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Vairākas Liepājas un Kur-
zemes izglītības iestādes pie-
dalīsies trīs dienu mācībās 
emocionālās kompetences 
stiprināšanai. Iecerēts iz-
strādāt īpašu “Labbūtības 
ceļakarti” – labsajūtas celša-
nas plānu, kas atbilstošs kon-
krētās skolas individuālajām 
vajadzībām. 

Kopumā projektā iesaistītas 
150 Latvijas skolas, tostarp 34 
Kurzemes un septiņas Liepājas 
izglītības iestādes. Mācību lai-
kā pašpārvalžu līderi un atbal-

sta persona – pedagogs – apgūs 
zināšanas par psihoemocionālo 
veselību, vienaudžu atbalsta 
formām, iniciatīvas attīstīšanu 
un projekta iesniegšanu, kā arī 
pārmaiņu vadību. 

“Svarīga ir iesaiste un vieno-
tība – skolēni iegūs zināšanas 
kopā ar saviem skolotājiem un 
paši iesaistīsies plāna virzībā,” 
sacīja Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras (JSPA) 
Komunikācijas daļas vecākā re-
ferente Laura Bringina. 

“Ir jāspēj identificēt vienau-

Skolas veidos “Labbūtības ceļakarti”
džu problēmas un jābūt skaidriem 
rīcības mehānismiem. Svarīgi, 
lai jaunieši paši izprot, kā šādas 
aktivitātes un iniciatīvas īstenot 
savās skolās no projektu vadīša-
nas viedokļa,” viņa skaidroja.

Projektā iesaistīts Liepājas 
Valsts tehnikums, Draudzīgā 
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. 
vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vi-
dusskola, Jāņa Čakstes Liepājas 
pilsētas 10. vidusskola, Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzija, Liepājas 8. vi-
dusskola, kā arī Liepājas Liedaga 
vidusskola.w

SAVAINO KĀJU, SABOJĀ “HARLEY DAVIDSON”
11. augustā ap pulksten 19.30 Liepājā, Dzintaru ielā, noticis 

ceļu satiksmes negadījums. Noskaidrots, ka, vīrietis, vadot 
automašīnu “BMW” pa K. Barona ielu, Dzintaru ielas krustojumā 
neizpildīja ceļa zīmes “Dodiet ceļu” prasību, tādēļ pa Dzintaru ielu 
braucošais motociklists bija spiests strauji bremzēt. Motociklists 
apkrita un savainoja kāju. Bojāts arī motocikls “Harley Davidson”. 
Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process, 
pavēstīja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova. 

LIKSTAS

Sestdien, 14. augustā, 
pulksten 16 visā Latvijā 
sāksies ūdensputnu medību 
sezona, informē Valsts meža 
dienests (VMD). 

Tādi ūdensputni kā meža 
pīles, krīkļi, prīkšķes un gai-
galas ir nelimitētie medījamie 
dzīvnieki, līdz ar to nav noteikts 
nomedījamo putnu skaits. Pa-
gājušajā medību sezonā VMD 
ziņots par 18 000 ūdensputnu 
nomedīšanu, informē dienesta 
pārstāve Vineta Vilcāne. Viņa 
atgādina, ka medības ir aiz-
liegtas pilsētu teritorijā, tādēļ 
publiskajās upēs un ezeros, kas 
atrodas pilsētu administratī-
vajās teritorijās, ūdensputnus 
medīt nedrīkst.

Medību sezonas atklāšanas 
laikā VMD sadarbībā ar Valsts 
policiju veiks medību kontroli, 
galveno uzmanību pievēršot tie-
ši drošības prasību ievērošanai. 
“Piedaloties ūdensputnu medī-

bās, medniekiem ir jāpārzina 
un jāievēro medību drošības 
noteikumu prasības. Neskato-
ties uz to, ik gadu tiek konstatēti 
medību drošības prasību pār-
kāpumi. Visbiežāk konstatētie 
pārkāpumi ir pielādēta medību 
šaujamieroča pārvadāšana, me-
dījot no laivas “uz celšanu”, šau-
jamieročus lieto divi un vairāki 
no laivā esošajiem medniekiem, 
tiek šauts uz putniem, kas at-
rodas uz ūdens, šādā situācijā 
skrotis var bīstami rikošetēt 
pret ūdens virsmu un apdraudēt 
citus,” norāda V. Vilcāne.

Medniekiem arī jāņem vērā, 
ka pie ūdenstilpēm dzīvo un var 
atrasties arī atpūtnieki, tādēļ 
jāciena un jārespektē arī viņi.

No 14. augusta līdz 14. sep-
tembrim ūdensputnus atļauts 
medīt trešdienās, sestdienās un 
svētdienās, bet no 15. septem-
bra līdz 30. novembrim – katru 
dienu.w

Sestdien uzsāks medīt ūdensputnus
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"Tepēts, līmēts, katra rūts ir 

griezta. Oriģinālie profili jau nav 
saglabājušies, bet apmēram va-
rēja nojaust, kādi ir bijuši. Esam 
ļoti apmierināti. Tādu darbu jeb-
kurš neuzņemtos," rāda projekta 
vadītājs. "Lai uztaisītu skaisti, ir 
jātaisa tā, kā tagad. Vienkāršotu 
variantu paši nevarētu pieņemt," 
viņš piebilst.

