
Cilvēkiem ne vienmēr vajag zāles 

Inta Daugule ir tas labais gariņš, kas palīdz lauku cilvēkiem atgūt veselību, sagādājot 
viņiem nepieciešamās zāles. Viņa vada divas aptiekas – Lūznavā un Ciskādos, kur 
savulaik dzīvojamajā mājā aptieku iekārtojusi viņas mamma, kas nu vietējiem 
iedzīvotājiem kļuvusi par lielu privilēģiju, jo sasirgušie pēc palīdzības var griezties arī 
ārpus darba – redzot Intu pie mājas rosoties pa savu sirdsmiera ostu - puķu dārzu vai 
pat vēlās nakts stundās, kad logos vēl spīd gaisma. Viņa nevienam neatsaka, jo daktera 
te uz vietas nav un farmaceits ir vienīgais glābiņš, kad nelūgta kādam piesakās slimība. 
Šobrīd Intas Daugules domas aizņemtas arī ar Eiroparlamenta vēlēšanām, jo viņa ir 
pagasta vēlēšanu komisijas vadītāja. 

Kāds bijis jūsu ceļš līdz darbam farmācijā?  

Ir aktieri un dakteri vairākās paaudzēs, arī es turpinu ģimenes tradīcijas, jo mana mamma bija 
farmaceite. Viņa šeit, Ciskādu aptiekā, ir nostrādājusi visu mūžu. Kad Latvija atguva 
neatkarību, mamma te iekārtoja un atvēra aptieku, kas bija individuālais uzņēmums. 
Piedzimu ne šajā vietā, kur tā pašlaik atrodas, mazliet tālāk, taču tur blakus arī dzīvojām, un 
mamma aizlika durvīm priekšā dēli, lai es nerāpotu uz aptieku. Uz šo aptiekas māju 
pārcēlāmies, kad man bija trīs gadi. Kad pieaugu un izskolojos, kādu laiku strādājām kopā. 
Vispirms bija filiāle Sakstagalā, bet tur telpas vairs neatbilda prasībām, un viņa pārcēlās uz 
Lūznavu. Tolaik izskanēja ziņas, ka vadīt aptiekas varēs tikai cilvēki ar augstāko izglītību, 
kuras ne mammai, ne man nebija, tādēļ vajadzēja iet mācīties. Tā kā Rīga bija tālu un bērni 
vēl pavisam mazi, iestājos Rēzeknes augstskolā un neklātienē ieguvu bakalaura grādu vides 
zinātnēs. Programmā bija daudz ķīmijas stundu, un iepriekš gūtās zināšanas medicīnas skolā 
lieti noderēja mācoties augstskolā. Pēc tam mamma aizgāja pensijā, tā nu es tagad viena savu 
darba nedēļu dalu divās daļās – dažas dienas pavadu Lūznavā, pārējās Ciskādos.  

Latvijā pastāv daudzas aptieku apvienības. Kāpēc izvēlējāties būt tieši SirdsAptieka 
aptieku apvienībā? 

Neviena cita aptieku apvienība tā pa īstam nemaz neaicināja, jo lauku aptiekas jau nav īpaši 
izdevīgas mazā klientu skaita dēļ. Tādēļ saku lielu paldies SirdsAptieka aptieku apvienības 
kolektīvam par to, ka viņi atbalsta mazās aptiekas, jo, tikai pateicoties viņiem, šeit laukos vēl 
varam pastāvēt. Notiekot kases aparātu reformai, vienīgi ar SirdsAptieka aptieku apvienības 
atbalstu varēju iegādāties jaunu kases aparātu un skeneri, ko, rūpējoties par zāļu lietotāju 
drošību, pieprasa Eiropas regula, lai izskaustu viltotu zāļu nonākšanu tirgū. Noskenējot 
unikālo 2D kodu uz iepakojuma, datorprogramma nosūta informāciju uz Eiropas datubāzi, 
kur tiek pārbaudīti zāļu ražotāji. Pagaidām gan vēl nav nācies saskarties ar medikamentu 
neatbilstību izvirzītajām kvalitātes prasībām. 

