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Piektdien, 7. jūnijā:
•	 Kā izveidojās tehnikums.
•	 Kad zaļais koridors beidzas.
•	 Sāks būvēt mākslas un radošo kvartālu.
•	 Pielikumā Radošā Kuldīga:
n mūzikas pedagoģe Agnese Čīče, 
n cikls Stāsts un mūzika Kuldīgas novada muižās,
n flautiste Anastasija Gailīte, 
n LMA pasniedzējs Andrejs Ameļkovičs, 
n Jānim Vādonam trešais dzejas krājums. 
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Iveta Grīniņa, Sorentas Zaneribas foto

Sākas ūdens prieki Laika prognozes šonedēļ 
Latvijā sola karstuma 
vilni, tāpēc arī Mārtiņsalas 
peldvietas darbiniekiem 
Kuldīgā gaidāms karsts 
darba laiks. 

 6. lpp.

Dažiem entuziastiem izdevies apturēt Vārmes muižas klēts 
demontāžu. Kultūras mantojuma pasargāšanai tiks dibināta biedrība. 

„Esam spēkus 
apvienojušas, lai, viena otru 
atbalstot un iedvesmojot, 
uzņēmējdarbībā izdarītu 
divreiz vairāk,” saka 
dvīņumāsas Evita un Vivita 
Leismanes. 

Snēpelē skanēja! 
Notika trešais lauku 
kapelu festivāls. 
Bet pie pensionāru 
klubiņa ansambļa 
Atvasara bija 
atbraukuši draugi.

Droša peldvieta
Šai vietai jau desmito reizi piešķirts Zilais karogs. Tas nozīmē, ka ūdens 
pārbaudīts laboratorijā un rezultāti ir redzami uz ziņojumu dēļa. Līdz                  
15. septembrim no 10.00 līdz 22.00 peldvietā strādā glābējs, kurš rūpējas 
par drošību. Glābēju darbu pārrauga pašvaldības policija. Kārtību uztur 
Kuldīgas komunālo pakalpojumu (KKP) darbinieki. Zaļumsaimniecības 
daļas vadītāja Dzintra Strazda stāsta, ka teritoriju uzmana sētnieks, kurš 
siltā laikā, kad ir peldētāju pieplūdums, Ventmalu izstaigājot pat vairākas 
reizes dienā un savācot atkritumus. KKP ziņā ir arī zāles pļaušana. Vaja-
dzības gadījumā pludmales volejbola laukumā un peldvietā tiek pievestas 
smiltis. Tiek pārbaudīts, vai rotaļu laukumā visi elementi kārtībā. Kad 
apmeklētāju daudz, vēl viens darbinieks gādā par tīrību tualetēs. 

Liela varbūtība: 
karsta un sausa vasara
Šonedēļ karstums būs liels – pat 27–32 grādi, nedēļas otrajā pusē tam pievienosies pērkona negaiss, kas 
atsevišķās vietās var būt diezgan postošs – ar stiprām vēja brāzmām, lietu un krusu, informē Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa.
Svētdien un nākamās nedēļas sākumā temperatūra mazināsies un būs 20–25 grādi, piekrastē 15–18, bet 
nedēļas vidū karstums var atgriezties.
Baltijas valstīs laika apstākļus nosaka rietumu gaisa masu plūsma un cikloni, tāpēc sagatavot prognozi 
ilgākam periodam esot pagrūti. Ievērojami lielāka varbūtība: trīs vasaras mēnešos gaisa temperatūra būs 
ap normu vai nedaudz virs tās. Var uznākt vairāki karstuma viļņi, nokrišņu daudzums būs zem normas, tātad 
turpināsies mitruma deficīts, kas sākās pagājušajā vasarā. 

Luka Bisigs no Šveices, ar ģimeni ceļojot ar 
velosipēdiem, ciemojas arī Kuldīgā. Par Ventas 
rumbu un Zilā karoga pludmali uzzinājis no 
draugiem un nolēmis te nopeldēties kopā ar 
bērniem un sievu.

Autoorientēšanās Dullā maijvabole 
atkal pulcē komandas atraktīvos 
tērpos un izrotātās automašīnās. 

 16. lpp.

 5. lpp.
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Kad lasu šķendēšanos par ri-
teņbraucēju likstām Rīgā, kārtējo 
reizi nopriecājos, ka dzīvoju Kul-
dīgā. Protams, ideāli nav arī te, 
tāpat ceru, ka pēc jukām galvas-
pilsētas domē tur gan vadība, gan 
attiecīgie speciālisti sāks gādāt 
par to, lai pilsētas infrastruktūra 
kļūtu iedzīvotājiem draudzīgāka 
un riteņbraucēji justos tikpat ērti 
kā citās lielās Eiropas pilsētās.

Taču te ir Kuldīga un, siltam 
laikam iestājoties, braukt ar ve-
losipēdu pilsētā ir gan ērti, gan 
ekoloģiski, gan veselīgi un galu 
galā – stilīgi. Esmu lasījusi, kā 
konsekventi visos gadalaikos ar 
velosipēdu uz savu biroju pāri 
Daugavai no Pārdaugavas brauc 
arhitekte Zaiga Gaile (par kuras 
projektēto Kuldīgas mākslas un 
radošā klastera būvniecību šo-
piektdien tiks parakstīts līgums). 
Esmu noskatījusies uz kuldīdz-
nieci Dzintru Freimani, kura, arī 
lietum līstot, droši minas ar velosi-
pēdu. Ar apbrīnu un mazu skaudī-
bu skatos uz tiem, kuriem pietiek 
apņēmības katru rītu vingrot (vai 
skriet) vai vakaros nūjot. Es velo-
sipēdu uztveru kā aizstājēju šīm 
nodarbēm, un fiziski tas noteikti 
nesasniedz fizioterapeitu ieteikto 
slodzi, taču mierinu sevi ar domu, 
ka tas ir vairāk nekā nekas. 

Vai Kuldīgā braukšana ir droša 
un patīkama? Zināmi nostāsti, ka 
katrs – gājējs, velosipēdists un 

autobraucējs – ainu redz savām 
acīm un tā ir ļoti atšķirīga. Tāpēc 
visiem jābūt savstarpēji toleran-
tiem. Riteņbraucējiem jāatceras, 
ka uz ietves gājējiem ir priekšroka 
un, ja pa to brauc, uz velosi-
pēdistu attiecas noteikumi, kas 
paredzēti gājējiem, bet, ja brauc 
pa ielu, – noteikumi, kas paredzēti 
autovadītājiem. Gājējiem jābūt 
saprotošiem, ja velosipēds brauc 
pa ietvi. Autovadītājiem jāievēro 
intervāls starp transportlīdzekli 
un velosipēdu. Sadursmes ar 
automašīnām velosipēdistiem ir 
lielākais drauds.

Otrs ir nedroša infrastruktūra. 
Latvijā velokultūra popularitāti 
iegūst pēdējos gados, tāpēc 
daudzviet tā vēl nav piemērota – 
visur nav velosipēdu ceļazīmju, 
drošu novietņu pie iestādēm, 
skolām, veikaliem utt. Visur nav 
pazeminātas apmales, lai varētu 
no ietves nobraukt, visur nav 
līdzena ceļa bez bedrītēm.

Statistika gan rāda, ka maijā 
redzama pozitīva tendence – 
salīdzinājumā ar pērnā gada 
velosezonas sākumu, kad da-
žādus savainojumus satiksmes 
negadījumos guvuši 116 velosi-
pēdisti, šogad cietušo bijis vien 
60. Esot pat tāds fenomens, ko 
sauc par skaita drošību (safety 
in numbers), proti, tur, kur riteņ-
braukšana kļūst populāra, satik-
smes negadījumu skaits sarūk. 
Autovadītāji kļūst uzmanīgāki, jo 
rēķinās, ka uz ceļa atrodas arī 
velosipēdisti. Visdrošākā riteņ-
braucējiem esot Nīderlande un 
Dānija. Vai utopija cerēt, ka arī 
Latvija varētu par tādu kļūt?

Arvis Dzeguze, bezdarbnieks: – Lielākoties viss ir 
sakopts, dažreiz tikai redzu pudeles un maisiņus. Pats 
cenšos aiz sevis atkritumus neatstāt, dažreiz tomēr ga-
dās izliet degvielu, bet tas ir vienīgais. Citiem iesaku 
neapmeklēt tik daudz pasākumu, kur pārdod dzērienus, 
jo pēc tam viss piemētāts ar glāzītēm un pudelēm. Vēl 

esmu novērojis, ka atkritumu tvertnēm vaļā vāki tiek atstāti, tad vārnas 
tos iznēsā pa apkārtni.

Inga Pūce, kuldīdzniece: – Piesārņojums mani uztrauc 
vienā laidā. Vai tad šķirot atkritumus ir tik grūti – pa-
pīrus, plastmasu, stiklu ielikt, kur paredzēts? Viss jau 
virzās uz to, lai šķirošana un dabas aizsardzība tiktu 
panākta apmierinošā līmenī. Es šķirot cenšos – varbūt 
ne vienmēr sanāk, bet uz to pusi ir. Esmu arī to veiksmi-
nieku sarakstā, kuri iet ar kājām, nevis brauc ar mašīnu, 

un tā apkārtni nepiesārņoju. Bet Kuldīga ir tik zaļa, ka lielākās vides 
problēmas te nevar pamanīt. Vēl viens piesārņojuma avots tipiskai 
patērētāju sabiedrībai ir drēbes, tāpēc iesaku jebkuram pirkumu pārdo-
māt, jo patiesībā vajag ļoti maz. Apģērbu industrija vidi ļoti piesārņo. 

Andis, Kuldīgas novada lauksaim-
nieks: – Dzīvoju laukos privātīpa-
šumā, tāpēc ar vides problēmām 
īsti nesastopos. Šobrīd ar savējiem 
tīru dīķi – vācu ārā kokus un tam-
līdzīgi. Vēlētos, lai būtu mazāk 

kaitīgo dūmu, kas piesārņo gaisu un arī atmosfēru.

Inese Aleksandroviča, pārdevēja:                       
– Mani visvairāk uztrauc ūdens piesār-
ņojums. Domāju, ka cilvēki aiz sevis 
varētu biežāk savākt. Es pati atkritu-
mus šķiroju, manuprāt, tā ir katra paša 
atbildība par to, kas aiz viņa paliek.

viedokļi. komentāri2

redzējums

ar velosipēdu – 
ērti, veselīgi, stilīgi

„Tur, kur riteņbraukšana 
kļūst populāra, sarūk 
satiksmes negadījumu 
skaits.”
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1905. gada ielā 19, 
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aktuālais jautājums

Elīna Elza Kļava, Madaras Salas foto

trīs viedokļi

Dzintra Freimane, pieredzē-
jusi sporta skolotāja un peldē-
šanas trenere:
– Mūsdienās bērni ir komuni-
kablāki, drošāki un arī pārgal-
vīgāki. Ja ar viņiem runā kā 
ar cilvēkiem – nelasa morāli, 
bet visu saprātīgi izstāsta, tad 
situācija tik traka nav. Es sa-
vulaik uzņēmu videofilmu 
par drošību uz ūdens. Gāju 
uz skolām, stāstīju par fizikas 
likumiem, ar piemēriem rādīju, 
kas jādara, ja straume nes vai 

atvars ierauj. Bērni skatījās ar 
lielu interesi, un droši vien kaut 
kas palika prātā. Tagad skolas 
vairs neaicina. 
Daudz atkarīgs no ģimenes – 
vecākiem jāzina, kur bērni iet 
un ko dara. Diemžēl negadīju-
mi būs vienmēr. Traumatismu 
var samazināt, bet ne izskaust 
pilnībā, jo ir nejaušības. Pat 
uz gājēju pārejas var sabraukt. 
Man šķiet, ka Kuldīga ir diez-
gan droša. Te pārāk nedragā, 
tomēr jāuzmanās. To saku 

gan kā velobraucēja, gan au-
tovadītāja. Ja ir pieklājība un 
sapratne, nekam briesmīgam 
nevajadzētu notikt. Tagad, kad 
bērni vairāk uz ielas, var gadī-
ties, ka, ķeriņus spēlējot, kāds 
pēkšņi izskrien priekšā. Šofe-
riem jābūt uzmanīgākiem tajās 
vietās, kur dauzās bērni. Tagad, 
kad ir skeitparks, trenažieri 
un rotaļlaukumi pagalmos, uz 
ielas viņus tik daudz neredz.

Daina Tāfelberga

daiga Bitiniece, 
tālr. 63350567;
daiga.bitiniece@
kurzemnieks.lv

Cik droši bērniem vasaras brīvlaikā?

Arita Freimane, Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības 
dienesta sabiedrisko attiecību 
speciāliste:
– Skolēnu vasaras brīvlaikā 
traumatisms strauji pieaug: 
ik mēnesi izsaukumi pie bēr-
niem un pusaudžiem tiek 
reģistrēti par 200–300 vairāk 
nekā ziemā un rudenī. Tie ir 
kaulu lūzumi, saindēšanās ar 
alkoholu, dzīvnieku kodumi, 
termiski un ķīmiski apdegumi. 
Šovasar jau brīvlaika pirmajā 
dienā mediķi glāba 11 gadus 
veca zēna dzīvību – viņš caur 
žogu bija iekļuvis pamestā 

ēkā, lai paspēlētos, un no trīs 
metru augstuma iekritis lūkā. 
Vēl viens pusaudzis krita un 
smagas traumas guva, braucot 
ar motociklu, cits salauza kāju, 
braucot ar skrejriteni, vēl vie-
nam zēnam ir muguras kakla 
skriemeļu lūzums, jo uz batuta 
neveiksmīgi tika mests salto. 
Septiņus gadus vecam zē-
nam rokās sprāga pašgatavots 
spridzeklis. Brīvlaika sākums 
arī nosvinēts ar alkoholu un 
reibinošām vielām. Sestdien 
vien slimnīcā ar saindēšanos 
nogādāti astoņi pusaudži, 
tostarp 12 un 14 gadus veci.

Aicinām vecākus pārrunāt 
drošību: jāievēro satiksmes 
noteikumi; braucot ar velosi-
pēdu, motociklu vai skrejrite-
ni, jābūt ķiverei; nevajadzētu 
rotaļāties pamestās ēkās, uz 
jumtiem un šķūnīšos; bīstami 
ir tuvoties suņa bļodai, kad tas 
ēd; ar svešiem mājdzīvniekiem 
nevajadzētu rotaļāties. Lai pa-
sargātu no smagām traumām, 
batutam jāuzliek aizsargtīkls 
un jāatgādina, ka nevajadzētu 
lēkāt vairākiem bērniem vien-
laikus un atrasties zem batuta, 
kad lēkā citi. 

Kaspars Šabāns, Kuldīgas 
novada pašvaldības policijas 
priekšnieks:
– Vasaras brīvlaika sākumā 
var novērot, ka bērniem pēkšņi 
ir daudz laika un viņi netiek 
pieskatīti. Viens no riskiem ir 
ļaut vieniem iet peldēties. Zilā 
karoga peldvieta Mārtiņsalā 
tiek uzraudzīta, taču bērni iet 
uz Ventu arī citās vietās. Otrs 
aspekts – satiksmes drošība. 
Skolā tā tiek mācīta, bet brīv-
laikā aizmirstas – bērni kļūst 
pārgalvīgi, īpaši, ja ir grupā 

un katram gribas pierādīt, ko 
spēj. Tāpēc vecākiem vai ik 
dienu bērniem jāatgādina, kā 
uzvesties uz ielas, jāstāsta 
par drošību saistībā ar elek-
troierīcēm – ir diezgan liels 
elektrotraumu skaits. Bērniem 
tālrunī vajadzētu ierakstīt nu-
murus, uz kuriem zvanīt, ja 
vajadzīga palīdzība. Kaut vai 
kabatā ielikt zīmīti. 
Pašvaldības policija vasarā 
pievērsīs vairāk uzmanības, ko 
bērni un jaunieši dara. Viena 
no vietām, kur ir pastāvīga 

novērošana, ir skeitparks, jo 
tur bērni pulcējas un pusaudži 
grib palikt līdz vēlai naktij. 
Braucam un aizrādām, ka 
jāiet mājās. Laukus tik regu-
lāri pārbaudīt nevarēsim. Ja ir 
izsaukums uz kādu pagastu, 
izbraucam arī pa centru, paska-
tāmies, ko bērni dara. Nezinu, 
kāpēc šogad jaunieši kļuvuši 
pasīvāki un negrib iet strādāt. 
Iepriekš gandrīz pietrūka vietu, 
bet šogad pieteikšanās pagari-
nāta. Ja jaunietis nodarbināts, 
viņš vairāk ir drošībā.

Kādas vides problēmas jūs uztrauc?

Maija Švanka, vēstures skolotāja:                 
– Tā kā dzīvoju tūristu iecienītā vietā, 
mani uztrauc cilvēku atstātie atkritumi. 
Nez kāpēc daļai šķiet, ka būvgružu un 
veco mēbeļu vieta ir mežā. Šīs divas 
problēmas traucē dzīvi baudīt, jo katru 
dienu staigāju pa mežu. Pati cenšos 

skatīties, kādu ķīmiju lietoju, jo tā aiziet notekūdeņos 
un attiecas arī uz cilvēku veselību, ne tikai uz dabas 
aizsardzību.

Matīss Vilmanis, skolnieks:                       
– Mani uztrauc piesārņoti meži 
un visvairāk – CO2 piesārņojums. 
Mēs ar ģimeni, tā teikt, pieskatām 
mūsu mežu, savācam atkritumus, 
ja atrodam. Ik pa laikam izstaigā-
jam teritoriju.

Labojums
3. jūnija Kurzemnieka publikācijā Mazajiem dejotājiem izdevies gads nepareizi minēts skolotājas 
uzvārds. Sporta deju skolotāja ir Inese Olštreina, un rakstā aprakstīts viņas veikums. Inese Poriķe ir 
tautisko deju skolotāja. Pareizā variantā raksts lasāms portālā www.kurzemnieks.lv. Abām lieliskajām 
deju skolotājām no sirds atvainojos par neērtībām.

Laila Liepiņa

traumatisms pieaug

Uzraudzīs vairāk

Jārunā kā ar cilvēkiem
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No kārtības sargātāju ikdieNas

stāsta kuldīgas novada pašvaldības policijas inspektors indulis Tunnis.

Jaunieši rakņājas pa konteineriem, zirgs nevar piecelties

27. maijs. Vītolu un Mālu ielas krusto-
jumā esot bojāts apgaismojuma stabs, mē-
tājas lampas kupols. Baznīcas, 1905. gada 
un Pasta ielā nepareizi novietotas septiņas 
automašīnas – uzrakstām protokolus. Pie 
mums atved 13 gadus vecu meiteni, kura 
pie apbraucamā ceļa krustojuma ar ceļu uz 
Priedaini sēdējusi zālē. Viņa mācās skolā 
Kuldīgas novadā, esot nokavējusi autobusu 
uz Ventspili, biļetei neesot naudas. Sazinā-
mies ar mammu un skolu.

28. maijs. Pie Kuldīgas kultūras centra 
autostāvvietā ir divi jaunieši, viens nevar 
paiet. Nogādājam dzīvesvietā. Baznīcas un 
Smilšu ielā nepareizi atstātas trīs automa-
šīnas – protokols.            

