CETURTDIENA, 2021. gada 15. jūlijs

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

JAUNUMI | 3

Nepazaudēt sevi bēdās un sāpēs
l LINDA KILEVICA

Ļoti personisks darbs,
kura pamatā ir ceļš, kā
cilvēks no dziļas būtiskas
dzīves traģēdijas izrāpjas
laukā, kā aptver pasaules
iekārtojumu un izdzīvo. Tā
savu monoizrādi “Maģiskās
domāšanas gads” raksturo
aktrise Anda Albuže. 16. jūlijā gaidāma pirmizrāde Liepājas teātra Mazajā zālē.
Izrādi pēc amerikāņu rakstnieces un publicistes Džoanas
Didionas darba veidojusi jaunā
režisore Beatrise Zaķe. “Maģiskās domāšanas gads” ir
autores piedzīvoto zaudējumu
retrospekcija, īsā laikā posmā
pazaudējot vīru un meitu. Tas
ir stāsts par to, kā sadzīvot un
pieņemt zaudējumu un, neraugoties uz sāpēm, turpināt dzīvot
un pašam valdīt pār savu dzīvi.
“Esmu uztraukusies, neguļu
pa naktīm,” atzīstas A. Albuže.
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“Fakti ir depresīvi, bet ne veids,
kā rakstniece tos izstāsta,” saka
aktrise Anda Albuže, “viņa arī pa
ironizē par to, ko pati dara un ko citi
darīja, jo grāmata rakstīta krietnu
laiku pēc notikušā zaudējuma.”

“Tā parasti ir pie atbildīgām
izrādēm. Visas domas, kādas
vien tik var izdomāt, mācas
virsū. Es vēl ļauju, lai domas
izgriežas visos virzienos.” Līdz
sajūtai “skaisti, ka man ir sava

izrāde” aktrise vēl neesot nonākusi,
Lugas materiāls esot “biezs
un papiņķerīgs” arī ļoti pieredzējušai aktrisei. “Manā vecumā ir ko zobus palauzīt. Piere-

dze patiesībā neko nelīdz. To
varu ekspluatēt, kad ir mazas
lomiņas, kāds pārskrējiens. Kad
ir nopietnāk jāstrādā, katrreiz
sāc atkal no gala, esi pilnīgi bez
rokām, bez kājām,” viņa saka.

Autore lugā īpatnējā veidā
paudusi to, ko domā. “Man tajā
ir jālien iekšā, jāatrod savs risinājums. To nevar izstāstīt kā
vienkāršu notikumu vai pasaku.
Rakstniece ir norakstījusi visas
emocijas un pārdzīvojumus no
sevis nost. Luga ir ceļš, kā pilnībā nepazaudēt sevi bēdās un
sāpēs. Pēc izrādes koncepcijas
nekāda liela fiziska darbošanās
arī nenotiek. Man ir visas grūtības pakāpes uzliktas,” atklāj
A. Albuže.
Ar režisori A. Albužei esot
izdevusies normāla sadarbība.
“Ir jau jaunās un vecās paaudzes
domāšana. Viņa man aizrādīja
kaut kādas lietas, vecos štampus, kas kaut kādos brīžos peld
ārā. Viņai bija savs skatījums,
un es centos ielīst tajā. Lai esmu
cik atvērta, nekur nevaru aizbēgt no tās pieredzes kravas,
kas man ir aiz muguras. Jaunam
cilvēkam ir pilnīgi cits skats uz
dzīvi,” saka aktrise.w

Liepāja trīs miljonus samaksājusi Mencu loms debesīs
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Uz “Kurzemes Vārda” jautājumu, kādas ieceres pašvaldībā
nācies atlikt, tik strauji izņemot
no pilsētas budžeta vērienīgo
naudas summu, A. Rjabcevs
atbildēja: “Nebūtu īsti pareizi
teikt, ka kaut kas konkrēts ir
apturēts tādēļ, ka tieši šobrīd
bija jārealizē šī programma un
jānovirza tai 3 miljonu eiro finansējums no pašvaldības budžeta. Jā, pašvaldības budžetā
tas ir nozīmīgs resurss, un citos

apstākļos mēs šo naudu būtu
ieguldījuši kādu ielu remontā,
bērnudārzos vai citos projektos,
jo pilsētā vajadzību vienmēr ir
vairāk nekā finansiālo iespēju.
Taču būtībā, gatavojot pēdējos
grozījumus pašvaldības budžetā, mēs jau rēķinājāmies ar šādu
varbūtību un bijām piesardzīgi
ar jaunām iniciatīvām. Nav tā,
ka šī nauda jau būtu bijusi kaut
kam iedalīta, jo aptuveni miljons bija uzņēmuma “Liepājas
enerģija” dividendes, kas ik gadu
tiek ieskaitītas pašvaldības bu-

džetā. Tas ir finansējums, kas
vēsturiski vienmēr ticis novirzīts iekšpagalmu sakārtošanas
programmas līdzfinansēšanai,
un to bijām iekļāvuši jau esošajā
budžetā. Šogad nebija nepieciešamības pēc papildu finansējuma šajā programmā, līdz ar to
šīs dividendes varējām pārvirzīt
industriālā parka programmas
īstenošanai. Savukārt vēl divi
miljoni tika rasti, pārstrukturizējot pašvaldības kredītsaistības, samazinot šogad maksājamās summas.”w

