
PARĀDE
Traktori, zāles 
pļāvēji un citi 
braucamie Durbes 
galvenajā ielā.

REIDS
Meitene ar divām 
“Lodēm” ribās.

TVEICE
Vai tik karsti 
būs vienmēr?
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VIEDOKĻI
Nevis atlaidīs, 
bet mēģinās 
pierunāt.
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LAIKRAKSTS  LIEPĀJAS  PILSĒTAI  UN  NOVADIEM
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NĀKAMAJĀ NUMURĀ PIELIKUMS “AUTO” PAR PĀRMAIŅĀM SATIKSMĒ UN AUTOBRAUCĒJU SIMPĀTIJĀM.
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l LINDA KILEVICA

Ne viens vien liepājnieks 
garāmejot nobrīnās, kas tā 
par zaļu sievieti ar plast-
masas maisiņu galvā stāv 
uz “Lielā dzintara” balko-
na. Lai to uzzinātu, jādodas 
iekšā aplūkot pirmo izstādi, 
kas atvērta pēc sešu mēnešu 
klusuma. Ekspozīcijā “Jūrā 
pie Liepājas pazudis cilvēks” 
par vilkmi, kas saista cilvē-
kus pie jūras, domājuši Ieva 
Rubeze, Uldis Rubezis, Egons 
Peršēvics un Raids Kalniņš.

Izstādes nosaukumā ietverts 
viens no virsrakstiem plašsazi-
ņas līdzekļos, kuri māksliniekus 
mudinājuši domāt par jūras un 
cilvēces tēmu. Ilgstošo ierobežo-
jumu dēļ izstāde tapusi ilgu laiku 
– gandrīz divus gadus, gatavota 
un atkal atlikta, stāsta E. Per-
šēvics. “Iedvesma veidot izstādi 
vairākiem māksliniekiem kopā 
radās pēc veiksmīgās sadarbības 
ar Uldi Rubezi. Izdomājām, ka 
vajag pieaicināt vēl māksliniekus 
un veidot apjomīgāku izstādi. 
Domājām par to, kas būs vie-
nojošais, un tās ir mūsu attiecī-
bas ar Liepāju, pilsētu pie jūras. 
Visi mūsu darbi ir refleksija par 
tēmu, ko nozīmē būt liepājnie-
kam, ko nozīmē saistīt sevi ar 
jūru,” saka tēlnieks.

Ārpusē redzamais sievietes 
tēls ir E. Peršēvica darbs “Jūras 
mātes nolaupīšana”. Šeit nolasā-
ma gan ekoloģijas problēma par 
jūras nolaupīšanu, to piesārņojot, 
gan arī aktualizēti seni mīti. Vēl 
kāda laba vēsts tiem, kuri taujā, 
vai vēl redzēs Karostas nāriņu, 
– tā pašlaik atgūlusies šajā eks-
pozīcijā. Darbi skatāmi ne tikai 
mākslas telpā “Civita Nova”, kur 
izvietotas U. Rubeža gleznas.  

Sāpīgās stīgas saitēs ar jūru

Izstādes “Jūrā pie Liepājas pazudis cilvēks” atklāšanas otrā daļa notika svaigā gaisā – bārā “Red Monkey”. Ūdeņos neviens 
nebija pazudis, visi varēja satikt māksliniekus (no kreisās) Raidu Kalniņu, Uldi Rubezi, Ievu Rubezi un Egonu Peršēvicu.

l LIENE ANDERSONE

Dienvidkurzemes no-
vada domes sēdē pieņemts 
lēmums par darba samaksu 
deputātiem. Domes priekšsē-
dētāja Aivara Priedola mak-
simālā mēnešalga būs 3382 
eiro mēnesī, trīs viņa vietnie-
ki saņems aptuveni 2767 eiro, 
bet komiteju priekšsēdētāju 
alga mēnesī būs 1845 eiro 
pirms nodokļu nomaksas.

Atlīdzību par darbu nosaka 

“Valsts un pašvaldību institūci-
ju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums”. Dienvidkur-
zemes pašvaldības izpilddirek-
tora vietniece Gunita Laiveniece 
skaidroja, ka algas apmēru nosa-
ka, bāzes mēnešalgas apmēram 
piemērojot attiecīgu koeficientu. 
Lai iegūtu mēnešalgas apmēru 
pirms nodokļu nomaksas, bāzes 
mēnešalga jāsareizina ar katram 
amatam atbilstošo koeficientu, 
apstiprināja G. Laiveniece. Reālā 
alga nedrīkst pārsniegt aprēķinā 

iegūto skaitli. 
Šobrīd bāzes pamatalgas ap-

mērs ir 1025,29 eiro, norādīts 
Valsts kancelejas mājaslapā. Sa-
vukārt Dienvidkurzemē lemts, 
ka koeficients algas apmēra 
noteikšanai domes priekšsēdē-
tājam ir 3,3, viņa vietniekam – 
2,7, komitejas priekšsēdētājam 
– 2,1, komitejas priekšsēdētāja 
vietniekam – 1,8, bet domes de-
putātam – 1,2. 

Lemj par atlīdzību deputātiem
Kāpjot augstāk, apkārt baisi 
pland I. Rubezes spoku jūrnieki 
un mudina pārdomāt, vai kaijas 
tiešām ar mums runā.

“Ja esat izstaigājuši “Dzintaru” 
un redzējuši Ievas lidojošos man-
teļus, pagājuši tālāk un redzējuši 
mirstam pianistu, tālāk ir maza, 
bet pārsteidzoši skaista glezna 
ar pūci, tālāk ir Egona milzīgie 
tēli... Ja esat noguruši, piesēdiet 
te, vidū, kur apkārt gleznas, uz 
baltās gultas un apskatiet, ko 
zvejnieks redz sapnī, pašķirstiet 
viņa piezīmes,” vienu no saviem 
darbiem atklāj R. Kalniņš. Viņa 
radītās kartītes ar iespējamo sap-
ņu tēliem var paņemt līdzi.w
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