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Jaunie novadi veco rajonu robežās          2. un 5. lpp.

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

vIdes AIzsARdzībAs un ReģIonāLās AttīstībAs mInIstRIJAs (VARAM) piedāvātā administratīvi teritoriālās reformas karte ar jaunajiem administratīvajiem centriem.  Ar vienu 
krāsu apzīmētas blakus esošas pašvaldības, kuras tiek piedāvāts apvienot (izņēmums – daļu Ķekavas novada teritorijas paredzēts pievienot Olaines novadam).  Avots: vAR AM.

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

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

diskusijas vēl 
priekšā
AIVARS OKMANIS, 
Rundāles novada 
domes priekšsēdētājs:
– Esam tikai pašā ceļa sā-
kumā, ar ko tas beigsies, 

grūti spriest. Gribu uzsvērt, ka mēs noteikti 
neatgriežamies pie iepriekšējās kārtības. At-
gādināšu, ka līdz 2009. gadam bija Bauskas 
rajona padome, kurai bija noteiktas reģionā-
la līmeņa funkcijas, bija 16 pagasti un viena 
pilsēta, kurai savukārt bija savas funkcijas. 
Tolaik katram pagastam tāpat eksistēja sava 
attīstības programma, savs teritorijas plāno-
jums, deputāti, budžets, līdzīgi arī Bauskas 
pilsētai. Rajona padomei bija lielie uzdevu-
mi – darbojās vienotā izglītības pārvalde, 
būvvalde, sporta skola, sporta bāze, tāpat bija 
arī kultūras darba inspektors, kas koordinēja 
kultūras darbu rajonā. Tika pārraudzīts arī 
sabiedriskais transports. Tagad esam novadi, 
katram ir attīstības programma, izstrādājot 
savus ģerboņus, esam identificējušies, atzīts 

teritoriālplānojums, tālab aplami būtu apgal-
vot, ka speram soli rajona virzienā. 

Ko sevī ietvers jaunais modelis, nav zi-
nāms. Ministrs šonedēļ izziņoja vien diskusi-
jas sākumu, un prezentētā karte nav akmenī 
iecirsta. Kopējās sarunās tiks lemts par funk-
cijām. Ministrs J. Pūce apgalvoja, ka ir jāstip-
rina plānošanas reģioni, tāpēc būtu labi sa-
prast, kādas būs reģionālās funkcijas un kas 
paliks vietējā līmenī. Mainot tikai robežas, 
pārmaiņu nebūs. Attālinot varu no cilvē-
kiem, pavērsies vairāk iespēju populistiem 
tikt pie teikšanas, kā tas tagad ir noticis Saei-
mā. Jo mazāka pašvaldība, jo tu esi tuvāk cil-
vēkiem un ir grūti nepildīt dotos solījumus. 

Man personīgi liekas, ka, atrodot racionā-
lus argumentus, var runāt par Rundāles un 
Bauskas apvienošanu. Vai tiešām – kā tagad 
jaunajā modelī piedāvā – Bauskas centrā  
19 deputātiem būtu jālemj par Iecavu, Ve-
cumniekiem, Valli un Kurmeni, kas ir tik 
tālu? Neesmu drošs, ka tas ir pareizais ceļš. 
Rundāles pašvaldība nedomā, ka tik vien-
kārši būtu jāatdod šī iespēja pašiem noteikt 
savu dzīvi. 

Ekonomisti jau ir paziņojuši, ka auto-
mātiski no robežu grozīšanas nekāda eko-
nomika neuzlabosies. Vienīgais, ko var ie-
taupīt, ir deputātu algas. Vai tas atsver to, 
ka savā teritorijā nevari lemt par saviem 
resursiem? Neesmu drošs, vai vispār tas ir 
demokrātiski. Drīzāk es rosinātu stiprināt 
reģionālās funkcijas, kas nozīmētu arī nau-
das pārdali. 

zaudēsim  
identitāti un 
attīstību
AIVARS MAČEKS, 
Iecavas novada domes 
priekšsēdētājs:

– Ja Latvijas karte un pašvaldību teritorijas 
pēc reformas īstenošanas izskatīsies tā, kā 
mums to pašlaik prezentē, Iecavas novadā 
gaidāmas lielas pārmaiņas. Pirmkārt, re-
formas dēļ mēs zaudēsim savu identitāti. 
Otrkārt, ir tikai loģiski secināt, ka attīstība 
Iecavā apstāsies, jo lielākā daļa līdzekļu 

tiks novirzīti reģionālās nozīmes attīstības 
centra vajadzībām. 

Pavisam nesen mēs pašvaldības sociālo 
tīklu kontos un mājaslapā apjautājām ie-
dzīvotājus par to, kādam būtu jābūt Ieca-
vas novadam pēc reformas īstenošanas. 
Aptaujā piedalījās 415 cilvēki, no kuriem 
vairāk nekā 80% uzskata, ka Iecavas nova-
dam jāpaliek līdzšinējās administratīvajās 
robežās. 

Pašlaik ir vēl daudz neatbildētu jautāju-
mu. Satrauc tas, ka novadu apvienošanas 
gadījumā iedzīvotājiem varētu pasliktinā-
ties dažādu pakalpojumu pieejamība. Vai 
Iecavā saglabāsies pašlaik esošās iestādes 
(veselības centrs, Mūzikas un mākslas sko-
la, sporta skola, sociālais dienests) un pa-
kalpojumi? Vai mūsu iestāžu uzturēšana 
lielajā novadā būs ekonomiski izdevīga? 
Ņemot vērā, ka ikdiena lielai daļai iedzīvo-
tāju vairāk saistās ar Rīgu, māc šaubas par 
to, ka iedzīvotāji pēkšņi mainīs savus para-
dumus un pakalpojumus, kuri vairs nebūs 
pieejami Iecavā, dosies saņemt uz Bausku.

Turpinājums 2. lappusē.
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Tagad ikviens politiķis varēs audzēt 
popularitāti, neko labu jūsu labā nepa-

veicot. Jūs tāpat viņiem būsiet pateicīgi. Jo 
sākušās diskusijas par «teritoriālo reformu». 

Teritoriālās reformas pamatā jābūt vien-
kāršai idejai – efektīva pārvaldība, reizē 
ļaujot teritorijas iedzīvotājiem pēc iespējas 
ātrāk sasniegt administratīvo centru. Nav 
jāņem vērā «lokālpatriotisms», finanšu 
investīcijas, skolu tīkla optimizācija vai 
tamlīdzīgas blēņas, kas ar teritorijas pārval-
dīšanas efektivitāti nav saistītas. Idejiski – iz-
vēlies centrus, novelc ar cirkuli apli un 
iezīmē robežas, pielabojot stūrus. Praksē – 
jāņem vērā arī asfaltēto ceļu tīkls. 

Par reformas argumentiem izmanto 
pavisam ko citu, un tam varētu būt sāpīgas 
sekas. Realitāte ir vienkārša – sadrumstaloto 

novadu izveidošana 
pirms desmit gadiem 
laika gaitā sabojājusi 
iedzīvotāju domāšanu. 
Lokālpatriotisms 
nezin kāpēc vairs nav 
aktīvie vietējie iedzī-
votāji, bet gan novada 

domes galva, pašvaldības avīze un tas, ka  
abi jāsaglabā par katru cenu. Pat ja pašu 
vadību šokē, cik daudz iedzīvotāju dodas 
prom no novada. Galvenais taču, ka valda 
lepnums par savu kaktiņu un «visi» tam 
gatavi kalpot. Mazo «ķeizariņu» propagan-
das mašīna strādā pilnā sparā, lai pamatotu 
katra pleķīša īpašo «unikalitāti». Savukārt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas argumenti vairāk parāda vēlmi 
diskutēt, nevis efektīvu piedāvājumu.

Jaunā reforma kļūs par instrumentu gan 
novadu politiķu, gan konkrētu partiju popu-
laritātes audzēšanai, jo pie jums, vēlētāji, 
dosies gan vieni, gan otri. Pirmie centīsies 
nosargāt savu varu un maciņus, otrie sev 
meklēs atbalstītājus. Kā vieni, tā otri jau 
tagad piedāvā melus, sagrozītu informāciju 
un statistiku. Žēl, ka pa vidu paliek cilvēks, 
kurš jau vairs nesaprot, cik daudz par politi-
ķu varaskāri maksā. Jo tieši par to viņi jums 
nestāstīs. ◆

Propagandas 
reforma

uLdIs vARnevIČs

novadu refor-
mas reālā jēga 
pazudīs politi-
ķu speciāli ra-
dītā «trokšņa» 
fonā.

ALoIdA bAķe,
pensionāre ◆
– domāju, ka būs 
gan savi plusi, gan 
mīnusi. Ceru, ka val- 
dība spēs pieņemt 
gudru lēmumu.

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

JānIs PAuLovIČs,
pensionārs ◆
– esmu pret. vienu 
reizi visu sadalījām, 
tagad apvienos, lai 
pēc kāda laika atkal 
sadalītu!?

JēkAbs  
PeRševICs,
strādā  
metālapstrādē ◆
– Man nav par šo tē- 
mu viedokļa, ja pado-
mā, tad lai labāk pa- 
liek tā, kā ir pašlaik!

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

RedAkCIJAs sLeJA

mērķis – cilvēku labklājība
– JAunā kARte, kas tapusi Vides aizsardzības un re-
ģionālas attīstības ministrijā (VARAM), gan Bauskas 
novadu, gan kaimiņus atgriež atpakaļ Bauskas rajo-
na bijušajā teritorijā. Trešdien, tiekoties VARAM or-
ganizētajā sapulcē, kurā piedalījās ļoti daudz pašval-
dību vadītāju, nevarēja saklausīt īstu pamatojumu 
pašvaldību reformai. 

Ir svarīgi redzēt ekonomiski pamatotu reformu, 
kuras būtība ir cilvēks, kam ir iespējams saņemt vis-
kvalitatīvākos pakalpojumus veselības aprūpē, sociā-
lajā jomā un citus valsts un pašvaldības sniegtos pa-
kalpojumus. Atbalsts uzņēmējdarbībai, mērķtiecīga 
virzība uz to, lai rastos jaunas darba vietas, lai cilvēks 
vēlētos šeit strādāt, labi nopelnīt un dzīvot, lai teritori-
ja, kura izveidosies, būtu ekonomiski spēcīga.

Lai rastos konkrēts risinājums, ir nepieciešama 
sadarbība un arī izskaidrojums, kāpēc reforma vis-
pār ir vajadzīga. Pašlaik ir tikai sākums diskusijai. Kā 
teica ministrs Juris Pūce, tad reformas gaitā tiks ap-
meklētas visas novadu pašvaldības un izvērtēta si-
tuācija katrā.

Ikvienam no mums ir jāapzinās, kur mēs dzīvojam, 
ko darām, kā runājam. Tā ir atbildība par sevi, savu 
ģimeni, par savu novadu, pilsētu, valsti. Viens no sva-
rīgākajiem faktoriem attīstībai ir izglītība, zināšanas 
un domās izlolota nākotne, ticība tam, ko darām un 
ko vēlamies sasniegt. Reformas gaitā jāsaredz skaidri 
nosprausts mērķis – cilvēku labklājība. ◆

mehāniska apvienošana
– esAm IePAzīstInātI ar prezentāciju par iespējamo 

administratīvi teritoriālo iedalījumu, bet neko nezi-
nām par izvērtējumu un pētījumiem, kas ir pamatā 
apgalvojumam par jaunveidojamo teritoriālo vienī-
bu izlīdzinātām attīstības iespējām un ekonomisko 
pašpietiekamību.

Pamatojumu un ieguvumus nesaprotu, kā arī uz-
skatu, ka tie mērķi, kuri pagaidām tiek minēti refor-
mas pamatā, nav sasniedzami. 

Nesaprotu, kā, mehāniski apvienojot bijušā Baus-
kas rajona pašvaldības, panākt to, lai, piemēram, Ve-
cumnieku un Iecavas novada iedzīvotāji dotos darba 
meklējumos uz Bausku, nevis Rīgu, kur ir labāk ap-
maksāts darba tirgus piedāvājums, lai nodrošinātu 
šo minēto jaunizveidotās teritorijas ekonomisko uz-
rāvienu.

Tiek minēts, ka novadā jānodrošina kvalitatīva iz-
glītība, arī profesionālā, samazinot pašvaldību sav-
starpējo norēķinu īpatsvaru izglītības procesa no-
drošināšanā. Tiešām grūti saprast to mehānismu un 
iemeslus, kāpēc mūsu jauniešiem nedoties Rīgas vir-
zienā, tādējādi, iespējams, uz visiem laikiem pame-
tot arī jauno novadu, bet doties uz Bausku.

Nevarēs izpildīt arī galveno nosacījumu – attīstī-
bas jeb novada centra sasniedzamība no visas nova-
da teritorijas. Aizkļūšanai no Vecumniekiem uz 
Bausku problēmas sagādā ceļi, sabiedriskais trans-
ports, ceļā pavadītais laiks. ◆

ARnoLds JātnIeks, 

BAuskAs NovAdA 

doMes  

pRiekšsēdētājs

JAutā

guntIs kALnIņš, 

veCuMNieku NovAdA 

doMes  

pRiekšsēdētājs
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Bauska, lv-3901. tālr. 
63922963; mob. tel. 
26521719. Fakss 63923365. 
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Izstrādāta novadu 
reformas karte, 
kas novadus 
paredz apvienot 
atpakaļ bijušā 
bauskas rajona 
robežās. kā to 
vērtējat?

nav skaidrs ◆  ne reformas mērķis, ne kritēriji – spriež  
pašvaldību vadītāji
vARAm izstrādātā karte paredz pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 35. Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas pašvaldībās ievēlējamo deputātu skaitu plāno samazināt no 1614 līdz 686 deputātiem. Refor-
mas autoru piedāvājumu komentē mūspuses novadu pašvaldību vadītāji.

Jūsu sIA «bAuskAs ūdens»

Skaidrojot izskanējušos apgalvo-
jumus un pārmetumus presē 

(publikācija «Bauskas Dzīvē» 9. ap-
rīlī, 2. lpp. «Par pārmaiņām Jaun-
codē katrs nav informēts»), vis-
pirms vēlamies izteikt nožēlu, ka ir 
tādi iedzīvotāji, kas neinteresējas 
par to, kas notiek Bauskā, Bauskas 
novadā vai pagastā, kurā viņi dzī-
vo. Secinām, ka vietējo presi nela-
sa, lai gan laikrakstā «Bauskas Dzī-
ve» vairākkārt ir tikusi ievietota 
informācija par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēju maiņu. Arī 
bezmaksas Bauskas novada pašval-
dības informatīvajā izdevumā 
«Bauskas Novada Vēstis» tika at-
spoguļota šī informācija.

Codes pagasta pārvalde ir ļoti 
centusies un laikus informējusi ie-
dzīvotājus par izmaiņām pilnīgi 
pieņemamā un saprotamā veidā. 
Daudzās mājās un dzīvokļos dzīvo 

cilvēki, kam nav pieejamas mūs-
dienu informācijas tehnoloģiju ie-
rīces, taču ir padomāts arī par tiem, 
kam internets ir ikdiena. Informā-
cija joprojām ir pieejama gan Co-
des pagasta pārvaldes mājaslapā, 
gan SIA «Bauskas ūdens» mājasla-
pā www.bauskasudens.lv.

Apdrukājot kaudzi lapiņu, pa-
vairojam tikai atkritumu kalnus, 
taču kādam  21. gadsimts asociējas 
ar tieši viņam pastkastē iemestu la-
peli.

Savukārt, runājot par e-pastiem, 
SIA «Bauskas ūdens» nav pieejami 
jauno klientu e-pasti, lai sūtītu in-
formāciju. Saskaņā ar Vispārīgo 
datu aizsardzības regulu, šādus 
personu datus varam iegūt tikai 
tad, ja klienti paši tos mums lab-
prātīgi iedod.

Vēlamies pieminēt faktu, ka jo- 
projām daudzi iedzīvotāji norēķinus 
veic SIA «Bauskas ūdens» kasē un 
neizmanto internetbankas iespējas, 

tādā veidā ieekonomējot komisijas 
maksu, ko daudzviet piemēro par 
apkalpošanu. Ja mēs strikti izman-
totu 21. gadsimta sniegtās iespējas, 
tad kase norēķiniem būtu jāslēdz.

Skaidrojot pakalpojumu līguma 
slēgšanas kārtību ar jaunajiem 
klientiem, jāmin 2017. gada 23. feb-
ruāra Bauskas novada domes sais-
tošie noteikumi, kur IV daļas 34. un 
34.1. punktā ir uzskaitīts, kādi do-
kumenti, kas apliecina nekustamā 
īpašuma piederību, ir jāiesniedz 
pakalpojuma līguma sagatavoša-
nai.

Atgādinām, ka saziņai ar SIA 
«Bauskas ūdens» katrs var izvēlē-
ties sev ērtāko komunikācijas vei-
du, izmantojot kādu no zemāk 
minētajiem variantiem vai iero-
doties Biržu ielā 8a Bauskā – SIA 
«Bauskas ūdens» birojā; tālruņi: 
63960563; 63960565; e-pasts: no-
rekini@bauskasudens.lv; info@
bauskasudens.lv. ◆

Katrs var izvēlēties sev ērtāko  
komunikācijas veidu
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ne viens vien padomā: «man tas 
neko nemaksās!» un izmet 
atkritumus vai nu neparedzētā 
vietā, vai pie kaimiņu atkritumu 
kastēm. 
uLdIs vARnevIČs

Sākoties pavasarim, pieaug arī 
Bauskas novada Pašvaldības polici-
jas sastādīto protokolu skaits par 
Bauskas novada domes saistošo no-
teikumu «Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu» neievērošanu. 
Februārī sastādīts viens protokols, 
martā jau seši. 

krēslā stāvošie
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā ar 
šādiem atkritumu izmetējiem cīnās 
arī paši iedzīvotāji. «Tas bija pārstei-
gums, kad pie atkritumu kastēm 
parādījās maisi un citi atkritumi ap-
mēram kubikmetra apmērā,» stāsta 
Mūsas ciema iedzīvotāja I. Levko. 
Bijusi doma saukt Pašvaldības poli-
ciju, bet atkritumos uzgājuši norā-
des, kas ļāva atrast nelegālo atkritu-
mu izmetēju, un panākta vienoša-
nās, ka persona samaksās rēķinu 
par šo atkritumu aizvākšanu. 

«Tur patiesībā daudzus atkritu-
mus varēja arī sašķirot. Vieglāk bija 
izmest pie citas mājas. Sliktākais – 
tikko kāds noliek vienu maisu, tā 
atkritumi tur sāk vairoties ģeomet-
riskā progresijā,» stāsta I. Levko. 

Nepatīkamas izjūtas rada slepe-
nie atkritumu atvedēji. Tantes ik pa 
brīdim pie mājām viņus fiksē, bet 

ne vienmēr izdodas pieķert. «Mēs 
savus konteinerus slēdzam ciet. 
Tomēr ir brīži, kad atslēdzam, lai 
var izvest atkritumus, un šo laiku 
citi ir pamanījuši. Tad nu reizēm 
stāsta, ka krēslā netālu piebrauc 
mašīnas, stāv un gaida, kad visi sa-
ies namos un varēs izmest, kas at-
vests. Reizēm no rīta atrodam pa-
tiešām lielus maisus,» stāsta I. Lev-
ko. Viņa rēķina, ka vidēji viens ie-
dzīvotājs saražo atkritumus divu 
līdz trīs eiro summā. Dzirdot par 
mājām, kur maksājot no viena cil-
vēka sešus līdz astoņus eiro, viņa 

vērtē, ka šie iedzīvotāji, visticamāk, 
norēķinās arī par citu cilvēku at-
vestajiem atkritumiem. 

būs diennakts režīms
Bauskas novada Pašvaldības poli-
cijas priekšnieks Broņislavs Os-
trovskis atzīst, ka atkritumu izme-
šanai pievērš pastiprinātu uzmanī-
bu, bet vienlaicīgi visas vietas pie-
skatīt nevar. «Pazīstamās atkritumu 
izmešanas vietas ir iekļautas mūsu 
patrulēšanas režīmā,» stāsta B. Os-
trovskis. No 1. maija sāksies dien-
nakts patrulēšana, tad šādas vietas 

pieskatīs vēl rūpīgāk. Ir domāts arī 
par pārvietojamo videokameru iz-
vietošanu. 

Arī šomēnes ik pa brīdim kādu 
pieķer pie rokas. Viņu skaitā ir viena 
no personām, kas izmeta atkritu-
mus kaudzē Rīgas ielā. B. Ostrovskis 
gan norāda, ka iedzīvotājiem par 
šādām situācijām ir jāziņo nevis ti-
kai pēc tam, kad nelegālā izgāztuve 
jau ir radusies, bet gan jau pamanot 
cilvēkus, kas to dara. «Pašvaldības 
policija ir jāsauc notikuma brīdī, 
nevis tikai pēc tam, kas viss jau noti-
cis,» saka B. Ostrovskis. ◆

Cīnās ar nelegāliem atkritumu izmetējiem

CeRAukstes PAgAstA Mūsas ciemā nelegāli izmestajiem atkritumiem 
saimnieku pieķēra.  ACulieCiNiek A foto. 

neLegāLā atkritumu izgāztuve Rīgas ielā Bauskā plešas arvien lielāka. foto – uldis vARNevič s

vakar, 11. aprīlī, pēc gandrīz trīs 
mēnešu ilgas rekonstrukcijas 
durvis vēra veikals «maxima» 
Rīgas ielā 27. 
IndRA vētRA

«Mums ir liels prieks, ka pēc vai-
rāku nedēļu intensīviem rekon- 
strukcijas darbiem iecavniekus un 
veikala 37 darbiniekus sagaidīs 
moderna un rūpīgi pārdomāta 
iepirkšanās vide ar gaumīgu in-
terjeru un plašu preču sortimen-
tu. Jaunatvērtais veikals priecēs 
visus ne tikai ar mūsdienīgām 
iekštelpām un pilnveidotu pro-
duktu klāstu, bet arī ar jaunu ēkas 
ārējo veidolu, uzlabojot apkārtni 
Iecavas centrālajā ielā. Uzskatu, 
ka ieguldīts vērienīgs darbs, jo 
veikals «Maxima» ciemā tika at-
vērts pirms 14 gadiem. Pārbūve 
bija nepieciešama, jo veikala tel-
pas un daļa iekārtu morāli un 
tehniski bija novecojušas,» skaid-
ro «Maxima Latvija» valdes lo-
cekle Kristīne Āboltiņa.

Veikala rekonstrukcijas laikā ir 
pilnībā atjaunota 487 kvadrātmet-
ru plašā tirdzniecības zāle, pielā-
gojot to mūsdienu iepirkšanās va-
jadzībām. Pircēju ērtībai veikalā 
izbūvētas četras pašapkalpošanās 
kases, kurās būs iespējams norēķi-

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

spējas gan ikdienai, gan svētkiem. 
Laikraksts «Bauskas Dzīve» 

novēroja, ka veikala atvēršana 
ciemā tika ļoti gaidīta. To aplieci-
nāja cilvēku «jūra» atklāšanas 
brīdī. «Protams, ka patīk. Ir ēr-
tāk, plašāk,» stāsta vietējā iedzī-
votāja Kristiāna Morgune. «Nu 
jau vairāk nevarēju sagaidīt, kad 
atkal atvērs šo veikalu. Ņemot vē-
rā to, ka dzīvoju tuvāk veikalam 
«top!», es tomēr labāk izvēlos do-

ties uz «Maximu», jo te ir lētākas 
preces un plašāks sortiments. 
Visvairāk priecājos par pašapkal-
pošanās kasēm, jo pie tām nav 
lielas rindas, ātrāk samaksā un 
vari doties tālāk savās gaitās,» ie-
spaidos dalās iecavnieks Nor-
munds Lapkovskis. Arī «Maxi-
mas» darbiniece Jolanta Banga 
priecājas: «Man patīk, ka viss ir 
jauns un svaigs. Uzreiz patīka-
māka strādāšana. Vienīgais, šķiet, 
ir šaurākas ejas dažās vietās, bet 
kopumā var redzēt, ka ļaudis ir 
apmierināti ar iznākumu.» ◆

UZZIŅAI

l «Maxima Latvija»  
2019. gadā uzņēmusies ievēro-
jami paplašināt veikalu tīklu, 
atverot vairākus jaunus lielfor-
māta veikalus, virkni mazo 
veikalu, kā arī pilnībā rekon- 
struējot desmit esošos veika-
lus, investējot vairāk nekā  
34 miljonus eiro. 
l «Maxima X» veikala Iecavā 
kopējā telpu platība ir  
765 kvadrātmetri. Iecavas 
veikala atjaunošanā ieguldīti 
450 000 eiro. 

Avots: «MAxiMA lAtvijA» 

AtkLāšAnAs sARīkoJumā lenti griež «Maximas» valdes locekle Kristīne 
Āboltiņa un Iecavas novada izpilddirektors Mārtiņš Veinbergs.
 foto – MāRis kRūMiņš

Iecavā pēc remonta durvis ver 
veikals «maxima»

vecsaules pusē  
deg šķūnis
vALsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) 10. aprīlī 
plkst. 13 saņēma informāciju, ka 
Bauskas novada Vecsaules 
pagastā izcēlies ugunsgrēks. 

Ierodoties notikuma vietā, 
ugunsdzēsēji-glābēji konstatēja, 
ka deg šķūnis 180 m2 platībā un 
kūla 8000 m2 platībā. Iespējams, 
šķūnis aizdegās tieši no kūlas 
liesmām. Dzēšanas darbi noslē-
dzās plkst. 15.04. Tajos piedalījās 
Bauskas ugunsdzēsēji-glābēji ar 
divām autocisternām, informē 
Viktorija Gribuste, VUGD 
Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļas vecākā 
inspektore.

Dzēsti arī septiņi nelieli kūlas 
ugunsgrēki. Trīs no tiem norisi-
nājās Vecumnieku novadā. Laikā 
no 10. aprīļa plkst. 6.30 līdz  
11. aprīļa plkst. 6.30 VUGD 
Zemgales reģiona brigāde saņē-
musi 13 izsaukumus, deviņus uz 
ugunsgrēku dzēšanu, divus uz 
glābšanas darbiem, un vēl divi 
izsaukumi bija maldinājums. 

Apzagtas mājas  
Codes pagastā
bAuskAs novada Codes pagastā 
apzagtas divas privātmājas. 
Viens gadījums fiksēts laikā no 
1. aprīļa plkst. 22.30 līdz 2. aprīļa 
plkst. 8, savukārt otrs – 2. aprīlī 
plkst. 6. Abos gadījumos no 
mājas koridora pazudusi nauda, 
kas atradusies pieejamā vietā. 
Sākts kriminālprocess, notikušā 
apstākļi tiek skaidroti, informē 
Ieva Sietniece, Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes 
vecākā speciāliste. Policija lūdz 
atsaukties aculieciniekus, zvanot 
pa telefonu 110.

Likumsargi atkārtoti atgādina 
iedzīvotājiem par drošības pasā-
kumiem sava īpašuma pasargāša-
nai: aizslēgt mājokļa durvis, arī 
tad, kad paši mājās, jo nereti 
garnadži iekļūst koridorā un 
paņem tajā atstātās vērtīgās 
mantas, kad saimnieki ir mājās; 
palūgt saviem kaimiņiem, lai 
prombūtnes laikā īpašums tiktu 
pieskatīts; iespēju robežās mājok-
ļus aprīkot ar videonovērošanas 
sistēmu, signalizāciju un apgais-
mojumu ar kustību sensoriem; 
vērtslietas un naudu glabāt seifā, 
kas ir attiecīgi nostiprināts; 
atstājot mājokli, aizvilkt aizkarus 
vai žalūzijas, lai ļaundari nevarētu 
redzēt mājas izkārtojumu, kā arī 
tajā esošās vērtīgās mantas; 
pārliecināties, vai ir aizvērti logi 
un aizslēgtas durvis; bez uzrau-
dzības neatstāt vērtīgas mantas 
(velosipēdus, elektroinstrumen-
tus, dārza tehniku utt.) brīvi 
pieejamās vietās; savus transport-
līdzekļus aprīkot ar signalizāciju 
un neatstāt tajos vērtīgas mantas, 
transportlīdzekļus novietot 
apgaismotās un pārredzamās 
vietās; nevajadzētu aizmirst arī 
par suni, kura klātbūtne var 
aizbiedēt ļaundarus vai arī dot 
signālu saimniekam par nelūgto 
viesi.



4  ◆  bAuskAs dzīve   ◆  LAukos   ◆   2019. gAdA 12. ApRīlis  ◆  piektdieNA  

RutA keIšA

Latviešu ēdienkartē svarīgos 
kartupeļus gan patērēt, gan 
audzēt var dažādi – lielās pla-

tībās vai tikai mazdārziņa dobītē. 
Tomēr, lai kāds būtu šīs nodarbes 
mērķis, ir zināšanas un principi, ko 
vērts atcerēties ikvienam, kas kartu-
peļus liek zemē un aprušina līdz ra-
žai. Latvijā kartupeļus audzē četriem 
mērķiem: cietei, čipsiem, galdam 
un sēklai. 

tikai sertificētu sēklu
Kas tad ir pats svarīgākais galda 
kartupeļu audzēšanā, lai gūtu visla-
bākos rezultātus? «Bauskas Dzī-
ves» lasītājiem skaidrojumu sniedz  
Mg. agr. Anda Rūtenberga-Āva, 
Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes vieslektore, praktizējoša ag-
ronome-konsultante. Viņai ir ne-
liela piemājas saimniecība Bauskas 
novada Vecsaules pagastā. A. Rū-
tenberga-Āva ir Vācijas kartupeļu 
sēklaudzēšanas firmas «Solana 
GmbH&Co» oficiālā pārstāve Bal-
tijā, vairāk nekā 20 gadus darbojo-
ties nozarē, viņa  uzkrājusi ievēro-
jamu pieredzi un zināšanas, gan 
mācoties no savām kļūdām, vadot 
savu saimniecību, gan to darot ko-
pā ar zemniekiem uz lauka. Kartu-
peļi un to audzēšana ir viņas sirds-
lieta.

Anda Rūtenberga-Āva stāsta: 
«Audzējot kartupeļus kā piemājas 
dārziņā, tā profesionālā audzēšanas 
saimniecībā, ir svarīgi atcerēties par 
vairākiem pamatjautājumiem, kas 
nodrošina augstu un kvalitatīvu ra-
žu. Pirmkārt, nozīmīga ir sēklas 
materiāla kvalitāte, tāpēc jāstāda ti-
kai sertificēta sēkla, kas brīva no sli-
mībām un vīrusiem. Kartupeļi satur 
ap 75% ūdens un aptuveni 17 – 25% 

sausnas, kas ir atkarīgs no šķirnes 
un audzēšanas apstākļiem, tādējādi 
tā ir ļoti labvēlīga vide dažādu bak-
teriālo, sēņu un arī vīrusslimību at-
tīstībai. Arī lielā lapu virsma veicina 
dažādu lapu slimību izplatību. Arī 
daudzi kukaiņi ir vīrusslimību pār-
nesēji, bet augsnē vēl brīvi dzīvo gan 
sēnes, gan baktērijas, kuras ļoti lab-
prāt barojas uz kartupeļu saknēm 
un bumbuļiem.

Sēklu vajag iegādāties no audzē-
tājiem, kas nodarbojas ar sēklas kar-
tupeļu audzēšanu un tirgo tikai ser-
tificētu materiālu. Ja pērkam vien-
kārši kartupeļus, tad arī nezinām, 
kādus kaitīgos organismus varam 
«ievazāt» savā zemē. Vislielākā muļ-
ķība ir kaut ko iegādāties «pa lēto», 
tad arī rezultāts būs «pa lēto» un ra-
ža – ne tuvu cerētajai.»

Augsnes sagatavošana 
Anda Rūtenberga-Āva ir pārlieci-
nāta, ka nav mazsvarīgu faktoru 
kartupeļu audzēšanā. Viens no tiem, 
viņasprāt, ir augu sekas ievērošana. 
Kartupeļi vienā un tajā pašā vietā 
drīkstētu «atgriezties» ne agrāk kā 
pēc trim četriem gadiem. Ievērojot 
šo nosacījumu, ir liela iespēja izbēgt 
no daudzu kaitīgo organismu savai-
rošanās augsnē.

Nākamais solis, ko komentē spe-
ciāliste, ir sēklas materiāla kodinā-
šana, – īpaši, ja plānots stādīt kartu-
peļus agri, kad augsne vēl nav sasi-
lusi līdz kartupeļiem optimālai tem-
peratūrai – 8 – 10o C. Visnepareizāk 
stādāmos kartupeļus izņemt no 
pagraba un uzreiz ielikt aukstā ze-
mē. Tad nāksies  brīnīties, ka stādī-
jums ir izretojies un augi atpalikuši 
augumā. Kodinot iespējams ierobe-
žot daļu no bumbuļa virsmā esošām 
sēnēm, līdz ar to jaunie dzinumi būs 
pasargāti no to tālākas izplatības, 

īpaši, ja uz tā jau novērojams mel-
nais kraupis, kas tālāk spēj inficēt 
jaunos dzinumus, bojāt vadaudus.

Vēl svarīgi ievērot dažus augsnes 
sagatavošanas principus, stāsta An-
da. «Ieteicams stādīt iesilušā, labi 
sastrādātā zemē ar kartupeļiem at-
bilstošu augsnes reakciju (pH 5,5 – 
6,5). Tos nedrīkst likt svaigi kalķotā 
augsnē, kartupeļiem noteikti nepa-
tiks arī svaigi kūtsmēsli, –  tas veici-
nās parastā kraupja attīstību uz 
bumbuļu mizas. Ļoti nevēlamas ir 
sablīvētas un pārmitras augsnes. 
Kartupeļus stādām līdzenā laukā un 
pēc tam, kad tie sāk dīgt, veidojam 
atbilstošu vagu.»

mēslošanas principi
A. Rūtenberga-Āva atzīst, ka parei-
za un sabalansēta mēslošana ir sva-
rīga visiem kultūraugiem, bet jo 
īpaši, ja vēlamies iegūt kvalitatīvu 
un lielu kartupeļu ražu. Audzējot 
tos galdam, viņa iesaka izvēlēties 
kompleksos mēslošanas līdzekļus, 
kas nesatur hloru, jo kartupeļi, tāpat 
kā virkne citu dārzeņu, ir jutīgi pret 
hloru – ražība jau necieš, bet cieš 
kvalitāte. Hlora klātbūtne  kartupe-
ļus padarīs ūdeņainākus, un tajos 
nebūs  pietiekami daudz sausnas. 
Tie tumšosies gan pēc nomizoša-
nas, gan arī pēc vārīšanas, un zudīs 
kulinārās īpašības. Kartupeļi veido 
lielu organisko vielu masu, bet tiem 
ir vāji attīstīta sakņu sistēma, tāpēc 
nespēj uzņemt barības elementus 
no dziļākajiem augsnes slāņiem.

Komplekso mēslojumu speciā-
listi iesaka iestrādāt augsnē pirms 
kartupeļu stādīšanas vai stādīšanas 
laikā lokāli – nedaudz zem kartupe-
ļu bumbuļa, tad devu var samazināt 
pat par 20%, jo tas tiks efektīvāk iz-
mantots. Savukārt slāpekļa mēslo-
jumu ieteicams dot dalīti, bet ne 

vēlāk par kartupeļu ziedēšanas sā-
kumu.

Ļoti svarīgi ievērot slāpekļa un 
kālija attiecību – N1:K2. Ja šī attiecī-
ba netiek ievērota, arī tad kartupeļi 
izaug ūdeņaini, ir grūti novācami 
un jutīgi pret mehāniskiem bojāju-
miem. Ja par maz būs kālija, augša-
nas laikā bumbuļiem var veidoties 
tukši vidi.

Herbicīdu lietošana 
Arī augu aizsardzībai jāpievērš pie-
nācīga uzmanība, pārliecināta agro-
nome. Viņa uzsver, ka sezonas laikā 
ir jāizvēlas kartupeļiem piemēroti 
un Latvijā reģistrēti augu aizsardzī-
bas līdzekļi. Tikai tie herbicīdi, kas 
paredzēti lietošanai kartupeļu stādī-
jumos, rūpīgi izvērtējot  darbīgo 
vielu ietekmi uz kartupeļiem, jo ir 
darbīgās vielas, kas var ietekmēt 
kartupeļu tālāku attīstību, to pat aiz-
kavējot. 

«Nereģistrētu herbicīdu lietošana 
var samazināt kartupeļu ražu līdz 
50% vai pat vispār iznīcināt. Sezo-
nas laikā ir jādomā arī par atbilstošu 
fungicīdu lietošanu atkarībā no sli-
mību izplatības. Pēdējos gados ir 
novērojama tendence, ka reizēm 
tiek izvēlēts neatbilstīgs fungicīds 
attiecīgās slimības ierobežošanai, 
piemēram, uz kartupeļu lapām ir 
sausplankumainība, bet audzētājs 
lieto fungicīdu, kas ierobežo lakstu 
puvi. Pirms fungicīda izsmidzinā-
šanas vienmēr jāpārliecinās, kas pa-
tiesībā notiek uz lauka,» brīdina 
speciāliste.

šķirņu izvēle
Pievēršoties šķirnes jautājumiem, 
Anda Rūtenberga-Āva atgādina, 
ka piedāvājumā ir ļoti daudz dažā-
du kartupeļu šķirņu, tādējādi kat-
ram audzētājam ir iespēja izvēlēties 
gan augsnes tipam, gan savam 
saimniekošanas veidam atbilstošā-
ko. Pagājušās vasaras pieredze liek 
apsvērt arī šķirnes, kas pacieš ilg-
stošu sausumu un karstumu, bet 
pēc tam, saņemot mitrumu un at-
sākot augšanu, bumbuļos neveido 
plaisas un izaugumus. Ne mazāk 
svarīgs faktors ir slimību izturība, 
«imunitāte» – šķirnes spēja pašai 
sevi pasargāt no sēņu slimībām. 
Šādas šķirnes ieteicamas bioloģis-
kajām saimniecībām, kā arī zem-
niekiem, kas darbojas integrētās 
audzēšanas sistēmā.

2018. gadā tika veikts vienpa- 
dsmit dažādu Vācijas sēklaudzēša-
nas kompānijas «Solana  GmbH&Co» 
galda kartupeļu šķirņu izmēģinā-
jums divās vietās Latvijā – «AREI» 
Stendes pētniecības institūtā un 
LLU zemkopības zinātniskajā in-
stitūtā «Skrīveri». 

Abās izmēģinājumu vietās tika 
izvēlēts vienāds mēslojums. «AREI» 
Stendes pētniecības institūtā iegūtie 
rezultāti atklāja, ka visaugstāko ražu 
sausajā un karstajā vasarā deva šķir-
ne ‘Belmonda’ – 44,9 t/ha, kas arī 
citās vietās parādīja sevi kā ražīgu 
ļoti sausos laika apstākļos. No sar-
kanās mizas šķirnēm vislabākos re-
zultātus uzrādīja ‘Red Lady’, sasnie-
dzot ražu 38,5 t/ha. ◆

Klāt stādāmlaiks 
mūsu otrajai maizei

speciālistes ieteikumi ◆  kartupeļu audzētājiem

sAuLītē sILdās ‘Baby Lou’, ‘Solist’ un citas šķirnes. foto – RutA keišA

AndAs RūtenbeRgAs-āvAs veiktais mērījums rāda – zeme vēl auksta.



2019. gAdA 12. ApRīlis  ◆  piektdieNA      ◆  novAdos   ◆  bAuskAs dzīve   ◆  5

Reformas mērķi

AgItA gRīnvALde-IRukA

Šonedēļ pašvaldību vadītā-
jiem un medijiem tika pre-
zentēts jaunais administra-

tīvi teritoriālais iedalījums, sa-
skaņā ar kuru 2021. gadā Latvijā 
119 novadu vietā varētu palikt 
35. Spriežot pēc sanāksmē 10. ap-
rīlī klātesošo pašvaldību vadītāju 
klusākām un skaļākām replikām, 
iebildumiem un komentāriem, 
īstenot to nebūs tik viegli, jo jau-
tājumu un iebildumu ir vairāk 
nekā atbilžu. 

Daži šo sākuma piedāvājumu 
nodēvēja par veco jauno novadu 
karti, jo vismaz divas trešdaļas 
jauno novadu iezīmēti bijušo ra-
jonu robežās, piemēram, poten-
ciālais Bauskas un kaimiņu nova-
di. Lielākas pārmaiņas skar Pierī-
gu, kā arī Ziemeļvidzemi, kur vei-
dojas jauni novadi jaunās robežās. 
«Nekur tālu gan neesam tikuši, at-
griezušies 30 gadu senā pagātnē,» 
piebilda Jaunjelgavas novada do-
mes priekšsēdētājs Guntis Libeks. 

Pamats pārmaiņām
Pamatojot reformas nepiecieša-
mību, vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrs Juris 
Pūce stāsta, ka, jau apstiprinot 
2009. gadā īstenoto administratī-
vi teritoriālo reformu, bijis 
skaidrs, ka tā nedarbosies. Tāpēc 
dots rīkojums izvērtēt to, un pēc 
četriem gadiem – 2013. gadā – 
tapis reformas izvērtējums, kurā 
ieteikts izskatīt iespēju veidot lie-
lus novadus ap reģionālās un na-
cionālās nozīmes attīstības cen-
triem un izstrādāt sistēmu, kā 
veicināt pašvaldību apvienoša-
nos. Toreiz gan tālāku virzību šis 
izvērtējums neguva, taču nu kļu-
vis par pamatu jaunai reformai, 
kura saskaņā ar ministra plāniem 
jāīsteno līdz nākamajām pašval-
dību vēlēšanām 2021. gadā.

Kā reformas mērķus J. Pūce sa-
vā prezentācijā min vēlmi uzlabot 
pašvaldību ekonomisko izaugsmi 
un konkurētspēju, izveidot vienlī-
dzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību 
darbības sistēmu, reģionālās un 
nacionālās nozīmes attīstības cen-
trus ar to lauku teritorijām, sasais-
tot vienotā administratīvā, ekono-
miskā un saimnieciskā vienībā, 
radot labākus priekšnosacījumus 
tautsaimniecības attīstībai un pa-
kalpojumu pieejamībai iedzīvotā-
jiem, nodrošināt pievilcīgu vidi 
investīcijām un jaunu darbavietu 
radīšanai.

Jāspēj nodrošināt visas funkcijas
Atšķirība starp Latvijas mazāko 
pašvaldību un lielāko novadu, 
pēc reformas īstenotāju aprēķi-
niem, esot tuvu pie simts reizēm. 
«Ir loģiski, ka šādām atšķirīgām 
vienībām nav iespējams paredzēt 
vienādas funkcijas. Puse novadu 
pašvaldību spēj īstenot visas tai 
likumā noteiktās funkcijas. Tikai 
puse novadu atbilst likumā no-

teiktajiem kritērijiem.  57 no  
119 novadiem uz vietas darbu (ta-
jā skaitā privātajā sektorā) var  at-
rast vairāk nekā 40% darbspējīgo 
iedzīvotāju. Astoņos novados nav 
nevienas vidusskolas, divos – vi-
dusskola ir, taču tajā vidusskolas 
posmā nav neviena audzēkņa. Ir 
skaidrs, ka darba vietu vairāk ir 
novados, kas ir attīstības centri. 
Mūsu piedāvātajā modelī pašval-
dība veidojas ap lielāku pilsētu 
vai attīstības centru. Tikai tādā 
veidā mēs redzam iespēju izvei-
dot optimālu pašvaldību pakal-
pojumu tīklu, kurā tiek nodroši-
nāts optimāls rezultāts, sasniegts 
labs pakalpojums par samērīgām 
izmaksām,» sacīja J. Pūce. 

Īstenojot šo reformu, pašvaldī-
bas autonomās funkcijas netiek 
pārskatītas. Tās būs tādas, kādas 
ir, un nākotnē saglabāsies. Līdz 
ar to, pēc ministra domām, nozī-
mīgs ir jautājums, cik novadā ir 
cilvēku – nodokļu maksātāju, kas 
dzīvo šīs pašvaldības teritorijā un 
finansē šo pakalpojumu nodroši-
nāšanu, neizslēdzot arī to, ka kaut 
kādi finanšu palīdzības instru-
menti valstī turpina pastāvēt, jo 
nekad nebūs pilnīgi vienādi ienā-
kumi visās pašvaldībās.  

trūkst pamatotu argumentu
Pašvaldību vadītāji gan iebilda, 
ka dažādos pētījumos figurējot 
atšķirīgi skaitļi gan par iedzīvotā-
ju skaitu, gan dažādiem finanšu 
rādītājiem, līdz ar to nav skaidrs, 
kam ticēt un cik pamatoti ir uz-
rādītie aprēķini. Novadu mēri 
uzsver, ka, prezentējot jauno no-
vadu karti, nav izskanējuši argu-
mentēti pamatojumi, kāpēc šī re-
forma vajadzīga, pēc kādiem kri-
tērijiem vērtēta jauno novadu iz-
veide un kādi būs instrumenti 
jauno novadu ekonomiskajai iz-
augsmei. 

Ministrs iebilda, ka kritēriji ir 
un tie ir ietverti ministrijas saga-
tavotajā ziņojumā, kas tieši pre-

zentācijas dienā bija nosūtīts Lat-
vijas Pašvaldību savienībai saska-
ņošanai. Tās vadītājs Gints Ka-
minskis gan atzina, ka neko tādu 
pagaidām nav saņēmis, taču, ja 
saņems, tad tas būs viens no ak-
tuālajiem apspriežamajiem jautā-
jumiem. 

Vairāki punkti, vadoties pēc 
kuriem veidota jaunā novadu kar-
te, bija iekļauti arī ministrijas sa-
gatavotajos izdales materiālos. Un 
tie ir: novada teritorija ir ģeogrā-
fiski vienota, novada teritorijā ir 
reģionālās vai nacionālās nozīmes 
attīstības centrs, izņemot Pierīgu; 
novada pašvaldība patstāvīgi no-
drošina likumā noteikto autono-
mo funkciju izpildi; novadā ir vis-
maz viena perspektīva vidusskola, 
ceļu infrastruktūra ir piemērota 
nokļūšanai līdz novada adminis-
tratīvajam centram.

vispirms jāsakārto ceļi un  
jānodrošina satiksme
Satiksme un ceļi bija viens no pla-
šākas diskusijas iemesliem. Kā var 
veidot jaunu lielu novadu, ja līdz 
centram ved tikpat kā neizbrau-
cams ceļš vai nevar tur nokļūt ar 
satiksmes autobusu? Reformu ir 
jēga īstenot, ja tas notiek ciešā sa-
darbībā ar pasažieru pārvadājumu 
un ceļu tīkla sakārtošanu, uzskata 
pašvaldību vadītāji. 

Runājot par sabiedrisko trans-
portu, J. Pūce sacīja, ka šajā jautā-
jumā cieši sadarbojas ar plānoša-
na reģioniem un Autotransporta 
direkciju. Taču vispirms jābūt 
skaidrībai, kur tad būs šie nova-
du centri, kuri būs aktuālie vir-
zieni. Atbildot uz jautājumu par 
ceļiem, ministrs sacīja: «Nesolīšu 
un nemelošu, ka divos gados var 
konstruēt programmu, kurā no 
katra pagasta līdz novada cen-
tram ir sakārtots ceļš. Tas ir nau-
das jautājums. Svarīgi, kā mēs uz 
to virzāmies. Esam runājuši ar fi-
nanšu ministru un Ministru pre-
zidentu, ka vajadzīga program-
ma, kas vērsta uz ceļu sakārtoša-
nu kā daļu no šīs reformas. Lai to 
īstenotu, mums jautājums par šo 
ceļu sakārtošanu jāiekļauj nāka-
mo trīs gadu valsts budžetā, un 
lēmums par to būs šī gada augus-
tā,» tā J. Pūce.

vērtējums atšķiras
Jautāts, kāds ieguvums no šīs re-
formas būs iedzīvotājiem, politi-
ķis sacīja: «Viss atkarīgs no tā, kā 
tiek novērtēta pašreizējā situāci-
ja. Pieļauju, ka ir cilvēki, kuri sa-
ka, ka viss ir kārtībā. Mūsu vērtē-
jums atšķiras. Starp pašreizējām 
pašvaldībām un to piedāvātajiem 
pakalpojumiem ir liela atšķirība. 
To nosaka pieejamo resursu ap-

joms. Skaidrs, ka pašvaldībā, ku-
rā ir 1000 vai 3000 iedzīvotāju, 
iespējas ir ļoti atšķirīgas piesaistīt 
resursus savai darbībai, lai īsteno-
tu prioritātes. Tas ir objektīvi. Vai 
apmierinoši? Manā izpratnē – nē! 
Vai Latvijas iedzīvotāji ar to ir ap-
mierināti? Kā nu kurš. Skaidrs, 
ka iedzīvotāji ir ieinteresēti sa-
ņemt labākus pakalpojumus. 
Mūsu deklarēšanās sistēma lielis-
ki parāda, ka cilvēki vairāk izvē-
las tos novadus, kur ir prāvāki 
pabalsti, kur var ātrāk saņemt la-
bākas kvalitātes pakalpojumus. 
Mūsu pašvaldības nevis pozitīvā 
ziņā savā starpā konkurē par eko-
nomiskās attīstības iespējām savā 
teritorijā, bet sacenšas par to, ku-
ra piedāvās lielāku nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaidi vai kā 
vēl gudrāk ievilināt savā skolā 
kaimiņu novada bērnus.»

sarunas turpināsies līdz  
rudenim
Ministrs J. Pūce sola no 15. maija 
līdz septembrim doties uz visiem 
novadiem, lai tiktos ar domju de-
putātiem un iedzīvotājiem, uz-
klausītu viņu viedokli, kā arī ar-
gumentētu, kāpēc tiek piedāvātas 
tieši šādas teritorijas. Pašvaldību 
vadītāji interesējās, vai novados 
veikto iedzīvotāju aptauju un re-
ferendumu rezultāti šajās sarunās 
tiks ņemti vērā. Ministrs uz šo 
jautājumu atbildēja visai izvairī-
gi, vien apliecinot, ka viņu intere-
sē, lai reformas gaitā tiktu ņemtas 
vērā visu iedzīvotāju, nevis atse-
višķu grupu intereses. 

Pašvaldību vadītāji interesējās, 
cik liela ir iespēja šajā sākotnējā 
kartē viest kādas pārmaiņas. Juris 
Pūce sacīja, ka nekas nav kā ak-
menī iecirsts un korekcijas ir ie-
spējamas, tomēr kopīgo pieeju 
reformas īstenotāji centīsies sa-
glabāt, saprotot, ka lēmumu pie-
ņemšanā nav iesaistīta tikai mi-
nistrija, un galalēmumu par šo 
lietu pieņems Saeima.

Septembrī un oktobrī plānots 
apkopot apspriešanu rezultātus 
un uz tā bāzes sagatavot ministri-
jas piedāvājumu jaunam adminis- 
tratīvi teritoriālā iedalījuma liku-
mam, ko iesniegt izskatīšanai valdī-
bā un pēc tam Saeimā, kur to va-
jadzētu apstiprināt līdz 2020. gada 
jūlijam, lai likums būtu pieņemts 
gadu pirms nākamajām pašvaldī-
bu vēlēšanām. ◆

Jaunie novadi veco rajonu robežās
nav skaidrs ◆  ne reformas mērķis, ne kritēriji – spriež pašvaldību vadītāji

Fakts

Izvērtējot statistikas informā-
ciju par 2018. gadu, konsta-
tēts, ka virkne novadu neat-
bilst kritērijiem, kādiem  
jābūt novadiem saskaņā ar 
2009. gadā apstiprināto 
administratīvi teritoriālo 
iedalījumu likumu: 
l 39 novadu teritorijā ir mazāk 
par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju,
l astoņos novados nav vidus-
skolas,
l diviem novadiem nav ģeo-
grāfiski vienotas teritorijas,
l divās republikas pilsētās ir 
mazāk par 25 tūkstošiem 
pastāvīgo iedzīvotāju.

Avots: vARAM sAgAtAvotie 

pReZeNtāCijAs MAteRiāli.
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Iecavas vidusskolā aizvadīts jau 
desmitais starpnovadu ekono-
mikas erudīcijas konkurss 
vidusskolēniem. šāds konkurss 
savulaik notika bijušā bauskas 
rajona teritorijas dažādās 
skolās, bet nu jau desmit gadu 
to rīko Iecavas vidusskolas 
ekonomikas skolotāja Antra 
Pāruma. 
uLdIs vARnevIČs

Konkursā 11. aprīlī šoreiz pieda-
lījās 11 vienības no Bauskas Valsts 
ģimnāzijas, Bauskas 2. vidussko-
las, Pilsrundāles vidusskolas, 
Kandavas lauksaimniecības teh-
nikuma Saulaines teritoriālās 
struktūrvienības (Saulaines TS), 
Vecumnieku vidusskolas, Skaist-
kalnes un Iecavas vidusskolas. 
Konkursu atbalsta Iecavas vidus-
skola, kuru pasākumā pārstāvēja 
direktore Agra Zaķe, Iecavas no-
vada izglītības nodaļa, kā arī a/s 
«Dzintars», SIA «Iecavnieks& 
Co», a/s «Dobeles dzirnavnieks» 
un SIA «Bauskas Dzīve». 

Jaunas pedagoģes
Šis konkurss nekad nav bijis tikai 
ekonomisks, ne velti nosaukumā 
iekļauts vārds «erudīcija». Tas 
nozīmē, ka mazāks uzsvars ir uz 
teorētiskajām zināšanām, bet lie-
lāks –  uz dažādām prasmēm, in-
teresantiem pārbaudījumiem. To 
varēja novērtēt divas pedagoģes, 
kas šajā pasākumā bija debitan- 
tes – Bauskas Valsts ģimnāzijas 
ekonomikas un komerczinību 
skolotāja Oksana Lavrecka un 
Pilsrundāles vidusskolas un Sau-
laines TS ekonomikas skolotāja 
Kristīne Balta. 

«Konkurss patika – radošs, at-
raktīvs, labi organizēts. Pozitīvi, 
ka jauniešiem piedāvā sevi reali-
zēt citā dimensijā, atklāt daudz-
pusīgus talantus, kādus skolas 
ikdienā var pat neievērot. Šeit ra-
da inovatīvu ekonomisko domā-
šanu, veicina radošumu,» vērtē 
O. Lavrecka. 

«Brīnišķīgi, interesanti, ļoti ra-
doši un pozitīvi. Ir daudz jautāju-
mu par reālo dzīves vidi, nevis 
tikai teorētiski uzdevumi. Eko-
nomika var būt ļoti dažāda,» vēr-
tē K. Balta. Bauskas 2. vidussko-
las ekonomikas skolotāja Iveta 
Leitlante atzina, ka īpašas sajūtas 
pedagogiem ir katru gadu – ar-
vien liekas, ka šādā konkursā esi 
pirmo reizi, jo vienmēr ir kaut 
kas jauns, interesants un negai-
dīts. 

Cīņā ar «gadžetiem»
Jauniešiem visvairāk iespēju iz-
pausties bija pēdējā, radošajā 
konkursā. Ekonomika ir ne tikai 
stāsts par naudu, bet arī par to, ka 
labus darbus var paveikt brīvprā-
tīgi. Jauniešiem bija jāsagatavo 
skatījums par to, ko viņi varētu 
brīvprātīgi darīt. 

Skolēni pārsvarā bija gatavi 
darboties sociālajā jomā, sakārtot 
vidi, domāt par līdzaudžu izklai-
dēšanu vai izglītošanu. Iecavas 
vidusskolas pirmā komanda uz-
stādīja mērķi atraut jauniešus no 
«lūrēšanas gadžetos», iesaistot vi-
ņus vides sakopšanā. Iecavas vi-
dusskolas otrā komanda izteica 
vēlmi aktivitātēs iesaistīt arī ve-
cāka gadagājuma cilvēkus, ļaujot 
viņiem iepazīt mūsdienu jaunie-
šu dzīvesveidu. Šīs pašas izglītī-
bas iestādes trešā komanda pie-
vērsa lielāku uzmanību pamesta-
jiem dzīvniekiem, vērtējot, ka 
varētu būt iniciatīva par mītņu 
izgatavošanu un uzstādīšanu 
klaiņojošajiem zvēriem. 

Pilsrundālieši atzina, ka jau ta-
gad aktīvi darbojas nevalstiskajās 
organizācijās un vairāk jāaicina 
jauniešus šādās biedrībās iesaistī-
ties. Viņi būtu gatavi palīdzēt sā-
kumskolas audzēkņiem, kam ir 
grūtības mācībās. Saulainieši pie-
dāvāja izklaidēt cilvēkus pansionā-

tos un slimnīcās, iesaistīties bez-
vēsts pazudušo meklēšanā, sakār-
tot pamestas kapu vietas. Skaistkal-
nes pirmā komanda rosināja rīkot 
spēļu vakarus, pārgājienus, sadrau-
dzības pasākumus. Līdzīgas idejas 
bija otrajai komandai. 

«gribam stadionu!»
Bija arī diezgan pārsteidzoši pie-
dāvājumi. Vecumnieku vidussko-
las meitenes atzina, ka ir gatavas 
darboties un ieguldīt savu brīvo 
laiku, lai īstenotu skolēniem un 
novada iedzīvotājiem sen solītu 
sapni – Vecumnieku vidusskolas 
stadiona izbūvi. 

«Mums ir apnicis, ka stadiona 
reāli nav. Jau mūsu vecāku laikā, 
kad viņi beidza vidusskolu, solīja, 
ka būs stadions, to sola arī tagad. 
Ja citādi nevar, jāpiesaista jaunie-
ši un vecāki, dodiet mums mate-
riālus, tad stadionu varētu atjau-
not. Varam ierīkot arī apgaismo-
jumu vakara pasākumiem un iz-
būvēt tribīnes – mājturībā puiši 

sen ir pierādījuši, ka viņi var iz-
gatavot krēslus un soliņus, arī tri-
bīnes viņi varēs izbūvēt. Tad būtu 
vieta sacensībām, laimīgāki jus-
tos jaunieši, būtu treniņu iespējas 
sportistiem. Varētu organizēt sa-
censības, vasarā – sporta nomet-
nes un citus pasākumus, kaut vai 
skolas izlaidumus. Saprotam, ka 
mēs šo stadionu nesagaidīsim, 
bet varbūt jaunāko klašu skolēni 
tajā varēs darboties,» stāstīja au-
dzēkņi. 

Jauniešu pārdomas ļoti atzinīgi 
novērtēja SIA «Iecavnieks&Co» 
ražošanas vadītāja Sanita Celitāne.

Labākie deguni
Pārbaudījumi bija ļoti dažādi. Pir-
mais bija «Bauskas Dzīves» tests, 
tajā 15 punktus nopelnīja trīs sko-
las – Bauskas Valsts ģimnāzija, kas 
uzdoto izpildīja visprecīzāk, Baus-
kas 2. un Vecumnieku vidusskola. 
Kapteiņu konkursā, kur bija jāpa-
zīst uzņēmumu zīmoli, veiksmīgā-
kā bija Iecavas vidusskolas trešā 
komanda, tai sekoja Skaistkalnes 
vidusskolas otrā komanda, un tre-
šie bija Bauskas 2. vidusskola. A/s 
«Dobeles dzirnavnieks» konkursā 
uzvarēja Bauskas 2. vidusskola, ot-
rajā vietā Vecumnieku vidusskola, 
trešie – Iecavas vidusskolas otrā 
komanda. SIA «Iecavnieks&Co» 
pārbaudījumā uzvarēja Bauskas 
Valsts ģimnāzija. Tālāk pa desmit 
punktiem bija Skaistkalnes vidus-
skolas pirmajai un trešajai koman-
dai, kā arī Saulaines TS, bet skaist-
kalnieši savas atbildes nodeva ātrāk 
un ieguva balvas. 

Visinteresantākais bija a/s 
«Dzintars» pārbaudījums – šo-
reiz ekonomika atklājās smaržu 
pasaulē. Skolēniem bija jāizpilda 
uzdevumi, mēģinot noteikt smar-
žu nianses un produktu sastāvda-
ļas. Skolēniem nācās atcerēties 
ķīmijas stundas – kā pareizi 
smaržot trauka saturu. «Labākie 
deguni bija Bauskas jauniešiem,» 
noslēgumā smaidīja a/s «Dzin-
tars» pārstāve Elīna Lukjanovica. 
Otrajā vietā ar sešiem punktiem 
Bauskas Valsts ģimnāzija, bet uz-
varētāja ar 11 punktiem Bauskas 
2. vidusskolas komanda. 

oža palīdz uzvarēt
Skolēni ar dalību konkursā ir ap-
mierināti. «Perfekti. Jebkura pie-
redze ir laba, bet šī tiešām bija 
interesanta. Gaidījām, ka būs 
kaut kas no viktorīnas, bet arī šis 
ir labs un interesants formāts. Bi-
ja daudz jauna. Cerams, ka mūsu 
skola startēs arī nākamgad,» stās-
ta sacensību debitanti no Saulai-
nes TS. 

«Bija ļoti interesanti paskatī-
ties citu paveiktajos darbos, uz-
klausīt viedokļus, ieklausīties 
idejās. Labi saprotams bija a/s 
«Dobeles dzirnavnieks» tests, bet 
«Iecavnieks&Co» pārbaudījums 
bija negaidīti nopietns. Ļoti inte-
resants bija a/s «Dzintars» uzde-
vums,» priecīga bija Skaistkalnes 
vidusskolas otrās komandas kap-
teine Oksana Lavrecka – viņa ie-
guva balvu gan kapteiņu konkur-
sā, gan atzinību no laikraksta 
«Bauskas Dzīve». ◆

ekonomika ir arī smaržīga
konkursā skolēniem ◆  piedāvā uzdevumus par to, ko nemāca skolā

bAuskAs 2. vIdusskoLAs AudzēkņI – sacensību uzvarētāji – kopā ar skolotāju Ivetu Leitlanti (trešā no kreisās) un a/s «Dzintars» pārstāvi Elīnu Lukja-
novicu (otrā no labās).  foto – uldis vARNevič s

UZZIŅAI

PedAgoģe Antra Pāruma nosauca konkursa uzvarētājus.

tRešo vIetu, pašiem negaidīti, izcīnīja Skaistkalnes vidusskolas 
trešā komanda. Viņiem šo rezultātu palīdzēja izcīnīt augsts vērtē-
jums radošajā pārbaudījumā. 

otRAJā vIetā Vecumnieku vidusskola – žūriju aizrāva viņu stāstī-
jums par Vecumnieku vidusskolas stadionu, komanda bija laba arī 
citos uzdevumos un testos. 

uzvARētāJu godā Bauskas 2. vidusskolas vienība – viņiem pārsvaru 
pār konkurentiem nodrošināja spēja vislabāk saost smaržu nianses 
a/s «Dzintars» pārbaudījumā.
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LIgItA AsARe

Īslīces pagasta iedzīvotājs De-
niss Krips Bauskas «Hesbur-
ger» restorānā strādā deviņus 

gadus, teju kopš dienas, kad ap-
meklētājiem tika vērtas tā durvis. 
Bauskas novads Denisam ir 
dzimtā puse, arī pavāra profesija 
apgūta tepat – Saulaines tehniku-
mā Rundāles novadā. 

Jāmācās no jauna
Pēc mācībām D. Krips ir prakti-
zējies pavāra darbā kafejnīcā 
Bauskā. Kad tur darbs izbeidzies, 
bijusi iespēja sākt karjeru «Hes-
burger» restorānā, sākumā divus 
gadus strādājot klientu apkalpo-
šanā. Pēc tam Denisam piedāvāja 
aizvietot kolēģi, ieņemot maiņas 
vadītāja amatu, un viņš šo izaici-
nājumu labprāt pieņēmis. Gan 
pats, gan uzņēmuma vadība atzi-
na, ka darbs jaunajā amatā Deni-
sam iet no rokas, tāpēc šos pienā-
kumus turpināja veikt pastāvīgi. 
Tagad jau septīto gadu ir maiņas 
vadītājs un pēc statusa – arī res-
torāna vadītājas vietnieks. 

D. Krips stāsta, ka restorānā 
«Hesburger» ēdiena gatavošanas 
un servēšanas specifika būtiski 
atšķiras no tām zināšanām un 
pieredzes, kas bija iegūtas ie-
priekš. Viss bija jāmācās no jau-
na, kas arī veiksmīgi padevies. 
Arī tagad, kad nepieciešams, 
maiņas vadītājs strādā klientu 
apkalpošanā. Viņš atzīst, ka darbs 

ir interesants un patīk strādāt ar 
cilvēkiem, katra diena atšķiras no 
iepriekšējās. Lai gan vairums res-
torāna apmeklētāju ik dienu mai-
nās – caurbraucēji, daudz tūristu 
vasarās, taču ir arī pastāvīgie 
klienti, it īpaši vietējie skolēni.

Deniss lepojas ar savu darba ko-
lektīvu, kas ir stabils un ar ko kopā 
sasniegts augsts darba novērtē-
jums. Par pagājušā gada veikumu 
Bauskas «Hesburger» kolektīvs at-
zīts par labāko reģionā un labāko 
starp visiem uzņēmuma restorā-
niem Latvijā. Lai izvirzītos šajā sa-
censībā, pastāvīgi jārūpējas par vi-
siem novērtēšanas kritērijiem, to-
starp ēdienu kvalitāti, apkalpoša-
nas kultūru un tīrību. Viņš atzinīgi 
novērtē sociālās garantijas, kādas 

tiek nodrošinātas uzņēmumā strā-
dājošajiem, piemēram, veselības 
apdrošināšanu.

konsultē bulgārijā un ukrainā
Deniss Krips ir pieņēmis izaici-
nājumu strādāt arī ārzemēs, kur 
uzņēmums atklājis jaunus resto-
rānus. Ārvalstīs viņa pienākums 
bijis apmācīt turienes personālu 
klientu apkalpoša-
nā. Deniss veicis 
apmācību darbu 
Ukrainas galvaspil-
sētā Kijevā, kā arī 
vairākos restorānos 
Bulgārijas galvas-
pilsētā Sofijā. Kolē-
ģu konsultēšanā ārvalstīs viņam 
bija jāliek lietā gan profesionālās 
zināšanas, gan krievu un angļu 
valodas prasmes. Kā iepriekš 
publiski ziņojusi uzņēmuma biz-
nesa attīstības direktore Ieva Sal-
mela, tuvāko desmit gadu laikā 
«Hesburger» plāns ir atvērt aptu-
veni 50 restorānus Bulgārijā.

Vērtējot savu veikumu gan uz-
ņēmumā Bauskā, gan ārzemēs, 
D. Krips kodolīgi apliecina: «Es 
tikai pildu savu pienākumu un 
dalos zināšanās ar kolēģiem.» 
Speciālists, salīdzinot darbu ārze-
mēs un uzņēmuma restorānos 
šeit, atzīst, ka tas īpaši neatšķiras, 
arī ēdienkarte ir līdzīga, un resto-
rāna klientu izvēle arīdzan. Pro-

duktu sortiments 
Bulgārijā iekļauj 
jau pazīstamus res-
torānu ķēdes pro-
duktus, kā burge-
rus, tortiljas, dažā-
dus maltīšu kom-
plektus, uzkodas 

un desertus. Balstoties uz Bulgā-
rijas nacionālajām īpatnībām, 
tiek pievienots uz jogurta bāzes 
veidots dzēriens airāns.

Kā teic D. Krips, arī Ukrainā 
un Bulgārijā apmeklētāji visbie-
žāk ir laipni un pieklājīgi. Būtis-
ku atšķirību no Latvijas Deniss ir 
pamanījis Bulgārijā, kur klientu 

apkalpošanas darbā, arī «Hesbur-
ger» restorānos, personālā domi-
nē vīrieši. 

tritonu vai tortilju?
Ikdienā Deniss saskaras ar ne ma-
zums amizantu gadījumu, kas ra-
da smieklīgas situācijas saskarsmē 
ar klientiem. Viņš stāsta, ka ir bi-
jušas vairākas reizes, kad pircējs 
veic pasūtījumu, neieskatoties 
«Hesburger» ēdienkartē un pasū-
tot paša izdomātu maltīti. Piemē-
ram, reiz kliente pavisam nopiet-
nā tonī vēlējusies iegādāties «tri-
tonu». Gan Deniss, gan kolēģi sā-
kumā nedaudz samulsuši, taču 
izdevies noskaidrot, ka kliente vē-
las nopirkt vistas gaļas tortilju. 
Lūk, tā svešie vārdi mēdz trans-
formēties klientu sacītajā. Tā kā 
restorāns piedāvā gan atsevišķus 
ēdienus, gan ēdienu komplektus, 
tad nereti pircējiem nākas skaid-
rot, ka iegādāties komplektu ir iz-
devīgāk nekā pirkt atsevišķi. De-
niss uzsver, ka tas ir svarīgi, lai 
klients pēc tam nejustos vīlies.

D. Krips atklāja, ka viņam ļoti 
svarīga ir ģimene, tāpēc brīvo lai-
ku vislabprātāk pavada kopā ar 
bērniem, uzspēlējot bumbu vasa-
rā vai slidojot ziemā. 

Kolēģi no «Hesburger» Denisu 
Kripu raksturo kā azartisku un ar 
humoru apveltītu, kura panāku-
mu atslēga esot optimisms un po-
zitīvs skats uz dzīvi. Viens no viņa 
paša iecienītākajiem burgeriem 
esot dubultais siera burgers. ◆

No iesācēja līdz restorāna vadītāja vietniekam
svarīgs viss –  ◆ ēdienu kvalitāte, apkalpošanas kultūra un tīrība

UZZIŅAI

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

Avots: www.dB.lv.

denIss kRIPs atzīst, ka darbs ir interesants un patīk strādāt ar cilvēkiem, katra diena atšķiras no iepriekšējās.  foto – ĢiRts doNeRBliCs

denIss kRIPs Bauskas «Hesbur-
ger» restorānā strādā teju kopš 
dienas, kad apmeklētājiem tika 
vērtas tā durvis. 

«es tikai pildu savu 
pienākumu un  
dalos zināšanās ar 
kolēģiem.»
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bauskas novadā mūsā, kā arī 
Puplas upē pie olaines konstatē-
ta paaugstināta pretsāpju un 
pretiekaisuma medikamentu 
vielu koncentrācija, informē 
Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra (LvģmC) 
pārstāvis oskars vizbulis.
Ziņu AĢeNtūRA LetA  uN  

«bAuskAs dzīve»

Baltijas jūras valstu pētniecības ie-
stāžu zinātnieki Latvijā analizēja 
virszemes ūdeņus, notekūdeņus 
un to dūņas no pilsētu attīrīšanas 
iekārtām un ražošanas uzņēmu-
miem, ūdens paraugus jūrā, kā arī 
nogulšņu paraugus aptuveni pus-
otra kilometra attālumā no jūras 
krasta Daugavgrīvā. Latvijā parau-
gi 12 vietās tika ņemti pavasarī un 
rudenī Driksas upē, Rīgas jūras lī-
cī, Puplas upē, Lielupē, Mēmelē, 
Mūsā, Vēģerupē un Jaunbērzē.

diklofenaka norma  
pārsniegta daudzkārt
Virszemes ūdeņos tika analizē-
tas 66 vielas, no kurām 52 vielām 
rezultāti bija izmērāmi, – lielā- 
kās maksimālās koncentrācijas 
tika konstatētas metformīnam 
(2254 ng/l, pavasaris), atorvasta-
tīnam (1116 ng/l, rudens) un 
diklofenakam (1094 ng/l, pavasa-
ris). Vielu ķīmiskās analīzes tika 
veiktas Somijas Vides institūta 
(SYKE) laboratorijā.

LVĢMC pārstāvis O. Vizbulis 
skaidroja, ka vides kvalitātes 
standarts pretsāpju līdzekļa dik-
lofenaka koncentrācijai virsze-
mes ūdeņos vidēji gadā ir desmit 
nanogrami diklofenaka uz vienu 
litru ūdens. Īpaši liela diklofena-
ka koncentrācija atklāta Puplas 
upē lejpus Olaines, kur konstatēti 
976 ng/l. Šīs vielas piesārņojums 
konstatēts arī upes posmā augš-
pus Olaines – 395 ng/l. Savukārt 
Mūsas upes posmā pie Lietuvas 

robežas diklofenaka piesārņoju-
ma apjoms sasniedzis 45 ng/l.

notekūdeņos «topā»  
paracetamols un kofeīns
Bez virszemes ūdeņiem tika anali-
zēti arī notekūdeņi komunālajās 
attīrīšanas iekārtās un ražošanas 
uzņēmumos. Kopumā šādās vie-
tās analizētas 75 vielas, no kurām 
23 sasniegušas daudzumu, ko ie-
spējams izmērīt. Lielākās maksi-
mālās koncentrācijas Latvijā kon-
statētas paracetamolam – 16 396,5 
ng/l rudenī, kofeīnam – 8770,5 
ng/l rudenī, hidrohlortirazīdam – 
6904,1 ng/l pavasarī un estro- 
nam – 5483,3 ng/l rudenī.

Savukārt notekūdeņu dūņu 
paraugos kopumā tika analizēta 
31 viela, no kurām 25 pārsniedza 
kvantitatīvi nosakāmās koncen-
trācijas. Visbiežāk konstatētās ir 
zāles endokrīno slimību ārstēša-
nai, antibakteriālās, pretsēnīšu 
un prettārpu zāles, kā arī medi-
kamenti centrālās nervu sistēmas 
ārstēšanai.

LVĢMC Iekšzemes ūdeņu no-
daļas vecākā speciāliste Linda Fībi-
ga skaidroja, ka farmaceitiskās vie-
las galvenokārt nonāk ūdeņos no 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
«Tradicionālās attīrīšanas metodes 
nespēj pilnībā attīrīt notekūdeņus 
no tajās sastopamajām farmacei-

tiskajām vielām. (..) Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās bioloģiski aktī-
vās dūņas lielu daļu vielu, kas vei-
dojas cilvēku un dzīvnieku orga-
nismos vielmaiņas procesā, pārvērš 
sākotnēji aktīvajās farmaceitiskajās 
vielās,» sacīja L. Fībiga.

Augsnes paraugos –  
veterinārās zāles
Latvijas Hidroekoloģijas institūts 
pētījumā analizēja ūdens paraugus 
aptuveni pusotra kilometra attālu-
mā no krasta, kā arī nogulšņu pa-
raugus. Ūdens paraugos no anali-
zētajām 54 vielām konstatētas 19. 
Augstākā koncentrācija bija pret-
sāpju un pretiekaisuma aktīvajai 
farmaceitiskajai vielai mesalazī-
nam un kardiovaskulārajai aktīva-
jai farmaceitiskajai vielai gemfibro-
zilam. Savukārt 30 no kopskaitā  
65 ievāktajiem nogulšņu parau-
giem vislielāko koncentrāciju uz-
rādīja centrālās nervu sistēmas ak-
tīvās farmaceitiskās vielas levetira-
cetāms un kofeīns.

Pētījuma laikā, ņemot augsnes 
paraugus pie Jaunbērzes, kur iz-
mantoti kūtsmēsli, tika analizētas 
63 vielas. Zinātnieki secinājuši, 
ka visbiežāk konstatētās augsnes 
zāļu grupas ir veterinārās zāles, 
kā arī alerģiju un deguna saslim-
šanu ārstēšanas medikamenti. 
Līdzīga aina vērojama pārējās 
Baltijas jūras valstīs, kur analizē-
ta ar kūtsmēsliem sajauktā zemes 
virskārta.

Latvijas Hidroekoloģijas insti-
tūta pētniece Ieva Putna-Nīmane 
uzskata, ka vides piesārņojumu 
var samazināt, attīstot notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģi-
jas, sakārtojot veco medikamentu 
savākšanas sistēmas, kā arī izvē-
loties videi draudzīgākas zāles. 
«Lai izvairītos no šādiem sarežģī-
jumiem, nepieciešams veikt iz-
maiņas gan tradicionālajās no-
tekūdeņu attīrīšanas metodēs, 
piemēram, izmantojot ozonēša-
nu vai attīrīšanu ar aktivēto ogli, 
gan strādāt pie izmaiņām zāļu 
apriti reglamentējošajā likumdo-
šanā, gan izglītot sabiedrību,» 
analizēja pētniece.

Izstrādās rekomendācijas
Apkopojot iegūtos datus, pare-
dzēts izstrādāt rekomendācijas, 
kuras pēcāk tiks nodotas vides 
politikas veidotājiem, ar vidi sais-
tītām uzraugošām institūcijām, 
universitātēm un pētnieciskajiem 
institūtiem, farmaceitisko vielu 
emitētājiem – slimnīcām, zāļu ra-
žotājiem, zivju un mājlopu fermu 
īpašniekiem, veterinārārstiem.

Veiktais pētījums ir daļa no Ei-
ropas Savienības finansētā pro-
jekta «No farmaceitiskajām vie-
lām tīri ūdeņi», kas tika sākts 
2017. gada oktobrī, bet tā rezultā-
tu apkopojums gaidāms 2020. ga-
da septembrī. Projektā piedalās 
15 pētniecības organizācijas no 
septiņām valstīm. ◆

Pēta farmaceitisko vielu klātbūtni ūdeņos
mūsā ◆  konstatē paaugstinātu pretsāpju un pretiekaisuma medikamentu koncentrāciju

mūsA Brunavas pagasta Grenctālē.  foto No «BAusk A s dZīves ARhīvA .

Pretsāpju un pretiekaisuma medikamenta diklofenaka koncentrācija upēs

«diclofenac» – 440 611 kg
pārdotais (cilvēku lietoto)  
farmaceitiski aktīvo vielu  

daudzums Latvijā 2017. gadā.

iNfoRMāCijAs Avots:  

Zāļu vAlsts AĢeNtūRA.

Avots: lvĢMC

secinājums ir tāds, ka Latvijas ūdeņos konstatētas 
visdažādāko grupu aktīvās farmaceitiskās vielas, 
arī kofeīns, ko dēvē par indikatoru civilizācijas 
klātbūtnei. Piemēram, vienā no Latvijas upēm – 
Puplā – kofeīna daudzums 11,4 kubikmetros ūdens 
ir tikpat liels kā vienā kafijas tasītē.

kARtē sARkAnAIs Punkts norāda vietu Mūsā, kur ņemti ūdens 
paraugi analīžu veikšanai.
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sAndRA gIPteRe-IvAnovA

Klāt pavasaris, kas visam 
piešķir krāsas. Ejot pa 
ceļu vai jūras krastu, var 

redzēt tik daudz dažādu oļu, bet 
starp tiem, iespējams, ir arī 
dzintars vai vismaz kāds ak-
mentiņš ar tik neatkārtojamu 
krāsu, ka nevar garām paiet, 
noteikti jāpaceļ. Tad ir tāds ma-
zas laimes un atklājuma mirk-
lis. Līdzīgi man bija ar Ilonu 
Ķepali, Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldes (PMLP) 
Bauskas nodaļas vadītāju.

nav iespējams amatierisms
Ilona dzimusi Aizputē, uz Baus-
ku ģimene pārcēlusies, kad mei-
tenei bija pieci gadi. Mammas 
dzimta ir no Skaistkalnes. Vēlāk 
beigusi Latvijas Universitātes 
Ekonomikas fakultāti, kur iegu-
vusi rūpniecības plānotāja (eko-
nomists) izglītību, šajā jomā dar-
bojusies piecus gadus, savukārt 
PMLP strādā kopš 1992. gada. 

Skolā labi padevušies dom-
raksti, bijusi «humanitārā meite-
ne». «Sāku rakstīt dzeju samērā 
nesen, tātad vēlu. Reiz nosūtīju 
savus tekstus Jauno un iesācēju 
autoru literāro darbu konkursam 
un saņēmu labas atsauksmes un 
aicinājumu piedalīties Literārās 
akadēmijas meistardarbnīcā. Vai-
rākkārt atteicos, jo šķita, ka pie-
trūks laika tām pilnvērtīgi nodo-
ties, līdz vienreiz piekritu. Meis-
tarklases beidzot, saņēmu to va-
dītāja Ronalda Brieža pamudi- 
nājumu turpināt, lai sanāktu 
krājums,» stāsta Ilona. 2011. ga-
dā iesaistījusies dzejnieka Ronal-
da Brieža Literārās akadēmijas 
dzejas meistardarbnīcā. Tur gu-
vusi ļoti daudz vērtīgu pamācību 
un atziņu, arī teorētisku pamatu 
lirikas radīšanai.

«Kāpēc nereti cilvēki iedomā-
jas, ka rakstīt dzeju un stāstus, 
romānus var bez iepriekšējas sa-
gatavotības?! Lai gleznotu, cilvēks 
mācās, lai kļūtu par aktieri – stājas 
Kultūras akadēmijā, lai kļūtu par 
mūziķi – Mūzikas akadēmijā, 
bet, lai rakstītu, – nezin kāpēc 
nevajag neko... Pilnībā piekrītu 
dzejnieka Imanta Auziņa teikta-
jam, ka dzeja ir tāda riebīga 
māksla, kur nav iespējams ama-
tierisms,» uzskata Ilona Ķepale. 

nācis klajā pašas krājums
Pašlaik rakstīšanai ir «ražas laiks» 
un svētku brīdis – nupat izdev-
niecībā «Pētergailis» ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu iz-
nācis pirmais Ilonas Ķepales dze-
joļu krājums «Saliniece un putnu 
pārdevējs», dzejoļus atlasījis Ro-
nalds Briedis.

Kad rakstot, baušķeniece īsti 
nedomājot par auditoriju, kura 
lasīs vai gribēs lasīt viņas dzejo-
ļus. Bet, protams, ļoti priecājas, 
ja kādam tā patikusi, raisījusi 
atbilstošas sajūtas. «Dzejā ir ie-
spējams nokļūt tur, kur nekad 
neizdotos, – dzīvē. Dzejā, ja esi 
pareizajā intensitātē, iespējams 
atdzīvināt labāko no tā, ko spēj 
atcerēties, varbūt pat dažas pa-
audzes agrāk. Dzeja jau vispār 
ir ekskluzīva nodarbe, jo prasa 
daudz laika un iedziļināšanos, 
tādēļ tai nav daudz lasītāju.  
Bet, ja man izdotos tai pievērst 
kaut vēl vienu, tad tā jau būtu 
veiksme,» atklāj grāmatas «Sali-
niece un putnu pārdevējs» au-
tore.

Mīļākie autori Ilonai Ķepalei ir 
A. Čaks, O. Vācietis, I. Ziedonis, 
V. Krile, M. Kroma, P. Brūveris – 
tie esot senākie dzejas gaumes 
veidotāji, tagad vairāk – R. Štel-
mahere, L. Briedis, D. Sirmā. «No 
ārzemju autoriem pēdējā laika fa-
vorīti ir E. E. Kamingss, Sen-
Džons Perss, arī Heli Lāksonena. 
Žēl, ka nepārvaldu nevienu  sveš-
valodu tādā līmenī, lai varētu la-
sīt oriģinālus, jāiztiek ar atdzejo-
jumiem. Arī lietuviešu autori ir 
manā redzeslokā. Ja gribas lasīt 
vēlreiz vai iegādāties grāmatu, 
tad tas jau ir kritērijs. Tekstā jā-
būt kam īpašam, košam, negaidī-

tam, citādākam, bet vienlaikus 
saprotamam, ne pašmērķīgam,» 
vērtē I. Ķepale.

tāpat kā kopt puķu dobi
Sarunā tā arī nenonākam pie at-
bildes, kā intraverta un kautrīga 
personība var uzrakstīt grāma-
tu, kā cilvēks, kas nav liela «pū-
ļa» piekritējs, tomēr ienāk sa-
biedrībā, ienāk ar grāmatu.  
Iedvesma Ilonai nav saprotama. 
Tālab viņa rakstot intuitīvi, ļoti 
daudz svītrojot, labojot «līdz 
sākotnējā iecere ir kājām gaisā». 
I. Ķepales ieskatā šis ir tāds 
grūts un reizē patīkams darbs – 
kā kopt puķu dobi, cerībā, ka 
izaugs skaisti ziedi, bet, kā zi-
nāms, laika apstākļi, kaitēkļi, 
vējaziedi reizēm šim skaistu-
mam traucē izplaukt.

Lirikas krājuma autore rakstu-
ro savu dzeju: «Mani dzejoļi maz-
liet līdzinās fotogrāfijai jeb vēro-
jumam no malas ar sirreālām ie-
zīmēm. Līdz ar to man ļoti palīdz 
redzētais – dzīvē un ceļojumos, 
filmā, iztēlē, spilgts stāstījums. 
Svarīgākais dzīvē ir būt intere-
santam pašam sev. Un lai šo 
«substanci» uzturētu nemainīgā 
līmenī, noteikti vajag daudz po-
zitīvu emociju. Man tās ir teātris, 
filmas, grāmatas, ceļojumi un 
manu draugu pulciņš un ārpus 
visa – manu tuvinieku veselība.» 

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

no Ilonas ķepales  
dzejoļu krājuma  
«saliniece un putnu 
pārdevējs»

***
Dūmi kā neslauktas govis
klīst gar verandu
izbradā sondoru pļavas
mēģina izdzēst
lenšu magnetofona ierakstīto 
gaismu
un žoga līniju
kuru kāds vīrs
mēģina salabot
ciema DNS sīksto rakstu

Tas ir mans vectēvs
kas tagad ir dūmi

***
Zem pērnajām lapām
rāms aprīlis
ar meža apkakli
un ošu skeletiņi
ceļa ielokā
sānzars
velk lidmašīnas elpu
senpazīstami vaibsti
palsnī līdz izdziest

***
Pie dzelzceļa pārbrauktuves
gar uzbērumu
māla plaisās
pirmā pavasara diena nopilēju-
si dzeltena
autobusa pieturā
starp murjāņiem un vijciemu
telefona numurs
pēdējais cipars padzisis
galošai piezīdies māls ar smagu 
raksturu
kaimiņa žigulis rūs almas 
ceļagalā
kārkli
stārķi nosaluši
sarkanām kājām līdz pusei 
ūdenī
uz lauka cits putns
spalvu mākonis
nāk autobuss
un mākonis uz otru pusi
 

***
Tetovētājs un rakstniece
dzīvo kopā
un pārraksta
viens otra tekstus
uz papīra
ādas
virskārtas
gadās ka zīmes ir pārāk dziļas

Priekšnojautas
Ka pārziemos
starp logiem
gaisma
ka nobērēs ziemu
vates polsteros
papīra puķēs
ka vērtnes neveikli pamās

aizejot
skumjas būs maigas
aizvērtas acis
ka(d) gaisma piestīgos istabu
riņķos starp logiem
un nejauši atklās
to kas zem plakstiem
vēl dzīvs

Kad starp oļiem atrodi 
dzintaru...

Aizraušanās.  ◆ Ilonas Ķepales ekskluzīvā nodarbe – rakstīt dzeju

dzeJoļu kRāJumA «Saliniece un putnu pārdevējs» atvēršanas svētkos dzejniece Daina Sirmā (no krei-
sās), Ilona Ķepale, dzejnieks un Literārās akadēmijas vadītājs Ronalds Briedis, izdevniecības «Pētergai-
lis» vadītāja un rakstniece Inguna Cepīte.  foto No i .  ĶepAles peRsoNisk ā ARhīvA .

ILonAs ķePALes grāmatas vāks.
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Piektdien, 12. aprīlī
l Bauskas muzejā plkst. 16.30 saistībā ar muzejā 
apskatāmo Hasena Drisi (Alžīra) gleznu izstādi būs 
tikšanās ar Andri Geidānu – «Impro ceļojumu» gidu 
un grupu vadītāju.

l Kurmenes tautas namā plkst. 18 tiks demonstrēta 
filma «No «Ghetto» līdz olimpiādei».
Ieeja bez maksas.

l Pilsrundāles vidusskolas zālē plkst. 18 filma visai 
ģimenei «Vecā dārza noslēpums».
Lomās: Agris Māsēns, Lauris Subatnieks, Roze 
Baumane, Niks Rapšs, Emīlija Jakubāne, Emīls 
Pohorželskis, Imants Strads, Armands Berģis, Inga 
Alsiņa-Lasmane, Gatis Gāga.

l Bauskas pils ceremoniju zālē plkst. 18 rādīs 
piedzīvojumu filmu «Robins Huds».
Leģendārais stāsts piedzīvojis vairākas ekranizācijas. 
Bauskas pils muzejs aicina noskatīties jaunāko šī stāsta 
ekranizāciju, 2018. gada ASV filmu. Tā ir pārsteidzoša ar 
režisora Oto Batērsta 21. gadsimta redzējumu un inter-
pretāciju par leģendāro un daudziem zināmo stāstu. 
Skatītājus aicina ierasties laikus, lai izmantotu iespēju 
iepazīties ar kaujas ieročiem Bauskas pils muzeja 
ekspozīcijās.

l Iecavas jauniešu centrā Grāfa laukumā 1 no  
plkst. 18 līdz 22 notiks galda spēļu vakars.

l Īslīces pamatskolas sporta zālē plkst. 18 norisinā-
sies Īslīces pagasta kausa izcīņa jauktajā volejbolā 2+2.

sestdien, 13. aprīlī
l Vallē, lauku tūrisma un atpūtas parkā «Makšķer-
nieku paradīze», no plkst. 9 tiek rīkotas ikgadējās 
sacensības spiningošanā tautas klasē. Ierašanās no 
plkst. 8 līdz 8.40.
No plkst. 14 – cienasts un uzvarētāju apbalvošana. 
Darbosies kafejnīca.

l Iecavas upē, pie Baldones ielas tilta, no plkst. 9.30 
līdz 17 norisināsies Baltijas čempionāts airēšanas 
slalomā.

l Sporta namā «Mēmele» Bauskā plkst. 10 notiks 
Latvijas florbola čempionāta veterāniem 45+ fināl-
spēles.

l Garozas ciema sporta bāzē plkst. 10 notiks Me-
žotnes pagasta atklātais čempionāts florbolā.

l Daudzfunkcionālajā centrā «Strēlnieki» plkst. 14 
Mežotnes pagasta jauktais vokālais ansamblis «Mēs» 
(vadītāja Liene Gaile) aicina vokālos ansambļus uz  
9. Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem 
Mežotnē «13. pavasara mirklis».

l Misas vidusskolas sporta zālē norisināsies Nacio-
nālās volejbola 1. līgas finālspēles.
Plkst. 15 – spēle par 3. vietu. VK «Ventspils» un  
VK «Aizpute».
Plkst. 18 – spēle par 1. vietu. VK «Vecumnieki» un 
SK «RTU».

l Bauskas kultūras centrā plkst. 16 notiks Bauskas 
apriņķa koru parāde «Melngaiļa taktīs».
Ieeja bez maksas.

l Reformātu baznīcā Biržos Lietuvā plkst. 17 –  
Vilims Norkūns (Lietuva), «Chroma».
17. gadsimta pirmās puses muzikālo skaņdarbu 
harmoniju tikpat viegli ietērpt krāsās («chroma» – 
‘krāsa’) kā mūsdienu mūziku vai džezu. Koncertā 
iespīdēsies vēl nedzirdēta itāliešu komponista  
Mikelandželo Rosi tokāta, tādu slavenu komponistu 
kā Džirolāmo Freskobaldi, Jana Pētersona-Švelincka 
darbi, kā arī Tarkvīno Merulas (darbojies Lietuvas 
lielkņaza galmā) mūzika.

l Skaistkalnes tautas namā plkst. 18 jauniešu  
deju kolektīvi aicina uz sadanci «Tautiet’s meitu 
dancināja».

l Svitenes tautas namā plkst. 19 senioru deju 
kolektīvu koncerts «Suminot pavasari» ar  
deju kopas «Šurpu turpu» draugiem no Bauskas, 
Iecavas, Vecumnieku, Jelgavas, Dobeles un Ogres 
novada.

svētdien, 14. aprīlī
l Bauzes tirgū Bauskā plkst. 8 visi aicināti uz 
pavasara gadatirgu.

l Iecavas upē, pie Baldones ielas tilta, no plkst. 9.30 
līdz 17 norisināsies Latvijas kausa 1. posms airēšanas 
slalomā.

l Sporta namā «Mēmele» Bauskā plkst. 10 norisi-
nāsies Bauskas novada atklātā čempionāta telpu 
futbolā finālspēles. 

l Vecumnieku sporta skolas zālē no plkst. 11 
norisināsies Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā 
U16 grupas zēniem.

l Sporta skolā «Dartija» Iecavā plkst. 12 Latvijas 
jauniešu basketbola līgas spēle.
Laukumā tiekas «Iecava» un «Liepāja» (U14 un U19).

l Iecavā, Grāfa laukumā 1, plkst. 10 Iecavas jauniešu 
centrs aicina uz zibakciju «Oliņ-Boliņ». 
Olu karināšanas akcija, zaķu dārzs, kendamu turnīrs, 
aktivitāšu laukums vismazākajiem, zaķu darbnīca un 
rotaļas.

l Iecavas kultūras namā plkst. 11 notiks lekciju 
cikls latviskajā dzīvesziņā «Latvju dievestība».
Tematiska tikšanās ar latviskās dzīvesziņas biedrības 
«Saulesrits» vadītāju Robertu Šilingu.
Ieeja bez maksas.

l Bārbeles tautas namā plkst. 13 leļļu izrāde  
«Nelūgtais viesis».

l Kafejnīca «Ozollāde» Rundāles pilī plkst. 14 
aicina uz Pūpolsvētdienas pavārskolu bērniem kopā 
ar vecākiem.
Ēdienu gatavošana Lieldienu tematikā, olu krāsošana 
un olu ripināšana, kopīga galda klāšana, punču 
lutināšana ar sarūpētajiem gardumiem.

5. aprīlī «bauskas dzīvē» publicētās zilbju 
mīklas AtRIsInāJums
1. Nosaukums. 2. Atsauce. 3. Nelaikā. 4. Atlaide. 5. Dinamo. 6. Kana-
pē. 7. Kripata. 8. Papaha. 9. Atvari. 10. Dāvana. 11. Pasaka. 12. Masa-
las. 13. Karalis. 14. Tarakāns. 15. Sendienas. 16. Dīkdieņi. 17. Panama. 
18. Monako. 
No vidējām zilbēm veidojas vārdi SAULAINA PAVASARA DIENA.

sAstādījis IvARs mAuRIņš

HORIZONTĀLI: 5. Apdzīvota vieta Iecavas novadā. 6. Tēls R. Blau-
maņa lugā «Skroderdienas Silmačos». 9. Cilvēka iekšējais orgāns, kas 
izdala žulti. 10. Nomākts psihisks stāvoklis. 11. Daudzkrāsaina, ne-
viendabīga. 13. Cieš no aukstuma. 15. Sporta būve riteņbraukšanai. 
16. Dabasgāzes galvenā sastāvdaļa. 18. Upe Tukuma novadā.  
21. Daudzgadīgi skalbju dzimtas krāšņumaugi, kas zied pavasarī.  
22. Laika mērvienība. 24. Celtnes vertikālās daļas. 26. Latvijas parla-
ments. 27. Gaismas svīdums, rīta blāzma. 28. Dzīvnieks Varakļānu 
pilsētas ģerbonī. 31. Lapu mēnesis. 33. Rakstu zīmju pazinēji senatnē. 
34. B. Indriksones loma kinofilmā «Limuzīns Jāņu nakts krāsā».  
35. Neprātīga, pārgalvīga. 36. Zivs skeleta sastāvdaļa.
VERTIKĀLI: 1. Garākā upe Eiropā. 2. Svira ūdens spaiņa izvilkšanai 
no akas. 3. Apģērba gabali, kas atverami priekšā. 4. Vecākais Ievas un 
Ādama dēls. 6. Saturna pavadonis. 7. Ķermeņa kaulu sistēma. 8. Lat-
viešu gleznotājs (1887–1975), profesors. 12. Vācu komponists (1770–
1827), Eiropas Savienības himnas mūzikas autors. 14. Slavena latvie-
šu aktrise (1858–1936). 16. Tēls R. Blaumaņa bēdu lugā «Pazudušais 
dēls». 17. Maksāšanas līdzeklis. 19. Šķērskoks mājputnu nakšņoša-
nai. 20. Latviešu rakstniece (1930–2002), romāna «Nakts bez mēnes-
nīcas» autore. 23. Suitu novada centrs Latvijā. 25. Pakāpeniski savākt, 
sakopot. 26. Vieta, kur savienojas ūdensteces. 29. Upe Smiltenes pil-
sētā. 30. Koka trauki maizes mīklas gatavošanai. 31. Augu ārējie ap-
valki, ko dažkārt izmanto drogai. 32. Jaunākais Zītaru dēls V. Lāča 
romānā «Zītaru dzimta».
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bauskas novada svaru stieņa 
spiešanas vienība piedalījās 
Latvijas kausa izcīņā degumnie-
kos. tur šoreiz rezultāti ļoti 
blīvi, un komanda palika tūlīt aiz 
trijnieka – ceturtajā vietā. 
uLdIs vARnevIČs

Degumnieku čempionāts svaru 
stieņa spiešanā guļus pulcēja re-
kordskaitu dalībnieku – 90 spor-
tistu. Šoreiz nopietnākajiem atlē-
tiem Latvijas kausa (LK) izcīņā – 
Bauskas un Aizkraukles koman-
dām – kārtis pajauca arī Gulbenes 
KSP un Madonas SCK sportisti, 
tādējādi padarot sacensības 
daudz intriģējošākas.

«Open» grupā vienu uzvaru 
atnesa Gvido Taube. Labi startēja 
jaunieši Aleksandrs Kriušovs, 
Daniels Maižus un Sandis Šaš-
kovs – visiem trim uzvaras savās 
svara grupās. Junioros Intam 
Asmusam otrā vieta. 

Veterānu pirmajā grupā otrā 
vieta Vladimiram Ponomarjo-
vam. Otrajā vecuma grupā divas 
uzvaras – pirmā vieta Sergejam 
Burilovam un Dainim Zaķim. 
Abi iekļuva arī starp absolūti la-
bākajiem – S. Burilovs pirmajā 
vietā, D. Zaķis – trešais. Vecākajā 
grupā zelta godalgas Jānim Ābol-

tiņam un Vladimiram Kovaļ-
skim. 

Komandu vērtējumā uzvarēja 
Aizkraukles sporta centrs –  
117 punktu. Otrajā vietā gulbe-
nieši – 114 punktu, trešie Mado-
nas sportisti – 108 punkti. Baušķe-
nieki ceturtajā vietā ar 104 pun-
ktiem. Latvijas kausa izcīņas 
kopvērtējumā šis panākums ļāva 
aizkraukliešiem izvirzīties vadībā 
ar 44 punktiem. Baušķenieki bija 
turpat blakus – 41 punkts, pārē-
jās komandas atpalika vairāk par 
desmit punktiem – Madonas  
vienībai ir 30 punktu, gulbenie-
šiem – 26. ◆

trīs vecuma grupās noskaidroti 
līderi bauskas novada atklātajā 
čempionātā novusā veterāniem. 
dažās grupās uzvarētāji jau 
ierasti un pazīstami, bet citās 
tomēr pārsteigums. 
uLdIs vARnevIČs

Sacensības notika Bauskas nova-
da sporta bāzē Pilskalna ielā 26. 
Vislielākais dalībnieku skaits un 
sīvākā cīņa bija V60 vecuma gru-
pā – 11 dalībnieku. Tur šoreiz uz-
varētāja godā sacīkšu organiza-
tors no Mežotnes pagasta Aldis 
Pavilons. Tad diviem vīriem pa 
14 punktiem – codietim Jānim 
Salnam un īslīcietim Viktoram 
Klimantovičam, kas neizšķirti 

uz Latvijas tekvondo kaujas 
mākslas federācijas rīkoto  
19. Latvijas atklāto tekvondo 
čempionātu bauskā ieradās  
11 klubi no Latvijas un Igaunijas, 
kopā 15 treneri, kas bija  
atveduši 183 sportistus. 
uLdIs vARnevIČs

Latvijas pārstāvniecība iznāca 
diezgan plaša – trīs klubi no Rī-
gas, viens no Garkalnes, Saldus, 
Ogres, Mārupes un Rēzeknes, 
Igaunijas klubi no Tallinas un 
Tartu, kā arī vietējais Bauskas 
klubs «Sam-Kan». 

Jāpiemērojas noteikumu maiņai
Sacensības, kas Bauskā notika  
6. aprīlī, mūspusē jau ir ierastas – 
Bauska kļuvusi par čempionāta 
mājvietu jau vismaz desmit ga-
dus. Turnīru parasti rīko kluba 
«Sam-Kan» treneris un Latvijas 
Tekvondo kaujas mākslas federā-
cijas viceprezidents Sergejs Kir-
tovskis. Viņa audzēkņi šogad sa-
censībās pārstāvēja ne tikai Baus-
ku, bet arī Iecavu – arī tur tagad 
darbojas tekvondo grupa. 

S. Kirtovskis atzina, ka sacen-
sības sarīkot un arī gatavoties nav 
vienkārši. Uzmanīgiem jābūt gan 
treneriem, gan organizatoriem. 
«Nepārtraukti mainās tekvondo 
noteikumi. Nepieciešamas jaunas 
tehnoloģijas, kuras nākas iegādā-
ties. Jauns laukuma standarts – 
astoņstūris, turklāt mazāks nekā 
līdz šim. Bija 64 kvadrātmetri, ta-
gad 56 kvadrātmetri. Jāmaina 
stratēģijas, cīņas taktikas,» skaid-
ro S. Kirtovskis. 

Cits punktu skaitījums. Par si-
tienu ar roku ir viens punkts. Par 
sitienu ar kāju pa korpusu – divi 
punkti. Sitiens galvā – trīs pun-
kti. Griezienā caur muguru, «tor-
nado», dod četrus punktus, ja 
trāpa pa korpusu. Griezienā gal-
vā – pieci punkti, jo tā skaitās sa-
režģītākā tehnika. Ir robeža, cik 
soda punktu var iegūt, – ja nopel-
na desmit, tad automātiski zaudē. 
Diemžēl viens no baušķeniekiem 
šoreiz zaudēja tieši pēc soda 
punktiem. 

Laukumā arī iecavnieki
Kirugi – divcīņas sacensībās jau-
nākajā grupā – no mūsu nova-
diem šoreiz veiksmīgākie bija ie-
cavnieki: 2010. – 2012. gadā dzi-
mušo bērnu grupā pirmajā vietā  
Anrī Ābele, otro vietu ieguva 
Matīss Mežajevs. Anrī Ābele tika 
arī pie kausa par labāko tehnisko 
izpildījumu. 

2008. – 2009. gadā dzimušo 
grupā meitenēm finālā iekļuva 
Ance Ruķere. Tēvs Juris Ruķeris 
atzina, ka mājās abi ar brāli 
Mārci sparinga cīņās bieži vien 
parāda labāku sniegumu nekā 
sacensībās. Tur bieži vēl traucē 
stress un pieredzes trūkums. 
Arī šoreiz finālā uzvarēt neiz-
devās, otrā vieta. Treneris Ser-
gejs Kirtovskis vērtē, ka nākot-
nē meitene varētu būt ļoti laba 
sportiste.

Vēl divi dalībnieki izcīnīja me-
daļas 2005. – 2007. gadā dzimušo 
sportistu grupā – Ralfs Kirtov-
skis un vēl viena Iecavas novada 
pārstāve Maira Bāliņa. Cerības 

izcīnīt medaļas bija arī Jēkabam 
Bāliņam un Mārcim Ruķerim, 
bet šoreiz veiksme bija pretinieku 
pusē. 

Bauskas novada vienību «Sam-
Kan» sacensībās pārstāvēja arī 
Gustavs Čapass, Artūrs Petrov-
skis, Artūrs Dubaņevičs, Tomass 
Ģiedris un Paula Čapasa. 

Inesei tarvidai panākums  
marokā
Tikmēr kārtējo panākumu guvu-
si baušķeniece, kas savulaik savas 
sporta gaitas sāka «Sam-Kan» klu-
bā, – Inese Tarvida. Viņa 6. aprīlī 
startēja G2 klases turnīrā Maro-
kas pilsētā Agadirā – tur notika 
Āfrikas reģiona Prezidenta kausa 
izcīņa. 

Baušķeniece turnīrā bija otra 
spēcīgākā pēc reitinga. Tā liecina 
mājaslapas ma-regonline.com 
informācija. Pirmajā kārtā I. Tar-
vida bija brīva un otrajā kārtā 
pārliecinoši ar 12:0 pārspēja vie-
tējo Marokas sportisti El Hadadi 
Houdu. Ceturtdaļfinālā ar 11:2 
pieveikta Ungārijas izlases pār-
stāve Luka Patakfalvija, un pusfi-
nālā ar rezultātu 10:3 uzvarēta 
Vācijas izlases sportiste Roksana 
Nothafta. 

