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Iepazīstina ar franču virtuvi
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā ieradies uzņēmējs Bruno Šaperons no Francijas, lai
Jelgavas Amatu skolas audzēkņiem lasītu lekcijas un vadītu
praktiskās nodarbības
par franču virtuves
noslēpumiem, apkalpošanas kultūru un
citiem ar sabiedrisko
ēdināšanu saistītiem
jautājumiem.
Jelgavas Amatu skolas direktore Edīte Bišere stāsta, ka
B.Šaperona lekcijas un nodarbības apmeklēs 44 audzēkņi,
kas apgūst pavāra, konditora un
miltu izstrādājumu ražošanas
speciālista profesiju. Francijas
uzņēmējs Jelgavā uzturēsies līdz
šīs nedēļas beigām un viņa darba
grafiks ir saspringts. Trešdien,
ceturtdien, piektdien un sestdien
no pulksten astoņiem rītā līdz
pusseptiņiem vakarā B.Šaperons
vadīs nodarbības Amatu skolas
audzēkņiem. E.Bišere atklāj, ka
franču uzņēmējs šoreiz mūsu
topošajiem speciālistiem māca,
kā pagatavot jaukto dārzeņu
salātus ar majonēzi, kabaču
darioli, karamelizēto krēmu, kā
arī dažāda veida konditorijas
izstrādājumu mīklas. Savukārt
lekcijās tiks aplūkotas tādas
tēmas kā kulinārijas termini,
virtuves darba rīki, ķermeņa
un laboratorijas higiēna, darba
drošība.
B.Šaperons «Jelgavas Vēstnesim» skaidro, ka viņa pirmā
prasība ir, lai Latvijas topošo
speciālistu virtuve un pavārmāksla atbilstu Eiropas Savienības

Jelgavā turpinās
ūdensvada ietaišu un
tīkla skalošana un hlorēšana, tāpēc pilsētas
iedzīvotāji aicināti būt
iecietīgiem. Ūdensvada skalošana pilnībā
tiks pabeigta rīt.
«Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors Ēvalds Jaudzems
skaidro, ka ūdensvads tiek
dezinficēts divas reizes gadā
– maija sākumā un oktobrī – un
to nosaka Ministru kabineta
noteikumi «Dzeramā ūdens
nekaitīguma prasības». Ūdensapgādes sistēmas dezinfekciju
veic sertificēta firma «Desco».
Ē.Jaudzems stāsta, ka Jelgavā
ir vienots ūdens piegādes tīkls,
tāpēc ūdens padeves avotā
tiek ielikts dozētājsūknis, kas
regulē tīklā ievadītā dezinfekcijas šķīduma daudzumu.
Dezinfekcija būs pabeigta tad,

Ieeja domē
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prasībām – gan higiēnas, gan
griešanas prasībām –, lai viņi
varētu strādāt jebkurā Eiropas
ēdināšanas uzņēmumā. Viņš
Amatu skolas audzēkņiem mācīs
pagatavot tos ēdienus, kas jāprot
gatavot tāda paša vecuma skolēniem Francijā, lai viņi iegūtu
profesionālo izglītību. Franču
uzņēmējs norāda, ka mūsu skolās nav visu adaptēto nepieciešamo darba rīku un tie ir jāmeklē,
zināmas grūtības sagādā arī
produktu iegāde, tomēr skolēni
ir ļoti atsaucīgi, ieinteresēti un
pakļāvīgi – ar viņiem ir prieks
strādāt.

Dezinficē ūdens
apgādes sistēmu
 Ilze Knusle-Jankevica
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kad dezinficētais ūdens būs
sasniedzis vistālākos pilsētas
ūdensapgādes tīkla punktus.
Tā kā pilsētā ir vienots ūdens
piegādes tīkls, profilaktiskie
pasākumi tiek veikti vienlaikus
visā pilsētā un rit 24 stundas
diennaktī. «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors piebilst,
ka ūdensvada skalošanas laikā
var samazināties spiediens, līdz
ar to ēku augšējos stāvos, sākot
no ceturtā, iespējams ūdens
piegādes pārtraukums.
Ē.Jaudzems uzsver, ka hlorētajam ūdenim kaitīga ietekme
uz cilvēku veselību nav un
nepatīkamākais ir specifiskā
smaka, tomēr iesaka iedzīvotājiem ūdeni lietot vārītu. Savukārt tiem ūdens patērētājiem,
kas lieto filtrus, viņš iesaka tos
pārbaudīt un laikus izskalot
vai nomainīt, jo dezinficēšanas
procesā no ūdensvadiem var
atdalīties dzelzs daļiņas, kas
nogulsnējas filtros un mazina
ūdens spiedienu.

E.Bišere stāsta, ka līgums
ar B.Šaperonu par savstarpējo
sadarbību noslēgts uz diviem
mācību gadiem. Plānots, ka
turpmāk viņš Jelgavas Amatu
skolā viesosies reizi divos mēnešos, lai ļautu audzēkņiem iepazīties ar savas zemes kulinārijas
tradīcijām un iemācīties gatavot
franču ēdienus.
Sadarbība ar B.Šaperonu
kļuva iespējama, pateicoties
Jelgavas pilsētas sadraudzībai
ar Francijas pilsētu Ruelmalmezonu un abpusējam līgumam,
turklāt skolas direktore ir pateicīga, ka Jelgavas dome pie-

šķīrusi sadarbības īstenošanai
nepieciešamos līdzekļus. Viņa
sadarbību ar franču uzņēmēju
sabiedriskās ēdināšanas jomā
vērtē kā ļoti lielu ieguvumu un
uzsver, ka B.Šaperona talantu
un profesionalitāti augstu vērtē
vairāki mūsu valsts speciālisti.
Direktore arī stāsta, ka sadarbība ar uzņēmumu no Francijas
ļaus Jelgavas Amatu skolai piedalīties Leonardo da Vinči projektā, lai nodrošinātu skolēniem
prakses un pedagogu prasmju izkopšanas iespējas Francijā – pēc
pusotra gada projekta gaitā uz
Franciju varētu doties skolotāji,

bet pēc diviem apmācības gadiem
četriem labākajiem skolēniem no
katras specialitātes programmas
būtu iespēja mēnesi stažēties
Francijā. E.Bišere piebilst, ka
projekts jāiesniedz līdz nākamā
gada aprīlim.
B.Šaperona nodarbības atzinīgi vērtē arī audzēkņi. Pavāru
pirmā kursa audzēkne Marta
Krūmiņa uzskata, ka šī ir lieliska iespēja iepazīt Francijas
ēdienkarti un praksi, jo latviešu
skolotāju pasniegšanas stils ir
citādāks. Viņa bilst, ka slodze
gan ir liela, bet nodarbības – ļoti
interesantas.

Izstrādā ielu
apsaimniekošanas shēmu
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Jelgavā ieradās Norvēģijas un
Eiropas ekonomiskās
zonas fonda delegācija, lai vēl pēdējo
reizi pirms galīgā lēmuma pieņemšanas
izvērtētu projektu
par Jelgavas ielu apsaimniekošanu.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns stāsta, ka
Norvēģijas un Eiropas ekonomiskās zonas fondā iesniegts
projekts par pašvaldības un
privātās partnerības (PPP)
modeļa pielietošanu Jelgavas
ielu apsaimniekošanā. Ja projekts tiks atbalstīts, par iegūtajiem līdzekļiem tiks veikta
Jelgavas ielu inventarizācija
un apzināts katras ielas tehniskais stāvoklis, izstrādāts

efektīvākais apsaimniekošanas plāns, kā arī izvērtēti
dažādi PPP veidi. Norvēģijas
un Eiropas ekonomiskās zonas fondā iesniegtā projekta
īstenošana ļautu izstrādāt
vispiemērotākā PPP modeļa
dokumentāciju, ko vēlāk varētu izmantot, rīkojot konkursu
par privāto partneru piesaistīšanu. A.Baļčūns atklāj, ka,
viņaprāt, vispiemērotākais
PPP veids būtu tāds: kāda
uzņēmuma rīcībā rekonstruēšanai un apsaimniekošanai
apmēram uz 20 gadiem tiek
nodota konkrēta iela. Tādējādi
tiktu uzlabots ielu segums,
nodrošināta pienācīga ielu apsaimniekošana un uzturēšana,
kas savukārt padarītu Jelgavas ielas drošākas satiksmes
dalībniekiem.
Jelgavā ir 368 ielas, kuru
kopējais garums ir 263,63
kilometri. 42,88 procentiem
pilsētas ielu ir asfaltbetona

segums, 35,05 procentiem –
grants (šķembu) segums, 21,03
procentiem – grunts bez seguma, 0,98 procentiem – bruģa
segums un 0,06 procentiem
cementbetona segums. Tātad
gandrīz 60 procenti Jelgavas
ielu nav asfaltētas. Daudzas,
kas tika izbūvētas pēc Otrā pasaules kara, ir sliktā stāvoklī,
jo to pamatos tika iebūvētas
drupas un būvgruži. Līdz ar to
ielu seguma pamati nenodrošina salizturību, neveic drenējošo un izolējošo funkciju,
tāpēc ceļa segums deformējas
un rodas bedres, kas apdraud
satiksmes drošību, bet satiksmes intensitāte pilsētā arvien
pieaug.
Atbilde par to, vai «Pilsētsaimniecības» izstrādātais
projekts «Pašvaldības un privātās partnerības veicināšana
Jelgavas pilsētas ielu apsaimniekošanai» tiks akceptēts, būs
zināma līdz šā gada beigām.

Ņemot vērā pašvaldības administratīvajā ēkā notiekošos
remontdarbus, no
vakardienas, 10. oktobra, slēgtas ēkas
galvenās ieejas durvis.
Pašvaldībā var iekļūt
pa durvīm domes pagalma pusē, blakus
Jelgavas rajona padomei.
Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Egita Veinberga
«Jelgavas Vēstnesim» skaidro,
ka galvenās administratīvās
ēkas durvis Lielās ielas pusē
remontdarbu laikā būs slēgtas
līdz pat šā mēneša beigām. Jelgavas iedzīvotāji un pašvaldības
apmeklētāji, kas vēlas iekļūt
domē, šajā laikā tiek aicināti
izmantot ieejas durvis sētas
pusē, kas atrodas līdzās Jelgavas rajona padomei.

Skolēni
dāvina
dzīvnieku
patversmei
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas 3. pamatskolas skolēni pašu rokām
nopelnītos simts latus
ziedojuši Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas
fakultātes Klīniskā institūta mazo dzīvnieku
izolatoram jeb dzīvnieku patversmei.
3. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Ingrīda
Siliņa stāsta, ka bērni atsaukušies
uz mednieku kolektīva «Alnis»
aicinājumu par godu Pasaules
dzīvnieku aizsardzības dienai,
ko atzīmē 4. oktobrī, palīdzēt
sagādāt meža dzīvniekiem barību
ziemai. Skolēni apņēmušies lasīt
ozolzīles, un mednieku kolektīva
vadītājs Jānis Mieriņš kā papildu
motivāciju viņiem piedāvājis nelielu samaksu par tonnu zīļu.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Dots devējam atdodas
 Sintija Čepanone

