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Radīts Pierīgā –
Zemessardzes komandieris: Piektdienās pielikumā
ciemos pie kosmetoloģes Jau bērnībā sapņoju kļūt par
Saulkrastos. 4. lpp.
karavīru. 5. lpp
NOVADOS
ĀDAŽI

Atvērto durvju diena
Ādažu bāzē

13. aprīlī Ādažu bāzē notiks Atvērto
durvju diena, kuras laikā skolēni varēs iepazīties ar Ādažu bāzē izvietotajām vienībām un to uzdevumiem,
tikties ar karavīriem, aplūkot Ādažu
bāzē izvietoto vienību militāro tehniku un ekipējumu, tajā skaitā inženiertehnisko ekipējumu un sakaru
līdzekļus, kā arī apmeklēt Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolu,
kazarmas un kapelu.
Aizsardzības ministrija aicina
skolas pieteikt dalību pasākumā
līdz 6. aprīlim.

Dabas veltes –
atspaidam pie pensijas

ĶEKAVA

Joku dienā karikatūras

1. aprīlī Ķekavā notiks Oficiālās
joku dienas pasākums, kas veltīts
karikatūrai. Pasākumā ar jautrām
sadzīviskām ainiņām piedalīsies
Katlakalna Improvizācijas teātra
dalībnieki, tāpat arī būs iespēja
vērot karikatūristu Zemgus Zaharāna, Kristapa Auzenberga un
Raimonda Valtera meistarklases.
SIGULDA

No 15. līdz 17. aprīlim norisināsies
otrais Šūpoļu festivāls „Latvija šūpojas Siguldā”, kura laikā ikviens
būs aicināts doties aptuveni trīs
kilometrus garā pastaigā, lai apskatītu un izšūpotos 100 īpaši festivālam veidotās šūpolēs. Šūpoļu
festivāls tiks atklāts 15. aprīlī ar
aizraujošu zaķu skrējienu.

Rīgas avīze un apriņķa
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Pensionārs Aldis no Silakroga uzskata, ka
vislabāk bērzu sulu tirgot piecu litru pudelēs.
Viņš vidēji pārdodot kādas 15 pudeles dienā.
Ģirts Kondrāts
Noteiktu robežu, kad Pierīgā sākas un beidzas
lielais bērzu sulas laiks, nav. Taču dažas nedēļas
martā, citreiz – arī aprīlī, katrs cenšas izdzert vismaz kādu glāzi bērzu sulas, kāds ar sulu tecināšanu – arī kaut ko nopelnīt, ja jau pati daba ir devusi
tādu iespēju.
Papildinājums pensijai

Izmetot loku pa Pierīgu,
„Rīgas un Apriņķa Avīze” piestāja
Saulkrastu centrā. Nelielā tirdzniecības vietā zem nojumītes sastapām pensionāri Aiju, kura uz
galdiņa salikusi pūpolu pušķīšus
un bērzu sulas pudeles. Aijas kun-

dzei turpat Saulkrastos ir gabaliņš
zemes, uz kura aug arī bērzi. No
tiem sulas tiek tecinātas pašu vajadzībām, taču kādi litri desmit
katru dienu tiekot sapildīti pudelēs pārdošanai.
„Pa nakti maisos satecējušo bērzu sulu no rīta sapildām pudelēs

FOTO: einārs binders

Skriesies zaķi

un vedam uz Saulkrastiem. Galvenās tirgus dienas ir sestdienas un
svētdienas. Tad te apgrozās daudz
vairāk cilvēku nekā pircēju ziņā
patukšajās darbdienās. Ja veicas,
darbdienā var pārdot septiņus astoņus litrus bērzu sulas. Vislabāk
pircējiem Saulkrastos patīk mazās –
pusotru, divu litru – pudeles, jo cilvēkiem vislabāk garšo svaiga sula.
Tad tā ir arī visvērtīgākā organismam. Tāpēc es nekad netirgoju
iepriekšējās dienas tecinājumu. To
izlietojam paši – vārām tēju un kafiju, ar bērzu sulu var nomazgāt arī
muti,” stāsta Aijas kundze.
Jautāta par cenu, viņa teic, ka
tā ir viens eiro par litru, taču, ja

pērk lielāku pudeli, par cenu varot
arī vienoties, ja nu kādam maciņā
to centu tik daudz neesot. „Tirgus
taču! Visu var sarunāt,” viņa piebilst. „Ja arī cenu mazliet palaižu
uz leju, tas neko daudz nemaina.
Ne uz kādu lielo peļņu no dažiem
urbumiem bērzos cerēt nevar. No
otras puses, ja būtu simt urbumu,
tad gan būtu jādomā par vērienīgāku realizāciju, nevis sēdēšanu
ielas malā, varbūt pat par sulu
pārstrādi,” kundze spriež. Cik ilgi vēl sulu tirgošana notiks, viņa
paredzēt nevarot, jo, kad uznāks
siltums un sulas kļūs duļķainas, tās
neviens vairs negribēs pirkt.
Turpinājums 6. lpp.
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Komentārs

Raganā: Vai esat
gatavi dārzkopības
sezonas uzsākšanai?

Ģirts Kondrāts, žurnālists

Solīt, bet ne par daudz

Ģirts Kondrāts

Laura,
tirdzniecības
pārstāve:
Es pati mājās kopju
tikai orhidejas, bet
mana mamma un
ome jau gadiem audzē gan puķes, gan tomātus. Arī šopavasar
abām uz palodzes jau ir parādījušies podiņi ar zaļiem asniņiem,
kas vēlāk pārceļos uz dobēm vai
siltumnīcu. Man tā ir visnepārprotamākā zīme, ka atnācis pavasaris.
Inta,
mājsaimniece:
Mums mājās jau vismaz divas nedēļas
uz palodzes ir podiņi, kuros diedzējam
tomātu stādus. Pirms tam auga
sīpolu lociņi. Savukārt piemājas
siltumnīcā iesējām redīsus. Patiesībā jau pavasaris vairs nav jāgaida, tas ar savu dienaskārtību ir
atnācis – atliek vien to visu laikā
padarīt.

FOTO: einārs binders

Andris,
pensionārs:
Es pats uz palodzes
neko neaudzēju un,
tā kā laukā vēl ir
auksts, dārzā arī neko neesmu darījis. Nāks siltāks
laiks, tad skatīšos, kas un kā. Bet
vispār jau švaki mums te, laukos,
iet. Savulaik gan viss notika, bet
tagad – nē.
Jānis,
pašnodarbinātais:
Esmu jau ceļa jūtīs
uz dārzkopības sezonas atklāšanu. Rīgā,
lielveikalā „Depo”,
nopirku zemi, dārzeņu sēklas jau
biju sagādājis iepriekš un tūdaļ
arī ķeršos pie sēšanas darbiem –
sēšu podiņos tomātus, brokoļus,
kāpostus. Tomātus vēlāk audzēšu siltumnīcā, jo uz lauka tie nepadodas, brokoļus un kāpostus,
līdzko pienāks laiks, pārstādīšu
dobē uz lauka.

V

ismaz reizi nedēļā cenšos
izbraukt ārpus Rīgas. Šonedēļ sanāca uz īsu brītiņu pieturēt Raganā. Satiku dažus
vietējos iedzīvotājus, un mēs parunājāmies, kā viņi sagaidījuši
pavasari un vai gatavojas dārza
darbiem. Lielākajai daļai mājās uz
palodzes jau dīgst tomātu, kabaču
un citu dārzeņu sēklas. Kāds sacīja, ka rosoties jau pa siltumnīcu
un brīnoties par tiem, kuri vēl guļ
saldā ziemas miegā.
Bet tad garām gāja kāds vīrs cienījamos gados un, tikko labdienu
atņēmis, sāka kā no maisa bērt
apmēram šādu stāstu: pie mums
valstī jau nekā nav, un arī te novadā nekā nav. Neviens par mums
nerūpējas, tāpēc es nemaz netaisos

Vēl neapstiprināto
kandidātu runās
dzirdami Saeimas
vēlēšanu cienīgi
solījumi, kuru
īstenošanai novada
mērogi vienkārši ir
par sīkiem.
mums apkārt nekā laba nav. Tālāk teiktajā gan sākas atšķirības, jo
nākamie deputātu kandidāti sola
sēt un diedzēt – proti, nepaguruši
strādāt sava novada cilvēku labā, lai
samazinātos nekustamā īpašuma
nodoklis, bet, vēl labāk, ja tas nebūtu jāmaksā pavisam, lai nebūtu

rindu bērnudārzā, lai būtu līdzenas
ielas un tādā garā. Visu to vērot ir
interesanti, un, ja nebūtu šādu runu
un solījumu, tad jau tā nemaz nebūtu priekšvēlēšanu aģitācija. Taču
kopā ar apliecinājumu, ka ir vēlme
kaut ko darīt, vēl neapstiprināto
kandidātu runās dzirdami Saeimas
vēlēšanu cienīgi solījumi, kuru īstenošanai novada mērogi vienkārši ir
par sīkiem. Cita starpā, iepriekšējo
pašvaldību vēlēšanu uzvarētāji allaž
ir uzsvēruši, ka viņu solījumi balstījušies tikai uz pašu neatliekamāko
vajadzību risināšanu ierobežota
budžeta ietvaros.
Esmu pārliecināts, ka daudziem
no tiem, kuri jau ir sākuši vēlētājiem solīt labāku dzīvi un vēl turpinās to darīt visu līdz vēlēšanām
atlikušo laiku, ir vislabākie nodomi un pēc četriem gadiem pie Raganas veikala sastaptais vīrs runās
pavisam citādi.

aktuāli

Kūlas dedzināšanas čempionātā Pierīga tikai
trešajā
vietā

L

ai gan kūlas dedzināšana ir
aizliegta un par to var tikt
piemērots administratīvais
sods, šogad jau reģistrēti vairāk
nekā 500 kūlas ugunsgrēku.
Laikā no pirmdienas līdz trešdienai Latvijā deguši 176,7 hektāri pērnās zāles, un kopvērtējumā
vadībā izvirzījusies Daugavpils,
kur trīs dienu laikā kūla degusi
50,5 hektāru platībā, otrajā vietā
atstājot Rīgu un Brocēnu novadu
ar pieciem hektāriem, trešajā –
Salaspili ar četriem hektāriem.

