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Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta 
(NMPD) mediķi Priekulē 
saņēmuši jaunu operatīvo 
transportlīdzekli. “Priekules 
punktā ir divas automašīnas. 
Vienu nomainīja 2019. gadā, 
bet otrs bija vecāks par sep-
tiņiem gadiem, arī to vaja-
dzēja mainīt,” laikrakstam 
skaidro NMPD sabiedrisko 
attiecību speciāliste Arita 
Freimane.

Auto pielāgoti braukšanai 
gan pa pilsētu, gan pa grūtāk 
izbraucamiem ceļiem, kas ir īpaši 
aktuāli izsaukumos uz laukiem. 
Jaunās automašīnas ir aprīkotas 
ar automātisko pārnesumkārbu, 

tām ir visu četru riteņu piedzi
ņa, tādējādi tās ir viegli un droši 
vadāmas ne tikai pa asfaltētām 
šosejām, bet arī pa lielceļiem ar 
grants un šķembu segumu, kā 
arī pa bezceļiem, smiltīm, sniegu 
un dubļiem. Jaunie auto būtiski 
atvieglo un ātrāku padara me
diķu darbu sarežģītos apstākļos, 
jo dzīvības glābšanai nepiecieša
mais aprīkojums tagad novietots 
ērtāk. Transportlīdzekļos ir jaunā 
tipa nestuves, kuras var regulēt 
dažādos līmeņos vai transfor
mēt, pielāgojot katrai situācijai 
un pacienta vajadzībām. Arī sēd
krēslu, kurā tiek pārvietots cietu
šais, tagad var aprīkot ar papildu 
riteņiem. Tas noderēs situācijām, 

kad sēdošs pacients jāpārvieto 
pa nelīdzenām virsmām. Liela 
loma atvēlēta drošībai, piemē
ram, bērnu drošības jostas ie
strādātas ne tikai nestuvēs, bet 
arī vienā no sēdekļiem, jo var 
būt noteikti veselības stāvokļi, 
piemēram, nopietni elpošanas 
traucējumi, kad mazie pacienti 
slimnīcā jānogādā sēdus.

Kopumā NMPD autoparku 
šonedēļ papildinās 26 jauni 
operatīvie medicīniskie trans
portlīdzekļi Rīgā un reģionos. 
Šogad plānots noslēgt līgumu 
par vēl vismaz 103 operatīvo 
transportlīdzekļu iegādi. NMPD 
mediķu brigādes izvietotas 106 
vietās visā Latvijā.w

Brauks ar modernu auto

Dienvidkurzemes nova-
da lauksaimnieki 29. jūlijā 
Rucavā tiksies ar biedrības 
“Latvijas Zemnieku federā-
cija” valdes priekšsēdētāju 
Agitu Hauku un pārrunās 
jauno Eiropas Savienības 
plānošanas periodu, ziņo 
Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Liepā-

jas biroja vadītājs Aleksejs 
Kačanovs.

Diskusijas tēmas būs “Lauku 
attīstības programmas 2023.–
2017. gadam” izstrādes gaita 
Latvijā, atbalsta nosacījumi nā
kamajā ES plānošanas periodā 
un no 2021. līdz 2022. gadam 
noteiktajā pārejas periodā. To 
vadīs A. Hauka un A. Kačanovs.

Diskusija notiks Rucavas 
“Centra dzirnavu” pagalmā, tā 
sāksies pulksten 10. Iepriekšēja 
pieteikšanās Latvijas Zemnieku 
federācijas interneta vietnē.

Šogad sākas jauns ES sep
tiņu gadu plānošanas periods, 
kurā lauksaimniecības politi
kā no 2023. gada būs izmainīti 
nosacījumi.w

Lauksaimnieki apspriedīs 
jauno plānošanas periodu

Ceturtdien, 29. jūlijā, Dien-
vidkurzemes novada domes 
sēde notiks Pāvilostā. Savu-
kārt pulksten 18 deputāti kul-
tūras namā uz tikšanos gaidīs 
iedzīvotājus.

Šī būs pirmā iedzīvotāju sa
pulce jaunajā Dienvidkurzemes 
novadā, stāsta pašvaldības sa

biedrisko attiecību speciāliste 
Kristīne Pastore: “Cilvēki varēs 
satikt visus 19 deputātus un iepa
zīties ar viņiem, izrunāt vietējās 
aktualitātes un problēmas, kā arī 
saņemt atbildes uz jautājumiem.”

