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Trešdien, 12. jūnijā:
•	 Kas jāzina 

makšķerniekiem.
•	 Kas jauns Padures 

pagastā.
•	 Futbolists Kristaps 

Priedēns.
•	 Labākie Skrundas 

skolēni.
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Jaunā Skrundas 
apakšstacija darbojas

 7. lpp.

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!

Darbi 
Jelgavas 
ielā. 

Kuldīgas 
ielu stāsti. 
Pētera iela: ar 
smaržīgiem 
dārziem.

Gar Baltijas jūras 
krastu – Jūrtaka. 
Idejas, ko tur 
redzēt un baudīt.

Pēc pieredzes 
uz Igauniju, 
kā labāk 
organizēt 
pieaugušo 
apmācību, 
devās Kuldīgas 
Tehnoloģiju 
un tūrisma 
tehnikuma 
skolotājas 
Gunita Meiere 
un Katrīna 
Spuleniece-
Aišpure.

Turpmāk skrundeniekiem nebūs jāuztrau-
cas par elektropiegādes nepietiekamību – to 
piektdien jaunās Skrundas apakšstacijas 
atklāšanā solīja Sadales tīkla (ST) un Augst-
sprieguma tīkla (AT) pārstāvji.

ST attīstības direktors Jānis Kirkovalds pa-
stāstīja, ka par jaunas apakšstacijas būvi domāts 
jau sen, jo vecā, kas uzcelta Rudbāržos pirms 
vairāk nekā pusgadsimta, jau bija savu laiku 
nokalpojusi un neatbilda mūsdienu prasībām. 
No Rudbāržiem elektrību ar pārrāvumiem sa-
ņēma Skrundas novada iedzīvotāji, uzņēmumi 
un iestādes, kā arī savulaik armijas pilsētiņa. 
Elektroenerģijas lietotāju vajadzības pieauga 
un prasīja arvien lielākus uzņēmuma resursus. 
Turklāt vecā stacija atradās tālu no centra, bet 

jaunā – Raņķu pagastā gandrīz pie pašas Skrun-
das robežas. Kā piebilda AT valdes priekšsēdis 
Varis Boks, tika izpētīti pašreizējie slodžu centri 
Brocēnu–Skrundas līnijā, un par ekonomiskāko 
atzīta šī vieta, jo tā ir tuvu patērētājiem, savu-
kārt ST samazinājušās izmaksas. Līdz ar jaunās 
apakšstacijas izbūvi mainījies arī elektrotīkla 
izvietojums, palielinājusies pieļaujamā slodze 
un par 23 km samazinājies vidējā sprieguma 
20 kV gaisvadu līniju garums, kas ST jāuztur 
un jāatjauno.

„Noslēdzies veiksmīgs novadā dzīvojošo 
klientu elektroapgādes uzlabošanas projekts,” 
teica J.Kirkovalds. „Lai realizētu šo ieceri, no-
vadā rekonstruējām un izbūvējām jaunas vidējā 
sprieguma elektrolīnijas 13 km garumā. Šobrīd 

varam būt droši, ka spēsim jaunajiem klientiem 
nodrošināt nepieciešamo elektrotīkla pieslēgu-
ma jaudu un daudz labāku kvalitāti ilgtermiņā, 
veicinot novada attīstību.”

Jaunā apakšstacija jau darbojas, savukārt 
nokalpojusī Rudbāržos tiks demontēta šogad. 
Apakšstacijai Skrunda pieslēgtā vidējā spriegu-
ma elektrotīkla kopgarums ir 409 km, no tās elek-
troenerģijas piegāde tiek nodrošināta 4325 pie-                                                                                                 
slēgumiem. Tās izbūvē ST ieguldījis 2,5 miljo-
nus eiro. Būvniecību veica Merks Merko Infra.

Atklāšanā piedalījās arī pašvaldības pārstāvji, 
un pirms stacijas apskates pirms tās vārtiem 
kopīgi tika iestādīta ābele ’Konfetnaja’.

Dainas Tāfelbergas teksts un foto
Vairāk foto www.kurzemnieks.lv.

Ikdienā jaunās apakšstacijas vārti ir slēgti, no iekšpuses to 
varēja apskatīt piektdien svinīgajā atklāšanā.
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„Tīklu izbūves darbi notiek mazliet lēnāk, 
nekā gribētos,” atzīst uzņēmuma 
SC Kuldīga vadītājs Jānis Jansons.
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Igauņi jau sen varēja, lie-
tuvieši arī sasparojās pirms 
gadiem trim, vēl daļa Eiropas 
valstu ir ieviesušas depozīta 
sistēmu, bet latviešiem kā 
nesanāk, tā nesanāk. Kāpēc? 
Ja palasa politiķu, rūpnieku, 
tirgotāju, atkritumu apsaim-
niekotāju, vides draugu un 
citu nevalstisko organizāciju 
viedokļus, tad atbildes ir pat 
vairākas un šajā jautājumā 
neaprobežojas tikai ar ieras-
to – kašķīgā latviešu tauta. 

Sešpadsmit gados, kopš pir-
moreiz līdz apstiprināšanai 
nonāca grozījumi Iepakojuma 
likumā un Dabas aizsardzības 
likumā, paredzot depozīta 
sistēmas ieviešanu, ir no-
mainījušās četras Saeimas. 
Grozījumi pieņemti un atcelti. 
Nu ir piektā reize, un 13. Sa-
eima apņēmusies novest līdz 
galam Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministri-
jas izstrādāto likumprojektu, 
ko iepriekšējais parlaments 
pirmajā lasījumā apstiprinājis 
pagājušajā rudenī. Likās diez-

Ludvigs Kurcišs, pensionārs: – Tas bija ļoti sen, 
man nav spilgtu atmiņu. Pēc izlaiduma visi sanāca 
kopā, pēc tam katrs aizlaidās uz savu pusi. Manos 
laikos jau tā ļoti nevarēja svinēt. Protams, meitenes 
baltās kleitās ir pašsaprotami, viņas visos laikos 
vēlas būt skaistas.

Kristīne Logina, strādā finanšu nozarē: – Man izlaidums 
bija pirms kādiem 20 gadiem, ja godīgi, īsti neatceros. 
Visas meitenes ģērbās baltās kleitās, nezinu, vai tas tagad 
tā ir. Atmiņā tie ir kā labi laiki. Jājautā, kā tad tagad tos 
izlaidumus svin. Visa klase brauc kaut kur ar vecākiem, 
piemēram, pamatskolas izlaidumā braucām uz Saulkrastiem, 
vidusskolas beidzās ar balli.

Izdevējs – SIA Jaunais kurzemnieks. Reģ. apl. nr. 1400. Iznāk pirmdienās, trešdienās, piektdienās. Pārpublicējot atsauce uz Kurzemnieku obligāta. Iespiests SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, Rīga, Mūkusalas iela 15a. 
Metiens – 3209.

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

fotokomentārs

Daina 
Tāfelberga, 
tālr. 63350567,
daina.tafelberga@
kurzemnieks.lv

trīs viedokļi

aktuālais jautājums

„Atkritumu 
apsaimniekošana 
ir bizness, kas ir 
aizmirsis par savu 
misiju un kam rūp 
tikai peļņa.”