29. maijs. Smilšu ielā dzīvoklī esot 
nevēlama persona. Garāmgājējs ziņo, 
ka pa vecās slimnīcas ķirurģijas nodaļas                             
2. stāva logu ārā karājas matracis. Sieviete 
ziņo, ka Mucenieku ielas garāžā vīrietis 
motorolleru nolicis bez viņas atļaujas. 
Pēc laika atzvana, ka viss kārtībā – vīrietis 
neesot vainīgs. Baznīcas ielā automašīna 
novietota nepareizi – protokols. 

30. maijs. Naktī Kurmāles pagasta Prie-
dainē apstājusies automašīna BMW, skaļi 
atskaņo mūziku, jaunieši ālējoties. Vents-

pils un Skuju ielas krustojumā esot izmētāti 
atkritumi. Baznīcas ielā nepareizi atstātas 
piecas automašīnas. Baznīcas ielā 29 esot 
ievesta malka, šoferis necenzēti lamājies 
un draudējis fiziski izrēķināties. Iesakām 
par draudiem ziņot Valsts policijai (VP). 
Tiesas nama pagalmā trīs automašīnas 
iebraukušas bez caurlaidēm. Liepājas ielā 
uz sola guļot vīrietis, nogādājam mājās. No 
pansionāta Venta ziņo, ka vīrietis izgājis 
un nav atgriezies. Pēc laika atzvana, ka 
tomēr ir. 

31. maijs. Liepājas, Tirgus un Baznīcas 
ielā nepareizi stāv sešas automašīnas, 
rakstām protokolus. Rendas sociālā dar-
biniece lūdz doties līdzi uz kādu dzīvokli. 
Uzraugām kārtību Zilā karoga pacelšanā. 
Jelgavas ielā automašīna esot novietota 
pretim durvīm un traucējot, rakstām pro-
tokolu. Stacijas ielā pļavā guļot zirgs. Tas 
esot novārdzis, iepinies ķēdē un nevarot 
piecelties. Īpašnieku nevarot atrast. Sa-
zvanām veterinārārstu, atrodam īpašnieku, 
visu nofotografējam un zirgu pieceļam. 

1. jūnijs. Priedainē starp veikalu un Vir-
šiem preču piegādei traucē vieglā automa-
šīna. Starp Grants ielu 29 un Vakara ielu 1                                                                              
pašizgāzējs, izberot melnzemi, aizķēris 

kabeli, sabojāts stabs. Ziņojam VP. Ādažu 
pašvaldības policija lūdz informāciju par 
vīrieti, kura deklarētā adrese ir Kuldīgas 
novadā. Pusdienas laikā 1905. gada parkā 
iereibis vīrietis staigājot ar pliku dibenu, 
bet automašīnas esot sabraukušas pie pie-
minekļa. Baznīcas, Pils un Skrundas ielā 
nepareizi novietotas četras automašīnas. 
Divas automašīnas atrodas lieguma zonā 
pie Ventas. Ventspils šosejā divi piedzēru-
šies vīrieši ik pa laikam izstreipuļojot uz 
brauktuves. Sūru ielā aiz uzņēmuma Hes-
burger jaunieši rakņājoties pa konteine-
riem. Kuldīgas jauniešu mājā naktī skanot 
skaļa mūzika, sazināmies ar atbildīgajiem.

2. jūnijs. Ēdoles ielā kaimiņu mājā 
skaļa mūzika. Videokamerās ievērojam 
aizdomīgu auto – iespējams, šoferis ir 
reibumā. Informējam VP. Nodrošinām 
kārtību skrējienā Turlavā. Baznīcas ielā 
automašīna novietota nepareizi. Aiz uz-
ņēmuma JK benzīntanka pļavā regulāri 
rodoties atkritumi. Stendes ielā seši cilvēki 
reibumā gatavojoties braukt ar automašīnu. 
Vārmē civilvīrs draudot un prasot naudu, 
kaut gan ir tiesas lēmums par nošķiršanu. 
Raiņa ielā vīrietis sēžot uz smilšu kastes, 
aizvedam mājās Rātskunga ielā. 

Kultūra un tūrisms – tādi varētu būt 
Latvijas un Slovākijas saskares punkti. 
Tā vizītē Kuldīgas novada pašvaldībā 
teica Slovākijas vēstnieks Ladislavs 
Babčans. Kopā ar viņu viesojās kultūras 
atašejs Miroslavs Repka. 

L.Babčans uzsvēra, ka mūsu valstīm ir 
līdzīga vēsture un arī vieta Eiropas Savie-
nībā. Kuldīgā vēstnieks bijis vairākkārt, 
pirmo reizi 2010. gadā. Kopš tā laika 
pilsēta esot kļuvusi daudz sakoptāka, un 
viņš gribēja zināt, kā tas sasniegts. Domes 
priekšsēde Inga Bērziņa stāstīja par dau-
dzajiem projektiem, kas īstenoti ar Eiropas 
atbalstu, un par pašvaldības programmām, 

kurās vecpilsētas ēku īpašnieki var saņemt 
atbalstu namu saglabāšanai. 

Viesiem tika rādīta prezentācija par 
Kuldīgas virzību uz UNESCO, par uzņē-
mējdarbību un domes īstenotajiem pro-
jektiem. Par kooperatīva Kuldīgas labumi 
darbu stāstīja vadītāja Gunita Šternberga 
un valdes locekle Ieva Bergholde, par 
tūrismu – Artis Gustovskis, domes galve-
nais eksperts darbā ar sabiedrību, valsts 
iestādēm un tūrismu. 

Vēstnieks minēja, ka Slovākija ar 
tās kalniem ir populārs tūrisma mērķis. 
„Latviešiem kalni ir tikpat pievilcīgi kā 
mums jūra,” teica L.Babčans. Vēstniekam 

piedāvāts Hercoga Jēkaba tirgus laikā rīkot 
Slovākijas dienu, lai kuldīdzniekiem ir ie-
spēja iepazīt šīs valsts kultūru, nacionālos 
ēdienus utt. Līdzīgu pirms pāris gadiem 
rīkoja Ungārijas vēstniecība. 

Pēc tam viesis devās uz Kuldīgas Tehno-
loģiju un tūrisma tehnikuma jubileju. Tur 
vēstnieks sveica skolas kolektīvu, izsakot 
atzinību par sadarbību, kas vainagojusies 
ar kultūrizglītības programmu, proti, 
pašdarbības kolektīvi šonedēļ dodas uz 
Slovākiju. 

Iveta Grīniņa
Lailas Liepiņas foto

Plānota remonta dēļ 6. un 7. jūnijā Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas Kuldīgas 
tehniskās apskates stacija nestrādās.

Šo pakalpojumu var saņemt tuvāka-
jās stacijās:  Saldū, Saldus apvedceļā 
10a, 8.30–17.00; Talsos, F.Blumbaha 
ielā 9, ceturtdien 8.30–19.00, piektdien 
8.30–17.00; Ventspilī, Ganību ielā 154a,                                                               
8.30–17.00. Kuldīgas klientu centrs, 
reģistrējot transportlīdzekļus, darbosies, 
kā ierasts. 

alsungā sveic 
čaklākos 
skolēnus
Novada domes priekšsēde Daiga Kalni-
ņa pateikusi paldies Alsungas skolēniem 
par mācību un sporta sasniegumiem, 
par iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, 
par vidusskolas un novada populari-
zēšanu.

Diplomu saņēmusi skolotāja Vita Cīrule 
un audzēkne Paula Kleinhofa, kura starp-
novadu matemātikas olimpiādē ieguvusi                                                                                   
3. vietu. Par 1. vietu konkursā Gada 
ģitārists paldies Andrim Vanagam un sko-
lotājam Ainaram Macpanam. Par 3. vietu 
valsts vizuālās mākslas konkursā sveikta 
Agnija Bendzika un skolotāja Nataļja 
Štefaņuka.

Folkloras kopa Suitiņi Kurzemē ieguvu-
si 1. pakāpes diplomu. Pateicības saņēma 
Paula Kleinhofa, Evelīna Sūna, Evelīna 
Vanaga, Liāna Liepiņa un vadītāja Gunta 
Matēviča.

Par panākumiem jauniešu ugunsdzēsēju 
sacensībās priekšsēde sveica Patriku Da-
nenbergu-Dambergu (vairākas 1. vietas 
sacensībās Latvijā un ārzemēs), Jāni Kal-
niņu (vairākas 2. vietas), Danielu Gruntiņu 
( 1., 2., 3. vieta), Aleksi Ratenieku 2.,                           
3. vieta), Alvi Siliņu (vairākas 1. vietas), 
Mārtiņu Lastovski (1., 3. vieta) un treneri 
Vikentiju Rozgaļu.

Par sasniegumiem boksā pateicība Ar-
tūram Mikam Sokolovskim un trenerim 
Sergejam Ahmaduļinam. Par labiem rezul-
tātiem Kuldīgas novada jauno vieglatlētu 
sacensībās D.Kalniņa sveica Santu Brūkli 
(2. vieta), Laumu Svilpi, Andu Sīli, Leldi 
Ratenieci, Nilu Alsbergu un Lauri Sproģi 
(visiem 3. vieta) un skolotāju Daci Siliņu.

Jolanta Hercenberga

Slovākijas vēstnieks 
Kuldīgā biežs viesis

lai arī oficiālā vizītē kuldīgas novada domē slovākijas vēstnieks latvijā ladislavs Babčans ieradies pirmoreiz, privāti kuldīgā bijis daudzreiz. 
sarunā ar pašvaldības vadītāju ingu Bērziņu.

„Latviešiem 
kalni ir 
tikpat 

pievilcīgi kā 
slovākiem 

jūra.”

rīt un parīt 
tehniskā apskate 
slēgta

Pirmdien Kurmāles pagastā ugunsdzē-
sēju un glābēju palīdzība bija nepiecieša-
ma, lai cilvēkus atbrīvotu no avarējušas 
automašīnas un lai dzēstu ugunsgrēku 
daudzdzīvokļu mājā.  

Ap diviem dienā Kurmālē apgāzu-
sies vieglā automašīna Renault. Kuldī-
gas glābēji no tās izcēluši trīs cietušās                                   
(1980. g. dzimušo vadītāju un 1935. un 
1937. g. dzimušās pasažieres). Viņas aiz-
vestas uz slimnīcu. Nepareiza ātruma dēļ 
auto iebraucis grāvī.

Ap četriem dienā divstāvu mājas otrā 
stāva dzīvoklī degusi gulta. 17.20 uguns-
grēks likvidēts, informē VUGD pārstāve 
Viktorija Gribuste.

Gulta deg, 
mašīna avarē
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un ka kopā ar novada domi izeju 
atradīsim.”

Barons nomainījis 
hercogu
Kā skaidro M.Gulbis, ērbērģi 
apskatījis seno ēku eksperts Juris 
Zviedrāns, kurš to saistot nevis 
ar klasicisma laiku un barona 
Brinkena muižas kungu māju 
(skolu), bet ar senāku laiku, kad 
te atradusies hercoga Jēkaba me-
dību pils. Un tad jau nams iegūst 
pavisam citu vērtību.

Annemarija, augstskolā rakstot 
pētījumu par Vārmes muižu, izzi-
nājusi, ka baronam Brinkenam šai 
apkaimē zemes piederējušas jau 
17. gadsimtā, bet 100 gadus vēlāk 
(1780. gadā) Brinkeni pārcēlušies 
te uz hercoga medību pili, izvei-
dojot jaunu Vārmes muižu. Piemi-
nekļu dokumentācijas centra arhī-
vā studente atklājusi, ka 1977. ga-                                                                      
dā visām ēkām ir fotofiksācija un 
apraksti, izceltas svarīgās detaļas 
un ka muiža bijusi arhitektūras 
piemineklis ar aizsardzības sta-
tusu. Turklāt Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes eksperts 
Rihards Pētersons atzinis, ka 
šis statuss zaudēts tīri tehnisku 
iemeslu dēļ. Pēc 1991. gada ilgi 
nav varēts saprast, ko lai dara 

ar t.s. padomju laika pieminekļu 
sarakstiem. 1998. gadā nolemts 
sākt visus uzskaitīt no jauna. Daļa 
objektu (tostarp Vārmes muiža) 
uz laiku atlikti pamatīgākai izpē-
tei, bet tā nav notikusi.

A.Gulbe arī lika priekšā virkni 
ideju, kā izmantot gan klēti, gan 
kalpu māju ar tās manteļskurste-
ni un maizes krāsni. Piemēram, 
iedzīvināt interešu izglītību vai 
tūrismu par Vārmei raksturīgo 
maizes tematiku. Viņasprāt, der 
iesaistīt gan arhitektūras studen-
tus ar mūsdienīgu pieeju, gan 
Kuldīgas restaurācijas centru, 
kas varētu šeit rīkot starptautiskas 
restauratoru meistarklases. Te var 
būt gan amatnieku, mākslinieku 
vai fotogrāfu rezidence, gan mu-
zeja ekspozīcija, gan vieta kino 
un foto festivālam, izrādot godu 
Vārmē dzīvojušajam latviešu kino 
vecmeistaram Uldim Braunam.

Dome sola palīdzēt
Kā domes priekšsēdei Ingai Bēr-
ziņai sacīja bijusī vārmeniece 
Sandra Jansone, daudziem nav 
izprotams, kāpēc pašvaldība dod 
naudu nojaukšanai, nevis sagla-
bāšanai. „Savulaik piedalījos 
Vārmes baznīcas atjaunošanā un 
secinu, ka to varēja tikai kopā. 

Šeit idejai jābūt tai pašai – ar no-
jaukšanu nesteigties un vēl meklēt 
risinājumu. Esam kavējušies, bet 
labi, ka tiekamies vismaz tagad.”

I.Bērziņa atbildēja, ka demon-
tāža jau iesaldēta, tomēr bojātās 
konstrukcijas jānoņem, klēts 
jāiztīra, saglabājami ir mūri, arī 
durvis u.c. detaļas. „Ideja par 
biedrību, kas domātu par visu 
muižas kompleksu, ir tikai ap-
sveicama. Iniciatīvai atbalsts būs 
noteikti – kā līdzfinansējums, 
noma vai citas iespējas,” solīja 
priekšsēde un ieteica vismaz vie-
nai ēkai atgūt kultūras pieminekļa 
statusu, lai vieglāk pamatotu 
atbalsta vajadzību.

Sen vajadzēja
Sestdien klausoties vecās klēts 
stāstu, ko Dace Blathena uzrak-
stījusi iepriekšējā naktī, pat vīri 
jutās aizkustināti un mirkli palika 
teju vai bez vārdiem. „Tas bija 
spēcīgi,” noteica Dzintars Erd-
manis. Citi atcerējās, ka ērbērģī 
bijuši četri dzīvokļi. Vienā mitusi 
skolas apkopēja Annas tante. Citā 
80. gados kā bērni dzīvojuši Ineta 
Kurika-Mortukāne ar brāli Rai-
mondu Kuriku, kurš atbraucis no 
Bauskas. Viņu vecāki te bijuši vēl 
līdz 2012. gadam. Jumts esot lā-

pīts vairākkārt, bet, tikko neviens 
nedzīvo, durvis uzlauztas, telpas 
izdemolētas. Biedrībā iesaistīšo-
ties bez vārda runas. 

Par klēti, kas jau sākta nojaukt, 
Atis Jankovskis bēdīgi nosaka: 
„Paši savu vēsturi nīcinām ārā.” 
Raimonds Ķemlers domā: „Te vēl 
nav briesmīgi. Vārmes baznīcā 
bija tikai drupas, bet atjaunojām. 
Viss, ko klausījos šodien, ļoti 
patika. Esam nonākuši tiktāl, ka 
nolaižam rokas. Bet, tikko būs 
biedrība, var rakstīt projektus. 
Tepat ir skaisti atjaunotā skola, 
var iesaistīt jauniešus.” 

Saskatīt ieguvumu
Padures muižas īpašnieks Jānis 
Lazdāns pārstāv Latvijas Piļu un 
muižu asociāciju: „Ēkas noteikti 
jāsaglabā, jo tā ir iespēja laukiem 
attīstīties, ieviest kompetenču 
izglītību. Uztaisiet kaut ko sev un 
saviem bērniem!” Pietiek sākt ar 
mazām lietām ar Valsts kultūrka-
pitāla fonda, Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes, pašvaldī-
bas u.c. atbalstu. „Mantojums nav 
jāuztver tikai kā apgrūtinājums, 
bet arī kā iespēja nopelnīt – gan 
vietējiem ražotājiem, gan veikal-
niekiem, gan viesu mājām.”
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Vairāk foto: www.kurzemnieks.lv.

InIcIatīVa

Nespēj noskatīties
Vārmes muižas ērbērģa (bet pa-
tiesībā vārmenieku) modināšanu 
1. jūnijā rīkoja koka restaurators 
Māris Gulbis un viņa meita An-
nemarija, Latvijas Mākslas aka-
dēmijas studente, kura par muižas 
pagātni atradusi būtiskus faktus. 
Viņi nav varējuši samierināties 
ar iedzīvotāju sapulcē akceptēto 
domu, ka vecajai klētij nav valsts 
kultūras pieminekļa statusa, tātad 
ēka, kurai jumts daļēji iegruvis, 
nav vērtīga un ir jānojauc. Pēc 
līguma ar domi SIA AB būvnie-
cība pagājušonedēļ paspēja klētij 
daļēji noņemt dakstiņus.

Kurzemnieks jau rakstīja, ka 
saziņā ar pagasta pārvaldi sest-
dien bija iecerēts sakopt otra 
nama – kalpu mājas – apkārtni un 
iztīrīt telpas. Bet pēc tam, kad ēku 
apskatīja domes būvinspektori, 
tā atzīta par bīstamu, un talka 
atcelta. Taču, kad satraukumu 
par klēts demontāžu un ērbērģa 
likteni A.Gulbe izteica feisbukā, 
izrādījās, ka saglabāšanai netrūkst 
arī atbalstītāju.

Nenocirst roku un kāju 
M.Gulbis skaidro: „Dzīvoju Šķē-
des pagastā 200 metru aiz Vārmes 
robežas, bet vēsturiski manas 
mājas Māli ietilpa Šarlotes pus-
muižā. Te man ir darbnīca, zemes 
īpašumi.” Annemarija piebilst, ka 
vecvectēvs Kristaps Gulbis bijis 
Vārmes pagasta vadītājs, arī citi 
dzimtas cilvēki joprojām saistīti 
ar šo vietu.

Mārim ir restauratora pieredze 
Kabiles, Kazdangas un Jaunau-
ces muižā, Bīriņu pilī, Klosteres 
un Kuldīgas Sv. Annas baznīcā, 
daudzās mājās Kuldīgā, tostarp 
sadarbībā ar norvēģu kolēģiem. 
„Ērbērģi un klēti es gribētu redzēt 
dzīvu – kā kompleksa sastāvda-
ļu,” saka M.Gulbis. „Citējot Nur-
muižas atjaunotājus, tas ir vienots 
ķermenis: nedrīkst nocirst roku un 
kāju, lai paliktu tikai galva. Mums 
ir vīzija, kas te varētu būt. Ceru, 
ka izveidosies domubiedru grupa 

rīt 17.00 
Kuldīgas 
novada 
domē – 

tikšanās ar 
Vārmes muižas 
saglabāšanas 
entuziastiem, 

nacionālās 
kultūras 

mantojuma 
pārvaldes 
un citiem 

speciālistiem.

