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Pirmdien, 10. jūnijā:
•	 Skrundas jaunā 

elektroapgādes 
apakšstacija.

•	 Mokas ap depozītsistēmu.
•	 Darbi Jelgavas ielā.
•	 Gar Baltijas jūras krastu  – 

Jūrtaka. 
•	 Padures muižas 

saimnieka prieka avoti.
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l a i k r a k s t s  v i d u s k u r z e m e i

„Jūs gaida ļoti interesants laiks”

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!

To parakstījuši novada domes priekšsēde 
Inga Bērziņa, uzņēmuma Ostas celtnieks 
valdes priekšsēdis Konstantīns Bursakov-
skis un uzņēmuma Būves un būvsistēmas 
valdes priekšsēdis Guntars Šterns. Projektu 
izstrādājis arhitektes Zaigas Gailes birojs. 

Darbs pie projekta ildzis gandrīz četrus 
gadus. Z.Gaile ieskicēja tā tapšanas gai-
tu: „Pamestā slimnīca saglabājusi daudz 
skaistu detaļu – slāņus no sākotnējās būv-
niecības, no 30. gadiem. Mūsu uzdevums 
bija tur ieplānot radošās darbnīcas – lielas 
telpas, kurās tiks apstrādāts koks, metāls, 
būs veidošana un zīmēšana. Varam iedomā-
ties priecīgas dienas, kad pavasarī Latvijas 
Mākslas akadēmijā (LMA) ir skates, kad 
skolas pagalms un skvērs ir piepildīts ar 
studentu darbiem. Ēkas aizmugurē būs stik-
la veranda ar priekšlaukumu, kur studenti 
var izlikt lielizmēra objektus un ar tiem 
strādāt. Kuldīdznieki varēs iet garām un 
to vērot. Jūs gaida ļoti interesants laiks.” 

Darbu paredzēts sākt apmēram pēc 
mēneša, bet pabeigt līdz 2020. gada 31. de-                                                                           
cembrim. Vienlaikus tiek gatavota starp-
tautiska maģistru studiju programma, 
kurā sadarbojas LMA, Tallinas Mākslas 
akadēmija, Ķelnes Tehniskā universitāte 
un Rīgas Ekonomikas augstskola. Pirmais 
mācību gads jaunajā ēkā varētu būt 2021. 

Līgums parakstīts Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) atbalstīto dabas 
un kultūras mantojuma projektu īsteno-
tāju konferencē, kas pulcēja dalībniekus 
no visas Latvijas un kurā piedalījās arī 
Norvēģijas Kultūras mantojuma pārvaldes 
direktors Terje Nipans.

Iveta Grīniņa
Lailas Liepiņas foto

Ceturtdien Kuldīgā noslēgts mākslas un radošā klastera būvniecības un būvuzraudzības līgums.
Objekta attiecināmās izmaksas ir 
gandrīz trīs miljoni 176 000 eiro. 
No ERAF piešķirti 1,69 miljoni, 
valsts dotācija ir 412 664 eiro, 
pārējā ir pašvaldības daļa.

Kuldīgas mākslas un radošā klastera būvniecības līgumu parakstīja Ostas celtnieka valdes priekšsēdis Konstantīns Bursakovskis, Būvju un 
būvsistēmu valdes priekšsēdis Guntars Šterns un domes priekšsēde Inga Bērziņa. Ar būvnieku sasveicinās arhitekte Zaiga Gaile.

Kā izveidojās tagad visā Latvijā un arī aiz tās 
robežām zināmais Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums? 
Un vai 30 gadu ir daudz vai maz?

Kad zaļais koridors beidzas. 
Stāsts par Kurzemnieka fotogrāfa AIVARA 
VĒTRĀJA cīņu ar vēzi, veselības aprūpes sistēmas 
nepilnībām un sabiedrības atbalstu.

n mūzikas pedagoģe Agnese Čīče n koncertu cikls 
Stāsts un mūzika Kuldīgas novada muižās n flautiste 
Anastasija Gailīte n gleznotājs Andrejs Ameļkovičs 
n Vādonam trešā dzejas grāmata n Ievas 
Rupenheites eseja par bruģi u.c. 
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PERSONĪBA 

pielikumsLaikraksta

MĀKSLA LITERATŪRA
Jauno 
gleznotāju 
izstāde 
Untitled 
Mākslas 
namā.

„Katru skaņdarbu 
izdzīvoju naktī, 
kad ir klusums 
un izjūtas 
saasinās,” saka 
Kuldīgas mūzikas 
skolotāja, daudzu 
ansambļu un 
kora vadītāja 
Agnese Čīče.

Iveta Grīniņa
Lailas Liepiņas foto

Dzejniece Liāna 
Langa par 
Jāni Vādonu: 
„Viņš ir Poruka 
bālais, trauslais 
zēns šī vārda 
vislabākajā 
nozīmē.” Mūsu 
novadnieka 
jaunais 
krājums 
Klusuma forma.

Aizsietām acīm un 
netradicionāli

Mākslas akadēmijas topošos gleznotājus Evitu Lukaševiču un Kristapu Tinti plenēra eksperimenti rosinājuši Kuldīgu parādīt netradicionāli – uz Evitas muguras. 

Šogad topošajiem gleznotā-
jiem Latvijas Mākslas aka-
dēmijas plenērā Kuldīgā 
nācās izkāpt no komforta 
zonas. Plenēra vadītājs 
Miķelis Fišers mudināja 
atraisīties un domāt kā 
māksliniekiem.

„Mēģināju dalīties ar sa-
viem paņēmieniem,” skaidro 
M.Fišers. „Pieaicināju drau-
dzeni – aktrisi un režisori 
Ingu Tropu, kura vadīja meis-
tarklasi. Studentu uzdevums 
bija sadalīties pa pāriem un 
otru ar aizsietām acīm pus-
stundu vest pa Kuldīgu. Viņi 
gāja veikalos, baznīcās, līda 
krūmos, kāda ar aizsietām 
acīm bija nopirkusi kleitu… 
Tajā brīdī viņi saprot: viss, 
ko gribi radīt, ir tevī iekšā, 
tikai jāpārslēdzas. Rosinu 
darīt vairāk to, kas nesanāk, 
dabā studēt to, kas var derēt 
tālākajā ceļā. Kuldīgas klāt-
būtne tajā ir neizbēgama. Ir 
labi, ka te ir pilsēta, bet pāris 
soļu tālāk – daba.” 

Pirmā kursa studente Evita 
Lukaševiča secina: „Cilvē-
kiem nav jābrauc uz ārze-
mēm, pirms viņi nav redzēju-
ši Kuldīgu! Man ļoti patīk te 
dzīvot, te ir atsaucīgi cilvēki. 
Eksperimenta laikā, kad stai-
gājām aizsietām acīm, daudzi 
piedāvājās palīdzēt.” Alise 
Builevica saka: „Kuldīgas 
plenērā jūtama īpaša brīvība. 
Te var radīt vairāk ar izjūtām, 
nepieslēdzot prātu. Staigāša-
na pa pilsētu aizsietām acīm 
bija ieiešana citā stāvoklī – 
fantastiska pieredze!”

Jauno gleznotāju darbi:
• no rītdienas Kuldīgas 
mākslinieku rezidences galerijā 
Pils ielā, izstādes atklāšana 18.00.

• rīt no 16.00 līdz 18.00 Mākslas 
namā izstādes Untitled atklāšana. 

3. lpp.8. lpp.

3 (33)/2019
Pielikumā

 4. lpp.

 3. lpp.
Vīri reibumā iemaldās, kur nevajag. 
No policijas ziņām. 
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Samanta Gūtmane, skolniece: – Ar 
ģimeni pavadu kopā kādas divas reizes 
nedēļā. Kad ir Jāņi, tad sabrauc visi 
radi. Vēl mums ir tradīcija svinēt vienu 
lielu dzimšanas dienu tiem, kuriem ir 
vienā mēnesī.

Personības loma vēsturē. 
Šāds vārdu salikums nupat 
ienāca prātā, sēžot Kuldī-
gas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma 30 gadu jubilejas 
sarīkojumā, klausoties at-
miņu stāstus, uzzinot faktus 
par cilvēkiem, kuri šajā ēkā 
studējuši Baltijas skolotāju 
semināra laikā. 

Arī tie, kuri tehnikuma pirmo 
direktori Olgu Kokinu nepazi-
na, visticamāk, ir dzirdējuši par 
viņu leģendārus nostāstus. Kā 
par stingru, prasīgu, pat paš-
taisnu, bet tādu, kura darbam 
sevi atdeva visu. 

Tāpat pēc daudziem gadiem 
kuldīdznieki noteikti pieminēs 
nule pelnītā atpūtā devušos 
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas 
skolas direktori Marutu Rozīti, 
kuras veikums ļāvis Kuldīgas 
vārdu daudzināt ārpus valsts 
robežām. Paveiktais neno-
liedzami atstājis pēdas un 
iezīmējis nākamo darītāju, 
spēcīgo personību pēcteču 
virzienu. Atceramies arī Run-
dāles pils ilggadējā direktora 
Imanta Lancmaņa aiziešanu 
no vadošā darba un to, cik 
kvēlas bija diskusijas, vai maz 
iespējams atrast vietā tik pie-
mērotu pils saimnieku. 

Pēc Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām arī valdība palikusi 

bez labas kultūras ministres, 
kuras amata ieņēmējam vai 
ieņēmējai nebūs viegli sākt 
strādāt un aptvert visu to pla-
šo lauku, kas ir šīs ministrijas 
pārziņā. Savukārt ar Valsts 
prezidenta vēlēšanām iznācis 
citādi – tur Egilam Levitam sevi 
pierādīt būs vienkāršāk un 
vieglāk, ņemot vērā iepriek-
šējo 12 gadu, maigi sakot, ne 
pārāk spilgto prezidentūru. 

Taču jebkurā gadījumā 
prātā paturamas vairākas 
lietas. Liela personība met 
lielu ēnu. Neviens nav ideāls, 
nereti grūti ir apkārtējiem un, 
iespējams, arī pašam. Laika 
gaitā mainās vadības stils, 
metodes, komunikācijas veids 
un kanāli – faktiski mainās itin 
viss. Tāpēc jautājums – vai 
mums aug jaunā paaudze 
ar spilgtiem līderiem – ir 
aktuālāks kā jebkad. Paklau-
soties partiju politiķu debates 
pirms Saeimas vēlēšanām un 
izpētot deputātu kandidātu 
sarakstus, bija skaidrs, ka 
rezervistu soliņš ir paīss. (Es 
nudien nedomāju kandidātus, 
kas pierunāti pēdējā brīdī, lai 
sarakstu vispār uztaisītu.) 

Savukārt, runājot par biz-
nesu, Uldis Pīlēns grāmatā 
(Mans) uzņēmēja kods raksta, 
ka tikai četriem procentiem 
iedzīvotāju esot atbilstošas 
spējas un prasmes kļūt par 
sava uzņēmuma vadītāju, 
uzņemoties atbildību arī par 
darbiniekiem. Bet kādam tas 
jādara! Tāpēc mums jāspēj 
novērtēt katrs, kas prot, var 
un grib būt atbildīgs un radīt 
paļāvību, ka darbi tiks paveikti 
(un vienalga – valstī, pilsētā, 
pagastā, uzņēmumā, skolā 
vai citā vietā). Ka lietas notiks. 
Uz labu. 

viedokļi. komentāri
2

Par iepriecām un pabēdām 
ziņojiet Kurzemniekam pa 

tālr. 63350568, e-pasts:  
dina.porina@kurzemnieks.lv. 

Lasītāju vērojumi nav 
anonīmi.

MuMs zvana

Izdevējs – SIA Jaunais kurzemnieks. Reģ. apl. nr. 1400. Iznāk pirmdienās, trešdienās, piektdienās. Pārpublicējot atsauce 
uz Kurzemnieku obligāta. Iespiests SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, Rīgā, Mūkusalas ielā 15a. Metiens – 3470.

Galvenā redaktore Daiga Bitiniece – 63350567; redakcija@kurzemnieks.lv; reklāmas 
nodaļa – 63324881; sludinajumi@kurzemnieks.lv

Kuldīgā, 
1905. gada ielā 19, 
LV-3301

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

aktuālais jautājuMs

Elīna Elza Kļava
Madaras Salas foto

Jānis Gebauers, kul-
dīdznieks: – Ar ģimeni 
cenšamies sanākt kopā, 
kad varam, kā arī Jāņos 
ir ugunskurs, protams, 
Ziemassvētkos attiecī-
gās aktivitātes.

Ilona, skolotāja: – Man 
ģimene ir pirmajā vietā, 
un laiku pavadu tikai ar 
to. Ģimenes tradīcijas ir 
Jāņi un Ziemassvētki. 
Mēs esam ļoti kuplā 
skaitā.

Valentīna Jonele, pensionāre: – Īpašu 
tradīciju nav, bet šur tur jau esam kopā. 
Man ir divas meitas, viena Vācijā, drīz 
atbrauks, svinēsim viņai 50 gadu jubile-
ju. Satiekamies lielos svētkos, jubilejās. 
Kad ir Kuldīgas Pilsētas svētki, arī tad 
kāda no meitām ar bērniem atbrauc.

Inguna Svara, mūzikas skolas sko-
lotāja: – Ar ģimeni laiku pavadu, cik 
iespējams, bieži. Bērni dzīvo citur, 
un tad, kad atbrauc, pavadām šos 
brīžus kopā. Tās arī ir mūsu tradīcijas. 
Protams, Jāņus un Ziemassvētkus 
svinam kopā.

Dārta Pūce, skolniece: 
– Nepavadu bieži laiku 
kopā ar savu ģimeni. Tra-
dīciju nav daudz, varbūt 
Ziemassvētki, Lieldienas.

„Jautājums ir – 
vai mums aug 
jaunā paaudze 
ar spilgtiem 
līderiem.”

RedzējuMs

Pēdas

fotokoMentāRs

lasĪtājs jautā

Rīt kuldīgā notiek Ģimenes svētki. kādas jūsu ģimenē ir tradīcijas?

„Nesen biju bērēs Īvandes pagasta Apuzes kapos. Tie 
ir veci un skaisti. Bērēs skanēja zvans. Diemžēl zvana 
tornītis satrupējis – knapi turas kopā. Vai nevajadzētu 
atjaunot?” vaicā kāda lasītāja no Kuldīgas.

Pagasta pārvaldniece Anda Upleja pastāstīja, ka šādos 
gadījumos tiek lūgts iesaistīties arī aizgājēju piederīgajiem. 
Zvana tornītim jau rakstīts projekts pašvaldības konkursā 
Darīsim paši. Toreiz tas noraidīts, jo bijuši arī daudzi citi. 
„Varētu mēģināt sniegt atkārtoti. Pašvaldība arī pieliktu 
naudu. Protams, varam šim mērķim naudu prasīt nākamā 
gada budžetā, kaut nav teikts, ka to piešķirs. Sabiedrībā 
kaut kā tā pieņemts, ka kapsētu sakārtošana ir tikai pašval-
dības ziņā. Savulaik kapos visu darīja tuvinieki, pašvaldība 
pievienojās tikai lielajās lietās. Pirms gadiem mums bija 
daudz simtlatnieku, kas varēja palīdzēt, bet tagad algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos strādā arvien mazāk cilvē-
ku. Tādēļ vispirms gribam iesaistīt piederīgos. Vairākos 
kapos tas arī izdevies. Ieguldot savu darbu, par projekta 
naudu izdevies salabot, piemēram, kapu žogus, vārtus. 
Mēs nācām palīgā ar līdzfinansējumu,” skaidro A.Upleja. 

Inguna Spuleniece

Pēc raksta Draudze ieiet cetur-
tajā gadu desmitā (22. maijā) 
redakcija saņēma vēstuli no 
kādreizējā Kuldīgas Sv. Annas, 
tagad Jēkabpils Sv. Miķeļa 
baznīcas mācītāja Modra 
Plātes. 

Pirms 30 gadiem viņš bija 
vien no tiem garīdzniekiem, kurš 
daudz palīdzējis Sv. Katrīnas 
draudzes atjaunošanā. Diemžēl 
mērot tālo ceļu uz svētku diev-
kalpojumu Kuldīgā veselības dēļ 
viņš nevarēja.

„Skatos savā dievkalpojumu 
reģistrā – ap 8900 dievkalpojumu 
vairāk nekā 39 gados,” raksta 
M.Plāte. „1989. gada 13. maijā 

bija mans 1720. dievkalpojums, 
kad kopā ar kolēģi Viesturu Pirro 
iesvētījām Kuldīgas Sv. Katrīnas 
baznīcu. Piedalījās ap 150 diev-
lūdzēju. Jā, tas bija ļoti neparasts 
laiks, dāvāts, šķiet, tikai reizi 
dzīvē... Īsi pirms tam – martā –                                                             
bija Gunāra Astras (Latvijas 
neatkarības cīnītāja – red.) aiz-
kustinošās bēres. Drīz pēc tam 
augustā – Baltijas Brīvības ceļš. 
Toreiz citāda bija pasaule, citādi 
bijām mēs. Grūti to izvērtēt ar 
šīs dienas acīm. Bieži vaicāju 
sev: „Vai ar šodienas pieredzi 
Atmodas laikā būtu rīkojies 
citādi?” Nezinu.

Acīmredzami, ka kristīgais 

naratīvs* joprojām cilvēkos 
nedzīvo. Viņos mājo citi – patē-
rētājsabiedrības – stāsti. Komuni-
kācija, globalizācija, IT attīstība 
(procesi, kurus nevaram apturēt) 
nosaka to, ka Latviju (arī visu 
Eiropu) vairs nevieno kristīgā 
kultūra. Tradicionālo vērtību 
nav! Baznīcai kopumā nu būtu 
jātop daudz pazemīgākai, mīļi 
jāpieņem nepasargātie, vājie, 
cietēji, citādie, izstumtie...

Tāpēc priecājos par sava 
kolēģa un drauga Viestura Pirro 
panākto dzīvajā un aktīvajā                   
Sv. Katrīnas draudzē.” 

* Naratīvs – vēstījums. 
Daina Tāfelberga

Kuldīdznieks Jānis Mētra vaicā: 
„Cik ilgi vēl lūkosimies uz mūsu 
Brīvības pieminekļa parodiju 
Ventmalā?”

