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Jaunie novadi veco rajonu robežās



2. un 5. lpp.

◆◆Nav skaidrs ne reformas mērķis, ne kritēriji – spriež pašvaldību vadītāji

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātā administratīvi teritoriālās reformas karte ar jaunajiem administratīvajiem centriem. Ar vienu

krāsu apzīmētas blakus esošas pašvaldības, kuras tiek piedāvāts apvienot (izņēmums – daļu Ķekavas novada teritorijas paredzēts pievienot Olaines novadam). 

VARAM izstrādātā karte paredz pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 35. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pašvaldībās ievēlējamo deputātu skaitu plāno samazi-

Diskusijas vēl
priekšā
AIVARS OKMANIS,
Rundāles novada
domes priekšsēdētājs:
– Esam tikai pašā ceļa sākumā, ar ko tas beigsies,
grūti spriest. Gribu uzsvērt, ka mēs noteikti
neatgriežamies pie iepriekšējās kārtības. Atgādināšu, ka līdz 2009. gadam bija Bauskas
rajona padome, kurai bija noteiktas reģionāla līmeņa funkcijas, bija 16 pagasti un viena
pilsēta, kurai savukārt bija savas funkcijas.
Tolaik katram pagastam tāpat eksistēja sava
attīstības programma, savs teritorijas plānojums, deputāti, budžets, līdzīgi arī Bauskas
pilsētai. Rajona padomei bija lielie uzdevumi – darbojās vienotā izglītības pārvalde,
būvvalde, sporta skola, sporta bāze, tāpat bija
arī kultūras darba inspektors, kas koordinēja
kultūras darbu rajonā. Tika pārraudzīts arī
sabiedriskais transports. Tagad esam novadi,
katram ir attīstības programma, izstrādājot
savus ģerboņus, esam identificējušies, atzīts

teritoriālplānojums, tālab aplami būtu apgalvot, ka speram soli rajona virzienā.
Ko sevī ietvers jaunais modelis, nav zināms. Ministrs šonedēļ izziņoja vien diskusijas sākumu, un prezentētā karte nav akmenī
iecirsta. Kopējās sarunās tiks lemts par funkcijām. Ministrs J. Pūce apgalvoja, ka ir jāstiprina plānošanas reģioni, tāpēc būtu labi saprast, kādas būs reģionālās funkcijas un kas
paliks vietējā līmenī. Mainot tikai robežas,
pārmaiņu nebūs. Attālinot varu no cilvēkiem, pavērsies vairāk iespēju populistiem
tikt pie teikšanas, kā tas tagad ir noticis Saeimā. Jo mazāka pašvaldība, jo tu esi tuvāk cilvēkiem un ir grūti nepildīt dotos solījumus.
Man personīgi liekas, ka, atrodot racionālus argumentus, var runāt par Rundāles un
Bauskas apvienošanu. Vai tiešām – kā tagad
jaunajā modelī piedāvā – Bauskas centrā
19 deputātiem būtu jālemj par Iecavu, Vecumniekiem, Valli un Kurmeni, kas ir tik
tālu? Neesmu drošs, ka tas ir pareizais ceļš.
Rundāles pašvaldība nedomā, ka tik vienkārši būtu jāatdod šī iespēja pašiem noteikt
savu dzīvi.

Avot s : VA R A M .

nāt no 1614 līdz 686 deputātiem. Reformas autoru piedāvājumu komentē mūspuses
novadu pašvaldību vadītāji.

Ekonomisti jau ir paziņojuši, ka automātiski no robežu grozīšanas nekāda ekonomika neuzlabosies. Vienīgais, ko var ietaupīt, ir deputātu algas. Vai tas atsver to,
ka savā teritorijā nevari lemt par saviem
resursiem? Neesmu drošs, vai vispār tas ir
demokrātiski. Drīzāk es rosinātu stiprināt
reģionālās funkcijas, kas nozīmētu arī naudas pārdali.

Zaudēsim
identitāti un
attīstību
AIVARS MAČEKS,
Iecavas novada domes
priekšsēdētājs:
– Ja Latvijas karte un pašvaldību teritorijas
pēc reformas īstenošanas izskatīsies tā, kā
mums to pašlaik prezentē, Iecavas novadā
gaidāmas lielas pārmaiņas. Pirmkārt, reformas dēļ mēs zaudēsim savu identitāti.
Otrkārt, ir tikai loģiski secināt, ka attīstība
Iecavā apstāsies, jo lielākā daļa līdzekļu

tiks novirzīti reģionālās nozīmes attīstības
centra vajadzībām.
Pavisam nesen mēs pašvaldības sociālo
tīklu kontos un mājaslapā apjautājām iedzīvotājus par to, kādam būtu jābūt Iecavas novadam pēc reformas īstenošanas.
Aptaujā piedalījās 415 cilvēki, no kuriem
vairāk nekā 80% uzskata, ka Iecavas novadam jāpaliek līdzšinējās administratīvajās
robežās.
Pašlaik ir vēl daudz neatbildētu jautājumu. Satrauc tas, ka novadu apvienošanas
gadījumā iedzīvotājiem varētu pasliktināties dažādu pakalpojumu pieejamība. Vai
Iecavā saglabāsies pašlaik esošās iestādes
(veselības centrs, Mūzikas un mākslas skola, sporta skola, sociālais dienests) un pakalpojumi? Vai mūsu iestāžu uzturēšana
lielajā novadā būs ekonomiski izdevīga?
Ņemot vērā, ka ikdiena lielai daļai iedzīvotāju vairāk saistās ar Rīgu, māc šaubas par
to, ka iedzīvotāji pēkšņi mainīs savus paradumus un pakalpojumus, kuri vairs nebūs
pieejami Iecavā, dosies saņemt uz Bausku.
Turpinājums 2. lappusē.
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◆

Bauskas dzīve

◆

komentāri, viedokļi

redakcijas sleja
ULDIS VARNEVIČS

Propagandas
reforma
T

agad ikviens politiķis varēs audzēt
popularitāti, neko labu jūsu labā nepaveicot. Jūs tāpat viņiem būsiet pateicīgi. Jo
sākušās diskusijas par «teritoriālo reformu».
Teritoriālās reformas pamatā jābūt vienkāršai idejai – efektīva pārvaldība, reizē
ļaujot teritorijas iedzīvotājiem pēc iespējas
ātrāk sasniegt administratīvo centru. Nav
jāņem vērā «lokālpatriotisms», finanšu
investīcijas, skolu tīkla optimizācija vai
tamlīdzīgas blēņas, kas ar teritorijas pārvaldīšanas efektivitāti nav saistītas. Idejiski – izvēlies centrus, novelc ar cirkuli apli un
iezīmē robežas, pielabojot stūrus. Praksē –
jāņem vērā arī asfaltēto ceļu tīkls.
Par reformas argumentiem izmanto
pavisam ko citu, un tam varētu būt sāpīgas
sekas. Realitāte ir vienkārša – sadrumstaloto
novadu izveidošana
Novadu refor- pirms desmit gadiem
mas reālā jēga laika gaitā sabojājusi
pazudīs politi- iedzīvotāju domāšanu.
ķu speciāli ra- Lokālpatriotisms
dītā «trokšņa» nezin kāpēc vairs nav
aktīvie vietējie iedzīfonā.
votāji, bet gan novada
domes galva, pašvaldības avīze un tas, ka
abi jāsaglabā par katru cenu. Pat ja pašu
vadību šokē, cik daudz iedzīvotāju dodas
prom no novada. Galvenais taču, ka valda
lepnums par savu kaktiņu un «visi» tam
gatavi kalpot. Mazo «ķeizariņu» propagandas mašīna strādā pilnā sparā, lai pamatotu
katra pleķīša īpašo «unikalitāti». Savukārt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas argumenti vairāk parāda vēlmi
diskutēt, nevis efektīvu piedāvājumu.
Jaunā reforma kļūs par instrumentu gan
novadu politiķu, gan konkrētu partiju popularitātes audzēšanai, jo pie jums, vēlētāji,
dosies gan vieni, gan otri. Pirmie centīsies
nosargāt savu varu un maciņus, otrie sev
meklēs atbalstītājus. Kā vieni, tā otri jau
tagad piedāvā melus, sagrozītu informāciju
un statistiku. Žēl, ka pa vidu paliek cilvēks,
kurš jau vairs nesaprot, cik daudz par politiķu varaskāri maksā. Jo tieši par to viņi jums
nestāstīs. ◆

Adrese: Rīgas iela 51,
Bauska, LV-3901. Tālr.
63922963; mob. tel.
26521719. Fakss 63923365.
Galvenā redaktore
Anita Rozentāle.
Reklāmas daļa –29420108,
reklama@bauskasdzive.lv.
Izdevējs SIA «Bauskas
Dzīve» (izdevuma reģistrācijas apliecības nr.

000700931). AVĪZES ABONĒŠANAS INDEKSS 3005.
Laikraksts iznāk otrdienās un
piektdienās.
Iespiests Rīgā, SIA «Poligrāfijas grupa Mūkusala».
Tirāža 3716.
Laikrakstā publicētie
materiāli ne vienmēr
atspoguļo redakcijas
viedokli.
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◆◆Nav skaidrs ne reformas mērķis, ne kritēriji – spriež
pašvaldību vadītāji
VARAM izstrādātā karte paredz pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 35. Pēc administratīvi teritoriālās
reformas pašvaldībās ievēlējamo deputātu skaitu plāno samazināt no 1614 līdz 686 deputātiem. Reformas autoru piedāvājumu komentē mūspuses novadu pašvaldību vadītāji.
Arnolds Jātnieks,

Guntis Kalniņš,

Bauskas novada

Vecumnieku novada

domes

domes

priekšsēdētā js

priekšsēdētā js

Mērķis – cilvēku labklājība

kas tapusi Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā (VARAM), gan Bauskas
novadu, gan kaimiņus atgriež atpakaļ Bauskas rajona bijušajā teritorijā. Trešdien, tiekoties VARAM organizētajā sapulcē, kurā piedalījās ļoti daudz pašvaldību vadītāju, nevarēja saklausīt īstu pamatojumu
pašvaldību reformai.
Ir svarīgi redzēt ekonomiski pamatotu reformu,
kuras būtība ir cilvēks, kam ir iespējams saņemt viskvalitatīvākos pakalpojumus veselības aprūpē, sociālajā jomā un citus valsts un pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Atbalsts uzņēmējdarbībai, mērķtiecīga
virzība uz to, lai rastos jaunas darba vietas, lai cilvēks
vēlētos šeit strādāt, labi nopelnīt un dzīvot, lai teritorija, kura izveidosies, būtu ekonomiski spēcīga.
Lai rastos konkrēts risinājums, ir nepieciešama
sadarbība un arī izskaidrojums, kāpēc reforma vispār ir vajadzīga. Pašlaik ir tikai sākums diskusijai. Kā
teica ministrs Juris Pūce, tad reformas gaitā tiks apmeklētas visas novadu pašvaldības un izvērtēta situācija katrā.
Ikvienam no mums ir jāapzinās, kur mēs dzīvojam,
ko darām, kā runājam. Tā ir atbildība par sevi, savu
ģimeni, par savu novadu, pilsētu, valsti. Viens no svarīgākajiem faktoriem attīstībai ir izglītība, zināšanas
un domās izlolota nākotne, ticība tam, ko darām un
ko vēlamies sasniegt. Reformas gaitā jāsaredz skaidri
nosprausts mērķis – cilvēku labklājība. ◆
– Jaunā karte,

Mehāniska apvienošana

– Esam iepazīstināti ar prezentāciju par iespējamo
administratīvi teritoriālo iedalījumu, bet neko nezinām par izvērtējumu un pētījumiem, kas ir pamatā
apgalvojumam par jaunveidojamo teritoriālo vienību izlīdzinātām attīstības iespējām un ekonomisko
pašpietiekamību.
Pamatojumu un ieguvumus nesaprotu, kā arī uzskatu, ka tie mērķi, kuri pagaidām tiek minēti reformas pamatā, nav sasniedzami.
Nesaprotu, kā, mehāniski apvienojot bijušā Bauskas rajona pašvaldības, panākt to, lai, piemēram, Vecumnieku un Iecavas novada iedzīvotāji dotos darba
meklējumos uz Bausku, nevis Rīgu, kur ir labāk apmaksāts darba tirgus piedāvājums, lai nodrošinātu
šo minēto jaunizveidotās teritorijas ekonomisko uzrāvienu.
Tiek minēts, ka novadā jānodrošina kvalitatīva izglītība, arī profesionālā, samazinot pašvaldību savstarpējo norēķinu īpatsvaru izglītības procesa nodrošināšanā. Tiešām grūti saprast to mehānismu un
iemeslus, kāpēc mūsu jauniešiem nedoties Rīgas virzienā, tādējādi, iespējams, uz visiem laikiem pametot arī jauno novadu, bet doties uz Bausku.
Nevarēs izpildīt arī galveno nosacījumu – attīstības jeb novada centra sasniedzamība no visas novada teritorijas. Aizkļūšanai no Vecumniekiem uz
Bausku problēmas sagādā ceļi, sabiedriskais transports, ceļā pavadītais laiks. ◆

Katrs var izvēlēties sev ērtāko
komunikācijas veidu
Jūsu SIA «Bausk as ūdens»

S

kaidrojot izskanējušos apgalvojumus un pārmetumus presē
(publikācija «Bauskas Dzīvē» 9. aprīlī, 2. lpp. «Par pārmaiņām Jauncodē katrs nav informēts»), vispirms vēlamies izteikt nožēlu, ka ir
tādi iedzīvotāji, kas neinteresējas
par to, kas notiek Bauskā, Bauskas
novadā vai pagastā, kurā viņi dzīvo. Secinām, ka vietējo presi nelasa, lai gan laikrakstā «Bauskas Dzīve» vairākkārt ir tikusi ievietota
informācija par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju maiņu. Arī
bezmaksas Bauskas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
«Bauskas Novada Vēstis» tika atspoguļota šī informācija.
Codes pagasta pārvalde ir ļoti
centusies un laikus informējusi iedzīvotājus par izmaiņām pilnīgi
pieņemamā un saprotamā veidā.
Daudzās mājās un dzīvokļos dzīvo

cilvēki, kam nav pieejamas mūsdienu informācijas tehnoloģiju ierīces, taču ir padomāts arī par tiem,
kam internets ir ikdiena. Informācija joprojām ir pieejama gan Codes pagasta pārvaldes mājaslapā,
gan SIA «Bauskas ūdens» mājaslapā www.bauskasudens.lv.
Apdrukājot kaudzi lapiņu, pavairojam tikai atkritumu kalnus,
taču kādam 21. gadsimts asociējas
ar tieši viņam pastkastē iemestu lapeli.
Savukārt, runājot par e-pastiem,
SIA «Bauskas ūdens» nav pieejami
jauno klientu e-pasti, lai sūtītu informāciju. Saskaņā ar Vispārīgo
datu aizsardzības regulu, šādus
personu datus varam iegūt tikai
tad, ja klienti paši tos mums labprātīgi iedod.
Vēlamies pieminēt faktu, ka joprojām daudzi iedzīvotāji norēķinus
veic SIA «Bauskas ūdens» kasē un
neizmanto internetbankas iespējas,

tādā veidā ieekonomējot komisijas
maksu, ko daudzviet piemēro par
apkalpošanu. Ja mēs strikti izmantotu 21. gadsimta sniegtās iespējas,
tad kase norēķiniem būtu jāslēdz.
Skaidrojot pakalpojumu līguma
slēgšanas kārtību ar jaunajiem
klientiem, jāmin 2017. gada 23. februāra Bauskas novada domes saistošie noteikumi, kur IV daļas 34. un
34.1. punktā ir uzskaitīts, kādi dokumenti, kas apliecina nekustamā
īpašuma piederību, ir jāiesniedz
pakalpojuma līguma sagatavošanai.
Atgādinām, ka saziņai ar SIA
«Bauskas ūdens» katrs var izvēlēties sev ērtāko komunikācijas veidu, izmantojot kādu no zemāk
minētajiem variantiem vai ierodoties Biržu ielā 8a Bauskā – SIA
«Bauskas ūdens» birojā; tālruņi:
63960563; 63960565; e-pasts: norekini@bauskasudens.lv; info@
bauskasudens.lv. ◆

jautā
Izstrādāta novadu
reformas karte,
kas novadus
paredz apvienot
atpakaļ bijušā
Bauskas rajona
robežās. Kā to
vērtējat?

Aloida Baķe,
pensionāre ◆
– Domāju, ka būs
gan savi plusi, gan
mīnusi. Ceru, ka valdība spēs pieņemt
gudru lēmumu.

Inese Tūre,
strādā ◆
– Būtu tīri labi, ja
atkal apvienotu.

Jēkabs
Perševics,
strādā
metālapstrādē ◆
– Man nav par šo tēmu viedokļa, ja padomā, tad lai labāk paliek tā, kā ir pašlaik!