Pret nojaukšanu – ar sirdsdegsmi
Dažiem entuziastiem 
izdevies Vārmē apturēt 
muižas klēts demontāžu, 
kas pēc Kuldīgas novada 
domes pasūtījuma jau 
bija sākta, ieinteresēt arī 
kalpu mājas jeb ērbērģa 
liktenī, lai kopā ar skolas 
namu tomēr saglabātu 
visu kompleksu, kas 
pieder pašvaldībai. 
Sestdien t.s. modināšana 
sapulcēja ap 30 cilvēku, 
un kultūras mantojuma 
pasargāšanai nolemts 
dibināt biedrību. Par to 
parakstījās ap 16 cilvēku.

Dinas Poriņas teksts un foto

Koka restaurators Māris Gulbis un viņa meita, Mākslas akadēmijas studente 
annemarija ir pārliecināti: Vārmes muižu var saglabāt kā veselumu un 
unikālas vērtības nav jānojauc.

Kalpu māja jeb ērbērģis ir avārijas stāvoklī – vienā pusē ielūzuši griesti. Interesenti lika 
galvā ķiveres un parakstījās par drošību, pirms devās skatīt no iekšpuses.

Manteļskursteņa izmērs un 
novietojums varot liecināt, 
ka kalpu māja bijusi daudz 
senāka – no hercoga Jēkaba 
medību pils laikiem.

Klētij jumts vietām iebrucis. Demontāžā paspēts vienā pusē 
dakstiņus noņemt, veselos saglabājot. tas atklājis satrunējušās koka 
konstrukcijas. taču pašlaik nojaukšana apturēta.
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Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

SnēpeLe
Iveta Grīniņa

Trešā lauku kapelu festivāla 
moto bija Draugs, pie manis 
nāc!, un tajā piedalījās deviņi 
kolektīvi. Pasākuma iniciatore 
ir Snēpeles kapela Kā ir, tā ir.

„Tā ir tautas mūzika tādā no-
zīmē, ka tā patīk cilvēkiem,” 
festivāla būtību raksturoja Suitu 
muzikanti, kuri piedalījās otro 
reizi. 

Starptautisks 
pasākums
Snēpeles kapelas vadītāja Silva 
Zālīte gandarīta, ka šoreiz aici-
nājumam atsaukušās astoņas mu-
zikālas apvienības, tostarp divas 
no Lietuvas. „Atbraukuši mūsu 
draugi no Nevarēnu pilsētas – ka-
pela Šmukšt. Iepazināmies Saldū, 
uzrunājām, un viņi atbrauca uz 
pirmo festivālu, kas notika ziemā 
kultūras namā. Tad bija citā sastā-
vā. Otra lietuviešu kapela ir Šešios 
bačkos no Klaipēdas rajona. No 
Brocēniem ieradās Pēterpogas, 
no Ventspils – Blumīzers, no 
Alsungas – Suitu muzikanti un 
Suitu vīri, vēl piedalās Kuldīgas 
akordeonisti un ansamblis Viva 
Aqua no Kuldīgas.” 

Lai arī šis ir kapelu festivāls, 
dalībnieki spēlē dažādu mūziku, 
piemēram, Suitu vīri dzied popu-
lāras, senas ziņģes un karavīru 
dziesmas, Pēterpogas drīzāk ir 
folkloras ansamblis. Silva atzīst, 
ka žanri tiešām dažādi, bet viss 
sasaucas brīdī, kad dziesma aiziet 
līdz klausītāja sirdij. „Mūsu Ar-
vīds (Kā ir, tā ir dalībnieks Arvīds 
Līdaka – aut.) reiz pateica ļoti 
labu salīdzinājumu: „Mēs esam kā 
moskvičs: retro nav, moderns arī 
nav, kaut kur pa vidam. Spēlējam 
visu, kas cilvēkiem patīk: šlāge-
rus, vecās dziesmas. Šos žanrus 

nevar nodalīt.” 
Noslēgumā visi atskaņoja lietuviešu 

tautas melodiju un dziesmu Draugs, pie 
manis nāc!, koncertu kuplināja Snēpeles 
vidējās paaudzes deju kolektīvs, un mū-
zika un jautrība nerimās ne mirkli. Pēc 
tam muzikanti spēlēja balli, lai visi var 
izdejoties. Uz ugunskuriem tika vārīta 
zupa, viesi cienāti ar kāpostiem un desi-

ņām. Klausītāju pulkā daudz atbraucēju. 
Bet šādi pasākumi svarīgāki pašiem 
dalībniekiem, nevis klausītājiem, atzina 
Suitu muzikanti.

Nedēļu iepriekš snēpelnieki bijuši 
Latvijas tautas mūzikas saietā Stabura-
gā, Jaunjelgavas novadā. „Tas ir atskai-
tes punkts, kad redzam, kādi esam un ko 
kurš dzied,” teica S.Zālīte. 

Pie pensionāru klubiņa an-
sambļa Atvasara ciemos bijuši 
mūziku mīlošie draugi no 
malu malām. 

Muižas zāli ieskandinājuši 
ansambļi no Liepājas, Ventspils, 
Puzes, Cīravas, Skrundas un 
Laidu līnijdejotāji. Ar dzies-
mām, dejām, ciemošanos un 
rotaļām pavadīts jautrs vakars. 
Klubiņa vadītāja Aleksandra 

Tīle pastāstīja, ka snēpelnieki 
ne reizi vien bijuši ciemos pie 
draugiem. Trīs kolektīvi šai 
reizē nav varējuši ierasties, tā-
pēc vēlreiz pasākums tiks rīkots 
oktobrī. Bet Atvasarai jāgatavo-
jas jūlijā braukt uz Limbažiem, 
kur pensionāru ansambļu saietu 
rīko dziedātāja Antra Ozola. 
Septembrī kolektīvs dosies pie 
draugiem uz Ventspili. 

Remontējot vienu no Snēpeles muižas telpām, atklā-
jušies seni griestu gleznojumi.

Pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Bulava stāsta, ka divās 
telpās paredzēta vēsturiska ekspozīcija. Viena būs senā 
aptieka, jo baronese bijusi zālīšu zinātāja un zemnieki 
pie viņas nākuši ārstēties. Otrajā telpā ir doma iekārtot 
baroneses meitas istabu, kurā ar senām mēbelēm un 
priekšmetiem uzburt muižas gaisotni. Tīrot griestus un 
sienas, atklājušies diezgan labi saglabājušies gleznojumi, 
kas tiks nevis aizkrāsoti, bet gan parādīti. 

A.Bulava atzīst, ka ar muižas vēsturi ne pa jokam 
aizrāvusies: „Olga Raševica man Ziemassvētkos uzdā-
vināja viņas iztulkotas barona radinieka atmiņas, kurās 
viņš raksta par viesošanos muižā un to, kā tur izskatījies. 
Piemēram, zālē bijušas sarkankoka mēbeles un lieli 
spoguļi. Tos varētu atjaunot. Esmu iecerējusi vismaz 
reizi trīs mēnešos pa vienam lielākam pasākumam, te 
var arī rīkot izstādes.”

„Snēpeles skolas salidojums būs 17. augustā, un 
šim pasākumam pošam apkārtni un pašu skolu,” 
stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Aiga Bulava.

„Skolas priekšā atjaunojām seno rundāli, kurā 
sastādījām puķes, parkā atjaunojam celiņus, lai 
tie, kuri atbrauks, redz: taciņas, pa kurām viņi 
staigājuši, nav aizaugušas. 

Šovasar īstenosim trīs pašvaldības konkursa 
Darīsim paši projektus. Vienā turpināsies Snē-
peles baznīcas atjaunošana – ērģelēm tiks būvēts 
balkons. Daudzdzīvokļu mājai Vālodzītes tiks 
mainītas ārdurvis. Vēl sakārtosim Centra kapu 
iebraucamo ceļu. Izzāģēsim vecās papeles, vietā 
stādīsim tūju aleju. Aicināsim palīgā vietējos, lai 
to paveiktu kopā. 

Gaidām atbildi par finansējumu programmas 
LEADER projektam – ir iecere labiekārtot centra 
dīķi. Ja arī Eiropas nauda netiks piešķirta, par 
pašvaldības naudu sakārtosim peldvietu un ūdens 
ņemšanas vietu ugunsdzēsējiem, lai rudenī dīķi 
var atkal uzpludināt.” 

Mūzika tautai

Atkal grib dzirdēt kapelas
Viens no kapelas Šmukšt dibinātājiem un līderiem Albins 
Šmukšta Snēpelē viesojas otrreiz un sajūsmināts stāsta, ka 
Latvijā draugu daudz: „Pirmie bija no Saldus novada Dru-
vas, ar tiem draudzība sākusies jau pirms 16 gadiem, pēc 
tam Brocēnu kapela, tad Snēpele, Ventspils… Uz Latviju 
bieži braucam, jo te ir ļoti sirsnīgi cilvēki.” Viņš uzsver, 
ka kapelas spēlē tautas mūziku, kurā svarīgi tradicionālie 
instrumenti: akordeons, vijole, pūšaminstrumenti u.c. 
Protams, īstais formāts esot zaļumballe. Lietuvā kapelu 
daudz, un tās piedzīvojot renesansi. 

„Pēc neatkarības atgūšanas bija pieklusums, bet tagad 
cilvēki atkal grib dzirdēt šādu mūziku, kas bija populāra 
tad, kad uz ballēm gāja mūsu vecāki un vecvecāki. Bet 
mūsdienās kapelas var spēlēt visdažādāko repertuāru. Lie-
lākā nozīme to atdzimšanā ir lauku kultūras darbiniekiem: 
ja viņi ir ieinteresēti, tad kapelas dzīvo. Lietuvā notiek gan 
festivāli, gan konkursi – šī kustība iet plašumā,” stāsta 
A.Šmukšta un piebilst, ka laukos svarīgi veidot kultūras 
piedāvājumu jebkurai gaumei un vecumam. Arī kapelām 
tajā ir sava vieta. 

A.Šmukšta atklāja, ka viņam ir divas grupas, no kurām 
ilggadīgākā ir Trukt uz vadžiu, kas Snēpelē bija pirmajā 
festivālā. Tā devusies koncertbraucienos ne tikai uz Lat-
viju, bet arī Krieviju un Poliju. „Sākot ar jūniju, mums 
nav nevienas brīvas nedēļas nogales. Tā dzīvojam. Paldies 
latviešiem, ka aicina ciemos!”

Kuldīgas akordeonistu uzstāšanās daudzus mudināja dejot. 

Kapelu koncertu Snēpelē kuplināja pagasta vidējās paaudzes 
dejotāji. Spēlē un dzied Lietuvas kapela Šmukšt. 
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Saulgriežu svinības
21. jūnijā no 19.00 Snēpeles estrādē latviskie 
saulgrieži tiks sagaidīti ar dziesmām, uguns-
kuru, vainagu pīšanu, siera siešanu un citām 
tradīcijām. 

Atvasara uzņem ciemiņus

Viesus sveic mājinieces – Atvasaras dziedātājas.

Muižā atrod griestu 
gleznojumus

Gatavojas salidojumam
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Jaunas un uzņēmīgas

Jolantas Hercenbergas teksts un foto

Katra sāk savu ceļu
Pirms 14 gadiem pēc Kuldīgas           
2. vidusskolas absolvēšanas vi-
ņas pārcēlušās uz galvaspilsētu, 
veidojušas katra savu karjeru, līdz 
apvienojušās un strādā kopā māsu 
Leismaņu uzņēmumā Communi-
cation Art: organizē pasākumus, 
koncertus mūzi-
ķiem, mārketingu, 
albumu izdošanu 
utt. 

Vivita studēju-
si Ekonomikas un 
kultūras augstskolā 
par kultūras iestā-
des vadītāju. Evita 
izglītojusies dažā-
dos kursos un skais-
tumkopšanā. 

Iepazīstas ar 
māksliniekiem
„Paldies omai, kura 
atrunāja mani, lai 
es neaizietu uz Rīgu jau pēc                         
9. klases,” stāsta Vivita. „Ja ne-
būtu ieklausījusies, būtu floris-                
te – toreiz tas šķita interesanti. 
Bet vidusskolā biju līdzpārvaldes 
prezidente, un tas ļāva noticēt, ka 
spēju un man sanāk organizēt pa-
sākumus. Paņēmu studiju kredītu, 
iestājos augstskolā. Par izglītību 
gribēju maksāt pati – tā ir mana 
dzīve un karjera. Piecu gadu 
grafiks bija nežēlīgs: darbdienās 

darbs, sestdienās skola.” 
2. kursā Vivita sākusi strādāt 

pasākumu aģentūrā. „Organizēju 
uzņēmumu labāko darbinieku 
apbalvošanu, koncertus, izlaidu-
mus, kāzas. Bija iespēja strādāt ar 
sabiedrībā zināmiem cilvēkiem.”

Pēc izdegšanas pasākumu sfērā 
Vivita sevi izaicināja 
un mainīja dzīvi par 
180 grādiem, pie-
sakot kandidatūru 
radio. Latviešu ra-
dio (tagad Super-
FM – aut.) Vivita 
kā projektu vadītāja 
organizējusi ballī-
tes, iepazinusi po-
pulārākos mūziķus. 
Latvijas Radio dar-
bību pārtraucis, bet 
izdevniecībā Mic-
Rec darbu piedāvājis 
Guntars Račs. Pie-
nākumi – producēt, 

izdot jaunas dziesmas, albumus 
un video, rīkot prezentācijas. 
Strādājusi arī TV šovā O!Kartes 
akadēmija, jauniešu mūziklā Dzi-
muši mūzikai u.c. „Guntars Račs 
iemācīja ar mūziķiem strādāt no 
nulles: organizēt albumu izdo-
šanu, koncerttūres, komunicēt 
ar medijiem. Bet bija laiks, kad 
mūziku pirka maz, un man bija 
jāmeklē cits darbs.”

Viena otru iedvesmo
2014. gadā sākusi strādāt pati 
savā uzņēmumā Communication 
Art. „Tas apvieno visu, ko esmu 
darījusi iepriekš. Rīkoju pasāku-
mus, esmu menedžere jaunajiem 
mūziķiem: organizēju koncertus, 
albumu izdošanu. Palīdzu arī ci-
tiem uzņēmumiem sākt darbību,” 
skaidro Vivita.

„Ar savu spītību esmu sasnie-
gusi daudz. Viens ir cīnītājs. 
Protams, var izcīnīt visas uzvaras. 
Bet vai vajag? Iepriekšējos gadus 
šķita, ka ar visu tieku galā viena. 
Bet nu redzu, ka ar māsu, kura ir 
projektu vadītāja, varam izdarīt 
divreiz vairāk un pie reizes viena 
otru uzmundrināt, dalīties ar ide-
jām. Tā vieglāk. Spēkus apvieno-
jot un vienai otru iedvesmojot, var 
radīt brīnišķīgas lietas. 

Mēs to uzskatām par savu mi-
siju arī plašākā mērogā. Mums 
patīk dalīties ar labo. Ir patīkami, 
ja sociālajos tīklos uzrakstu kādu 
labu domu un cilvēki atsaucas, ir 
motivēti labam darbam. Svarīgi 
ik pa laikam kaut ko izdarīt bez 
maksas. To darām un iesakām arī 
citiem.”

Atcerēties par saknēm
Māsas uzsver, ka viena no sva-
rīgākajām vērtībām ir ģimene: 
vecāki, brālis, māsas. „Lai kur tu 
ietu, ko darītu, svarīgi atcerēties 

savas saknes: ģimeni, skolu, 
dzimto pilsētu,” uzskata Vivita. 
„Ģimene man ir liela: vecāki     
Aivars un Inita, mēs pieci bērni. 
Es bieži braucu uz skolām lasīt 
lekcijas, stāstu par profesiju, un 
vienmēr ir svarīgi neaizmirst 
par to, no kurienes esmu cēlu-
sies. Draugi un partneri zina, ka 
man Kuldīgā ir vecāki, ka man 
šī pilsēta ir mīļa, 
ka noteikti te at-
griezīšos, kad būšu 
izskrējusies. Esmu 
pasākumu orga-
nizatore – tā nav 
profesija, ko var 
uzskatīt par stabilu. 
Te ir projekts, te 
atkal nav. Ģimene 
manai profesijai 
neticēja. Droši vien 
mamma gribēja, 
lai mācos kaut ko 
stabilāku. Bet es 
savu dzīves ceļu 
izvēlējos pati. Tā ir tā spītība. 
Bet neesmu aizmirsusi vecāku 
ieteikumus un atbalstu.”

Ne tikai vīlēt, 
bet arī mācīt
Evita zināšanas skaistumkopša-
nā nemitīgi papildinot. Interese 
radusies, Kuldīgā apmeklējot 
modeļu skolu Mona. „Tur bija 
mana paradīze: mācīja defilē, 

krāsoties, vingrot. Tas radīja 
vēlmi skaistumu un sievišķību 
dot tālāk.” Evita ir manikīra pro-
dukcijas Kinetics Nails Latvia 
konsultante, izveidojusi zīmolu 
E.L. skaistuma studija. Sākotnēji 
tas neesot bijis viegli, jo materiāli 
jāiegādājas, klientūra jāiegūst. 
Bet soli pa solītim viss izdevies. 
Viņa apmeklē arī izaugsmes un 

psiholoģijas kursus. 
„Gribu ne tikai vīlēt 
nagus, bet arī zināša-
nas dot tālāk. Divus 
gadus Paula Stradiņa 
medicīnas koledžā 
biju nagu kopšanas 
pasniedzēja. Tās bija 
ugunskristības, jo 
nezināju, kā ir būt 
lektorei. Ļoti svarīgs 
bija māsas atbalsts. 
Viņa iedrošināja: 
„Tu to vari.”

Dvīņu tandēms
Pirms kāda laika māsas nolē-
mušas strādāt kopā. Vivitai bijis 
birojs Lāčplēša ielā, un, kad 
atbrīvojusies blakus telpa, Evita 
tur iekārtojusi savu skaistum-
kopšanas studiju. Nu, līdzās esot, 
abas organizē pasākumus. Strādāt 
ar dvīņumāsu esot ļoti vienkārši, 
jo nereti šķietot, ka viena otras 
domas ir nolasījušas un kārtējo 
reizi sapratušās bez vārdiem. 

Māsu spēks ir sadarbībā
„Esam spītīgas kuldīdznieces Rīgā. apvienojušas spēkus, lai, viena otru atbalstot un iedvesmojot, 
uzņēmējdarbībā varētu izdarīt divreiz vairāk,” saka dvīņumāsas EVITa un VIVITa LEIsmanEs.

„mūsu uzņēmuma moto ir Katra diena kā svētku diena. Tā arī cenšamies dzīvot,” saka pasākumu 
rīkotāja Vivita Leismane.

„māsa vienmēr saka: „Tu to vari!” un tas ir tik svarīgi, lai patiešām es varētu,” atzīst 
skaistumkopšanas speciāliste Evita Leismane.

„Spēkus 
apvienojot 
un vienai 

otru 
iedvesmojot, 

var radīt 
brīnišķīgas 

lietas.”

„Es noteikti 
te atgriezīšos, 

kad būšu 
izskrējusies. 

Man šī pilsēta 
ir mīļa – 

esmu totāla 
patriote.”



 5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–12. Vācijas  seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Iebraucēji 4. ASV seriāls. 
11.20  1000 veidu, kā nomirt. ASV dokumentāls ser. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–12. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Iebraucēji 4. ASV seriāls. 
15.30  1000 veidu, kā nomirt. ASV dokumentāls ser. 
16.00  Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 12. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 12. Animācijas seriāls. 
21.00  Sliktākais Kanādas šoferis. Kanādas  seriāls. 
22.00  Pludmales patruļa. Spraiga sižeta filma. 
0.15  Briklberija 3. Animācijas seriāls. 
1.30  TV6 nakts mūzika.