Mākslas kurators Uldis Pētersons 
atbild, ka mākslinieka Egona Per-
ševica darbs Brīvība vēl kādu laiku 
Kuldīgā palikšot. „Uz Latvijas tēlu 
nav nekādu autortiesību. Brīvības 
pieminekli uzcēla tauta, un tas pieder 
tautai, tātad katram ir tiesības šo tēlu 
kaut kā interpretēt, ielikt tajā savu 
jēgu. Tāpat katram ir tiesības izteikt 
viedokli, tostarp sašutumu. Tā nav 
parodija. Darbā ir doma par to, kur mēs 
atrodamies un kā sevi Latvijā redzam. 
Skulptūra šobrīd ir pārvietota, un vest 
to prom pagaidām nav domāts.”

Iveta Grīniņa

Skulptūra 
pagaidām paliks

Mudina darīt pašiem

Pēc Publicētā

tā bija citāda pasaule

Ja pamanāt ko interesantu, nofotografējiet un sūtiet: 
redakcija@kurzemnieks.lv.

Pie veikala Veļas bodīte 
lielo puķu kastu vietā atrasts 
oriģināls audzēšanas veids.

Madaras Salas foto
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Stāsta Skrundas novada pašvaldības policijas 
inspektors Ģirts Miksons.

NO likumsargu ikDiENas

30. maijs. Raņķu pagastā esot izgāztas 
vairākas kravas ar sadzīves atkritumiem. 
Vainīgais tiek noskaidrots.

31. maijs. Skrundā uz dzelzceļa tilta ie-
radies vīrietis stiprā alkohola reibumā, kurš 
uzdodas par tūristu no Krievijas un ignorē 
tilta apsardzes darbinieka norādījumus. 
Vīrietis, kurš tomēr ir Rīgas iedzīvotājs, 
aizturēts un nogādāts policijā. Skrundas 
ugunsdzēsēju depo reibumā iemaldījies 
kāds Kuldīgas iedzīvotājs, kurš neatceras, 
kā nokļuvis Skrundā.

1. jūnijs. Nodrošinām kārtību Skrundas 
estrādē Kurzemes vīru koru sestajā dižkon-
certā un zaļumballē. Pārbaudot automašīnu, 
ar kuru reizēm brauc cilvēki alkohola rei-
bumā un bez vadītāja apliecības, Skrundas 
pagastā atklājam nelikumīgu koku ciršanu 
un zādzību Latvijas Valsts mežu īpašumā. 
Mežā nozāģētas trīs priedes un daļa iekrauta 
automašīnā. Vainīgie, divi Skrundas iedzīvo-
tāji, aizturēti un nodoti Valsts policijai. Pie 
veikala Saldo O.Kalpaka ielā kāds Kuldīgas 
iedzīvotājs, alkohola pievarēts, zaudējis 
spēju paiet.

3. jūnijs. Skrundā, Meža ielā, kāds auto-
vadītājs izraisījis sadursmi ar automašīnu, 
nodarot tai bojājumus. Vadītājs, nesagaidot 
policiju, no notikuma vietas devies prom. 
Vainīgais noskaidrots. No kāda autovadītāja 
saņemam ziņu, ka Skrundā pa Raiņa ielas 
vidu iet gājējs un izraisa avārijas situāciju. 
Tas ir Skrundas iedzīvotājs tik smagā reibu-
mā, ka ar grūtībām var atcerēties dzīvesvietu.

Vīri reibumā iemaldās, 
kur nevajag

Kuldīgas novada deputāti apstiprinājuši 
noteikumus bijušās Basu pamatskolas 
ēku un zemes izsolei. Bet Īvandes muižas 
nomas tiesību izsoles noteikumi tiks 
apstiprināti jūnijā.

Saskaņā ar SIA Interbaltija pērn jūlijā 
sagatavoto atzinumu nekustamā īpašuma 
Basu skola tirgus vērtība ir 42 000 eiro. 
Sertificēts vērtētājs Vindeks īpašumu Birži 
jeb veco dzīvojamo māju aprīlī novērtējis 
par 4300 eiro. Izsoles sākumcena – 46 300 

eiro, bet solis – 100 eiro.
Īvandes pagasta pārvaldei deputāti pie-

šķīra 2000 eiro muižas telpu un teritorijas 
uzkopšanai, bet remonta summa vēl tiks 
precizēta. Līdz tam, kad muiža iegūs nom-
nieku, par to gādās pašvaldība. Tas darīts, 
lai varētu notikt jau pieteiktās nometnes 
un citi pasākumi. Apstiprināti arī nomas 
maksas pakalpojumi. Pašvaldība drīkst 
prasīt pašizmaksu. 

Kuldīgas novada pašvaldība Valsts 
kasē ņems aizņēmumu vairākiem 
projektiem.

Viens no tiem ir Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) un valsts 
atbalstītais projekts Jēkaba ceļa kul-
tūras mantojuma un mākslas jaun-
rades magnēti jeb vecās slimnīcas 
ēku Kalpaka ielā 2 un 4 pārveide par 
mākslas un radošo klasteri. Projekta 
izmaksas ir četri miljoni 69 tūkstoši 
eiro, tajā skaitā attiecināmās izmaksas –                                                                            
3,17 milj., no tiem ERAF dod 1,69 milj., 
bet valsts – nepilnus 413 000 eiro. Neat-
tiecināmās izmaksas ir teju 894 000 eiro. 
Būvniecībai plānotais avanss ir 90% no 
ERAF un valsts dotācijas, bet 3,23 milj. 
pašvaldībai jāaizņemas.  Aizņēmums 
vajadzīgs arī Jelgavas ielas pārbūves 
priekšfinansēšanai. Šeit kopējās izmak-
sas ir 4,75 milj. eiro, attiecināmās –                                                                            
4,37 milj., no kuriem ERAF un valsts 
dotācija ir 82,6%. Plānotais avanss –                                                                    
3,25 milj., bet 1,5 milj. pašvaldība 
grib aizņemties. 126 000 eiro iecerēts 
aizņemties pagastu ceļu remontam. 
Kopējās izmaksas ir 168 000 eiro, un 
Eiropas atbalsta nav. Deputāti iecerējuši 
izmantot vismaz 25% no ceļu fonda, bet 
pārējo Valsts kasē atmaksāt no budžeta.

Domes priekšsēde Inga Bērziņa uz-
svēra, ka Valsts kasē pēc aizņēmumiem 
ir rinda. Deputāti nolēma, ka pašvaldībai 
tajā jāiestājas. 

Inguna Spuleniece

No 7. līdz 9. jūnijam Mežaines poligonā 
un Upīškalnā notiks Zemessardzes 4. 
Kurzemes brigādes organizētā pamat-
apmācības nometne. 

90 zemessargu apgūs topogrāfiju, orien-
tēšanos apvidū un lauka kaujas iemaņas.  
Tiks izmantota mācību munīcija, kas rada 
troksni un dūmus, bet cilvēku veselību 
un dzīvību neapdraud. Pa pieguļošajiem 
ceļiem pārvietosies transports. 

Šogad dienestā uzņemtie tiek apmācīti 
nometnes modelī, kurā zemessargi mili-
tārās pamatiemaņas apgūst nepārtrauktā 
laika posmā. Zemessardzē uzņem Latvijas 
pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, 
bet nav vecāki par 55 gadiem. Informā-
cija par uzņemšanu www.zs.mil.lv sadaļā 
Prasības uzņemšanai. Tur arī bataljonu 
kontaktinformācija.

Kuldīgas novada bērnu un jaunie-
šu centra (BJC) direktore Inese 
Astaševska skaidro: „Gribam 
piedāvāt dažāda veida saturu un 
iespējas darboties, savukārt tie, 
kuri paši nevēlas iesaistīties, var 
atnākt un paskatīties, ko citi dara. 
Pasākums noderīgs gan darbīga-
jiem, gan vērotājiem.”

Jauniešu dienā notika ekstre-
mālo sporta veidu sacensības 
Kuldīga Open, mūsdienu deju un 
kustību festivāls, chill jeb atpūtas 
zonā varēja tikties ar pazīstamām 
personībām, bija iespēja apgūt 
dīdžeja prasmes, jauniešu biedrība 
izveidoja izlaušanās istabu jeb Es-
cape Room utt. Pasākuma rīkošanā 
iesaistījusies visa BJC administrā-
cija, un katram savi pienākumi. 
Inese saka: palīdzējuši vairāk 
nekā 30 brīvprātīgo jauniešu, kuri 
bijuši atbildīgi un atsaucīgi. „Jau 
smējāmies, ka nākamo pasākumu 
viņi mierīgi varētu organizēt paši,” 
secina I.Astaševska. 

Deju festivālu vairāk nekā des-
mit gadu rīkojis klubs Viva fitness, 
nu tas pirmo gadu noticis Jauniešu 
dienā. Ieradušies vairāk nekā 200 
dalībnieku no visas Latvijas. Tāpat 
daudz dalībnieku bijis ekstrēmajās 
sacensībās, uz Kuldīgu braukuši 
labi sportisti, tātad diezgan augsta 

Notikums darbīgajiem un vērotājiem
Jauniešu diena 1. jūnijā kuldīgā bijusi kupli apmeklēta, un to palīdzējuši organizēt daudzi brīvprātīgie.

Mūsdienu deju un kustību festivālā – aizputes kultūras nama grupa ZIP.

līmeņa sacensības. Uzvarētāji: grupā Skateboard – Uģis 
Ķepulis (Kuldīga), Scooter – Edgars Ekšteins (Ventspils), 
Inline amatieriem – Kristofers Rudzāts (Rīga), Inline 
Pro – Nils Jansons (Jūrmala), BMX amatieriem – Edgars 
Jakubovskis (Kuldīga), BMX Pro – Dāvis Līcītis (Saldus).

BJC vēl apsvērs šī pasākuma ieguvumus un trūkumus, 
bet viens esot skaidrs – tieši tāda pati diena nākam-
reiz netiks rīkota, būs kaut kas citādāks, labāks, sacīja 
I.Astaševska. 

Elīna Elza Kļava, Evitas Slaviņas un Agates Ūdres arhīva foto

dome atkal 
aizņemas

Pārdos un iznomās

Zemessargu mācības

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības 
Dzīvības koks Liepājas nodaļa arī vasarā 
aicina uz atbalsta grupas bezmaksas 
nodarbībām.

Tās notiks 11. jūnijā un 9. jūlijā 17.30 
Liepājā, Veidenbauma ielā 3, sociālā die-
nesta mācību klasē 3. stāvā (ir lifts). No-
darbības vadīs psiholoģe Diāna Oļukalne. 
Pasākums ir daļa no Liepājas pašvaldības 
projekta Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs, 
ko finansē Eiropas Sociālais fonds, pa-
stāstīja nodaļas vadītāja Ilze Vainovska. 

Dzīvības koks turpina brīvprātīgo 
mentoru kustības Atbalsta spēks mācības 
– mentori un jauni interesenti aicināti 12. 
jūnijā no 11.00 līdz 16.30 Veidenbauma 
ielā 3. Seminārā tiks pārrunāts aktuālais 
sociālajā palīdzībā, Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijā, onko-
loģisko pacientu uzturs, būs psihologa 
nodarbība par krīzes komunikāciju utt. 
(programma tiek precizēta, jaunumi: www.
dzivibaskoks.lv). Iepriekš jāpiesakās, šajā 
vietnē aizpildot anketu.

Gan pacientiem, gan mentoriem

ekstremālo sporta veidu sacensībās kuldīgā uz skrituļslidām 
liepājnieks Niklāvs katlaps, kurš disciplīnā Inline Pro ieguvis 
otro vietu.
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Sākums iestādei bijis Kuldīgas starpnoza-
ru mācību kombināts, kas 1998. gadā pār-
tapis par 78. arodvidusskolu. Tā savukārt 
2009. gadā – par Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma profesionālo vidusskolu, bet kopš 
2014. gada ir profesionālās izglītības kompe-
tences centrs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūris-
ma tehnikums. Vispirms skolai bijusi viena 
ēka Liepājas ielā, bet 1994. gadā tā pārņēmu-
si visu Baltijas skolotāju semināru, kam arī 
šogad apaļa jubileja – 140 gadu.

Semināra vēSture jāpēta
Ar interesantu atskatu Baltijas skolotāju 

semināra vēsturē uzstājās Latvijas Univer-
sitātes profesore, Saeimas deputāte Janīna 
Kursīte. Lai arī 16 gadus tas darbojies Rīgā 
un 30 gadus Kuldīgā, kopumā tas izaudzi-
nājis daudzus tautskolotājus, rakstniekus, 
sabiedriskos darbiniekus. Zināmākie ir Dullā 
Daukas autors Sudrabu Edžus un Valdis, kas 
sarakstījis Staburaga bērnus (Rīgas laikā), 
vienīgi Vilis Plūdons mācījies Kuldīgā (tāpēc 
arī no viņa poēmas Eža kažociņš paņemtais 
dzīvnieciņa simbols ir skolas emblēmā un 
ēdnīca nes Eža kažociņa vārdu, bet viesnīca 
saucas Eža miga). Te skolojies arī vēlākais 
arhitekts Ernests Pole, kurš bijis viens no 
pirmajiem jūgendstila un neoklasicisma au-
toriem un kurš Rīgā projektējis 37 daudzdzī-
vokļu ēkas un 5. Vispārējo latviešu Dziesmu 
un deju svētku koka ēku. Kuldīgā mācījies, 
bet par jaunu sociāldemokrātisku ideju pro-
pagandu no skolas izslēgts Pēteris Birkerts, 
kura 20. gados publicēto latviešu anekdošu 
apkopojumu neviens līdz šim neesot pārspē-
jis, pastāstīja J.Kursīte. Tāpat esot daudz sla-
venu igauņu, kas te skolojušies.

atceraS bijušie darbinieki un 
direktoreS meita

Atmiņās dalījās tālaika mācību pārzi-
ne Ausma Zeļģe, kura kopā ar direktori 
O.Kokinu īstenoja toreizējās Kuldīgas ra-
jona izpildkomitejas 1989. gada 23. maija 
lēmumu – uz Kuldīgas starpskolu mācību 
ražošanas  kombināta bāzes atvērt arodskolu. 
Tā gada 27. jūnija Kurzemniekā bijis pirmais 
sludinājums, ka skola tiek atvērta un mācības 
sāksies septiņās programmās. Jau no paša 
sākuma saturā ielikta latviskā dzīvesziņa un 
amatu māksla. Arī toreizējā Kuldīgas pilsētas 
izpildkomitejas priekšsēde, vēlāk skolotāja, 
audzinātāja, direktores vietniece Antoņina 
Valeiņa, atceroties šos laikus, uzsvēra, ka jā-
piemin tie cilvēki, kuri ielikuši pamatus, un 
no sākuma te strādājot divas – Velga Eglīte 
un mūsdienu direktore D.Cine, ko Valeiņas 
kundze atcerējās kā klusu, nerunīgu, punk-
tuālu angļu valodas skolotāju. „Lai mūsu 
tehnikumu nekas nespēj iedragāt!” bija viņas 
novēlējums garās uzrunas noslēgumā.

Pārsteigums daudziem bija O.Kokinas mei-
tas, Ķekavas vidusskolas latviešu valodas 
skolotājas Veltas Volosovskas piedalīšanās. 
Māte vienmēr meitu informējusi, kā iet, un 

Nozīmīgākie pieturas punkti
1994. Kuldīgas 78. arodvidusskola pārņem visu
Baltijas skolotāju semināra ēku Liepājas ielā 31 
un automehāniķu darbnīcu L.Paegles ielā 8 un 15.
1999. Skola izveido dienesta viesnīcu Liepājas 
ielā 33, 2003. gadā otru atver Smilšu ielā 9.
2005. Paplašināta automehāniķu darbnīca, ES 
projektā uzcelta piebūve.
2006. Pirmie Latvijā iegādā CNS programvadības 
darbagaldu mēbeļu galdniekiem. Nodibināta skolas 
ēdnīca rekonstruētās telpās.
2008. Ar IZM piešķirto naudu atjauno nodedzinātās 
galdnieku darbnīcas 1. stāvu.
2009. Sākums koka skulptūru plenēram. Sākta 
kravas automobiļu mehāniķu programma.
2009. Tehnikums iestājies Eiropas Viesnīcu un 
tūrisma skolu asociācijā. 
2012. Apstiprināts UNESCO asociēto skolu statusā. 
2016. Erasmus kvalitātes balva Grand Prix „Spārni”.
2017. Uzņemts ES kultūras mantojuma programmā. 
Nordplus kvalitātes balva Ziemeļu gaisma. Iegūta 
dienesta viesnīca Pilsētas laukumā. Piešķirta ES 
nauda tehnoloģiju centra būvniecībai O.Kalpaka 
ielā 1 un ēku restaurācijai Liepājas ielā 31 un 33.

Paveikts daudz, bet priekšā – 
jauni izaicinājumi
Vai 30 gadi ir daudz vai maz – tāds jautājums vairākkārt izskanēja Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikuma jubilejā pagājušajā piektdienā. Klausoties stāstījumā par pārvērtībām, 
atmiņās un sadarbības partneru vērtējumā, kļuva skaidrs, ka uzņēmīgo direktoru Olgas 
Kokinas (1989.–1999.) un Daces Cines vadībā strādāts ar lielu entuziasmu un paveikts daudz, 
bet sagaidāmas arī pārmaiņas gan saturā, gan vizuāli. 

vēlāk pēctece D.Cine rakstījusi Olgai vēs-
tules, stāstot, kas padarīts. „Mana mamma 
bija gargabalniece un barjerskrējēja, runājot 
sportistu terminoloģijā. Viņa daudz varēja 
paveikt, jo skolā bija kolosāla komanda.” 
Bet Olga pati bijusi rukātāja. Piemēram, reiz 
sataisījusi savus leģendāros pupiņsalātus un 
rasolu, salikusi burkās un uz Izglītības minis-
triju prom. Viņa meitai atstāstījusi: kad tur, 
Rīgā, parādījusies, visi mukuši, viens otram 
sakot: „Atkal tā ir atbraukusi!” Bet O.Kokina 
to uztvērusi bez liekām emocijām – teikusi 
meitai, ka zinot: sarunas būšot ilgas un, lai 
nekurkst vēders, visus pabarošot. „Skola bija 
mana pusmāsa, jo mammai tas bija mīlestī-
bas darbs,” emocionālo stāstu pabeidza dau-
dzu atmiņā palikušās O.Kokinas meita. 

aizvien jaunaS programmaS un labi 
pedagogi

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstā-
ves uzslavēja skolu par plašo starptautisko 

sadarbību, kas īpaši nozīmīga esot Baltijas 
valstu starpā, un direktores izstrādātās izglī-
tības programmas, jauno kvalifikāciju, izcilo 
sadarbību ar darba devējiem, darba vidē bal-
stītās mācības utt., vēlēja modernizēt mācību 
iestādes vidi un inventāru un nākamreiz jau 
tikties jaunajā tehnoloģiju centrā.

