
Laipni lūdzam 
skurstenī.

PUSFINĀLĀ!
Latvijas 3x3 basketbola izlase 
iekļūst labāko četriniekā 
olimpiskajās spēlēs.
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NĀKAMAJĀ NUMURĀ KĀDA IR UN KĀDA VARĒTU BŪT LIEPĀJAS SIRDS – ROŽU LAUKUMS?

NOVADĀ  | 4.lpp. VĒSTIS  | 2.lpp.

ŠODIEN 
PIELIKUMS

l LINDA KILEVICA

Atrast zemnieku, kas kuļ 
savu druvu, šajā sausajā va-
sarā vieglāk par vieglu – kom-
baini saceļ milzīgu putekļu 
mākoni. Labības pļauja šo-
gad sākusies agri, tomēr raža 
lauksaimniekus nepriecē. 
“Graudi ir mazāki, jo nedabū-
ja izaugt sausuma dēļ,” saka 
Otaņķu pagasta “Dumbēru” 
saimnieks Lauris Zigurds. 
“Visu vasaru te nav lijis.”

Zaudējumi katru gadu
Viņš saimnieko aptuveni 17 

hektāros savas un nomātas ze-
mes. Audzē no visa mazliet – ru-
dzus, kviešus, miežus un auzas. 
“Pašvaka raža. Dikti liels sau-
sums. Pēdējo reizi nolija pirms 
divām nedēļām, kad Nīcas pusē 

visu sagāza gar zemi,” saka L. Zi-
gurds. Viņš spriež – labi, ka bijusi 
viena tik stipra lietusgāze. Šeit, 
atšķirībā no Nīcas, vismaz koki 
nav gāzti, taču labība gan platā 
joslā visa lauka garumā guļ pie 
zemes. Ja pēc tam vēl būtu lijis, 
iespējams, jau tā mazā raža vēl 
ietu zudumā. Tagad veldrē esot 
grūti, bet kombains to vēl var 
pacelt augšā. 

Saimnieks nevarot pateikt, 
cik procentu mazāka raža un 
kādi būs zaudējumi. “Katru gadu 
jau ir zaudējumi – te sausums, te 
slapjums. Tā tam zemniekam ir. 
Kaut kā jau izdzīvos, katru gadu 
ir izdzīvots,” viņš lietišķi saka. 
Pašlaik citu nozaru saimniecī-
bā nav, tikai graudi. Dārzeņus 
un kartupeļus audzē tikai pašu 
vajadzībām. Kaut kādas rezerves 
nebaltai dienai esot. Vai lauk-

saimnieki šogad varētu tikt pie 
valsts kompensācijām sausuma 
dēļ, viņš nedomājot. “Ko dod, to 
ņemu,” nosmaida L. Zigurds.

Šis ir pēdējais kviešu lauks, 
ar to arī ziemāji būs cauri. “No 
vasaras kultūrām auzas izskatās 
smukas, taču nu jau sola nejauku 
laiku. Telefonā uz visu nedēļu 
katru dienu rāda lietu,” stāsta 
saimnieks. Lai graudu kvalitāti 
uzlabotu, tas nākšot stipri par 
vēlu, taču kulšanas sezonu gan 
var pavilkt garumā, kas labībai 
par labu nenāks. Kopumā zem-
nieki šogad ļoti agri izbraukuši 
druvās, taču “Dumbēros” steigu-
šies nav. “Mēs vēl vēlu izbraucām 
uz lauka. Labības nav daudz, nav 
arī jātrako. Kam pulka hektāru, 
tiem bija jābrauc agrāk,” atzīmē 
L. Zigurds.

Sausuma dēļ pašvaka raža, bet bads nedraud

Kvieši “Dumbēros” nokulti, šis pēdējais lauks. “Kā glābjos no karstuma? Pierasts pa šiem gadiem,” noteic Lauris Zigurds. ĢIRTA GERTSONA FOTO

Jaunieti sauks pie atbildības 
par marihuānas glabāšanu
l ILZE OZOLIŅA 

Valsts policijas (VP) Kur-
zemes reģiona pārvaldes 
amatpersonas pabeigušas 
izmeklēšanu kriminālpro-
cesā par kādu nepilngadīgu 
jaunieti, kuru tur aizdomās, 
ka viņa savā dzīvesvietā gla-
bājusi marihuānu. 

VP pārstāve Madara Šer-
šņova pavēstīja, ka uz aizdomu 
pamata par narkotisko vielu 
neatļautu apriti jauniete Liepājā 
aizturēta šī gada maija beigās. 
Kratīšanas laikā viņas dzīvesvie-
tā likumsargi izņēmuši 28,1619 
gramus izžāvētas un sapakotas 

marihuānas.  Pret jaunieti, kura  
iepriekš nebija nonākusi polici-
jas redzeslokā, uzsākts krimi-
nālprocess par narkotisko vielu 
neatļautu glabāšanu bez nolūka 
tās realizēt. Šobrīd izmeklēšana 
kriminālprocesā pabeigta un tas 
ir nodots prokuratūrai krimināl-
vajāšanas uzsākšanai. 

Saskaņā ar Krimināllikumu 
par šādu noziedzīgu nodarīju-
mu soda ar brīvības atņemšanu 
uz laiku līdz trim gadiem vai ar 
īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 
ar piespiedu darbu, naudas sodu 
un ar probācijas uzraudzību uz 
laiku līdz trim gadiem. 

BĒDA
Netiek galā 
ar gružiem 
pie Ziemeļu mola.