Uzbūvēt paviljonu pilnībā 
tādu, kāds tas bijis sākotnēji, 
nav iespējams. Pirmā ēka celta 
1903. gadā Krievijas ķeizara Ni-
kolaja II sagaidīšanai, bet node-
gusi jau 1906. gadā. 1908. gadā 
uzcelta otra, kas liesmās zudusi 
1977. gadā – tā grāmatā par Lie-
pājas jūgendstilu raksta mākslas 
vēsturnieks Jānis Krastiņš. Nav 
neviena senā oriģinālā rasējuma. 
Ir fotogrāfijas, projekts veidots 
pēc tām, ņemot vērā stilu un pro-
porcijas. Ceļot jauno paviljonu, īsti 
nav pat atrasti ēkas pamati. Se-
nie attēli vērsti uz parādes pusi. 
Kā māja izskatījusies kopumā, 
nemaz nav zināms. Tādēļ šī ne-
kādā ziņā nav un nevar būt res-
taurācija. Ēkas fasādē iebūvētās 
liektās, jūgendstilam raksturīgās 
koka detaļas veidotas ar mūs-
dienu tehnoloģijām, ne ar roku, 
arī tepat, Liepājas uzņēmumā 
"CNC Art". Turklāt īpašnieki un 
celtnieki ņem vērā neizbēgamās 
mūsdienu prasības, piemēram, 
attiecībā uz vides pieejamību, 
nepieciešamo platību virtuvei, 
ēkas energoefektivitātei. Tā būs 
lietojama cauru gadu. Tāpēc at-
šķirībā no bijušā paviljona logi ir 
dubulti. Siltumu piegādās "Liepā-
jas enerģija". Arī tas, kāda bijusi 
ēkas virtuves daļa, nav zināms. 
Pēc vecajiem fotoattēliem mājai 
uzbūvēts romantiskais tornītis. 
Tagad tam it neliels praktisks 
uzdevums – tajā būs iebūvēta 
ventilācijas iekārta. Jumtu asfal-
ta krāsā veidos titāna un cinka 
materiāls. Kāds jumta segums 
bijis vēsturiski? Īsti nav zināms, 
varbūt skārds. "Mēs nolēmām 
uzlikt jumtu ilgam termiņam," 
teic Z. Kirhners.

Garāmejot šķiet, ka ēka jau ir 
tuvu gatavībai, bet tomēr tajā ir 
vēl ļoti daudz darāma. Ēdamzālē 
vēl nav ne grīdas, ne durvju. Par 
interjeru neesot īstas skaidrības, 
tas lēnām topot "galvā". "Liekam 
kopā, vācam kaut kādas deta-
ļas, vēl redzēsim, vai kopēsim 
[no vecā]. Kad dabūs telpu, aiz-
taisīs ciet, tad varēs tam kār-
tīgāk pieķerties. Lēni, prātīgi, 
pamatīgi, ar apdomu. Interjeru 
māja pati pateiks priekšā," saka 
S. Kirhners. Vēl būs jābūvē arī 
terase, kas būs galvenā ēdinā-
šanas vieta. Saglabās terases 
senākās detaļas – sieniņas, kas 
veidotas pirmās Latvijas Repub-
likas gados.

Jaunie īpašnieki nevēlējās 
savai ēkai vecos nosaukumus. 
"Ķeizara paviljons" – tas licies par 
lepnu, "Banga" – šķitis, ka velkas 

līdzi cits vēstures rēgs. Tāpēc 
tas, ko mēs vērojam te rodamies, 
sauksies "Parka paviljons". Daudzi 
jau zvanot un prasot – kad? Gribot 
pieteikties rindā uz banketiem. 
Bet Z. Kirhers jau sarunas sāku-
mā piekodina: par ēdināšanu ne-
vienu jautājumu! Mums jāgaida 
nākamā gada pavasaris.

Pašvaldība firmai "UPTK" 
šeit ir piešķīrusi apbūves tiesī-
bu nomu uz 30 gadiem. Kā tad 
saimniekot, tā jau būšot mazdēla 
darīšana, pasmejas Z. Kirhners, 
"būsim savu mazumiņu atstājuši 
[Liepājai]". 

Projekta pasūtītājs bija šīs 
vietas iepriekšējais nomnieks, 
kuram neveicās ar idejas īste-
nošanu, iecere un termiņi tika 
atlikti vairākas reizes, gadiem 
ilgi. Ēku projektējuši arhitekti 
Andris Kalniņš un Gita Kociņa.w

Balts kā gulbis – mazdēliem un pilsētai
Parka paviljons būs balts kā 
gulbis. Interesenti jau tagad zvanot 
un prasot, kad varēs kādu banketu 
sarīkot. Jābruņojas ar pacietību līdz 
nākamajam pavasarim!  
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