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l ILZE OZOLIŅA 

Liepājā pagājušās nedēļas 
nogalē viesojās vācu burāša-
nas eksperts, žurnālists no 
Hamburgas Mihaels Amme, 
kurš publicē reportāžas un 
rakstus zēģelētājiem populārā 
interneta žurnālā blauwasser.
de. Latviju viņš apmeklēja, lai 
šeit izpētītu burāšanas iespē-
jas un piedāvājumu. 

M. Anne Latviju un Liepāju 
apmeklēja pirmo reizi. Pirms 
ierašanās mūsu pilsētā vācu 
žurnālists pabijis Jūrmalā, Skul-
tē un Engurē, kur vērojis “Roņu 
pirts regati”, pastāsta Rīgas plā-
nošanas reģiona pārstāve Jūlija 
Jaunrodziņa. Burāšanas eksperts 
bijis pārsteigts par Latvijas jahtu 
ostu piedāvājumu, proti, ka tās 
aprīkotas atbilstoši labākiem 
Eiropas standartiem. “Tāpat 
viņu pārsteidza mūsu kultūras 

Par Jahtu ostu  
stāstīs vācu burātājiem

restorāni, veikali, kultūras un 
izklaides vietas, arī pludmale. 
“Daudzu valstu galvaspilsētās un 
lielpilsētās jahtu ostas ir kaut kur 
ārpusē. Šeit tā ir pašā pilsētas 
viducī, tā ir ļoti laba kombinācija,” 
vērtē žurnālists. 

Liepājas Jahtu centra vadītāju 
Kārli Kintu žurnālists iztaujājis 
par jahtu ostas tehniskiem jau-
tājumiem. Viesis ar Liepājas ostas 
patruļas laivu aizvizināts līdz os-
tas vārtiem, jo viņš vēlējies redzēt, 
kāds skats burātājiem paveras, 
ienākot Liepājas ostā. “Interesanti, 
ka tieši tobrīd ostā ienāca vācu 
jahta, un žurnālists uzreiz vēlē-
jās aprunāties ar tās apkalpi. Kad 
viņš iepazīstināja ar sevi, varēja 
redzēt, ka burātāji viņu atpazīst. 
Viņa vārds šajā nozarē tiešām ir 
zināms,” pastāsta K. Kints, piebils-
tot, ka pirms Covid-19 pandēmijas 
Liepāju visbiežāk apmeklēja jah-
tas tieši no Vācijas.w

Burāšanas jomas eksperts, vācu žurnālists Mihaels Amme īpaši novērtēja to, ka
Liepājas Jahtu osta atrodas pašā pilsētas viducī.  

SADURSMĒ AR AUTOBUSU DIVI BOJĀGĀJUŠIE
8. augustā ap pulksten 7.20 Mārupes novada Babītes pagastā, 

autoceļa Rīga (Skulte) – Liepāja astotajā kilometrā, notikusi 
automašīnas “BMW” sadursme ar autobusu “Mercedes-Benz”. 
Notikuma vietā bojā gāja divi cilvēki, kas atradās transportlīdzeklī 
“BMW”, tāpat negadījumā cieta vēl trīs personas, no kurām 
divas nogādātas slimnīcā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, 
informēja Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe.  

“Kurzemes Vārds” noskaidroja, ka negadījumā iesaistīts AS 
“Liepājas autobusu parks” meitasuzņēmuma SIA “Rumba Tours” 
autobuss. “Izsakām līdzjūtību abu bojā gājušo vīriešu tuviniekiem. 
Mūsu uzņēmums sniegs visu nepieciešamo atbalstu negadījuma 
izmeklēšanā. Aicinu satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem uz 
ceļa,” sacīja “Liepājas autobusu parka” izpilddirektors Māris 
Ārbergs. Tāpat viņš piebilda, ka negadījumā traumas guvis vēl 
viens vīrietis, kurš atradies automašīnā, kā arī autobusa šoferis. 