Pateicības raksti no ministres Ilgas Šup-
linskas bija atvesti Birutai Aišpurei, Anitai 
Bērziņai, Zandai Šlegelmilhai, Edgaram 
Berkinam, Astrīdai Zeilei, Ojāram Pečulim, 
Gunitai Urbānei, Inesei Kļaviņai, Dacei Šim-
kevicai, Mārtiņam Medniekam un Ausmai 
Gontarei.

Sveicēju vidū bija arī Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta, Valsts izglītības satura cen-
tra un Valsts izglītības attīstības aģentūras 
pārstāvji. Pēdējās programmas Erasmus+ 
departamenta pārstāve Baiba Sermuliņa uz-
teica skolas vadītāju D.Cini, kura jau no paša 
sākuma pratusi šo programmu atrast un visu 
laiku izmantojot visas iespējas, ko tā piedā-

vā: gan audzēkņu prakses, gan sadarbību mā-
cībās, gan pieredzes apmaiņu.

Pašvaldības vadītāja Inga Bērziņa atzina: 
klausoties labajos vārdos, kļuvis žēl, ka pati 
nav te mācījusies, bet viņa atcerējusies: „Tajā 
mācību kombinātā es esmu gājusi, un no tā 
jau izveidojies tehnikums.” Tā kā pašvaldī-
bas konkursā Darīsim paši no arodskolas 
iesniegta ideja atjaunot lielos vārtus, tad par 
godu jubilejai dome esot šim mērķim atvēlē-
jusi lielāku līdzfinansējumu nekā parasti. 

StarptautiSka Sadarbība un darba 
devēju atSaucība

Slovākijas vēstnieks Latvijā Ladislavs    
Babčans, kultūras atašejs Miroslavs Repka 
un Paņevēžas profesionālās izglītības un at-
tīstības centra vadītājs Broņus Sadula sarīko-
jumā ienesa starptautisku noti, vēl reizi aplie-
cinot, ka skolai ir plašs sadarbības tīkls – ar 
16 valstīm. Arī Īrijas–Latvijas tirdzniecības 
kameras vadītāja Ilze Krēsliņa izteica cerību 
turpināt nesen sākto sadarbību gan diasporas 
bērnu nometņu organizēšanā, gan pieredzes 
apmaiņā. 

Bet krietni plašāks tas izveidojies ar dažādu 
nozaru darba devējiem. Arī tie bija aicināto 
vidū, piemēram, SIA Ima autoserviss vadī-
tājs Imants Rukuts atzina, ka liela daļa vietējo 
servisu darbinieku ir šīs mācību iestādes bei-
dzēji, bet Gunārs Gutlands uzteica skolotāju 
grūto darbu un pajokoja: sak’, mums iznāk 
strādāt ar tiem produktiem, kas te apmācīti.

Sveicēju vidū arī vairākas profesionālās 
asociācijas, partneri dažādos uzņēmumos, 
daudzi Latvijas tehnikumi un citas mācību 
iestādes, tai skaitā Liepājas Universitāte, ar 
kuru sadarbības līgums noslēgts tikai nupat. 

Daiga Bitiniece
Lailas Liepiņas foto

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore Dace Cine atklāj skolas 30 gadu svinīgo sarīkojumu.

latvijas universitātes profesore janīna 
Kursīte mudina pētīt un celt saulītē baltijas 
skolotāju semināra bagātīgo vēsturi.

Toreizējā mācību pārzine ausma Zeļģe un 
Kuldīgas pilsētas izpildkomitejas priekšsēde 
antoniņa Valeiņa atcerējās, kā gājis tehnikuma 
pirmsākumos.

interesants 
bija pirmās 
direktores 

Olgas Kokinas 
meitas Veltas 

Volosovskas 
stāstījums.  
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MāKSla lITERaTūRa
Jauno 
gleznotāju 
izstāde 
Untitled 
Mākslas 
namā.

„Katru skaņdarbu 
izdzīvoju naktī, 
kad ir klusums 
un izjūtas 
saasinās,” saka 
Kuldīgas mūzikas 
skolotāja, daudzu 
ansambļu un 
kora vadītāja 
Agnese Čīče.

Iveta Grīniņa
Lailas Liepiņas foto

Dzejniece Liāna 
Langa par 
Jāni Vādonu: 
„Viņš ir Poruka 
bālais, trauslais 
zēns šī vārda 
vislabākajā 
nozīmē.” Mūsu 
novadnieka 
jaunais 
krājums 
Klusuma forma.

Aizsietām acīm un 
netradicionāli

Mākslas akadēmijas topošos gleznotājus Evitu Lukaševiču un Kristapu Tinti plenēra eksperimenti rosinājuši Kuldīgu parādīt netradicionāli – uz Evitas muguras. 

Šogad topošajiem gleznotā-
jiem Latvijas Mākslas aka-
dēmijas plenērā Kuldīgā 
nācās izkāpt no komforta 
zonas. Plenēra vadītājs 
Miķelis Fišers mudināja 
atraisīties un domāt kā 
māksliniekiem.

„Mēģināju dalīties ar sa-
viem paņēmieniem,” skaidro 
M.Fišers. „Pieaicināju drau-
dzeni – aktrisi un režisori 
Ingu Tropu, kura vadīja meis-
tarklasi. Studentu uzdevums 
bija sadalīties pa pāriem un 
otru ar aizsietām acīm pus-
stundu vest pa Kuldīgu. Viņi 
gāja veikalos, baznīcās, līda 
krūmos, kāda ar aizsietām 
acīm bija nopirkusi kleitu… 
Tajā brīdī viņi saprot: viss, 
ko gribi radīt, ir tevī iekšā, 
tikai jāpārslēdzas. Rosinu 
darīt vairāk to, kas nesanāk, 
dabā studēt to, kas var derēt 
tālākajā ceļā. Kuldīgas klāt-
būtne tajā ir neizbēgama. Ir 
labi, ka te ir pilsēta, bet pāris 
soļu tālāk – daba.” 

Pirmā kursa studente Evita 
Lukaševiča secina: „Cilvē-
kiem nav jābrauc uz ārze-
mēm, pirms viņi nav redzēju-
ši Kuldīgu! Man ļoti patīk te 
dzīvot, te ir atsaucīgi cilvēki. 
Eksperimenta laikā, kad stai-
gājām aizsietām acīm, daudzi 
piedāvājās palīdzēt.” Alise 
Builevica saka: „Kuldīgas 
plenērā jūtama īpaša brīvība. 
Te var radīt vairāk ar izjūtām, 
nepieslēdzot prātu. Staigāša-
na pa pilsētu aizsietām acīm 
bija ieiešana citā stāvoklī – 
fantastiska pieredze!”

Jauno gleznotāju darbi:
• no rītdienas Kuldīgas 
mākslinieku rezidences galerijā 
Pils ielā, izstādes atklāšana 18.00.

• rīt no 16.00 līdz 18.00 Mākslas 
namā izstādes Untitled atklāšana. 

3. lpp.8. lpp.
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JAUNA UN 
TALANTĪGA Skolniece mācās un palīdz citiem

Anastasija Gailīte vēl mācās 
Ventspils mūzikas vidusskolā, 
bet jau palīdz skolotājiem mācīt 
flautas spēli E.Vīgnera Kuldīgas 
mūzikas skolā, kuru pati absol-
vējusi pirms diviem gadiem.

Kā var tā spēlēt?
Anastasijas mamma Larisa Gai-
līte Kuldīgas mūzikas skolā ir 
klavieru skolotāja. Tāpēc lieks 
šķiet jautājums, kāpēc meita 
izvēlējusies šo nozari. Bet kādu 
instrumentu? Māsa jau apguvu-
si klavierspēli, tātad vēl vienu 
pianisti ģimenē nevajadzētu. Par 
stīgām nav bijis intereses. Paliek 
pūšaminstrumenti. Tomēr Anas-
tasija atzīst, ka vecāki neko nav 
norādījuši vai pavēlējuši. Sava 
loma mammai gan bijusi, jo mei-
tiņu jau no mazām dienām ņēmusi 
līdzi uz koncertiem Kuldīgā un 
citur. Kādā iepatikusies flautas 
spēle. Meitene stāsta: „Biju vēl 
maza un pat neatceros, kas tā par 
flautisti. Skatījos un domāju: „Nu, 
kā viņa var tā skanīgi spēlēt, elpu 
neievelkot?” Tas šķita interesanti, 
tāpēc gāju mācīties flautu. Vēlāk 
gribēju pāriet uz saksofonu, bet to 
man neatļāva.”

Bez brīvā laika
Atšķirībā no daudziem skolo-
tāju bērniem Anastasijai neesot 
iznācis brīvo laiku pavadīt pie 
mammas skolā. Būtībā tāda tik-
pat kā nav bijis. Kopš četru gadu 
vecuma viņa dejojusi kultūras 
centra bērnu kolektīvā Stariņš, 
mācījusies ne tikai mūzikas, bet 
arī mākslas skolā. Uz nodarbībām 
vadājis opis, un retu reizi iznācis 

pagaidīt mammu, lai mājās dotos 
kopā. Tad vēl koncerti, konkursi, 
skates, daudzie ārvalstu braucieni 
ar kori Cantus. Tas viss papildus 
mācībām kādreizējā Kuldīgas 
pamatskolā. Mazākajās klasēs 
varējusi visu apvienot, bet vēlāk, 
kad slodze kļuvusi lielāka, vaja-
dzējis no kaut kā atteikties. Anas-
tasija pametusi mākslas skolu un 
dejas, bet iegūto laiku izmantojusi 
fitnesa treniņiem. „Bija brīži, kad 
gribēju aiziet arī no mūzikas sko-
las, taču paklausīju mammai, ka 
iesāktais jāpabeidz. Tagad par to 
esmu pateicīga.”

Labā pieredze
Mūzikas skolotāji teic, ka bērni 
dažkārt paļaujas uz savu talantu, 
taču Anastasija ir ne tikai talantī-
ga, bet arī centīga un apņēmīga 
daudzās jomās. Varbūt pat par 
daudz, jo tas var traucēt koncen-
trēties uz vienu jomu.

Anastasija ar panākumiem pie-
dalījusies visos Kurzemes pūšam-
instrumentālistu konkursos, reiz 
tikusi arī valsts konkursā, bet ne 
līdz finālam: „Man nav bijis mēr-
ķa par katru cenu iegūt augstāko 
vietu. Konkursi ir laba pieredze. 

Atceros, kā pirms tiem šausmīgi 
uztraucos. Koncertmeistare Līga 
Saulgrieze mierināja, ka viss taču 
būs labi. Man tik ļoti patika viņas 
miers! Uzstāties vienai klavieru 
pavadījumā ir daudz grūtāk un 
atbildīgāk nekā kopā ar kori vai 
ansambli. Tagad man uztraukuma 
vairs nav.”

Prasa vairāk
Kad Anastasija pabeidza pamat-
skolu, mācīties vispārizglītojošajā 
vidusskolā īsti nav gribējies. Arī 
mamma un tētis ieteikuši profe-

sionālo virzienu. Taču meitene 
šaubījusies. Ēnu dienās aizbrau-
kusi uz Ventspils mūzikas vidus-
skolu un nolēmusi mācīties tur. 
Tūlīt viņa beigs 2. kursu. Mācības 
esot vispusīgas un padziļinātas –                                                                 
pat salīdzināt nevarot ar to, ko 
māca bērnu mūzikas skolā. „Flau-
tas specialitāti Kuldīgā mācīja 
Heda Auziņa – laba skolotāja. 
Tāpat kā Māra Šlakorcina, pie 
kuras apguvu klavieres. Arī solfe-
džo pie Stellas Pavlovičas nelikās 
grūts. Tagad ir sarežģītāk un tiek 
prasīts daudz vairāk, jo tā tomēr 
ir mūzikas vidusskola.”

Visu var paspēt
Līdztekus Anastasijai jāmācās 
vispārizglītojošie priekšmeti. 
Tikko nokārtots centralizētais 
vēstures eksāmens, lai nākamgad 
slodze mazāka. Meitene paspēj 
arī atbraukt uz Kuldīgu palīgā 
skolotājai H.Auziņai mācīt flautas 
spēli mazajiem. „Visu var paspēt, 
ja laikus izmācās un sakārto dar-
bus. Vēl divi gadi priekšā, bet tie 
paskries ātri tāpat kā divi iepriek-
šējie. Nezinu, ko darīšu, kad pa-
beigšu. Kad paliks 18, gribu iegūt 
fitnesa treneres sertifikātu, bet 
diez vai tā būs profesija. Skolotāja 
Heda iesaka iet uz pedagogiem, 
lai vēlāk Kuldīgas mūzikas skolā 
atgrieztos kā flautas skolotāja. 
Tāpēc viņa aicināja novadīt dažas 
stundas. Vispār man patīk. Taču, 
vai būšu skolotāja, vēl nezinu.” 

Daina Tāfelberga
Jēkaba Aleksandra 

Krūmiņa foto

Pērnruden un šopavasar veiksmīgs 
izrādījies koncertu cikls Stāsts un 
mūzika Kuldīgas novada muižās. 

Pasākumi notika Laidu, Vārmes, 
Īvandes un Snēpeles muižā, tie ap-
vienoja kamermūzikas koncertu un 
gida pavadībā arī ekskursiju pa seno 
ēku, pulcēja ne vien vietējos, bet arī 
kaimiņu pagastu ļaudis un kuldīdz-
niekus. Koncerti bija bez maksas.

Pašvaldības kultūras projektu 
speciāliste Agnese Lapsiņa uzsver, 
ka iecerei bija mērķis profesionālo 
kultūru iznest ārpus pilsētas un dot 
arī lauku cilvēkiem iespēju dzirdēt 
augstvērtīgu muzikālu sniegumu. 
Otrs mērķis – ļaut apskatīt muižas, 
kas ir pašvaldības īpašumā. 

„Lielākā daļa tūristiem un citiem 
interesentiem ikdienā nav pieejamas. 
Daudziem koncertu dalībniekiem 
tā bija pirmā reize, kad viņi varēja 
gidu pavadībā senās ēkas izstaigāt,” 
saka A.Lapsiņa un uzsver, ka pasā-
kumi tiešām izdevušies. „Divi mērķi 
lieliski īstenojās kopā, jo vispirms 
apmeklētājiem tika vēstures stāsts, 
kas rosināja fantāziju, pēc tam varēja 

klausīties kamermūziku, kas labi pie-
deras muižu zālēm un, ļoti iespējams, 
kādreiz tur skanējusi. Konstatējām, 
ka daudzās zālēs ir lieliska akustika.”

Pasākumus finansēja pašvaldība. 
„Dažiem pasākumiem izvēlējāmies 
apvienības Latvijas koncerti kamer-
mūzikas programmas, ko daļēji dotē 
valsts, bet pašvaldības finansējums 
vienalga bija vajadzīgs. Sadarbībā 
ar pagastu pārvaldēm nodrošinājām 
arī transportu, un iedzīvotāji to aktīvi 
izmantoja,” tā A.Lapsiņa.

Kultūras nodaļas vadītāja Dace 
Reinkopa piebilst, ka iesāktais no-
teikti jāturpina: „Ideja, ka muižas 
un pilis jāizmanto pasākumiem, 
gaisā virmoja jau sen. Sākumā bija 
doma tikai par ekskursijām, pēc tam 
pievienojās mūzika.” 

A.Lapsiņa atklāj, ka ir doma kon-
certu ciklu turpināt dievnamos: „No-
vadā ir daudz interesantu baznīcu 
ar savu stāstu. Valsts kultūrkapitāla 
fonds atbalstījis trīs pasākumu ciklu, 
ko rudenī rīkosim novada baznīcās.”

Iveta Grīniņa

arhitektūra un mūzika sader

Snēpeles muižā uzstājas čellisti Agate un Pēteris ozoliņi. 
Pēteris ir kuldīdznieks, savulaik šeit beidzis mūzikas skolu. 

Anastasija Gailīte mācās ventspils mūzikas vidusskolā, iespējams, šo nozari arī studēs un kļūs par pedagoģi, bet 
vienlaikus flautas spēle esot kā hobijs, jo tā neapnīk.

Kuldīgas novada 
pašvaldības arhīva foto
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„Mani atradīsi pagalma stūrī”

O.Vācieša muzejā Pārdaugavā autoru 
atbalstīt bija atnākuši gan dzejnieki, gan 
kolēģi žurnālā Domuzīme un citi domu-
biedri. Vārdu poēziju papildināja skaņdar-
bi klavierēm un balsij Mūzikas akadēmijas 
pasniedzēja Anša Saukas izpildījumā. Pats 
autors atzina: grāmata jau kļūstot teju vai 
sekundāra, ja ir tik skaista un sirsnīga 
satikšanās „lieliskā kompānijā”.

Jauno krājumu tāpat kā divus iepriek-
šējos (Virve un Pagaidām iesāpas elpa) 
klajā laidusi izdevniecība Pētergailis. 
Pirmos palīdzējuši sakārtot vecmeistari 
Amanda Aizpuriete un Jānis Rokpelnis, 

bet šoreiz autors kā redaktoru uzaicinājis 
par sevi jaunāko dzejnieku, literatūras un 
filozofijas e-žurnāla Punctum vadītāju 
Arti Ostupu. Vāka noformējumā klusuma 
vizuālo tēlu sameklējis mākslinieks Ivo 
Grundulis. 

Kuldīgā dzejnieku atceras kā ģimnāzijas 
absolventu Jāni Veckrāci. Pats jauno auto-
ru seminārā piedalījies divtūkstošo gadu 
sākumā, publicēties sācis 2007. gadā, ar 
krājumu Virve 2011. gadā nominēts Lite-
ratūras gada balvai par spožu debiju, ie-
guvis Ventspils domes Izcilības stipendiju, 
piedalījies neskaitāmos dzejas pasākumos 

un nu jau darbojas arī kā iesācēju autoru 
recenzents. 

Ventspils augstskolā, kur J.Veckrācis 
studējis tulkošanu, tagad viņš kā do-
cents lasa dažādus kursus valodniecībā.                        
2017. gadā ieguvis filoloģijas doktora 
grādu par pētījumiem Nobela prēmijas 
laureāta Josifa Brodska atdzejā no krievu 
valodas uz angļu un latviešu. Šogad pres-
tižajā starptautiskajā izdevniecībā Peter 
Lang par šo tēmu iznāks J.Veckrāča mo-
nogrāfija angļu valodā. Savukārt žurnālā 
Domuzīme viņš joprojām vada literatūras 
nodaļu.