 

 
ceturtdiena, 6. jūnijs

piektdiena, 7. jūnijs

TV programma 7

humoriņš

5.00  1000 jūdzes 
Mjanmā.* 

5.30  Vides fakti.* 
6.02  Zemes stāsti.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.     

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Aizliegtais 

paņēmiens.* 
11.50  1:1. Aktuālā 

intervija.* 
12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Dzirdi balsis ar              

Kārli Kazāku.* 
13.35  Aculiecinieks.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
14.40  Televeikala skatlogs. 
15.00  Krustpunktā. 
16.00  Atmaksa.                  

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Zemes stāsti.* 
19.30  Sirmais.                          

Kulta ēdieni 4.* 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Garāžas. 

Dokumentāla filma. 
21.45  Atslēgas.* 
22.00  Uzticies man! 

Lielbritānijas seriāls. 
23.05  Nakts ziņas. 
23.14  Sporta ziņas. 
23.16  Laika ziņas. 
23.20  Nacionālie dārgumi.* 
0.10  Daudz laimes, 

jubilār!* 
0.55  LTV – 60. Zelta 

arhīvs. „Remix”.

5.00  Ar sapni 
mugursomā.* 

5.30  Kā apturēt 
globālo sasilšanu? 

6.03  1000 jūdzes Indijā. 
6.30  Oktonauti.                    

Animācijas seriāls. 
7.00  Kas te? Es te!* 
7.30  Pie stūres. 
8.00 100 līdz 100.* 
8.30  Sajūti Latgali!* 
9.00  Vides fakti.* 
9.30  Dzimis Eiropā.* Ieguvumi 

un zaudējumi jaunajās 
dalībvalstīs 10 gadus pēc 
iestāšanās ES. 

10.00  Eņģeļu iela 9. 
Pelnrušķītes mantojums. 
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. Ser. 
11.55  Divi vienā 2. Seriāls. 
12.55  12 elementi ainavā.* 
13.25  Projekts „Nākotne”. 
13.55  Svētās vietas. 

Dokumentāls cikls. 
15.00  Kalnu ārstniecisko 

augu noslēpums.                 
Dokumentālu filmu cikls. 

15.55  Tunzivju audzētavas. 
Dokumentāla filma. 

16.05  SOKO Štutgarte 3. Ser. 
17.00  Melu laboratorija.* 
18.05  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                     

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Izmeklētājs un jūra. 

Vācijas un Zviedrijas 
seriāls. 

21.15  SOKO Štutgarte 3. 
Seriāls. 

22.10  Sporta studija.* 
22.55  Pasaules 

meistarsacīkstes hokejā.* 
Vācija – Francija. 

1.05  Bezceļu tūrisms. Altajs. 
Dokumentāls seriāls. 

1.35  Projekts „Nākotne”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu 
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

8.00  Vēlais ar Streipu.* 
8.30  Ziņu Top 5.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ēdiens kā zāles. 
10.30  Mosties ar Ievu!* 
11.00  Latvijas labums.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Preses klubs.* 
14.30  Vēlais ar Streipu.* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles.* 
16.00  Dienas 

personība.* 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  Dienas 

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
20.00  Ēdiens kā zāles.* 
20.30  Ziņu Top 5.* 
21.00  Spēka spēle. 
21.30  Nākotnes 

medicīna. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs.* 
24.00  Ziņu Top 5.* 
0.30  Vēlais ar Streipu.* 
1.00  Dienas 

personība.* 
1.30  Ēdiens kā zāles.* 
2.00  Nākotnes 

medicīna.* 
2.30  Vēlais ar Streipu.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Bekstroms. 
Seriāls. 

5.55  Pēdējais 
īstais vīrs 5.                                     
ASV 
komēdijseriāls. 

6.30  Varoņi maskās.                           
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece Nella. 
Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2.                   
Animācijas seriāls. 

7.55  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

8.55  Rasela neprāts.                           
ASV ģimenes filma. 

10.55  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28.                     

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa.                               
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 2.                             
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 2. ASV 
komēdijseriāls. 

15.55  Viņas melo labāk 7.                       
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās mājsaimnieces. 
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 7.                            

Latvijas seriāls. 
21.00  Vajātie. Lielbritānijas 

realitātes seriāls. 
22.05  Dedpūls. ASV komiska 

spraiga sižeta filma. 
0.15  Kobra 11–23. ASV seriāls. 
1.10  Simpsoni 28.                     

Animācijas seriāls. 
1.45  UgunsGrēks 5.                     

Latvijas seriāls. 
3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.*

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2.                         

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Vietējais varonis. ASV melodrāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotāji 32. ASV realitātes seriāls. 
15.30  Radu būšana 4. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Agata Kristi. Erkils Puaro 11. Detektīvseriāls. 
23.15  „Sicario”: narkokarš. ASV krimināldrāma. 
1.25  NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 
2.05  Dzimuši policisti 6. ASV seriāls. 
2.45  Degpunktā.* 
3.10  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes 
Mjanmā.* 

5.30  Smalkais stils. 
Lielbritānijas seriāls. 

6.02  Zemes stāsti.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. Seriāls. 
9.35  Atmaksa. Portugāles 

seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Latvijas jaunatklāšanas 

raidījums Te!* 
11.55  V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 

Prāts.* 
12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Klausītājs.* Īsfilmu cikls. 
13.35  Aculiecinieks.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
14.40  Televeikala skatlogs. 
15.00  Krustpunktā. 
16.00  Atmaksa. Portugāles 

seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14.               

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
18.55  Kur pazudis Elvis?              

Latvijas komēdija. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Šekspīra un Hetavejs 2. 

Lielbritānijas seriāls. 
22.05  Daktere Fostere 2. Seriāls. 
23.10  Nakts ziņas. 
23.19  Sporta ziņas. 
23.21  Laika ziņas. 
23.25  Latvijas sirdsdziesma.* 
0.20  Uzticies man! Seriāls. 
1.25  Latvijas jaunatklāšanas 

raidījums Te!* 
2.25  Liecinieki 2. Seriāls. 
3.30  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

Vasara Jūrmalā. 
4.00  Dienasgrāmata pēc 

pasūtījuma. Dok. filma. 
4.45  Sporta studija.* 

5.00  Sajūti Latgali!* 
5.30  Logs uz pasauli. 

Marseļa. 
Dokumentāla filma. 

6.03  1000 jūdzes Indijā. 
6.30  Mazā Maruko. Seriāls. 
7.25  „Euromaxx”. 
7.55  Tuvu prom savā vietā. 
8.25  Aculiecinieks.* 
8.40  700 pasaules brīnumi. 

Malaizija.* 
9.10  1:1. Aktuālā intervija.* 
10.00  Eņģeļu iela 9. 

Pelnrušķītes mantojums. 
11.00  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls. 
11.55  Divi vienā 2. Seriāls. 
12.55  Pie stūres. 
13.25  Bezbailīgie. Gadsimta 

izaicinājums 4. 
13.55  Nacionālie dārgumi.* 
14.35  Personība.* 
15.30  SOKO Štutgarte 3. Ser. 
16.20  FIFA U-20 Pasaules 

kausa izcīņa futbolā. 
Ceturtdaļfināls. 

18.30  Drosmīgie: izdzīvošana 
un glābšana.  

19.00  Šovakar. Ziņas (kr. val.). 
19.21  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.27  Laika ziņas (krievu val.). 
19.30  Pārbaudes spēle 

basketbolā sievietēm. 
Latvija – Turcija (Rozā 
lentītes spēle). 

21.40 FIFA U-20 Pasaules 
kausa izcīņa futbolā. 
Ceturtdaļfināls. 

23.40  „Ghetto Games” 
dienasgrāmata.* 

23.55  Eiropa koncertos. 
0.50  Futbolā sīkumu nav. 

Dokumentāla filma. 
1.50  Nanotehnoloģijas acu un 

ausu reģenerēšanā. 
2.05  Starptautiskais sporta 

deju festivāls Baltic 
Grand Prix.* 

4.05  Neparastās profesijas. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30 Ziņu     
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

8.00  Vēlais ar Streipu.* 
8.30  Ziņu Top 5.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ēdiens kā zāles. 
10.30  Mosties ar Ievu!* 
11.00  Dzīvesstils.* 
11.30  Nākotnes 

medicīna.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Preses klubs.* 
14.30  Ko, notiek? 
15.00  Pusdieno ar                 

Ievu! 
15.30  Ēdiens kā                 

zāles.* 
16.00  Dienas 

personība.* 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  Dienas 

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
20.00  Ēdiens kā zāles.* 
20.30  Ziņu Top 5.* 
21.00  Globuss. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs.* 
24.00  Ziņu Top 5.* 
0.30  Vēlais ar Streipu.* 
1.00  Dienas 

personība.* 
1.30  Ēdiens kā zāles.* 
2.00  Globuss.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Bekstroms. 
Seriāls. 

5.55  Pēdējais 
īstais vīrs 5.                                 
ASV komēdijseriāls. 

6.30  Varoņi maskās. 
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese 
bruņiniece Nella.                          
Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

8.55  Madagaskaras pingvīni. 
ASV animācijas filma. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28.                 

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces.                  

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa.                         
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 2.                         
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 2.                      
ASV komēdijseriāls. 

16.05  Spēļu šovs                                 
Candy Crush. 

17.05  Bīstamās mājsaimnieces.                       
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Alvins un burunduki. 

Aizburājuši. ASV 
animācijas filma. 

22.00  Sastrēgumstunda.                  
ASV spraiga sižeta 
komēdija. 

0.05  Sveicināti mājās!                
ASV drāma. 

1.50  UgunsGrēks 5.                
Latvijas seriāls. 

3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bruklina 99. ASV seriāls. 
11.05  Slavenību padomu aģentūra. 
11.20  Pieczvaigžņu viesnīca. Lielbritānijas seriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 12. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
20.30  Netīri darbi 4. ASV realitātes šovs. 
21.30  UEFA Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas 

turnīrs. Latvija – Izraēla. 
23.40  Pūķa acis. ASV spraiga sižeta drāma. 
1.35  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas ser. 
11.40  Vai sacīt jāvārdu? ASV melodrāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotāji 32. ASV realitātes seriāls. 
15.30  Radu būšana 4. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Izdzīvotāji 34. ASV realitātes šovs. 
22.30  Uz nažiem. Viesnīcas. Realitātes šovs. 
23.35  Viss par vīriešiem. Krievijas komēdija. 
1.10  Hūberts un Štallers 2. Vācijas detektīvseriāls. 
1.55  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
2.40  Degpunktā.* 
3.05  900 sekundes.*

Dzīvo, dzīvo... un tad pēkšņi hops! 20 gadi vairs 
nav tev, bet gan taviem bērniem!
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5.30  Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.* 
6.03  Personība.* 
7.00  Mazā Maruko. Animācijas seriāls. 
7.25  Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 
7.50  Molangs un Piu Piu.                          

Animācijas seriāls. 
8.00  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
8.30  Mazais Malabars. Animācijas seriāls. 
8.40  Skaitlīši 2. Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te!* 
9.30  Uzmanību, gatavību, kosmosā! 2. 

Animācijas seriāls. 
10.00  Ķepa uz sirds. 
10.30  Pasaka par Lietus Trūdi.                     

Vācijas ģimenes filma. 
11.35  Bērnu deju lieluzvedums                   

Trejdeviņi gaismas tilti.* 
13.45  Vienas dienas restorāns.* 
14.15  Latvijas kods. Rīgas kungi. 
14.45  Poldarks 2. Lielbritānijas seriāls. 
17.00  Dabas arhitekti. Ligzda.                       

Dokumentālu filmu cikls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Atslēgas.* 
18.35  Ielas garumā. 
19.05  Vides fakti. 
19.35  Latvijas sirdsdziesma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.25  Latgola.lv 2. Nacionālā teātra izrāde. 
0.30  Šekspīra un Hetavejs 2.                

Lielbritānijas detektīvseriāls. 
1.25  Daktere Fostere 2.                         

Lielbritānijas seriāls. 
2.25  Pūtēju orķestra Rīga 40. jubilejas 

koncerts Mūzika iedvesmai.* 
4.35  Nacionālie dārgumi.* Nora Bumbiere. 

5.10  Pie stūres. 
5.30  Aktuālā 

reportāža. 
6.03  Kas te? Es te!* 

7.00  Dardarija. Zeme, kurā 
viss ir iespējams.* 

7.30  Province.* 
8.00  Latvijas novadu 

cīņas.* 
9.00  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā. 
9.30  V.I.P. – Veiksme. 

Intuīcija. Prāts.* 
10.15  2018. Latvijas 

hronika.* Renārs 
Vimba. 

10.30  Sporta studija.* 
11.15  Bravo!*                              

Baltijas valstu bērnu 
talantu šovs. 

13.15  Dziesmu un deju 
svētki. Pasaules 
latviešu dienu deju 
un folkloras kopu 
koncerts Cilvēks. 
Mūžs. Dimd.* 

15.25  Aizliegtais 
paņēmiens.* 

16.25  Eiropa koncertos. 
17.20  Mihaels Martins. 

Pasaules tuksneši. 
Dokumentāls seriāls. 

18.20  FIFA U-20 Pasaules 
kausa izcīņa futbolā. 
Ceturtdaļfināls. 

20.30  Aculiecinieks.* 
20.50  Eiropas Zelta 

līga volejbolā.                      
Beļģija – Latvija. 

22.50  Daudz laimes, 
jubilār!* 

0.15  Izmeklētājs un jūra. 
Vācijas un Zviedrijas 
seriāls. 

2.00  Edgara Liepiņa 
85. jubilejas koncerts 
Paldies, kolosāli.* 

3.55  Rūpes par Zemi. 
Dokumentāls cikls. 

4.30  12 elementi ainavā.* 

6.00  Ziņu 
Top 5.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Nākotnes 
medicīna.* 

8.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

9.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

10.00  Rīts ar 
uzņēmējiem. 

10.30  Dzīvesstils. 
11.00  Izstāsti Latvijai! 
11.30  Ko, notiek?* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Dr. Apinis.* 
14.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
15.00  Globuss.* 
16.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
17.00  Finanšu un 

nodokļu labirinti. 
17.30  Grāmatu kods. 
18.00  Dzīvīte. 
18.30  Aktualitātes. 
19.00  Nu ko, 

gatavosim! 
20.00  Dzīvīte. 
20.30  Kas te tik 

laikmetīgs?* 
21.00  Vēlais ar 

Streipu. Nedēļas 
atskats.* 

22.00  Tete-a-Tete ar 
Rīgu. 

22.30  Dr. Apinis.* 
23.30  Kur tas suns 

aprakts?* 
0.30  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
1.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
2.00  Preses klubs.* 
3.30  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.30  Preses                 

klubs.*

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Amerikāņu 
nindzjas 4. 
ASV realitātes šovs. 

7.10  Mans mazais 
ponijs: draudzība 
ir brīnums 6.                               
Animācijas seriāls. 

7.45  Transformeri: 
roboti maskējas 3. 
Animācijas seriāls. 

8.10  Kungfu panda. 
Animācijas seriāls. 

8.35  Zoodārza 
slepenā dzīve 4.                
Dokumentāls seriāls. 

9.45  Televeikala skatlogs. 
10.00  Sveika, Rīga! 
10.35  Autoziņas 8. 
11.10  Radiņi.                     

Latvijas seriāls. 
12.10  Tēta nedienas 

Latvijā 3.                                   
Latvijas šovs. 

13.55  Spēļu šovs Candy 
Crush. 

14.50  Pasaules smieklīgāko 
videokuriozu Top 10. 

15.25  Fantastiskais 
četrinieks un 
Sudraba sērfotājs. 
ASV, Vācijas 
un Lielbritānijas 
fantastikas 
piedzīvojumu filma. 

17.20  Alvins un burunduki. 
Aizburājuši. ASV 
animācijas filma. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Supersuns Bulta. 

ASV animācijas filma. 
21.40  Nacionālie dārgumi. 

ASV filma. 
0.15  Dedpūls.                           

ASV komiska spraiga 
sižeta filma. 

2.20  UgunsGrēks 5. 
Latvijas seriāls. 

4.30 TV3 ziņas.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
8.00  Motorgalvas. Lielbritānijas 

raidījums. 
10.10  Kaili un nobijušies.                           

ASV realitātes seriāls. 
11.10  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
15.10  Netīri darbi 4. ASV realitātes šovs. 
16.15  Zebra 3. 
16.30  Laiks mājai 4. 
17.00  Simpsoni 12. Animācijas seriāls. 
18.00  Amerikāņu nindzjas 4. ASV šovs. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
21.00  Piedzīvojums bez robežām. Seriāls. 
21.30  Autoziņas 8. 
22.05  Trakie riteņi. ASV izklaidējošs raidījums. 
23.05  Pludmales patruļa. ASV, Ķīnas un 

Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 
1.20  TV6 nakts mūzika.

5.00  Miljonāru savedēja 6.              
ASV realitātes šovs. 

6.25  Kontakts kopā ar doktoru 
Čārlzu Stenliju 2. 

6.50  Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 
7.50  800 vārdi. Austrālijas seriāls. 
8.45  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
9.45  Zebra 3. 
10.00  „Dzīvīte” brīvdienās 4. 
10.30  Atspēriens izaugsmei 3. 
11.05  Izdzīvotāji 34. ASV realitātes šovs. 
12.20  Radu būšana 4. Ukrainas komēdijseriāls. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Agata Kristi. Erkils Puaro 11. 

Detektīvseriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.10  LNT ziņu Top 10. 
21.05  Ievainotā mīlestība. Turcijas seriāls. 
23.05  Šīs bīstamās balkona durvis.                         

Rīgas kinostudijas drāma. 
0.40  Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 
1.30  „Sicario”: narkokarš. ASV krimināldrāma. 
3.20  Vokers. Teksasas reindžers 2. ASV seriāls. 

5.20  Nacionālie dārgumi.* 
Dzejnieks Māris Melgalvs. 

6.03  Personība.* Anatolijs 
Kreipāns. 

7.00  Mazā Maruko.                                      
Animācijas seriāls. 

7.25  Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 
7.50  Molangs un Piu Piu.                         

Animācijas seriāls. 
8.00  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
8.30  Mazais Malabars. Animācijas seriāls. 
8.40  Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te!* 
9.30  Uzmanību, gatavību, kosmosā! 2. 

Animācijas seriāls. 
9.55  Jetiņš lasa. Raidījums bērniem. 
10.15  Lācītis Bo. Animācijas seriāls. 
10.30  Sveiks, Dagij! Animācijas seriāls. 
10.50  Randiņš ar manu tēti. Komēdijseriāls. 
11.45  Mēs ar brāli – kolosāli! 
12.00  Dievkalpojums Talsu ev. lut. baznīcā.* 
13.00  Uzvelc tautastērpu!* 
13.35  Kūku kari.* 
14.35  Mēnessakmens. Seriāls. 
15.30  Latvijas sirdsdziesma.* 
16.25  Ķepa uz sirds.* 
17.00  Labu apetīti no Žerāra Depardjē! 

Dokumentālu filmu cikls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.* 
18.50  Barbaras Vudas kolekcija. Pagātnes 

vilinājums. Vācijas romantiska drāma. 
20.30  Panorāma. 
20.46  De facto. 
21.19  Sporta ziņas. 
21.29  Laika ziņas. 
21.35  Slepkavības Lotringā. Francijas 

krimināldrāma. 
23.20  Virs mums ir tikai debesis.                   