Vineta Dzērve,
pavāre ◆
– Manuprāt, tās ir
pilnīgas muļķības.
Katrs pagasts par
savu teritoriju zina
labāk, ja apvienos
visu kopā, juceklis
varētu būt lielāks.

Jānis Paulovičs,
pensionārs ◆
– Esmu pret. Vienu
reizi visu sadalījām,
tagad apvienos, lai
pēc kāda laika atkal
sadalītu!?
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Iecavā pēc remonta durvis ver
veikals «Maxima»
UZZIŅAI

Vakar, 11. aprīlī, pēc gandrīz trīs
mēnešu ilgas rekonstrukcijas
durvis vēra veikals «Maxima»
Rīgas ielā 27.

l «Maxima Latvija»
2019. gadā uzņēmusies ievērojami paplašināt veikalu tīklu,
atverot vairākus jaunus lielformāta veikalus, virkni mazo
veikalu, kā arī pilnībā rekonstruējot desmit esošos veikalus, investējot vairāk nekā
34 miljonus eiro.
l «Maxima X» veikala Iecavā
kopējā telpu platība ir
765 kvadrātmetri. Iecavas
veikala atjaunošanā ieguldīti
450 000 eiro.

Indra Vētra

«Mums ir liels prieks, ka pēc vairāku nedēļu intensīviem rekonstrukcijas darbiem iecavniekus un
veikala 37 darbiniekus sagaidīs
moderna un rūpīgi pārdomāta
iepirkšanās vide ar gaumīgu interjeru un plašu preču sortimentu. Jaunatvērtais veikals priecēs
visus ne tikai ar mūsdienīgām
iekštelpām un pilnveidotu produktu klāstu, bet arī ar jaunu ēkas
ārējo veidolu, uzlabojot apkārtni
Iecavas centrālajā ielā. Uzskatu,
ka ieguldīts vērienīgs darbs, jo
veikals «Maxima» ciemā tika atvērts pirms 14 gadiem. Pārbūve
bija nepieciešama, jo veikala telpas un daļa iekārtu morāli un
tehniski bija novecojušas,» skaidro «Maxima Latvija» valdes locekle Kristīne Āboltiņa.
Veikala rekonstrukcijas laikā ir
pilnībā atjaunota 487 kvadrātmetru plašā tirdzniecības zāle, pielāgojot to mūsdienu iepirkšanās vajadzībām. Pircēju ērtībai veikalā
izbūvētas četras pašapkalpošanās
kases, kurās būs iespējams norēķi-

Avots: «Maxima Lat vija»

Atklāšanas sarīkojumā lenti griež «Maximas» valdes locekle Kristīne
Āboltiņa un Iecavas novada izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
F oto – M ā r i s Krū m i ņš

nāties gan ar maksājumu kartēm,
gan skaidru naudu. Veikalā ir modernizētas inženierkomunikācijas, ierīkojot jaunu ventilācijas iekārtu, kas nodrošina patīkamu
mikroklimatu, kā arī uzstādīts videi draudzīgs, energoefektīvs LED
apgaismojums. Būtiskas izmaiņas
veiktas arī ēkas fasādē, nomainot
ārējo apdari. Iedzīvotāju ērtībām
veikalā ir paplašināts preču klāsts,
piedāvājot vēl lielākas izvēles ie-

spējas gan ikdienai, gan svētkiem.
Laikraksts «Bauskas Dzīve»
novēroja, ka veikala atvēršana
ciemā tika ļoti gaidīta. To apliecināja cilvēku «jūra» atklāšanas
brīdī. «Protams, ka patīk. Ir ērtāk, plašāk,» stāsta vietējā iedzīvotāja Kristiāna Morgune. «Nu
jau vairāk nevarēju sagaidīt, kad
atkal atvērs šo veikalu. Ņemot vērā to, ka dzīvoju tuvāk veikalam
«top!», es tomēr labāk izvēlos do-

ties uz «Maximu», jo te ir lētākas
preces un plašāks sortiments.
Visvairāk priecājos par pašapkalpošanās kasēm, jo pie tām nav
lielas rindas, ātrāk samaksā un
vari doties tālāk savās gaitās,» iespaidos dalās iecavnieks Normunds Lapkovskis. Arī «Maximas» darbiniece Jolanta Banga
priecājas: «Man patīk, ka viss ir
jauns un svaigs. Uzreiz patīkamāka strādāšana. Vienīgais, šķiet,
ir šaurākas ejas dažās vietās, bet
kopumā var redzēt, ka ļaudis ir
apmierināti ar iznākumu.» ◆

Cīnās ar nelegāliem atkritumu izmetējiem
Ne viens vien padomā: «Man tas
neko nemaksās!» un izmet
atkritumus vai nu neparedzētā
vietā, vai pie kaimiņu atkritumu
kastēm.
ULDIS VARNEVIČS

Sākoties pavasarim, pieaug arī
Bauskas novada Pašvaldības policijas sastādīto protokolu skaits par
Bauskas novada domes saistošo noteikumu «Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu» neievērošanu.
Februārī sastādīts viens protokols,
martā jau seši.
Krēslā stāvošie
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā ar
šādiem atkritumu izmetējiem cīnās
arī paši iedzīvotāji. «Tas bija pārsteigums, kad pie atkritumu kastēm
parādījās maisi un citi atkritumi apmēram kubikmetra apmērā,» stāsta
Mūsas ciema iedzīvotāja I. Levko.
Bijusi doma saukt Pašvaldības policiju, bet atkritumos uzgājuši norādes, kas ļāva atrast nelegālo atkritumu izmetēju, un panākta vienošanās, ka persona samaksās rēķinu
par šo atkritumu aizvākšanu.
«Tur patiesībā daudzus atkritumus varēja arī sašķirot. Vieglāk bija
izmest pie citas mājas. Sliktākais –
tikko kāds noliek vienu maisu, tā
atkritumi tur sāk vairoties ģeometriskā progresijā,» stāsta I. Levko.
Nepatīkamas izjūtas rada slepenie atkritumu atvedēji. Tantes ik pa
brīdim pie mājām viņus fiksē, bet

Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā nelegāli izmestajiem atkritumiem

saimnieku pieķēra. 

Acu l i ec i n i e k a f oto.

Nelegālā atkritumu izgāztuve Rīgas ielā Bauskā plešas arvien lielāka.

ne vienmēr izdodas pieķert. «Mēs
savus konteinerus slēdzam ciet.
Tomēr ir brīži, kad atslēdzam, lai
var izvest atkritumus, un šo laiku
citi ir pamanījuši. Tad nu reizēm
stāsta, ka krēslā netālu piebrauc
mašīnas, stāv un gaida, kad visi saies namos un varēs izmest, kas atvests. Reizēm no rīta atrodam patiešām lielus maisus,» stāsta I. Levko. Viņa rēķina, ka vidēji viens iedzīvotājs saražo atkritumus divu
līdz trīs eiro summā. Dzirdot par
mājām, kur maksājot no viena cilvēka sešus līdz astoņus eiro, viņa

vērtē, ka šie iedzīvotāji, visticamāk,
norēķinās arī par citu cilvēku atvestajiem atkritumiem.
Būs diennakts režīms
Bauskas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Broņislavs Ostrovskis atzīst, ka atkritumu izmešanai pievērš pastiprinātu uzmanību, bet vienlaicīgi visas vietas pieskatīt nevar. «Pazīstamās atkritumu
izmešanas vietas ir iekļautas mūsu
patrulēšanas režīmā,» stāsta B. Ostrovskis. No 1. maija sāksies diennakts patrulēšana, tad šādas vietas

F oto – U l d i s Varn e v i č s

pieskatīs vēl rūpīgāk. Ir domāts arī
par pārvietojamo videokameru izvietošanu.
Arī šomēnes ik pa brīdim kādu
pieķer pie rokas. Viņu skaitā ir viena
no personām, kas izmeta atkritumus kaudzē Rīgas ielā. B. Ostrovskis
gan norāda, ka iedzīvotājiem par
šādām situācijām ir jāziņo nevis tikai pēc tam, kad nelegālā izgāztuve
jau ir radusies, bet gan jau pamanot
cilvēkus, kas to dara. «Pašvaldības
policija ir jāsauc notikuma brīdī,
nevis tikai pēc tam, kas viss jau noticis,» saka B. Ostrovskis. ◆
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Vecsaules pusē
deg šķūnis
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 10. aprīlī
plkst. 13 saņēma informāciju, ka
Bauskas novada Vecsaules
pagastā izcēlies ugunsgrēks.
Ierodoties notikuma vietā,
ugunsdzēsēji-glābēji konstatēja,
ka deg šķūnis 180 m2 platībā un
kūla 8000 m2 platībā. Iespējams,
šķūnis aizdegās tieši no kūlas
liesmām. Dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 15.04. Tajos piedalījās
Bauskas ugunsdzēsēji-glābēji ar
divām autocisternām, informē
Viktorija Gribuste, VUGD
Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas vecākā
inspektore.
Dzēsti arī septiņi nelieli kūlas
ugunsgrēki. Trīs no tiem norisinājās Vecumnieku novadā. Laikā
no 10. aprīļa plkst. 6.30 līdz
11. aprīļa plkst. 6.30 VUGD
Zemgales reģiona brigāde saņēmusi 13 izsaukumus, deviņus uz
ugunsgrēku dzēšanu, divus uz
glābšanas darbiem, un vēl divi
izsaukumi bija maldinājums.

Apzagtas mājas
Codes pagastā
novada Codes pagastā
apzagtas divas privātmājas.
Viens gadījums fiksēts laikā no
1. aprīļa plkst. 22.30 līdz 2. aprīļa
plkst. 8, savukārt otrs – 2. aprīlī
plkst. 6. Abos gadījumos no
mājas koridora pazudusi nauda,
kas atradusies pieejamā vietā.
Sākts kriminālprocess, notikušā
apstākļi tiek skaidroti, informē
Ieva Sietniece, Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
vecākā speciāliste. Policija lūdz
atsaukties aculieciniekus, zvanot
pa telefonu 110.
Likumsargi atkārtoti atgādina
iedzīvotājiem par drošības pasākumiem sava īpašuma pasargāšanai: aizslēgt mājokļa durvis, arī
tad, kad paši mājās, jo nereti
garnadži iekļūst koridorā un
paņem tajā atstātās vērtīgās
mantas, kad saimnieki ir mājās;
palūgt saviem kaimiņiem, lai
prombūtnes laikā īpašums tiktu
pieskatīts; iespēju robežās mājokļus aprīkot ar videonovērošanas
sistēmu, signalizāciju un apgaismojumu ar kustību sensoriem;
vērtslietas un naudu glabāt seifā,
kas ir attiecīgi nostiprināts;
atstājot mājokli, aizvilkt aizkarus
vai žalūzijas, lai ļaundari nevarētu
redzēt mājas izkārtojumu, kā arī
tajā esošās vērtīgās mantas;
pārliecināties, vai ir aizvērti logi
un aizslēgtas durvis; bez uzraudzības neatstāt vērtīgas mantas
(velosipēdus, elektroinstrumentus, dārza tehniku utt.) brīvi
pieejamās vietās; savus transportlīdzekļus aprīkot ar signalizāciju
un neatstāt tajos vērtīgas mantas,
transportlīdzekļus novietot
apgaismotās un pārredzamās
vietās; nevajadzētu aizmirst arī
par suni, kura klātbūtne var
aizbiedēt ļaundarus vai arī dot
signālu saimniekam par nelūgto
viesi.

Bauskas
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Saulītē sildās ‘Baby Lou’, ‘Solist’ un citas šķirnes.
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Klāt stādāmlaiks
mūsu otrajai maizei
◆◆Speciālistes ieteikumi kartupeļu audzētājiem
Ruta Keiša

L

atviešu ēdienkartē svarīgos
kartupeļus gan patērēt, gan
audzēt var dažādi – lielās platībās vai tikai mazdārziņa dobītē.
Tomēr, lai kāds būtu šīs nodarbes
mērķis, ir zināšanas un principi, ko
vērts atcerēties ikvienam, kas kartupeļus liek zemē un aprušina līdz ražai. Latvijā kartupeļus audzē četriem
mērķiem: cietei, čipsiem, galdam
un sēklai.

Tikai sertificētu sēklu
Kas tad ir pats svarīgākais galda
kartupeļu audzēšanā, lai gūtu vislabākos rezultātus? «Bauskas Dzīves» lasītājiem skaidrojumu sniedz
Mg. agr. Anda Rūtenberga-Āva,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektore, praktizējoša agronome-konsultante. Viņai ir neliela piemājas saimniecība Bauskas
novada Vecsaules pagastā. A. Rūtenberga-Āva ir Vācijas kartupeļu
sēklaudzēšanas firmas «Solana
GmbH&Co» oficiālā pārstāve Baltijā, vairāk nekā 20 gadus darbojoties nozarē, viņa uzkrājusi ievērojamu pieredzi un zināšanas, gan
mācoties no savām kļūdām, vadot
savu saimniecību, gan to darot kopā ar zemniekiem uz lauka. Kartupeļi un to audzēšana ir viņas sirdslieta.
Anda Rūtenberga-Āva stāsta:
«Audzējot kartupeļus kā piemājas
dārziņā, tā profesionālā audzēšanas
saimniecībā, ir svarīgi atcerēties par
vairākiem pamatjautājumiem, kas
nodrošina augstu un kvalitatīvu ražu. Pirmkārt, nozīmīga ir sēklas
materiāla kvalitāte, tāpēc jāstāda tikai sertificēta sēkla, kas brīva no slimībām un vīrusiem. Kartupeļi satur
ap 75% ūdens un aptuveni 17 – 25%

sausnas, kas ir atkarīgs no šķirnes
un audzēšanas apstākļiem, tādējādi
tā ir ļoti labvēlīga vide dažādu bakteriālo, sēņu un arī vīrusslimību attīstībai. Arī lielā lapu virsma veicina
dažādu lapu slimību izplatību. Arī
daudzi kukaiņi ir vīrusslimību pārnesēji, bet augsnē vēl brīvi dzīvo gan
sēnes, gan baktērijas, kuras ļoti labprāt barojas uz kartupeļu saknēm
un bumbuļiem.
Sēklu vajag iegādāties no audzētājiem, kas nodarbojas ar sēklas kartupeļu audzēšanu un tirgo tikai sertificētu materiālu. Ja pērkam vienkārši kartupeļus, tad arī nezinām,
kādus kaitīgos organismus varam
«ievazāt» savā zemē. Vislielākā muļķība ir kaut ko iegādāties «pa lēto»,
tad arī rezultāts būs «pa lēto» un raža – ne tuvu cerētajai.»
Augsnes sagatavošana
Anda Rūtenberga-Āva ir pārliecināta, ka nav mazsvarīgu faktoru
kartupeļu audzēšanā. Viens no tiem,
viņasprāt, ir augu sekas ievērošana.
Kartupeļi vienā un tajā pašā vietā
drīkstētu «atgriezties» ne agrāk kā
pēc trim četriem gadiem. Ievērojot
šo nosacījumu, ir liela iespēja izbēgt
no daudzu kaitīgo organismu savairošanās augsnē.
Nākamais solis, ko komentē speciāliste, ir sēklas materiāla kodināšana, – īpaši, ja plānots stādīt kartupeļus agri, kad augsne vēl nav sasilusi līdz kartupeļiem optimālai temperatūrai – 8 – 10o C. Visnepareizāk
stādāmos kartupeļus izņemt no
pagraba un uzreiz ielikt aukstā zemē. Tad nāksies brīnīties, ka stādījums ir izretojies un augi atpalikuši
augumā. Kodinot iespējams ierobežot daļu no bumbuļa virsmā esošām
sēnēm, līdz ar to jaunie dzinumi būs
pasargāti no to tālākas izplatības,

īpaši, ja uz tā jau novērojams melnais kraupis, kas tālāk spēj inficēt
jaunos dzinumus, bojāt vadaudus.
Vēl svarīgi ievērot dažus augsnes
sagatavošanas principus, stāsta Anda. «Ieteicams stādīt iesilušā, labi
sastrādātā zemē ar kartupeļiem atbilstošu augsnes reakciju (pH 5,5 –
6,5). Tos nedrīkst likt svaigi kalķotā
augsnē, kartupeļiem noteikti nepatiks arī svaigi kūtsmēsli, – tas veicinās parastā kraupja attīstību uz
bumbuļu mizas. Ļoti nevēlamas ir
sablīvētas un pārmitras augsnes.
Kartupeļus stādām līdzenā laukā un
pēc tam, kad tie sāk dīgt, veidojam
atbilstošu vagu.»

vēlāk par kartupeļu ziedēšanas sākumu.
Ļoti svarīgi ievērot slāpekļa un
kālija attiecību – N1:K2. Ja šī attiecība netiek ievērota, arī tad kartupeļi
izaug ūdeņaini, ir grūti novācami
un jutīgi pret mehāniskiem bojājumiem. Ja par maz būs kālija, augšanas laikā bumbuļiem var veidoties
tukši vidi.

