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Buberta dēļ atceļ 
mācības skolā

“Saņēmām informāciju no 
Slimību profilakses un kontroles 
centra un, protams, tūliņ iesais-
tījāmies. Saslimšana notikusi, 
lietojot privātu pārtiku, taču kļu-
vām uzmanīgi, izdzirdot vārdu 
– buberts. Zinot, ka pamatā tam 
ir olas, meklējām olu izcelsmi. 
Atradām ražotāju un gatavotāju, 
pēc savas iniciatīvas paņēmām 
paraugus no olām un vistu izkār-
nījumiem, kur arī konstatējām 
salmonelozes baktēriju. Bet šis 
gadījums nav saistīts ar skolēnu 
ēdināšanu, jo desertu skolas dar-
binieki ēda pirms mācību gada 
sākuma,” pastāsta PVD Dienvid-
kurzemes pārvaldes vadītāja Gita 
Riekstiņa. Dienests sekojis līdzi 
situācijai, lai novērstu tālāku sli-
mības izplatību. 

“Pēdējā laikā, īpaši, ja analizē-
jam beidzamo gadu, diezgan bieži 
atrodam salmonelozes baktērijas, 

šīs infekcijas izplatība ir diezgan 
plaša. Ja gaļu, kurā ir salmonella, 
pietiekami ilgi termiski apstrādā, 
baktērijas iet bojā, bet ar olām 
desertos gadās, ka tās nav pietie-
kami izkarsētas. Tāpēc es aicinu 
ikvienu sekot līdzi produktiem, 
kas tiek lietoti uzturā, īpaši, ja 
pārtiku iegādājas pēc piedāvā-
juma sociālajos tīklos vai tirgos 
no nereģistrētiem lietotājiem,” 
piekodina G. Riekstiņa. PVD ve-
terinārie inspektori salmonellu 
mājas vistām atklājot praktiski 
ik mēnesi, pārbaudot saimniecī-
bas, kas vēlas uzsākt produkcijas 
tirgošanu plašāk. “Tagad varbūt 
ir nedaudz mierīgāk kovida iero-
bežojumu dēļ, bet latvieši pērk 
putnus arī pie Lietuvas tirgotā-
jiem, un tas nav tik vienkārši: 
jābūt kontrolei, jāpārliecinās, ko 
pērk. Cālim jānāk no licencētas 
saimniecības, kas nozīmē, ka līdzi 
jādod dokumenti, kas apliecina 
izcelsmi,” skaidro G. Riekstiņa.w

l NORA DRIĶE

Ir saņemts SIA “Liepājas 
enerģija” kapitāla daļu no-
vērtējums, pastāstīja paš-
valdības izpilddirektors Ro-
nalds Fricbergs. Savukārt 
akciju sabiedrības “Liepājas 
autobusu parks” kapitāla 
daļu novērtējuma iepirkums 
vēl nav noslēdzies.

Jau ziņots, ka Liepājas dome 
plāno atteikties no līdzdalības 
“Liepājas autobusu parkā”, kur 
pilsētai pieder mazāk nekā puse 
– tikai 34,85 procenti akciju, 
vienas akcijas nominālvērtība 
ir 1,40 eiro, pilsētas akciju kop-
summa – 306 110 eiro. Pašval-
dības akcijas varētu pārdot, bet 
iepriekš nepieciešams noteikt 
akciju pārdošanas sākotnējo vēr-
tību. Tādēļ pašvaldība ir izsludi-
nājusi iepirkumu, kura uzvarētā-
jam būs jānosaka šī pārdošanas 
sākotnējā vērtība. Konkursā ir 
saņemti četri pretendentu cenu 
piedāvājumi, un tie svārstās no 
24 000 eiro (SIA “Interbaltija”) 

līdz zemākajai cenai – 9900 eiro 
(SIA “Eiroeksperts”). Liepājas do-
mes Iepirkumu komisija pašlaik 
izvērtē, kuram no četriem pre-
tendentiem uzticēt šo pašvaldī-
bas pasūtījumu.

