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Viesojas bērnu 
rakstnieks

Kursīšu pamatkolā ar bēr-
niem tikās lugu, stāstu, ese-
ju un bērnu grāmatu autors 
Juris Zvirgzdiņš. Pasākuma 
nosaukums bija Par lāčiem 
un ceļojumiem, kā nekā 
rakstnieks radījis grāmatas 
tēlu lācīti Tobiasu. Kursīšu 
skolēni bija sarakstījuši sa-
vus lāču stāstus un pasakas 
un darbus apkopojuši pašu 
taisītās un noformētās kop-
grāmatās. Kursīšus gadu 
gaitā apmeklējuši daudz lite-
rātu, tikušies gan ar pieau-
gušo auditoriju bibliotēkā, 
gan skolēniem skolā. Šie 
pasākumi iespējami, patei-
coties Kursīšu bibliotēkas-
informācijas centra projek-
tiem, ko prasmīgi raksta bib-
liotekārs Mārtiņš Lagzdons.

Mājasdarbam — 
čības

Ezeres sieviešu klubiņa 
Ezerīte rokdarbnieces vieno-
jušās par mājasdarbu. Līdz 
nākamajai tikšanās reizei 
šomēnes katra mēģinās uz-
adīt vai notamborēt istabas 
čības, kas praktiski noderī-
gas ģimenē vai dāvināšanai. 
Pēdējā nodarbībā no saviem 
krājumiem istabas čības 
rādīja un par tām stāstīja 
Biruta Bērzatīss, bet čakla 
Ezeres pagasta rokdarbniece 
Sarmīte Kļaviņa bija ieradu-
sies ar vairāku veidu darinā-
jumiem, bija, ko salīdzināt 
un izpētīt.

Atlasē — 
vislabākais

Svētdien brocenieks 
Lauris Valters uzvarēja 
Latvi jas dziesmu konkursa 
Super nova pirmajā atlasē. 
Viņa komponētu un izpildī-
tu dziesmu Magic Years vis-
augstāk novērtēja gan žūri-
ja, gan skatītāji. Pusfi nālam 
kvalifi cējās arī Lindas Leen, 
Mika Dukura un grupas 
Franco Franco dziesma. Šo 
svētdien notiks pēdējā atla-
se, kurā izvēlēsies vēl četrus 
pusfi nālistus. Supernovā 
tiek meklēta dziesma, kura 
šogad pārstāvēs Latviju 
starptautiskajā dziesmu 
konkursā Eirovīzija. 
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Lenijs un 
Zipijs vada 
datorikas 
nodarbību.
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sabilnieki 
dala bizes.

REPORTĀŽA 5 ZIŅAS 12 IZGLĪTĪBA 8

Atkritumi svešā gružkastē 
var dārgi maksāt.
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Latvijas mēroga vidējās 
paaudzes deju kolektīvu 24. 
konkursā uzvarēja saldenieku 
vārda māsa no Kuldīgas, taču 
mūsējie ir gandarīti arī par 
saviem panākumiem. Salds 
Bandavas vadītāja Santa 
Laurinoviča skaidro, ka uz 

šo konkursu nevar doties ar 
skatei gatavotu repertuāru, 
jo vismaz vienai dejai jāatbilst 
organizatora, iepriekšējā gada 
uzvarētāja, nosacījumiem. 
Piemēram, jādejo citas tautas 
deja, solo deja, etnogrāfi skās 
dejas apdare u.tml. Vadītāja 

slavē Bandavu par uzcītību 
un atbildības izjūtu: “Deju 
svētku repertuāram veltām 
gandrīz visus spēkus, tādēļ 
šim konkursam bija jāsagata-
vojas samērā īsā laikā. Paldies 
Bandavai par darbu!” Žūrija 
slavēja saldeniekus, jo trijās 
dejās spilgti parādīja kolektīva 
daudzveidību un vienotību.