Jolanta Hercenberga, Madaras Salas foto

Bizness, ne dabas aizsardzība
gan cerīgi, bet atkal kaut kas 
sācis sprūst.

Visi zina, un visi atzīst, ka 
atkritumu daudzums Latvijā 
nepārtraukti aug un lielākā 
daļa tiek apglabāti dabā. Nav 
šaubu, ka otrreizēji izman-
tojam un pārstrādājam tikai 
pavisam nelielu daļu. Mazāk 
tiek runāts, ka atkritumu ap-
saimniekošanas sistēma ir 
necaurspīdīga un neefektīva, 
vairāk – par vidi un dabas sau-
dzēšanu. Būtībā jaunieviestās 
normas par obligāto atkritumu 
daudzumu un izvešanas bie-
žumu no mājsaimniecībām liek 
ražot vairāk un šķirot mazāk. 
Atliek vien piekrist zaļo atziņai, 
ka šobrīd Latvijā atkritumu ap-
saimniekošana ir bizness, kas 
ir aizmirsis par savu misiju un 
kam rūp tikai peļņa.

Situāciju par labu vismaz 
nedaudz varētu vērst depozī-
ta sistēma. Tā ir ļoti efektīva 
sistēma, ar kuras palīdzību 
var savākt atpakaļ pat vairāk 
nekā 90% iepakojuma mate-
riālu. Taču kādai tai jābūt, cik 
plašs klāsts tai jāietver? Un te 
nu sākas strīdi, kas bremzē 
jau izstrādāto likumprojektu. 
Izskanējuši arī pārmetumi pa-
šam vides ministram, ka viņš 
ir viens no tiem bremzētājiem, 
jo paplašinājis diskusiju lauku, 
liekot atbildīgajai Saeimas 
komisijai atkal vērtēt vairākus 
depozīta sistēmas modeļus. 
Vieni steidzina ieviest tūlīt de-
pozītu nelielai daļai iepakoju-
ma, otri iebilst, ka tādējādi tiktu 
nelietderīgi iztērēti 30 miljoni 
eiro, jo sistēmai jābūt plašākai. 
Tā nu atkal runājam par nau-
du, nevis dabas aizsardzību.

Šobrīd ir eksāmenu un izlaidumu laiks, kādas ir jūsu atmiņas par izlaidumu?

Ance Eņģele, skolniece: – Es nezinu, pēc izlaidu-
ma svinīgais. Īpašākais, manuprāt, ir devītās klases 
izlaidums, jo pēc tam daudzi aiziet mācīties citur, 
nav iespējas viņus vairāk satikt. Ar klasi noīrējam 
pie ezera mājiņu un kopā pavadām laiku.

Jānis Šalms, pirtnieks: – Mans pēdējais izlaidums bija 
augstskolā. Bija tā saucamā cepuru balle un mantiju balle. 
Beidzu tiesībzinātnes. Nekā īpaša jau nebija – ar skolas-
biedriem svinējām, aizgājām uz Vecrīgu kūkas ēst. Man 
patika, ka ikdienā redzēju cilvēkus parastās drēbēs, bet 
izlaidumā visas meitenes un puiši ļoti svinīgi sapucējušies. 
Tas paliek atmiņā.

Gita Bērziņa, kuldīdzniece: – Grūti atcerēties, tas bija jau 
pirms laba laika. Man devītās klases izlaidumam uztaisīja 
frizūru, kura man nepatika, aizbraucu mājās, izmazgāju 
matus un pārtaisīju tā, kā gribu. Ar klasi aizbraucām uz 
pirti, man tad vēl bija vārdadiena – tas bija 9. jūnijs. Mani 
sagaidīja ar baloniem, bija ļoti jauki, jo bija labi klasesbiedri.

Guntars Žagariņš, strādā ātrās palīdzības dienestā: 
– Man tas laiks saistās ar uztraukumiem par eksāme-
niem, un izlaidums pats par sevi ir skaistas atmiņas. 
Pašam būs izlaidums tikai nākamnedēļ, neko īpašu 
neatceros no iepriekšējiem. Varbūt palikusi apziņa, 
ka tādu izlaidumu vairāk nekad nebūs.

Kā sausums ietekmējis dārzus un sējumus?
Bēdas vēl neredz

1. Alvils Elksnis, SIA Smilš-
kalni īpašnieks, dārzkopis 

un vīndaris:
– Sausums vēl nav bijis tik liels, 
lai sekas būtu redzamas. Jācer, 
ka tas neturpināsies un sāks līt. 
Augļkokiem un krūmājiem nav 
tik liels pieaugums kā citugad, 
bet ogas un to aizmetņi vēl nost 
nebirst. Tiktāl viss labi, ja būs so-
lītais pērkona lietus, tad būs kār-
tībā. Pēdējos gados laika apstākļi 
parādījuši: ja grib nodarboties ar 
komercdārzkopību stabilā, kva-
litatīvā un lielā apjomā, jāierīko 
laistīšanas sistēma. Es savulaik 

tādu ierīkoju lielās platībās. Taču 
vasaras iepriekš bija gana mitras, 
tāpēc laistīšanu neatjaunoju. Tās 
caurulītes jau nav mūžīgas – ik pa 
laikam jāmaina. Savukārt pēdējie 
trīs gadi rāda, ka laistīšana tomēr 
vajadzīga. Par krūmogulājiem jā-
rūpējas uz priekšu, no tā, kas tiek 
darīts šobrīd, atkarīga nākamā 
gada raža. Ne vienmēr 30 grādu 
karstumā laistīšana ir izšķirīgais 
šīgada ražai. Laistot saknes, krū-
ma augšdaļa var apdegt tik un tā. 
Taču pats krūms nenovājinās, ir 
veselīgāki un spēcīgāki dzinumi 
nākamajai sezonai. Cilvēki bai-

dījās, ka šogad nebūs ķiršu, jo 
ziedēšanas laikā uznāca salnas. 
Es redzu, ka būs. Saldo varbūt 
mazāk, bet skābajiem prognozē-
jama laba raža. Tas tāpēc, ka šo-
pavasar ķirši ziedēja pakāpeniski 
un tikai daļu skāra salnas. Upenes 
reti apsalst, tām vajadzētu būt. 
Avenes pērn ilgi ražoja, negribēja 
ieziemoties, ziema nebija pārāk 
auksta, tāpēc izskatās, ka šogad 
tās ražos kā nu kurā vietā. Manā 
saimniecībā to kompensēs rudens 
šķirnes. Ar ābelēm viss kārtībā. 
Jācer, ka arī meža ogas būs.

Jāizmanto vakara stundas

2. Māris Narvils, Latvijas 
Lauku konsultāciju un iz-

glītības centra vecākais dārzko-
pības speciālists:
– Mitruma deficīts turpina pastip-
rināties. Lietus, kas dažviet noli-
jis, bijis fragmentārs un pat tajās 
atsevišķajās vietās nepietiekams. 
Pie mums Priekulē kopš veģetā-
cijas perioda sākuma nolijis trīs 
reizes mazāk, nekā vajadzētu. 
Iespaidu atstāja arī pēdējo dienu 
karstums – augi straujāk attīstījās, 
pastiprināti uzdarbojās dažādi 
kaitēkļi. Upenēs parādījusies tīkl-
ērce, kartupeļos – kolorado, tāpat 

daudzos augos ļoti invazīvi izpla-
tās laputis. Ja kāds vēlas apkarot 
un kaut ko smidzināt, tad noteikti 
jāizvairās to darīt dienā. Karstu-
mā preparāts ātri noārdās, pilieni 
iztvaiko, un nekāda labuma nav. 
Augi aizveras, ieiet tādā kā apātijā 
un neko neuzņem. Tas jādara vēlu 
vakarā, naktī vai agri no rīta, kad 
ir zem 20 grādiem. Vakars ir labā-
kais brīdis, jo temperatūra turpina 
samazināties, bet no rīta – strauji 
paaugstināties. Jāskatās, ko prog-
nozē un konkrētai kultūrai iesaka 
Valsts augu aizsardzības dienests. 
Ļoti nepieciešama laistīšana, kur 

tas iespējams. Bet arī laistīt jēga 
ir vēlu vakarā, jo saulē un vējā ir 
vismaz 30% ūdens zuduma. Akas 
jau sāk izžūt, jādomā par papildu 
ūdens uzkrājumiem kaut vai no tā 
nelielā lietus. Lieliem sējumiem 
tas neko nelīdzēs, bet mazos 
dārzus var glābt. Uz šo brīdi raža 
retināta ogu kultūrām, izskatās, 
ka ar plūmēm un āboliem nebūs 
slikti. Bumbieres cieta no salnām, 
ķirši – kā kurā vietā. Vajadzīgs 
vismaz nedēļu ilgs lietus, bet arī 
tad varēs atgūt tikai daļu salnu 
un karstuma dēļ zaudētā ražas 
potenciāla.

Gaida solīto pērkonu

3. Normunds Feters-Fek-
ters, SIA Upeskalni AB 

saimniecības vadītājs:
– Ļoti gaidām lietu, cerams, ka 
tas būs vēl līdz Jāņiem. Sējumos 
apakšā šobrīd vēl nedaudz mit-
ruma saglabājies, tāpēc lielam 
uztraukumam nav pamata. Ja 
neņem vērā sausumu, pavasaris 
bijis diezgan labs. Karstums 

graudaugu kultūrai lika strau-
jāk augt, neļaujot uzņemt visas 
barības vielas, ko vajadzētu. 
Pērkona lietu sola uz Jāņiem, 
divas nedēļas vēl sējumi izturēs, 
tālāk jāskatās. Ziemāji jau smuki 
savārpojuši, atliek vien nobriest. 
Arī vasarāji, īpaši auzas, ļoti labi 
izskatās. Zirnīši tūlīt sāks ziedēt. 
Protams, sausums patīk kaitēk-

ļiem. Mēģinām kaut kā cīnīties. 
Bez vajadzības gan uz lauka ar 
miglotāju nebraucam. Darām to 
vēlu vakaros, iepriekš piezvanot 
vietējiem biteniekiem, kas mums 
zināmi. Informējam arī tad, ja 
smidzināmā viela nav kaitīga, jo 
negribas tai bitītei pūst virsū.

Daina Tāfelberga

Uzmanību – 
radioaktīvs!

Ineses 
Slūkas 
foto
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Mediķi ziņo

informē Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 
kurzemes reģionālā centra 
statistiķe Baiba Būvmeistere.

Kuld īgas ,  A l sungas 
un Skrundas novadā no                          
31. maija līdz 7. jūnijam me-
diķi devušies uz 63 izsauku-
miem. Slimnīcā nogādāti 32 

pacienti, no tiem pieci bērni.
Viena topošā māmiņa no-

gādāta Kuldīgas slimnīcas 
dzemdību nodaļā. No visiem 
apkalpotajiem pacientiem 

alkohola reibumā bijusi 
viena sieviete un 10 vīrieši.

Nedēļas laikā nav notiku-
si neviena krimināltrauma, 
bet divi pacienti guvuši 

savainojumus sportojot, 
vēl divi – braucot ar trans-
portlīdzekli. Sešas traumas 
bijušas sadzīviskas, cietuši 
divi bērni.

Šobrīd ir eksāmenu un izlaidumu laiks, kādas ir jūsu atmiņas par izlaidumu?
Kuldīgas novada pašvaldības dzīvok-
ļu komisija izskatīja rindā gaidošo 
pārreģistrācijas iesniegumus, secinot, 
ka vairākiem situācija mainījusies un 
palīdzība īsti nepienākas.

Dzīvokļu speciāliste Elīna Iļjina pastās-
tīja, ka pārsvarā šiem cilvēkiem vairs nav 
maznodrošināta vai trūcīgā statusa. Tas 
nozīmē, ka, gaidot uz dzīvokli, materiālā 
situācija nedaudz uzlabojusies, bet ne tik 
ļoti, lai palīdzība nebūtu vajadzīga. Ko-
misija lēma šos iesniegumus pārreģistrēt, 
katru izvērtējot tad, kad rinda beidzot būs 
pienākusi.

Komisijas locekle Dina Šimpermane 
interesējās, cik ilgi šie cilvēki jau gaida. 
E.Iļjina atbildēja, ka visilgāk – kopš      
2012. gada – rindā ir kāda sieviete, kura 
vēlas lielu platību, bet ar malkas apkuri. 
Šādi dzīvokļi nav brīvi, bet kundze esot 
ar mieru gaidīt vēl. Vispārējā rinda lēnām 
mazinoties – tajā ir ap 35 gaidītājiem, bet 

speciālistiem rindas nav.
Laidos dzīvoklis piešķirts jaunai ģime-

nei. Šajā pagastā brīvu un nosacīti labu 
mājokļu ir daudz. E.Iļjina ieteicās, ka 
varbūt tā var atrisināt jautājumu ar Zilā 
krusta patversmes klientiem, ievietojot 
viņus vienā mājā, kurā ir komandants, kas 
uzrauga kārtību. Komisija gan sprieda, ka 
uz šo pagastu vajadzētu novirzīt ģimenes 
ar bērniem, jo tur ir gan skola, gan bērnu-
dārzs, gan aktīva kultūras dzīve. 

Tika runāts arī par Rendas pagasta Liep-                                                                                    
ziediem, kas atrodas Ozolu ciemā. Tur 
daudzdzīvokļu mājā ir ap desmit īrnieku, 
vieta nomaļa, līdz autobusam tālu, turklāt 
mājokļi tiek piešķirti arī tādiem, kuri tos 
izdemolē un pārējos iemītniekus apzog. 
Vairāki aptaujātie īrnieki labprāt pārceltos 
citur. Dzīvokļu komisija uzskata, ka arī 
viņiem Laidi būtu labs piedāvājums. 

Inguna Spuleniece

Uz Kuldīgu sešus polihromā koka un 
stājglezniecības restaurācijas nodaļas ma-
ģistrantūras audzēkņus atvedis Hildeshai-
mas augstskolas pasniedzējs Mihaels fon 
der Golcs. Viņš pastāstīja, ka tiek turpināts 
darbs pie baznīcas ērģeļu prospekta koka 
daļu konservācijas. Studentu uzdevums ir 
ar tievām šļircēm pildīt akrila sveķu un citu 
sintētisko vielu maisījumu ķirmju izurbi-
nātajos caurumiņos, lai koks turētos kopā. 
Vienlaikus tiek piestiprināta atslāņojusies 

krāsa un zeltījums. Šajā procesā nekas 
netiek atjaunots, bet tikai konservēts. 

Iepriekšējos gados studenti strādājuši pie 
sānu altāriem un kanceles koka detaļām, un 
M. fon der Golcs saka: darba te pietikšot 
vēl vismaz pāris gadiem. Toties ērģeļu 
prospekta eņģeļi, pie kuriem jau otro gadu 
strādā vācu un latviešu studenti, pēc tam 
būšot mūžīgi. 

Iveta Grīniņa
Madaras Salas foto 

Līdz 14. jūnijam pagarināta skolēnu 
pieteikšanās darbam Kuldīgas novadā. 

Tie, kuriem ir 16 un 17 gadu un kuri 
vēlas iegūt darba iemaņas, jauniešu 
nodarbinātības programmā pašvaldībā 
var pieteikties vakantajām vietām jūlijā 
un augustā. Jāinteresējas novada domē 
pie administratīvās nodaļas speciālistes 
Baibas Mālnieces (102. kabinetā). Ie-
spēja strādāt tiek nodrošināta tiem, kuru 
dzīvesvieta deklarēta novadā un kuri 

mācās vispārizglītojošās vai profesio-
nālās skolās.

B.Mālniece atzina, ka šogad jaunieši 
piesakās diezgan kūtri. Ar pašvaldības 
atbalstu darbu vasarā var iegūt 160 
cilvēku, un 6. jūnijā bija brīvas vēl 
desmit vietas. Speciāliste atzīst, ka kopš                        
2011. gada, kad projekts sākts, uzņēmēju 
pieprasījums vienmēr bijis lielāks nekā 
skolēnu interese. 

Inguna Spuleniece

daudz 
pacientu 
dzērumā

Divas pilnas darbdienas būvniekiem 
bija vajadzīgas, lai izceltu jau Kurzem-
niekā aprakstīto milzu akmeni. Kavē-
šanās notiek arī projekta izmaiņu dēļ. 
„Ejam ar pašvaldības pārstāvjiem, lai 
izliktu ielas seguma augstuma atzīmes, 
bet dabā redzam, ka pēc tā, kas projektā 
paredzēts, kādai mājai būs apbērts pa-
matu cokols. Tad jālūdz autoru veikt 
izmaiņas, kas jāizskata arī būvvaldei –                                                                       
tā prasa likuma procedūra,” skaidro 
J.Jansons. 

Laiks esot nedaudz par karstu, bet 
labāk tā, nekā lietus. J.Jansons teic, ka 
visi strādnieki nodrošināti ar dzeramo 
ūdeni. Jautāts, cik cilvēku ikdienā 
strādā Jelgavas ielā, viņš saskaitīja, 
ka no Saldus ceļinieka ap 20, tikpat 
no apakšuzņēmēja Grobiņas SPMK, 
bet pieci Sigma Elektro vīri pieslēdzas 
darbiem pēc vajadzības. 

Kāda Jelgavas ielas iedzīvotāja 
atzina, ka iebrauktuve uz viņas māju bi-
jusi ciet teju divas nedēļas. Būvniekus 
viņa saprotot – pie vienas reizes viņas 
īpašumam tika pievilkts ūdensvads un 
kanalizācija. Kāda cita īpašniece prie-

cīga, ka viņas pagalmā varēja iebraukt 
visu laiku – vai no vienas vai otras 
puses. J.Jansons uzsvēra, ka cenšoties 
iedzīvotājus brīdināt par to, cik dienas 
būvdarbi radīs grūtības pie konkrētiem 
vārtiņiem, lai gan ļoti precīzi to pateikt 
ir grūti. „Cenšamies atbildēt uz jebkuru 
iedzīvotāju jautājumu. Katrā darba 
posmā ir darbu vadītājs, parasti viņš ir 
uz vietas, var atbildēt. Iedzīvotāji zvana 
arī uz biroju. Kad šķērsojam ielas, kam 
ir piekļuve no otras puses, piemēram, 
Darba ielu, viss ir kārtībā, bet drīz darbi 
notiks pie Ošu ielas. Tajā nav daudz 
māju, bet tās ir strupceļā. Pie katras, 
visticamāk, laikus pieliksim informējo-
šu zīmīti vai runāsim ar iedzīvotājiem. 
Pašā sākumā tā jau darījām – likām 
zīmītes pie māju durvīm.” 

Visu lielo projektu paredzēts pa-
beigt nākamā gada rudenī. J.Jansons 
sola strādāt tik ilgi, kamēr ļaus laika 
apstākļi. Rudenī tiks vērtēts, cik lielus 
posmus rakt, lai lietavas vai citi nelab-
vēlīgi laika apstākļi nepamazina darbu 
ražīgumu.

restauratori turpina 
glābt kokgriezumus
kuldīgas katoļu baznīcā jau otro nedēļu strādā Hildeshaimas lietišķo 
zinātņu un mākslas augstskolas un Rīgas Celtniecības koledžas studenti – 
seši no Vācijas un divi no latvijas. 

kuldīgas katoļu 
baznīcas ērģeļu 
prospektā vācu 
studente Čilia 
Busse piestipri-
na atslāņojušos 
zeltījumu. ar 
nelielu otiņu 
speciāla līme 
tiek palikta zem 
atslāņojušās 
krāsas, un ar 
otru otu slānis 
tiek uzmanīgi 
piegludināts. 

ar iedzīvotājiem sazinās

aicina strādāt jūlijā un augustā

Ja šobrīd dzīvoklis nepienākas

Darbi Jelgavas ielā kuldīgā gan sarežģī kuldīdznieku dzīvi, 
gan piesaista garāmgājēju uzmanību. 

Inguna Spuleniece
Sorentas Zaneribas foto

„Tīklu izbūves darbi notiek mazliet lēnāk, nekā gribētos,” jautāts par to, kā veicas Jelgavas ielas pārbūve Kuldīgā, 
atzina uzņēmuma SC Kuldīga vadītājs Jānis Jansons.
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Rezultāti satrauc 
Iedzīvotājiem par depozīta sistē-
mu trūkst informācijas – ap 60% 
to neizprot vai izprot slikti. Tikai 
ceturtā daļa saprot, kā tā darbosies. 
Zinošo lielākā daļa ir jaunieši līdz 
24 gadiem. Turklāt iedzīvotāji ar 
zemiem ienākumiem to pārzina 
labāk nekā augstāk atalgotie. To 
apliecina nesen publiskotā Kor-
poratīvās ilgtspējas un atbildības 
institūta un arī tirgus un sabiedris-
kās domas pētījumu centra SKDS 
aptauja.

Institūta valdes locekle Dace 
Helmane atzinusi, ka rezultāti ir 
satraucoši, jo parāda, ka sabiedrī-
bai trūkst informācijas, ko plānotā 
sistēma konkrēti ietver, kāds būs 
ieguvums un kā tiks īstenota: 
„Arī tie Latvijas iedzīvotāji, kuri 
šo sistēmu gaida, īsti nezina, ko 
viņi atbalsta. Kādu iepakojumu 
varēs nodot? Cik naudas saņemt 
atpakaļ? Vajadzīgs vienkāršs, sa-
protams un jēgpilns skaidrojums, 
un tas jau ir politikas veidotāju 
darbs.”

Tiek ieteikts piedāvāto modeli 
paplašināt, lai iedzīvinātu efek-
tīvu sistēmu, cilvēkus mudinot 
pārstrādei nodot iespējami plašu 
iepakojuma klāstu.

Sāks izskaidrot
Īsta iedzīvotāju izglītošana tiešām 
vēl nav rīkota – bijuši tikai aptu-
veni ierosinājumi un sarunas, kā 
būtu, ja būtu. Kā skaidro Saeimas 
tautsaimniecības, agrārās, vides 
un reģionālās politikas komisijas 
priekšsēdis Jānis Vitenbergs, 
likuma tapšanas gaitā aptaujas re-
zultāti noteikti tikšot ņemti vērā: 
„Centīsimies noteikt saprātīgu 
ieviešanas termiņu, lai atbildīgie 
var sabiedrību laikus izglītot un 
sagatavot depozīta sistēmas lieto-
šanai. Piekrītu, ka ir tādi dzēriena 
iepakojumi, uz ko plānotais mo-
delis neattiecas. Noteikti jācenšas 
šo klāstu paplašināt, bet sistēmas 
ieviešanu tam nevajadzētu kavēt.” 

Aicina paplašināt
Vāju diskusiju un sabiedrības 
neinformēšanu apakškomisijai 

pudeļu un skārdeņu savākšana atkal krustcelēs
Vēlreiz pietuvojusies depozīta sistēmas ieviešana, taču pēdējie priekšlikumi, ko uzņēmēji un nevalstiskās 
organizācijas iesniegušas saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, kā arī 
pretrunīgās diskusijas sabiedrībā norāda, ka tā atkal var attālināties.

depozīta sistēma 
pašlaik paredzēts 
pieņemt: 
• konkrētu gāzēto dzērienu 
taru, 
• mazās ūdens pudeles 
(stikla, plastmasas) un alus 
pudeles, 
• skārdenes. 

nav iekļauts:
• lielās ūdens pudeles (no 
litra līdz pieciem), 
• piena un raudzēto 
dzērienu iepakojums, 
jogurta pakas,
• kečupa un eļļas pudeles, 
• konservējumu burkas,
• vīna pudeles. 

pirmā igaunija, tad Lietuva
n IgaunIja depozīta sistēmu 2005. gadā ieviesa pirmā. sākotnējā versija nebija veiksmīga un tika 
pārveidota, ieguldot papildu naudu. 
n LIetuva obligāto dzērienu iepakojuma savākšanu ieviesa 2016. gadā.
n LatvIjā, sākot ar 2003. gadu, jau piecas reizes pieņemti un atcelti ministru kabineta noteikumi, 
kas paredz depozīta sistēmu. 13. saeima pārņēmusi iepriekšējā parlamenta pēdējos grozījumus 
likuma pirmajā lasījumā. Tur noteikts, ka depozīta sistēma ir atkārtoti vai vienreiz lietojama 
dzērienu iepakojuma pieņemšana, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, pārstrāde vai 
reģenerācija. Sistēmā iekļauta konkrētu gāzēto dzērienu tara, mazās ūdens pudeles, alus pudeles, 
arī skārdenes. 
iecerēts, ka patērētājs, pērkot preci depozīta iepakojumā, samaksās preces cenu un depozīta 
maksu, kas cenu zīmē norādīta atsevišķi. savukārt iepakojuma pieņēmējs depozīta maksu atdos 
vai izsniegs čeku, kurā norādīta atprečotā summa. 

Daina Tāfelberga

pārmet arī tirgotāju, rūpniecības 
un arī sabiedrisko organizāciju 
pārstāvji, kuri tikko nākuši klajā 
ar aicinājumu depozīta sistēmu 
paplašināt. Tā paredz bez PET 
pudelēm un skārdenēm iekļaut 
vēl citus iepakojuma veidus. 
Memorandam pievienojusies Lat-
vijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera (LTRK), Latvijas Pašval-
dību savienība, Vides aizsardzības 
klubs, Latvijas Atkritumu saim-
niecības uzņēmumu asociācija, 
Latvijas Iepakojuma asociācija, 
kā arī Mašīnbūves un metālapstrā-
des rūpniecības asociācija.

Vairāk pārstrādei
Dokumentā minēti vairāki ie-
viešanas principi. Viens no tiem 
paredz daudzveidīgu nododamo 
taru, piemēram, iekļaujot arī pie-
na un sulu iepakojumu, šampūna 
pudeles vai stikla burkas, ko kla-
siskā depozīta sistēma nepieņem. 
„Mūsuprāt, tai jābūt tik plašai, 
lai pēc iespējas vairāk atkritumu 
atgrieztos otrreizējā pārstrādē, 
lai no tiem atkārtoti tiktu radītas 
jaunas lietas un mēs tās atkal va-
rētu lietot,” uzskata LTRK valdes 
locekle Katrīna Zariņa. 

Lieka izšķērdība
Jaunais  memorands pama-
tots ar LTRK nolīgtās firmas 

Gateway&Partners pētījumu. 
Tajā norādīts, ka ietvert tikai dzē-
rienu iepakojumu nebūtu efektīvi, 
jo tā savāktu tikai 1% no kopējiem 
atkritumiem un 6,5% no iepako-
juma materiāliem. Tāpat secināts, 
ka tad par nešķiroto atkritumu 
apsaimniekošanu patērētāji mak-
sās par 15–20% vairāk nekā 
pašreiz. Līdz ar plānoto modeli 
nauda būs jāiegulda gan dzērienu 
ražotājiem, izveidojot skaitīšanas 
centru, gan tirgotājiem, kuriem 
jāiekārto pieņemšanas punkti un 
automāti.

Cenas augs
Vēl pētījumā uzsvērts, ka no dalī-
tajiem atkritumiem depozīta sistē-
ma savāks vērtīgāko materiālu un 
tas atspoguļosies sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksā. 
Tādējādi, uzliekot uzņēmējiem 
pienākumu ieguldīt vairākus 
desmitus miljonus eiro, valsts 
būs atkritumu apsaimniekošanā 
ieviesusi neefektīvu instrumentu. 
Tas Latvijai nepalīdzēs 2030. ga-
dā sasniegt Eiropas Savienības 
mērķi, jo obligātā dzērienu depo-
zīta sistēma kopējos iepakojuma 
pārstrādes rādītājus var palielināt 
tikai par 2%. Tikmēr pārējo atkri-
tumu savākšanas maksa pieaugs 
vidēji par piektdaļu.

