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OLIMPIĀDE
Latvijai pirmās 
uzvaras un 
pirmie zaudējumi.
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SKUMJI
No “Jauniešu mājas” 
ieceres 
nolemj atteikties.

CERĪGI
Svētceļojumā 
dosies 
līdz Kuldīgai.
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l LINDA KILEVICA

Parkā, ēnainā ielu stūrī, 
saulainā pludmalē un vecajos 
fortos vējam, putnu klaigām 
un ūdens šalkām negaidīti 
pievienojas mūzikas skaņas. 
Tās dzirdot, ļaužu sejās at-
plaukst smaids, jo brīvdie-
nai vasarā tik labi piederas 
muzikāla noskaņa. Dienas 
garumā skan visa Liepāja, un 
sestdienas vakars noslēdzas 
ar muzikālu pikniku pilsētas 
centrā.

Festivālu “Skan visa Liepāja” 
jau otro gadu rīko SIA “REKU”. 
Bezmaksas koncertos dažādās 
pilsētas vietās uzstājas Liepājas 
Simfoniskā orķestra mūziķu ka
mersastāvi – “Kurland Quintet”, 
Liepājas stīgu kvartets, metāla 
pūšamo instrumentu kvintets, 

Liepājas mežragu kvartets un 
Liepājas stīgu kvintets.

Trīs punktos Karostā klausī
tājus pārsteidz un priecē metāla 
pūšamo instrumentu kvintets. 
Mežradznieks Edgars Ruģelis 
atzīst, ka festivāla iecere esot 
ļoti forša: “Mēs ierodamies, 
mazs, kompakts koncertiņš. 
Brīvdabas sajūta pie jūras ir 
vienkārši neaprakstāma.” Liela 
atsaucība bijusi jau pirmajā rei
zē pirms gada, un arī mūziķiem 
pašiem šie esot svētki – mazs 
festivāliņš dienas garumā.

Ne vienam vien klausītājam 
rokā festivāla performanču gra
fiks, lai sekotu mūziķiem dienas 
garumā. Ziemeļu fortos un pie 
Ziemeļu mola klausītāju vidū 
ir Liepājas ostas Hidrogrāfijas 
dienesta vadītājs Dainis Eņģelis 
ar sievu Ingunu. “Kultūru vajag,” 

viņa skaidro ierašanās iemeslu. 
Abi, tāpat kā daudzi atpūtnieki, 
gan ir sašutuši par neizvesta
jiem atkritumu konteineriem pie 
Ziemeļu mola. Tie bija pārpildīti, 
un saturs gāzās pāri malām.

“Patīkami, ka festivāls vijas 
cauri visai pilsētai, nav tikai 
Rožu laukumā,” piebilst sitam
instrumentāliste Marta Kauliņa. 
Performances klausoties daudz 
tūristu, ievērojis E. Ruģelis. “Vi
ņiem tas ir tāds – oho! Pazīstu 
daudzus cilvēkus, kuri speciāli 
brauc uz šo festivālu, lai vien
kārši pastaigātu pa pilsētu un 
baudītu mūziku un apkārtni.” 
Laika prognožu ziņā mūziķi esot 
cerējuši uz labāko, un tā arī ir 
piepildījusies, pat vējš pūš parei
zajā virzienā – no jūras.

Priecē skanīgs vasaras vakars
Ziemeļu fortu apmeklētāji nebija cerējuši, ka viņus sagaidīs 
ar mūziku. Metāla pūšamo instrumentu kvinteta 
koncerts ieskandināja senos mūrus.
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l ILZE OZOLIŅA 

SIA “EuroBioTherm” biju-
šās AS “Liepājas metalurgs” 
teritorijā iecerējusi būvēt 
modernu siltumizloācijas 
materiālu ražotni, celtnie-
cībā un modernajās tehnolo-
ģijās investējot vairāk nekā 
40 miljonus eiro.

Uzņēmums Liepājas Speciā
lās ekonomiskās zonas (SEZ) 
valdē vērsies ar lūgumu slēgt 
zemes apbūves tiesību rezervē
šanas līgumu par zemesgabala 
Brīvības ielā 94B daļu 33 913 
kvadrātmetru platībā, pastāstīja 
Liepājas SEZ pārvaldes pārstāve 

Līga RatnieceKadeģe. Valde to 
akceptējusi, nolemjot slēgt lī
gumu uz gadu, lai uzņēmums 
varētu veikt teritorijas izpēti un 
sagatavot būvprojektu. “Rūpī
gi izvērtēta uzņēmēja nodomu 
pamatotība un ieceres atbilstība 
bijušā “Liepājas metalurga” te
ritorijas attīstības programmai 
un lokālplānojumam,” norāda 
SEZ pārstāve. 

SIA “EuroBioTherm” ir reģis
trēta Rīgā šogad marta sākumā. 
Tās vienīgais valdes loceklis, 
īpašnieks un patiesā labuma 
guvējs ir Andrejs Karaļuks. Viņš 
ir arī SIA “Petrotrans Invest” val
des loceklis.w

Plāno vairāk nekā 
40 miljonu eiro vērtu ražotni


