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Kristaps Valters:
rezultātu uzreiz
negaidiet!
__________ 3. lpp.

Anda Munkevica:
stikls vēl arvien
atklājas un atklājas
__________ 6. lpp.
RUDENIM SĀKOTIES. Vecatē pašā ceļa malā košu dāliju ziedu sveicienu garāmbraucējiem sūta šā nelielā ceļmalas dārza saimnieki
Regīna Kvetkovska un Gunārs Bergs. Paldies par to! Ārijas Romanovskas foto

Koši ziedošā ceļmalā Vecatē
Māra Rone

Braucot pa autoceļu Valmiera — Mazsalaca, iepretī Vecates pagasta centram braucēju
skatienu arvien piesaista ar izdomu izveidotā
dekoratīvo augu dobe. No agra pavasara
līdz pat salam tur kaut kas plaukst un zied.
Blakus dobei pašlaik bagātīgi un koši saziedējusi dāliju kolekcija. Ziedošā ceļmala kļuvusi par vienu no Vecates vizītkartēm. «Liesmai» palaimējās satikt tās veidotājus un kopējus, vecatiešus REGĪNU KVETKOVSKU
un GUNĀRU BERGU.
Vaicāti, kā radusies doma intensīvas satiksmes
ceļa malā radīt vienmēr ziedošu saliņu, abi pastāstīja: «Dzīvojam tepat Vecates centrā vienā
no daudzdzīvokļu mājām. zeme ir mūsu. Tā

Kā saglābt kartupeļus
Ja sinoptiķu prognozes par siltu un saulainu
laiku nedēļas nogalē piepildīsies, reģionos varētu
sākties kartupeļu masveida novākšana. Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC)
augkopības speciālisti atgādina — atkarībā no
tā, cik mitrs bijis lauks, jāparedz iespējas kartupeļu apžāvēšanai un jāatceras, ka pārlieku lielā
mitrumā bijušus kartupeļus nedrīkst atlasīt stādāmajam materiālam.
Māris Narvils, LLKC Augkopības nodaļas
vecākais dārzkopības speciālists skaidro: «Par
pārmērīga mitruma ietekmi uz kartupeli liecina
palielinātas elpošanas atveres — lenticellas, kas
saskatāmas ar neapbruņotu aci. Tās ir kā balti

atrodas pašā ceļa malā, tādēļ, dārzu veidojot,
nolēmām, lai tuvāk ir skaistums sev un citiem
par prieku, bet tālāk nost no acīm lai viss izaug
kā kārtīgā sakņu dārzā laukos. Pietiek tur vietas
arī zālājam — trušu barībai. To mums daudz!
Kad izlēmām veidot dekoratīvo augu dobi, negribējām kļūdīties, tādēļ talkā aicinājām mūspusē
populāro daiļdārznieci zentu Skrastiņu. Pēc
viņas ieteikuma tad arī visu te izveidojām, sameklējām un sastādījām augus. Dobē ir pa
kādam mūžzaļajam skujenim, kā arī daudzgadīgās ziemcietes. Ir arī rozes, vasaras puķes un
pat pa kādam eksotiskam augam — pasūtītam
no dārzkopības kataloga. Stādījumi tiek izgaismoti ar saules bateriju lampiņām.»
Dārzā daudzviet jūtama saimnieku radošā
izdoma. Nu kaut vai kupica! Kas gan tur īpašs,

bet šajā oāzē zemes robeža iezīmēta ar glīti
veidotu laukakmeņu krāvumu. Gan skaisti, gan
arī praktiski, jo var piesēst un par savu dārzkopja
darbu papriecāties. Uzzinām, ka dālijas esot
pārpalikums no Gunāra agrāko gadu dāliju
gumu biznesa. Neesot vairs tik daudz kā agrāk,
bet arī ar atlikušo kolekciju nākoties pietiekami
noņemties. Gumus ziemojot tepat daudzdzīvokļu
mājas pagrabā. Gunārs vēl strādājot par algotu
naktssargu, bet Regīna kopš maija algotu darbu
vairs nestrādājot. Dārzs arvien prasa laiku un
uzmanību, bet dod arī pretī. Abi saka: «Kad
viss te uzzied, ar patiku un prieku nākam šeit.
Dzīvojot Vecates centrā, no pašiem vien atkarīgs,
cik katrs savu roku un izdomu pieliek, lai
mums apkārt būtu sakopta un skaista vide.
Mēs citādi neprotam!»

punktiņi vai nelieli, it kā nedaudz pūkaini, plankumiņi. No tiem nav jābaidās: bumbuļiem nonākot normālos apstākļos un apžūstot, kvalitāte
netiek ietekmēta. Taču pastāv risks, ka caur šīm
atverēm bumbulī var iekļūt bakteriālo puvju ierosinātāji, un tie vienkārši sapūs, inficējot arī veselos.
Kā rīkoties, lai sekmīgāk novāktu kartupeļus?
Izvēlas laukus vai to daļas, kas ātrāk apžūst
un kur ir iespējams uzsākt vākšanu.
Paredz vietu iepriekšējai apžāvēšanai pirms
bumbuļu novietošanas pastāvīgai glabāšanai. Ja
pastāv risks attīstīties bakteriālajām puvēm, tad
jāatceras, ka kartupeļus nedrīkst žāvēt ar siltu
gaisu +15 līdz +20OC, jo tas var izraisīt bakteriālo puvju ļoti strauju tālāko izplatību. Ventilācijai jāizmanto +12 līdz +13oC, tātad vēss gaiss.
Saglabājoties siltam laikam, ar āra gaisu var ventilēt tikai veselos bumbuļus. Riskam pakļautie

jāventilē tikai ar iepriekš nedaudz atdzesētu
gaisu, lai samazinātu gaisa mitrumu.
Kad žāvēšana ir pilnībā pabeigta, jāveic kartupeļu papildu šķirošana pirms ievietošanas noliktavā glabāšanai.
Ja augsnes mehāniskā sastāva dēļ bumbuļi ievērojami aplipuši ar augsnes daļiņām, noderēs
šķirošanas galds ar birstēm, jo īpaši tad, ja kartupeļos izplatīts melnais kraupis vai rizoktonija,
kas ietekmē bumbuļu izskatu.
Saglabājoties sausam laikam, ja platības ļauj,
var veikt apžāvēšanu uz lauka, izmantojot kartupeļu racējus vai kombainam nolaižot lejā
transportieri un noberot kartupeļu bumbuļus uz
novāktām vagu vietām.
No laukiem, kur kartupeļu bumbuļi ilgstoši
bijuši ūdenī vai pārmērīgā mitrumā, nevajadzētu
atlasīt stādāmo materiālu.
Ilze Rūtenberga-Bērziņa

ĪSzIņAS
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omanda.lv 1. līgas spēle futbolā VALMIERA GLASS VIA — Grobiņas SC sestdien, 23. septembrī, pl. 16.00 J. Daliņa
stadionā. Ieeja bez maksas, visi laipni aicināti.
ā informē VAS «Latvijas Valsts ceļi», līdz
piektdienas vakaram plkst.
20 būs slēgta dzelzceļa
pārbrauktuve Dzelzavā uz
reģionālā autoceļa Lubāna
— Dzelzava (P83). Apbraukšana caur Cesvaini.
Visā valsts teritorijā turpinās autoceļu remontdarbi.
Ceļinieki atgādina, ka uz
Rīgas apvedceļa A4 pie
tilta pār Mazo Juglu notiek
būvdarbi un satiksme tur
tiek organizēta pa vienu
ceļa joslu. Lai arī darbdienās tur strādā satiksmes regulētāji, satiksme var būt
palēnināta, īpaši virzienā
uz Saulkalni, tādēļ ieteikts
izmantot citus maršrutus.
KĻŪDAS LABOJUMS.
Manas vainas dēļ laikraksta
21. septembra numurā rakstā «Kad kartupeļu raža
lietus mākoņiem jāzog»
nepareizi nosaukts kooperatīvs, uz kuru no «Jaunozoliem» ved graudus.
Graudus ved uz kooperatīva
VAKS bunkuriem. Atvainojos Ilmāram Immuram.
Aivars Ustups
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Drošības, pašapziņas un smadzeņu jautājums
Dainis
Lemešonoks,
īpaši «Liesmai»

ļoti nopietns politiskais zemteksts
ir ieilgušajam, tehnokrātiskajam un
ārēji garlaicīgajam strīdam par Latvijas
Mobilā Telefona un Lattelecom ne-/apvienošanu. To apliecina (vienmēr tik
flegmatiskā) vides un pašvaldību ministra pēkšņais emociju izvirdums šonedēļ, asi uzbrūkot abu uzņēmumu
mazākuma akcionāram Telia.
Kaspars Gerhards (portālā diena.lv)
skarbi pieteica līdz šim diplomātiski noklusēto: lēmums par sakaru uzņēmumu
nākotni, kas valdībai jāpieņem 5. oktobrī,
ir kļuvis par nacionālās pašcieņas jautājumu. Tāpēc lai nekādi lepnie aizjūras
kungi necenšas komandēt suverēnas valsts
telekomunikāciju politiku!
Protams, nacionāļu ministrs, divkauju
terminoloģijā izsakoties, tikai pacēla cimdu, ko, publiski izaicinot mūsu valdību,

tai pie kājām meta ziemeļu un Baltijas
valstīs dominējošais sakaru uzņēmums.
Telia amatpersona laikrakstam Diena
sniegtā intervijā (6. septembra numurā)
biedēja Latvijas sabiedrību: ja uzņēmumus
neapvienos, ziemeļnieki vairs to attīstībā
neieguldīs nekādus līdzekļus. Viņi tad
tikai «pumpēs» ārā dividendes, kas aizceļos
uz kompānijas galveno mītni Stokholmā.
Tie bija precīzi nomērķēti draudi —
iepriekšējos gados tieši Latvijas valsti,
vairākuma akcionāru, interesēja vienīgi
iekasēt sev pienākošos peļņas tiesu. Tagad
valdībai, ja tā nepiekāpjas Telia vēlmēm,
būtu jāatbild par investīcijām LMT vai
Lattelecom attīstībai. Taču mēs visi pārāk
labi zinām, ka valstij ar brīvu naudu ir
problēmas... Un Telia prasmīgi uzspieda
uz šo vājo vietu.
Esmu gan dzirdējis zinātājus teicam,
ka sakaru uzņēmumiem pašiem ir iekrātas
pietiekamas naudas rezerves, lai tie īstenotu
tālākas izaugsmes plānus — valsts maks
traucēts netikšot. Abu (bet šķiet, ka īpaši
LMT) interesēs ir palikt pastāvīgiem nacionāliem uzņēmumiem un (citēju) «no-

Lasītājs internetā Liesmai

Mūrmuižā viesojas pārstāvji no kas nav nekas slikts, tik vajadzētu būt
Gīterslo apriņķa (15. septembrī):
precīzākiem ar terminiem. ValmierieBrīvprātīgajiem samaksāt par iz- tis
braukumu pēc izsaukuma... Man terMammas tomāti — paši labākie!
mins «brīvprātīgais» gan īsti ar samaksu nesaistās. Ielūkojos «mātē Goog- (19. septembrī):
Atkal laikam jāteic paldies dabai,
lē» un Wikipēdijā atradu brīvprātīgā
konkrēti gēniem... zirdziņu Rūdis būtu
definīciju, un tā ir: «Brīvpriecīgs, ja redzētu, kas
prātīgais ir persona, kas
no mazdēla izaudzis. Ja
pēc pašas vēlēšanās atvēl
E L IE S M A . LV
nu latvietim kaut kāds
laiku un enerģiju dardarba, neatlaidības vai
biem, kas nes labumu citiem un visai sabiedrībai kopumā, darot talanta gars ir iekšā, tad agri vai vēlu
to brīvprātīgi un bez atlīdzības», res- izlauzīsies uz āru, varbūt citādā izskatā,
pektīvi, Beverīnas novadā darbojas ne- bet būs. Lai nu slavenajam šefpavāram
vis BUB, bet gan algoti darbinieki, ar mammas atbalstu veicas!

darbināt latviešu smadzenes» — izstrādāt
savus produktus un pakalpojumus, tos
arī eksportējot kaimiņiem un citviet pasaulē. Nevis, kā jau esmu te augustā rakstījis, pārvērsties Telia filiālēs, kas tikai
labo sakaru torņus, piesūta klientiem rēķinus un iekasē naudu.
Lai apliecinātu ambīcijas ar taustāmiem
darbiem, vakar LMT izrādīja žurnālistiem
savu speciālistu veikumu militāro tehnoloģiju izstrādē — topošo valsts aizsardzības
mobilo informācijas platformu Viedsargs
un vēl citus «gadžetus». Šāda platforma
(tapusi sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem
un Rīgas Tehnisko universitāti) tikšot
piedāvāta arī citu NATO valstu armijniekiem. Vēl LMT sola veidot «mobilo kiberpoligonu» bezvadu sakaru drošības
pārbaudēm.
Valdība jau pietiekami nelokāmi augustā
pateica, ka valsts akcijas ziemeļniekiem
nepārdos. Viens no argumentiem bija drošības apsvērumi — vēlme kontrolēt savus
sakaru tīklus. Tāpēc Telia šantāžas centieni
uztur nopietnas aizdomas, ka LMT un
Lattelecom sapludināšanā slēpjas iespēja

Twitter siena
Miera vārdā (20. septembrī):
Lai nu būtu kā būdams, tomēr obligātā militārā dienesta laikos vismaz
kādu daļu no tā jauniesaukto pulka,
kurā arī visādu ņuņņu netrūka, par cilvēkiem pataisīja. Nezinu, vai tas būtu
vajadzīgs pilnīgi visiem bez izņēmuma,
bet nav jau nekāds noslēpums, ka mūsdienu diezgan tizlajai (fiziski) podziņu
spaidītāju paaudzei, kam ne skola, ne
ģimene nekādus vīriešu lietas nevar
iemācīt, militārā disciplīna un stingrība
nāktu drīzāk par labu. Nevajag jau trīs
gadus dienēt, pietiktu ar īsāku laiku,
bet stāja un disciplīna vīrieti ceļ, nevis
pazemo.