Domes sēde arī notiks Pāvil
ostas pilsētas kultūras namā, tā 
plānota pulksten 15.w

Deputāti tiksies ar iedzīvotājiem

Viņš domā, ka līdz augustam 
nenokuls, ja tiešām sāksies lie
tavas. “Redzēs, cik ilgi pēc lietus 
būs jāgaida un kā varēs tikt uz 
lauka virsū. Ja graudiem liels 
mitruma procents, tad arī nevar 
kult,” viņš skaidro.

Lopbarība  
vien sanāks

L. Zigurds praksē īsteno ko
operācijas teoriju – laukus kuļ 
kopā ar kaimiņu Jāni Spirģi no 
“Lieknājiem”. Traktors graudu 
vešanai pieder Laurim, bet kom
bains ir Jāņa. “Dronenburg” mar
kas kombains pa Otaņķu laukiem 
braucot kādus piecus gadus, taču 
iegādāts lietots. “Jaunus jau ne
maz nevar nopirkt,” uzsver L. Zi
gurds. Tas esot pavisam parasts, 
nekas nav datorizēts, taču kuļot 
smuki un tīri. Kredītus tehnikas 
iegādei saimnieks neņemot. Ko 
var, to nopērk. Vaicāts par ES 
projektu realizāciju, atmet ar 
roku – tur vajag lielāku zemi un 
lielu darbošanos. “Te jau nav tās 
zemes. Ir lielie saimnieki, kuriem 
ir, bet brīvas zemes nav. Es arī 
negribu vairs paplašināt saim
niecību,” viņš atzīst.

Graudus nodod tepat “Otaņ
ķu dzirnavnieka” kaltē. Cenas 
esot atkarīgas no tā, vai aizies kā 
pārtikas vai lopbarības graudi. 
“Te no tiem sīkajiem lopbarība 
vien sanāks,” vērtē saimnieks. 
Tagad jau daudzi audzējot rapsi, 
taču viņam tas neder, jo to būtu 
pašiem jāved uz Liepāju, to vie
tējā kaltē nepieņem. 

Par labības lauku un rugāju 
degšanu kaimiņpagastos viņš 
neesot dzirdējis, viss laiks paiet 
darbos. Izskaidrojums šādiem 
ugunsgrēkiem – kombainā kaut 
kas var aizsprūst, kādu siksnu 
nokarsē, un sāk svilt. Iekārtas 
tāpēc jāpieskata.

Zemnieku uztrauc cits jautā
jums – kas vēl būs ar minerāl
mēsliem? “No kurienes mums 
nāca minerāļi? No Lukašenko! 
Ja vedīs no citurienes, tad vairs 
nebūs tāda cena. Baltijas valstīs 
taču viss nāca no Krievijas un 
Baltkrievijas,” viņš bažījas par 
sadārdzināšanos. 

Lai cik grūti laukos, L. Zigurds 
nedomājot visam atmest ar roku. 
“Dzimis, audzis laukos – vai tad 

iesi kaut kur uz pilsētu? Kamēr vēl 
spēks ir, tikmēr jādara,” viņš saka. 
Laukos dzīvojot visu mūžu. 1975. 
gadā uz Otaņķiem atnācis praksē 
no Cīravas tehnikuma, no tā laika 
te arī strādā. Vispirms kolhozā, 
pēc tam saimniecībā savās dzim
tajās mājās, kuras nevarot atstāt. 

Pilsētniekiem  
būs maize galdā

Kooperatīvā sabiedrība “Dur
bes grauds” jauno ražas sezonu 
Lieģos atklāja 19. jūlijā ar z/s 
“Runti” atvestajiem ziemas kvie
šiem. Priekules filiālē todien z/s 
“Ceriņi 2” ieveda pirmo ziemas 
miežu kravu. Uzņēmuma valdes 
priekšsēdētājs Sandris Bēča at
klāj, ka graudi ir par daudz sausi, 
kas neesot īsti labi. “Tomēr Kur
zemes pusē nav tik stiprs ražas 
samazinājums kā citviet Latvijā. 
Ir vietas, kur lielais karstums ir 
atstājis ietekmi, un ir vietas, kur 
viss ir kārtībā, Kurzemē ir labāki 
graudu rādītāji nekā Zemgalē. 
Mitrums mūspusē tomēr ir bijis 
vairāk nekā citur Latvijā,” viņš 
pastāsta. 