S. Laurinoviča piebilst, ka 
saldenieki Salaspils kausā 
piedalījušies kopš pirmsāku-
miem. Lai gan žūrijas vērtē-
jums ir nozīmīgs, kā magnēts 

pievelk pasākuma gaisotne — 
to rada patiesa draudzība un 
nedalīts atbalsts no citiem, 
tādēļ dejotāji mājup dodas pa-
cilāti un iedvesmoti. 

Nākamā atbildīgā uzstāša-
nās kolektīvam būs Saldus 
deju apriņķa kopīgā pasā-
kumā Saldus sandancis. Tas 
vienmēr notiek neilgi pirms 
skates — lai pamanītu piln-
veidojamas nianses skates 
repertuārā. Šogad Sadancis 
notiks 18. februārī Kalnu kul-
tūras namā. 

Žūrija slavē Bandavu par dejas meistarību
IEVA VILMANE

Sestdien Saldus vidējās paaudzes deju kopa 
Bandava ieguva 3. vietu konkursā 
Salaspils kauss Cēsīs. 

DAINA MARCINKUS

Vakar “Saldus medicīnas centrā” 
ciemojās Veselības ministrijas 
un Nacionālā veselības dienesta 
pārstāvji. Viņi veda kliņģeri par 
labu darbu — šī veselības aprūpes 
iestāde Latvijā pirmā pārgājusi uz 
darbnespējas lapu izrakstīšanu tikai 
e-vidē.

Saldenieki ceļu uz e-veselību mērojuši pa-
mazām, taču konsekventi. Pirmā veiksme bija 
sadarbības partnera izvēle — informācijas 
tehnoloģiju uzņēmums “Assistentis” izveidoja 
programmatūru tieši “Saldus medicīnas cen-
tram” un pielāgoja to e-veselības projektam, 
neliekot ārstiem un medicīnas māsām mācī-
ties no jauna. “Pirmais ieguvums bija ambu-
latoro karšu noformēšana digitālajā vidē; tā-
dējādi tika atslogots personāls un samazināta 
papīra dokumentu aprite. Pamazām mudinā-
jām ārstus arī darbnespējas lapas izrakstīt e-
vidē, un no 1. februāra tā ir obligāta prasība,” 
stāstīja SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes 
priekšsēdētājs Ingemars Harmsens. Viņš un 
galvenā ārste Ingrīda Kužniece slavēja teh-
nisko direktoru Aleksandru Gluškovu, viņš 
sagatavojis darbam e-vidē visus poliklīnikas 
un slimnīcas datorus, mācījis un iedrošinājis 
ārstus un medicīnas māsas. “Ļoti nozīmīgi, ka 
e-veselības projekta ieviešanā iesaistījās tieši 
vidējais medicīniskais personāls,” uzsvēra I. 
Kužniece.

Turpinājums 6. lpp.

Veselības ministrija 
ved uz Saldu kliņģeri

 PIRMIE LATVIJĀ. SIA “Saldus 
medicīnas centrs” no 1. februāra pacientiem 

darbnespējas lapas vairs papīra formā 
neizsniedz. Attēlā priekšplānā valdes 

priekšsēdētājs Ingemars Harmsens, galvenā 
ārste Ingrīda Kužniece, tehniskais direktors 

Aleksandrs Gluškovs. F
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Sākums 1. lpp.

Veselības ministres padomniece 
Ilze Āboliņa atzina, ka e-veselības 
projektu ieviest dzīvē ir sarežģīti ne 
tik daudz tehnisku iemeslu dēļ, cik 
neticības un skepses dēļ. “Vieglāk no-
raut podā, nevis izdarīt līdz galam,” 
viņa sacīja. “Jūs esat pirmie, kas pa-
saka: “Varam, darām, re, kur rezul-
tāts!” Citādi es uz katra soļa dzirdu: 
“Nekas nesanāks.”” E-veselības pro-
jekts muļļāts ļoti ilgi — uzsākts, tad 
krīzes gados tam samazināts fi nan-
sējums, pēc tam to centušies atdzīvi-
nāt. Kad tik ilga ieviešana un termiņi 
tiek vairākkārtīgi pārcelti, zūd ticība, 
ka izdosies izdarīt.