Mēslošanas principi
A. Rūtenberga-Āva atzīst, ka pareiza un sabalansēta mēslošana ir svarīga visiem kultūraugiem, bet jo
īpaši, ja vēlamies iegūt kvalitatīvu
un lielu kartupeļu ražu. Audzējot
tos galdam, viņa iesaka izvēlēties
kompleksos mēslošanas līdzekļus,
kas nesatur hloru, jo kartupeļi, tāpat
kā virkne citu dārzeņu, ir jutīgi pret
hloru – ražība jau necieš, bet cieš
kvalitāte. Hlora klātbūtne kartupeļus padarīs ūdeņainākus, un tajos
nebūs pietiekami daudz sausnas.
Tie tumšosies gan pēc nomizošanas, gan arī pēc vārīšanas, un zudīs
kulinārās īpašības. Kartupeļi veido
lielu organisko vielu masu, bet tiem
ir vāji attīstīta sakņu sistēma, tāpēc
nespēj uzņemt barības elementus
no dziļākajiem augsnes slāņiem.
Komplekso mēslojumu speciālisti iesaka iestrādāt augsnē pirms
kartupeļu stādīšanas vai stādīšanas
laikā lokāli – nedaudz zem kartupeļu bumbuļa, tad devu var samazināt
pat par 20%, jo tas tiks efektīvāk izmantots. Savukārt slāpekļa mēslojumu ieteicams dot dalīti, bet ne

Herbicīdu lietošana
Arī augu aizsardzībai jāpievērš pienācīga uzmanība, pārliecināta agronome. Viņa uzsver, ka sezonas laikā
ir jāizvēlas kartupeļiem piemēroti
un Latvijā reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi. Tikai tie herbicīdi, kas
paredzēti lietošanai kartupeļu stādījumos, rūpīgi izvērtējot darbīgo
vielu ietekmi uz kartupeļiem, jo ir
darbīgās vielas, kas var ietekmēt
kartupeļu tālāku attīstību, to pat aizkavējot.
«Nereģistrētu herbicīdu lietošana
var samazināt kartupeļu ražu līdz
50% vai pat vispār iznīcināt. Sezonas laikā ir jādomā arī par atbilstošu
fungicīdu lietošanu atkarībā no slimību izplatības. Pēdējos gados ir
novērojama tendence, ka reizēm
tiek izvēlēts neatbilstīgs fungicīds
attiecīgās slimības ierobežošanai,
piemēram, uz kartupeļu lapām ir
sausplankumainība, bet audzētājs
lieto fungicīdu, kas ierobežo lakstu
puvi. Pirms fungicīda izsmidzināšanas vienmēr jāpārliecinās, kas patiesībā notiek uz lauka,» brīdina
speciāliste.

Andas Rūtenbergas-Āvas veiktais mērījums rāda – zeme vēl auksta.

Šķirņu izvēle
Pievēršoties šķirnes jautājumiem,
Anda Rūtenberga-Āva atgādina,
ka piedāvājumā ir ļoti daudz dažādu kartupeļu šķirņu, tādējādi katram audzētājam ir iespēja izvēlēties
gan augsnes tipam, gan savam
saimniekošanas veidam atbilstošāko. Pagājušās vasaras pieredze liek
apsvērt arī šķirnes, kas pacieš ilgstošu sausumu un karstumu, bet
pēc tam, saņemot mitrumu un atsākot augšanu, bumbuļos neveido
plaisas un izaugumus. Ne mazāk
svarīgs faktors ir slimību izturība,
«imunitāte» – šķirnes spēja pašai
sevi pasargāt no sēņu slimībām.
Šādas šķirnes ieteicamas bioloģiskajām saimniecībām, kā arī zemniekiem, kas darbojas integrētās
audzēšanas sistēmā.
2018. gadā tika veikts vienpadsmit dažādu Vācijas sēklaudzēšanaskompānijas«Solana GmbH&Co»
galda kartupeļu šķirņu izmēģinājums divās vietās Latvijā – «AREI»
Stendes pētniecības institūtā un
LLU zemkopības zinātniskajā institūtā «Skrīveri».
Abās izmēģinājumu vietās tika
izvēlēts vienāds mēslojums. «AREI»
Stendes pētniecības institūtā iegūtie
rezultāti atklāja, ka visaugstāko ražu
sausajā un karstajā vasarā deva šķirne ‘Belmonda’ – 44,9 t/ha, kas arī
citās vietās parādīja sevi kā ražīgu
ļoti sausos laika apstākļos. No sarkanās mizas šķirnēm vislabākos rezultātus uzrādīja ‘Red Lady’, sasniedzot ražu 38,5 t/ha. ◆
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Novados

Jaunie novadi veco rajonu robežās
◆◆Nav skaidrs ne reformas mērķis, ne kritēriji – spriež pašvaldību vadītāji
Agita Grīnvalde-Iruk a

Š

onedēļ pašvaldību vadītājiem un medijiem tika prezentēts jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums, saskaņā ar kuru 2021. gadā Latvijā
119 novadu vietā varētu palikt
35. Spriežot pēc sanāksmē 10. aprīlī klātesošo pašvaldību vadītāju
klusākām un skaļākām replikām,
iebildumiem un komentāriem,
īstenot to nebūs tik viegli, jo jautājumu un iebildumu ir vairāk
nekā atbilžu.
Daži šo sākuma piedāvājumu
nodēvēja par veco jauno novadu
karti, jo vismaz divas trešdaļas
jauno novadu iezīmēti bijušo rajonu robežās, piemēram, potenciālais Bauskas un kaimiņu novadi. Lielākas pārmaiņas skar Pierīgu, kā arī Ziemeļvidzemi, kur veidojas jauni novadi jaunās robežās.
«Nekur tālu gan neesam tikuši, atgriezušies 30 gadu senā pagātnē,»
piebilda Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks.

Pamats pārmaiņām
Pamatojot reformas nepieciešamību, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris
Pūce stāsta, ka, jau apstiprinot
2009. gadā īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, bijis
skaidrs, ka tā nedarbosies. Tāpēc
dots rīkojums izvērtēt to, un pēc
četriem gadiem – 2013. gadā –
tapis reformas izvērtējums, kurā
ieteikts izskatīt iespēju veidot lielus novadus ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centriem un izstrādāt sistēmu, kā
veicināt pašvaldību apvienošanos. Toreiz gan tālāku virzību šis
izvērtējums neguva, taču nu kļuvis par pamatu jaunai reformai,
kura saskaņā ar ministra plāniem
jāīsteno līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā.
Kā reformas mērķus J. Pūce savā prezentācijā min vēlmi uzlabot
pašvaldību ekonomisko izaugsmi
un konkurētspēju, izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību
darbības sistēmu, reģionālās un
nacionālās nozīmes attīstības centrus ar to lauku teritorijām, sasaistot vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā,
radot labākus priekšnosacījumus
tautsaimniecības attīstībai un pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem, nodrošināt pievilcīgu vidi
investīcijām un jaunu darbavietu
radīšanai.
Jāspēj nodrošināt visas funkcijas
Atšķirība starp Latvijas mazāko
pašvaldību un lielāko novadu,
pēc reformas īstenotāju aprēķiniem, esot tuvu pie simts reizēm.
«Ir loģiski, ka šādām atšķirīgām
vienībām nav iespējams paredzēt
vienādas funkcijas. Puse novadu
pašvaldību spēj īstenot visas tai
likumā noteiktās funkcijas. Tikai
puse novadu atbilst likumā no-
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Fakts
Izvērtējot statistikas informāciju par 2018. gadu, konstatēts, ka virkne novadu neatbilst kritērijiem, kādiem
jābūt novadiem saskaņā ar
2009. gadā apstiprināto
administratīvi teritoriālo
iedalījumu likumu:
l 39 novadu teritorijā ir mazāk
par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju,
l astoņos novados nav vidusskolas,
l diviem novadiem nav ģeogrāfiski vienotas teritorijas,
l divās republikas pilsētās ir
mazāk par 25 tūkstošiem
pastāvīgo iedzīvotāju.
Avots: VARAM sagatavotie
prezentācijas materiāli.

teiktajiem kritērijiem. 57 no
119 novadiem uz vietas darbu (tajā skaitā privātajā sektorā) var atrast vairāk nekā 40% darbspējīgo
iedzīvotāju. Astoņos novados nav
nevienas vidusskolas, divos – vidusskola ir, taču tajā vidusskolas
posmā nav neviena audzēkņa. Ir
skaidrs, ka darba vietu vairāk ir
novados, kas ir attīstības centri.
Mūsu piedāvātajā modelī pašvaldība veidojas ap lielāku pilsētu
vai attīstības centru. Tikai tādā
veidā mēs redzam iespēju izveidot optimālu pašvaldību pakalpojumu tīklu, kurā tiek nodrošināts optimāls rezultāts, sasniegts
labs pakalpojums par samērīgām
izmaksām,» sacīja J. Pūce.
Īstenojot šo reformu, pašvaldības autonomās funkcijas netiek
pārskatītas. Tās būs tādas, kādas
ir, un nākotnē saglabāsies. Līdz
ar to, pēc ministra domām, nozīmīgs ir jautājums, cik novadā ir
cilvēku – nodokļu maksātāju, kas
dzīvo šīs pašvaldības teritorijā un
finansē šo pakalpojumu nodrošināšanu, neizslēdzot arī to, ka kaut
kādi finanšu palīdzības instrumenti valstī turpina pastāvēt, jo
nekad nebūs pilnīgi vienādi ienākumi visās pašvaldībās.
Trūkst pamatotu argumentu
Pašvaldību vadītāji gan iebilda,
ka dažādos pētījumos figurējot
atšķirīgi skaitļi gan par iedzīvotāju skaitu, gan dažādiem finanšu
rādītājiem, līdz ar to nav skaidrs,
kam ticēt un cik pamatoti ir uzrādītie aprēķini. Novadu mēri
uzsver, ka, prezentējot jauno novadu karti, nav izskanējuši argumentēti pamatojumi, kāpēc šī reforma vajadzīga, pēc kādiem kritērijiem vērtēta jauno novadu izveide un kādi būs instrumenti
jauno novadu ekonomiskajai izaugsmei.
Ministrs iebilda, ka kritēriji ir
un tie ir ietverti ministrijas sagatavotajā ziņojumā, kas tieši pre-

joms. Skaidrs, ka pašvaldībā, kurā ir 1000 vai 3000 iedzīvotāju,
iespējas ir ļoti atšķirīgas piesaistīt
resursus savai darbībai, lai īstenotu prioritātes. Tas ir objektīvi. Vai
apmierinoši? Manā izpratnē – nē!
Vai Latvijas iedzīvotāji ar to ir apmierināti? Kā nu kurš. Skaidrs,
ka iedzīvotāji ir ieinteresēti saņemt labākus pakalpojumus.
Mūsu deklarēšanās sistēma lieliski parāda, ka cilvēki vairāk izvēlas tos novadus, kur ir prāvāki
pabalsti, kur var ātrāk saņemt labākas kvalitātes pakalpojumus.
Mūsu pašvaldības nevis pozitīvā
ziņā savā starpā konkurē par ekonomiskās attīstības iespējām savā
teritorijā, bet sacenšas par to, kura piedāvās lielāku nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi vai kā
vēl gudrāk ievilināt savā skolā
kaimiņu novada bērnus.»

Reformas mērķi

zentācijas dienā bija nosūtīts Latvijas Pašvaldību savienībai saskaņošanai. Tās vadītājs Gints Kaminskis gan atzina, ka neko tādu
pagaidām nav saņēmis, taču, ja
saņems, tad tas būs viens no aktuālajiem apspriežamajiem jautājumiem.
Vairāki punkti, vadoties pēc
kuriem veidota jaunā novadu karte, bija iekļauti arī ministrijas sagatavotajos izdales materiālos. Un
tie ir: novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, novada teritorijā ir
reģionālās vai nacionālās nozīmes
attīstības centrs, izņemot Pierīgu;
novada pašvaldība patstāvīgi nodrošina likumā noteikto autonomo funkciju izpildi; novadā ir vismaz viena perspektīva vidusskola,
ceļu infrastruktūra ir piemērota
nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram.
Vispirms jāsakārto ceļi un
jānodrošina satiksme
Satiksme un ceļi bija viens no plašākas diskusijas iemesliem. Kā var
veidot jaunu lielu novadu, ja līdz
centram ved tikpat kā neizbraucams ceļš vai nevar tur nokļūt ar
satiksmes autobusu? Reformu ir
jēga īstenot, ja tas notiek ciešā sadarbībā ar pasažieru pārvadājumu
un ceļu tīkla sakārtošanu, uzskata
pašvaldību vadītāji.

Runājot par sabiedrisko transportu, J. Pūce sacīja, ka šajā jautājumā cieši sadarbojas ar plānošana reģioniem un Autotransporta
direkciju. Taču vispirms jābūt
skaidrībai, kur tad būs šie novadu centri, kuri būs aktuālie virzieni. Atbildot uz jautājumu par
ceļiem, ministrs sacīja: «Nesolīšu
un nemelošu, ka divos gados var
konstruēt programmu, kurā no
katra pagasta līdz novada centram ir sakārtots ceļš. Tas ir naudas jautājums. Svarīgi, kā mēs uz
to virzāmies. Esam runājuši ar finanšu ministru un Ministru prezidentu, ka vajadzīga programma, kas vērsta uz ceļu sakārtošanu kā daļu no šīs reformas. Lai to
īstenotu, mums jautājums par šo
ceļu sakārtošanu jāiekļauj nākamo trīs gadu valsts budžetā, un
lēmums par to būs šī gada augustā,» tā J. Pūce.
Vērtējums atšķiras
Jautāts, kāds ieguvums no šīs reformas būs iedzīvotājiem, politiķis sacīja: «Viss atkarīgs no tā, kā
tiek novērtēta pašreizējā situācija. Pieļauju, ka ir cilvēki, kuri saka, ka viss ir kārtībā. Mūsu vērtējums atšķiras. Starp pašreizējām
pašvaldībām un to piedāvātajiem
pakalpojumiem ir liela atšķirība.
To nosaka pieejamo resursu ap-

Sarunas turpināsies līdz
rudenim
Ministrs J. Pūce sola no 15. maija
līdz septembrim doties uz visiem
novadiem, lai tiktos ar domju deputātiem un iedzīvotājiem, uzklausītu viņu viedokli, kā arī argumentētu, kāpēc tiek piedāvātas
tieši šādas teritorijas. Pašvaldību
vadītāji interesējās, vai novados
veikto iedzīvotāju aptauju un referendumu rezultāti šajās sarunās
tiks ņemti vērā. Ministrs uz šo
jautājumu atbildēja visai izvairīgi, vien apliecinot, ka viņu interesē, lai reformas gaitā tiktu ņemtas
vērā visu iedzīvotāju, nevis atsevišķu grupu intereses.
Pašvaldību vadītāji interesējās,
cik liela ir iespēja šajā sākotnējā
kartē viest kādas pārmaiņas. Juris
Pūce sacīja, ka nekas nav kā akmenī iecirsts un korekcijas ir iespējamas, tomēr kopīgo pieeju
reformas īstenotāji centīsies saglabāt, saprotot, ka lēmumu pieņemšanā nav iesaistīta tikai ministrija, un galalēmumu par šo
lietu pieņems Saeima.
Septembrī un oktobrī plānots
apkopot apspriešanu rezultātus
un uz tā bāzes sagatavot ministrijas piedāvājumu jaunam administratīvi teritoriālā iedalījuma likumam, ko iesniegt izskatīšanai valdībā un pēc tam Saeimā, kur to vajadzētu apstiprināt līdz 2020. gada
jūlijam, lai likums būtu pieņemts
gadu pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām. ◆
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Ekonomika ir arī smaržīga
◆◆Konkursā skolēniem piedāvā uzdevumus par to, ko nemāca skolā
Iecavas vidusskolā aizvadīts jau
desmitais starpnovadu ekonomikas erudīcijas konkurss
vidusskolēniem. Šāds konkurss
savulaik notika bijušā Bauskas
rajona teritorijas dažādās
skolās, bet nu jau desmit gadu
to rīko Iecavas vidusskolas
ekonomikas skolotāja Antra
Pāruma.
ULDIS VARNEVIČS

Konkursā 11. aprīlī šoreiz piedalījās 11 vienības no Bauskas Valsts
ģimnāzijas, Bauskas 2. vidusskolas, Pilsrundāles vidusskolas,
Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās
struktūrvienības (Saulaines TS),
Vecumnieku vidusskolas, Skaistkalnes un Iecavas vidusskolas.
Konkursu atbalsta Iecavas vidusskola, kuru pasākumā pārstāvēja
direktore Agra Zaķe, Iecavas novada izglītības nodaļa, kā arī a/s
«Dzintars», SIA «Iecavnieks&
Co», a/s «Dobeles dzirnavnieks»
un SIA «Bauskas Dzīve».
Jaunas pedagoģes
Šis konkurss nekad nav bijis tikai
ekonomisks, ne velti nosaukumā
iekļauts vārds «erudīcija». Tas
nozīmē, ka mazāks uzsvars ir uz
teorētiskajām zināšanām, bet lielāks – uz dažādām prasmēm, interesantiem pārbaudījumiem. To
varēja novērtēt divas pedagoģes,
kas šajā pasākumā bija debitantes – Bauskas Valsts ģimnāzijas
ekonomikas un komerczinību
skolotāja Oksana Lavrecka un
Pilsrundāles vidusskolas un Saulaines TS ekonomikas skolotāja
Kristīne Balta.
«Konkurss patika – radošs, atraktīvs, labi organizēts. Pozitīvi,
ka jauniešiem piedāvā sevi realizēt citā dimensijā, atklāt daudzpusīgus talantus, kādus skolas
ikdienā var pat neievērot. Šeit rada inovatīvu ekonomisko domāšanu, veicina radošumu,» vērtē
O. Lavrecka.
«Brīnišķīgi, interesanti, ļoti radoši un pozitīvi. Ir daudz jautājumu par reālo dzīves vidi, nevis
tikai teorētiski uzdevumi. Ekonomika var būt ļoti dažāda,» vērtē K. Balta. Bauskas 2. vidusskolas ekonomikas skolotāja Iveta
Leitlante atzina, ka īpašas sajūtas
pedagogiem ir katru gadu – arvien liekas, ka šādā konkursā esi
pirmo reizi, jo vienmēr ir kaut
kas jauns, interesants un negaidīts.
Cīņā ar «gadžetiem»
Jauniešiem visvairāk iespēju izpausties bija pēdējā, radošajā
konkursā. Ekonomika ir ne tikai
stāsts par naudu, bet arī par to, ka
labus darbus var paveikt brīvprātīgi. Jauniešiem bija jāsagatavo
skatījums par to, ko viņi varētu
brīvprātīgi darīt.

