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Ap salu laivas griezīs valsi
l MIKS KUNCĪTIS

Rītvakar, ievadot Jūras
svētku nedēļas nogali, Liepājas ezerā notiks laivu parāde, kurā piedalīties aicināts
ikviens interesents ar jebkādu peldlīdzekli. Daudzi jau
sākuši domāt, kā sapost un
izkrāšņot savas laivas, plostus un citus ūdens transportlīdzekļus, lai parāde “Ezera
valsis” radītu svētku sajūtu
ne tikai sev, bet arī citiem.
“Tāpat kā autobraucējiem un
motobraucējiem ir savi klubiņu
pasākumi, arī mēs, atpūtas uz
ūdens cienītāji, esam tādu pelnījuši un vēlamies sanākt kopā.
Ezerā mēs bieži vien, piemēram,
ar laivām vai plostiem cits citam pabraucam garām, bet ne
vienmēr zinām, kas tad ir šo
peldlīdzekļu saimnieki. Parāde
dod iespēju satikties, aprunāties un varbūt atrast arī jaunus
draugus. Galu galā mums ir vismaz viena kopīga interese jau nu
noteikti,” laikrakstam pastāsta
Uldis Rolavs, kurš ir piedalījies
iepriekšējās divās parādēs un
gatavojas arī šai.
“Ezera valsis” tiešām notiks
valša mūzikas pavadījumā, valsi
griezt būšot atļauts arī krastos
sanākušajiem. Parāde plānota
stundas garumā no pulksten
19 (pulcēšanās 30 minūtes iepriekš), un laivotāju maršruts
vedīs apkārt Atteku salai.
U. Rolavs mudina būt atsaucīgiem, ņemt līdzi bērnus un
droši ierasties ar jebkādu peldlīdzekli, lai parāde būtu raibāka. “Šis pasākums nav domāts
tikai jaunām, skaistām laivām.
Arī vectēva 40 gadus vecā piepūšamā laiva, ar kuru varbūt
vienreiz gadā iebraucat pamakšķerēt, gana labi iederēsies
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Laivu kooperatīva “Vilnis” pārstāvis Uldis Rolavs savu motorlaivu pirms parādes izdaiļos ar karodziņiem un kādu meiju.
Pasākumā piedalīšoties arī viņa ģimene, kuras īpašumā vēl ir plosts. Kurš to vadīs, izlemšot pirms pasākuma.
ĢIRTA GERTSONA FOTO
pārējo vidū. No pagājušā gada
man atmiņā palikusi kāda vīra
pavisam neliela stikla šķiedras
laiviņa, kurā viņš lepni sēdēja
kopā ar savu labradoru,” atceras
liepājnieks.
Diemžēl tikai pagājušajā
nedēļā saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja rīkot
šādu pasākumu Liepājas ezerā,
tāpēc esot maz laika reklāmai
un ir uztraukums, ka cilvēki
nepagūs sagatavoties.
VĒSTIS | 7.lpp.

Jaunam mēram jauns birojs
l NORA DRIĶE

Tajā pašā dienā, kad par
Liepājas domes priekšsēdētāju ievēlēja Gunāru Ansiņu,
viņš par sava biroja vadītāju iecēla Andreju Rjabcevu,
agrāko domes priekšsēdētāja vietnieka, bijušā domes
priekšsēdētāja Ulda Seska
padomnieku.

Jaunajā pilsētas mēra birojā
vēl strādā Vita Plūksna, kura
ir G. Ansiņa padomniece, un
priekšsēdētāja palīdze Blāzma Stivriņa. Abas arī iepriekš
šādos amatos strādāja kopā ar
G. Ansiņu, kad viņš bija domes
priekšsēdētāja vietnieks. Visi
trīs biroja darbinieki ir arī Liepājas partijas biedri, tāpat kā
G. Ansiņš. “Es ļoti ceru un pa-

ļaujos uz visu citu pašvaldības
darbinieku atsaucību un iesaisti
ikdienas jautājumu risināšanā,
jo ticu, katrs ir vietā, kur viņa
spējas un zināšanas ir visnoderīgākās. Savu biroju esmu veidojis iespējami skaitliski mazu,
jo gribu ikdienas darbā vairāk
iesaistīt tos speciālistus, kas jau
pašvaldībā strādā.
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