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Tukuma novadā atrasti
karavīru apbedījumi
Jau augustā Tukuma novada
pašvaldība pieņēma lēmumu demontēt piemiņas akmeni Jaunsātu pagastā pie «Ķinkatām», kas
pēc kara bija uzlikts sarkanās un
vācu armijas kauju vietā un ko
valsts bija iekļāvusi demontējamo pieminekļu sarakstā, jo tajā
iegravētie vārdi – «Mūžīga slava
varoņiem, kas krituši par Padomju
Dzimtenes brīvību un neatkarību»
– bija padomju režīmu slavinoši.
Uzsākot mirstīgo atlieku meklēšanu, tika uzietas vairāk nekā
20 šajā vietā apbedīto karavīru
mirstīgās atliekas, tomēr precīzu
skaitu šobrīd ir grūti noteikt, jo
vienā apbedījumā tika atrasti arī
divu un pat trīs karavīru kauli. Kā
stāstīja «Leģendas» vadītājs Tālis
Ešmits, karavīri te apglabāti 1945.
gada maija sākumā, kad šajā vietā
kapitulēja vācu armija.

Orientēšanās
sacensības «Nobīsties
Jelgavā»
28. oktobrī notiks tradicionālās orientēšanās sacensības «Nobīsties Jelgavā 2022», kurās komandas aicinātas apliecināt savu
erudīciju un orientēšanās prasmes naksnīgajā pilsētā. Šobrīd
sākusies komandu pieteikšanās.
«Nobīsties Jelgavā» jaunrades nama «Junda» Jauniešu klubs
rīko jau 18. reizi. Sacensībās aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī
ģimeņu komandas, kurās ir bērni,
jaunāki par 13 gadiem, un vismaz
viens pieaugušais.
Aptuveni divas ar pusi stundu garās sacensības notiks Jelgavā, un dalībniekiem šajā laikā
būs jāapmeklē dažādi kontrolpunkti, izpildot organizatoru sagatavotos uzdevumus. Distances
garums ir aptuveni 6 kilometri.
Svarīgi – sacensības notiek tikai
kājām.

Saldus novadā izbūvēts
gājēju trotuārs
5. oktobrī Brocēnos tika atklāts jaunizbūvētais gājēju trotuārs no Dūņupes līdz Zaļajai ielai.
Projektā tika izbūvēts 760 m
bruģēts celiņš, uzstādīts apgaismojums, soliņi un atkritumu
tvertnes.
Svinīgo
atklāšanas
lentu grieza Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Zusts un
Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes vadītāja Solvita Dūklava.
Brocēnieku sapnis ir piepildījies un nu viņus priecē bruģēts
un ar apgaismojumu izbūvēts gājēju celiņš gar Brocēnu Mežaparku līdz pilsētas robežai. Par godu
takas atklāšanai tika iestādīts ceriņkrūms, kas jau pavasarī priecēs
visus pastaigas takas mīļotājus.
Pēc svinīgā atklāšanas pasākuma dalībnieki devās pastaigā
pa jauno trotuāru un veica dažādus atjautības uzdevumus. Būvdarbus veica SIA «ASEG».
Sagatavoja Alise Kruglauža
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PASMAIDI!

LAIKA PROGNOZE 4 DIENĀM

Iestājeksāmens Tehniskajā
universitātē. Profesors jautā:
– Paskaidrojiet, lūdzu, kāpēc
griežas elektromotors!
– Tāpēc, ka pieslēgts pie
elektrības, – atbild potenciālais
students.
– Kas tā par atbildi? Tad kāpēc negriežas gludeklis?
– Tāpēc, ka tas nav apaļš.
* * *
Mācītāja ģimene ielūgusi
draudzes locekļus uz pikniku.
Pirms ēšanas māte mazajai meitiņai saka:
– Vai tu varētu teikt pateicības lūgšanu?
– Mammu, es nezinu, ko
teikt! - mazā iebilst.
– Saki to pašu ko es parasti
saku.
Mazā saliek rociņas un saka:
– Ak, Kungs, kādēļ es visu to
varzu esmu uzaicinājusi!

Rakstītajam vārdam vislielākais spēks
(Sākums – 5. lappusē)
nav. Man vispirms jāzina, par ko
es gribu rakstīt. Taisnība gan ir, ka,
dārzā strādājot vai ko citu darot,
pēkšņi atnāk brīdis, kad sevī runā
dzejas valodā. Vismaz jāatceras un
jāpieraksta kaut pirmās rindiņas,
uz tām var tālāk būvēt dzejoli. Tas
ir ātrais variants, jo vēlāk sākas kritika un labošana, un galu galā iznāk pavisam kaut kas cits.
- Jums ir uzrakstījies arī romāns...
- Es vienmēr esmu daudz
prātojusi, vērojusi un pārdzīvo-

jusi, taču daudz ko neesmu pierakstījusi. Bet bija 1977. gads,
padomju laiks, man 35 gadi, biju
jauna un forša, emociju pilna,
un mācību burtnīcas 24 lappusēs
pierakstīju stāstu. Kā par brīnumu, arī mainot dzīvesvietas, šo
burtnīcu līdz ar citiem laikrakstu
izgriezumiem biju vedusi līdzi.
Atradu, pārlasīju to un domāju - tad bija tie padomju gadi, bet
es neesmu gatava izsvītrot ārā
šo laika posmu no savas dzīves.
Lai arī esmu bijusi uz barikādēm
un cīnījusies par brīvu Latviju,
tomēr garš manas dzīves posms