PIEĶERTI SEPTIŅI DZĒRĀJBRAUCĒJI 
Nedēļas nogalē policisti apturējuši vairākus transportlīdzekļu 

vadītājus, kuri braukuši alkohola reibumā. 6. augustā Liepājā, 
Grīzupes ielā, kāds 1968. gadā dzimis vīrietis dzērumā (2,29 
promiles) vadījis automašīnu “Audi”. Tās pašas dienas vakarā 
1978. gadā dzimis vīrietis reibumā (1,16 promiles) minis 
velosipēda pedāļus Liepājā, Jelgavas ielā. 7. augustā Kalvenē 
kāds 1976. gadā dzimis vīrietis ķitē (1,67 promiles) stūrējis 
motociklu “Honda”, bet šajā pašā dienā Priekulē, Baznīcas ielā, 
no velosipēda nokritusi 1973. gadā dzimusi sieviete, būdama 
2,85 promiļu reibumā. Savukārt 8. augstā naktī Liepājā, Grīzupes 
ielā, kāds 1990. gadā dzimis vīrietis dzērumā (1,2 promiles) 
stūrējis automašīnu “Volvo”, bet Liepājā, Jūras un Stūrmaņu ielas 
krustojumā, apturēts 1984. dzimis vīrietis, kurš kunga prātā (2,23 
promiles) bija sēdies pie automašīnas “Toyota” stūres.  

Vienā gadījumā pret dzērājšoferi uzsākts arī kriminālprocess 
– 7. augusta vakarā Liepājā pa Brīvības ielu kāds 1979. gadā 
dzimis vīrietis vadījis automašīnu “Volkswagen” ne tikai 2,88 
promiļu reibumā, bet arī bez autovadītāja apliecības. 

LIKSTAS
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“Sacensības “Mad Liepāja” 

tiek rīkotas kopš 2015. gada, pa-
kāpeniski pārtopot par festivālu, 
kuru iecienījuši gan dalībnieki, 
gan skatītāji. BMX Freestyle pro-
fesionāļiem šīs sacensības bija arī 
Latvijas čempionāts, kas sniedza 
iespēju tikt pie punktiem pasaules 
un olimpiskajā reitingā,” sacīja 
R. Klēpis, piebilstot, ka kopumā 
mačos dalību bija pieteikuši ap 
100 sportistu, tostarp no Lietu-
vas, Igaunijas un Somijas. Tiem, 
kam neizdevās startēt lietus dēļ, 
organizatori pasniedza gandarī-
juma balvas, lai būtu motivācija 

rīkoto sacensību vidē,” teica R. 
Klēpis, uzsverot, ka nākamgad 
“Mad Liepāja” programma varētu 
būt vēl plašāka, visdrīzāk jaunieši 
varēs piedalīties arī skeitborda un 
Inline (skrituļslidošanas) disciplī-
nās,” pastāsta R. Klēpis.   

Svētdien laikraksts aprunājās 
arī ar sacensību dalībniekiem. 
Piemēram, 11 gadus vecais Re-
inis Rozenblūms sacensībās 
“Mad Liepāja” piedalās jau kopš 
astoņu gadu vecuma. “Šogad vēl 
plānoju startēt Scooter amatieros, 
bet nākamgad jau pie profiņiem. 
Liela daļa konkurentu ir zināmi, 
draugi. Mans mērķis ir tikt labāko 

Skeitparkā spieto adrenalīna ķērāji
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Tie ir Agnija Dreimane, Kinti-
ja Stūre, Madara Kalna, Madara 
Viļčuka, Kārlis Artejevs, Kārlis 
Ērglis, Artūrs Irbe, Hugo Puriņš 
un Valts Skuja. Teātra repertu-
ārā iekļautas aktierkursa diplom-
darba izrādes – Māras Ķimeles 
iestudētā Ferdinanda Bruknera 
“Diagnoze – jaunība” un Alekse-
ja Arbuzova “Cietsirdīgās spēles” 
Dmitrija Petrenko režijā, kuras 
pirmizrāde būs 19. augustā. 
Horeogrāfes Kristīnes Brīniņas 
veidotā pastaigu izrāde “Upe” pil-
sētvidē būs skatāma 18. un 22. 
augustā. 

