas un ve-
terinārajam dienestam, viņi tikko 
aizbrauca.” Vaicāta, vai zina li-
kumu, ka nekontrolēta dzīvnie-
ku pavairošana nav pieļaujama, 
sieviete pastāsta, ka visus kaķus 
sterilizēšot, jo to uzdevis PVD. 
“Viss būs kārtībā,” viņa saka.

PVD Dienvidkurzemes pārval-
des valsts vecākā veterinārā in-
spektore Aivita Vītoliņa apstiprina 
inspektoru vizīti. “No labturības 
viedokļa konstatēta dzīvnieku ne-
kontrolēta pavairošana. Īpašnieks 
nav darījis visu, kas ir viņa pienā-
kumos, lai no tās izvairītos. Kaķe-
nītes apbērnojas un kaķēni tiek 
vairoti. Otra neatbilstība – nav 
veikta vakcinācija pret trakum-
sērgu,” viņa pastāsta. PVD noteicis 
termiņu – vienu mēnesi, lai sadar-
bībā ar veterinārārstu sterilizētu 
un vakcinētu dzīvniekus. “Pēc tam 
atkārtotā pārbaudē vērtēsim si-
tuāciju,” sola A. Vītoliņa. 

No aprūpes viedokļa pārkā-
pumi neesot atklāti. “Saimniece 
dod vārītu ēdienu, paretam – spe-
ciālo dzīvnieku barību. Nekādas 

pazīmes neliecināja, ka tie būtu 
nebaroti. Apstākļi nebija tādi, lai 
lemtu par dzīvnieku izņemšanu. 
Ar īpašnieci pārrunāts, lai dzīv-
nieki regulāri saņemtu apstrādes 
pret parazītiem, jo vizuāli šķita, 
ka dažiem dzīvniekiem varētu 
būt tāda problēma,” norāda in-
spektore.

Viņa novērojusi, ka jūnijā un 
jūlijā reģionā pieaudzis ziņojumu 
skaits par dzīvnieku nekontrolētu 
pavairošanu, tādu bijis ap desmit. 
Noslēgušies vairāki administra-
tīvie procesi, un īpašnieki saņem 
reālu sodu. “Pavairošanas sekas ir 
tādas, ka dzīvnieki klaiņo apkārt 
neārstēti, neapkopti, nevakcinē-
ti. Sabiedrība pievērš uzmanību, 
un mēs arī konstatējam, ka fakti 
apstiprinās,” stāsta A. Vītoliņa. 
Līdz PVD atkārtotai pārbaudei 
dzīvnieki parasti tiekot sterilizēti. 
Pērkones kaķu gadījumā kontro-
le bijusi pirmo reizi, tāpēc dots 
termiņš neatbilstību novēršanai. 
“Ja nebūs izdarīts, sekos jau īpaš-
niekam nepatīkamāka rīcība,” 
norāda A. Vītoliņa.w

Kaķi pabaroti, bet 
vairojas uz nebēdu

Ja saimniece izpildīs PVD norādījumus un sadarbosies ar 
veterinārārstiem, kaķu pulka vairošanos Pērkonē varētu 
apturēt. “Sabiedrība vēl ir pārāk neapzinīga šajos jautājumos,” 
saka valsts veterinārā inspektore Aivita Vītoliņa.
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Prestižās "Grammy" bal-
vas laureāts, krievu pianists 
Mihails Pļetņovs 9. augustā 
Liepājā uz savu solo koncertu 
ieradās ar "AirBaltic" čārter-
reisu Rīga–Liepāja–Rīga.

Vakarā koncertzālē "Lielais 
dzintars" klausītāji mākslinie-
ku godināja ar daudzkārtējām 
stāvovācijām par Ludviga van 
Bēthovena un Pētera Čaikovska 
klavierdarbu atskaņojumu. Pub-
likai pateicībā par atzinību viņš 
nospēlēja vairākas piedevas. 
Fonds "Uniting History" sadar-
bībā ar festivālu "Rīga Jūrmala" 

bija plānojis M. Pļetņova uzstā-
šanos kopā ar Sanktpēterbur-
gas Filharmonijas orķestri, taču 
Covid-19 radīto ierobežojumu 
dēļ orķestris nevarēja ierasties 
Latvijā, tāpēc pianists sniedza 
solo koncertu.