„Zinot to, ko man nozīmē Ojārs Vācietis, grūti iedomāties zīmīgāku vietu, kur atkal atvērt savu dzejas grāmatiņu, 
kā tieši viņa muzeju,” tā kādā maija novakarē rīgā jau trešā krājuma Klusuma forma atvēršanā sacīja dzejnieks 
JĀNiS VĀDONS. Pašlaik ventspilnieks, taču dzimis un sirdī joprojām kuldīdznieks.

„Mūsdienās tas ir retums”
Inguna Cepīte, Pētergailis vadītāja: 
– Mana satikšanās ar Jāni notika ar dzej-
nieces Astrīdes Ivaskas laipnu vārdu, un 
par to priecājos daudzus gadus. Ikdienā 
sastopu daudzus autorus, bet Jānis ir īpašs. 
Nebiju satikusi autoru ar tādām vērtībām un 
ideāliem. Viņa vērtības īpaši nešļūkā – tas 
mūsdienās ir retums. Satiekot viņu smagā 
dzīves brīdī, pēc garākas sarunas šķita, ka 
dzīve kļūst gaišāka un godīgāka. Vēl Jānim 
ir diezgan maz baiļu teikt taisnību un būt 
ārpusniekam. Arī tas negadās bieži. Par to 
viņu augsti vērtēju, un tas lasāms dzejā. 
Trešais krājums ir mazliet atšķirīgs – tajā 
ir plaši cikli, tas kļuvis stāstnieciskāks. Tajā 
viņš raksta: „Man nav karoga. Es joprojām 
esmu pārspīlēti/ personiskās attiecībās ar 
klusējošajiem.”

Jūt briedumu
Artis Ostups, dzejnieks: 
– Jānim šis ir jau trešais krājums, bet man 
kā atsevišķa krājuma redaktoram – debija. 
Kad viņš dzejoļus atsūtīja, uzreiz sapratu, 
ka to var saukt par brieduma krājumu, 
proti, te labi sintezējas Jāņa poētiskā pie-
redze – dzejas rakstīšanas, atdzejošanas 
un domāšanas pieredze. Patīkami, ka starp 
mums nenotika nebeidzams galda teniss ar 
e-pastiem.”

„Pazemes ūdeņi”
Daina Sirmā, dzejniece, kopā ar J.Vādonu 
daudz uzstājusies: 
– Šī grāmata ir liela laime, vērtība un ba-
gātība. Te dzeja liekas kā pazemes ūdeņi: 
tādi, ko ar jutekļiem un prātu nevar precīzi 
aptvert. Bet mēs zinām, ka tādi ir, ka tie ir 
tīri un kādā brīdī laužas ārā. Var jau dze-
joļos saskaitīt metaforas un tēlus, izpētīt 
ritmu un citus parametrus, visu sasummēt, 
bet vienalga kaut kas paliek pāri – tā īstā 
mākslas vērtība, ko nevar noformulēt. Tas 
pasaules holisms*. Baudot to, rodas kaut 
kas līdzīgs reliģiskai izjūtai.

* No grieķu val. holos – viss, veselums

„Kā Poruka bālais zēns” 
Liāna Langa, dzejniece, kopā atdzejojuši 
J.Brodski: 
– Šodien kāds Jāņa dzejolis man uzplēsa un 
pavēra vaļā dvēseli – īsts katarses brīdis! 
Laikam ejot, tādi gadās arvien retāk. Jānim 
svarīga dzejas virsuzdevuma saglabāšana, 
iešana uz to – nekad nesasniedzamo. Viņš 
ir uzticīgs sev, nešūpojas līdzi konjunktūras 
vējiem. Panāk absolūti izmeklētu tēlainību, 
kuras jaunākajā dzejā ārkārtīgi pietrūkst. Tā 
tradīcija, kurā viņš raksta, ir dziļi sakņota 
latviešu lirikas labākajos paraugos. Jānis ir 
Poruka bālais, trauslais zēns šī vārda vis-
labākajā nozīmē. Priecājos, ka šādi cilvēki 
mūsu vidū ir. Te nav primitīvu narcistisku 
izjūtu, kā tagad nereti raksta: ko redzu, to 
dziedu... Jāni tas nav skāris – viņš gājis 
dziļumā. Un arī audzis, jo šajā grāmatā 
sasniedzis pilnbriedu un augstu kvalitāti.

***
no paša rīta mans pakausis gandrīz aizsniedz muguru, kad atgāžu galvu un lūkoju
ieraudzīt sauli. mātei un tēvam savas gaitas, un tā mēs tiksimies arī turpmāk – reizēm
apstādamies gaismas mierīgajā pusē, smaržodami pēc meža un kartupeļu lakstiem.
klusēdami viens otram pateiksim svarīgāko, kas pārvērties nojausmu ēnās vai
biezokņa viļņos, smalkjūtīgi novērsdami domas no nokavētā laika, lai gan pirmo reizi
to pamanīšu daudz vēlāk, kad tēvs, smagi dvesdams, mēģinās neatpalikt uz tās pašas
takas, pa kuru tagad maija rītos viņš mani ved līdz gaiļpiešu pļavai, un es palēkdamies
cenšos trāpīt viņa soļu pēdās.

pagalms pilns ar apjukušām ēnām. migla ir atkāpusies, tumsas laika čukstus
nomainījušas pavasara klaigas. bet es vēl pārāk dzīvs, bez atmiņas varu tikai steigties
un paķert mazo kanniņu, kad ar vecomāti ejam uz kaimiņu sētu pēc piena. un tad –
atgriešanās ceļš, vecais un tukšais dārzs, caur kuru viņa mani ved apmaldīties un
glāsta ar acīm un elpu, kamēr es pārāk dzīvs, kamēr es nemanu, ka vējš, saules zaķus
dzenādams, pierunā nāvi.

vakars uznāk agri kā mātes balss, kas spēles aizraujošākajā brīdī sauc mājās. pirms
īsiem miega mirkļiem vēl iepeldu vēsā upes līcī, un grūti runāt pat ar sevi zem šīm
smalkajām virvēm, zem naktsputnu pirmajām dziesmām, un es esmu viegls un
saspringts kā spāre, kas pazaudē sevi uzbrukumā.

no krājuma

***
mani atradīsi pagalma stūrī
starp tumšajiem bērniem
paaudzē, kurai pietrūka gaismas.
mēs palikām nomodā
un elpojām, elpojām, elpojām,
it kā dienas varētu izstiept
caur naktīm. mēs vērojām
prožektoru asaras pār sienām
un apklusām, dzirdot, kā otrā istabā māte
nemierīgi sagrozās, kad beidzot
mēs pametām viņas skaistāko sapni.

ziemas nepabeigtajā ainavā
panāksi mani.
nenobīsties! klusie ļaudis
būs mūsu draugi,
vižņi nogrims atkušņa dubļos,
un dziļākās brūces
dziedēs upes ieloka klusums.

brīžiem es apstāšos
un redzēšu tevi rītausmas vējā.
tobrīd mēs mazliet mirsim
un mazas kukaiņu saules
aizspindzēs no mums
sadegt uz versmainās mēles.

***
apsēdīsimies tepat smiltīs
mākonis izslēgs telefonus
no krants atripos piknika veltes
un es atcerēšos ka iegaumēju tevi
jau toreiz

pusnaktī braucot uz Ventu
kad mati siena putekļu pilni
un pat smiekli bija klusums
kamēr salīkušie koki
kā plaksti vēra upi ciet

mēs modāmies jau citi
alus duļķu nogurdināti
apdzisuši iznirām no karstā ūdens
un krastā pirmoreiz apdzeldinājām rokas
nātrēs un sieviešu augumos

atceros tu aizgāji uz lazdu audzi
tālumā klaigāja melnā dzilna
un es sēdos uz riteņa
braukt aplaistīt kapus

kad no pakalna skatījos ielejā
nevienu es nemeklēju
dažas mākoņu ēnas
daži spoži un nesaredzami plankumi
sakarsušo pļavu veldrē
daži izslēgti vārdi
klusums tur lazdās ap tevi
un drīz mēs drīkstēsim runāt

No Kuldīgas 
nākušā 
Jāņa Vādona 
dzejas 
krājums 
jau otrreiz 
atvērts 
Ojāra Vācieša 
muzejā rīgā. 
Vēl viena 
iedvesmas 
personība 
literatūrā 
viņam ir 
imants 
Ziedonis. 

Klusuma forma 
Artis Ostups, krājuma redaktors, 
priekšvārdā raksta: „Jāņa Vādona 
jaunajā dzejoļu krājumā domāšanai ir 
īpašs raksturs. Tā ir tik nosvērta, precīza 
un ietilpīga, ka jārunā par metodisku 
nodošanos kontemplācijai*. Vienlaikus 
Jāņa dzeja, kā man šķiet, ietver arī 
apziņu par poētiskās valodas robežām, 
kas mūsdienu literatūrā kļūst par arvien 
retāku parādību. Un šī apziņa viņa darbu 
vērš godīgu attiecībā pret cildeno ainavā, 
sāpīgo atmiņā un neizsakāmo tēlā.”
(*Apcere, gremdēšanās sevī – red.)
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Sarežģīti, bet lai pašām patīk
„Karameles aizrauj sarežģītas lietas, un 
tās reizēm izklausās – kā taktiski mēdz                   
teikt – interesanti. Man liela autoritāte ir 
brālis Modris: ieklausos viņa vērtējumā, 
kas vairāk klausāms un kas mazāk. Kon-
kursos jādzied tādi skaņdarbi, kas parāda 
tehnisko varēšanu, bet nav bijis nevienas 
dziesmas, kas meitenēm nepatiktu. Mācī-
šanās posmā reizēm ir grūti, bet, kad skaņ-
darbs apgūts, kad var sākt veidot tās ciku 
cakas un muzicēt no sirds, tad visām patīk. 
Tas ir viens no radoši vispiepildītākajiem 
brīžiem.  Mums ļoti patīk Liepājas kompo-
nista Andra Kontauta mūzika. Viņš jūt šo 
laiku, šodienas tempu un reizē tautisko. Tā 
ir patiesa bagātība, jo katrs nespēj to apvie-
not. Mums ir iecere viņu uzrunāt – varbūt 
izdosies sadarbība. Pasūtināt skaņdarbu 
konkrētam kolektīvam ir ļoti dārgs prieks. 
Bet Kuldīgas kultūras centra direktore Inta 
Burnevica mūs ļoti atbalsta. Viņa saprot, 
ka aiziet uz konkursu ar jaundarbu ir liela 
vērtība. Esam dziedājušas kuldīdznieces 
Elīnas Lūses kompozīcijas, bet ir mūžī-
gas vērtības, piemēram, Raimonda Paula 
mūzika.”

Būt daļai no plūduma 
„Dziedāt ansamblī – tā ir super sajūta! 
Dzirdēt kopskaņu, būt daļai no plūduma –                                                                                     
tā ir vesela dzīve. Tajā mirklī nav nekā cita, 
dzīvoju tam brīdim, tai mūzikai, elpai un 
sapratnei. Un nedrīkst būt egoiste un ļau-
ties kārdinājumiem – nu tagad es padzie-
dāšu. Sākumā tas sagādāja grūtības, jo man 
ir ļoti spēcīga balss. Laiku pa laikam no 
ansambļa izkritu. Reizēm meitenes teica, 
ka manas balss ir par daudz, reizēm pati 
to jutu, jo grūti saglabāt kontroli. Tagad 
protam elpot kopā, viena otru just. 

Mums ir Andra Kontauta dziesma Man 
noburt. Tajā visām mazliet jākļūst par 
raganām, lai to var kārtīgi izdzīvot – ar 
mīmiku un kustībām. Prieks, ka nu jau 
meitenes tam ļaujas. Sākumā baidījās – kā 
tas izskatīsies? Uz skatuves visas grib būt 
skaistas. Tagad Karameles izaugušas līdz 

tam, ka māksla ir pāri visam. Ja vajag, 
varam burties; ja vajag, iet emocijās līdz 
galam.

Tikpat ļoti mīlu savas Trifeles. Kad nāk 
klāt puišu balsis, tas ir pamatīgāk. Īstenībā 
ar puišiem ir vieglāk – viņi ienes harmoniju 
un līdzsvaru, vairāk ieklausās, ko saku, lai 
gan reizēm šķiet, ka pat nedzird. 

Ansamblis ir kā puzle: tikko gabaliņu 
izņem, pazūd viengabalainība. Tas ir tieši 
tik spēcīgs, cik stiprs ir vājākais dalībnieks. 
Es strikti prasu notis iemācīties no galvas. 
Tikai tad, kad neesi pieāķēts nošu lapai, ir 
īstā brīvība un lidojums. Visgrūtāk ansam-
blī ar notīm iet man, jo strādāju ar visām 
balsu grupām un tad viss jūk kopā. Pēdējā 
brīdī parasti saņemos un izdaru, jo esmu 
ļoti prasīga pret citiem, tāpat 
pret sevi. 

Arī ar Konfektītēm neuci-
nos. Vecāki jau zina, ko no 
manis var gaidīt, ka varu arī 
sabārt. Lai strādātu, jābūt 
disciplīnai. 

Kad bērni atnāk, viņi ir 
kā baltas lapas – dabiski un 
patiesi. Tāpēc man patīk ar 
viņiem strādāt. Pirmajā mē-
ģinājumā daži parasti ir aktī-
vi, citi – ļoti atturīgi. Bet no 
mēģinājuma uz mēģinājumu 
kļūst aizvien aizrautīgāki un 
beigās ir īsti spridzeklīši, jo 
citādi nevar būt ar tik dullu 
skolotāju, kas lec ar viņiem 
un dejo rokenrolu. 

Pēc mēģinājuma man ir 
slapja mugura, bet bērniem skolotājs ir kā 
spogulis, piemērs, kuram līdzināties. Kādu 
enerģiju iedosi, tādi viņi būs.” 

Lai acis mirdz!
„Veidot ansambļa koptēlu ir ļoti ra-
doši. Pirms desmit vai 20 gadiem no 
ansambļa neko citu negaidīja kā stāvēt 
uz vietas un dziedāt. Tagad viss mainī-
jies: strādājam ne tikai pie skanējuma 
un kustībām, bet arī mīmikas un acu 
izteiksmes. Man vajag, lai dziedātājām 
acis mirdz, lai tās deg! Tas veido koptē-
lu un, kas ir svarīgākais, – stāstu. Katrā 
dziesmā līdz klausītājam jāaiznes vēstī-
jums. Te nu ieslēdzas radošais process –                                                                                                
kā to aiznest līdz klausītāju sirdīm, lai tas 
ir baudāmi, kvalitatīvi un ar domu.

Tāpat kā dzirdu interpretācijas dzies-
mām, tāpat atnāk horeogrāfija. Piemēram, 
vienā prasās visām reizē pagriezt galvu – 
vienkārši tā jābūt. Šīs lietas uzrodas. Esmu 
iemācījusies sadzīvot ar uzplaiksnījumiem, 
kas parādās un pazūd, un iemanījusies, ka 
tas jāpieraksta, citādi tikpat ātri aizmirstas. 

Karameles mani ne reizi vien redzējušas 
dusmīgu. Esmu cilvēks – nevaru vienmēr 
būt smaidīga. Manī ir viss emociju spektrs. 
Bet tās būs patiesas, un arī no citiem prasu 
savās emocijās būt patiesiem. Mākslā tas 
ir pamats. Bet tik liela emocionalitāte ir 
arī slogs. Varu tikpat emocionāli reaģēt 
uz dažādām dzīves situācijām, piemēram, 

par sabrauktu kaķēnu noraudāt visu va-
karu. Mūzikā nedrīkstam būt samāksloti. 
To vienmēr ansambļiem saku – tikai ar 
dabīgu emocionalitāti varam aizkļūt līdz 
skatītāja sirdij.” 

Uz iedvesmas viļņa
„Agrā jaunībā rakstīju dzeju. Ventspils mū-
zikas vidusskolā skolotāja Aija Bumbiere 
aicināja uz dzejas vakariem, un tas man 
tiešām patika. Sakrājusies neliela kladīte 
dzejoļu, bet tie nav publicēšanai. Jaunībā 
tiek rakstīts no emociju pārpilnības, līdz 
ar to dzeja ir ļoti personiska. 

Man patīk rakstīt, piemēram, scenāri-
ju skolas pasākumam. Pagājušajā gadā 
bija iespēja būt Parīzē. Ja kāds no malas 

būtu mani filmējis, noteikti 
nospriestu, ka esmu pusju-
kusi. Staigāju ar absolūtu 
laimes un apbrīna izteiksmi 
sejā. Tik ļoti apbrīnoju ar-
hitektūru – līdz niansēm! 
No Parīzes operas mani 
nevarēja dabūt ārā. Man pa-
tīk klasiskā mūzika. Operu 
klausos, kad tīru māju. Ļoti 
patīk Bēthovens, esmu lasī-
jusi par viņa dzīvi, pazudusi 
tajos sāpju stāstos un jutusi 
līdzi. Mani uzrunā Debisī, 
Šopēnu vienkārši dievinu, 
bet klausos arī džezu. 

Bieži mājās ir klusums. 
Televizoru man nevajag. 
Mājas asociējas ne tikai ar 
klusumu, bet arī gaišumu, jo 

man viss interjers ir balts. Laikam tāpēc, 
ka darbā apkārt daudz skaņu, raibuma 
un krāsu. Cilvēki, kuri pie manis atnāk, 
reizēm mulst. Manā balti pelēkajā mājā ir 
arī pedantiska kārtība.”

Ar lepnumu par Latviju
Karameļu lielākie sasniegumi ir 3. vieta 
pērn Dziesmu svētku valsts konkursā,                 
1. vieta šogad valsts vokālo ansambļu 
konkursā. Oktobrī Lietuvā konkursā 
Šauļos iegūts Grand Prix un ielūgums uz 
konkursu Itālijā, Rimini.

„Prieks par uzvaru Lietuvā vēl jo lielāks 
tāpēc, ka tur kori un ansambļi startēja 
vienā grupā. Tad gan asaras bira! Tagad 
gatavojamies konkursam Itālijā 19. sep-
tembrī. Mūs uzaicināja Šauļu konkursa 
žūrijas priekšsēdis Fabio Peči, kurš teica, 
ka tādu skanējumu kā Karamelēm nav vēl 
dzirdējis. Konkurss notiks Rimini, biļetes 
jau nopirktas. Varējām izvēlēties, kurā 
grupā startēt. Sapratu, ka grupā Sakrālā 
mūzika, kurā galvenā balva ir 5000 eiro, 
nestartēsim. Tas atkal ir stāsts par mani, 
jo sakrālajā mūzikā neeju iekšā. Es to 
nejūtu Karamelēm. Izvēle bija vai nu 
tautas dziesmu, vai gospeļu grupa – abās 
jūtamies absolūti ērti. Izvēlējāmies piecu 
tautas dziesmu aranžējumu, jo esam lat-
vietes un ar mūsu tradīciju lepojamies. Vēl 
sarunātas vairākas koncertprogrammas 
kopā ar Fabio.”
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Iveta Grīniņa, Agneses Čīčes arhīva foto 

„Meklējot 
radošās 

interpretācijas, 
neklausos 

to, kas 
radīts iepriekš, 

bet mēģinu 
mūziku 

saklausīt 
sevī.”