Finālā pretim nāca mājiniece 
Oumaima El Buhti, kas pusfinālā 
bija uzvarējusi turnīra pirmo nu-
muru Madelinu Folgmannu no 
Vācijas ar 12:9. Finālā pret I. Tar-
vidu gan ar mājinieces prasmēm 
bija par maz – zaudējums ar 11:6, 
un baušķeniece kārtējo reizi 
triumfēja ļoti augsta līmeņa tur-
nīrā. ◆

nospēlēja arī savā starpā. Tomēr 
papildrādītāji labāki bija J. Sal-
nam, un viņam otrā vieta. 

Vecākajā V70 grupā šoreiz 
pārsteigumu sagādāja Dāviņu 
pagasta pārstāvis Aivars Vancāns, 
kurš uzvarēja, atstājot otrajā vietā 
Staņislavu Bednarčiku no Īslīces. 
Trešajā vietā Eduards Grīnvalds 
no Gailīšu pagasta. Savukārt jau-
nākajā V50 grupā veiksme smai-
dīja baušķeniekam Pēterim Sim-
sonam, kas aiz sevis atstāja codie-
ti Aigaru Franci. 

Dāmu konkurencē šoreiz bija 
tikai divas dalībnieces, un veik-
smīgākā bija Māra Pavilona no 
Mežotnes pagasta, bet otrajā vie-
tā baušķeniece Inese Jākoba. ◆

Audzēkņus atved  
15 treneri

baušķeniekiem  ◆ savās mājās tekvondo čempionātā  
četri sudrabi un zelts

AnRī ābeLe (no labās) uzvarēja visas cīņas.  foto – uldis vARNevičs

Svaru stieņa  
spiedēji – ceturtie

dAInIs zAķIs uzvarēja savā svara 
kategorijā sacensībās Degumnie-
kos.  foto – AiNARs AsMuss 

Noskaidro spēcīgākos  
novusa veterānus

PēteRIs sImsons uzvarēja Bauskas veterānu čempionātā  
V50 grupā.  foto No «BAusk As dZīves» ARhīvA . 
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mūžībā AIzgāJušI

bAuskā:
vija molle
(1936. g. 21. ix – 2019. g. 5. iv),
gunārs bulāts
(1940. g. 11. ix – 2019. g. 9. iv).

īsLīCē: 
Anna valškeviča
(1937. g. 15. i – 2019. g. 6. iv).

veCumnIekos: 
mārtiņš vanags
(1928. g. 24. viii – 2019. g. 6. iv).

bāRbeLē: 
tatjana oga
(1928. g. 2. i – 2019. g. 11. iv).

IeCAvā: 
Ilmārs ādminis
(1930. g. 27. viii – 2019. g. 10. iv),
Aldis zariņš
(1962. g. 19. xii – 2019. g. 6. iv),
mārtiņš Jānis briedis
(1937. g. 23. x – 2019. g. 10. iv).

Rīgas kompromisu plānojums 
Kāda izskatīsies galvaspilsēta 
nākamajā desmitgadē? Meklējot 
kopsaucēju starp likuma burtu, 
uzņēmēju un iedzīvotāju interesēm, 
tapis plānojums, kas noteiks Rīgas 
attīstību.

Dzīves žanrs ir traģikomēdija 
Režisors Alvis Hermanis, tikko 
iestudējis izrādi «Vēstures izpētes 
komisija» par «čekas maisiem», 
uzskata, ka VDK aģentu vārdu 
publicēšana bez paskaidrojumiem ir 
sātanisks plāns, un pošas uz Maska-
vu tikties ar Gorbačovu, par kuru 
taisa savu nākamo izrādi.

Šokolāde ar vecuma garšu 
Līdzās kontrabandas cigarešu tirgotājiem Rīgas Centrāltirgū netraucēti 
zeļ vēl kāda shēma, kurai ir daudz plašāks pircēju loks. Tā ir veca pārtika 
ar viltotu derīguma termiņu, kas pārsteidz ar īpaši zemu cenu. No 
kurienes uzrodas šīs preces, un kāpēc to tirdzniecība turpinās policijas 
degungalā?

No palātas uz trenažieriem 
Doktorants Rūdolfs Cešeiko pēta, ar kādiem fiziskās slodzes treniņiem 
var panākt uzlabojumus vēža ārstēšanā. Viņam izdevies pierādīt, ka 
lielāku efektu dod fiziskās aktivitātes nevis zemā, bet, gluži otrādi, 
augstā intensitātē.

Bolivuda mūsu ielās
Latvijas indiešu kopiena drīz sasniegs 2000 cilvēku, Rīgas lielākajā 
kinoteātrī pat notiek seansi hindu valodā. Kāda ir indiešu dzīve Latvijā?

Bez kalmāra kostīma 
Drosmīgs un emocionāli atvērts mākslinieks. Aktieris un režisors Jurijs 
Djakonovs stāsta par atgriešanos teātrī, integrāciju latviešu sabiedrībā 
un vēstures iedzīvināšanu seriālā «Sarkanais mežs».

Lasi «Ir» par EUR 5,58 mēnesī, pieslēdzot regulāro maksājumu savā 
internetbankā. Vairāk: ej.uz/ir-regulari.

Žurnāla «IR» jaunākajā numurā lasiet:

IndRA vētRA

Rīt, 13. aprīlī, dzimšanas die-
nu svinēs Arvīds Pumpurs 
Bauskas novada Īslīces pa-

gastā. Sieva Ausma jubilāru rakstu-
ro kā ļoti strādīgu un labestīgu cil-
vēku, kuram  darbs un ģimene 
vienmēr ir pirmajā vietā. «Šo ģi-
meni pazīstu daudzus gadus. 
Mums  izveidojusies tīri laba sa-
darbība. Arvīds ir brīnišķīgs, pre-
timnākošs cilvēks, kārtīgs vīrs ar 
spēcīgu mugurkaulu un raksturu,» 
pauž zemnieks Andris Buķelis.

kalpa zēna vasaras
Jubilārs savus jaunības gadus sa-
līdzina ar Jāņa Akuratera stāstu 
«Kalpa zēna vasara». Grāmatā 
vēstīts par kalpa zēna vasaras 
piedzīvojumiem, strādājot lau-
kos un sapņojot par laiku, kad 
smagie darbi būs aiz muguras. 
Ar šādu vīziju lasāmvielas galve-
nais varonis pacieš visus nogur-
dinošos pienākumus un tikai 
vēlāk saprot, ka šī vasara skaista-
jā Latvijas dabā patiesībā bijis 
viņa jaunības ziedu laiks. Līdzī-
gās domās kavējas arī Arvīds: 
«Viss gaisā virmuļoja, daba to-
laik bija skaistāka... Ko redzam 
tagad? Lielākoties kviešu un rap-
šu laukus, aizaugušus grāvjus. 
Ulmaņlaikus atceros kā savas 
dzīves skaistāko posmu. Esmu 
bijis kalpa zēns, savu māju man 
bērnībā nebija.» Dzīves pirmie 
gadi tika pavadīti Bauskas nova-
da Īslīces pagasta Pastališķu cie-
mā. 

Nekāda vieglā bērnība īslīcie-
tim nav bijusi, nācies tikt pāri 

dzīves piespēlētiem sarežģīju-
miem. Uzaudzis kopā ar četrus 
gadus vecāko māsu Mirdzu. Viņa 
dzīvo turpat netālu – Ādžūnos. 
Jubilārs pabeidzis Īslīces septiņ-
gadīgo skolu. «Vācu laikā divas 
klases «sabira» vienā, ienāca zal-
dāti, nu un varat iedomāties paši, 
kāda bija mācīšanās,» teic jubi-
lārs. 

No 1950. gada trīs gadi pava-
dīti armijā. Pirmā darbavieta bi-
jusi 1947. gadā Īslīces pienotavā, 
veicot palīgstrādnieka pienāku-
mus un strādājot par šoferi. Visi 
aktīvie jaunības gadi pavadīti 
kolhozā. Grūtāk gājis, kad sasli-
mis tēvs, tad nācies strādāt vēl 
smagāk. Nav bijis laika domāt 
par to, kur izglītoties, prātā bijis 
tikai darbs un iespējas kaut ko 
nopelnīt. «Ko tur varēja gribēt! 

Nebija laika un iespēju pa gaisu 
«grābstīties». Ulmaņlaikus gan 
mēs vairs nepiedzīvosim. Toreiz 
apkārtne bija skaistāka, cilvēki – 
strādīgāki. Tagad bieži vien esam 
šokēti par to, ka jaunieši neko ne-
vēlas darīt un nezina patiesās dzī-
ves vērtības,» viedokli pauž Ar-
vīds.

Aizrauj tehnika
Jubilārs ar sievu Ausmu iepazi-
nies darbavietā kolhozā. Abi lai-
mīgi precējušies jau vairāk nekā 
60 gadu. Izaudzinājuši divus bēr-
nus, trīs mazbērnus un sagaidīju-
ši piecus mazmazbērnus. Vecā-
kais dēls Andris dzīvo Švirkalē, 
jaunākais – Jānis – ir elektriķis.

Agrāk īslīcietis aizrāvies ar 
grāmatu lasīšanu. Visvairāk pati-
kuši latviešu rakstnieku, piemē-
ram, Viļa Plūdoņa, Jāņa Poruka 
un Annas Brigaderes, darbi. «Ka-
ra laikā bijām aizbēguši no šejie-
nes, kādu laiciņu dzīvojām pie 
citiem saimniekiem. Viņu vecā 
klēts bija pilna ar iespieddarbiem. 
Un ko es darīju? Pa kluso lasīju! 
Grāmatas bija brīnišķīgas. Skolas 
laikā sportošanai un citām no-
darbēm nebija laika, jo daudz 
strādāju. No mazām dienām 
braucu ar traktoru, tehnika mani 
vienmēr interesējusi. Arī tagad, 
ja kaut kur jādodas, braucu ar 
mašīnu. Man nepatīk tramdīt ci-
tus, ja pats varu tikt galā,» atzīst 
Arvīds.

Apaļā jubileja tiks svinēta bēr-
nu, mazbērnu, mazmazbērnu un 
kaimiņu pulkā  Īslīces pagasta 
Bērzu ciemā jautrā, patīkamā un 
ģimeniskā gaisotnē. ◆

Ulmaņlaikus atceras kā 
zelta laikmetu

90 gadu jubileja  ◆ īslīcietim Arvīdam Pumpuram

ARvīds PumPuRs kopā ar sievu Ausmu Īslīces pagasta mājās «Stērstiņi». foto – MāRis kRūMiņš

IesvētībAs 18 gadu vecumā.
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dARbs

 PIedāvā dARbu

kokapstrādes uzņēmums «Arbora», 
reģ. Nr. 43603053170, – LentzāģA 
oPeRAtoRAm. Alga no 800 euR/mēn. 
«uz rokas». Nodrošinām transportu no 
un uz darba vietu, siltas pusdienas un 
sociālās garantijas. 
tel. 20230306, 29177993. 
 

siA «Zs griezes», reģ. Nr. 43601001117, 
aicina darbā sLAuCēJu. Maiņu darbs, 
iespējama dzīvesvieta.
Alga no 500 euR/mēn. tel. 27762318. 
 

siA «Rundāles auto», 
reģ. Nr. 43603039641, – stRādnIekAm 
gARāžās (alga no euR 700) . 
tel. 29105532.

 mekLē dARbu

APRūPētāJA (55 g.) no Bauskas novada 
meklē darbu. ir sertifikāts un darba 
pieredze ar cukura diabēta un 
pēcinsulta staigājošiem cilvēkiem. 
Nav pieredzes ar guļošiem. pieredze 
gatavot, uzkopt pēc vajadzības. 
strādāju ar brīvdienām. Brīvdienas var 
būt darbdienās. savu Cv uzrādīšu darba 
intervijā. tel. 20657807. 

PāRdod

 nekustAmo īPAšumu

APbūves gAbALu. tel. 27144541. 
 

gARāžu koop. «dzirkstele». 
tel. 25414294. 

  dAžādAs LIetAs 

JumtA segumus. piedāvājam montāžu, 
bezmaksas uzmērīšana un tāme. 
tel. 26687335.
  
Metāla Jumtus un noteksIstēmAs 
no ražotāja. Cena no 4,95 euR/m². 
tel. 28628212. 
 

siltumnīcu PLēvI, kūdRAs 
substRātu Bauskas vecajā tirgū. 
tel. 26414149, 27174921. 
 

kARPAs bauzes tirgū 13.04. (euR 2,90).
 

dējējvistu Cāļus. tel. 29376404.
 

Aveņu stādus, ģImeņu sīPoLus. 
tel. 25546025. 

tūJAs dzīvžogam. tel. 29284274.

tūJAs žogIem. tel. 29509212. 
 

gRAnuLAs, bRIketes, mALku. 
tel. 29177993. 
 

kvalitatīvus divgadīgus kAnnu 
gumus. tel. 29415279. 
 

skaldītu, krāmētu mALku. tel. 25929586. 
 

bRIketes, gRAnuLAs, AkmeņogLes 
Bauskas vecajā tirgū. 
tel. 26414149, 27174921. 
 

Bērza bRIketes no ražotāja maisos pa 
10 kg. kaloritāte: 5,09 kwh/kg; mit-
rums: 6,8%; ilgi deg, augsta siltuma 
atdeve, degot neizjūk. ekoloģiski tīras, 
bez piemaisījumiem. piegāde. 
tel. 20122224. 
 

ozola un bērza kantainās skaidu 
bRIketes. tel. 27029553. 
 

premium apses gRAnuLAs (6 mm) 
maisos pa 15 kg. pelnainums: 0,41%; 
mitrums: 5,61%. Neatstāj kvēpus, bet 
iztīra dūmeni. piegāde. 
tel. 20122224. 
 

skaidu bRIketes un AkmeņogLes. 
var ar sociālā dienesta palīdzību. 
tel. 26376844. 
 

vaļējus kūtsmēsLus. tel. 26796492.
 

skaldītu mALku. tel. 20126373.

gRAnuLAs, bRIketes, mALku. 
tel. 29177993. 

pēRk

mežA īPAšumus. tel. 29420502. 
 

PēRk gARāžu Bauskā, pie katlumājas. 
tel. 22012547. 
 

PēRk īPAšumus AR mežu, CIRsmAs. 
tel. 25770062. 
 

tRAktoRus, PIekAbes, InventāRu. 
tel. 26104984. 
 

bRIežu RAgus, monētAs, senLIe-
tAs, dzIntARu. tel. 29886349. 
 

stIkLu (biez. 4 mm, plat. 60 mm). 
tel. 26550287. 
 

Mežā pie ceļa FInIeRkLuČus un 
PAPīRmALku. tel. 26113807. 
 

siA «Craftwood» PēRk mežA īPAšu-
mus visā latvijā, cena no 1000 līdz 
10 000 euR/ha. samaksa darījuma 
dienā. tel. 26360308.

sēRu vēsts

LīdzJūtībAs

pērku RAgus. 
tel. 22728888.
 

Muzeja izveidei senlaicīgu metālapstrā-
des aprīkojumu – senas uRbJmAšīnAs, 
vIRPAs, kALēJA APRīkoJumu u. c. 
tel. 29973787.
 

siA «valinda» – LIeLLoPus, 
JAunLoPus dzīvsvarā. 
tūlītēja samaksa. 
tel. 29434034. 
 

siA «lauku Miesnieks» – māJLoPus. 
Augstas cenas. samaksa tūlītēja. svari. 
tel. 20207132. 

PēRk mALku: osIs – 45 euR/m³; 
ozoLs – 39 euR/m³;
JAuktā – 29 euR/m³. 

samaksa uzkraušanas dienā. 
tel. 28654595, egīls. 

vIsvIsādI

dzIļuRbumu IzveIde, Remonts. 
tel. 29445683. 

A. krūklis
skan tava šūpļa dziesma krūtīs,
tā katrā dzīves solī man ir klāt,
skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
skan sirdī man, ak, mīļā, labā māt...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
jaukajai audzītei Ivetai, 

māmiņu zemes klēpī guldot.
īslīces bērnudārza grupiņas «Rūķīši» bērni un vecāki 

Apsesdēls
Mans slieksnis velti tavas
kājas gaida, pār sevi pārkāpjot,
un manā istabā viens stūrīts klusi raud.
viņš raud, kā pamests raud, –
bez asarām.

skumju brīdī esam kopā ar 
tevi, daiga, 

un taviem mīļajiem, no tēta atvadoties.
tavas kolēģes 

B. saulītis
ņem no mums tās gaišās dienas,
kurās kādreiz kopā būts.
Mūsu baltās, siltās domas
Balto smilti sasildīs.

visdziļākā līdzjūtība skumju brīdī 
gunāRA buLAtA mīļajiem, 

pavadot viņu mūžībā. 
tuvākie darbabiedri bijušās Bauskas RpB Atu 

Z. purvs
tajās lapās,
ko mūžības vēji nu šķirsta,
paliek cilvēka mūžs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Austrai gelzei, no brāļa atvadoties. 

«viršu» kolektīvs

f. Bārda
Ar plaukstošiem bērziem atnāca vēji,
Ar plaukstošām cerībām aizgāja sirds.

Izsakām līdzjūtību Austrai gelzei,
pavadot brāli kapu kalniņā.

jauncodes bibliotēkas «Austraskoks»

k. Apškrūma 
tie savādi skumīgie mirkļi… 
tad palīdzēt var tikai viens, 
ja kādu atmiņu gaišu 
tu savā dvēselē sien.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei 
Ludmilai baltrušaitei, 

tēvu zemes klēpī guldot.
griķu pamatskolas kolektīvs

k. Apškrūma
lai paliek ābele, ko iestādīju,
un vārds, ko kādam teicu mierinot...

skumju brīdī esam kopā ar 
svetlanu uhnasti, 

no mīļotā tēta atvadoties.
Mārīte un inita

M. Bendrupe
paliks tavs darbīgais gājums –
tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

Atvadu brīdī dalām bēdu smagumu ar 
AnItAs AdAmAItes mīļajiem.

