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Lauku aptiekai – būt!  

Saruna ar aptieku apvienības “SirdsAptieka” Madonas novada 
Bērzaunes pagasta Sauleskalna apdzīvotās vietas SIA  “Goba-Farm” 
aptiekas vadītāju DACI MELDERI. 

 

Jūsu vadītā aptieka ir neliela un atrodas vienā ēkā ar veikalu. 
Madona kā ar roku aizsniedzama – tikai 12 kilometri. Kā izturat 
augošās konkurences apstākļus?  

Konkurence aug visās jomās, turklāt šopavasar Bērzaunes pagasts 
zaudēja ģimenes ārsta praksi, jo daktere pārcēlās uz Madonu. Protams, 
varēju sev pateikt – ja dakteres nav, man tā bodīte ir jāklapē ciet. Bet tad 
nomierinājos un nolēmu paskatīties, kas notiks. Varbūt tas ir likteņa 
noteikts pavērsiens, vismaz tajā ziņā, lai es skaidri redzētu – 
bērzauniešiem un tuvējo pagastu – Kalsnavas, Mārcienas, Vestienas –  
iedzīvotājiem ir vajadzīga mana aptieka vai ne. Un ko jūs domājat – 
izskatās, ka vajadzīga gan! Jau drīz vien, kad daktere pārcēlās, cilvēki 
nāca un satraukti jautāja, vai arī aptiekas Sauleskalnā vairs nebūs. 

Kāds tam varētu būt izskaidrojums?  

Arvien vairāk sliecos domāt, ka galvenais iemesls, kāpēc aptieka 
vajadzīga, ir sirds siltums, ko te saņem ikviens ienācējs. Sirds siltums 
taču neko nemaksā. Lai gan, lai sirds siltumu dāvātu, tam ir jābūt tavā 
sirdī. Un tik daudz, lai pietiktu visiem. Tā jau bija agrāk, nu jau dažus 
gadus tas pateikts arī jaunajā oficiālajā vizītkartē ar lielisko vārdu 
savienojumu – “SirdsAptieka”. Bet vai tad citādi maz varētu būt! Laukos 
– vismaz Sauleskalnā tā ir – cilvēkiem vajag vietu, kur ienākt un 
parunāties. Kur just, ka tiek uzklausīti. Saņemt uzmundrinājumu. Gūt 
ticību, ka būs labi. Laukos taču daudziem gados veciem cilvēkiem bērni 
dzīvo dažādās Latvijas pilsētās un pat ārzemēs. Tas trakākais, ka daļa 
devusies prom meklēt labākus dzīves apstākļus ar aizvainojumu sirdī, 
cilvēkiem ir gan grūti, gan skumji. Es tādās reizēs arī esmu skumja un 
cenšos to pateikt saviem vārdiem – cilvēki devušies ellē ratā… Bet kā lai 
jūtas te palikušie? Bērni ir, bērnu nav. Mans uzskats – līdz pēdējam 
jāmeklē iespējas noturēties, nepadoties, neļaut nonākt vienaldzības 
apskāvienos. Vienmēr domāju, kā es varu palīdzēt.   
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Pirms ienākšanas jūsu aptiekā kāda uzrunātā lauku tantiņa, kas 
iznāca pa durvīm, man sacīja – zāles, tā ir tikai viena lieta, patiesībā 
aptieka ir mūsu ātrā palīdzība. 

Ir jau arī! Nesen ienāca satraukušies vecāki, bērns guvis nelielu 
apdegumu. Dakteres nav, es noskaidroju, kas un kā, dodu loģisku 
padomu, palīdzu, kā varu. Citreiz ienāk vecāka sieviete un prasa – meitiņ, 
ko tu man varētu iedot. Un stāsta par savām vainām. Protams, es 
uzklausu. Lai arī reizēm pašai nogurums liels. Gadās, ka neko lielu 
nevajag, tikai sirds pilienus. Lielāko daļu aptiekas apmeklētāju pazīstu 
jau gadiem ilgi, gandrīz jau bez vārdiem zinu, kāda ir vajadzība. Dažs 
ienāk un uzreiz noprasa – ko man daktere bija izrakstījusi? Cilvēks 
neatceras, bet man jāatceras. Vietējie brauc uz Madonu pie tās pašas 
dakterītes, kas te strādāja.  

Tas nozīmē, ka jūsu aptiekas zāļu sortiments lielā mērā atkarīgs no 
tā, ko ģimenes ārste izraksta.  

Nelielajām lauku aptiekām patiešām parasti jāvadās no tā, kādas zāles 
iecienījis viens vai otrs dakters. Zāļu izvēle taču ir ļoti plaša. 

