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l NORA DRIĶE

Ceļā uz Pētertirgu Peldu, 
Tirgoņu, Katoļu un Kuršu ie-
las krustojumā gājēju pār-
ejas ieguvušas baltsarkanu 
svītrojumu. Spilgtais akcents 
ieviests pēc kādas sūdzības, 
ka autovadītāji šajā vietā ne-
respektējot gājējus un pār-
ejas, pastāstīja Komunālās 
pārvaldes Ielu infrastruktū-
ras daļas vadītājs Mārtiņš 
Jākobsons. 

“Šis nav no bīstamākajiem 
krustojumiem. Tomēr ir brīži, 
kad tur netiek pamanīts cilvēks, 
kas grib šķērsot ielu. Tas krusto-
jums līdz galam atrisināts nav, 
tur nav tāda savstarpējās sa-
pratnes vieta. Akcentējām uzreiz 
visas šī krustojuma pārejas, lai 
izmēģinājums būtu pilnvērtīgs. 
Balts un melns ir ierasts, balts ar 
sarkanu ir savādāks risinājums 
un varbūt ātrāk pamanāms,” 
viņš pastāstīja. Lēmumu par 
krāsaino eksperimentu pieņē-
musi Liepājas domes Transporta 
infrastruktūras komisija, lai iz-
zinātu, vai šādas, koši krāsotas 
pārejas vairāk piesaistīs auto-

vadītāju uzmanību, un cerot, ka 
spilgtais akcents liks braucējiem 
pārejas respektēt un uzlabosies 
satiksmes drošība. “Tas nav ne-

kas aizliegts – standartiem šāda 
pāreja atbilst jebkurā gadījumā, 
baltās līnijas ir gājēju pārejas 
marķējums. Tas, ka izvēlamies 

sarkanu fonu, pret standartiem 
neko nemaina. Varbūt šādi mar-
ķētu pāreju cilvēki uztvers la-
bāk? Vērtēsim, kā šis marķējums 
kalpo, vai tādu ir vērts izmantot 
arī turpmāk,” teica M. Jākobsons. 
Viņš uzskata, ja tā var iegūt pa-
pildu efektu, tad šādi varētu krā-
sot pieprasītākās, kaut kādā ziņā 
bīstamākās pārejas, bet ne visas.

Drīzumā sarkanbaltu nokrā-
sošot arī zebru Peldu un Zivju 
ielas krustojumā. Citas pārejas 
pagaidām gan ne. Savukārt gā-
jēju drošību citā, noteikti bīs-
tamākā pārejā, kur nereti no-
tiek gājēju un autobraucēju vai 
velosipēdistu un autobraucēju 
sadursmes – uz Tramvaja til-
ta Jaunliepājas pusē –, pašlaik 
mēģina uzlabot, koriģējot luk-
sofora signālus. Luksofori būs 
jāpārregulē arī Jaunās ostmalas, 
Parka, Ezermalas ielas un Jaunā 
tilta krustojumā. “Arī tiltu galos 
pārejas varētu būt akcentētas ar 
sarkanbalto krāsojumu, varbūt 
šis marķējums vairāk pievērš 
autobraucēju uzmanību,” sacīja 
M. Jākobsons.

“Jebkurš līdzeklis, ja ar to pa-
nāk vēlamo rezultātu, ir labs, un 

šis nav pats dārgākais. Sarkan-
baltais noteikti piesaista uzma-
nību, tāpat kā sarkani veloceļi,” 
– tā par jauninājumu izsakās 
liepājnieks, satiksmes drošības 
entuziasts Uldis Zupa. Viņš uz-
skata, ka Peldu, Katoļu, Tirgoņu 
un Kuršu ielas krustojums jau 
dabiski spiež šoferus samazināt 
ātrumu. Par bīstamākiem, kuros 
vēl svarīgāk uzlabot satiksmes 
drošību, viņš nosauc Vītolu un K. 
Ūliha ielas krustojumu, it īpaši 
pašlaik, kad tas daudziem cilvē-
kiem ir ceļā uz jūru, un Kungu 
un Bāriņu ielas krustojumu, kur 
ir dzīva satiksme un kur vecāki 
ved bērnus uz bērnudārziem. 
Pie Raiņa 6. vidusskolas trūkst 
iezīmētu pāreju, uzlabojama 
būtu drošība uz Tramvaja tilta 
un Jaunajā ostmalā, savus vē-
rojumus uzskaita U. Zupa. Viņš 
vēlētos sagaidīt, ka bīstamākajos 
krustojumos līdz ietves līmenim 
tiek paceltas gan gājēju pārejas, 
gan viss krustojums, tā parādot 
prioritāti cilvēkiem, nevis mašī-
nām, un tas, viņaprāt, ievērojami 
uzlabotu gājēju drošību un ērtī-
bas, arī samazinātu braukšanas 
ātrumu.w

Izmēģina baltsarkanas zebras

Krustojuma sarkanbaltais krāsojums izmaksājis ap tūk-
stoti eiro. Tas varētu būt divreiz dārgāk, nekā parasti, kad 
vajadzīga tikai balta krāsa uz asfalta tumšpelēkā fona, atzina 
M. Jākobsons. Līdz šim par jauninājumu viņš esot uzklausījis 
lielākoties atzinīgas atsauksmes. ĢIRTA GERTSONA FOTO

l LINDA KILEVICA

Liepājas teātris turpina 
celt skatuves gaismā pandē-
mijas ierobežojumu laikā ra-
dītās izrādes. 23. un 24. jūlijā 
pirmizrāde notiks iestudē-
jumam par prieka meklēju-
miem “1 000 000 labu lietu”. 
Tā ir monoizrāde, kurā spē-
lēs vai nu Edgars Ozoliņš vai 
Gatis Maliks, tāpēc īstenībā 
tās jau būs divas dažādas 
izrādes.