Vai cilvēki uz aptieku iet tikai pēc zālēm? 

Laukos cilvēki nav tik steidzīgi kā pilsētā. Reizēm svarīgāk par zālēm viņiem ir izrunāties, 
pastāstīt ne tikai par savām kaitēm, bet arī par mājiniekiem, sunīti un kaķīti. Lūznavā viena 
tante ar visu kaķīti arī atnāca pie manis uz aptieku, jo bija reiz to izglābusi no drošas nāves- 



smuka Siāmas kaķenīte, kas seko saimniecei līdzi viņas gaitās. Daudzi zāļu pircēji ir vientuļi, 
gados veci pensionāri. Jauni cilvēki, kuriem darbs pilsētā, parasti arī zāles nopērk tur. No 
Ciskādiem uz divpadsmit kilometrus attālo Rēzekni vēl kursē autobuss, bet no Lūznavas turp 
nokļūt ir ļoti grūti, tādēļ cilvēki priecājas, ka zāles var iegādāties, nekur nebraucot. Dažkārt 
gadās, ka ārsta parakstīto zāļu šobrīd nav aptiekā, taču viņi nekurn un ir gatavi pagaidīt, kad 
es tās atvedīšu. Taču mūsu cilvēki ir stipri. Lūznavā pie manis nāk deviņdesmit gadus veca 
tante, kura ne tikai savu, bet arī kaimiņienes dārziņu uzrok ar lāpstu. 

Vai ar vienu aptieku Ciskādos jūs varētu izdzīvot? 

Noteikti nē. Jo vietējo iedzīvotāju pirktspēja ir pārāk maza. Te mums nav sava ģimenes ārsta, 
Lūznavā ir, un tas ir jūtams arī aptiekas darbībā. 

Ar kādām domām aizņemts prāts, kad beidzat darbu aptiekā? 

Pēc darba labprāt parosos ap puķu dobēm un piemājas dārziņā, kur audzēju burkānus, bietes 
un citus dārzeņus ģimenes galdam. Košumdārzs ir vairāk sirdij, un palīdz pārslēgt domas no 
darba, kur man jābūt gluži kā psihologam, jāuzklausa dažādi, bieži vien arī smagi stāsti. Vēl 
vīram ir lauku saimniecība, kur audzējam gaļas un piena lopus, bet es tur vairāk esmu 
ciemiņš, ne izpalīgs. 

Ģimenes atbalstu jūtat farmaceita darbā? 

Jā. Dēls palīdz iznēsāt zāles, kuras tobrīd nav bijušas uz vietas, lai vecākiem cilvēkiem 
nevajadzētu otrreiz mērot ceļu uz aptieku. Ja tālāks gabals, tad ar divriteni aizved. Viņam, 
deviņpadsmitgadīgam jauneklim, jau nav grūti. Vīrs strādā par autobusa šoferi, vadā skolēnus 
pa visu pagastu, un dažkārt, īpaši gripas laikā, pa ceļam nākas aizvest zāles attālākā nostūrī 
saslimušajiem. Viņi autobusa maršrutu zina un iznāk pretim uz ceļa. Savukārt desmitgadīgā 
meita labi pārzina aptiekas krājumus, prot atrast, kur stāv biežāk pieprasītās zāles. Viņa 
varētu kļūt par mana darba turpinātāju trešajā paaudzē.  

Vai izdodas atrast laiku paceļot? 

Darba dēļ nekur tālu nevaru atļauties aizceļot. Pērn gan ar ģimeni pāris dienas pavadījām 
Igaunijā. Pērnavā bijām pie jūras un akvaparkā – ļoti patika. Šogad ceram aizbraukt uz 
Lietuvu. 


