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KONFISCĒ LIELU DAUDZUMU  
NELEGĀLO CIGAREŠU 

Augusta sākumā Valsts policija uz aizdomu pamata par 
akcizēto preču nelegālu apriti aizturēja četras personas. 
Likumsargi veica kratīšanu vairākos īpašumos un automašīnā 
Liepājā. No nelegālās aprites izņemtas 74 938 cigaretes jeb 
3746 cigarešu paciņas bez Latvijas Republikas akcīzes markām, 
tāpat kratīšanas laikā izņemts pusotrs litrs nelegālā alkohola, kā 
arī 1000 eiro skaidras naudas un automašīna, kura izmantota 
nelegālo cigarešu pārvadāšanai, informēja Valsts policijas 
pārstāve Madara Šeršņova.

Neviens no vīriešiem iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā 
par līdzīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, un visiem uz 
izmeklēšanas laiku piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts 
drošības līdzeklis. 

LIKSTAS

Mūžībā devies Triju Zvaig-
žņu ordeņa kavalieris, aizput-
nieks Valdis Biķis (1940. gada 
25. septembris – 2021. gada 9. 
augusts) – cilvēks, kurš 1990. 
gada 4. maijā balsoja par Lat-
vijas neatkarību.

Atvadu sveicienu V. Biķim 
vietnē facebook.com publicē-
juši viņa kolēģi no rūpnīcas 
“Kurzemes atslēga-1”. Aizputes 
metāla furnitūras rūpnīca bija 
V. Biķa mūža darbavieta, kopš 
1994. gada viņš bija tās valdes 
priekšsēdētājs un tehniskais 
direktors. Taču atmodas gadi 
uznesa V. Biķi citā vilnī – biju-
šais dundadznieks, kuru kopā 
ar ģimeni 1949. gada 25. martā 
izsūtīja uz Sibīriju, iesaistījās po-
litikā un 1989. gadā tika ievēlēts 
toreizējās Latvijas PSR Augstā-
kajā Padomē, un kopā ar citiem 
no Tautas frontes ievēlētajiem 
deputātiem nobalsoja par Lat-
vijas neatkarības atjaunošanu. 

Pirms pieciem gadiem “Kur-
zemes Vārdam” V. Biķis stāstīja, 
ka 1990. gada maijā viņam, kurš 
pirms tam bija galvenais inže-
nieris Aizputes atslēgu ražotnē, 
nebija pārliecības, ka neatkarību 
atgūsim bez lieliem upuriem. “Pēc 
pusotra gada puča laikā likās, 
ka varbūt viss ir beidzies. Pučs 

Miris Valdis Biķis, kurš  
balsoja par Latvijas neatkarību

atgādināja – viss var notikt, un 
varēja arī būt upuri.” 1990. gada 
pavasari viņš atcerējās kā inte-
resantu, saspringtu un skaistu 
laiku: “Lielu problēmu savākt 
balsis nebija. 4. maijs – tas likās 
mazliet nereāli. Kā tāds jauks 
sapnis, no kura bail pamosties. 
Kaut kas tāds tas bija.” Lai gan cil-
vēks, kuram varam teikt paldies 
par valsts neatkarību, bija cerējis, 
ka brīvajā Latvijā ļaudīm klāsies 
labāk, un viņš bija sarūgtināts 
par sabiedrības nevienlīdzību, 
tomēr viņa skats bija optimis-
tisks un vēl pērnpavasar pauda 
prieku par saviem mazbērniem. 
“Cilvēki spēj būt laimīgi pat kara 
laikā. Jo mums labāk iet, jo mēs 
aizmirstam, kā bija, kad tā nebija. 
Pie labā vienkārši pierod,” toreiz 
sacīja V. Biķis, uzskatot, ka mūsu 
nespēks ir tajā, ka daļa tautas 
vairs netic ideāliem, bet Latvijas 
nākotne ir atkarīga galvenokārt 
no mums pašiem.w

