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Liepājā pirmā mobilā punkta vakcinācijai pret Covid-19 darbinieki sestdien, 7. au-
gustā, devās uz Ziemeļu priekšpilsētu. Vairāki desmiti cilvēku stāvēja rindā pie au-
tobusiņa, kurā ar “Pfizer”/”BioNTech” un “Janssen” vakcīnām potēja VCA “Liepājas 
medicīnas centrs” mediķi. 
Aptaujātie cilvēki stāstīja, ka viņi speciāli meklējuši iespēju saņemt vakcīnu, kurai pietiek ar 
vienu devu. Vakcinējoties tāpēc, lai brīvi pārvietotos, dotos uz ārzemēm, netaisot testus par 
savu naudu, un arī lai nezaudētu darbu. “Uzskatu, ka cilvēkus vakcinē jau pietiekami ilgi, un 
neesmu manījusi, ka no tā slimotu vai mirtu. Pagaidām uzticos,” “Kurzemes Vārdam” teica 
Žanna. 21. augustā mobilā punkta brigāde izbrauks uz Karostu.

FOTOZIŅA

Austrasdienas ir draudzīga un priecīga tikšanās kā klausītājiem, tā dažādu paaudžu 
dziesminiekiem. No kreisās: Eduards Cauna, Vineta Ketova, Jana Egle, Laine Ligere-Sten-
grevica. V. Ketova ir Austrasbērnu palīgs visos praktiskajos jautājumos, pārējie – dziedošie 
festivāla dalībnieki. EGONA ZĪVERTA FOTO

 Uzvarētājām balvā – iespēja 
iemūžināt vienu dziesmu ierak-
stu studijā “Wiktorija Records”. 
Savukārt sestdienas vakara 
koncertā gods tika dots Imanta 
Kalniņa mūzikai.

Festivālā piedalījās mūziķi 
no pašiem pirmajiem Austras-
bērniem līdz visjaunākajiem. 

Liepājas teātra aktrise, dzies-
miniece Austra Pumpure savas 
pirmās dziesmu programmas 
izveidoja 70. gados. Tajās iesais-
tījās kolēģi, toreiz jaunie aktieri 
Juris Bartkevičs, Ieva Akurātere 
un citi, ar kuriem kopā sākusi 
dziedāt 1975. gadā. Vēlāk prog-
rammās viņiem pievienojās jau-
nieši ārpus teātra – tā izveidojās 
Austrasbērnu lielais pulks. Arī 

šoreiz Liepājā muzicēja daļa no 
pazīstamākajiem: Ieva Akura-
tere, Arnis Miltiņš, Juris Hiršs, 
Zane Šmite, Uldis Ozols, Vita 
Krūmiņa, Kristīne Locika, Laila 
Ilze Purmaliete, Laine Ligere-
Stengrevica un citi.

Austrasdienu noslēguma 
programmā svētdien bija kon-
certs bērniem rīta pusē un tau-
tasdziesmas pēcpusdienā.w

l NORA DRIĶE

Iedzīvotāji no jauna 
varēs apspriest gaidāmo 
Krūmu ielas ziemeļu gala 
nākotni. Pēc izmaiņām 
topošajā lokālplānojumā 
vairākiem zemesgabaliem 
Krūmu ielas ziemeļu galā 
pašvaldība nodevusi piln-
veidotu šī dokumenta re-
dakciju atkārtotai sabied-
riskajai apspriešanai.

Viedokļus par topošo lo-
kālplānojumu var iesniegt līdz 
22. augustam, bet publiskās 
apspriešanas sapulce notiks at-
tālināti, tiešsaistē, 17. augustā 
pulksten 17. Lai tajā piedalī-
tos, iepriekš jāpiereģistrējas, 
pavēstīja sabiedrisko attiecību 
speciālists Aigars Štāls. 