Diskutēs par atbalstu ģimenēm
Labklājības ministrija septembra beigās un oktobra sākumā rīkos reģionālos
seminārus Valmierā un Jelgavā, kur
aicinās piedalīties darba devēju, sociālo
partneru, valsts un pašvaldību institūciju
pārstāvjus, lai kopīgi meklētu atbildes
un diskutētu par optimālākajiem risinājumiem bērnu pieskatīšanas elastīgu
pakalpojumu nodrošināšanā vecākiem
ar nestandarta darba laiku.
Komentē projekta «Elastīga bērnu
uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana
darbiniekiem, kas strādā nestandarta
darba laiku» vadītāja IVETA BALTIņA:
«Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs
strādā nestandarta darba laiku. Ir daudz
profesiju, kur jāstrādā maiņu darbā, kā
arī vakaros, naktīs un brīvdienās. Ko
darīt šādās situācijās? Jautājums, kas
aktuāls joprojām. Vecākiem ir grūtības
saskaņot nestandarta darba laiku ar parastiem bērnu aprūpes pakalpojumiem,
jo klasiska bērnudārza darba laiks ir
no septiņiem rītā līdz septiņiem vakarā.
Turklāt likums vecākiem nosaka pienākumu bērnu līdz septiņu gadu vecumam neatstāt bez pieaugušā uzraudzības. Principā veidojas gandrīz strupceļš.
Bērnu aprūpes nepieejamības gadījumā
šādi darbinieki ir spiesti samazināt nodarbinātības apjomu, strādāt nepilnu

laiku vai vispār pārtraukt darba attiecības
uzņēmumos ar nestandarta darba laiku.
Bet nav tā, ka risinājumu nevar
atrast. Kopš 2015. gada septembra Labklājības ministrija īsteno projektu «Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma
nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā
nestandarta darba laiku». Tiek izveidots
ilgtermiņa modelis šo pakalpojumu
subsidēšanai, tādējādi veicinot vecāku
nodarbinātību un darba un ģimenes
dzīves saskaņošanu. Tas nozīmē, ka
reģistrētā aukle vai iestāde 20 stundas
nedēļā (80 stundas mēnesī) pieskata
darbinieka bērnu jebkurā darbinieka
nestandarta darba laikā no pulksten 18
līdz 8 darba dienās, brīvdienas vai
svētku dienās.
Izmantot šādu bērnu uzraudzības
pakalpojumu ir iespēja vecākiem, kuriem ir vismaz viens bērns vecumā no
viena gada līdz sešiem gadiem un nestandarta darba laiks vismaz reizi divās
nedēļās. Nestandarta darba laikā var
tikt iekļauts arī laiks līdz divām stundām,
kas vajadzīgs vecāka nokļūšanai uz
darbu un no tā, ja šis laiks iekrīt projektā
noteiktajā nestandarta darba laikā.
Būtiskākais, ka maksu par pakalpojuma izmantošanu pilnībā vai daļēji
pašlaik sedz no projekta līdzekļiem.

juridiski un grāmatvediski samainīt valsts
un ziemeļnieku kompānijas lomas, pēdējai
kļūstot par vairākuma akcionāru, pat galveno noteicēju.
Līdz šim vien Māris Kučinskis valdībā
bija konsekvents sakaru politikas suverenitātes sludinātājs. Gerharda, Nacionālas
apvienības galvenā ministra, demaršs pret
Telia apliecina, ka premjers var rēķināties
ar visas šīs partijas atbalstu. Tātad sarunas
ar mazākuma akcionāru var izvērsties
ļoti skarbas.
Iespējams, citos apstākļos Arvils Ašeradens, atbildīgais par dialogu ar Telia,
dusmotos vai vīpsnātu par valdības kolēģa
uzdrošināšanos nelūgti iemaldīties ekonomika ministra «lauciņā». Tagad labāk
paklusēt un iekļauties ierindā, citādi vēl
sabiedriskā doma ieskaitīs viņu «zviedru
pakalpiņos».
ziemeļnieki par vēlu sāka īstenot vēlmi
pārņemt LMT un Lattelecom. Valda Dombrovska vai Laimdotas Straujumas rātnajās
valdībās Telia savu panāktu, tikai uzsitot
knipi. Šai valdībai, izrādās, interesē ne
vien budžeta skaitļi, bet arī tik netverama
lieta kā nācijas pašcieņa.

Bet uzņēmumi, kas piedalās šajā projektā, nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojuma līdzfinansēšanu saviem darbiniekiem.
Taču šis ir pilotprojekts jeb izmēģinājuma projekts, lai pārbaudītu šādas
atbalsta sistēmas nepieciešamību un
pieprasījumu no uzņēmumu un ģimeņu
puses. No vienas puses par šāda pakalpojuma lietderību šaubu nav, bet
no otras tas kaut ko maksā, un pagaidām
projekta īstenošanai ir pieejams arī Eiropas finansējums. Bet pēc gada tas
beigsies.
Tāpēc ir nepieciešams sākt diskusijas
ar darba devējiem, sociālajiem partneriem, darbiniekiem, kuri ir un nākotnē
varētu būt potenciāli ieinteresēti šāda
pakalpojuma izmantošanā, kā arī pašvaldībām. Sabiedrībā vajadzētu domāt
par to, kādi būtu optimālie pakalpojuma
ieviešanas un finansēšanas mehānismi
pēc Eiropas Savienības līdzfinansējuma
beigām.»
Jāatgādina, ka pašlaik projekts tiek
īstenots 30 Latvijas uzņēmumos, kuros
ir jāstrādā vakara vai nakts stundās,
brīvdienās vai svētku dienās. Valmierā
projektā iesaistījās AS «Valmieras stikla
šķiedra», «Maxima», Vidzemes slimnīca.
Sagatavojusi Ilze Kalniņa

Īsumā par aktuālo Latvijā
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REIZĒ JAUNS UN PIEREDZĒJIS. Kristaps Valters savā profesionālā basketbolista karjerā spēlējis Latvijā, Turcijā, Grieķijā,
Vācijā, Itālijā, Krievijā un Spānijā, arī NBA vasaras līgā. Savu
pieredzi viņš gatavs nodot komandai Valmiera/ORDO nu jau kā
galvenais treneris.

Kritika mani
motivēs
Guntis Vīksna,
teksts un foto

Tā sola basketbolistu Valteru
dinastijas pagaidām pēdējais profesionālā līmenī uzspēlējušais puisis
Kristaps, ko Valmierā toreizējo
valsts čempionu Valmiera/ORDO
formā laukumā ieraudzījām pērnās
sezonas izskaņā. Tobrīd ar viņa un
līdz šim ekskluzīvākā valmieriešu
leģionāra pieredzējušā Eirolīgas
centra Dora Fišera duetu tika saistītas mājinieku vismaz bronzas cerības Latvijas čempionāta izslēgšanas spēlēs. Tomēr liktenis izspēlēja ļaunu joku ar Kristapa veselību,
un pēc nepilnām divām spēlēm
viņš uz savu jauno komandas biedru
sērīgo sezonas finišu jau noraudzījās
no rezervistu soliņa nekustināmā
gala. Taču KRISTAPS VALTERS
joprojām ir Valmierā un, šo pirmdien nosvinējis 36. dzimšanas dienu,
jau kā komandas galvenais treneris
gatavo savējos 2017./2018. gada
LBL virslīgas sezonai, pirmajai
savā galvenā trenera karjerā.
Paziņojums, ka ar tevi noslēgts
līgums uzreiz uz trim sezonām,
nāca kā zināms pārsteigums. Kā
tur viss izveidojās?
Man pašam tas varbūt nebija
liels pārsteigums. Varbūt daudzi
nezina, ka es pēdējos gadus, kad
spēlēju ārzemēs, komandā biju spēlējošais treneris, asistents galvenajam trenerim. Reāli Turcijas
klubā Turk Telekom biju otrais treneris — ne oficiāli, bet laukumā
daudz palīdzēju trenerim, iesaistījos
taktiskās lietās, arī spēlēs daudz
diriģēju. Man tas ļoti labi izdevās.

Kad aizgāju uz turieni, komanda
tabulā bija pēdējā vietā, es viņus
tajā gadā aizvedu līdz play off, kur
zaudējām Efes Pilzen. Ar saviem
spēkiem es palīdzēju komandai
nokļūt tur, kur mums vajadzēja —
līdz izslēgšanas spēlēm. Nākamajā
gadā jau sezonas sākumā Turcijā
dabūju smagu Ahila traumu. Var
teikt, ka sabruka mans mērķis palikt
Turk Telekom par galvenā trenera
asistentu. Tad nākamās sezonas
beigās nāca piedāvājums no Valmieras. Biju atkopies no traumas
un ienācu Valmieras komandā kā
spēlētājs, sāku palīdzēt arī Uvim
Helmanim, darbojoties ar jaunākajiem basketbolistiem. Ja Uvim bija kādas problēmas ar spēlētājiem, es vairāk ar
viņiem kontaktējos kā
spēlētājs. Sezona
mums neizdevās, jo
es dabūju traumu. Man jau bija
doma, ka pēc tās sezonas iešu par
treneri, par to jau it kā biju izlēmis,
taču tad nāca galvas trauma, pēc
kuras es pilnīgi pateicu NĒ aktīvajam basketbolam un pievērsos
trenera darbam. Bet tu laikam gribi
dzirdēt, kā man tas izdevās?
Jā, kā tu salīgi ar Valmieras
klubu? Kas bija noteicošais tavā
izvēlē? Tu tomēr esi Rīgas puika
un arī ne ar to pašu miermīlīgāko
raksturu... Vai Valmiera nav par
klusu?
(Smejas) Kāpēc? Trenerim jābūt
autoritātei. Domāju, ka es kā spēlētājs vienmēr biju autoritāte, kāpēc
lai Valmiera man kā pilsēta traucētu
būt šeit? Jums ir ļoti labas basket-
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bola tradīcijas, Valmierā visi mīl
basketbolu, no šejienes nākuši daudzi basketbola talanti. Manuprāt,
Valmiera noteikti ir viena no galvenajām basketbola pilsētām Latvijā.
Es te domāju Rīgu ar visiem
tās plusiem un mīnusiem, pats
zini, kādā jomā... Valmiera tomēr
ir miera osta.
Nu, mani tas neinteresē. Esmu
pievērsies trenera darbam, nav
daudz laika domāt par kaut ko citu.
Un tad nav starpības — Rīga, Valmiera, Liepāja vai vēl kāda cita
pilsēta. Es vienkārši nāku, profesionāli strādāju un eju uz savu
mērķi. Valmierai pagājušā sezona
ar Uvi Helmani priekšgalā nebija
izdevusies, šajā situācijā pie manis
nāca ar piedāvājumu, un tas sakrīt
ar manu ideju, ka mēs ejam uz
mērķi attīstīt Valmierā jaunos basketbolistus. Būvējam komandu no
jauna, tajā vairāk jauno spēlētāju
nekā pieredzējušo. Mūsu mērķis
divu triju gadu laikā sagatavot spēlētājus augstākam līmenim — izlasei, varbūt kādiem Eiropas klubiem, varbūt, ja te kāds supertalants
trāpīsies un izšaus, pat NBA...
Dzeltenā prese tevi nav žēlojusi... Vai Kristaps Valters, tagad
Valmieras/ORDO galvenais treneris, un tas Ādolfs, kurš gāza
podus leģendārajā Latvijas izlases
sezonā, jau ir divi dažādi cilvēki?
Divi dažādi cilvēki. Viens ir privātā dzīve, bet pēdējos trīs četrus
karjeras gadus, kopš sasniedzu 30
gadu robežu, kā sportists biju ļoti
profesionāls, arī nobriedu kā spēlētājs. Izaugu līdz tam līmenim,
kad sapratu, ka būšu treneris. Viss,
ko darīju agrāk, bija man mācība.
Protams, dzeltenā prese par manu
privāto dzīvi rakstījusi visu ko,
taču kā basketbolists es vienmēr
esmu bijis profesionālis, esmu nācis
uz treniņiem, šausmīgi daudz strādājis. Šobrīd ar talantu vien basketbolā neko nevar sasniegt. Man
bija talants, taču es arī ļoti daudz
strādāju. Nebija tā, kā par mani
rakstīja Privātā Dzīve un Kas Jauns,
ka esmu tikai pa bāriem vien staigājis un glāzes cilājis...
ļoti gribas uzzināt no pirmavota — kurš tevi pirmoreiz tevi
nokristīja par Ādolfu? Cik stipri
šis vārds tev pielipis?
Tas bija astoņu vai deviņu gadu
vecumā. Bija tāds šoferis Uldis
Valtera basketbola skolā. Man bija
traks raksturs, tāds riktīgi nekaunīgs,
agresīvs, dažreiz pat negatīvs. Tad
nu Uldis man teica — pieliec (rāda)
šitā divus pirkstus pie ūsiņas un tu

LIESMAS VIESIS | Piektdien, 2017. gada 22. septembrī

FIBA shēmā uztaisīts. Reāli mēs
atkal esam izkrituši ceturtdaļfinālā,
tā bija arī 2015. un 2001. gadā.
Toreiz mums bija jāspēlē par 5. —
8. vietu un abas reizes mēs palikām
astotie. Ja skatās kā sasniegumu,
tad tas ir tāds pats, kāds bijis visus
iepriekšējos gadus. Ja skatās spēli,
tad šoreiz izlase noteikt rādīja vislabāko sniegumu. Tādu uzbrukuma
basketbola dominanci, kāda bija
Latvijas un Slovēnijas spēlē, es
nebiju redzējis! Nu, kaut kas līdzīgs
varbūt bija ASV pret Spāniju olimpiādē. Tur grūti mūsu čaļiem ko
pārmest, taču finālturnīros izslēgšanas spēlēs visu izšķir sīkumi. Tā
nav veiksme, tie ir sīkumi! Detaļas,
varbūt kāda komplektācija, kāda
spēlētāja nepaņemšana izlasē... Pret
serbiem mums pietrūka garo, pāris
sodu, pāris gudras epizodes visu
izšķīra. Ja būtu vinnējuši Serbiju,
mēs būtu dabūjuši pretī ungārus
un itāļus, būtu pusfinālā, jo par
Ungārijas un Itālijas izlasēm Latvija
noteikti bija pārāka. Kā otrā komanda grupā mēs trāpījāmies uz
Melnkalni un Slovēniju, šī brīža
čempioniem. Visu finālturnīrā izšķir
detaļas un sīkumi!
Tagad par ikdienu. Cik ilgi
jau strādā ar Valmieras/ORDO
galveno komandu?
Sākām 22. augustā, agrāk nevarējām sakarā ar visām kluba
problēmām. Šī mums ir piektā treniņu nedēļa, bet pilnā sastāvā esam
tikai nedēļu, jo Jānis (Kaufmanis)
mums pievienojās pirms nedēļas,
bet Edmunds (Elksnis) pirms divām.
Esam aizvadījuši tikai trīs pārbaudes
spēles. Jaunai komandai, kurā liela
daļa sastāv no U-16, U-18 un U20 izlašu džekiem, kuri pirms tam
nav spēlējuši LBL, tas ir par maz
— vajadzīgas vismaz 6, 8, pat 10
spēles. Tāpēc saku skatītājiem, tiem
cilvēkiem, kuri apkārt basketbolam
Valmierā — nu, nebūs uzreiz rezultāta! Protams, epizodiski būs
uzvaras Tāpēc pacietību vajag ne
tikai mums, bet arī skatītājiem.
Kā galvenais treneris tu sāc
no baltas lapas. Kur esi smēlies
taktiskās gudrības?
Piecus gadus spēlēju Spānijā
pie labiem treneriem, arī vēlāk Turcijā. Visu šo iegūto pieredzi lieku
kopā, mēģinu to ar savu redzējumu
nodot jaunajiem basketbolistiem.
Iepazīstini ar savu palīgu! Kāpēc tieši viņš?
Edgars Kuks ir jauniešu sistēmas
treneris Valmierā ne pirmo gadu.
Viņš palīdz man, pie reizes arī valmieriešiem aug savējais treneris.
Protams, es gribēju, lai paliek Gatis

Kritika mani motivēja kā spēlētāju
un motivēs kā treneri!
izskatīsies kā Ādolfs Hitlers! Tas
sākumā aizgāja kā joks, tad pamazām visi mani sāka saukt par Ādolfu, reti kurš mani jaunībā vairs
sauca par Kristapu. Arī mani tuvākie
— bračka, mamma un tētis —
mani sauca par Ādolfu.
Pārejam pie tīrā basketbola.
Nule beidzies Eiropas čempionāta
finālturnīrs, kurā Latvijas izlase
nospēlēja ļoti cienīgi, jau trešdien
sāksies kārtējais LBL čempionāts,
kurā tevi gaida debija galvenā
trenera amatā. Kā vērtē mūsējo
veikumu Stambulā?
Protams, ka varējām vairāk!
Manuprāt, Latvijā visi pārāk ieslīguši eiforijā, ka esam izcīnījuši
NOSACĪTI piekto vietu, kas ir