Vācijas drāma. 
1.05  Dabas arhitekti. Ligzda.                  

Dokumentālu filmu cikls. 
2.05  Poldarks 2. Lielbritānijas seriāls. 
4.15  Atslēgas.* 
4.35  Nacionālie dārgumi.* Aktieru tandēms 

Voldemārs Šoriņš un Zigurds 
Neimanis. 

5.00  Province.* 
5.30  Sporta 

spēks 2. 
6.03  Kas te? 

Es te!* 
7.00  Karaliste.* 
7.30  Vides fakti.* 
8.00  Sajūti Latgali!* 
8.30  Biznesa pasaule. 
9.00  Pukša dziedāšanas 

svētki.* 
10.00  Nedēļas apskats. 
10.30  Brīnumu laboratorija.* 
11.00  Pasaka par Lietus 

Trūdi. Ģimenes filma. 
12.10  Balss pavēlnieks.* 
13.40  Dziesmu un deju 

svētki.* Noslēguma 
koncerts Zvaigžņu 
ceļā. 

18.45  Aculiecinieks.* 
19.05  Mihaels Martins. 

Pasaules tuksneši. 
Dokumentāls seriāls. 

20.05  Bezbailīgie. 
Gadsimta 
izaicinājums 2. 
Dokumentāls seriāls. 

21.05  Policijas patruļa 19-2. 
Detektīvseriāls. 

22.00  Okupācija. 
Norvēģijas seriāls. 

22.55  Laura Reinika 
koncerts Es domāšu 
par tevi.* 

0.30  Eiropa koncertos. 
1.20  Sporta studija.* 
2.05  LTV – 60. Zelta 

arhīvs. 
4.30  Karaliste.*

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Finanšu un 
nodokļu labirinti.* 

8.30  Nedēļa novados. 
9.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
10.00  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
10.30  Nu ko, 

gatavosim!* 
11.30  Grāmatu kods.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats.* 
14.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
15.00  Latvijas labums.* 
16.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
17.00  Nu ko, 

gatavosim!* 
18.00  Spēka spēle. 
18.30  Preses klubs.* 
20.00  Mana balss. 
21.00  Globuss.* 
22.00  Kārtības rullis.* 
23.30  Mana balss.* 
0.30  Spēka spēle.* 
1.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats.* 
2.00  Preses klubs.* 
3.30  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Amerikāņu 
nindzjas 4. 
ASV realitātes šovs. 

7.00  Mans mazais ponijs: 
draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas seriāls. 

7.30  Transformeri: roboti 
maskējas 3. Animācijas 
seriāls. 

8.00  Kungfu panda. 
Animācijas seriāls. 

8.30  Septiņi rūķi. Animācijas 
seriāls. 

9.25  Pasaules spožākie 
talanti 2. TV šovs. 

10.00  Superbingo. 
11.05  Gatava pārvērtībām 3. 
11.55  Dziesmu duelis 4.              

TV šovs. 
13.15  Zoodārza slepenā 

dzīve 4. Dokumentāls 
seriāls. 

14.20  Nacionālie dārgumi. 
ASV piedzīvojumu 
filma. 

17.00  Supersuns Bulta. ASV 
animācijas filma. 

19.00  Nekā personīga. 
20.00  Tumsā: zvaigžņu ceļš. 

ASV spraiga sižeta 
filma. 

22.40  Stabilizators.                      
ASV spraiga sižeta 
trilleris. 

1.25  Vajātie. Lielbritānijas 
realitātes seriāls. 

2.20  UgunsGrēks 5.         
Latvijas seriāls. 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.50  Laiks mājai 4. 
8.20  Autoziņas 8. 
8.55  1000 veidu, kā nomirt. Ser. 
9.20  Zebra 3. 
9.35  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
15.45  Gāzi grīdā: Bostvānas speciālizlaidums. 

Lielbritānijas izklaidējošs raidījums. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Motorgalvas. Lielbritānijas raidījums. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
21.00  Borodačs. Krievijas komēdijseriāls. 
21.35  UEFA Nāciju līga 2018./2019. Fināls. 
24.00  Kriminālās ekselences fonds.                     

Latvijas kriminālkomēdija. 

5.05  Karamba!                            
Humora raidījums. 

5.30  Miljonāru savedēja 6.                   
ASV realitātes šovs. 

7.00  Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 
8.00  Kristela. ASV komēdijseriāls. 
9.30  Nofilmēts. Avionegadījumu liecinieki.                      

Dokumentāls seriāls. 
10.30  „Dzīvīte” brīvdienās 4. 
11.00  Attīstības kods 5. 
11.35  Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 
12.05  Mani remonta noteikumi.                          

Austrālijas realitātes šovs. 
16.40  Reiz Krievijā. Krievijas humora raidījums. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers 2. ASV seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  „Degpunktā” sestdienā. 
21.05  Ievainotā mīlestība. Turcijas seriāls. 
23.15  Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavības lieta. 

ASV detektīvfilma. 
1.00  Ideāls pāris. ASV melodrāma. 
2.20  Vai sacīt jāvārdu? ASV melodrāma. 
3.40  Vokers. Teksasas reindžers 2. ASV seriāls. 

humoriņš

– Tu atsauci savu saderināšanos?
– Ne es, bet viņa atteicās no manis.
– Vai tad tu nedarīji zināmu, ka tev ir 

bagāts tēvocis?
– Darīju! Un drīz vien viņa kļuva 

mana tante.

humoriņš
1. janvārī veiktās telefonaptaujas rezultāti:
2% aptaujāto teica Klausos!, 
3% Hallo!, 
bet 95% nedeva skaidru atbildi. 

Šerloks Holmss un doktors Vatsons ar jahtu ceļo pa okeānu. Vatsons ar binokli 
veras tālumā un saka: 

– Holms, mēs atkal ejam garām salai, kas nav atzīmēta kartē. Tur atkal krastā 
skraida kāds ar matiem un bārdu noaudzis cilvēks, vicina rokas un kaut ko kliedz. 
Kā jums šķiet, ko viņš kliedz? 

Holmss: – Domāju, ka viņš ir neapmierināts ar to, ka mēs ejam pārāk tuvu viņa salai. 

Vīrs ar sievu vakariņo. Vīrs ierunājas: 
– Mīļā, kāpēc mums tik ilgi nav bērnu? 
Sieva: 
– No kurienes lai viņi rastos? Ne mēs 

pie kāda ejam ciemos, ne pie mums kāds 
nāk...
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TV programma 9

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 
11.40  Cik maksā mīlestība? Lielpilsētas pasaka. 

Vācijas romantiska komēdija. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotāji 32. ASV realitātes seriāls. 
15.30  Radu būšana 4. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  LNT ziņas. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Ekstrasensi – detektīvi. Stiprāko cīņa. Šovs. 
22.45  Ledlauzis. Krievijas katastrofu filma. 
1.10  LNT ziņu Top 10.* 
1.55  „Dzīvīte” brīvdienās 4. 
2.20  Degpunktā.* 
2.45  900 sekundes.* 

5.20  Nacionālie 
dārgumi.* Gunāram 
Ordelovskim – 90. 

6.02  700 pasaules 
brīnumi. Azerbaidžāna.* 

6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa. Portugāles 

seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.55  Barbaras Vudas 

kolekcija. Pagātnes 
vilinājums. Vācijas 
romantiska drāma. 

12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Ķepa uz sirds.* 
13.35  Mēs ar brāli – kolosāli!* 
13.50  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
14.40  Televeikala skatlogs. 
15.00  Krustpunktā. 
16.00  Atmaksa. Portugāles 

seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Zemes stāsti.* Matīss 

Grīnbergs. 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 4.* 

Austrija. Ābolu štrūdele. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  V.I.P. – Veiksme. 

Intuīcija. Prāts. 
22.00  Sporta studija. 
22.45  Atslēgas.* 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.20  De facto.* 
23.50  Dzimtas detektīvs.* 

Jurjānu dzimta. 
0.50  Latgalieši Pēterpilī.* 
1.20  Nacionālie dārgumi.* 

Baibai Indriksonei – 85.

5.00  Biznesa 
pasaule.* 

5.30  Nedēļas 
apskats.* 

6.03  Berberiem pa pēdām. 
Maroka.* 

6.30  Pelēns Tips. Animācijas 
seriāls. 

6.55  Uzmanību, gatavību, 
kosmosā! 2.                
Animācijas seriāls. 

7.20  Randiņš ar manu tēti. 
Komēdijseriāls. 

8.15  Nacionālie dārgumi.* 
9.00  Citādi latviskais.* 
9.30  Vienmēr formā! 
10.00  Eņģeļu iela 9. 

Pelnrušķītes mantojums. 
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. Ser. 
11.55  Divi vienā 2. Seriāls. 
12.55  Bez aizvainojuma.* 
13.30  „Euromaxx”. 
14.00  Izgudrotāji.* 
14.30  Latvijas sirdsdziesma.* 
15.25  Būt latvietim. Īrija.* 
16.05  Bezbailīgie.                    

Gadsimta izaicinājums 2. 
Dokumentāls seriāls. 

17.00  Melu laboratorija.* 
18.05  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                    

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Bez aizvainojuma.* 
20.10  Lembeha šauruma 

pārsteidzošās radības. 
Dokumentāla filma. 

21.10  SOKO Štutgarte 3. 
Seriāls. 

22.00  Raimonds Pauls.                    
Dueti – Veronika 
Plotņikova un Marts 
Kristiāns Kalniņš.* 

23.45  Pasaules 
meistarsacīkstes hokejā.* 
Latvija – Čehija. 

1.55  „Euromaxx”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Glo-
buss.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

8.00  Dzīvīte.* 
8.30  Ziņu Top 5.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas 

personība. 
10.00  Ēdiens kā zāles. 
10.30  Mosties ar Ievu!* 
11.00  Grāmatu kods.* 
11.30  Finanšu un 

nodokļu labirinti.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Dr. Apinis. 
14.00  Spēka spēle.* 
14.30  Dzīvīte.* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles.* 
16.00  Dienas 

personība.* 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  Dienas 

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
20.00  Ēdiens kā zāles. 
20.30  Ziņu Top 5.* 
21.00  Mana balss. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs.* 
24.00  Ziņu Top 5.* 
0.30  Vēlais ar 

Streipu.* 
1.00  Dienas 

personība.* 
1.30  Kārtības rullis.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2.                 
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais 
īstais vīrs 5.                                       
ASV komēdijseriāls. 

6.30  Varoņi maskās. 
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece 
Nella. Animācijas 
seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 2.                       
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Tumsā: zvaigžņu ceļš. 
ASV spraiga sižeta 
filma. 

11.25  Televeikala skatlogs. 
11.40  Bīstamās 

mājsaimnieces.                 
ASV seriāls. 

12.40  Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa.                      
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 2.                  
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 3.                       
ASV komēdijseriāls. 

15.55  Viņas melo labāk 7. 
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās 
mājsaimnieces.                   
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 7. 

Latvijas seriāls. 
21.00  Radiņi. Latvijas seriāls. 
22.00  Ilūzija. ASV seriāls. 
23.00  Noziedzīgie prāti: 

ārpus robežām 2.                     
ASV seriāls. 

23.55  Nekā personīga.* 
1.00  Sveika, Rīga!* 
1.30  UgunsGrēks 5.                                  

Latvijas seriāls. 
3.45  TV3 ziņas.* 
4.15  Bez tabu.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–12. Vācijas seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–12. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
20.30  Amerikas bezceļu sacīkstes. Realitātes seriāls. 
21.30  2020. gada UEFA Eiropas meistarsacīkšu 

kvalifikācijas turnīrs. Latvija – Slovēnija. 
23.40  Bīstamais uzdevums. ASV spraiga sižeta filma. 
1.35  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2.                           

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Netīšām saderinājušies. ASV melodrāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotaji 32. Seriāls. 
15.30  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Ideālā līgava. Kāzu zvani. ASV romantiska 

komēdija. 
23.05  Amerikāņi 3. ASV seriāls. 
23.55  Vietējais varonis. ASV melodrāma. 
1.30  „Dzīvīte” brīvdienās 4. 
1.55  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
2.40  Degpunktā.* 
3.00  900 sekundes.* 

5.00  Aculiecinieks.* 
5.20  Dienasgrāmata 

pēc pieprasījuma. 
Dokumentāla filma. 

6.02  Zemes stāsti.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                   

Portugāles seriāls.  
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Latvijas sirdsdziesma.* 
11.45  Sporta studija.* 
12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Ielas garumā.*                     

Mazā Nometņu iela. 
13.35  Aculiecinieks.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
14.40  Televeikala skatlogs. 
15.00  Krustpunktā. 
16.00  Atmaksa.                   

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Zemes stāsti.* 

Inga Purava,                           
Lillas Lavender. 

19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 4.*                                  
Taivāna. Pelmeņi. 

20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  1:1. Aktuālā intervija. 
22.05  Darelu ģimene 3. 

Lielbritānijas seriāls. 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.15  Slepkavības Lotringā.                          

Francijas    
krimināldrāma. 

1.00  Virs mums ir 
tikai debesis.                           
Vācijas drāma. 

5.00  Vienas dienas 
restorāns.* 

5.30  Veiksmīgs 
uzņēmējs Latvijā.* 

6.03  Berberiem pa pēdām. 
Maroka.* 

6.30  Pelēns Tips.                
Animācijas seriāls. 

6.55  Jetiņš lasa. Seriāls. 
7.13  Lācītis Bo.                               

Animācijas seriāls. 
7.25  Eiropa fokusā. 
7.55  Sporta spēks 2. 
8.30  Vladivostoka. Igaunijas 

dokumentāls seriāls. 
9.00  Aizliegtais paņēmiens.* 
10.00  Eņģeļu iela 9. 

Pelnrušķītes mantojums. 
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls. 

11.55  Divi vienā 2.                       
Latvijas seriāls. 

12.55  Izmeklētājs un jūra. 
Vācijas un Zviedrijas 
seriāls. 

14.35  Vienmēr formā! 
15.05  Lembeha šauruma 

pārsteidzošās radības. 
Dokumentāla filma. 

16.05  SOKO Štutgarte 3. 
Seriāls. 

17.00  Melu laboratorija.* 
18.00  Šovakar. Ziņas                   

(krievu val.). 
18.14  Sporta ziņas (krievu val.). 
18.18  Laika ziņas (krievu val.). 
18.20  FIFA U-20 Pasaules 

kausa izcīņa futbolā. 
Pusfināls. 

20.30  SOKO Štutgarte 3. 
Seriāls. 

21.20  FIFA U-20 Pasaules 
kausa izcīņa futbolā. 
Pusfināls. 

23.30  Pasaules 
meistarsacīkstes hokejā.* 
Somija – Lielbritānija. 

1.40  Vienmēr formā! 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu 
Top 5.* 

7.00  Izstāsti Latvijai!* 
7.30  Pieci novadi 

Latvijā.* 
8.00  Vēlais ar Streipu.* 
8.30  Ziņu Top 5.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ēdiens kā zāles. 
10.30  Mosties ar Ievu!* 
11.00  Mana balss.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Preses klubs.* 
14.30  Televeikala 

skatlogs. 
15.00  Pusdieno ar               

Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles.* 
16.00  Dienas 

personība.* 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  Dienas 

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
20.00  Ēdiens kā zāles.* 
20.30  Ziņu Top 5.* 
21.00  Kur tas suns 

aprakts? 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs.* 
24.00  Ziņu Top 5.* 
0.30  Vēlais ar Streipu.* 
1.00  Dienas 

personība.* 
1.30  Ēdiens kā zāles.* 
2.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2.                    
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais īstais 
vīrs 5. ASV 
komēdijseriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece Nella. 
Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2.     
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3.                               
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Fantastiskais četrinieks 
un Sudraba sērfotājs.                    
ASV, Vācijas un 
Lielbritānijas fantastikas 
piedzīvojumu filma. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28.                   

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa.                              
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 3.                          
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 3.                                 
ASV komēdijseriāls. 

15.55  Viņas melo labāk 7.               
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās mājsaimnieces. 
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 7.                

Latvijas seriāls. 
21.00  Kobra 11–23. ASV seriāls. 
22.05  Skorpions 2. ASV seriāls. 
23.05  Zibsnis 3. ASV seriāls. 
24.00  Simpsoni 28.                    

Animācijas seriāls. 
1.00  UgunsGrēks 5.                      

Latvijas seriāls. 
3.45  TV3 ziņas.* 
4.15  Bez tabu.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–13.                                              

Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
21.00  Gāzi grīdā! Vjetnamas speciālizlaidums. 

Lielbritānijas izklaidējošs raidījums. 
22.40  Vaiga sviedros. ASV kriminālkomēdija. 
1.15  TV6 nakts mūzika.
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pirmdiena, 10. jūnijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras 
rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 
Krustpunktā. 14.07 Ģimenes studija. 15.06 Divas puslodes. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas 
notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 
Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 
Ielūdz radioteātris. A.Puškina darba Jaunkundze zemniece literārais lasījums. 1973. g. ieraksts. 
23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

skrundas tv programma kanālā RE:tv

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Globālais latvietis. XXI gadsimts. 15.46 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena. 
18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 
19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 
Ielūdz radioteātris. L.Gundara dzīves komēdija Laimesciema podniekdarbnīca Liepājas teātra 
iestudējumā. Režisors un komentētājs L.Gundars. 2011. g. iestudējuma 1. daļa. 23.03 Dienas 
notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

6.02 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 7.00 Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 10.06 Burtu burvis. 10.27 
Greizie rati. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.17 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunk-
tā. 14.07 Ģimenes studija. 15.06 Divas puslodes. 16.07 Stiprie stāsti. 16.39 Dienas vidū. 17.05 
Ielūdz radioteātris. Projekts Re! Starts. X un Y. E.Ādamsona noveles iestudējums. Radiovarianta 
autore A.Treija. 2015. g. ieraksts. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Kolnasāta. 18.45 Ziņas 
vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 22.45 Labu nakti. 
21.05 Viens pret vienu. LTV raidījuma atkārtojums. 22.05 Ielūdz radioteātris. L.Gundara dzīves 
komēdija Laimesciema podniekdarbnīca Liepājas teātra iestudējumā. Režisors un komentētājs 
L.Gundars. 2011. g. iestudējuma 2. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi 
mūzikā. 24.00 Nakts programma.

7.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.06 Svētrīts. 9.31 Vietu lietas Latvijā. 10.05 Zelta poga. 10.35 Radioteātris 
bērniem. L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi otrās grāmatas Neredzamais cilvēks 2. lasījums. 
Rež. J.Jonelis 2017. g. ieraksts. 10.55 Mūzika. 11.05 Augstāk par zemi. 11.36 Radio mazā lasītava. 
Tulkotāja M.Poļakova. 12.00 Pusdiena. 12.16 Dzīves ritmi mūzikā. 13.06 Piespēle. 13.36 Dienas 
vidū. 14.06 Lieliskais piecnieks. 14.47 Saldie astoņdesmitie. 15.05 Globālais latvietis. XXI gadsimts. 
15.45 Dienas vidū. 16.05 Šīsdienas acīm. 16.36 Laika rata riti. 17.05 Ielūdz radioteātris. A.Zeibota 
raidluga pēc J.Zvirgzdiņa stāsta Bebru atgriešanās. Rež. I.Cērmane. 2007. g. ieraksts. 18.00 Die-
nas notikumu apskats. 18.15 Piespēle. Atk. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. 
Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. Atk. 22.05 Pāri mums 
pašiem.  23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Stiprie stāsti. 15.36 Latvijas pērles. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas noti-
kumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola 
viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Štrausu dinastija. 
3. raidījums. Stāsta komponists un diriģents J.Kaijaks. Atk. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 
Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.
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5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2.                           