Uzdrošināties un 
uzticēties
Agnese strādā radoši un bieži 
dzirdējusi novērtējumu, ka viņas 
kolektīvi skan tā kā neviens cits: 
„Tiem ir īpašs skanējums un 
mūzikas uztvere. Jau ir teiciens 
karamelizētā skaņa. Kad klausos 
mūziku, ne vienmēr tas, ko jūtu, 
ir sadzirdams. Nereti jūtu citādi, 
nekā paredzējis komponists. Pie-
mēram, notīs rakstīts fortissimo –                                                                 
ļoti skaļi, bet es to vietu dzirdu 
intīmi, klusiņām… Tad seko uz-
ticēšanās. Dziedātājiem jāuzticas 
manai izjūtai un interpretācijai. 
Reizēm viņi saka: „Bet notīs ir 
fortissimo!” Jā, ir, bet mēs uzdro-
šināsimies citādi. Esmu dabūjusi 
par to arī pa ausīm. 

Mūziku izjūtu savas būtības 
dziļumos un atšķirīgi no citiem. 
Reizēm konkursos kāds no žū-
rijas saka: „Varam aiztaisīt acis 
un zināt, ka dzied tavējie.” Katru 
skaņdarbu izdzīvoju naktī, kad 
ir klusums un kad izjūtas un 
mākslinieciskā uztvere saasinās. 
Man ļoti vajadzīgs klusums, 
piemēram, automašīnā parasti 
nekas neskan. Ikdiena paiet vienā 
vienīgā mūzikā. Meklējot radošās 
interpretācijas, neklausos to, kas 
radīts iepriekš, bet mēģinu mūzi-
ku saklausīt sevī. Protams, balstos 
komponista priekšrakstos, tomēr –                                                                           
tā ir mana.”

Starp jūtām un prātu 
„Bērnībā attiecības ar mūziku bija 
sarežģītas. Vecāki mani aizveda 
uz mūzikas skolu spēlēt klavieres. 
Nekad neesmu bijusi un nebūšu 
pianiste. Mani vienmēr fascinē-
jusi balss. Ļoti patīk opera. Uz 
Traviatu esmu bijusi 17 reizes, 
un pēdējā cēlienā katru reizi – es 
to zinu – būs asaru jūra. Tik ļoti 

to izjūtu! Tā laikam ir spēja būt 
empātiskai. 

Mūziku sāku izdzīvot tikai 
Ventspils mūzikas vidusskolā, kad 
iestājos vokālistos un vienlaikus 
Juridiskajā koledžā, jo nevarēju 
izšķirties starp jūtu jeb mākslas 
un loģisko zināšanu pasauli. 
Pabeidzu abas skolas. Bija grūti, 
bet tā ir mana labā īpašība – prast 
saplānot laiku, jo vienmēr bija 
kaudze mājasdarbu vienā un otrā 
skolā. 

Mūzikas vidusskola iedeva brī-
nišķīgus pasniedzējus: Karmenu 
Radovsku un Aivaru Krancmani. 
Sākumā bija grūti, bet es neatlai-
dīgi strādāju, kamēr radās iespēja 
sevi pierādīt konkursos, pamazām 
atnāca godalgas. Biju klasiskā 
dziedātāja, kad mani aizrāva 
džezs. Abās pasaulēs vienlaikus 
atrasties nevar, jo tehnika ir at-
šķirīga. Pa kluso dziedāju džezu, 
pasniedzēji to juta un saprata, ka 
klasiskajai dziedāšanai man emo-
cionalitātes ir par daudz.

Liepājas Universitātē studēju 
par mūzikas skolotāju un nonācu 
pie pasniedzējas Ilzes Valces, ar 
kuru kontakts vēl aizvien nav zu-
dis. Tur apguvu diriģēšanu, bet pie 
Olgas Blauzdes – vokālo mākslu. 
Konkursā Lietuvā iepazinos ar 
profesoru Gediminu Romanaus-
ku. Pavērās plašāka pasaule. 

Vēl studējot, Turlavas pamat-
skolā sāku strādāt par mūzikas 
skolotāju. Pie ansambļiem no-
nācu, kad savu dēliņu aizvedu 
uz Putiņām, un Daina Lancmane 
piedāvāja šo ansambli vadīt. Sa-
pratu, ka gribas sākt peldēt plašāk. 
Vienmēr bijusi milzīga vēlme 
ansamblī dziedāt pašai – gribējās 
kaut ko sarežģītāku, daudzbalsī-
gu, krāsainu! 

Pirms septiņiem gadiem tika 

nodibinātas Karameles. Esam ne 
tikai sadziedājušās, bet pat saau-
gušas: viena otru jūtam, zinām, 
kā dziedāt, lai balsis saplūstu 
vienā, jo tembrs katrai atšķirīgs. 
Mums nav sadalījuma pa balsīm. 
Protams, otrajam altam nelikšu 
dziedāt soprānu, bet katrā dziesmā 
vados pēc izjūtām, kura meitene 
ko dziedās. Tāpat jāsajūt, vai 
dziesma Karamelēm vispār pie-
mērota. Ļoti reti, bet mēdz būt arī 
tā, ka sākam dziedāt un es saku: 
viss, liekam šo nost – nebūs.” 

Saldā dzīve
„Pēc Karamelēm sāku vadīt puišu 
ansambli Triumfs, un loģisks tur-
pinājums bija jauktais – Trifeles. 
Jaunākie ir bērnu ansambļi Kon-
fektītes un Bombondziņas. Lai-
kam gribas ap sevi to saldo dzīvi. 

Slodze man ļoti liela. Turlavas 
pamatskolā jau 11. gadu esmu 
mūzikas skolotāja, vadu skolas 
ansambļus un kultūras nama 
bērnu ansambli. Vēl strādāju 
Vilgāles pamatskolā, arī tur divi 
ansambļi. Kuldīgas novada bēr-
nu un jauniešu centrā darbojos 
ar popgrupu Putas, kas tikko ar 
uzvaru atgriezusies no Aizputes 
konkursa Jautrās notiņas. 

Pret koriem bijušas dalītas 
jūtas. Man vienmēr paticis ansam-
bļu skanējums – tās ciku cakas 
jeb, kā es saku, iespēja spēlēties 
ar balsīm un tembriem. Kora 
skanējums ir diezgan masīvs un 
ne tik elastīgs. Brocēnos strādāt ar 
Sonati bija liels izaicinājums, bet 
kolektīvu esmu iemīlējusi. Šogad 
koru skatē Ventspilī izcīnījām 
pirmo vietu. Tad patiešām uzsitu 
sev uz pleca: „Agnese, tu esi pie-
rādījusi, ka tev var būt arī koris.” 
Arī jauniešu ansamblis Serenāde 
skatē ieguvis pirmo vietu. 

Ar karamelizētu skaņu

Dēls spēlē saksofonu
„Robertam ir 12 gadi, viņš ir ļoti 
radošs, no mazotnes kāpis uz skatu-
ves. Mums ir cieša saikne – arī dēls 
ir ļoti emocionāls un izjūt mākslu. 
1. klasē nolasīja Imanta Ziedoņa 
pasaku un aizgāja līdz pat valsts 
konkursam. Spēlē saksofonu un 
dievina skolotāju Līgu Aleksandru 
Jāvaldi, ļoti lielu autoritāti. Viņš 
gan ir liels sliņķis, taču mūziku jūt 
labi. Es viņam to neuzspiežu – līdz 
tai jānonāk. Patstāvīgs, labi tiek 
galā ar mācībām parastajā skolā 
un mūzikas skolā, jo es daudz strā-
dāju. Viņš daudz laika pavada ar 
omīti, un tas ir ļoti labi. Robertam 
jāsadzīvo ar manu darbaholismu, 
emocionālajiem lidojumiem un arī 
ar kritieniem. Es neslēpju, ka dzīvē 
notiek visādi.” 

„Kas ir radošums? Man tas saistās ar atšķirīgu skatījumu. Tā ir spēja ierastām lietām atrast citas krāsas – kaut ko savu, neikdienišķu,” saka mūzikas un vokālā pedagoģe, daudzu ansambļu un kora vadītāja agnese ČīČe.

„Laikam mans radošums slēpjas emocionalitātē. Varu no sirds priecāties pat par sīkām lietām: 
par dabu, kaut vai tīri sievišķīgi par kleitu… bet mans prieks ir sakāpināts.”

„Ar ansambļiem jūtos kā zivs ūdenī. Jo grūtākas partitūras, jo sarežģītāki ritmiskie zīmējumi un nianses, jo vairāk man patīk.”

„Pirms desmit vai 20 gadiem 
neko citu negaidīja kā stāvēt un 

dziedāt. Tagad strādājam ne tikai 
pie skanējuma un kustībām, bet 
arī mīmikas un acu izteiksmes.”
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Jaunākās audzēknes konfektītes. ar karamelēm.
ansamblis Trifeles. ar kori Sonate.
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„Māksliniekus pa 
īstam iespaido tikai 

mākslinieki, tāpat 
kā mūziķus – 

mūziķi. Iespaido 
tikai tas, kas 

interesē pa īstam.”

„Savulaik 
pēc pasūtījuma 
kādai viesnīcai 

uzzīmēju 600 
zirgus. Tie mani 

vairs neinteresē. 
Tajā brīdī pētīju un 

pieslēdzos tēmai, 
bet tagad esmu to 

palaidis.”

Jau no bērnudārza
„Man ceļš uz mākslu bija diezgan gluds. Bērnudārza 
audzinātāja ievēroja, ka ir kādas dotības, un vecā-
kiem ieteica mani pieteikt zīmēšanas pulciņā. Tur 
jau sevi parādīju. Tad ieteica vest mani uz pulciņu 
Pionieru pilī Rīgā. Iestājos arī tur. Nākamais solis 
bija rozentāļi, tad – Mākslas akadēmija. Pāris gadus 
pēc akadēmijas Jāzeps Pīgoznis uzaicināja strādāt 
zīmēšanas katedrā. Skaidrs, ka gribēju. Nu esmu 
pasniedzējs jau 20 gadu,” uzskaita mākslinieks, 
piebilstot, ka pa starpu vēl bijis viss kaut kas. 

Reālisms un abstrakcija
„Kad mācījos akadēmijā, parādījās pirmās vēsmas, 
ka tika akceptēta kaut kāda nosacītība, atkāpjoties 
no reālisma. Edgars Mucenieks, Barbara Gaile sāka 
strādāt abstraktāk, nosacītāk, ar krāsu laukumiem. 
Tad tas tika akceptēts, bet tagad pret to cīnāmies, 
redzot, līdz kādām šausmām viss novedis. Pēc skolas 
arī es esmu reālists, bet ar Māra Bensona, profesora 
Kalifornijā, privātā fonda sponsorējumu tiku ap-
maiņas programmā Amerikā. Aptuveni 20 cilvēku 
izgājuši šim fondam cauri: Inguna Skuja, Ritums 
Ivanovs un citi. Daļa Amerikā palikusi. Katru gadu 
ņēma četrus studentus, un es biju pirmais.

Amerika atstāja spēcīgu iespaidu. Glezniecības 
profesors bija līdzīgs Obamam, ļoti foršs. Viņš ma-
nus darbus apskatīja un teica: „Ļoti labi, tikai nezinu, 
ko lai tev vēl iemācu.” Kirils Panteļejevs tur bija no 
tēlniekiem. Viņš divos piegājienos uzveidoja brīniš-
ķīgu aktu: plastika, tehnika. Saprotu, kādēļ: modele 
bija fantastiski skaista afroamerikāniete. Profesori – 
šausmās! Viņi saprata, ka mums, latviešiem, pamatā 
ir spēcīga skola. Bet mūs aizrāva tehniskās iespējas 
strādāt jebkurā materiālā.”

Galvenais, lai interesanti
„Glezniecībā bija grūtāk – tur visi vairāk izgāja 
uz muldēšanu: atnes darbu un apspriež. Autors tik 
stāsta koncepciju. Arī pie mums mākslinieki ar to 
nodarbojas – stāsta koncepciju. Piemēram, ir tualetes 
pods, kurā redzams mākslinieka atspulgs. Forši, bet 
tehniski galīgi garām. Bet stāsts, kā viņš tik tālu 
nonācis, bija pusstundas garumā. 

Šī tendence izplatījusies pa visu Eiropu. Arī es 
pēc Amerikas sāku vairāk stilizēt – no reāla veidoju 
sev interesējošu formu, atmetot, pieliekot, mainot 
proporcijas. Radošajā darbībā galvenais, lai ir inte-
resanti gan pašam, gan skatītājam. Tas ir vienīgais, 
kas svarīgi. Ja apnīk zīmēt ar labo roku, pamēģini ar 
kreiso! Kaut ko uzzīmē un paskaties, kā tas atainojas 
spogulī. Tādās reizēs gadās, ka harmoniskā zīmēju-
mā atveras disharmonija. Mani vienmēr interesējis 
ritms, krāsa, līnija, harmonija.” 

Noturēties uz robežas
A.Ameļkoviča darbos ļoti daudz vie-
tas atvēlēts sievietei – gan reāli, gan 
abstrakti tēlotai. Daudzām nav zīmēts 
deguns. „Tā ir cilvēka sejas visperso-
niskākā daļa,” autors ir pārliecināts. 
„Deguns seju ļoti raksturo, bet nav tajā 
vajadzīgs – pozitīvismu tas nevairo.”

Par gleznotajiem un zīmētajiem 
abstraktajiem un reālajiem aktiem viņš 
teic: „Svarīgi noturēties uz robežas – lai 
ir smuki, bet nav banāli. Manos darbos 
ir erotiskā tēma, bet, salīdzinot ar ero-
tomāniem, piemēram, Pikaso un citiem, 

esmu atturīgs. Kaut gan sievietes un 
zivis man ir mūžīgā tēma un forma. ” 

Arī no kaisles un trakuma
Par lielāko nelaimi viņš sauc brīžus, kad 
pašam nekas nepatīk: „Tu sāc zīmēt, 
tev viss patīk, bet nākamajā rītā trīs 
ceturtdaļas no tās kaudzes sadedzini. 
Pie pārējā piestrādā, fiksē idejas. Galve-
nais ir nofiksēt ideju, jo uz atmiņu vien 
paļauties nevar. Bet tā nav, ka nebūtu, 
ko gleznot. Vajag iziet ārā un uz to pašu 
vietu paraudzīties no cita rakursa, kaut 
pieliekt galvu. Tā var arī kļūdas labot. 

Ideja var rasties no jebkā: no krāsas, 
līnijas, kaisles, trakuma. Tu skaties uz 
gleznu – tā slāņojas, uzkrājas, un vienā 
brīdī nāk ārā māksla. Tikai nekad nevar 
zināt, kad tas būs. Ne vienmēr tā sanāk, 
bet jānoturas tā, lai bilde strādā ilgstoši –                                                                                   
lai aizvien ieraugi kaut ko jaunu vai 
citādā skatījumā. Man patīk tēlu radīt 
no diviem objektiem: meitene zieds, 
cilvēks koks. Vismaz pašam šķiet, ka 
skatītāji ir ieinteresēti.” 

Inguna Spuleniece
Andreja Ameļkoviča arhīva un 

Lailas Liepiņas foto

Šobrīd mākslinieks aizrāvies 
ar ainavām, kas veidotas 
kvadrātveida triepienos.

Gleznotājs andrejs ameļkovičs: „Ja iestājas tukšuma 
periods, vienīgais, kas glābj, – ideja par laimi visā 
pasaulē.”

mākslinieks bieži glezno pasūtījuma portretus. 
Tie pārsvarā top no fotogrāfijām, bet pirms tam 
ir ilgs darbs fotosesijā: „mūsdienās neviens nav 
gatavs mēnesi pēc kārtas pozēt. Būtībā ir vienalga: 
fotografē vai skicē. Ja skicē, tad ieskicē, ko vēlies, 
bet atrast kadru ir grūtāk.”

„Esmu uzgleznojis ļoti daudzas 
sievietes. Tās nekad nevar 
apnikt.”

deguns nav vajadzīgs
Gleznotājs, zīmētājs, nedaudz dzejnieks – tā, ar daiļrades cienītājiem tiekoties 
Kuldīgas novada muzejā, par sevi teica Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējs 
andREJS aMEĻKOVIČS. 
Par lielām viņa mākslas un mācību metožu atzinējām kļuvušas studijas Kuldīgas palete 
dalībnieces, kurām pie mākslinieka bijis neaizmirstams plenērs. 
Rādot darbus, a.ameļkovičs gan stāstīja par sevi, gan pievērsās procesiem mākslas 
pasaulē. „mākslas ir daudz, bet labas – maz,” viņš atzina.

Pasākuma dalībnieki 
labprāt klausījās, kā top 
māksla, kā arī apskatīja 
andreja ameļkoviča 
gleznas un zīmējumus.
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Tas, cik svarīga ir plakne, pa kuru staigājam, ievēroju, 
kad kādā Ziemeļkurzemes pilsētā aptuveni pirms div-
desmit gadiem tika izbūvēts jauns ielu segums. Glīts 
betona bruģītis klāja ieliņas, kuru malās kā laipnas 
vecītes čurnēja koka mājas ar labiekārtotnes vēl neskar-
tām sejām. Toreiz nodomāju, cik svarīga ir horizontālā 
virsma, cik kārtīgi izskatās pilsēta ar jauno bruģi. Jauns 
vides dizains. Pa šo laiku betona bruģa kultūras uzbru-
kums Latvijas mazpilsētām ir plaucis un zēlis, galīgā 
dibenplānā atstājot ieliņu īsteno saimnieku – bruģi. 

Bruģis mēdza būt vairāku veidu: apaļais, skaldītais un 
mozaīkveida. Taču pilsētu sākumos ielas klāja smiltis, 
vēlāk tika ieklātas koka laipas, bet tikai 19. gs. Latvijas 
pilsētās iesakņojās kaltais jeb t.s. zviedru bruģis. 