Bauskas 2. vidusskolas audzēkņi – sacensību uzvarētāji – kopā ar skolotāju Ivetu Leitlanti (trešā no kreisās) un a/s «Dzintars» pārstāvi Elīnu Lukja-

novicu (otrā no labās). 
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UZZIŅAI
Pedagoģe Antra Pāruma nosauca konkursa uzvarētājus.
Trešo vietu, pašiem negaidīti, izcīnīja Skaistkalnes vidusskolas
trešā komanda. Viņiem šo rezultātu palīdzēja izcīnīt augsts vērtējums radošajā pārbaudījumā.
Otrajā vietā Vecumnieku vidusskola – žūriju aizrāva viņu stāstījums par Vecumnieku vidusskolas stadionu, komanda bija laba arī
citos uzdevumos un testos.
Uzvarētāju godā Bauskas 2. vidusskolas vienība – viņiem pārsvaru
pār konkurentiem nodrošināja spēja vislabāk saost smaržu nianses
a/s «Dzintars» pārbaudījumā.

Skolēni pārsvarā bija gatavi
darboties sociālajā jomā, sakārtot
vidi, domāt par līdzaudžu izklaidēšanu vai izglītošanu. Iecavas
vidusskolas pirmā komanda uzstādīja mērķi atraut jauniešus no
«lūrēšanas gadžetos», iesaistot viņus vides sakopšanā. Iecavas vidusskolas otrā komanda izteica
vēlmi aktivitātēs iesaistīt arī vecāka gadagājuma cilvēkus, ļaujot
viņiem iepazīt mūsdienu jauniešu dzīvesveidu. Šīs pašas izglītības iestādes trešā komanda pievērsa lielāku uzmanību pamestajiem dzīvniekiem, vērtējot, ka
varētu būt iniciatīva par mītņu
izgatavošanu un uzstādīšanu
klaiņojošajiem zvēriem.
Pilsrundālieši atzina, ka jau tagad aktīvi darbojas nevalstiskajās
organizācijās un vairāk jāaicina
jauniešus šādās biedrībās iesaistīties. Viņi būtu gatavi palīdzēt sākumskolas audzēkņiem, kam ir
grūtības mācībās. Saulainieši piedāvāja izklaidēt cilvēkus pansionā-

tos un slimnīcās, iesaistīties bezvēsts pazudušo meklēšanā, sakārtot pamestas kapu vietas. Skaistkalnes pirmā komanda rosināja rīkot
spēļu vakarus, pārgājienus, sadraudzības pasākumus. Līdzīgas idejas
bija otrajai komandai.
«Gribam stadionu!»
Bija arī diezgan pārsteidzoši piedāvājumi. Vecumnieku vidusskolas meitenes atzina, ka ir gatavas
darboties un ieguldīt savu brīvo
laiku, lai īstenotu skolēniem un
novada iedzīvotājiem sen solītu
sapni – Vecumnieku vidusskolas
stadiona izbūvi.
«Mums ir apnicis, ka stadiona
reāli nav. Jau mūsu vecāku laikā,
kad viņi beidza vidusskolu, solīja,
ka būs stadions, to sola arī tagad.
Ja citādi nevar, jāpiesaista jaunieši un vecāki, dodiet mums materiālus, tad stadionu varētu atjaunot. Varam ierīkot arī apgaismojumu vakara pasākumiem un izbūvēt tribīnes – mājturībā puiši

sen ir pierādījuši, ka viņi var izgatavot krēslus un soliņus, arī tribīnes viņi varēs izbūvēt. Tad būtu
vieta sacensībām, laimīgāki justos jaunieši, būtu treniņu iespējas
sportistiem. Varētu organizēt sacensības, vasarā – sporta nometnes un citus pasākumus, kaut vai
skolas izlaidumus. Saprotam, ka
mēs šo stadionu nesagaidīsim,
bet varbūt jaunāko klašu skolēni
tajā varēs darboties,» stāstīja audzēkņi.
Jauniešu pārdomas ļoti atzinīgi
novērtēja SIA «Iecavnieks&Co»
ražošanas vadītāja Sanita Celitāne.

Visinteresantākais bija a/s
«Dzintars» pārbaudījums – šoreiz ekonomika atklājās smaržu
pasaulē. Skolēniem bija jāizpilda
uzdevumi, mēģinot noteikt smaržu nianses un produktu sastāvdaļas. Skolēniem nācās atcerēties
ķīmijas stundas – kā pareizi
smaržot trauka saturu. «Labākie
deguni bija Bauskas jauniešiem,»
noslēgumā smaidīja a/s «Dzintars» pārstāve Elīna Lukjanovica.
Otrajā vietā ar sešiem punktiem
Bauskas Valsts ģimnāzija, bet uzvarētāja ar 11 punktiem Bauskas
2. vidusskolas komanda.

Labākie deguni
Pārbaudījumi bija ļoti dažādi. Pirmais bija «Bauskas Dzīves» tests,
tajā 15 punktus nopelnīja trīs skolas – Bauskas Valsts ģimnāzija, kas
uzdoto izpildīja visprecīzāk, Bauskas 2. un Vecumnieku vidusskola.
Kapteiņu konkursā, kur bija jāpazīst uzņēmumu zīmoli, veiksmīgākā bija Iecavas vidusskolas trešā
komanda, tai sekoja Skaistkalnes
vidusskolas otrā komanda, un trešie bija Bauskas 2. vidusskola. A/s
«Dobeles dzirnavnieks» konkursā
uzvarēja Bauskas 2. vidusskola, otrajā vietā Vecumnieku vidusskola,
trešie – Iecavas vidusskolas otrā
komanda. SIA «Iecavnieks&Co»
pārbaudījumā uzvarēja Bauskas
Valsts ģimnāzija. Tālāk pa desmit
punktiem bija Skaistkalnes vidusskolas pirmajai un trešajai komandai, kā arī Saulaines TS, bet skaistkalnieši savas atbildes nodeva ātrāk
un ieguva balvas.

Oža palīdz uzvarēt
Skolēni ar dalību konkursā ir apmierināti. «Perfekti. Jebkura pieredze ir laba, bet šī tiešām bija
interesanta. Gaidījām, ka būs
kaut kas no viktorīnas, bet arī šis
ir labs un interesants formāts. Bija daudz jauna. Cerams, ka mūsu
skola startēs arī nākamgad,» stāsta sacensību debitanti no Saulaines TS.
«Bija ļoti interesanti paskatīties citu paveiktajos darbos, uzklausīt viedokļus, ieklausīties
idejās. Labi saprotams bija a/s
«Dobeles dzirnavnieks» tests, bet
«Iecavnieks&Co» pārbaudījums
bija negaidīti nopietns. Ļoti interesants bija a/s «Dzintars» uzdevums,» priecīga bija Skaistkalnes
vidusskolas otrās komandas kapteine Oksana Lavrecka – viņa ieguva balvu gan kapteiņu konkursā, gan atzinību no laikraksta
«Bauskas Dzīve». ◆
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tāds darbs

Deniss Krips atzīst, ka darbs ir interesants un patīk strādāt ar cilvēkiem, katra diena atšķiras no iepriekšējās. 
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No iesācēja līdz restorāna vadītāja vietniekam
◆◆Svarīgs viss – ēdienu kvalitāte, apkalpošanas kultūra un tīrība
UZZIŅAI

LIGITA ASARE

Ī

l «Hesburger» ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Somijas mātes
uzņēmumam «Burger-In Oy». Tas ir ģimenes uzņēmums, kura īpašnieki un vadītāji ir Salmelu ģimene.
l Ātrās ēdināšanas restorānu ķēde «Hesburger» 2018. gadā Baltijā
pārdošanas apjomu, salīdzinot ar 2017. gadu, ir palielinājusi par
18%. Latvijā pārdošanas apjoms ir sasniedzis 26,1 miljonu eiro,
uzrādot otro labāko rezultātu starp Baltijas valstīm (aiz Lietuvas).
l Kopējās investīcijas jaunu restorānu izveidē Baltijā 2019. gadā
sasniegs aptuveni 7,2 miljonus eiro.

slīces pagasta iedzīvotājs Deniss Krips Bauskas «Hesburger» restorānā strādā deviņus
gadus, teju kopš dienas, kad apmeklētājiem tika vērtas tā durvis.
Bauskas novads Denisam ir
dzimtā puse, arī pavāra profesija
apgūta tepat – Saulaines tehnikumā Rundāles novadā.
Jāmācās no jauna
Pēc mācībām D. Krips ir praktizējies pavāra darbā kafejnīcā
Bauskā. Kad tur darbs izbeidzies,
bijusi iespēja sākt karjeru «Hesburger» restorānā, sākumā divus
gadus strādājot klientu apkalpošanā. Pēc tam Denisam piedāvāja
aizvietot kolēģi, ieņemot maiņas
vadītāja amatu, un viņš šo izaicinājumu labprāt pieņēmis. Gan
pats, gan uzņēmuma vadība atzina, ka darbs jaunajā amatā Denisam iet no rokas, tāpēc šos pienākumus turpināja veikt pastāvīgi.
Tagad jau septīto gadu ir maiņas
vadītājs un pēc statusa – arī restorāna vadītājas vietnieks.
D. Krips stāsta, ka restorānā
«Hesburger» ēdiena gatavošanas
un servēšanas specifika būtiski
atšķiras no tām zināšanām un
pieredzes, kas bija iegūtas iepriekš. Viss bija jāmācās no jauna, kas arī veiksmīgi padevies.
Arī tagad, kad nepieciešams,
maiņas vadītājs strādā klientu
apkalpošanā. Viņš atzīst, ka darbs

Avots: www.db.lv.

Deniss Krips Bauskas «Hesburger» restorānā strādā teju kopš
dienas, kad apmeklētājiem tika
vērtas tā durvis.

ir interesants un patīk strādāt ar
cilvēkiem, katra diena atšķiras no
iepriekšējās. Lai gan vairums restorāna apmeklētāju ik dienu mainās – caurbraucēji, daudz tūristu
vasarās, taču ir arī pastāvīgie
klienti, it īpaši vietējie skolēni.
Deniss lepojas ar savu darba kolektīvu, kas ir stabils un ar ko kopā
sasniegts augsts darba novērtējums. Par pagājušā gada veikumu
Bauskas «Hesburger» kolektīvs atzīts par labāko reģionā un labāko
starp visiem uzņēmuma restorāniem Latvijā. Lai izvirzītos šajā sacensībā, pastāvīgi jārūpējas par visiem novērtēšanas kritērijiem, tostarp ēdienu kvalitāti, apkalpošanas kultūru un tīrību. Viņš atzinīgi
novērtē sociālās garantijas, kādas

tiek nodrošinātas uzņēmumā strādājošajiem, piemēram, veselības
apdrošināšanu.

Vērtējot savu veikumu gan uzņēmumā Bauskā, gan ārzemēs,
D. Krips kodolīgi apliecina: «Es
tikai pildu savu pienākumu un
dalos zināšanās ar kolēģiem.»
Konsultē Bulgārijā un Ukrainā
Deniss Krips ir pieņēmis izaici- Speciālists, salīdzinot darbu ārzenājumu strādāt arī ārzemēs, kur mēs un uzņēmuma restorānos
uzņēmums atklājis jaunus resto- šeit, atzīst, ka tas īpaši neatšķiras,
rānus. Ārvalstīs viņa pienākums arī ēdienkarte ir līdzīga, un restobijis apmācīt turienes personālu rāna klientu izvēle arīdzan. Produktu sortiments
klientu apkalpošanā. Deniss veicis «Es tikai pildu savu Bulgārijā iekļauj
jau pazīstamus resapmācību darbu pienākumu un
torānu ķēdes proUkrainas galvaspilduktus, kā burgesētā Kijevā, kā arī dalos zināšanās ar
rus, tortiljas, dažāvairākos restorānos kolēģiem.»
dus maltīšu komBulgārijas galvasplektus, uzkodas
pilsētā Sofijā. Kolēģu konsultēšanā ārvalstīs viņam un desertus. Balstoties uz Bulgābija jāliek lietā gan profesionālās rijas nacionālajām īpatnībām,
zināšanas, gan krievu un angļu tiek pievienots uz jogurta bāzes
valodas prasmes. Kā iepriekš veidots dzēriens airāns.
Kā teic D. Krips, arī Ukrainā
publiski ziņojusi uzņēmuma biznesa attīstības direktore Ieva Sal- un Bulgārijā apmeklētāji visbiemela, tuvāko desmit gadu laikā žāk ir laipni un pieklājīgi. Būtis«Hesburger» plāns ir atvērt aptu- ku atšķirību no Latvijas Deniss ir
pamanījis Bulgārijā, kur klientu
veni 50 restorānus Bulgārijā.

apkalpošanas darbā, arī «Hesburger» restorānos, personālā dominē vīrieši.
Tritonu vai tortilju?
Ikdienā Deniss saskaras ar ne mazums amizantu gadījumu, kas rada smieklīgas situācijas saskarsmē
ar klientiem. Viņš stāsta, ka ir bijušas vairākas reizes, kad pircējs
veic pasūtījumu, neieskatoties
«Hesburger» ēdienkartē un pasūtot paša izdomātu maltīti. Piemēram, reiz kliente pavisam nopietnā tonī vēlējusies iegādāties «tritonu». Gan Deniss, gan kolēģi sākumā nedaudz samulsuši, taču
izdevies noskaidrot, ka kliente vēlas nopirkt vistas gaļas tortilju.
Lūk, tā svešie vārdi mēdz transformēties klientu sacītajā. Tā kā
restorāns piedāvā gan atsevišķus
ēdienus, gan ēdienu komplektus,
tad nereti pircējiem nākas skaidrot, ka iegādāties komplektu ir izdevīgāk nekā pirkt atsevišķi. Deniss uzsver, ka tas ir svarīgi, lai
klients pēc tam nejustos vīlies.
D. Krips atklāja, ka viņam ļoti
svarīga ir ģimene, tāpēc brīvo laiku vislabprātāk pavada kopā ar
bērniem, uzspēlējot bumbu vasarā vai slidojot ziemā.
Kolēģi no «Hesburger» Denisu
Kripu raksturo kā azartisku un ar
humoru apveltītu, kura panākumu atslēga esot optimisms un pozitīvs skats uz dzīvi. Viens no viņa
paša iecienītākajiem burgeriem
esot dubultais siera burgers. ◆
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Kartē sarkanais punkts norāda vietu Mūsā, kur ņemti ūdens
Mūsa Brunavas pagasta Grenctālē. 

F oto n o « B ausk a s Dz ī v e s ar h ī va .

paraugi analīžu veikšanai.