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Ideālā līgava. Kāzu zvani.                                           

ASV romantiska komēdija. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. 
15.00  Izdzīvotāji 32. ASV realitātes seriāls. 
16.40  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Zebra 3. 
21.25  Sirds dakteris 3. ASV seriāls. 
22.35  Juras laikmeta parks 2. Zudusī pasaule.                          

ASV fantastikas filma. 
1.00  Atspēriens izaugsmei 3. 
1.25  Attīstības kods 5. 
1.50  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
2.30  Degpunktā.* 
2.55  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes 
Mjanmā. 

5.30  Ielas garumā.* 
6.02  Zemes stāsti.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.55 Eņģeļu iela 9. 

Pelnrušķītes 
mantojums.                     
LTV seriāls. 

12.00  Mēnessakmens. 
Seriāls. 

12.55  Televeikala skatlogs. 
13.15  Vides fakti.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
14.40  Televeikala skatlogs. 
15.00  Krustpunktā. 
16.00  Atmaksa.                  

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Zemes stāsti.*                  

Jānis Grasbergs.                     
Z/s Zilūži. 

19.30  Sirmais. Kulta 
ēdieni 4.* Izraēla.                         
Humuss. 

20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.20  Mirāža.                              

Rīgas kinostudijas 
krimināldrāma. 

22.45  Vienas dienas 
restorāns.* 

23.15  Nakts ziņas. 
23.24  Sporta ziņas. 
23.26  Laika ziņas. 
23.30  Liecinieki 2.     

Francijas seriāls. 
0.35  Mārdomas. 

Dokumentāla                 
filma. 

1.35  Dzintara puse.* 

5.00  Ar sapni 
mugursomā.* 

5.30  Piedzīvojums 
dabā.* 

6.03  Berberiem pa pēdām. 
Maroka.* 

6.30  Oktonauti.                     
Animācijas seriāls. 

7.00  Kas te? Es te!* 
7.30  Projekts „Nākotne”. 
8.00  Skaņusaite Latvijā.* 
8.25  De facto.* 
9.00  Province.* 
9.30  Saknes debesīs.* 
10.00  Eņģeļu iela 9. 

Pelnrušķītes mantojums.                        
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls. 

11.55  Divi vienā 2.                        
Latvijas seriāls. 

12.55  Nedēļas apskats.* 
13.25  Eiropa fokusā. 
13.55  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
14.25  Biznesa pasaule.* 
14.55  Aktuālie pasaules 

jautājumi. „Islāma valsts” 
gūstā: jaunas jezīdu 
sievietes pārbaudījums. 
Dokumentāla filma. 

15.30  Aktuālie pasaules 
jautājumi. Mana bēgšana. 
Dokumentāla filma. 

16.00  SOKO Štutgarte 3. Ser. 
16.50  Eiropas Zelta 

līga volejbolā.                              
Slovākija – Latvija. 

19.00  Šovakar. Ziņas                   
(krievu val.). 

19.14  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.20  Laika ziņas (krievu val.). 
19.25  Eiropas meistarsacīkšu 

atlases spēle rokasbumbā. 
Latvija – Slovēnija. 

21.20  SOKO Štutgarte 3. Ser. 
22.10  „Ghetto Games” 

dienasgrāmata. 
22.25  Kreilis un Lauva. 

Dokumentālā filma 
par A.Samoilovu un 
J.Šmēdiņu. 

23.30  Pasaules meistarsacīkstes 
hokejā.* Latvija – Krievija. 

1.40  Eiropa fokusā. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu               
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

8.00  Vēlais ar 
Streipu.* 

8.30  Ziņu Top 5.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas 

personība. 
10.00  Ēdiens kā zāles. 
10.30  Mosties ar Ievu!* 
11.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Preses klubs.* 
14.30  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
15.00  Pusdieno ar 

Ievu! 
15.30  Ēdiens kā 

zāles.* 
16.00  Dienas 

personība.* 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  Dienas 

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
20.00  Ēdiens kā 

zāles.* 
20.30  Ziņu Top 5.* 
21.00  Latvijas labums. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs.* 
24.00  Ziņu Top 5.* 
0.30  Vēlais ar 

Streipu.* 
1.00  Dienas 

personība.* 
1.30  Ēdiens kā 

zāles.* 
2.00  Latvijas labums.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2.                 
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais īstais 
vīrs 5. ASV 
komēdijseriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece Nella. 
Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3. ASV 
komēdijseriāls. 

8.55  Beisbola laukums 2.                 
ASV ģimenes komēdija. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28. Animācijas 

seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa.                             
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 3.                       
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 3.                          
ASV komēdijseriāls. 

15.55  Viņas melo labāk 7.      
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās mājsaimnieces. 
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 7.   

Latvijas seriāls. 
21.00  Gatava pārvērtībām 3. 
21.45  Ekstrasensu cīņas 19. 

Krievijas realitātes šovs. 
23.20  Mika. ASV komēdijseriāls. 
0.50  UgunsGrēks 5.                      

Latvijas seriāls. 
3.40  TV3 ziņas.* 
4.10  Bez tabu.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta 

seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
21.00  Kaili un nobijušies. ASV realitātes seriāls. 
22.00  Krusttēvs. ASV krimināldrāma. 
1.40  TV6 nakts mūzika.

humoriņš

otrdiena, 11. jūnijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Augstāk par zemi. 15.36 Vietu lietas Latvijā. Atk. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 
Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 
Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz 
radioteātris. A.Caunes darbs Vasara J.Kaijaka izpildījumā . 1991. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu 
apskats. 24.00 Nakts programma.

trešdiena, 12. jūnijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Šīsdienas acīm. Atk. 15.36 Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru. 16.00 
Pēcpusdiena. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola 
viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. 
Sveicam dzejnieci, dramaturģi, publicisti A.Rancāni jubilejā! Kompozīcija, kurā skan A.Rancānes 
balss un dzeja un dziesmas ar A.Rancānes dzeju. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības 
izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

sestdiena, 8. jūnijs
21.30 Latvijas stāsti.
svētdiena, 9. jūnijs
17.00 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 12. jūnijā 10.30.)

trešdiena, 12. jūnijs
18.30 Kuldīgas novada vēstis. 
(Atk. 13. jūnijā 3.00, 10.00.)
19.00 Koši, droši, radoši! 
(Atk. 13. jūnijā 1.00, 8.00.)

Iedvesma dzejnieku 
apciemoja bieži, bet viņš 
tajās reizēs nekad nebija 
mājās.

radio programma
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Kā ierasts, kopā ar diriģentu 
Edgaru Račevski bija atbraucis 
Rīgas Latviešu biedrības vīru 
koris Latvis, Liepājas Dziedonis, 
Nīcas un Brocēnu novada koris, 
Inčukalna pūtēju orķestris, tenors 
Māris Evalds, mežragu spēlēja 
Arvīds Klišāns, klavieru pava-
dījumu – Ilze Ozoliņa. Otro reizi 
te piedalījās ansamblis Suitu vīri, 
Ventas krastā dziedošo pulku no 
jauna kuplināja solisti: Ivo Kem-
pelis (tenors), Madara Ivane un 
Annija Sprugevica (soprāns), 
divi diriģentes Lorijas Cinkusas 
vadītie kolektīvi – Ventspils vīru 
koris un Latvijas studentu kor-
porāciju prezidiju konventa vīru 
koris P!K!V!K!, kā arī trīs Liepā-
jas jauktie kori: Intis, Lauma un 
Līva. 

Kā atzina Skrundas kultūras 
nama menedžere Liene Krūmi-
ņa, diena bija vēsa, tomēr skatu-
ve – piepildīta, un arī klausītāju 
nav trūcis. Tradicionāli dižkon-
certs beidzās ar visus saviļņo-
jošo dziesmu Vakars Ventmalā 
(Birutas Senkēvičas vārdi), ko 
E.Račevskis veltījis dzimtajam 
novadam. 

„Kā tad bez tās? Man sakrāju-
šās daudzas dziesmas saistībā 
ar Ventu un Skrundu,” teic no-
vadnieks. „Kādas desmit jau ir, 
un pamazām iekļaujam repertu-
ārā. Bez Vakara Ventmalā viena 

Lai to saņemtu, peldvietai jāatbilst 29 kritērijiem 
četrās kategorijās: vides izglītība un informācija, 
ūdens kvalitāte, apsaimniekošana un serviss, dro-
šība. Gadā pašvaldībai jānodrošina piecas vides iz-
glītības aktivitātes. Pludmales sakopšanas talka jau 
notikusi. Projektos Koku pētniecība Ventas krastos 
un Baltavots un Melnavots iesaistīsies bērnu un 
jauniešu centra vides pulciņš. 24. augustā notiks 
velofestivāls Eiropa. Kuldīga. Domā zaļi.

Lai gan šai dienā smidzināja lietus, tiem, kuri bija 
atnākuši, tas netraucēja piedalīties Kuldīgas aktī-
vās atpūtas centra organizētajā pasākumā. Piedzī-
vojumu spēlei pieteicās septiņas komandas. Viešņa 
Vanesa no Brazīlijas aicināja izkustēties sambas rit-
mos. Meditatīvu skaņu cienītāji varēja gremdēties 
gongu vibrācijās kopā ar Daci Straumi. Mazajiem 
bija iespēja izlēkāties pa batutu un piepūšamajām 
atrakcijām, izpriecāties par ziepju burbuļiem, bija 
vēl citas nodarbes. Sportiskākie spēlēja pludmales 

Kuldīgas novada pašvaldība 
Finanšu ministrijas konkursā 
Regio Stars* Latvija saņēmusi 
trīs apbalvojumus.

Kategorijā Ilgtspējīga izaug-
sme: zaļās, zilās un pelēkās in-
frastruktūras savienošana 2. vie-
ta tikusi projektam Kuldīgas 
Pilsētas dārza kā pievilcīgas tū-
risma teritorijas attīstība. Kate-
gorijā Iekļaujošā izaugsme: cīņa 
pret nevienlīdzību un nabadzību 
2. vietā sinagogas kompleksa 
pārbūve par Kuldīgas bibliotēku. 
Bet kategorijā Pilsētu attīstītība: 
pret klimata pārmaiņām notu-
rīgu pilsētu veidošana 3. vietā 
ierindojusies 1. kārta projektam 
Kuldīgas „Venēcijas” – Alek-
šupītes un ar to saistīto ielu 
un laukumu – kā pievilcīgas 
dzīves telpas un ekonomiskās 
attīstības teritorijas izveide. 
Konkursa mērķis ir izvērtēt un 
apbalvot labākos Eiropas Savie-
nības finansētos projektus, kuros 
demonstrēta izcilība un jauna 
pieeja reģionālajai attīstībai. Bal-
vu tematiskā ievirze ir piecas 
jomas, kas būtiskas Eiropas re-
ģionālajai politikai: digitālās pār-
maiņas, zaļās, zilās un pelēkās 
infrastruktūras savienošana, cīņa 
pret nevienlīdzību un nabadzību, 
pret klimata pārmaiņām noturīgu 
pilsētu veidošana, veselības ap-
rūpes modernizēšana.

Arī Kuldīgas slimnīca kon-

Zilo karogu 
piešķir 
desmito reizi
Kuldīgas peldvietai Mārtiņsalā 
desmito gadu piešķirts Zilais karogs, 
kas svinīgi pacelts pagājušās 
nedēļas nogalē.

Zilā karoga pacelšanā Kuldīgas Mārtiņsalā gan 
mazajos, gan lielajos apmeklētājos sajūsmu izraisīja 
krāšņie ziepju burbuļi.

Piedzīvojumu spēlē viens no 
jautrākajiem uzdevumiem –

posmu pieveikt mīlīgu gotiņu 
tērpā.

eksotiskā sambas dejotāja Vanesa pārsteidzoši labi runāja latviski un lietainajā 
dienā ienesa brazīlijas sauli. 

volejbolu, bet vēsas peldes cienītājiem notika 
ūdens aerobika, varēja izmēģināt noturēties 
uz supa dēļa. Veselīgi kokteiļi un našķi bija 
Santas Japeniņas ziņā. Noslēgumā uz sarunu 
Mēs esam tas, ko ēdam aicināja gastroentero-
logs Hosams Abu Meri.

Līdz šim  Mārtiņsala bija vienīgā Zilā ka-
roga peldvieta pie upes, bet šogad šī atzinība 
piešķirta arī vietai pie Gaujas Siguldā.

Iveta Grīniņa
Jēkaba Aleksandra Krūmiņa foto

skrundas Ventmalā 
skanīgas balsis

Sestdien Skrundas estrādē 
izskanēja sestais Kurzemes vīru 
koru dižkoncerts, un šoreiz tajā 
pievienojās arī vairāki jauktie 
kolektīvi.

no populārākajām ir Kursas 
Viestura dziesma ar Artura 
Heniņa vārdiem – arī viņš nā-
cis no Skrundas. Un tā veltīta 
vēl vienam dižam novadnie-
kam – ansambļa Vecie zēni 
vadītājam Viesturam Meļķim. 
Abi esam dzimuši vienā gadā 
ar slaveniem Latvijas vīriem.  
Dziesma kļuvusi tik populāra, 
ka dzied visā Kurzemē.” 

Pirmoreiz Skrundā skanēja 
divas jaunākās E.Račevska 
dziesmas. Latvijas dēliem 
pasaulē radusies, kad kom-
ponists Austrālijā bijis cie-
mos pie Sidnejas latviešu vīru 

kora, un vēsta par svešatnē 
izklīdušo tautiešu ilgām pēc 
dzimtenes. Savukārt Mūzu 
zemīte sarakstīta pirms trim 
gadiem 18. novembra svēt-
kiem. Komponists atzīst, ka 
pats brīnījies: neviens vēl 
nebija sarakstījis mūziku tik 
brīnišķīgajām Aspazijas dze-
jas rindām. Tā kā koncertā 
piedalījies arī ansamblis Sui-
tu vīri, programmā iekļauts 
pāris jestru suitu dziesmu 
E.Račevska apdarē.

Daina Tāfelberga
Aivitas Staņevičas foto

„esmu gandarīts, ka to dzirkstelīti izdodas noturēt,” pēc sestā Kurzemes 
vīru koru dižkoncerta skrundā priecājas tradīcijas autors un mākslinie-
ciskais vadītājs, diriģents un komponists, novadnieks edgars račevskis.

atzinīgi novērtē eiropas
ieguldījumu

kursam bija pieteikusi projektu par 
stacionārās veselības infrastruktūras 
attīstību. 

Kuldīgas attīstības aģentūras direk-
tora vietniece Dace Šēle: „Apbalvo-
šanā pārstāvot novada pašvaldību, 
jutos saviļņota un vienlaikus par 
atzinībām pārsteigta, jo nebijām in-
formēti, ka tā tiks novērtēti trīs mūsu 
projekti. To ieviešana ir komandas 
darbs, tādēļ ieceres, kas novadā īs-
tenotas, ir gan deputātu, gan pašval-
dības darbinieku, gan struktūrvie-
nību ideju un darba rezultāts. Šādi 
novērtējumi dod iedvesmu lieliem 
darbiem!” 

* Reģiona zvaigznes (angl.)
Jana Sūruma

Daces Šēles arhīva foto

Kuldīgas attīstības aģentūras direktora 
vietniece dace Šēle konkursa Regio Stars 
Latvija apbalvošanā kopā ar portāla 
Ziedot.lv vadītāju rūtu dimantu.

Vairāk foto: www.kurzemnieks.lv.
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dambrete

Hameleonā rancāns trijniekā 
100 lauciņu dambretes turnīru Hameleons un Al-

batross finālā Rīgā jauniešiem bija iekļuvuši arī 
kuldīdznieki Artis Rancāns un Roberts Serpāns, un 
Hameleonā, kurā spēlēja dambretisti līdz 23 gadiem, 
Artis izcīnījis 3. vietu. 

R.Serpānam 9. vieta Albatrosā, kurā spēlēja zēni un 
meitenes līdz 13 gadiem, taču Roberts bija vienīgais fi-
nālā iekļuvušais U10 grupas spēlētājs.

Aizputē Ulda Stieres piemiņas turnīrā kopvērtējumā 
uzvarējis Jānis Rūtiņš, bet sieviešu konkurencē – Zenta 
Jēgere. 

Kuldīdzniekiem godalgas 
Ķekavā un Siguldā

Kuldīgas novada sporta skolas riteņbraucējiem lie-
liski sniegumi ikgadējā Ķekavas velobraucienā un 
Latvijas Valsts mežu MTB seriāla Siguldas posmā.

Ķekavā zēniem un jauniešiem bija jāpieveic 45 km, kur 
līdzīgi kā Jāņa Baukša kausa izcīņā Kuldīgā 5 km bija 
grantēti. Zēnu grupā otrais finišēja Kristers Skrubis, tre-
šais – Jānis Priedoliņš. Jauniešiem otrā vieta Ritvaram 
Šalmem, trešā Kasparam Ilsjānam. Sporta distancē pār-
liecinošu uzvaru svinēja komandas Amore Vita Prodir 
braucējs, kuldīdznieks Kristaps Pelčers. Šajā distancē 
junioriem 4. vieta Oskaram Dankbāram.

Savukārt MTB seriāla Siguldas posmā otro vietu zē-
niem izcīnīja Gusts Lapiņš.

Krists pirmajā simtā
Svētdien Veronā beidzies 102. daudzdienu velobrau-

ciens Giro d’Italia: kopvērtējumā uzvarējis komandas 
Movistar riteņbraucējs, ekvadorietis Ričards Kara-
pazs, bet kuldīdznieks Krists Neilands ir 100. vietā. 

Vienīgais Latvijas šosejas riteņbraucējs K.Neilands 
prestižā velobrauciena pēdējā posmā ierindojies 42. vie-
tā. Tāpat kā tūres iepriekšējā individuālajā braucienā, 
arī šajā reizē kuldīdznieks starp savas vienības Israel 
Cycling Academy sportistiem bijis vislabākais.

PraSībaS KļūSt 
StingrāKaS

Vispirms apliecību par pro-
grammas 20V izpildi saņēma 
58 devītās klases beidzēji. Savu-
kārt sporta skolas 57. izlaidumā 
programmas 30V apliecība pa-
sniegta astoņiem absolventiem 
(viens nebija ieradies). 

„Šogad izlaidumā tāda ģime-
niska atmosfēra,” sacīja sporta 
skolas direktors Agris Kimbors. 
„Visi sporta skolu pabeigt ne-
var, jo katru gadu prasības arī 
šeit kļūst stingrākas: jāpiedalās 
sacensībās, jāizcīna vietas. To 
redzam izlaidumā – jūs esat as-
toņi paši izturīgākie, bet pirms 
trim gadiem, kad beidzāt 9. klasi, 
apliecības saņemot, sēdējāt trijās 
rindās.” 

Ne reizi vien tika uzsvērts, ka 
jauniešiem, trenējoties sporta 
skolā, ieaudzināta darba ētika: 
viņi spēj strādāt pacietīgi un uz-
devumu izpildīt atbildīgi.