Melderis, taču patlaban viņam nav
oficiāla statusa komandā. Ar Gati
regulāri tiekos, viņš man daudz
palīdz, jo man kā trenerim vēl pašam ļoti daudz jāaug, daudzas lietas
jāsaprot. Gatis man daļēji palīdzēs
arī spēlētāju skautingā, kur viņš ir
ļoti labs speciālists. Es ļoti ceru,
ka varbūt ar laiku mēs varētu atkal
dabūt Gati atpakaļ Valmieras basketbolā, taču esmu apmierināts arī
ar Edgara Kuka darbību: viņš raujas
ar jauniešiem, taču maksimāli palīdz
arī man. Viegli mums neiet, taču
darām visu iespējamo, lai paceltu
šo komandu, kurā kopā ar jaunatni
ir arī trīs pieredzējuši spēlētāji.
Šī sezona klubam finansiāli
nebūs ar bezizmēra budžetu. Vai
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rēķinies, ka nevarēsi ģenerālmenedžerim paprasīt to spēlētāju,
kuru tu gribētu redzēt komandā,
bet būs jāpietiek ar esošajiem?
Plāns ir sākt ar tiem, kas mums
ir. Varbūt sezonas vidū, varbūt sākumā... Kad sāksim spēlēt, redzēsim, kur ir caurumi. Ja Anrijs (Miška) nevarēs 30 minūtes nospēlēt,
ja dabūs daudzas piezīmes, tad
varbūt meklēsim vēl kādu ceturto
numuru. Arī treniņos Anrijam derētu
pretī kāds nopietnāks ceturtais numurs, lai viņš aug kā spēlētājs.
Komandā tev ir trīs nopietna
līmeņa vietējie Valmieras vaļi,
uz kuriem balstīt spēli. Edmunds
Elksnis, kas atgriezies pēc veiksmīgas karjeras Jūrmalā, un divi
Latvijas čempioni — Jānis Kaufmanis un Vidzemes Eifelis Viktors
Iļjins...
Man jau sākumā bija mērķis
piesaistīt gan Jāni, gan Viktoru.
Uz viņiem visiem trim balstīsim
komandu, lai jaunie pieliek sevi
klāt!
Gandrīz viss pārējais sastāvs
no jauniem un talantīgiem basketbolistiem, vairums spēlējuši
vadošās lomas savu vecumu jaunatnes izlasēs. Kā izdodas jaunību
sakausēt ar pieredzi?
(Smaida) Komanda lēnām veidojas. Ļoti labi, ka mums ir trīs
pieredzējuši spēlētāji, jaunie skatās
un mācās. Taču rezultāts nebūs uzreiz, viņi augs pa spēlēm, pa dienām.
Treniņi mums ir ļoti nopietni, domāju, visam jābūt kārtībā.
Kāds esi pret saviem spēlētājiem kā treneris? Nupat man
viens no viņiem tevi uzteica, ka
viņus gluži kā zaldātus tu neturot
vis.
Ak tā? Esmu ļoti prasīgs treneris,
es arī bļauju spēlēs. Ja spēlētājs
guļ vai peld, tad iedodu viņam kārtīgu aukstu dušu! Tas ir trenera
ziņā — redzēt, uz kuru spēlētāju
var spiest vairāk, uz kuru mazāk.
Es jau arī te vēl tikai taustos, tas
viss man nāks ar laiku.
Vai esi gatavs saņemt arī kritiku jau pašā sezonas sākumā,
ar šo sastāvu tevi nekāda vieglā
pastaiga un garas uzvaru sērijas
laikam negaida? Jo publika allaž
mīl uzvarētājus...
Atceries — jo vairāk kritikas,
jo labāk, jo tu progresē! Jo vairāk
kritikas, jo saproti, ka vēl vairāk
jāstrādā. Esmu vienmēr bijis kritisks
pret sevi. Vienmēr eju savu ceļu,
un, ja zinu, ka daru pareizi, tad noteikti pēc sliktām spēlēm, dienām
būs arī labās. Jo sports vienmēr iet
uz augšu un leju, tāpēc es par to
neuztraucos. Kritika mani motivēja
kā spēlētāju un motivēs kā treneri.
Spēlētājiem nebūs viegli, jo es nemīlu zaudēt, nekad to neesmu savā
spēlētāja karjerā mīlējis. Tāpēc nākamajā dienā pēc zaudējuma noteikti būs nopietns darbs.
Tomēr bez privātās dzīves galīgi neiztiksim... Cik brīvs vai
aizņemts esi ar ģimenes rūpēm,
kā esi iedzīvojies Valmierā?
Par privāto dzīvi runāšu maz.
Nu jau otro reizi esmu šķīries, tas
gan vēl nav oficiāli noformēts.
Man ir draudzene. Bet man ir pieci
bērni! Jā, esmu bijis jaunībā ļoti
mežonīgs, man bijušas divas ģimenes, kuras nav sanākušas... Esmu
kopā ar draudzeni, taču savus bērnus
— dēlu un četras meitas — mēģinu
satikt, cik bieži vien varu. Dzīvē
visi kļūdās, bet bērni jau tur nav
vainīgi. Man Valmiera ļoti patīk,
tā ir izcila pilsēta. Te cilvēki ir
mierīgi, atvērti, un es te ļoti labi
jūtos.
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Dala tūkstošiem
pārtikas paku

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām (fonds) ietvaros 2017. gada
pirmajā pusgadā aktīvi turpinājusies atbalsta sniegšana trūcīgām un krīzes situācijā esošām ģimenēm, gan izsniedzot
pārtikas preču, higiēnas un saimniecības
preču un mācību piederumu pakas, gan
nodrošinot maltītes, gan organizējot izglītojošus pasākumus un sniedzot dažāda
veida konsultācijas. Pusgada laikā izdalītas 169 515 pārtikas preču pakas un
nodrošinātas 158 070 gatavās maltītes.
Ģimenēm ar bērniem izdalītas teju 26
tūkstoši higiēnas un saimniecības preču
pakas, un vairāk nekā 4300 mācību piederumu pakas. Savukārt ģimenes ar zīdaiņiem un maziem bērniem papildus
saņēmušas 3 279 pārtikas un 2 029 higiēnas preču pakas.
Fonda pārtikas un pamata materiālās
palīdzības atbalsts ir atvieglojis vistrūcīgāko iedzīvotāju un mājsaimniecību
budžeta slogu. Liela nozīme šajos sešos
mēnešos bijusi izzinošu un praktisku
pasākumu organizēšanai. Tie notikuši
visā Latvijā, un nodarbībās piedalījušies
vairāk nekā 5000 dalībnieku. Papildpasākumu organizēšana ir fonda būtiska
sastāvdaļa, jo sniedz cilvēkiem atbalstu
praktisko iemaņu attīstībai. Pasākumu
galvenās tēmas bija veselības veicināšana,
dzīves prasmju pilnveidošana, nodarbinātības paaugstināšana. Organizētas sportiskās un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kā arī jurista, sociālā pedagoga,
psihoterapeita un psihologa konsultācijas.
Jāatgādina, ka Valmierā palīdzības
paku izsniegšanu nodrošina Latvijas
Sarkanais Krusts, sadarbojoties arī ar
sociālajiem dienestiem novados. Atbalsta
paku izdale Valmierā notiek Stacijas
ielā 26. Turpat jau mēnesi darbojas arī
apģērbu apmaiņas istaba. «Šī istaba ir
vieta, kur katrs var atrast sev nepieciešamo un tāpat var atnest mantas, kas
tīras, sakoptas un būs kādam noderīgas,»
tā LSK Valmieras nodaļas vadītāja Daina
Stikāne, piebilstot, ka apģērbu apmaiņas
istaba būs atvērta trešdienās no plkst.
10 līdz14 un piektdienās no plkst. 14
līdz 18. Savukārt lielgabarīta dāvinājumus
(mēbeles, sadzīves tehniku u.c.) var pieteikt, piezvanot Dainai Stikānei pa tālruni
29521709, viņa tālāk meklēs lietu jaunos
saimniekus.
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Topošie mediķi praktizējas slimnīcā
Kopš 2014. gada, kad Vidzemes slimnīca ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) noslēdza sadarbības līgumu par Medicīnas fakultātes 3. un 5. kursa
studentu praksēm, vairāk nekā
200 topošie mediķi tieši Valmierā spēruši soli tuvāk savai
izvēlētajai profesijai. Arī šovasar Vidzemes slimnīcas nodaļās bija redzami jaunieši mediķu tērpos. Sešiem 3. kursa
studentiem tā bija
māsu jeb klīniskās aprūpes prakse. Savukārt ārsta praksi terapijas, ķirurģijas un
dzemdību un ginekoloģijas nodaļās izgāja pavisam
divdesmit 5. kursa studenti.
Katram jaunietim bija savi
apsvērumi, kāpēc pieteikušies
praksei Vidzemes slimnīcā. Rīdziniecēm Sabīnei Rumpei un
Kristīnei Fominai izlemt palīdzējušas iepriekšējo gadu praktikantu atsauksmes.
Tagad, praksei beidzoties, abas atzīst,
ka neesot vīlušās. Tas bijis lietderīgi pavadīts laiks — meitenes piedalījušās un asistējušas
operācijās, likušas šuves, palīdzējušas pārsiet pacientus pēc
operācijas, dzemdību nodaļā
pirmo reizi dzīvē «noķērušas»
bērniņus, terapijas nodaļā veikušas pacienta pirmreizējo apskati, ievākušas anamnēzi jeb
slimības vēsturi un izdevies
labi saprasties ar pacientiem.
Visās nodaļās bijuši ļoti atsaucīgi ārsti — «ja bija neskaidrības vai jautājumi, vienmēr
tika dota atbilde vai parādīts
ceļš uz to». Par vislielāko ieguvumu abas studentes uzskata
iespēju sajust patstāvību un atbildību.

“
“

Praktikants Uģis Šolmanis,
arī rīdzinieks, kopā ar Sabīni
un Kristīni ik dienas ar automašīnu mēroja ceļu Rīga –
Valmiera - Rīga. Izvēloties
prakses vietu, skatījis tās tuvumu Rīgai, taču noteicošā bijusi slimnīcas reputācija —
šeit labi apmācot, esot gudri
un atsaucīgi ārsti un arī tehniskais nodrošinājums gana
mūsdienīgs. Par prakses vēr-

saistīties pacientu aprūpē un
ārstēšanā. Iepriekšējās praksēs
Rīgas klīnikās, atzina jaunieši,
viņiem pārsvarā ļauts tikai ar
acīm sekot notiekošajam. Savukārt Vidzemes slimnīcas ārsti, kuriem tika uzticēti praktikanti, teica atzinīgus vārdus
par jauniešu mērķtiecību, vēlēšanos darboties un izmanot
katru brīdi, lai izzinātu profesijas «knifiņus».

trūkstot prakses tiešā darba
vidē slimnīcā, savukārt uzņemšanas nodaļa ir vieta, kur sākas
pacienta saskare ar mediķiem.
Tatjana neslēpj lepnumu, ka
kolēģi viņai uzticas, ļauj darboties un neliedz padomu. Spilgtākie iespaidi NMP nodaļā
— labi organizētais personāla
darbs, saskaņotā rīcība spriedzes situācijās un izpalīdzība.
Neiroloģijas nodaļā internās
medicīnas kursu šogad
izgāja pirmā kursa rezidente Lauma Dobelniece.
Uģis Šolmanis:
Vidzemes
slimnīcā viņa
Plānojot rezidentūru
bijusi praksē pēc 5. kursa
traumatoloģijā, apsveru domu
un ļoti iepatikusies slimpar reģionālo slimnīcu kā
nīcas vide, izpalīdzīgie
kolēģi, tehniskais nodronākamo soli profesionālajā
šinājums, tāpēc pieteiizaugsmē.
kusies arī rezidentūrā.
Sākotnēji plānojusi specializēties internajā medicīnā ar apakšspecialitāti
gastroenteroloģijā. Bet
Lauma Dobelniece:
Vidzemes slimnīcas neBiju plānojusi specializēties
iroloģijas nodaļā nostrāgastroenteroloģijā. Bet
dātajā laikā sirdij tuvāka
kļuvusi neiroloģija. «Jā,
neiroloģijas nodaļā nostrādātajā
ar visām šīs nozares
laikā sirdij tuvāka kļuvusi
problēmām, smagi slineiroloģija.
majiem pacientiem, bet,
no otras puses, ar šeit
iepazītajām diagnostikas
tīgāko ieguvumu Uģis nosauc
NMP un pacientu uzņem- un ārstēšanas iespējām, ko noiespēju darboties kopā ar pie- šanas nodaļā šovasar par brīv- drošina gudri un pieredzējuši
redzējušajiem kolēģiem un uz- prātīgo strādāja studente Tat- ārsti un visa personāla komanticēšanos no viņu puses, kā arī jana Pantejeva, ko slimnīcas das darbs,» tā Lauma.
iegūtās iemaņas saskarsmē ar darbinieki atceras kopš «ēnu
Apkopojot topošo mediķu
pacientiem. Un, plānojot rezi- dienām». Toreiz Tatjana mā- šīs vasaras darbošanos Vidzedentūru traumatoloģijā, apsver cījās ģimnāzijā un mērķtiecīgi mes slimnīcā, ārstnieciskā didomu par reģionālo slimnīcu gatavojās medicīnas studijām. rektore Inga Ozoliņa uzsver:
kā nākamo soli profesionālajā Tagad, kad aiz muguras četri «Mēs labprāt uzņemam un apizaugsmē.
mācību gadi RSU, bet šai va- mācām praktikantus, kā arī doArī citu praktikantu kopīgais sarā obligātā prakse nav pare- mājam ilgtermiņā, rūpējoties
iespaids par Vidzemes slimnīcu dzēta, viņa pieteikusies darbā par paaudžu maiņu un speciāveidojies pozitīvs. Nodaļās viņi NMP un pacientu uzņemšanas listu pēctecību. Pašlaik mums
sastapuši draudzīgus un atsau- nodaļā par volontieri. Studen- noslēgti līgumi par 18 rezidentu
cīgus mediķus, kas ļāvuši ie- tam, viņasprāt, visvairāk pie- apmācību.»

Mentori palīdzēs
atrast darbu

Ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti turpmāk tiks ieviestas specializētas
motivācijas programmas un sociālā mentora pakalpojumi.
Noteikumi izstrādāti ciešā sadarbībā
ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti. Pakalpojums
tiks finansēts, piesaistot Eiropas Sociālā
fonda līdzfinansējumu. Tas būs pieejams
Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.
Atbalsts un motivācijas programmas
bezdarbniekiem veidotas ar mērķi veicināt
iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos
piemērotā pastāvīgā darbā, mazinot sociālās atstumtības riskus. Projektā iekļautas
prasības un noteikti kritēriji pakalpojuma
sniedzējiem. Pakalpojuma sniedzējus
bezdarbnieki varēs izvēlēties, primāri
vadoties pēc funkcionālo traucējumu veida, jo pieredze un tehniskā bāze darbā ar
cilvēkiem ar dažādiem funkcionālo traucējumu veidiem ir atšķirīga.

JAUNIETES ne tikai no Valmieras, bet arī kaimiņrajoniem izvēlējušās mācību iestādi, lai
tuvāk savai dzīvesvietai iegūtu labu izglītību. Pirmajā mācību dienā viņas kopā ar koledžas
un Vidzemes slimnīcas pārstāvjiem. Benitas Brilas foto

Studē tuvāk dzīvesvietai

Vidzemes slimnīca sāk sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu.
Septembrī pirmā skolas diena
bija arī tām Rīgas Stradiņa uni-

versitātes (RSU) Sarkanā Krusta
medicīnas koledžas (SKMK)
studentēm, kuras medicīnas māsas profesiju apgūs praksei pietuvinātā vietā Valmierā, Vidzemes
slimnīcā, kur sadarbībā ar SKMK

tiks īstenota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma «Māszinības».
Teorētiskās mācības notiks
koledžā Rīgā, prakse Vidzemes

slimnīcā. Studiju ilgums būs 3
gadi.
Pirmajā tikšanās reizē topošās
medicīnas māsas uzrunāja
SKMK studiju nodaļas vadītāja
Liene Veitnere un direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos/ personāla vadītāja Linda Venskus, Vidzemes
slimnīcas valdes priekšsēdētājs
Uģis Muskovs un galvenā māsa
Antra Kupriša.
Koledžas pārstāves jaunās
studentes iepazīstināja ar mācību
procesa organizāciju, pārbaudījumu un eksāmenu kārtību, mācību iestādes rakstītajiem likumiem un novēlēja pilnībā izmantot lielisko iespēju mācīties
praksē balstītā vidē un sadarboties
ar augstākā līmeņa docētājiem.
U. Muskovs, uzrunājot jaunietes, pateicās viņām par drosmi,
izvēloties apgūt medicīnas māsas
profesiju, un aicināja nebažīties
par darba vietu pēc diploma saņemšanas, jo slimnīcā jaunas,
izglītotas māsas arvien ir gaidītas.
«Paldies koledžai,» turpināja U.
Muskovs, «par pretimnākšanu
jauniešiem reģionos, dodot iespēju viņiem iegūt labu izglītību
un veidot profesionālo karjeru».
Lappusi sagatavojusi
Ilze Kalniņa
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saistīšanu fiziskā vai citādā
dzīvesvides pilnveidē. Savukārt jaunums ir Ziedotāju aplis, kam var piedāvāt 2000 eiro
vērtas ieceres, kas drīzāk vērstas uz sabiedriskā labuma
darbības nodrošināšanu, regulāriem pakalpojumiem, bet
tikpat labi var ietvert vides
objektu izveidi vai vienreizēju
pasākumu rīkošanu.