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs,
prakses vieta Elizabetes ielā 51-10, Rīgā, LV-1010, pārdod pirmajā izsolē SIA
„NRL”, reģ. nr. 50103763341, piederošu lietotu kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu LAND ROVER DISCOVERY, valsts reģ. nr. FR750, krāsa –
tumši zaļa, izlaiduma gads – 2005.
Kustamās mantas novērtējums 1500 EUR.
Izsole notiks 2017. gada 12. aprīlī pulksten 12.00 Rīgā, Elizabetes ielā 51-10.
Personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga, reģ. nr. LV14027012712, depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts Kase, kods TRELLV2X,
nodrošinājums 150 EUR apmērā, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas
Nr. 01512/081/2016 un mantas nosaukumu.
Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21 %).

autors: aigars lapiņš

M

arta beigas un aprīļa
sākums ir laiks, kad
zemes darbu mīļotāji
podiņos uz palodzes vai siltumnīcās sāk diedzēt visdažādāko
augu sēklas.

te kaut ko sēt vai stādīt. Nav jēgas
kaut ko darīt, jo viss tāpat ir slikti.
Ko gan šādā reizē runātājam
iebildīsi. Skaidrs, ka brīvā valstī
katrs pats sev ir kungs un, ja grib,
tad sēj, ja negrib, nedara neko, jo
ir slikti tāpat.
Atgriezies mājās, ielūkojos datorā. Lai arī laika līdz vēlēšanu
sarakstu iesniegšanai vēl gana, ir
novadi, kuros cīņa par vietējo varu
jau iet pilnā sparā, pat negaidot
partiju sarakstu publiskošanu. Patiesībā tas, kuru sarakstu runātāji
pārstāvēs, arī netiek slēpts, lai gan
zināms, ka novados svarīgāka par
sarakstu ir personība.
Interesanti, ka savu uzrunu sākumā nākamie novadu politiķi saviem iespējamajiem atbalstītājiem
saka gandrīz to pašu, ko vīrs pie
veikala Raganā: vietējai varai būtu jārūpējas par saviem cilvēkiem,
bet tā to līdz šim nav darījusi, tāpēc

SIA
„LATVIJAS GAĻA”

SIA „Lauku miesnieks”
IEPĒRK MĀJLOPUS.
Augstas cenas.
Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 20207132

Tālr.
28761515

Iepērk liellopus,
jaunlopus, aitas.
Samaksa tūlītēja.
Svari.

reklama@aprinkis.lv, tālrunis: 67227080

piektdiena, 31. marts, 2017

RĪGAS un APRIŅĶA AVĪZE

3

ziņas

No aprīļa Ādažos ievērojami palielinās
līdzfinansējumu auklēm

Policijas ziņas

Garāžās Babītē atklāj
iespaidīgus nelegālā
alkohola un cigarešu
krājumus

L

ai dotu iespēju vecākiem
izvēlēties ne tikai privātās pirmsskolas izglītības
iestādes, bet uz izdevīgākiem
nosacījumiem izmantot aukļu
pakalpojumus, šā gada janvārī
Ādažu novada dome lēma par
pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm).
Pašvaldību politika attiecībā
uz aukļu pakalpojuma nodrošināšanu katrā novadā atšķiras.
Atšķirībā no obligāta pienākuma
nodrošināt pieejamību pirmsskolas izglītības apguvei bērnudārzā

pašvaldībai normatīvajos aktos
nav noteikts pienākums nodrošināt arī alternatīvu bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanu,
un katras pašvaldības ziņā ir lemt,
vai un kādā apmērā atbalstīt bērnu
uzraudzības jeb aukļu pakalpojuma līdzfinansēšanu.
Aukļu pakalpojumu Latvijā
līdzfinansē aptuveni 20 pašvaldību: Ādažu – 150 eiro, Baldones –
135 eiro, Carnikavas – 86 eiro,
Ķekavas – 156 eiro, Rīgas –
116 eiro, Jelgavas – 60 eiro,
Ozolnieku – 80 eiro, Tukuma –
175,25 eiro, Mārupes – 188 eiro,

FOTO no raa arhīva

No šā gada aprīļa pašvaldības līdzfinansējums aukļu pakalpojumu sniedzējiem Ādažu novadā būs gandrīz dubultots – līdzšinējo 86 eiro vietā finansējums turpmāk būs
150 eiro mēnesī par vienu bērnu vecumā no
pusotra līdz četru gadu vecumam.

Liepājas – 100 eiro, Garkalnes –
136 eiro, Ikšķiles – 171,67 eiro,
Olaines – 187,78 eiro, Stopiņu –
176 eiro, Salaspils – 170 eiro,
Saulkrastu – 144 eiro, Vecumnieku – 43 eiro, Siguldas – 112,86 eiro,
Ogres – 60 eiro.
2016. gada 31. maijā noslēdzās
valsts atbalsta programma privāto
pirmsskolas izglītības iestāžu un
bērnu uzraudzības pakalpojuma

sniedzēju (aukļu) līdzfinansēšanai, bet Ādažu novada domes piešķirtais līdzfinansējums auklēm
86 eiro mēnesī tika turpināts,
un to saņēma 28 bērnu vecāki.
2017. gada pirmajos divos mēnešos pašvaldības līdzfinansējumu
aukļu pakalpojumam saņēma
18 bērnu vecāki.
Avots:
Ādažu novada pašvaldība

Tipiskākie alimentu nemaksātāji – darbspējīgi vīrieši no
Rīgas un tās apkārtnes

T

ipiskākie uzturlīdzekļu nemaksātāji Latvijā ir
darbspējīgi vīrieši vecumā
līdz 45 gadiem, kuri dzīvo Rīgā un
tās apkārtnē un, pēc visa spriežot,
varētu sniegt atbalstu saviem bērniem, tomēr to likuma noteiktajā
apmērā nedara, otrdien LNT pastāstīja Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) direktors Edgars Līcītis.

Fonda vadītājs atgādināja, ka
pērn kopējais uzturlīdzekļu nemaksātāju parāds sasniedza gandrīz 200 miljonus eiro un tos ir
parādā nepilni 34 tūkstoši cilvēku.
Lielo parādu dēļ valsts meklē
jaunus veidus, kā piespiest maksāt
uzturlīdzekļus, piemēram, ļaunprātīgiem nemaksātājiem ieviešot lie-

gumu vadīt automašīnu. Tas varētu
skart 8000 cilvēku.
Līcītis uzsvēra, ka jaunā likuma
norma netiks ieviesta uzreiz un
nebūs tā, ka automātiski visiem
alimentu parādniekiem atņems
tiesības. Tā vietā UGF, veicot uzturlīdzekļu izmaksas, centīsies noskaidrot situāciju, un atkarībā no
tās tiks pieņemts lēmums.

Tāpat tiks ieviests regulējums,
lai nāktu pretim nemaksātājiem
labprātīgai parādu segšanai „savu
iespēju robežās”, un summas varētu būtu arī mazākas par pašlaik
noteikto minimālo maksājamo
uzturlīdzekļu apmēru.
Daudzas no šīm izmaiņām stāsies spēkā no 1. aprīļa.
Avots: BNS

Labdarības projekta neauglības ārstēšanai ietvaros mazuļus
gaida trīs Pierīgas ģimenes
Neauglības ārstēšanas kampaņas
„Labu darot!” ietvaros sniegtā palīdzība
vainagojusies ar panākumiem – trīs ģimenes
no Saulkrastiem, Stopiņu novada un Babītes
novada ir mazuļu gaidībās.

L

abdarības projekts neauglības ārstēšanai „Labu darot!”, kura būtību izsaka
sauklis „Palīdzi piepildīt sapni
par ilgi gaidītu bērniņu!”, tika
uzsākts 2013. gada maijā, un ar
sabiedrības atbalstu triju gadu laikā sniegta palīdzība vairāk nekā
30 ģimenēm, septiņi pāri jau audzina savus mazulīšus, savukārt
trīs ģimenes ir bērniņa gaidībās.

