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l LINDA KILEVICA

Liepājas Simfoniskais or-
ķestris (LSO) 18. septembrī 
atklās jauno koncertsezonu. 
Tā ir par apmēram 90 pro-
centiem saplānota, mūziķi, 
pateicoties vasaras festi-
vāliem, ir labā formā, stās-
ta orķestra vadītājs Uldis 
Lipskis. Viena no virsotnēm 
būs Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls, jau trīs-
desmitais pēc skaita. 

Sezonas atklāšanas koncer-
tā pie diriģenta pults būs LSO 
mākslinieciskais vadītājs Gin-
tars Rinkevičs. Īpašā viešņa būs 
izcilā latviešu vijolniece Paula 
Šūmane, kas atskaņos J. Sibē-
liusa vijoļkoncertu. “Spēlēsim 
arī reti atskaņotu P. Čaikovs-
ka simfoniju “Manfrēds”, gan 
klausītājiem, gan orķestrim 
būs ļoti interesanti,” prognozē 
U. Lipskis. 

Vēl septembrī LSO dosies uz 
savu kādreizējo mājvietu – Lie-
pājas Mūzikas, mākslas un di-
zaina vidusskolas atjaunoto zāli 
Ausekļa ielā, lai spēlētu kopā 
ar skolas jaunajiem talantiem. 
Starptautiskajā mūzikas dienā, 
1. oktobrī, orķestris diriģenta 
Atvara Lakstīgalas vadībā kopā 
ar Vestardu Šimku izpildīs pia-
nista komponēto mūziku, kā 
arī skanēs Bēthovena Piektā 

Sāksies sezona ar cienījamu jubileju

simfonija.
“Piesardzīgi, bet cerīgi tuvo-

jamies regulārai sadarbībai ar 
Liepājas teātri,” atzīmē orķestra 
vadītājs. Viņam un mūziķiem 
esot labas atmiņas par kopīgo 
“Vestsaidas stāsta” iestudēju-
mu, bet nākamā gada sākumā 

LSO mūziķi iesaistīsies iestu-
dējumā “Teātris”. 

Šajā koncertsezonā orķes-
tris plāno programmas klātienē, 
bet arī tiešsaistē turpināsies 
koncertintervijas ar mūziķiem 
un cikls “Simfonija tuvāk”. Ie-
spējams, tiks meklēts risinā-

jums publikas klātbūtnei zālē, 
taču plašai auditorijai šie kon-
certi būs pieejami internetā. 
Vienā no tiem atskaņos Imanta 
Kalniņa Ceturto simfoniju, par 
kuru daudzi zinot, bet tā arī ne-
esot dzirdējuši LSO skanējumā, 
saka U. Lipskis. 

Liepājas Starptautiskais 
zvaigžņu festivāls nākamā gada 
martā svinēs nozīmīgu jubile-
ju. “Mūsu straujajos un mai-
nīgajos laikos trīsdesmit – tas 
jau ir cienījami,” saka orķestra 
vadītājs. Pašlaik ļoti svarīgi ir 
starptautiskā festivālā atbalstīt 
izcilus latviešu māksliniekus, 
tāpēc liela tiesa programmas 
balstās uz izciliem solistiem ar 
starptautisku vārdu, vairākiem 
pianistiem, jo šis festivāls pirm-
sākumā bija pianisma zvaigžņu 
tikšanās. “Esam aicinājuši Ivetu 
Apkalnu, Reini Zariņu, Baibu 
Skridi, Vestardu Šimku un vēl 
vairākus māksliniekus, kuri ir 
starptautiski atzīti,” viņš uz-
sver. “Gaidāmi vairāki pirmat-
skaņojumi. Liepājas koncertu 
līnijas turpinājumā Artūrs Mas-
kats raksta trīskāršo koncertu 
flautistei Ditai Krenbergai, ēr-
ģelniecei I. Apkalnai un pianis-
tam R. Zariņam. Nekad neviens 
pasaulē nav tādam salikumam 
komponējis.” Īpašais viesis ju-
bilejas festivālā būs Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķes-
tris, kurš pirmatskaņos Andra 
Dzenīša simfoniju, plānots arī 
kāds jaundarbs klavesīnistes 
Ievas Salietes izpildījumā. 

Sezonas noslēgumā nākamā 
gada maijā LSO G. Rinkeviča va-
dībā uzstāsies kopā ar pianistu 
Daumantu Liepiņu.w

Liepājas Simfoniskais orķestris jaunajā sezonā cer uz publiku zālē, taču turpinās arī 
tiešsaistes tikšanās ar klausītājiem. JĀŅA VECBRĀĻA FOTO

l ROBERTS DŽERIŅŠ

Jau trešo gadu Liepājas 
skolēni iesaistās labdarības 
akcijā “Bērni ziedu vietā” 
un 1. septembrī nevis klašu 
audzinātājiem dāvina tradi-
cionālos puķu pušķus, bet 
gan naudu, kuru būtu bijis 
paredzēts tērēt ziedu iegādei, 
novirza cēlākiem mērķiem. 
Šogad savākti vairāk nekā 
1000 eiro, ko iecerēts dāvāt 
gan dzīvnieku patversmei, 
gan bērniem ar īpašām va-
jadzībām. 