Smilšainās augsnes sausums 
ietekmējis vairāk, mālainās un 
stingrās zemes devušas labāku 
ražu. Graudu iekūlums Kurzemē 
ir no 5 līdz 7 tonnām no hektāra. 
Rapsi vēl tikai sāk kult, arī va
saras kultūras, tāpēc kopskata 
un datu vēl nav. “Katrā gadīju
mā bada gads nebūs, nesatrau
cieties, pilsētnieki būs paēduši. 
Sliktie zemnieki labajiem pilsēt
niekiem tomēr būs sarūpējuši,” 
pasmejas S. Bēča.

Graudu iepirkuma cenas 
esot maķenīt labākas nekā pa
gājušajā gadā, kas arī kompensē 
ražas kritumu. “Vienīgais, arī 
izejvielām cenas ir pacēlušās,” 
viņš norāda. “Viss ir līdzsvarā.” 

Rekordagrs pļaujas sākums 
šogad neesot bijis. “Likās jau, ka 
sāksies normālā termiņā, tas ir, 
augustā, bet bija tāpat kā pagā
jušajā gadā – nedēļu divas agrāk, 
nekā ierasts. Taču varbūt mūsdie
nās tā jau ir ierasta lieta – sākt 
kult jūlija vidū,” vērtē graudkopis.

Lietus šai ražai vairs nepalī
dzēs, atzīst arī S. Bēča, toties tas 
atvieglošot zemes apstrādi nāka
majai sezonai un arī mazināšot 
nenormālo ugunsbīstamību, kas 
lika degt druvām un tehnikai.w

Sausuma dēļ pašvaka raža, 
bet bads nedraud

l LINDA KILEVICA

Pēc ziemupnieku ieros-
mes par savāktajiem ziedo-
jumiem izgatavots un uz-
stādīts kapakmens Annai 
Eniņai, kuru daudzi literatū-
ras mīļotāji pazīst kā Jūrnie-
ku no Liepājas rakstnieces 
Janas Egles stāsta “Aiziet 
jūriņā”. “Vienkāršā, pelēkā, 
tepat no Ziemupes laukiem 
ņemtā akmenī nu ir iegra-
vēts viņa vārds, iegravētas 
viņa dzīves viļņu līnijas,” 
saka Ziemupes tautas nama 
vadītāja Daina Vītola.

Viņa no sirds pateicas vi
siem daudzajiem ziedotājiem, 
kas atsaucās. “Tie bija cilvēki, 
kas zināja par Jūrnieku no Janas 
stāsta, arī vietējie, kas viņu bija 
pazinuši, bijušie ziemupnieki un 
pavisam sveši cilvēki,” viņa pa
stāsta. 

Kapakmeni savā darbnīcā 
izgatavojis Normunds Dunkers, 
kurš arī teicis, ka šis akmens 
nāk no Ziemupes. 

Jūrnieks pie savas atdusas 
vietas piemiņas zīmes ticis tikai 

Par Jūrnieka atdusas vietu 
stāsta Ziemupes akmens

pēc 23 gadiem. Ierosinātājas bija 
ziemupnieces, J. Egles literārā 
darba varoņu prototipi Dagnija 
Leja un Biruta Teibe, tā sauk
to uzsaukumu ziedot izplatīja  
D. Vītola un Ziemupes biblio
tēkas vadītāja Skaidrīte Blū

ma. “Dzīve jau piespieda,” saka  
D. Vītola. Televīzijas raidījuma 
“Literatūre” filmēšanā vajadzēja 
parādīt J. Eglei, kur ir Jūrnieka 
kaps. Nu to varēs atrast visi in
teresenti, nemeklējot zinātājus, 
kas parāda.w

Savādais un daudzu nesaprastais Jūrnieks turpina 
dzīvot Janas Egles stāstā, bet Ziemupes kapos 
nu sakopta viņa kapavieta. DAINAS VĪTOLAS FOTO