Jubilejas “Kuldīgas Vēstules” arī Liepājā
Klajā nācis Kuldīgas novada domes līdzfinansētā izdevuma “Kuldīgas Vēstules” 20. numurs, kas šoreiz ir biezāks un vizuāli mainījis
identitāti, svinot savas pastāvēšanas 10 gadu
jubileju. Kā allaž, žurnālu abonēšanas centrā
“Kurzemes Vārds” var iegādāties arī liepājnieki
un Dienvidkurzemes ļaudis.
“Ja man lūgtu raksturot Kuldīgu, tas būtu viens
no grūtākajiem uzdevumiem, jo man būtu patiesi
grūti būt objektīvai un saskatīt pilsētā, ko esmu
tik ļoti iemīļojusi, arī ko kritizējamu vai negatīvu,”
neslēpj redaktore Anda Pūce, uzsverot, ka arī šoreiz
izdevumā ir aizraujoši stāsti gan par uzņēmēju
kvartālu, gan par izdomas bagātiem veikalniekiem,
par klavieru būvētāju, prasmīgām keramiķēm, par
jaunu sportistu un lielisku gidi. Saruna ar domes
priekšsēdētāju Ingu Bērziņu ļaus uzzināt, ko viņai
iemācījis darbs pašvaldībā, vēl dodamies pie šitaku audzētāja Andra Vjaksas, kā arī uz Suitu tirgu
Alsungā, brienam pa dabas fotogrāfes Ingas Ozolas
pļavām. Kliedējam hercoga Jēkaba laika mītus un
skaidrojam, ko Kuldīga paņems no sagatavotās Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas. Žurnālā
vēl daudz arī citas saistošas lasāmvielas.w
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“Var jau būt, ka pēc kāda laika
mencu zveja atsāksies un kastes
atkal tiks izmantotas,” “Kurzemes Vārdam” sacīja A. Laugalis
kurš par krāsaino mākslinieces
darbu ir priecīgs – tas piesaista
uzmanību vietā, kurā viņš attīsta zvejnieku ostas spīķeru kvartāliņu. Vienā pusē promenādei
Vecajā ostmalā ir zivju restorāns,
otrā pusē – pašlaik ar aizdarītiem
logiem laika zoba grauzta veca
noliktava, lietota arī par darbnīcu
un zivju saldētavu, kuru nu grez-

no mencu kastes. Ēkas adrese
ir Zviedru iela 2, īpašnieki jau
saskaņojuši būvvaldē biroja “MI
Design” izstrādāto būvprojektu
minimālajā sastāvā (projekta vadītājs – bijušais pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns). Šajā
ēkā paredzēts veidot veselības
un fitnesa centru, tā būs publiski
pieejama. Taču šim mērķim noliktava ir jāpārbūvē un jāatjauno.
Konkrēts termiņš, kad būvdarbus varētu sākt, vēl nav zināms.
A. Laugalis teic, ka līdz tam laikam “Loms mākoņos”, visticamāk, atradīsies savā vietā.w

LIKSTAS
UZBRAUC SKREJRITEŅA VADĪTĀJAI

13. jūlija pievakarē ceļu satiksmes negadījums noticis pie
Cukura ielas apļa – vīrietis, vadot automašīnu “Škoda” no Pulvera
ielas puses, uzbraucis elektriskā skrejriteņa vadītājai, kura tobrīd
atradās uz gājēju pārejas. Cietušo negadījumā nav, bet par
notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process, pavēstīja
Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.

PEDĀĻUS MIN 2,66 PROMIĻU REIBUMĀ

13. jūlijā Aizputē, Jelgavas ielā, policisti apturējuši 1987. gadā
dzimušu vīrieti, kurš ar velosipēdu brauca 2,66 promiļu alkohola
reibumā. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

NODEGUSI NEAPSAIMNIEKOTA ĒKA

12. jūlijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD)
saņēmis izsaukumu uz Dienvidkurzemes novada Kazdangas
pagastu, kur dedzis traktors, kā arī meža zemsedze nelielā
platībā. Negadījumā cietis cilvēks, kurš nodots Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
13. jūlijā saņemts izsaukums uz Dunalkas pagastu, kur dega
neapsaimniekota ēka 300 m² platībā. Kad ieradās ugunsdzēsēji,
ēkai jau bija iebrucis jumts. Notikuma vietā strādāja septiņi
glābēji, izmantojot divas autocisternas, un divi Durbes pašvaldības
ugunsdzēsības formējuma ugunsdzēsēji. Negadījumā cietušo nav,
informēja VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.