Pēta farmaceitisko vielu klātbūtni ūdeņos
◆◆Mūsā konstatē paaugstinātu pretsāpju un pretiekaisuma medikamentu koncentrāciju
Bauskas novadā Mūsā, kā arī
Puplas upē pie Olaines konstatēta paaugstināta pretsāpju un
pretiekaisuma medikamentu
vielu koncentrācija, informē
Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra (LVĢMC)
pārstāvis Oskars Vizbulis.

Pretsāpju un pretiekaisuma medikamenta diklofenaka koncentrācija upēs
«Diclofenac» – 440 611 kg
pārdotais (cilvēku lietoto)
farmaceitiski aktīvo vielu
daudzums Latvijā 2017. gadā.
Informācijas avots:

Ziņu aģentūra LETA un

Zāļu valsts aģentūra.

«Bausk as Dzīve»

Baltijas jūras valstu pētniecības iestāžu zinātnieki Latvijā analizēja
virszemes ūdeņus, notekūdeņus
un to dūņas no pilsētu attīrīšanas
iekārtām un ražošanas uzņēmumiem, ūdens paraugus jūrā, kā arī
nogulšņu paraugus aptuveni pusotra kilometra attālumā no jūras
krasta Daugavgrīvā. Latvijā paraugi 12 vietās tika ņemti pavasarī un
rudenī Driksas upē, Rīgas jūras līcī, Puplas upē, Lielupē, Mēmelē,
Mūsā, Vēģerupē un Jaunbērzē.
Diklofenaka norma
pārsniegta daudzkārt
Virszemes ūdeņos tika analizētas 66 vielas, no kurām 52 vielām
rezultāti bija izmērāmi, – lielākās maksimālās koncentrācijas
tika konstatētas metformīnam
(2254 ng/l, pavasaris), atorvastatīnam (1116 ng/l, rudens) un
diklofenakam (1094 ng/l, pavasaris). Vielu ķīmiskās analīzes tika
veiktas Somijas Vides institūta
(SYKE) laboratorijā.
LVĢMC pārstāvis O. Vizbulis
skaidroja, ka vides kvalitātes
standarts pretsāpju līdzekļa diklofenaka koncentrācijai virszemes ūdeņos vidēji gadā ir desmit
nanogrami diklofenaka uz vienu
litru ūdens. Īpaši liela diklofenaka koncentrācija atklāta Puplas
upē lejpus Olaines, kur konstatēti
976 ng/l. Šīs vielas piesārņojums
konstatēts arī upes posmā augšpus Olaines – 395 ng/l. Savukārt
Mūsas upes posmā pie Lietuvas

Avots: LVĢMC

Secinājums ir tāds, ka Latvijas ūdeņos konstatētas
visdažādāko grupu aktīvās farmaceitiskās vielas,
arī kofeīns, ko dēvē par indikatoru civilizācijas
klātbūtnei. Piemēram, vienā no Latvijas upēm –
Puplā – kofeīna daudzums 11,4 kubikmetros ūdens
ir tikpat liels kā vienā kafijas tasītē.
robežas diklofenaka piesārņojuma apjoms sasniedzis 45 ng/l.
Notekūdeņos «topā»
paracetamols un kofeīns
Bez virszemes ūdeņiem tika analizēti arī notekūdeņi komunālajās
attīrīšanas iekārtās un ražošanas
uzņēmumos. Kopumā šādās vietās analizētas 75 vielas, no kurām
23 sasniegušas daudzumu, ko iespējams izmērīt. Lielākās maksimālās koncentrācijas Latvijā konstatētas paracetamolam – 16 396,5
ng/l rudenī, kofeīnam – 8770,5
ng/l rudenī, hidrohlortirazīdam –
6904,1 ng/l pavasarī un estronam – 5483,3 ng/l rudenī.

Savukārt notekūdeņu dūņu
paraugos kopumā tika analizēta
31 viela, no kurām 25 pārsniedza
kvantitatīvi nosakāmās koncentrācijas. Visbiežāk konstatētās ir
zāles endokrīno slimību ārstēšanai, antibakteriālās, pretsēnīšu
un prettārpu zāles, kā arī medikamenti centrālās nervu sistēmas
ārstēšanai.
LVĢMC Iekšzemes ūdeņu nodaļas vecākā speciāliste Linda Fībiga skaidroja, ka farmaceitiskās vielas galvenokārt nonāk ūdeņos no
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
«Tradicionālās attīrīšanas metodes
nespēj pilnībā attīrīt notekūdeņus
no tajās sastopamajām farmacei-

tiskajām vielām. (..) Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās bioloģiski aktīvās dūņas lielu daļu vielu, kas veidojas cilvēku un dzīvnieku organismos vielmaiņas procesā, pārvērš
sākotnēji aktīvajās farmaceitiskajās
vielās,» sacīja L. Fībiga.
Augsnes paraugos –
veterinārās zāles
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
pētījumā analizēja ūdens paraugus
aptuveni pusotra kilometra attālumā no krasta, kā arī nogulšņu paraugus. Ūdens paraugos no analizētajām 54 vielām konstatētas 19.
Augstākā koncentrācija bija pretsāpju un pretiekaisuma aktīvajai
farmaceitiskajai vielai mesalazīnam un kardiovaskulārajai aktīvajai farmaceitiskajai vielai gemfibrozilam. Savukārt 30 no kopskaitā
65 ievāktajiem nogulšņu paraugiem vislielāko koncentrāciju uzrādīja centrālās nervu sistēmas aktīvās farmaceitiskās vielas levetiracetāms un kofeīns.

Pētījuma laikā, ņemot augsnes
paraugus pie Jaunbērzes, kur izmantoti kūtsmēsli, tika analizētas
63 vielas. Zinātnieki secinājuši,
ka visbiežāk konstatētās augsnes
zāļu grupas ir veterinārās zāles,
kā arī alerģiju un deguna saslimšanu ārstēšanas medikamenti.
Līdzīga aina vērojama pārējās
Baltijas jūras valstīs, kur analizēta ar kūtsmēsliem sajauktā zemes
virskārta.
Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Ieva Putna-Nīmane
uzskata, ka vides piesārņojumu
var samazināt, attīstot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģijas, sakārtojot veco medikamentu
savākšanas sistēmas, kā arī izvēloties videi draudzīgākas zāles.
«Lai izvairītos no šādiem sarežģījumiem, nepieciešams veikt izmaiņas gan tradicionālajās notekūdeņu attīrīšanas metodēs,
piemēram, izmantojot ozonēšanu vai attīrīšanu ar aktivēto ogli,
gan strādāt pie izmaiņām zāļu
apriti reglamentējošajā likumdošanā, gan izglītot sabiedrību,»
analizēja pētniece.
Izstrādās rekomendācijas
Apkopojot iegūtos datus, paredzēts izstrādāt rekomendācijas,
kuras pēcāk tiks nodotas vides
politikas veidotājiem, ar vidi saistītām uzraugošām institūcijām,
universitātēm un pētnieciskajiem
institūtiem, farmaceitisko vielu
emitētājiem – slimnīcām, zāļu ražotājiem, zivju un mājlopu fermu
īpašniekiem, veterinārārstiem.
Veiktais pētījums ir daļa no Eiropas Savienības finansētā projekta «No farmaceitiskajām vielām tīri ūdeņi», kas tika sākts
2017. gada oktobrī, bet tā rezultātu apkopojums gaidāms 2020. gada septembrī. Projektā piedalās
15 pētniecības organizācijas no
septiņām valstīm. ◆
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Kad starp oļiem atrodi
dzintaru...
◆◆Aizraušanās. Ilonas Ķepales ekskluzīvā nodarbe – rakstīt dzeju
Sandra Giptere-Ivanova

K

lāt pavasaris, kas visam
piešķir krāsas. Ejot pa
ceļu vai jūras krastu, var
redzēt tik daudz dažādu oļu, bet
starp tiem, iespējams, ir arī
dzintars vai vismaz kāds akmentiņš ar tik neatkārtojamu
krāsu, ka nevar garām paiet,
noteikti jāpaceļ. Tad ir tāds mazas laimes un atklājuma mirklis. Līdzīgi man bija ar Ilonu
Ķepali, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
Bauskas nodaļas vadītāju.

Nav iespējams amatierisms
Ilona dzimusi Aizputē, uz Bausku ģimene pārcēlusies, kad meitenei bija pieci gadi. Mammas
dzimta ir no Skaistkalnes. Vēlāk
beigusi Latvijas Universitātes
Ekonomikas fakultāti, kur ieguvusi rūpniecības plānotāja (ekonomists) izglītību, šajā jomā darbojusies piecus gadus, savukārt
PMLP strādā kopš 1992. gada.
Skolā labi padevušies domraksti, bijusi «humanitārā meitene». «Sāku rakstīt dzeju samērā
nesen, tātad vēlu. Reiz nosūtīju
savus tekstus Jauno un iesācēju
autoru literāro darbu konkursam
un saņēmu labas atsauksmes un
aicinājumu piedalīties Literārās
akadēmijas meistardarbnīcā. Vairākkārt atteicos, jo šķita, ka pietrūks laika tām pilnvērtīgi nodoties, līdz vienreiz piekritu. Meistarklases beidzot, saņēmu to vadītāja Ronalda Brieža pamudinājumu turpināt, lai sanāktu
krājums,» stāsta Ilona. 2011. gadā iesaistījusies dzejnieka Ronalda Brieža Literārās akadēmijas
dzejas meistardarbnīcā. Tur guvusi ļoti daudz vērtīgu pamācību
un atziņu, arī teorētisku pamatu
lirikas radīšanai.
«Kāpēc nereti cilvēki iedomājas, ka rakstīt dzeju un stāstus,
romānus var bez iepriekšējas sagatavotības?! Lai gleznotu, cilvēks
mācās, lai kļūtu par aktieri – stājas
Kultūras akadēmijā, lai kļūtu par
mūziķi – Mūzikas akadēmijā,
bet, lai rakstītu, – nezin kāpēc
nevajag neko... Pilnībā piekrītu
dzejnieka Imanta Auziņa teiktajam, ka dzeja ir tāda riebīga
māksla, kur nav iespējams amatierisms,» uzskata Ilona Ķepale.
Nācis klajā pašas krājums
Pašlaik rakstīšanai ir «ražas laiks»
un svētku brīdis – nupat izdevniecībā «Pētergailis» ar Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstu iznācis pirmais Ilonas Ķepales dzejoļu krājums «Saliniece un putnu
pārdevējs», dzejoļus atlasījis Ronalds Briedis.

◆

bauskas dzīve
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No Ilonas Ķepales
dzejoļu krājuma
«Saliniece un putnu
pārdevējs»
***
Dūmi kā neslauktas govis
klīst gar verandu
izbradā sondoru pļavas
mēģina izdzēst
lenšu magnetofona ierakstīto
gaismu
un žoga līniju
kuru kāds vīrs
mēģina salabot
ciema DNS sīksto rakstu
Tas ir mans vectēvs
kas tagad ir dūmi
***
Zem pērnajām lapām
rāms aprīlis
ar meža apkakli
un ošu skeletiņi
ceļa ielokā
sānzars
velk lidmašīnas elpu
senpazīstami vaibsti
palsnī līdz izdziest

Dzejoļu krājuma «Saliniece un putnu pārdevējs» atvēršanas svētkos dzejniece Daina Sirmā (no krei-

sās), Ilona Ķepale, dzejnieks un Literārās akadēmijas vadītājs Ronalds Briedis, izdevniecības «PētergaiF oto n o I . Ķ e pa l e s p e r s o n i sk ā ar h ī va .
lis» vadītāja un rakstniece Inguna Cepīte. 

Kad rakstot, baušķeniece īsti
nedomājot par auditoriju, kura
lasīs vai gribēs lasīt viņas dzejoļus. Bet, protams, ļoti priecājas,
ja kādam tā patikusi, raisījusi
atbilstošas sajūtas. «Dzejā ir iespējams nokļūt tur, kur nekad
neizdotos, – dzīvē. Dzejā, ja esi
pareizajā intensitātē, iespējams
atdzīvināt labāko no tā, ko spēj
atcerēties, varbūt pat dažas paaudzes agrāk. Dzeja jau vispār
ir ekskluzīva nodarbe, jo prasa
daudz laika un iedziļināšanos,
tādēļ tai nav daudz lasītāju.
Bet, ja man izdotos tai pievērst
kaut vēl vienu, tad tā jau būtu
veiksme,» atklāj grāmatas «Saliniece un putnu pārdevējs» autore.
Mīļākie autori Ilonai Ķepalei ir
A. Čaks, O. Vācietis, I. Ziedonis,
V. Krile, M. Kroma, P. Brūveris –
tie esot senākie dzejas gaumes
veidotāji, tagad vairāk – R. Štelmahere, L. Briedis, D. Sirmā. «No
ārzemju autoriem pēdējā laika favorīti ir E. E. Kamingss, SenDžons Perss, arī Heli Lāksonena.
Žēl, ka nepārvaldu nevienu svešvalodu tādā līmenī, lai varētu lasīt oriģinālus, jāiztiek ar atdzejojumiem. Arī lietuviešu autori ir
manā redzeslokā. Ja gribas lasīt
vēlreiz vai iegādāties grāmatu,
tad tas jau ir kritērijs. Tekstā jābūt kam īpašam, košam, negaidī-

tam, citādākam, bet vienlaikus
saprotamam, ne pašmērķīgam,»
vērtē I. Ķepale.
Tāpat kā kopt puķu dobi
Sarunā tā arī nenonākam pie atbildes, kā intraverta un kautrīga
personība var uzrakstīt grāmatu, kā cilvēks, kas nav liela «pūļa» piekritējs, tomēr ienāk sabiedrībā, ienāk ar grāmatu.
Iedvesma Ilonai nav saprotama.
Tālab viņa rakstot intuitīvi, ļoti
daudz svītrojot, labojot «līdz
sākotnējā iecere ir kājām gaisā».
I. Ķepales ieskatā šis ir tāds
grūts un reizē patīkams darbs –
kā kopt puķu dobi, cerībā, ka
izaugs skaisti ziedi, bet, kā zināms, laika apstākļi, kaitēkļi,
vējaziedi reizēm šim skaistumam traucē izplaukt.
Lirikas krājuma autore raksturo savu dzeju: «Mani dzejoļi mazliet līdzinās fotogrāfijai jeb vērojumam no malas ar sirreālām iezīmēm. Līdz ar to man ļoti palīdz
redzētais – dzīvē un ceļojumos,
filmā, iztēlē, spilgts stāstījums.
Svarīgākais dzīvē ir būt interesantam pašam sev. Un lai šo
«substanci» uzturētu nemainīgā
līmenī, noteikti vajag daudz pozitīvu emociju. Man tās ir teātris,
filmas, grāmatas, ceļojumi un
manu draugu pulciņš un ārpus
visa – manu tuvinieku veselība.»

***
Pie dzelzceļa pārbrauktuves
gar uzbērumu
māla plaisās
pirmā pavasara diena nopilējusi dzeltena
autobusa pieturā
starp murjāņiem un vijciemu
telefona numurs
pēdējais cipars padzisis
galošai piezīdies māls ar smagu
raksturu
kaimiņa žigulis rūs almas
ceļagalā
kārkli
stārķi nosaluši
sarkanām kājām līdz pusei
ūdenī
uz lauka cits putns
spalvu mākonis
nāk autobuss
un mākonis uz otru pusi
***
Tetovētājs un rakstniece
dzīvo kopā
un pārraksta
viens otra tekstus
uz papīra
ādas
virskārtas
gadās ka zīmes ir pārāk dziļas

Ilonas Ķepales grāmatas vāks.