Arī SIA “Liepājas enerģija” 
pašvaldībai pieder mazāk nekā 
puse kapitāla daļu – 39 procenti. 
Dome jau gada sākumā ir nolē-
musi izvērtēt pašvaldības līdz-
dalības apmēra samazināšanu, 
varētu pārdot daļu no savām ka-
pitāla daļām, tomēr saglabājot 
līdzdalību uzņēmumā pilsētai 
svarīgu jautājumu izlemšanā – 
atgādina pašvaldības Kapitālsa-
biedrību pārvaldības uzraudzī-
bas un revīzijas daļas vadītāja 
Oksana Luce, informējot, ka trim 
Uzņēmumu reģistra mantiskā 
ieguldījuma novērtēšanas ek-
spertiem ar pieredzi biznesa, ka-
pitāla daļu vai akciju vērtēšanā 
nosūtīti aicinājumi iesniegt cenu 
piedāvājumu par darbu – “Lie-
pājas enerģijas” kapitāla daļu 
pārdošanas sākotnējās vērtības 
noteikšana; kritērijs – zemākā 

cena. Pilsētas pasūtījumu ieguva 
SIA “Merhels revidenti konsul-
tanti” par 9850 eiro, neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, 
un 25. augustā uzņēmums ie-
sniedzis pašvaldībai sava darba 
rezultātu – “Liepājas enerģijas” 
kapitāla daļu novērtējumu. 

“Deputātiem jālemj, ko da-
rīt,” “Kurzemes Vārdam” sa-
cīja R. Fricbergs. Kāds tieši ir 
šis kapitāla daļu novērtējums 
“Liepājas enerģijai”, R. Fricbergs 
nevēlas publiskot pirms domes 
sēdes, saka, ir piesardzīgs ne 
tikai priekšlaicīgi paziņot no-
vērtējumu, bet arī, spriežot par 
to, vai vispār pilsētai jāatsakās 
no kādām “Liepājas enerģijas” 
kapitāla daļām. Iepriekš viņa 
vietnieks Mārtiņš Tīdens, kurš 
ir arī “Liepājas enerģijas” pado-
mes priekšsēdētāja vietnieks, 
pauda uzskatu, ka pilsētai nebū-
tu lietderīgi atteikties no pelno-
ša uzņēmuma kapitāla daļām, 
kuras ik gadu Liepājas budžetā 
ienes labu summu dividenžu, 
vairākus simtus tūkstošu eiro.w

Vērtēs “Liepājas autobusu parka” akcijas 

l LIGITA KUPČUS-APĒNA

“Krāsainākas puķes rude-
nī par dāliju nav. Ja mēs rozi 
saucam par puķu karalieni, 
tad dālija varētu pretendēt 
uz rudens ziedu karalienes 
vārdu,” teic Nacionālā botā-
niskā dārza pārstāve Ilma 
Nereta. Rudens vēstneses 
izstādītas Liepājas Latviešu 
biedrības namā un aplūkoja-
mas vēl šodien un rīt.

“Toņos izpaliek tikai zilā 
krāsa,” par dāliju daudzveidību 
zina teikt I. Nereta, “pārējais 
visādos sajaukumos, rakstos 
saskatāms, izlasāms un, pro-
tams, priecē cilvēkus.” To, ka 
zieds ar savām kombinācijām 
saista izstādes apmeklētāju 
uzmanību, nevar nepamanīt. 
Mobilo telefonu kameras ir ie-
slēgtas un izteiksmīgākās arī 
iemūžinātas. 