TOP. Tā īstenojās viens no fonda atbalstītajiem projektiem
Matīšos. Foto no VNF arhīva

Jaunas iespējas
projektiem
Līdz oktobra vidum Valmieras novada fonds ir atvēris
divas programmas jauniem
projektiem Valmieras apkai-

mē. Jau ierastais projektu konkurss «Sev, tev, novadam» gaida lielākas vai mazākas idejas,
kas vērstas uz līdzcilvēku ie-

Tālie skolas gadi

Jaunais mācību gads sācies, un «Tas
tālais skolas laiks...» bija šīs reizes stāstnieku tikšanās tēma Mazsalacas pilsētas
bibliotēkā.
Stāstnieki dalījās atmiņās un pārdomās
par piedzīvoto skolas laikā Dvietē, Kabilē,
Puikulē, Rūjienā, Jeros, Alojā, Braslavā,
Valmierā un, protams, Mazsalacā. Kamēr
vieni skolas laikā darījuši palaidnības un
pret mācībām izturējušies viegli, tikmēr
citiem skola bijusi tik mīļa vieta, ka bezmaz
vai jāraud, ja gadījies saslimt un tādēļ jāpaliek
mājās. Dažiem mājās apstākļi bijuši sliktāki,
tādēļ skola likusies kā pils. Vairākiem arī
turpmākā dzīve tiešāk vai pastarpinātāk bijusi saistīta ar skolu.
Kāda kundze atcerējās, kā braukusi 1. septembrī no skolas ar
kombainu un pirmo divnieku saņēmusi par to, ka nepareizi uzrakstījusi vārdu Ļeņins, bet, kad pēc vairākiem
gadiem klases ekskursijā izdevies redzēt
Ļeņinu mauzolejā, bijusi vilšanās. Mazajās
klasēs neizpratni izraisījis «alfabēts» ķīmijas
kabinetā pie sienas.
Atsevišķi stāsti ir par oktobrēniem, pionieriem un stāšanos komjauniešos: kādam
bijis kokvilnas kaklautiņš, citam zīda. Veidotas
sienas avīzes. Bija traktormācība, militārā
apmācība, arī civilā aizsardzība ar gāzmasku
vilkšanu un pagrabos sēdēšanu, ierindas
skates, talkas kolhozā un pārgājieni «Pretī
rudenim» uz dažādām fermām.
Bijis laiks, kad skolēni gājuši uz skolu
kājām pat septiņus kilometrus jebkādos laika
apstākļos. Protams, bijusi iespēja īrēt istabiņu
pilsētā vai palikt internātā, kāds arī ticis uz
skolu ar zirgu vai piena mašīnu, ja gadījušies
pali un tilts «aiznests», mājās varējuši nokļūt

“

Ziedotāju aplis — jauns pasākums, kurā Valmieras novada
fonds aicinās apkaimes ļaudis
klātienē ziedot naudu trim
projektiem. Aicinām
projektu autorus piedāvāt savu ieceri 2000 eiro
apmērā. Trīs izvēlētie
projekti būs aicināti to
prezentēt potenciālajiem ziedotājiem klātienē 7. decembra pēcpusdienā. Šī ir organizāciju iespēja ne vien iegūt finansējumu
projektam, bet arī pievērst uzmanību organizācijas mērķiem
un veidot ilgtermiņa attiecības.
Pieteikumus var iesniegt līdz
12. oktobrim.
Tā kā ziedotāju aplis būs
jaunums Valmierā un arī fondā,
pirms projektu iesniegšanas aicinām sazināties ar mums.
Projektu konkursā «Sev,
tev, novadam» pieejamo finan-

tikai ar laivu. Skolēni paši bijuši atbildīgi
par tīrību un kārtību skolā, ar sadalītiem
pienākumiem, kā arī strādājuši «lauciņos»
un bijuši atbildīgi par skolas parku. Protams,
kad tīrot skolas gaiteni, nejauši gadījies ar
slotu izsist stiklu mācību pārziņa kabineta
durvīm, pašiem bijis arī jāiestiklo, un, ja
gadījies šūpojoties salauzt krēslu, tad ar visu
krēslu bijis jāiet mājās un jālūdz vecākiem
salabot.
Kādai kundzei milzīgi pārdzīvojumi saistīti
ar pamatskolas izlaidumu, jo nav pieticis līdzekļu jaunai kleitai, tāpēc viņa uz izlaidumu
nav aizgājusi vispār. Savukārt žetonvakarā

sējumu devuši ziedotāju kluba
dalībnieki un ienākumi no Labdarības bumbu rallija. Finansējuma apjoms nav noteikts, atkarībā no ideju kvalitātes esam
gatavi meklēt papildu resursus.
Projektus vērtēs divās kārtās.
Šoreiz tiks vērtēti arī 1. kārtas
projekti, un fonds sniegs rekomendāciju, vai gatavot projektu
2. kārtai un vai ir nepieciešami
kādi uzlabojumi. Idejas uzmetums jāiesniedz līdz 19. oktobrim.
Abos projektu konkursos tematika nav ierobežota,
un pieteikumu var iesniegt gan biedrības un
nodibinājumi, gan neformālas iedzīvotāju
grupas no Valmieras
apkaimes (Valmieras pilsētas,
Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu,
Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novada).
Vairāk par konkursu nosacījumiem un pieteikuma anketas var atrast fonda mājas
lapā www.vnf.lv sadaļā «Īsteno
ideju». Jautājumu gadījumā sazinieties, rakstot uz e-pastu
vnf@vnf.lv vai pa tālruni
26136756 (Ansis).
Ansis Bērziņš,
VNF valdes priekšsēdētājs

pulveri.
Runājot par labām sekmēm mācībās,
kādai kundzei dēls reiz teicis: «Bet, mammu,
puikiem nav smuki būt teicamniekiem!»
tomēr tiem, kam mācībās tik labi neveicies,
čaklākie skolas biedri izlīdzējuši rasējot,
rakstot sacerējumus un dodot norakstīt mājasdarbus. Reiz kāds puisis kārtējo reizi
lūdzis klasesbiedrenei pateikt pareizo atbildi,
bet viņa pateikusi nepareizo, jo jau bijis apnicis. Kad izrādījies, ka atbilde kļūdaina,
viņš pagriezies pret meiteni ar paceltu lineālu,
bet viņa ātrumā metusi pretī atvērtu tintes
pudeli.... Citai stāstniecei sekmes mācībās
bijušas tik labas, ka skolotāja
uzticējusi labot skolēnu aritmētikas un ģeometrijas burtnīcas
un pat likt atzīmes. Savukārt par
krievu valodas stundas bastošanu
aizrādījumu dabūjuši gan bastotāji, gan tie, kas nodevuši.
Cik patīkams bijis skolas laiks,
lielā mērā atkarīgs no skolotāju
personības un cilvēciskā siltuma.
Ja skolotājs stundās spēlējis ģitāru, dziedājis,
rakstījis bērniem vēstules, organizējis dažādus
pasākumus un talkas, tad skolas laiks palicis
gaišā atmiņā. Mazsalacas vidusskolā notikuši
arī kolosāli literārie karnevāli. Protams, interesantas un atmiņā palikušas arī dažādas
pedagogu īpatnības un iesaukas. Leģendāras
personības Mazsalacas vidusskolā ir bijuši
skolotāji M. Vīksne, J. Osis, J. Pabriks un J.
Valentinovičs, skolotāja A. Mence un citi.
Cik dažādas paaudzes un laiki, tik dažāda
katram ir pieredze un skolas atmiņas.

Cik patīkams bijis skolas
laiks, lielā mērā ir atkarīgs
no skolotāju personības
un cilvēciskā siltuma
pēc izrādes, kad pārģērbusies, konstatējusi,
ka baltais priekšauts ir nosmērēts ar grimu,
un viņai bijis kauns tādu vilkt, tādēļ zālē uz
svinīgo daļu viņa atgriezusies bez priekšauta,
par ko skolas direktors bijis dusmīgs un
licis viņai uzlikt priekšautu vai iet mājās.
Nelīdzējuši arī paskaidrojumi par nosmērēto
priekšautu. Viņa bijusi tik aizvainota, ka
kopā ar ģimeni un draudzenēm aizgājusi no
sava žetonvakara.
Bijuši gan apavi, kas taisīti no riepām,
gan lietusmētelīši, kas šūti no vaskadrāns.
Meiteņu skolas formām izsēdētā daļa pāršūta
uz priekšpusi, jo zem priekšauta spīdīgums
paslēpts, bet tenisa čības balinātas ar zobu

Atraujas Gaujas tramvajs

No 20. septembra plkst. 6.30 līdz 21. sep- Plostnieku ielu Valmierā, kur no piestātnes
bija atrāvies plosts (Gaujas tramvajs).
tembra plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības
Ugunsdzēsēji glābēji plostu nogādāja
un glābšanas dienests Vidzemē saņēma
sešus izsaukumus — vienu uz ugunsVUGD krastā un pietauvoja. Plkst. 10.34
darbi pabeigti.
grēku dzēšanu, četrus uz glābšanas
Plkst. 9.52 palīdzība bija nepiedarbiem, viens bija maldinājums.
Vakar plkst. 8.48 saņemts izsaukums uz ciešama Burtnieku novada Rencēnu pagastā,

Liene Apsīte
Mazsalacas bibliotēkā

kur uz autoceļa Valmiera — Rūjiena noticis
satiksmes negadījums — vieglās un smagās
automašīnas sadursme. No vieglās automašīnas
ar hidraulisko instrumentu palīdzību ugunsdzēsēji glābēji atbrīvojuši automašīnā iespiestu
cilvēku un sakārtojuši brauktuvi. Darbi pabeigti
plkst. 11.58.
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Žurnālā «Ir»

Daugavai būt!
Likteņupi sargādami, Dainis Īvāns
un Artūrs Snips pirms 30 gadiem ne
tikai paglāba no HES appludināšanas
skaisto dabu un vēstures dārgumus
Latgalē, bet arī atrāva slūžas visas
tautas brīvības alkām. Kā viņiem tas
izdevās?
Vai roboti atnesīs 1500 eiro algas?
2030. gadā gandrīz puse cilvēku
Latvijā būs vecāki par 50 gadiem un
strādājošo skaits samazinājies par 20
%. Kur ņemt darbarokas? Imigrācijas
pretinieku galvenā cerība ir robotizācija
un ražīguma celšana. Vai ar to būs
pietiekami?
Savā vietā
Prestižās Ilmāra Lazovska balvas
laureāts onkologs Jānis Eglītis ir bijis
nesaudzīgi tiešs par vēža izmeklējumu
zemo kvalitāti Latvijā. Viņa vadītā
asociācija prasījusi izņemt no reģistra
zāles, par kuru efektivitāti trūkst pierādījumu. Tagad onkologs brīdina —
valsts medicīna var nomirt, ja tuvākajos
gados nenotiks pārmaiņas.
Iesprostoti provincē
OECD prezentējusi pirmo pārskatu
par Latvijas ekonomiku kopš mūsu
iestāšanās organizācijā. ziņojumā minētas vismaz trīs svarīgas jaunas rīcībpolitikas jomas, kurām Latvijai
būtu jāpievēršas, lai augtu straujāk.
Ko iesaka OECD?
Visiem saprotams
Katru dienu uzrakstīt dzejoli —
tāda bija Guntara Rača Jaungada apņemšanās. Viņš to nav pārkāpis ne
reizi, un katru dienu viņa feisbuka
kontā «iekrīt» pa dzejolim. Nesen daļa
no tiem iznākusi grāmatā «365». Nelielais krājums kļuvis par vienu no
visvairāk pieprasītajiem izdevumiem.
Jā, tā ir atkarība!
Kārtīgs sēņotājs pārsitīs galvu, uzdursies uz naža, taču grozi paliks neskarti. Dienā nostaigās 15 kilometrus,
salasīs pilnus grozus ar baravikām,
tīrīs tās līdz četriem rītā un nākamajā
dienā sāpošām kājām un rokām dosies
atpakaļ mežā. Kas tas ir? Alkatība?
Atkarība? Atbildes meklē azartiskā
sēņotāja Dace Rukšāne-Ščipčinska.
IR komentārs
Šonedēļ komentāros — Aivars
Ozoliņš par to, ka daži desmiti pat vēl
nedzimušu bērnu neapdraud Latvijas
valsti, Pauls Raudseps par Saeimas
atturībniekiem, bet Austrumeiropas
politikas pētījumu centra pētnieks Rinalds Gulbis no Frankfurtes par Bundestāga vēlēšanām.

Liesmas
minikonkurss
vērīgajiem

Uģis Vītiņš strādā koka darbus.
Bet viņam ir vēl kāda liela aizraušanās, nodarbe. Kāda?
Ja atrodat atbildi šīsnedēļas
«Liesmas» numuros, zvaniet
pirmdien, 25. septembrī, pl. 9
— 12 pa tālruni 64222140! Pirmajam vērīgajam balvā — jaunākais «Ir» numurs.
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Anda Munkevica

ANDA MUNKEVICA. 2017. gada 9. septembris.

2000. gadā beigusi Latvijas Mākslas Akadēmijas
Stikla dizaina nodaļu un ieguvusi maģistra grādu.
Kopš 1999. gada Latvijas Mākslas apvienības Stikla
dizaina asociācijas biedre. Pēc studiju beigšanas
karjera saistībā ar stikla mākslu sākās lielākajā Latvijas
stikla rūpnīcā «Līvānu Stikla rūpnīca», kur A. Munkevica
bija projektu dizainere. 2002. gadā kopā ar partneri
viņi nodibināja savu stikla dizaina Studiju — «AM
studio», kas specializējas liela un maza mēroga stikla
dizaina projektos.
Kopš 1996. gada A. Munkevica aktīvi piedalās dažādās
izstādēs Latvijā, Ungārijā, Beļģijā, Somijā, ASV, Japānā
un citās valstīs, kā arī radošajos simpozijos Latvijā,
Igaunijā, Vācijā, Ungārijā, Ukrainā un Dānijā. Mākslas
darbi ir izstādīti Rīgas Mākslas muzejā, Internacionālajā
eksperimentālajā stikla sudijā «Bardudvarnok» (Ungārija), Kentuki Mākslas un dizaina muzejā, Korninga
muzejā (ASV), Coganezaki Stikla muzejā (Japāna),
tāpat arī vairākās privātās kolekcijās visā pasaulē.
Kopā ar kolēģiem A. Munkevica īstenojusi arhitektes
Artas Goldbergas ieceri 3,5 metrus augstam piemineklim Zolitūdes traģēdijas upuriem.