Ilze Āboliņa un Nacionālā veselī-
bas dienesta e-veselības un standar-
tu nodaļas vadītāja Linda Freimane 
iezīmēja rezultātus, kādi no šī pro-
jekta būtu jābauda pacientiem: ne 
tikai jau daudzinātās e-darbnespē-
jas lapas un e-receptes, bet arī vie-
nota radioloģisko izmeklējumu bāze, 
kurā ārsti var apskatīt citur veiktus 
izmeklējumus; vakcinācijas arhīvs, 
pacientu slimības vēstures e-vidē, 
lai katrs ārsts var gūt svarīgāko in-
formāciju; visbeidzot, sasaiste ar ap-
drošinātājiem un Valsts ieņēmumu 
dienestu, lai pacientiem vairs nebūtu 
visu gadu jākrāj izdevumus aplieci-
noši dokumenti iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa atmaksai… Termiņš — 
līdz 2022. gadam.

Pieci gadi, ņemot vērā līdzšinējo 
e-veselības ieviešanas tempu, ir ļoti 
īss laiks, tādēļ mājiniekiem — SIA 
“Saldus medicīnas centrs”, Saldus 

novada pašvaldības vadībai un laik-
rakstam — bija jautājumi par paņē-
mieniem, kā medicīnas iestādes un 
ārsti tiks motivēti iekļauties e-vese-
lības sistēmā — digitalizēt pacientu 
slimības vēstures, veidot vakcināci-
jas arhīvus utt. Tas prasa apjomīgu 
darbu. Radās iespaids, ka uz visiem 
jautājumiem projekta virzītāji vēl ne-
zina atbildes.

“Mums ir konkrēti nodefi nēti pa-

cientiem sasniedzamie rezultāti ter-
miņā, konkrētas aktivitātes, ar ku-
rām mēs gribam sasniegt attiecīgo 
rezultātu. Mēs mērīsim, vai attiecīgās 
aktivitātes dod šo rezultātu,” klāstīja 
I. Āboliņa. Savukārt L. Freimane no-
rādīja, ka, piemēram, pacientu slimī-
bas vēstures ievadīšana kopējā datu 
bāzē varot notikt pacienta kārtējās 
vizītes laikā: “Pamatdatu ievietošana 
ir vienkārša — atzīmēt, ja pacientam 

ir hroniskas slimības vai alerģijas, vai 
norādīt citu būtisku informāciju, kas 
jāzina citiem ārstiem, pie kā viņš vēr-
sīsies.” Plānots, ka vakcinācijas arhī-
vu veidošana un pacientu pamatdatu 
ievadīšana koplietojamā datu bāzē 
būtu jāsāk jau šovasar.

Ministres padomniece optimistiski 
uzskata, ka pacientu pieprasījums 
motivēs ārstus strādāt modernāk 
un plašāk izmantot e-veselības ie-
spējas. “Veselības aprūpes sistēma 
pašlaik ir tāda, ka pacienti priecīgi, 
ja vispār tikuši pie ārsta, un viņiem 
ne prātā nenāk uzstādīt vēl kaut kā-
das prasības,” iebilda Saldus novada 
domes priekšsēdētāja Indra Rassa. 
“E-veselības izmantošanas vai ne-
izmantošanas dēļ cilvēki nemainīs, 
piemēram, ģimenes ārstu — nereti 
cits viņiem vispār nav pieejams.” 

Šķiet, ka līdz pilnvērtīgai, efektī-
vai e-veselības sistēmas ieviešanai 
mums priekšā vēl līkumots un raibs 
ceļš ejams. Tomēr gribētos, lai tas 
noved pie mērķa — pacientu efektī-
vākas ārstēšanas — un e-veselība 
nepaliktu tikai ministrijas vienpusējs 
pasākums. 

