
VĒSTURE
Simtgade talantīgai 
keramiķei.

VESELĪBA
Dakteri brīdina  
par zarnu infekcijām.
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MANTOJUMS  
| 4.lpp.

NĀKAMAJĀ NUMURĀ VEIKALNIEKI, ĒDINĀTĀJI UN MANIKĪRI PAR POTĒŠANOS UN DARBU RUDENĪ.

l ROBERTS DŽERIŅŠ

Augusta beigās, paceļoties 
debesīs no Liepājas starp-
tautiskās lidostas, Latvijas 
prasmīgākie izpletņlēcēji 
iecerējuši izveidot 30 cilvē-
ku lielu piecstaru zvaigznes 
figūru, tādējādi uzstādot jau-
nu valsts rekordu un cerot 
pārspēt arī Lietuvas kolēģu 
iespēto. 

Latvijas Izpletņlēkšanas fe-
derācijas valdes priekšsēdētājs 
Edgars Veigurs laikrakstam pa-
stāstīja, ka rekordam gatavojas 
gandrīz 50 sportistu, bet Liepā-
jas lidosta izvēlēta, jo no trim 
Latvijas sertificētajām lidostām 
te bijusi atbilstoša noslodze un 
tehniskie parametri, kā arī ir at-
saucīga lidostas vadība.

Mēģinās pārspēt  
kaimiņus

Liepāja iepriekš nav uzņē-
musi šādu pasākumu, bet, kā 
skaidroja E. Veigurs, mūsu lid-
osta tam ir pilnībā atbilstoša. 
"Jau pērnvasar gribējām uzstā-
dīt šo rekordu, bet neizdevās," 
viņš sacīja, par galvenajiem 
iemesliem minot nepiemēro-
tus laikapstākļus, psiholoģisko 
aspektu, kā arī ieilgušo pauzi. 
"Kopš šādiem lieliem lēcieniem 
pagājis aptuveni 13 gadu, tas ir 
ilgs pārtraukums, turklāt lēksim 
no diviem gaisakuģiem, bet, ja 
visi neatrodas vienkopus, tas ir 
sarežģītāk," viņš norādīja.

Izpletņlēcējus atbilstošā aug-
stumā nogādās divi gaisakuģi, 
kurus federācija speciāli šim pa-
sākumam pasūtījusi no Vācijas. 
"Cessna caravan" spēj uzņemt 15 
sportistus, bet lidaparātā "Cessna 
grand caravan" ir vieta 20 izpletņ-
lēcējiem. 
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Gatavojas rekordam debesīs virs Liepājas

Pērn Latvijas izpletņlēcējiem tā arī neizdevās debesīs izveidot figūru no 30 cilvēkiem. Augustā iecerēts mēģināt vēlreiz, 
turklāt doties vēl tālāk un noformēt piecstaru zvaigzni , kas sastāv no 33 lēcējiem. Tas būtu jauns Baltijas rekords. 

l NORA DRIĶE

16. jūlijā atvērti preten-
dentu piedāvājumi Liepājas 
cietuma būvniecībai. Kon-
kursa pirmajā (kvalifikācijas) 
kārtā piedalās trīs uzņēmumi 
– “UPB” un “Citrus Solution” 
no Latvijas, kā arī Itālijas uz-
ņēmums “Rizzani de Eccher 
S.p.A”, redzams elektronis-
kajā iepirkumu sistēmā (EIS).

Būvniecības cenu piedāvā-
jums pretendentiem būs jāie-
sniedz tikai pēc tam, kad būs iz-
vērtēta to kvalifikācija, un tiem, 
kurus uzaicinās piedalīties kon-
kursa otrajā kārtā.

Savukārt divas dienas iepriekš 
pasludināts cietuma būvuzraugs 
– tā būs SIA “Firma L4”, kas ie-
sniegusi saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu. Līgumu ar būvuz-
raugu Tiesu namu aģentūra, kas 

ir būvdarbu pasūtītāja, plāno pa-
rakstīt līdz 10. augustam, pavēs-
tīja Tieslietu ministrijas pārstāve 
Lana Mauliņa. Šis pretendents 
piedāvājis pakalpojumu par 960 
tūkstošiem eiro (bez pievienotās 
vērtības nodokļa). Otrs konkursa 
dalībnieks bija SIA “P.M.G.”, kura 
piedāvātā būvuzraudzības cena 
nedaudz pārsniedza 1,5 miljonus 
eiro (bez PVN).

Vienlaikus pašlaik notiek 

Vērtē jaunā cietuma būvniekus
konkurss uz amata vietu – cie-
tuma būvniecības projekta va-
dītājs. Pieteikšanās uz to nupat 
ir noslēgusies.

Jau vēstīts, ka jauno cietu-
mu plāno būvēt Liepājā, Alsun-
gas ielā 29, zemesgabalā, kura 
platība pārsniedz 30 hektārus. 
Cietums būs paredzēts 1200 ie-
slodzīto vietām, no tām 50 vietas 
būs atklātā tipa cietumā. 
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IZLAIDUMS
Liepājas teātrim 

aktieru 
papildinājums.


