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Nākamajā numurā

Ēnu dienā 
skolēni iepazīst  
profesijas. 

10. lpp.   

Ģimenes  
atbalsta centrā 

“Dzeguzīte”
atklāj senioru dzīvokli.

Daugavas piekrastes  
pilnveidošanai ideju netrūkst 

Iedvesmu gūstu no 
pastaigām svaigā gaisā, 
pēdējā laikā mani ļoti 
uzlādē pastaigas mežā, jūtu 
pieplūstam enerģiju.

Ginta Gudjāne, 
 Neretas kultūras nama 

ansambļa “Kadence” vadītāja  
un mūzikas skolotāja

5. lpp.

AIZKRAUKLES REĢIONA LAIKRAKSTS
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“Mums ir spārni, 
lidosim biežāk.” 
Iršos aizvadīts ikgadējais 
pasākums “Dzeguzītes 
eņģelis 2018”. 3. lpp. 

Meldermeitiņa 
Vizma Lodziņa.
Jubilāre dzīvesprieku un 
enerģiju manto no tēva.

7. lpp. 

Ieklausīsies arī lielu un mazu aizkraukliešu vēlmēs

Aizkraukles kultūras namā notika Daugavas 
ūdenskrātuves darba grupas sanāksme, kurā 
tās dalībnieki apskatīja tematiskā plānoju-
ma “Aizkraukles novada Daugavas ūdens-
krātuves ainavu koncepcija” prezentāciju, kā 
arī izrunāja aptaujas rezultātus, kur aiz
krauklieši varēja paust savu viedokli par to, 
ko vēlētos redzēt Daugavas piekrastē piecu 
kilometru garumā no pilsētas kultūras nama 
līdz pat “Kapteiņa krodziņam”. 
EVITA APIŅA 

Nākamā darba grupas tikšanās un padarītā 

apspriešana iecerēta 20. martā. Aizkraukles no
vada domes oktobra sēdē deputāti nolēma iz
strādāt tematisko plānojumu “Aizkraukles no
vada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncep
cija”, šī darba īstenošanai noslēdzot līgumu ar 
Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Augst
skolas ainavu arhitektu mācībspēki sadarbībā 
ar Aizkraukles novada pašvaldības speciālistiem 
un iesaistot visu paaudžu novada iedzīvotājus 
izstrādās plānu, kā veiksmīgāk attīstīt Aiz
kraukles Daugavas krastmalu, lai to padarītu 
ne tikai vizuāli pievilcīgu, bet viegli kopjamu 
un izmantojamu brīvā laika pavadīšanai, pa

staigām un atpūtai. Vairākos no astoņpadsmit 
Daugavas krastos esošajiem novadiem, piemē
ram, Jaunjelgavā, upes krasts jau ir labiekārtots 
un kļuvis par vietējo iecienītu atpūtas vietu, sa
vukārt Aizkrauklē pēc iedzīvotāju daudzkārtēja 
aicinājuma Daugavas krasta attīstības plāns ir 
izstrādes stadijā. Daugavas upes piekrastes piln
veidošana Aiz krauklē īstenot iecerēta pakāpe
niski, pirmie labiekārtošanas darbi paredzēti 
jau šovasar, savukārt plāna izstrādi domāts pa
beigt līdz maijam. 

1. Reprezentatīvā zona.
2. Interaktīvās izglītības  

un sporta zona.
3. Pilsētvides ekoloģiskā 

līdz svara zona.
4. Pilsētvides publiskās  

ārtelpas turpmākās  
attīstības zona.

5. Dabas pamatnes zona.
6. Brīvdabas aktivitāšu zona.
7. Kultūrvēsturiskā zona.

AIZKRAUKLES NOVADA DOMĒ šobrīd strādā pie koncepcijas, kā attīstīt piecus kilometrus garo Daugavas krastmalas teritoriju no pilsētas kultūras nama 
līdz “Kapteiņa krodziņam”. Šis posms sadalīts septiņās zonās, kur katrā no tām varētu attīstīt citu jomu. Taču paveikt visu uzreiz nevarēs, dažādās ieceres 
plānots īstenot pakāpeniski atkarībā no pieejamā finansējuma. Savas vēlmes aptaujā, zīmējumos un maketos izteikuši arī lieli un mazi aizkrauklieši.
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2. aprīļa. 

Galvenā redaktore  
Agita Grīnvalde–Iruka,
agita@staburags.lv.
Redakcijas adrese:  
Lāčplēša ielā 4 Aizkrauklē, 
LV–5101. 
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Informācija pa tālr.: 65122077, 29424616,
tālr. reklāmas nod. 29150272,
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Iespiests SIA “Poligrāfijas 
grupa Mūkusala”  
Mūkusalas ielā 15a Rīgā. 
Iznāk  
otrdienās, piektdienās.
Metiens 3000.

Par skaitļu un faktu, kā arī par 
sludinājumu tekstu pareizību atbild 
tā autors. Publicētie materiāli ne 
vienmēr atspoguļo redakcijas 
viedokli. Pārpublicēšanas vai 
citēšanas gadījumā atsauce obligāta.

Pirms septiņiem gadiem 
Staburaga pagastā satiku 

kādu vīru, kurš sūkstījās par 
tikko ekspluatācijā nodoto Seces 
ceļu. Pretēji pārējo priekam, ka 
beidzot nav jābrien dubļi, ka no 
Aizkraukles līdz toreiz vēl tikai 
Piksteres upes tiltam var “vīlēt” 
pa gludu asfaltu, viņš saskatīja 
negatīvo — mašīnas brauks ātrāk, 
būs troksnis, un galu galā asfalta 

uzklāšana esot kādu savtīgas intereses, ne rūpes par 
iedzīvotāju labklājību. Biju jau piemirsis šo rūgum
podu, līdz šonedēļ epastā saņēmu vēstuli. Sūtī
tājs — kāds Roberts Raimo. Visticamāk, tas pats, 
kas no Zaļo un Zemnieku savienības kandidēja 
13. Saeimas vēlēšanās. Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas vieslektors, cilvēks ar augstāko izglītību. 
Deputātos viņš netika. Savulaik viņa iesniegtā 
valsts amatpersonas deklarācija par 2015. gadu 
liecināja, ka viņam ir parādsaistības vairāk nekā 
pusmiljona eiro apmērā. Tad nu šis caurkritušais 
uzņēmējs un deputāta kandidāts atradis kādu, ar 
kura palīdzību izgāzt žulti, uzmeklējis reiz Stabura

ga pagastā dzīvojošo 
nīgro onkuli — 
Aināru Kadišu. Vēs
tulē Roberts raksta: 
“Saskaņā ar Aināra 
Kadiša lūgumu 
nosūtu Jums Aināra 
Kadiša sagatavoto 
preses relīzi. Paziņoju, 
ka 2019. gada 13. feb  
ruārī plkst. 9.15 

Rīgā, iepretim Ministru kabineta ēkas centrāla
jām durvīm, uzsākšu nepārtrauktu badastreiku.” 
Tālāk seko uzskaitījums, ar ko streikotājs esot 
neapmierināts. Vēstules nobeigumā teikts: “Manu 
protesta akciju atbalsta nodibinājuma “Tautas varas 
fronte” aktīvisti”. Nedaudz pameklējot internetā 
šo vārdu salikumu, uzpeld vēl kāds mūžīgi ar visu 
neapmierinātais, frontes lokomotīve — nevien
prātīgi vērtētais dziesminieks Kaspars Dimiters. 
Kāpēc badasteiks notiek tieši tagad? 2013. gada 
11. februārī tika nodibināta biedrība “Tautas varas 
fronte”. Ziņu aģentūra LETA toreiz rakstīja, ka “...
sākusi darbību kā oficiāla nevalstiska organizācija 
ar mērķi veicināt īstas demokrātijas jeb tautas varas 
atjaunošanu Latvijā, informēja tās dibinātājs dzies
minieks Kaspars Dimiters”. Acīmredzot, atzīmējot 
organizācijas sesto dzimšanas dienu, pieņemts 
lēmums atgādināt par savu eksistenci. Fronte un 
tajā skaitā Ainārs iestājas pret komercbanku darbību 
valstī, par uzņēmuma ‘‘Latvenergo’’ nodošanu 
tautas rokās, pret akcīzes nodokli degvielai un arī 
pret sek suālajām minoritātēm.

Par to, cik absurda ir šī organizācija, var spriest 
kaut vai pēc tās dibinātāja Kaspara Dimitera teiktā: 
“Vara nepieder nedz izredzētu uzņēmēju, nedz 
politiķu, nedz kādai nacionālistu vai internacionā
listu kastai, bet visai Latvijas tautai.” Ko šis vīrs ar to 
īsti gribēja pateikt, man nav skaidrs. Šos slima kaķa 
murgus varētu neņemt vērā, ja vien tie neskanētu 
jau tik plašā mērogā ar akciju Rīgas centrā. Tik ne
gatīvas ziņas ir gards kumoss Krievijas prokremliski 
noskaņotajiem medijiem, un mūsu staburadzietis 
tiešā veidā nu palīdz liet ūdeni uz šīs milzīgās pro
pagandas mašinērijas dzirnu riteņiem. ◆

Šos slima kaķa 
murgus varētu 
neņemt vērā, ja 
vien tie neskanētu 
jau tik plašā mēro-
gā ar akciju Rīgas 
centrā.

Badojas bijušais  
staburadzietis

komentārs

Saeima otrajā lasījumā atbalstījusi likuma grozījumus Ieroču un speciālo līdzekļu 
aprites likumā, kas paredz ļaut 16 gadus vecam jaunietim medībās izmantot 
šaujamieroci ar vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju un līdzdalību. Priekšlikumu 
atbalstīja 51 deputāts, pret balsoja 37 un četri atturējās. Šī likuma grozījumus 
neapstiprināt pieprasījušas vairākas nevalstiskās organizācijas. Ko jaunietim dod 
iespēja nogalināt? Kā vērtējat šo normu?

“Nopelna” 280 eiro lielu naudassodu 

ILMĀRS DŪRĪTIS,
13. Saeimas deputāts  
(Attīstībai/Par)

— Savu viedokli par šo likuma projektu 
jau izteicu Saeimas plenārsēdē, un īsumā tas 
ir šāds: neatbalstu likuma grozījumus, kas 
atļauj jauniešiem medībās lietot ieroci jau 

no 16 gadu vecuma. Tā kā ieroci iegādāties un turēt var tikai piln
gadīgas personas, atbildību par ieroci vienalga uzņemas tā turē
tājs. Tomēr nesaskatu vajadzību grozījumiem, kas nepilngadī
giem ļautu medībās šaut un nogalināt! Latvijā nav katastrofāla 
mednieku trūkuma un savvaļas dzīvnieku apdraudējuma sabied
rībai! Kopumā atbalstu saimnieciska rakstura medības, arī to, ka 

reizēm medniecība ir svarīga savvaļas dzīvnieku populācijas re
gulēšanai (piemēram, Āfrikas cūku mēra gadījumā), taču esmu 
pret to, ka dzīvnieku nogalināšanas procesā iesaistās bērni un 
paši veic nogalināšanas procesu vecumā, kad cilvēka psihe nav 
pilnībā nobriedusi! Esmu pret dzīvnieku nogalināšanu izklaides 
un prieka pēc, tāpēc neatbalstu šāda rakstura medības un pie tam, 
ja tajās vēl tiek iesaistīti bērni!

Šie grozījumi var veicināt arī nelaimes gadījumu pieaugumu 
medībās, kas jau pašreiz nav retums. Kā veterinārārstam, kādreiz 
strādājot praksē, man daudzreiz ir nācies glābt sašautus medību 
suņus, ir dzirdēts par traģiskiem cilvēku nāves gadījumiem medī
bās. Pie tam medību ieroču un tehnikas attīstība (optiskie tēmēkļi 
utt.) arvien atvieglo mednieku iespēju nogalināt dzīvnieku. ◆

ARTŪRS CIEMATNIEKS,
mednieks  
(28 gadi)

— Arī pats 16 gados gāju tēvam līdzi me
dībās. Atceros, ka toreiz bises vietā uz mežu 
līdzi ņēmu fotokameru, bildēju mežaruk
šus. Vai lēmums atļaut šaut pusaudžiem ir 
labs? Nevaru vienprātīgi atbildēt. Atkarīgs 

arī no ģimenes, audzināšanas. Lauku puikam medīt, šaut ir kā pār 
plecu pārspļaut. Iespējams, ka jaunietim medības kā tādas iemāca 
atbildību — par sevi, savu rīcību. Šobrīd medībās eju regulāri, un, 
ja ieraugu, ka uz medībām atnācis puika tikko no skolas sola, vēl 
nenopietns, rokas, kājas iet pa gaisu, tad ir, kā ir, ja tāds sešpa
dsmitgadīgs man tuvumā ar plinti mētātos. Tā vietā, ja tuvumā ir 
tikpat vecs jaunietis, bet spēcīgs, kurš gandrīz zirgu var noturēt, 
medībās kopā ir drošāk. ◆

INESE JURISA,
sertificēta ģimenes psiholoģe

— Izdzīvošana ir dabisks instinkts, un jeb
kurš cilvēks mēģina dabūt barību. Ēšana un 
gulēšana ir pamatvajadzības. Tāpēc vēlme no
galināt dzīvnieku mums ir ielikta no dabas. 
Tomēr, laikam ritot, barības iegūšana vairs 
nav ikdienas prioritāte, un cilvēkiem, kas dzī

vo pilsētā, barības iegūšana ir vēl mazāk aktuāla, jo to nodrošina 
veikals. Laukos audzē vistas, trušus, cūkas un dzīvniekus kauj. Bērni, 
kas dzīvo šajā vidē, redz nokaušanas procesu un pārējās ap kautķer
meni saistītās darbības — dīrāšanu, iekšējo orgānu izņemšanu. Jau 
no mazotnes piedaloties šajos procesos, bērns psiholoģiski no
briest, pieņem to kā normu. Tiktāl viss būtu skaidrs un pieņemams. 
Tomēr mūsdienās interneta vidē masu mediji 85% akcentu liek uz 

negatīvām ziņām, kas saistās ar vardarbību,  nogalināšanu, zaimo
šanu, melošanu, apmelošanu. Bērni, pusaudži šo informāciju pie
ņem sev saprotamā formā. Mēs nevaram zināt, kā tieši viņš šo in
formāciju pieņem, apstrādā un kā tā izpaudīsies konkrētā līdzīgā 
situācijā. Trešais aspekts ir datorspēles, kuras pārsvarā saistītas ar 
šaušanu un kurās nogalina nevis dzīvniekus, bet cilvēkus. Ar šauša
nu medības nebeidzas — seko ģērēšana, gaļas sadale, kurā piedalī
sies arī jaunietis. Ja bērns desmit gadu vecumā sācis piedalīties me
dībās, arī te nezinām, kā šie procesi ietekmēs viņa psihi. Ja šo liku
mu pieņems, tad attiecīgi būtu jāveic jauno mednieku psiholoģiskā 
izpēte, vai jaunietī nav slēptā agresija, vai viņš nav trauksmains un 
depresīvs, kas var veicināt negatīvu medību rezultātu. Līdzīgi kā 
autovadītājiem, arī medniekiem vajadzētu veikt regulāras veselības 
pārbaudes, kā arī pārbaudīt zināšanas ieroča lietošanā, glabāšanā 
utt. Pirms tam būtu jāveic apmācība, kuru reģistrētu. ◆

Valsts policijas Zemgales reģiona 
pārvaldes Aizkraukles iecirkņa 
ceļu policisti vakar no pulksten 9 
līdz 12 reidā Aiz krauklē, Dārza 
ielā, ap 200 automašīnām pār-
baudīja riepu protektora dziļumu. 
GUNAS MIKASENOKAS 

TEKSTS UN FOTO 

Ziemas apstākļos protektoram jā
būt vismaz četriem milimetriem, un 
lielākajai daļai automašīnu riepas 
atbilda prasībām. Tomēr tika nofor
mēti septiņi protokoli par neatbilstī
bu normai. Viszemākais rādītājs bija 
kādam braucējam no Neretas nova
da — viņa vieglās automašīnas priek
šējās riepas bija pavisam gludas — 
izmērot tika konstatēts, ka protektors 
ir tikai 0,92 milimetri. Braukšana ar 
šādām riepām apdraud gan paša va
dītāja, gan pasažieru drošību. Poli

cijas darbinieks noformēja pārkāpu
ma protokolu, un vadītājam būs jā
maksā 15 eiro liels naudassods. 

Policisti noformēja arī vienu pro
tokolu  par braukšanu bez drošības 
jostas. 

Viens autovadītājs ar vieglo auto
mašīnu brauca bez atbilstošas kate
gorijas vadītāja apliecības — viņam 
bija tikai traktortehnikas vadītāja ap
liecība. Savukārt kāds jauns vīrietis 
no Aizkraukles vadīja mikroautobu
su Volkswagen Transporter bez jeb
kādām tiesībām. Sods par šādu pār
kāpumu ir no 280 līdz 430 eiro. Po
licijas darbinieks noteica minimālo 
naudassodu — 280 eiro, jo iepriekš 
nekādi pārkāpumi nav konstatēti. 
Vīrietis nedrīkstēja turpināt vadīt 
mikroautobusu, viņam bija jāgaida, 
līdz ierodas autovadītājs ar apliecī
bu. ◆

IMANTS  
KAZIĻUNS,
REPORTIERIS

INTENSĪVA SATIKSME. Aizkrauklē, Dārza ielā, parasti ir 
intensīva satiksme. Triju stundu laikā ceļu policisti 
protektorus pārbaudīja apmēram 200 automašīnām.  
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Ģimenes krīzes centrā “Dzegu
zīte” Iršos aizvadīts ikgadējais 
pasākums “Dzeguzītes eņģelis 
2018”. Pasākumā iestādes 
vadība un tās iemītnieki patei-
cās cilvēkiem, kuri ar labiem 
darbiem un nesavtīgu rīcību 
iepriecināja un izgaismoja 
iestādes 24 bērnu un 38 senioru 
ikdienu. 
GINTA GRINCĒVIČA

Šogad pateicības nozīmes pasnie
dza sešiem labajiem gariņiem. Ga
ļina Kraukle, ģimenes atbalsta cen
tra “Dzeguzīte” direktora pienāku
mu izpildītāja, pasākumu atklāja ar 
vārdiem: “Kas tad ir eņģelis? “Dze
guzītes” eņģeļi ir cilvēki, kas vai
rākkārt atbalstījuši centra bērnus 
un seniorus. Eņģelis ir gaismas būt
ne, kas apņēmusies palīdzēt cilvē
kiem. Ikdienas dzīvē eņģeļi ir starp 
mums, viņi nostājas blakus, saka 
labus vārdus, atbalsta, lūdz par mums 
un noslauka kādu asariņu. Tas ir 
Dieva sūtnis, kuru varam sajust, re
dzēt un dzirdēt. Sadarbojoties ar eņ
ģeli, pasaule un dzīve ap mums kļūst 
skaistāka, priecīgāka, mierīgāka un 
drošāka. Pateicoties mūsu eņģeļiem, 
katrs mūsu solis kļūst brīvāks, gai
šāks un dzīvespriecīgāks. Vēlamies 
pateikties eņģeļiem par viņu nesav
tīgo darbu vienkārši no sirds!”