Šogad aktīvu ārstēšanas kursu uzsākuši septiņi pāri visos Latvijas
novados, kas palīdzību varējuši
saņemt par 2016. gadā saziedotajiem līdzekļiem, taču ārstēšanos
vēl arvien turpina dažas ģimenes,
kurām atbalsts bijis nepieciešams
iepriekšējos gados.
„Ģimenes, kuras saņēmušas
neauglības ārstēšanu un, pateicoties sabiedrības atbalstam, sa-

gaidījušas savus mazulīšus, ļoti
saudzē savas ģimenes un bērnu
labsajūtu, tādēļ visbiežāk par piedzīvoto nevēlas publiski dalīties,
taču mēs esam priecīgi un gandarīti katru reizi, kad saņemam
klīnikas speciālistu ziņas, ka ir
piedzimis bērniņš vai ģimenei
iestājusies veiksmīga grūtniecība. Tas visiem šajā labdarības projektā iesaistītajiem un arī tiem,
kuri ar savu ziedojumu pauduši
atbalstu līdzcilvēkiem, apliecina –
kopīgi esam palīdzējuši notikt
brīnumam,” saka akcijas idejas
autore, „Elvi Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine.
2016. gadā labdarības programmai „Labu darot!” saziedots

21 587,24 eiro, bet četru gadu laikā neauglības ārstēšanai savākti
nepilni 90 000 eiro. Pāri, kam nepieciešama palīdzība neauglības
ārstēšanai, var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu projekta
interneta vietnē www.labudarot.lv.
Ģimenes, kuras saņem atbalstu,
tiek izvēlētas reizi gadā, izlozējot
pārus no visiem Latvijas reģioniem. Laimīgo pretendentu skaitu
nosaka katra gada laikā savāktā
finansējuma apmērs.
Ziedot iespējams, atstājot naudu ziedojumu kastītēs visā Latvijā
vai zvanot uz ziedojumu tālruni 90006282 (maksa par zvanu
1,42 eiro).
Apriņķis.lv

Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) Muitas policija kādā
garāžu kooperatīvā Babītē atklājusi nelegālo alkoholu un
cigaretes. VID Muitas policija
noskaidroja, ka 1969. gadā dzimis vīrietis nodarbojies ar nelegālu akcīzes preču uzpirkšanu
un to tālāku realizāciju nelegālu
akcīzes preču pārdevējiem.
Muitas policija garāžā atradusi 81,8 tūkstošus cigarešu. No
tām 47,6 tūkstoši bija ar Baltkrievijas akcīzes markām („NZ”,
„Premier”, „Minsk”), pārējās –
bez uzrakstiem bērtā veidā, vēsta VID.
Tāpat garāžā atrasti arī alkoholiskie izstrādājumi –
1110 litru spirta šķidruma, 238
litri pudelēs bez akcīzes markām
pildīta „Smirnoff ” degvīna, kā
arī esences viskija un brendija
pagatavošanai. Turklāt tika konfiscēti arī 311 litri Polijā ražota
dezinfekcijas šķidruma XP10,
no kā tiek gatavoti nelegālie alkoholiskie dzērieni.
Muitas policijai jau pirms pārbaudes bija informācija par to,
ka konkrēto produkciju plānots
izplatīt ne tikai nelegālās tirdzniecības vietās, bet, iespējams,
arī kafejnīcās un bāros.
Tā kā persona iepriekš ir sodīta par līdzīgu noziegumu izdarīšanu, bija skaidra shēma, kā tiek
veiktas šīs noziedzīgās darbības.
Proti, aizturētais nelegālo preci
pats neieveda, bet iegādājās no
tabakas izstrādājumu kontrabandistiem un nelegālā spirta
ražotājiem. Tālāk prece tika pārdota noziedzniekiem, kuri tālāk
to izplatīja nelegālajā tirgū. Ir
pamats uzskatīt, ka aizturētais
vīrietis ar šo rūpalu nodarbojies
ilgstoši, norāda VID.
Vainīgā persona aizturēta. Šobrīd tai ir piemērots ar brīvības
atņemšanu nesaistīts drošības
līdzeklis.

Aizturēti
dzērājšoferi

Šonedēļ līdz ceturtdienas rītam
policija Pierīgā aizturējusi trīs
dzērājšoferus – pirmdien autovadītājus reibumā policija aizturējusi Stopiņu novada Līčos
un Ķekavas novada Baložos, bet
trešdien viens aizturēts Siguldā,
Šveices ielā.
Sagatavoja Ivo Jirgens

4

piektdiena, 31. marts, 2017

RĪGAS un APRIŅĶA AVĪZE

Radīts pierīgā

Uz Saulkrastiem pēc skaistuma

Pirmā kosmetoloģe
Saulkrastos

„Es biju pati pirmā, kas pirms
15 gadiem Saulkrastos sāka nodarboties ar skaistumkopšanu – sejas
procedūrām, ķermeņa masāžu. Biju
individuālā komersante, un mans
pirmais salons atradās Saulkrastu
slimnīcā. Tur bija iekārtotas četras
telpas – ķermeņa procedūrām un
masāžām, infrasarkano staru pirts,
kurā cilvēki varēja pirms masāžas
sasildīties, kabinets roku un nagu
kopšanai un sejas procedūrām, kā
arī solārijs. Diemžēl tas viss kādu
dienu beidzās un man vajadzēja
aiziet, bet rezultātā biju ieguvēja, jo

Ar naudu neviens vairs
nemētājas

Kristīnei ir medicīniskā izglītība, bet
vēl viņa papildinājusies, pabeidzot
Rīgas Kosmētikas skolu un nemi-
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Ir profesijas, kurās ir pienākums krāt
dažādus sertifikātus un diplomus,
un pērn 17. novembrī Kristīnes Ješus varēšanas apliecinājumiem tika
pievienots vēl viens – Saulkrastu novada dome viņai pasniedza atzinības
rakstu uzņēmējdarbībā par prasmīgu un profesionālu darbu, daudzus
gadus veiksmīgi vadot uzņēmumu,
mērķtiecīgu profesionālo pilnveidošanos un aktīvu dalību novada svētku norisēs. To noteikti var saukt par
pagodinājumu no savējo puses, kas
nopelnīts ar 15 gadu ilgu darbošanos
Saulkrastu uzņēmējdarbības vidē.
Kristīne atzīst, ka viņu saista ne tikai Saulkrasti, bet visa Latvija kā vieta, no kuras negribas braukt prom.
„Man ir paveicies, jo man šeit ir
darbs, kas man ļoti patīk un kuram
es pilnībā atdodu sevi visu. Turklāt
tas, ko daru, ļauj man dzīvot normālu, pietiekami pārtikušu dzīvi. Taču
ir cilvēki, kuriem tik labi neveicas
vai kurus spiež kredītu nasta, tādēļ
viņi ir bijuši spiesti aizbraukt no savas valsts. Un, lai ko viņi sacītu, ka
svešumā jūtas brīvi, ka visam pietiek
naudas, taču sirds dziļumos tik un tā
paliek sāpe, ka bija jāaizbrauc.”
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Atzīta par īpašu

tad, ja dzīve rit pārāk gludi, sākas
rutīna un šķiet, ka viss ir vislabākajā
kārtībā,” atzīst Kristīne.
Vietu savam nākamajam kosmētikas salonam, nu jau ar nosaukumu
„Klēra”, viņa atradusi Saulkrastu centrā. Tā bijusi pilnīgi jauna situācija, ar
jauniem klientiem un citu piedāvājumu nekā slimnīcā, kas atradās ārpus
pilsētas centra.
Pēc vairāku gadu darbošanās Kristīne atkal sāka domāt, ka laiks meklēt
jaunas iespējas, un atvēra vēl vienu
salonu, kurā klientiem nu var piedāvāt ko jaunu, piemēram, spa procedūras, karsto akmeņu un šokolādes
masāžu, saunu. Iepriekš viņa par to
varējusi tikai sapņot, bet nu tas viss
ir jaunajā salonā „Klēra lukss”.
Kristīne ir pārliecināta, ka vārds
„nopietni” skaistumkopšanas nozarē nozīmē strādāt ar profesionālu
kosmētiku, nevis ar to, ko var iegādāties tepat stūra veikaliņā. Arī
veikalā nopirkta kefīra kompreses
uz sejas, viņasprāt, nav pats labākais
līdzeklis, lai uzlabotu izskatu.
Modernā kosmetoloģija nozīmē arī cītīgu sekošanu līdzi jaunākajiem atklājumiem šajā jomā,
dažādas skaistuma un veselības
kopšanas aparatūras lietošanu.
„Uz jautājumu, kur ir šā biznesa
panākumu atslēga, atbilde ir viena:
vispirms jābūt godīgam pret klientu, nedrīkst viņu mānīt un stāstīt,
ka, lūk, tad, ja uzsmērēsi uz sejas
to vai citu krēmu, izskatīsies daudz
jaunāks un skaistāks. Patiesībā tas ir
liels darbs, kas nozīmē pareizu sejas
ādas un ķermeņa kopšanu. Pieļautās kļūdas nozīmē sabojāt daudzas
labas dabas dotas lietas. Tātad – postu var nodarīt arī pārcentība. Tāpēc
pareiza rūpēšanās par savu izskatu
nozīmē atrast zelta vidusceļu starp
to, kas cilvēkam ir dabas dots, un to,
ko var piedāvāt skaistumkopšanas
speciālists salonā,” saka Kristīne.
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au otro gadu desmitu viņa
Saulkrastus sauc par savām
mājām. Savukārt salona nosaukumā „Klēra” ir iešifrēti viņas
priekšstati par skaistumu.
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Kuram gan negribas izskatīties jaunam, svaigam,
bez rūpju rievām pierē un tā sauktajām vārnu
kājiņām pie acīm, taču laiks dara savu... Protams,
ne jau katrs Saulkrastu iedzīvotājs ir saņēmies un
pārkāpis skaistumkopšanas salona „Klēra” slieksni
vai bijis jaunajā salonā „Klēra lukss”, lai atgūtu piejūras vējā zaudēto sejas svaigumu, taču Kristīnes
Ješus vārds gan daudziem nav svešs.
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Ģirts Kondrāts

Kristīne Ješus kopš šā gada sākuma darbojas savā jaunajā salonā „Klēra lukss”. Tās ir jaunas
iespējas un pakāpšanās jaunā līmenī arī telpu plašuma ziņā, atstājot aiz muguras kādreizējo
kosmētikas „ūķīšu” mērogus.
tīgi mācoties dažādos kursos. Viņa
stāsta: „Piemēram, pie manis atnāk
jauni klienti, kuri grib saņemt kādu
kosmetoloģijas pakalpojumu. Nereti
viņi, bet jo īpaši ārzemnieki, uzreiz
paprasa, kāds sertifikāts man ir, un
tikai tad sākam nopietni runāt par
to, ko viņi īsti vēlas. Procedūru laikā
cilvēki grib atrasties drošās rokās.”
Vasarā uz Saulkrastiem brauc atpūsties pārtikuši ļaudis no Krievijas.
Viņi pieprasa gan attiecīgu servisu,
gan augstu kvalitāti, jo ļoti seko līdzi
tam, par ko izdod savu naudu.
Kristīne atceras, ka ar naudu cilvēki mētājās „trekno” gadu laikā, kad
bija skaidrs, ka sievietes nāk uz skaistumkopšanas salonu naudu notriekt.
Bijušas kundzes, kuras ik nedēļu krāsojušas matus un veidojušas frizūru,
tad gājušas pie manikīra un pedikīra,
tad – pie kosmetologa, un tā apli pēc
apļa. „Tad sekoja krīzes laiks, un es
nezināju, kas būs tālāk, jo cilvēki taču
vispirms domā par dienišķo maizi
un tikai tad par skaistumu. Par laimi,
tā nenotika, jo cilvēkiem vienmēr ir
svarīgi, kā viņi izskatās. Ja esi apmierināts ar savu izskatu un kārtībā ir
arī veselība, tad dzīvē iet labāk,” ir
pārliecināta Kristīne.