Ilona kopā ar brālēnu pēta arī savas dzimtas ciltskoku, «aizrakušies» līdz 19. gadsimta sākumam.
Ilonas dzejoļos atrodami dažādi
tēli, lasītājs ieiet gaisīgā pasaulē,
kur «vectēvs ir dūmi», kur putni
var pārcelt uz senaizmirstu vietu
vai pasauli, kurā vēl tikai lemts
nokļūt; apziņa ar zemapziņu
griež tango, un nav viennozīmīgas atbildes, kur beidzas dzeja un
sākas dzīve. ◆

Priekšnojautas
Ka pārziemos
starp logiem
gaisma
ka nobērēs ziemu
vates polsteros
papīra puķēs
ka vērtnes neveikli pamās
aizejot
skumjas būs maigas
aizvērtas acis
ka(d) gaisma piestīgos istabu
riņķos starp logiem
un nejauši atklās
to kas zem plakstiem
vēl dzīvs
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Krustvārdu mīkla
Sastādījis IVARS MAURIŅŠ

HORIZONTĀLI: 5. Apdzīvota vieta Iecavas novadā. 6. Tēls R. Blaumaņa lugā «Skroderdienas Silmačos». 9. Cilvēka iekšējais orgāns, kas
izdala žulti. 10. Nomākts psihisks stāvoklis. 11. Daudzkrāsaina, neviendabīga. 13. Cieš no aukstuma. 15. Sporta būve riteņbraukšanai.
16. Dabasgāzes galvenā sastāvdaļa. 18. Upe Tukuma novadā.
21. Daudzgadīgi skalbju dzimtas krāšņumaugi, kas zied pavasarī.
22. Laika mērvienība. 24. Celtnes vertikālās daļas. 26. Latvijas parlaments. 27. Gaismas svīdums, rīta blāzma. 28. Dzīvnieks Varakļānu
pilsētas ģerbonī. 31. Lapu mēnesis. 33. Rakstu zīmju pazinēji senatnē.
34. B. Indriksones loma kinofilmā «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».
35. Neprātīga, pārgalvīga. 36. Zivs skeleta sastāvdaļa.
VERTIKĀLI: 1. Garākā upe Eiropā. 2. Svira ūdens spaiņa izvilkšanai
no akas. 3. Apģērba gabali, kas atverami priekšā. 4. Vecākais Ievas un
Ādama dēls. 6. Saturna pavadonis. 7. Ķermeņa kaulu sistēma. 8. Latviešu gleznotājs (1887–1975), profesors. 12. Vācu komponists (1770–
1827), Eiropas Savienības himnas mūzikas autors. 14. Slavena latviešu aktrise (1858–1936). 16. Tēls R. Blaumaņa bēdu lugā «Pazudušais
dēls». 17. Maksāšanas līdzeklis. 19. Šķērskoks mājputnu nakšņošanai. 20. Latviešu rakstniece (1930–2002), romāna «Nakts bez mēnesnīcas» autore. 23. Suitu novada centrs Latvijā. 25. Pakāpeniski savākt,
sakopot. 26. Vieta, kur savienojas ūdensteces. 29. Upe Smiltenes pilsētā. 30. Koka trauki maizes mīklas gatavošanai. 31. Augu ārējie apvalki, ko dažkārt izmanto drogai. 32. Jaunākais Zītaru dēls V. Lāča
romānā «Zītaru dzimta».
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Nedēļas nogalē nenokavē!
Piektdien, 12. aprīlī
l Bauskas muzejā plkst. 16.30 saistībā ar muzejā
apskatāmo Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstādi būs
tikšanās ar Andri Geidānu – «Impro ceļojumu» gidu
un grupu vadītāju.
l Kurmenes tautas namā plkst. 18 tiks demonstrēta
filma «No «Ghetto» līdz olimpiādei».
Ieeja bez maksas.
l Pilsrundāles vidusskolas zālē plkst. 18 filma visai
ģimenei «Vecā dārza noslēpums».
Lomās: Agris Māsēns, Lauris Subatnieks, Roze
Baumane, Niks Rapšs, Emīlija Jakubāne, Emīls
Pohorželskis, Imants Strads, Armands Berģis, Inga
Alsiņa-Lasmane, Gatis Gāga.
l Bauskas pils ceremoniju zālē plkst. 18 rādīs
piedzīvojumu filmu «Robins Huds».
Leģendārais stāsts piedzīvojis vairākas ekranizācijas.
Bauskas pils muzejs aicina noskatīties jaunāko šī stāsta
ekranizāciju, 2018. gada ASV filmu. Tā ir pārsteidzoša ar
režisora Oto Batērsta 21. gadsimta redzējumu un interpretāciju par leģendāro un daudziem zināmo stāstu.
Skatītājus aicina ierasties laikus, lai izmantotu iespēju
iepazīties ar kaujas ieročiem Bauskas pils muzeja
ekspozīcijās.
l Iecavas jauniešu centrā Grāfa laukumā 1 no
plkst. 18 līdz 22 notiks galda spēļu vakars.
l Īslīces pamatskolas sporta zālē plkst. 18 norisināsies Īslīces pagasta kausa izcīņa jauktajā volejbolā 2+2.

Sestdien, 13. aprīlī
l Vallē, lauku tūrisma un atpūtas parkā «Makšķernieku paradīze», no plkst. 9 tiek rīkotas ikgadējās
sacensības spiningošanā tautas klasē. Ierašanās no
plkst. 8 līdz 8.40.
No plkst. 14 – cienasts un uzvarētāju apbalvošana.
Darbosies kafejnīca.
l Iecavas upē, pie Baldones ielas tilta, no plkst. 9.30
līdz 17 norisināsies Baltijas čempionāts airēšanas
slalomā.
l Sporta namā «Mēmele» Bauskā plkst. 10 notiks
Latvijas florbola čempionāta veterāniem 45+ finālspēles.

5. aprīlī «Bauskas Dzīvē» publicētās zilbju
mīklas ATRISINĀJUMS
1. Nosaukums. 2. Atsauce. 3. Nelaikā. 4. Atlaide. 5. Dinamo. 6. Kanapē. 7. Kripata. 8. Papaha. 9. Atvari. 10. Dāvana. 11. Pasaka. 12. Masalas. 13. Karalis. 14. Tarakāns. 15. Sendienas. 16. Dīkdieņi. 17. Panama.
18. Monako.
No vidējām zilbēm veidojas vārdi SAULAINA PAVASARA DIENA.

l Garozas ciema sporta bāzē plkst. 10 notiks Mežotnes pagasta atklātais čempionāts florbolā.
l Daudzfunkcionālajā centrā «Strēlnieki» plkst. 14
Mežotnes pagasta jauktais vokālais ansamblis «Mēs»
(vadītāja Liene Gaile) aicina vokālos ansambļus uz
9. Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem
Mežotnē «13. pavasara mirklis».
l Misas vidusskolas sporta zālē norisināsies Nacionālās volejbola 1. līgas finālspēles.
Plkst. 15 – spēle par 3. vietu. VK «Ventspils» un
VK «Aizpute».
Plkst. 18 – spēle par 1. vietu. VK «Vecumnieki» un
SK «RTU».

l Bauskas kultūras centrā plkst. 16 notiks Bauskas
apriņķa koru parāde «Melngaiļa taktīs».
Ieeja bez maksas.
l Reformātu baznīcā Biržos Lietuvā plkst. 17 –
Vilims Norkūns (Lietuva), «Chroma».
17. gadsimta pirmās puses muzikālo skaņdarbu
harmoniju tikpat viegli ietērpt krāsās («chroma» –
‘krāsa’) kā mūsdienu mūziku vai džezu. Koncertā
iespīdēsies vēl nedzirdēta itāliešu komponista
Mikelandželo Rosi tokāta, tādu slavenu komponistu
kā Džirolāmo Freskobaldi, Jana Pētersona-Švelincka
darbi, kā arī Tarkvīno Merulas (darbojies Lietuvas
lielkņaza galmā) mūzika.
l Skaistkalnes tautas namā plkst. 18 jauniešu
deju kolektīvi aicina uz sadanci «Tautiet’s meitu
dancināja».
l Svitenes tautas namā plkst. 19 senioru deju
kolektīvu koncerts «Suminot pavasari» ar
deju kopas «Šurpu turpu» draugiem no Bauskas,
Iecavas, Vecumnieku, Jelgavas, Dobeles un Ogres
novada.

Svētdien, 14. aprīlī
l Bauzes tirgū Bauskā plkst. 8 visi aicināti uz
pavasara gadatirgu.
l Iecavas upē, pie Baldones ielas tilta, no plkst. 9.30
līdz 17 norisināsies Latvijas kausa 1. posms airēšanas
slalomā.
l Sporta namā «Mēmele» Bauskā plkst. 10 norisināsies Bauskas novada atklātā čempionāta telpu
futbolā finālspēles.
l Vecumnieku sporta skolas zālē no plkst. 11
norisināsies Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā
U16 grupas zēniem.
l Sporta skolā «Dartija» Iecavā plkst. 12 Latvijas
jauniešu basketbola līgas spēle.
Laukumā tiekas «Iecava» un «Liepāja» (U14 un U19).
l Iecavā, Grāfa laukumā 1, plkst. 10 Iecavas jauniešu
centrs aicina uz zibakciju «Oliņ-Boliņ».
Olu karināšanas akcija, zaķu dārzs, kendamu turnīrs,
aktivitāšu laukums vismazākajiem, zaķu darbnīca un
rotaļas.
l Iecavas kultūras namā plkst. 11 notiks lekciju
cikls latviskajā dzīvesziņā «Latvju dievestība».
Tematiska tikšanās ar latviskās dzīvesziņas biedrības
«Saulesrits» vadītāju Robertu Šilingu.
Ieeja bez maksas.
l Bārbeles tautas namā plkst. 13 leļļu izrāde
«Nelūgtais viesis».
l Kafejnīca «Ozollāde» Rundāles pilī plkst. 14
aicina uz Pūpolsvētdienas pavārskolu bērniem kopā
ar vecākiem.
Ēdienu gatavošana Lieldienu tematikā, olu krāsošana
un olu ripināšana, kopīga galda klāšana, punču
lutināšana ar sarūpētajiem gardumiem.
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Svaru stieņa
spiedēji – ceturtie
Bauskas novada svaru stieņa
spiešanas vienība piedalījās
Latvijas kausa izcīņā Degumniekos. Tur šoreiz rezultāti ļoti
blīvi, un komanda palika tūlīt aiz
trijnieka – ceturtajā vietā.
ULDIS VARNEVIČS

Anrī Ābele (no labās) uzvarēja visas cīņas.

F oto – ULDIS VA R N EVIČS

Audzēkņus atved
15 treneri
◆◆Baušķeniekiem savās mājās tekvondo čempionātā
četri sudrabi un zelts
Uz Latvijas Tekvondo kaujas
mākslas federācijas rīkoto
19. Latvijas atklāto tekvondo
čempionātu Bauskā ieradās
11 klubi no Latvijas un Igaunijas,
kopā 15 treneri, kas bija
atveduši 183 sportistus.
ULDIS VARNEVIČS

Latvijas pārstāvniecība iznāca
diezgan plaša – trīs klubi no Rīgas, viens no Garkalnes, Saldus,
Ogres, Mārupes un Rēzeknes,
Igaunijas klubi no Tallinas un
Tartu, kā arī vietējais Bauskas
klubs «Sam-Kan».
Jāpiemērojas noteikumu maiņai
Sacensības, kas Bauskā notika
6. aprīlī, mūspusē jau ir ierastas –
Bauska kļuvusi par čempionāta
mājvietu jau vismaz desmit gadus. Turnīru parasti rīko kluba
«Sam-Kan» treneris un Latvijas
Tekvondo kaujas mākslas federācijas viceprezidents Sergejs Kirtovskis. Viņa audzēkņi šogad sacensībās pārstāvēja ne tikai Bausku, bet arī Iecavu – arī tur tagad
darbojas tekvondo grupa.
S. Kirtovskis atzina, ka sacensības sarīkot un arī gatavoties nav
vienkārši. Uzmanīgiem jābūt gan
treneriem, gan organizatoriem.
«Nepārtraukti mainās tekvondo
noteikumi. Nepieciešamas jaunas
tehnoloģijas, kuras nākas iegādāties. Jauns laukuma standarts –
astoņstūris, turklāt mazāks nekā
līdz šim. Bija 64 kvadrātmetri, tagad 56 kvadrātmetri. Jāmaina
stratēģijas, cīņas taktikas,» skaidro S. Kirtovskis.

Cits punktu skaitījums. Par sitienu ar roku ir viens punkts. Par
sitienu ar kāju pa korpusu – divi
punkti. Sitiens galvā – trīs punkti. Griezienā caur muguru, «tornado», dod četrus punktus, ja
trāpa pa korpusu. Griezienā galvā – pieci punkti, jo tā skaitās sarežģītākā tehnika. Ir robeža, cik
soda punktu var iegūt, – ja nopelna desmit, tad automātiski zaudē.
Diemžēl viens no baušķeniekiem
šoreiz zaudēja tieši pēc soda
punktiem.
Laukumā arī iecavnieki
Kirugi – divcīņas sacensībās jaunākajā grupā – no mūsu novadiem šoreiz veiksmīgākie bija iecavnieki: 2010. – 2012. gadā dzimušo bērnu grupā pirmajā vietā
Anrī Ābele, otro vietu ieguva
Matīss Mežajevs. Anrī Ābele tika
arī pie kausa par labāko tehnisko
izpildījumu.
2008. – 2009. gadā dzimušo
grupā meitenēm finālā iekļuva
Ance Ruķere. Tēvs Juris Ruķeris
atzina, ka mājās abi ar brāli
Mārci sparinga cīņās bieži vien
parāda labāku sniegumu nekā
sacensībās. Tur bieži vēl traucē
stress un pieredzes trūkums.
Arī šoreiz finālā uzvarēt neizdevās, otrā vieta. Treneris Sergejs Kirtovskis vērtē, ka nākotnē meitene varētu būt ļoti laba
sportiste.
Vēl divi dalībnieki izcīnīja medaļas 2005. – 2007. gadā dzimušo
sportistu grupā – Ralfs Kirtovskis un vēl viena Iecavas novada
pārstāve Maira Bāliņa. Cerības

izcīnīt medaļas bija arī Jēkabam
Bāliņam un Mārcim Ruķerim,
bet šoreiz veiksme bija pretinieku
pusē.
Bauskas novada vienību «SamKan» sacensībās pārstāvēja arī
Gustavs Čapass, Artūrs Petrovskis, Artūrs Dubaņevičs, Tomass
Ģiedris un Paula Čapasa.
Inesei Tarvidai panākums
Marokā
Tikmēr kārtējo panākumu guvusi baušķeniece, kas savulaik savas
sporta gaitas sāka «Sam-Kan» klubā, – Inese Tarvida. Viņa 6. aprīlī
startēja G2 klases turnīrā Marokas pilsētā Agadirā – tur notika
Āfrikas reģiona Prezidenta kausa
izcīņa.
Baušķeniece turnīrā bija otra
spēcīgākā pēc reitinga. Tā liecina
mājaslapas
ma-regonline.com
informācija. Pirmajā kārtā I. Tarvida bija brīva un otrajā kārtā
pārliecinoši ar 12:0 pārspēja vietējo Marokas sportisti El Hadadi
Houdu. Ceturtdaļfinālā ar 11:2
pieveikta Ungārijas izlases pārstāve Luka Patakfalvija, un pusfinālā ar rezultātu 10:3 uzvarēta
Vācijas izlases sportiste Roksana
Nothafta.
Finālā pretim nāca mājiniece
Oumaima El Buhti, kas pusfinālā
bija uzvarējusi turnīra pirmo numuru Madelinu Folgmannu no
Vācijas ar 12:9. Finālā pret I. Tarvidu gan ar mājinieces prasmēm
bija par maz – zaudējums ar 11:6,
un baušķeniece kārtējo reizi
triumfēja ļoti augsta līmeņa turnīrā. ◆

Degumnieku čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus pulcēja rekordskaitu dalībnieku – 90 sportistu. Šoreiz nopietnākajiem atlētiem Latvijas kausa (LK) izcīņā –
Bauskas un Aizkraukles komandām – kārtis pajauca arī Gulbenes
KSP un Madonas SCK sportisti,
tādējādi padarot sacensības
daudz intriģējošākas.
«Open» grupā vienu uzvaru
atnesa Gvido Taube. Labi startēja
jaunieši Aleksandrs Kriušovs,
Daniels Maižus un Sandis Šaškovs – visiem trim uzvaras savās
svara grupās. Junioros Intam
Asmusam otrā vieta.
Veterānu pirmajā grupā otrā
vieta Vladimiram Ponomarjovam. Otrajā vecuma grupā divas
uzvaras – pirmā vieta Sergejam
Burilovam un Dainim Zaķim.
Abi iekļuva arī starp absolūti labākajiem – S. Burilovs pirmajā
vietā, D. Zaķis – trešais. Vecākajā
grupā zelta godalgas Jānim Ābol-

Dainis Zaķis uzvarēja savā svara

kategorijā sacensībās DegumnieF oto – A i nar s A sm us s
kos. 

tiņam un Vladimiram Kovaļskim.
Komandu vērtējumā uzvarēja
Aizkraukles sporta centrs –
117 punktu. Otrajā vietā gulbenieši – 114 punktu, trešie Madonas sportisti – 108 punkti. Baušķenieki ceturtajā vietā ar 104 punktiem. Latvijas kausa izcīņas
kopvērtējumā šis panākums ļāva
aizkraukliešiem izvirzīties vadībā
ar 44 punktiem. Baušķenieki bija
turpat blakus – 41 punkts, pārējās komandas atpalika vairāk par
desmit punktiem – Madonas
vienībai ir 30 punktu, gulbeniešiem – 26. ◆

Noskaidro spēcīgākos
novusa veterānus
Trīs vecuma grupās noskaidroti
līderi Bauskas novada atklātajā
čempionātā novusā veterāniem.
Dažās grupās uzvarētāji jau
ierasti un pazīstami, bet citās
tomēr pārsteigums.
ULDIS VARNEVIČS