Jaunā aktrise Kintija Stūre 
debitēs kā dramaturģe, viņas 
lugu “Sapraši – nesapraši” iestu-
dēs D. Petrenko. Vēl studiju laikā 
viņa ar savu ieceri guva atzinību 
Liepājas teātra izsludinātajā lugu 
ideju konkursā. “Tas joprojām 
šķiet diezgan prātam neaptvera-
mi, bet es ļoti gaidu, kad process 
sāksies,” stāsta K. Stūre. “Tas ir 
tāds kā labs sapnis – tu kaut ko 
ļoti gribi, un tas jau tuvā realitātē 
sāks piepildīties. Apsveicami, ka 
teātris ir tik pretimnākošs tajā 
ziņā, ka jaunie ir nodarbināti, ir 
oriģināldarbi un būs arī kaut kas 
piedāvājumā bērniem.”w

Liepājas teātris  
piedāvā izglābto sezonu

un tūrisma piedāvājums – daba, 
skaistās pludmales, to dažādība. 
Arī katra Latvijas jahtu osta ir 
atšķirīga, līdz ar to burātājiem ir 
iespēja no šīs dažādības izvēlē-
ties to, kas visvairāk atbilst viņu 
interesēm,” teic Rīgas plānošanas 
reģiona pārstāve.

M. Anne arī pats ir burātājs 
un kā šīs jomas profesionālis 
bieži lasa lekcijas, kā arī vada 
prezentācijas pasaulē vadošā bu-
rāšanas industrijas izstādē “Boot 
Düsseldorf”. Par Latvijā redzēto 
žurnālists gatavošot reportāžu, 
kā arī rakstu par šeit gūtajiem 
iespaidiem, emocijām, sastapta-
jiem cilvēkiem. 

 “Pirmie iespaidi ir, ka šī ir 
brīnišķīga zeme,” viņš saka laik-
rakstam “Kurzemes Vārds”. Kā 
burātājs viņš īpaši novērtējot to, 
ka Liepājā jahtas var pietauvot 
pašā pilsētas centrā, no kurie-
nes, ejot kājām, ātri sasniedzami 

turpināt trenēties un startēt nā-
kamajās sacensībās. 

“Iepriekšējos gados mači no-
tikuši visos vasaras mēnešos. 
Esam centušies aizmukt no lietus, 
taču tas neizdodas. Ja skeitpar-
kā visiem startēt neizdevās, tad 
ielu vingrotāji teltī mačus varēja 
aizvadīt, kā plānots. Pēc idejas 
sacensībās “Mad Liepāja” sākot-
nēji bijām plānojuši tikai sporta 
veidus, kuri notiek skeitparkā, 
taču gribam programmu padarīt 
daudzveidīgāku. Ielu vingrošana 
Liepājā strauji attīstās, par to ir 
liela cilvēku interese, tāpēc arī 
likumsakarīgi, ka tā iederas mūsu 

desmitniekā. Tas būtu labs re-
zultāts. Trenējos katru dienu,” īsi 
pirms starta teica Reinis, kuram 
lietus dēļ savu spēku parādīšana 
skeitparkā uz rampām diemžēl 
gāja secen.      

“Ja laikapstākļi atļauj, ikdienā 

REZULTĀTI

BMX MEISTARI:
1. Ernests Zēbolds,
2. Tomass Grinbergs,
3. Lauris Atmats.
Labākais triks – Arturs Virdzinieks.

SCOOTER MEISTARI:
1. Johans Heikila,
2. Maksims Tihomirovs,
3. Dāvis Laizāns.
Labākais triks – Kārlis Ķipsts.

IELU VINGROŠANAS 
AMATIERI:
1. Matīss Paulausks,
2. Edgars Furniks,
3. Adrians Akmens.

IELU VINGROŠANAS 
MEISTARI:
1. Tits Janavičus,
2. Andrejs Djačuks,
3. Vlads Djomins.

trenējos katru dienu sešas līdz 
astoņas stundas. Patīk šis sporta 
veids. Ceru, ka tuvākajā nākotnē 
to iekļaus olimpisko spēļu prog-
rammā. Tad būs vēl lielāka moti-
vācija trenēties,” sacīja liepājnieks 
Emīls Solovjovs.w
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