11. novembrī,

no
pulksten 17 līdz
apmēram pulksten
17.45 – Lāpu gājiena
Lāčplēša dienā,

laikā – tiks slēgta transporta kustība maršrutā: Dambja, Lielā, Pasta
iela, Stacijas laukums,
piemineklis Jelgavas
atbrīvotājiem.
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Betonvedējs izposta
Uzvaras parku

Aicina ziedot
valsts svētku
salūtam
 Ritma Gaidamoviča

Lai arī šogad Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienā, 18.
novembrī, Jelgavas
debesis rotātu krāšņs
salūts, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācija un Jelgavas
dome uzņēmējus aicina ziedot līdzekļus
svētku uguņošanai.
Tai nepieciešami ap
4000 latu.
«Jau vairākus gadus 18. novembrī neiztrūkstoša svētku
kulminācija Jelgavā ir salūts.
Šo tradīciju pilsētā izdevies
veiksmīgi saglabāt, sadarbojoties uzņēmējiem un pašvaldībai,» teic Jelgavas Tirdzniecības un ražotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants
Kanaška. Viņš uzņēmējus aicina arī šogad sagādāt prieku
jelgavniekiem un pilsētas viesiem, ziedojot līdzekļus svētku
uguņošanai.
I.Kanaška skaidro – lai salūts
būtu tikpat krāšņs kā pagājušajā gadā, nepieciešami apmēram
Divas nedēļas pirms Uzvaras parka nodošanas rekonstrukcijas darbu veicējus – SIA «Kulk» – pārsteidza nepatīkams skats:
vairāk nekā 30 tonnas smags betonvedējs bija izbraucis cauri labiekārtotajai teritorijai, Uzvaras parkā sabojājot gājēju celiņus
un zālienu.
Foto: JV
 Sintija Čepanone

Riepu nospiedumi uz
grants celiņiem, izbraukāts zāliens un pamatīgi sabojāts bruģis
– tāds skats piektdien,
2. novembrī, pavērās
Uzvaras parkā, kad
atpūtas vietai cauri
bija devusies smagā
automašīna. Pašlaik
tiek novērstas bezatbildīgās rīcības sekas.
«2. novembra pēcpusdienā
uzņēmuma SIA «Jelgavas MB»
smagā automašīna, kas veda betonu, Uzvaras parkā iebrauca no
Lapskalna ielas, lai nokļūtu pie
«Villa Medem» Uzvaras ielā,»
skaidro SIA «Kulk» ražošanas
direktors Artūrs Ošenieks.
Viņš stāsta, ka SIA «Kulk» bija

uzticēts veikt Uzvaras parka
rekonstrukcijas 3. kārtu un
darbi, kas tika uzsākti maijā,
tuvojās noslēgumam. «16. novembrī objekts jānodod, tādēļ
praktiski viss jau bija izdarīts,»
A.Ošenieks teic, ka nu jānovērš
smagās automašīnas radītie
postījumi – jāpieber grantētie
celiņi, jāatjauno bruģa segums,
jāsakārto zāliens –, turklāt tas
jāizdara šīs nedēļas laikā, jo objekta nodošanas termiņš netiek
pagarināts.
Kā «Jelgavas Vēstnesi» informē Pašvaldības policijā,
pēc izsaukuma Uzvaras parkā
ieradās inspektori un sastādīja
aktu par notikušo. Ņemot vērā
to, ka vainīgo šoferi notikuma
vietā neizdevās pieķert, akts
nodots SIA «Kulk». Taču, kā
liecina policijas rīcībā esošā
informācija, cauri Uzvaras

parkam piektdien, visticamāk,
izbraukušas vairākas smagās
automašīnas un būtu braukušas vēl, ja tās savlaicīgi netiktu
apturētas.
SIA «Kulk» ražošanas direktors atklāj, ka uzņēmumam
nodarīti zaudējumi aptuveni
3000 latu apmērā. Par notikušo sašutis ir arī aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns. «Pašlaik SIA
«Kulk» darbinieki Uzvaras parkā novērš betonvedēja radītos
postījumus. Viņi pārliecināti,
ka objektu tomēr nodos laikā,»
saka A.Baļčūns.
«Vajadzēja braukt no otras,
Uzvaras ielas, puses, taču es to
nezināju. Man pasaka: Uzvaras
parks, un es braucu. Prasu vienam, kur jābrauc, otram – visi
rausta plecus. Kad iebraucu
parkā, atpakaļceļa vairs nebija

– ar smago mašīnu atpakaļgaitā braucot ārā, sekas būtu vēl
trakākas,» stāsta uzņēmuma
«Jelgavas MB» betonvedēja
šoferis Arnis, kurš, šķērsojot
Uzvaras parku, izpostījis nupat
kā labiekārtoto teritoriju.
SIA «Jelgavas MB» valdes loceklis Uldis Sokolovskis bilst, ka
šofera rīcība nav attaisnojama
un uzņēmums savu vainu atzīst.
«Šis jautājums tiks pārrunāts ar
apdrošinātājiem, taču jebkurā
gadījumā – radītos zaudējumus
SIA «Kulk» atlīdzināsim,» teic
U.Sokolovskis.
SIA «Baks», kam pieder «Villa
Medem», direktors Agris Bajārs
«Jelgavas Vēstnesim» pauda,
ka nevar uzņemties atbildību
par piektdien Uzvaras parkā
notikušo – betona vedējam
bija norādīta adrese, kur krava
jānogādā.
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4000 latu. «Šāda summa uguņošanai tika izlietota pērn, turklāt
no iepriekšējā gada izveidojies
ziedojumu atlikums 795 latu
apmērā,» tā viņš. Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs norāda,
ka arī šogad svētku salūta
organizētāji cer uz uzņēmēju
atbalstu.
Ziedojumi jāieskaita Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas kontā: reģ.Nr.40008015856,
SEB Latvijas Unibanka,
k o d s U N L A LV 2 X , k o n t s
LV34UNLA0008000700843,
ar norādi «Svētku uguņošanai». Līdzekļus var ziedot,
tos pārskaitot arī pašvaldības
aģentūras «Kultūra» Jelgavas filiāles ziedojumu kontā: reģ.Nr.LV90001282471,
SEB Latvijas Unibanka,
k o d s U N L A LV 2 X , k o n t s
LV91UNLA0050001058011, ar
norādi «Svētku uguņošanai».
«Arī šogad svētku uguņošanas rīkošanu uzticēsim firmai
SIA «Jelgavas Lija», kas to
veiksmīgi darījusi iepriekšējos
gados, radot skaistu un interesantu uguņošanas priekšnesumu,» teic I.Kanaška.

Rekonstruēts tilts
pār Svētes upi
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ atjaunota
transporta satiksme
pār Svētes tiltu, taču
ekspluatācijā to paredzēts nodot līdz
valsts svētkiem, 18.
novembrim.
Sākotnēji tilta remontu bija
plānots pabeigt līdz 1. novembrim, taču laika apstākļu dēļ
darbi aizkavējušies. Kaut arī
satiksme pār tiltu jau atjaunota, pašlaik norit pēdējie tā
remonta un labiekārtošanas

darbi. Tie galvenokārt saistīti
ar tilta nogāžu nostiprināšanu.
Jau tuvākajā laikā tiks nojaukts pagaidu tilts, pār kuru
satiksme tika organizēta teju
pusgada garumā – kamēr
noritēja tilta pār Svētes upi
rekonstrukcija.
Svētes tilta rekonstrukcijas
laikā tilts paplašināts par
sešiem metriem, atjaunots
asfalta segums, kā arī abos virzienos izbūvēts celiņš gājējiem
un riteņbraucējiem.
Remonts izmaksājis aptuveni 1,3 miljonus latu.

Denacionalizēto namu īrniekiem – 20 000 latu
 Sintija Čepanone

Jelgavniekiem, kuriem
jāatbrīvo dzīvoklis saimnieka mājā, bet citas
dzīvesvietas nav, no
pašvaldības ir iespēja
saņemt pabalstu jauna
mitekļa iegādei.
Šā gada otrajā pusē tā apjoms dubultots, un līdzšinējo

10 000 latu vietā denacionalizēto namu īrnieki pašlaik var
saņemt 20 000 latu.
«Vairāki jelgavnieki, kuriem
šā iemesla dēļ jāatbrīvo iepriekšējā dzīvesvieta, pašvaldībā
vērsās ar lūgumu palielināt
pabalsta apjomu, kā galveno
iemeslu minot augstās dzīvokļu
cenas pilsētā. Turklāt jāņem
vērā, ka lielākoties denacionalizētos namos dzīvo gados veci

cilvēki, kuriem uzņemties kredītsaistības nav pa spēkam,»
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne atklāj,
ka tādējādi rasta iespēja kompensāciju dubultot. Pašlaik
tās apjoms ir 20 000 latu neatkarīgi no tā, kāds dzīvoklis
īrniekam jāatbrīvo, cik ģimene
ir liela un kādu mitekli vēlas
iegādāties.
Šim mērķim budžetā šogad

atvēlēti 100 000 lati, taču, kā
norāda I.Škutāne, iedzīvotāju
aktivitāte nav tik liela kā sākotnēji domāts. «Pabalsts 20 000
latu pašlaik piešķirts vienai
personai, apmēram desmit
gaida rindā,» atklāj priekšsēdētāja vietniece. Viņa skaidro, ka
iedzīvotājiem, kas pretendē uz
šo pabalstu, nav iespēja minēto
summu saņemt naudā.
(Turpinājums 3.lpp.)

Šonedēļ pirmās automašīnas varēja doties pāri rekonstruētajam Svētes tiltam. Ekspluatācijā to paredzēts nodot līdz valsts
Foto: JV
svētkiem.
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«Jelgava ir mana pilsēta»
 Sintija Čepanone

Zemgales sirds. Studentu pilsēta. Rūpniecības centrs. Rīgas
guļamvagons. Katrs
Jelgavu redz un izjūt
citādi. Dienā tās sirdspuksti ir steidzīgi, bet
naktī, kad automašīnu dunoņu un cilvēku
soļus aizslaucījis vējš,
Jelgava elpo rāmāk.
Taču tā neguļ. Mūsu
pilsēta, noslēpumaina
un romantiska, gaida
brīdi, kad nakts modinās rītu.
Fotogrāfs Juris Zēbergs uzskata, ka tieši šajā laikā – mirklī
starp nakti un dienu – Jelgava
ir visskaistākā. Tad spēlējas
gaismas un it viss, kas dienā
šķiet parasts, kļūst neparasts.
Tāpēc nebrīnieties, ja ap pulksten četriem vai pieciem no rīta
pilsētā pamanīsiet cilvēku, kas
iemūžina laiku. Juris Zēbergs
bildē savu Jelgavu.

Bildē jābūt noskaņai

«Jelgava ir mana pilsēta. To
es sajūtu īpaši pēdējos gados un
atkal un atkal tajā atrodu kaut
ko skaistu. Pirms tam desmit
gadus nostrādāju Rīgā – arī forša
pilsēta, taču, jau tajā iebraucot,
viss dun, skan... Gluži kā Čaks
rakstīja, un tieši tāds izvēršas
arī darba ritms. Rīgā var strādāt,
taču dzīvot tur negribētu. Rīga
mani izaudzināja līdz savam
uzņēmumam, un tagad esmu atgriezies Jelgavā,» saka fotogrāfs
un SIA «J.Zēberga MEISTARDARBNĪCA» īpašnieks Juris
Zēbergs.
Skatoties viņa bildēto Jelgavu, bija noskaņa. Vai arī šī – jaunvietas un lietas, kuras ikdienā laulātie uz Pils salas tiltiņa.
simtiem reižu redzētas, šķiet Es jau sen tādu fotogrāfiju biju
īpašas. Jelgavas pils. Čakstes iecerējis. Kādā dienā man bija
piemineklis. Lielupes tilts. Raiņa tur bildēšana un es to vienkārši
parks. Pavisam
realizēju. Īstajā
parasta taciņa
īstajā gaisEsmu ievērojis, laikā,
vai koks viņa
mā!» rādot savu
radītajās fotoka visi pili cen- darbus, stāsta
grāfijās pārtop
Zēbergs,
šas nobildēt, Juris
par mākslas
piebilstot, ka ir
darbu. «Galvestāvot uz tilta. romantiķis...
nais ir noskaViņš teic,
Nezinu, vai vi- ka Jelgava ir
ņa un saturs,»
pārliecināts fopilsēta.
ņiem kaut kas skaista
togrāfs, atklājot,
Pastaigājiet pa
ka, radot bildes,
sanāk. Es no tu- Jelgavu naktī un
viņam, šķiet,
redzēsiet ierienes nevaru jūs
blakus stāvējis
las, kad mašīnas
kāds augstāks
uztaisīt nevienu ievelk uguņus.
spēks, kas ļāvis
Ziemā naktī ir
fotogrāfiju, kas balts sniegs, kas
realizēt iecerēto.
dienu, iespēmani apmieri- pa
«Čakstes piejams, jau būs nominekli var nonātu
kusis. «Nevajag
bildēt pa dienu,
bildēt pa dienu.
taču var piecelBet vakarā, nakties pulksten sešos no rīta un tī, no rīta, kad gaisma «strādā».
Čaksti atrast pavisam citādu. Protams, šajā laikā var gulēt,
Es jutu, ka jāpieceļas agrāk, un bet... var arī celties.»
trāpīju – bildē spēlējas gaisma,
romantika, sniegs. Lūk, bilde Pilij vajag rīta gaismu
stacijas parkā rudenī. Kad foViņš atzīst, ka tā arī nav spētografēju, pēkšņi pa celiņu nāca jis izšķirt kādu savu bildi, kas
vīrietis ar sunīti, un bildei uzreiz mīļāka par citām. «Visas man

«Beidzot
mans sapnis
ir piepildījies!
Tagad man
ir bilde, kurā
esmu nofotografēts kopā
ar dzīvesbiedri
Maiju,» par
nesen tapušo
fotogrāfiju
saka Juris
Zēbergs.
Foto: Astrīda
Meirāne
mīļas, jo es tās esmu izauklējis,
sākot ar ideju līdz pasniegšanas
veidam,» Juris Zēbergs arī teic,
ka nav konkrētas vietas pilsētā,
kuru fotografēt patiktu vairāk
par citām. Tomēr attiecības ar
Jelgavas pili neviļus izvērtušās
īpašas. «Pilī un tās apkārtnē
daudz ko var atrast. Ziemā sniegotas taciņas, interesanti tiltiņi...
Esmu ievērojis, ka visi pili cenšas
nobildēt, stāvot uz tilta. Nezinu,
vai viņiem kaut kas sanāk. Es no
turienes nevaru uztaisīt nevienu
fotogrāfiju, kas mani apmierinātu,» un Juris Zēbergs atklāj,
kā bildējot Jelgavas pils viņam
izdevusies īpaša: «Jelgavas pilij
vajag rīta gaismu. Es uz pļavu
iepretim pilij devos kādā maija
rītā pulksten piecos un ar noīrēto
pacēlāju pacēlos debesīs.»
Viņš teic, ka nevajag uzreiz
bildēt to, ko redzi. Vajag pastaigāt apkārt. No visām pusēm.
Sajust, padomāt un atcerēties.
«Es eju pa Jelgavu un redzu: tur
ir tāds tornis, tur – tāds un vēl
tāds. Es katru dienu redzu tiltu
pāri Lielupei, Jelgavas pili, un
to es mēģinu atcerēties, lai īstajā
mirklī nofotografētu,» tā viņš, atklājot, ka ikdienā ar fotoaparātu
nestaigā – to paņem tikai tad,
kad ir skaidri zināms mērķis.

Juris Zēbergs neslēpj, ka var
paiet pat vairāki gadi, lai fotogrāfs atrastu īsto mirki, īsto sekundes simtdaļu, kurā jānobildē.
Piemēram, viņa meitas portrets
prasīja apmēram gadu – sākot
no brīža, kad tas tika izveidots
zemapziņā, līdz brīdim, kad kādā
vasaras rītā bija īstā gaisma, īstais zirnekļa tīkls, caur kuru, kā
iecerēts, viņu nofotografēt.

Domāt, sajust
un atcerēties

Kad Jurim Zēbergam cilvēki
vaicājot, kā viņš zinājis, kurā
brīdī jānospiež fotoaparāta poga,
lai bilde sanāktu īpaša, viņš
atbildi nezinot. 23 gadu laikā,
kopš fotografē, pirksts strādājot
automātiski. «Rakursu un kompozīciju var iemācīties. Tā lieta
nav mainījusies. Bet pārējais
vienkārši ir jājūt,» un arī to varot
iemācīties. Labs fotoaparāts ir tikai viens no priekšnosacījumiem,
lai bilde būtu baudāma, jo «pārsvarā ikdienā mēs nesastopam
ļoti daudz fotogrāfiju, bet gan
informāciju, kas tiek nesta ar
fotoaparāta palīdzību».
«Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā fotografēt
mācu pieaugušajiem, «Jundā»
– bērniem. Kā es strādāju? Es vi-

Pilsētnieks vērtē

ņiem stāstu, lieku domāt, sajust,
saskatīt. Rādu skaistas bildes, un
tās «iesēžas» zemapziņā,» Juris
Zēbergs pieļauj, ka varbūt, savus
meistara noslēpumus uzticot
citiem, kaitē savam biznesam,
taču citādi viņš neprotot. «Man
nav žēl dalīties pieredzē. Man
patīk, ja kādam sanāk.»
Tieši tāpat arī viņš apguvis
fotografēšanas mākslu – savulaik
pazīstamais fotogrāfs Gunārs
Binde viņam rādījis savas bildes,
mācot saskatīt.
Pirmo fotogrāfa pieredzi viņš
ieguva, strādājot salonā, pēc
tam presē. «Prese ir viena no
labākajām skolām jaunajiem
fotogrāfiem,» pārliecināts Juris
Zēbergs. Tad viņš arī iepazinās
ar poligrāfiskajām zinībām.
«Ņemot vērā to, ka man saistīja
izdrukas darbi, tas, ka fotogrāfiju
var skaisti pasniegt, to lietu sāku
apgūt padziļināti,» un pašlaik
viņš ne tikai fotografē, bet arī
izdod. Jelgavas skatu kartītes,
atklātnes, kalendāri, kuros redzama viņa Jelgava, ir tikai daļa
no ikdienas darba.
Juris Zēbergs atzīst, ka fotogrāfija mūsdienās ir labs bizness.
«Latvijā ir ļoti maz fotogrāfu, kas
prot ne tikai nospiest pogu, bet
arī saskatīt sižetu un nodrukāt
kvalitatīvu bildi. Lai dabūtu
lielu fotogrāfiju, piemēram, pusmetru, vai arī mazu, bet izcili
kvalitatīvu, nepietiek ar datoru.
Vajag ļoti daudz zināšanu,» viņš
novērojis, ka datorizētā pasaule
cilvēkam ir krietni sarežģījusi
dzīvi. Fotogrāfs prāto, ka visu, ko
mūsdienās paveic dators, agrāk
vajadzēja darīt ar rokām. «Lai cik
dīvaini tas būtu, taču tad viss bija
vienkāršāk. Turklāt cilvēkiem
bija vairāk brīva laika,» spriež
Juris Zēbergs.
***
Novembris Latvijai ir īpašs
mēnesis, un ik gadu Lāčplēša
diena un 18. novembris tiek
atzīmēts arī Jelgavā. Iespējams,
šogad Juris Zēbergs iemūžinās
mūsu pilsētu šajos svētkos, jo
ideja, kādai jābūt fotogrāfijai,
viņam jau padomā. «Zinu, ka
man nevajag salūta zvaigznītes.
Man vajag skaistu ainavu, kas
atspoguļo noskaņu šajos svētkos.
Vienu gadu, kad 18. novembra
uguņošanu vēl rīkoja Zīgerists,
to biju nolēmis nobildēt. Veselu
dienu staigāju gar Lielupes malu,
meklējot vietu, no kuras fotografēt. Zināju, ko gribu redzēt,
– pili, upi, kurā atspoguļoties
gaismiņas... Veselu stundu pirms
salūta kā mednieks sāku vaktēt
īsto brīdi, taču tikai kaut kur
tālumā dzirdēju: bum, bum,
bum... Uznāca migla... Bildi tā
arī nedabūju,» atceras fotogrāfs.
Šogad viņš mēģinās atkal.
«Latviešu tautai vajadzīgs
skaistais un labais. Tieši tādēļ
latviešiem beidzot jāsadodas rokās un jāstrādā. Ja cits pret citu
būsim draudzīgāki, atvērtāki, arī
Jelgava un visa Latvija kļūs vēl
skaistāka,» saka fotogrāfs.

Jelgavas atskurbtuvē ievietoto personu skaits 2007. gadā

Skaitļi runā

Jelgavas Pašvaldības policijas dati
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Vai jūs
apmeklējat
teātra izrādes
Jelgavā?

Ilga,
pensionāre:
– Savulaik,
kad strādāju
darbā ar «slīdošu» grafiku, brīvdienās
ļoti bieži gāju
uz teātri, pat
uz Rīgu braucu. Bet tagad pensionāram naudas tādam priekam
nepietiek. Turklāt izrādes ir vakaros, līdz ar to ārā tumsa, tāpēc
man bail iet mājās.
Liliana
Šūlmane,
pensionēta
skolotāja:
– Pilnā sparā,
turklāt gan
Rīgā, gan Jelgavā, jo teātris patīk kopš
bērnības. Jāteic, ka jelgavnieku
izrādes visas ir noskatītas, tāpēc
galvenokārt braucu uz Rīgu. Protams, apmeklēju arī viesizrādes
Jelgavā, bet raugos, kas manam
vecumam tāds piemērotāks. Ļoti
mīlu arī operu, man pat ir gada
abonements.
Valerijans,
gleznotājs:
– Jaunībā teātri bieži apmeklēju, jo
tas bija viens
no izziņas
procesiem.
Taču tagad
personisku apsvērumu dēļ šādu
iespēju izmantoju reti. Ņemot
vērā, ka esmu bijušais rīdzinieks,
tad pēc pieraduma vienmēr izvēlos Rīgas teātrus.
Silva Poča,
pasniedzēja:
– Protams, ka
apmeklēju,
taču tas, cik
bieži, atkarīgs
no repertuāra
un mana brīvā
laika. Apmeklēju arī izrādes Jelgavas kultūras
namā, lielākoties viesizrādes,
taču labāk izvēlos Rīgas teātrus,
jo brīvdienās biežāk tomēr esmu
galvaspilsētā.
Aija Golubovska,
studente:
– Ļoti reti, bet
izrādes skatos
gan Jelgavas
kultūras namā,
gan Rīgas profesionālajos
teātros. Parasti apmeklēju populārākās un izslavētākās izrādes Dailes
teātrī. Pēdējo reizi teātrī biju pirms
mēneša uz izrādi «Izredzētais».
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 25700 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
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Jautājums par azartspēļu
vietām – aktuāls
 Ritma Gaidamoviča

Jau nedēļu iedzīvotājiem, aizpildot anketu,
ir iespēja paust viedokli
par azartspēļu vietām
Jelgavā. Kopš pirmdienas tas izdarāms ne tikai
elektroniski – aptauja
izdrukātā veidā pieejama visās pašvaldības
iestādēs.
Sākotnēji bija paredzēts, ka
anketa būs pieejama tikai internetā – pilsētas portālā –, taču,
ņemot vērā jelgavnieku aktivitāti,
nolemts to izplatīt arī drukātā
versijā. Tā, tāpat kā elektroniskā
versija, līdz 20. novembrim pieejama visās pašvaldības iestādēs.
Aptauja publicēta pilsētas portālā www.jelgava.lv/aptauja. Tiem
iedzīvotājiem, kam internets nav
pieejams mājās, ir iespēja izmantot publiskās pieejas punktus
bibliotēkās, domē un Pieaugušo

izglītības centrā.
Pašlaik Jelgavā darbojas 22
azartspēļu zāles, bet spēkā esošie
normatīvie akti nepietiekami pilnvaro pašvaldību ierobežot atļauju
izsniegšanu jaunu azartspēļu zāļu
atvēršanai. Pašvaldības mērķis
ir, pamatojoties uz iedzīvotāju
viedokli, nopietni izvērtēt jaunu
atļauju izsniegšanu. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors Gunārs
Kurlovičs ikvienu aicina izrādīt
pilsonisko aktivitāti un piedalīties
aptaujā, izsakot savu attieksmi
un sniegt atbalstu pašvaldībai
cīņā pret jaunu azartspēļu zāļu
atvēršanu.
Kā apliecina pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā, spriežot
pēc anketām pilsētas portālā www.
jelgava.lv/aptauja, iedzīvotājiem
šis jautājums ir aktuāls – dažu
dienu laikā aizpildītas vairāk nekā
250 anketas, kas pieejamas elektroniski, un katru dienu interesi
par aptauju izrāda aizvien vairāk
cilvēku.
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Izveidota klientu
apkalpošanas zāle