Gaidāms, ka ar lokālplāno-
jumu grozīs zemes lietošanas 
mērķi Liepājas  teritorijas plā-
nojumā zemesgabaliem Krūmu 
ielā 65, 65A, 72, 74 un Jūrkalnes 
ielā 2. No februāra līdz 20. ap-
rīlim jau notika sabiedriskā ap-
spriešana par lokālplānojuma 
pirmo redakciju. Tad iedzīvotāji 
izteica savus priekšlikumus, 
un tie ņemti vērā, pilnveidojot 
topošo dokumentu. A. Štāls 
uzskaita būtiskākos jauninā-
jumus. Jaukta centra apbūves 
teritorijā Jūrkalnes ielā 2 ir 
iekļauta arī teritorija ar īpa-
šiem noteikumiem publiskās 
ārtelpas (multifunkcionālas 
zaļās zonas) ierīkošanai, tā 
īpaši uzsverot nepieciešamī-
bu veidot zaļo zonu ar atpūtas 
iespējām apkārtnes iedzīvotā-
jiem. Jūrkalnes ielā 2 saglabā 
jaukta centra apbūves teritoriju 
ar plašu zemes atļauto izman-
tošanu, tostarp iespēju būvēt 

rindu mājas un daudzdzīvokļu 
namus.

Bez tam jaukta centra ap-
būves teritorijā Krūmu ielā 65 
precizēti un sašaurināti iespē-
jamie zemes izmantošanas 
veidi, nosakot, ka šeit drīkst 
attīstīt tikai tādu vieglo rūp-
niecību, kurai nav vajadzīga 
piesārņojošas darbības atļauja 
vai apliecinājums, līdz ar to te 
nevarēs attīstīt tādu ražošanu, 
kas pasliktinātu vides kvalitāti 
tuvajā apkārtnē.

 Krūmu ielā 65 un 65A no-
teikta jaukta centra apbūves 
teritorija, precizējot atļautos 
papildizmantošanas veidus, 
savukārt Krūmu ielā 72 un 74 
saglabāta rūpnieciskās apbū-
ves teritorija saskaņā ar pašrei-
zējo vietas izmantošanu Krūmu 
ielā 74, turklāt ņemts vērā, ka 
zemes vienības robežojas ar 
ostas tehnisko apbūvi un ar 
ražošanas teritorijām. Ņemot 
vērā to, ka tuvu ir dzīvojamā 
apbūve, šeit izslēgta iespē-
ja attīstīt smago rūpniecību. 
Lokālplānojuma pilnveidotās 
redakcijas materiālus var ap-
skatīt un lasīt foajē Peldu ielā 
5, vietnē liepaja.lv, arī portālā 
geolatvija.lv un lokālplānotāja 
mājaslapā grupa93.lv. 

Priekšlikumus var izteikt 
gan klātienē būvvaldē pie te-
ritorijas plānotājas Anetes 
Bērziņas (iepriekš jāpiesakās 
pa telefonu 63404427), gan 
būvvaldei rakstiski, gan elek-
troniski portālā geolatvija.lv. 

Lokālplānojums top ar 
mērķi radīt priekšnoteikumus 
daudzveidīgākai pašvaldības 
nekustamā īpašuma izman-
tošanai, arī uzņēmējdarbības 
attīstībai, atgādina A. Štāls.w

Vēlreiz runās par 
Krūmu un Jūrkalnes ielu

Festivālos arī leļļinieki 
Septembra nogalē klātienes 

pirmizrādi Liepājas Mākslas 
forumā piedzīvos neparasta 
cirka mistērija “Mazais cilvēks”. 
Izrādi, kurā aktieri nebilst ne 
vārda un darbojas tikai ar rūp-
nieciski ražotām lellēm, kurā 
objektu teātris mijas ar cirka 

elementiem, bet scenogrāfijas 
veidošanai izmantotie materiā-
li un priekšmeti dzīvo savu otro 
un trešo dzīvi, pēc Ē. Kestnera 
pazīstamā darba motīviem vei-
dojis režisors Ģirts Šolis. Ok-
tobrī izrādi plānots izrādīt arī 
starptautiskā teātru festivālā 
Ļvovā, Ukrainā.w

Covid-19 nedēļas kopsavilkums

Pirmā pote*:  787 330 41,7%

Noslēgts vakcinācijas cikls: 699 896 37,1% 

Vakcinēto skaits Latvijā

 * % pret kopējo Latvijas iedzīvotāju skaitu. 1.vakcīnas rādītājs ietver 
    arī “Janssen” vakcīnas, kurām nepieciešama tikai viena deva.

Latvijā  48,7    Dienvidkurzemē  30     Liepājā  30,9

14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju
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Austrasbērni tiekas 
starp lietus mirkļiem

VAKCINĒJAS, 
lai justos brīvi