Sacensības notika Bauskas novada sporta bāzē Pilskalna ielā 26.
Vislielākais dalībnieku skaits un
sīvākā cīņa bija V60 vecuma grupā – 11 dalībnieku. Tur šoreiz uzvarētāja godā sacīkšu organizators no Mežotnes pagasta Aldis
Pavilons. Tad diviem vīriem pa
14 punktiem – codietim Jānim
Salnam un īslīcietim Viktoram
Klimantovičam, kas neizšķirti

nospēlēja arī savā starpā. Tomēr
papildrādītāji labāki bija J. Salnam, un viņam otrā vieta.
Vecākajā V70 grupā šoreiz
pārsteigumu sagādāja Dāviņu
pagasta pārstāvis Aivars Vancāns,
kurš uzvarēja, atstājot otrajā vietā
Staņislavu Bednarčiku no Īslīces.
Trešajā vietā Eduards Grīnvalds
no Gailīšu pagasta. Savukārt jaunākajā V50 grupā veiksme smaidīja baušķeniekam Pēterim Simsonam, kas aiz sevis atstāja codieti Aigaru Franci.
Dāmu konkurencē šoreiz bija
tikai divas dalībnieces, un veiksmīgākā bija Māra Pavilona no
Mežotnes pagasta, bet otrajā vietā baušķeniece Inese Jākoba. ◆

Pēteris Simsons uzvarēja Bauskas veterānu čempionātā

V50 grupā. 
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Žurnāla «IR» jaunākajā numurā lasiet:
Rīgas kompromisu plānojums
Kāda izskatīsies galvaspilsēta
nākamajā desmitgadē? Meklējot
kopsaucēju starp likuma burtu,
uzņēmēju un iedzīvotāju interesēm,
tapis plānojums, kas noteiks Rīgas
attīstību.
Dzīves žanrs ir traģikomēdija
Režisors Alvis Hermanis, tikko
iestudējis izrādi «Vēstures izpētes
komisija» par «čekas maisiem»,
uzskata, ka VDK aģentu vārdu
publicēšana bez paskaidrojumiem ir
sātanisks plāns, un pošas uz Maskavu tikties ar Gorbačovu, par kuru
taisa savu nākamo izrādi.
Šokolāde ar vecuma garšu
Līdzās kontrabandas cigarešu tirgotājiem Rīgas Centrāltirgū netraucēti
zeļ vēl kāda shēma, kurai ir daudz plašāks pircēju loks. Tā ir veca pārtika
ar viltotu derīguma termiņu, kas pārsteidz ar īpaši zemu cenu. No
kurienes uzrodas šīs preces, un kāpēc to tirdzniecība turpinās policijas
degungalā?
Arvīds Pumpurs kopā ar sievu Ausmu Īslīces pagasta mājās «Stērstiņi».

FOTO – M ā r i s Krū m i ņš

Ulmaņlaikus atceras kā
zelta laikmetu
◆◆90 gadu jubileja īslīcietim Arvīdam Pumpuram
Nebija laika un iespēju pa gaisu
«grābstīties». Ulmaņlaikus gan
mēs vairs nepiedzīvosim. Toreiz
apkārtne bija skaistāka, cilvēki –
strādīgāki. Tagad bieži vien esam
šokēti par to, ka jaunieši neko nevēlas darīt un nezina patiesās dzīves vērtības,» viedokli pauž Arvīds.

INDRA VĒTRA

R

īt, 13. aprīlī, dzimšanas dienu svinēs Arvīds Pumpurs
Bauskas novada Īslīces pagastā. Sieva Ausma jubilāru raksturo kā ļoti strādīgu un labestīgu cilvēku, kuram darbs un ģimene
vienmēr ir pirmajā vietā. «Šo ģimeni pazīstu daudzus gadus.
Mums izveidojusies tīri laba sadarbība. Arvīds ir brīnišķīgs, pretimnākošs cilvēks, kārtīgs vīrs ar
spēcīgu mugurkaulu un raksturu,»
pauž zemnieks Andris Buķelis.
Kalpa zēna vasaras
Jubilārs savus jaunības gadus salīdzina ar Jāņa Akuratera stāstu
«Kalpa zēna vasara». Grāmatā
vēstīts par kalpa zēna vasaras
piedzīvojumiem, strādājot laukos un sapņojot par laiku, kad
smagie darbi būs aiz muguras.
Ar šādu vīziju lasāmvielas galvenais varonis pacieš visus nogurdinošos pienākumus un tikai
vēlāk saprot, ka šī vasara skaistajā Latvijas dabā patiesībā bijis
viņa jaunības ziedu laiks. Līdzīgās domās kavējas arī Arvīds:
«Viss gaisā virmuļoja, daba tolaik bija skaistāka... Ko redzam
tagad? Lielākoties kviešu un rapšu laukus, aizaugušus grāvjus.
Ulmaņlaikus atceros kā savas
dzīves skaistāko posmu. Esmu
bijis kalpa zēns, savu māju man
bērnībā nebija.» Dzīves pirmie
gadi tika pavadīti Bauskas novada Īslīces pagasta Pastališķu ciemā.
Nekāda vieglā bērnība īslīcietim nav bijusi, nācies tikt pāri

Iesvētības 18 gadu vecumā.

dzīves piespēlētiem sarežģījumiem. Uzaudzis kopā ar četrus
gadus vecāko māsu Mirdzu. Viņa
dzīvo turpat netālu – Ādžūnos.
Jubilārs pabeidzis Īslīces septiņgadīgo skolu. «Vācu laikā divas
klases «sabira» vienā, ienāca zaldāti, nu un varat iedomāties paši,
kāda bija mācīšanās,» teic jubilārs.
No 1950. gada trīs gadi pavadīti armijā. Pirmā darbavieta bijusi 1947. gadā Īslīces pienotavā,
veicot palīgstrādnieka pienākumus un strādājot par šoferi. Visi
aktīvie jaunības gadi pavadīti
kolhozā. Grūtāk gājis, kad saslimis tēvs, tad nācies strādāt vēl
smagāk. Nav bijis laika domāt
par to, kur izglītoties, prātā bijis
tikai darbs un iespējas kaut ko
nopelnīt. «Ko tur varēja gribēt!

Aizrauj tehnika
Jubilārs ar sievu Ausmu iepazinies darbavietā kolhozā. Abi laimīgi precējušies jau vairāk nekā
60 gadu. Izaudzinājuši divus bērnus, trīs mazbērnus un sagaidījuši piecus mazmazbērnus. Vecākais dēls Andris dzīvo Švirkalē,
jaunākais – Jānis – ir elektriķis.
Agrāk īslīcietis aizrāvies ar
grāmatu lasīšanu. Visvairāk patikuši latviešu rakstnieku, piemēram, Viļa Plūdoņa, Jāņa Poruka
un Annas Brigaderes, darbi. «Kara laikā bijām aizbēguši no šejienes, kādu laiciņu dzīvojām pie
citiem saimniekiem. Viņu vecā
klēts bija pilna ar iespieddarbiem.
Un ko es darīju? Pa kluso lasīju!
Grāmatas bija brīnišķīgas. Skolas
laikā sportošanai un citām nodarbēm nebija laika, jo daudz
strādāju. No mazām dienām
braucu ar traktoru, tehnika mani
vienmēr interesējusi. Arī tagad,
ja kaut kur jādodas, braucu ar
mašīnu. Man nepatīk tramdīt citus, ja pats varu tikt galā,» atzīst
Arvīds.
Apaļā jubileja tiks svinēta bērnu, mazbērnu, mazmazbērnu un
kaimiņu pulkā Īslīces pagasta
Bērzu ciemā jautrā, patīkamā un
ģimeniskā gaisotnē. ◆

No palātas uz trenažieriem
Doktorants Rūdolfs Cešeiko pēta, ar kādiem fiziskās slodzes treniņiem
var panākt uzlabojumus vēža ārstēšanā. Viņam izdevies pierādīt, ka
lielāku efektu dod fiziskās aktivitātes nevis zemā, bet, gluži otrādi,
augstā intensitātē.
Bolivuda mūsu ielās
Latvijas indiešu kopiena drīz sasniegs 2000 cilvēku, Rīgas lielākajā
kinoteātrī pat notiek seansi hindu valodā. Kāda ir indiešu dzīve Latvijā?
Bez kalmāra kostīma
Drosmīgs un emocionāli atvērts mākslinieks. Aktieris un režisors Jurijs
Djakonovs stāsta par atgriešanos teātrī, integrāciju latviešu sabiedrībā
un vēstures iedzīvināšanu seriālā «Sarkanais mežs».
Lasi «Ir» par EUR 5,58 mēnesī, pieslēdzot regulāro maksājumu savā
internetbankā. Vairāk: ej.uz/ir-regulari.

mūžībā aizgājuši
BAUSKĀ:
Vija Molle
(1936. g. 21. IX – 2019. g. 5. IV),
Gunārs Bulāts
(1940. g. 11. IX – 2019. g. 9. IV).
ĪSLĪCĒ:
Anna Valškeviča
(1937. g. 15. I – 2019. g. 6. IV).
VECUMNIEKOS:
Mārtiņš Vanags
(1928. g. 24. VIII – 2019. g. 6. IV).
BĀRBELĒ:
Tatjana Oga
(1928. g. 2. I – 2019. g. 11. IV).
IECAVĀ:
Ilmārs Ādminis
(1930. g. 27. VIII – 2019. g. 10. IV),
Aldis Zariņš
(1962. g. 19. XII – 2019. g. 6. IV),
Mārtiņš Jānis Briedis
(1937. g. 23. X – 2019. g. 10. IV).
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Pērku RAGUS.
Tel. 22728888.

piedāvā darbu
Kokapstrādes uzņēmums «Arbora»,
reģ. Nr. 43603053170, – LENTZĀĢA
OPERATORAM. Alga no 800 EUR/mēn.
«uz rokas». Nodrošinām transportu no
un uz darba vietu, siltas pusdienas un
sociālās garantijas.
Tel. 20230306, 29177993.


SIA «ZS Griezes», reģ. Nr. 43601001117,
aicina darbā SLAUCĒJU. Maiņu darbs,
iespējama dzīvesvieta.
Alga no 500 EUR/mēn. Tel. 27762318.


SIA «Rundāles auto»,
reģ. Nr. 43603039641, – STRĀDNIEKAM
GARĀŽĀS (alga no EUR 700) .
Tel. 29105532.

meklē darbu
APRŪPĒTĀJA (55 g.) no Bauskas novada
meklē darbu. Ir sertifikāts un darba
pieredze ar cukura diabēta un
pēcinsulta staigājošiem cilvēkiem.
Nav pieredzes ar guļošiem. Pieredze
gatavot, uzkopt pēc vajadzības.
Strādāju ar brīvdienām. Brīvdienas var
būt darbdienās. Savu CV uzrādīšu darba
intervijā. Tel. 20657807.



GRANULAS, BRIKETES, MALKU.
Tel. 29177993.


Kvalitatīvus divgadīgus KANNU
GUMUS. Tel. 29415279.


Skaldītu, krāmētu MALKU. Tel. 25929586.
BRIKETES, GRANULAS, AKMEŅOGLES
Bauskas vecajā tirgū.
Tel. 26414149, 27174921.


Bērza BRIKETES no ražotāja maisos pa
10 kg. Kaloritāte: 5,09 kWh/kg; mitrums: 6,8%; ilgi deg, augsta siltuma
atdeve, degot neizjūk. Ekoloģiski tīras,
bez piemaisījumiem. Piegāde.
Tel. 20122224.


Ozola un bērza kantainās skaidu
BRIKETES. Tel. 27029553.


Premium apses GRANULAS (6 mm)
maisos pa 15 kg. Pelnainums: 0,41%;
mitrums: 5,61%. Neatstāj kvēpus, bet
iztīra dūmeni. Piegāde.
Tel. 20122224.


Skaidu BRIKETES un AKMEŅOGLES.
Var ar sociālā dienesta palīdzību.
Tel. 26376844.



Skaldītu MALKU. Tel. 20126373.
GRANULAS, BRIKETES, MALKU.
Tel. 29177993.

APBŪVES GABALU. Tel. 27144541.


pērk

GARĀŽU koop. «Dzirkstele».
Tel. 25414294.

MEŽA ĪPAŠUMUS. Tel. 29420502.


PĒRK GARĀŽU Bauskā, pie katlumājas.
Tel. 22012547.

JUMTA SEGUMUS. Piedāvājam montāžu,
bezmaksas uzmērīšana un tāme.
Tel. 26687335.







Metāla JUMTUS un NOTEKSISTĒMAS
no ražotāja. Cena no 4,95 EUR/m².
Tel. 28628212.

TRAKTORUS, PIEKABES, INVENTĀRU.
Tel. 26104984.



BRIEŽU RAGUS, MONĒTAS, SENLIETAS, DZINTARU. Tel. 29886349.

Siltumnīcu PLĒVI, KŪDRAS
SUBSTRĀTU Bauskas vecajā tirgū.
Tel. 26414149, 27174921.

PĒRK ĪPAŠUMUS AR MEŽU, CIRSMAS.
Tel. 25770062.







STIKLU (biez. 4 mm, plat. 60 mm).
Tel. 26550287.

KARPAS Bauzes tirgū 13.04. (EUR 2,90).





Dējējvistu CĀĻUS. Tel. 29376404.

Mežā pie ceļa FINIERKLUČUS un
PAPĪRMALKU. Tel. 26113807.





AVEŅU STĀDUS, ĢIMEŅU SĪPOLUS.
Tel. 25546025.

SIA «Craftwood» PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS visā Latvijā, cena no 1000 līdz
10 000 EUR/ha. Samaksa darījuma
dienā. Tel. 26360308.

TŪJAS dzīvžogam. Tel. 29284274.
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Muzeja izveidei senlaicīgu metālapstrādes aprīkojumu – senas URBJMAŠĪNAS,
VIRPAS, KALĒJA APRĪKOJUMU u. c.
Tel. 29973787.





Rātslaukumā PAZUDUSI SOMIŅA AR
DOKUMENTIEM. Atlīdzība garantēta.
Tel. 29900490.

VEICAM VISU VEIDU IEKŠDARBUS UN
FASĀDES DARBUS.
Tel. 26646991.







SIA «Valinda» – LIELLOPUS,
JAUNLOPUS dzīvsvarā.
Tūlītēja samaksa.
Tel. 29434034.

DZĪVOKĻU PĀRBŪVE, REMONTS.
Tel. 20072487.

MEKLĒ PENSIJAS VECUMA CILVĒKU,
kas varētu dzīvot laukos un pieskatīt ar
Dauna sindromu slimu sievieti.
Tel. 26120951.



JUMTA REMONTS.
Tel. 29728210.

PĒRK MALKU: OSIS – 45 EUR/m³;
OZOLS – 39 EUR/m³;
JAUKTĀ – 29 EUR/m³.
Samaksa uzkraušanas dienā.
Tel. 28654595, Egīls.



MŪRĒ PLĪTIS, KRĀSNIS, KAMĪNUS,
SKURSTEŅUS. Tel. 20265396.

MEKLĒ CILVĒKU, kurš varētu UZSTĀDĪT
ŽOGU 600 m² lielam MAZDĀRZIŅAM.
Tel. 29420108.





PIEGĀDĀ SMILTIS, GRANTI, sijāto
GRANTI. ŠĶEMBAS. Tel. 29418559.

IZĪRĒ DZĪVOKLI (malkas apkure).
Tel. 20369034.





PIEMINEKĻU DARBNĪCA Akāciju ielā 18.
Tel. 29485104.


VISVISĀDI
DZIĻURBUMU IZVEIDE, REMONTS.
Tel. 29445683.

ROK, TĪRA, RESTAURĒ, DEZINFICĒ.
PADZIĻINA VECĀS AKAS, PIESLĒDZ
HIDROFORUS. IERĪKO VIETĒJĀS
KANALIZĀCIJAS. Piegādā ruļļus.
Konsultē. Tel. + 370 61292573.

līdzjūtības
K. Apškrūma
Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Un vārds, ko kādam teicu mierinot...

A.	Krūklis
Skan tava šūpļa dziesma krūtīs,
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā māt...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
jaukajai audzītei Ivetai,
māmiņu zemes klēpī guldot.
Īslīces bērnudārza grupiņas «Rūķīši» bērni un vecāki
Apsesdēls
Mans slieksnis velti tavas
kājas gaida, pār sevi pārkāpjot,
un manā istabā viens stūrīts klusi raud.
Viņš raud, kā pamests raud, –
bez asarām.

Skumju brīdī esam kopā ar
Svetlanu Uhnasti,
no mīļotā tēta atvadoties.
Mārīte un Inita
M. Bendrupe
Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

Atvadu brīdī dalām bēdu smagumu ar
ANITAS ADAMAITES mīļajiem.
Bauskas sporta skolas un Bauskas peldbaseina kolektīvs

Skumju brīdī esam kopā ar
Tevi, Daiga,
un Taviem mīļajiem, no tēta atvadoties.
Tavas kolēģes



nekustamo īpašumu

dažādas lietas

◆



Vaļējus KŪTSMĒSLUS. Tel. 26796492.

pārdod

bauskas dzīve

GĀZESVADU PROJEKTĒŠANA UN
BŪVNIECĪBA.
Tel. 26090825.