Veselība ir svarīgāka par
skaistumu

„Tā kā esmu mediķe, mazāk domāju par sava darba estētisko
pusi, bet gan to, kas svarīgāks
cilvēka veselībai. Tagad esmu sākusi strādāt ar spāņu ārstniecisko
kosmētiku, kas ļauj atbrīvoties no

pigmenta plankumiem, ādas apsarkumu, iekaisumiem un citām
sliktām lietām, kas parādās uz
sejas. Varu palīdzēt uzlabot sejas
krāsu arī pīpmanim, kuram vaigs
kļuvis pelēcīgs no smēķēšanas,
taču vispirms cenšos viņu atrunāt no šī ieraduma. Patiesībā jau
jebkurai lietai ir jāmeklē cēlonis
un tas jālikvidē, tikai tad sejas krāsa uzlabosies. Ja pīpmanis neko
nedarīs, lai atmestu smēķēšanu,
kosmetologa darbs tikpat drīz vien
būs vējā,” saka Kristīne.
Tāpēc viņai esot jābūt arī nedaudz
psiholoģei un jārunā ar cilvēkiem,
ko vajadzētu darīt viņiem pašiem,
lai izskats uzlabotos. „Piemēram, ja
uz salonu atnāk cilvēks, kuram ir
liekais svars, mēs runājam par to,
kā pareizi ēst – bieži un mazās porcijās, sekojot līdzi tam, ko ēd, nevis mocīties ar nežēlīgām diētām.
Viss, ko ēdam, taču atstāj iespaidu
uz mūsu veselību un izskatu, jo ne
jau velti mēdz teikt, ka kapu paši sev
izrokam ar karoti. Protams, ēšana
ir bauda, no kuras grūti atteikties,
notiesājot šašlikus, kūpinājumus un
tortes. Ir reizes, piemēram, svētki,
kad to var darīt, bet ikdienā tomēr būtu vērts padomāt, ko un cik
daudz ēdam, nevis negausīgi ēst
un pēc tam nākt pie manis un tērēt
naudu, lai atgūtu kaut cik cilvēcīgu
izskatu. Taču, kā jau teicu, nemainot dzīvesveidu, var sasniegt tikai
īslaicīgus rezultātus. Brīnumdare
jau es neesmu, tāpēc uzsveru, ka
izvēle būt skaistam un veselam ir

katra paša rokās. Es varu tikai nedaudz palīdzēt ceļā uz šo mērķi.”

Uz salonu nāk arī vīrieši

Kristīne stāsta, ka uz salonu nāk ne
tikai sievietes, bet arī kungi. Ir vīrieši,
kuri lepojas ar raupjām strādnieka
rokām, bet ir firmu vadītāji, menedžeri, kuri nevar atļauties iet parakstīt
līgumus ar sastrādātām un nekoptām rokām.
Jaunieši parasti nāk tīrīt sejas ādu.
Puiši sākumā kautrējas, bet, kad,
piemēram, pumpa uz deguna sāk
traucēt, met kaunu pie malas un nāk
pie kosmetologa.

Laikus jādomā par
izskatu vecumdienās

Kristīne teic, ka pašlaik aktuāla
kļūst biorevitalizācija – estētiskās medicīnas injekciju metode,
ar kuras palīdzību tiek novērsts
hialuronskābes deficīts ādā, piešķirot tai svaigumu. „Domājot
par labklājību vecumdienās, mēs
bankā noguldām naudu, bet,
rūpējoties par savas sejas ādas
kvalitāti nākotnē, cilvēki izvēlas tieši biorevitalizāciju, lai vecumdienās
nebūtu spogulī jāskatās uz krunkainu seju. Vasarā, kad šeit ierodas
publika no Maskavas, redzams, ka
viņi jau laikus ir padomājuši, kādi
izskatīsies vecumdienās, un ir pielietojuši šādas procedūras. Krievijas
lielpilsētu iedzīvotājiem tā ir ikdiena, pie mums vēl ne.”
Publikācijas pirmavots:
„Saulkrastu Domes Ziņas”
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intervija

Zemessardzes komandieris:
Jau bērnībā sapņoju kļūt par karavīru
Inese Helmane,
LV portāls

– Esat beidzis Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju un
absolvējis arī Rīgas Tehnisko
universitāti – esat transporta un
mašīnzinību inženierzinātnes bakalaurs. Kāpēc saistījāt savu dzīvi
ar militāro karjeru, un kā šīs zināšanas palīdz profesionālajā darbā?
– Tehnika interesē un patīk gandrīz visiem puišiem, un par karavīru
es gribēju kļūt jau bērnībā. Kāpēc
abas jomas neapvienot? Esmu apmierināts ar savu izvēli. Militāra
dzīve ir ļoti dinamiska. Disciplīna
un kārtība man ir ieaudzināta kopš
agras bērnības, tāpēc šīs lietas man
patīk un arī dzīvē šķiet svarīgas. Zināšanas noderēja dienesta sākuma

Zemessardzē ir
dažādu tautību
pārstāvji, bet
valoda ir viena –
latviešu.
posmā, kad, būdams Apgādes un
transporta rotas komandieris, izveidoju vienības auto dienestu un
vēlāk, būdams citu vienību komandieris, šīs zināšanas pielietoju arī
praksē, piemēram, veicot vienību
kaujas gatavības pārbaudes un kontroles, sevišķi tehniskajā jomā.
– Latvijā ir vairāk nekā
9000 brīvprātīgo zemessargu un
Zemessardzes veterānu. Kas visus
vieno?
– Zemessardze ir tautas balss, un
zemessargs ir tās sirdspuksts. Mēs
esam maza, bet stipra tauta. Pašreizējā situācija pasaulē liek mums būt
nepārtrauktā gatavībā, tāpēc esam
motivēti vienotam mērķim – drošai Latvijai. Attīstības gaitā daudz
kas ir mainījies – paaudzes, tehnika,

ieroči, ekipējums. Vienīgais, kas nemainās, ir mūsu aicinājums būt par
Latvijas patriotiem un uzdevums –
aizsargāt mūsu valsti.
– Zemessardzē bez latviešiem
ir arī citu tautību pārstāvji. Cik
dzimtajās valodās runā zemessargi?
– Latvijas Republikā ir viena oficiālā valoda, un tā ir latviešu valoda.
Zemessardzē ir dažādu tautību pārstāvji, bet valoda ir viena – latviešu.
– Kas ir visgrūtākais brīvprātīgā zemessarga ikdienā, atrodoties
mācībās?
– Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku daļa, kurā apvienoti gan
profesionālā dienesta karavīri, gan
arī zemessargi, kas pilda savus pienākumus no pamatdarba brīvajā laikā. Es esmu profesionālā dienesta
karavīrs, tāpēc man militārā vide ir
ikdiena. Savukārt zemessargam ikdiena ir atšķirīga un militārās aktivitātes ir brīvajā laikā. Izaicinājums ir
pēc smagas darba nedēļas adaptēties
un pārslēgties uz militārām aktivitātēm. Tā ir liela slodze un izaicinājums. Tāpēc es ļoti augstu vērtēju šo
cilvēku ieguldījumu un atdevi.
– Kā Zemessardzei patlaban pietrūkst visvairāk – ieroču, tehnikas,
personāla?
– Protams, kā jau visur, personālu
vajag palielināt, it īpaši aizsardzības
nozarē. Ir lietas, pie kā mums jāpiestrādā, pirms palielināt savu kapacitāti. Lai motivētu cilvēkus, ir jāspēj
viņus arī apgādāt un nodrošināt atbilstošu apmācību, dienesta apstākļus un dienesta uzdevumu izpildes
apmaksu. Ja aug mūsu prasības, ir
jāiet līdzi arī sociālajām garantijām
un aprūpei. Kā rūpēsimies par saviem zemessargiem, tādu atdevi arī
saņemsim pretī. Liels darbs ir izdarīts plānošanas jomā, lai iegādes
notiktu laicīgi, atbilstošā daudzumā
un kvalitātē. Apgāde un pats iegādes
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Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis
Ainārs Ozoliņš ir īstenojis savu bērnības sapni –
kļūt par karavīru. Zemessardzi viņš sauc par tautas
balsi, bet zemessargu – par tās sirdspukstu.
A. Ozoliņš ir pret obligāto militāro dienestu, jo
uzskata, ka kaujas gatavību var panākt citādi –
efektīvāk izmantojot Zemessardzes platformu un
brīvprātīgo pilsoņu vēlmi stāties valsts sardzē.

Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Ainārs
Ozoliņš: Vienīgais, kas nemainās, ir mūsu aicinājums būt
par Latvijas patriotiem un uzdevums – aizsargāt mūsu valsti.
process ir sarežģīts. Diemžēl nav iespējams aiziet uz veikalu, kad gribi,
un nopirkt visu, ko vēlies. Zemessardze joprojām ir attīstības procesā,
un vēl ir ļoti daudz, pie kā strādāt,
bet esam jau uz nākamā pakāpiena –
finanšu resursi ir piešķirti, atliek tos
realizēt ar neatlaidīgu un pamatīgu
darbu. Ambīcijas ir augstas, bet arī
izaugsme ir strauja.
– Vai ir kāda situācija, notikums
dienestā, kas palicis atmiņā cauri
gadiem?
– Mans lielākais dzīves izaicinājums, kas spilgtāk palicis atmiņā kā
manas karjeras atskaites punkts, bija

Mēs varam sasniegt
kaujas gatavību
citādi – efektīvāk
izmantojot
Zemessardzes
platformu un brīvprātīgo pilsoņu vēlmi
stāties valsts sardzē.
1995. gadā, kad, būdams 26 gadus
vecs kapteinis, pieņēmu lēmumu
kļūt par bataljona komandieri. Man
tika dotas tikai 24 stundas pārdomām un lēmuma pieņemšanai.
Reizēm šķiet, ka nepieciešams laiks

pārdomām, bet laiks visu sarežģī,
ir jāklausa savam instinktam un
sirdsbalsij. Svarīgs ir tuvo cilvēku
atbalsts un apņemšanās. Atzīstu,
lēmums nāca smagi, un arī pats
karjeras posms nebija viegls, bet
neesmu nožēlojis nevienu mirkli.
Dzīvē ir lietas, kas ir pašsaprotamas,
un situācijas, kas ir jārisina. Tad ir
jāsaņemas un jāsāk darīt, nevis jāvaimanā. Tad viss sāk atrisināties.
– Iepriekšējais Zemessardzes
komandieris Leonīds Kalniņš tagad ir Nacionālo bruņoto spēku
komandieris. Kādu redzat savu
tālāko karjeru?
– Šādas paralēles es negribu
vilkt. Tālākā karjera, ko redzu, ir
Zemessardzes komandiera amata
uzdevumu veikšana. Šobrīd esmu
izvirzījis augstus uzdevumus un
tālejošus mērķus.
– Vai esat dienējis padomju armijā? Ja jā, kādu to atceraties?
– Jā, esmu dienējis. Gāja visādi.
Pieredze, viedokļi, veidi, kā uzzināt
un apgūt ko jaunu. Reizēm neziņa
vai satraukums par to, kas tevi sagaida, ja tavs viedoklis atšķiras un
nesakrīt ar citu viedokļiem. Dažu
komandieru lēmumi un uzdevumi,
kas nebija loģiski un saprotami, kā
saka – dari to, nezin ko.
– Pēdējā laikā sabiedrībā izskan viedoklis par obligāto militāro dienestu. Igaunijā tas jau

ir, Lietuvā to veido. Kāds ir jūsu
viedoklis?
– Es domāju, ka mēs varam
sasniegt kaujas gatavību citādi –
efektīvāk izmantojot Zemessardzes
platformu un brīvprātīgo pilsoņu
vēlmi stāties valsts sardzē.
– Ar kuru lēmumu, ko esat pieņēmis, lepojaties?
– Pieņemto lēmumu dzīvē ir bijis
daudz, un nevienu no tiem nenožēloju. Protams, ir veiksmīgāki lēmumi, ir mazāk veiksmīgi, bet katrā
situācijā cilvēkam jāprot paņemt
pašu labāko vai jāizdara secinājumi.
Katrā savas karjeras posmā es esmu
sasniedzis to, ko vēlējos. Ja runājam
par izvirzītajiem mērķiem, kas ir
sasniegti, tad viens no tādiem, par
ko esmu gandarīts, ir jaunkareivju
apmācības programmas ieviešana
Alūksnē, kas joprojām darbojas,
protams, jau uzlabotā versijā.
– Vai ir kādi notikumi, personības, kas jūs ir iedvesmojušas,
visvairāk ietekmējušas jūsu dzīvi?
– Mans lielākais iedvesmas avots
un etalons ir bijis mans tēvs. Disciplīna un kārtība, ko viņš manī ieaudzinājis, ir rezultāts tam, kāds esmu
šodien. Tēvs vienmēr man ir bijis
līdzās svarīgu lēmumu pieņemšanā
un atbalstījis mani, kā arī iedvesmojis daudzām lietām.
– Par ko bērnībā vēlējāties kļūt,
par ko sapņojāt?
– Jau bērnībā sapņoju kļūt par
karavīru un, sasniedzis pilngadību, sapni piepildīju. Ir pagājuši jau
25 gadi, un mana militārā karjera
turpinās, jo karavīrs nav profesija,
tas ir dzīvesveids.
– Ja vajadzētu apgūt jaunu profesiju, kura tā būtu?
– Skolotājs.
– Kam priekšroku dodat brīvajā
laikā?
– Esot komandiera amatā, jēdziens „brīvais laiks” ir ļoti nosacīts, bet, kad man tāds ir, priekšroku
dodu laikam, ko pavadu mājās ar
ģimeni. Protams, ir arī savi hobiji,
piemēram, medības, patīk arī pavadīt laiku brīvā dabā – pārgājieni,
pastaigas. Sevi ir jāuztur arī labā
fiziskā formā, tas ir katra karavīra
pienākums.
– Kāds ir jūsu dzīves moto?
– Lai dzīvē gūtu panākumus, atceries: redzēt nozīmē zināt, gribēt
nozīmē varēt, uzdrošināties nozīmē dabūt (franču rakstnieks Alfrēds
de Misē).
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Speciālisti iepazīst krūmcidoniju
izmantošanas iespējas
Imants Liepa

K

ā „Rīgas un Apriņķa Avīzei” pastāstīja semināra
organizētājs, „Krūmcidoniju augļkultūras attīstības biedrības Latvijā” valdes priekšsēdētājs
Nauris Jurgenbergs, pasākumā teju katrs dalībnieks bija pārsteigts
par garajām rindām pie reģistrācijas, pārpildīto autostāvlaukumu
un daudzajiem domubiedriem,
kuri bija sapulcējušies vienuviet.
Vaidava jau vairākus gadus ir
vieta, kur krūmcidonija atdzimst
no jauna. Seminārā bija iespēja uzzināt kultūras audzēšanas
apstākļus, augu aizsardzības pasākumus, to, kādus mēslošanas
līdzekļus izmantot, praktiķu pieredzi, pārstrādes, realizācijas un
eksporta iespējas, kā arī jaunākos
Dārzkopības institūta zinātniskos
projektus. Lai atainotu krūmcidoniju plašo potenciālu, kultūras
nama mājīgā atmosfēra bija pa-

pildināta ar uzskates līdzekļiem –
krūmu maketiem, fotoizstādi,
pārstrādātāju produkciju, degustācijām, kas kopumā atklāja
un iezīmēja nozares tagadni un
nākotni.
„Otra šāda pasākuma par
krūmcidoniju augļkultūru Latvijā nav. Dalībnieki, kuru skaits teju
pārsniedza divus simtus, nebija
tikai lauksaimnieki un stādīt gribētāji. Dalībnieku vidū bija nozares speciālisti, entuziasti, stādu
audzētāji, pārstrādātāji, tirgotāji
un zinātnieki. Lai arī es kā SIA
„Cooperative” un „Krūmcidoniju
augļkultūras attīstības biedrības
Latvijā” pārstāvis dalījos ar pieredzi un gadu gaitā sakrātajām
zināšanām, es priecājos un jutos
pagodināts būt kopā un mācīties no aktīvajiem un pieredzējušajiem domubiedriem,” teic
Nauris Jurgenbergs, kurš klāteso-

publicitātes foto

Krūmcidonija – nejauša un pārejoša vai nacionāla vērtība? Uz šādu jautājumu atbildi
centās rast semināra dalībnieki, kuri marta
vidū bija sapulcējušies Vaidavā.

šos iepazīstināja ar biedrību un
pastāstīja par to, kā izvēlēties stādus un kāds ir ceļš no ražas līdz
realizācijai.
Krūmcidonijas ir veselīgas, garšīgas, aromātiskas un arī ienesīgas, to zina teju katrs, bet par to,
kā augļus pārdot pasaules tirgū,
stāstīja „Rāmkalnu” saimnieks
Viktors Grūtups. Par lauku ierīkošanu un biežāk pieļautajām

kļūdām stāstīja SIA „Cooperative” pārstāvis Guntars Eglītis.
Par Eiropā atzītu pētniecības
projektu, kas būtiski papildinās
zināšanas par kultūru, stāstīja
Dārzkopības institūta pārstāve
Edīte Kaufmane. Ar kādām slimībām vai kaitēkļiem iespējams saskarties un kā no tiem izvairīties,
stāstīja Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra pārstāve

Regīna Rancāne. Auga veselībai,
tāpat kā katram organismam,
ir nepieciešams pilnvērtīgs uzturs, tādēļ par bioloģiskajiem
mēslošanas līdzekļiem stāstīja
„Agrimatco Latvia” pārstāve Ilze
Apenīte. Seminārs noslēdzās ar
aicinājumiem sadarboties, lai
stiprinātu nozares konkurētspēju Eiropas Savienībā un pasaules
lielajos tirgos.