Asinis, sviedri un
asaras...
Valentīna Brūniņa

skolotāju uzcītīgi paklausīju. Un
kā 14 — 15 gadu vecumā sāku
ar stiklu spēlēties, tā to turpinu
Viens no interesantākajiem
nu jau 27 gadus.
un vērtīgākajiem piedāvājuTaču, jo ilgāk strādāju, jo mamiem nesen aizvadītajos Kokzāk zinoša es sev liekos. Skolēni
muižas svētkos, manuprāt, bijis
un studenti gan nāk pie manis
Andas Munkevicas stikla skulmācīties, bet man pašai šķiet, ka
ptūru izstāde. Liels palies par
pedagoga darbam vēl neesmu
šādu iespēju iepazīties ar mazgatava, jo apzinos, ka daudz ko
mazītiņu daļu no nu jau atzītas
vēl nezinu. Stikls arvien atklājas
mākslinieces darbiem
un atklājas... Tajāteic svētku režisorei
gad zinu, ka tas ir
Jolantai Borītei, kura
ciets, trausls, caurizstādes laikā Siguldā
spīdīgs, smags,
mākslinieci bija uzruass...» savas izjūnājusi ar domu atdzītas neslēpj Anda
vināt seno Kocēnu zirgu
Munkevica. «Bet
stalli.
par savām skul«Kad pirmoreiz šurp
ptūrām varu teikt
atbraucu, zāle bija man
vienu — tās ir asilīdz vidum. Tomēr dažas
nis, sviedri un asareizes kopā ar vietējiem
ras.»
iedzīvotājiem pastrādājot,
Kopīgi apskapamazām viss pārmainītām izstādītos darjās, ieraudzījām, ka te ir
bus. Pirmā uzmapat taciņas. Mēs atvērām
nību piesaista divdurvis un logus, ielikām
daļīga, bet idejiski
tajos krāsainus stikliņus.
vienota lielformāTie tagad kalpo par tāta skulptūra, kas
diem kā iekšā aicinātāattēlo vīrieti un
jiem, īpaši, kad te vakasievieti dejā. Mākros deg gaismiņas. Jā,
sliniece pastāstīja,
un tālākejošā ideja paška par modeļiem
valdībai ir te izveidot
šai skulptūrai kļutādu kā mazu kultūras
vuši viņi abi ar
centru,» stāsta mākslivīru un ka pirms
niece
gadiem šādā tehTā kā talkās piedalījās
nikā darbus nebidaudz vietējo iedzīvotāju,
jis iespējams uzradusies doma logos starp TĒVS. Ar lielu mīlestību māksliniece stāsta par savu taisīt, jo šādam
krāsainajiem stikliņiem tēvu. Tagad viņš caur stiklu vēro meitu darbnīcā, un lielformāta darievietot arī šo cilvēku Anda ik rītu ar tēvu sasveicinās un aprunājas. Foto bam nepieciešama
plaukstu nospiedumus no «AM studio» bukleta «Anda Munkevica. Glass»
vismaz tikpat liela
stiklā, jo katrs no viņiem
krāsns — stiklam,
taču pielicis savu roku,
lai to sakarsētu un
«lai lielais darbs uz priekšu tiek». mācās, gribēju iet uz dekorato- izlocītu, nepieciešama 800 —
Tagad un arī turpmāk būs ap- riem vai gleznotājiem, bet sko- 900 grādu temperatūra. Tehnoskatāmi gan deju kolektīva da- lotājs padomāja, un, acīmredzot loģijas attīstās, un rodas arvien
lībnieku, gan novada domes saskatījis manī domu un ideju jaunas iespējas. Tomēr, ja trūkst
priekšsēdētāja, kaimiņmājas lidojumu, teica: «Anda, ej uz ideju, ar iespējām vien ir par
saimnieku un iedzīvotāju, vairāku stikliem!». Pirmā asociācija, dzir- maz. Piemēram, kad jāizdomā,
citu kocēniešu plaukstu nospie- dot vārdu stikls, saistījās ar pu- kā darbus, kas radīti izstāžu zādumi. Arī šādi, izrādās, var vairot delēm, ar kaut ko asu. Tomēr lēm, eksponēt vecajos zirgu staļļa
piederības sajūtu ciematam un
konkrētai vietai.
«Kad gāju bērnudārzā, man
jautāja, kas es vēlos būt, kad izaugšu. Teicu, ka gribu būt māksliniece. Skolā man bija ļoti labs
zīmēšanas skolotājs — Ojārs
Bērziņš. Viņš mani pamanīja,
un, kad pienāca laiks domāt par
tālāko ceļu, pēc padoma gāju
pie viņa. Kā jau visi bērni, kas

GALMA SPOGULIS. Tā augšpusē saskatāms karaļa kronis,
pa vidu tāda kā naba, kas arī
domāta kā pasaules naba. Spogulis, kā tas pilīs arī bijis, ir
mazliet sašķiebies, noputējis un
nedaudz nosvīdis. Katrs tajā
varot ieraudzīt ko citu — viens
redz sevi, otrs debesis, cits apkārtējās ēkas vai kopainu.

VITRĀŽA, kas spēj pārtapt
par skatuvīti logā. Fotogrāfijā
notverts moments, kad stallim
garām iet kāds makšķernieks.

DEJOTĀJI. Gan šī, gan citas skulptūras izgaismotas atdzīvojas.
Ārijas Romanovskas foto
mūros zem klajām debesīm.
«Lielais darbs — dejojošais
vīrietis un sieviete — ilgi gulēja
tepat blakus esošajā dārzā ar rokām augšā, paldies saimniekiem
par atvēlēto vietu, bet to vajadzēja
uzstādīt vertikāli. Devāmies uz
mežu, nocirtām desmit mazos
bērziņus, viens, divi, un statīvs
skulptūrām gatavs,» veiksmīgi
atrasto risinājumu atklāj māksliniece un labprāt pastāsta arī par
pelēko konteineru staļļa pagalmā.
«Tas ir kaut kas absolūti jauns

arī man — mobila stikla studija,
ko varam pārvadāt un kurā uz
vietas vārām stiklu. Tā ir pirmā
un Baltijā vienīgā. Šajā studijā
arī tapa visas staļļa logos redzamās stikla rociņas.»
Anda Munkevica šo vietu atzina par ideālu mākslas telpu.
Sevišķi mājīga tā veidojās vakarā,
kad darbi bija izgaismoti un stikls
spēlējas ar optiku. Violetas, sarkanas, garas ēnas no stikliem logos sniedzas tālu, tālu, radot sirreālu iespaidu.
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Bezsaimnieka kaķi
veido kolonijas
Valentīna Brūniņa

Viens no Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientiem sociālajos tīklos izplatīja ziņu, ka
šīs ārstniecības iestādes teritorijā
savairojušies bezsaimnieka kaķi,
ka to nu jau varētu būt ap sešdesmit. Šī informācija nonāca arī
līdz dzīvnieku aizsardzības biedrībai «Trīnīte»: «Mums lūdza palīdzību, un mēs iesaistījāmies.
Par šo situāciju sižets bijis Valmieras televīzijā, palīdz arī laikraksts «Ziemeļlatvija», informācija tika izplatīta arī biedrības
mājas lapā, kā arī no mutes mutē
caur veterinārās klīnikas «Mājas
mīlulis» klientiem. Tā pamazām
problēma tiek risināta. Trijos piegājienos, iesaistoties brīvprātīgajiem, klīnikai piegādāti un sterilizēti jau 16 pieaugušie kaķi,
no kuriem četri runči. (Lielākais
pienesums no Strenčiem bija otrajā reizē, kad uz klīniku vienlaikus tika atvesti septiņi pieaugušie un septiņi jaunie kaķi.) Visi
viņi nogādāti atpakaļ Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorijā. Klīnikā uzņemti arī 19 kaķēni. Desmit no viņiem jau adoptēti, kas ir ļoti labs rezultāts tik
īsā laikā. Deviņi kaķēni joprojām
atrodas veikala telpās. Visi viņi
ir vakcinēti, atblusoti, izpotēti
pret infekcijas slimībām, un tie,
kuri jau trīs mēnešus veci, arī
pret trakumsērgu.
Strenču kolonijā palikušas pašas viltīgākās ciltsmātes, kuras
ir ļoti grūti noķert. Drošākie dzīvnieki noķerti paši pirmie, bet ir
viena problēma — viņi kļuvuši
vēl drošāki, un tieši viņi atkal
pirmie nokļūst ķerambūra lamatās.
Teritorijā palikuši desmit pieaugušie kaķi un trīs vai četri mazie,
tā ka darbs turpināsies,» stāsta
dzīvnieku aizsardzības biedrības
«Trīnīte» valdes priekšsēdētāja
ELĒNA HAZOVA.
Kaķu apdzīvotā teritorija atrodas slimnīcas kompleksam pa
vidu. Šie bezsaimnieka dzīvnieki
mitinās vairākos šķūņos, kā arī
tiem pretī esošajā būvgružu kaudzē zem vecām betona plāksnēm.
Problēmas risināšanā pašlaik

iesaistījušies četri brīvprātīgie,
no kuriem viena sieviete, kas iepriekš strādājusi «Ulubelē», pat
brauc no Vangažiem. Vispirms
kaķi tiek noķerti divos ķerambūros, tad pārvilināti mazākos būros
— atbrīvojot ķeramos, iespējams
noķert vairāk kaķu. Darbs nebūt
nav viegls...
Cik ilgi «Trīnīte» jau pastāv?
No 2012. gada 14. februāra.
To labi atceros, jo mūs piereģistrēja tieši Valentīna dienā. Biedrība tika dibināta ar mērķi gan
kaķus sterilizēt, gan bezsaimnieka
klaiņojošiem dzīvniekiem meklēt
mājas. Tas viss var notikt tikai
no ziedojumiem. Cik saziedots,
tik dzīvnieku arī varam uzņemt
— ārstēt, sterilizēt. Sterilizācijai
ienāk mazāk ziedojumu, vairāk
smagiem gadījumiem un tieši
konkrētiem dzīvniekiem. Piemēram, pašlaik pie mums atrodas
kaķenīte ar sapļautām kājiņām.
Diemžēl vienu ķepiņu nācās pilnībā amputēt, otrai bija jāamputē
nagi. Smagākajos gadījumos, kad
vajadzīga arī ārstēšana, raksti no
mūsu mājas lapas tiek pārpublicēti
dažādos sociālajos tīklos. Sadarbojamies ar Dzīvnieku policiju,
patversmju dzīvnieku katalogu
«Sirdsdraugs», delfiem, kas pārpublicē mūsu sagatavotos rakstus.
Ar kādiem smagiem gadījumiem vēl pēdējā laikā nācies
saskarties?
Veterinārās klīnikas «Mājas
mīlulis» daktere LIENE JĒGERE
stāsta: «Ar plaušu iekaisumu pie
mums nokļuva no mājām izmests
ruds runcītis. Neviens diemžēl
nevar pateikt, kā kaķītis tik bēdīgā
stāvoklī nonācis. Pakaļkāja lauzta
bija uz pilsētas tilta notriektajai
vai pa mašīnas logu izkritušai
kaķenītei.
Arī šādiem dzīvniekiem invalīdiem kā kaķenīte ar sapļautām
kājām agri vai vēlu saimnieki atrodas.
Pagājušajā gadā bija gadījums,
kad paņēma kaķenīti ar vienu
noņemtu austiņu, pie tam gados.
Izrādījās, ka austiņu nācies noņemt, jo tajā bijis audzējs. Pie
jaunās saimnieces kaķenīte diem-

žēl ilgi nenodzīvoja, tomēr pēdējie
mēneši viņai bija laimīgi — kaķenīte bija aprūpēta, samīļota,
tika iespējami ilgi uzturēta labā
fiziskā formā un veselības stāvoklī.
Cits stāsts par runci Renāru,
kurš bija mīlēts, barots, bet dzīvojis ārā un iedzīvojies astes traumā. Ar domu, ka runcis jāeitanizē,
viņu bēdīgā stāvoklī atveda uz
klīniku. Mēs asti amputējām, Renāru sterilizējām, taču saimnieki
viņu vairs atpakaļ negribēja ņemt.
Pašlaik runcis dzīvo Rūjienas
veikalā.
Arī persiešu runcis Perso, kam
tagad apmēram septiņi gadi, bija
atvests uz iemidzināšanu, bet kļuva par veikala talismanu — viņš
tik labi pie mums iedzīvojās, ka
tika nolemts — lai paliek. Perso
šīs uzskata par savām mājām —
iziet ārā, apiet ap ēku un, ja atgriežoties netiek pamanīts, prasās,
lai iekšā ielaiž klīnikas vai veikala
klienti. Vēl viņš iemācījies pie
kases diedelēt kārumus.
Tipiskākās problēmas no āra
paņemtajiem kaķīšiem sagādā
parazīti, gan iekšējie, gan ārējie,
kā arī visas iespējamās vīrusu
saslimšanas, sākot ar kaķu mēri

un beidzot ar infekciozo rinotraheītu. Ja organisms ir novājināts
un imunitāte nestrādā, šādus dzīvniekus ir grūti izārstēt. Tomēr
cenšamies palīdzēt. Tad vēl āra
dzīvniekiem raksturīgas dažādas
traumas — ķepām, astēm.
Kā ar mežonīšiem tiekat
galā?
Iedot ēst un iztīrīt kastīti stacionārajos būros dzīvojošie kaķi
ļaujas, jo laikam saprot, ka neko
ļaunu viņiem neviens nedarīs,
bet rokās ņemt un dot projām uz
jaunām mājām tādus nevar. Bet
operācijas notiek narkozē, dzīvnieku fiksējot būrī.
Iestājies rudens, dārza darbi
beidzas, cilvēki pamet dārziņu
kooperatīvus, kaķi paliek un
veido kolonijas.
Jā, kooperatīva «Gaujmala»
teritorijā jau sen kā izveidojusies
kaķu kolonija. Arī tur tos ķersim,
sterilizēsim un vedīsim atpakaļ.
Bet mazos kaķēnus brīvprātīgie
jau ir pieteikušies paņemt uz pagaidu mājām.

Pilsētas māju pagalmos kaķi
tiek pieskatīti un baroti. Valmierā
pat pastāv savs ziņotāju tīkls —
tie ir cilvēki, kas par kaķīšiem
rūpējas, uztur tos. Viņi savas
kolonijas labi pārzina, un, ja
kāds jauns kaķis pienāk klāt,
ziņo. Ja tiešām var redzēt, ka
kāds ir mājas dzīvnieks, paņemam pie sevis un meklējam jaunas mājas. Meža ielas kolonijā
bija viena kaķene ar salauztu
kāju, paņēmām uz ārstēšanos
periodu, sterilizējām un palaidām
atpakaļ, jo mājas kaķis viņa
nebūs nekad, bet ir jauna, dzīvotspējīga — lai dzīvo.

ZIEDOJUMU KONTS:
Dzīvnieku aizsardzības
biedrība «Trīnīte»
AS SEB BANKA
LV40UNLA0050018620445
Reģ. Nr.40008190018
SWIFT kods: UNLALV2X

Vienkāršos kārtību suņu pases izsniegšanai

Lai vienkāršotu kārtību dzīvnieka pases izsniegšanai suņu
saimniekiem, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 19. septembrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Veterinārmedicīnas likumā.
Likumprojekts rosina, ka suņiem turpmāk būs viens veselību
apliecinošs dokuments — lolojumdzīvnieka pase — neatkarīgi
no tā, vai dzīvnieki tiek izvesti
no valsts vai visu mūžu dzīvo
Latvijā.
Patlaban suņa īpašniekam, lai
izceļotu ar dzīvnieku no valsts,
vakcinācijas apliecība ir jānomaina pret lolojumdzīvnieka
pasi. Ņemot vērā, ka visi pierādījumi par vakcināciju paliek

apliecībā un veterinārārsts nedrīkst pārrakstīt datus pasē, suni
nākas vakcinēt vēlreiz, teikts likumprojekta anotācijā.