«Pedagoga darbu nevar nedz izmērīt ar
hronometru, nedz izteikt skaitļos, nedz izstāstīt vārdos,» pārliecināta Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolas
matemātikas skolotāja Valentīna Petrovska.
Viņa sevi uzskata par
šīs profesijas patrioti
un bagātajā pedagoģes mūžā iemantojusi gan audzēkņu,
gan kolēģu uzticību
un cieņu. Kā par spīti
visām nebūšanām izdodas nezaudēt gaišu
skatījumu uz dzīvi un
aizrautību – saruna ar
skolotāju Valentīnu
Petrovsku.
1. septembrī apritēja 44
gadi, kopš jūs strādājat par
skolotāju. Vai toreiz, kad Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas matemātikas skolotāja Valentīna Petrovska bija viena no
vajadzēja izšķirties par nā- tiem 27 pedagogiem, kas pagājušajā nedēļā par labu darbu saņēma Jelgavas domes Atzinības
kamo profesiju, ne mirkli rakstu. «Tas nozīmē, ka turpmāk man jāstrādā ar vēl lielāku atdevi,» bilst skolotāja. Foto: JV
nešaubījāties?
Jaunībā man bija mērķis: lotāju nostrādāju divdesmit taču ne jau tādēļ, ka nevēlas realizēšu.
aiziet no laukiem, dzīvot trīs- gadus, pēc tam piecus biju meto- mācīties. Tam visbiežāk ir citi
Darba augļus, visticamāk,
istabu dzīvoklī un nopelnīt diķe Daugavpils Pedagoģiskajā iemesli, piemēram, veselības varēs novērtēt pirmā semestik, lai varētu uzturēt sevi un institūtā. Taču vīram piedāvāja problēmas, darba maiņa vai citi tra beigās. Tad arī varēsim
ģimeni. Sākumā gribēju kļūt darbu Zaļenieku Arodvidus- svarīgi apsvērumi.
redzēt, cik apzinīgi skolnieki ir
par policisti, lai varētu cīnīties skolā, beidzot apsolīja arī tik
Savukārt pavisam citādi ir ar ieslodzītie. Pašlaik tiek veikts
pret netaisnību, taču nelielā ļoti kāroto trīsistabu dzīvokli, jauniešiem. Daļa uz vakarskolu pētnieciskais darbs, lai noskaidauguma dēļ mani neņēma pretī. un mēs pārcēlāmies uz dzīvi atnāk tādēļ, ka zemā vērtējuma rotu viņu izaugsmi, to, kā veiTad nu man cits nekas neatlika tur. Arodvidusskolā pāris gadu dēļ citu iespēju iegūt izglītību vi- dojas sekmes katrā priekšmetā.
kā mācīties par matemātikas nostrādāju par kopmītnes au- ņiem nav. Kāds varbūt domā, ka Jāpiebilst, ka cietumā izveidota
skolotāju, jo citā jomā sevi dzinātāju un nakts dežuranti, šeit ir zemākas prasības, taču, apvienota 8. un 9. klase gan
iedomāties nespēju, un šo soli līdz man piedāvāja Jelgavas pārliecinoties, ka tā vis nav, vai latviešu, gan krievu grupai,
neesmu nožēlojusi.
Vakara (maiņu) vidusskolā nu skolu pamet, vai gluži pretēji kur audzēkņi apgūst visus tos
Skolā sāku strādāt 1963. mācīt matemātiku. 1. septem- – sasparojas. Un ne viens vien, priekšmetus, ko vispārējā izglīgadā, kad Daugavpils Pedago- brī pirms četrpadsmit gadiem kam agrāk matemātikā bija tības iestādē. Kaut arī vienam
ģiskajā institūtā biju pabeigusi sāku darba gaitas šajā mācību vieninieks, tagad jau mācās 11. otram ieslodzītajam zināšanu
4. kursu. Tad jau biju precēju- iestādē, matemātikā izglītojot klasē un rēķina tīri labi.
līmenis ir zems un īpaši Pārliesies, piedzima meita un kopā vidusskolas klases.
Interesanti, ka visvieglāk lupes cietumā dažs mācībām
ar vīru vajadzēja domāt, kā ģiTad jau sanāk, ka nekad ir strādāt ar cilvēkiem, kuri īsti nesaskata jēgu, skolotāji ar
menei pelnīt iztiku. Augstskolā neesat mācījusi skolēnus šī mācības pārtraukuši pirms rezultātu ir apmierināti. Un tas
paņēmu akadēmisko gadu un vārda tiešajā nozīmē?!
pieciem gadiem. Viņi ir vairāk lielā mērā atkarīgs no pedagosāku mācīt matemātiku Višķu
Tā tas ir. Visu mūžu esmu motivēti nekā tie, kas skolas ga personības – ja mācīšanas
sovhoztehnikubijusi kopā ar solā sēdējuši, piemēram, divus procesā viņš ir ieinteresēts,
mā. Jāatzīst, ka
tad pratīs aizraut arī savus auVisu mūžu esmu p i e a u g u š i e m gadus atpakaļ.
akadēmiskais
cilvēkiem, tāŠogad tika sāktas apmā- dzēkņus. Dažkārt jau nevajag
bijusi kopā ar diem, kas zina, cības arī abās ieslodzījuma daudz, vien pozitīvu attieksmi,
gads man ievilkās vienpadsmit
pieaugušiem ko grib. Nemā- vietās Jelgavā. Jūs bijāt atbalstu. Kaut pieauguši cilvēgadu garumā
ku teikt, vai ar viena no tām skolotājām, ki, par labiem vārdiem, uzslavu
cilvēkiem, tā- viņiem strādāt kas veidoja apmācību prog- viņi ir ļoti lepni.
– pasaulē nāca
dēls, un abus
vieglāk nekā rammu, un pašlaik esat
Kā jums izdodas rast kondiem, kas zina, irskolas
bērnus vajadzēvecuma iesaistījusies cietumnieku taktu ar ikvienu apmācāja izaudzināt un
ko grib. Nemā- jauniešiem, taču izglītošanā. Kāda bija jūsu mo, saglabāt sirsnīgas atizskolot.
savādāk gan.
ierašanās cietumā un vai jau tiecības, reizē nezaudējot
ku teikt, vai ar
Neraugoties
Uz vakarsko- manāt sava darba augļus?
stingrību, un galu galā ieuz lielo pārtraulu
lielākoties
Kad
pirmo
reizi
ierados
cieinteresēt matemātikā, kas
viņiem strādāt
kumu, studijas
nāk mācīties tumā, lai izzinātu situāciju un ne vienam vien šķiet grūts
ir vieglāk nekā tie, kuri zina, mācīšanas iespējas tajā, man priekšmets?
tomēr nolēmu
atsākt, tiesa
to dara, bija šoks. Līdz tam par dzīvi
Sev esmu iemācījusi visās siskolas vecuma kāpēc
gan – neklāun uz rezultātu cietumā zināju tikai no filmām. tuācijās izturēties mierīgi, balsi
tienē. Kaut arī
j a u n i e š i e m , iet mērķtiecīgi. Taču nu pie tās vides esmu pie- pacelt vien tad, ja citādi nevar. Lai
sākumā nebija
Turklāt gados radusi un darbs rit pilnā sparā, man tur iekšā pelītes skrāpējas,
taču savādāk vecākiem cilvē- arī ieslodzījuma vietu vadība ir taču ārēji allaž esmu nosvērta.
viegli, man tomēr bija būtiska
kiem ir tas «ve- ieinteresēta šajā procesā.
Esmu sapratusi, ka daudz labāku
gan
priekšrocība: es
cais rūdījums»,
Atceros, pirmā nodarbība, ko rezultātu var sasniegt ar labu,
perfekti zināju
ielikti ļoti labi tur vadīju, aizvietojot pasnie- uzslavējot, pamudinot.
matemātiku, jo tolaik tehni- pamati, tādēļ viņus ir viegli ie- dzēju, bija vizuālā māksla, kurā
Es neskaitu savu laiku, vienkumā nācās mācīt augstāko kustināt un pavilkt uz augšu. Ja vajadzēja zīmēt pēc parauga. mēr esmu atvērta sarunai. Ja
matemātiku. Turklāt man bija vēl jūtu atdevi un to, ka manas Sākumā zīmuli ieslodzītie cilāja kādam vajadzīgs mans padoms,
ne tikai teorētiskās zināšanas, pūles novērtē, tad ar tādiem negribīgi, smīkņājot, taču beigās konsultācijas, nekad neatteikšu,
bet arī pieredze.
audzēkņiem strādāt ir īsta bau- tapa tādi mākslas darbi! Man ja vien būs brīvs brīdis. Es apziKā nokļuvāt Jelgavā?
da. Starp citu – no viņiem tikai pat radās ideja sarīkot zīmē- nos: it viss atkarīgs no skolotāja
Višķos par matemātikas sko- retais vidējo izglītību neiegūst, jumu izstādi, un es to noteikti – kāds esi tu, tāds būs tev pretī.

Pilsētnieks vērtē

Ja audzēkņi nejutīs manu palīdzīgo roku, radīsies distance,
zudīs uzticība, bet es gribu būt
pieejama ikvienam, kas vēlas
mācīties. Pat matemātiku var
apgūt, ja skolotājs grib iemācīt,
bet skolēns – iemācīties.
Ar audzēkņiem esam vienojušies – ja neesi gatavs, piemēram,
uzrakstīt ieskaiti šodien, nedari
to. Labāk atnāc vēlāk, taču tai
pienācīgi sagatavojies. Un tas
darbojas.
Vai, jūsuprāt, mūsdienās
ir viegli būt skolotājam un
viņa pūliņi tiek pienācīgi
novērtēti?
Tas atkarīgs no cilvēka. Atceros, kad es mācījos, skolotājs
tiešām bija personība, pret viņu
izjuta pietāti. Tagad situācija ir
nedaudz mainījusies, jo citāda
kļuvusi sociālā vide, kas veido
skolēnus, un attieksme pret skolotāju tiek mantota no paaudzes
paaudzē. Daudzi vecāki par sava
bērna sekmēm neinteresējas,
bet sliktajā rezultātā vaino
pedagogus, un audzēkņi dara
tāpat, kaut arī nav izrādījuši ne
mazāko vēlēšanos vērst situāciju par labu.
Runājot par atalgojumu, jāteic – arī agrāk tas nebija liels.
Savulaik par slodzi saņēmu 70
rubļus, taču tas bija pietiekami, jo cenas nekāpa tik strauji
kā pašlaik. Taču nauda mani
nekad nav uztraukusi – svarīgākais vienmēr bijis darbs,
laba sadarbība ar skolēniem.
Dažkārt prātoju: ja man būtu
lielāka alga, vienalga turpinātu
strādāt no rīta līdz vakaram.
Taču tad es varētu izdarīt vēl
vairāk, vēl kvalitatīvāk, jo man
būtu vairāk līdzekļu mācību
materiālu iegādei.
Pašlaik diemžēl izveidojusies
situācija – ja gribi vairāk nopelnīt, vairāk arī jāstrādā, un
no tā cieš darba kvalitāte, līdz
ar to arī skolēni. Tieši tādēļ es
uzņemos tik, cik varu izdarīt pēc
vislabākās sirdsapziņas. Tomēr
uzskatu, ka pedagogiem vajadzētu lielāku algu, jo skolotājs
ir tāds cilvēks, kas neatļaujas
dzīvot uz citu rēķina. Viņš grib
pats nopelnīt, pats sevi uzturēt,
būt patstāvīgs it visā.
Pagājušajā nedēļā Skolotāju dienā pateicībā par
nesavtīgo darbu jums tika
pasniegts Atzinības raksts.
Ko jums nozīmē šī atzinība?
Skolotāju dienas pasākums
izvērtās ļoti sirsnīgs un aizkustinošs. Par to, ka man tiks
pasniegts Atzinības raksts,
nojautu, taču īstas pārliecības
nebija. Pārsteigums, satraukums, gandarījums, ka manu
darbu novērtē, – to visu apzinājos tikai pēc pasākuma, kad
emocijas jau bija norimušas un
visu varēju vēlreiz pārdomāt.
Tad arī sapratu, ka man izrādītā
atzinība uzliek vēl vairāk atbildības, vēl vairāk pienākumu, jo
turpmāk man jāstrādā ar vēl
lielāku atdevi.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits Jelgavā un rajonā 2007. gadā

Skaitļi runā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dati

1829

1822

1710

1671
1565

1512

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

1462

1457

Jūnijs

Jūlijs

1488

Augusts

Septembris

Kas traucē
apkarot nelegālā
alkohola
tirgošanas
vietas?

Ratmirs
Zakirovs,
pensionārs:
– Ja tauta vēlas, lai nodarbojas ar šādu
biznesu! Nebūtu vajadzības, diez vai
«točkas» pastāvētu, taču galvenais,
lai cilvēki nemirst. Varbūt jāpiešķir
lielas prēmijas, lai uzzinātu, kur
atrodas tirgotavas, un varētu tās
apkarot. Ja es zinātu, kur ir «točka» un man maksātu 50 latus,
atklātu.
Svetlana
Marozova,
pārdevēja:
– Vairāk jāiesaistās sabiedrībai, ziņojot
par tām policijai. Viens gan
– sabiedriskais
darbs kā soda mērs tirgotājiem
nelīdzēs. Lai arī kāds būtu sods, tas
situāciju nemainīs, taču biežākas
policijas kontroles gan derētu.
Gaļina,
pensionāre:
– Es ar šo lietu
«nedraudzējos». Policijai
vairāk jāstrādā, jo bieži
vien uz šīm
vietām dodas
jaunieši. Arī pašiem iedzīvotājiem
jācīnās pret to, informējot varas
iestādes. Nelegālā alkohola tirgotājs jāliek cietumā.
Dace Eglīte,
mājsaimniece:
– Ar šo lietu ir
grūti un pat
neiespējami
cīnīties. Ja viena nelegālā
alkohola tirgotava darbību pārtrauc, nākamā
tiek atvērta. Naudas sods tirgotājus
nebiedē, tāpēc viņi uzreiz jāliek
cietumā.
Haralds
Vālodze,
pašnodarbinātais:
– Visticamāk,
apkarot «toč
kas» traucē
varas iestāžu
neieinteresētība un sabiedrības nevēlēšanās šīs
vietas atklāt. Kam gan interesē tās
slēgt, ja tur var dabūt lētāku stipro
dzērienu?! Jāsakārto likumdošana,
paredzot, ka šie cilvēki uzreiz jāiesēdina cietumā.
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Raiņa un
Aspazijas
dzeja
ukraiņu un
gruzīnu
valodā
 Ritma Gaidamoviča

Nākamtrešdien, 17.
oktobrī, pulksten
15.30 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā
notiks Ukrainas vēstnieka Latvijā Raula
Čilačavas grāmatas
prezentācija, kurā
vēstnieks ukraiņu un
gruzīnu valodā tulkojis latviešu rakstnieku
Aspazijas un Raiņa
dzeju.