Sākums 1. lpp.
Taču, kamēr laiks atļauj, tirgošoties. Lai arī nelieli, tie tomēr esot
kaut kādi ienākumi klāt pie pensijas. „Pasēdi dienu, un pret vakaru kaut kas jau ir nopelnīts,” teic
Saulkrastu bērzu sulu pārdevēja.

Ar maziem
tilpumiem nekrāmējas

Lielceļa malā Ropažu novada Silakroga apkaimē pie kādas mājas
vārtiem uz galdiņa sakrautas plastmasas pudeles. Uzraksts vēsta, ka
litrs bērzu sulas šeit maksā 40 centu. Turpat tuvumā mājas sētā rosās saimnieks Aldis. Viņš, kopš ir
pensijā, jau trešo gadu pavasaros pa
drusciņai patirgojot bērzu sulu, jo
tepat blakus esot bērzu birzīte. Pārdodot to daļu, kas paliek pāri, kad
padzērušies gan paši, gan radi un
draugi, gan kaut kas iekrāts vasarai.

Aldis pārdod piecu litru pudeles ar bērzu sulu par diviem
eiro katru, jo ar mazākiem tilpumiem negribot krāmēties. Sulas
pārsvarā pērkot tie, kas brauc uz
Silakrogu un Zaķumuižu vai arī
uz Rīgas pusi.
Pagaidām kontrolieriem viņa
biznesiņš neinteresējot. „Pašvaldības policija kādreiz pabrauc mājai garām, bet man neko neprasa,”
teic Aldis. „Ja sacīs, ka jāpārtrauc
tirgošanās, tā arī darīšu – krāmēšos nost. Taču tā nauda jau nav
tik liela, lai kāds manas peļņas dēļ
sāktu uztraukties,” viņš domā.

Izmanto Rīgas tuvumu

Saimnieciskās darbības veicēju
Dzintru no Ķekavas novada Odukalna puses vispirms sazvanām
pēc kādā tirgus portālā ievietota
sludinājuma. Kad iegriežamies

FOTO: einārs binders

Dabas veltes –
atspaidam pie pensijas

Ainas kundze Saulkrastos priecājas par iespēju ar bērzu sulu
kaut ko piepelnīt klāt pie pensijas.
viņas sētā, Dzintra stāsta, ka sezonas laikā saimniecība nodarbojas ar rabarberu un rudens aveņu
audzēšanu, bet bērzu sulas tecināšana ir tāda kā uvertīra dārza
darbiem, kad tiek ielocīta mugura
un kaut kas arī nopelnīts.
„Kad nokūst sniegs, bērzos

birzī pie mājas ieurbjam sulas.
Līdz ko tās ir no meža ārā, sapildām pudelēs vai salejam pircēja
traukos. Visejošākais ir divu litru tilpums. Faktiski divu stundu
laikā mūsu tecinātās sulas nonāk
līdz patērētājam. Tā kā jau gadiem mums ir savs klientu loks,

urbumu skaitu kokos regulējam,
ņemot vērā iespējamo realizējamo daudzumu. Ja viens bērzs
„pagurst”, ierīkojam urbumu citā. Ja sulu sezona nav izstiepusies un cilvēki sulas atdzērušies,
urbumus pamazām pārceļam uz
birzs ziemeļu puses bērziem, tā
pagarinot sulas tecināšanas laiku.
Atbilstoši noteikumiem pārdodam līdz 300 litriem sulas sezonā,
un šī nauda ir neliels atspēriens
pavasara darbiem, kā arī tiek segti
ar sulu piegādi klientiem saistītie
izdevumi,” stāsta Dzintra.
Viņa atzīst, ka saimniecības
priekšrocība ir Rīgas tuvums un
tas, ka vīrs strādā Rīgā un bērni tur iet skolā. „Tad pa ceļam
varam sulas piegādāt saviem
pasūtītājiem.”
Vēl bērzu sulas laika pieredze
liecinot, ka no desmit interesentiem, kuri zvana, izlasījuši sludinājumu, atbrauc labi ja viens vai
divi, jo cilvēki izvērtē cenu un
attālumu, kas arī jāierēķina sulas
litra cenā. Parasti pircēji sezonā
atļaujas iegādāties pārdesmit litru
bērzu sulas.
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sludinājumi/reklāma
Pārdod

BĒRZA MALKA 20 EUR/berkubs. Augstas kvalitātes. Izcila
cena. Saskaldīta vajadzīgajos izmēros. Piegādāsim jums noteiktā vietā un laikā. Tālr. 28171863

-----------------------------------------Piedāvājam iegādāties organisko
kompostu, kura sastāvā ir satrūdējuši vistu mēsli, tumšā kūdra,
smalcināti kviešu salmi. Piegādājam 50 l maisos. Cena par maisu
ar piegādi 4 EUR. Tālr. 26175582

-----------------------------------------Biohumusu, sijātu, 50 l. Cena
10 eiro. Ar piegādi.
Tālr. 29460601
-----------------------------------------Skaldīta malka. Plašs sortiments un fasējums. Cena
25 EUR. Iespējama piegāde.
Tālr. 26554946
-----------------------------------------Kvalitatīva lapkoku malka. Sagatavosim pēc jūsu izmēriem. Ar
piegādi 30 km rādiusā ap Ķekavu.
Tālr. 20032006
-----------------------------------------Pārdodu „Sprīdīša bibliotēkas”
2., 3., 4., 7., 8., 9., 12., 15. un
16. sējumu. Tālr. 26483613
-----------------------------------------Pārdod metāla jumtus un noteksistēmas no ražotāja. Cena – no
4,50 EUR/m2. Tālr. 28628212
-----------------------------------------Bērza skaidu briketes ar piegādi.
Tālr. 27029553
-----------------------------------------Sausa, skaldīta malka maisos ar
piegādi. Tālr. 20377015
-----------------------------------------Pārdodam skaldītu malku: alksnis,
apse, priede – 22 EUR berkubs,
bērzs – 24 EUR berkubs. Sausa
malka no kaltes: alksnis – 26 EUR
berkubs,
bērzs – 28 EUR berkubs.
Tālr. 28371490

-----------------------------------------Briketes, granulas, ogles,
priedes klucīši. Tālr. 25624997
-----------------------------------------Baltas 6 mm granulas
„Premium” no apses (100%).
Nesatur garozu un citus
piemaisījumus. Neatstāj kvēpus.
Maisos pa 15 kg. Pelnainums
0,41%; mitrums 5,61%; augsta
siltumatdeve – 17,98 MJ/kg.
Tālr. 29353907

-----------------------------------------Pērku lielas cirsmas.
Tālr.
28692020
---------------------------------------Bērza briketes no ražotāja iepakojumos pa 10 kg. Kaloritāte
5,09 kWh/kg; mitrums 6,8%; ilgi
deg, augsta siltumatdeve, degot
neizjūk. Ekoloģiski tīras, bez
piemaisījumiem. Izdevīgi. Piegāde. Tālr. 29209793

-----------------------------------------Pārdod kvalitatīvas
granulas par labu cenu.
Mob. tālr. 28848898
-----------------------------------------Piegādāju šķembas, granti,
melnzemi, smilti, oļus.
Tālr. 22339907
-----------------------------------------Pārdod skaldītu malku ar piegādi. Tālr. 29197566
-----------------------------------------Pārdod sausu skaldītu malku
(bērzs, alksnis, osis, ozols, skujkoks), kokskaidu granulas, briketes. Piegāde Rīgas robežās bez
maksas. Piedāvājam malku maisos
40 l (alksnis, bērzs, osis, ozols).
Tālr. 26156521

------------------------------------------

Pērk
SIA „SENLEJAS” pērk liellopus,
teļus, jērus. Ātra savākšana!
Samaksa tūlītēja. Tālr. 62003939
---------------------------------------Pērku zemi būvniecībai.
Tālr. 29884983
---------------------------------------Nopirkšu GAZ 51 kabīni, riepas,
grāmatu, kāpsli u.c.
Tālr. 29198133
---------------------------------------Riteņtraktorus, piekabes un
agregātus, jebkādā stāvoklī.
Tālr. 29683462
---------------------------------------SIA „Nord Forest” pērk
īpašumus ar mežiem.
Samaksa pie notāra.
Tālr. 29481186
---------------------------------------„CRAFT WOOD” pērk visu veidu
meža īpašumus visā Latvijā, cena
no 1000 līdz 10 000 EUR/ha.
Atjaunojam taksācijas.
Tālr. 26360308

----------------------------------------

LATVIJAS MEŽU FONDS
pērk cirsmas, mežus, lauksaimniecības zemi visā Latvijā.
Var būt ar apgrūtinājumu
un bez taksācijas.
Cenas augstas.
Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29711172
-----------------------------------------Pērk mežus, zemi, izcirtumus.
Var būt ar apgrūtinājumu.
Tālr.
29433000
---------------------------------------Pērk pie meža zāģbaļķus, taru,
finierklučus, malku, papīrmalku.
Samaksa tūlītēja. Tālr. 29197566
Dažādi
Kapa vietu labiekārtošanas un
restaurācijas darbi. Uzstādām
granīta un betona apmales, sētiņas un veicam citus pakalpojumus.
Tālr. 27633166
---------------------------------------Bez maksas veicam teritoriju,
grāvju un mežmalu atbrīvošanu
no krūmiem un kokiem.
www.abrus.lv. Tālr. 27426662
---------------------------------------Izgatavoju dārza mēbeles, tualetes, šūpoles u.c. pēc pasūtījuma.
Tālr. 29135798
---------------------------------------Veicu dzīvžogu formēšanu un
griešanu. Tālr. 28268088
---------------------------------------Veikšu privātīpašuma vai komercobjekta pārvaldīšanu, apsaimniekošanu. Tālr. 26173009
----------------------------------------