Tikmēr “Saldus medicīnas centra” 
vadība taujā pēc nākamā soļa — e-
recepšu ieviešanas. Pagaidām šo pa-
kalpojumu bremzējot aptiekas, tajā 
skaitā lielie uzņēmumi. “Tomēr pēc 
1. septembra recepšu apritei būs 
jānotiek tikai e-veselības vidē,” ap-
liecināja L. Freimane. Pēc tam preci-
zēja — obligāta prasība attiecas tikai 
uz kompensējamo medikamentu re-
ceptēm…  
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AGRITA MANIŅA

Nabadzības riskam pakļauto 
iedzīvotāju skaits arvien 
pieaug, tā apgalvots Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP) 
informācijā. 

Apsekojumā par iedzīvotāju ma-
teriālo nodrošinātību secināts, ka 
“nabadzības riskam vai sociālajai 
atstumtībai Latvijā pakļauti 3 no 10 
cilvēkiem“. Gandrīz trešā daļa cilvēku 
nabadzīgi. 

Kāda ir nabadzība? Vai tās iemie-
sojums ir vīrieši, kuri izvanda lielos 
konteinerus, meklēdami ko ēdamu 
vai mugurā velkamu? Vai sieviete, 
kas, saņēmusi vēdeklī plānās ekspor-
ta augļu kastes, nes uz mājām ku-
rināšanai? Cilvēki, kuri iet uz zupas 
virtuvi? 

Gaļas veikalā sieviete ilgi staigā gar 
vitrīnu un pēta produkciju. Kad izvē-
lējusies, lūdz pārdevējais, lai no kū-
pinājuma nogriež divas šķēles. Diezin 
vai viņa pirka tik maz tāpēc, ka vairāk 
neapēstu. Sievietes ģimenē ir vēl cil-
vēki, un es domāju, ka viņa nevarēja 
atļauties dārgo produktu nopirkt, cik 
gribētos. 

Reiz uzrunāju uz ielas kādu pēc 
skata trūcīgu vīru, ko daudzi ielāgo-
juši un pat iedevuši viņam iesauku. 
Iedomājos, ka cilvēka dzīvesstāsts 
varētu būt pārdomu vērts. Taču vīrs 
nepavisam negribēja ar mani runāt. 
Bija nīgrs un nopukojās par jauna-
jiem laikiem, kas viņu noveduši bom-
ža kārtā. 

Citu stāstu gan uzzināju. Nebūtu 
domājusi, ka tajā graustā vēl dzīvo, 
ja smalkajā sniega kārtā neieraudzī-
tu pēdas. Tām sekodama, nonāku pie 

vaļējām durvīm un sastopos ar iemīt-
nieku. Bija sēdējis pie loga un vērojis 
āru, jo cita tur nav, ko darīt. “Te es 
dzīvoju kopā ar īrniekiem,“ viņš no-
smej, “žurkas nāk ārā pa visiem kak-
tiem. Kā vienu caurumu aizlāpu, tā 
citā vietā jauns. Noliku lamatas, tajās 
viņas neiet, naktīs skrien pa visām 
malām.“ Pie gultas vienā pusē āmurs, 
otrā cits dauzāmrīks, ar ko pa nakti 
atgaiņāties. Lietas un ēdienu var pa-
glābt vienīgi, ja piekar pie griestiem. 

Lai gan — kāds nu ēdiens. Otrdienā 

pataupīta piektdienas zupa, jo esot 
jāēd gudri. Uz zupas virtuvi iet trīs-
reiz nedēļā un vispirms apēd bļodiņu 
ar siltu ēdienu, pārējo atstāj vēlākam 
laikam, tāpat maizi. 