SIA «Lauku Miesnieks» – MĀJLOPUS.
Augstas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tel. 20207132.

TŪJAS ŽOGIEM. Tel. 29509212.

◆

VEIC VISU VEIDU ZEMES DARBUS
ar ekskavatoru «JCB4CX».
Tel. 29856541.



darbs

sludinājumi

B.	Saulītis
Ņem no mums tās gaišās dienas,
Kurās kādreiz kopā būts.
Mūsu baltās, siltās domas
Balto smilti sasildīs.

Visdziļākā līdzjūtība skumju brīdī
GUNĀRA BULATA mīļajiem,
pavadot viņu mūžībā.
Tuvākie darbabiedri bijušās Bauskas RPB ATU
Z. Purvs
Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Austrai Gelzei, no brāļa atvadoties.

L. Brīdaka
Tu tagad tai zemē, kur saule
Vairs vakaros nenorietēs.
Šeit paliek no tavas gaismas
Sidrabots sirmojums,
Un ik gadus ābeles ziedēs
Tavu mīļumu pasacīt mums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jurim, Andim, Ivo,
ANITU ADAMAITI aizsaules ceļos pavadot.
Grantiņu ģimene
M. Jansone
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Adamaišu ģimenei,
no ANITAS atvadoties.

«Viršu» kolektīvs
F. Bārda
Ar plaukstošiem bērziem atnāca vēji,
Ar plaukstošām cerībām aizgāja sirds.

Izsakām līdzjūtību Austrai Gelzei,
pavadot brāli kapu kalniņā.
Jauncodes bibliotēkas «Austraskoks»

Lapšinu ģimene

sēru vēsts
O. Vācietis
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

Skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājis

K. Apškrūma
Tie savādi skumīgie mirkļi…
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.

GUNĀRS BULATS

(1940. gada 11. septembris – 2019. gada 9. aprīlis).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei
Ludmilai Baltrušaitei,
tēvu zemes klēpī guldot.
Griķu pamatskolas kolektīvs

Izvadīšana sestdien, 13. aprīlī, plkst. 12
no SIA «R. K. Ritums» sēru zāles
Biržu ielā 13d Bauskā.
Zemes klēpī guldīsim Jaunsaules Sila kapos.
Tuvinieki
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Bauskas dzīve
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Interesanti fakti par
«Titāniku»
107 gadiem aprīlī pirmo
reizi ūdenī tika nolaists bēdīgi
slavenais tvaikonis «Titāniks»,
kuru tā būvētāji uzskatīja par
nenogremdējamu. Diemžēl savā
pirmajā un pēdējā braucienā
1912. gadā, naktī no 14. uz
15. aprīli, kuģis sadūrās ar
aisbergu un nogrima.
l «Titānika» uzbūvēšana
kompānijai «White Star Line»
(WSL) izmaksāja 7,5 miljonus
ASV dolāru. Tā būvniecība ilga
trīs gadus.
l «Titāniku» nenokristīja, jo
WSL nepiekrita šai ceremonijai.
l Jau izejot no ostas, kuģis
gandrīz sadūrās ar amerikāņu
laineri «New York».
l Uz kuģa pavisam bija
2200 cilvēku, bet tikai 1178 vietas
glābšanas laivās.
l Katastrofā bojāgājušo skaits,
pēc dažādiem avotiem, svārstās
ap 1,5 tūkstošiem cilvēku.
l 26 kuģa pasažieriem tas
bija medusmēneša ceļojums.
l Vainu par katastrofu uzvēla
kapteinim Edvardam Smitam,
kaut gan uz kuģa atradās WSL
prezidents Brūss Ismeiss, kurš
nemitīgi pieprasīja braukt ātrāk,
lai uzstādītu rekordu un iegūtu
«Zilo lenti».
l Pirmā palīdzība ieradās
tikai pēc divām stundām. Izglābt
izdevās 705 cilvēkus.
l 1985. gada 1. septembrī
zemūdens ekspedīcijas dalībnieki Roberta Balarda vadībā
batiskafā nolaidās vairāk nekā
četru kilometru dziļumā un
pirmo reizi 73 gadu laikā pēc
katastrofas ieraudzīja uz pusēm
pārlūzušo «Titānika» korpusu.
Tajā atklāja sešus salīdzinoši
nelielus plīsumus, kuru malas
izliektas uz āru, izvirzot versiju,
ka šādi bojājumi varēja rasties
sprādzienā kuģa iekšienē.
l Katastrofu visās detaļās,
14 gadus pirms tā patiesībā
notika, pareģoja rakstnieks
Morgans Robertsons. Romānā
«Godkāre» viņš aprakstīja, kā
kādā 1898. gada aprīļa vakarā pēc
sadursmes ar aisbergu pie Amerikas krastiem nogrimst «Titāns» –
milzīgs pasažieru tvaikonis, kas
veic savu pirmo transatlantisko
reisu no Sauthemptonas uz
Ņujorku. Reālajam «Titānikam»
un izdomātajam «Titānam» ir
gandrīz vienāds garums – 269 un
252 metri, samērāms arī to ūdens
izspaids – 46 000 un 66 000
tonnu. Abus kuģus uz priekšu
dzina trīs dzenskrūves, un tie
devās ceļā ar apmēram 2500 pasažieriem, lielākoties no sabiedrības augstākajiem un turīgākajiem
slāņiem. Gan «Titāniks», gan
«Titāns» sadūrās ar aisbergu
gandrīz vienā un tajā pašā vietā –
800 kilometrus uz DA no Ņūfaundlendas. Abos kuģos glābšanas līdzekļu nepietika, un apmēram puse no pasažieriem mira
Atlantijas okeāna dzelmē.
l Pēdējā «Titānika» pasažiere
Milvīnija mira 2009. gada 31. maijā. Viņa bija tikai deviņas nedēļas veca, kad kuģis nogrima.

Pirms

dialogs

◆
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Kā pētīt dzimtu un veidot ciltskoku?
LIENE ANDERSONE-KOLOSOVA

P

ar populāru iniciatīvu sabiedrībā kļuvusi dzimtu izzināšana un ciltskoku veidošana: to iedzīvotāji dara, gan strādājot ar
dokumentiem un fotogrāfijām
klātienē, gan pētot elektroniski
pieejamos informācijas resursus
un izmantojot sociālos tīklus. Izveidotas pat domubiedru grupas,
kur cits citam lūdz dalīties ne tikai informācijā un pazīt fotogrāfijās redzamos cilvēkus, bet arī
prasmē izlasīt atrastajos dokumentos rakstīto.
Kādas ir iespējas savas dzimtas
pētniecībā un ciltskoka izveidošanā? Skaidro Latvijas Nacionālā
arhīva vēstures arhīva eksperte
Dace Plīkša.

Kā meklēt pašam?
– Ja ģimenes arhīvs (vēstules, fotogrāfijas, diplomi, līgumi u. tml.)
pārskatīts un sašķirots, radi aptaujāti, atmiņas pierakstītas, radniecisko saišu shēma uzzīmēta,
tomēr palikuši neaizpildīti laukumi un jautājuma zīmes, tad var
izmantot Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas piedāvātos digitālos
resursus.
LNA digitālie resursi pieejami
www.arhivi.gov.lv sadaļā «Datubāzes». LNA Latvijas Valsts arhīva (LVA) izveidotajos deportēto
Latvijas iedzīvotāju sarakstos iespējams noskaidrot 1941., 1949. gada u. c. deportāciju upuru likteņus. Izmantot var arī Latvijas
Universitātes studentu datubāzi,
kur var iegūt ziņas par personām,
kuras pirmskara periodā iestājušās LU – kad, kādā fakultātē, vai

PU B LI C ITĀTES at t ē l s .

studijas pabeigtas, dzimšanas dati, kāda iepriekšējā izglītība. Savukārt LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) izveidotā
interneta vietne «Raduraksti»
(www.lvva-raduraksti.lv) sastāv
no divām daļām: datubāze un
virtuālais arhīvs.
Datubāzē ir pieejams Latvijas
iedzīvotāju saraksts (1918. –
1940. g.). Tajā apkopotas ziņas par
personām, kuras norādītajā laika
periodā Rīgas prefektūrā kārtojušas pasu jautājumus. Iespējams
noskaidrot personas uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, dzimšanas gadu,
vietu, piederības vietu. Virtuālajā
arhīvā ģenealoģijas jeb ciltskoka
pētīšanai piedāvātas piecas sadaļas, kurās pieejami digitalizēti ar-

hīva dokumenti: baznīcu grāmatas, dvēseļu revīziju saraksti, mājas
grāmatas, Rīgas Politehniskā institūta studentu, pasniedzēju u. c.
lietas, tautas skaitīšana.
Grūtības varētu sagādāt valoda
un rokraksts – visi šie dokumenti ir
sastādīti līdz Pirmajam pasaules karam, pārsvarā vācu un krievu valodā. Romas katoļu draudžu senākie
reģistri ir latīņu valodā, bet līdz
1840. gadu beigām – poļu valodā.
Šajās vietnēs nav meklēšanas
iespēju, lietas digitāli jāšķirsta,
turklāt ne visas lietas ir saglabājušās un nonākušas arhīvā.
Kā var līdzēt arhīva speciālisti?
– Kad visas iespējas izmantotas,
bet virkne jautājumu palikusi, do-

damies paši uz arhīvu pētīt nedigitalizētus dokumentus, iepriekš
izvērtējot, vai spēsim ar tiem strādāt (valodas, rokraksti, leksika)
vai arī izmantosim arhīva speciālistu pakalpojumus. LNA LVVA
speciālisti veic ģenealoģiskus pētījumus, izmantojot tikai arhīvā
glabātos dokumentus, t. i., Latvijas teritorijas civilstāvokļa aktu
reģistrus (dzimušo, laulāto un mirušo reģistri) līdz 1914. gadam, bet
citus dokumentus līdz 1944. gadam. Pētījums ne vienmēr ir iespējams, jo ne visi dokumenti ir
saglabājušies.
Arhīva speciālistu palīdzība ir
maksas pakalpojums. Pirms pētījuma sākšanas arhīva speciālisti
pārbauda, vai pētījums vispār ir
iespējams (vai saglabājušies attiecīgā perioda konkrētie dokumenti, vai tajos atrodamas meklētās
ziņas). Pēc pētījuma pabeigšanas
avanss tiek ņemts vērā, sastādot
galīgo izdevumu aprēķinu.
Negatīvas atbildes gadījumā
(nekādas ziņas, izņemot sākotnējās, arhīva dokumentos tomēr
netiek atrastas) avanss sedz ieguldītā darba un tehniskos izdevumus un netiek atmaksāts. Pētījuma kopējās izmaksas iepriekš
nav iespējams noteikt, jo nav zināms, cik ierakstu, par cik personām un cik dokumentos tiks atrasts. Galvenās izmaksas veido
atrasto ierakstu skaits un tam izmantoto lietu skaits. Iesniegumu
lielā daudzuma un to sarežģītības
dēļ uz pieprasījumu izpildi jāgaida gads, dažkārt pat ilgāk.
Internetā, ievadot vārdus «ģenealoģija», «ciltskoki», «dzimtas
vēsture» u. tml., atradīsit ieteikumus, kā veikt pētījumu. ◆

Parakstam jābūt unikālam, bet lietot var vairākus
tā kā mani sauc Ģirts, tad es nevaru parakstīties kā Supermens,
bet, ja es parakstos kā Ģitāra, tad
ir grūti kādam no malas kaut ko
iebilst, vēl jo vairāk – ja paraksts
ir grūti salasāms.

LIENE ANDERSONE-KOLOSOVA

P

araksts ir personas pašrocīgi
rakstīts personvārds pilnā vai
saīsinātā veidā, un tas nodrošina
kāda dokumenta juridisko spēku,
teikts Ministru kabineta noteikumos «Personu apliecinošu dokumentu noteikumi». Noteikumi
prasa, ka personām nav iespēju parakstīties ar simboliem. Taču kādam jābūt personas parakstam?

Vai persona var parakstīties arī
ar pseidonīmu, iesauku un
oficiāli šo parakstu lietot?
Piemēram, cilvēks, kuru sauc
Kaspars Bērziņš, pasē bija
parakstījies ar savu iesauku un
pseidonīmu Bac’s.
Atbild Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes (PMLP) sabiedrisko attiecību vadītājs Ģirts
Pommers:
– Likums noteic, ka personu
apliecinošā dokumentā iekļaujamo personas paraksta attēlu iegūst, personai parakstot izdrukātu iesniegumu vai personai parakstoties uz paraksta attēla iegūšanas aparatūras sensora.

F oto n o ar h ī va .

Paraksts personu apliecinošā
dokumentā ir personas pašrocīgi
rakstīts personvārds pilnā vai saīsinātā veidā. Paraksts personu
apliecinošā dokumentā var būt
salasāms vai nesalasāms.
Konkrētajā gadījumā sakrīt
uzvārda un iesaukas pirmie burti, līdz ar to nesaistītām personām ir grūti saprast, vai tur ir
Bērziņš vai tā ir iesauka. Pēc noteikumiem, ir jābūt personvārdam vai tā saīsinājumam. Proti,

Kādos gadījumos paraksta
personu apliecinošā dokumentā
var nebūt? Vai persona var lietot
atšķirīgus parakstus?
– Bērniem līdz desmit gadu vecumam vai personām, kuras nespēj parakstīties fizisku trūkumu,
veselības stāvokļa vai rakstītneprasmes dēļ, personu apliecinošā dokumentā paraksts attiecīgajā vietā neparādās.
Likumdošana nenosaka, ka
personai savs paraksts uz dokumentiem jāatveido tāds pats, kāds
tas ir personu apliecinošajā dokumentā, tādēļ cilvēks var vienlaikus lietot vairākus atšķirīgus
parakstus. Tāpat normatīvie akti
neparedz, ka personai, mainot
uzvārdu, obligāti būtu jāmaina
arī paraksts. Paraksta maiņa līdz
ar uzvārda maiņu ir katra individuāla izvēle, informē «Latvijas
Vēstnesis».

PMLP speciālisti atklāj, ka
personu paraksti netiek iekļauti
datubāzēs un paraksta lietošana
netiek uzraudzīta vai salīdzināta – ir paraksts identisks tam,
kas uzrakstīts personu apliecinošā dokumentā vai tomēr ne.
Mainīt parakstu persona var
jebkurā brīdī.
PMLP uzsver, ka parakstam ir
jābūt pēc iespējas izstrādātākam
un sarežģītākam. Taču jāņem vērā būtiskas lietas. Piemēram, ja
ikdienā katrs dokuments tiek parakstīts atšķirīgi, personai var
rasties sarežģījumi pierādīt, ka ir
dokumenta parakstītāja. Personu
juridiskajos dokumentos tādēļ
jābūt vietai, kur būtu paraksts,
paraksta atšifrējums un amats.
Savukārt, ja uz dokumenta ir tāds
pats paraksts kā personu apliecinošajā dokumentā, tad persona
bez grūtībām var pierādīt, ka dokuments ir viņas parakstīts.
Ja uz personu attiecas pienākums iesniegt sava paraksta paraugu, tad paraksta maiņas gadījumā personai par šo faktu būtu
jāinformē institūcija, kurā glabājas paraksta paraugs. ◆
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LAIKA ZIŅAS
Šodien, 13. aprīlī, mainīgs
mākoņu daudzums. Gaisa
temperatūra dienā +4°.

Rīt, 14. aprīlī, mainīgs mākoņu daudzums, uzspīdēs arī saule.
Maksimālā gaisa temperatūra
dienā +8°, minimālā naktī -2°.
Parīt, 15. aprīlī, mākoņains

Adrese: Rīgas iela 51, Bauska, LV-3901, tālr. 63922963, mob. tel. 26521719, fakss 63923365, e-pasts: redakcija@bauskasdzive.lv, http://www.bauskasdzive.lv.

v e i c va l-st s
a p m a k s ata s:

vairogdziedzera operācijas;
LOR operācijas bērniem;
ginekoloģiskās operācijas;
proktoloģiskās operācijas;
žultspūšļa operācijas;
trūču operācijas;
apendektomijas.
Maskavas iela 241, Rīga,
tālr. 20022581
www.aiwaclinic.lv/AIWAClinic

SIA «LATVIJAS GAĻA»

iepērk liellopus,
jaunlopus, aitas, zirgus.
Samaksa tūlītēja.
Tel. 28761515.

PIRKT

laiks, uzspīdēs arī saule. Maksimālā gaisa temperatūra dienā
+7°, minimālā naktī +1°.

Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs

