
Velga Gūtmane: Laukos cilvēki nav tik steidzīgi 
 
Farmaceitei Velgai Gūtmanei pieder aptieka Sesavā un filiāle Pilsrundālē. Pilsrundālē “Velgas 
aptiekas” filiāle nesen iekārtojusies jaunās, plašās telpās, un Veselības inspekcijas inspektore, 
kas visu pārbaudījusi, secinājusi, ka tā ir skaistākā aptieka, kādu nācies redzēt laukos.  
 
Anita Jaunbelzere 
 
Baltais halātiņš piestāv labi 
Velga Gūtmane: No citiem bērniem es atšķīros ar to, ka man vienmēr simpatizējuši veci ļaudis. 
Patiesībā es starp viņiem uzaugu, jo mana mamma strādāja Ozolniekos pansionātā “Zemgale” par 
sekretāri un vecākiem pansionāta mājā bija savs dzīvoklītis. Tā es tur grozījos, un reiz viena sieviņa, 
kas visu mūžu bija strādājusi par medmāsiņu, man teica: tev tas baltais halātiņš dikti piestāv! Un 
piebilda, ka arī skolotāja no manis varētu iznākt laba. Tagad varu teikt, ka viņas novērojumi ir bijuši 
pareizi.  
Sākumā pēc vidusskolas pabeigšanas bija doma mācīties par bērnudārza audzinātāju. Taču ar vīru 
Egilu, ar kuru draudzējāmies jau kopš bērnības, agri izveidojām ģimeni, viens pakaļ otram piedzima 
bērni un es visu sevi veltīju ģimenei. 
Taču tad, kad dēls sāka iet pirmajā klasē, nolēmu studēt farmāciju. Iestājos Rīgas 1. medicīnas skolā. 
Studijas bija nopietnas, nācās kārtīgi apgūt ķīmiju. Vecāki mums abiem ar vīru bija jauni, tiem 
jāstrādā, nevarēja palīdzēt bērnus pieskatīt. Nācās ar visu tikt galā pašiem. Dēls bija jāved uz 
treniņiem džudo, meita uz dejošanu. Tā kā lekcijas bija katru dienu, tad katru dienu bija jābraukā no 
Ozolniekiem uz Rīgu. Lai visu paspētu, cēlos četros. Kad studijas nāca uz beigām, sāku arī strādāt 
Jelgavas “Centra aptiekā”, kuru toreiz vadīja Juta Vosa. Joprojām viņu atceros ar vissiltākajām 
domām. Ir bijis tā, ka visur, kur esmu strādājusi, bijis lielisks kolektīvs. Vecākās kolēģes man daudz 
palīdzējušas. Mudinājušas mācīties un vienmēr uztraukušās, vai man viss ir labi.  
Pēc gada nolēmu, ka jāturpina mācības. Iestājos Latvijas Universitātē, Farmācijas fakultātē. Pabeidzu 
trīs gadu studijas un ieguvu farmācijas bakalaura grādu. Strādāju aptiekā Ozolniekos pie Dzintras 
Lūsiņas, kurai pieder aptiekas Jelgavā, Ozolniekos un Zaļeniekos. Arī viņa ir apvienības 
„SirdsAptieka” biedre. Viņa mani mudināja mācīties tālāk, solot, ka darba laiks vienmēr tiks pakārtots 
lekciju grafikam. Bija vislabākie apstākļi – ej tik un dari! Iestājos maģistratūrā. Kad to pabeidzu, sāku 
strādāt par aptiekas vadītājas vietnieci, vēlāk - aptiekas vadītāju. Pa to laiku bērni jau bija izauguši, 
nodibinājuši ģimenes un aizgājuši savā dzīvē. Es pieteicos konkursā  pasniedzējas vietai Rīgas 1. 
medicīnas koledžā - tajā pašā, kurā kādreiz mācījos. Tur bija vajadzīgi lektori. Vēlāk strādāju arī par 
farmācijas katedras vadītāju. Aptiekā paliku uz mazu slodzīti. Darbs koledžā man ļoti patika, varēju 
strādāt ar sirdi un dvēseli. Tad sapratu, ka man gribas pašai savu aptieku, savu mazo uzņēmumu. 
Bija jau tā, ka, aizstāvot savu maģistra darbu, visu laiku sacīju: “Mana aptieka.” Tā taču cilvēki parasti 
saka, kad runā par savu darba vietu! Bet bargā komisija jautāja: vajadzīgās izglītības taču jums nav, 
kā tad var būt sava aptieka?  
Taču 2010. gadā es to savu aptieku atvēru. Sesavā. Pilsētā milzīga konkurence, tur nesanāktu, bet 
laukos varēja mēģināt. Sesava  ir mana vīra dzimtā puse. Viņam tur daudz radu. Sesavā aptieka bija 
bijusi,  tad izčibējusi, bet cilvēkiem tā vieta, kur aptieka bijusi, tomēr atmiņā palikusi. Visu izdarīt 
palīdzēja vīrs. Bez viņa es to nevarētu. Egils te ir visu iekārtojis. Nav jāalgo svešs cilvēks. Esam 
individuālie komersanti un visu darām paši. Strādājām un tad sagribējās vēl. Tā atvērām aptieku arī 
Pilsrundālē, bet darba laikus saskaņojām.  
No koledžas gan esmu nedaudz attālinājusies, bet reizi nedēļā lasu lekcijas klīniskajā farmakoloģijā 
par to, kā zāles iedarbojas, kādas var būt kontrindikācijas, iespējamās to lietošanas problēmas saistībā 
ar svarīgākajām blaknēm un mijiedarbību ar citām zālēm vai pārtiku. Pirms tam es pasniedzu zāļu 
formu tehnoloģiju – par to, kā gatavo zāles un farmakognoziju, kas sniedz informāciju par 
ārstniecības augiem, kuri tiek plaši izmantoti gan zinātniskajā, gan tautas medicīnā un cieši 
savienojami ar aptiekas praksi. 
 



Laukos cilvēkiem vairāk laika 
Cenas, protams, aug. Bet ne par labu aptiekas peļņai. Kādas cenas MK noteikumi nosaka 
kompensējamajām un recepšu zālēm, pie tādām arī turamies. Brīvākas rokas atļautas, cenojot uztura 
bagātinātājus, bet, ja liksi augstu cenu, cilvēki nepirks. Pagājušajā gadā vietējā avīzīte “Bauskas 
dzīve” bija veikusi pētījumu par to, kur zāles lētākas – Bauskas novada aptiekās vai Rīgā. Izrādījās, 
ka tomēr laukos.  
Man darbs aptiekā ļoti patīk. Īpaši laukos, kur katru pazīstu, par katru varu turēt rūpi. Zinu, kad kurš 
nāks zālēm pakaļ, gādāju, lai būtu.  
Sesavā iedzīvotāju paliek mazāk, taču Pilsrundālē noteikti nē. Uz šejieni cilvēki pārnāk dzīvot no 
Rīgas un citām pilsētām. Daudz darba vietu dod Rundāles pils. Mums ir liela skola, notiek intensīva 
kultūras dzīve.  
Laukos cilvēkiem vairāk laika, viņi nav tik steidzīgi kā Rīgā. Tur cilvēki vienkārši ieskrien, samaksā, 
dažkārt pat ļoti daudz, un prom. Visi steidzīgi, visu vajag ātri. Bet laukos vienmēr arī aprunājas. 
Izstāsta, kā klājas mājiniekiem, kā sunītim vai kaķītim.  
Cilvēki nebaidās, ka tad, ja nopirks ko specifisku, tad rīt par to jau zinās viss pagasts. Tā tas nenotiek. 
Arī dakterīte par klientiem neizplata ziņas, un arī es varu likt roku uz sirds, ka no manis neviens neko 
lieku neuzzinās. Ienāk aptiekā sieviete un saka –  man kaimiņiene rādīja, vakar  nopirkusi dikti labu 
krēmu, man arī tādu vajag! Bet es saku – neatceros gan, kādu tad viņa nopirka? Nāciet abas, lai 
kaimiņiene pati parāda, kuru krēmu tad īsti vajag... Es nekad arī nestāstu, kuras zāles kāds lieto. Pati 
gan vienmēr apjautājos, kā viens vai otrs preparāts paticis. Piedāvājums jau ir milzīgs gan tam pašam 
D vitamīnam, gan magnijam. Tad tās zāles vai uztura bagātinātājus, par kuriem bijušas visvairāk 
pozitīvu atsauksmju, mierīgu sirdi iesaku citiem. Mazums, ko tās firmas reklamē. Taču arī reklāmas 
cilvēkus ļoti iespaido. Ja televīzijā bijusi zāļu reklāma, tad otrā dienā, vai tā ir pilsēta vai lauki, cilvēki 
ir klāt un prasa. Es saku – dārgi! Atbild - tas nekas! Vajagot  paciņu ar to cilvēciņu uz vāka. Kādai 
vainai? Nezinot! Bet labs esot, jo taču reklamēja.  
Zāles cilvēki pērk ļoti daudz. Bieži vien es arī atrunāju, jo pēc kāda laika nes nodot atpakaļ utilizācijai 
ar notecējušu termiņu. 
Visvairāk darba ir tad, kas dakterītei pieņemšana. Vasarā varbūt ir mazliet mazāk. Tad, kad gripa iet 
vaļā, tad vairāk, bet vispār  darba pietiek visu laiku. 
Vai kopš 2010. gada cilvēki slimo vairāk vai mazāk? Grūti spriest, vai vairāk, varbūt vienkārši vairāk 
iet pie ārstiem, seko savai veselībai. Ja pagastā kāds saslimst vai nomirst, tad sarosās, iet izmeklēties. 
Un dakterīte jau arī seko, lai visi klienti visas vajadzīgās pārbaudes izietu, par ko satiekot atgādina.  
Laukos kultūras dzīve ir ļoti spraiga, tāpēc cilvēki satiekas un zina, kā kuram gājis un kas noticis. 
Cilvēki dejo, dzied, spēlē teātri, auž, ada.  
Neviena nedēļas nogale mums ar vīru nepaiet bez kāda koncerta vai teātra izrādes apmeklējuma. 
Apmeklējam baseinu. Iepriekš braucām uz Jelgavu, bet tagad jauns skaists baseins atvērts Bauskā. 
Satieku tur arī rundāliešus, daudzi iet uz  pirti. Pie mums cilvēki seko savai veselībai, nenolaižas. 
Bieži pārrunājam ar saviem klientiem iespaidus gan par koncertiem, gan teātra izrādēm, gan 
grāmatām. Ko esmu ievērojusi - cilvēki ļoti daudz lasa.  
Protams, laukos ģimenes budžetu sabalansēt nav viegli, mēs arī varētu gribēt lielāku apgrozījumu, 
nekāda medus maize jau nav, katru dienu, ziema vai vasara, jāmēro tie 26 km, mašīna vienmēr netīra. 
Taču es strādāju tāpēc, ka man patīk šis darbs, vide, lauku cilvēki. Tādā lielā aptiekā, kur viss iet un 
nāk kā pa konveijeru, es nemaz negribētu.  
Mēs, neatkarīgās aptiekas, esam apvienojušās apvienībā „SirdsAptieka”.  Tur tu esi ar savu vārdu, 
neko tev neuzspiež, vari tirgot to, ko pats uzskati par vajadzīgu. Tas man patīk. Mums ir brīvība.  
Pārpirkšanas draudus, vismaz pagaidām, nejūtam.    