7

Tādējādi turpmāk suņa īpašnieks izmantos vienu dzīvnieka
veselību apliecinošu dokumentu,
kurā vienuviet redzamas visas
vakcinācijas, un pēc nepieciešamības varēs brīvi ar suni pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā, nemainot dokumentus
un nevakcinējot dzīvnieku atkārtoti.
Paredzēts, ka suņiem, kam
vakcinācijas apliecība jau ir izsniegta līdz šīm izmaiņām, tā
būs derīga visu suņa mūžu un
to nevajadzēs mainīt pret lolojumdzīvnieka pasi, ja vien suņa
īpašnieks ar dzīvnieku nevēlēsies
ceļot ārpus valsts.
Veterinārmedicīnas likuma
grozījumi trīs lasījumos vēl jāskata Saeimai.
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Skolēna
apliecība
laiku lokos
Pagājušas pirmās jaunā mācību gada atkalredzēšanās satraukuma pilnās dienas un sācies
aktīvs mācību darbs. Sākoties
jaunajam mācību gadam, katram
Latvijas skolēnam būs jāatjauno
vai no jauna jāiegādājas un mācību iestādē jāapstiprina skolēna
apliecība, kas ir skolēna identitāti
un statusu apliecinošs dokuments. Atbilstoši normatīvajā
aktā noteiktajam pedagoģiskā
procesa organizēšanai viens no
nepieciešamajiem dokumentiem
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestādē
un arī profesionālās izglītības
iestādē ir skolēna apliecība, kurā
norāda izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības
iestādes nosaukumu un klasi,
kurā izglītojamais mācās.
Bet kāds tad skolēna dokuments ir izskatījies kādreiz? Apskatot manā kolekcijā esošos
ļoti dažādos skolēna apliecību
oriģinālus, kuri datēti ar 1926.
— 1942. gadu, kā arī pārskatot
mūsdienu skolēnu apliecību formas un veidus, var secināt, ka
Latvijā dažādos vēstures periodos nav bijušas ar normatīvo
aktu strikti noteiktas skolēnu
apliecības formas un saturs, kas
apliecībā būtu jāatspoguļo. Apskatot oriģinālus, var secināt —
katra izglītības iestāde ir izgatavojusi savai mācību iestādei
raksturīgu skolēna apliecību.
Interesanti, ka skolēnu apliecības ar parakstu apliecinājuši
cilvēki tādos mums šodien nedzirdētos amatos kā skolas
priekšnieks, mācību iestādes
priekšnieks, skolas pārzinis,
darbvedis, klases pārzinis, kas
ļauj secināt, ka laikā no 1926.
līdz 1942. gadam izglītības sistēmā nav bijis vienota profesiju
klasifikatora.
Zīmīgs aspekts, ka Latvijas
pirmās brīvvalsts laikā mācību
iestādēs ar mazākumtautību valodu apliecības tika aizpildītas
tikai latviešu valodā.
Interesanti, ka skolēnu apliecību izdevēji bijuši dažādi
un atšķirīgi pēc darbības funkcijām. To vidū tādi kā mums
jau zināmie «Valters un Rapa»

un «Jānis Roze», kā arī mazāk
zināmi: «Latvijas vērtspapīru
spiestuve», A. Vasermaņa spiestuve, «Dzintars» un Izglītības
ministrijas Mācību līdzekļu nodaļa. Arī politisko iekārtu maiņa
absolūti nav ietekmējusi ne skolēna apliecības formu, ne saturu,
un tā ir vairākkārt pagarināta,
pastāvot jau citai politiskajai
iekārtai.
Raksturīga kopīga iezīme vairākām apliecībām ir tajās norādītā informācija, ka apliecības
īpašnieks sabiedriskajā transportā var pārvietoties par pazeminātu braukšanas maksu, ko
noteikušas, kā apliecībās minēts,
Rīgas pilsētas valdes būvju nodaļas ielu dzelzceļu pārvalde
vai Galvas pilsētas Rīgas Satiksmes pārvalde.
Vēl kāds interesants fakts, ka
vairākas no skolēnu apliecībām
pēc poligrāfiskā izpildījuma atbilst tā laika pasu izgatavošanas
kvalitātei, jo fotogrāfijas apliecībās ir kniedētas pēc ārvalstu
pasu parauga un apstrādātas ar
caurduru kodu mašīnu, kas atbilst
ļoti augstiem tā laika personu
apliecinošo dokumentu standartiem.
Manā kolekcijā ir vēl viena
skolēna apliecība, ar kuru īpaši
lepojos, jo tā ir Valmieras Valsts
ģimnāzijas skolniecei Nanijai
Vīrs 1931. gadā izdota apliecība,
kas būtiski atšķiras no pārējām,
jo tajā iekļauta ne tikai parakstu
aile par skolas prasību nokārtošanu, bet arī uzskaitīti noteikumi,
kas nosaka ģimnāzijas audzēkņu
dzīvi skolā un ārpus skolas.
Apskatot 29 apliecībā iekļautos noteikumus, var secināt, ka
Valmierā tajos laikos lielu vērību
veltīja skolēna atbildībai attiecībā
pret mācību darbu, cieņai pret
skolotāju, darbinieku, jebkuru
cilvēku, uzmanību pievēršot arī
atbildībai par uzvedību ārpus
skolas. Es minēšu tikai dažus,
manuprāt, interesantākos no noteikumiem:
«9. Nokavētajā laikā skolā
izņemtā viela skolēnam pēc ie-

spējas drīz jāizmācās patstāvīgi,
un viņš nevar aizbildināt savu
nezināšanu ar skolas neapmeklēšanu.
10. No neobligātoriskajiem
priekšmetiem atsvabinātie skolēni stundu laikā paliek vai nu
klasē, vai nodarbināmi citādi
klases audzinātāja pārziņā.
Piezīme: Neobligātoriskos
priekšmetus, kurus skolā māca,
skolēns izvēlas ar vecāku ziņu,
ģimnāzijā iestājoties. No neobligātorisko priekšmetu mācīšanās
skolēns var atteikties ar vecāku
ziņu vājas veselības vai nesekmības dēļ vienīgi otrā mācību
gada sākumā. No vingrošanas,
dziedāšanas un militārās apmācības praksē paidogogu padome
var atsvabināt skolēnu uz motivētu skolas ārsta priekšlikumu.
Par šādu atsvabināšanu jābūt
pasniedzēju ierakstam skolas un
mājas sazināšanās burtnīcā.
Vienreiz piešķirts atsvabinājums
no vingrošanas, dziedāšanas un
militārās apmācības praksē derīgs līdz iesāktā mācību pusgada
beigām.
17. Skolā un ārpus mājas skolēnam obligātoriski jāvalkā formas apģērbs: meitenēm tumši
zils uzvalks ar baltu apkaklīti,
melns priekšauts, tumšas krāsas
zeķes; zēniem - tumši pelēks
uzvalks ar vaļēju apkakli (svārkiem 3 pogas vienā rindā). Visiem skolēniem jānēsā formas
cepure. Katram skolēnam jāiegādājas noteikta veida vingrošanas tērps.
19. Skolēni nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus un apmeklēt dzertuves. Nav atļauts smēķēt
skolā un publiskās vietās. Skolēni
nedrīkst piedalīties neatļautās
spēlēs.
21. Mācību gada sākumā skolēns uzdod klases audzinātājam
savu dzīvokļa adresi, ierakstot
to skolas un mājas sazināšanās
grāmatā, kā arī katrreiz nekavējoties ziņo par dzīvokļa maiņu.
Dzīvot nepiemērotās pansijās
aizliegts.
Piezīme: Skolēnam nav atļauts
dzīvot atsevišķās istabās jeb dzīvokļos, kur nedzīvo dzīvokļa saimnieki; aizliegtas jauktas pansijas zēniem un meitenēm, ja
paidogogu padome nav pārbaudījusi mājas iekārtu un apstākļus
un devusi tam savu atļauju. Nedrīkst īrēt istabu pie dzertuvēm
vai alkoholisku dzērienu pārdotavām. Nedrīkst arī iet ēst viesnīcās un traktieros. Nav atļauts
īrēt istabas dzīvokļos, kur trūkst
viselementārākās iekārtas, nav
katram skolēnam savas gultas,
ir maz gaismas un gaisa.
25. Par izrīkojumu apmeklēšanu ārpus skolas skolēnam ie-

priekš jāziņo klases audzinātājam, kas var ierobežot izrīkojumu
apmeklēšanu atkarībā no skolēna
sekmēm un uzvešanās, kā arī
no tā, cik bieži skolēns izrīkojumus apmeklē. Izrīkojumos ārpus skolas uz deju palikt aizliegts, ja skolas direktors nav
ziņojis pretējo.
Piezīme: Saskaņā ar I.M. skolu departamenta rīkojumu ģimnāzijas skolēni var palikt izrīkojumos ne vēlāk kā līdz plkst.1.
Ir sācies saspringtais skolas

laiks ar cīņu par zinībām, savstarpējām attiecībām ar vienaudžiem, skolas biedriem, vecākiem un skolotājiem un tāpēc
šis materiāls lai ļauj mums izzināt
un salīdzināt, kāda bijusi Valmieras un Latvijas skolēna ikdienas dzīve pagājušā gadsimta
pirmajā pusē, kāda bijusi skolas,
pedagogu un sabiedrības atbildība par skolēnu.
Ilze Avotiņa
Valmieras tehnikuma juriste

Vidzemes Augstskolā attīstīsies STEM
studiju programmas un pētniecība

Reaģējot uz izmaiņām globālajā un nacionālajā darba
tirgū, kā arī stiprinot Latvijas
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti,
Vidzemes Augstskola (ViA)
laika posmā no 2017. gada
septembra līdz 2020. gada
martam īsteno divus Darbības
programmas «Izaugsme un
nodarbinātība» Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projektus ar kopējo
vērtību vairāk nekā viens miljons eiro.
14. septembrī augstskola ir
parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par sadarbību projektu īstenošanā.
«Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās
kapacitātes stiprināšanai» projekta mērķis ir stiprināt ViA pētniecisko un inovatīvo kapacitāti,
īstenojot starptautiski konkurētspējīgus pētniecības projektus
un pakalpojumus, kas atbalsta
Latvijas viedās specializācijas
nozaru attīstību un tautsaimniecības produktivitātes celšanu reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
«Vidzemes Augstskolas
STEM studiju vides moderni-

zācija» projekta īstenošanas rezultātā tiks paplašinātas augstskolas piedāvātās studiju iespējas
STEM nozarēs. Tiks veicināta
ViA konkurētspēja un studējošo
skaita pieaugums STEM studiju
programmās, kas atbilst darba
tirgus pieprasījumam, līdz ar to
sekmējot absolventu nodarbinātību un valsts stratēģisko programmu īstenošanu.
Abu projektu ietvaros būtisks
ieguldījums tiks veikts ViA telpu
infrastruktūrā un materiāltehniskās bāzes attīstībā. Tiks modernizētas deviņas esošās laboratorijas (Virtuālās un papildinātās realitātes, Mehatronikas,
Elektronikas, Datortīklu, Mobilo
tehnoloģiju, Radiofrekvenciālās
identifikācijas, Energoefektivitātes, Datu drošības un Multimediju laboratorijas) un izveidotas Datu drošības, Būvniecības
un Telpiskās pētniecības laboratorijas.
STEM projekta kopējās izmaksas ir 563 345 eiro (valsts
budžeta un ERAF finansējums).
Zinātniskās pētniecības projekts
izmaksās 567 164,21 eiro,
(ERAF un Latvijas valsts budžeta finansējums, 28 358,21
eiro ViA līdzfinansējums).
Elīna Miezīte
Vidzemes Augstskolā
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Ielūdz
dīvāna
eksperti no
Savādi gan!
Decembrī Latvijas lielākajās pilsētās ikviens tiek aicināts
uz TV3 Jaungada šovu, kas
būs veltīts leģendārajam TV
raidījumam Savādi gan!, kas
šogad svin 18 gadu jubileju.
Pēc pirmizrādes Latgales vēstniecībā GORS šovs 28. decembrī viesosies Valmieras Kultūras centrā.
Tā būs lieliska iespēja vienuviet satikt visus kādreizējos
raidījuma veidotājus un kopā
pasmieties par šīs dienas aktualitātēm. Kā saka Zuarguss (Viesturs Dūle), šova režisors: «Savulaik, kad veidojām raidījumu
Savādi gan!, dominēja uzskats,
ka latvieši nav asprātīgi, taču
pēc saviem paziņām pavisam
droši varēju spriest, ka — un
vēl kā! — latvieši ir gan asprātīgi. Toreiz tautas asprātību visnotaļ veiksmīgi mēģinājām dabūt
televīzijā un dabūjām arī. Kāpēc
to tagad mēģinām atkal? Man
liekas, ka tas varētu būt kā mazs,
foršs klases salidojums, kur sanāks kopā cilvēki, kuriem savulaik kopā ir bijis ļoti labi un,
taisot raidījumu, klājies visnotaļ

SAVĀDI GAN! komanda. Laura Vīksnes foto

jautri. Protams, mēs kā cilvēki
pa šiem gadiem esam mainījušies
(piemēram, es esmu pilnībā aizgājis uz izglītības sfēru), taču
joprojām no saviem bijušajiem
kolēģiem sajūtu sirsnību un atceros tos laikus, kad savā starpā
bijām sirsnīgi un atbalstoši. Un
kur nu vēl atklātība, kas vienam
otram piemita tīri daudz… Gadiem ejot, esmu konstatējis, ka
manā dzīvē tās ir divas svarīgākās vērtības: sirsnība un atklātība. Ir arī viens mīnuss: esmu
aplipis ar to, ka man visu laiku
gribas jokoties un ir iepatikušies
joki. Tāpēc, ja cilvēkiem šīs lie-

Dziedās no visas sirds

«Sanāca tā, ka Pauls mani
uz noklausīšanos uzaicināja,
pat īsti nezinot, kāda man ir
balss. Viņš uzticējās mūsu kopējam paziņam Ferdinandam
Lukašinskim, kas tolaik strādāja
Radiofonā. Viņš bija padzirdējis, ka Maestro meklē dziedātāju savai jaunajai programmai un joka pēc ieteica mani.
Es uz skatuvi nerāvos. Ja man
nebūtu piezvanījis Raimonds,
es nezinu, kas no manis būtu
iznācis. Bet nekādā ziņā — ne
dziedātājs.
Man nav svarīgi, kur es
dziedu. Vai tā būtu vislielākā
latviešu estrāde vai omulīgs
krodziņš, es to vienmēr daru

ar baudu un pilnu atdevi. Dziedot cauri gadiem, mana mīlestība pret mūziku ir tikai augusi,
un es varu lepoties, ka esmu
viens no tiem cilvēkiem, kam
darbs ir darīt to, kas patīk. Un
man patīk dziedāt. Tāpēc, ja
citi uz jautājumu Ja tu nevarētu
elpot... atbildētu, ka bez ieelpas
tie nevarētu dzīvot, es atbildētu,
ka es nevarētu dziedāt...
Uzskatu, ka lielāko dzīves
daļu un vēl joprojām esmu darījis to, kam Dievs mani radījis.
Ir sava publika, kas mani mīlēs
vienmēr, un es viņiem dziedāšu
no visas sirds un dvēseles,»
— tā par sevi Sandras Landorfas grāmatā Izredzēts saka

Miķeļdiena Valmiermuižā
Jau rīt, 23. septembrī, no
pl. 11 līdz 15 pie Valmiermuižas
alus darītavas tiks lustīgi atzīmētas Miķeļdienas svinības un
darbosies tirdziņš Ar Gardu
muti Valmiermuižā. Tā kā šis
ir jaunās ražas laiks, tirgotāji
būs saveduši dažādus lauku
gardumus un amatniecības
meistarstiķus. Izzinot Miķeļdienas tradīcijas, uzstāsies folkloras kopa un risināsies tradicionālas meistarnīcas.
Lai izzinātu Miķeļdienas tradīcijas, Valmiermuižā viesosies

tas patīk, tad lai viņi pavisam
droši nāk uz mūsu Jaungada
šovu! Turklāt — kas ir pats svarīgākais — mēs kopā ar skatītājiem svinēsim šova 18 gadu
jubileju.»
Pēc režisora domām, būtu
garlaicīgi rīkot šovu par dzīvi
Paradīzē, kamēr neviens vēl nav
iekodies ābolā, čūska nevienu
nav kārdinājusi, Aivars, Nils un
Solvita vēl neko nav izdarījuši.
«Taču, tā kā Latvija ir tieši tik
smieklīga, cik mums ir tālu līdz
Paradīzei, domāju, ka mums
būs, kur izvērsties,» ir pārliecināts režisors.