KuStētieS un SaSniegt 
mērĶuS

Volejbola treneris Ainārs Zan-
kovskis ieteica skolas direkto-
ram apliecībās ierakstīt vārdus 
izglītība turpināma: „Tā raksta, 
kad pirmajā piegājienā 9. klasi 
nevar pabeigt parastajā skolā un 
mācības jāturpina vēl gadu.” Au-
dzēkņiem viņš novēlēja nekad 
nepazaudēt sportošanas prieku. 
„Vienalga, kādā līmenī. Kaut vai, 
no rīta pieceļoties, desmit reižu 
pietupties. Tas ir grūti, un es to 
jau sen vairs nedaru,” uz jautras 
nots sacīto beidza treneris. 

Vieglatlētikas trenere Aija 
Lancmane vislielāko paldies 
sacīja vecākiem, jo, pateicoties 
viņu uzņēmībai un atbalstam, 

9. klašu beidzēji apliecību saņem 
tik kuplā skaitā. „Paldies, ka spē-
jāt jauniešus motivēt arī tad, kad 
uz treniņnodarbību vai sacensī-
bām negribējās doties. Mēs, tre-
neri, zinām, ka sasniegumi, lielās 
uzvaras jums vēl priekšā, tāpēc 
iesākto turpiniet! Ticiet man – 
nenožēlosiet. Vērtīgākā izglītība 
arī sportā ir iemācīties sevi mo-
tivēt – izdarīt to, kas jāizdara pat 
tad, ja negribas. Sasniedziet sa-
vus mērķus kaut vai tāpēc vien, 
lai pēc tam varētu atskatīties un 
pasmaidīt tiem, kuri jums neti-
cēja!” 

LePotieS, Ka ir 
no KuLdīgaS

Pašvaldības pārstāvis Viktors 
Gotfridsons absolventiem sacīja: 
„Pirms pāris dienām televīzijā 
skatījos, kā cīnās mūsu bijušais 
sporta skolas audzēknis, riteņ-
braucējs Krists Neilands. Viņš 
prestižā velobraucienā (Giro 
d’Italia – aut.) izcīnīja piekto 
vietu ļoti smagā posmā. Kad ko-
mentētāji pieminēja, ka Krists 
nāk no Latvijas, no Kuldīgas, 
kļuva priecīgi ap sirdi un lep-
nums, ka mūsu audzēknis pasau-
lē ticis pie tādiem panākumiem. 
Atcerieties, ka esat beiguši vienu 
no labākajām sporta skolām val-
stī! Mūsu pienākums ir gādāt, lai 
jums būtu treniņiem piemēroti 
apstākļi, bet jums tas jāattaisno.” 

SPiLgtaS atmiņaS, 
Labi draugi

Ērika Jēkabsone sporta sko-
lā trenējusies septiņus gadus. 
Sākumā pamatdisciplīna bijusi 
barjerskriešana, vēlāk kārtslēk-
šana. Viens no labākajiem pa-
nākumiem gūts tieši tur: Latvi-

rīgas sudrabs 
un Ventspils zelts 

Kuldīgas novada sporta skolas audzēkņiem labi re-
zultāti Rīgas vieglatlētikas čempionātā un starptau-
tiskajās sacensībās Ventspils šķēpi. 

Rīgā pieaugušo konkurencē Kristai Braslai 2. vieta 
augstlēkšanā (1,69 m), Leldei Miezei diska mešanā 7. vie-
ta (35,64 m). U20 grupā Kristiānam Skurulam 5. vieta 
110 m/b (16,39), Aucei Mūrniecei diska mešanā 3. vieta 
(32,88 m).

Sacensībās Ventspils šķēpi U12 grupā 1. vieta Sanitai 
Puriņai (21,06 m). U20 grupā Montai Jankovskai uzvara 
(35,65 m), bet Annijai Paulai Ansonei 2. vieta (35,62 m).

„Nepadoties – cīnīties līdz  galam!” tāds ir Kuldīgas novada sporta 
skolas šīgada absolventu 
vēlējums jaunajiem sportistiem. 

Šogad Kuldīgas novada sporta skolā apliecību saņēma 58 devītās klases audzēkņi.

jas jaunatnes olimpiādē iegūta 
bronza un personīgais rekords – 
3,05 metri. „Pamatprasmes bija 
diezgan grūti apgūt, bet man šī 
disciplīna patīk,” saka Ērika. 
„Par sporta skolā pavadīto laiku 
paliks labas atmiņas, te iegūti 
draugi.”  

Arī Ērikas dvīņu māsa Kintija 
ir vieglatlēte, viņas disciplīna ir 
augstlēkšana, bet iepriekš viņa 
skrējusi garās distances. „Agrāk 
mūsu starpā bija konkurence, 
kurai būs labāki rezultāti. Ta-
gad vairs ne,” teic Ērika. Viņa 
sporta skolā iemācījusies ne-
padoties un cīnīties līdz galam.  
Mareks Ņikiforovs no Aizputes 
novada šeit trenējas trīs gadus 
kopš laika, kad Kuldīgā sāka 
mācīties vidusskolā. Jaunietis 

skrien garās distances: 3 km, 
5 km un vairāk. „4 x 200 metru 
stafetē labojām Kuldīgas nova-
da rekordu,” par sasniegumiem 
stāsta Mareks. „Šajā disciplīnā 
arī Latvijas čempionātā bijām 
3. vietā, pirmie bijām Kaļi-
ņingradā, Krievijā, kur notika 
starptautiskas sacensības.” Ma-
reks turpinās sportot un ar-
mijā apgūs karavīra prasmes.  
11 gadus sporta skolā pavadīju-
si lodes grūdēja Auce Mūrniece. 
Viņai visspilgtāk atmiņā palik-
šot sacensības, kurās jāpaliek pa 
nakti. „Bija dažādi piedzīvojumi. 
Reiz Latvijas čempionātā, kas 
divas dienas notika Jēkabpilī, pa-
likām kempingā pie ezera. Vaka-
rā teritorijā slēpāmies, bet treneri 
meklēja.” Mājās ierīkots godalgu 

stūrītis. Mīļākā ir Latvijas čem-
pionātā izcīnītais zelts. „Treni-
ņos bija daudz jāstrādā, jo man 
nepatīk, ja kaut kas nepadodas. 
Neatmetu ar roku un mēģinu tik 
ilgi, kamēr izdodas. Jaunajiem 
vēlētos sacīt, lai nenokar galvu 
brīžos, kad kaut kas nesanāk, jo 
nekas jau nenāk viegli. Pirmās 
vietas un medaļas sacensībās var 
iegūt, tikai smagi strādājot treni-
ņos. Galvenais ir nepadoties.”  

Pēc skolas Auce nolēmusi augst-
skolā studēt starptautisko ekono-
miku un komercdiplomātiju. 

Šķēpmetēja Monta Jankovska 
atzīst, ka tehniku apgūt var ilgi 
un pacietīgi trenējoties, kas nav 
viegli izdarāms. Viņa pārlieci-
nājusies, ka ir jānotic sev, un tad 
viss izdosies. 

KramPiS un Pareizā izvēLe
Kuluāros tika spriests, ka Estere La-

kija Jansone, Auce Mūrniece un Lelde 
Mieze ir trenera Roberta Blumberga 
pēdējās audzēknes. „Jā, tā ir, esmu 
nolēmis vairs netrenēt,” runas viņš 
apstiprina. Bet absolventiem treneris 
sacīja: „Kad biju jūsu vecumā, izdarīju 
kļūdu – tā šodien to vērtēju. Man tāpat 
kā daudziem jauniešiem ar matemātiku 
nebija foršas attiecības. Arī Mākslas 
akadēmija un konservatorija nebija 
domāta man. Domāju par medicīnas 
studijām, bet kā puika no laukiem no-
bijos. Aizgāju uz Fizkultūras institūtu 
ar atrunu visiem, ka nemāku neko citu, 
kā tikai sportot. Sevi nevajag nonieci-
nāt – nevajag baidīties no augstākiem 
mērķiem, spēcīgākām skolām. Ejiet, 
mēģiniet!”

Vieglatlētikas trenere Ilze Stuku-
le pirms izlaiduma noskatījusies 
2011. gadā uzņemtu video. „Sacensībās 
Montai Jankovskai tiek jautāts, kāpēc 
viņa met šķēpu. Monta atbild: „Man 
ir baigais krampis.” Domāju, ka jums, 

kas esat šeit, krampis ir visiem. To arī 
saglabājiet! Šajā dzīvē uzvar tikai tas, 
kurš uzvar pats sevi. Savas bailes. Savu 
slinkumu. Savas šaubas.” 

LaiKS bija SuPerīgS
Absolventu vārdā sacīt nobeiguma 

runu bija uzticēts A.Mūrniecei: „Ir pie-
nākusi diena, kuru gaidījām vismazāk, 
jo saprotam, ka mūsu laiks šeit iet uz 
beigām un jādodas tālāk pasaulē. At-
skatoties uz sporta skolā pavadīto lai-
ku, gribētu vēlreiz atgriezties bērnībā, 
sākt visu no jauna, jo šeit pavadītais 
laiks vienā vārdā bija superīgs. Piedalī-
jāmies sacensībās Latvijā un ārpus tās, 
ieguvām draugus, darījām arī blēņas. 
Šodien tas liek smaidīt. Guvām godal-
gotas vietas, ar kurām varam lepoties. 
Paldies treneriem, ka mūsos ielikāt 
daļu no sevis, uzklausījāt, pacietāt! Ne-
ļāvāt padoties, sakot, ka jātic un jāmē-
ģina vēlreiz.” 

Inta Jansone
Lailas Liepiņas foto 

Volejbola treneris ainārs Zankovskis sporta skolas direktoram ieteica apliecībās ierakstīt vārdus izglītība turpināma.

Volejbolists, 9. klases 
beidzējs Francis  

ernests Laškovs saka 
paldies trenerim Jānim 

Jerumanim. 

Ērika Jēkabsone.

Monta Jankovska.

Lelde Mieze. 

Mārtiņš Kuršinskis. 

estere Lakija Jansone.

Kintija Jēkabsone. 

auce Mūrniece. 

Diplomu-apliecību reģistrācijas 
žurnāls jāglabā 75 gadus. 

Izlaiduma lielā kūka. 

vieglatlētika

riteņbraukšana

Kuldīgas riteņbraucēji kopā ar atbalstītājiem Ķekavas 
velobraucienā: Kaspars Ilsjāns, Kristers skrubis, Jānis priedoiņš, 
Kristaps pelčers, ritvars Šalme.

Mareka Maļinovska arhīva foto
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NEPALAID GARĀM!

tradīcija

konkurss

Kas tā par vietu pasaulē?
Izmantojot attēlu un nelielu informāciju par kādu pasaules vietu vai objektu, mēģini atpazīt, 
kā to sauc! 

pasākumi

draudzēs

kino kuldīgā /5.–12. jūnijs/

kurzemē

Usmas baznīcā 
9.VI 12.30 ģimeņu dievkalpojums, viesosies kristīgā slavēšanas grupa 
Vladimirs un draugi no Jelgavas. Pēc tam pie baznīcas dārza svētki (līdzi 
cienasts) un radošas darbnīcas.

Svētki ģimenēm
8. jūnijā Kuldīgā, Pilsētas dārzā, jau desmito gadu tiks svi-

nēti Ģimenes svētki.
12.00 ģimenes godināšana.
13.00 koncerts bērniem Talantu krātuve.
14.30 zīdaiņu ratiņu parāde un apbalvošana.
15.00 darbnīcas bērniem un vecākiem Zīmē, krāso, veido, griez 

un līmē; piepūšamās atrakcijas; klauns; sporta deju dejotāji no 
Talsiem, Saldus un Kuldīgas.

17.00 veloģimeņu parāde un apbalvošana.
17.30 repera Pieci-O, Ozoliņu čellu dueta un dziesminieka Val-

da Dvorova koncerts.

Brīvdabas kino Pilsētas dārzā
7.VI 23.30 dok. filma Sabiedrotais par Latvijas un Lielbritānijas vēsturis-
kajām saitēm (2019, rež. Kārlis Lesiņš); 24.00 dok. filma Astoņas zvaig-
znes par latviešu strēlniekiem (2017, rež. Askolds Saulītis).

Kultūras centra kinozālē
6.VI 18.00 Lielais ceļojums (anim. filma, Krievija, stunda 24 min.). Stār-
ķis sajaucis adreses un lācim atnesis pandu mazuli, kas jānogādā īstajiem 
vecākiem Dienvidķīnā.
5.VI 20.00 Krāpnieces (komēdija, ASV, 12+, stunda 34 min.). Bagātie 
veči dabūs trūkties, kad satiks divas rūdītās krāpnieces! Abas nolūkojušas 
vienu upuri – tehnoloģiju ģēniju un multimiljardieri.
5.VI 18.00, 6.VI 20.00 Zvēru kapiņi (šausmu filma, ASV, 16+, stunda 
41 min.). Pat tuvumā esošā dzīvnieku kapsēta nevar sabojāt Krīdu ģime-
nes idilli gleznainajā apvidū. Kad iet bojā viņu kaķis, izrādās, kapsēta ir 
pavisam citāda.
5., 6.VI 16.00 Kā pieradināt pūķi 3 (anim. filma, ASV, stunda 45 min.). 
Hikaps Berkas salā ir galvenais, Gaismas fūrija apbūrusi Nezobu, vikingu 
ciemam uzglūn jauns ienaidnieks.
7.VI 13.00, 10.VI 16.00, 12.VI 16.00, 18.00 Mīluļu slepenā dzīve 2 (anim. 
filma, ASV, stunda 26 min.). Sunītis Maksis ar saimniekiem un labāko 
draugu Djūku pirmo reizi dodas uz laukiem.
7.VI 14.50, 10.VI 17.50, 11.VI 19.30 Aladins (piedzīvojumu filma, ASV, 7+, 
divas stundas astoņas min.). Vezīrs Džafars plāno sagrābt varu, tam 
nepieciešama burvju lampa no Brīnumu alas, kurā var nokļūt tikai tāds 
cilvēks, kurš apveltīts ar īpašām spējām.
10.VI 20.00, 11.VI 17.30, 12.VI 20.00 Saule arī ir zvaigzne (romantiska 
filma, ASV, 12+, stunda 40 min.). Topošais students, romantiķis Daniels 
un pragmatiskā meitene Nataša no Jamaikas iemīlas Ņujorkā. Vai liktenis 
būs mīlētājiem labvēlīgs un ļaus palikt kopā?

Liepājā
Lielajā dzintarā 8.VI 19.00 franču džeza, fanka, hiphopa 
un soula grupas Electro Deluxe koncerts. 15.VI 19.00 
Prāgas stīgu kvarteta Epoque Quartet koncerts.
Latviešu biedrības namā 13.–15.VI īrisu izstāde. 
Olimpiskajā centrā 11.VI 19.00 Krievijas estrādes māk-
slinieka Ļeva Ļeščenko koncerts.
Teātrī 14.VI 19.00 režisora Konstantīna Bogomolova 
Ķiršu dārza pirmizrāde.

Ventspilī
Kultūras centrā 10.VI 19.00 Ventspils sieviešu kora 
Venda un mūzikas vidusskolas kora Nošu planētas kon-
certs.

talsos
Sauleskalna estrādē 8.VI Latvijas senioru koru svētki: 
16.00 koncerts Jo dziedāju, jo skanēja, 18.30 zaļumballe 
ar pūtēju orķestri Talsi.
Muzejā līdz 19.VI Madaras Gulbis gleznu izstāde Mežs 
ir burvis.

KULdĪGaS 
nOVadĀ

KULdĪGĀ                                                
Mākslas namā 8.VI 16.00 Latvijas 
Mākslas akadēmijas absolventu izstā-
des Untitled atklāšana (skatāma līdz 
30.VI).
Muzejā 12.VI 17.30 Aivara un Indara 
Vētrāju fotoizstādes Mana Kuldīga 
atklāšana (līdz 14.VII).
15.VI no 11.00 Publiskās adīšanas 
diena – iespēja adīt kopā ar rokdarb-
nieču kopu Čaupe.
7.–9.VI peoniju izstāde ekspozīcijā 
Tur īga ku ld īdzn ieka dz īvok l is 
20. gs. sākumā.
Līdz 9.VI Ingas Pūces gleznu izstāde 
Labrīt, līdz 15.IX izstāde Nianses un 
silueti: Baznīcas iela miniatūrā, foto-
grāfijā, video un skaņās.
L.Rezevskas izstāžu zālē līdz 18.VI 
Lienes Peniķes radošo darbu izstāde 
Mantojumā – daile, Katrīnas Taivānes 
gleznas, L.Rezevskas skulptūras.

GUdenieKOS                                       
Basu bibliotēkā jūnijā Kuldīgas pa-
letes dalībnieces Ligitas Traščenko 
gleznas.

KaBiLē                                               
Bibliotēkā līdz 20.VI Kuldīgas paletes 
gleznas.

KUrmĀLē                                           
12.VI ekskursija senioriem: Sabiles 
sidra ražotne, Pūres šokolādes mu-
zejs, Jaunpils pils. Pieteikties līdz 7.VI 
pa tālr. 29257707.
Trešdienās 10.00–12.00 atvērta pa-
gasta vēstures istaba.
Izstāžu zālē līdz 14.VI Kuldīgas pa-
letes gleznas.
Priedaines bibliotēkā 10.VI 14.00 
radošas nodarbības skolēniem. 
Jūnijā Kuldīgas paletes gleznu izstāde 
Katrs ar saviem putniem, līdz 14.VI 
Daces Jaunzemes šūtās mīļmantiņas.

LaidOS                                               
Sermītes bibliotēkā jūnijā rokdarbu 
pulciņa veikums.

PadUrē                                              
Ķimalē 8.VI sporta diena: 10.00 uz-
ņēmumiem volejbols, minifutbols, 
šautriņu mešana, basketbola soda 
metieni, vieglatlētikas un jautrā stafe-
te; 12.00 trīscīņa bērniem un jaunie-
šiem.

PeLčOS                                                 
Ziedoņos 8., 9., 15., 16.VI Peoniju 
dārza svētki: kolekcionāre Dagnija 
Voika konsultēs par audzēšanu, varēs 
iegādāties stādus un uzzināt par peo-
niju izmantošanu kosmētikā; 12.00, 
16.00 ziedu mandalu gleznošana ar 
mākslinieci Ilzi Vanagu; 8. un 16.VI 
13.00 muzicē vijolnieks Edgars Ziņģe.

rendĀ                                                
15.VI 11.00 velobrauciens no kultūras 
nama: ceļi, bezceļi, ezers, pikniks. 
Pieteikties līdz 13.VI pa tālr. 26181470.
17.VI 9.00 no kultūras nama brauciens 
uz Spāres muižu, Valdgales dzirna-
vām, Dundagas eksotisko dārzu. 
Samaksāt līdz 16.VI, tālr. 26181470.
Estrādē 8.VI 22.00 zaļumballe ar 
grupu Hameleoni.
Bibliotēkā jūnijā Kuldīgas paletes 
gleznas.

rUmBĀ                                                      
19.VI senioru ekskursija: Usmas baz-
nīca un vecā skola, Ugāles ērģeļbū-
ves darbnīca, stādaudzētava Bērziņi, 
Ventspilī Kurzemes democentrs un 
Livonijas ordeņa pils. Pieteikties līdz 
12.VI pa tālr. 20251385.
Pārvaldes namā 7.VI 14.00 minigolfs.

tUrLaVĀ                                           
8.VI Mundra diena Turlavā. 
Dižgaiļu parkā Kuldīgas paletes izstāde 
Copmaņa goda kārta, tirdziņš, darbnī-
cas un ūdens atrakcijas. Kultūras namā 
13.00 grāmatas Kuršu ķoniņi cauri 
paaudzēm atvēršana, tikšanās ar au-
toriem Janīnu Kursīti, Agri Dzeni un 
Lieni Peniķi. Dižgaiļu estrādē 14.00 
tradicionālās mūzikas, ansambļu un 
folkloras kopu koncerts, 17.00 tautas-
tērpu parāde, 19.00 koncertā kori, an-
sambļi un deju kolektīvi, Valda Zilvera 
instrumentālā grupa un Nacionālā te-

ātra aktieris Mārtiņš Egliens, 21.00 
balle ar Zaļā galma kapelu. Līdz 7.VI 
pieteikties ekskursijai Četri senie ķoni-
ņu ciemi (tālr. 28614939).
Kultūras namā 6.VI 13.00 pasākums 
jauniešiem Tur lava.
Turlavas bibliotēkā līdz 14.VI kera-
mikas pulciņa darbi.
Ķikuru bibliotēkā jūnijā izstāde Krū-
zītes (iedzīvotāju personīgās lietas).