Iestudējumu pēc Danka-
na Makmillana lugas veidojis 
režisors Dmitrijs Petrenko un 
gaismu mākslinieks Dainars Al-
bužis. Latvijā šī pašlaik ir ļoti 
populāra luga, kas ar atšķirī-
giem nosaukumiem iestudēta 
arī Valmierā un Rīgas Krievu 
teātrī. Ja tev ir septiņi gadi un 
tu uzzini, ka mamma ir nokļu-
vusi slimnīcā, ko tu vari darīt? 
Protams, uzskaitīt viņai visas 
tās labās lietas, kuru dēļ ir vērts 
dzīvot. Saldējums, ūdens kaujas, 
palikt ilgāk nomodā un skatī-
ties televizoru ir tikai dažas no 
tām. Un tā nu tu turpini rakstīt 
arī tad, kad sen jau vairs neesi 
bērns, lai meklētu un atrastu ap-
liecinājumu dzīvei, rodot prieku 
vismazākajās lietās, kas beigās 
izrādās tik lielas.

“Man gāja vieglāk, nekā man 

Monoizrāde ar daudziem aktieriem

likās, ka man ies,” atzīst E. Ozo-
liņš, kuram šī ir pirmā mono-
izrāde. Viņš spēlēs 23. jūlija iz-
rādē. “Vairāk esmu komandas 
spēlētājs, un šādi darbi tiešām 
ir liels izaicinājums. Liekas, ka 
vajag kādu nosacītu briedumu, 
lai ķertos pie monoizrādes, bet 
pēc sajūtas – laikam tas brie-

dums ir klāt,” smaida aktieris.
G. Maliks stāsta, ka pirms 

desmit gadiem viņam Goda te-
ātrī bijusi monoizrāde un viņš 
nejuties tādai gatavs. “Mate-
riāls ir ļoti dzīvi apliecinošs. 
Protams, tiek skartas smagas 
tēmas, bet tas ir priecīgs gabals 
un nav īsti laika sevi šaustīt 

un stresināt. Ir daudz mijie-
darbības ar skatītājiem, ļoti 
jākoncentrējas uz tekstu, kas 
ir visai sarežģīts, ar daudziem 
skaitļiem,” viņš saka.

Par pieminēto mijiedarbību 
skatītājiem iepriekš satraukties 
nevajadzētu, norāda abi aktieri 
un vienlaikus nosmejas, ka tāds 

brīdinājums laikam tieši likšot 
to darīt.

“Man šķiet, ja reiz cilvēki 
nāk šajā laikā uz kādu publisku 
pasākumu, tad viņi varētu būt 
noilgojušies pēc iesaistīšanās, 
ja to pieprasa apstākļi. Nesa-
kot priekšā, kas īsti būs, varu 
pateikt, ka katrā izrādē spēlēs 
drusku citi aktieri. Ņemot vērā, 
ka tā ir monoizrāde, domājiet 
paši. Tā ir šīs izrādes burvība, 
ka skatītājs nav tikai vērotājs 
no malas,” pastāsta E. Ozoliņš.

Viņš teic, ka esot interesanti 
strādāt par aktieri arī tādā ziņā, 
ka vajag arvien atklāt jaunas 
lietas: “Ir tēmas, par kurām pat 
nenojaut, un tās ir jāapgūst. Dep-
resija man bija pilnīgi nezināma.” 
G. Malikam jauna bijusi rakšanās 
sevī: “Tēma ir smaga un tumša, 
nācās sevi paārdīt un saprast 
kaut ko vairāk par mentālo vese-
lību, izprast, kas ir līdzatkarība.”

Viens otra izrādi aktieri nav 
redzējuši. Sākumā mēģinājumi 
notikuši kopā, bet kādā brīdī 
ceļi dabiski šķīrušies. “Tā kā šī 
ir monoizrāde ar daudz aktie-
riem, režisors ņēma divus, lai 
mēs viens otru varētu atbalstīt, 
spēlēt viens otram pretī. Vienā 
brīdī sapratām, ka tik tālu esam 
tikuši, ka ir laiks katram mēģi-
nāt pašam, lai neietekmētos,” 
atzīmē G. Maliks.w

Lai arī jauniestudējums “1 000 000 labu lietu” skar depresijas un pašnāvības problēmas, tā 
esot ļoti gaiša izrāde par tumšām tēmām. Gatis Maliks (no kreisās) un Edgars Ozoliņš 
aicina skatītājus nākt novērtēt abu aktieru sniegumu. ĢIRTA GERTSONA FOTO