Piemēram, Rīgā pirmais bruģis, tiesa, darināts no 
koka, parādījies ap 13. gs. Tas veidots no baļķiem, 
dēļiem un sprunguļiem. Kad pilsētā stājies spēkā 
aizliegums celt koka ēkas un attīstījusies mūra celtņu 
būvniecība (13. gs.), parādījies arī jauns bruģēšanas 
materiāls – dolomīts, kas iegūts Doles salā, taču ielas 
klātas arī ar ķieģeļu lauskām. Līdz pat 1879. gadam 
bruģēšana bijusi katra namsaimnieka pārziņā, bet vēlāk 
rūpes par ielu segumu uzņēmusies pilsēta. 19. gs. Rīga 
iepazinusi rindu jeb kaltos akmeņus, ar ko tagad klāta 
lielākā daļa galvaspilsētas bruģēto ielu, – tā saukto 
zviedru jeb Rīgas bruģi.

Latvijas pilsētās bruģis gan izzūd, gan atgriežas. 
Piemēram, 1958. gadā noasfaltētais Kuldīgas tilts 
pēc 2008. gada restaurācijas savu īsto segumu dabūja 
atpakaļ. Bet Rīgas Brasas tilts un Gaisa tilts pie VEF 
diez vai savus kaltos akmeņus atgūs. Var jau saprast 
nelaimīgos autoīpašniekus, kam ikdienā šie abi tilti 
jāšķērso regulāri un ar palēcieniem, tomēr granītam 
piemīt sava laika atmiņu koncentrāts („Akmeņu vārdus 
līdz vecumam klausies,/ Gadsimtā teikums. Lauznim 
sāp ausis.” K.Elsbergs, Akmeņi).

Esmu asfalta paaudzes cilvēks – rūsas sarkanīgi 
tonētie dzelzceļa staciju peroni, kuru asfalta plaisām 
nedrīkstēja kāpt virsū, bija sarežģītāka spēle nekā 
klasītes. Pilsētas vasaras smarža joprojām nav pilnīga, 
ja tajā nevirmo karsta asfalta nots. Tikko klāts asfalts, 
kurā varēja iespiest akmentiņus, kurpju papēdīšus un 
jaunāko kroseņu zoļu rakstus. Un tomēr neilgojos pēc 
asfalta pankūku atgriešanas tajās vietās, kur skaidri 
saredzami bruģa iesārti pelēkie sāni. Šim laikam piede-
rīga ir arī kāda mana laikabiedra izteika, kas skanēja kā 
jautājums mammai: „Vai asfalts arī ir zemes garoza?” 
Tas acīmredzami svārstās – kā visi pilsētvēstures vei-
došanas nosacījumi un cilvēciskā izpratne, kurās vietās 
kas būtu atjaunojams vai maināms. 

Cita starpā, arī asfaltam ir sava vēsture – pirmās zi-
ņas par to kā ceļu būvmateriālu fiksētas Babilonijā (ap 
625. gadu p.m.ē.) kur tas, sajaukts ar dedzinātu mālu, 
izmantots ielu segumam. 

dizaina vārdnīca

Jolantas Hercenbergas teksts un foto

Kuldīdzniece Katrīna Speciusa bieži dodas uz 
izrādēm. Liepājas teātrī iestudētā Piafa viņai sa-
gādājusi neaizmirstamas emocijas.

„Lai gan vairāk iznāk doties uz viesizrādēm Vents-
pils Jūras vārtos, vismaz reizi gadā mēģinu aizbraukt 
uz izrādes mājvietu. Šosezon tā bija režisores Lauras 
Grozas-Ķeberes iestudētā Piafa Liepājas teātrī. Gribē-
ju jau sen, bet, kad ieraudzīju, ka to rāda pēdējo reizi 
(pirmizrāde bija 2013. gada septembrī), vairs nekādu 
atrunu. Savācāmies dāmu kompānija un braucām,” 
stāsta Katrīna.

Izrāde atklāj franču dziedātājas Edītes Piafas jeb La 
Môme Piaf (Mazā zvirbulēna, kā viņu iesauca talanta 
atklājējs Luijs Leplē) karjeras ceļu – attēlots gan slavas 
uzplaukums, gan noriets, kā arī personiskās dzīves 
traģēdija. „Tas ir mākslinieces skarbais dzīvesstāsts, 
kā viņa tiecās pēc mīlestības, tomēr tos, kuri Edīti mī-
lēja, viņa atgrūda vai arī zaudēja. Nemācēja mīlestību 
panest, jo nebija pie tās radusi. Tas lika aizdomāties, ka 
jābūt pateicīgam par to, kas mums ir, jāļauj apkārtējiem 
sevi mīlēt, jātic sev un citiem.

Izrāde man ļoti patika – savā būtībā trausla, bet 
patiesa kā pats Mazais zvirbulēns. Aktrises Agneses 
Jēkabsones tēlojums un dziedājums ir izcils – viņa 
apveltīta ar unikālu, spēcīgu balsi, un tāds talants lomai 

Ieva 
Rupenheite, 
īpaši 
Radošajai 
Kuldīgai

Zemes 
garoza

Pārdzīvot līdzi Piafai
Piafa ir britu 

dramaturģes 
pemas 

džemsas 
luga (1978), 
kas veltīta 

leģendārajai 
franču 

dziedātājai 
edītei piafai.

kā radīts. Tāpēc nav pārsteigums, ka tieši šis iestudējums viņai 
atnesis augstu atzinību un par iejušanos leģendārās dziedātājas 
ādā aktrise saņēmusi Spēlmaņu nakts balvu kategorijā Gada 
aktrise. 

Lai gan izrāde ilga trīsarpus stundas, nevienā mirklī nebija 
garlaicīgi, jo Piafas dzīve patiešām ir interesanta. Edītei 
pārdzīvoju līdzi no sākuma līdz beigu priekškaram. Arī sce-
nogrāfija neierasta, oriģināla, un tas man vienmēr patīk. Un 
beigās kas par ovācijām un aplausiem veltīti galvenās lomas 
atveidotājai! Saviļņojuma asaras nenoturēju un raudāju aktri-
sei līdzi. Šī izrāde vēl ilgi paliks atmiņā un pārdomās. Bravo!”

Svarīgākais esot pirms 
tam apzināties, ka 

rokdarbā dzīvos arī tajās 
ieliktās 

emocijas, 
tādēļ 

veidot 
to ar 

mīļumu
 un

labestību.

dzīvespriecīgais tārps
Māksliniece, studijas 
Kuldīgas palete 
dalībniece dace 
Jaunzeme rāda, kā ātri 
pagatavot tārpiņu, 
kas kalpo kā dekors 
vai rotaļlieta.

1. solis. Vajadzīgas divas kaprona īszeķes (vienas vai arī 
dažādu krāsu), divas stieplītes, dzija, šķēres, karstā līme, 

knaiblītes, diegs, adata, sintepons jeb materiāls, ar ko tārpiņu 
piepildīt, un rokdarbu veikalos iegādājamas rotaļlietu actiņas.

2. solis. Tārpu sāk taisīt no astes gala. zeķes pirkstgalā 
iepilda sinteponu, ar diegu cieši nosien, lai izveidotos 

pirmais posms. Līdzīgi taisa otru posmu. 

3. solis. Kad zeķē ielikts sintepons trešajam posmam, 
tā vidū iestiprina stiepli, kas vēlāk palīdzēs noturēties 

tārpa galviņai – ceturtajam posmam. Kad četri vai pieci 
posmi gatavi, veido tārpiņa matus. Uz diviem pirkstiem 
uztin dziju, tad to noņem, vienā vietā sasien, bet pretējā 
pusē pārgriež un izveido frizūru. Var arī pīt bizes. Matus pie 
galvas pielīmē ar karsto līmi.

4. solis. No otras 
zeķes izveido 

degunu. Tajā ieliek 
sinteponu un no tā 
izveido nelielu bumbulīti. 
Aizsien ar dziju, nogriež 
un pielīmē ar karsto līmi. 
Virs deguntiņa pielīmē 
acis. zeķes galu, kas 
palicis virs galviņas, 
aptin ap to kā cepurīti.

5. solis. No otras stieples veido tārpa rokas. Stieples 
galam uzliek karsto līmi, biezākā kārtā tin apkārt dziju, 

lai visu līmi nosegtu. Turpina tīt pa stiepli līdz otram galam, 
kam pirms aptīšanas uzliek līmi. rociņas apliek ap kaklu un 
izloka tā, lai ar tām tārps labi turētos uz virsmas. 
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Liepājā                                             
Lielajā dzintarā: 15.VI 19.00 Prāgas 
stīgu kvarteta Epoque Quartet kon-
certs. 18.VI–11.VII Dizaina dienas. 
6.VII 19.00 rokenrola grupas Keksi un 
blūza un solmūziķa Jūdžina Hide-
away Bridžesa (ASV) koncerts. 26.VII 
18.00 izstādes Kāds sakars atklāša-
na. 10.VIII 19.00 džeza dziedātāja 
Šeina Stīla (ASV) un Latvijas Radio 
bigbends. Festivāls Liepājas vasara: 
27.VII 18.00 roka balādes; 2.VIII 19.00 
vokālā kamermūzika; 7.VIII 19.00 
grupa Willow Farm; 9.VIII 19.00 ro-
mantisma ziedonis.
Latviešu biedrības namā līdz 28.VI 
Ievas Rupenheites, Jāņa Kupča un 
Vara Siliņa gleznu izstāde Trijstūris. 

Olimpiskajā centrā: 29.VI 19.00 
Kurzemes Dziesmu svētki Es esmu 
dzīvība. 10.VII 19.00 krievu rokmūzi-
ķa Garika Sukačova koncerts.
Estrādē Pūt, vējiņi: 4.VII 19.00 izrā-
de No saldenās pudeles (rež. Juris 
Rijnieks). 24.VII 19.00 koncerts Mī-
lestība ar Latvijas Nacionālā teātra 
aktieriem.
Teātrī 14.VI 19.00 režisora Konstan-
tīna Bogomolova Ķiršu dārza pirmiz-
rāde.

Ventspilī                                            
Jūras vārtos 26.VI 19.00 Baltkrievi-
jas Valsts ansambļa Pesņari 50. ju-
bileja.
Dzirnavu laukumā 21.VI 19.00 Zāļu 

diena ar folkloras kopām un deju 
kolektīviem Liedags un Vāruve.
Reņķa dārzā: 23.VI 20.00 Cēsu te-
ātra izrāde Mucenieks un muceniece, 
22.00 ballē spēlēs Ģirts Alsters ar 
grupu. 6.VII 20.00 šlāgerfestivāls Uz 
dziesmotā viļņa.

Talsos                                                  
Sauleskalna estrādē: 22.VI 19.00 
izrāde Skroderdienas Silmačos (rež. 
Intars Rešetins). 
Tiguļkalna Ozolu aplī 20.VI 20.00 
vasaras saulgrieži ar folkloras kopu 
Talsi.
Radošajā sētā: 23.VI 20.00 Līgo 
vakars ar Rumbas kvartetu.
19.VII 22.00 dejas ar grupu Pieneņu 

vīns un DJ Andee. 30.VII 19.00 Lau-
ra Amantova džeza kvartets un 
dziedātāja Kristīne Prauliņa. 6.VIII 
18.00 izrāde Pepija Garzeķe. 10.VIII 
19.00 ģitāristu duets Bague Duo 
(Aivars Hermanis, Ēriks Upenieks).
Muzejā līdz 16.VII Pētera Korsaka 
jubilejas fotoizstāde Personības 
manā dzīves ceļā.

Saldū                                                     
Kalnsētas parkā: 22.VI 20.00 muzi-
kāla izrāde Īsa pamācība mīlēšanā 
(rež. Juris Kalniņš, Voldemārs Šo-
riņš). 12.VII koncertuzvedums Nerāt-
nā vasaras nakts Saldū. 26., 27.VII 
rokfestivāls Saldus saule. 10.VIII 
Saldus šlāgermaratons.

notikumu kalendārs

Ir vērts!

(līdz nākamajam pielikumam)

tirāža – 3470.
tālrunis atsauksmēm 63350567,                    
e-pasts: redakcija@kurzemnieks.lv.

Pielikums
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Kuldīgā                                          

Pielikumu veidoja Iveta Grīniņa, Inguna spuleniece, Aiga Blumberga, Dina Poriņa, Jolanta Hercenberga, Antra Grīnberga. 
Māksliniece – Inese slūka. Maketētāja – Laila Liepiņa. redaktore – Daiga Bitiniece.

apskats

Katriona Luīze 
Rožlapa, 
mākslas zinātniece

Mūsdienu formātā
Jautājums – kas ir laikmetīgā māksla – jau 
kļuvis nemoderns. Jo pat lietpratēji ar grūtībām 
spēj atbildēt. Brīdī, kad daiļradei ir absolūtā 
brīvība, dažkārt šķiet, ka tā atiet no primārajām, 
estētiskajām funkcijām un kļūst tikai par sociālu 
tēmu paudēju. Koncepts kļuvis būtiskāks par 
skaisto. tamdēļ, kad izdodas sastapt jaunāko 
tendenču neietekmētu mākslu, tā mēdz kļūt 
par veldzi, jo ir brīva no piespiedu idejas 
reprezentācijas. Kāda gan ir šī laikmeta māksla, un 
kā mūsdienu formātā izpaužas skaistais?

Bijusī Latvijas 
Universitātes Fizikas, 
matemātikas un 
optometrijas fakultāte
Līdz 30. jūnijam tur apskatāms 
Latvijas Laikmetīgā mākslas cen-
tra un kuratoru Solvitas Kreses, 
Ingas Lāces un Anželsas Miraldas 
festivāls Survival Kit 10.0. Tas ir 
grandiozs, starpdisciplinārs, dažā-
du tautību māksliniekus vienojošs 
pasākums, kas veltīts personis-
kiem stāstiem un pieredzei, runājot 
par plašāka spektra jautājumiem, 
kas sabiedrību, kopienas un prob-
lēmas skar globālā aspektā.

Mākslinieku un darbu ir daudz, 
tamdēļ iespaids ļoti neviendabīgs. 
Festivāls parāda laikmetīgās māk-
slas neierobežotos formātus, kuros 
estētiskais mijas ar tam pretējo 
un konceptuāli darbi – ar tādiem, 
kam tieksme skatītāju izaicināt. 
Ēkas un tēmas plašums, katram 
māksliniekam atvēlētā telpa un 
brīvā izpausme devusi augsni 
bagātīgam iespaidam. Pateicoties 
kvantitatīvajam piesātinājumam, 
ikkatrs spētu atrast savu iecienītā-
ko mākslas darbu. Ja ne, tad jāsa-
ka, ka vienaldzīgo šā vai tā nebūs.

Galerija Daugava
Nelielajā Klusā centra galerijā līdz 
27. jūlijam skatāmas Daces Lielās 
gleznas. Mākslinieces daiļrade ir 
kā oāze pilsētas smagnējībā. Atai-
noti dažādi gadalaiki, ūdens. Da-
ces Lielās spēja dabas netveramību 
pārnest uz audekla, ne to kopējot, 
ne pārlieku stilizējot, bet parādot 
neskartās dabas burvību, liek pie 
mākslinieces gleznām veldzēties 
ilgu laiku. Tā ir estētiska bauda 

ne tikai acīm, bet arī garam –                                                                     
sastopoties ar daiļradi, kas nav uz-
spīlēta, pārlieku modernizēta, bet 
uzrunā tieši cilvēciskās, dabiskās 
maņas ar vienkāršo, tai pašā laikā 
skrupulozi izgleznoto, ilgi pētīto 
un izjusto dabas skaistumu.

Izstāžu zāle Arsenāls
Jūnija sākumā durvis vērs divas 
dažāda rakstura un ievirzes izstā-
des. Lielajā zālē līdz 25. augustam 
būs igauņu mākslinieka Kaido 
Oles Dejas vientuļo siržu klubā. 
Izstāde piedāvā plašu skatu uz 
igauņa māksliniecisko darbību un 
idejisko specifiku. Tā ataino vēlmi 
caur mākslu reflektēt, radot savas 
personības alter ego tēlus, kuri 
tapšanas laikā veicinājuši apzinātu 
mākslinieka dzinuli izprast sevi. 
Tomēr K.Oles mākslinieciskajā 
darbībā ir būtiska mijiedarbība ar 
skatītāju jeb cilvēku pašu, nododo-
ties kritiskai vērošanai, izmantojot 
daiļradi kā mediju. Viņa māksla ir 
savdabīga un aizraujoša, atainojot 
mums, iespējams, neierastāku 
formātu un domāšanas virzienu.

Arsenāla radošajā darbnīcā 
izvērsta sešu mākslinieču grupas 
izstāde Euro Femmes, kas būs 
skatāma no 14. jūnija līdz 14. jū-
lijam. Konceptuāli vienojošais ir 
feminisms. Mūsdienās šķiet, ka 
ideoloģija sevi izsmēlusi, tomēr 
jauno autoru daiļradē tā ieguvusi 
jaunu virzienu, par sieviešu tiesību 
problēmjautājumiem runājot pla-
šākā, līdz šim neskartā spektrā un 
aspektā. Šis piegājiens parāda pa-
ņēmienus, kā pagājušajā gadsimtā 
radušos kustību pavērst mūsdienās 
uztveramāku.

Mākslas namā 
No 8. līdz 30.VI izstādē Untitled jaunie 
gleznotāji. 
Mākslinieku rezidences izstāžu zālē
No 8. līdz 30.VI Latvijas Mākslas aka-
dēmijas glezniecības plenēra darbi.
Vecajā rātsnamā 
No 11.VI Artas Baltās izstāde Skaistu-
ma trauslā daba.
Novada muzejā
12.VI 17.30 tiks atklāta Aivara un Inda-
ra Vētrāju fotoizstāde Mana Kuldīga. 
Pilsētas estrādē
23.VI 22.00 lustīga ielīgošana ar Kul-
dīgas kultūras centra pašdarbniekiem 
un grupu Labi, labi lido. 

Skaista salonmūzika, rietoša 
pavasara saule un atsaucīgi 
klausītāji – tādu Kuldīgas 
mūzikas skolas pedagogi bija 
iecerējuši savu koncertu. Sau-
les vietā bija lietus, pārējais 
izdevās lieliski.

Īpašs notikums bija Gēsthah-
tes ārsta un mūzikas mīļotāja Jur-
gena Vesnera klavieru skaņdarba 
Pastaiga pa Kuldīgu pasaules 
pirmatskaņojums, ko spēlēja 
Marta Ozoliņa. Uz skatuves kāpa 
skolotājas, kuras parasti paliek 
aiz kulisēm, piemēram, klavieru 
duetā apvienojās mūzikas teo-
rijas pedagoģes Vaira Leite un 
Maruta Grigale. 