VĀrmē                                                   
Sporta hallē 7.VI 20.00 FK Vārme 
sezonas noslēgums.
Bibliotēkā jūnijā kultūras darbinieces 
Ilzes Jumiķes pavasara ziedu salvešu 
kolekcija, vārmenieku rokdarbi un 
amatniecības izstrādājumi.

SKrUndaS 
nOVadĀ

antUļOS                                            
Bibliotēkā jūnijā izstāde Vasara – 
ceļojumu laiks.

nĪKrĀcē                                               
Bibliotēkā jūnijā Birutas Leikartes 
pildspalvu kolekcija.

aLSUnGaS 
nOVadĀ

Latvijas politiski represēto salidoju-
mam 3.VIII Ikšķilē pieteikties līdz 12.VI 
domē vai pa tālr. 20280614.
Represēto piemiņas vietā 14.VI 11.00 
komunistiskā genocīda upuru atceres 
brīdis.
Tūrisma informācijas un vēsturiskā 
mantojuma centrā 5.VI 18.00 pasā-
kums Saulītei skani, dziedi, atskani.
Ilonas Balodes fotoizstāde Dūdenieku 
saieta mirkļi un ekspozīcija Suitu dūde-
nieki.
Kultūras namā līdz 25.VI Alsungas 
keramiķu darbu izstāde.
15.VI 19.00 Alsungas vidusskolas 
9. un 12. klases izlaidums.
Bibliotēkā līdz 15.VI konkursa Uzmini 
autoru! otrā izstāde (apsveikuma kartī-
tes).

132. kārta. 
Šīs vecpilsētas lielākais lepnums ir majestātiskais Doms. Savulaik to 

bieži apmeklējusi rakstniece Zenta Mauriņa, lai smeltos iedvesmu kam 
jaunam. Baznīcas 116 metrus augstais tornis tiek uzskatīts par vienu no 
ievērojamākajiem un skaistākajiem visā kristīgajā pasaulē. Īpašu burvī-
bu pilsētai piešķir izveidotā strautiņu sistēma – pilsētas ieliņās, mierīgi 
čalodams, plūst ūdens. Jau kopš 1457. gada to sauc par studentu pilsētu, 
un, tā kā uz ļoti daudzām mājām ir saules kolektori, to sauc arī par šīs 
valsts ekoloģisko galvaspilsētu.

Atbildes gaidām līdz 10. jūnija 11.00; tās sūtīt konkursam Pasaules pazinējs, Kurzemnieks, 
1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv vai iemest 
redakcijas durvju pastkastē!

131. kārtas atbilde: Solomona Gugenheima muzejs Manhetenā, Ņujorkā.
Pareizi atbildējuši: Daina Gerente, Ausma Kreidere, Velta Višņevska, Gunta Folkmane, 
Indra Ābelīte, Ingars Neimanis, Vilnis Bēniņš.
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jūnija erudīts

Konkursu atbalsta Šarlote.

Sīkāka informācija pa tālruni 26443376.
Papildu informācija www.vikawood.lv.

     SIA «Vika Wood»

              kokzāģētava PĒRK
egles un priedes zāģbaļķus.

CETURTDIEN, 2016. GADA 17. NOVEMBRĪ

10. LAPPUSE

E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolā 

audzēkņu uzņemšana 
2019./2020. m. g.

6. jūnijā:
• 10.00–14.00,
• 17.00–19.00.
Konsultācija 5. jūnijā 18.00.

No 5. līdz 11. jūnijam
 8.VI 12.00 hallē – novada atklātais 
čempionāts FLORBOLĀ. 
 9.VI 11.00 A.Grundmaņa stadio-
nā – Kurzemes jaunatnes čempionāts 
FUTBOLĀ U8 grupai. 

Kas cilvēkiem nav iespējams, tas 
iespējams Dievam

 (Lūkas ev.18:27). 

Esiet laipni gaidīti uz Evaņģēlisko 
kristiešu draudzes Kristus pasaulei 
aizlūgšanu dievkalpojumu 
sestdien, 8. jūnijā, 12.00 
Liepājas ielā 14 (ieeja no 
Dzirnavu ielas). Aizraujoši 
dzīvesstāsti, skaista mūzika, 
svētruna, aizlūgšanas par katra 
vajadzībām. Pēc dievkalpojuma 
cienasts un sadraudzība. 

PĀRVADĀ mēbeles. Tālr. 24222243. 

DZIRDES APARĀTI. Tirdzniecība 
12. jūnijā Kuldīgas primārās veselības 
aprūpes centrā no 10.00 līdz 13.00. 
Tālr. 26019076.

Veic CELTNIECĪBAS darbus mājām un 
dzīvokļiem. Tālr. 22145256. 

Ser tif icēts MEŽA TAKSATORS, 
S T IGOŠA N A ,  DAS TOŠA N A . 
Tālr. 28358514. 

SIA Bērzi plus notīra krūmu APAU-
GUMU no laukiem un grāvjiem. Pērk 
zarus šķeldošanai un cirsmas izstrādei. 
Tālr. 29150380, 26458900.

T ī r ā m  D Z I Ļ U R B U M U S . 
Tālr. 29296723.

Tīra AKAS. Tālr. 26018109.

PIEMINEKĻI, FUTRĀĻI, SĒTI -
ŅAS Baložu ielā 6 (blakus pastam). 
Tālr. 28666270.

SIA Mediante Plus, Kuldīgā, Raiņa 
ielā 15 (ieeja no sētas), pilns APBEDĪ-
ŠANAS PAKALPOJUMU serviss, 
aukstumkamera, katafalks. Diennakts 
tālr. 29107639, 29101773. 

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz. 

/V.Egle./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim ar 
ģimeni, tēvu smilšu kalniņā pavadot. 

Viesnīcas-restorāna Jēkaba sēta 
kolektīvs 

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt. 

/I.Mežnora./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Uldim 
Arājumam, tēti mūžībā aizvadot. 

A/s Sadales tīkls kolektīvs 

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst;
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs. 

/A.Straube./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Uldim.

Rietumu dispečervadības centrs

Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs. 

/N.Dzirkale./
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma saime izsaka visdziļāko 
līdzjūtību kolēģei Gitai Arājumai, tēti pa 
ziedoņa ceļu mūžībā aizvadot.

Veikalā Dagus, Liepājas ielā 51, pus-
audzēm, jaunietēm, sievietēm – TUNI-
KAS, KREKLI, KLEITAS – 10 eiro. 

Pārdod METĀLA JUMTUS  Kur-
zemē. Laba cena, no 4,93 EUR/m2. 
Tālr. 29997844.

L o p b a r ī b a s  G R A N U L A S . 
Tālr. 29254530.

SIA Vēvers pārdod kurināmās priedes 
skaidu BRIKETES ar piegādi. Cena 
125 eiro. Tālr. 26651831.

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 27885688. 

MALKU maisos, kravās. Tālr. 26544462. 

Skaldī tu MALKU, rakstām kvī t is. 
Tālr. 29428876. 

Ozola, bērza, alkšņa MALKU klučos vai 
skaldītu. Tālr. 29126226.

Skaldītu MALKU: 6 berkubi – 180 eiro, 
10 berkubi – 250 eiro. Tālr. 29562735.

M A LK U  –  ska ld ī t u  un  k lu č os . 
Tālr. 27811870. 

Pārdod ar piegādi visu veidu MALKU, 
MULČU, SKAIDAS. Tālr. 29249578. 

Skaldītu MALKU. Tālr. 24222243. 

N e s k a l d ī t u  M A L K U  b l u ķ o s . 
Tālr. 26085985.

GRANTI, SMILTI. Tālr. 27101850. 

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 26330318. 

TRAKTORUS, PIEKABES ,  in -
ventāru, vieglās AUTOMAŠĪNAS. 
Tālr. 26104984. 

Nopirkšu vecu MOTOCIKLU, tā rezer-
ves daļas un dokumentus. Tālr. 27802708.

GAZ 24 rezerves daļas. Tālr. 29494363.

Kautuve SIA Lāses AM Kurzemē, Vidze-
mē un Zemgalē pērk kautsvarā piena un 
gaļas šķirnes LIELLOPUS, JAUNLO-
PUS un TEĻUS par tirgus cenām. Atsā-
kam BIOLOĢISKO liellopu iepirkšanu 
ar papildu piemaksu. Ir piemaksas gaļas 
liellopiem. Labas cenas jaunlopiem. Vi-
siem piemaksas par daudzumu, sākot no 
5 gab. Samaksa 7 dienu laikā. Transports 
bez maksas. Tālr. 29353243.

SIA Valinda – LIELLOPUS, JAUN-
LOPUS dzīvsvarā. Tūlītēja samaksa. 
Tālr. 29434034.

B r i e ž u  R A G U S .  B r a u c  p a k a ļ . 
Tālr. 29886349.

Ģimene ar bērnu – divistabu vai trīsistabu 
DZĪVOKLI Kuldīgā. Tālr. 24938036. 

Ģimene – divistabu vai trīsistabu DZĪ-
VOKLI Kuldīgā vai novadā. Steidzami, 
sākot ar 20. jūniju. Ir stabili ienākumi. 
Tālr. 29646602. 

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst;
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs. 

/A.Straube./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zigrīdai 
un ģimenei, brāli mūžībā pavadot. 
Biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās 

durvis” 

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied. 

/J.Silazars./
Visdziļākā līdzjūtība Mirdzai, Ritai, 
Dainai, Jānim, no brāļa ALDA SILIŅA 
atvadoties.

Zaueri, Alkšņuzariņi

Četri kakti istabā,
Visi četri tukši bija:
Nava mīļa bāleliņa
Nevienā vietiņā.

 /T.dz./
No sirds jūtam līdzi Dainai Bērendei 
lielajās bēdās.
Etnogrāfiskais ansamblis Gudenieku 

suiti

SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi 
(56103000221) piedāvā darbu BŪV-
GALDNIEKAM. Atalgojums no 3,71 
līdz 5,25 EUR/stundā. CV gaidīsim līdz 
14. jūnijam e-pastā: baiba.pirtniece@
kuldiga.lv, tālr. 28684386. Vairāk par 
vakanci www.kkp.lv.

SIA Apdars (41203050077) – ŠOFERIS 
ar E kategoriju. Alga 50 eiro dienā pirms 
nodokļu nomaksas. Tālr. 25902900.

1.jūnijā Kuldīgā, 1905. gada parkā, – AT-
SLĒGAS. Interesēties redakcijā.

Mainu plašu divistabu DZĪVOKLI Kul-
dīgas vecpilsētā pret vienistabas dzīvokli 
Kuldīgas vecpilsētā. Tālr. 26738214.

TELPAS komercdarbībai izdevīgā vietā. 
Tālr. 26593709.

vajadzīgi

izīrē

atrasts

sporta kalendārs

Sludinājumus laikrakstā

no sava datora
iesniedz ērti

Esi mūsdienīgs!

www.307.lv

Cik naudas projektā Kurzeme visiem paredzēts 
no Eiropas Sociālā fonda un valsts bērniem ar 
invaliditāti un viņu ģimenēm?

Atbildes līdz 6. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv. Atbildi meklējiet 
Kurzemnieka iepriekšējos numuros.

Atbilde: Pieaugušie projektā par nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveidi var pieteikties 
800 izglītības programmām. 

Pareizi atbildējuši: Agita Luka, Indra Ābelīte, Ausma 
Kreidere, Vita Jurenovska, Velta Višņevska, Daina Gerente, 
Valdis Dadzis. Ingars Neimanis, Andris Eglītis, Mārcis Kalējs.



trešdiena, 2019. gada 5. jūnijs

šodien, 5. jūnijā rīt, 6. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 37 min.
Saule lec 4.34, riet 22.11.

laika ziņas

Tālr. 63324881, 25466688; fakss 63341414; P. – C. 8.00 – 17.00, Pk. 8.00 – 16.00. www.kurzemnieks.lv, e-pasts: sludinajumi@kurzemnieks.lv Par iesniegtās reklāmas formu, 
saturu un stilu atbild reklāmas devējs.

CMYK

sabiedrība. reklāma16

Naktī	 +18°...+20°

Dienā	 +24°...+29°
2-3 m/s

3-4 m/s
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Dienas garums – 17 st. 35 min.
Saule lec 4.35, riet 22.10.

Naktī	 +16°...+17°

Dienā	 +23°...+29°
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2-3 m/s
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interesanti

riteņbraukšana

2019.05.31. roundcube (1172×735)

https://cp3.datucentrs.eu:2096/cpsess7918776824/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=5736&_part=2&_action=ge… 1/1

Labākās fotogrāfijas autoram – redakcijas balva.

 Kurzemnieks izsludina konkursu

Gaidīsim līdz 18. jūnijam e-pastā: 
redakcija@kurzemnieks.lv! 

Visas fotogrāfijas ievietosim 
Kurzemnieka feisbuka lapā, 
kur par tām varēs balsot.

Fotokonkurss 
Mana vasara. 

sūtiet iemūžinātas ainavas, dabas brīnumus, 
ziedus, putnus, ūdens priekus, ceļojuma un citus 
mirkļus, katram attēlam pievienojot īsu aprakstu!

Vai kāju un roku saspiešana var palīdzēt novērst insultu
Vienkārša roku un kāju saspiešana var dot labumu jūsu smadzenēm – izrādās, ka papildu spiediens var 

uzlabot asins plūsmas regulēšanu smadzenēs, kā arī insulta aizsargmolekulu līmeni. Pētījumā konstatēts, 
ka cilvēki, kuri uz vienas rokas un kājas minūti valkāja paaugstinātu asinsspiediena manšeti, piedzīvoja 
lielāku kontrolētu asins plūsmu uz smadzenēm. Šī metode arī palielināja asinīs esošās molekulas, kas 
spēlē aizsargājošo lomu smadzenēs, piemēram, insulta novēršanu. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka or-
gānu apmācība, ierobežojot asins plūsmu un līdz ar to skābekli, periodiski saspiežot rokas un kājas, var 
padarīt tās elastīgākas, ja rodas problēmas. Piemēram, trenēta sirds var būt izturīgāka pret asins plūsmas 
izmaiņām sirdslēkmes laikā. Un šāda apmācība var ļaut smadzenēm labāk regulēt šo orgānu asinsriti, 
neraugoties uz asinsspiediena izmaiņām, ko sauc par smadzeņu autoregulāciju. „Tiek uzskatīts, ka sma-
dzeņu autoregulācijas traucējumi var palielināt smadzeņu traumas risku, īpaši insultu,” atzīst neirologs Jī 
Jang no Jilinas universitātes Ķīnā. 

Aizraujošajā autoorientēšanās 
piedzīvojumā Dullā maijvabo-
le šogad no Kuldīgas Pilsētas 
laukuma devās 60 komandas 
atraktīvos tērpos un izrotātās 
automašīnās. 

Šādu pasākumu padurnieki Indra 
Visocka un Andris Grīnvalds rīko 
astoto reizi. „Tas bija emocijām 
ļoti bagāts – dalībnieku prieks un 
patika bija acīm redzami,” stāsta 
I.Visocka. 38 ekipāžas piedalīju-
šās pirmoreiz. Tālākie dalībnieki 
ieradušies no Valmieras, Jaunjel-
gavas un Rīgas, desmit koman-
das – no Ventspils novada. 

220 km maršruts ar kontrolpunk-
tiem, kuros bija jādzied, jāšauj, jā-
saliek pienmašīna, jāskatās ar 3D 
brillēm, jāizzina dažādas apskates 
vietas u.tml., vijās caur Kuldīgas, 
Liepājas un Skrundas novadu, bet 
beidzās Raņķu pagastā. Pirmo vie-
tu ieguvusi kuldīdznieku komanda 
Ballējam, neguļam (Juris un Daiga 
Rudakovi, Kristīne Mora-Zemīte 
un Guna Voitko) un viņu līdzbrau-
cēji Ainars Zemītis, Jānis Voitko, 
Roberts Rudakovs un Olafs Mors-
Zemītis. Kontrolpunktos viņi ie-
guvuši 98 no 100 iespējamajiem 
punktiem. 

Beigās visi cienājās ar Dullās 
maijvaboles tradicionālo soļanku 
jeb, kā to dēvē dalībnieki, soļarku. 
Maijvaboļu stila vērtētāja, žurnāla 
Morethansize eksperte Indra Sal-
ceviča atzina, ka ir iepriecināta par 
braucēju bagātīgo izdomu, katras 
ekipāžas pārdomāto stilu un spēju 
uzvesties atbilstoši tērpiem. 

Dalībnieki atzina, ka šī bijusi 
brīnišķīga diena kopā ar draugiem 
un ģimeni, viņi ne tikai labi atpū-
tušies, bet arī uzzinājuši daudz ko 
jaunu par apceļotajām vietām. 

Jolantas Hercenbergas
 teksts un foto

ekipāža Escape Room Kuldīga ar zārkā guļošo, atraitni, nāvi, velnu un eņģeļiem, kuru lomās iejutušies matīss Uplejs, 
beāte zviedre, Grēta megne, aiga babrovska un krists roze, kuldīgas Pilsētas laukumā gaida savu kārtu, lai dotos trasē. 

maijvaboļu dullums turpinās

Vairāk foto: www.kurzemnieks.lv.

Kurmāles pagasta Upīš-
kalnā zemessargi no visiem 
Latvijas bataljoniem pie-
dalījās sacensībās lauku 
ložu šaušanā ar pistolēm. 

Zemessardzes 4. Kur-
zemes brigādes mobilās 
apmācības nodaļas priekš-
nieks kapteinis Mareks 
Jansons pastāstīja, ka šādu 
sacensību pieredze pārņem-
ta no Zviedrijas. „Latvijā 
esam vienīgā brigāde, kura 
rīko  šāda veida sacensības. 
Kuldīgā tādas notiek sep-
tīto reizi. Esam ierīkojuši 
21 šautuvi. Komandas iziet 
pa visām šautuvēm un katrā 
veic citādāku vingrinājumu 
no dažādiem šaušanas stā-
vokļiem, pozīcijām pa at-

Šaušana ar pistolēm

šķirīgiem, dažādu formu un krāsu 
mērķiem.”

Sacensībās piedalījās 26 koman-

das, katrā trīs cilvēki. 
Jolantas Hercenbergas

teksts un foto

komandu sacensībās ložu šaušanā ar pistolēm 1. vietas ieguvēji studentu batal-
jona zemessargi no rīgas – rojs razums (no kreisās), rihards rušenieks un māris 
zviedris  – saņem diplomus un kausus.