Pasākumu varēja apmeklēt 
vakcinētas, kovidu pārslimoju-
šas personas, kā arī ar negatīvu 
Covid-19 testa rezultātu, tāpēc 
zālē publika sēdēja distancē-
ti un gan publiskajā zonā, gan 
koncerta laikā visiem bija obli-
gāti jālieto sejas aizsargmaskas. 
"Kurzemes Vārds" novēroja, ka 

daudzi apmeklētāji sejas mas-
kas lietoja nepareizi vai pat zālē 
tās noņēma, dažiem par to aiz-
rādīja koncertzāles personāls.

M. Pļetņova veikums vai-
rākkārt nominēts prestižajai 
"Grammy" balvai, ko pianists 
ieguva 2006. gadā. Par izdo-
tajiem albumiem saņēmis arī 
žurnāla "Gramophone" un izde-
vuma "The New Yorker" balvas.

Mūziķi un viņa pavadoņus, 
kopā 38 pasažierus, "AirBaltic" 
čārterreiss uz Liepāju un atpa-
kaļ uz Rīgu veda ar lidmašīnu 
"Airbus A220-300".w

Pianisma izcilību atved ar lidmašīnu

Liepājas pludmales var 
zaudēt Zilā karoga statusu
| 1.lpp.

“Īpaši uz pludmali Karostā 
varētu attiekties tas, ka dzīvo-
jam kovida otrajā gadā, un plast-
masas iepakojums, kur ir daudz, 
lēnā garā sāk skaloties ārā. Tas 
uzliek papildu slodzi,” viņš stās-
ta. Monitoringa laukums Kar-
ostā esot tāds, kas “uzsūc sevī 
visu, kas jūrā pie Liepājas ir”, 
taču centra un dienvidrietumu 
pludmales laukumos reti bijuši 
šādi skaitļi. Šī gada kampaņas 
rezultātos īpašs ir ar aci nere-
dzamo plastmasas mazo vienību 
skaits, kas liecina par materiāla 
sadalīšanos. 

“Šogad kaut kas ir pavisam 
nogājis greizi ar apsaimnieko-
šanu,” uzskata J. Ulme. “Pie ele-
mentāras regulāras sakopšanas 
nevarētu būt tāda situācija, ka 
Karostas pludmalē bērni spēlē-
jas ar plastmasas maisiņiem un 
no kārbu detaļām ceļ mājiņas. 
92 procenti tur ir plastmasas 
atkritumi, burtiski nosēts ar 
pamanāmiem gabaliem, ne tā-
diem, kas būtu izskaloti pirms 
stundas, tiem ir acīmredzami 

sauszemes avoti.” 
Karostā pludmales uzkopj 

aģentūra “Nodarbinātības pro-
jekti”. Tās vadītājs Vairis Šalms 
norāda, ka atkritumus abpus 
Ziemeļu molam vāc gan algotie 
darbinieki, gan skolēni, ir izvieto-
ti gružu konteineri. “Plastmasas 
sīkie gabaliņi, kas tiek izskaloti 
no jūras ostas ietekmē – es ne-
zinu, kā ar to cīnīties,” viņš saka.

Par centra un dienvidrietu-
mu pludmali J. Ulme norāda, ka 
jau vairākus gadus redzams, ka 
savākšana vien nelīdz, ir vaja-
dzīga prevencija, lai plastmasa 
tur vispār nenonāktu. “Apsekojot 
kafejnīcas un tirdzniecības vie-
tas pludmalēs un piekrastē, labo 
piemēru īsti nav. Virkne vietu 
nav uzskatījušas par vajadzīgu 
ierobežot vienreizējo plastmasu, 
acīmredzot steigā nopirkti diez-
gan lieli krājumi,” viņš secinājis. 