Daļa pedagogu uz skatuves 
kāpj bieži, piemēram, Liepājas 

simfoniskā orķestra čelliste 
Baiba Jūrmale un kontrabasists 
Kristaps Freidenfelds, vijol-
niece Laine Balode, pianiste 
un ērģelniece Marta Ozoliņa 
u.c. „Klavierskolotājas, kuras 
audzēkņiem spēlē pavadīju-
mu, ir ļoti noslogotas,” skaidro 
idejas autore Līga Saulgrieze. 
„Mazāk izdevību ir specialitāšu 
skolotājiem, tomēr tas atkarīgs 
no pašiem – cik viņi grib kon-
certdzīvē iesaistīties. Tiem, kuri 
ikdienā to nedara, protams, šis ir 
izaicinājums.” 

Skanēja visdažādākie sastāvi: 
klavieru dueti, stīgu instrumenti 
ar pūšaminstrumentu solo, bet 
visām skolotājām bija iespēja 
piedalīties kopkorī.

„Pasākums kolektīvu vēl vai-
rāk saliedēja, jo mēģinājumi 
notika vairākus mēnešus. Skaņ-
darbus dalībnieki lielākoties 
izvēlējās paši, bet kameransam-
bļiem tie bija jāpielāgo, jo tādam 
sastāvam, kāds ir mums, tie nav 
rakstīti. Gribējās, lai ir skaista, 
klasiska mūzika. Divus vokālos 
darbus atrada un mūsu balsīm 
pielāgoja Maruta Grigale.”  

Skolotāja Inguna Svara bieži 
ļaujas piedāvājumam spēlēt 
dažādos sastāvos un skolas 
orķestrī: „Man šī iespēja ir bū-
tiska, un kopskaņa sagādā lielu 
gandarījumu. Tādos koncertos 
ir tik patīkami just, ka varu. Man 
ļoti patīk to darīt!”

Iveta Grīniņa

Muzikāls baudījums klausītājiem un radošs pašiem – tāds bija Kuldīgas mūzikas skolas pedagogu koncerts. 

Kurators Uldis Pētersons 
skaidro, ka autoru izteiksmes 
amplitūda ir visai iespaidīga, tā 
pierādot, ka glezniecība jopro-
jām ir dzīvotspējīgs medijs laikā, 
kad laikmetīgas mākslas robežas 
ir nojauktas. 

„Saturiski nav iespējams de-
finēt kādus virzienus, un to arī 
pasaka izstādes nosaukums. Ir 
konstatējama atgriešanās pie 
ainaviskā un poētiskā, reizē to 
transformējot postsimboliskās 

kompozīcijās. Vairāku gleznotā-
ju darbos izteiksme tiek novesta 
līdz koncentrētiem, abstraktiem 
tonāliem krāslaukumiem, perso-
nisku stāstu izsakot tikai ar trie-
pienu un krāsu, kamēr citu autoru 
daiļradē redzama jauno mākslas 
mediju ietekme,” tā U.Pētersons. 
Izstāde piedāvās plašākai sabied-
rībai jau pazīstamus vārdus, kā 
arī vēl nezināmus. 

* Bez nosaukuma
Iveta GrīniņaMarta veinberga. Youkali (2018).

Izstāde Untitled apskatāma līdz 30. jūnijam.
Piedalās: Alise Bēržvade, reinis Bērziņš, sabīne vernere, Ansis rozentāls, 
sandra strēle, Krišjānis Mežulis, Marta veinberga, Klāvs Loris, raitis 
Hrolovičs, Envija, Elīna Ģibiete, Elīna Mekša, Madara Auzenbaha, Zoja 
Golubeva, Anna Pommere, Laura veļa, Gints rudzītis, Kristaps Priede, 
Anete Lesīte un Zane tuča.

Mākslas namā – jauno plejāde

Jē
ka

ba
 A

le
ks

an
dr

a 
Kr

ūm
iņ

a 
fo

to

Rīt 16.00 Kuldīgas Mākslas 
namā tiks atklāta izstāde Un-
titled*. Tajā pārstāvēti jaunie 
gleznotāji, kuri pēdējos gados 
absolvējuši Latvijas Mākslas 
akadēmiju.

Spēlēt uz skatuves ir 
radošs prieks
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Draugam 
dzimšanas diena? 
NeziNi, ko dāviNāt?

To var iegādāties laikraksta 
redakcijā 

1905. gada ielā 19, Kuldīgā. 
Vairāk pa tālr. 63324881.

Kurzemnieka 
abonementa 
dāvaNu 
karte!

Laba ideja!
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6 veselībai

Vai tev bija kādas sūdzības, kad gāji 
pie ārsta?

Aivars: – Ilgāku laiku bija temperatūra. 
Gribēju ņemt slimības lapu. Aizgāju pie ģi-
menes ārstes Jolantas Klaugas. Viņa ieteica 
uztaisīt plaušu rentgenu. Mūsējiem šķita, 
ka kaut kas īsti nav kārtībā, un aizsūtīja uz 
Stradiņa slimnīcu Rīgā. 

Kad nonāci zaļajā koridorā?
A.: – Kad beidzās visi izmeklējumi – 

rentgens, tomogrāfs, analīzes, kaut kādas 
proves –, pagāja mēneši trīs, kamēr diag-
nozi apstiprināja. Tad viss aizgāja. Operēt 
nedrīkstēja. Sākumā saņēmu tikai ķīmijte-
rapiju, pēc tam arī starošanu. 

Sākumā tu starp procedūrām strādāji. 
A.: – Jā. Pašsajūta viļņveidīgi bija laba 

vai slikta. Ir noteikts daudzums rentgena 
starojuma, ko drīkst dzīves laikā saņemt. 
To vēl drusku drīkstu, bet citas procedūras 
vairs ne. Vienu rītu runāju ar dakteri, un 
pēkšņi aizgāja ciet balss. Ārsts teica, ka tās 
ir radiācijas sekas. 

Pēc tam, kad savu biju saņēmis, mans za-
ļais koridors beidzās. 

Kas tajā labs, bet kas nav izdomāts līdz 
galam?

A.: – Labā ir daudz. Piemēram, vizītes 
pie speciālistiem bija bez maksas. Tagad, 
kur ej, tur maksā. Turklāt pie ārstiem varē-
ja tikt ārpus rindas, tagad – ja gribu ātrāk, 
jāmaksā.  

Marita: – Pie imunologa bijām februārī, 
nākamā vizīte par valsts naudu tikai jūni-
jā. Bet gaidīt nav iespējams. 2017. gadā, 
kad Aivaram vēzi konstatēja, bijām uz 
pozitronu emisijas tomogrāfiju/datorto-
mogrāfiju. Tajā radiācija iet caur ķermeni, 
uzrādot visas šūnas. Tā bija mūsu inicia-
tīva, un samaksājām 1000 eiro. Tikai šajā 
izmeklējumā tika ieraudzīts, ka skarti arī 
limfmezgli. Zaļais koridors šādu izmek-
lējumu nepiedāvāja. Tagad reklamē, ka arī 
Stradiņa slimnīcā esot. Slikti, ka pacients 
maz var parunāt ar onkologu. Ārstiem vi-
sādas darīšanas, trūkst laika. Trakākais tas, 
ka pēdējais ķīmijterapijas kurss vēl nebija 
iziets, kad onkologs pateica: „Viss. Mēs 
vairs palīdzēt nevaram.” Ķīmija uz šūnu 
vairs neiedarbojās. Ko tālāk? Meklē pats, 
dari pats! Tas notika janvāra sākumā, kad 
Aivars izslimoja plaušu karsoni. Tas tiešām 

kas jādara, ja onkoloģiskajam pacientam zaļais koridors beidzies, slimība nav atkāpu-
sies, vajadzīga paliatīvā aprūpe stacionārā, bet uz to jāgaida vairāk nekā mēnesi?

Sanita Janka, Veselības ministrijas veselī-
bas aprūpes departamenta ārstniecības kvali-
tātes nodaļas vadītāja:

– Kad zaļais koridors beidzas pilnībā un 
diagnoze noteikta, ārstējošais ārsts rīko kon-
sīliju un izlemj ārstēšanas taktiku: vai tā ir 
staru terapija vai ķīmijterapija. Ja slimība ne-
atkāpjas, notiek atkārtoti izmeklējumi, atkār-
toti konsīliji un lēmumi par ārstēšanu. Zaļais 
koridors nevar atrisināt jautājumu, vai katrā 
gadījumā būs iespējama remisija (simptomu 
mazināšanās – red.). Zaļajā koridorā cilvēks 
ātrāk tiek pie diagnozes un sāk ārstēšanu. 

Paliatīvā aprūpe var būt ļoti dažāda. Kopā 
ar ģimenes ārstu jāizlemj, kas katram vairāk 
nepieciešams. Kādam pietiek ar to, ka ir mā-

jas aprūpe vai to dara ģimenes ārsts. Lēmumu 
par stacionēšanu pieņem tad, ja medicīniskā 
personāla aprūpe vajadzīga visu diennakti. 
Pieļauju, ka vairāk nedēļu gaidīt uz stacionāru 
iznāk tad, ja cilvēks grib ārstēties Austrumu 
slimnīcā. Rīgā šo aprūpi sniedz arī Stradiņa 
slimnīca. Daudz var saņemt arī tuvāk dzīves-
vietai, piemēram, Liepājā, Kuldīgā. Viss gan 
atkarīgs no tā, ko pacientam vajag, nevis no 
tā, ko vēlas viņš pats vai ģimenes locekļi. 

Paliatīvo aprūpi var piedāvāt arī kā maksas 
pakalpojumu, bet tas šādos gadījumos nav 
slimnīcas prioritārais uzdevums, jo šiem slim-
niekiem ne vienmēr ir, ko maksāt. Ja uz vietu 
jāgaida ilgi, ģimenes ārstam un viņa koman-
dai jābūt aktīvākam un jāmeklē cita slimnīca.

bija šoks.
Vai ārsts ieteica, kur iet, ko darīt?
M.: – Izvilka no atvilktnes lapeli ar tāda 

balzama reklāmu, ko var nopirkt homeopā-
tiskajā aptiekā. Tā bija visa onkologa pa-
līdzība. To balzamu Aivars jau bija dzēris 
iepriekš. Kaitīgs jau tas nav, kaut ko ietek-
mē, bet tas īsti nav tas, ko gribējām dzirdēt 
no mediķa. Kaut kur taču tam cilvēkam 
jāpaliek.

A.: – Tā jau gluži nepasaka, ka jāmeklē 
mācītājs un lāpsta. Pateica, ka jāpaliek ģi-
menes ārsta uzraudzībā. 

Kāda ir šībrīža situācija?
A.: – Man iet labi, kaut gan visas zāles, 

kas bija paredzētas, nevaru dabūt. Imuno-
logs, ko regulāri apmeklēju, bija izstrādā-
jis programmu, kurā āmuļa potes mijas ar 
zālēm Rigvir. Tās no aprites izņēma, bet 
vietā nekā nav. Pēc tā paša āmuļa jābrauc 
uz aptieku Skrundā, jo Kuldīgas aptiekas 
nevarot sarunāt, ka to atsūta no Rīgas. Lie-
toju arī pretsāpju zāles.

Faktiski ar mani kaut ko vēl dara trīs ārsti 
Rīgā un Kuldīgā. Cepuri nost ģimenes ār-

stei Klaugai! Varu zvanīt jebkurā diennakts 
stundā. Tad ir imunologs un paliatīvās ap-
rūpes ārsts.

M.: – Klauga ļoti palīdz – dara, ko var. 
Gaidām, kādas zāles būs Rigvir vietā. Tās 
varētu būt tās dārgākās. Āmuli, kuram 
viens kurss izmaksā pāri simtam, pagai-
dām spējam nopirkt paši. Bet nauda lieti 
noder regulārajiem braucieniem uz Rīgu 
pēc receptēm. Ja nevajag nodot analīzes, 
Aivaram braukāt nav vajadzības – es brau-
cu, jo receptes katru reizi jāizņem pie ārsta 
personiski. Sarunas ar ārstu arī notiek. 

Kāds varētu būt nākamais ārstēšanās 
posms?

A.: – Ārsti klusē. Lietoju āmuļus.
M.: – Deva kļūst aizvien lielāka. Viss 

atkarīgs no imunologa ieteikumiem un no 
panesamības. Līdz šim Aivars to panesis, 
bet var rasties alerģijas. Meita Gusta Ame-
rikā mācās par ārsti. Viņa gan teica, ka arī 
tur ārstēts tiktu ar līdzīgiem medikamen-
tiem. Viss atkarīgs no vēža formas, un to 
ir ārkārtīgi daudz – šūnas veidojas un pār-
veidojas. 

Kad zaļais koridors beidzas...
Pirms diviem gadiem Kurzemnieka fotogrāfs aivaRs vĒTRĀJs uzzināja, ka viņam ir plakanšūnu plaušu vēzis. veselības aprūpē sā-
kās ceļš pa zaļo koridoru. visi priecājāmies, ka aivars ātri un bez aizķeršanās tiek pie speciālistiem, saņem ārstēšanu, bet... vienā 
brīdī zaļais koridors beidzies, bet vēzis savu posta darbu turpina. stāsta aivars un viņa sieva Marita – lielākais atbalsts.

nevar sagaidīt to, kas pienākas
Jolanta Klauga, Kuldīgas ģimenes ārste:
– Aivara gadījumā mani satrauc, ka nenotiek tas, ko gaidām no valsts. Maija sākumā 

viņš pieteikts paliatīvajai aprūpei slimnīcā. Mani apbēdina tas, ka jāgaida tik ilgi – 
piecas, sešas nedēļas. Mājās visu nevar izdarīt tā kā nodaļā. Pašā sākumā, kad par šo 
diagnozi rodas aizdomas, visi izmeklējumi zaļajā koridorā norit, kā paredzēti. Drīzāk 
apbēdina tas, ka cilvēks pēc tam nevar iekļūt tur, kur viņam ir ļoti svarīgi nokļūt.

Jāmeklē vēl kāds speciālists
Gunita Berķe, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības Dzīvības koks priekšsēde:
– Līdzīgos gadījumos iesaku noteikti meklēt vēl kādu speciālistu. Aivara ga-

dījumā – tuberkulozes un plaušu slimību centrā Saurieši, tur ir ļoti labi plaušu 
speciālisti. Nosūtījumu var saņemt no ģimenes ārsta. Ja situācija ir ļoti smaga, var 
tikai meklēt uzturošo terapiju. Speciālists Sauriešos var ieteikt kaut ko labāku. Par 
zaļo koridoru runājot, līdz slimības atklāšanas brīdim ir labi, bet kavēšanās mēdz 
būt jau ārstēšanas gaitā. Dažiem iznāk ilgāk gaidīt līdz pirmajai ķīmijterapijai. 
Kad sākas uzraudzība vai ilgstoša ārstēšana, tad vairs nav labi. Par to tiek runāts, 
mēģināts kaut ko darīt. 

sPeciĀlisTs skaidRo

Ko tu pa dienām sadari mājās?
A.: – Abi ar dēlu Indaru esam sagatavo-

juši fotoizstādi Mana Kuldīga. To novada 
muzejā atvērs 12. jūnijā 17.30. Kaut ko 
citu gan šopavasar esmu maz pafotografē-
jis. Mājā šādi tādi darbiņi padarāmi. Zāle 
pagalmā aug griezdamās. Pļauj Marita, 
pļauju es, arī kaimiņš palīdz. Es jau daudz 
nedrīkstu ne saulē, ne vējā sēdēt. Katrs vī-
russ, kas lidinās apkārt, var būt manējais. 
Pie kādiem ūdeņiem gan gribētos aiz-
braukt – pie ezera, jūriņas. Es vēl stūrēju; ja 
pietiks spēka, varēsim kaut kur aizbraukt. 
Nedaudz paklausos labu mūziku. Bet, kas 
par daudz, tas par skādi. 

Ģimene, draugi un paziņas tevi ļoti at-
balsta. 

A.: – Ļoti! Arī draudzes – gan Katrīnas, 
kurā esmu, gan Annas. Arī kaimiņi. Atse-
višķs stāsts ir par to, cik cilvēki ir ziedojuši 
akcijā! (Aivara acīs sariešas asaras – red.) 
Pat pastkastē sviež aploksnes, nes visādas 
zālītes, kas palīdz plaušām. 

M.: – Protams, paldies visiem, kuri kaut 
ko iesaka, bet mēs arī paši meklējam iespē-
jas un daudz uzzinām. Imunologs izrak-
stījis vitamīnus. Tie mēģina ļaunās šūnas 
izvadīt. Taisu zaļos kokteiļus no spinātiem, 
pienenēm, pērkam granātābolu un dzērve-
ņu sulu. Ne jau visu organisms pieņem – 
jādara tā, lai cilvēkam komfortabli.

A.: – Es mēģinu ar organismu sarunāties. 
Jautāju, kā būs ar to vai citu līdzekli. Ja ga-
līgi nevar dabūt iekšā, tad ar varu nevajag. 

Akcijā tika saziedots ap 6000 eiro. Dau-
dzi prasījuši, vai mums kopā izdevies sa-
vākt pietiekami. Visi par jums tur īkšķus.

M.: – Aivaram šis atbalsts ir ļoti svarīgs. 
Ir kāds uzņēmējs, kurš piedāvāja apmaksāt 
braucienu uz kūrortu, bet Aivars no mājām 
daudz projām negrib. Arī tad, kad bija ve-
sels, labprātāk gribēja būt pie mājas. 

A.: – Tagad uzzināju, cik daudz labu 
cilvēku ir! Milzīgs paldies Kuldīgai, taga-
dējiem, bijušajiem kuldīdzniekiem un tā-
diem, kuri par kuldīdzniekiem domā kļūt! 
Arī tādi man ziedojuši gan labu vārdu, gan 
naudiņu. Paldies Kurzemniekam un sporta 
klubam Katrīna par ziedojumu akciju un 
par ekspresizstādi 4. maijā! Paldies jums 
visiem!

Inguna Spuleniece, Lailas Liepiņas arhīva foto
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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 dzīves-
stāsti, skaista mūzika, svētruna, 
aizlūgšanas par katra vajadzībām. 
Pēc dievkalpojuma cienasts un 
sadraudzība. 

PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA 
TEHNIKUMS

Audzēkņu uzņemšana 3.06.–30.08.2019.
valsts apmaksātās programmās: 

 pēc 9. klases četrgadīgās programmās ar pilnu vidusskolu:
 • automehāniķis,
 • autodiagnostiķis, 
 • loģistikas darbinieks,
 • mēbeļu dizaina speciālists,
 • mēbeļu galdnieks,
 • tūrisma pakalpojumu konsultants,
 • pavārs,
 • konditors,
 • viesu uzņemšanas speciālists. 
 pēc 12. klases 1,5 gadu programmās:
 • maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis,
 • SPA speciālists,
 • gaļas produktu ražošanas tehniķis,
 • spēkratu mehāniķis,
 • kosmētiķis (mācību ilgums 2 gadi). 
ES finansētajās 1,5 gadu programmās nenodarbinātām 
    personām līdz 29 gadiem 
    (pēc 12. klases, vairāk informācijas pa tālr. 25631181 ):
 • automehāniķis,
 • auklis,
 • viesu uzņemšanas dienesta speciālists,
 • vīnzinis,
 • mēbeļu galdnieks,
 • loģistikas darbinieks,
 • augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis. 

Dokumentu pieņemšana: Kuldīgā, Liepājas ielā 31, tālr. 63324082, 
25631181, e-pasts: kuldigasttt@pcabc.lv, kuldigasttt@inbox.lv. 

AUTO SIGNALIZĀCIJU uzstādīšana. 
Tālr. 26669624, 29242556, merano.lv. 

MAINĀM JUMTUS, siltināšanas dar-
bi, ēku demontāža, materiālu piegāde. 
Tālr. 26231135. 

Siltinām mājas ar EKOVATI, granulām 
un termoputām. Tālr. 26748235.

SIA Betona Profs veic GRĪDU BETO-
NĒŠANU (dzīvokļos, terasēs, garāžās, 
angāros u.c.). Strādājam visā Latvijā. 
Tālr. 26452489.

EKSKAVATORA  pakalpojumi ar 
JCB CX3 universālo traktoru, 25 EUR/h. 
Tālr. 24957247. 

Ser t i f icēts MEŽA TAKSATORS, 
S T IG O ŠA N A ,  DAS TO ŠA N A . 
Tālr. 28358514. 

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

PĻAUJ ar traktoru. Tālr. 28700683. 

Klusi, klusi nu uz dusu,
Ne vairs grūti, ne vairs sāp. 

/D.Avotiņa./
Izsakām l īdzjūt ību A ivai ,  tēt i 
zaudējot. 

Smiltnieku mājas iedzīvotāji 

DZĪVOKLI. Tālr. 22405593. 

Veikalā Triko, Liepājas ielā 7, Kuldīgā, 
JAUNUMI! Kleitas, topi, blūzes, svārki, 
bikses, T-krekli, legingi, veļa, nakts veļa 
u.c. ATLAIDES! 

LED, LCD TELEVIZORUS  Phi -
l ips, ledusskapjus, veļas mašīnas, 
elektriskās plīts virsmas, dažādus ra-
dio. Veikals Retro. Tālr.  63322200.  

Senlaicīgu SKAPI, magnetofonu Jauza, 
tīras lentes. Tālr. 28645743. 

Presi PRF110E, grābekli GAV9/350, 
pļaujmašīnu. Tālr. 28889051.

KVIEŠUS. Tālr. 29568938. 

Pavasara ziedu MEDU ar piegādi. 
Tālr. 29440622. 

Brūnas un baltas DĒJĒJVISTAS, 
10–11 mēn. vecas. Sākot no 10 gab., 
piegādāju bez maksas. Tālr. 24976880. 

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

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 27885688. 

MALKU maisos, kravās. Tālr. 26544462. 

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

M A LK U  –  ska l d ī t u  un  k l u č o s . 
Tālr. 27811870. 

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

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. 

A k u ,  k a n a l i z ā c i j a s  G R O D U S . 
Tālr. 29142702.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 29165063. 

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

LATVIJAS MEŽU FONDS  pērk 
CIRSMAS, MEŽUS un lauksaimniecī-
bas ZEMI visā Latvijā. Var būt ar apgrūti-
nājumu un bez taksācijas. Cenas augstas. 
Samaksa tūlītēja. Tālr. 29711172.

MEŽUS, cirsmas, malku. Tālr. 26544462. 

Baltalkšņu CIRSMAS. Tālr. 27811870. 

Craftwood PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS 
visā Latvijā, cena 1000–10 000 EUR/ha. 
Samaksa darījuma dienā. Tālr. 26360308.

Z/s SMAIDAS pērk MĀJLOPUS . 
Tālr. 29437251, 28393052, 63341221.

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

S I A  Ku r ze m es  G a ļ -
s a i m n i e k s  –  B U Ļ -
ĻUS,  GOVIS ,  TE -
LES. Tālr. 63454845, 
29427543, 26569362. 

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

Pērku RAGUS. Tālr. 22728888.

VĪNGLIEMEŽUS. Braucu pie klienta, 
24/7. Sīkāk pa tālr. 26284210. 

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. 

Vēlamies nodot vissirsnīgākos pateicības 
vārdus Kuldīgas slimnīcas ilgstošās soc. 
aprūpes nodaļas darbiniekiem par atbal-
stu un rūpēm, mūsu mammītes ERNAS 
PAULĪNES PUJĀTES grūtajā pēcoperā-
cijas atlabšanas periodā.

Pujātu ģimene 

TELPAS komercdarbībai izdevīgā vietā. 
Tālr. 26593709.

Orientieristu sezonas kalen-
dārā vienas no svarīgākajām 
sacensībām ir Latvijas čem-
pionāts. Kuldīdznieki ir aktī-
vāki tieši orientēšanās skrē-
jienā, kurā pavasara sezonā 
par tituliem sacenšas garajā 
distancē, sprintā un jauktajā 
sprinta stafetē. 

Garajā distancē Latvijas čem-
pionāts aizvadīts jau 11. maijā 
Smiltenes apkārtnē, savukārt 
sprints un jauktā sprinta stafe-
te – 1. un 2. jūnijā Limbažos. Uz 
Smilteni dažādu apsvērumu dēļ 
devās tikai četri mūsu sportisti, 
bet Limbažos pārstāvniecība bija 
krietni kuplāka: sprintā startēja 
deviņi mūsējie, bet trīs posmu 
jauktajā sprinta stafetē uz starta 
stājāmies ar četrām komandām.

Garajā distancē medaļas iz-
cīnīja Jānis Pommers un Ode-
ta Turka (sudrabs un bronza), 
5. vieta Jānim Turkam, bet 

Skaidrītei Otaņķei savā vecuma 
grupā desmitais rezultāts.

Sprinta distancē trīs medaļ-
nieki – J.Pommers, O.Turka un 
Līga Virbule izcīnīja sudrabu. 
Vēl labus rezultātus parādīja 
J.Turks un Zane Inovska, savā 
grupā iegūstot 5. vietu.

Vislielākās cerības tika liktas 
uz jaukto sprinta stafeti, īpaši 
grupā SV160, kur mūsu spēcī-
gākā komanda devās aizstāvēt 
pērn izcīnīto Latvijas čempionu 
titulu. Cīņa bija sīva: iesākām ar 
5. vietu, pēc otrā posma pacēlā-
mies uz trešo, bet distances bei-
gu daļā izdevās pār tuvākajiem 
sekotājiem izcīnīt sešu sekunžu 
pārsvaru un atkārtoti iegūt čem-
pionu titulu. Komandā nemainī-
gi startēja L.Virbule, J.Turks un 
Jānis Virbulis. 

Arī pārējām komandām labi re-
zultāti: grupā SV130 izcīnīta aug-
stā 6. vieta (komandā Z.Inovska, 

latvijas čempionu tituls nosargāts

latvijas laureāti jauktajā sprinta stafetē grupā sv160: 2. vietā rīgas un 
carnikavas klubs Kāpa, 1. vietā kuldīgas Taka (jānis virbulis, līga virbule, 
jānis turks), 3. vietā rīgas Auseklis.

Artūrs Ķeris, Rainers Meiers), 
savukārt visspēcīgākajā grupā 
izdevās veiksmīgs revanšs par 
pagājušā gada fiasko – 10. vieta 
30 komandu konkurencē (startēja 
Anna Abersone, Ingus Pētersons, 

Kristaps Bērziņš), grupā SV160 
otra mūsu komanda izcīnīja 
12. vietu (O.Turka, S.Otaņķe, 
Māris Otaņķis).

Jāņa Līgata arhīva foto

Veterānu komandai 5. vieta 
26. maijā Šķēdes mežniecības 

apkārtnē Talsu pusē tika aizva-
dītas Latvijas sporta veterānu sa-
vienības 56. sporta spēles orien-
tēšanās sportā. 21 pašvaldības 

komandu konkurencē Kuldīgas 
novada komandai augstā 5. vieta 
un tikai dažas neveiksmes liedza 
stāties uz goda pjedestāla. 

Individuāli izcīnītas divas uz-

varas – Līga Virbule un Jānis 
Pommers, otrā vieta Odetai Tur-
kai, trešā vieta Arvīdam Teterim, 
ceturtā Ojāram Leikartam, piektā 
Zanei Inovskai, sestā Ingum Pē-

tersonam. Vēl komandā startēja 
Inta Abersone, Valda Māra Ze-
berliņa un Jānis Turks.

Janeta Turka, Takas pārstāve
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rīt, 8. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 40 min.
Saule lec 4.33, riet 22.13.

Naktī +18°...+20°

Dienā +22°...+25°
2-3 m/s

2-3 m/s

 laika ziņas
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šodien, 7. jūnijā

Naktī +19°...+21°

Dienā +23°...+27°

Dienas garums – 17 st. 39 min.
Saule lec 4.33, riet 22.12.

3-4 m/s

3-4 m/s
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parīt, 9. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 42 min.
Saule lec 4.32, riet 22.14.

Naktī +14°...+15°

Dienā +17°...+21°
3-4 m/s

3-5 m/s

�

�

� �

�

�
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novuss

vieglatlētika

stārķa vēstis

interesanti

PĀRDODAM:
 virpotus, mizotus skujkoku 
    mietus:
• žogu, sētu izgatavošanai,
• šūpoļu, bērnu laukumu   
  izgatavošanai,
• augļu kociņu, krūmāju 
  nostiprināšanai,
• dīķu, upju krastu nostiprināšanai 
  u.c. pielietojumam; 
 apdares, apšuvuma dēļus, 
    terases dēļus;
 mulču.

IEPĒRKAM:
skujkoka sīkbaļķus 
6 cm–12 cm diametrā, 
garums 3,4 m, cena –56 EUR.
Kontaktpersonas: 
Gatis, tālr. 26538894,
Oskars, tālr. 22044160,
Tālr. 63274257.

kāpēc tik daudzi mirst everesta kalnā
Garās rindas Everesta augstākajā daļā, iespējams, varēja veicināt sep-

tiņu alpīnistu nāvi pagājušajā nedēļā. Šī alpīnistu rinda noveda pie nāvī-
ga sastrēguma. Pasaules augstākais kalns Everests ir 8848 m virs jūras 
līmeņa, bet alpīnisti var sākt piedzīvot akūtu kalnu slimību (AKS) pat 
daudz zemākos augstumos. Tā nav letāla, bet tā simptomi var padarīt 
alpīnistu bezspēcīgu. AKS skar līdz pat 77% ceļotāju, kas kāpj augstumā 
no 1850 līdz 5895 m. Kāpējiem ar AKS mēdz būt galvassāpes, var arī 
novērot sliktu dūšu, vemšanu un letarģiju. To var novērst, ja alpīnisti 
paceļas kalnā lēni, ne strauji. Ja simptomi neuzlabojas vienas vai divu 
dienu laikā, jādodas lejup pa kalnu. Smagākas akūtas kalnu slimības ir 
smadzeņu tūska, kas ir smadzeņu pietūkums un plaušu tūska, kas ir šķid-
ruma uzkrāšanās plaušās. Šie apstākļi ir reti, bet var būt nāvējoši.

vairāk
nekā 70

Skriešanas seriāla Kul-
dīgas apļi trešajā kārtā 
Krauļu priedēs uz starta 
līnijas piecās vecuma gru-
pās stājās 78 dalībnieki. 

Nākamā kārta Krauļu 
priedēs notiks 12. jūnijā no 
17.30 līdz 19.00. 

Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā no 29. maija līdz 5. jūnijam piedzimušas astoņas meitenes 
un astoņi puikas. 

Bērniem doti šādi vārdi: Ance, Zaiga, Gabriela, Beāte, Alise, Merisa, Sofia, Laima, Matiass, Tonijs, 
Haralds, Martins, Rauls, Krišs, Ernests un Deivids.

jūnija erudīts

Konkursu atbalsta 
gardumnīca Šarlote.

Gribēja puiku – dabūja
P a u l a 

B l u m b e rg a 
un Edgars 
Pavlovs no 
A i z p u t e s 
4. jūnijā sa-
g a i d ī j u š i 
p i r m d z i m -
to – Ernestu. 
Mamma ļoti gribējusi tieši dēlu, un bijusi klusa no-
jauta, ka tā arī būs. Vēlāk arī daktere to apliecinājusi. 
Mazais piedzimis 57 cm garš un 4400 gramu smags. 
Paula stāsta, ka dzemdības bijušas smagas, bet jau 
pirmajā naktī visi trīs gulējuši saldā miegā. Atmiņas 
par grūtumu ātri izplēnot, jo visi ir veseli un priekšā 
skaistā vasara. 

Jolantas Hercenbergas teksts un foto

omulīga meita
Lindai Reimanei skais-

tā 3. jūnija rītā piedzi-
musi meita Laima. Mazā 
esot omulīga un mierīga, 
arī mamma jūtoties labi. 
Mājās abas gaidot tētis 
Madars un divi vecākie 
bērni: māsa Austra ru-
denī sāks skolas gaitas, 

brālim Valdim ir trīs gadi. Ģimene slimnīcā vēl 
neesot viņas apciemojusi, jo tētis saaukstējies, 
tādēļ nolēmuši tikšanos atlikt līdz mājās brauk-
šanai. Vasarā ģimene daudz laika varēšot pava-
dīt kopā: braukšot uz laukiem Snēpelē pie vīra 
vecākiem, gaidīšot ciemos Lindas vecākus no 
Dagdas. Mazā piedzimusi 4100 gramu smaga 
un 55 cm gara.

dārza darbi

ārija rudlapa, 
agronome

8.–10. jūnijs. Augļu dienas. Sēj 
zirņus, pupas un sviesta pupiņas 
rudens ražai. Stāda lauka šķirņu 
tomātus, gurķu un ķirbju dēstus 
pastāvīgā vietā. Sēj griķus. Veic 
nepieciešamos veidošanas un 
kopšanas darbus siltumnīcās au-
gošajiem gurķiem un tomātiem. 
Veido vainagus jaunām ābelēm 
un bumbierēm. Novāc rabarberu 
kātus un pirmās zemenes. Gatavo 
ievārījumus.

11.–13. jūnijs. Sakņu dienas. 
Sēj burkānus, redīsus, kāļus, 
galda bietes, kolrābjus. Ja sakņ-
augiem izaudzēti dēsti, tad stāda 
tos pastāvīgā vietā. Sēj zālājus, 
zaļbarības un zaļmēslojuma au-
gus. Pavairo augus ar zaļajiem 
spraudeņiem. Stāda visu, kas vēl 
nav iestādīts.

14. jūnijs. Ziedu diena. Sēj un 
stāda vasaras puķes. Norok tulp-
ju un narcišu sīpolus. Pēdējos 
var pārstādīt no dobes dobē. Sēj 
nektāraugus. Pļauj zālienus un 
zāli ziemas lopbarībai. Pārstāda 
ziedošos telpaugus. Pavairo pu-
ķes ar spraudeņiem.

Labs rezultāts 
Latvijas veterānu 56. sporta spēlēs novusā Kuldīgas komanda 

izcīnījusi 7. vietu. 
Grupā 60+ individuāli Anitai Lejai 3. vieta, grupā 40+ Ģirtam 

Biksem 6. vieta. Dubultspēlēs Ilzei Dziesmai pārī ar Edgaru Bajāru 
2. vieta, bet Mudītei Vīgantei un Edgaram Kārkliņam 3. vieta. No-
vusā sacentās 44 komandas, kopā 276 dalībnieki.

Pirmajā grupā (800 m) uzvara Veronikai Bogdanovai (3:32) un Justam Liekmanim (3:20), 
2. vietā Ginta Dmitrijeva (3:49), Rihards Zībergs (3:24), 3. – Vanesa Zvirgzda (3:55), Krišs 
Duburs (3:28). 
Otrajā grupā (1200 m) līderi Viktorija Bogdanova (5:06) un Gustavs Liekmanis (5:55), 2. vietā 
Kellija Liepa (6:27), Kristiāns Ozoliņš (5:59), 3. – Annija Gunika (6:45), Hārdijs Māliņš (6:02).
Trešajā grupā (jaunietēm 2400 m, jauniešiem 3600 m) uzvarēja Izabella Bogdanova (10:32), 
Lauris Grīniņš (14,52), 2. vietā Dace Verpakovska (11:10), Ingus Bogdanovs (15:04), 3. – Alise 
Bondare (11:57), Raivo Liekmanis (15:24).  
Ceturtajā grupā (sievietēm 3600 m, vīriešiem 6000 m) pirmie ir Līga Freiberga (18:32) un Āris 
Brantevics (24:20), 2. vietā Zane Andersone (18:43), Valdis Devjatņikovs (27:28), 3. – Kristīne 
Stukule (19:03), Jānis Laube (28:22). 
Piektajā grupā (veterānēm 2400 m, veterāniem 4800 m) uzvarēja Ludmila Joce (11:44) un 
Jānis Ausmanis (23:15), 2. vietā Džanita Freija (12:33), Jānis Turks (25:22), 3. – Odeta Turka 
(12:42), Aldis Šternbergs (32:54).

Ko Kuldīgas novada sporta skolas izlaidumā audzēk-
ņiem novēlēja volejbola treneris Ainārs Zankovskis?

Atbildes līdz 10. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv. 
Atbildi meklējiet Kurzemnieka iepriekšējos numuros!
Atbilde: projektā Kurzeme visiem no Eiropas Sociālā fonda 
un valsts budžeta bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm 
paredzēti 6,6 miljoni eiro.
Pareizi atbildējuši: Agita Luka, Indra Ābelīte, Ausma 
Kreidere, Vita Jurenovska, Velta Višņevska, Daina Gerente, 
Valdis Dadzis, Ingars Neimanis, Andris Eglītis, Mārcis Kalējs.

Students: 
– Cienījamo profesor, ie-

priekšējā lekcijā jūs savā iz-
klāstā pieļāvāt divas nelielas 
kļūdas.

Profesors: 
– Iespējams, taču, atgādinot 

man tās, jūs pieļaujat vienu, 
toties lielu kļūdu.

•••••
Nekas tā nerada vēlmi ātrāk 

iziet no veikala, kā pārdevēja 
jautājums: 

– Kā varu jums palīdzēt?