Tagad ir e-receptes, nu jau kļuvis vieglāk, lai gan dzirdēti gadījumi 
par e-sistēmas traucējumiem.  

E-receptes – tā ir tā labā lieta, tikai ar piebildi – ja tā e-sistēma darbojas 
normāli. Vēl arvien tā nav. Vakar sistēma nedarbojās pusi dienas, cilvēki 
atnāk, vēl nekas, ja no blakus mājām. Bet ierodas sirma māmiņa no 
tālienes. Pierunājusi kaimiņu, lai atved līdz aptiekai. Izmisums! Cilvēks 
stāv un raud. Es nedrīkstu pārkāpt normatīvos noteikumus, bez receptes 
zāles dot nedrīkstu. Bet kā es tikšu klāt tai e-receptei, ja e-sistēmā ir 
pārrāvums! Slimnieks ir, zāles ir, farmaceits ir, jāpastiepj tikai roka, bet – 
nepielūdzamā e-sistēma priekšā kā mēma klints.  

Vai ar receptēm ir kādas problēmas? Ar pirmo janvāri taču valsts 
kompensējamo medikamentu receptes tiek izrakstītas tikai 
elektroniski. 

Cilvēki jaunumus zina. Atliek tikai cerēt, ka ar laiku e-sistēma tiks 
sakārtota. Cita lieta, ka vēl arvien ir cilvēki, kuri joprojām īsti neizprot 
zāļu vajadzību un dzīvo pēc principa – jo biežāk ārstu apmeklē, jo vairāk 
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recepšu izraksta, jo labāk. Kādudien klausos, kā viena apmeklētāja saka 
otrai – laimīgā, tev ir par divām receptēm vairāk  nekā man… Bet arī šajā 
ziņā kopējais stāvoklis lēnām uzlabojas. Cilvēki kļūst izglītotāki, 
saprotošāki, daudzi ļoti labi zina, kas viņiem vajadzīgs. Tiesa, gadās arī 
tādi, kas domā, ka zina labāk par visiem dakteriem. Man ar cilvēkiem, kas 
pārkāpj aptiekas slieksni, jātiek galā, lai kādi viņi arī būtu. Es jau reizēm 
sev saku – nuja, tev jābūt tai stiprākajai. Lai strādātu un nodarbotos ar 
sociālo labdarību. Divdesmit gadu laikā ne reizi neesmu slimojusi.  

Kas jums dod spēku? 

Tas, ka dzīvoju veselīgi. Uzturā lietoju ģimenes zemnieku saimniecībā 
ražotu kazas  piena sieru. Daudz kustos, cenšos vienmēr būt aktīva un 
radoša. Ar vīru Raimondu regulāri ejam uz deju mēģinājumiem, šovasar 
piedalījāmies lielajos Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

Vai tas, ka šai apdzīvotajai vietai ir tāds gaišs un silts nosaukums – 
Sauleskalns, arī palīdz? 

Protams! Vai tad varētu būt vēl labāks nosaukums? Sava nozīme arī tam, 
ka te atrodas Bērzaunes pagasta pārvalde, tautas nams, bērnudārzs, 
vairāki veikali. Aptieka atrodas gandrīz vai ceļa Madona–Pļaviņas pašā 
malā, braucējiem ļoti izdevīgi piestāt, vienā reizē var nokārtot vairākas 
lietas. 

Kā ar bezdarbu?  Tas, protams, atsaucas arī uz jūsu aptieku? 

Es sevi uzmundrinu ar humoru – mums bezdarbnieku nav, ir tikai tādi, 
kas jau no rīta ir noguruši. Kādu rītu nāku uz darbu un skatos – pie 
aptiekas loga zemē guļ trīs paguruši spēkavīri. Prasu, kāpēc nemeklē 
darbu. Saņemu pretjautājumu – vai tad te ko maksā? 

Vai jūsu nelielā aptieka strādā visas dienas vai tikai dažas dienas 
nedēļā? 

Aptieka strādā jau no 1996. gada, agrāk vaļā bija arī sestdienās, tagad – 
visas darba dienas no pulksten 9.00 līdz 16.00. 

Vai ir cerība, ka ģimenes ārsta prakse Sauleskalnā būs atkal? 
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Pagasta vadība ir ļoti atsaucīga, ir ar mieru piešķirt gan dzīvokli, gan 
telpas ģimenes ārsta praksei. Cerība ir stipra. Ja ko stipri vēlies, tad tas arī 
piepildās. Tikai nedrīkst sēdēt klēpī saliktām rokām.  

Tātad var droši sacīt, ka aptieka Sauleskalnā bija, ir un būs? 

Es teikšu mazliet citādi: lauku aptiekai – būt! 

                                                                          