Pēc iepazīšanās ar kampaņas 
datiem komentārus par situāciju 
un iespējamiem risinājumiem 
Liepājas Komunālā pārvalde 
un Vides daļa sniegs pēc dažām 
dienām.w

Miljoni Ganību ielai 
un mākslas skolai
| 1.lpp.

Atbilstoši LMMDV iecerei 
šos ieguldījumus 2021. un 2022. 
gadā paredzēts izlietot, lai Ale-
jas ielā pārbūvētu skolas sētas 
māju, uzceltu vēl vienu jaunbūvi, 
kas atradīsies Alejas ielas malā, 
un savienotu to gan ar veco, gan 
ar nesen uzbūvēto skolas ēku, 
kas atrodas Alejas un J. Janšev-
ska ielas stūrī. Rezultātā visas 
LMMDV mākslas jomas pro-
grammas jaunieši varēs apgūt 
vienuviet. Šurp no neremontē-
tajām Kuršu ielas telpām pār-
celsies arī Bērnu mākslas sko-
la, pastāstīja LMMDV direktore 
Inga Auziņa. Vienlaikus mācību 
iestādei izveidosies noslēgts pa-
galms, kurā varēs realizēt dažā-
das radošas pedagogu un topošo 
mākslinieku ieceres.

LMMDV ir jau pabeigusi visus 
trīs gaidāmo būvdarbu iepirku-
mus, apstiprināja Iepirkumu ko-
misijas pārstāve Ilzīte Kontaute. 
Uzvarētāja ir visos viena –  SIA 
“UPTK” –, rāda elektroniskā ie-
pirkumu sistēma. Jaunbūves 2. 
kārtas būvniecība jāpaveic 180 
dienās, būvnieka nosauktā cena 
– 1,154 miljoni eiro (bez pievieno-
tās vērtības nodokļa), “UPTK” bija 
vienīgais pretendents, Iepirkumu 
komisija par to lēmumu ir pieņē-
musi 27. maijā. Jūlijā pieņemts 
lēmums par tā sauktās sētas 
mājas remonta iepirkumu, tas 

“UPTK” būs jāpaveic 60 dienās un 
par 102,11 tūkstošiem eiro (bez 
PVN), šajā konkursā bija četri pre-
tendenti, no tiem divus no cenu 
sacensības Iepirkumu komisija 
izslēdza. Otrās kārtas jaunbūvi 
ar pārējām galvenajām skolas 
daļām savienos “UPTK” par 110,5 
tūkstošiem eiro (bez PVN), bet no 
šīs summas apmēram desmito 
daļu saņems arhitektu birojs “K 
Idea”, jo ēku pārejas vēl ir jāpro-
jektē. Šajā iepirkumā uzņēmē-
jiem darbam būs doti 10 mēne-
ši. Arī par to Iepirkumu komisija 
lēmumu pieņēmusi jūlijā. Ir arī 
pieņemts lēmums par jaunbū-
ves otrās kārtas būvuzraudzību, 
līguma slēgšanas tiesības dotas 
“Liepājas celtniecības kompāni-
jai”, savukārt autoruzraugs būs 
“Baltex Group”.

Tagad, kad valdība LMMDV 
piešķīrusi naudu, skola varēs 
slēgt līgumu ar ģenerālbūvnieku 
“UPTK”.  Gandarīta par valdības 
lēmumu, I. Auziņa tomēr arī sa-
cīja: “Žēl, ka tik vēlu.” Jo būvdarbi 
notiks vienlaikus ar mācībām. 
Bez tam LMMDV drīzumā ga-
tavojas remontēt atlikušās vēl 
neatjaunotās telpas Ausekļa ielā, 
kur atrodas mūzikas skola, līdz 
ar to visa mācību iestāde atradī-
sies labās telpās un būs ieguvusi 
“dāvanu uz mūzikas skolas simt-
gadi un uz mākslas skolas 95 
gadu jubileju”, sacīja direktore. w