Lētāk un godīgāk
Arī Latvijas Atkritumu saim-
niecības uzņēmumu asociācija 
uzskata: ja šķirošana jau notiek, 
nav izdevīgi ieviest 20–30 miljo-
nu dārgu atkritumu sistēmu, kas 
atņem tikai daļu iepakojuma. Tas 
pārējo atkritumu sistēmu sadār-
dzinās. Tāpēc jāizvērtē, kā tikt pie 
plašāka pārstrādājamo materiālu 
klāsta, un tad iet pie iedzīvotājiem 
ar jaunu piedāvājumu.

Vēl memoranda dalībnieki 
uzsvēruši, ka depozīta sistēmas 
veidotājs un operators jāizvēlas 
atklātā konkursā, lai būtu godīga 
konkurence un caurskatāmība 
un tiktu pieņemts saimnieciski 
izdevīgākais lēmums. Tāpat norā-
dīts, ka patērētājiem jānodrošina 
šķirošanas punkti.

Ieilgs vēl vairāk
Tikmēr citas uzņēmēju apvienības 
šo memorandu sauc par mēģinā-
jumu sistēmas ieviešanu kavēt, jo 
jau pirms mēneša tās vienojušās 
par sadarbību un to, ka finansiāli 
ir gatavas dzērienu iepakojuma 
savākšanu veikalos izveidot. Do-
kumentu, kurā pašreizējam mode-
lim izteikts atbalsts, parakstījusi 
un aprīlī Saeimai iesniegusi Latvi-
jas Pārtikas uzņēmumu federācija, 
Latvijas Bezalkoholisko dzērienu 
uzņēmumu asociācija, kā arī Lat-

vijas Alus darītāju organizācija. 
Tās iebilst pret paplašināto sis-
tēmu, jo tad viss sadārdzināsies, 
tāpēc labāk to darīt pakāpeniski. 
Šo organizāciju pārstāvji uzskata, 
ka ar paplašinātās sistēmas priekš-
likumiem iestrādes tiks apturētas 
un diskusija ieilgs vēl uz gadiem 
desmit.

Paplašinātās sistēmas pretinie-
ki norādījuši, ka depozīta sistēma 
vispirms attiecas uz visredzamāko 
un bīstamāko veidu – dzērienu 
iepakojumu. Tam ir visaugstākais 
risks tikt izmestam dabā, jo PET 
pudeles sadalās no 80 līdz 120 
gadiem. Lai meži vairs netiktu tā 
piesārņoti, kavēties vairs nedrīkst.

Darīt daļēji ir 
bezatbildīgi
Sabiedrisko organizāciju viedokli 
izteikusi Lielās talkas vadītāja 
Vita Jaunzeme: „Es esmu par 
depozītsistēmu, bet ne tādu, kādu 
plānots ieviest, proti – ar depozītu 
nelielam skaitam PET pudeļu, kā 
arī daļēji stiklam un alumīnijam. 
Ja tas būtu izdarīts pirms des-
mit gadiem, tas būtu devis labus 
rezultātus. Nav saprātīgi šīs prob-
lēmas mazināšanai tērēt pagaidu 
30 miljonus. Darīt to daļēji ir ne 
vien bezatbildīgi, bet arī globāli 
videi nedraudzīgi. Jāskatās pla-
šāk. Arī taromātu ražošana prasa 
resursus. 

Mums vajadzīga tāda sistē-
ma, kas savāktu absolūti visu 
iepakojumu. Risinājums ir vis-
vienkāršākais: pilnīgi visas plast-
masas nodošana uz svaru, pretī 
saņemot zināmu naudas summu 
par kilogramu tīras plastmasas. 
Tas ir vienīgais veids, kā panākt, 
lai tā nenonāktu vidē un netiktu 
aprakta kopīgajos atkritumos. 
Turklāt tas nemaksātu miljonus, 
jo šādas sistēmas ieviešanā pie-
dalītos absolūti visi iepakojuma 
ražotāji. Vienlaikus nauda jāie-
gulda zinātniskajās laboratorijās, 
lai rastu jaunu metodi organiskā 
polimēra iepakojuma ražošanai 
un ieviešanai par ekonomiski 
izdevīgu cenu.”

Uzziņai

es direktīva liek
n eiropā dzērienu iepakojuma depozīta sistēma ieviesta 
11 valstīs. 
n Pārējās, tostarp Latvijā, tas jāizdara drīzumā, kā 
to norādījusi eiropas Komisija, atsaucoties uz pērn 
maijā pieņemto eiropas savienības direktīvu 2018/852 
par minimālajiem iepakojuma pārstrādes rādītājiem                     
2030. gadā. 
n Veids, kā sistēma jāievieš, nav norādīts, taču jau tagad 
jāsāk rīkoties, lai plastmasas iepakojuma savākšanu 
pārstrādei palielinātu no 37 līdz 55% no visa valstī izlietotā 
iepakojuma. (Turklāt var gadīties, ka līdz 2030. gadam es 
pieprasa, lai pārstrādei tiek savākta visa plastmasa.)
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Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

pētera iela. 

Klusā, zaļā un šobrīd ļoti 
smaržīgā Pētera iela savieno Ventspils un smilšu ielu, 

piekļaujoties estrādes parkam un caurvijot Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas ēkas. Jau pirmajos pagalmos pārsteidz rūpīgie dārziņi un draudzīgie 

cilvēki, kas tos kopj. 

ar smaržīgiem dārziem
Šai vietai ir arī savi 
drūmie noslēpumi. 
sv. Pētera kapličas 

zvana tornis 
liecina, ka te bijusi 

kapsēta, bet akmens 
komunistiskā 

genocīda upuru 
piemiņai atgādina, 

ka ielā, kas padomju 
gados nesa dzelzs 
Fēliksa jeb Fēliksa 
dzeržinska vārdu, 

atrodas nams, kurā 
savulaik saimniekoja 

čekisti.

izskatās jauki
Lai kādu uzdevumu savulaik pildījis 1782. gadā celtais                   
Sv. Pētera kapličas zvana tornis, pēc atjaunošanas 2010. ga-                                                                                                     
dā tas izskatās jauki. 

Tornis atrodas kādreizējās kapsētas teritorijā, tā celt-
niecības gads fiksēts vējrādī. Pēc kapsētas slēgšanas                             
19. gs. sākumā vieta daļēji apbūvēta. Pēc tam, kad                                                                                                     
2006. gadā izstrādāts torņa restaurācijas projekts, izrādī-
jies, ka objekts neparedzēti demontēts. Tas ļāva koka kons-
trukcijas ziemā atjaunot siltākās telpās, taču pārvietošana 
mazināja autentisko elementu saglabāšanu. Fasāde krāsota 
oriģinālajā tonī, izmantojot miltu jeb zviedru sarkano 
krāsu. Vējrādītājs uz jumta atjaunots. Apkārtne gan nav 
labiekārtota, kā paredzēts projektā, nav arī atjaunots zvans, 
lai to varētu skandināt. Tomēr tornītis lepni stāv ielas malā.