Istabās nav ne elektrības, ne 
ūdens, ne siltuma, jo plīts nav kuri-
nāma. Kad ārā mīnusi, logi aizsalst, 
no rītiem negriboties līst ārā no gul-
tas. Cik nu arī zem segām silti, tās 
neizskatās biezas. Istabā kāds skapī-
tis, kāds krēsls, spogulis. Nabadzīga 
kārtība, nekas nav nomētāts. Virtuvē 
uz šņores žūst sīki apģērba gabali, 
citi — ārā. Vīrietis stāsta, ka lielās 
drēbes par eiriku mazgā dienas cen-

trā. Naudu viņam kāds iedod. Cik 
vajag auksto ūdeni, atnes no ielas 
pumpja, silto — no katoļu baznīcas. 
Jānodzen bārda, jāizmazgā mati, sīkā 
veļa, jo nestaigās taču netīrs. Viņš iet 
uz Pestīšanas armijas dievkalpoju-
miem Gregorskolā. 

Vīrietim pāri pusmūžam. “Kā nonā-
cāt līdz šādai dzīvei?“ jautāju. “Par to 
garš stāsts.“ — “Vai agrāk dzērāt?“ — 
“Jā, tāpēc izjuka ģimene un viss cits. 
Tagad vairs nedzeru.“ Viņš vairākus 
gadus ārstēja savu atkarību komūnā. 
Tur strādāja ar lauksaimniecības teh-
niku, kopa lopus, bija atbildīgs par 
aitām, zirgiem, govīm, taču neesot 
sapraties ar uzraugu. Vienā dienā at-
vests uz Saldu un, viņa vārdiem, iz-
mests uz ielas. Septiņus astoņus mē-
nešus mitinājies, ielaists kādā garāžā. 
Kad puišeļi sākuši par daudz apcelt, 
viņam teikts, lai iet prom. “Tad satiku 
vienu kolēģi, kas man ieteica šo vietu. 
Saimnieks atļauj dzīvot ar noteiku-
mu, ka es te apkopju,“ vīrietis stāsta. 

Ir deklarēts pagastā, saņēmis trū-
cīgas personas statusu. Labi, ka tā, 
jo nu poliklīnikā sniedz palīdzību bez 
maksas. Ik pārdienas jāiet uz pārsie-
šanu, jo struto kājas. Viņš stāsta: “Kā 
vienā vietā sadzīst, tā citā veras vaļā, 
īpaši, kad daudz staigā vai ko sma-
gāku dara. Esmu bijis darba biržā, 
bet ko man tur var piedāvāt? Saka — 
mežā. Nu ko es ar savām stulbajām 
kājām iesākšu mežā?“ 

Kāds cits cilvēks, kurš gadiem ne-
bija maksājis pašvaldībai par dzīvok-
li, no tā tika izlikts un ar visu iedzīvi 
iemitinājās malkas šķūnī. Pēc laiciņa 
atrada kādu nebūt risinājumu un 
pārgāja uz labāku dzīves vietu. 

Cits cilvēks dzīvo malkas šķū-
nī arī šoziem. Gribēju viņu satikt, 
bet todien, kad aizgāju, viņa nebija 
mājās. 

SAIMNIEKS IZGĀJIS. Aiz šīm durvīm 
šoziem dzīvo cilvēks.
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CIEMIŅI — no kreisās SIA “Assistentis” valdes priekšsēdētājs Andris Rozentāls, ve-
selības ministres padomniece Ilze Āboliņa, Nacionālā veselības dienesta pārstāve Linda 
Freimane.

Veselības ministrija 
ved uz Saldu kliņģeri

Nabadzība. Žurkas nāk no visiem kaktiem
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Latvijas likumos nabadzība nav 
defi nēta.

Dziļa materiālā nenodrošinātība 

personai ir, ja viņa nevar atļauties 
vismaz 4 no 9 pozīcijām:

1)  samaksāt īri un komunālo 
pakalpojumu rēķinus,

2) uzturēt mājokli siltu,

3) segt neparedzētus izdevumus,

4)  katru otro dienu baudīt maltīti 
no gaļas, zivīm vai atbilstoša 
olbaltumvielu sastāva produktiem,

5)  pavadīt nedēļu garas brīvdienas 
ārpus mājām,

6) vieglo auto,

7) veļas mazgājamo mašīnu,

8) krāsu televizoru,

9) telefonu.

No CSP mājaslapas