Bauskas sporta skolas un Bauskas peldbaseina kolektīvs

l. Brīdaka
tu tagad tai zemē, kur saule
vairs vakaros nenorietēs.
šeit paliek no tavas gaismas
sidrabots sirmojums,
un ik gadus ābeles ziedēs
tavu mīļumu pasacīt mums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Jurim, Andim, Ivo, 

AnItu AdAmAItI aizsaules ceļos pavadot.
grantiņu ģimene

M. jansone
Aiz katra paliek dzīve
un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
sirds ilgi saglabās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Adamaišu ģimenei, 

no AnItAs atvadoties.
lapšinu ģimene

veIC vIsu veIdu zemes dARbus 
ar ekskavatoru «jCB4Cx». 
tel. 29856541.
  
Rātslaukumā PAzudusI somIņA AR 
dokumentIem. Atlīdzība garantēta. 
tel. 29900490. 
 

dzīvokļu PāRbūve, Remonts. 
tel. 20072487. 
 

JumtA Remonts. 
tel. 29728210. 
 

mūRē PLītIs, kRāsnIs, kAmīnus, 
skuRsteņus. tel. 20265396. 
 

PIegādā smILtIs, gRAntI, sijāto 
gRAntI. šķembAs. tel. 29418559. 
 

PIemInekļu dARbnīCA Akāciju ielā 18. 
tel. 29485104. 
 

Rok, tīRA, RestAuRē, dezInFICē. 
PAdzIļInA veCās AkAs, PIesLēdz 
HIdRoFoRus. IeRīko vIetēJās 
kAnALIzāCIJAs. piegādā ruļļus. 
konsultē. tel. + 370 61292573. 

gāzesvAdu PRoJektēšAnA un 
būvnIeCībA. 
tel. 26090825.
 

veICAm vIsu veIdu IekšdARbus un 
FAsādes dARbus. 
tel. 26646991. 
 

mekLē PensIJAs veCumA CILvēku, 
kas varētu dzīvot laukos un pieskatīt ar 
dauna sindromu slimu sievieti. 
tel. 26120951. 
 

mekLē CILvēku, kurš varētu uzstādīt  
žogu 600 m² lielam mAzdāRzIņAm. 
tel. 29420108.
 

IzīRē dzīvokLI (malkas apkure). 
tel. 20369034. 

o. vācietis
ir apklusuši soļi,
vien paliek mīlestības gaišais stars.

skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājis 

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

Izvadīšana sestdien, 13. aprīlī, plkst. 12 
no sIA «R. k. Ritums» sēru zāles 

biržu ielā 13d bauskā. 
zemes klēpī guldīsim Jaunsaules sila kapos.

tuvinieki
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LIene AndeRsone-koLosovA

Paraksts ir personas pašrocīgi 
rakstīts personvārds pilnā vai 

saīsinātā veidā, un tas nodrošina 
kāda dokumenta juridisko spēku, 
teikts Ministru kabineta noteiku-
mos «Personu apliecinošu doku-
mentu noteikumi». Noteikumi 
prasa, ka personām nav iespēju pa-
rakstīties ar simboliem. Taču kā-
dam jābūt personas parakstam? 

vai persona var parakstīties arī 
ar pseidonīmu, iesauku un 
oficiāli šo parakstu lietot? 
Piemēram, cilvēks, kuru sauc 
kaspars bērziņš, pasē bija 
parakstījies ar savu iesauku un 
pseidonīmu bac’s.
Atbild Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (PMLP) sabied-
risko attiecību vadītājs Ģirts 
Pommers: 

– Likums noteic, ka personu 
apliecinošā dokumentā iekļauja-
mo personas paraksta attēlu ie-
gūst, personai parakstot izdrukā-
tu iesniegumu vai personai pa-
rakstoties uz paraksta attēla iegū-
šanas aparatūras sensora. 

Parakstam jābūt unikālam, bet lietot var vairākus 

Paraksts personu apliecinošā 
dokumentā ir personas pašrocīgi 
rakstīts personvārds pilnā vai sa-
īsinātā veidā. Paraksts personu 
apliecinošā dokumentā var būt 
salasāms vai nesalasāms.

Konkrētajā gadījumā sakrīt 
uzvārda un iesaukas pirmie bur-
ti, līdz ar to nesaistītām perso-
nām ir grūti saprast, vai tur ir 
Bērziņš vai tā ir iesauka. Pēc no-
teikumiem, ir jābūt personvār-
dam vai tā saīsinājumam. Proti, 

tā kā mani sauc Ģirts, tad es ne-
varu parakstīties kā Supermens, 
bet, ja es parakstos kā Ģitāra, tad 
ir grūti kādam no malas kaut ko 
iebilst, vēl jo vairāk – ja paraksts 
ir grūti salasāms. 

kādos gadījumos paraksta 
personu apliecinošā dokumentā 
var nebūt? vai persona var lietot 
atšķirīgus parakstus?
– Bērniem līdz desmit gadu ve-
cumam vai personām, kuras ne-
spēj parakstīties fizisku trūkumu, 
veselības stāvokļa vai rakstīt-
neprasmes dēļ, personu aplieci-
nošā dokumentā paraksts attiecī-
gajā vietā neparādās.

Likumdošana nenosaka, ka 
personai savs paraksts uz doku-
mentiem jāatveido tāds pats, kāds 
tas ir personu apliecinošajā do-
kumentā, tādēļ cilvēks var vien-
laikus lietot vairākus atšķirīgus 
parakstus. Tāpat normatīvie akti 
neparedz, ka personai, mainot 
uzvārdu, obligāti būtu jāmaina 
arī paraksts. Paraksta maiņa līdz 
ar uzvārda maiņu ir katra indivi-
duāla izvēle, informē «Latvijas 
Vēstnesis».

PMLP speciālisti atklāj, ka 
personu paraksti netiek iekļauti 
datubāzēs un paraksta lietošana 
netiek uzraudzīta vai salīdzinā-
ta – ir paraksts identisks tam, 
kas uzrakstīts personu aplieci-
nošā dokumentā vai tomēr ne. 
Mainīt parakstu persona var 
jebkurā brīdī. 

PMLP uzsver, ka parakstam ir 
jābūt pēc iespējas izstrādātākam 
un sarežģītākam. Taču jāņem vē-
rā būtiskas lietas. Piemēram, ja 
ikdienā katrs dokuments tiek pa-
rakstīts atšķirīgi, personai var 
rasties sarežģījumi pierādīt, ka ir 
dokumenta parakstītāja. Personu 
juridiskajos dokumentos tādēļ 
jābūt vietai, kur būtu paraksts, 
paraksta atšifrējums un amats. 
Savukārt, ja uz dokumenta ir tāds 
pats paraksts kā personu aplieci-
nošajā dokumentā, tad persona 
bez grūtībām var pierādīt, ka do-
kuments ir viņas parakstīts.

Ja uz personu attiecas pienā-
kums iesniegt sava paraksta pa-
raugu, tad paraksta maiņas gadī-
jumā personai par šo faktu būtu 
jāinformē institūcija, kurā glabā-
jas paraksta paraugs. ◆

LIene AndeRsone-koLosovA

Par populāru iniciatīvu sabied-
rībā kļuvusi dzimtu izzināša-

na un ciltskoku veidošana: to ie-
dzīvotāji dara, gan strādājot ar 
dokumentiem un fotogrāfijām 
klātienē, gan pētot elektroniski 
pieejamos informācijas resursus 
un izmantojot sociālos tīklus. Iz-
veidotas pat domubiedru grupas, 
kur cits citam lūdz dalīties ne ti-
kai informācijā un pazīt fotogrā-
fijās redzamos cilvēkus, bet arī 
prasmē izlasīt atrastajos doku-
mentos rakstīto. 

Kādas ir iespējas savas dzimtas 
pētniecībā un ciltskoka izveido-
šanā? Skaidro Latvijas Nacionālā 
arhīva vēstures arhīva eksperte 
Dace Plīkša.

kā meklēt pašam?
– Ja ģimenes arhīvs (vēstules, fo-
togrāfijas, diplomi, līgumi u. tml.) 
pārskatīts un sašķirots, radi ap-
taujāti, atmiņas pierakstītas, rad-
niecisko saišu shēma uzzīmēta, 
tomēr palikuši neaizpildīti lau-
kumi un jautājuma zīmes, tad var 
izmantot Latvijas Nacionālā arhī-
va (LNA) un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas piedāvātos digitālos 
resursus.

LNA digitālie resursi pieejami 
www.arhivi.gov.lv sadaļā «Datu-
bāzes». LNA Latvijas Valsts arhī-
va (LVA) izveidotajos deportēto 
Latvijas iedzīvotāju sarakstos ie-
spējams noskaidrot 1941., 1949. ga-
da u. c. deportāciju upuru likte-
ņus. Izmantot var arī Latvijas 
Universitātes studentu datubāzi, 
kur var iegūt ziņas par personām, 
kuras pirmskara periodā iestāju-
šās LU – kad, kādā fakultātē, vai 

puBliCitātes At tēl s.

Kā pētīt dzimtu un veidot ciltskoku?

studijas pabeigtas, dzimšanas da-
ti, kāda iepriekšējā izglītība. Sa-
vukārt LNA Latvijas Valsts vēs- 
tures arhīva (LVVA) izveidotā 
interneta vietne «Raduraksti» 
(www.lvva-raduraksti.lv) sastāv 
no divām daļām: datubāze un 
virtuālais arhīvs.

Datubāzē ir pieejams Latvijas 
iedzīvotāju saraksts (1918. – 
1940. g.). Tajā apkopotas ziņas par 
personām, kuras norādītajā laika 
periodā Rīgas prefektūrā kārtoju-
šas pasu jautājumus. Iespējams 
noskaidrot personas uzvārdu, vār-
du, tēva vārdu, dzimšanas gadu, 
vietu, piederības vietu. Virtuālajā 
arhīvā ģenealoģijas jeb ciltskoka 
pētīšanai piedāvātas piecas sada-
ļas, kurās pieejami digitalizēti ar-

hīva dokumenti: baznīcu grāma-
tas, dvēseļu revīziju saraksti, mājas 
grāmatas, Rīgas Politehniskā in-
stitūta studentu, pasniedzēju u. c. 
lietas, tautas skaitīšana.

Grūtības varētu sagādāt valoda 
un rokraksts – visi šie dokumenti ir 
sastādīti līdz Pirmajam pasaules ka-
ram, pārsvarā vācu un krievu valo-
dā. Romas katoļu draudžu senākie 
reģistri ir latīņu valodā, bet līdz 
1840. gadu beigām – poļu valodā. 

Šajās vietnēs nav meklēšanas 
iespēju, lietas digitāli jāšķirsta, 
turklāt ne visas lietas ir saglabā-
jušās un nonākušas arhīvā.

kā var līdzēt arhīva speciālisti?
– Kad visas iespējas izmantotas, 
bet virkne jautājumu palikusi, do-

damies paši uz arhīvu pētīt nedi-
gitalizētus dokumentus, iepriekš 
izvērtējot, vai spēsim ar tiem strā-
dāt (valodas, rokraksti, leksika) 
vai arī izmantosim arhīva speciā-
listu pakalpojumus. LNA LVVA 
speciālisti veic ģenealoģiskus pētī-
jumus, izmantojot tikai arhīvā 
glabātos dokumentus, t. i., Latvi-
jas teritorijas civilstāvokļa aktu 
reģistrus (dzimušo, laulāto un mi-
rušo reģistri) līdz 1914. gadam, bet 
citus dokumentus līdz 1944. ga-
dam. Pētījums ne vienmēr ir ie-
spējams, jo ne visi dokumenti ir 
saglabājušies.

Arhīva speciālistu palīdzība ir 
maksas pakalpojums. Pirms pētī-
juma sākšanas arhīva speciālisti 
pārbauda, vai pētījums vispār ir 
iespējams (vai saglabājušies attie-
cīgā perioda konkrētie dokumen-
ti, vai tajos atrodamas meklētās 
ziņas). Pēc pētījuma pabeigšanas 
avanss tiek ņemts vērā, sastādot 
galīgo izdevumu aprēķinu.

Negatīvas atbildes gadījumā 
(nekādas ziņas, izņemot sākotnē-
jās, arhīva dokumentos tomēr 
netiek atrastas) avanss sedz ie-
guldītā darba un tehniskos izde-
vumus un netiek atmaksāts. Pētī-
juma kopējās izmaksas iepriekš 
nav iespējams noteikt, jo nav zi-
nāms, cik ierakstu, par cik perso-
nām un cik dokumentos tiks at-
rasts. Galvenās izmaksas veido 
atrasto ierakstu skaits un tam iz-
mantoto lietu skaits. Iesniegumu 
lielā daudzuma un to sarežģītības 
dēļ uz pieprasījumu izpildi jāgai-
da gads, dažkārt pat ilgāk.

Internetā, ievadot vārdus «ģe-
nealoģija», «ciltskoki», «dzimtas 
vēsture» u. tml., atradīsit ieteiku-
mus, kā veikt pētījumu. ◆

Interesanti fakti par 
«titāniku»
PIRms 107 gadiem aprīlī pirmo 
reizi ūdenī tika nolaists bēdīgi 
slavenais tvaikonis «Titāniks», 
kuru tā būvētāji uzskatīja par 
nenogremdējamu. Diemžēl savā 
pirmajā un pēdējā braucienā 
1912. gadā, naktī no 14. uz  
15. aprīli, kuģis sadūrās ar 
aisbergu un nogrima.
l  «Titānika» uzbūvēšana 

kompānijai «White Star Line» 
(WSL) izmaksāja 7,5 miljonus 
ASV dolāru. Tā būvniecība ilga 
trīs gadus.
l  «Titāniku» nenokristīja, jo 

WSL nepiekrita šai ceremonijai.
l  Jau izejot no ostas, kuģis 

gandrīz sadūrās ar amerikāņu 
laineri «New York».
l  Uz kuģa pavisam bija  

2200 cilvēku, bet tikai 1178 vietas 
glābšanas laivās.
l  Katastrofā bojāgājušo skaits, 

pēc dažādiem avotiem, svārstās 
ap 1,5 tūkstošiem cilvēku. 
l  26 kuģa pasažieriem tas 

bija medusmēneša ceļojums.
l  Vainu par katastrofu uzvēla 

kapteinim Edvardam Smitam, 
kaut gan uz kuģa atradās WSL 
prezidents Brūss Ismeiss, kurš 
nemitīgi pieprasīja braukt ātrāk, 
lai uzstādītu rekordu un iegūtu 
«Zilo lenti».
l  Pirmā palīdzība ieradās 

tikai pēc divām stundām. Izglābt 
izdevās 705 cilvēkus.
l  1985. gada 1. septembrī 

zemūdens ekspedīcijas dalībnie-
ki Roberta Balarda vadībā 
batiskafā nolaidās vairāk nekā 
četru kilometru dziļumā un 
pirmo reizi 73 gadu laikā pēc 
katastrofas ieraudzīja uz pusēm 
pārlūzušo «Titānika» korpusu. 
Tajā atklāja sešus salīdzinoši 
nelielus plīsumus, kuru malas 
izliektas uz āru, izvirzot versiju, 
ka šādi bojājumi varēja rasties 
sprādzienā kuģa iekšienē.
l  Katastrofu visās detaļās,  

14 gadus pirms tā patiesībā 
notika, pareģoja rakstnieks 
Morgans Robertsons. Romānā 
«Godkāre» viņš aprakstīja, kā 
kādā 1898. gada aprīļa vakarā pēc 
sadursmes ar aisbergu pie Ameri-
kas krastiem nogrimst «Titāns» – 
milzīgs pasažieru tvaikonis, kas 
veic savu pirmo transatlantisko 
reisu no Sauthemptonas uz 
Ņujorku. Reālajam «Titānikam» 
un izdomātajam «Titānam» ir 
gandrīz vienāds garums – 269 un 
252 metri, samērāms arī to ūdens 
izspaids – 46 000 un 66 000 
tonnu. Abus kuģus uz priekšu 
dzina trīs dzenskrūves, un tie 
devās ceļā ar apmēram 2500 pa- 
sažieriem, lielākoties no sabiedrī-
bas augstākajiem un turīgākajiem 
slāņiem. Gan «Titāniks», gan 
«Titāns» sadūrās ar aisbergu 
gandrīz vienā un tajā pašā vietā – 
800 kilometrus uz DA no Ņū-
faundlendas. Abos kuģos glābša-
nas līdzekļu nepietika, un apmē-
ram puse no pasažieriem mira 
Atlantijas okeāna dzelmē. 
l  Pēdējā «Titānika» pasažiere 

Milvīnija mira 2009. gada 31. mai- 
jā. Viņa bija tikai deviņas nedē-
ļas veca, kad kuģis nogrima.

foto No ARhīvA .
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LAIKA ZIŅAS

Šodien, 13. aprīlī, mainīgs 
mākoņu daudzums. Gaisa 
temperatūra dienā +4°.

Rīt, 14. aprīlī, mainīgs māko-
ņu daudzums, uzspīdēs arī saule. 
Maksimālā gaisa temperatūra 
dienā +8°, minimālā naktī -2°. 

Parīt, 15. aprīlī, mākoņains 

laiks, uzspīdēs arī saule. Maksi-
mālā gaisa temperatūra dienā 
+7°, minimālā naktī +1°. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centrs

SIA «LATVIJAS GAĻA»
iepērk liellopus,

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

vairogdziedzera operācijas;
LOR operācijas bērniem;
ginekoloģiskās operācijas;
proktoloģiskās operācijas;
žultspūšļa operācijas;
trūču operācijas;
apendektomijas.

Maskavas iela 241, Rīga, 
tālr. 20022581
www.aiwaclinic.lv/AIWAClinic 

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

PIRKT