Veicam artēzisko urbumu ierīkošanu, to apsaisti ar pilnu darbu
kompleksu. Garantija veiktajiem
darbiem. Tālr. 26137370.
kugrainis@gmail.com
---------------------------------------Uzņēmums bez maksas veic lauksaimniecības zemju, meliorācijas grāvju, mežmalu attīrīšanu no
krūmiem un kokiem, kā samaksu
paturot nozāģēto koksni.
Tālr. 29222182.
www.ekomezs.lv

---------------------------------------Izgatavoju koka ārdurvis.
www.durvistev.lv.
Tālr. 29421666
---------------------------------------Veicam bruģēšanas, ceļu remonta
un izbūves darbus. Tālr. 26361979
---------------------------------------Tīrām akas. Tālr. 28490265
----------------------------------------

Kustamās mantas izsoles

Pazudis vilku sugas suns. Puisis.
Melnā krāsā, uz krūtīm mazs baltumiņš aptuveni dūres lielumā.
Pazudis Rīgas apkārtnē, taču var
atrasties jebkur Latvijā. Atradējam
vai jebkādas noderīgas informācijas
sniedzējam par suņa atrašanās vietu – garantēta atlīdzība 500 EUR.
Tālrunis 26377120.
E-pasts: dsdace@gmail.com
---------------------------------------Bīstamu koku zāģēšana, augļu koku vainagu kopšana.
Tālr. 29556114.
www.kokuzagesana.lv

---------------------------------------Siltinām mājas ar termoputām,
ekovati un granulām.
Tālr.
26748235
---------------------------------------Bīstamu koku zāģēšana,
vainagu veidošana
pie ēkām, elektrolīnijām un
kapos. Tālr. 27833107
-----------------------------------------Esi mūsdienīgs!

www.307.lv

Sludinājumus laikrakstā

ērti iesniedz

no sava datora

SIA „AIBI” iepērk liellopus,
jaunlopus, aitas, zirgus.
Pērk arī gaļas šķirnes jaunlopus
eksportam.
Piemaksa par bioloģiskiem lopiem.
Labas cenas. Samaksa tūlītēja. Svari.
Tālr. 26142514, 20238990

meklē mājas

ROKS
Liela auguma un
fantastiska rakstura
suns: gudrs, prātīgs,
sirsnīgs, krietns.
Bāreņos palicis pēc
saimnieka nāves. Iepriekš mitis dzīvoklī,
tāpēc arī turpmāk
piemērots tikai dzīvei
ar iespēju nakšņot telpās. Ideāli piemērots kādam spraunam sirmgalvim
gan kopīgai mājas darbu darīšanai un
vakarēšanai, gan kopīgām pastaigām.
Var kļūt par ģimenes mīluli arī jaunākiem cilvēkiem. Izcils suns! Aptuveni
septiņus gadus vecs.
Juglas dzīvnieku patversme
„Labās mājas”
Rīgā, Juglas iela 18 F, tālr. 26617636
www.patversme.lv. Ziedojumu
tālrunis 90006687.

Maksātnespējīgās SIA „SAIVA ANNO 1949”, reģ. Nr. 40003904318, maksātnespējas procesa administratore Ilona Pilmane, prakses vieta Slokas
ielā 37, Rīgā, pārdod pirmajās izsolēs SIA „SAIVA ANNO 1949” piederošo
kustamo mantu:
1) transportlīdzekli OPEL COMBO, izlaiduma gads – 2006., VIN Nr.
W0L0XCF0663064115 (nav tehniskā kārtībā, korpuss izrūsējis). Novērtējums 300 EUR. Izsoles nodrošinājums 30 EUR. Izsole notiks 2017. gada
10. aprīlī plkst. 10.00;
2) transportlīdzekli VW CRAFTER, izlaiduma gads – 2008., VIN Nr.
WV1ZZZ2EZ86035754. Novērtējums 5000 EUR. Izsoles nodrošinājums
500 EUR. Izsole notiks 2017. gada 10. aprīlī plkst. 10.20;
3) transportlīdzekli OPEL COMBO, izlaiduma gads – 2006, VIN Nr.
W0L0XCF0663058017. Novērtējums 1500 EUR. Izsoles nodrošinājums
150 EUR. Izsole notiks 2017. gada 10. aprīlī plkst. 10.40;
4) transportlīdzekli SETRA S 215 UL (autobuss pasažieru), izlaiduma gads –
1994., VIN Nr. WKK17900001022055. Novērtējums 1000 EUR. Izsoles
nodrošinājums 100 EUR. Izsole notiks 2017. gada 10. aprīlī plkst. 11.00;
5) transportlīdzekli VOLVO XC90, izlaiduma gads – 2009., VIN Nr.
YV1CR714691513403. Novērtējums 15 000 EUR. Izsoles nodrošinājums
1500 EUR. Izsole notiks 2017. gada 10. aprīlī plkst. 11.20;
6) transportlīdzekli MERCEDES BENZ 0614 (autobuss pasažieru),
izlaiduma gads – 1994., VIN Nr. WDB6703661N015466. Novērtējums
2500 EUR. Izsoles nodrošinājums 250 EUR. Izsole notiks 2017. gada 10. aprīlī plkst. 11.40.
Izsoles cena tiks aplikta ar PVN (21%). Izsoles notiks Rīgā, Slokas ielā 37
(2. stāvs). Izsoles nodrošinājums līdz izsolei iemaksājams SIA „SAIVA
ANNO 1949” norēķinu kontā LV52PRTT0260012584700, AS „PrivatBank”.
Tālrunis uzziņām 67668361.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Purva ielā 21,
Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izsoli
Siguldas novada dome pārdod izsolē tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu
Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes vienības 0,1453 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
8094 002 0193. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamās mājas drupas, kas nav
reģistrētas zemesgrāmatā, bet kurām Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā ir piešķirts kadastra apzīmējums. 2016. gada 22. septembrī
Siguldas novada domes Avārijas ēku (būvju) apsekošanas komisija, izvērtējot
īpašumu Purva ielā 21, Ķiparos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pieņēma
lēmumu iekļaut drupas vidi degradējošu, daļēji sabrukušu un bīstamu būvju
sarakstā (prot. Nr. 3, § 1).
Izsole notiks 2017. gada 2. maijā plkst. 14.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas
Deputātu zālē Krišjāņa Barona ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā. Nekustamā
īpašuma izsoles sākumcena ir 6881,50 EUR. Nekustamā īpašuma izsole ir
atklāta, mutiska ar augšupejošu soli, viens solis ir 100 EUR.
Izsoles dalībniekus reģistrē Siguldas novada domes apmeklētāju pieņemšanas
laikos no 2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 28. aprīlim plkst. 14.00
(ieskaitot) Siguldas novada Domes administrācijā Zinātnes ielā 7, Siguldas
pagastā, Siguldas novadā (209. vai 300. kabinets; tālrunis uzziņām 67800949).
Pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 30 EUR un nodrošinājums 10 % no nekustamā īpašuma vērtības, kas sastāda 688,15 EUR, kontā:
Siguldas novada Dome, Pils iela 16, Sigulda, reģ. Nr. 90000048152, AS „SEB
banka”, LV15UNLA0027800130404, kods UNLALV2X).
Nekustamā īpašuma apskate notiks 2017. gada 7. aprīlī plkst. 13.00, nekustamā īpašuma apskatei jāpiesakās iepriekš līdz 2017. gada 6. aprīlim, informāciju par to nosūtot uz e-pasta adresi liga.landsberga@sigulda.lv.
Samaksas kārtība par nosolīto nekustamo īpašumu ir noteikta Izsoles noteikumu 4. sadaļā.

Paziņojums par nomas tiesību izsoli – ielu tirdzniecības
kioskam Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā

2017. gada 6. aprīlī plkst. 16.00 Siguldas Valsts ģimnāzijā Krišjāņa Barona ielā 10,
Siguldā, Siguldas novadā, notiks viena ielu tirdzniecības kioska Ausekļa ielā
6, Siguldā, Siguldas novadā, nomas tiesību mutiskā izsole ar augšupejošu
soli. Sākotnējā nomas maksa par ielu tirdzniecības kioska mēnesī – 51,32 EUR
un PVN. Viens izsoles solis tiek noteikts 5 EUR un PVN. Nomas termiņš –
3 (trīs) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas. Kioska lietošanas mērķis –
aktīvās atpūtas, nomas un citu tūrisma pakalpojumu nodrošināšana. Izsoles
noteikumi publicēti mājaslapā www.sigulda.lv.
Izsoles dalībniekus reģistrē Siguldas novada domes apmeklētāju pieņemšanas laikos no 2017. gada 28. marta līdz 2017. gada 5. aprīlim līdz
plkst. 17.00 (ieskaitot) Zinātnes ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā (300. kabinetā). Uzziņas pa tālruni 67970862 (PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore
Laura Skrodele).
Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāsamaksā dalības maksa
10 EUR, t.sk. PVN, kā arī nodrošinājums 20 EUR, ieskaitot to Siguldas novada
domes bankas kontā LV15UNLA0027800130404, kas atvērts AS „SEB banka”,
kods UNLALV2X, ar atzīmi par dalību ielu tirdzniecības kioska nomas tiesību
izsolē Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
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pie tējas
Ko rakstījām martā
Pirms 70 gadiem

1947. gada 30. martā „Darba Balss” rakstīja: „Līdztekus
meža materiālu un pavasara sējas sagatavošanas darbiem
mūsu pagastos un ciemos notiek gatavošanās pašdarbības
skatei, kas Rīgas apriņķī notiks 6. aprīlī. [..] Dramatisko
pulciņu sniegumi šā gada skatē būs lielākā skaitā nekā pagājušajā gadā. Priekšnesumu repertuars šogad aktuālāks
un vairāk atbilst padomju kulturas prasībām. To liecina
arī lugu nosaukumi, piemēram: „Kā Garpēteros vēsturi
taisīja”, „Uzvara”, „Bāka uz salas”, „Šokolādes princese”,
„Pūt, vējiņi”, „Dēla pārnākšana” un citi. Tomēr arī šogad
dažos pagastos, kā Plāterē, Meņģelē, Taurupē, Vidrižos un
vēl citur, priekšnesumu repertuarā bija uzņemti apolitiski
un mazvērtīgi darbi. Kļūdas laikā novērstas.”

