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LAIKRAKSTS  LIEPĀJAI  UN  DIENVIDKURZEMEI

SKANDĀLS
Atlaistā aktrise 
Pļaviņa no teātra 
vēlas piedzīt 
10 tūkstošus eiro.

JAUNUMI  | 3.lpp.
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CILVĒKS 
NEDĒĻAS CENTRĀ: 
Jaunā skolotāja 
Daiga 
Brauna-Tenisa 
par savu 
aizrautību un 
pedagoga misiju.
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Tagad abonēt  2022. gadam izdevīgāk!

*tikai � ziskām personām

Tagad abonēt  2022. gadam izdevīgāk!Tagad abonēt  2022. gadam izdevīgāk!Tagad abonēt  2022. gadam izdevīgāk!

*tikai � ziskām personām

7.70
eiro/mēn.*PAR ĪPAŠU CENU!

9
eiro/gadā

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

Cena no 1.11.2020. – 8.20 eiro par laikraksta mēneša abonementu un 10 eiro par žurnāla gada abonementu.

l LIENE KUPIČA

Aizputes dārzniecībā jau 
pāris gadus saimnieki Bran-
tu ģimene atgriezušies kād-
reiz ļoti populārā piemājas 
saimniekošanas nišā, proti, 
atsākuši ielikt spēkus bur-
kānu un kāpostu audzēšanā. 
“Beidzot kāpostiem un bur-
kāniem jeb lauka dārzeņiem, 
kuri prasa lielu apņēmību un 
ieguldījumu, ir laba cena,” 
teic dārzniecības saimnieks 
Ivars Brants. Viņš norāda, 
ka daudzi šīs kultūras lielā-
kos apjomos nekā tikai paš-
patēriņam neaudzē, jo tām 
nepieciešams nodrošināt 
īpašu augsni un labvēlīgus 
augšanas apstākļus. 

Lauka dārzeņi – beidzot cieņā un arī cenā

Aizputes dārzniecības 
īpašnieks Ivars Brants 
uzsver, ka kāposti un 
burkāni ir kultūraugi, 
kurus jāprot audzēt – 
tie prasa pacietību un ap-
ņēmību, sākot no augsnes 
izvēles vai sagatavošanas, 
sēklu iesēšanas, kopšanas 
un kaitēkļu apkarošanas: 
ja to nedara, tad nekāda 
laba raža nesanāks.

ĢIRTA GERTSONA FOTO

l LIGITA KUPČUS-APĒNA

Otrdien valdība atļāvu-
si Liepājas pašvaldībai aiz-
ņemties 2,9 miljonus eiro 
bērnudārza būvniecībai 
Liedaga ielā 6. “Šis ir viens 
no soļiem vēl daudzu citu 
soļu posmos,” komentējot 
izskanējušo ziņu, “Kurze-
mes Vārdam” sacīja Liepājas 

domes Attīstības pārvaldes 
vadītājs Mārtiņš Ābols. 

“Tas formāli nozīmē, ka mēs 
varam veikt visas turpmākās 
secīgās darbības, lai pašval-
dība savu mērķi attiecībā uz 
bērnudārza būvniecību varētu 
īstenot arī dzīvē. Tā ir laba ziņa 
no tāda aspekta, ka ir virzība, 
kurai vēl ir soļi, kas jāveic,” sa-
cīja M. Ābols, norādot, ka par 

aktīvo fāzi – līgumu slēgšanu 
ar būvniekiem, visām iesaistī-
tajām pusēm, lai uzsāktu reālus 
darbus – vēl runāt pāragri. 

Šobrīd pašvaldība pēc otr-
dien pieņemtā lēmuma turpinās 
visas loģiskās secīgās darbības, 
lai “mēs sakārtotu birokrātis-
ko un juridisko pusi”. “Protams, 
mūsu interese ir nevis kaut ko 
atlikt, bet lai projekts realizētos. 

Tā ir vajadzība, Liepājas gadīju-
mā akūta vajadzība, un te nav 
intereses kaut ko vilcināt, bet 
gan pragmatiski skatīties, ko tas 
maksā, kā to izdarīt,” sacīja M. 
Ābols. Turklāt ir jāsakārto arī 
Liedaga iela, jo “uzbūvēt dārzi-
ņu un nepievilkt inženierkomu-
nikācijas vai elektrības pieslē-
gumu – pēc loģikas neiet kopā”. 

Solis tuvāk bērnudārza celtniecībai