“Bērni ziedu vietā” ir plaši 
pazīstama labdarības akcija 
arī ārpus Latvijas, bet Liepājā 
par tās karognesēju 2019. gadā 
kļuva A. Puškina 2. vidusskola 
(tagad daļa Liepājas Liedaga vi-
dusskolas). 2019./2020. mācību 
gadā akcijā piedalījās divas šīs 
skolas klases, bet jau pērn inte-
rese krasi pieauga un kopumā 
ziedoja 10 klases. 

Šogad ziedotāju pulks kļuvis 
vēl plašāks – akcijā savu vārdu 
teikušas 14 klases, turklāt ir arī 
ģimenes, kuras pievienojas indi-

viduāli, atklāja akcijas iniciato-
re Liepājā, Liedaga vidusskolas 
sociālā pedagoģe Anna Ušeņi-
na. Viņa kopā ar skolas atbalsta 
komandu, uzzinot par akcijas 
norisi, piedāvāja vecākiem un 
klašu kolektīviem iesaistīties un 
uzskata, ka labdarība ir vērtīga 
ne vien tiem bērniem, kam pa-
līdzība vajadzīga, bet arī tiem, 
kas to var sniegt.

“Tas bērniem māca empātiju. 
Izpratni par sabiedrību kā vienu 
veselumu. To, ka esam viena liela 
ģimene un ka katrs reiz var no-
nākt grūtā situācijā. Pārējo pie-
nākums ir atbalstīt un palīdzēt. 
Apziņa, ka ar savu problēmu 
nepaliksi viens, ir ļoti svarīga,” 
stāstīja sociālā pedagoģe. “Nav 
būtiski tas, cik lielu summu katrs 
ziedo, bet tas, kā šie līdzekļi tiek 
iztērēti. Tas arī veido izpratni par 
naudas vērtību,” viņa piebilda. 

Pirmajā akcijas gadā izdevies 
savākt samērā nelielu summu – 
līdz 100 eiro, savukārt otrajā pie-
gājienā apjoms ievērojami audzis 
un saziedoti aptuveni 800 eiro, 
kas novirzīti biedrībai “TVIZZLS” 
un trenerei Olgai Ņečajevai, kura 

Liepājā vada bezmaksas daiļsli-
došanas nodarbības bērniem ar 
īpašām vajadzībām – cerebrālo 
trieku, Dauna sindromu, autiskā 
spektra traucējumiem. “Pērn par 
saziedoto naudu biedrība iegā-
dājās kvalitatīvas slidas,” teica 
A. Ušeņina. 

Šogad lielāko daļu saziedo-
to līdzekļu arī plānots novirzīt 
«TVIZZLS» mērķu sasniegšanai. 
O. Ņečajevas Liepājas audzēkņi 
gatavojas Eiropas mēroga sacen-
sībām, kas janvārī norisināsies 
Somijā, bet problēmas sagādā 
ledus nomas izmaksu segšana. 
Bez ledus pilnvērtīgs treniņu 
process nav iespējams, skaidro-
ja biedrībā, un tieši šim mērķim 
plānots izlietot jauno liepājnieku 
šogad dāvinātos līdzekļus. 

A. Ušeņina uzsvēra, ka lē-
mums par akcijā savāktās sum-
mas novirzi pieņemts kopīgi ar 
bērniem. “Bērni un vecāki var 
paši izvēlēties, kam palīdzēt. 
Daiļslidošanas nodarbības kā 
variantu piedāvājām mēs, bet tas 
nav uzstādījums. Kāda daļa klašu 
šogad nolēma arī ziedot dzīvnie-
ku patversmei,” viņa skaidroja.w

Nepērk ziedus un ziedo
FOTOZIŅA

“Gribēju uz Mirdzas Ķempes 110. jubileju to izdarīt, bet 
nesanāca, – darām to tagad, kad viss ir gatavs,” sacīja 
rakstnieks Ēriks Kūlis, kurš vakar īstenoja savu un dizainera 
Raimonda Gabaliņa pirms četriem gadiem plānoto ieceri. 
Proti, pie dzejnieces M. Ķempes pieminekļa akmeņkalis 
Jānis Gašpuitis piestiprināja izgatavoto un mākslinieka Raivo 
Matisona radīto plāksni, uz kuras iegravēts literātes vārds vi-
ņas oriģinālā paraksta jeb faksimila izpildījumā. Uz plāksnes 
atklāšanu bija ieradies arī Māris Ķempe, kurš uz pieminekļa 
nolika baltu rozi. Viņš norādīja, ka literāte bijusi viņa tante 
no tēva puses. EGONA ZĪVERTA FOTO

Mirdzas Ķempes 
piemineklis atgūst vārdu