Pirmais paldies tika veltīts aiz
krauklietēm Aijai Audriņai un Si
gitai Priedītei. Viņas regulāri ap
ciemo “Dzeguzītes” iemītniekus, 
bieži sniedzot atraktīvus priekšne
sumus. Sievietes labdarībai piesais
tījušas Aizkraukles uzņēmējus, 
viesojoties iepriecina ar pašceptu 
kūku un savu klātbūtni kā lielus, 
tā mazus centra iemītniekus. 

Nākamo “Dzeguzītes eņģeļa” ti
tulu piešķīra Iršu pagasta pensionā
riem. Atsaucīgais, radošais un ak
tīvais kolektīvs “Dzeguzītē” ir re

gulāri viesi, kopā ar centra senio
riem pagasta pensionāri svin Senioru 
dienu, Ziemassvētkus un citus svēt
kus. Saņemot balvu, pensionāru pār
stāve Maija bija pārsteigta un prie
cīga par izrādīto godu. “Taisnība, 
šad tad jau mēs atnākam,” smēja 
kundze un turpināja, “tā kā mums 
tie eņģeļa spārni ir doti, tad lidosim 
pie jums biežāk!”

Nākamā pateicība bija Saeimas 
deputātam Sandim Riekstiņam no 
Neretas. Jaunais parlamentārietis 
solīja ievēlēšanas gadījumā pirmo 
algu ziedot “Dzeguzītei”, kas arī 
tika darīts. Par šiem līdzekļiem centrā 
šogad plānots labiekārtot un pa
pildināt ar plauktiem bērnu ēdam
telpu. 

Pagodinājumu “Dzeguzītes eņ

ģelis” piešķīra katoļu priesterim Mā
rim Ozoliņam un luterāņu mācī
tājam Valdim Baltrukam, kuri mie
rina un dod spēku ar savu klātbūtni 
un Dieva vārdiem. 

Pagodinājums tika arī Dacei Eri
ņai, kura ar centru “Dzeguzīte” drau
dzējas kopš 2015. gada, kad ar vīru 
pārcēlās uz Vecbebriem. Viesojoties 
centrā, ģimene uzdāvināja jaunas 
divstāvu gultas, kas vēl joprojām 
kalpo mazajiem gulētājiem. Sadar
bība turpinājās, Dace nokārtoja 
audžuģimenes statusu un pērn uz
ņēmās rūpes par četru bērnu audzi
nāšanu. 

Pasākumu izdaiļoja māsu Mada
ras un Līgas Jankalāņu eņģeliskais 
dziedājums, bērnu deju priekšne
sums. ◆

“Mums ir spārni,  
lidosim biežāk”

policijas ziņas

vugd informē

sports

Latvijas pilsoni 
izsludina  
starptautiskā 
meklēšanā
Kokneses kokaīna kravas lietā 
Valsts policija vienu Latvijas 
pilsoni izsludinājusi starptautis-
kajā meklēšanā, žurnālistiem 
apstiprināja Kriminālpolicijas 
priekšnieks Andrejs Grišins.

Viņš meklējamās personas iden
titāti neatklāja un nekomentēja, vai 
tas ir presē minētais uzņēmējs Jānis 
Skrābāns.

Grišins vēlreiz atkārtoja jau ie
priekš policijas publiski pausto, ka 
iespējamais aizdomās turēto loks 
varētu paplašināties. Policijas amat
persona apliecināja, ka kravas kon
trabandas īstais organizators, visti
camāk, nav Latvijas pavalstnieks, taču 
vēl februāra sākumā atzina, ka iz
meklētājiem ir skaidra atsevišķu per
sonu loma šī nozieguma organizē
šanā un realizācijā.

Policija šīs lietas izmeklēšanā jo
projām aktīvi strādājot un izman
tojot sadarbību ar ārvalstu kolē
ģiem. Policijas plānos nav aprobe
žoties tikai ar sākotnēji iegūtajiem 
pavedieniem, tāpēc izmeklēšana ne
būs ātra. Šāda mēroga kravas tiek 
pārvietotas starp kontinentiem, tā
pēc policija sev definējusi uzdevumu 
“paskatīties daudz plašāk”, skaid
roja Grišins.

“Izmeklēšanā vēl priekšā liels dar
ba apjoms. Arī Kriminālistikas pār
valdei vēl jāturpina ekspertīzes iz
ņemtajai kravai. Pēc nepieciešamo 
izmeklēšanas darbību veikšanas 
tiks pieņemts lēmums par kravas 
iznīcināšanu,” piebilda Grišins.

Jau ziņots, ka līdz februāra sāku
mam lietā veiktas 17 kratīšanas un 
daudzas citas procesuālās darbības, 
kuru gaitā iegūts pietiekami daudz 
lietisko pierādījumu, tai skaitā arī 
tādi, kas izmantoti nozieguma iz
darīšanā.

“Attiecībā uz to, vai konkrētā vie
ta, kurā tika atklāta kokaīna krava, 
jau iepriekš varētu būt saistīta ar 
narkotiku kontrabandu, policija at
zīst — šobrīd izmeklēšanas rīcībā 
tādu faktu nav,” iepriekš norādīja 
VP preses pārstāve Sigita Pildava.

LETA

Sāk kust un dūmot 
plastmasa 

Glābēji saņēma informāciju, ka 
Pļaviņu novada Klintaines pagastā 
dzīvojamajā mājā ir izveidojies sa
dūmojums. Ierodoties notikuma vie
tā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, 
ka iedzīvotāji pēc krāsns kurināša
nas no tās bija izņēmuši karstus 
pelnus un iebēruši spainī, kurā bija 
plastmasas priekšmets, kurš sāka 
kust un dūmot. Iedzīvotāji vēl pirms 
ugunsdzēsēju glābēju ierašanās spai
ni iznesa ārā un izvēdināja telpas. ◆

“DZEGUZĪTES EŅĢEĻI”. Iršu pagasta pensionāri, katoļu priesteris Māris Ozoliņš, Dace Eriņa un Gaļina Kraukle. 
Imanta Kaziļuna foto

LABAIS VAIRO LABO. Dace Eriņa ir “Dzeguzītes” ilggadēja draudzene, 
viņa sirdī radusi mīlestību četru bērnu uzņemšanai ģimenē.

Rīt Secē “Mamutu 
medības”

SECE. Rīt, 16. februārī, pulk
sten 22 no Seces pamatskolas tiks 
dots starts piedzīvojumu sacīkstēm 
“Mamutu medības 2019”. Koman
das, sakopojot drosmi, spēku un ap
ņēmību, dosies pretī uzvarai, pār
varot dažādus veiklības, spēka, prā
ta un komandas saliedētības uzde
vumus tumsā. Dalībniekiem ne   
pieciešams veiksmīgi orientēties 
kartē un atrast astoņus tajā atzīmē
tos kontrolpunktus, kas ietver arī 
papildu uzdevumus. Ikvienā no 16 
interaktīviem uzdevumiem koman
dām būs jāliek lietā vienotība, spēks, 
atjautība un izturība. Nepieciešams 
iekļauties septiņu līdz 10 stundu 
laika intervālā, kas atkarīgs no ko
mandas izmantotās stratēģijas. Tra
ses kopējais garums ir 30 līdz 35 ki
lometri. Kopā būs astoņi lielie kon
trolpunkti — katrā pa diviem uz
devumiem, kuros iekļaus četras sti  
hijas. Dalībnieki — komanda, kurā 
dalībnieki ir abu dzimumu pārstāv
ji, piecu cilvēku sastāvā.

“Baltā orientēšanās” 
Aizkrauklē

AIZKRAUKLE. Ģimenes ziemas 
dienā Aizkrauklē viena no aktivi
tātēm būs arī orientēšanās, ko pie
dāvā biedrība “Daugavas Ceļotājs”. 
Šoreiz būs citādāks orientēšanas pie
dzīvojums, jo būs nepieciešams orien
tēties pēc azimuta, lai veiktu distan
ci. Tam noderēs kompass vai arī pri
māras ģeometrijas zināšanas. Orien
tēties varēs jebkurš, uz vietas būs 
iespējams iemācīties, kā izmantot 
kompasu. Kontrolpunkti būs iz
vietoti nelielā teritorijā, distances 
būs īsas, jo svarīgāks būs nevis āt
rums, bet precizitāte. Laika fiksē
šanai tiks izmantota elektroniska 
atzīmēšanās iekārta, dalībniekiem 
tiks izdalīti sportidenti un karte. 
Rezultātus vērtēs tādās vecuma gru
pās: bērnu grupa (līdz 10 gadu ve
cumam), jauniešu grupa (11 līdz 16 
gadi), vīriešu, sieviešu un senioru 
grupa (49+). Reģistrēšanās — sā
kot no plkst. 10.30, starts — no 
plkst. 13.

Ziemas dienas pasākums ģime
nēm notiks rīt pie Aizkraukles spor
ta centra. Būs dažādu veidu ziemī
gas aktivitātes, karsts dzēriens un citi 
pārsteigumi. Ziemas sporta spēlēs 
aicināts piedalīties ikviens. ◆

Piedāvā 500 eiro lielu 
kukuli 

Pļaviņu novada Aiviekstes pa
gastā, ceļa Pļaviņas—Ērgļi 4. kilo
metrā, Aizkraukles policists aptu
rēja automašīnu VW Passat, kuru 
vadīja 1963. gadā dzimis vīrietis, jo 
bija aizdomas, ka transportlīdzekli 
viņš vada alkohola reibumā.  Aptu
rot automašīnu, aizdomas apstip
rinājās — no autovadītāja dvesa al
kohola smaka. Lai netiktu veikta 
alkohola pārbaude, autovadītājs pie
dāvāja 500 eiro lielu kukuli, pēc kā 
tika aizturēts un sākts kriminālpro
cess. Tā kā autovadītājs nepiekrita 
alkohola pārbaudei, viņš tika nogā
dāts medicīnas iestādē analīžu veik
šanai. ◆
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Runā par aktualitātēm un 
spriež par uzlabojumiem 

NOVADOS

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā 
pulcējās pārdesmit jaunjelgavie-
šu, lai kopā ar pašvaldības 
pārstāvjiem apspriestu aktuālā-
kos jautājumos. Tāpat kā pērn, 
tikšanos ierosināja iedzīvotāji, 
šogad gan interese bija mazāka, 
arī daļa jautājumu bija tādi paši 
kā pagājušajā gadā.
GINTAS GRINCĒVIČAS  

TEKSTS UN FOTO

Vai piestāt  
pie aptiekas  
ir ļaunprātība?

Uz tikšanos ieradās domes priekš
sēdētājs Guntis Libeks, izpilddirek
tors Uldis Albiņš, sabiedrisko at
tiecību speciāliste Evija Vectirāne 
un domes deputāts Māris Rēķis. 
Zālē starp iedzīvotājiem bija arī so
ciālā dienesta darbiniece. 

Jaunjelgavas novada domes priekš
sēdētājs pirms sēdes saņēma iesnie
gumu ar 39 jautājumiem. Visus gan 
sapulcē neizrunāja, dažiem atnā
kušajiem pietrūka pacietības klau
sīties maznozīmīgas tēmas, viens 
kungs neapmierinātību izrādīja, zāli 
pametot. 

Pirmais jautājums bija par paš
valdības transportlīdzekļu izman
tošanu. Precīzāk sakot, cik 2018. ga
dā par pašvaldības piederošo au
tomašīnu izmantošanu iemaksā
jušas personas, kas transportlī  
dzekļus izmantojušas savām vaja
dzībām — braucieniem uz veika
liem, aptieku un mājām? Izpilddi
rektors Uldis Albiņš paskaidroja, 
ka nekādas iemaksas no darbinie
kiem nav saņemtas. Kopumā paš
valdība nav izjutusi ļaunprātīgu 
transporta izmantošanu, lai gan, 
iespējams, šādi gadījumi bijuši. To 
gan esot grūti izkontrolēt, piemē
ram, ja, braucot darba darīšanās 
uz Aizkraukli, pa ceļam apstājas 
pie aptiekas, vai to var uzskatīt par 

ļaunprātīgu izmantošanu? Jautāju
ma uzdevēju varētu priecēt ziņa, 
ka ar šo gadu 18 pašvaldībai piede
rošie transportlīdzekļi aprīkoti ar 
GPS navigāciju, kas ļaus izsekot 
darbinieku braucieniem. 

Risinājums — māju 
siltināšana

Nākamais bija jautājums par ap
gaismojumu Smilšu ielā. Domes 
pārstāvju atbilde bija īsa un ieprie
cinoša — pērn izstrādāts projekts, 
un šogad apgaismojums tiks ierī
kots. 

Jaunjelgaviešiem joprojām ak
tuāli tie paši jautājumi, kas pērn. 
Vissāpīgākie ir par siltumu un tā 
cenām. Neapmierinātību pauž tie 
iedzīvotāji, kas siltumu saņem no 
koģenerācijas katlumājas. Pirms 
desmit gadiem jaunjelgaviešiem ti
ka solīta lēta apkure, kuru neviens 
tā arī nav sagaidījis. Juris Zirnis, 
komunālās nodaļas vadītājs, bija 
sagatavojis detalizētu paskaidro
jumu, kādēļ iedzīvotājiem nākas 
tik dārgi maksāt, tāpat kā pērn, 
ieteikums situācijas uzlabošanai ir 
viens — mājas renovācija un silti
nāšana. Tika paskaidrots arī trases 
siltuma zudums. “Koģenerācijas 
stacijas būvniecības laikā tika ie
liktas jaunas siltumtrases. Varbūt 
tās vairs nav pašas mūsdienīgākās 
un energosaudzīgākās, taču tādas 
tolaik bija. Siltuma zudumu nosa
ka siltuma patērētais daudzums. 
Jo lielāks aukstums, jo vairāk sil
tuma tiek patērēts, jo mazāks ir tā 
zudums siltumtrasē. Pērnā gada 
apkures sezonā novembrī siltuma 
zudums bija 25,29%, februārī, kad 
bija liels aukstums, — 7%, turpretī 
martā 20%, aprīlī, kas bija pēdējais 
apkures mēnesis, siltuma zudums 
bija vislielākais. Tas ir mainīgs lie
lums. Uz jautājumu par solīto ze
mo apkures cenu — 50 santīmi 
par kvadrātmetru — es nevaru at

bildēt. Tajā laikā nestrādāju un šā
dus skaitļus aprēķinos neatradu. 
Apkures cena ir mainīgs lielums, 
ko ietekmē āra temperatūra, mā
jas siltināšanas pakāpe, vēlamā iekš
telpu temperatūra un kurināmā 
izmaksas. Es ieteiktu ekonomiju 
veidot citādāk. Labs piemērs ir 
daudzdzīvokļu māja Liepu ielā 21, 
kurā, salīdzinot ar māju Liepu ie
lā17, par siltumu maksā divreiz 
mazāk. To nosaka siltināšana. Tā
pat, arī salīdzinot mājas, kurām ir 
siltināta kāpņu telpa, maksa par sil
tumapgādi ir zemāka nekā tām mā
jām, kurām kāpņu telpas nav re
novētas. Mājas siltināšana atkarīga 
no iedzīvotājiem.”

Jauniem gājēju  
celiņiem nav naudas

 Jautājumi bija arī par ceļa uztu
rēšanu Jaunjelgavas pilsētā. Sūdzī
bas epastā saņēmis priekšsēdētājs 
personiski, tādēļ skaidroja esošo 
situāciju: “Ielu uzkopšanā ir vairā
kas metodes. Tranzītielas tiek tīrī
tas un kaisītas ar sāli. Pusi darba iz
maksu sedz pašvaldība, pusi piešķir 
valsts. Pārējās ielās sāli kaisīt nav 
paredzēts, tas nekad nav darīts, tā
dēļ vietām braukšanu un pārvieto
šanos apgrūtina ledus. Laikā, kad 
intensīvi snieg, jāsaprot, ka mums 
ir viens traktorists, kas vienlaikus 
nespēj notīrīt visas ielas. Sētnieču 
ir tik, cik ir. Vairāk darbinieku mēs 
nevaram algot. Jāsaprot, ka ir ziema. 
Ziemā ir sniegs un ledus, pavasarī 
būs dubļi, vasarā — karstums. Ar 
to jārēķinās, nedaudz jāsamieri
nās.” Izskanēja arī pārmetumi par 
gājēju celiņu trūkumu pilsētā, ta
ču šī jomas attīstību aptur līdzekļu 
trūkums. Nesen renovēta Meža iela, 
kurā izveidota gājēju ietve un ap
gaismojums izmaksāja 60 000 eiro. 

Joprojām sāpīgs ir atkritumu jau
tājums pilsētā. Lai gan pašreizējais 
atkritumu izvedējs “Vidusdauga

vas SPAAO” pienākumus veic ap
mierinoši, grūtības sagādā negod
prātīgie jaunjelgavieši. Kāda daudz
dzīvokļu nama iedzīvotāja lūdza 
padomu, ko darīt, ja viņu kontei
neros atkritumus met privātmāju 
iedzīvotāji? Par pakalpojumu mak
sā vieni, bet izmanto katrs, kurš to 
vēlas. Tūlīt jautājumu atrisināt ne
var, taču plānotas pārbaudes, kas 
nākotnē situāciju varētu izskaust. 
Pašvaldība pieprasīs atkritumu ap
saimniekotājam datus par līgumu 
slēdzējiem, tādējādi tiks noskaid
rotas saimniecības, kuras ražo at
kritumus, taču nav iegādājušās kon
teinerus. Policists, apmeklējot pri
vātās saimniecības, pie viena pain
teresējas, vai ar atkritumu izvedēju 
noslēgts līgums, ja nē, personām 
tiek izteikts brīdinājums. Sodīt var 
tās saimniecības, kuras ar atkritu
mu apsaimniekotāju nav noslēgu
šas līgumu. Ar novērošanas kame
rām viens gadījums fiksēts, un vai
nīgās personas sauktas pie atbildī
bas.

