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7.70
eiro/mēn.*PAR ĪPAŠU CENU!

9
eiro/gadā

Līdz 31. oktobrim 
žurnāls LIEPĀJAS VĒSTULES 
un laikraksts KURZEMES VĀRDS –

Cena no 1.11.2021. – 8.20 eiro par laikraksta mēneša abonementu un 10 eiro par žurnāla gada abonementu.

l LIENE KUPIČA

“Sanācis tā, ka mūsu jau 
diezgan pasenie plāni labie-
kārtot un apzaļumot sabied-
riskā centra apkārtni labi 
sakrita ar šosestdien gai-
dāmo Pasaules talku, kuras 
laikā iedzīvotāji aicināti ie-
stādīt vai iesēt savu laimes 
koku,” teic Nīcas pagasta 
Kalnišķu sabiedriskā centra 
administratore Inita Ķaupe-

le. Kalnišķos ar Nīcas kultū-
ras centra un vietējo iedzī-
votāju atbalstu talka notika 
jau otrdien. Iestādītie koki 
padarīs krāšņāku apdzīvoto 
vietu, bagātinās ainavu, un 
tiem būs arī praktisks pie-
lietojums. 

Košums ar izzinošu 
stāstījumu

Ēkai, kur ierīkots Kalnišķu 
sabiedriskais centrs, garām ved 

grantēts ceļš, ko aktīvi izmanto 
gan vietējie iedzīvotāji, gan tū-
risti, kas ar automašīnām dodas 
apskatīt Papes zirgus. “Ceļas pu-
tekļi, nāk virsū. Šis ceļa posms 
gar daudzdzīvokļu māju, kur 
ierīkots arī sabiedriskais centrs, 
vienmēr ir putekļains. Pienācis 
pēdējais brīdis kaut ko darīt lie-
tas labā – mums tā ideja bija tik 
ilgi briedusi, ka neturējās vairs 
nekādos rāmjos.

Ierosme citiem: iestādi koku!

Ideja Nīcas pagasta Kalnišķos rīkot apzaļumošanas talku sabiedriskā centra vadītājai Initai Ķaupelei (centrā) briedusi jau sen, un beidzot šajā rudenī tā 
arī īstenota. Talku ar pirmā koka, kļavas, stādīšanu ceļa malā sāk Nīcas kultūras centra pārstāve Lelde Jagmina (no kreisās) un pieaicinātā dārzniece Sintija 
Pickēna-Kupše, bet dzīves pieredzē balstītus padomus dod kalnišķnieces Stase Mikāne, kura kļuva par šī kociņa krustmāti, un Irēna Rāte. 

ĢIRTA GERTSONA FOTO

No Karostas kanāla
izcels piesārņoto grunti
l ILZE OZOLIŅA 

Liepājas SEZ pārvalde 
uzsākusi darbu pie apjomīgā 
sanācijas projekta, kas paredz 
turpināt Karostas kanāla at-
tīrīšanu. 

Ar Norvēģijas finanšu ins-
trumenta finansiālu atbalstu no 
kanāla izsmels ap 200 tūkstošiem 

kubikmetru nogulumu, kas sa-
tur ap 400 tonnu dažādu ķīmisku 
vielu. SEZ pārvaldnieks J. Lapiņš 
uzsver, ka šis Latvijā ir unikāls 
projekts. Tā mērķis ir samazināt 
kanāla vēsturiski piesārņoto no-
gulumu negatīvo ietekmi uz vidi, 
cilvēku veselību un Baltijas jūras 
ekoloģisko stāvokli. 