l LIENE KUPIČA

Valsts meža dienests 
(VMD) izplatījis brīdinājumu 
lopkopjiem būt uzmanīgiem 
un sargāt savus ganāmpul-
kus no vilku uzbrukumiem, 
jo vilku kucēniem šobrīd ir 
strauja augšanas un attīs-
tības gaita, un tādēļ viņiem 
nepieciešams vairāk barības. 
Lai arī lielākais uzbrukumu 
skaits līdz šim konstatēts 
Ziemeļkurzemē un Vidzemē, 
tomēr arī Dienvidkurzemes 
novadā vilki ir sastopami un 
iepriekšējos gados arī mūs-
pusē nodarījuši postu. Taču 
vienlaikus dienests vērš uz-
manību, ka Latvijas faunā ir 
arī citi plēsēji, kuri pašreiz 
strauji aug un augošās ape-
tītes dēļ var apdraudēt lopus 
un mājputnus. 

Jāziņo, lai zinātu,  
cik medīt

VMD pārstāve Vineta Vilcāne 
norāda, ka kopš gada sākuma 
VMD ir saņēmis 13 apstiprinātus 
ziņojumus par vilku uzbruku-
miem, tajos nogalinātas 28 aitas, 
četri suņi, viens teļš un briežu 
dārza teritorijā pieci staltbrieži. 
Tāpat vilki savainojuši 11, un 
pazudušas sešas aitas. Visvai-
rāk vilku uzbrukumu šogad 
bijis VMD Ziemeļkurzemes un 
Centrālvidzemes virsmežniecību 
teritorijās. 

“Lai arī Kurzemē vilki vai-
rāk sastopami ziemeļu pusē, 
arī Dienvidkurzemē tie ir gana 
pietiekamā skaitā. Šogad nav in-

formācijas par uzbrukumiem, 
taču iepriekšējos gados vilki bija 
saplēsuši aitas Aizputes pusē,” 
saka Latvijas Mednieku savienī-
bas valdes priekšsēdētājs Jānis 
Baumanis. 

“Barību vilcēniem sagādā 
abi vecāki, šajā gadā dzimušie 
mazuļi medībās vēl nepiedalās,” 
skaidro VMD pārstāve. Dienestā 
stāsta, ka par vilku uzbruku-
miem dzīvnieku īpašnieki ne 
vienmēr ziņo VMD, jo Latvi-
jā plēsēju izraisītie zaudējumi 
netiek kompensēti. Taču VMD 
aicina iedzīvotājus aktīvāk ziņot 
virsmežniecībām par lielo plē-

sēju uzbrukumiem un darīt to 
pēc iespējas ātrāk, lai speciālists 
var operatīvi ierasties notikuma 
vietā, izdarīt slēdzienu, sastādīt 
aktu un paņemt plēsēja DNS pa-
raugu tālākai analīzei. “Uzbru-
kums, par kuru ticis ziņots, tiek 
oficiāli atzīts par notikušu un 
kalpo par pamatu vilku nomedī-
šanas apjoma noteikšanai,” pie-
bilst V. Vilcāne. Vilku populācijas 
stāvoklis Latvijā ir stabils, un 
to skaitam ir tendence pieaugt. 
No šā gada 15. jūlija ir sākusies 
vilku medību sezona, un tajā 
atļauts nomedīt 280 īpatņus. 
Šajā medību sezonā VMD sa-

Aug plēsēju apetīte. Lopkopjiem jāsargā ganāmpulki

ņēmis informāciju par 39 vilku 
nomedīšanu.