Pirms 60 gadiem

1957. gada 15. martā „Darba Balss” rakstīja: „Ādažu ciema vēlēšanu iecirkņa Nr. 1 vēlētāji varēja būt apmierināti ar patīkamo atpūtu svētdien. Tiklīdz bija nobalsots,
viņi pulcējās zālē, kur noskatījās dažādus priekšnesumus. Pulksten desmitos sākās pirmais koncerts – Ādažu
septiņgadīgās skolas skolēnu pašdarbības priekšnesumi,
divas stundas vēlāk – kinoizrāde. Tad Ādažu vēlētājus
apciemoja Rīgas rajona kulturas nama aģitacijas brigade.
Starplaikos nepārtraukti skanēja deju muzika.”

Pirms 50 gadiem

1967. gada 19. martā „Darba Balss” rakstīja: „Jau divdesmit
sestais gads rit kopš tās dienas, kad mežu ielokā pie Salaspils atskanēja pirmie apcietinātajiem padomju patriotiem
mērķētie šāvieni. Tad pat izskanēja nevainīgo cilvēku lāsti:
„Nāvi fašistiskajiem slepkavām!” Jau gandrīz divdesmit
seši gadi apritējuši kopš dienas, kad bada mocītie cilvēki
šeit sāka uzstādīt dzeloņstiepļu žogu paši ap sevi. Salaspils

vēku tērcītes. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Anatolijs
Sergejevs Stopiņos pastāstīja, ka komisijas locekļi atnākuši drīz pēc septiņiem rītā, un tad jau arī sākuši nākt vēlētāji, lielākais pieplūdums gaidāms starp vienpadsmitiem un
sešpadsmitiem un tad, kad piebrauc satiksmes autobusi.
Uz Saeimas vēlēšanām vairāk nākuši vecākās paaudzes
cilvēki, tagad redz arī jauniešus. Labprāt piedalītos arī
daudzi pastāvīgie iedzīvotāji, bet... nav vēlēšanu tiesību.”

Pirms 15 gadiem

koncentrācijas nometne... [..] Mežu ieskautajā klajumā
šodien īstenojas mākslinieku un arhitektu ieceres. Tāpēc
top mūžīgas piemiņas ansamblis, kas atgādinās nākotnei
to, kas šeit kādreiz noticis.”

Pirms 40 gadiem

1977. gada 26. martā „Darba Balss” rakstīja: „Jau par
tradīciju kļuvušas Ķekavas pārvietojamās mehanizētās
kolonnas fizkultūras kolektīva organizētās pavasara sacensības ūdensslalomā. Torīt Misas krastā netālu no Dalbes stacijas sapulcējās vairāk nekā 70 sportistu, tai skaitā
daudzi pazīstami fizkultūrieši, Olimpisko spēļu dalībnieces Birutas Ķemeres-Hercbergas vadībā. Viņa arī uzvarēja
vienvietīgo smailīšu grupā. Sekmīgākais vīriešu pārstāvis
bija viņas dzīvesbiedrs PSRS sporta meistars Haralds
Ķemeris (abi no šķirnes putnu audzētavas „Savienība”).”

Pirms 20 gadiem

1997. gada 11. martā „Rīgas Apriņķa Avīze” rakstīja: „Kā
siltais un saulainais laiks, tā deputātu kandidātu vārdu
atbilsme darbiem svētdien pie vēlēšanu urnām pulcēja cil-

2002. gada 12. martā „Rīgas Apriņķa Avīze” rakstīja:
„Piektdien Ropažos svinīgi tika atklāta jaunā vidusskolas
sporta zāle, kura uzcelta nepilna pusgada laikā. Kā RAA
pastāstīja Ropažu pagasta padomes izpilddirektors Andris
Sīpolnieks, to veikusi konkursā uzvarējusī Baldones firma
„Mūsu māja”, ar kuras darbu pašvaldība esot apmierināta.
Jauno celtni iesvētīja Ropažu draudzes mācītāja palīgs
Atis Grīnbergs. Viņš ne vien aicināja visiem klātesošajiem vienoties kopīgā lūgšanā, bet arī savas uzrunas laikā
garāmejot minēja, ka būtu nepieciešams atjaunot Ropažu
baznīcu.”

Pirms 5 gadiem

2007. gada 20. martā „Rīgas Apriņķa Avīze” rakstīja: „Sadalītas Latvijas radošāko balvas. Starp radošākajiem novadiem ierindojās Sigulda, Babīte un Salaspils. [..] Pirmo
vietu lielo novadu un pilsētu kategorijā ieguva Sigulda.
„Skaidrs ir viens – to, ko darām, nedarām tāpēc, lai saņemtu balvu,” atzīst Siguldas novada mērs Uģis Mitrevics,
tomēr neslēpj, ka saņemt atzinību ir patīkami. Radošākā
novada tituls galvenokārt piešķirts par ID karšu ieviešanu.
„Pašlaik ID karšu lojalitātes programma ir ļoti pilnveidojusies, iesaistījušies jau aptuveni 80 uzņēmumi,” stāsta
novada mērs.”

Ķekaviņā un Misā
sācies upju pavasaris

Pavasaris ir sācies arī Ķekaviņā un Misā, un
Ķekavas novada tūrisma koordinācijas centrs
sadarbībā ar Baldones novadu jau ceturto gadu
rīko laivu braucienus pa Ķekavas un Baldones
novada upēm.

Ķ

ekavas novada tūrisma koordinācijas
centra direktora pienākumu izpildītāja Aiva
Veršiņina „Rīgas un Apriņķa
Avīzei” teic, ka šogad laivošanas
pasākumam dots nosaukums
„Upju pavasaris”.
Pirmais laivu brauciens notiks
8. aprīlī pa Ķekaviņas upi. Maršruta garums – aptuveni 10 kilometru. Tas ies garām loģistikas
centram „Dominante” un beigsies pie minizoo „Ķekaviņas Līči”.
Nr. 26 (8752)

Nākamais brauciens plānots
15. aprīlī pa Misas upi. Maršruts
sāksies pie viesu nama „Satekas”
Vecumnieku novadā un beigsies
pie šosejas A7.
Savukārt trešais laivu brauciens
tiks rīkots 22. aprīlī pa Misu no
šosejas A7 līdz Plakanciemam.
Tā garums būs aptuveni 20 kilometru, un laivu brauciena rīkotāji
sola, ka pa ceļam būs apskatāmi
arī trīs dižkoki – ozols, goba un
priede.
„Laivu braucienus pa Ķekaviņu

Rīgas
un apriņķa
avīze
avīze
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Jau vairākus gadus Ķekaviņas un Misas ūdeņi ir piesaistījuši
Ķekavas un Baldones novada tūrisma organizatoru uzmanību,
tādēļ ik pavasari un rudeni viņi piedāvā laivu ekspedīcijas pa
novada upēm. Baldones novada tūrisma organizatore Irina
Sietiņa jau paspējusi iemēģināt Misas ūdeņus.
un Misu rīkojam divas reizes gadā – rudenī un pavasarī, kad upēs
ir izgājis ledus, bet laivošanai
piemērots ūdens līmenis vēl nav
nokrities. Braucienus, it īpaši pa-

vasarī, saucam par ekspedīcijām,
jo upes tecējumu parasti ir aizšķērsojuši straumē sakrituši koki.
Tad finiša sasniegšana ir piepildīta arī ar piedzīvojumu elemen-

RAA ir veidota no laikraksta „Darba Balss”, kas pirmoreiz iznāca 1945. gada 1. jūnijā.
Laikraksts iznāk otrdienās un piektdienās kopā ar TV programmu.
Par faktu un skaitļu pareizību, kā arī par sludinājuma tekstu atbild autors.
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”.
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tiem. Laivotājiem parasti līdzi ir
zāģi un virves šķēršļu likvidēšanai, bet, ja upē sakritušo koku
krāvumu likvidēt nevar, nākas to
apiet, nesot laivas pa sauszemi.
Upē sakritušie koki ir iemesls,
kāpēc šādos braucienos vispiemērotākās ir kanoe laivas vai kajaki,
bet neder piepūšamās gumijas
laivas, kuras ir viegli saplēst uz
upē sakritušo koku zariem.
Vecuma ierobežojuma ekspedīcijas dalībniekiem nav – laivu
braucienā ir piedalījušies pat
trīsarpus gadu veci bērni. Mūsu
pieredze liecina, ka labāk ir, ja
laivā ir divi pieaugušie un viens
bērns vai arī viens pieaugušais un
divi bērni, bet viens no tiem jau
prot airēt.
Braucienā var doties gan ar savām laivām, gan iznomāt tās no
ekspedīcijas rīkotāju sadarbības
partnera,” skaidroja A. Veršiņina,
piebilstot, ka ik reizi ekspedīcijā
dodas līdz pussimtam laivotāju,
no kuriem lielākā daļa ir Ķekavas
un Baldones iedzīvotāji.
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