
PĒTĀM
Vai studentam 
Liepājā ir,  
kur mājot?
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PRIEKS!
Paraolimpiešiem 

vēl viens sudrabs un 
negaidīta bronza.
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IZNĀCIS 
ŽURNĀLS 
“LIEPĀJAS 
VĒSTULES” 

Nevis mūzika, bet revolūcija

DAIŅA ĢELŽA FOTO

l LINDA KILEVICA

Latvietis un “Līvi” – ne-
saraujami kopā saauguši, šī 
mūzika seko līdzi cilvēkiem 
no paaudzes paaudzē un pie-
ceļ kājās vecus un mazus. Tā 
par šo mūziku saka “”Līvu” 
dziesmu svētku” dalībnieki 
un skatītāji. “Līvu” festivāls 
pirmo reizi tika sarīkots Pā-
vilostā, vecajā alus darītavā, 
kur uzņēmējs un mūziķis 
Luijs Fonteins veido atpūtas 
vietu “Fontaine City”.

Asaras negaidīja
Daļā Fonteina lielpilsētas brī-

vi staigā zosis, par zāliena pareizu 
garumu rūpējas aitas, sakārtotajā 
divstāvu atpūtas namā apme-
tušies viesi. Festivāla teritorija 
norobežota ar žogu, iekļūt gribē-
tāji palaikam sastājas garā rindā 
pēc biļetēm. Iekšpusē kontrastē 
industriālā vide ar vecām sarka-
no ķieģeļu būvēm un Fonteina 
kičīgi elegantajā stilā ierīkotās 
kafejnīcas ārtelpas, pie kurām 
atrodas mazā skatuvīte. Pie lielās 
skatuves – galdi, soli un krietni 
daudz akmeņu un betona bloku, 
uz kuriem piesēst. 

Kā jau dziesmu svētkos pie-
nākas, dienas koncertā “Līvu” 
leģendāros gabalus dzied kori 
diriģenta Jēkaba Ozoliņa vadībā, 
pavadījums uzticēts grupai “Cits 
kvartāls”. Dziesmās vienojas an-
samblis “Stiprās sievas”, sieviešu 
koris “Aija”, apvienotais Jēkaba 
Ozoliņa kolektīvs, Bērnu un jau-
natnes centra jauniešu koris “Re-
verberācija”, koris “Laiks” un viesi 
– jauktais koris “Garkalne”, Dobeles 
Valsts ģimnāzijas jauktais koris 
“Sadziedis” un Dobeles kultūras 
nama jauktais koris “Septiņi sapņi”.
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l LIENE KUPIČA

Pirmdien Liepājas Re-
ģionālajā slimnīcā (LRS) 
ārstējās seši ar Covid-19 
inficētie pacienti, pavēsta 
LRS sabiedrisko attiecību 
speciāliste Indra Grase. Trīs 

Pieaug smagi slimo kovidpacientu skaits
pacienti atrodas Infekciju 
nodaļā, bet trīs pacientiem 
mediķi palīdzību sniedz re-
animācijā. “Skaits pieaug, 
un ar kovidu saslimušie pa-
cienti ir smagākā stāvoklī,” 
norāda I. Grase. 

Jāpiebilst, ka nedēļu iepriekš 

bija no viena līdz pieciem Co-
vid-19 pacientiem, kuriem bija 
nepieciešams ārstēties slimnīcā, 
no tiem reanimācijā trešdien 
bija viens saslimušais ar smagu 
Covid-19 slimības gaitu.

Kopumā LRS šobrīd ir atvē-
lētas 19 gultasvietas pacien-

tiem ar Covid-19, no kurām 
divas ir izvietotas Vispārējā 
bērnu slimību nodaļā. Ar Co-
vid-19 saslimušu bērnu LRS 
pašreiz nav. Pēdējo 14 dienu 
laikā Liepājā reģistrēti 50 sa-
slimšanas gadījumi, bet Dien-
vidkurzemē – 13.w

Satumstot vakaram, uz pašu 
“Līvu” uzstāšanos saradās 

tik daudz cilvēku, ka festivāla 
rīkotāji izdalīja visas  

tūkstoš aproces. Daudzi iemī-
ļoto grupu klausījās aiz žoga.

PĀRMAIŅAS
Atjauno 

vēsturisko namu 
kanālmalā.
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