Uzbrukumi  
mājdzīvniekiem

Taču Latvijas dabā vilki nav 
vienīgie plēsēji, kuri izdzīvošanas 
dēļ var apdraudēt lauku saim-
niecību iemītniekus. Putnus un 
sīkos mājlopus var apdraudēt arī 
lapsas, seski, caunas vai ūdeles. 
Lūši mājlopus Latvijā faktiski ne-
apdraud, vienīgais apstiprinātais 
gadījums konstatēts 2017. gadā, 
kad lūsis bija nokodis aitu, pie-
zīmē VMD pārstāve. Dienestam 
nav informācijas par lāču uzbru-
kumiem mājlopiem.

Kāpēc plēsēji tuvojas mājlo-
piem? “Lielākoties tie ir vai nu 
veci, slimi un novārguši dzīv-
nieki, vai arī “specializējušies” 
plēsēji, kuri sapratuši, ka uzbru-
kums mājlopiem ir viegls un ērts 
veids, kā tikt pie barības. Pēc uz-
brukumu statistikas, lielie plēsēji 
lopiem pārsvarā uzbrūk vasaras 
un rudens mēnešos, pavasarī 
mazāk un ziemā ļoti maz,” zina 
teikt V. Vilcāne.

Cik lielus upurus spēj pieveikt 
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plēsēji? Piemēram, zemnieki 
“Kurzemes Vārdam” ir stāstīju-
ši, ka ūdeles kūtī pieveikušas ne 
vien dažu dienu vecas, bet arī 
pat pusaugu kazas un aitas, bet 
lapsēns uzbrucis zosu baram un 
aiz spārna vilcis prom ap 30 ki-
logramu smagu zostēviņu. “To, 
cik lielus upurus izvēlas un var 
nogalināt plēsēji, konkrētas in-
formācijas dienesta rīcībā nav. 
Lapsas, piemēram, var uzbrukt 
gan stirnu mazuļiem, gan jēriem,” 
papildina V. Vilcāne. 

Žogs vai sargsuņi 
Svarīgākais ir neatstāt lopus 

bez uzraudzības uz ilgu laiku. 
“Biežāk tos apsekot, vērot apkārt-
ni, pārbaudīt, vai nav bojāti žogi, 
un sekot līdzi tam, vai tuvējā ap-
kārtnē nav manītas lielo plēsēju 
klātbūtnes pazīmes. Turēt lopus 
droši iežogotās teritorijās, sevišķi 
nakts laikā. Aitas var turēt kopā 
ar liellopiem, pret tiem plēsējiem 
ir lielāks respekts un uzbrukuma 
varbūtība ir mazāka,” uzskaita 
V. Vilcāne. Viņa teic, ka parastā 
aizsardzības prakse lauku apvi-
dos ir elektriskais gans ar vienu 
līdz divām stieplēm. Bet ar to 
ne tuvu nepietiek aizsardzībai 
pret plēsējiem. Dienesta rīcībā ir 
igauņu pieredze, kas pierāda, ka 
labi darbojas 1,2 metru augsts 
elektriskais žogs ar piecām stie-
plēm. Tām jābūt labi redzamām 
un kārtīgi nospriegotām, stabiem 
jābūt labi nostiprinātiem. Svarī-
gi – apakšējai stieplei jābūt ne 
augstāk kā 20 centimetriem virs 
zemes, lai plēsēji nevarētu izlīst 
tai pa apakšu. Otrs efektīvs no-
žogojums kaimiņvalsts lopkopju 
skatījumā ir metāla tīkla žogs 
1,2 metru augstumā ārpusē ar 
divām elektriskajām stieplēm 20 
centimetru augstumā. Zemnieki 
Igaunijā ierīkojot arī pilnīgi elek-
trisku metāla tīkla žogu metra 
līdz pusotra augstumā. 

“Igauņi iesaka izmantot arī 
sargsuņus, kas pastāvīgi uztu-
ras kopā ar lopiem un efektīvi 
attur plēsējus no uzbrukuma 
tikai ar savu klātbūtni,” norāda 
V. Vilcāne.w

Putnus un sīkos mājlopus var apdraudēt arī lapsas, seski, caunas vai ūdeles. 


