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SAIMNIECĪBA
Dārgais hobijs  
centienos uz  
novērtējumu.
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PIEROBEŽA
Kamēr neaplaupa, 
neizvaro sievas,  
tikmēr jūtas droši.

Austras labā roka – 
Inese Muižniece.
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Balts kā gulbis – mazdēliem un pilsētai
l NORA DRIĶE

Jaunais baltais Parka pa-
viljons atšķirsies no tā, kuru 
vecie liepājnieki Jūrmalas 
parkā ar nostalģiju atceras 
zaudētu ugunsgrēkā 1977. 
gadā. Ir citi laiki. Tomēr va-
ram sagaidīt, ka jaunā ēka pat 
pārspēs seno tās līdzinieci.

SIA "UPTK", kas ir arī šīs vietas 
nomniece un investore, ar būv-
niecību nesteidzas. Pašu nolik-
tais termiņš ir 2022. gada aprī-
lis. "Negribam sevi par visu varu 
iegrožot termiņos. Galvenais, lai 
labi norūgst," smaidīdams stāsta 
projekta vadītājs Sandis Kirhners. 
Tā esot bijusi tieši viņa ideja, ka 
paviljons ir jāatjauno ar pašu, tas 
ir, ar "UPTK" spēkiem. "Vieta pra-
sīja saimnieku. Man patīk vecā 
arhitektūra. Laikam neredzēju, ka 
to kāds cits varētu pacelt. Prasīju 
tēvam, vai ir tāda iespēja?" viņš 
atceras. Tēvs, "UPTK" vadītājs Zi-
gurds Kirhners, savukārt stāsta, 
ka arī paši tepat vien blakus dzīvo 
pašu atjaunotās vecās koka mājās. 
Vecāki tuvu parkam, dēla ģimene 
– parkā. Grausts, ko pirmo ģimene 
atjaunojusi, bija dzīvojamā māja 
J. Janševska ielā. Toreiz Sandis 
tēvam iedevis no Lielbritānijas 
atvestu grāmatu "Painted Ladies" 
("Krāsotās lēdijas") par Viktorijas 
laika koka namu krāsojumiem. 
Grāmata ģimenei kalpojusi par 
iedvesmas avotu.

"Man patīk būvēt, tas mums 
padodas, un mēs arī būvējam. 
19.–20. gadsimta mijas arhitek-
tūra patīk, tādu literatūru man 
patīk pētīt, tur ir ko smelties," 
piemetina Sandis.

Tas izskaidro, kādēļ paviljona 
atjaunošanas iniciatori izvēlēju-
šies nevis vieglāko ceļu, bet gan 
nākamās kafejnīcas ēdamzā-
les lielos logus ar jūgendstilam 
raksturīgo liekto, ornamentālo 
spraišļojumu likuši Liepājas 
meistariem galdnieku darbnīcā 
"RB Galdnieks" darināt ar vēstu-

riskiem paņēmieniem, ar retro 
stiklu, kādu liek senās ēkās un 
restaurētos kultūras pieminekļos. 
Tādu stiklu Latvijā neražo. "Tas ir 
vilktais stikls," stāsta S. Kirhners. 
Stikls ir it kā nedaudz grubuļains, 
nelīdzens. Kad caur to skatās, 
ainava nedaudz zaudē kontūru 
asumu. Logu profili veidoti, par 
paraugu ņemot vecos pilsētas 
logus, piemēram, atjaunotajā 
ģimnāzijas ēkā. Ēkas logos iestrā-
dātas 110 dažādu formu stikla 
rūtis! Katra ar citādu liekumu 
un leņķi. 

Sandis un Zigurds Kirhneri dzīvo tepat tuvumā – viens blakus parkam, otrs parkā. Jūrmalas parku izjūt kā savas mājas. 
“Likās, nav saimnieka,” tā par bijušās “Bangas” agrāk ilgstoši puspamesto vietu saka dēls Sandis (no kreisās). EGONA ZĪVERTA FOTO
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LPS darbosies daudz liepājnieku
l NORA DRIĶE

Darbam Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) jau-
najās komitejās un apakš-
komitejās Liepājas dome 
izvirza pavisam 19 pilsē-
tas pārstāvjus – “Kurzemes 
Vārds” uzzināja pašvaldībā 
un LPS.

LPS Finanšu un ekonomi-
kas komitejā Liepāju pārstā-
vēs Linda Matisone, bet viņas 

aizvietotāji būs pašvaldības 
administrācijas pārstāvji Evi-
ja Kalveniece un Arnis Vītols.

Jau vēstīts, ka LPS Reģio-
nālās attīstības un sadarbības 
komitejā Liepājas pārstāvis ir 
un nupat arī ievēlēts par komi-
tejas priekšsēdētāju – pilsētas 
domes priekšsēdētājs Gunārs 
Ansiņš. Viņa prombūtnē pil-
sētu šajā komitejā pārstāvēs 
Mārtiņš Ābols un Kristīne 
Lukošjus.

LPS Tautsaimniecības ko-
mitejā būs Uldis Hmieļevskis, 
bet viņa aizstājēji – Mārtiņš 
Tīdens un Didzis Jēriņš. 

Dzīvokļu jautājumu apakš-
komitejā Liepājas pārstā-
vis būs Māris Egmanis, bet 
Būvniecības apakškomitejā 
– Didzis Jēriņš un Arvīds Vi-
tāls, bet Informātikas jautā-
jumu apakškomitejā – Iveta  
Lapiņa.
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AFIŠA
Nedēļas nogales 
pasākumu  
ceļvedis.
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