pagājis ir padomju laikā, un es
nevaru no tā atteikties. Tā no šī
stāsta iznāca smuks romāns «Sasietie mezgli» par tā laika dzīvi:
par lauksaimniekiem, par agronomi Anitu, par to, kā pienāk
mirklis, kas atraisa visus sasietos
mezglus. Pirms diviem gadiem
Kaķenieku parkā notika ļoti jauks
šī romāna atklāšanas pasākums.
- Ko rakstāt pašlaik?
- Tagad emu pierimusi, bet
esmu gandarīta par to, ka pagasta
vēsturē paliks arī manas grāmatas par laikmetu, laiku un cilvēkiem vairākās paaudzēs. Tagad

saku, ka es izeju no tā ārā, un nav
manos plānos vēl pētīt un rakties
arhīvos savos gandrīz jau «simts»
gados. Rakstu vēl dzejoļus.
Anita Banziņa

Jauni sadarbības modeļi dabas vērtību
saglabāšanai
Lai veicinātu dabas daudzveidības saglabāšanu
privātajos mežos, Dabas aizsardzības pārvalde
(DAP) veidos jaunus sadarbības modeļus
pilotprogrammā «Dzīvais mežs», tāpēc aicina
meža īpašniekus pieteikties brīvprātīgajiem dabas
aizsardzības līgumiem līdz 31. oktobrim. Šāda
programma privāto mežu īpašniekiem Latvijā
tiek piedāvāta pirmoreiz. Programmas laikā tiks
testēta brīvprātīgā (līgumiskā) pieeja dabas vērtību
saglabāšanai privātajos mežos.
Programmā paredzēts konsultatīvi un finansiāli atbalstīt
tos privāto mežu īpašniekus, kuri
savos mežos apņemas ievērot
augstāku dabas daudzveidības
saglabāšanas standartu, nekā šobrīd to paredz normatīvie akti.
Līdzīga pieeja jau izmantota citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, piemēram, Somijā, īstenojot
METSO programmu 2008. – 2025.
gadam.
Lai iepazīstinātu ar meža pilotprogrammu «Dzīvais mežs»,
20. oktobrī DAP rīko informatīvu
semināru tiešsaistē ZOOM platformā, kurā interesentus iepazīstinās ar programmas norisi,
nosacījumiem un pieteikšanās
kārtību. Semināru ikviens varēs
vērot arī pārvaldes īstenotā pro-

jekta LIFE-IP LatViaNature Facebook kontā.
- Meža īpašnieku aptauju dati
liecina, ka ievērojama daļa privāto meža īpašnieku labprāt vairāk
uzmanības pievērstu dabas vērtību
saglabāšanai savos mežos, ja tam
būtu pieejams konsultatīvs un finansiāls atbalsts. Jo vairāk meža
īpašnieku savos mežos saimnieko
dabai draudzīgi, jo mazāka nepieciešamība izmantot citus dabas
aizsardzības mehānismus, - uzsver pārvaldes LIFE-IP LatViaNature projekta Kompensāciju
nodaļas vadītājs ĢIRTS BARANOVSKIS.
Programma «Dzīvais mežs»
piedāvā trīs apakšprogrammas,
un katrai no tām ir savs uzdevums: «Biotopu saglabāšana»

– saglabāt bioloģiski vērtīgākās
mežaudzes, «Biotopu veidošana»
– paplašināt un veidot bioloģiski vērtīgas mežaudzes, samazināt to fragmentāciju, un «Dabai
draudzīga mežsaimniecība» – saglabāt dabas vērtības mežos, kuros notiek vai plānota mežsaimnieciskā darbība. Privāto mežu
īpašnieki var piedalīties vienā vai
vairākās apakšprogrammās, piesakot līdz 15 ha meža izvēlētajā
apakšprogrammā.
Pieteikt var mežus, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai mikroliegumiem.
Programmā uzņem mežus, kuros atrodas ES nozīmes biotopi
ar platību, lielāku par 0,1 ha,
dabisko traucējumu skartus mežus (ugunsgrēks, vējgāzes) un
mežaudzes, kuru valdošās sugas
vidējais caurmērs sasniedzis 25
cm. Detalizēta informācija par
dalību programmā, kā arī pieteikuma veidlapa pieejama vietnē
https://latvianature.daba.gov.lv/
dzivais-mezs/.
Mežu pilotprogramma «Dzīvais mežs» ilgs no 2023. līdz 2026.
gadam. Tās mērķis ir atrast labāko pieeju sadarbības veidošanā ar

meža īpašniekiem, lai saglabātu
ES biotopus un uzlabotu dabas
daudzveidības fonu saimnieciskajos mežos. Meža saimniekiem
tā būs iespēja saglabāt un vairot
dabas vērtības savos mežos, gan
izmantojot savas zināšanas un
pieredzi, gan vienlaikus saņemot
sertificēta meža biotopu eksperta konsultācijas, kā arī finansiālu
atbalstu.
Kopējais atbalsta finansējums meža īpašniekiem pilotprogrammā ir 444 tūkstoši euro.
Tās dalībniekiem būs gan jāpiedalās mācībās, gan jāiesaistās rezultātu novērtēšanā.
Pilotprogrammu projekta LIFE-IP LatViaNature partnerībā
izstrādājusi Dabas aizsardzības
pārvalde, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs/ Mežu
konsultāciju pakalpojumu centrs,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija, Pasaules
Dabas Fonds, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte,
Vidzemes Augstskola un Latvijas
Universitāte.
Sagatavoja
Indra Cehanoviča