“Man ļoti, ļoti patīk ziedi. 
Kad ir kāda izstāde, nāku,” 
savu klātbūtni biedrības namā 
skaidro Annika. “Man dārzā ne-
vajag ne saknes, ne dārzeņus, 
man vajag tikai ziedus,” viņa 
pasmejas. Kopā ar draudzeni 
Ječos esošo dārziņu pārdalīju-
šas uz pusēm, un Annika tajā 

audzējot lilijas, narcises, tulpes, 
krokusus, hiacintes, flokšus, arī 
dālijas. “Bet tās man šogad ne-
gribēja ziedēt,” viņa pastāsta. 
To, kādas šķirnes tās ir, sieviete 
nezinot. “Ir dzeltenas un tumši 
sarkanas. Gumus iedeva dārziņa 
kaimiņiene. Iestādīju, lai būtu 
smukums.” Arī pensionāre Aija 
atnākusi aplūkot, kādas vispār 
dāliju šķirnes ir. “Man dārziņš ir, 
bet neko sevišķu tajā neaudzē-
ju,” sirmā kundze smaidot teic, 
arī viņa esot redzējusi lielāko 
daļu iepriekš biedrības namā 
izstādīto ziedu. “Patīk, nāku un 
baudu.” 

“Noteikti varam būt lepni, ka 
Latvijā šos ziedus varam audzēt. 
Darbs ir katru rudeni tos izrakt, 
saglabāt un nākamajā pavasarī 
izstādīt atpakaļ,” I. Nereta norā-
da uz to, ka dālija prasa aprūpi, 
labu attieksmi un tad arī priecēs 
ar savu ziedu krāšņumu. “Pēc 
savas būtības dālija ir meksikā-
niete. Ja var ticēt seniem nostās-
tiem, dālijas mēdza izaugt ļoti 
lielas. To stublājus izmantoja kā 
ūdens caurules, savienojot tie-
vāko galu ar nākamo resnāko, 
tādējādi tās noderēja laistīšanai, 
noteiktām apūdeņošanas sistē-
mām. Šādas lietas esot atrastas 

Saulmīle 
dālija

izrakumos,” interesantā faktā 
dalās I. Nereta. 

“Skaista, bezgala krāsaina, 
ārkārtīgi liela dažādība grupās, 
kādās dālijas tiek iedalītas, – 
var apmaldīties!” smaidot teic 
botāniskā dārza vadošā dārz-
kopības speciāliste Lakstaugu 
floras nodaļā. No pavisam vien-
kāršām līdz apkakļu, pomponu, 
lodveida, kaktusu... “Iedalījums, 
protams, radies tāpēc, ka daudz-
veidība ir nepārspējama.” Dā-
lijas, ja vien tās nav skārušas 
salnas, turpina savu ziedēša-

nu visu septembri un, ja labs 
rudens, ievelkas arī oktobrī. 
“Vecie ziedi regulāri jāizgriež. 
Tas noteikti sekmēs, ka daudz 
ātrāk attīstīsies jaunie dzinumi, 
sānu pumpuri, ziedēšana būs 
ilgstošāka un nepārtrauktāka,” 
padomu dod I. Nereta. 

Šogad izstādei ziedus sarū-
pējuši dāliju audzētavas “Žīgur-
sala” selekcionāre Rita Zaļā no 
Valmieras novada, dāliju au-
dzētavas “Tubera” kolekcionā-
re Maija Breikša no Valmieras 
novada, Andris Leimants no 

Grobiņas novada, ziedu audzē-
tavas “Amarantu puķes” pārstā-
ve Inguna Vālodze no Aizputes 
novada un Siguta Pugule no 
Cīravas.

Dālijas noslēgs ziedu izstāžu 
ciklu biedrības namā. Papildus 
krāšņajiem ziediem izstādīti 
mākslinieces Iritas Timbras 
darbi “Meditācijas krāsas”. 
Šodien pulksten 16 ir iespēja 
apmeklēt bezmaksas meistar-
klasi “Vietējie augi skaistumam” 
kopā ar Vairu Kārkliņu. Dalība 
iepriekš jāpiesaka.w
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Dālija ir zieds, kas mīl sauli. Dārzs, kurā 
saules nav, šai puķei nederēs. “Sauli vajadzētu 
sešas, septiņas stundas dienā. Ja ir visu dienu – 
vēl labāk,” ieteikumā dalās zinātāji.