Viņam piebalso arī TV ētera
personība Baiba Sipeniece - Gavare, atklājot — viss notiks Savādi gan! labākajās tradīcijās,
sastāvs būs nemainīgs, un pagājušie gadi darījuši stiprāku
projekta veidotāju pārliecību.
«Viss, ko agrāk darījām, bija
labi un pareizi. Arī tagad būtu
grēks klusēt, neko nedarīt, tāpēc
metīsimies iekšā ar lielu joni,
jo pašreizējā situācija un apstākļi
mums neļauj apstāties, iesūnot,
stāvēt dīkā un klusēt. Jo tie prototipi ir tik spilgti, ka prasīties
prasās, lai viņus atkal uzliek uz
skatuves. Tāpēc nāciet un skatieties, un nebūsiet vīlušies!»
Nelielu ieskatu gaidāmajā
šovā paver pazīstamais TV šovu
vadītājs Valters Krauze, jo, pēc
viņa domām, lai cik tas dīvaini
neliktos, pašreiz piedāvājumā
nav neviena pašmāju humora
šova. «Tāpēc paldies Viesturam
Dūlem (Zuargusam), kas toreiz
uztaisīja Savādi gan!, kur sākumā darbojāmies tikai pieci
cilvēki! Raidījumā iejutos daudzās lomās, īpaši jau veidojot
parodijas par politiķiem, sākot
ar Šķēli un beidzot ar Māri Gaili,
lai gan līdzība dažkārt bija apšaubāma. Arī tagad, atklāti sakot,
netrūktu tēmu, ko aplūkot, piemēram, nesen aizvadītās pašvaldību vēlēšanas. Šajā TV3
Jaungada šovā abi ar Baibu Sipenieci - Gavari būsim vecīši
— dīvāna eksperti, kuriem ir
viedoklis par visu. Jo, kā jau
mūsu valstī ierasts, galvenais ir
neko nedarīt, bet par jebko izteikties anonīmos interneta komentāros, sākot no hokeja un
beidzot ar Eirovīziju, tā ka būs,
kur izvērsties.»
Koncerta daļu ar Latvijā populārāko mākslinieku piedalīšanos vadīs Jānis Skutelis.
Una Griškeviča

populārais dziedātājs Viktors
Lapčenoks, kas gadus neskaita,
lai arī 2017. gada 16. janvārī
kopā ar mūziķiem un saviem
klausītājiem nosvinēja 70 gadu
jubileju. Mākslinieks to darīs
arī 15. oktobrī uz Valmieras
Kultūras centra skatuves, kur
viņam piebalsos Aija Vītoliņa,
Elīna Čampere un Laima Miltiņa, bet pavadījumu spēlēs
instrumentālā grupa Raimonda
Macata (taustiņinstrumenti) vadībā — Juris Kristons (taustiņinstrumenti), Artis Orubs (sitaminstrumenti), Oskars Sproģis (basģitāra) un Mārcis Auziņš (soloģitāra)
Ēriks Naļivaiko

Jērcēnu folkloras kopa Mežābele,
kas ar dziesmām, stāstiem un
rotaļām viesiem ierādīs, ko tad
tradicionāli rudens saulgriežos
darīja — kā strādāja, kā svinēja
un kādas izdarības veica. Tirdziņa
laikā būs iespējams pašiem veidot
labības vainagus un salmu lelles.
Meistarnīcās izzināsim, kā saimnieces gatavojas ziemai, lai arī
tad ir kas galdā ceļams. Miķelis
rūpējas par zirgiem rudenī – tad
nu ar viņa gādību būs iespējams
doties izjādēs ar Valmiermuižas
staļļa saimi.

Sendienās Miķeļu laikā svinēja
svētkus, kur goda vietā celta jaunā raža un rīkots tirgus. Arī Valmiermuižā ieradīsies tirgotāji no
malu malām, vedot sev līdzi lauku labumus, maizi, sieru, gaļu,
zivis, aso piparu zaptes, ievārījumus, kaņepju gardumus, veselību stiprinošus dzērienus un
dažnedažādus našķus. Ne tikai
zemnieki, bet arī amatnieki būs
parūpējušies par plašu piedāvājumu — metālkalumiem, pērļu
rotām, dažādiem pinumiem, koka
rotaļlietām un vēl daudz ko citu.

Miķeļi ir arī īstais laiks, kad
brūvēt alu, tāpēc Valmiermuižas
alus darītavas meistari galdā
cels tumīgu, saldu un garšā izteiksmīgu alu, kas īpaši veltīts
Miķeļdienai. Bet, lai nenoreibtu
no alus un svētkiem, gan sestdien, gan svētdien (pl. 10 —
14) Valmiermuižas alus virtuves
pavāri visus gaidīs uz Latvijas
garšu vēlajām brokastīm, kur
būs sarūpēts viss, lai izbaudītu
nesteidzīgu maltīti ar šī brīža
meža un dārza veltēm galvenajā
lomā.
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No ledus laikmeta
līdz mūsdienām
Jūlijs Cukurs

Ar apgāda Zvaigzne ABC gādību
ceļu pie lasītājiem sākusi Jāņa Klētnieka jaunā grāmata Seno laikmetu
lokos. Jānis Klētnieks ir LZA goda
doktors, ģeodēzijas vēstures pētnieks,
Latvijas astronomijas biedrības biedrs
un vairāku grāmatu un publikāciju,
tostarp lielu popularitāti guvušās grāmatas Svētie noslēpumi, autors. Viņš
2006. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Pētījis senās Baltijas iedzīvotāju astronomisko priekšstatu
saistību ar citu Eiropas un Tuvo Austrumu tautu reliģiskajiem ticējumiem,
tradīcijām un kultūrvēsturiskajām
izpausmēm. Jānis Klētnieks piedalījies Karnakas tempļa un Džosera
piramīdas izpētes darbos Ēģiptē, kā
arī citu senatnes pieminekļu apsekošanā dažādas valstīs.
Zinātnieka pamatīgajam pētījumam Seno laikmetu lokos ir trīs
daļas, kurās tālā senatnē tiek meklētas
atbildes uz mūsdienu civilizācijas
vēsturei svarīgiem jautājumiem. Pirmajā daļā Klusējošie akmeņi autors
atklāj, kā radies šumeru un babiloniešu dabas kalendārs, centies izdibināt, kā izcēlušies un kas savulaik
bijuši Eiropas ziemeļos sastopamie
megalīti — kulta celtnes, apbedījumu
vietas vai varbūt senās observatorijas,
no kurām pirmatnējie cilvēki vēroja
Saules, Mēness un zvaigžņu kustību.
Otrajā daļā Atmodinātā senatne
stāstīts par rakstības pirmsākumiem
un burtu alfabēta izveidi, indoirāņu
un persiešu svētajiem gadalaiku ticējumiem un indoeiropeiskās kultūras
izplatīšanos. Šajā daļā pieminēta arī
senā Autīnes pils, kuru senvēstures
pētnieki mēģinājuši lokalizēt gan
Valmieras Valterkalniņā un tuvējā
Pekaskalnā Kauguros, gan arī Auciema muižas apkārtnē pie Cēsīm
un Bānūžos, piebilstot, ka pašlaik
pamatotāks šķiet uzskats, ka Autīnes
pils bijusi Priekuļu Sārumkalnā, kura
tuvumā atrodas Ģūģeru kapulauks.
Trešā daļa Gaišais ticības ceļš
veltīta reliģiju izcelsmei senajā Ēģiptē,
Romas impērijā, antīkajā Grieķijā,
Tuvajos Austrumos un arī Latvijā,
atgādinot mūsu tautas svētvietas vēl
pirms krusta kariem un kristietības
ieviešanas, starp kurām kā ievērojamākā Gaujas labā krasta teritorijā
vairākkārt tiek minēta teikām un nostāstiem apvītā kulta vieta Zilaiskalns.
Grāmatas Izskaņa noslēdzas ar
autora atziņu: «Cilvēku sabiedrības
pastāvēšana var balstīties vienīgi uz
lielajos laika lokos uzkrāto cilvēcisko
garīgo vērtību mantojumu, ko ietver
cilvēces kultūra savas daudzveidības
izpausmēs,» un nav nekāda iemesla
viņam nepiekrist.
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MIKUS OZOLS (pa labi) ripas iemetienā spēlē pret zemgaliešiem.

Valmieras hokejistiem
Latvijas kausā pirmais zaudējums
Otrajā mājas spēlē Vidzemes
Olimpiskajā centrā hokeja klubs
Valmieras HK/BSS/ViA tikās ar
Zemgale/JLSS komandu, kuras
sastāvā šogad spēlē bijušais Valmieras komandas spēlētājs Aleksejs Jakovļevs. Spēle valmieriešiem noslēdzās nelabvēlīgi —
1:2. Vienīgos vārtus mājinieku
labā guva Mikus Ozols.
Spēles pirmais periods aizritēja
līdzīgā cīņā. Tā sestajā minūtē
valmierieši nopelnīja divu minūšu
noraidījumu, paliekot skaiktliskajā
mazākumā. Piecas minūtes vēlāk,
kad bija nospēlēts mazliet vairāk
nekā pusperiods, viesi atklāja

spēles rezultātu. Vārtus guva Roberts Pētersons. Turpinājumā savu
komandu skaitliskajā mazākumā
atstāja zemgalietis Raivo Okats,
tomēr valmieriešiem vārtu gūšanas iespējas izmantot neizdevās.
Pārtraukums par labu bija nācis
mājiniekiem, viņi otrā perioda
otrajā minūtē spēja izlīdzināt rezultātu, panākot 1:1. Valmieras
uzbrucējs Mikus Ozols iegāja
pretinieku zonā un ar spēcīgu
metienu guva vārtus. Otrā trešdaļa
bija noraidījumiem bagāta. Lai
arī viesiem nepilnu pusotru minūti
bija iespēja spēlēt lielajā skaitliskajā vairākumā (3 pret 5), viņi

nespēja gūt vārtus. Pēcāk ar noraidījumiem apmainījās abu komandu spēlētāji, un minūti pēc
to izturēšanas sodu par sitienu
pretiniekam ar nūju nopelnīja
Zemgales komanda. Spēlējot
skaitliskajā mazākumā, otros vārtus savas komandas labā guva
pretinieku komandas uzbrucējs
Jānis Ričards Kārkliņš.
Trešā perioda pirmajā pusē
spēle risinājās lielākoties viesu
aizsardzības zonā. 48. minūtē
viesu komanda nopelnīja divu
minūšu noraidījumu, kas valmieriešiem palīdzēja spēli pārņemt
savā vadībā. Presings no valmieriešu puses turpinājās arī atlikušo
periodu, tomēr gūt vārtus neizdevās. Spēles pēdējā minūtē vārtus atstāja Valmieras HK/BSS/ViA
komandas vārtsargs Markuss Žukovskis, bet pretinieku veiksmīgā
spēle aizsardzībā neļāva izlīdzināt
rezultātu. Pēdējās sekundēs turpinājās cīņa un veidojās asumi
pie viesu vārtiem. Spēle noslēdzās
ar rezultātu 1:2 komandas Zemgale/JLSS labā.
Paldies skatītājiem par atbalstu!
Nākamā spēle Valmieras hokejistiem paredzēta 21.septembrī
izbraukumā pret Latvijas kausa
izcīņas B grupas līderiem Lido.
Edīte Mežciema
Valmieras HK/BSS/ViA - HK
Zemgale/JLSS (0:1, 1:1, 0:0)
Vārti: 11:45 Pētersons (Gordins)
0:1, 21:07 Ozols (Krūze) 1:1,
28:26 Kārkliņš (Kromans) 1:2.
Vārtsargi: Markuss Žukovskis Artūrs Krists Krūklītis
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RALFS JURJĀNIS. Olden Jentson foto

Ar lepnumu no airēšanas slaloma
sacensībām Lietuvā

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Valmieras vārds vairakkārt skanēja, mūsu airēšanas slalomistus
apbalvojot ar Kauņas čempionāta
medaļām un sportistiem kāpjot
uz Lietuvas kausa goda pjedestāla.
Kluba Vidzemes sporta asociācija
- Valmiera jaunie audzēkņi un
pieaugušie atlēti abās kaimiņvalsts
2017. gada noslēdzošajās sacensībās izcīnīja vietas pirmajā trijniekā, turklāt visvairāk bija tieši
Nr. 1.
Sestdien, 16. septembrī, par
Kauņas čempioniem ne pirmo
reizi kļuva Toms Karlivāns, K1M
Open, Emīls Putniņš, C1M Open
un C1M U18, un Ralfs Baldiņš,
C1M U15, vicečempiona gods
Kasparam Pakeram, K1M Open,
un bronzas medaļa Ralfam Jurjānim, K1M U15. K1 laivu klasē
vīriešiem finālā iekļuva un desmitais sacensības noslēdza Guntars Strazdītis, savukārt K1M
U15 kategorijā Lietuvas debija
un 13. vieta Pēterim Dabekalnam.

Vakarā panākumu svinības gan
nesekoja, jo rīts VSA-VALMIERA
airēšanas slalomistiem nāca ar
nākamajām cīņām Vokes upes
ūdenī.
Svētdien, 17. septembrī, arī
vairākas Lietuvas kausa trofejas
nonāca Valmieras airēšanas slalomistu īpašumā. Trasē kā zvēri,
krastā jo cēli, — tā VSA-VALMIERA juniori pēc sacensībām
grūtām ar lepnuma jūtām. C1M
laivu klasē kopējā un junioru
konkurencē uzvara Emīlam Putniņam, K1M laivu klasē U14 vecuma grupā līderis Ralfs Jurjānis,
bet Ralfs Baldiņš pirmais C1M
U14 un otrais K1M U14. Lietuvas
kausa goda pjedestāls arī vadošajiem Latvijas atlētiem Tomam
Karlivānam un Kasparam Pakeram, attiecīgi K1 laivu klases vīriešiem sudrabs un bronza. Pirmajā divpadsmitniekā arī Pēteris
Dambekalns (11. vieta K1M U14)
un Guntars Strazdītis (12. vieta
K1M Open).

BOCCIA TURNĪRA 3. vietas ieguvēji Stars S (II) komanda, no kreisās Marks Fadejevs, Zanda
Ribele un Melānija Beļājeva.

Veiksmīgie starti Mēs varam 2017!

9. un 10. septembrī Jāņa Daliņa
stadionā notika tradicionālās un
jubilejas 10. starptautiskās spēles
Mēs varam! Bērni un jaunieši ar
invaliditāti tikās, lai mērotos spēkiem komandas sporta veidos un
dažādās individuālās disciplīnās.
Pasākumā piedalījās dalībnieki
no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas,
kopā 20 komandas, kā arī Boccia
tiesnešu brigāde no Norvēģijas.
Valmieras Invalīdu sporta klubu (VISK) Stars S un Valmieras
Bērnu sporta skolu (VBSS) pārstāvēja astoņi dalībnieki. Pasākuma programma tika veidota
tā, lai katrs dalībnieks varētu izvēlēties disciplīnu pēc savām spējām un vēlmēm. Paralēli visām
aktivitātēm notika tradicionālais
Boccia turnīrs. Norvēģu tiesnešu
brigāde uzņēma spēlētājus desmit
speciāli izveidotos laukumos. Apkārt tiem vienmēr virmoja atbalstītāju vētrainas emocijas.
Pirmās dienas sacensības ik
gadu noslēdzas ar sportistu balli

pie klātiem galdiem, priekšnesumiem un diseni. Šogad deju
placī mūs kopā sasauca grupa
Deju orķestris. Lieli un mazi,
visi bez aizspriedumiem ieplūda
deju placī, lai kopā baudītu mūziku un kustību.
Nākamā rītā turpinājās sacensību programma — skrējām, lecām, spērām, metām, kā arī sekojām līdzi Boccia turnīra pusfināla un fināla spēlēm. Šogad
Stars S (II) komanda izcīnīja 3.
vietu (Marks Fadejevs, Melānija
Beļājeva, Zanda Ribele).
Mūsu sportistu labākie sasniegumi: Dainis Grīnbergs — joprojām labākais īso distanču skrējējs mūsu komandā; Ričards Matjušenoks — 1. vieta smilšu maisiņu mešanā mērķī; Marks Fadejevs — labākais bumbiņu mešanā mūsu komandā; Melānija
Beļājeva — 1. vieta basketbola
soda metienos un sitienos pa vārtiem; Madara Ustinova — joprojām labākā gargabalniece mūsu

komandā; Elvis Vītols uzstādīja
personisko rekordu tāllēkšanā ar
ieskrējienu; Dzintars Kreicbergs
uzrādīja izcilus rezultātus bumbiņu mešanā un smilšu maisiņu
mešanā mērķī; Zanda Ribele uzstādīja personisko rekordu 60 m
skrējienā.
Kāpēc šīs pasākums ir tik populārs? Katra dalībnieka rezultāts
ir personisks sasniegums. Tomēr
daudz vērtīgāka ir kopā būšana,
svētku noskaņa, kopējais pozitīvo
emociju lādiņš ko varam paust visumā, lai pasaule kļūstu labāka.
VISK Stars S pateicas Valmieras pašvaldībai, Dauguļu speciālajai internātpamatskolai un
sadarbības partneriem no Norvēģijas par iespēju piedalīties un
gūt prieka un svētku sajūtu. Pateicamies visiem kas piedalījās
pasākuma organizēšanā, vadīšanā
un tiesāšanā.
Sarmīte Ulanovska,
VISK Stars S un VBSS
sporta trenere

VALMIERIEŠI gavilē Ķekavā. Patrika Paula Briķa foto

Sākusies florbola sezona

Aizvadītās nedēļas nogalē startējusi jaunā ELVI florbola līgas
sezona.
Ar uzvarām sezonu atklājušas
visas trīs mūspuses komandas —
FBK Valmiera un Kocēnu Rubene
vīriešu komandas, kā arī desmitkārtējās Latvijas čempiones Rubenes dāmas.
Valmieras florbolisti viesos
ar 14:7 sakāva Ķekavu. Rezultatīvākais starp uzvarētājiem ar
četriem (2+2) punktiem bija Ričards Eglītis. Rubenes vīri savu
skatītāju priekšā izrēķinājās ar
līgas jaunpienācējiem no Tartu
— EMU SK, pārspējot tos ar
9:4. Ata Stepāna kontā pieci
(3+2) rezultativitātes punkti. Rubenes dāmas arī Kocēnu sporta
namā, atkārtojot pērnā gada fi-

nālspēles scenāriju, tika galā ar
sīvākajām sāncensēm FK NND
no Rīgas — 6:2. Par labāko spēlētāju uzvarētāju sastāvā tika atzīta Ilga Jēkabsone, kas atvairīja
21 no 23 pretinieku metieniem.
Divi iemetieni Lauras Gaugares
kontā.
Ar spēli pret Bauskas komandu
šodien pl. 20 Vidzemes Olimpiskajā centrā mājas spēļu sezonu
atklās arī valmierieši. Svētdien
viņi turpat pl. 17 uzņems Betsafe/Ulbroka florbolistus. Rubenes
vīri turpinās ar cīņām pret Lekringu (sestdien pl. 18 Kocēnos)
un SK Pārgauja (svētdien pl. 16
arī Kocēnos). Rubenes florbolistēm svētdien priekšā pirmais izbraukums — pretī stāsies FK
Ķekava.

REKLĀMA. SLUDINĀJUMI | Piektdien, 2017. gada 22. septembrī

Liesma | www.eliesma.lv

SIA«ZVZ»MAZSALACĀ
Pār dod apses, melnalkšņa
dēļus pirtīm, skujkoka
apšuvuma dēļus,
zāģmateriālusceltniecībai.
T. 64251409, 29173016.

SIA «Hunland Baltics» iepērk
gaļas škirnes buļļus līdz 300 kg.
Mob.t. 20291677.

SIA«CeplīšiA.S.»
iepērkdzīvsvarā

GOVISlTELESlBUĻĻUS

Samaksatūlītēja.
Transportsbezmaksas.

Tālr. 29184771, 26451129.

SIA «Cēsu gaļas kombināts»
par augstām cenām iepērk
jaunLopus un LieLLopus.
Samaksa pēc vienošanās
Mob.t. 26185703; 25573447.

Laika ziņas Vidzemei

Sestdien, 23. septembrī. Minimālā temperatūra naktī +5 grādi,
maksimālā dienā +18 grādi. Naktī skaidras debesis. A vējš 3 — 5
m/s. Dienā izteikti saulains. A vējš 4 — 6 m/s, brāzmas līdz 12
m/s.
Svētdien, 24. septembrī. Minimālā temperatūra naktī +4 grādi,
maksimālā dienā +20 grādi. Naktī skaidrs. A vējš 3 — 5 m/s.
Dienā izteikti saulains A, ZA vējš 3— 5 m/s.
Pirmdien, 25. septembrī. Minimālā temperatūra naktī +4 grādi,
maksimālā dienā +19 grādi. Naktī skaidrs. A vējš 2 — 4 m/s.
Dienas sākumā izteikti saulains, pievakarē nedaudz mākoņu. A
vējš 3 — 5 m/s.
Otrdien, 26. septembrī. Minimālā temperatūra naktī +5 grādi,
maksimālā dienā +16 grādi. Naktī pārsvarā skaidrs. A vējš 2 — 4
m/s. Dienā saulains. A vējš 2 — 5 m/s.

Salāti
ar dzērvenēm

d ie n as r ec e pte

Kāpostu sagriež salmiņos un saberž ar sāli, sarkano sīpolu — pusgredzenos, papriku
(krāsu dažādībai dzelteno) — strēmelēs. Samaisa ar sauju
dzērveņu un sasmalcinātām pētersīļa lapiņām un iecilā mērcīti
(3 ēdamkarotes augu eļļas, 1 tējkaroti ābolu etiķa, pa šķipsnai
sāls un cukura, arī svaigi malti melnie pipari).

LAIKAZIŅAS

ŠODIEN

+14— +190C,
A vējš 4-7 m/s,
saulains

Māris, Mārica,
Maigurs

JJJ

DažāDi

zāģē bīstamus kokus bez pacēlāja
pie ēkām, vadiem, kapsētās, vainagu
veidošana. Tālr. 27833107.
–––––————————————
Jumiķi bez maksas nomērīs, aprēķinās darba un materiāla daudzumu jūsu jumtam. Ir liela pieredze
visu veidu jumta segumu ieklāšanā,
kā arī jumta konstrukcijas izveidē,
strādājam rūpīgi, cenas pieņemamas. Mob.t. 27833538.
–––––————————————
Specializējamies lēzeno jumtu,
ruberoīda kausēšanā uz jumtiem.
Mob.t. 28348332.
Veic dziļurbuma darbus ūdens
ieguvei. Iespējama ES fondu piesaiste. Pilna aprīkošana. Mob.t.
29239547.

zāģē baļķus dēļos klienta sētā.
Mob.t. 26547957.
–––––————————————
Dārzu izveides un sakopšanas
pakalpojumi. Tālr. 26775021.
–––––————————————
Piedāvā trimmera pakalpojumus
ar savu inventāru un transportu.
Mob.t. 26652582.
–––––————————————
Piedāvā darbu Kocēnos graudu
kaltes operatoram nakts maiņā. Tālr.
29134169.
–––––————————————
Atdod būvniecības vagoniņu no
objekta. Mob.t. 29406788.

Īre

Ballēties jābeidz tad, ja no rīta spogulī ieraugi nevis maisiņus zem acīm, bet kaut kādas acis uz maisiņiem.
***
Bārā ienāk vīrs:
— Visiem uzsaucu! Man dēls piedzimis!
— Oooo! Kā jūtas sieva?
— Viņa vēl nezin.
***
— Cienītā, kāpēc jūsu vīrs pēkšņi palīda zem galda?
— Tas nav mans vīrs, vīrs stāv durvīs.

zs vēlas nomāt lauksaimniecībā
izmantojamu zemi Burtnieku nov.
(Ēveles, Rencēnu pag.), Strenču nov.
Mob.t. 29432989.

RedaktoreANTRALĀCE.
Laikrakstsiznāk otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.
Indekss 3041. Reģistrācijas apliecība Nr. 0794.

Jums ir mežs?
Domājat – ko darīt?
Vajag naudu?

E -pasts:imanta@ml.lv Mob.tel.26439036.
Tālruņi: redaktorei A. Lācei — 64222140; I. Kalniņai — 64225434;
J. Līgatam — 64264891; A. Ustupam, J. Cukuram, G. Vīksnam — tel. 64223100,
e-pasts: imanta@valm.lv; M. Streičai un
V. Brūniņai — 64222430; grāmatvedei B. Ziediņai — 64207001; reklāmas
nodaļas vadītājai I. Beriņai — tel./fakss 64225016, e-pasts: reklama@eliesma.lv.
Izdevējs — SIA «IMANTA info», A. Upīša ielā 7, Valmierā, LV 4201,
valdes priekšsēdētāja M. Rone, tel./fakss 64223704.
Iespiests tipogrāfijā «Latgales druka» Rēzeknē, Baznīcas ielā 28. Par faktu
precizitāti atbild autori, par sludinājumiem — to iesniedzēji. Publikācijas ne
vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli. MP – maksas publikācija.
*galerijasvarapskatītwww.307.lv
Sludinājumuspieņem: A. Upīša ielā 7
Pm.-Cet., pl. 9—17, Pt. pl. 9—15.

© SIA «IMANTA info».
Citējot atsauce obligāta, pārpublicēšana,
kopēšana izplatīšanai — ar rakstisku atļauju.

Izdevējs ir Latvijas Preses izdevēju
asociācijas (LPIA) biedrs www.lpia.lv

iepazĪšanās

Sieviete vēlas kopdzīvei iepazīties
ar vīrieti no 50 līdz 65 gadiem. Mob.t.
28392909.

pērk

Zvaniet — atradīsim labāko risinājumu.
Mob.t. 29227712.

Latvijas uzņēmums pērk mežus
ar zemi. Mob.t. 29420502.
–––––————————————
Pērk cirsmas, meža īpašumus.
Mob.t. 29411432.
–––––————————————
«CRAFT WOOD» pērk visa veida meža īpašumus visā Latvijā, cena
no 1000-10000 EUR/ha. Atjaunojam
taksācijas. Tālr. 26360308.
–––––————————————
Pērk mežus ar zemi, cirsmas.
Mob.t. 28692020.
sia «Lauku Miesnieks» iepērk
mājlopus. Augstas cenas. Samaksa
tūlītēja. Svari. Mob.t. 20207132.

z/s «Kalnpierbes» IepĒrk
LIELLOPUS, JAUNLOPUS,
AITAS, ZIRGUS.

Samaksatūlītēja.Zvanīt—29497789,
64725543(fakss).
S
 IA«A IBI» iepērk

liellopus,jaunlopus,aitas,zirgus.

Pērkarīgaļasšķirnesjaunlopuseksportam.
Labascenas,samaksatūlītēja.Svari.
Piemaksaparbioloģiskiemlopiem.
Zvanīt—26142514,20238990.

SIA «LATVIJAS GAĻA»
iepērk liellopus,
jaunlopus, zirgus.
Samaksa tūlītēja.
Svari. T. 28761515.

Pērk visa veida metāllūžņus, nolietotu sadzīves un lauksaimniecības
tehniku. Samaksa tūlītēja. Mūsu
transports. T. 22028068.
–––––————————————
Pērk visa veida metāllūžņus, kā
arī automašīnas, izbraucam pie klienta. Mob.t. 24835735.
–––––————————————
Pērk rudens un ziemas ābolus
sulai. Braucam klāt. Mob.t. 29600223.
–––––————————————
Iepērk ābolus. Atbrauksim pakaļ.
Tālr. 22425826.
–––––————————————
Iepērk ābolus. Mob.t. 26168709,
26865084.

pārDoD

Pārdod kvalitatīvu skaldītu malku ar piegādi. Mob.t. 29197566.
–––––————————————
Pārdod jauktu, skaldītu lapkoku
malku. Mob.t. 29433443.
–––––————————————
Pārdod skaldītu malku ar piegādi.
Mob.t. 20371382.
–––––————————————
Pārdod vilkābeļu stādus dzīvžogiem. Mob.t. 29455211.
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Viss par reklāmu
Valmierā, a.Upīša 7
Lies ma Tālr./fakss
64225016

SOMAS
un KOFERI
ceļojumiem, sportam
un ikdienai

Vislielākā un vislētākā izvēle

veikalā «MĀRA»

Baumaņa ielā 9, Valmierā

Pārdod pārtikas kartupeļus,
piegāde mājās no 1 maisa. Mob.t.
26519894.

LĪDzJŪTĪBas

Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas dzīvi silda.
(A. Skujiņa)
Skumju brīdī esam kopā ar Lauru,
no vistuvākā cilvēka atvadoties.
Valmieras Viestura vidusskolas
10.c klases audzēkņi, vecāki un
audzinātāja
999
Liepu lapu tiltu klāju,
Māmulīti gaidīdama;
Vējš nopūta liepu lapu,
Māmulīte neatnāca.
Skumju brīdī esam kopā ar Lauriņu.
Bijušie 9.b klasesbiedri un
audzinātāja

...Un kad jūs mani projām
aiznesīsiet
Un baltā smilšu kalnā
atstāsiet,
es reizēm atnākšu uz brīdi
īsu,
Lai redzētu,
kā mani koki zied.
(ā. elksne)

ar skumjām paziņojam, ka
mūžībā aizgājis
ViLis krŪMiņš
(17.12.1930. – 20.09.2017.)
atvadu ceremonija otrdien, 26.
septembrī, pl. 14 kocēnu kapu
kapličā, zemes klēpī guldīsim
Burtnieku Jaunajos kapos.
Ģimene

Mūžībā aizgājis
arTŪrs zaĶis
(1937.07.08. – 2017.20.09.).
zemes klēpī guldīsim 23. septembrī pl. 14 kocēnu kapos.
piederīgie
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Fotokonkurss «Es ieraudzīju»
Būvfirma «R.K.C.F. Renesanse»
SIA aicina darbā:

• Betonētājus
• Namdarus

Jau nedēļu pilnā sparā rit mūsu fotokonkursa šī gada pēdējā
noslēdzošā — 4. kārta. Tikmēr 3. kārta noslēdzās ar Zigmunda Kazanovska uzvaru ar darbu «Valmierai 734». Pilni rezultāti apskatāmi
mūsu mājaslapā.

Prasības:
• Pieredze kādā no augstāk minētajiem amatiem;
• Augsta atbildības sajūta pret
darba kvalitāti;
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• Bez kaitīgiem ieradumiem;
• Vēlme strādāt.

Piedāvājam:
• Sociālās garantijas;
• Savlaicīgu un konkurētspējīgu
atalgojumu;
• Darbu Valmierā un Vidzemē.

Gaidīsim Jūsu CV un pieteikumu uz epastu: darbs.rkcf@gmail.com vai arī
zvanot 64229696.

ZIGMUNDS KAZANOVSKIS. «Valmierai 734»

Publicējam šajā nedēļā iesūtīto fotogrāfiju. Balsošana, konkursa noteikumi un bilžu iesniegšana www.eliesma.lv sadaļā «Fotokonkurss».
Aicinām piedalīties ar fotogrāfijām, kas tapušas šajā sezonā.

SIAPlastikbūvuzņēmums
aicinadarbā:celtniekus,
apdaresmeistarus,namdarus
unpalīgstrādniekus.
Kontakti:personals@plastik.lv
vaizvanīt27872146.

rEkLĀMA Liesmā

Tālr./fakss 64225016, e-pasts: reklama@eliesma.lv

VIESTURS HEMMELIS. «Brenda ar Reksi»