Ar nekaunīgajiem 
jācīnās

Negodprātīga rīcība novērota arī 
pilsētas brīvkrānu izmantošanā, un 
tādi Jaunjelgavā ir divi. Jaunjelgava 
ir sena pilsēta, joprojām ir mājas, 
kurām nav pieslēgts ūdensvads. 
Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt ūdeni 
no brīvkrāna, par darījumu samak
sāt var novada pašvaldībā, taču lī
gumu noslēgusi viena persona, bet 
izmanto vairākas. Juris Zirnis in
formēja, ka darbinieki meklē po
tenciālo risinājumu — slēdzeni vai 
čipu, kas ūdenim ļautu piekļūt ti
kai tiem, kas par to samaksājuši. Aiz
vadītā vasara bija sausa, daudzām 
mājām izkalta akas. Taču domes 
pārstāvji mierina, ka negodprātīgo 
ūdens ņēmēju dēļ līgumslēdzējiem 
vairāk nav jāmaksā. ◆

notikumi

Ģimnāzijām draud 
statusa atņemšana

Par atkārtotu valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanas kritēriju neiz
pildi četrām valsts ģimnāzijām draud 
statusa atņemšana. Trīs no tām — 
Gulbenes novada Valsts ģimnāzi
ja, Jūrmalas Valsts ģimnāzija un 
Viļakas Valsts ģimnāzija — atkār
toti neizpilda noteikumos par 
ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas 
statusa piešķiršanas un anulēšanas 
kārtību un kritērijiem noteikto 
minimālā skolēnu skaitu kritēriju. 
Viļakas Valsts ģimnāzija 2018. ga
dā nav izpildījusi arī skolēnu re
zultātu valsts centralizētajos eksā
menos kritēriju. Šo pašu kritēriju, 
taču jau atkārtoti, neizpilda arī 
Krāslavas Valsts ģimnāzija.

Atbalsta ieceri 
“slēpt” cigaretes

Par spīti tirgotāju iebildumiem, 
Saeimas Sociālo un darba lietu ko
misija otrajā lasījumā atbalstīja ie
ceri aizliegt izvietot tabakas izstrā
dājumus, elektroniskās smēķēša
nas ierīces, to uzpildes tvertnes un 
preču zīmes pircējiem redzamā vei
dā. Latvijas Tirgotāju asociācija pau
da nostāju, ka cigarešu slēpšana ne
uzlabos situāciju, bet gan palielinās 
izmaksas uzņēmējiem, kā rezultā
tā cietīšot pircēji, jo varētu palieli
nāties citu produktu cenas. 

Liedz zvejot  
Svalbāras ūdeņos

Norvēģijas Augstākās tiesas lē
mums Latvijas sniega krabju zve
jas kuģim “Senator” ir nelabvēlīgs 
un liedz zvejot Svalbāras ūdeņos. 
Tiesa ir lēmusi, ka sniega krabis ir 
sēdoša suga un to var uzskatīt par 
šelfa resursu. Tādējādi sniega kra
bis tiek pielīdzināts tādiem resur
siem kā nafta un gāze, un jebkāds 
cits risinājums tiesvedībā skars arī 
jautājumus saistībā ar šiem resur
siem. Ja Norvēģijas Augstākā tiesa 
būtu lēmusi, ka sniega krabis ir mig
rējoša suga, arestētais zvejas kuģis 
“Senator” būtu varējis atsākt zvejot.

Apkrāpj auto  
kolekcionārus

ASV vadītā starptautiskā operā
cijā aizturēti desmit cilvēki, tostarp 
vairāki Latvijas valstspiederīgie, kuri 
apkrāpuši klasisko automašīnu mī
ļotājus, uzdodoties par automašīnu 
kolekcionāriem un tirgotājiem. Vi
ņiem būs jāstājas tiesas priekšā sais
tībā ar apsūdzībām krāpšanā un 
naudas atmazgāšanā. Notiesāšanas 
gadījumā grupējuma locekļiem var 
tikt piespriests līdz 30 gadiem ilgs 
cietumsods par krāpšanu un līdz 
20 gadiem par naudas atmazgāšanu. 

Bargāki sodi
Saeima otrajā lasījumā atbalstīja 

grozījumus Krimināllikumā, kas pa
redz noteikt bargākus sodus par auto
mašīnu zādzībām un veicināt cīņu 
pret krāpšanos ar Eiropas Savienī
bas finanšu līdzekļiem.           LETA

IR LABI, BET VARĒTU BŪT LABĀK. Šogad uz sapulci ar domes pārstāvjiem ieradās vien pārdesmit jaunjelgaviešu. 
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Divatā sava ceļa sākumā 
Jēkabpiliete Ginta Gudjāne ir 
Neretas kultūras nama  
ansambļa “Kadence” vadītāja un 
mūzikas skolotāja trīs izglītības 
iestādēs. Par sevi Ginta teic: 
“Vienu gan es jau  šajā dzīvē 
esmu iemācījusies — no tiem 
cilvēkiem, kuri man atņem 
enerģiju, cenšos izvairīties. Lai 
justos labi, man vajadzīga 
enerģijas maiņa, cenšos liekos 
atsijāt. Tas ir ļoti grūti, īpaši, ja 
gribi vienmēr būt ļoti pieklā-
jīgs.”  
EVITA APIŅA

“Pārdzied” visus  
skolēnus 

— Pastāstiet, kā sākās jūsu aiz
raušanās ar muzicēšanu? 

— Skolas laikā jaunākajās klasēs 
apmeklēju kristīgās mācības pul
ciņu un atceros, ka man patika dzie
dāt visskaļāk no visiem. Sēdēju pir
majā solā un visus “pārdziedāju”, 
taču dziedāju no sirds! Skolotāja 
mammai teikusi, ka tas bērns no
teikti jāsūta mūzikas skolā, jo man 
ir muzikālā dzirde un talants. Ie
stājos Arvīda Žilinska Jēkabpils 
Mūzikas skolā, sāku mācīties kla
vierklasē, manu dziedāšanas talantu 
tur pamanīja skolotāja Anita Cinkma
ne, kura palīdzēja manas prasmes 
pilnveidot un attīstīt. Kopā ar viņu 
piedalījos dažādos vokālistu kon
kursos, daudz dziedāju solo un ap
zinājos, ka tas man ļoti patīk. Pa
ralēli klavierspēlei mūzikas skolā 
trenēju un attīstīju balsi, un man 
bija brīnišķīgs pedagogs, kas ielika 
“pamatus”. 

— Vai pirmā pieredze, darbs 
un nodarbības mūzikas skolā ir 
bijušas noteicošās tālākās karje
ras veidošanā? 

— Tagad domāju, ka klavierspē
le man palīdzējusi saistīt dzīvi ar 
pedagoga darbu, jo daudzi vokā
listi, ar kuriem esmu mācījusies 
kopā, vienkārši nespēj savienot dzie
dāšanu ar klavieru spēlēšanu vien
laikus. Man ir liela pieredze, tagad 
esmu pateicīga saviem vecākiem par 
to, ka man katru dienu vismaz stun
du bija jāspēlē klavieres, citādi ne
varēju iet ārā ar draudzenēm, bija 
tikai ļoti reti izņēmumi. Protams, 
bērnībā tas man ļoti nepatika, rie
bās, likās — kam tas vajadzīgs? To
ties tagad es ļoti labi spēlēju kla
vieres — varu spēlēt un dziedāt vien
laikus. Bērnībā esmu arī kompo
nējusi, tagad nesagādā grūtības 
aranžēt kādu dziesmu. Skolotāja 
Cinkmane mani pamudināja pēc 
9. klases mācības turpināt J. Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolā, iestājos 
vokālajā klasē un turpināju attīstīt 
ne tikai klavierspēli, bet arī dziedā
šanu. 

Skolas vadība uzticas 
un dod iespēju 

— Kāds bija šis mācību laiks 
Rīgā?

— Tagad, paraugoties atpakaļ, 
secinu, ka tieši Rīgā nodzīvotais 

laiks manā izaugsmē ir devis vis
vairāk. Tur esmu iepazinusi kolo
sālus cilvēkus, kuri man ir kļuvuši 
par labiem draugiem un paziņām. 
Tieši mācoties Rīgā, man bijusi ie
spēja satikties un strādāt ar dau
dziem sabiedrībā populāriem cil
vēkiem, kurus lielākoties pirms tam 
biju redzējusi tikai televīzijā. Iespē
ja ar viņiem strādāt dzīvē pilnībā 
mainīja manus uzskatus, jo pirms 
tam biju pārliecināta, ka viņi ir 
augstprātīgi un iedomīgi, taču tā 
nemaz nav. Viena no viņiem bija 
Ieva Sutugova, kas ir mana vien
audze, bet viņa jau bija piedalīju
sies dažādos dziedāšanas konkur
sos, biju redzējusi viņas priekšne
sumus televīzijā. Kaut kur uzzināju, 
ka arī viņa stājas tajā pašā skolā, kur 
es, un nodomāju — viņa gan būs 
iedomīga, kaut man ar viņu nebū
tu kopā jāmācās! Pirmajā dienā, 
iekārtojoties kopmītnēs, atveru is
tabiņas durvis, un man priekšā stāv 
Ieva! Tas  bija šoks! Taču mani sa
gaidīja patīkams pārsteigums, cik 
Ieva bija vienkārša, draudzīga un 
lieliska, mums joprojām ir ļoti la
bas attiecības. Ieva vada ansambli 
“Fortūna”, kurā apvienojušies vai
rāki profesionāli dziedātāji, es ik pa 
laikam piebiedrojos un padziedu 
savam priekam. Šī tikšanās noteikti 
mainījusi arī mani, jo, ja es viņu ne
būtu satikusi, noteikti arī pati būtu 
citādāka! 

— Turpinājāt studijas? 
— Jā, pēc “mediņu” absolvēšanas 

iestājos Latvijas Mūzikas akadē
mijā, kur nomācījos divus gadus, 
tad nokārtoju akadēmisko gadu. 
Jutu, ka man vajadzīga pauze, lai 
saprastu, ko īsti gribu darīt. Mani 
vilināja operdziedāšana, taču tajā 
pašā laikā jutu sevī kaut kādu pre
testību. Akadēmiskā gada laikā no
lēmu “lēkt iekšā” pilnīgi jaunā un 
nezināmā jomā — sāku strādāt Ne
retas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā 
par mūzikas skolotāju. Skolas va
dība man ļoti uzticējās — ierau
dzīju sludinājumu, ka skolā meklē 
mūzikas skolotāju, pieteicos. Ma
ni pieņēma darbā un sāku strādāt 
bez pieredzes pedagoģijā, bez augst
skolas diploma un uzreiz ar pilnu jau
du — vadīju kori, divus ansambļus 
un mūzikas stundas.  Darbs ar bēr
niem man bija pilnīgi kaut kas 
jauns — jāatrod atbilstošs reper
tuārs, jāklausās balsis, jāiekļaujas 
kolektīvā un  jāiemanto skolnieku 
cieņa. Protams, tās man bija savā 
ziņā ugunskristības, biju kā  iemes
ta laivā un pašai jākuļas. Bija lūzuma 
brīži, kad gribējās atmest visam ar 
roku, bet izdevās veiksmīgi tiem 
tikt pāri.  

Iesaistās avantūrā —  
iestājas dīdžeju skolā 

— Pēc Neretā nostrādātā gada 
tomēr atgriezāties Rīgā. 

— Jā, aizgāju no Mūzikas aka
dēmijas, jo sapratu, ka tur studijas 
nevēlos turpināt, un iestājos Kul
tūras koledžā. Bet arī tur ātri vien 
sapratu, ka tas, ko tur māca, vispār 

nav domāts man, un izņēmu do
kumentus. Tā kā visu laiku biju 
pieradusi studēt un paralēli strā
dāt, kaut kur skriet, nepārtraukti 
būt procesā, tad iestājos Ritma in
stitūta dīdžeju skolā. Izdomāju, ka 
vajag izdarīt kaut ko tādu, ko līdz 
šim vēl nebiju iedomājusies. Tā bija 
gan vērtīga pieredze, gan liela avan
tūra, bet man ļoti patika. Pēc Ne
retā pavadītā gada sapratu, ka man 
patīk darbs ar bērniem, sāku sevi 
redzēt kā skolotāju, un tāpēc nolē
mu studēt Rīgas Praktiskās psiho
loģijas augstskolā. Studiju laikā 
man ļoti patika pedagoģija un aiz
rāva psiholoģija, lekcijās vienmēr 
varēja uzzināt kaut ko jaunu, kas 
var noderēt ne tikai darbam skolā, 
arī kādreiz audzinot savus bērnus. 
Pēc augstskolas beigšanas apzināti 
pieteicos darbā Jēkabpils tuvumā. 
Lai arī cik forša ir Rīga, lai cik for
ši cilvēki man apkārt, pienāca brī
dis, ka likās —  Rīga mani vairāk 
smacē nekā uzlādē.

— Lēmumu pārcelties no Rī
gas un sākt dzīvi citur pieņēmāt 
viena?

— Kad akadēmijas otrajā kursā 
bija akadēmiskais gads, tas man 
bija gan emocionāls lūzums, gan 
savā ziņā arī liktenis. Akadēmijai 
man vajadzēja piederēt visu laiku, 
brīvdienās īsti vairs nebija laika, 
lai aizbrauktu uz mājām pie vecā
kiem, jo bija dažādi pasākumi un 
koncerti, kuros jāpiedalās. Aizrā
va operdziedāšana, raudzījos šajā 
virzienā, taču tajā pašā laikā sevī 
iekšā jutu lielu pretestību. Tas laiks 
sakrita arī ar brīdi, kad iepazinos 
ar savu nākamo vīru Jāni. Kad bija 
jāizlemj, vai nosliecos par labu 
mīlestībai, koncentrējos uz to, un 
labi, ka tā. Esam veiksmīgi appre
cējušies, un tas ir tik forši! Sajūtas 
nav salīdzināmas — vai izvēlies 
karjeru vai otru cilvēku, to, kuru 
mīli no visas sirds, tik ļoti, ka citā
dāk nespēj dzīvot. Jānis ir no Vie
sītes, mana dzimtā puse ir Saukas 
pagastā, tāpēc kopīgi izlēmām, ka 
saknes tomēr “velk” atpakaļ, te ir 
mūsu dzimtā puse, te dzīvo mūsu 
vecāki, un arī paši te jūtamies ļoti 
labi. 

Strādā kā vienota 
komanda 

— Un atkal pēc pāris gadiem 
esat nonākusi Neretā!

— Jā, sāku atkal strādāt Neretas 
vidusskolā, šobrīd darbojos ar sā
kumskolas skolēniem, jo apzinos, 
ka līdz vecākajām klasēm pati kā 
pedagogs vēl neesmu izaugusi. Es
mu skolotāja arī Viesītes Mūzikas 
skolas Neretas klasē un strādāju 
Pļaviņu Mūzikas skolā, savukārt 
Neretas kultūras namā esmu sie
viešu vokālā ansambļa “Kadence” 
vadītāja. Ansambli vadu jau trešo 
gadu, esam lieliski sastrādājušās, 
varbūt pirmais gads bija tāds, kad 
“taustījāmies”, taču tagad esam viena 
komanda. Ansambļa dalībnieces ir 
ar lielu pieredzi. Lai gan esmu ko
lektīva vadītāja, visu darām, plā

nojam un īstenojam kopā. Šone
dēļ gatavojamies skatei. Ja man ir 
kāda ideja, tad dalībnieces to vai 
nu atbalsta, vai piedāvā, kā darīt 
labāk. Kopā izdomājam, kā rīkosi
mies katrā dziesmā, kādos tērpos 
dziedāsim. Esmu sajutusi, ka dar
bā ar bērniem es enerģiju atdodu 
viņiem, jūtu, ka pēcpusdienā pēc 
garas darbdienas skolā kļūstu gur
dena, enerģija izsīkst, taču tad se
ko “Kadences” mēģinājums, kur at
doto enerģiju saņemu atpakaļ ar 
uzviju. Mēģinājumi ir kā otrā elpa. 

— Ko varat teikt par kultūras 
dzīvi ārpus galvaspilsētas, kāda 
tā ir laukos?

— Rīgā, kad pati biju tajā mutu
lī iekšā,  kad pašai visur bija jāpie
dalās, neatlika laika nekādiem 
koncertiem un pasākumiem. Čet
rus gadus nodzīvoju dzīvoklī Tēr
batas ielā, kas ir tieši līdzās Jauna
jam Rīgas teātrim, un netālu no 
dzīvokļa bija arī Dailes teātris. Ne 
reizi neaizgāju ne uz vienu izrādi. 
Tagad nožēloju, taču tobrīd nebija 
laika! Tagad, esot prom no Rīgas, 
pašai šķiet, ka kultūras dzīvi un 
Rīgu izbaudu. Neretā kopā ar “Ka
denci” piedalāmies teju visos pasā
kumos, jo laukos jau mēs paši kul
tūras dzīvi organizējam un veido
jam. Ar to, ka piedalāmies koncer
tos, muzicējam, pamudinām tos 
apmeklēt arī savus ģimenes locek
ļus, draugus, radus, tas arī kuplina 
pasākumus. Jēkabpilī šobrīd no
tiek ļoti daudz kvalitatīvu un inte
resantu kultūras pasākumu, pat 
neatceros, kad kādreiz vēl tā ir bi
jis. Bet ir ļoti liela atšķirība, ko es
mu novērojusi, — Rīgā uz koncer
tiem, uz teātra izrādēm cilvēki vairs 
nesapošas, nāk tāpat kā no darba, 
bet laukos katrs kultūras pasāku
ma apmeklējums cilvēkam ir svētki. 

To var redzēt, tas sākumā mani pār
steidza, taču tas ir tāds kaifs, ka 
cilvēki ir sapucējušies, ka koncerts 
viņiem ir svētki! 