3

Skolēni dāvina
dzīvnieku patversmei
(No 1.lpp.)
I.Siliņa stāsta, ka no 42 skolas
klasēm akcijā piedalījušās 34 un
tonna zīļu savākta apmēram
divās nedēļās. I.Siliņa norāda
– skolēni bijuši vienisprātis, ka
par zīlēm nopelnīto naudu – 100
latus – lietderīgāk ir nevis sadalīt klašu vajadzībām, bet ziedot
dzīvnieku patversmei, palīdzot
ne tikai meža, bet arī kādam
mājdzīvnieciņam.
Klīniskā institūta vecākā laborante Unda Ģēģere stāsta,
ka skolēnu ziedotā nauda tiks
ieskaitīta veterinārās aptiekas
«Vetfonda aptieka» kontā, jo institūtam ar aptieku ir izveidojies
sadarbības modelis – ziedotgribētāji ieskaita naudu aptiekas
kontā, bet institūts var iegādāties
nepieciešamās lietas, piemēram,
dzīvnieku barību, medikamentus,
kopšanas līdzekļus. U.Ģēģere
teic, ka vienmēr nepieciešama
ir speciālā barība kucēniem un
kaķēniem, kā arī segas.
3. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā «Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka lielajā skolēnu sapulcē, kas notiks
vēl pirms rudens brīvdienām,
čaklākajām klasēm tiks pasniegti Atzinības raksti: 3.e1 klase
savākusi 182 kilogramus zīļu,
bet 1.e klase – 101 kilogramu.
Pārējām klasēm, kas piedalījās
akcijā, tiks pasniegti pateicības
diplomi, bet tiek domāts arī

Jelgavas Sabiedrības integrācijas centra vadītāja Rita
Vectirāne «Jelgavas Vēstnesim» stāsta, ka Ukrainas vēstnieks Latvijā Jelgavas iedzīvotājus iepazīstinās ar latviešu
rakstnieku Aspazijas un Raiņa
dzejas tulkojumu gan ukraiņu,
gan gruzīnu valodā. Prezentācijas pasākumā būs iespēja
iepazīties ne tikai ar šo dzejas
grāmatu, bet arī ar citiem
autora darbiem. R.Vectirāne
atzīst, ka šis pasākums ir vērtīgs, jo sniedz jelgavniekiem
iespēju klātienē uzzināt, kāpēc
Ukrainas vēstnieks tulkošanai
izvēlējies tieši novadnieces
Aspazijas un Raiņa darbus,
un gūt atdzejotāja viedokli
par latviešu autoru daiļradi.
Tā ir arī lieliska iespēja, lai
popularizētu latviešu autoru  Sintija Čepanone
darbus Gruzijā. Sabiedrības
integrācijas centra vadītāja
Šodien, 11. oktobrī,
min, ka pasākuma laikā dzeju
no pulksten 10 līdz
ukraiņu valodā lasīs Ādolfa
18 «Statoil» degvielas
Alunāna teātra aktieri un
uzpildes stacijā BrīvīJelgavas Ukraiņu biedrības
bas bulvārī autovadīpārstāvji, taču gruzīnu valotājiem būs iespēja bez
dā – pats Ukrainas vēstnieks
maksas pārbaudīt un
Latvijā R.Čilačava.
noregulēt sava auto
Pēc grāmatas prezentācijas
gaismas, kā arī apgūt
tā būs pieejama Jelgavas Sadrošas un ekonomisbiedrības integrācijas centrā
kas braukšanas paun Ģederta Eliasa Jelgavas
matnoteikumus.
Vēstures un mākslas muzejā.
Pasākumā piedalīsies arī UkŠāda iespēja jelgavniekiem
rainas vēstniecības kultūras tiek piedāvāta akcijas «Drošs
atašejs Nataļa Jakovenko.
paliek drošs» laikā, kas visā

Īsi
 Rīt, 12. oktobrī, pulksten 17
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Gaismiņa» atzīmēs
45. dzimšanas dienu. «Gaismiņas»
vadītāja Dzidra Bumbiere stāsta, ka
bērni un pedagogi šim notikumam
gatavojas visu nedēļu – tiek zīmēti,
līmēti un veidoti rokdarbi, atklājot, ar ko
saistās bērnudārzs. Veikums svētku reizē
būs apskatāms ikvienam viesim, tāpat
kā audzinātājas veidotā fotoizstāde par
to, kā iestāde mainījusies laika gaitā.
Svinīgajā pasākumā piedalīties aicināti
tagadējie audzēkņi un viņu vecāki,
pašreizējie un bijušie pedagogi, kā arī
kādreizējie vadītāji, domes un Jelgavas
Izglītības pārvaldes pārstāvji, kas palīdzējuši bērnudārzam veidoties.

 Pagājušajā nedēļā naktī no ceturtdienas uz piektdienu smagā
automašīna «Mercedes Benz»
nobrauca no ceļa Atmodas ielas
un Dobeles šosejas krustojumā
un ietriecās divstāvu koka mājā.

3. pamatskolas audzēkņi par godu Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienai sagādāja barību meža
zvēriem – tonnu zīļu – un iegūtos 100 latus ziedoja mazo dzīvnieku patversmei. Vakar skolēni
kopā ar skolotājiem ieradās dzīvnieku patversmē un pasniedza savu dāvinājumu, bet pēc tam
Foto: JV
devās apraudzīt saimnieku pamestos kaķus un suņus.
par gardām veltēm visiem zīļu
lasītājiem.
Veterinārmedicīnas fakultātei
piederošajā klīnikas dzīvnieku
patversmē nonāk Jelgavas pilsētā un tās apkārtnē klaiņojošie

suņi un kaķi, ko atved gan likuma sargi, gan saimnieki vai sveši
cilvēki. Lielākā daļa dzīvnieku
tiek paturēti, kamēr tiem atrodas jauns īpašnieks, bet veci,
slimi vai agresīvi dzīvnieki tiek

iemidzināti. Jaunu saimnieku
izdodas atrast 70 – 80 procentiem suņu un 20 – 30 procentiem
kaķu. Pašlaik patversmē mīt ap
20 kaķiem un apmēram tikpat
daudz suņu.

Sadursmē bojāta ceļa zīme un mājas
stūris. Tā kā ceļu satiksmes negadījuma brīdī ēkas pirmajā stāvā neviena
iedzīvotāja nav bijis, cietušo nav. Kā
pastāstīja Jelgavas rajona un pilsētas
Policijas pārvaldes priekšnieka vietniece
Ieva Sietniece, automašīnas vadītājs
devies no Bauskas uz Tukumu un, veicot
kreiso pagriezienu, nobraucis no ceļa.
I.Sietniece norāda, ka pašlaik notiek
pārbaude, lai noskaidrotu negadījuma
apstākļus. Viņa stāsta, ka avārija notika
pulksten 4.35 un policija pieļauj, ka
iespējamais avārijas iemesls ir migla, bet
tiks pārbaudīts, vai automašīnas vadītājs
nav bijis alkohola reibumā. Jelgavas
rajona un pilsētas Policijas pārvaldes
priekšnieka vietniece skaidro, ka kriminālprocess par notikušo, visticamāk,
netiks ierosināts, jo negadījumā nav
cietušo vai bojā gājušo.

Pārbaudi auto gaismas!
Latvijā norisinās no 2. līdz 14.
oktobrim.
«Diennakts gaišajam laikam
kļūstot īsākam, bet tumšajam –
garākam, palielinās satiksmes
negadījumos cietušo skaits.
Turklāt traģiskākās autoavārijas notiek tieši krēslas un tumsas laikā. Tā iemesli ir ne tikai
«neredzamie» kājāmgājēji, kas
nelieto atstarotājus, bet arī rudens sezonai nesagatavotie autobraucēji un to automašīnas,»
informē Latvijas Automoto
biedrība (LAMB), līdztekus
galvenajiem satiksmes negadījumu cēloņiem – braukšanu
pie stūres reibumā, agresīvu

braukšanas stilu un drošības
jostas nelietošanu – minot
braukšanu ar nenoregulētām
auto gaismām, kas apžilbina
pretī braucošos, kā arī nepieredzējušu šoferu rīcību slidena
ceļa apstākļos.
Akcijas rīkotāji – «Latvija Statoil», LAMB un Drošas braukšanas skola –, pamatojoties
uz gūto pieredzi iepriekšējos
akcijas gados, izveidojuši vispusīgu automašīnu un to vadītāju
sagatavošanas programmu, un,
kamēr pieredzējuši meistari bez
maksas veiks spēkratu tuvo un
tālo gaismu, bremžu, pagriezienu un atpakaļgaitas signāluguņu

pārbaudi, lampiņu nomaiņu, kā
arī gaismu regulēšanu, Drošas
braukšanas skolas instruktori
autovadītājiem sniegs vērtīgus
padomus, kā samazināt iespēju
iekļūt ceļu satiksmes negadījumos un izvairīties no kritiskām
situācijām. Jāpiebilst, ka arī
šoferi Jelgavā, šodien iebraucot
degvielas uzpildes stacijā «Stat
oil», varēs uzzināt, kā braucot
ieekonomēt līdz pat 40 procentiem degvielas.
Kā atklāj LAMB, astoņu gadu
laikā, kopš norisinās akcija
«Drošs paliek drošs», auto gaismas noregulētas gandrīz 30
tūkstošiem spēkratu.

Piedāvā noteikt
profesionālo piemērotību

Izmaiņas
autobusu kustībā

 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts aģentūras «Sociālās integrācijas
centrs» (SIC) Zemgales
reģiona Invalīdu rehabilitācijas un izglītības
atbalsta punkts Jelgavā cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām piedāvā
iespēju noteikt profesionālo piemērotību.
Kā stāsta atbalsta punkta
vadītāja Ināra Kuniga, uz profesionālās piemērotības noteikšanu tiek aicināti invalīdi darbspējīgā vecumā no Jelgavas,
Bauskas, Dobeles un Saldus
pilsētas un rajona. Testēšana
norit trīs dienas, kuru laikā
tiek noteiktas klienta intereses un tas, vai cilvēka fiziskā
sagatavotība atbilst izvēlētajai
profesijai, piemēram, vai pirk-

sti kustas gana veikli, lai strādātu par šuvēju. Profesionālās
piemērotības noteikšanas laikā
līdztekus vispārējai testēšanai
cilvēki ar invaliditāti tiekas arī
ar arodārstu un psihologu, kas
palīdz noteikt, vai izvēlētā profesija vai kursi atbilst testējamo
veselības stāvoklim. I.Kuniga
atklāj, ka testi ir vispārīgi un
ar to palīdzību tiek noskaidrotas daudzas lietas, piemēram,
vai cilvēkam patīk darbs ar
cilvēkiem vai viņš priekšroku
dod strādāt vienatnē. «Šo triju
dienu laikā pārbaudām, vai
cilvēka intereses saskan ar viņa
spējām,» testēšanas būtību raksturo atbalsta punkta vadītāja.
Viņa stāsta, ka reiz uz atbalsta
punktu atnācis cilvēks, kas
vēlējies kļūt par pavāru, bet
arodārsts konstatējis, ka viņam
ir epilepsijas lēkmes. Arodārsts
klientam norādījis, ka veselības

stāvokļa dēļ nebūtu vēlams
strādāt šajā profesijā un ieteicis
kursos apgūt citu profesiju, kas
nekaitētu veselībai.
Pēc testēšanas cilvēkiem ar invaliditāti tiek piedāvāta iespēja
apgūt dažādus kursus atbalsta
punktā vai arī dota rekomendācija padziļinātai profesionālās
piemērotības noteikšanai valsts
aģentūrā SIC Dubultos, lai viņi
varētu iegūt izglītību Jūrmalas
profesionālajā vidusskolā vai
Jūrmalas koledžā.
Profesionālās piemērotības
noteikšana ir bezmaksas pakalpojums, turklāt klientiem tiek
piedāvāta bezmaksas ēdināšana.
Ja apmeklētājs Jelgavā ieradies
no citas pilsētas, viņam ir iespēja
palikt viesnīcā. I.Kuniga interesentus aicina iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 63048117
vai 26409515. Jelgavas atbalsta
punkts atrodas Dobeles ielā 43.

No šā gada 1. oktobra dažos sabiedriskā transporta reisos
veiktas izmaiņas.
6. maršruta autobusam
Āne – Depo – 6. vidusskola
– Vīgriežu iela, kurš no Ānes
atiet pulksten 7.10, veiktas
virzības izmaiņas. Līdz šim
autobuss pēc piebraukšanas
pie 6. vidusskolas pa Loka
maģistrāli atgriezās uz Rīgas
ielu un turpināja ceļu centra
virzienā. Tagad autobuss pēc
pieturvietas «6. vidusskola»
dosies pa Loka maģistrāli līdz
Kalnciema ceļam. Pa Kalnciema ceļu virzienā uz Rīgas
ielu autobuss kursēs tāpat kā
līdz šim.
Mainīts arī reisa atiešanas
laiks maršrutam Nr.22 Dzelz-

ceļa stacija – Asteru iela, kura
atiešanas laiks no stacijas līdz
šim bija pulksten 7.45. No 1.
oktobra šis reiss no stacijas
atiet desmit minūtes vēlāk
– pulksten 7.55.
Jauns reiss atklāts 12. maršruta (Vītoliņi – Salnas iela – Vītoliņi) posmā Dzelzceļa stacija
– Salnas iela – Dzelzceļa stacija, kas no stacijas atiet pulksten 7.34. Savukārt maršrutā
14A RAF dzīvojamais masīvs
– Atpūta – RAF dzīvojamais
masīvs no oktobra pārtraukti
sezonālie reisi – pulksten 18.25
un 19.40 no pieturas «RAF
dzīvojamais masīvs», bet no
pieturas «Atpūta» pulksten 19
un 20.10.
Sīkāka informācija par izmaiņām autobusu reisos, kā arī
autobusu kustības grafiki pieejami Jelgavas Autobusu parka
mājas lapā (www.jap.lv).

Foto: JV
 Jelgavas Reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators akciju
sabiedrībai «Jelgavas cukurfabrika» izsniedzis licenci siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas
stacijā Cukura ielā 22. Izsniegtās
licences derīguma termiņš noteikts no
šā gada 1. novembra līdz 2008. gada
31. oktobrim. Patlaban apstiprināti arī
nosacījumi sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanai. Lēmums stājies spēkā līdz ar
regulatora izsniegtās licences saņemšanu, kas paredz siltumenerģijas ražošanu
katlumājā Cukura ielā 22.

 Bērnu bibliotēkā «Zinītis»
vēl līdz 31. oktobrim notiek
Aizmāršīgo lasītāju dienas,
kuru laikā apmeklētāji – mazi
un lieli lasītāji – tiek aicināti uz
bibliotēku atgādāt grāmatas,
kuras paņēmuši jau sen, taču
nav savlaicīgi atnesuši atpakaļ.
Bibliotēkas darbiniece Baiba Knāviņa informē, ka līdz 31. oktobrim
no kavētājiem netiks iekasēta soda
nauda. Kavētāji nevar arī paņemt
jaunas grāmatas un lietot citus bibliotēkas pakalpojumus ne «Zinītī»,
ne Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā,
kā arī pārējās bibliotēkas filiālēs. Ja
grāmatas nebūs atnestas līdz 31.
oktobrim, par katru nākamo dienu
tiks iekasēta soda nauda – santīms
par dienu, tāpēc B.Knāviņa aicina
lasītājus izmantot šo izdevību un
nodot grāmatas bez soda maksas.
Ritma Gaidamoviča un
Ilze Knusle-Jankevica
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NELEGĀLAIS ALKOHOLS
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Veselībai un brīvībai kaitīgi
 Sintija Čepanone

Vēl pavisam nesen par
nelikumīgu alkoholisko
dzērienu tirdzniecību
tika piemērots administratīvais sods, taču,
izrādās, tas nebija pietiekami efektīvs, lai izskaustu šāda grādīgā
apriti. Nu teju trīs mēnešus spēkā ir normatīvo aktu grozījumi,
kas jau ar pirmo reizi
paredz kriminālatbildību par nelikumīgu
alkoholisko dzērienu
realizāciju neatkarīgi no
apmēra.
Saskaņā ar likumu kriminālatbildība iestājas arī par nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādāšanos, ja tā izdarīta atkārtoti
gada laikā, un par nelikumīgu
alkoholisko dzērienu izgatavošanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu,
ja tas izdarīts atkārtoti gada
laikā. Sarunā ar Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes
(JPRPP) Kārtības policijas biroja
2. nodaļas priekšnieku Andri
Gromoļevu «Jelgavas Vēstnesis»
centās noskaidrot, cik aktuāls šis
jautājums ir mūsu pilsētā un vai
likumsargi beidzot saskata galu
cīņai ar «točkām».

Kriminālatbildība –
efektīvs soda mērs

«Pēc izmaiņām likumdošanā
policijas darbiniekiem ir vairāk
iespēju vērsties pret personām,
kas realizē nelikumīgus alkoholiskos dzērienus. Turklāt nu pie
atbildības varam saukt arī cilvēkus, kas to iegādājas, pārvieto
un lieto,» A.Gromoļevs atzīst,
ka par šīm darbībām agrāk piemērotais administratīvais sods

Atklāta saruna
ar «krutkas» tirgoni

Pēdējā laikā pilsētā aizvien biežāk izskan informācija
par kārtējo atklāto nelegālā alkohola ražošanas vai
realizēšanas vietu. Kopš šā gada 19. jūlija policistiem
to apkarošanai ir jauns «ierocis» – nu likums «točku»
saimniekiem jau par pirmo reizi paredz kriminālatbildību, un tas vieš cerību, ka vainīgie beidzot saņems sodu.
Trīs mēnešu laikā Jelgavā un rajonā likumsargi kopumā
ierosinājuši vairāk nekā trīsdesmit kriminālprocesus
gan par spirtotā realizēšanu, gan iegādāšanos, gan
lietošanu. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, cik
aktīva pilsētā ir cīņa ar «točkām», ko saka paši lietotāji
un tirgotāji un vai viņus piesardzīgākus darījusi jaunā
likuma norma.
Kārtības policijas biroja 2. nodaļas priekšnieks Andris Gromoļevs
praksē nebija efektīvs, jo likumdošana neparedzēja, piemēram,
administratīvo arestu vai ko
citu, lai sodītu personu, kurai
noteiktais naudassods «nav pa
kabatai». «Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizēšanu pie
atbildības saukti simtiem cilvēku
– tika uzlikti naudas sodi, taču
ne visi bija spējīgi to nomaksāt,»
A.Gromoļevs paskaidro – piemēram, par ar akcīzes nodokli
apliekamo preču uzglabāšanas,
pārdošanas noteikumu pārkāpšanu tika paredzēts naudassods
līdz 250 latiem, taču vairumam
šo tirgotāju nav oficiālu ienākumu. Tātad – arī līdzekļu, lai sodu
nomaksātu. Turklāt, ja vienam
cilvēkam par nelegālā alkohola
tirgošanu sastādīja protokolu,
turpmāk to tajā pašā vietā pārdeva cits, un viss sākās no gala.
Savukārt pašlaik par nelikumīgu alkoholisko dzērienu
realizēšanu var sodīt ar brīvības
atņemšanu uz laiku līdz trim
gadiem vai arestu, vai piespiedu
darbu, vai naudassodu līdz 50 minimālajām mēnešalgām. Taču, ja
vainīgais tiek pieķerts atkārtoti,

Šīs pudeles
izņemtas
«točkās» un
tiks nogādātas
uz ekspertīzi,
lai noteiktu grādīgā
sastāvu. Pret
to īpašniekiem
uzsākts kriminālprocess par
nelikumīgu
alkoholisko
dzērienu realizēšanu.

 Kristīne Pētersone

tiek uzsākts jauns process, un tad atklājot spirta piegādātājus, kas
soda mērs jau ir brīvības atņem- to realizē lielos apjomos, cisteršana līdz pieciem gadiem vai pie- nām,» A.Gromoļevs norāda, ka
spiedu darbs, vai naudas sods līdz tas, ar ko pašlaik cīnās policijas
100 minimālajām mēnešalgām, darbinieki, savā ziņā ir ķēdes
konfiscējot mantu vai bez man- pēdējais posms, jo lielākoties viņu
tas konfiskācijas. Savukārt, ja uzmanības lokā nonāk «mazie»
alkohols izraisījis smagas sekas, realizētāji un nelegālā alkohola
piemēram, kā Preiļu gadījumā, lietotāji.
kad cilvēki masveidā saindējās
««Točku» klienti galvenokārt
ar nezināmas izcelsmes alko- ir cilvēki bez pastāvīgas dzīvesholu, vainīgajam
vietas, kuriem
Nelikumīgi alkoholiskie dzērieni
v a r p i e s p r i es t ir gan nelegāli ražoti, gan viltoti naudas kvalitabrīvības atņem- alkoholiskie dzērieni, gan spirtu sa- tīvāka alkohola
šanu uz laiku no turoši šķidrumi, kas nav alkoholis- iegādei nav, un
pieciem līdz 10 kie dzērieni, bet kurus piedāvā vai pret viņiem vērgadiem vai nau- realizē kā alkoholiskos dzērienus. sties nav efektīvi.
dassodu līdz 150
Primārais ir reaminimālajām mēnešalgām un lizētājs, nevis lietotājs,» paskaidpolicijas kontroli uz laiku līdz ro policijas darbinieks. Jāpiebilst,
trim gadiem. «Tas ir diezgan ka pilsētā «točkās» lielākoties tiek Tirgus, dzīvokļi un privātmājas ir vietas, kur tiek pārdots nelegālais alkohols, savukārt garāžas, pagrabi un dažādas noliktavas ir tās,
bargs sods,» vērtē A.Gromoļevs, tirgots nevis pašbrūvēts alkohols, kur visbiežāk to lielos daudzumos uzglabā vai ražo.
Foto: JV un no policijas arhīva
atklājot, ka tūlīt pēc likuma stā- bet gan šķaidīts spirts.
šanās spēkā ar prokuroriem tika
A.Gromoļevs norāda, ka Jelga- daļas priekšnieks norāda, ka viņš
Septembrī
pārrunāts, piemēram, kā veikt vā nelikumīgu alkoholisko dzērie- nav informēts par gadījumiem,
Jelgavā un rajonā:
saskaņošanu, ja steidzami jāveic nu tirgošanas vietām ir tendence kad ar nelikumīgu alkoholisko
kratīšana.
«migrēt». Proti, vienas «točkas», dzērienu realizēšanu būtu saistīti
• par nelikumīgu alkoholisko
dzērienu iegādāšanos sastādīti 6
Trīs mēnešu laikā Jelgavā un iespējams, likuma bardzības dēļ likumsargi, taču aicina ikvienu
protokoli;
rajonā uzsākti vairāk nekā 30 darbību pārtrauc, savukārt citas iedzīvotāju, kam ir šādas ziņas,
• par glabāšanu, izgatavošanu,
kriminālprocesi, un pašlaik galve- – tiek atklātas. Tiesa gan, pašlaik zvanīt pa anonīmo tālruni, un
 Sintija Čepanone
par to jāmaksā. Dzīvokļa man
pārvietošanu – 18;
nais uzdevums ir tos novest līdz to skaits ir nedaudz sarucis, taču katrs gadījums tiks pārbaudīts.
nav, darba nav, pensija – tikai 70
• par realizāciju sākti 9 kriminālNelegālā alkohola iegādes vietu
prokuratūrai, pēc tam – līdz tie- vēl aizvien par «vājo punktu» var
Kamēr
būs
pieprasīlatu. Kā lai atļaujos alkoholu pirkt
procesi, tostarp 3 Jelgavā;
sai. «Vai izdosies vainīgos saukt uzskatīt Jelgavas tirgu. «Tur šo atklāšanu veicina fakts, ka tās
jums, būs piedāvājums
veikalā?» viņš gan piebilst, ka
• par iegādāšanos atkārtoti gada
pie atbildības, grūti prognozēt, jautājumu atrisināt ir proble- visbiežāk izvietotas daudzdzīvokļu
– šo apgalvojumu var
grādīgais neesot dzīvības un nāves
laikā pēc soda piemērošanas sākti
jo vienmēr būs kāds, kas likumu mātiski, jo atšķirībā no dzīvokļa mājās un tādējādi traucē citiem
attiecināt arī uz alkojautājums, taču «savus gramus»
4 kriminālprocesi (visi Jelgavā).
centīsies apiet ar līkumu,» tā Kār- tur nav noteiktas vietas – tirgus iedzīvotājiem. «Ja grādīgo tirgotu
holu, ko iespējams iegādienā iedzerot.
tības policijas biroja 2. nodaļas teritorija ir plaša,» A.Gromoļevs nomaļus, tad, visticamāk, dau- veiktu kratīšanu. Tieši tādēļ mādāties «točkās». LielāVīrs atklāj, ka cenas vairākās
priekšnieks.
atceras, ka savulaik tirgū policijas dzas nelegālā alkohola tirgošanas jās parasti tur vien pāris pudeļu,
koties nelegālās dziras
nelegālā alkohola tirdzniecības
darbinieki izveidoja posteņus, vietas tā arī netiktu atklātas,» ko policijas ierašanās brīdī var
cienītāji ir cilvēki, kuru
vietās gandrīz neatšķiras. 100
Cīnās ar sekām
taču spirta tirgotāji pārcēlās tu- A.Gromoļevs akcentē, ka tur spir- mēģināt izliet,» JPRPP Kārtības
ienākumu līmenis ir
grami šņabja maksājot vidēji 20
A.Gromoļevs stāsta, ka neliku- vāk kultūras namam, kas lietas totais tiek realizēts arī naktīs – tie, policijas biroja 2. nodaļas priekšļoti zems, tostarp bezsantīmu, puslitrs – latu. «Tas
kas atnāk to iegādāties, visbiežāk nieks norāda, ka laukos «točku»
mīgu alkoholisko dzērienu tirgo- būtību nemainīja.
pajumtnieki, un dažam
ir normāli. Sotačku var izdzert
jau ir alkohola reibumā, trokšņo, saimnieki visbiežāk ir iedzīvotāji,
šana ne tikai valstī, bet arī Jelgaalkoholiķim 100 grami
turpat uz vietas un vairāk nemaz
un tas traucē kaimiņiem.
kuriem nav darba un kas nevēlas
vā allaž bijusi aktuāla problēma: Apzina ikvienu
pat nekvalitatīva grānevajag,» viņš paskaidro, ka «točnaudu pelnīt, strādājot, piemēsākumā tas bija brīvi pieejams realizēšanas vietu
dīgā reizēm ir svarīgāki
kās» iespējams nopirkt tik daudz
ram, lauksaimniecības darbus.
kioskos tirgū, jo likumdošana to
«Mēs reģistrējam ikvienu ie- Likuma nezināšana
par maizes riku.
dzeramā, cik vajag un cik atļauj
Arī pensionāri, kas grib dabūt
neaizliedza. Taču līdz ar Alkohola dzīvotāju sūdzību par «točkām», neatbrīvo no atbildības
nauda, – tur ielies gan 50 gramus,
Salīdzinot situāciju pilsētā un pāris latu klāt pensijai. Šādā
aprites likuma stāšanos spēkā apkopojam informāciju, veicam
Kā «Jelgavas Vēstnesim» stāsta gan pārdos litrus. Turklāt spirsāka plaukt nelegālā alkohola pārbaudi, novērojam. Likums rajonā, A.Gromoļevs novērojis, gadījumā apgrozījums varētu būt kāds bezpajumtnieks, mūsu pilsētā totais, ko citi sauc par «krutku»,
bizness. Arī aizliegums grādīgo strikti nosaka, uz kāda pamata ka jelgavnieki par izmaiņām kādas 10 – 15 pudeles mēnesī, un nelegālā alkohola tirgošanas vietu kvalitātes ziņā daudz neatšķirotirgot pēc pulksten 22 veicināja mēs drīkstam Pilsētā un rajonā septembrī ko- normatīvajos ak- šīs tirgošanas vietas lielākoties netrūkst. «Jelgava ir pilna ar «toč ties no veikalā nopērkamā. «Es
«točku» uzplaukumu.
vērsties pret pumā administratīvajos procesos tos ir krietni vai- darboties pārstājušas. Savukārt kām». Tepat tuvumā (Mātera ielā tādu esmu dzēris visu mūžu,
«Manuprāt, šim jautājumam personu. Pie- izņemti 14,55 litri, krimināllietās rāk informēti un pilsētā nelegālā alkohola realizē- – red.) vien ir vairākas. To adreses nu vismaz pēdējos desmit gadus
nebija pievērsta pietiekama uz- mēram, mums – 35,4 litri gan pašbrūvēta, gan zina, ka pašlaik tāji galvenokārt ir cilvēki, kas uz zina visi, kuriem ir tāda vajadzība. noteikti, un tam nav nekādas
par prettiesiskām to domā nopelnīt, turklāt nevis Un policisti arī zina, kur «točkas» vainas,» tā bezpajumtnieks.
manība jau no paša sākuma. Jā- jāpieķer brīdī, spirtu saturoša šķidruma.
darbībām iestājas iztikai, bet vairāk. A.Gromoļevs atrodas, taču neko nedara, lai tās
ņem vērā, ka spirts netiek ražots kad tā realizē
Taču uz jautājumu, vai pilsēLatvijā, tas tiek ievests. Un, lai nelikumīgu alkoholu, vai jābūt kriminālatbildība. «Nelegālā lēš, ka mazajās «točkās» par kat- «aizslēgtu»,» vīrs uzskata, ka tas tas «točkās» spirtoto pārdod uz
cīnītos ar «točkām», darbs jāor- cilvēkam, kas liecina – spirto- alkohola tirgotāji Jelgavā kļu- ru pudeli varētu nopelnīt ap 50 nemaz nav slikti, jo mūsdienās ir parāda vai apmaiņā pret kādu
ganizē krietni augstākā līmenī to iegādājies tieši tur,» stāsta vuši piesardzīgāki un gudrāki santīmu un pieļauj, ka «iecienī- ļoti daudz cilvēku, kuri grādīgo pārtikas produktu vai citu preci,
– saprot, ka jebkurā brīdī var tākajās» vietās diennaktī varētu veikalā nopirkt nevar atļauties. uzrunātais vīrs atbildēt nevarēja.
– uz robežas, Organizētās nozie- A.Gromoļevs.
dzības un apkarošanas pārvaldei,
Kārtības policijas biroja 2. no- ierasties policijas darbinieki, lai ierasties ap 30 – 50 cilvēku.
«Dzīvoju nakts patversmē, un «To es nezinu,» tā viņš.

20 santīmi
par 100 gramiem

Alkohola sekas ir graujošas
 Sintija Čepanone

Slimnīcas «Ģintermuiža» Narkoloģiskajā nodaļā ir trīsdesmit vietu,
bet mēneša laikā kopumā tajā uzturas ap
simts pacientu no visas
Latvijas. Aplēses liecina,
ka apmēram 60 procenti no tiem ir Jelgavas un
rajona iedzīvotāji, un
tas nozīmē, ka atkarība
no alkohola arī Jelgavā
ir būtiska problēma.
«Cilvēku, kas nonāk pie mums
nodaļā, veselības stāvoklis, salī-

dzinot ar situāciju pirms pieciem
sešiem gadiem, kļūst aizvien smagāks. Palielinās to cilvēku skaits,
kuriem ir alkohola psihozes jeb
tā sauktais delīrijs, ķermenis ir
fiziski novājināts, kas nozīmē
virkni blakussaslimšanu, piemēram, aknu, nieru, sirds patoloģiju. Krietni vairāk nekā pirms
pusotra diviem gadiem pie mums
nonāk cilvēki, kam alkohola
lietošanas dēļ radušies organiski
smadzeņu bojājumi,» situāciju
raksturo valsts SIA «Slimnīca
«Ģintermuiža»» Narkoloģiskā
dienesta vadītāja Lilita Caune.
Viņa atklāj – pacienti visbiežāk
neatzīst, ka lietojuši nelegālo

alkoholu, taču daudzos gadījumos dramatiskās sekas izraisījis
tieši tas. «Nelegālais alkohols ir
noteiktas sabiedrības daļas patēriņam – tā vienmēr ir bijis, ka
«točku» un veikalu apmeklētāji
ir samērā nošķirtas grupas. Nelegālā alkohola patēriņu aizvien
lielākos apjomos veicina fakts,
ka tas ir lētāks nekā veikalā,
pieejams jebkurā diennakts laikā, tādēļ daudzi priekšroku dod
tieši tam. Daudziem, kas nonāk
nodaļā, nav pastāvīga darba,»
L.Caune akcentē, ka alkohola
kvalitātei ir būtiska nozīme.
Šķaidīts spirts, ko var iegādāties
nelegālā alkohola tirgošanas

– večuks pensionārs, kurš katru
dienu pie mājas uz soliņa sēdēja,
Daudzdzīvokļu mājas
pa tirgu staigāja. Tā viņš vienam
kāpņu telpa jau pa gapateica, ka pie mums var dabūt,
balu smird pēc alkohola.
otram, un tā lieta aizgāja. Pēc tam
Durvis, kas ilgus gadus
jau ķēdes reakcija, un pircēji paši
bijušas daudzu «krutsāka nākt.»
kas» pircēju galamērViņa apgāž mītu par to, ka
ķis, apsistas ar dēļiem,
«krutkas» tirgošana ir ļoti ienevairākām atslēgām, un
sīgs bizness, kas sola tūlītējus
to skats vien liecina, ka
zelta kalnus. «Iespējams, ka tie,
tās ne vien bieži virinākas tirgo lielos apmēros vai ieved
tas, bet, iespējams, arī
tās milzīgās tonnas ar spirtu pāri
sistas, bungātas, lauzrobežai, pelna tūkstošus, bet tās
tas. Zvans pie durvīm.
mazās «točkas» – tās tikai pašu
Tās atver padzīvojusi
iztikšanai,» tā sieviete.
sieviete un pēc neilgas
Matemātika ir vienkārša – pašpārliecināšanas gatava
laik litru spirta var iegādāties par
ielaist savā dzīvoklī un
vidēji 3,50 latiem. Atšķaidot to
atklāti izstāstīt, kā dzīvo
ar ūdeni, sanāk piecas puslitra
«krutkas» tirgotājs.
pudeles ar «krutku». Katra no
tām tiekot pārdota par latu, un
«Mums nebija citu iespēju,» tad nu peļņa esot 1,50 no katra
saka sieviete, kuras ģimene jau nopirktā spirta litra. «Dienā
vairāk nekā desmit gadus nodar- mūsu peļņa vidēji ir no 5 līdz 10
bojas ar «krutkas» tirgošanu. «Ie- latiem – atkarībā no tā, cik pircēju
domājieties – manu meitu pameta atnāk. Piekritīsiet, ka tā nav liela
vīrs, viņa palika viena ar diviem summa, tāpēc arī neko iekrājušas
maziem bērniem. Tolaik strādāja neesam. Ar to pietiek tikai dzīvovienā no Jelgavas ražotnēm, alga šanai,» stāsta sieviete.
niecīga, bet bērni un dzīvoklis
Tomēr viss jau nav tik gludi
jāuztur. Vīrs par viņiem vispār – nopērc izejmateriālu, pārdod
nelikās ne zinis. Tā viņa kūlās un un gūsti peļņu. Tam visam ir arī
centās savilkt galus kopā.
otra puse: nelegālo biznesu rūpīgi
Paiet kāds laiks, atnāku pie uzmana. «Var jau būt, ka kādam
viņas un redzu – bērni neēduši, šķiet: policija neko nedara, bet tā
mājās nav pat maizes. Apsēdā- vis nav. Man pat grūti saskaitīt,
mies abas un domājām, kā dzīvot cik reižu viņi pie mums bijuši.
tālāk. Tagad, ja tā
Agrāk, protams,
paskatos atpakaļ,
bija vienkārši
Es taču vienreiz tas
laikam jāatzīst,
– uzliek naudas
ka es pie visa biju
pat policistam sodu, un viss, bet
vainīga – es viņu
tagad, kad stājās
«krutku» pār- spēkā jaunās liuz to pamudināju,» stāsta sieviedevu! Piezvana kuma normas un
te. Viņa toreiz
par tirgošanu var
pie durvīm, es nonākt cietumā,
savai meitai teikusi: «Redz, kā
kļūst visai
atveru, redzu sajūta
citi vieglu naudu
nepatīkama,» atar «krutku» pel– tāds jauns vī- zīst sieviete.
na. Pamēģināsim
Izrādās, pēdējo
rietis, kaut kāda reizi policija šai
mēs arī!»
« Ta s v a r b ū t
mapīte padusē. dzīvoklī «viesojuskan smieklīgi,
sies» 3. septemEs vien pajautā- brī, kad sievietes
bet mūsu starta
kapitāls bija 2 lati.
eita kārtējo
ju, cik vajag, un m
Zināju, ka tirgū
reizi pieķerta tirvar dabūt spirtu.
spiežu viņam gojot. Nu uzsākts
Maz pamazām izkriminālprocess.
pudeli rokās, «Laikam būs jāpētīju situāciju, ar
vienu otru aprubet šis izvelk beidz ar šito lietu
nājos un par tiem
– tas kļūst nopietapliecību!!!
2 latiem nopirku
ni. Iedomājos, ka
pirmo spirta litru.
meita tagad var
Atšķaidījām, un sanāca piecas nonākt cietumā...» nosaka siepudeles,» atklāj sieviete.
viete.
Uz jautājumu, kā tad sadaAgrāk gan likumsargi šajā
būjušas pircējus savai mantai, ģimenē nav radījuši īpašu ressieviete atbild: «Nu, protams, pektu. «Ak manu Dieviņ, es taču
neviens jau nezināja, ka no šīs vienreiz pat policistam «krutku»
dienas jāklauvē pie mūsu dur- pārdevu! Piezvana pie durvīm, es
vīm. Mums izpalīdzēja kaimiņš atveru, redzu – tāds jauns vīrietis,
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kaut kāda mapīte padusē. Es vien
pajautāju, cik vajag, un spiežu
viņam pudeli rokās, bet šis izvelk
apliecību!!! Toreiz uzlika naudas
sodu, ko es godīgi no savas pensijas nomaksāju,» atceras sieviete.
Viņa bilst, ka esot muļķīgi
policistiem ko pārmest, jo viņi
tiešām cenšoties. «Pilsētā «točku»
netrūkst, bet tirgotāji nav nekādi
muļķi – pastrādā vienā vietā, jūt,
ka pamanīti, aizklapē ciet un
atver citā vietā. Vai arī, ja vienu
ģimenes locekli pieķer, tirgot
turpina cits. Ja jūt, ka policisti
sāk «ošņāt» gar māju, durvis ciet,
darbību pārtrauc – cik tad ilgi
tas nabaga policistiņš pie tām
durvīm sēdēs un gaidīs – dienu,
divas? Viņiem taču citi darbi arī
ir,» spriež sieviete.
Lai arī ģimene atzīst, ka nu
laikam tiešām būs pienācis gals
tirgošanas lietām, tajā pašā laikā
saka: diezin vai paši ies pirkt alkoholu veikalā. «Ir jau tādi, kas
tirgo, bet paši to suslu nedzer. Mēs
savukārt zinām, ka tirgojam labu
mantu, un arī paši svinību reizēs
tikai to lietojam – veikalā arī
«krutku» var nopirkt. Ne par velti
pie mums nāk arī solīdi cilvēki un
pērk – viņi zina, ka manta laba,»
uzskata sieviete.
Jautāta, vai tomēr nav bijušas
bažas, ka pats nezini, ko tirgo, un
šāds šķaidījums var būt dzīvībai

bīstams, sieviete saka – nē. «Pat
tad, kad Preiļos tā dzeltenā kaite
uznāca, Jelgavā nekas nemainījās: kā pirka, tā pirka. Tiem, kam
vajadzēs, vienmēr atradīs, kur
dabūt,» tā sieviete.
Izrādās, arī kaimiņi ne reizi
neesot sūdzējušies, ka viņu kāpņu
telpā tirgo «krutku». «Mēs jau
skatāmies, lai tur tracis neizceļas. Mazliet trakāk bija tad, kad
sākām tirgot pa gramiem. It kā
ļoti izdevīgi – ienāk pircējs, ielej
viņam 100 vai 200 gramus, viņš
izdzer un aiziet. Pat pierādīt neko
nevar – ienāca, izdzēra, aizgāja.
Tas nav tas pats, kas ar pudeli no
dzīvokļa iziet. Taču, kad šitādi
sāka nākt straumēm, sapratām,
ka kaimiņi ātri pamanīs, tāpēc
pārtraucām,» atzīst sieviete.
Pēc pieredzes sieviete spriež, ka
«točkas» vēl ilgi netiks izskaustas.
«Kamēr cīnīsies tikai ar «mazajām zivīm» nekas nemainīsies.
Ja kāds sadūšosies tiešām ķerties
klāt robežai un apturēs spirta ieplūšanu Latvijā, tad nebūs mūsu
Jelgavas policistiem vairs jāprāto,
kā pieķert «točkas». Tās izmirs
pašas. Tagad «točku» skaits nedz
aug, nedz samazinās – tas ir stabils. Un nedomāju, ka arī jaunā
likuma norma ko mainīs – gribu
redzēt, cik lietas reāli nonāks līdz
tiesai un cik tirgoņu iesēdinās
cietumā,» piebilst sieviete.

Spirt, vodka, sigareti
vietās, atšķirībā, piemēram, no
pašdarināta brūvējuma, biežāk
rada komplikācijas, taču kopumā
alkohola izraisītās sekas ir vairāk
vai mazāk vienādas.
Narkoloģiskajā nodaļā nonāk
gan cilvēki, kas turp no mājām
vai ielas nogādāti ar neatliekamo
medicīnisko palīdzību, gan tādi,
kas pēc palīdzības vēršas paši.
«Ņemot vērā, ka ārstēšanās no
alkoholisma ir brīvprātīga, cilvēks pēc detoksikācijas var pats
izlemt – ārstēties vai turpināt
degradēties,» L.Caune piebilst,
ka biežāk gan tiek izvēlēts otrais
variants, tādēļ nereti pacients
nodaļā nokļūst atkātoti.

Pacientu vecums ir dažāds – no
12 – 13 gadiem līdz 75 – 80, tomēr
visbiežāk Narkoloģijas nodaļā
nonāk 35 – 45 gadus veci cilvēki.
Parasti gan skaitliski vairāk ir
vīriešu. «Pie mums uzskaitē ir
ap 3000 no alkohola atkarīgo
Jelgavas un rajona iedzīvotāju,
tostarp seši septiņi simti sieviešu,» viņa paskaidro, norādot,
ka sabiedrības attieksme pret
sievieti, kas dzer, allaž bijusi
nosodošāka, turklāt atkarību no
alkohola viņas mēdz slēpt, tādēļ
par pozitīvu var uzskatīt faktu,
ka pēdējā laikā pēc palīdzības
vēršas arī sievietes.
«Šā gada deviņos mēnešos de-

toksikācija veikta 1002 cilvēkiem,
Minesotas programmā iestājušies
176,» atklāj Narkoloģiskā dienesta vadītāja, piebilstot, ka šo 28
dienu programmu izvēlas aizvien
vairāk cilvēku un veidojas pat
rinda. Viņa norāda, ka Jelgavā
ir vairākas iespējas atveseļoties
no alkohola – līdztekus pasaulē
atzītākajai programmetodei to
var darīt ambulatori, kā arī
iesaistoties anonīmo alkoholiķu
kustībā. «Mūsu pilsētā šī kustība
ir stabila, izveidotas vairākas
anonīmo alkoholiķu grupas, tādēļ
cilvēki, kas nolēmuši tikt galā ar
atkarību, var iesaistīties kādā no
tām,» tā L.Caune.

 Sintija Čepanone
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Nav noslēpums, ka tirgus allaž bijusi vieta,
kur nelegālā alkohola
pirkšana un pārdošana situsi augstu vilni.
Lai noskaidrotu, vai arī
pašlaik par spīti aizliegumam tur iespējams
iegādāties grādīgo,
«Jelgavas Vēstnesis»
devās uz Jelgavas tirgu.
Izrādās, tur spirtu vēl
aizvien var nopirkt, taču
tā realizētāji ir piesardzīgi un kuram katram
to vis nepārdod.

Pirms pāris gadiem tik ierasto
skaitāmo spirt, vodka, sigareti,
ieejot tirgū, dzirdēt vairs nevar,
taču ik pēc pāris metriem var manīt cilvēkus, kas tirgus ejas malā
stāv pa diviem vai bariņā, un
laiku pa laikam pēc īsas sarunas
ar kādu no tirgus apmeklētājiem
viens nozūd. Atgriežoties viņam
samaksā it kā par neko, un bariņš
turpina stāvēt, līdz to atkal uzrunā kāds tirgus apmeklētājs.
Lai pārliecinātos, vai pie šiem
cilvēkiem iespējams iegādāties
spirtu, uzrunāju kādu apģērbu
tirgotāju, kas atbild, ka par to
neko nezina. Viņa spirtu netirgojot, nezinot arī, vai to vispār

tirgū var nopirkt. Līdzīgi atbild
arī cita pārdevēja, tādēļ vēršos
pie kāda gados jauna vīrieša
sporta biksēs, klāstot, ka vēlos
nopirkt 0,3 vai 0,5 litrus spirta,
bet nezinu, kā to var izdarīt.
Vērīgi nopētījis, viņš krieviski
atbild, ka visu var sarunāt, taču
tik mazā tilpumā tas nav iespējams, jo šeit spirtu pārdod litros.
Cena par litru – no 3,50 līdz 4
latiem. Piekrītu, un vīrietis aiziet, bet pēc īsa brīža atgriežas un
aicina nākt līdzi. Es, it kā starp
citu, iebilstu, ka pirkt spirtu laikam ir aizliegts, un viņš atbild
«eto očeņ zaprešeno», norāda uz
kādu vīriešu bariņu un pazūd

tirgus apmeklētāju pūlī.
Saruna ar grādīgā tirgotāju ir
īsa: litrs maksā 3,50, viņš galvo,
ka manta ir «normāls spirts».
Taču pēkšņi, savas kompānijas
brīdināts, viņš paziņo, ka man
neko nepārdošot, iesaka apmeklēt «Latvijas balzama» veikalu
un pajautā, kurā brīdī es grasījos
parādīt savu sarkano apliecību.
«Jelgavas Vēstneša» eksperiments apliecina – tirgū iegādāties
spirtu nebūt nav problēma arī
šobrīd – iespējams, ka tirgotāji
vairs tik klajus piedāvājumus
neizsaka, ir piesardzīgāki, bet
zinātāji bez spirta pudeles no
tirgus neiziet.
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Viņu simbols – baltais spieķis
 Ritma Gaidamoviča

Ikdienā redzot cilvēku
ar brillēm, saprotam,
ka viņam ir redzes
t r a u c ē j u m i . To m ē r
mums apkārt ir tādi
iedzīvotāji, kuri nenēsā brilles, taču arī
viņiem ir redzes problēmas – viņi redz ļoti
vāji vai neredz nemaz.
Daļa šo jelgavnieku
apvienojušies Latvijas
Neredzīgo biedrības
(LNB) Jelgavas teritoriālajā organizācijā,
kas atrodas Filozofu
ielā 5. Biedrība 15.
oktobrī, atzīmējot vispasaules neredzīgo
Baltā spieķa dienu,
ciemos aicina ikvienu,
kurš atvērto durvju
dienā «Mēs arī redzam» vēlas uzzināt,
kāda ir redzes invalīdu ikdiena.

Iemāca pašaprūpi,
datorapmācību,
orientēšanos

Biedrības ēkā atrodas arī
viens no 12 neredzīgo Rehabilitācijas dienas centriem
Latvijā, kurā redzes invalīdiem
tiek sniegti rehabilitācijas
pakalpojumi – pašaprūpe,
orientēšanās, datorapmācība,
lasīšana, rakstīšana, spēļu
spēlēšana un citas lietas, kas
palīdz šiem cilvēkiem daudz
ko apgūt. «Parasti pusi laika
no paredzētajām apmācībām
aizvadām centrā, bet otru daļu
– pie cilvēkiem mājās. Piemēram, ja kāds ilgāku laiku ir
neredzīgs un viņam bail tuvoties plītij, apmācības rezultātā
mēs tomēr iemācām cilvēku ar
to rīkoties, lai viņš varētu pats
par sevi parūpēties. Tiek atzīmēti punktiņi, līdz kuriem var
atgriezt gāzi. Mūsu galvenais
uzdevums ir palīdzēt viņam,»
stāsta Rehabilitācijas dienas
centra vecākā rehabilitētāja
Dzintra Spalva.
Rehabilitāciju redzes invalīdiem 50 stundas gadā atmaksā
valsts. Vājredzīgie uz centru
nāk paši, taču tas bieži vien
atkarīgs no laika apstākļiem,
jo dažiem traucē pārāk spoža
saule, dažiem – baltais sniegs.
Tādos gadījumos līdzi nāk pavadonis. Savukārt neredzīgos
ļaudis visbiežāk atgādā kāds no

LNB Jelgavas teritoriālās nodaļas neredzīgo bibliotēkā
pieejami gandrīz 10 tūkstoši
audiokasetēs un kompaktdiskos ierakstītu grāmatu. Lai tās
atskaņotu, redzes invalīdiem ir
iespēja par brīvu saņemt magnetofonu.
Foto: JV

10 tūkstošus audiokasetēs un
kompaktdiskos ierunātas grāmatas. «Neskaitot to, ka neredzīgie un vājredzīgie cilvēki uz
šejieni var nākt pēc audio formātā ierakstītām grāmatām, sadarbībā ar Tehnisko palīglīdzekļu
LNB Jelgavas teritoriālās
centru ir iespēja savā rīcībā par
organizācijas vadītāja Svetlana
brīvu saņemt arī magnetofonu,»
Sproģe stāsta, ka organizācistāsta Dz.Spalva. Audiokasetēs
ja darbojas brīvprātīgi. Tajā
ierunātas grāmatas šeit krājušās
patlaban apvienojusies neliela
un pieejamas jau no 1973. gada,
daļa Jelgavas, Dobeles un Saltaču jaunākās iespējams saņemt
dus redzes invalīdu. Jelgavā
pat mp3 formātā. Bibliotēka
organizācija darbojas kopš
apkalpo gan Jelgavas biedrības
1961. gada, un pašlaik tajā ir
biedrus, gan neredzīgos un vājaptuveni 150 redzes invalīdu,
redzīgos, kas nav organizācijas
no kuriem 83 ir Jelgabiedri, taču dzīvo pilsētā.
vas un rajona iedzīvotāUz bibliotēku pēc grāmatu
ji. No tiem seši ir pilnīgi
ierakstiem nāk daudz cilneredzīgi, bet pārējie
vēku, taču Dz.Spalva zina
– vājredzīgi. «Šis skaitteikt, ka tikpat daudz, varlis ir mazs. Zinām, ka
būt pat vairāk neredzīgu un
Jelgavā ir ļoti daudz
vājredzīgu cilvēku sēž mājās
cilvēku ar dažādām
un garlaikojas, jo nezina,
redzes problēmām, kas
ka viņiem tāda iespēja tiek
varētu mums pievienopiedāvāta. Viņa aicina tuvities, lai mēs būtu daudz Starptautiskais neredzīgo simbols – sānskatā niekus vērsties bibliotēkā,
vairāk un stiprāki,» redzams ejošs vīrietis ar baltu spieķi. Šāda lai ar grāmatu klausīšanos
teic S.Sproģe.
nozīmīte būtu jānēsā ikvienam redzes invalī- padarītu šo cilvēku ikdienu
Vadītāja redzes inva- dam, taču daudzi cilvēki nevēlas, lai sabied- interesantāku un tādā veidā
līdu neiesaistīšanos iz- rībā viņiem tiktu pievērsta uzmanība.
aizpildītu viņu brīvo laiku.
skaidro ar to, ka savuPastāv arī iespēja audiokalaik bijušas vairākas rūpnīcas, tuviniekiem. Dz.Spalva atzīst, setes un kompaktdiskus nosūkur redzes invalīdi strādājuši ka liela nozīme ir arī tam, ka tīt pa pastu, jo neredzīgajiem
un par to saņēmuši algu, dažā- tepat blakus atrodas ceturtā cilvēkiem šis pakalpojums ir
dus pabalstus, taču tagad neko maršruta pilsētas autobusa bezmaksas.
tamlīdzīgu vairs nepiedāvā, pietura.
līdz ar to biedri vairs nav tik
Trūkst sabiedrības
aktīvi. «Varam tikai morāli un Sava bibliotēka ar
sapratnes
emocionāli atbalstīt, kā arī būt 10 tūkstošiem grāmatu
Biedrības vadītāja atzīst, ka
starpnieki, sagādājot materiāDomājot par redzes invalīdu šiem cilvēkiem Jelgavā dzīvot
lus no Tehniskā palīglīdzekļu izglītošanu un viņu laika aizpil- nav viegli, taču tas lielākoties
centra vai arī šos cilvēkus dīšanu, LNB Jelgavas organizā- atkarīgs no paša redzes invalīda.
aizgādājot uz turieni,» atzīst cijā izveidota plaša bibliotēka, Pirmkārt, esot samazinājušies
vadītāja.
kurā iespējams saņemt gandrīz pabalstu veidi, netiek sniegts tik

Sigita Ausmiņa neredz jau vairākus gadus, taču ir
viena no aktīvākajām biedrēm un pašlaik mācās
par sociālo rehabilitētāju augstskolā «Attīstība».
Meitenes vecmāmiņa viņai abonējusi arī žurnālu neredzīgajiem un vājredzīgajiem «Rosme», kas veidots
Braila rakstā un ir daudzkārt biezāks par tādu pašu
žurnālu, kas paredzēts vājredzīgajiem.

liels atbalsts kā agrāk. Patlaban
valsts atmaksā tikai sabiedriskā
transporta pakalpojumus un
rehabilitāciju, ko jelgavnieki var
saņemt pilsētā. Likumi gan paredz, ka atsevišķi medikamenti
ir bez maksas, taču bieži vien,
cilvēkam aizejot pie ārsta, mediķa izrakstīto bezmaksas medikamentu noteiktais daudzums
ir «izsmelts», tāpēc pacientam
nekas cits neatliek, kā par tiem
maksāt pašam.
«Taču ikdienā ļoti sāpīgs ir
sabiedriskā transporta jautājums. Nevis tas, ka cilvēkam
būtu grūti autobusā iekāpt vai
izkāpt, bet gan šoferu attieksme
pret cilvēku, kas iekāpjot uzrāda redzes invalīda apliecību.
Protams, grūtības sagādā arī
tas, ka šis cilvēks, iespējams,
nezina, kāds autobuss piebraucis pieturā. Ir pat gadījumi, ka
redzes invalīdam, kurš pieturā
stāv ar bērnu, autobuss pabraucis garām, jo zina, ka iekāps
cilvēks ar invalīda apliecību,»
stāsta S.Sproģe. Taču, domājot
par šiem cilvēkiem, patlaban
tiek izstrādāti transporta pakalpojumu kritēriji, kas paredzēs autobusos ievietot lielus
maršruta numurus, pirmais un
pēdējais pakāpiens būs jāiezīmē
dzeltenā krāsā, lai rastos kontrasts, ko vājredzīgais cilvēks
pamanītu. Būtu vēlams ieviest
Lietuvas praksi, kur, transporta
līdzeklim piebraucot, mikrofonā
tiek pateikts autobusa numurs.
Tādā veidā tiktu atvieglota ne
tikai neredzīgo un vājredzīgo,
bet arī vecu cilvēku braukšana
sabiedriskajā transportā.
«Redzes invalīdi vēlas sagaidīt
pozitīvu attieksmi, sapratni no
apkārtējiem, kas nav ne viņu
radu, ne draugu lokā. Ik reizi,
kad kāds cilvēks pārdevējai vai
garāmgājējam pajautā, cik šī
lieta maksā, neteikt: tur taču
viss rakstīts, jo, iespējams, šis
cilvēks neredz, kaut arī nekas
par to neliecina. «Ir daļa redzes
invalīdu, kas atzīst savu problēmu un atklāj, ka viņš vai nu
slikti redz, vai neredz nemaz,
taču liela daļa redzes invalīdu
nevēlas, lai viņus sabiedrībā
atpazītu, tāpēc slēpj redzes
problēmas,» teic Dz.Spalva.

Atvērto durvju diena
Jelgavas neredzīgo
biedrībā
Daudzu vājredzīgo ikdiena nebūtu iedomājama ne bez lupas, ne datorprogrammas «ZoomText», kas vairākkārt palielina
mācībām un ikdienai nepieciešamo
lasāmo, rakstāmo tekstu.

Patlaban organizācijā par
Jelgavas domes izsludinātā
konkursā iegūtajiem līdzekļiem,
kur neredzīgo Jelgavas teritoriālā organizācija startējusi ar
projektu «Mēs arī redzam», iz-

remontēta centra virtuve, kurā
atrodas dažādas ikdienai pielāgotas lietas, priekšmeti. Par
projektā saņemto pašvaldības
naudu iegādātas arī jaunas mēbeles un sadarbībā ar Zemgales
reģiona Tehnisko palīglīdzekļu
centru noticis informējošs seminārs par jauniem tehniskiem
palīglīdzekļiem, skaidrojot, kā
ar tiem rīkoties. Projekta laikā
Baltā spieķa dienā, 15. oktobrī,
biedrībā tiks rīkota atvērto
durvju diena «Mēs arī redzam»,
uz kuru tiek aicināts ikviens
jelgavnieks. Šajā dienā parasti
tiek rīkoti pasākumi, lai sabiedrībai atgādinātu, ka līdzās
dzīvo cilvēki bez acu gaismas,
kuriem parastais, plaši pazīstamais baltais spieķis ir ne tikai
atbalsta ierīce un starptautisks
redzes invalīda simbols, bet gan

redzīgiem cilvēkiem, – «ZoomText». Tā ļauj palielināt datorā
visu tik lielu, lai cilvēks redzētu
un varētu netraucēti strādāt.
Jāatzīst, ka vairākiem cilvēkiem
dators dāvājis iespēju strādāt.
Interesentiem arī stāstīsim, ko
nozīmē baltais spieķis un kā cilvēkam rīkoties, to ieraugot. Būs
iespēja apskatīt un noklausīties
kādu no neredzīgo biedrības
bibliotēkas grāmatām audioierakstā, varēs spēlēt spēles, kas
pielāgotas, lai arī vājredzīgie un
neredzīgie cilvēki varētu spēlēt
gan šahu, gan dambreti,» stāsta
S.Sproģe.

Redzes invalīdi
izglītojas «Attīstībā»

Patlaban divas no LNB Jelgavas teritoriālās organizācijas
biedrēm, tostarp S.Sproģe, iz-

Organizācijas biedrs vājredzīgais Andrejs Krūmiņš šeit darbojas
jau no 16 gadu vecuma. Viņš atzīst, ka šī vieta viņam patīkot,
īpaši jaunā virtuve, kur iekārtas iespēju robežās pielāgotas
redzes invalīdu vajadzībām.
nozīmīgs palīgs un aizsargs ikdienā. «Parasti šos svētkus mēs
atzīmējam savu biedru lokā,
taču šogad vēlamies iesaistīt
arī pilsētas iedzīvotājus, tāpēc
rīkojam atvērto durvju dienu.
Tās laikā pie mums gaidīti
skolēni, bērnudārza audzēkņi
un citi iedzīvotāji. Pasākumā
varēs uzzināt, ko dara vājredzīgi un neredzīgi cilvēki, kā viņi
dzīvo mums līdzās. Interesentiem būs arī iespēja pamēģināt
paskatīties caur brillēm, lai
uzzinātu, kā izpaužas dažādas
acu slimības – kad redz tikai
tunelītī, miglā vai arī redz
apkārt, bet neredz, kas taisni
priekšā. Dienas gaitā rādīsim,
kā šiem cilvēkiem tiek mācīts
Braila (neredzīgo) raksts, kā
pilnīgi neredzīgs cilvēks ikdienā var izmantot datoru, jo tā
lietošanā palīdz runas sintēzes
programma – spiežot taustiņu,
dators saka, kas notiek. Ir vēl
otra programma, kas palīdz vāj-

turējušas valsts konkursu un
ir no tām 12 Latvijas redzes
invalīdēm, kas mācās augstskolā
«Attīstība» par sociālajām rehabilitētājām. S.Sproģe stāsta, ka
mācības notiek tikai ar datora
starpniecību. Viņa savā mācību
procesā izmanto programmu,
kas vairākas reizes palielina
datus, taču otra studente, Sigita Ausmiņa, kura ir pilnīgi
neredzīga, savā darbā izmanto
datoru ar programmu «Visvaris», kas komentē ikvienu viņas
darbību. «Visu laiku tiek rakstīti
dažādi projekti, kuros paredzēta
redzes invalīdu iesaistīšanās un
profesijas apmācība, lai arī viņi
varētu strādāt. Patlaban redzes
invalīdiem ir iespēja pie mums
interesēties gan par dažādiem
rehabilitācijas pasākumiem, gan
kursiem, kuros ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu
ir iespēja apgūt kādu no piedāvātajām profesijām,» stāsta
Dz.Spalva.
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Kultūras pasākumi
 11. oktobrī pulksten 13 – koncertprogramma lekcija skolu
jauniešiem «Dejas ar saksofoniem». Dāmu saksofonu kvartets
«n[ex]t» izpilda dažādu laikmetu un stilu deju mūziku, to virtuozi
arī izdejojot. Koncertu vada muzikoloģe Karina Bērziņa. Programmā: klasika – J.S.Bahs «Polonēze», V.A.Mocarts «Menuets»,
J.Brāmss «Ungāru deja Nr.5»; kino mūzika – «Pēdējais tango
Parīzē», «Slaidais gaišmatis ar melnu kurpi», fokstrots no k/f
«Pie bagātās kundzes»; deju mūzika – čardašs, samba «Tikko»,
ča-ča-ča, pasodoble, rokenrols. Biļešu cena – Ls 1,50; 1.
 No 12. līdz 14. oktobrim – Ā.Alunāna dienām veltītais
amatierteātru festivāls «No aktiera nāk joki...». Piedalās teātru
kolektīvi no Baranovičiem (Baltkrievija), Tirzas, Jēkabpils, Skrīveriem, Lielvārdes, Tērvetes, Jelgavas Jaunais teātris un Jelgavas
Ā.Alunāna teātris.
 17. oktobrī pulksten 19 – Zigurds Neimanis, Dainis Porgants,
dziedātāja Sandra koncertprogrammā «Precies ar zvaigzni».
Biļešu cena – Ls 2; 1,5; 1.
 18. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra
izrāde «Divpadsmitā nakts» (latviešu valodā). Biļešu cena –
Ls 3; 2; 1,50.
 19. oktobrī pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra
izrāde «Divpadsmitā nakts» (krievu valodā). Biļešu cena –
Ls 2; 1,5; 1.
 23. oktobrī pulksten 19 – Rīgas Krievu teātra viesizrāde
N.Gogoļa «Precības». Režisors M.Bičkovs, lomās O.Ņikuļina,
G.Baženova, G.Rosijska u.c. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3.
 27. oktobrī pulksten 14 un 17 – Dailes teātra viesizrāde Denī
Robēra «Intim». Bērniem līdz 14 gadiem skatīties nav ieteicams!
Kādā Parīzes kafejnīcā satiekas divi cilvēki – sieviete un vīrietis.
Viņai ir ap divdesmit pieci, viņam – jau pāri četrdesmit. Lomās
Ģirts Ķesteris un Kristīne Nevarauska. Režisors Dž.Dž.Džilindžers,
scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, mūzika – grupa «Dzelzs vilks».
Biļešu cena – Ls 8; 6; 5.
 30. oktobrī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde
Ivana Viripajeva «Valentīndiena», likteņspēle. Režisore Ilze
Rudzīte, lomās Skaidrīte Putniņa, Inese Ramute, Andris Gross.
«Valentīndiena» ir spēles ar padomju laiku. Luga ir parafrāze
par M.Roščina padomju lugu «Valentīns un Valentīna». Izrādes
skaņu partitūrā – Vladimira Visocka dziesmas, Aiņa Rudzīša
aranžējumi un mūzika ģitārai. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50.
 23. novembrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde Leldes
Stumbres «Laimīgā Blūmentāle». Asinis stindzinoša komēdija
divos cēlienos. Lomās Marīna Janaus vai Lidija Pupure, Indra
Briķe vai Esmeralda Ermale, Ligita Skujiņa, Andris Makovskis.
Režisors Juris Rijnieks.

Izstādes
 No 4. oktobra – Viktoras Ostašenkovas (Lietuva) akvareļi;
Aleksandras Ostašenkovas (Lietuva) fotogrāfijas (kultūras
namā).
 No 5. oktobra – Ivandas Spulles grafikas izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 No 12. oktobra – Taipejas misija un Jānis Anmanis piedāvā
Pasaules bērnu zīmējumu galeriju, veltījumu Taivānas nacionālajai dienai (kultūras namā).
 No 24. oktobra – Ģ.Eliasa 120 gadu atcerei veltīta izstāde
un pēc muzeja restaurācijas atjaunotās ekspozīcijas. Lielākā
daļa no tām apskatāma pirmo reizi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10).
 No 24. oktobra līdz 9. novembrim – Latvijas Akadēmiskās
bibliotēkas izstāde: Augusts Bilenšteins (1826 – 1907) «Kāda
laimīga dzīve» – fotogrāfijas, dokumenti (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10).
 Līdz 1. novembrim – Jelgavas tautas gleznošanas studijas
dalībnieces Valijas Pietuhas personālizstāde (Miezītes bibliotēkā).

Sporta pasākumi
 12. oktobrī pulksten 15.30 – sezonas atklāšanas sacensības
peldēšanā (LLU baseinā).
 13. oktobrī pulksten 10 – sacensības galda tenisā «Veselības
dienas 2007», 5. kārta (LLU Sporta namā).
 14. oktobrī pulksten 11 – Hansabankas Jaunatnes līgas LR
čempionāts basketbolā meitenēm «Jelgavas BJSS» – «Saldus
PSS» (Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 14. oktobrī pulksten 12 – Jelgavas novada orientēšanās kluba «Alnis» atklātais čempionāts (iepriekšēja pieteikšanās – www.alnis.id.lv; ok.alnis@gmail.com (Kalnciema
vidusskolā)).
 17. oktobrī pulksten 15.30 – Jelgavas skolu Olimpiskās
stafetes peldēšanā (LLU baseinā).
 20. oktobrī pulksten 9 – Jelgavas atklātais čempionāts makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri, dalībnieku reģistrācija no pulksten
8.15 (pie airēšanas bāzes Pasta salā).
 20. oktobrī pulksten 10 – biedrības «Remoss» piedzīvojumu sacīkste «Jelgava 2007», dalībnieku reģistrācija Ozolnieku
vidusskolā no pulksten 8.30 līdz 9.30 (Jelgavas rajona Ozolnieku
vidusskolas apkārtnē).
 20. oktobrī pulksten 11 – Hansabankas Jaunatnes līgas LR
čempionāts basketbolā meitenēm «Jelgavas BJSS» – «Cēsis PSS»
(Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 20. oktobrī pulksten 14 – «Traffic» 1. līgas čempionāts futbolā FK «Jelgava» – FK «Auda» (Rīga) (stadionā Sporta ielā 2).
 24. oktobrī pulksten 19 – LBL LR čempionāts basketbolā BK «Zemgale» – «Saldus» (Jelgavas Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 26. oktobrī pulksten 19 – LBL LR čempionāts basketbolā BK «Zemgale» – «Cēsis» (Jelgavas Sporta hallē Mātera
ielā 44a).
 27. oktobrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts
biljardā, 11. kārta (6. vidusskolā).

KULTŪRA

Ceturtdiena, 2007. gada 11. oktobris

Festivāls «No aktiera nāk
joki...» – jau devīto reizi
 Ritma Gaidamoviča

No rītdienas, 12. oktobra, visu nedēļas nogali
Jelgavas kultūras namā
norisināsies devītais
Alunāna dienu izrāžu
festivāls, uz kuru ieradušies būs ne tikai teātri no dažādām Latvijas
vietām, bet arī aktieri
no Jelgavas sadraudzības pilsētas Baltkrievijā
Baranovičiem. Festivāls
šogad aizritēs dramaturga Gunāra Priedes
zīmē.
Ā.Alunāna teātra direktors Arvīds Matisons stāsta, ka Alunāna
dienu izrāžu festivāls Jelgavā
norisinās jau devīto gadu. Tā aizsākumi meklējami laikā, kad
Ā.Alunānam apritējuši 150 gadi.
Viens no pasākuma ieteicējiem
un idejas autoriem bijis tagadējais
pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kurlovičs. «Mēs viņu teātrī
devējam par festivāla patronu,»
teic direktors.
Pirmajā festivāla atklāšanas
reizē gan Ā.Alunāna teātris, gan
viesi iestudējuši tikai Ā.Alunāna
darbus. Pašmāju teātris savā
pastāvēšanā uzvedis vairāk nekā
pusi no autora darbiem, tāpēc festivālos bijis ļoti interesanti vērot,
kā pārējie kolektīvi izspēlē katru
dramaturga lugu. Taču ar laiku
noteikumi mainījušies. Tagad
katram kolektīvam tiek izvirzīta
tikai viena prasība – spēlēt latviešu dramaturģiju. «Tā mēs turpinām šo Ā.Alunāna dienu izrāžu
festivālu «No aktiera nāk joki...»,
kurā tiek iestudēta un rādīta
latviešu oriģināldramaturģija,»
stāsta A.Matisons.
Nu jau piekto gadu festivāls
uzskatāms par starptautisku, jo
tajā piedalās arī kāds no ārzemju
sadraudzības kolektīviem. Divas
reizes festivālā uzstājušies kaimiņu valsts Lietuvas aktieri, bijis
teātris no Urāliem un jauniešu
studija no Maskavas. Taču šajā
gadā pirmajā festivāla dienā Jelgavā viesosies sadraudzības pilsētas
Baranoviču kultūras nama teātris
«Eksperiments» no Baltkrievijas,
kas izrādīs baltkrievu dramaturģijas izrādi «Joki ar velnu vai sapnis
pie sētas». Iespējams, kādā no nākamajiem festivāliem uz skatuves
būs redzams arī teātra kolektīvs
no Ukrainas.
A.Matisons teic, ka līdz šim festivālā uz Jelgavas kultūras nama
skatuves parādītas vismaz 80
latviešu izrādes plus vēl cittautu.
Šo gadu laikā atkārtojušies teātra
kolektīvi, taču nekad nav atkārtojies repertuārs. Katrs festivāla gads
gan dalībniekiem, gan skatītājiem
ir īpašs un ar kaut ko atšķiras.
Ā.Alunānu dēvē par teātra tēvu,
kura dzimšanas diena ir šodien,

Līdz šim Ādolfa Alunāna teātris iestudējis vairāk nekā pusi no teātra tēva Ā.Alunāna lugām,
taču šajā festivālā aktieri sagatavojuši muzikālu uzvedumu, kas veltīts dramaturgam Gunāram
Foto no Ādolfa Alunāna teātra arhīva
Priedem.
11. oktobrī, taču festivāls ik gadu
tiek rīkots oktobra otrajā piektdienā, sestdienā un svētdienā.
«Kolektīvi uz festivālu brauc ar
lielāko prieku, taču mēs nevaram
uzņemt vairāk par deviņiem kolektīviem. Pirmkārt, trūkst laika,
lai parādītu visas izrādes, otrkārt,
arī fiziski mums vietas visiem nepietiek,» teic teātra direktors.
Festivāls īpašs ar to, ka katru gadu tas tiek aizvadīts savā
zīmē – par godu kādam aktierim,
dramaturgam vai citam ar teātri
saistītam cilvēkam. Līdz šim
festivāls norisinājies par godu
Elzai Radziņai, Verai Baļunai un
citām teātra autoritātēm. Taču
šogad tas aizritēs aizsaulē aizgājušā dramaturga G.Priedes zīmē,
kuram nākamajā gadā paliks
80 gadu. «Viņš savulaik ir ļoti
daudz sadarbojies ar mūsu teātri.
Ā.Alunāna teātra režisore Lūcija
Ņefedova laika gaitā iestudējusi
vairākus dramaturga darbus.
Tāpēc pašmāju teātris šogad
festivālu atklās ar muzikālu uzvedumu, kas veltīts G.Priedem. Tajā
būs apspēlēti viņa izteikumi par
dzīvi, dzimteni, cilvēkiem, Latviju,
par viņam tuviem cilvēkiem. Tas
viss mijas ar dziesmām, kuras
G.Priedem savulaik bijušas mīļas
un kuras viņš izmantojis savās
lugās. Tiks parādīta arī viņa pēdējā uzrakstītā luga – viencēliens
«Projām jāiet», kas tapusi 1998.
gadā,» stāsta teātra direktors.
Paralēli notikumiem uz skatuves
kultūras nama foajē izrāžu starplaikos būs apskatāma G.Priedes
laikabiedru izdotā grāmata, kā
arī dramaturga dzīves laikā tapuši

videoieraksti, kas agrāk rādīti
Latvijas Televīzijā.
Tāpat kā līdz šim visas festivāla
«No aktiera nāk joki...» izrādes
vērtēs ekspertu komisija, kas pēc
katras izrādes tiksies ar kolektīvu
un pārrunās lietas, kas viņiem
izrādē patikušas, kas ne, kā arī
izteiks savu vērtējumu par aktieriem un viņu spēlēšanas mākslu.
«Komisija mums ir ļoti uzticīga.
Tajā jau vairākus gadus darbojas
dramaturgs un Saeimas deputāts
Pauls Putniņš, dramaturģe Māra
Svīre, teātra zinātniece Līvija
Akurātere. Šogad ekspertiem
pievienosies teātra zinātnieks un
kritiķis Dainis Jukonis,» stāsta
A.Matisons.
Par tradicionālu kļuvusi arī ziedu nolikšana un piemiņas brīdis
pie Ā.Alunāna pieminekļa Jāņa
parkā, ko rīko Ā.Alunāna muzeja
vadītāja Maija Matisa.
A.Matisons piebilst, ka ieejas
maksa par katru izrādi skolēniem,
bērniem un pensionāriem ir 50
santīmu, bet pieaugušajiem – lats.
Jāpiebilst, ka festivāla laikā vietas
netiks ierādītas, tāpēc skatītāji
paši varēs izvēlēties, kur apsēsties,
lai vērotu izrādi. Biļetes varēs
iegādāties kasē stundu pirms
katras izrādes.
Runājot par nākamajiem festivāliem, teātra direktors atzīst, ka
īpašs solās būt nākamais gads, jo
Ā.Alunānam apritēs 160 gadi un
festivāls atzīmēs 10. dzimšanas
dienu.
Festivālu rīko Jelgavas
Ā.Alunāna teātris sadarbībā ar
aģentūru «Kultūra» un pilsētas
domi.

Ādolfa Alunāna festivāla
«No aktiera nāk joki...»
izrādes:
• 12. oktobrī pulksten 19 – Baranoviču (Baltkrievija) kultūras nama
teātris «Eksperiments». Vladimirs
Pudovs «Joki ar velnu vai sapnis
pie sētas», režisors Vladimirs Otradnovs.
• 13. oktobrī pulksten 11 – festivāla atklāšana. Jelgavas Ādolfa
Alunāna teātra veltījums Gunāram
Priedem «Es viņiem stāstīšu, ko var
dzirdēt, ja ieklausās...», režisore
Lūcija Ņefedova.
• Pulksten 13 – Tirzas teātris un
jauniešu studija, dzejas uzvedums
par Tirzas novadu un Rutku Tēva
komēdija «Mīlas ieroči», režisore
Alda Alberte.
• Pulksten 15.30 – bērnu pēcpusdiena. Aizkraukles leļļu teātris
«Tims», leļļu koncerts «No pasakas
uz dziesmu», režisors Juris Babris.
• Pulksten 17 – Jelgavas Jaunais
teātris, Lelde Stumbre «Spalvas»
(luga divos cēlienos bez starpbrīža), režisors Agris Krūmiņš (izrāde
notiks konferenču zālē, vietu skaits
– ierobežots).
• Pulksten 19 – Jēkabpils tautas teātris, Māra Zālīte «Zemes nodoklis»,
režisore Inta Ūbele.
• Pulksten 21.30 – piemiņas brīdis
pie Ādolfa Alunāna pieminekļa
Jāņa parkā.
• 14. oktobrī pulksten 10 – Lielvārdes teātris, Jānis Akuraters «Vecie un
jaunie», režisors Kārlis Lišmanis.
• Pulksten 12.30 – Skrīveru teātris,
Andrejs Upīts «Atraitnes vīrs», režisors Juris Kalvišķis.
• Pulksten 15.30 – festivāla izskaņa. Tērvetes teātris «Trīne», Jukums
Paļēvičs «Preilenīte», režisore Dzintra
Zimaiša.

Aicina uz starptautisku bērnu zīmējumu izstādi
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 12. oktobrī, pulksten
14 Jelgavas kultūras
namā Taivānas misijas
Latvijā vadītājs Andijs
Čins atklās starptautisku
bērnu zīmējumu izstādi
«Varavīksnes tilts», kas
veltīta Taivānas nacionālajai dienai. Tā būs
apskatāma līdz mēneša
beigām.

Aģentūras «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta,
ka izstādes atklāšanā piedalīsies arī starptautiskās bērnu
mākslas galerijas izveidotājs
mākslinieks Jānis Anmanis.
«Izstādē būs apskatāmi 95 skolēnu darbi no 40 pasaules valstīm, tajā skaitā no Latvijas un
Lietuvas, kas godalgoti ar medaļām un diplomiem ikgadējā
Taivānas starptautiskajā sko-

lēnu mākslas konkursā, kurš
pērn norisinājās jau 38. reizi.
Pagājušajā gadā konkursam
iesūtīto darbu skaits pārsniedzis 30 tūkstošus, pārstāvot 60
valstis. Tos vērtēja objektīva
žūrija – dažādu valstu mākslas
zinātnieki un mākslinieki,»
teic kultūras darba speciāliste.
Konkursa mērķis ir pilnveidot
skolēnu māksliniecisko izglītību, rosināt radošo garu un
skaidru sapratni par mākslas

iespējām un uzdevumiem.
Zīmējot bērni iemācās būt
savdabīgi, saglabājot savu
nacionālo identitāti. Šī ir ceļojoša izstāde, un tas ir viens no
veidiem, kā ar bērnu zīmējumu
palīdzību veicināt dažādu tautu savstarpējo sapratni. «Līdz
šim izstāde parādīta deviņās
Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs,
Valmierā, Rēzeknē, Preiļos,
Balvos, Ventspilī un Lielaucē,»
tā S.Sīle.

