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Dabas brīnums piejūras klimatā
l LINDA KILEVICA

Tik daudz dažādu zaļās
krāsas toņu, kādus šobrīd
var redzēt Grobiņas kokaudzētavā “Īve”, spēj radīt un
lietot tikai viens mākslinieks
– daba. Taču zaļums momentā piemirstas, kad saimnieks
Dainis Ozoliņš aizved pie
stalto ozolu daļēji apēnotās
rododendru rindas. Tie tagad
pilnziedā, izņemot pavisam
vēlās šķirnes, un izskatās pēc
sārtām, rožainām, sarkanām
un mēļām kupenām.

Par seklu neiestādīsi
Vasaras sākuma košais prieks
patiešām jāaudzē ēnā. “Vislabākā vieta ir zem priedēm, jo gaisma caur tām nāk izkliedēta. Arī
sakņu sistēma savstarpēji netraucē, jo priedei tā ir dziļā, bet
rododendram – seklā,” atklāj D.
Ozoliņš. Bērzi, liepas, egles šim
augam nebūs draugos. Tā kā priežu šeit nav, rododendri lieliski
satiek ar ozoliem, kuru zari “pacelti augstāk”. Rododendri uzzied,
pirms ozoli ir saplaukuši. Pašas
agrākās šķirnes jau noziedējušas. Vēlie plauks pirms Jāņiem.
Latvijai mazliet tomēr eksotisko krāšņumaugu nemaz neesot
grūti ieaudzēt. Galvenais ir ļoti
kūdraina zeme un neiestādīt
par dziļu, skaidro audzētājs. “No
tiem, kas nopērk stādus, astoņdesmit procenti iestāda par dzi-

Rododendru stādi audzētavā pašlaik jau izpirkti. “Grūti pateikt, kas ir vairāk pieprasīts,” saka Dainis Ozoliņš.
“Ko cilvēki ierauga dārza žurnālos, to arī vēlas iegādāties.”
EGONA ZĪVERTA FOTO
ļu. Saknēm nav skābekļa. Augs
vienu gadu mokās, otru, trešo
un nobeidzas. Par seklu nekad
neiestādīsi,” smejas D. Ozoliņš, “tā
jau neviens nestādīs, ka saknes ir

virs zemes.” Kur vien redzams, ka
rododendri neaug, tie jāizrok un
jāpaceļ augstāk vai arī jāatbrīvo
no mežonīgiem kokiem.
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Pieci Covid-19 pacienti pieslēgti
plaušu ventilācijas iekārtām
l JĀNIS MALĒJAIS

Vakar Liepājas Reģionālās slimnīcas (LRS) Intensīvās
terapijas un anestezioloģijas
nodaļā bija septiņi Covid-19
pacienti, no kuriem pieci pieslēgti plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtām, informēja LRS sabiedrisko attiecību
speciāliste Indra Grase.
Pavisam slimnīcā vakar
bija 16 koronavīrusa inficēto,
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kas ir par četriem mazāk nekā
otrdien, bet reanimācijā esošo
skaits saglabājās nemainīgs.
Uz “Kurzemes Vārda” jautājumu, cik gultu reanimācijas nodaļā pielāgotas modernā vīrusa
pacientiem un cik daudz plaušu
mākslīgās ventilācijas iekārtu ir
Liepājas mediķu rīcībā, I. Grase
atbildēja, ka Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļā
pavisam ir 14 gultas, no kurām
šobrīd astoņas ir atvēlētas Co-

vid-19 pacientu ar smagu slimības gaitu ārstēšanai un 14
stacionārie un pieci pārvietojamie ventilācijas aparāti. Nupat
noslēdzies iepirkums un sākas
11 jauno stacionāro plaušu
mākslīgās ventilācijas aparātu
piegāde. Līdz ar to nepieciešamības gadījumā slimnīca spēs
pielāgoties apstākļiem, paplašinot koronavīrusa pacientu gultu
skaitu. Arī plaušu mākslīgās
ventilācijas iekārtu nepietrūks.w
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