Vasara janvārī 
— Kā atpūšaties? 
— Līdz šim esmu bijusi aktīva, 

visu laiku vajadzēja kaut kur skriet, 
kaut ko “ķert”, bet no vīra tagad 
mācos mieru. Patlaban mani mī
ļākie burziņi ir mājās ar glāzi vīna 
un filma televīzijā. Man patīk, ka 
līdzās ir mani tuvākie cilvēki, ne
ko vairāk nevajag. Man patīk arī 
braukt ar automašīnu, patīk, ka ma
ni kaut kur ved. Lai gan kāzas svi
nējām pagājušā gada vasarā, kāzu 
ceļojumā uz Tenerifi aizbraucām 
tikai  janvārī, nesen atgriezāmies. 
Rudenī esam ieplānojuši nākamo 
ceļojumu, ceru, ka tā kļūs par mū
su ģimenes tradīciju — kaut reizi 
gadā kaut kur tālāk aizbraukt abiem 
kopā. 

— Kas jūs iedvesmo jaunai 
dienai?

— Laikam jau katru rītu domāju 
par šodien darāmajiem darbiem, 
ka jābrauc, jāskrien un viss jāpaspēj, 
tam tērēju daudz enerģijas. Iedves
mu gūstu no pastaigām svaigā gaisā, 
pēdējā laikā mani ļoti uzlādē pa
staigas mežā, jūtu pieplūstam ener
ģiju. Man patīk baudīt brokastis, 
pusdienas kopā ar draugiem, tas 
mani uzlādē, šis nesteidzīgi pava
dītais laiks kopā ir ļoti svarīgs, gal
venais, lai līdzās ir īstie cilvēki, ar 
kuriem es varu justies brīvi. Ener
ģiju gūstu arī no peldēšanas, brauk
šanas ar velosipēdu, iedvesmo kāds 
mirklis laika sev, kad to varu veltīt 
domu sakārtošanai. Man patīk arī 
fiziskas aktivitātes, kas sniedz 
prieku! ◆

Lai justos labi, vajadzīga enerģijas maiņa 

JAUNA CEĻA SĀKUMĀ. Ginta Gudjāne pagājušā gada vasarā kāzu dienā 
kopā ar vīru Jāni uz ceļa posmā Viesīte—Nereta. 

Foto no Gintas Gudjānes albuma 
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Pļaviņās paredz daudzveidīgus 
pasākumus

Aicina balsot par klientam 
draudzīgāko uzņēmumu

Daudzesē piedāvā sportot

īsumā

Pļaviņu novada domē apstipri-
nāti šī gada plānotie kultūras un 
sporta pasākumi. Pļaviņu nova-
da kultūras centra direktore 
Astrīda Davidova informēja, ka 
visa gada garumā būs gan par 
tradīciju kļuvušie pasākumi, gan 
arī jauni piedāvājumi. 
SANDRA PUMPURE

Februārī turpinās ziemas sporta 
veidu sacensības gan “Jankās”, gan 
“Mailēs”, un šobrīd aktuālākās ir 
novada sacensības slēpošanā un 
sprintā, kas noslēgsies ar uzvarē
tāju apbalvošanu 21. februārī. Tu
vākie notikumi sportā ir nakts tur
nīrs volejbolā Odzienā un zemle
dus makšķerēšanas sacensības Mež
ezerā 23. februārī, futzāla kausa 
izcīņa un “Jauju” slēpojums 2. mar
tā. Šogad turpināsies tādi tradicio
nālie sporta pasākumi kā Lieldienu 
sporta sacensības Klintainē, šaha, 
futbola, orientēšanās un skvoša spē
les turnīri, kuru norisei jāseko līdzi.

Savukārt kultūrā jau aizvadīti pa
vasara gaidīšanas svētki “Vizi, vizi, 
Metenīti”, kas kopā ar novada kul
tūras centra folkloras kopu “Āre” 
notika Gostiņu parkā. Pavasara 
saulgriežu saullēktu, kā ierasts, aici
na sagaidīt Kriškalna kalnā 21. mar
tā. Meteņiem gatavojas arī tirgotāji 
un pircēji, Pļaviņu Zaļajā tirgū tie
koties 16. februārī. Tematiskie tirgi 
plānoti katru mēnesi. 

Klintaines pagastā arī šogad 8. mar
tā atklās iedzīvotāju rokdarbu un 
radošo darbu izstādi. Ja citus gadus 
Pļaviņu kultūras centrā par godu 
Sieviešu dienai bija humora pasā

kums, tad šogad būs diskotēka “Sal
die 80.”

Par tradīciju jau kļuvis starpno
vadu deju kolektīvu sadancis “Drau
gu lokā”, kas notiks 16. martā, bet 
starpnovadu vokālo ansambļu sa
dziedāšanās būs maijā. Savu veiku
mu — pirmizrādi “Trakais Džo” — 
martā rādīs Pļaviņu novada kultū
ras centra amatierteātris “Aina”. Arī 
šogad aprīlī novada bibliotēka rī
kos Grāmatu svētkus, bet maijā no
vada domes dzimtsarakstu nodaļa 
aicinās uz pasākumu “Esi gaidīts, 
mazais Pļaviņu novadniek!”, Vie
talvā paredzēts līnijdeju ikgadējais 
pavasara festivāls, piecu gadu ju
bileju svinēs deju studija “Crystal”, 
bet mēneša noslēgumā ar koncer
tu un balli atklās Klintaines estrā
des vasaras sezonu. 

Pļaviņieši aicināti baudīt arī māk
slu, jo martā atklās Linarda Skud
ras gleznu izstādi, maijā — Edītes 
Krastenbergas 90 gadu jubilejai vel
tītu izstādi, jūnijā būs piemiņas sa
rīkojums gleznotājam Aleksandram 
Štrālam 140. jubilejā, bet augus
tā — Egona Vītola darbu izstāde.

Saistībā ar to, ka Jēkabpilī notiek 
Latvijas otrās dzimšanas dienas svi
nības un Nacionālo bruņoto spēku 
parāde, tradicionālais 4. maija Ne
atkarības dienas Pļaviņu velobrau
ciens notiks 1. maijā.

Jūnijā atkal notiks bērnu sporta 
svētki un Bērnu aizsardzības die
nai veltīts pasākums, novada pļau
šanas sacensības, vasaras saulgrie
žu pasākumi. Līgo svētki Pļaviņās 
šogad būs Zviedru skanstu estrā
dē, kur norisināsies muzikāla teāt

ra izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā” 
un balle. 

10. jūlijā iecerēts Jāņa Baloža pie
miņas ēkas atklāšanas pasākums 
“Pļaviņas — Latvijas armijas šū
pulis” Odzienas ielā 2, bet Piekt
dienas Pēcpusdienas Pikniks Pļa
viņu Pļavā aicinās 12. jūlijā. Šajā 
mēnesī Klintainē paredzētas arī tra
dicionālās sacensības ugunsdzēsī
bas lietišķajā sportā, kā arī ikgadē
jie novada sporta svētki. 

Augusts sagaidāms ar kapusvēt
ku norisēm. Savukārt 23. augustā 
aicinās pasākums “Baltijas ceļam — 
30” un notiks arī tradicionālais 

dambja skrējiens, bet mēneša iz
skaņā ar zaļumballi noslēgsies Klin
taines brīvdabas estrādes vasaras 
sezona un notiks triatlona sacen
sības Rīteros. Augustā plānots arī 
J. Jaunsudrabiņam veltīts sarīkojums 
sadarbībā ar muzeju “Riekstiņi” Ne
retā un J. Jaunsudrabiņa dzejoļu 
krājuma atvēršana. 

Septembrī iedzīvotāji atkal va
rēs piedalīties sēņošanas čempio
nātā, Dzejas dienu sarīkojumā, Bal
tu vienotības dienā Klintaines pa
gasta Vīna kalnā, kā arī atzīmēt Pļa
viņu rakstnieces Paulas Balodes 
130. jubileju, Starptautisko vecļaužu 

dienu Pļaviņu novadā.
Oktobrī Pļaviņās notiks tradicio

nālās Kamermūzikas dienas, Aiz
kraukles apriņķa amatierteātru ska
te, starpnovadu folkloras kopu sa
iets, biedrības “Pļaviņu Pļāvēji” rī
kotais pasākums “Rudens veltes 
burciņās”, slēpotāju kross un sezo
nas noslēgumu atzīmēs orientie
risti un futbolisti. 

Novembrī ar dažādiem pasāku
miem svinēs valsts svētkus, bet 
decembris aizritēs Ziemassvētku 
noskaņās pilsētas kultūras centrā, 
pagastos un novada izglītības ies
tādēs. ◆

VEIDO TRADĪCIJAS. Viena no tādām kļuvis arī Piektdienas Pikniks Pļaviņu Pļavā.
Foto no “Staburaga” arhīva

Aizkraukles novada dome, 
organizējot Uzņēmēju dienu 
pasākumus, katru gadu izvirza 
apbalvošanai uzņēmējus dažā-
dās nominācijās, taču uzvarētāju 
nominācijā “Klientam draudzī-
gākais uzņēmējs” parasti nosa-
ka ar iedzīvotāju balsojuma 
starpniecību. Nupat sākusies 
balsošana par klientam draudzī-
gāko uzņēmēju 2018. gadā.
AGITA GRĪNVALDEIRUKA

Aizkraukles novada domes ve
cākā sabiedrisko attiecību speciā
liste Zanda Bistere “Staburagam” 
stāsta, ka ik gadu Aizkraukles no
vada pašvaldība sveic iepriekšējā 
gada aktīvākos uzņēmējus, kuru 
ieguldījums novada attīstībā ir bi
jis vērā ņemams, savukārt vienu 
uzņēmēju, kurš pelnījis atzinību 
nominācijā “Klientam draudzīgā
kais uzņēmējs Aizkrauklē”, iesaka 
Aizkraukles novada iedzīvotāji. 

Uzņēmēju dienu pasākumu or
ganizatori aicina līdz 3. martam 
aizpildīt anketu un ieteikt to Aiz
krauklē strādājošo uzņēmēju, kurš 
būtu pelnījis kļūt par klientam drau
dzīgāko “Uzņēmēju 2018”! Līdz 
šim cilvēki lielākoties balsojuši par 
kafejnīcām, balvu šajā nominācijā 
saņēmis arī ziedu salons “Fantāzi
ja”, taču Aizkraukles novada Uz
ņēmējdarbības atbalsta centra va
dītāja Baiba Kellere atgādina, ka 
apbalvošanai var ieteikt arī zob
ārstniecības kabinetus, frizētavas, 
apavu remontdarbnīcas, lielos un 
mazos veikaliņus, loģistikas un 
transporta, tūrisma, reklāmas, izglī
tības, skaistumkopšanas un citu 
pakalpojumu sniedzējus, ražotājus, 
zemniekus — gan kapitālsabiedrī
bas, gan saimnieciskās darbības 
veicējus un pašnodarbinātas per
sonas — visus, kas Aizkraukles no
vadā veic legālo uzņēmējdarbību.

Agrāk vairākās vietās pilsētā bi

ja izvietotas balsošanas anketas un 
kastītes, kur iemest aizpildītās la
piņas, šogad balsošanas kārtība 
mainīta. Balsojumu varēs veikt ti
kai internetā. Aptaujas lapu var at
rast Aizkraukles novada pašvaldī
bas mājaslapā. Viena persona visā 
aptaujas periodā var balsot tikai 
vienu reizi! Balsošanas beigās tiks 
salīdzināti un pārbaudīti visi bal
sotāji — ja tiks atklātas manipulā
cijas ar balsojumu vai balsis būs no
devusi neeksistējoša persona (vārds, 
uzvārds un telefona numurs neek
sistēs vai nebūs norādīts korekti), 
konkrētais balsojums tiks anulēts. 
Balsotāji arī piedalīsies izlozē. 4. mar
tā no visiem balsotājiem izlozēs 
vienu laimīgo, kurš saņems ielūgu
mu divām personām uz pasākumu 
“Klusie ūdeņi”.

Uzņēmēju dienas šogad Aiz
krauklē notiks no 13. līdz 17. mar
tam un tiks piedāvāta plaša pasā
kumu programma. ◆

Daudzeses pagastā darbu sācis sporta pasākumu organizators Juris 
Puķītis, kurš aicina daudzesiešus iesaistīties sportiskajās aktivitātēs 
un ikdienā apmeklēt sporta zāli.
AGITA GRĪNVALDEIRUKA

Līdz šim šāda amata pagastā nebija, ar sporta aktivitātēm saistītus pa
sākumus rīkoja kultūras darba organizatore Rudīte Nāzare sadarbībā ar Dau
dzeses pamatskolas direktoru Valdi Puidu. Nu sporta dzīvi organizēt pa
gastā uzticēts Jurim Puķītim, kurš ir arī pamatskolas sporta skolotājs. Juris 
“Staburagam” atklāj, ka ir izveidots sporta pasākumu plāns, kas apspriests 
un saskaņots Daudzeses pagasta pārvaldē, un tuvākais lielākais pasākums 
paredzēts 2. martā — atklātās sacensības zemledus makšķerēšanā.

Juris aicina daudzesiešus arī ikdienā iesaistīties sportiskajās aktivitātēs 
un piedāvā divas reizes nedēļā bez maksas apmeklēt skolas sporta zāli un 
spēlēt dažādas sporta spēles, piemēram, volejbolu, basketbolu un citas. Ja 
būs nepieciešams, no pagasta pārvaldes līdz sporta zālei tiks nodrošināts 
transports. ◆

Apvieno nodaļā
PĻAVIŅAS. Lai uzlabotu darba efektivitāti, Pļaviņu novada domē iz

veidota tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļa. Līdz šim šie dar
binieki strādāja atsevišķi, bet tagad būs komandā, turklāt līdz pilnai lik
mei palielināta sporta attīstības speciālista noslogojums. Izveidot jaunu 
modeli pašvaldībā nolēma, lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu, darba 
kvalitāti, nostiprinātu atgriezenisko saiti, kā arī varētu izstrādāt vienotu 
stratēģiju visām trim jomām kopīgi. ◆
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jubilārs

Meldermeitiņa Vizma Lodziņa 

Bērniem vajadzēs savu “3+ Ģimenes karti” Liela interese par  
fiziku

Dzīvesprieku un enerģiju manto no tēva
Jaunjelgavietei Vizmai Lodzi-
ņai 17. februārī apritēs 70 
gadu. Kundze ir pozitīva, 
priecīga un aktīva. Lielās 
svinības ģimenes un draugu 
lokā būs rīt. Vizmas kundze 
svētkus gaida ar nepacietību, 
vienīgais, kas šķiet nepareizs, 
ir svinamais skaitlis —  
jaunjelgaviete jūtas vismaz 
par 20 gadiem jaunāka.
GINTA GRINCĒVIČA

Rūpējas par 150 rožu 
stādiem

Vizma ir jaunjelgaviete jau 45 ga
dus. 7. aprīlī apritēs 11 gadi, kopš 
jubilāre ir daiļdārzniece Jaunjelga
vas vidusskolā. Darbs Vizmai ļoti 
patīk, ziedi — tā ir viņas kaislība. 
Viņa spilgti atceras laiku, kad tika 
uzņemta atsaucīgajā kolektīvā. “At
ceros, kā skolā meklēja daiļdārz
nieci. Pieteicos, konkurss uz va
kanci bija liels, taču mani paņēma! 
Bija trīs mēnešu ilgs pārbaudes 
laiks. Kad sāku strādāt, skola vēl 
nebija remontēta. Tolaik pie sko
las sienas stiepās šausmīgi stai
pekļi. Vietām tie kārtīgi neauga un 
atstāja caurumu, vietām skatu bo
jāja izkaltuši pleķi. Izlēmu tos no
raut. Noņemot augu, skatam pa
vērās ne pārāk glīta siena. Situāciju 
glāba skolas remonts. Tagad skaista 
ir gan pati ēka, gan tās apkārtne,” 
stāsta Vizmas kundze. Jubilārei jā
kopj plaša teritorija, daudz dažādu 
augu, kas prasa rūpes. Ik gadu tiek 
aprūpēti 150 rožu stādi skolas ap
stādījumos. Izdaiļota tiek arī sko
las iekšpuse. Vizma gatavo gan de
korus, gan svētku noformējumu 
pasākumiem. Savulaik mācījusies 
floristikas kursos un turpina piln
veidoties ik dienas. Palīgā nāk grā
matas, zinošu cilvēku ieteikumi. 
Vizma nekautrējas arī vaicāt pēc 
padoma. 

Ērberģes  
dzirnavnieces

Vizma dzimusi Mazzalves pa
gasta Ērberģē. Tētis Ēriks Žagariņš 
bija dzirnavnieks, māte Elza — šu
vēja. Jubilāre joprojām atceras, ka 
skolasbiedri Vizmu ar māsu Vēs
mu saukuši par meldermeitiņām. 
“Man bija kauns, domāju, ka esam 
no miltiem,” smej jubilāre. Ģimenē 
noteicēja bija mamma. Tētim mei
tenes varēja stāstīt visādus brīnu
mus, savukārt mamma par nedar
biem lika nolauzt žagarus un nest 
pēršanai. Māsas vienmēr lauza slik
tākos ceriņu zarus, kuri bija sausi 
un ātri salūza. Bērnībā abas meite
nes gājušas ganos. Strīdējušās reti, 
kopā priecājušās un blēņas darīju
šas. Vizma atminas, kad lielā putenī 
kaimiņu pagalmā ieraudzījušas muš
miri. “Kā tas ziemā iespējams? Kai
miņi bija novilkuši dzeloņdrāts sētu, 
palīdām zem tās, lai izpētītu brī
numu tuvāk. Izrādījās, tā bija deko
ratīva, adīta mušmire. Kaimiņiene 
mūs pieķēra, un vakarā rājienu jau 
izteica mamma.”

Ērberģē Vizma pabeidza astoņ
gadīgo skolu. Jubilāre bija māksli
nieciska, spēlēja teātri, dziedāja, 
pašmācībā bija apguvusi akordeona, 
ģitāras un klavierspēli. Meiteni vir
zīja kultūras jomā, taču augstskolā 
Rīgā bija liels konkurss un Vizma 
neiestājās. Tad liktenis jubilāri sa
veda kopā ar liktenīgo vīrieti. Pā
ris mija gredzenus un sāka ģime
nes dzīvi Neretā. Vizma Tukuma 
kulinārijas skolā izmācījās par ce
pēju. Vēlāk Neretā četrus gadus 
bija ceptuves vadītāja. 1973. gadā 
jubilāres vīru pārcēla darbā uz Jaun
jelgavu. “Tolaik Jaunjelgavā nekā 
daudz nebija, ne mūsdienu lielo 
māju, nekā. Bet pilsēta man iepa
tikās uzreiz — Daugavas krastā, 
tik skaisti! Esmu šo vietu no sirds 
iemīlējusi, priecājos par izaugsmi 
un talantīgajiem jaunjelgaviešiem. 

Vietējie ir ļoti čakli un labestīgi. Uz
skatu, ja ej pa dzīvi ar smaidu un 
labām domām, tad tādi cilvēki arī 
nāk pretī.”

Traktora  
ome

Vizmas vīrs aizsaulē devās 50 ga
du vecumā. Jubilāre palika ar pie
ciem bērniem — trīs dēliem un 
divām meitām. Atvases audzinā
jusi stingri, visi bērni skolojušies 
Jaunjelgavas vidusskolā. Tagad vi
si lieli, katram sava ģimene. Divi 
dēli par mājām tagad sauc ārze
mes, viens dzīvo Jaunjelgavā, ve
cākā meita Ķegumā, otra — Sigul
dā. Vizmas kundzei ir prāvs bariņš 
mazbērnu — 13! 

Garlaicīgi Lodziņu saimei ne
kad nav bijis. Nemitīgs skrējiens 
bija laikā, kad bērni bija mazi. Tad 
brauca ciemos pie māsas uz Sigul
du, tad pie vecākiem uz Ērberģi. 
Kāds bija prom pionieru nomet
nē, cits sacensībās, pārējie dejoja 
un dziedāja. Vasarā Vizma ar bēr
niem gāja uz dārzu, audzēja tulpes, 
kuras vēlāk pārdeva. “Bērni smej, 
ka man ir 99 profesijas. Rosos pa 
virtuvi, dārzu, taisu šo un to,” saka 
jaunjelgaviete.

Ārzemēs dzīvojošie mazbērni 
jubilāri sauc par omi vai omi Vizmu, 
savukārt Ķegumā dzīvojošie maz
bērni — par traktora omi. Tas iegā
jies kopš laika, kad pretī Vizmas 
mājai bija katlumāja. Ik dienas pie 
tās stāvēja traktori ar piekabēm. 
Mazbērni kā vārnas sēdēja uz žoga 
un skatījās uz iespaidīgo tehniku. 
Iespaidi bija tik lieli, ka turpmāk ar 
tiem viņiem asociējās ome. 

Jūtas 20 gadu  
jaunāka

Jubilejas balli Vizmai rīko bērni. 
Viņai atliek vien saposties un ieras
ties. Taču savu dzimšanas dienas 

torti Vizma ceps pati, šo godu ci
tiem viņa neatdos. Jubilārei skait
lis 70 liekas biedējošs, jo viņa tā 
nejūtas. Pase “melo” par vismaz 20 
gadiem.  Dzīvesprieks viņai šūpulī 
ielikts, tas mantots no tēva, kurš 
vienmēr bija jautrs. “Kad pie mums 
nāca viesi, tēvs spēlēja mandolīnu, 
es — akordeonu. Tētis bija liels jo
kupēteris, viņš prata ikvienu sa

smīdināt, uzlabot omu. Šo īpašību 
esmu mantojusi arī es. Bieži ap
kārtējiem veltu kādu labu vārdu,” 
stāsta jubilāre. Svētku balle ritēs 
ar dubultu sparu, jo 13. februārī 
dzimšanas diena ir Vizmas mā
sai, kura ir divus gadus jaunāka 
par jubilāri. Vienīgais, ko Vizma 
svētkos vēlas — lai visiem būtu 
labi. ◆

VIZMAS LODZIŅAS ĢIMENE un draugi jau rīt jubilārei par godu  dziedās 
“Daudz baltu dieniņu!”.                                                     Imanta Kaziļuna foto

Daudzbērnu ģimeņu bērni no 
2020. gada reģionālajos pasa-
žieru pārvadājumos vairs neva-
rēs izmantot vecākiem izsniegto 
“3+ Ģimenes karti”, un braukša-
nas maksas atlaides saņemšanai 
būs jāuzrāda sava karte, infor-
mē Autotransporta direkcijas 
valdes priekšsēdētājs Kristiāns 
Godiņš.

Lai saņemtu braukšanas mak
sas atvieglojumu, braucot reģio
nālā maršruta autobusā vai vilcie
nā, daudzbērnu ģimenes loceklim 
jāuzrāda “3+ Ģimenes karte” kopā 
ar pasi, ID karti vai attiecīgi skolē
na vai studenta apliecību.

Pašreiz skolēniem un studen
tiem līdz 24 gadu vecumam ir ie
spēja uzrādīt arī vecāku “3+ Ģi
menes karti”, ja tajā norādīts attie
cīgās personas vārds un uzvārds, 

taču, ņemot vērā Ministra kabine
ta noteikumus par valsts atbalsta 
programmas “Latvijas Goda ģi
menes apliecība “3+ Ģimenes kar
te”” īstenošanas kārtību, no 2020. 
gada skolēniem un studentiem līdz 
24 gadu vecumam būs nepiecie
šams uzrādīt savu personalizēto 
“3+ Ģimenes karti”.

Autotransporta direkcija aicina 
daudzbērnu ģimeņu vecākus lai
kus vērsties Sabiedrības integrāci
jas fondā un pasūtīt “3+ Ģimenes 
karti” saviem bērniem. Pieteikties 
kartei iespējams mājaslapā goda
gimene.lv vai mobilā lietotnē “3+ 
karte”. Tās izgatavošanas laiks ir 
līdz 45 dienām.

No 2018. gada septembra viena 
brauciena biļetei noteikta 90% at
laide skolēniem un studentiem, 
bet 50% atlaide — vecākiem, sa
vukārt abonementu biļetēm no

teikta 40% atlaide. Tāpat “3+ Ģi
menes kartes” īpašniekiem reģio
nālo maršrutu autobusos un vilcie
nos ir 100% atlaide valsts svēt  
kos — 4. maijā, 11. novembrī un 
18. novembrī.

Latvijas Goda ģimenes apliecī
ba “3+ Ģimenes karte” ir valsts 
atbalsta programma daudzbērnu 
ģimenēm, kas sniedz iespēju sa
ņemt dažādu veidu atvieglojumus 
un priekšrocības, tostarp braukša
nas maksas atvieglojumus reģio
nālajā sabiedriskajā transportā. Ap
liecību var iegūt ģimenes, kurās aug 
trīs un vairāk bērnu vecumā līdz as
toņpadsmit gadiem vai pilngadīgi 
šādas ģimenes bērni, kuri nav sa
snieguši 24 gadu vecumu un mā
cās vispārējās, profesionālās, aug
stākās vai speciālās izglītības iestā
dēs.

LETA

Ar rekordlielu pieteikumu skaitu sācies erudīcijas konkurss “FIZMIX 
Eksperiments”. Šogad saņemts lielākais pieteikumu skaits konkursa 
pastāvēšanas vēsturē — pieteikušās 262 komandas (1572 dalībnie-
ki), tajā skaitā arī no Aizkraukles reģiona.
INĀRA SUDARE

Pļaviņu novada ģimnāziju pārstāvēs  komanda “Nona”, Andreja Upīša 
vidusskolu — divas komandas: “Meičas un Artūrs” un “Frezko”, tikpat arī 
no Aizkraukles novada vidusskolas: “Tested on animals” un “Aizkrauk
lieši”, savukārt no Viesītes vidusskolas startēs trīs komandas: “Kinētiskais 
piecītis”, “Fizmixeri” un “Difrakcija”. Pavisam no Zemgales reģiona pie
teikušās 36 komandas. Sākusies konkursa neklātienes kārta, kurā ko
mandām aktīvi jārisina aizraujoši fizikas teorētiskie un praktiskie uzde
vumi, lai nokļūtu lielajā finālā. Izšķirošajā spēlē labākās komandas sacen
tīsies par vērtīgām balvām un iespēju doties uz vasaras nometni. “Latv
energo” rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisinās 24. reizi, pulcējot 
komandas no katras ceturtās Latvijas skolas, kurā mācās 8. un 9. klases 
skolēni. “FIZMIX Eksperimenta” konkursa mērķis ir veicināt jauniešu 
interesi par eksaktajiem priekšmetiem, īpaši fiziku, lai nākotnē rosinātu 
vēlmi apgūt inženiertehniskās profesijas. ◆
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Jau trešo gadu Kokneses pašval-
dībā rit projekts “PROTI un 
DARI!”. Tas paredzēts jaunie-
šiem, kuri nestrādā, nemācās, 
nav reģistrējušies kā bezdarb-
nieki un ir vecumā no 15 līdz  
29 gadiem. 
INĀRA SUDARE 

Viena no programmas vadītājām 
Ieva Ūtēna pastāstīja, ka projekta 
iespējas izmantojuši 28 jaunieši. 
Vairākas jaunietes ir apguvušas ma
nikīrmeistares, grāmatvedes arodu, 
ieguvušas aukles sertifikātu. Paš
laik projektā iesaistījušās astoņas 
jaunietes un trīs jaunieši, kuri ap
meklē B kategorijas autovadītāja 
kursus, ugunsdrošības, gan lokme
tinātāja un citus kursus. Katram 
jaunietim tiek izveidota individu
āla programma, kur paredzētas arī  
sporta un veselību veicinošās akti
vitātes, brīvprātīgais darbs, nodar
binātību veicinoši pasākumi, vizī
tes uzņēmumos, personības piln
veides nodarbības un radošās darb
nīcas. 

Projekts ir paredzēts līdz 2020. ga
da beigām, un tajā vēl var iesaistī

ties jaunieši gan no Kokneses no
vada,  gan citurienes, neatkarīgi no 
deklarētās dzīvesvietas. Protams, 
ja būs liela konkurence, vietējiem 
priekšroka, bet pārējiem tiks ie
teikts ērtākais variants, kur iesais
tīties projektā. Patlaban Koknesē 
projektā darbojas divas programmu 
vadītājas — Ieva Ūtēna un Antra 
Vasiļevska. 

Vadītājas cenšas izvēlēties akti
vitātes atbilstoši jauniešu interesēm. 
Tā, piemēram, vairākas jaunietes cī
tīgi apmeklē radošo darbnīcu, kur 
apgūst floristikas pamatus. Nodar
bības vada Margita Krūze, kuras 
ikdienas darbs aizrit Kokneses ko
munālajā nodaļā. Viņas oriģinālās 
dekorācijas un krāšņās puķudo
bes koknesieši var redzēt pagasta 
teritorijā. Pirmajā nodarbībā jau
nietes gatavoja griezto ziedu kom
pozīcijas oāzēs, otrajā jau mācījās 
salikt pušķi pareizi kopā gan stilis
tiski, gan tehniski, trešajā —  strā
dāja ar mākslīgajiem ziediem, gata
vojot konfekšu pušķus Valentīna die
nas noskaņās. Ieva Ūtēna stāsta, ka 
jaunietēm nodarbības tā iepatiku
šās, ka nolemts tās turpināt. ◆

Modernizē mācību procesu 

Lieliska iespēja apgūt arodu

IZGLĪTĪBA

Ar jauno metināšanas simulatoru interesenti varēs darboties atvērto durvju dienās 
Aizkraukles Profesionālā vidus-
skola, iesaistoties Valsts izglītī-
bas un satura centra (VISC) 
projektā, nupat papildinājusi 
savu materiāli tehnisko bāzi ar 
programmām un simulācijas 
iekārtām — jauno “Tildes” 
biroju, ēdināšanas procesu 
uzskaites un kontroles dator-
programmu “Rausītis”, metinā-
šanas simulatoru un program-
mu “Mastercam Educational 
Suite”, kas simulē CNC darbgal-
du, kā arī CNC kokapstrādes 
darbgalda funkcijas pilnā 3D 
režīmā. Visus jaunieguvumus 
izglītības iestādes audzēkņi jau 
sākuši praktiski izmantot no-
darbībās. 
EVITAS APIŅAS  

TEKSTS UN FOTO 

Aizkraukles Profesionālās vidus
skolas projektu vadītāja Inita Šale 
stāsta, ka vispirms rakstījuši piepra
sījumu VISC par izglītības iestā
dei vēlamo un vajadzīgo. Saraksts 
ar nepieciešamajām lietām bijis ļoti 
garš, taču ESF projektā “Nozaru 
kvalifikācijas sistēmas pilnveide pro
fesionālās izglītības attīstībai un kva
litātes nodrošināšanai” Aizkraukles 
Profesionālajai vidusskolai piešķīra 
šīs četras lietas, kuru kopējā vērtī
ba ir 40 847,32 eiro. Ar jauno me
tināšanas simulatoru interesen
tiem būs iespēja darboties arī sko
las rīkotajās atvērto durvju dienās 
22. februārī, 29. martā, 12. aprīlī 
un 17. maijā.

“Mums piešķīra četras lietas — 
jauno “Tildes” biroju, ko darbā iz

mantos klientu apkalpošanas spe
ciālisti, ēdināšanas procesu uzskai
tes un kontroles datorprogrammu 
“Rausītis”, kas domāta, lai ēdinātāji 
varētu kalkulācijas veikt elektroniski. 
Trešā lieta, ko esam ieguvuši, — 
CNC, kas simulē kokapstrādes darb
galda funkcijas. Tā ir datorprog
ramma, ko instalē datorā un kas 
elektroniski pareizi pēc rasējuma 
sagatavo produktu. To, savienojot 
ar CNC iekārtu, izdodas izgatavot 
precīzu produktu, kas atbilst vi
siem vajadzīgajiem parametriem. 

Mums pašiem skolā CNC iekārtas 
nav, taču rudenī, kad jaunieši jau 
būs iemācījušies strādāt ar šo prog
rammu, viņi dosies uz Lietuvu un 
Kauņas Profesionālajā vidusskolā 
varēs strādāt arī ar šo iekārtu, lai 
redzētu, kā programmas piedāvā
tās  iespējas var īstenot dzīvē. Ce
turtā lieta, ko esam ieguvuši, —  me
tināšanas simulators,” stāsta Inita 
Šale. 

Metināšanas skolotājs Rolands 
Krūklis stāsta, ka līdz šim audzēk
ņi metinājuši tikai praktiski, skolā 

ir ļoti labi iekārtotas metināšanas 
darbnīcas ar deviņām darba vietām. 
Par jauniegūto simulatoru skolotājs 
teic, ka tas ir labs palīgs, lai audzēkņi 
trenētu iemaņas metināšanas pro
cesā: “Ar šo ierīci par aptuveni 30% 
ātrāk var iemācīties vadīt degli, si
mulators procentuāli parāda, cik 
labi metinātājs strādā. Šīs grupas 
audzēkņiem no maksimālajiem 100%  
visiem metināšanas prasmes no
vērtē ar 93, 94%. Tas ir tāpēc, ka ar 
audzēkņiem jau tuvojamies prak
ses laikam, daudz ko esam  apgu

vuši, tāpēc arī ir tik labi rezultāti. 
Šis ir liels ieguvums tieši mācību 
procesa sākumā, kad jauniešiem 
vajag vairāk trenēties un gūt pir
mās iemaņas, vēlāk jau ir intere
santāk strādāt ar īstajām metinā
šanas ierīcēm. Mācību procesā, 
izmantojot šo iekārtu, varam ie
ekonomēt daudz metāla, gāzes un 
elektrības.” 

Lai ar aparātu varētu darboties, 
vispirms jāiestata pareizie para
metri, ja tas nav izdarīts, tad tas ne
maz neatļauj metināt. Ierīce pie
dāvā dažādus metināšanas veidus, 
programmā var arī iestatīt, kādu 
metālu metini. Aparātā ir trīs prog
rammas. Pirmā programma — teh
noloģija, apraksts par metināšanu, 
otrā programma piedāvā izpildīt 
testus, atbildēt uz jautājumiem, un 
trešā programma ir praktiskais. 
Komplektā ir arī dažādi kabeļi, ko 
vēl skolēni nav izmēģinājuši. 

Savukārt datorprogramma “Rau
sītis” ir domāta ēdinātājiem, un ar 
to aprēķina kalkulācijas, cenu vie
nai, desmit vai simts porcijām. 
Programma piedāvā daudz dažā
du opciju, piemēram, var uzzināt 
arī porcijā esošo produktu uztur
vērtību. Skolotāja Aina Puniņa, ku
ras pārziņā ir praktiskās mācības 
pavāriem, teic, ka programmu “Rau
sītis” izmanto bērnudārzos un slim
nīcās, kur svarīga precizitāte, ēdie
na uzturvērtība, ēdienkartes izvei
došana, un programma to ļauj ap
rēķināt ļoti precīzi. Skolēni, apgūstot 
programmu, vēlāk kārtos eksāmenu, 
darbojoties ar datorprogrammu 
“Rausītis”. ◆

DAŽĀDO MĀCĪŠANĀS PROCESU. Skolotājs Rolands Krūklis (no kreisās) kopā ar metālapstrādes audzēkņiem 
Ingu Mārtiņu Janišu un Mārtiņu Dumpi vērtē jauniegūto metināšanas simulatoru. 

NODARBĪBU VEIKUMS. Šīs skaistās ziedu kompozīcijas projekta dalībnie-
ces iemācījās veidot radošajā nodarbībā.               Foto no www. koknese.lv

īsumā

Vecāku dienas
AIZKRAUKLE. No 18. līdz 25. feb

ruārim Aizkraukles Interešu izglī
tības centrā notiks ikgadējās vecā
ku dienas, kuru laikā bērnu vecā
kiem un vecvecākiem ir iespēja 
līdzdarboties un tikties ar pedago
giem. 18. februārī vecāki aicināti uz 
“Sienāžīša” nodarbībām, 20. feb
ruārī — uz šaha un dambretes, ra
došo animantoru pulciņa nodarbī
bām un keramikas studiju. 21. feb
ruārī var apmeklēt ģitārspēles, pop
grupas “Sprakšķi”, Mākslas aka  
dēmijas un tehniskā dizaina un mo
delēšanas no darbības, 22. februārī — 
aktīvā tūrisma pulciņu, 25. febru
ārī — ritmikas nodarbības. 

Piedalīsies olimpiādē
Ekonomikas valsts 20. olimpiā

des trešajā posmā no Aizkraukles 
novada vidusskolas uzaicināts 12. kla
ses audzēknis Roberts Andžāns (sko
lotāja Zane SirmaceLiedskalniņa). 
No Viesītes vidusskolas uzaicināti 
trīs Jāņa Skuteļa audzēkņi: 10 kla
ses skolnieces Ilvija Aldiņa un An
nija Estere Skvarnaviča un 12. kla
ses audzēknis Juris Skutelis. ◆
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Daugavas piekrastes  
pilnveidošanai ideju netrūkst 
 
Ūdenskrātuve nav 
pilnībā attīstīta 

Sapulcē Aizkraukles novada do
mes priekšsēdētājs Leons Līdums 
sacīja, ka līdz šim viss, kas pada
rīts Daugavmalas sakopšanā un lab
iekārtošanā, ir bijis diezgan frag
mentāri: “Patlaban tas, ko darām, 
notiek fragmentāri — ir nauda, ir 
ideja, izdarām, taču tam nav bijis 
konceptuāla pamatojuma un sis
tēmiska redzējuma. Iepriekšējā plā
nošanas periodā pašvaldībā bija 
prioritāte, vienošanās ar iedzīvo
tājiem, ka sakārtojam iekšpagalmus 
un dzīvojamos kvartālus, tas ir iz
darīts. 

Redzam, ka iedzīvotājiem ar to 
nepietiek, viņi uzskata, ka Daugava, 
šī ūdenskrātuve pilsētā, ir liela da
bas bagātība un būtībā tā ir neat
tīstīta. 

Mums ir jāieklausās iedzīvotāju 
vēlmēs, taču jāstrādā tā, lai tas ne
būtu stihiski, lai darbu pamatā būtu 
pētījums un pieredzējušu plānotāju 
atzinums, padoms.” 

Aizkraukles novada attīstības plā
notāja Ilona Kāgane teic: “Līdz mai
jam esam iecerējuši pabeigt plāno
jumu, uzlūkojot  Daugavmalu kā vie
nu lielu objektu, ko negribam sa
raustīt mazos gabaliņos. Vispirms 
izveidojot plānojumu, atzīmējot zo
nas, un tad saprast, kurā vietā in
vestīcijas varam ieguldīt ātrāk, ap
zināt tās zonas, kur teritoriju var 
vienkārši sakopt saviem spēkiem. 
Noteikti būs arī teritorijas, kurās 
būs vajadzīgas lielākas investīcijas. 
Tāpēc vispirms ir vajadzīgs plāns, 
lai neiznāktu tā, ka kaut kas paliek 
“izrauts” no konteksta. Šiem darbiem 
noteikti vajadzēs vismaz desmit ga
dus, taču mēs zināsim, ko gribam 
tur redzēt.” 

Nākamais posms — 
skiču izstrāde 

Sākot Daugavas krastu attīstības 
programmu, Aizkraukles novada 
pašvaldība piesaistījusi Latvijas Lauk
saimniecības universitātes ainavu 
arhitektus, kuri pagājušā gada ru
denī apskatīja piecus kilometrus 
garo piekrasti. Ainavu arhitektūras 
zinātņu doktore Natālija Ņitavska, 
kura bija sagatavojusi apjomīgu pre
zentāciju par veiktajiem pētījumiem 
Aizkrauklē, sacīja, ka šobrīd nav jā
uztver, ka visas ieceres būs realizē
jamas uzreiz: “Šī ir iespēja aplūkot 
visu teritoriju kopumā, izanalizēt 
iespējas un vēlmes, lai brīdī, kad 
pašvaldībai šīm iecerēm rodas lī
dzekļi, mums jau ir  skaidra vīzija, 
ko darīt.  Šobrīd strādājam tā, it kā 
visa piekraste piecu kilometru ga
rumā ir vienota un attīstīta kopu
mā, bet darba procesā pēc tam uz
lūkosim šo teritoriju pa maziem pos
miņiem, piesaistot finansējumu kon
krētai vietai.” 

Darba izstrādes grafikā no pa
gājušā gada novembra līdz šī gada 

februārim bija paredzēts izpētīt eso
šo situāciju, apkopot vēsturiskos 
materiālus, izstrādāt plānotās si
tuācijas zonējumu, kā arī izstrādāt 
transporta un gājēju kustības shē
mu. Apkopotas arī iedzīvotāju vēl
mes un idejas. Nākamajā posmā 
līdz marta sākumam iecerēta skiču 
izstrāde, zonu detalizācija un plāno
jums, kā arī skiču prezentēšana dar
ba grupai un iedzīvotājiem. 

Vēlas kafejnīcas,  
skatu torņus  
un baskāju takas 

Aizkraukles novada vidusskolas 
ekopadomes pārstāvis Reinis Mar
tinovs projektu nedēļas laikā veica 
iedzīvotāju anketēšanu, aicinot aiz
pildīt anketu un paust vēlmes, kā 
attīstīt Daugavas piekrasti Aizkrauk
les pilsētā no pilsētas kultūras nama 
līdz “Kapteiņa krodziņam”. Līdz šim 
savu viedokli pauduši jau ap 600 
aizkraukliešu, aizpildot gan elek

troniskās anketas, gan papīra for
mātā, patlaban savu viedokli vēl 
var paust, aizpildot šo anketu portā
lā draugiem.lv, kas atrodama Aiz
kraukles novada profilā. 

“Projektu nedēļā devos uz pilsē
tas bērnudārziem un sākumskolu, 
kur bērniem pastāstīju par projek
tu, un aicināju viņus zīmēt un ra
dīt telpiskus darbus par to, ko viņi 
vēlētos redzēt Daugavmalā.  Kopā 
ar vecākiem, bērnudārza audzinā
tājām un skolotājām bērni ir radī
juši ap 300 zīmējumu un 15 telpis
kos darbus, kas aplūkojami izstādē 
“IGA centrā”. Bērnu darbos ir ka
fejnīcas, estrādes, saldējumu veika
liņi, dažādu veidu taciņas un skatu 
torņi, kuģīšu un laivu nomas,” stās
ta Reinis Martinovs. 

Veicina piederības 
sajūtu šai pilsētai 

““IGA centra” izstādē apskatāmie 
bērnu darbi katrs ir tā vērts, lai pa
skatītos, lai tajā iedziļinātos. Ir labi, 

ka iedzīvotāju daļa pauž savas vēl
mes, ir iesaistījušies, līdzdarboju
šies, tas veicina arī piederības sa
jūtu šai pilsētai. Ja aizkrauklieši 
ieraudzīs Daugavas malā savu bēr
nu izsapņoto, uzzīmēto rotaļu lau
kumu, viņi jutīsies gandarīti, ka arī 
viņu ideja ir īstenota, un noteikti 
šie bērni nebūs tie, kas ies un kaut 
ko lauzīs, demolēs. Iepriekš aptau
jājot iedzīvotājus, ko viņi vēl gri
bētu redzēt pilsētā, bija tāds inte
resants jautājums — ja tev būtu 
miljons, ko tu ar to darītu? Lielākā 
daļa aptaujāto atbildēja, ka šo naudu 
ieguldītu Daugavas krastu sakārto
šanā, tā ka pirmie priekšlikumi no 
iedzīvotājiem bija jau agrāk,” teic 
Ilona Kāgane. 

Apkopotos aptaujas rezultātus vēl 
analizēs, vērtēs, ko no iedzīvotāju 
vēlmēm iespējams īstenot, taču jau 
tagad izkristalizējušās vēlmes, ko 
anketās minējuši visvairāk — aiz
krauklieši Daugavas krastmalā vēlas 
pastaigu takas, piemērotus apstāk
ļus aktīvai atpūtai, labprāt izman
totu laivu un katamarānu nomu, 
spēlētu pludmales tenisu. ◆

LAI SAPŅI PĀRTOP ĪSTENĪBĀ! “IGA centrā” apskatāmi ap 300 bērnu 
zīmējumu un radoši darbu, un tie visi ir bērnu sapņi par to, ko viņi vēlētos 
redzēt Daugavmalā.                                                           Imanta Kaziļuna foto

è 1. lpp.

īsumā

Meklē atbildi uz  
mūžseno jautājumu

SKRĪVERI. Ar lielu vērienu va
kardien Valentīndienas aktivitātes 
virmoja Andreja Upīša Skrīveru vi
dusskolā. Viens no šīs dienas notei
kumiem bija ģērbties sirsniņkrāsā. 
Vērīgākā siržu meklētāja titulu un 
balvu iegūt varēja tas, kurš skolā 
atrada visvairāk sirsniņu. Mācību 
iestādē darbojās arī amora pasts. 
Aktivitāte “Siltums vēderam” no
zīmēja, ka ir iespēja nopirkt un uz
dāvināt pašceptus sirsniņcepumus 
un tos nosūtīt ar īpašu amorpastu. 
Skolēni varēja izpausties arī radoši 
un rakstiski mēģināt atbildēt uz 
mūžseno jautājumu — kas ir mī
lestība? Valentīndiena noslēdzās ar 
balli, kurā spēlēja “5 Jāņi” un uz ku
ru bija aicinātas arī kaimiņskolas.

Tērpjas siltos  
džemperos

PĻAVIŅAS. Otrdien Pļaviņu no
vada ģimnāzija piedalījās akcijā “Sil
to džemperu diena” jeb klimata pār
maiņu mazināšanas akcija. Skolas 
telpās nedaudz tika samazināta tem
peratūra, un šajā dienā visi skolā 
ieradās siltos džemperos un jakās, 
kas arī simboliskā veidā apliecinā
ja atbalstu iniciatīvai. Papildus tam 
skolā organizēja izglītojošu lekciju 
par klimata pārmaiņām.

Atsaucoties Beļģijas Ekoskolu tīk
la aicinājumam, Silto džemperu die
nā piedalās izglītības iestādes un 
citas organizācijas no visas pasau
les, tostarp Latvijas. Kopš 2016. ga
da kampaņas galvenais mērķis ir 
veicināt savstarpēju sadarbību, tā
dējādi paplašinot pozitīvās ietek
mes mērogu.

Randiņš  
ar grāmatu

AIZKRAUKLE. Vakardien, rī
kojot loterijspēli “Aklais randiņš ar 
grāmatu”, iejusties Valentīndienas 
noskaņās aicināja Aizkraukles no
vada bibliotēka. Noteikumi pavi
sam vienkārši: bibliotēka spēles da
lībniekam garantēja  kādu vakaru  
pavadīt kopā ar grāmatu. Bet tieši 
ar kuru? To izlēma liktenis, vien 
lasītājam pašam vajadzēja izvilkt  
loterijas biļeti ar noslēpumaino grā
matas numuru. Tālāk viss risinās 
kā jau aklajā randiņā — varēja iegūt 
patīkamu sarunu biedru vai arī kalt 
bēgšanas plānu jau pirmajās des
mit minūtēs...

Asinis nodod   
84 donori 

AIZKRAUKLE. Aizkraukles pil
sētas kultūras namā Valsts asins
donoru centra rīkotajā donoru die
nā asinis nodeva 84 cilvēki. Iera
dušies bija vēl vairāk cilvēku, taču 
daļai nācās atteikt dažādu veselības 
problēmu dēļ. Valsts asinsdonoru 
centra pārstāves atzīst, ka Aizkrauk
lē donoru dienas parasti ir labi ap
meklētas, un visiem donoriem saka 
paldies par atsaucību. ◆
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Ēnu dienā skolēni iepazīst profesijas 

Ēnu dienā Aizkraukles novada 
vidusskolas audzēkņi un skolē-
ni no citiem novadiem pilsētas 
stadionā vēroja paraugde-
monstrējumus, kurus rādīja 
Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības die-
nesta, Valsts policijas, Zemes-
sardzes 55. kājnieku bataljona 
un Valsts robežsardzes pār-
stāvji. 
GUNAS MIKASENOKAS  

TEKSTS UN FOTO 

Ugunsdzēsēji glābēji ļāva ieska
tīties savā ikdienā — padeva ūdeni 
no šļūtenes, ar hidrauliskajiem ins
trumentiem sagrieza automašīnas 
durvis, demonstrēja ekipējumu. Da
žam elpa aizrāvās, kad ugunsdzē
sējs glābējs, kāpjot uz automašīnas 
jumta, lai pārbaudītu stiprināju
mus, pēkšņi nokrita sniegā. Viņam 
palīgā steidzās “ātro” mediķi un 

konstatēja kājas lūzumu. Lai palī
dzētu, mediķi viņam sagrieza bik
ses. NMPD pārstāve Sarmīte Štein
berga informēja, ka, glābjot cilvēka 
dzīvību, apģērbs netiek saudzēts — 
ja vajadzēs, tiks sagriezts pat vairā
ku tūkstošu eiro vērts kažoks. Cie
tušais tika ievietots “ātro”  automašī
nā un nogādāts ārstniecības iestā
dē. Šoreiz tas gan bija labi veidots 
inscenējums, taču ikdienā mēdz būt 
arī situācijas, kad palīdzība jāsniedz 
pašiem ugunsdzēsējiem glābējiem. 

Valsts policijas pārstāvji sniegā 
rādīja likumpārkāpēju aizturēša
nas ainas, tajā skaitā atvairīja uz
brucēju ar nazi un šaujamieroci. 
Zemessardzes 55. kājnieku batal
jona karavīri stadionā no skaidu 
plāksnēm bija uzcēluši nelielu mā
jiņu šķērsgriezumā. Kad mājiņā 
“sliktie onkuļi” ieveda ķīlniekus, 
ar visurgājēju palīgā devās zemes
sargi. Notika apšaude, bija kritušie 
un ievainotie, bet zemessargi šajā 

cīņā uzvarēja. 
Pirmo reizi Aizkrauklē Ēnu die

nā bija ieradušies Valsts robežsar
dzes pārstāvji no Rēzeknes. Sta
diona tribīnēs skanēja skolēnu ovā
cijas, kad Valsts robežsardzes ko
ledžas vecākie instruktori kinologi 
Jevgenijs Garkuls un Sergejs Gai
lums ar beļģu aitusuņiem Remi 
un Vitu rādīja dažādus paraugde
monstrējumus robežpārkāpēju aiz
turēšanā, personu meklēšanā, ap
vidus pārmeklēšanā, un suņiem pa
tīk arī rotaļas ar viņu mīļmantiņām.  
Kucēni tiek apmācīti no divu mē
nešu vecuma, Remim ir pusotrs 
gads, Vitai — divi. Pašlaik apmā
cībā ir 11 kucēni. 

Ēnu dienas noslēgumā pilsē
tas kultūras namā uz lielā ekrāna 
varēja noskatīties iesaistīto die
nestu prezentācijas, kā arī pie 
kultūras namā apskatīt dienestu 
rīcībā esošo tehniku un padzert 
siltu tēju. ◆

KLAUSA SAIMNIEKU. Valsts robežsardzes koledžas vecākais instruktors kinologs Jevgenijs Garkuls ar ļoti 
enerģisko un atraktīvo suni Remi rāda paraugdemonstrējumus. Suns spilvenu palaidīs vaļā tikai tad, kad saim-
nieks to liks.

GLĀBJ KĀ IKDIENĀ. Neatliekamās medicīniskās palīdzības  brigāde 
sniedz pirmo palīdzību ugunsdzēsējam glābējam, kurš nokritis sniegā no 
automašīnas jumta. Cietušā lomā veiksmīgi iejuties ugunsdzēsējs glābējs 
Artūrs Skudra.

VIENVIET PIECI DIENESTI. Ēnu dienā ar piecu profesiju specifiku iepazinās daudzi Aizkraukles novada vidusskolas 
audzēkņi.  
 

PAZIŅO AR RIEŠANU. Kinologu suns slēptuvē atrada skolēnu, kurš 
brīvprātīgi pieteicās paslēpties, un par atradumu ar riešanu paziņoja 
saimniekam. Līdzīgi viņš meklē pazudušos.

UZVAR “LABIE ZĒNI”. Zemessardzes 55. bataljona pārstāvis Edgars 
Reinicāns (no labās) komentē zemessargu cīņu ar “sliktajiem zēniem”, 
kuri sagrābuši ķīlniekus. Cīņa notiek pašu zemessargu  uzslietajā mājā.  
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Aizkraukles novada sporta centrā noslē-
dzies Aizkraukles novada telpu futbola 
čempionāts. Medaļu komplektus savā 
starpā sadalīja trīs vienības. To, kura 
komanda gūs augstāko kalumu, noteica 
mačs starp vienībām “Skrīveri” un “Kok-
nese”. Skrīverieši, uzvarot spēlē, nodroši-
nāja uzvaru turnīrā.
GINTAS GRINCĒVIČAS  

TEKSTS UN FOTO

Skrīveru futbolisti aizvadīja veiksmīgu fi

nālposmu — ar 2:1 uzvarot vienību “Poila” 
un ar 5:0 koknesiešus. Otro vietu čempionātā 
izcīnīja komanda “Poila”, trešo — “Koknese”. Jā
izceļ vēl kāds noslēguma posma mačs, kas 
izvērtās asāks, kā gaidīts. Spēle starp vienī
bām “Rastafari/Nemo” un “Aizkraukle” no
slēdzās ar aizkraukliešu uzvaru ar 6:5. Taču 
uzvaras prieku aizēnoja spēles izskaņas noti
kumi, kad spriedzes karstumā starp spēlētājiem 
Maksimu Hlizovu (“Rastafari/Nemo”) un 
Andi Cibiņu (“Aizkraukle”) radās domstarpī
bas, kas abiem futbolistiem beidzās ar sarka

no kartīti. Turnīra reglaments paredz, ka līdz 
ar šo piezīmi spēlētājam jāizlaiž vismaz trīs 
nākamās spēles un nāksies šķirties no prā
vas vairāku desmitu eiro lielas naudas sum
mas. Spēle bija tiešām spraiga, vēl četri spē
lētāji saņēma dzeltenās kartītes. 

Pēc čempionāta pēdējās spēles godalgoja 
turnīra veiksmīgākos spēlētājus. Labākā vārt
sarga balvu saņēma Artūrs Reidzāns (“Skrī
veri”), par labāko uzbrucēju atzina Ilmāru 
Kalniņu (“Koknese”), aizsardzībā nesalau
žams bija Andrejs Ostvalds (“Poila”), savu

kārt par turnīra vērtīgāko spēlētāju atzina 
Aināru Mičuli (“Skrīveri”). 

Turnīra noslēgumā norisinājās “Zvaig
žņu spēle”. Vienā komandā apvienojās in
dividuālo balvu saņēmušie futbolisti, ku
riem laukumā palīdzēja pasākuma organi
zētāji. Viņiem pretī stājās “Zvaigžņu spēlē” 
iebalsotie futbolisti. Rezultātu tablo mača 
izskaņā rādīja, ka ar 7:5 uzvarējusi iebalso
to spēlētāju komanda, taču šīs spēles galve
nā būtība bija izpriecāties un rādīt labu 
futbolu. ◆

Skrīverieši triumfē futbola čempionātā

Debija un godalgas 
sacensībās

Uzvar Vecbebru un Daudzeses florbolisti

TURNĪRA UZVARĒTĀJI. Vienība “Skrīveri” kopā ar čempionāta rīkotāju Arvi Upīti (pirmajā rindā no kreisās) un 
Aizkraukles pašvaldības vadītāju Leonu Līdumu (otrajā rindā vidū).

TITĀNS DARBĪBĀ. Andrejs Ostvalds (lēcienā) “Zvaigžņu spēlē” iepriecināja 
ar akrobātiskiem sitieniem. Kad Andrejs sit pa bumbu, tad visa zāle norīb.

Jēkabpilī norisinājās sacensības svaru stieņa spiešanā guļus, kas bija 
paredzētas iesācējiem un kurās drīkstēja sacensties tie jaunie spor-
tisti, kuri nebija piedalījušies vairāk par vienu reizi 2018. gada sezo-
nas sacensībās. 

Aizkraukli pārstāvēja četri sportisti, kuri savās pirmajās sacensībās iz
cīnīja augstas vietas, ieguva pieredzi un jaunu motivāciju treniņiem. Pats 
jaunākais sacensību dalībnieks Marko Krūmiņš pacēla 30 kg smagu stie
ni un izcīnīja pirmo vietu grupā. Smagākie puiši svara kategorijā virs 83 
kg Akims Poļuškins un Gvido Krūmiņš attiecīgi izcīnīja pirmo un otro 
vietu. Akims pacēla 85 kg smagu stieni, Gvido pieveica 57,5 kg. Sieviešu 
grupā Ieva Rāzna sīvā cīņā izcīnīja trešo vietu paceļot, 40 kg. Sacensības 
vērtējamas kā ļoti veiksmīgas, jo tika gūta vērtīga pieredze un visi sasnie
dza savus personīgos rekordus. Sportisti trenējas Aizkraukles sporta cen
trā pie trenera Mārtiņa Lielupa. ◆

GODALGAS PIRMAJĀS SACENSĪBĀS! No kreisās — Gvido Krūmiņš, Akims 
Poļuškins, Marko Krūmiņš un Ieva Rāzna (priekšplānā).

Foto no personīgā albuma

Aizkraukles novada vidusskolas 
sporta zālē aizvadītas Aizkrauk-
les novada čempionāta florbolā 
“Silarozes kauss” otrās kārtas 
spēles. 
GINTAS GRINCĒVIČAS  

TEKSTS UN FOTO

Arī šīs izcēlās ar spraigu cīņu lau
kumā, kas sajūsmināja līdzjutējus. 
Kopā ar vīriem plecu pie pleca par 
komandas panākumu cīnījās di
vas daiļā dzimuma pārstāves — 
vienības “Vecbebri” spēlētāja Eva 
Tomaševska un komandas “Veču 
lauks/Daudzese” florboliste Diāna 
Marta Lucāne. 

Vakara pirmajā mačā tikās ko
mandas “Veču lauks/Daudzese” un 
“Aizkraukles Profesionālā vidussko
la”. Spēlētāji rādīja līdzvērtīgumu 
sniegumu, mačs bija ļoti ātrs un 
spraigiem mirkļiem bagāts. Spēles 
rezultātu atklāja daudzesieši, drī
zumā tika panākts neizšķirts. “Rī
vēšanās” punkts punktā turpinājās 
līdz pārtraukumam. Pirmais pus
laiks beidzās, aizkraukliešiem esot 
vadībā ar 4:3. Mača otrajās 20 mi
nūtēs turpinājās sīva cīņa. Atska
not spēles beigu signālam, uzvaru 
svinēja daudzesieši ar 9:8. Uzvarē
tāju rindās ar četriem vārtu guvu
miem izcēlās Rinalds Vanags. Sa

vukārt aizkraukliešiem vārtu gu
vumu nodrošināja divi spēlētāji — 
Nauris Puriņš bija precīzs piecas 
reizes, Rolands Rubins trīs. 

 Vakara otrais mačs starp vienī
bām “Vecbebri” un “Aizkraukles 
novada vidusskola” izvērtās visai 
ass un skarbs. Turnīra tiesnesim 
Uģim Benjavam bieži nācās pūst 
svilpi. Mačā dominēja Vecbebru 
florbolisti, viņi bija vadībā visu 
spēli, beigās tika izcīnīta uzvara ar 
9:4. Uzvarētājiem četrus vārtus ie
sita Juris Tomaševskis, trīs — Krists 
Bitenbinders. Aizkraukliešiem ar 
divu vārtu guvumu izcēlās Guntars 
Kaņevskis. ◆

LIDOJUMĀ. Vienības “Vecbebri” spēlētājs Juris Tomaševskis kopā ar komandas “Aizkraukles novada vidusskola” 
florbolistu Guntaru Kaņevski “planē” pāri aizkraukliešu vārtsargam Edvardam Guoģim. 
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vērts redzēt

reklāma

Aiviekstes pagastā
Bibliotēkā līdz 27. martam ap

skatāma Daces Ingrīdas Sakovičas 
simegrāfijas tehnikā izšūtās kartī
tes un grāmatzīmes.

Aizkrauklē
15. februārī pulksten 19 pilsē

tas kultūras namā — Riharda Čer
kovska stāvizrāde par attiecībām 
“Tinder Surprise”.

16. februārī pulksten 18 pagasta 
kultūras namā — deju kolektīva “Pēda” 
draugu sadancis.

22. februārī pulksten 18 pilsētas 
kultūras namā — filma “7 miljardi 
gadu pirms pasaules gala”.

Daudzevā
16. februārī pulksten 21 saieta 

namā — “Sirsnīga ballīte”. Spēlē 
grupa “Improband” no Ķeipenes. 

Iršos
15. februārī pulksten 20 kultū

ras namā — vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Irši” aicina uz sadraudzī
bas koncertu “Laime ir kopā būt”.

Koknesē
15. februārī pulksten 17 kultū

ras namā — animācijas filma “Jē
kabs, Mimmi un runājošie suņi”.

Pulksten 19 kultūras namā — 

Jāņa Ābeles mīlas drāma — filma 
“7 miljardi gadu pirms pasaules 
gala”. 

22.  februārī pulksten 22 kultū
ras namā — atpūtas vakars ar gru
pu “Zelta kniede”.

Lonē
16. februārī pulksten 22 tautas 

namā — atpūtas vakars ar dziedā
tāju Nikolaju Puzikovu.

Mazzalvē
15. februārī pulksten 18 Ērber

ģes stadionā — Valentīndienas jam
padracis.

20.  februārī pulksten 13 skolā — 
izklaidējoša cirka programma, klau
nu šovs “Oki doki”.

Pļaviņās
16. februārī pulksten 17 kultū

ras centrā — Goda teātra izrāde 
“Bļitka”.

20. februārī pulksten 18 kultū
ras centrā — programmas “Latvi
jas filmas Latvijas simtgadei” po
pulārzinātniska dokumentālā fil
ma ar vēsturiskās realitātes insce
nējumiem un krāšņām animētām 
epizodēm — “Baltu ciltis”.

21. februārī pulksten17 mūzi
kas skolas zālē — muzikāla pēc
pusdiena “Mana dzīve mūzikā...”. 
Tikšanās ar mūziķiem fagotistu Jāni 

Semjonovu un flautisti Maiju Zand
bergu.

22. februārī pulksten 17 kultū
ras centrā — vakarēšana ar stās
tiem un pasakām kopā ar folklo
ras kopu “Āre” un Pļaviņu novada 
bibliotēkas stāstniekiem. 

Skrīveros
15.  februārī pulksten 17 kultū

ras centrā — Kokneses Mūzikas 
skolas akordeonistu orķestra un 
Rīgas Skolēnu pils akordeonistu 
ansambļa “Opus” koncerts “Akor
deona mūzikas serpentīns”.

21. februārī pulksten 18 kultū
ras centrā — animācijas filma “Jē
kabs, Mimmi un runājošie suņi”.

Sunākstē
16. februārī pulksten 17 kultū

ras namā — Ābeļu pagasta ama
tierteātra izrāde “Viņa ir īstā, mu
terīt!”.

Vallē
16. februārī pulksten 19 saieta 

namā — senioru deju kolektīvu 
sadancis.

Viesītē
16.  februārī pulksten 18 kultū

ras pilī — popfolkgrupas “Ducele” 
koncerts “Tā viš’ i”. ◆

IESAKA
JUTA ŽVIRA,
Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes maģistra  
programmas “Komunikācijas 
zinātne” 2. kursa studente

Uzskatu, ka Rīgas Biržas iz
stāde “Boriss Lurje un NO!

art” ir viena no spilgtākajām, pro
fesionālākajām un pārdomu rosino
šākajām izstādēm, kas pēdējā laikā 
piedāvāta Latvijas iedzīvotājiem. No
teikti to vērtēju kā profesionalitātes 
un estētikas paraugu, par ko varam 
pateikties tās dizaina autorei Annai 
Heinrihsonei un kuratorei Ivonnai 
Veihertei. Izstādes apmeklētāji tiek 
aicināti iepazīt “NO!art” kustību, kas 
20. gadsimta 60. gadu sākumā for
mējās Ņujorkā, pretojoties māk
slas komercializācijas tendencēm, 
un tās centrālo mākslinieku Borisa 
Lurje, viņa domubiedru Sema Gud
mena, Stenlija Fišera un daudzu 
citu mākslinieku darbiem. Izstāde 
tiek vērtēta kā provokatīva — spil
gtas krāsas, atkailinātas vai kailas 
“pinup” meitenes (atsauce uz ho
lokaustā nogalinātajiem un vēlāk 

vienā kaudzē samestajiem upuriem), 
kas, kārtu kārtām izteiksmīgāku 
vai blāvāku aprišu veidotas, lūko
jas uz mākslas darba vērotājiem, 
stilizēts altāris Ādolfam Eihma
nim, cilvēkam, kurš atbildīgs par 
Reiha kontrolētajā teritorijā dzīvo
jošo ebreju apzināšanu un trans
portēšanu, tajā skaitā uz nāves no
metnēm utt. Izstādē vērojamas dau
dzas atsauces uz holokausta bries
mām, kas visnotaļ saistāmas ar Borisa 
Lurje personīgo pieredzi, kas iz
stādei sniedz vēl intīmāku sasaisti 
ar mākslinieku, kā arī vēlreiz aplie
cina, cik tieša un uzrunājoša ir ne 
tikai verbālā, bet arī vizuālā komu
nikācija. Kas šķiet simpātiski, pro
vokācija, kuru rada un bija vēlēju
šies radīt mākslinieki ar saviem dar
biem, ir visnotaļ pamatota. Ja ne
spējat saskatīt šīs kopsakarības un 
skaidrojumus paši, lūdzu, apmek
lējiet izstādi kuratora pavadībā. 
Iespējams, ka, to apmeklējot indi
viduāli, var rasties daudz neskaid
rību, mulsuma, mazliet pretīgumu 
raisoša un nievājoša attieksme par 
redzēto. Tomēr it viss, kas izstādē 
tiek piedāvāts mūsu apskatei, ir ar 
pamatojumu. No mākslas darbiem 
patiesi spraugtin spraucas Borisa 
Lurje sauklis — “NĒ! NĒ! NĒ! Visam 
pieņemtajam, visam ļaunumam un 
izmisumam, kas pie mums valda, 
NĒ konformismam un materiālis
mam!”, kas publicēts Borisa Lurje 
izstādes skrejlapā Ģertrūdes Stainas 
galerijā. Izstāde Rīgas Biržā skatāma 
līdz 10. martam.  ◆ 

STĪVENS BĪSTIJS. 
Stīvens Bīstijs ir pasaulē pazīs

tams britu ilustrators, kas sadar
bībā ar rakstniekiem sagatavojis 
desmitiem aizraujošu grāmatu. Šī 
grāmata — bestsellers un vairāku 
balvu ieguvēja — ļaus iepazīt da
žus no lieliskākajiem vilcieniem. 
Tajā ir vairāk nekā 40 atverami 
lodziņi un brīnišķīgi, detalizēti zī
mējumi par vilcienu uzbūvi un 
dzelzceļa attīstības vēsturi daudzās 
valstīs. Atverot lodziņus, var uz

zināt, kā konstruēti pasaulē po
pulārākie vilcieni, kā tie darbojas, 
kā pārvadā kravas vai ceļo pasa
žieri. Grāmata ļaus ieskatīties vienā 
no pirmajiem tvaika vilcieniem, 
greznā elektrovilcienā, nākotnes 
ātrvilcienā un citos sliežu trans
portlīdzekļos.

No angļu valodas tulkojusi Dace 
Markota.

Grāmata nopērkama apgāda 
“Zvaigzne ABC” grāmatnīcā Aiz
krauklē, Spīdolas ielā 11. ◆

grāmatu apskats

Vilcieni. Atver lodziņus un uzzini, 
kā darbojas dažādi vilcieni

Žurnālā “Ilustrētā Zinātne’’

Izstāde ar trīskāršu NĒ!
kas? kur? kad?

Sērijveida slepkavas profils. Viņi 
slepkavo, lai gūtu baudu, un viņus 
vada nepārvarama dziņa...

Neliels satelīts savelk tīklu ap 
atkritumiem kosmosā. Veci sate
līti un izlietotas raķešu pakāpes ir 
daļa no kosmiskajiem atkritumiem, 
kas riņķo ap Zemi.

Milzu jūras briesmonis pār
spēj rekordus. Jaunas fosila kaula 
fragmenta analīzes ļāvušas labot 
ierakstu lielāko jūras dzīvnieku re
kordu grāmatā.

Pieci mīti par tavām DNS. Var 
gadīties, ka ar brāļiem un māsām 
tev ir mazāk kopīga, nekā tu domā.

Bezgalība ir kā čūska fizikas pa
radīzē. Tā ievijas it visur matemā
tikā, bet, tiklīdz tā pabāž galvu fi

zikā, rodas neatrisināmi paradoksi.
Mākslīgi ledus kristālu analogi 

rada nokrišņus. Ķīnas meteoro
logi grasās panākt, ka pamatīgs dau
dzums nokrišņu nolīst pār Tibetas 
kalnieni.

Sens melnais caurums ir ne
parasti liels. Apmēram 13 miljardu 
gaismas gadu attālumā zinātnieki 
atklājuši melno caurumu, kura pa
stāvēšanu ir grūti izskaidrot.

Gigantisks kuģis apgādās pa
sauli ar dabasgāzi. Tapusi milzīga, 
peldoša rūpnīca, kas iegūs dabas
gāzi no atradnēm, kuras ir dziļi zem 
jūras gultnes.

Vai ūdenim ir atmiņa? Pēc ho
meopātu domām, ūdenim piemīt 
atmiņa. Tomēr šī metode balstās 

uz kļūdainiem eksperimentiem.
Atklājumi pasaulē. Delfīni pa

līdz izskaidrot menopauzi. Jupite
ram ir vēl vairāk pavadoņu u. c. ◆ 
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prognoze  
nākamajai nedēļai

AUNS. Veiksmīgs darī
jums ļaus materializēt kādu 
kvēlu vēlēšanos. Gandarī

jums par paveikto būs acīm redzams 
arī apkārtējiem. Sirsnīgākas kļūs at
tiecības ar ģimenes locekļiem. 

VĒRSIS. Labas ziņas sa
ņems saistībā ar kādu aiz
kavējušos projektu. Izvēr

tēs kādu nozīmīgu darba piedāvā
jumu. Nejauša iepazīšanās var iz
vērsties ilgstošā draudzībā. 

DVĪŅI. Brīvdienās pa
veiks plānotos darbus. At
tiecības ar mīļoto cilvēku 

kļūs sajūtām piepildītākas. Profe
sionālajā jomā — jauns uzrāviens.

VĒZIS. Piedzīvojumi ļaus 
atvilkt elpu no spraigās dar
ba nedēļas. Izvērtē rūpīgāk 

piedāvājumu par potenciālajām dar
ba iespējām. Sasniegs iecerēto 
mērķi saistībā ar kādu radošu pro
jektu.

LAUVA. Jaunas zināša
nas būs kā zelta atslēga, lai 
atvērtu jaunas durvis ceļā 

profesionālajai izaugsmei. Jāizvai
rās no asākām vārdu apmaiņām 
darbā. Vairāk uzmanības jāvelta ģi
menei un kopā būšanai.

JAUNAVA. Brīvdienās 
nāksies palīdzēt kādam drau
gam. Saskatīs iespējas pie

vērsties kādam jaunam hobijam. 
Attiecībās ar mīļoto cilvēku jācen
šas ieklausīties viņa padomos.

SVARI. Jauns sajūtu vil
nis romantiskajās attiecībās 
ļaus piedzīvot vēl nebijušas 

emocijas. Pieņems svarīgu lēmumu 
saistībā ar kādu projektu. Profesio
nālajā jomā nepalaid garām iene
sīgu iespēju!

SKORPIONS. Domu
biedru kompānija izkliedēs 
samilzušo domu mākoni. 

Darbavietā nāksies apbruņoties ar 
pacietību un izturēt gandrīz vai ne
izturamo. Partnerattiecībās laiks iz
vēlēties un doties tālāk.

STRĒLNIEKS. Zīmīgs 
pavērsiens romantiskajās at
tiecībās ļaus uzplaukt kā 

krāšņam ziedam. Darbi ritēs bez aiz
ķeršanās. Sasniegs iecerēto rādītāju 
finansiālajā jomā. 

MEŽĀZIS. Neparasts pa
vērsiens profesionālajā jomā 
ļaus paraudzīties uz savu po

zīciju no cita skatpunkta. Patīkamu 
pārsteigumu sagādās kāds tuvs cil
vēks. 

ŪDENSVĪRS. Atzinība 
no priekšniecības motivēs 
vēl lielākiem sasniegumiem. 

Atbalstīs idejas saistībā ar kādu zi
nātnisku pētījumu. Uzlabosies ma
teriālā situācija.

ZIVIS. Brīvdienas pie
pildītas ar krāšņām sajūtām. 
Kādā projektā ieguldīs vai

rāku gadu laikā uzkrātās zināšanas. 
Romantiskās attiecības uzplauks ko
šākās krāsās. ◆

Zivīm romantiskās 
attiecības uzplauks 

košākās  
krāsās

Galvenais —  
nezaudēt lepnību!
Beidzot esmu atradusi savu 

sapņu dietologu. Tas ir Da
nilāns. Viņš skaidri un gaiši pasaka: 
visu drīkst ēst, daudz jāsmejas un 
daudz jākustas. Nekādu aizliegumu. 
Man uzreiz mierīgāki nervi. Ar tiem 
pirmiem diviem uzdevumiem ļoti 
labi tieku galā. Tagad mierīgi apēdu 
Indriķa iecienīto cauraudzi, bet, kad 
viņš jautā, kur tas palicis, skatos 
viņam acīs un smejos. Bet ar tām 
kustībām man diezgan traki. Visvai
rāk pastaigājos pa māju, un biežā
kais maršruts ir līdz ledusskapim. 
Manuprāt, kādu puskilometru brīv
dienās nostaigāju. Protams, tik gud
ra jau esmu, lai saprastu, ka tas nav 
risinājums, tāpēc nolēmu pievēr

sties nūjošanai. Pēc nūjām braucu 
uz Rīgu. Iegāju sporta veikalā un 
noskatīju tādas skaistas, bet, kad pār
devējs pateica cenu — ap 60 eiro, 
uz mirkli zaudēju valodu, bet tad 
uzreiz it kā atguvu samaņu, un ma
nī ieslēdzās pašsaglabāšanās in
stinkts — galvenais, nezaudēt lep
nību un netēlot ubadzi. Es garlai
kotā balsī viņam pajautāju: “Vai tad 
par 100 eiro jau beigušās?” Tad no
šokēju pārdevēju un teicu, ka šīs 
tomēr neņemšu, nepatīk modelis. 
Mīlīši! Es taču par tādu summu sev 
zābakus labāk nopirkšu, bet nūjas 
man Indriķis lazdu birzītē nocir
tīs. 

Izabella      

reklāma

ha! ha!

Laikraksta “Staburags” 8. fberuāra numurā publicētās logogrifa 
mīklas atminējumi

Cukura trauks. Cūka. Auka. Kaut. Auss. Rota. Alva. Tara. Rāva. Teka. 
Tupu. Krīt. Seja. ◆

  Aijas K. zīmējums

Atrodi deviņas atšķirības!

UZMANĪBU! Februārī mediķiem — 
20% atlaide!

Annas Kauliņas  
ārstu praksē

Lielvārdē, Raiņa ielā 5,

VĒNU DIENA.
Pirmdien, 18. februārī,  

no plkst. 9 līdz 19
pieņems “DR. MAURIŅA  

VĒNU KLĪNIKAS”
ĶIRURGS FLEBOLOGS
Dr. INTS BRUŅENIEKS,

veicot pacientiem sonogrāfisku kāju vēnu  
izmeklējumu, konsultējot un iesakot ārstēšanas plānu.
Iepriekšēja pieteikšanās ārsta maksas konsultācijai

pa tālruni 67374747.

Mācītājs ierodas ciematā, kur va
karā jālasa sprediķis. Saticis mazu 
zēnu, viņš jautā, kā nokļūt baznīcā. 
Zēns paskaidro, bet mācītājs saka:

—  Atnāc vakarā uz baznīcu un 

arī draugus paņem līdzi!
—  Kāpēc?
— Pastāstīšu, kā nokļūt debesīs!
— Jokojat? Jūs pat uz baznīcu 

ceļu nevarējāt atrast! ◆
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MAIJA VEGNERE

Dzimšanas 
diena

Jauna balta lapa 
Gadu grāmatā
Pāršķīrās šodien.
Balta kā pasaule
Janvāra sniegā.
Vai tikpat auksta?
Nezinu vēl.

Vientuļš saulstars
Caur mākoņiem kvēl.
Bet tas nesilda
Ne sirdi, ne plaukstas.
Iedegšu  sveci.
Lai cik tā maza,
Bet dvēseli silda,
Un tad jau
Pasaule silst.

ĀRIJA ĀRE

***
Es tikai mirkli īsu
raudzījos varavīksnes starā.
Tikai tāpēc, lai iepazītu,
tevi un sevi šai gaismas 
varā.
Es tikai mirkli īsu
ieviju varavīksnes starā.
Tas tāpēc, lai neaizklīstu
tavas un manas domas 
gaišās.
Es tikai vārdiņu īsu
čukstēju varavīksnes starā.
Tikai tāpēc, lai neaizmirstu
tevi un sevi šai dzīves varā.

MAIJA VEGNERE

Draugi
Mēs — likteņa vēja
Pasaulē sapītie,
Nīstie un mīlētie, plēstie un 
lāpītie.

No darbīgām dienām,
No tveicīgām naktīm,
No dziesmām, dziedātām 
kopīgā taktī.

No rīta tējas
Vai vakara kafijas,
No kopīgas ballīšu gājēju 
mafijas.

No takas vai lielceļa,
Mērota kopā,
No lietus pajumtes, pilnas 
kā stropā.

Šo tīklu plēst
Mēs neļaujam nevienam:
Tur mūsu mūžs ar daudz-
krāsainām dienām.

MAIJA VEGNERE

***
Ceriņkrāsās debesis
Iekrāsojis rīts.
Bet ceriņu pumpuri
Sniegpārslās trīc.

Vai divpadsmit mēnešu spēle
No senās pasakas kāpj?
Vien mirklis bij’ bārenei vēlēts,
Kad savu pasauli glābt.

Debess ceriņi bālē
Austošā dienā.
Tie bija tik tālu . . . 
Kā īstie no ziemas.

MAIJA STEPĒNA

***
Kā ilgas tik tīra un balta
dus tāluma tāle...
Noglāstu acīm,
noglāstu domām
to tīro un balto,
kas jūtas un dvēseli ceļ.
Nenāc man klāt,
diena ļaunā!
Neatstāj pēdas šodienā, 
neatstāj baltajā...!
Es gribu ieglausties, 
pieglausties,
pārdzimt un aiziet... jaunai —
tevis neskartai,
vieglai un laimīgai.

MAIJA STEPĒNA

***
Citā valodā kā vakar
šorīt mani uzrunā laiks,
silti noglāsta vaigu,
 mudina dvēseli dziedāt.

Nudien, es ceļos debesīs..
tik vieglu es sevi jūtu...
Pat nezināju cik maz
man vajag, lai laimīga būtu.

Diena kā tīra straume
no rīta uz vakaru plūst.
Es savu mazo laivu
ar drošu roku vēl vadu.

MAIJA STEPĒNA

***
Vēl manī nav dzisušas ilgas
pēc nākamā... —
nākamā kalna, nākamā līkuma...
nākamās pļavas un nākamās 
vasaras...
Tieku tam pāri,
un atkal sauc nākamais,
aiz kura — dod Dievs —
vēl daudzi nākamie gaida.

DAILA BRUŽUKA

Laupīšana Mīlētāju dienā 
Tavā centrā mani Vienradži izlaupījuši 
saldumu veikalu,
Manējā — tavi Lauvas nozaguši visus 
ziedus.
Cerams, ka mājupceļā satiksies
Un apsveiks viens otru ar mīlestību.

DAILA BRUŽUKA

Bērnam 
Katru rītu ticu vienradžiem
Katru vakaru
Noslēpies bērns manos sirdskambaros
Klusi šņukst par smadzeņu krokās 
Pazaudētiem sapņiem
Paldies Dievam,
Ka pēc nakts atkal ir rīts!

DAILA BRUŽUKA

Mēģinājums 
Zem apsūbējušiem solījumiem
Izkāmējušie mīlestības pirksti
Līdz asinīm noguruši
Mēģina restaurēt laimi vecās 
fotogrāfijās

Zem glāstiem alkstošās miesas
Reiz labotā sirds
Līdz vientulībai izmisusi
Mēģina neizliet asinis velti

Zem maniem logiem 
Viņa vilki jau gadiem nenāk vairs
Tikai līdz nepazīšanai pārvērtušies 
kaķi
Mēģina izmisuma kliedzienus 
pārvērst mierīgā murrāšanā

SARMĪTE RODE

***
Ja vēlēšanās trīs
Man zelta zivtiņa dotu,
Es noskaitītu līdz trīs
Un mazliet pasapņotu!

Ne jau villu Kalamazū
Es gribētu sev gūt.
Pērses krastā mājiņu mazu
Un vēl dārziņu varbūt.

Ne jau spožu slavu
Zivtiņai man lūgt.
Es gribu ābeli savu,
No kuras ābolus plūkt.

Vakaros mājās gaidot,
Lai sunītis pretī skrej,
Preciniekus projām raidot,
Lai nekož, bet tikai rej! 

Taču zivtiņa tikai smejas:
Viss notiks — notikdams!
Labāk raksti dzejas — 
Dzejā viss ir iespējams!

SARMĪTE RODE

***
Es par tevi lūgšu klusi
Kā zīlīte pie loga rūts,
Tik ļoti sauli gaidījusi,
Par jaunu pavasari lūdz.

Es par tevi lūgšu klusi.
Tikai sirds to sadzirdēs.
Ne oglīte nav izdegusi
Senu dienu lappusēs.

Es par tevi lūgšu klusi
Baltās ziemas debesīs.
Rīta stundā atnākusi,
Dziesma vārdus atradīs.

SARMĪTE RODE

***
Ne spožuma es alkstu,
Kas zaigo katedrālē,
Pieglausties laukakmenim
Kā mākonim debesu tālē.

Ne vārdos varu pasacīt,
Ko tu man nozīmē.
Gaismu, kas starp mums,
Lai pati dzīve uzzīmē.

Ne laikam pieder viss —
Sapnim, kas vēl būs.
Šai mirkļu mozaīkā
Kāds kopā salicis mūs.
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Nu mūžs ir noslēdzies, 
Stāv ozols pagalmā un skatās, 
Kā aiziet tēvs caur vārtiem 
Savās mūža takās. 

(J. Rūsiņš) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Grigorijam Daņilovam,  

no tēva  
uz mūžu atvadoties. 

Mednieku kluba  
“Dižmednis” mednieki

Klusiem soļiem māmuliņa 
Mūžam durvis aizvērusi... 

(V. Kokle-Līviņa) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ingai Krauzei  

sakarā ar mātes nāvi. 
Jaunjelgavas vidusskolas 

kolektīvs

Gan sāpju dienas, gan saules rīts, 
It viss tiek klusi zemē tīts. 

(E. Vēveris) 

Izsakām līdzjūtību  
Ingai Krauzei,  

māmiņu zemes klēpī guldot. 
Vokālais ansamblis  

“ANEMONE”

...mūsu mīļie nemirst: 
vien apsedzas ar puteni 
Un kļūst par tēvu zemi. 

(J. Peters) 

Izsakām dziļu līdzjūtību  
Grigorijam Daņilovam 

sakarā ar tēva nāvi. 
Darba kolēģi  

apsardzē

Laiks apstājas ar skarbu 
piesitienu, 
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss. 
Un kādai mīļai, labai sirdij 
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

(N. Dzirkale) 

Mūsu visdziļākā līdzjūtība  
Anitas Igaunes 
piederīgajiem  

un darbabiedriem. 
Pērses sākumskolas  

kolektīvs

Klusiem soļiem māmuliņa 
Mūžam durvis aizvērusi, 
Ne vārdiņa nebildusi, 
Skumjas sirdī atstājusi. 

(V. Kokle–Līviņa) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Guntaram Igaunim  

un tuviniekiem,  
māmiņu mūžības ceļā  

pavadot. 
MK “Irši” 

biedri

Tu esi katram viena, tikai viena, 
Pie kuras kā pie saules bērni 
turas klāt, 
Un tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām 
birstot, 
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot 
māt. 

(V. Zariņš) 

Izsakām līdzjūtību  
Guntaram Igaunim, 

māmiņu  
aizsaulē izvadot. 

Deju kolektīvs  
“Liepavots”

Ir apklusuši soļi, 
Vien paliek mīlestības gaišais 
stars. 

(O. Vācietis) 

Skumjā brīdī esam kopā ar 
Markusu,  

Aigaru un Kristapu. 
Klasesbiedri  

un audzinātājas  
Sunākstes pamatskolā

LĪDZJŪTĪBAS                          LĪDZJŪTĪBASPĀRDOD DAŽĀDI PIEDĀVĀ DARBU
1 istabas dzīvokli 1. stāvā Spīdolas 
ielā 12, Aizkrauklē. Cena — pēc 
vienošanās. Tālr. 28848591.

metāla jumtus un noteksistēmas no 
ražotāja. Cena — no 4,95EUR/m2.  
Tālr. 26368028.

pārtikas kartupeļus ‘Vineta’, 0,40 
EUR/kg. Izaudzēti bez ķimikālijām. 
Tālr. 28830006.

pārtikas un lopbarības kartupeļus. 
Tālr. 29880871.

3 m garu malku. Cena ar piegādi — 
32,50 EUR/m3. Tālr. 27800573.

maza auguma kuc ī t i  un  āz i .  
Tālr. 20265819.

sausu skaldītu malku ar piegādi. 
Tālr. 26004749.

skaldītu malku. Piegādā sakrautu. 
Tālr. 26074216.

skaldītu malku. Piegāde sakrautā 
veidā vai berkubos. Tālr. 26205583.

skaldītu malku. Tālr. 29559902. 

kokskaidu briketes, malku — dēļu 
atgriezumus, kokskaidu granulas 
(gaišās) Sērenē. Tālr. 22108071.

zāģētava — zāģmateriālus: dēļus, 
brusas, grīdas, žoga dēļus, apdares 
dēļus “vagonku” u. c. materiālus 
Jaunjelgavā. Tālr. :  22108071, 
26382865, www.prowood.lv.

PĒRK

īpašumus ar mežu, cirsmas.  
Tālr. 25770062. 

meža īpašumus. Tālr. 29420502.

jauna ģimene labprāt iegādāsies 
māju ar zemi skaistajā Koknesē. Tā 
kā ar šo pilsētu saistām ilgtermiņa 
plānus, izskatīsim visus variantus. 
Tālrunis saziņai 28276655.

SIA “Vulkāns” — melnos 
un krāsainos metāllūžņus. 
Norakstām automašīnas. 
Licences nr. 2006—09/128.  
Tālr. 29433089. 

metāllūžņus. Labas cenas. 
Strādā bez brīvdienām.  Li-
c e n c e s  n r.  2 0 0 6 — 0 5 / 8 4 .  
Tālr. 29198531.

DAŽĀDI

jumta remonts. Tālr. 29728210.

veļas mazgājamo mašīnu remonts. 
Tālr. 29185064.

3 mēn. v. maza auguma kucēni 
(“puika” un “meitene”) gaida ļoti la-
bus saimniekus, vēlams dzīvošanai 
lauku mājā. Tālr. 28830006.

Uzņēmums SIA “Liellopu Eksports”

SĀK IEPIRKT 
GAĻAS ŠĶIRNES vai GAĻAS KRUSTOJUMA 

BUĻĻUS UN TELES EKSPORTAM.

Samaksa tūlītēja.
Bezmaksas transports ar svariem.

Zvanīt +37129344089.

27. februārī plkst. 19
Kokneses kultūras namā

Ieejas biļetes cena — 8 EUR un 10 EUR.

veic visu veidu celtniecības darbus. 
Tālr. 26089669.

PIEDĀVĀ DARBU

uzņēmums — strādniekam ar C 
kategorijas autovadītāja apliecību. 
Pieteikties pa tālruni 29433089. 
(Reģ. nr. 48702003649)

sakarā ar papildu maiņas nepie-
ciešamību SIA “Staļi” (reģ. nr. 
49503004934, adrese: “Ķingās”, 
Priekuļu pag., Priekuļu nov., 
LV- 4 1 2 6 )  aicina pieteikties 
daudzzāģa un gaterzāģa līnijas 
operatorus/-es. Nepieciešami 
pieci darbinieki/-ces maiņā. 
Nodrošinām dzīvesvietu. Atal-
gojums pēc padarītā, vidēji 1000 
EUR/neto. Piedāvājam arī ci-
tas vakances kā sievietēm, tā 
vīriešiem. Lai pieteiktos, zvaniet 
pa norādīto kontakttālruni vai 
rakstiet e-pastā: vakances@
stali.lv. Tālr. 25655678. 

MEKLĒ DARBU

vīrietis ar pieredzi santehnikas 
darbos Aizkraukles tuvumā. Tālr. 
25758807.
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SVEICAM!

Ulda Grietiņa foto

REKLĀMA

Zvaniet pa tālruni 65122077 vai rakstiet e–pastā: aka@staburags.lv!

sveicam!

Šodien, 15. februārī,
apmācies laiks, brīžiem skaidrosies. 
R vējš 3—4 m/s. Gaisa temperatūra 
naktī no +2 līdz +3 grādiem, die
nā — no +3 līdz +4 grādiem.

Rīt, 16. februārī,
skaidrs laiks. R vējš 4—5 m/s. Gaisa 
temperatūra naktī no +1 līdz +2 
grādiem, dienā — no +4 līdz +7 
grādiem.

Svētdien, 17. februārī,
mākoņains laiks, brīžiem skaidro
sies. R vējš 4—10 m/s. Gaisa tempe
ratūra naktī no +1 līdz +3 grādiem, 
dienā — no +2 līdz +3 grādiem.

Pirmdien, 18. februārī,
neliels mākoņu daudzums. D vējš 
1—2 m/s. Gaisa temperatūra naktī 
no 4 līdz 5 grādiem, dienā — no 0 
līdz +2 grādiem. ◆

Piektdien, 15. februārī,
Alvils, Olafs, Olavs, Aloizs.
Sestdien, 16. februārī,
Jūlija, Džuljeta.
Svētdien, 17. februārī,
Donats, Konstance.
Pirmdien, 18. februārī,
Kora, Kintija.

laika ziņas

apsveikums Demogrāfiskā  
situācija janvārī

Aizkrauklē reģistrētas trīs, Jaunjelgavā un Vallē — viena laulība.