«Galvenais, lai izremontētajās telpās labi justos kolēģi un tie, kas pie mums vēršas pēc palīdzības,» tā pirms tradicionālās lentes pārgriešanas sacīja NVA direktors Ringolds Beinarovičs.
Foto: JV
mēram pusgadu. Taču nu kundze
var pārcelties uz jauno mājvietu,  Daiga Laukšteina
tajām mēbelēm. Rekonstruētās filiāles telpu remonts izmaksāun, kā norāda viņas pilnvarotā
telpas pielāgotas arī cilvēkiem ja 118 185 latus. Darbus veica
persona, vecumdienas pavadīt
Ar labas auras vēlēar kustību traucējumiem. Iz- SIA «Arka-Rīga».
vienistabas dzīvoklī ar visām ērtījumiem otrdien tika
veidotas uzbrauktuves, kā
Rekonstrukcijas laikā NVA
bām pilsētas centrā.
atklātas Nodarbināarī speciāli aprīkoti sanitārie Jelgavas filiāles speciālisti
«Dzīvokli Jelgavā nopirkt nav
tības valsts aģentūmezgli, tāpat sakārtotas inže- elastīgi pielāgojās ne tik ērproblēmu. Lai iegādātos jaunu,
ras (NVA) Jelgavas
nierkomunikācijas.
tajiem darba apstākļiem un
domes piešķirtajiem 20 000 latiem
filiāles rekonstruētās
Svinīgajā atklāšanas brīdī, turpināja pildīt pienākumus
nedaudz vajadzēja pielikt klāt,»
telpas. Turpmāk bezpirms tika pārgriezta lente ēkas Skolotāju ielā 3 trešajā
A.Krikuns vērtē, ka pabalsts ir
darbnieku pirmreizējā
aģentūras krāsās, NVA di- stāvā.
būtisks atspaids šādos gadījureģistrācija un citi
rektors Ringolds Beinarovičs
Atklāšanas ceremonijā piemos. «Vissarežģītākais pabalsta
pakalpojumi būs pieakcentēja, cik svarīgi bijis trīs dalījās arī Jelgavas pašvaldīiegūšanas procesā ir savākt visus
ejami jaunajā klientu
ar pusi gadu laikā celt ne vien bas, rajona padomes vadība,
nepieciešamos dokumentus, toapkalpošanas zālē.
klientu motivāciju darboties, uzņēmēji, sadarbības partneri
starp vienošanos ar mājas īpašbet arī sakopt pašiem savu un ERAF projekta pārstāvji.
nieku, nevis pilnvaroto persoMūsdienām raksturīgajā darba vidi. «Nu jau sakārtoJācer, ka arī nupat izremonnu. Daudzos gadījumos ir tā, ka iestāžu servisa līmeņa mainī- tas 20 no 26 NVA filiālēm. tētajās telpās NVA Jelgavas
nama saimnieks dzīvo ārzemēs, bā uz augšu nupat iekārtotā Līdz ar Jelgavas filiāles telpu filiāles apkopotajā statistikā
tādēļ dabūt vienošanos ir prak- klientu apkalpošanas zāle renovāciju izlietots Eiropas tendences nemainīsies. Proti,
tiski neiespējami,» pieredzē dalās jelgavniekiem ir viens no bū- Reģionālās attīstības fonda šā brīža dati liecina, ka bezA.Krikuns. Viņš arī pieļauj, ka tiskākajiem ieguvumiem. Taču (ERAF) atbalsts,» informēja darbnieku skaits Jelgavā un
daļa denacionalizēto namu īrnie- NVA Jelgavas filiāles vadītājs R.Beinarovičs. Jāpiebilst, ka rajonā mazinās. Ja oktobra
ku vienkārši netic, ka mūsdienās Māris Narvils pauž gandarī- rekonstrukciju 75 procentu sākumā bija 1982 bezdarbnietomēr iespējams saņemt pabalstu jumu arī par pārējām jaunu apmērā finansēja ERAF, bet at- ki, tad beigās – 1863. Savukārt
jaunas dzīvesvietas iegādei, tādēļ «seju» ieguvušām gaišām, likušie līdzekļi ir valsts iegul- brīvo darba vietu skaits ir
domē nemaz nevēršas.
siltām telpām un nupat iegādā- dījums. Kopumā NVA Jelgavas 915.

Kopā ar vienaudžiem mācīties jautrāk
 Sintija Čepanone

«Man šeit ļoti patīk. Visi
bērni man ir labi draugi,» saka deviņgadīgais
Eduards. Viņš kopā ar
citiem bērniem, kuriem
ir skolioze, kustību un
citi attīstības traucējumi, apmeklē grupu
«Draugi», kas izveidota
Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskolā.
Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolas direktors Henrijs
Kress atklāj, ka «Draugi» skolas
paspārnē darbojas jau otro gadu
un pašlaik tajā mācās astoņi bērni
vecumā no astoņiem līdz desmit
gadiem. «Ideja izveidot šādu klasi
sākotnēji radās, lai izglītoties
varētu mazie skolnieciņi, kas apmeklējuši bērnu attīstības centru
«Rotaļa», bet no bērnudārza vecuma jau izauguši. Taču nu tajā mācās arī citi bērni,» stāsta H.Kress.
Viņš atzīst, ka pirms tam viņiem
Jelgavā nebija iespējas turpināt
mācības kopā ar vienaudžiem.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» atzīst mamma Olga, šāda grupiņa
vecākiem nenoliedzami ir liels
atbalsts. «Galvenais, ka bērnam

patīk un viņš šeit jūtas labi. Dēla
progress, mācoties šeit, ir jūtams,»
viņa atklāj, ka pirms tam mazais
apmeklējis «Rotaļu», bet tagad
«Draugos» mācās jau 2. klasē.
«Ar Jelgavas domes atbalstu
izveidojām grupiņu «Draugi»,
kurā tiek īstenotas licencētas
programmas 1. – 4. klasei,» skolas
direktors norāda, ka šim mērķim
pašvaldība atvēlējusi vairāk nekā
40 000 latus telpu izveidei, kā arī
apmēram trīs tūkstošus mēbeļu
iegādei. Grupas izveidei atlicināti
līdzekļi arī no skolas budžeta,
turklāt šajā procesā aktīvi iesaistījušies vecāki. «Agrāk šeit
bija dzīvoklis, kas tika pielāgots
grupiņas vajadzībām, ņemot vērā
faktu, ka tajā mācīsies bērni ar
īpašām vajadzībām – galvenokārt
tādi, kuriem ir bērnu cerebrālā
trieka, līdz ar to arī citi attīstības
traucējumi,» H.Kress gandarīts
arī par piebrauktuves izbūvi,
kas atvieglo mazo ratiņkrēslā
iekļūšanu skolā.
«Draugu» skolotāja Rita Bortiņa atklāj, ka pašlaik ar bērniem
strādā trīs pedagogi un sociālais
aprūpētājs, mācot apgūt ikdienā
nepieciešamās iemaņas. «Katram bērniņam atbilstoši viņa
spējām izstrādāta individuāla

 No 12. līdz 25. novembrim
Jelgavā norisināsies iedzīvotāju
informēšanas kampaņa par
efektīvu apgaismojumu «Vairāk
gaismas par mazāku naudu». Tās

laikā aktualizēs jautājumu par nepieciešamību paaugstināt apgaismojuma
efektivitāti un ekonomēt elektroenerģiju, domājot par vides, veselības un
ekonomijas aspektiem. Kampaņas laikā
paredzēta izglītojoša programma skolās, informatīvi semināri, kā arī speciālas
akcijas energoekonomisko spuldžu
tirdzniecības vietās – veikalā «Pilsēta»,
«MNL», «Mītavas elektra», «Ludvigs»,
«Kanclers pluss», «Omega», «Kurši»,
«Nelss», «Elektro TSL». Kampaņas
mērķis ir samazināt siltumnīcas efektu
izraisošo gāzu izmešus, paaugstinot
iedzīvotāju informētību par energoekonomiskajām spuldzēm.

 Jelgavas dome pagājušajā
nedēļā nolēmusi sākt sarunas ar
vairākiem privātīpašniekiem par
traucējošo nekustamo īpašumu
atpirkšanu un nojaukšanu, lai
veiktu nepieciešamos sagatavošanas darbus pilsētas apvedceļa
un perspektīvā plānotā Ziemeļu
tilta izbūvei. Atsavināmo ēku vietā

Denacionalizēto namu
īrniekiem – 20 000 latu
(No 3.lpp.)
Kompensācija tiek pārskaitīta
cilvēkam, kurš denacionalizētā
nama īrniekam pārdod jauno
dzīvokli. «Īrniekam līdzšinējā
dzīvesvieta jāatbrīvo saskaņā ar
vienošanos, kas iepriekš noslēgta
ar nama saimnieku. Tas jādara,
tiklīdz īpašumā iegūts jaunais
miteklis,» paskaidro I.Škutāne.
Andrejs Krikuns, denacionalizēta nama Lietuvas šosejā īrnieces
pilnvarotā persona, stāsta, ka
problēmas ar dzīvesvietu īrniecei
radās šā gada sākumā, kad nama
saimnieks licis atbrīvot dzīvokli.
Viņš norādījis, ka māja vairs
nav piemērota dzīvošanai. «Biju
lasījis presē, ka Jelgavas dome
šādos gadījumos piešķir pabalstu
citas dzīvesvietas iegādei, tādēļ kā
pilnvarotā persona vērsos pašvaldībā, iepriekš noskaidrojot, kādi
dokumenti nepieciešami, lai kompensāciju saņemtu,» A.Krikuns
norāda, ka sarežģītās procedūras
dēļ pabalsta iegūšana prasījusi ap-

Īsi

Jelgavas 1. sanatorijas internātpamatskolā
izveidotajā
grupiņā «Draugi» mācās 8
– 10 gadus veci
bērni, kuriem ir
kustību un citi
attīstības traucējumi. Speciālistu uzraudzībā, rotaļājoties
kopā ar vienaudžiem, viņi
apgūst ikdienā
nepieciešamās
iemaņas.
Foto: JV
programma, izvirzīts mērķis,
kas noteiktā laikā jāsasniedz. Ar
katru nodarbību viņi progresē,»
prieku pauž R.Bortiņa. Līdztekus
pedagogiem ar bērniem darbojas
arī citi speciālisti, piemēram, ārsts
ortopēds, fizioterapeits, logopēds
un masieris.
H.Kress atzīst, ka ar laiku šo
grupiņu plānots paplašināt. Tas
vairāk bērniem ar attīstības un
kustību traucējumiem ļautu mācīties 1. – 4. klasē un sniegtu iespēju
izglītoties arī vecākās klasēs.

īpašniekiem tiks piedāvāti dzīvokļi vai
meklēti citi kompensācijas varianti.
Izbūvējot Atmodas ielas turpinājumu
no Dobeles šosejas līdz Lapskalna ielai,
vienošanās jāpanāk ar piecām privātpersonām. Būs jānojauc ēkas Dobeles šosejā 44, Vēja ceļā 1 un Meiju ceļā 53, kā arī
jāatpērk zeme Meiju ceļā 55 un Uzvaras
ielā 69. Lai atslogotu pilsētas centru no
satiksmes, jau kopš 1976. gada Jelgavā
tiek plānots izbūvēt apvedceļu un
Ziemeļu tiltu pār Lielupi, taču valdības
nepietiekamās ieinteresētības dēļ līdz
šim projektu nav izdevies īstenot.

 Satiksmes ministrijas un Autotransporta direkcijas rīkotajā
akcijā «Draudzīgākais autobusa
šoferis» par draudzīgāko atzīts
SIA «Ventspils reiss» šoferis Uldis
Reinolds, bet smaidīgākā šofera
titulu ieguvis SIA «Jelgavas Autobusu parks» vadītājs Guntars
Valters. Par punktuālāko šoferi atzīts
Māris Sijāts no SIA «VTU Valmiera»,
bet par izpalīdzīgāko – Ilmārs Antulis
no SIA «Tukuma auto». Kopumā akcijā
pieteikti 265 autobusu šoferi no 27
regulāro pasažieru autopārvadājumu
uzņēmumiem. Akcijas mērķis bija
pievērst sabiedrības uzmanību tālsatiksmes autobusu šoferu darbam, celt
šīs profesijas prestižu, kā arī uzlabot
pasažieru pārvadājumu kvalitāti un
drošību.

 Otrdien, 27. novembrī, Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs sadarbībā ar
Latvijas Tehnoloģisko centru
organizē Inovācijas dienu. Pasākuma programmā paredzēta vispārīga
informācija par inovāciju, tās vērtību
ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī
tādas tēmas kā biznesa inkubatori un
inovāciju rosināšanas centrs, pieredze
un noderīgi padomi. Inovācijas dienas
apmeklētājus plānots informēt arī par
valsts atbalstu inovācijām, valsts un Eiropas Savienības atbalstu pašvaldībām,
inovāciju pašvaldības uzņēmumos.
Pieredzē inovāciju ieviešanā dalīsies SIA
«Geor», SIA «Signum» un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji.

 Rīt, 9. novembrī, pulksten 16
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
notiks Ojāra Vācieša un Imanta
Ziedoņa dzejas izrāde – saruna
vārsmās un mūzikā «Nātrēs
un puķēs gribēšanās». Izrāde ir
aktiera D.Ozoliņa, komponistes Inetas
Auziņas-Heinsbergas un dekoratora
Jāņa Jansona kopīgi veidots darbs.
D.Ozoliņš iestudējuma anotācijā raksta: «Sasaukšanās pāri gadiem, mūsu
lielāko svētumu – Dzīvības, Mīlestības
un Tēvzemes izjūta, ja tā drīkstam
vērtēt, vieno Imanta Ziedoņa un Ojāra
Vācieša daiļradi un kļuvusi par pamatu kompozīcijai «Puķēs un nātrēs
gribēšanās», kurā iekļauta neliela viņu
literāra mantojuma daļa.» Ielūgumus
uz šo pasākumu var saņemt pilsētas
bibliotēkās.
Ritma Gaidamoviča

4., 5.
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Tikai aktierim ir iespēja izdzīvot vairkas dzīves
Tieši šajā svētdienā,
11. novembrī, Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātrim apritēs 48 gadi.
Patlaban teātris cītīgi
gatavojas vairākām izrādēm, kas paredzētas
novembra beigās, bet
nākamgad gaidāmi
lieli svētki – Ādolfa
Alunāna 160 gadu jubilejas svinības, režisores Lūcijas Ņefedovas
75. dzimšanas diena,
bet festivālam «No aktiera nāk joki...» – jau
10 gadi.

Gada nogalē ar izrādi «Mirandolīna», kas šogad izvirzīta
konkursam Gada labākā izrāde,
teātrim jāpiedalās reģionālajā
skatē, kas notiks Jēkabpilī festivāla «Laipa» laikā. Direktors
atzīst, ka iznākums gan nav
paredzams. Nav arī zināms, vai
teātris tiks tālāk uz fināla skati
Rīgā, bet galvenais esot pārstāvēt
Jelgavu.
Par godu teātra tēva Ā.Alunāna
160. dzimšanas dienai teātris
iecerējis veidot lieluzvedumu
– darbu pie tā sāks jau pavisam
drīz.
A.Matisons atklāj, ka arī teātra
jauniešu studija «Čaika» darbu
Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra sākusi pie jauna iestudējuma
direktors Arvīds Matisons atzīst, – Čehova lugas «Trīs māsas».
ka teātrim darba pilnas rokas. Plānots, ka skatītājiem tā tiks
Pavisam nesen, oktobra sāku- nodota nākamā gada pavasamā, aizritēja 9. amatieru teātru rī. Šī luga latviešu valodā tiks
festivāls «No aktiera nāk joki...», iestudēta arī Alunāna teātrī.
Teātra direktors
bet novembra
Jelgavas Ādolfa
teic, ka darbs
beigās teātris
Alunāna teātris
neapstāsies arī
jelgavniekus aivasarā, jo jau
cinās uz vairā• Dibināts:
tagad saņemti
kām izrādēm. 28. 1959. gada 11. novembrī
vairāki ielūgumi
novembrī skatī- • Direktors: Arvīds Matisons
uzstāties brīvdatāji varēs vērot • Režisori: Lūcija Ņefedova,
bā, un teātris vaRičarda Šeridana Arvīds Matisons
saras karstumā
izrādi «Atjautīgā • Ievērojamākās izrādes:
Latvijas publiku
aukle», 30. no- K.Galdone «Mirandolīna»,
priecēs ar izrādi
vembrī atkārtoti J.Švarcs «Parastais brīnums»,
«Trīnes grēki».
uz skatuves būs R.Šeridans «Atjautīgā aukle»,
A.Matisons
Karlo Goldoni V.Šekspīrs «12. nakts»,
«Mirandolīna», G.Priede «Es jums stāstīšu, ko var stāsta, ka pēdēdzirdēt, ja klausās...»,
jos gados aktieru
bet 1. decembrī
Dž.Kiltijs «Mīļais melis» un citas.
kolektīvs ir noAlunāna teātra
stiprinājies un
aktieri pilsētas
bērnus iepriecinās ar izrādi aktieru trūkums nav vērojams.
«Parastais brīnums» saīsinātā Protams, nepārtraukti tiek mekvariantā. Plānots, ka šī izrāde ar lēti jauni dalībnieki, tādēļ, ja
Ziemassvētku vecīša līdzdalību kāds vēlas savu dzīvi saistīt ar tekā Jelgavas domes dāvana tiks ātri, droši var nākt un izmēģināt
rādīta pilsētas skolu jaunāko savus spēkus. «Kā būs turpmāk,
protams, nav zināms, taču jauki,
klašu skolēniem.

Jelgavā ir daudz dažādu pašdarbības kolektīvu. Starp
tiem Jelgavas vārdu Latvijā un ārpus tās robežām nes
arī trīs amatieru teātri – Ādolfa Alunāna teātris, Jaunais teātris un Studentu teātris. Jelgavnieki var būt
lepni par cilvēkiem, kas ikdienas steigā atrod laiku,
lai nodarbotos ar aktiermākslu, par to saņemot vien
emocionālo gandarījumu. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis»
sarunās ar teātra cilvēkiem centās noskaidrot, kā pašlaik klājas Jelgavas teātriem, ar ko tie nodarbojas un
kādu viņi redz teātra nākotni Jelgavā. Savukārt aktieri
dalās iespaidos, kā nokļuvuši uz skatuves un kāda ir
teātra nozīme viņu dzīvē.
ka jaunieši tomēr vēlas darboties
teātrī un apgūt aktiermākslu,»
atzīst režisore Lūcija Ņefedova.
Šis teātris ir īpašs ar to, ka
tam ir sava bērnu teātra studija. To vada režisores asistente
Kristīne Zotova, kas savulaik
pati mācījusies teātra studijā,
bet tagad kļuvusi par Alunāna
teātra aktrisi.
L.Ņefedova atzīst – lai arī pēdējā laikā uz Jelgavu bieži brauc
dažādi viesu teātri, tie Alunāna
teātra darbu netraucējot, jo Jelgavas publikai jāredz viss. Viņa
arī piebilst, ka jelgavnieki ļoti mīl
aktierus. Luga var būt sliktāka
vai labāka, taču skatītāju galvenā
vēlme ir palūkoties uz aktieri.
«Mēs esam amatieru teātris, kas
par savu darbu nesaņem algu.
Cik varam, tik darām – strādājam, iestudējam un dodam skatītāju vērtējumam. Viesizrādes
jelgavniekiem ir vajadzīgas, jo ne
jau visi var izbraukāt uz Rīgu,»
teic režisore.
L.Ņefedova pārliecināta, ka
teātra loma ir mūžīga, jo Šekspīrs
teicis: «Visa lielā pasaule ir viens
milzīgs teātris un mēs visi esam
aktieri. Kādas lomas mums
lielais režisors, liktenis, ir piedāvājis, tādas mēs arī spēlējam.»

«Vienu reizi mēs esam karalis,
otru reizi pensionārs, citu reizi
māmiņa vai meitiņa, bet bez
teātra cilvēki nevar. Protams, arī
citas mākslas ir interesantas un
ļoti nepieciešamas, taču teātris
ir vienīgā māksla, kur ir dzīvs
vārds, kur tam ir doma, savs
priekšstats un melodija. Teātris
ir literatūras un valodas glabātājs,» teic L.Ņefedova, piebilstot
– mums jāpriecājas, ka Jelgavai
ir trīs amatieru teātri, kur cilvēki
darbojas sava prieka pēc, nevis
par naudu, jo mūsdienās reti
kurš vairs pilda savu darbu bez
atalgojuma.
Viņa arī atzīst, ka teātrim Jelgavā jābūt nākotnei. «Protams,
nevarēsim vairs iztikt tikai ar
amatieru teātriem, bet mums
vajadzīgs viens profesionālais
teātris. Pamats teātrim jau
radīts, tagad būtu jāatrod vieta, kur to darīt, jo ar kultūras
namu ir par maz. Tāpēc ceru,
ka pilsēta attīstīsies, mēs būsim
optimisti, būs mums vairāk
naudas un viss notiks,» teic režisore. Pēc viņas domām, teātrim
cilvēka dzīvē ir ļoti liela nozīme,
jo tas saviļņo, atraisa cilvēka
domas, liek raudāt, smieties un
arī domāt.

Jelgavas Jaunajam teātrim (JJT) šomēnes aprit
15 gadi. Gluži tāpat kā
ar bērnu pusaudža gados
pašlaik teātrim neklājas
viegli. Pašlaik tas meklē
režisoru, kas spētu atdzīvināt īpašo teātra auru.

Jelgavas Ādolfa Alunāna teātris savos 48 pastāvēšanas gados iestudējis ap 100 lugām. Gan teātra režisori, gan aktieri atzīst, ka tas
var lepoties ar stabilu kolektīvu un stiprām tradīcijām. Patlaban aktieri strādā pie izrādes «Parastais brīnums», lai jau 1. decembrī
to saīsinātā variantā atrādītu pilsētas bērniem.
Foto: JV un no teātru arhīva

Teātris – zāles pret ikdienas rutīnu

Liene Burba, Jelgavas Jaunā teātra aktrise, pasākumu
vadītāja:
«Darboties Jelgavas Jaunajā
teātrī (JJL) sāku 1997. gadā,
kad pēc ilgiem laikiem bija
izveidota studija, kurā uzņēma
jaunos aktierus. Kā viens no
izturīgākajiem «bukiem» tur
kopš tā laika esmu arī palikusi.
Teātris man paticis no mazām
dienām. Mācījos Jelgavas 1.
ģimnāzijā, kur sāku savas
aktrises gaitas, darbojoties
kolosālas režisores Vijas Zelmenes vadītajā skolas teātra
pulciņā. Nokļūšana JJT man
bija pavisam nejauša – mamma
avīzē bija izlasījusi par jauno
aktieru uzņemšanu un abi
ar tēti mani uz to virzīja. Nu
teātris kļuvis par neatņemamu
manas dzīves sastāvdaļu. Tā
ir iespēja, kas ļauj izrauties
no ikdienas rutīnas, uz mirkli
pabūt citā pasaulē un reizē

būt man pašai, tādai,
kāda esmu, – radoša
un brīva. Manuprāt,
cilvēkam vienmēr ir
svarīgi būt īstajā laikā
un īstajā vietā. Tas
attiecas arī uz mani, jo
vēlāk, pateicoties teātrim, iestājos Kultūras
koledžā, kur pabeidzu
amatieru teātra režisorus, bet pašlaik studēju kultūras projektu
vadību. Likumsakarīgi,
ka studiju laikā kopā ar
kursabiedriem sākām
vadīt Ziemassvētku
eglītes un citus pasākumus, kas tagad kļuvuši par
manu pamatnodarbošanos. Dažbrīd jau šķiet, ka tas viss jāmet
pie malas un jāsāk darīt ko citu,
tomēr šajā procesā ir kas tāds,
kas aizrauj, sniedz pamatīgu
enerģijas lādiņu un ļauj darīt to
atkal un atkal. Varētu pat teikt,
ka ar teātri ir saistīta mana
ikdiena, jo katrs pasākuma vadītājs savā ziņā ir aktieris, kas
uzstājoties jūt publiku, emocijas
un liek lietā savu aktiermeistarību. Iespējams, ja nebūtu teātra, es nekļūtu par personību.
Nenoliedzami, teātris ir tas, kas
atraisa, kas iemāca būt pašam
caur kustību, deju, skatuves
runu un aktierspēli. Par profesionāļu «laktiņu» nedomāju,
lielā skatuve mani vairs nevilina, man ir labi tur, kur esmu, un
savām draudzenēm es vienmēr
būšu un palikšu mazā teātra
lielā aktrise. Man ar to pietiek.
Jūtu, ka esmu īstajā vietā, īstajā

laikā, ar īstajiem cilvēkiem. Galvenais – saskaņā ar sevi. Līdzīgi
ir ar jaunajiem projektiem – ja
jūtu, ka tā tam jānotiek, ir labs
materiāls, režisors un komanda,
tad aiziet. Patiesībā man ir vareni paveicies, jo bijusi tā laime
strādāt ar fantastiskiem režisoriem – Lolitu Truksni un Agri
Krūmiņu. Teātrī esmu ieguvusi
arī kolosālus draugus, piemēram, manu mīļo Sandiņu, un,
protams, atklājusi sevi, jo tāda,
kāda esmu pašlaik, – atvērta,
pozitīva, radoša, ar mirdzumu
acīs – esmu, pateicoties teātrim.
Lai arī mūsu teātrim pašlaik
nav sava režisora, uz tā nākotni
skatos pozitīvi – atceros atmosfēru un auru, kas valdīja pirms
pāris gadiem, un vēl joprojām
ir sajūta, ka teātris elpo, mums
tikai vajadzīgs mazs dopings, lai
tas turpinātu dzīvot. Kad mums
atkal būs pašiem savs režisors,
kas pie sevis pievilks aktierus,
tad teātris noteikti dzīvos vēl
ilgi. Tad arī paši ikdienas steigā atradīsim laiku teātrim, lai
dzīve nebūtu tikai tāda naudas
pelnīšana vien.»
Ansis Griķis, Jelgavas Ādolfa
Alunāna teātra aktieris, «Oxygen
Dizains» radošais direktors:
«Vidusskolā darbojos teātrī,
taču pēc beigšanas necentos savu
dzīvi saistīt ar to. Labs ģimenes
draugs, Ādolfa Alunāna teātra
direktors Arvīds Matisons, bija
tas, kurš spēja pārliecināt mani
atnākt uz pirmo nopietno mēģinājumu un uzņemties pirmo
nelielo lomiņu. Tā es nokļuvu

Ā.Alunāna teātrī un kopš 1999.
gada tur arī aktīvi darbojos.
Teātris man ir aizņemti vakari, gājieni uz mēģinājumiem,
nervozēšana pirms izrādēm,
tekstu palagu mācīšanās. Tomēr
ar laiku tas iepatīkas – katra
izrāde, katra loma ir kā milzīgs
mehānisms, sarežģīta konstrukcija, kas jāuzbūvē, un šī
konstrukcija stādā tikai tad, ja
visas detaļas ir pareizi noskaņotas. Tā enerģija, ko jūti, kad
esi uz skatuves, no cilvēkiem,
kas sēž zālē, nav izskaidrojama.
Jau ilgu laiku solos, ka izrāde,
kuru spēlēju, būs pēdējā, jo tas
prasa daudz laika un nervu, taču
nekādi neizdodas aiziet. Iespējams, ka mani notur cilvēki, ar
kuriem kopā strādājam uz skatuves. Teātris man ir kā veselīgs
hobijs, jo ikdienā esmu izvēlējies
strādāt dizaina jomā. Esmu
saņēmis arī dažādus piedāvājumus vadīt pasākumus. Agrāk

Saņēmuši uzaicinājumu
uz Dāniju un Baltkrieviju

tas, protams, man šķita
saistoši, taču pašlaik uz
to raugos negatīvi. Teātrī
pats grūtākais ir atstāt
malā ikdienu. Pirms izrādes gan tas ir vieglāk,
jo tur atpakaļceļa vairs
nav, bet mēģinājumā
vēl vari tielēties: šodien
nevari piedalīties, tur
tas vai tas... Taču režisore tādos brīžos noliek
mūs pie vietas, un savs
darbs mums ir jāizdara.
Vislielāko rūdījumu un
pieredzi guvu teātra vasaras sezonas izrāžu izbraukumos uz dažādām
Latvijas vietām. Izrādes bija
vasarīgas komēdijas, vienmēr ar
laimīgām beigām. Parasti piektdienas pēcpusdienā sakāpām
autobusā, trīs dienas braukājām
pa Latviju un svētdienas vakarā
atgriezāmies. Protams, pats
brauciens bija nogurdinošs un
prasīja daudz spēka un laika,
bet tas piepildījums, ko guvām
katrā šai vietā, bija to vērts, jo
zinājām, ka cilvēki mūs gaida.
Daudziem, kas vēroja izrādi,
tie bija svētki ar klātu galdu un
ģimenes sanākšanu, kam parasti
sekoja balle. Viesizrādes, protams, bija saistītas ar dažādiem
piedzīvojumiem – sākot ar interesantām nakts ballēm Latgales
mazpilsētās, beidzot ar autobusa
salūšanu Kurzemes mežos. Šis
laiks ļāva man arī redzēt dažādas Latvijas vietas, kuras, visticamāk, ne mūžam neredzētu,
turklāt braucieni saliedēja un
norūdīja kolektīvu. Tā arī bija

lieliska iespēja satikt daudz un
dažādus cilvēkus – tie ir vienkārši,
sirsnīgi. Bet nu jau vairākus gadus
finansiālu apsvērumu dēļ šādos
izbraukumos nedodamies. Ļoti
žēl. Lai nu kā, varu tikai priecāties,
redzot, ka ar katru izrādi skatītāju
rindās paliek aizvien mazāk brīvu
vietu, un varu būt drošs, ka trakajā, rutīnas pilnajā ikdienā teātris
ir lieta, kas ļauj paskatīties un
reaģēt uz notikumiem nedaudz
citādāk.»

Lauris Purbērziņš, Jelgavas
Studentu teātra aktieris, namdaris:
«Pirms iesaistīšanās studentu teātrī par to nebiju interesējies, arī par improvizāciju neko
nezināju. Stājoties universitātē, visiem studentiem divu

nedēļu garumā bija jāstrādā
praksē, arī man. Tas bija laiks,
kad mums dienesta viesnīcās
iedalīja istabiņas. Manējā, kur
veca skapja durvis bija nolīmētas ar dažādiem plakātiem
– Mehu dienas, Mežu dienas –,
ieraudzīju uzlīmi, uz kuras bija
attēlota maska – puse melna,
puse oranža, kas simbolizē drāmu un komēdiju, un uzraksts:
Studentu teātris. Uzreiz sapratu, ka man tajā ir jātiek. Ņemot
vērā, ka tas bija divas nedēļas
pirms studiju sākšanās,
aizmirsu painteresēties,
kad ir uzņemšana. Tad
vienu dienu Meža fakultātei bija sporta diena,
kur piedalījos kā aktīvs
līdzjutējs. No blakusstāvošajiem noklausījos, ka
Studentu teātrī tieši šodien ir uzņemšana. Man
mugurā meža kombinezons, balss nobļauta,
bet cilpoju uz Studentu
teātri. Tur pilns ar cilvēkiem, visi mācās tekstus, jo, izrādījās, šī jau ir
uzņemšanas otrā diena.
Lai vai kā, prom negāju,
sēdēju un gaidīju, kad
varētu pienākt mana
kārta. Tad iznāca režisore un jautāja, kas es tāds
esmu. Es atvainojos un stāstīju,
ka vēlos iestāties teātrī, bet,
šķiet, kaut ko esmu nokavējis.
Viņa teica, ka esot gan, taču
ieaicināja mani uz pārrunām.
Nu jau pieci gadi pagājuši,
kopš te darbojos. Atklāti sakot
– Jelgava un Studentu teātris

ir mana pirmā lielā mīlestība,
no kuras es nespēju un negribu
šķirties. Ja es kādreiz rakstītu
memuārus, tad noteikti to
pieminētu.
Ikdienā strādāju par namdari, taču tajos vakaros, kad ir
mēģinājumi, no Rīgas braucu
uz Jelgavu. Lai arī reizēm pēc
darba ir ļoti liels nogurums un
nav vēlmes iet laukā no mājām,
uz mēģinājumiem braucu ar
prieku. Protams, pēc tam esmu
divreiz vairāk noguris, taču
sirdī ir prieks un gandarījums
par paveikto. Par to, cik ilgi
vēl šeit būšu, neesmu domājis,
taču pieļauju, ka dzīve var iegrozīties dažādi, bet neatkarīgi
no tā es turpināšu nodarboties
ar aktiermākslu. Ja ne Studentu teātrī, tad varbūt kaut kur
citur, kaut vai tā būtu Sibīrijas
vidiene. Man patīk, ka šeit mēs
visi esam atšķirīgi, taču mūs
vieno līdzīga domāšana. Protams, nākam šeit ar mērķi radīt
mākslu, bet, manuprāt, visus
kopā mūs satur draudzība, jo
cits citam esam ļoti pieķērušies, kas arī ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem,
kāpēc es šeit uzturos un nebēgu
prom. Protams, neatņemama
sastāvdaļa ir mājīgā teātra atmosfēra un mūsu režisore Astra Kacena. Varu teikt, ka šī ir
mana Jelgavas ģimene. Pa šiem
gadiem, protams, daudz gūts.
Lai gan katru reizi burtnīcā
neatķeksēju – šodien ieguvu to
un to, teātris ir mainījis manu
attieksmi pret lietām un veidojis personību.»

JJT projektu vadītāja Indra Soika atzīst, ka pašlaik situācija teātrī
ir haotiska – jau piecus gadus tiek
iestudētas tikai projektu izrādes,
kuras top ar viesrežisoru palīdzību. «Mēs uzrakstām projektu,
iesniedzam to Jelgavas domē vai
Kultūrkapitāla fondā, saņemam
finansējumu, uzaicinām režisoru.
Viņš izvēlas aktierus, ar kuriem
strādās, un iestudējam viņa izvēlētu lugu,» stāsta I.Soika.
Projektu vadītāja atzīst, ka līdz
ar šādu darba prakses ieviešanu
daudzos aktieros zudusi ticība, ka
teātris ir vajadzīgs, tāpēc pirms
gada sasaukta teātra pilnsapulce.
Tajā domāts, vai teātris jālikvidē
vai tomēr jāmeklē iespēja strādāt.
«Apstākļu sakritības dēļ projektā
ieguvām naudu, tādēļ atkal sākām
meklēt režisoru jaunai izrādei. Sanāca tā, ka JJT dibinātājs un ilggadējais režisors Agris Krūmiņš,
kurš pašlaik strādā Ventspils teātrī, bija ar mieru mums palīdzēt.
Nu tapis Leldes Stumbres lugas
«Spalvas» iestudējums, ar kuru
piedalījāmies festivālā «No aktiera
nāk joki...», kā arī Starptautiskajā
teātru festivālā Limbažos,» tā
I.Soika.
«Teātri nevēlamies likvidēt,
tāpēc pēc intensīviem meklējumiem pirms pusgada uzrunājām

B.Brehta lugas «Lielkungs Puntila un viņa kalps Mati» iestudējums
ir viena no Jelgavas Jaunā teātra ievērojamākajām izrādēm, kas
1999. gada Latvijas amatieru teātru skatē saņēmusi balvu Gada
labākā izrāde.
jelgavnieku radošās apvienības
«Umka.LV» režisoru Ģirtu Šoli.
Viņā saskatījām potenciālu ienest
jaunas vēsmas un attīstīt JJT.
Ģ.Šolis piekritis ar mums strādāt, taču apzināmies, ka tas būs
daudz savādāk nekā līdz šim mūsu
teātris pieredzējis,» teic projektu
vadītāja. Ģ.Šolis JJT pievienosies
jau nākamā gada sākumā.
Ņemot vērā pastāvīga režisora trūkumu, arī aktieru skaits
sarucis. JJT līdz ar jauno režisoru plānojis radīt jaunu teātra
studiju, kurā pulcinātu aktīvus
cilvēkus, kas gatavi strādāt un
veidot dažādus eksperimentālus
uzvedumus.
«Beidzot esam atraduši režisoru, kas gatavs strādāt ar

mums, taču saskaramies ar citu
problēmu – telpu trūkumu. Jelgavas kultūras nams nu ir skaisti
izremontēts un kļuvis par vienu
no labākajiem Latvijā. Taču... tas
vairs nav nams, kurā attīstīties
amatieru teātriem, jo tas pazaudējis savu māksliniecisko auru,
kas ir ļoti vajadzīga teātrim.
Kultūras nams kļuvis par vietu,
kur tiek izrādīti profesionālo
teātru iestudējumi, koncerti, bet
nav nevienas brīvas vietas, kur
mums, jelgavniekiem, parādīt
savus darbus,» tā I.Soika.
Nesen ar jaunāko izrādi «Spalvas» kolektīvs piedalījies Starptautiskajā teātru festivālā Limbažos,
kur saņemts jauns uzaicinājums
piedalīties festivālā Dānijā un

Jelgavas Jaunais teātris
• Dibināts:
1992. gada 27. novembrī
• Dibinātāji:
Agris Krūmiņš, Lolita Truksne
• Teātra direktore: Aina Rokjāne
• Horeogrāfe: Alda Skrastiņa
• Režisors: Ģirts Šolis
• Projektu vadītāja: Indra Soika
• Ievērojamākās izrādes:
S.Cveigs «Sirds nepacietība»,
J.Bergmanis «Klauns Jāks»,
B.Brehts «Lielkungs Puntila un viņa
kalps Mati»,
kustību izrāde «Pasaules lauskas»
A.Strindbergs
«Jūlijas jaunkundze»,
E.Jonesko «Stunda»,
L.Stumbre «Spalvas».

Baltkrievijā. Projektu vadītāja
teic, ka tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka teātri nedrīkst
likvidēt.
«Vienmēr esam strādājuši ar
nopietniem projektiem. Tas ir
mūsu mērķis. Protams, pie mums
darbojas aktieri, kas ir ļoti labi
pasākumu un koncertu vadītāji.
Mums pat piedāvāts veidot kāzu
aģentūru, taču nepiekritām,» tā
I.Soika.
Projektu vadītāja atzīst, ka ir
grūti izvērtēt konkurenci starp
vietējiem amatieru teātru kolektīviem, jo JJT nav regulāra repertuāra. «Mums nav divas izrādes
mēnesī, varam piedāvāt labi ja trīs
izrādes gadā. Taču līdz ar jauna
režisora ienākšanu ceram, ka
skatītāji mūs varēs redzēt daudz
biežāk,» tā projektu vadītāja.
«Darbošanās teātrī prasa ļoti
lielu pacietību un sapratni no ģimenes, jo vienmēr jārēķinās ar to,
ka cilvēki aizņemti pamatdarbā.
Tāpēc, lai rastu iespēju vēl nākt
uz mēģinājumu, jābūt labam kolektīva vadītājam, kas spēj aizraut
dalībniekus ar savām idejām,»
atzīst I.Soika.

Ja kaut kas pazudis – vainīgs Šnorks
Jelgavas Studentu teātris pēdējos gados ļoti
aktīvi strādā pie improvizācijām jeb teātra sporta. Pagājušajā
mēnesī tas piedalījās
starptautiskajā improvizācijas teātru festivālā
«Teātra sports Latvijā
– 10», bet jau drīzumā
darbs tiks turpināts pie
viencēlieniem «Sveika,
Marija!», «Zivs un pele»
un «Muitnieka māja».

skolā aizsāktajai aktiermākslai.
Studenti atzīst, ka cienījamā
teātra režisore A.Kacena, kas ar
savu darbu spēj pārsteigt ikvienu,
viņus atšķir no pārējiem Jelgavas
teātriem, turklāt viņu teātrim piemīt īpaša atmosfēra, kas cilvēkam
ļauj justies brīvi, – šeit cilvēks varot būt tāds, kāds ir, un nevienam
neinteresējot, ir akrila nagi vai
nav, ir dārga automašīna vai ne.
«Katrs cilvēks ir citādāks, taču
mums visiem ir kopīga izpratne
par dzīvi un lietām,» teic Studentu
teātra dalībniece Māra Zepa.
Šis teātris pulcē gandrīz 30
Studentu teātra režisore Astra
Kacena stāsta, ka šīs viencēliena jaunos aktierus, un viņiem ir salugas ir Kultūrkapitāla fonda vas gariņš Šnorks, kas teātrī zem
atbalstīts projekts «Viena tēva 3 skatuves dzīvo kopš tā pirmsākudēli» jeb oriģināldramaturģijas miem. «Ja teātrī kaut kas pazudis,
lugu lasījumi Latvijas Lauksaim- tad noteikti vainīgs ir Šnorks,»
niecības universitātes (LLU) atzīst Lauris Purbērziņš.
Protams, kā jau visiem teātStudentu teātrī, kas aizsākti šā
riem, arī šim ir
gada janvārī. Projekta pirmie lasī- Jelgavas Studentu teātris savas tradīcijas.
Viena no tām: pēc
jumi notikuši 1.
• Dibināts: 1946. gadā
izrādes visiem uz
jūnijā, festivāla • Režisore: Astra Kacena
skatuves sasēs«Ieskats –2007» • Ievērojamākās izrādes:
ties aplī un no
laikā, Studentu Ž.Anuijs «Eiridīke»,
lielas māla bļoteātrī un 1. jūlijā V.Šekspīrs «12. nakts»,
das, kas ir vairāk
LLU atpūtas bāzē F.Molnārs «Lilioms»,
nekā 20 gadus
Engurē – teātra E.Junesko
sena, dzert vīnu,
radošajā vasaras «Basgalvainā dziedātāja»,
A.Dimā, I.Kalniņš
pārrunājot izrānometnē.
di. Ievērojot riA k t i e r i e m «Trīs Musketieri».
tuālus, pēdējais
šķiet, ka Jelgava
bez Studentu teātra nevar dzīvot malks vienmēr tiek atstāts Šnor– kamēr būšot studenti, būs arī kam.
Jaunie aktieri atzīst, ka viņu
teātris. Patlaban tajā iesaistījušies arī aktieri, kas studijas jau ikdiena aizrit universitātē un darbeiguši. Ikviens no viņiem atzīst, bos, taču, ienākot teātrī, tas viss
ka iesaistīšanās Studentu teātrī tiek atstāts aiz durvīm. «Teātrim
bijusi likumsakarīga, jo, kļūstot nedrīkst traucēt nepaveikti darbi,
par LLU studentu, daļa sāk mek- kontroldarbs nākamajā dienā vai
lēt nodarbošanos, ar ko aizpildīt kaut kas cits. Uz mēģinājumu
laiku pēc lekcijām. Bieži vien šis ir jānāk un savas ikdienas rūteātris ir kā turpinājums vidus- pes jānoliek malā. Ierašanās ir

Jelgavas Studentu teātris pēdējos gados aktīvi iesaistās improvizācijā jeb teātra sportā. Nesen kolektīvs piedalījies starptautiskajā
improvizācijas teātru festivālā «Teātra sports Latvijā – 10».
obligāta – ja kāds neatnāk, viņš
ir pievīlis pārējos aktierus,» teic
Māra. Aktieri neslēpj – ja kādreiz
teātris šķita svešs un plašs, tad
tagad tas kļuvis par viņu otrajām
mājām. Šeit viss ir zināms un
pašsaprotams. Dekorācijas, telpu
remonti taisīti saviem spēkiem, un
tas kolektīvam ļāvis sadraudzēties un kļūt par lielu un vienotu
komandu.
Pēdējos gados Studentu teātris
ļoti aktīvi darbojas teātra sportā,
kas, pēc viņu domām, cilvēkam
palīdz atbrīvoties, aizmirst par
saviem kompleksiem. Darbojoties
improvizācijā, cilvēks ir daudz vairāk spējīgs izdomāt un ieviest ko
jaunu. Tā ļauj atvērties, pamanīt
pavisam citas vērtības un plašāk
paskatīties uz to, kas notiek pasaulē. «Uz skatuves improvizācijā
mēs varam būt jebkas. Vienā brīdī
– slima vecmāmiņa, citā – pelnu
trauks, bet vēl kādā – cilvēks ar
dzīvnieka īpašībām. Improvizācija

ļauj darīt to, ko citreiz, iespējams,
cilvēks nemaz nevarētu atļauties.
Tādā veidā ikviens kļūst radošāks,
daudz vieglāk kontaktējas ar citiem. Teātra sports spēj lauzt stereotipus, rosinot fantāziju, un tas
ir ļoti liels ieguvums ikvienam,»
stāsta Gints Romulis.
2006. gada vasarā Studentu
teātris aizvadīja savu 60. dzimšanas dienu, kurai par godu tika
iestudēti «Trīs musketieri». Izrādē piedalījās ne tikai tagadējie
Studentu teātra aktieri, bet arī
seniori, kas pastāvīgi darbojušies
pirms daudziem gadiem.Trīs stundu garā izrāde ar 14 Imanta Kalniņa dziesmām un sešām dejām
tika spēlēta visu 2006. un 2007.
gada sezonu. Kopumā izrādītas
23 izrādes, kas visas notikušas uz
Studentu teātra skatuves Čakstes
bulvārī 5a.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča
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Ceturtdiena, 2007. gada 8. novembris

Tev ir iespēja jau tagad mācīties Spīdolas ģimnāzijā!!!
Ja tu esi mērķtiecīgs, zinātkārs 6. klases skolnieks, tad tev ir
iespēja piedalīties «Jaunā uzņēmēja» nodarbībās.
Tu apgūsi – biznesa, reklāmas veidošanas, prezentācijas pamatus.
Tiksimies pirmdienās plkst.15
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā Mātera ielā 30.

Ceturtdiena, 2007. gada 8. novembris

atkarība
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Kad apnīk vergot alkoholam
Anonīmo alkoholiķu
sadraudzība ir kustība, kas dzīvo pati par
sevi. To neviens neuztur, neorganizē, taču tā
aug un attīstās. Jelgavā
tikko sasniegusi pilngadību. Un ne vienam
vien zaļā pūķa atkarībā
nonākušam cilvēkam tā
likusi atvērt acis, saskatīt gaismu pekles melna
tuneļa galā.
Aivars, vīrs pusmūžā, ir viens
no «vaininiekiem», kādēļ 1989.
gada 28. oktobrī tika izveidota
Jelgavas Anonīmo alkoholiķu
(AA) sadraudzība. Tolaik viņam
līdz kaulam bija apnikuši alkohola verdzībā pavadītie gadi. Bija
nepieciešams glābšanas riņķis, ko
satvert sev un pamest citiem. Un
tāds atradās. Gan drūmās pieredzes, gan AA kustības stabilitātes
principu dēļ pirms sarunas vienojamies, ka lielā mērā saglabāsim
tās biedra anonimitāti.
Kad sākāt lietot alkoholiskos dzērienus?
Jau 15 gadu vecumā. Četratā
izdzērām četras pudeles vīna un
pēc tam vēl vienu stipru dzērienu
pa virsu. Vēl šodien atminos tā
vakara domu, ka man ir divi gadu
vecāki draugi, kuri nepiedzersies,
bet es gan. Pēc tam aizgājām uz
balli. Beigās «nolūzu» uz sola
pilsētas centrālajā parkā. Man
jau pirmās dzeršanas bija līdz
bezsamaņai. Reiz mani nošokē-

ja fakts, ka viens pats izdzēru
pudeli konjaka pirms, nevis pēc
augstskolas eksāmena. Toreiz
laikam man bija liela trauksme,
ko vajadzēja mazināt.
Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki sāk
dzert? Varbūt vientulības,
stresa mākti...
Vēl jau ir variants, ka alkohols
vienkārši var garšot. Man, piemēram, garšoja.
Nevajag piemirst arī ģenētisko
aspektu. Manā gadījumā slimība tika mantota no paaudzes
uz paaudzi. Tēvs un vecaistēvs
dzēra. Tētis bija ārstējies. Es to
visu redzēju, man bija ļoti neērti,
bet vienalga nokļuvu atkarības
varā.
Vai jums vēlāk bija ģimene,
darbs?
Dzeršanas dēļ pazaudēju ģimeni. Tas briesmīgi izklausās,
bet nevarēju saprast, kur beidzas
manas alkohola lietošanas sekas
un sākas sievas raksturs. Sanāca
aplam – ģimene un darbs man
traucēja dzert. Kolēģu priekšā
bija kauns par savu uzvedību.
Risinājums? Gāju prom no darba.
Bet par ko iedzert atradās, jo kāds
no puišiem tikko bija iestājies
darbā, nopelnījis naudu...
Kādus grādīgos tolaik lietojāt?
Visus. Tos, ko varat un arī
nevarat iedomāties. Tādus, kas
satur spirtu.
Cik daudz dienas laikā varējāt izdzert?
Ja cilvēks dzer ļoti ilgi, viņš

Slimnīcas «Ģintermuiža» Narkoloģiskā dienesta vadītāja Lilita Caune rāda īpašu Latvijas karti,
uz kuras atzīmēta anonīmo alkoholiķu grupu atrašanās vieta, nosaukums un kontakttālrunis
Foto: JV
tiem biedriem, kuri ļāvuši to darīt zināmu.

nevar izdzert katru dienu vienādu daudzumu. Alkoholisms ir
nolieguma slimība, ko ilgi neatzīst. Piemēram, man reiz sāpēja
kāja, bet es vilkos kopā ar zēniem,
mocījos sāpēs un dzēru. Pusnaktī
viņi man sacīja, lai beidzu vaidēt,
aizeju pie ārsta. Uzlika ģipsi. Bet
saprast, ka jāārstē alkoholisms,
man prasīja vēl ilgus gadus, lai
gan derēja to darīt uzreiz, pašā
sākumā.
Kas tādā situācijā ļauj saskatīt gaišo mākoņa malu,
ka vajag atmest, atveseļoties,
cīnīties?
Vienkārši bija sajūta, ka fiziski
vairs nespēju iedzert, ka viens
plosts beidzas, bet nākamajā jau
varu nomirt. Paralēli tam – acu
priekšā paša un citu skumjā pieŠajās grāmatās
var atrast daudz redze, ka atmest nav iespējams.
noderīgu atziņu. Ziniet, vienatnē to tiešām nevar.
Alkoholiķim tās Ir jāmeklē cita veida palīdzība.
Starp citu – pirmo reizi no
ir ļoti svarīgas.
alkoholisma ārstējos jau 23 gadu
Grāmatas pievecumā. Tas bija vēl ar vecajām
ejamas anonīmetodēm. Vienkārši gulēju detokmo alkoholiķu
sikācijas palātā un paralēli tam
sapulcēs.
gāju strādāt dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā. Skaidrā pavadīju četrus mēnešus un nezināju, kā
«Ģintermuižas» Narkoloģijas kabineta darbs
turpināt nedzert. Atsāku. Dzēru
2004.
2005.
2006.
vēl desmit gadus.
gadā
gadā
gadā
Līdz nonācāt līdz AA saApmeklējumu skaits
3328
3666
3703
draudzībai?
Uzskaitē esošo kopējais skaits
3063
3010
3103
Dzīvoju Jelgavā. Te vairākkārt
Alkohola atkarīgie
2519
2530
2559
biju nonācis atskurbtuvē. Taču,
Alkohola psihozēs
180
173
212
sava izmisuma vadītam, palīdzība
Psihoaktīvo vielu atkarīgie
211
207
219
bija jāmeklē Rīgā, kur norādīja uz
Epizodiski psihoaktīvo vielu lietojušie
77
80
86
AA sapulci. Pašā pirmajā grupā

pirms manis bija četri pastāvīgi pulcē, gan lustēšanās turpinājās
biedri, vēl daži parādījās un pazu- līdz pat rītam.
da. Pēc divu mēnešu AA sapulču
Kā uzlabojusies jūsu dzīves
apmeklēšanas mediķiem sacīju, kvalitāte?
ka gribētu arī Jelgavā izveidot
Es jūtos vesels, kopš sāku aptādu grupu. Vārds pa vārdam, un meklēt AA sapulces. Tur tieksme
nu jau mūsu pilsētā ir vairākas lietot alkoholu tiek noņemta un
grupas, kur palīdzību var meklēt cilvēks jūtas priecīgs, laimīgs.
zaļā pūķa atkarībā nonākušie. Protams, pirmie pieci gadi mēdz
Jelgava bija pirmā vieta, kur iz- būt grūtāki, jo stabili uz kājām
veidojās AA grupa ārpus Rīgas.
nostājas ilgstošā laika periodā.
Kas notiek sapulcēs?
Man bija diezgan viegli jau no
Nolasām preambulu, kas mēs sākuma.
esam, pajautājam, vai visi šodien
Arī pašlaik ir gan algots darbs,
ir skaidrā. Runājam, viens otru gan pilnvērtīga atpūta. Sokas aiznepārtraucot. Tiek lasīti 12 at- vien labāk. Skaidrības periodā arī
veseļošanās soļi. Anonīmo alkoholiķu sapulču augstskolu paSapulcēs dalās norises vietas un citu noderīgu beidzu – tā bija
gan ar kādu skaid- informāciju var iegūt speciāli nopietna emorības pieredzes izveidotajā interneta mājas lapā cionāla trauma,
daļu, gan stāsta www.aa.org.lv
ka dzeršanas
dzīvesstāstus, iedēļ nevarēju
tverot pagātni un atveseļošanos. pabeigt uzreiz.
Tāpat arī jubilejas sapulcēs, kur
Faktiski atveseļošanās veids ir
var piedalīties ikviens. Tādās ļoti vienkāršs – nepacel glāzīti,
reizēs gan atklātības līmenis nav saproti, ka viens cīnīties nespēj,
tik augsts. AA sapulcēs vispār var palīdzi citiem, tā palīdzot sev.
nerunāt kaut vai vairākus gadus. Izmantojot šādu optimālu metodi,
Ir gan runātāji, gan klusētāji. cilvēks arī retāk kļūst agresīvs un
Agrāk sievietes bija viena trešā nervozs, bet, ja gadās, tad iztur un
daļa. Nu ir apmēram puse. Ir arī glāzīti nepaceļ.
jaunieši. Galvenais ir «atnest»
Vai tas nozīmē – nemaz un
savu ķermeni uz sapulci, būt tajā nekad?
dienā skaidrā un būt klāt ne retāk
Pie tā pierod. Ir cilvēki, kuri
kā vienu reizi nedēļā vismaz divus pārbauda – kā būs, ja nedaudz
trīs gadus. Arī pēc tam daudzi, atkal iedzers. Bet es to negribu.
tāpat kā es, turpina apmeklēt Jau sen esmu sācis mācīties no
sapulces.
citu kļūdām.
Nupat aizvadītas Jelgavas AA
Kā jūtaties viesībās, kad
pilngadības svinības, kurās gan tiek paceltas glāzes?
dalīšanās pieredzē maratonsaAtceros, man bija divarpus

Cerot, ka Aivara stāstītais būs
saistošs un liks aizdomāties ikvienam, kurš jelkad pagaršojis
alkoholu, sarunai pievienojas arī
slimnīcas «Ģintermuiža» Narkoloģiskā dienesta vadītāja Lilita Caune. Viņa akcentē: «Nekad nesaki
nekad. Šī nu ir tā lieta, kur nevar
dot nekādas garantijas. Vienalga,
cik lielos daudzumos cilvēks lieto
alkoholu, nekur nav teikts, ka
atkarība viņu nepiemeklēs.»
Iemesli, kāpēc sāk dzert, var būt
dažādi, bet tos visus apvieno
vēlme gūt kaut kādu labsajūtu.
«Starp citu, pirmo fāzi saucam
par mīlestības stadiju, kad ir gan
pirmie prieki, gan pirmie kreņķi.
Vai atceraties, kad pirmo reizi
pamēģinājāt alkoholu? Kā bija?»
jautā L.Caune. «Nākamā fāze jau
ir apzināta efekta meklēšana,
kas atkarībā no pirmā iespaida
iestājas agrāk vai vēlāk. Tā ir
sadzīves dzeršana, kas piedien
mūsu tradīcijām. Apzināti meklējam atbrīvotību un jautrību.
Vairums cilvēku nodzīvo dzīvi
otrajā fāzē, bet daļa šo slieksni
diemžēl pārkāpj.»
No medicīnas viedokļa raugoties,
par problēmas esamību var sākt
domāt, kad daudzums, ko var
izdzert dienas laikā, kopš sākuma palielinājies 10 – 12 reižu.
Ja sākumā nesteidzoties kādā
«burziņā» varēja izdzert 100
gramus, tad alkoholiķa statusā
jau jārēķinās ar litru.
«Man kā mediķim jāteic, ka no
alkoholisma var atveseļoties.
Tikai gluži kā skautu devīzē allaž
jāatceras būt modram,» piebilst
L.Caune. Viņa ir pārliecināta, ka
teju nekas nav pietiekami nopietns iemesls, lai neaizietu uz AA
sapulci. Galvenais ir gribēt kaut
ko mainīt. «Diemžēl atturības
sākumposmā, «medusmēnesī»,
slimības raksturīgākā pazīme
– tās eksistences noliegums
– neļauj cilvēkiem saskatīt gaismu
tuneļa galā.»

gadu skaidrības posms, kad viena
cilvēka 60 gadu jubilejā pēdējo
reizi no galda pacēlu degvīna
glāzīti. Nepieliku pat pie lūpām,
taču man uz brīdi atgriezās
tieksme. Tas bija diezgan jocīgs
brīdis. Kopš tās reizes no galda
paceļu tikai sulas glāzi vai kafijas
krūzīti.
Kādas pašlaik ir emocijas
pret alkohola dvaku, cilvēkiem, kas ir iedzēruši?
Man netraucē cilvēki, kuri lieto
alkoholu. Drīzāk smēķētāji. Ja
viņi ir vismaz divi un ņem jau otro
cigareti, eju prom. Pats kopš 23
gadu vecuma neesmu izsmēķējis
nevienu cigareti.

Anonīmo alkoholiķu sadraudzības «mazā māsa» –
Minesotas programma
Vai no alkoholisma var
atbrīvoties, 28 dienas
pavadot stacionārā?
Atbildi uz šo jautājumu var meklēt katrs
pats. Taču Minesotas
programmai Jelgavā ir
labas sekmes, un vairumā gadījumu, tieši
pateicoties «lielajai zāļu
pakai» – AA sapulcēm,
ko slimnieki sāk apmeklēt paralēli.
Minesotas programmas pamatā ir AA kustības filosofija.
Pirms tam visa narkoloģiskā
ārstēšana bija pilnīgi citāda.
Proti, cilvēkiem sadeva zāles,
viņus veda uz darbu un atpakaļ.
Jaunais «piegājiens» mūsu pilsētā ienāca 1992. gadā. Minesotas

programmas vadītāja psihoterapeite Mārīte Kuprēviča stāsta,
ka medicīna kļuvusi daudz metodiskāka. Ar slimniekiem strādā
psihologi, psihoterapeiti.
Gandrīz mēnesi uzturoties
slimnīcā, pacienti strādā ar sevi
psiholoģiski un, tēlaini izsakoties, uzskicē bedri, cik dziļi
tajā iekrituši. Trīs nozīmīgākie
rakstu darbi ir alkohola lietošanas vēstures uzmetums, dzīvesstāsts, kā arī dziļi emocionāla
atvadu vēstule alkoholam. Vēl ir
iespēja apmeklēt mākslas terapijas, psihodrāmas nodarbības.
Trāpīgākais novēlējums, kas
izskan Minesotas programmas
absolventam, ir: lai tev veselas
kājas! Jo kopā ar dzeršanu cilvēks ieslīgst pilnīgā bezcerībā.
Tieši tāpēc Narkoloģiskajā die-

nestā kopš šī gada pavasara darbojas vēl kāda jauna programma.
Tā ir līdz 12 mēnešiem ilga sociālā rehabilitācija atkarīgajiem,
kas dzeršanas dēļ pazaudējuši
pamatu zem kājām un jumtu
virs galvas.
Ilgvars, alkohola atkarībā
aizvadījis 20 gadus:
«Domāju, ka Minesotas programmai vajadzētu piešķirt Nobela
prēmiju. Šeit iekšā ir mājas sajūta.
Ārstēšanās process gan sarežģīts.
Jāanalizē sevi. Nav viegli izcelt ārā
pārdzīvojumus, kas krājušies visas
dzīves garumā.»
Ints, alkohola atkarībā aizvadījis 18 – 20 gadus:
««Minesotā» esmu pirmo nedēļu. Efektivitāte ir, bet, pirms
ienākt pa šiem vārtiem, cilvēkam pašam jāsaprot, ko viņš

vēlas gūt. Pretējā gadījumā
nelīdzēs nedz Minesotas, nedz
kāda cita programma. Šeit palīdz
izanalizēt sevi, salikt domas pa
plauktiņiem. Bet arī, izejot no šejienes, ir daudz, daudz jāstrādā.
Programma paredzēta cilvēkiem,
kas apzinājušies problēmu un ir
ceļā uz skaidru, normālu dzīvi.
No savas pieredzes varu teikt,
ka tas ir pēdējais vagons, kurā
paspēts ielēkt.»
Andrejs:
«Ar nepacietību gaidu iziešanu
reālajā dzīvē. Iegūtās zināšanas
palīdzēs ceļā uz skaidu dzīvi ar
apziņu, ka alkoholisms ir slimība,
kas būs kopā ar mani līdz mūža
beigām. Bet es dzīvošu, sadzīvošu
un cīnīšos ar ienaidnieku, kurš ir
stiprāks par mani.»
Sagatavoja Daiga Laukšteina

Minesotas programmas dalībnieki pēc «Jūtu apļa», kur tika
izrunātas pagājušo brīvdienu sajūtas, domas, fantāzijas,
kā arī pagrieziena punkti dzīvē, ko tikko kā sākts būvēt no
jauna.
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Kultūras pasākumi
 14. novembrī pulksten
19 – Daugavpils teātra viesizrāde «Pēdējais termiņš» (pēc
V.Rasputina stāsta motīviem).
Režisors Semjons Losevs (Krievija). Biļešu cena – Ls 5; 4; 3
(kultūras namā).
 15. novembrī pulksten
17.30 – Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācijas
sarīkojums «Caur trejdeviņiem
gaismas lokiem» (kultūras nama
Mazajā zālē).
 16. novembrī pulksten 19
– koncerts «Mīlestības dziesma». Piedalās Latvijas Radio
koris, diriģents Sigvards Kļava,
ansamblis «Tango sin quinto».
Programmā P.Butāna un V.Pūces
dziesmas. Biļešu cena – Ls 1;
0,50 (Jelgavas kultūras namā).

Izstādes
 No 1. novembra – Giora
Geksa gleznu izstāde (kultūras
namā).
 No 2. novembra – Gunāra
Ezernieka gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 No 4. novembra – Ata Stundas fotogrāfiju izstāde «Mana
Latvija skaistā» – skatījums caur
gadalaikiem (kultūras namā).
 No 7. novembra – Jelgavas
Pilsētas svētkos fotoakcijas
«Jelgavnieks» laikā tapušo
fotogrāfiju izstāde (kultūras
namā).
 10. novembrī pulksten 13
– Mārča Stumbra personālizstādes atklāšana (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā Akadēmijas ielā 10).

Sporta pasākumi
 8. novembrī pulksten 18.30
– Latvijas sieviešu basketbola līgas meistarsacīkstes «Jelgava»
– «Rīdzene» (Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 9. novembrī pulksten 19.30
– studentu basketbola līgas
spēle LLU – «Banku augstskola»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).
 10. novembrī pulksten 10
– Jelgavas atklātās sacensības
galda tenisā «Veselības dienas
2007», 6. kārta (Sporta Servisa
centrā Raiņa ielā 6).
 10. novembrī pulksten
10, 11, 12, 13, 14 – Jelgavas
Sporta servisa centra kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (sk.
spēļu kalendāru www.jelgava.
lv) (Sporta hallē Mātera ielā
44a).
 10. novembrī pulksten
10 – trešais Lāčplēša kauss
biljardā. Jelgavas pilsētas
čempionāts biljardā, 12. kārta
(6. vidusskolā).
 10. novembrī no pulksten
10 līdz 18 – Hansabankas Bas
ketbola jaunatnes līgas un LR
čempionāts basketbolā (zēni)
BK «Zemgale»/BJSS – «Cēsu
PSS» (Sporta hallē Mātera ielā
44a).
 11. novembrī pulksten
10, 11, 12, 13, 14 – Jelgavas
Sporta servisa centra kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (sk.
spēļu kalendāru www.jelgava.
lv) (Sporta hallē Mātera ielā
44a).
 12. novembrī pulksten
19.30 – Amatieru basketbola
līgas čempionāts «Zemgale
Juniors» – «Pērkons SK» (Sporta
hallē Mātera ielā 44a).
 14. novembrī pulksten
18 – Jelgavas Sporta servisa
centra kausa izcīņa basketbolā
vīriešiem (sk. spēļu kalendāru
www.jelgava.lv) (Sporta hallē
Mātera ielā 44a).
 14. novembrī pulksten 19
– LBL LR čempionāts basketbolā: BK «Zemgale» – «Jūrmala»
(Sporta hallē Mātera ielā 44a).

izklaide
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Mārča Stumbra personālizstāde
pēc 20 gadiem
 Ritma Gaidamoviča

Vēl šodien tiek veikti
pēdējie iekārtošanas
darbi, lai tieši Mārtiņdienā, 10. novembrī,
pulksten 13 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
Izstāžu zālē atklātu
mākslinieka, fotogrāfa
Mārča Stumbra personālizstādi. Māksliniekam šie ir trīskārtēji
svētki – personālizstādes atklāšana, 65.
dzimšanas diena un arī
vārda svētki.
Mākslinieks M.Stumbris stāsta, ka zīmēšana un gleznošana
viņam patikusi jau no bērnības.
Laikā, kad mamma strādājusi
par grāmatvedi, viņai mājās
bijušas garas papīra strēmeles,
kas satītas ruļļos. Uz tām tad
arī tapuši pirmie radošie zīmējumi, kuros attēlotas dažādas
mākslinieka tā brīža fantāzijas.
Savu dzīvi saistot ar mākslu,
mākslinieks mācījies Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolā,
Latvijas Mākslas akadēmijas
Glezniecības nodaļā. Pēc studiju
beigšanas M.Stumbris pārcēlies
uz Daugavpili, jo tur viņam piešķirta pašam sava mākslinieka
darbnīca. Taču pēc astoņiem
gadiem dzīve iekārtojusies tā,

lai mākslinieks ierastos Jelgavā
– tā bijusi lieliska iespēja būt
tuvāk galvaspilsētai. Dažādās
izstādēs M.Stumbris ar saviem
darbiem piedalījies jau no 1969.
gada – lielākoties tie bijuši skatāmi izstādēs, kurās eksponēti
vairāku autoru darbi. Mākslinieka mūžā bijušas tikai dažas
personālizstādes, pēdējā – pirms
gandrīz 20 gadiem muzejā. Jāatzīst, ka M.Stumbra veikums bijis
skatāms ne tikai Latvijā, bet arī
ārpus tās robežām.
M.Stumbris stāsta, ka šī retā
personālizstāde būšot vairāk
retrospektīva, jo tajā eksponēti
darbi, kas tapuši laikā no 1970.
gadu beigām līdz pat šodienai
– vecā Jelgava 18. un 20. gadsimta sākumā, vairāku pazīstamu
cilvēku portreti, kā arī dažādas
Zemgales un Jelgavas ainavas,
klusā daba. Mākslinieks teic, ka
personālizstādē galvenokārt būs
skatāmas dažādas eļļas gleznas,
kas ir mīļākā gleznotāja tehnika,
taču būs arī daži pasteļi.
Līdztekus gleznām Izstāžu
zālē muzeja foajē apmeklētājiem
tiek dota iespēja apskatīt mākslinieka zīmētās karikatūras un
dažas fotogrāfijas.
M.Stumbris atzīst, ka iedvesmu saviem mākslas darbiem
smēlies no dzīves, apkārtējās
dabas, pilsētas un cilvēkiem,
kas ikdienā viņam apkārt. Šo
personālizstādi mākslinieks

Mākslinieks Mārcis Stumbris teic, ka gleznošana viņam tāpat kā daudziem māksliniekiem ir
narkotikas, no kurām grūti atteikties, taču šo izstādi rīkojis, lai paskatītos uz saviem darbiem
kopumā un izvērtētu – ir vērts vēl gleznot vai tomēr jāmet miers šim hobijam.
Foto: JV
uzskata par atskaites punktu,
lai pats varētu palūkoties uz
saviem darbiem no malas – redzētu tos kopumā, izvērtētu,
kas labs, kas slikts, un pārdomātu – vērts turpināt gleznot
un «smērēt» audeklu vai tomēr
to visu beigt. Kopš 1996. gada
gleznošana māksliniekam vairs
ir tikai hobijs, jo ikdienā nu jau
vairāk nekā 10 gadus viņš strādā

par fotogrāfu un mākslinieku
Jelgavas muzejā.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere teic, ka
M.Stumbris ir ne tikai labs
muzeja fotogrāfs, kura radītie
darbi publicēti vairākos mākslas žurnālos un gleznu katalogos, bet viņam piemītot arī
liels izstāžu un ekspozīciju iekārtotāja talants. Mākslinieks

iekārtot izstādes un ekspozīcijas aicināts jau laikā, kad vēl
nav strādājis muzejā. Viņa arī
teic, ka šī ir vienreizēja iespēja
cilvēkiem atnākt un redzēt
pašmāju mākslinieka veikumu.
Izstāde muzeja apmeklētājiem
būs skatāma vismaz mēnesi,
bet pēc tam to nomainīs bijušās jelgavnieces Vitas Mercas
personālizstāde.

Zvaigžņu dīķī
saimnieko «roņi»
 Sintija Čepanone

Apmēram 25 «roņi»,
līdzjutēju uzmundrināti, svētdien, 4.
novembrī, iepeldēja
Zvaigžņu dīķī pie BMX
trases Pārlielupē. Tas
nozīmē, ka ziemas peldētāju 32. sezona ir
atklāta.
«Laika apstākļi bija ļoti pateicīgi, ūdens – silts,» saka
sporta kluba «Pārlielupes roņi»
vadītājs Vilis Ķempelis. Viņš
atklāj, ka ūdens temperatūra
Zvaigžņu dīķī svētdien bija plus
pieci seši grādi, bet skaidrās debesis un rudenīgā saule vairāk
priecēja līdzjutējus, jo «roņi» no
aukstuma nebaidās. V.Ķempelis
atceras, ka pirmo reizi – pirms
apmēram sešiem gadiem –, kad
veselīgā dzīvesveida piekritēji
sarīkoja sezonas atklāšanu
Zvaigžņu dīķī, zemi klājusi
sniega kārta.
V.Ķempelis stāsta, ka novembra pirmajā svētdienā tradicionāli tiek atklāta ziemas peldēšanas sezona. Janvāra pēdējā
sestdienā un svētdienā tiek
rīkots čempionāts, savukārt
marta pēdējā svētdienā «roņi»
rīko sezonas noslēgumu. Šogad
sezonas pirmais pasākums
pulcinājis apmēram 25 ziemas
peldētājus, taču «Pārlielupes
roņu» vadītājs lēš, ka cilvēku,
kas atbalsta šo sporta veidu,
ir krietni vairāk. «Pamazām

Veselīga dzīvesveida
piekritēji svētdien atklāja ziemas peldētāju
32. sezonu. Kaut ūdens
temperatūra bija dažus
grādus virs nulles,
«roņi» nekavējās izbaudīt veselīgās peldes.
Foto: JV
viņi sadūšojas, taču vēl daudz
ir tādu, kas, piemēram, ziemā
peldēties vai rūdīties sniegā
iet naktī, jo baidās, ka citi
viņus nesapratīs, rādīs ar pirkstiem,» V.Ķempelis atklāj, ka
vēl pavisam nesen kāds cilvēks
interesējies, kā ziemas peldētājiem var piebiedroties, lai
«legalizētu» savu veselīgo dzīvesveidu. Un tas nozīmējot, ka
«roņu» kustība vēršas plašumā. Sporta kluba «Pārlielupes
roņi» vadītājs stāsta, ka viņš
pirmo reizi ūdenī ielīdis pirms
desmit gadiem. «Tā ir skaista
brīvā laika pavadīšana,» viņš
prāto, atklājot, ka pats ik rītu

mazgājas aukstā dušā vai ārā
pie ūdens krāna.
Šogad ziemas peldēšanas
sezonu «roņi» varēja atklāt
labiekārtotā dīķī, turklāt ne
viens vien kluba biedrs iepriekš
piedalījies ūdens krātuves un
tās apkārtnes sakopšanā – sakārtoti dīķa krasti un no tā dibena iztīrītas dūņas, zāles un
kritušās lapas. «Peldvieta bija
pamatīgi aizaugusi – dūņas tās
dibenā bija pat 70 centimetru
biezā slānī, bet krasti aizauguši
ar ūdenszālēm,» V.Ķempelis atzīst, ka tagad peldēšana izvēršas
vēl patīkamāka un uzmundrinošāka.