Četri no sešiem 
izaudzināti
Z.Vītoliņa atminas, ka, vēl bērns 
būdama, par zilziedītēm priecājusies 
katru gadu, bet nekad nav pat prātā 
nācis, ka viņa šeit kādreiz dzīvos. 
„Dzīvoju gadus septiņus un nesū-
dzos. Pirms tam dzīvoju Jelgavas 
ielā pretī ugunsdzēsējiem. Tur bija 
pabriesmīgi... Šeit visi dzīvokļi 
privatizēti, kaimiņi esam ļoti sati-
cīgi. Paši pļaujam, paši sakārtojam 
sētu. Izcirtām krūmus, izlīdzinājām 
smiltiņas. Kopā arī atpūšamies – 
pacepam desiņas, šašliku. Mums ir 
seši dzīvokļi – katrā bērni. Pagalmā 
viņi spēlē glabiņas. Mūsu bērni ir 
labi audzināti, tādēļ neviens kaimiņš 
neuztraucas, ka ar bumbu logu izsitīs 

vai vēl kādas blēņas izdarīs. 
Šurp pārcēlos pēc sludinājuma. 

Mani bērni vēl bija maziņi. Man 
viņi ir seši. Četri lielie puikas jau 
savā dzīvē izgājuši, mājās palikuši 
pastarīši Emīls un Karīna. Emīls mā-
cīsies 9. klasē, bet Karīna aizbrauca 
uz Rīgu stāties vai nu frizieru, vai 
fotogrāfu skolā. Pirms tam mācī-
jās Saldus tehnikumā, bet tur īsti 
nepatika – bieži braukāja policija, 
no istabiņām lietas zuda. Ko Emīls 
darīs, nezinu, bet viņam ļoti patīk 
ēst vārīt. Atnāku no darba – man jau 
pusdienas gatavas,” mamma slavē.

Zinta palielās, ka viņai ir četri 
mazdēli un viena mazmeitiņa. Viņa 
bez omītes nevarot – nākot katru 
dienu.

Ceļš uz darbu – 
rīta rosme
Zinta ir pārliecināta Kuldīgas pat-
riote. Arī bērnus par tādiem au-
dzinājusi. „Netaisos braukt ne uz 
vienām ārzemēm. Man patīk tepat. 
Es te esmu dzimusi, te arī nomiršu. 
Dēli strādā mežā, gaterī. Arī es 
gaterī – SIA Palleteries. Smagi ir, 
bet pie visa pierod. Maksā labi, par 
apstākļiem arī nesūdzos. Uz darbu 
parasti eju kājām – tā mana rīta ros-
me. Gadās, ka kolēģi aizved. Maiņa 
sākas sešos no rīta, beidzas trijos. 
Ceļā pavadu kādu pusstundu. Kad 
nonāku galā, vairs neesmu aizmi-                                     
gusi,” viņa smejas. 

Pētera ielā 3 atrodas divas mājas, bet trešā skaitās ar nu-
muru 3a. Tās vieno sakopti dārziņi, kas nemanāmi saplūst 
ar Estrādes parku.

Te pirmais uzmanību pievērš koka namiņš – 18. gs. 
valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tajā ir divi dzī-
vokļi. Nora no pirmā stāva zina stāstīt, ka šeit bijis vešūzis. 
„Dzīvojam ļoti labi. Vasarā paveram logu un noklausāmies 
koncertus. Troksnis mani netraucē, drīzāk patīk, kad šeit 
skan karuseļi, ir svētki. Pirms tam dzīvojām jaunajās 
mājās. Te noteikti ir daudz labāk: parks, zaļumi, nav uz 
akmeņiem vien jāsēž,” Nora ir apmierināta. 

Inguna Spuleniece, Adelīnas Paņēvicas foto

no Kuldīgas 
prom neies

Zinta Vītoliņa izaudzinājusi 
sešus bērnus, ir piecu mazbērnu 

vecmāmiņa un lepojas, ka visi 
viņējie atrodas latvijā un projām 

braukt pat negrasās. 

Mazā Zuze tikusi 
dāvanā Zintas 
meitai Karīnai 
18. dzimšanas 
dienā. 

Daudzdzīvokļu mājas pagalms garāmgājējus 
parasti pievelk agrā pavasarī, kad tas ir zilziedīšu 
pilns. Tur sastopam pulciņu kaimiņu, kuri no 
fotoaparāta vairās. Tikai Zinta Vītoliņa gatava 
aprunāties. 

Trīs vienā

18. gs. namiņā kādreiz bijusi veļas māja. tagadējie iemītnieki 
smejas – mājele ir kā tāds stārķis uz vienas kājas, bet dzīve tajā 
laba.

(turpmāk vēl.)
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Pirmā pietura – Roja
Zvejnieku sētā Otra puse saimniece Zane Vaivode cienā ar kafiju, maizītēm, ņiprākam garam 
piedāvā uz dzintariem uzlietu Dzimtenīti. Parunājam par viesu uzņemšanas peripetijām, 
var iegādāties produktus, kas nākuši no jūras un apkārtnes mežiem. No sētas redzama 
varena jaunbūve – tur top Rojas koncertzāle. Vēl ap to rosās būvnieki, bet jau 29. jūnijā 
paredzēta atklāšana. Programma vasarai zināma. Izstaigājam jūras krastu – tas ir gluds un 
smilšains, liedagā atrodam milzīgu zilu cerību cūku, pie kuras visi labprāt fotografējas.

Otrā pietura – Valgalciems
Lai nonāktu brīvdienu mājā Lēveri, krietnu gabalu ejam pa mežu, pa ceļam pētīdami augus 
un ziedus. Šeit Jūrtakas gājēji var pārnakšņot vai ilgāku laiku padzīvot mierā, klusumā, 
dabas ielokā. Guļbaļķu namiņš 400 m no jūras, 13 km no Rojas. Ir arī lauku pirtiņa pie 
dīķīša. Saimniece Līga Badūne arī pati nogājusi gabalu no Jūrtakas.

Trešā pietura – Mērsrags
Kopā ar informācijas centra darbinieci Ingu Hartiku uzkāpjam bākā. Paveras skats uz 
akmeņaino sēkli. Ziemeļos no Mērsraga kanāla Jūrtakas maršruts ved pa piejūras pļavām, 
kur ir unikāls, aizsargājams biotops. Bridējputniem un ūdensputniem tā ir nozīmīga ligzdo-
šanas un atpūtas vieta ceļošanas laikā. Mēs pamanījām Sāmsalas dižpīles un kormorānus.

Ceturtā pietura – Abragciems
Pa ceļam uz to pusdienas paēdam Bērzciema krodziņā Mazā kaija. Tas šajā ceļā ir viens 
no krodziņiem, kas atrodas vistuvāk jūrai. Pie Bērzciema jūrā ir daudz sēkļu, un pārgājiena 
dažādošanai var brist pa tiem. Abragciemā izstaigājam 1,5 km pa liedagu, fotografējot 
kaiju koloniju, krastā ziedošos ceriņus, un nonākam lielā kempingā Abragciems.

Piektā pietura – Lapmežciema muzejs
Šīgada sākumā durvis vēris moderni rekonstruētais Lapmežciema pagasta muzejs. Ekspo-
zīcijas centrā – zvejnieks savā vidē un saimnieciskajā darbībā. Interaktīvās nodarbes ļauj 
izzināt Lapmežciema apkārtni gan tās seno vietvārdu, gan dabas bagātībā. Daudz materiālu 
par ievērojamā novadnieka, dzejnieka Imanta Ziedoņa dzīvi un daiļradi. Izpētījuši, kāds 
putniņš izšķilsies no oliņas, un saņēmuši Ziedoņa ceļavārdus, dodamies tālāk.

Sestā pietura – Ragaciema sedums
Sedumi ir kādreizējās laivu piestātnes, kurās zvejnieki cēla tīklu būdas un glabāja inventāru. 
Tur pulcējās vīri un sprieda par darbiem, bet sievas un bērni taroja tīklus (lasīja ārā zivis, 
kad tie pilni ar lomu). Nogaršojam zivis un, nedaudz salijuši, bet pārliecināti, ka Jūrtakā 
ir, ko redzēt un darīt jebkuros laika apstākļos, dodamies mājup.

Jūrtakai vienmēr ir šarms

Maršrutu var 
pieveikt pa daļām. plānojot 
pārgājienu, var izmantot 
vietnē www.jurtaka.lv                                                                                          
apkopoto plašo informāciju par visu, kas ceļotājam 
noder: naktsmītnēm, vietām, kur paēst, atpūsties, veikaliem, 
sabiedrisko transportu, autostāvvietām u.c. Informācija ir piecās 
valodās: latviešu, igauņu, krievu, angļu un vācu. Dabā taka ar logo un norādēm (balts – 
zils – balts) iezīmēta uz kokiem, akmeņiem, ceļazīmēm, elektrības stabiem, tiltu margām 
utt. Vietās, kur Jūrtaka iet pa liedagu un ilgstoši nav jānogriežas, tā nav marķēta. 

Lailas Liepiņas teksts un foto

Igaunijas – Latvijas programmas eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti 
Latvijā un Igaunijā sadarbojušies astoņi partneri: Latvijas 
Lauku tūrisma asociācija Lauku ceļotājs, Kurzemes plānošanas 
reģions, Vidzemes tūrisma asociācija, Saulkrastu, Salacgrīvas 
un Carnikavas novada pašvaldības, Rietumigaunijas tūrisma 
asociācija, Igaunijas Lauku tūrisma organizācija.

Gar Baltijas jūras krastu Latvijā un Igaunijā izveidots 1200 km garš 
pārgājiena maršruts jeb Jūrtaka, ko var noiet 60 dienās. 

pie apdzīvotām vietām kāpās izlikti lieli koka stendi ar norādēm, kur gājējs atrodas, ko te var apskatīt, kurp ceļš ved un cik tas tālu. 

Smiltis, akmeņi, sēkļi un piejūras pļavas

• Garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa 
gar Baltijas jūras piekrasti sākas Nidas ciemā 
Latvijā pie Lietuvas robežas un beidzas pie 
tallinas ostas Igaunijā. Var doties abos virzienos, 
un tallina var būt arī starta punkts. taka 
sadalīta pa dienām un pēc grūtības pakāpes, un 
tas ļauj izvēlēties piemērotāko distanci. 
• Garums: ap 1200 km (1,5 milj. soļu), t.sk. Latvijā 

580 km, Igaunijā 620 km.
• Divas galvaspilsētas, kuru vecpilsētām piešķirts 
UNeSCo statuss: Rīga, tallina.
• Teritorija: Baltijas jūras piekraste.
• Maršruta gaita: Nida–Liepāja–Ventspils–Kolkasrags–
Jūrmala–Rīga–Saulkrasti–ainaži–Ikla–pērnava–Virtsu–
Lihula–Hāpsala–paldiski–tallina.
• Augstākie punkti atrodas Igaunijā: Rannameizas 
klintis (35 m v.j.l.), Pakri bākas skatu platforma kopā ar 
pakri klinšu augstumu (70 m v.j.l.).
• Laiks: 60 dienas. Pieredzējušie to var pieveikt ātrāk.
• Apskatāms vairāk 
nekā 500 dabas, 
vēstures un kultūras 
objektu.
• Jūrtakai piekļaujas 
Igaunijas salas: 
Kihnu, Sāmsala, 
Muhu, Hījumā, Vormsi, 
osmusāre.

Maija beigās Lauku ceļotājs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu medijiem organizēja braucienu, lai iepazīs-
tinātu ar takas posmu Mazjūrā jeb Rīgas jūras līcī no Rojas līdz Ragaciemam. 

Diena lietaina, bet, kā saka ekskursijas vadītājs, tūrisma un vides eksperts, Lauku ceļotāja pārstāvis Juris Smaļinskis, 
Jūrtaka ir ejama visos laika apstākļos un gadalaikos. Katrā reizē savs šarms.
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krustvĀrdu mīkla
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mana aizraušanĀs

grĀmata valodnieks

Veidojusi Anda Straume.

Konkursu atbalsta Micrec.lv

Jūnija uzvarētājam dāvana gādāta 
sadarbībā ar salonveikalu Akcents.

Kurzemnieka konkursā tiek publicēti izteicieni un jēdzieni. Precīzāko skaidrojumu autori 
(var pievienot arī piemēru pilnā teikumā) ik pēc trim mēnešiem saņems balviņu.
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no redaktores slejām
Laikraksta Ventas Balss galvenā redak-

tore Gundega Mertena Ventspilī izdevusi 
grāmatu Atklāsmes, kurā apkopotās atziņas 
kopš 2002. gada bija lasāmas avīzes vie-
dokļu slejās. 

Gundega: „Ar sirdi iedomājos, ka runāju 
ar saviem lasītājiem, un tas palīdz. Manos 
viedokļos izteiktā patiesība bieži ir skarba, 
vārdi neglāstīs un nepaijās, bet mans rak-
sturs ir tāds, ka nerunāju aplinkus – saku tiešu valodu. Tas gan ne-
nozīmē, ka man vienmēr ir taisnība, bet es runāju tā, kā tobrīd jūtu, 
turklāt man patīk meklēt problēmas sakni.”

Risinājumu gaidām līdz 12. jūnijam.
Horizontāli: 1. Dabiska minerālkrāsa. 4. Čehijas galvaspilsēta. 

9. Pilsēta Kanādā. 10. Torņa pulkstenis vai liels istabas pulkstenis ar 
zvanu komplektu noteiktā toņu secībā. 12. Neliela ūdenstece. 13. Re-
dzes orgāni. 14. Rožu dzimtas koki vai krūmi. 16. Pilsēta Ventspils 
novadā. 19. Vaļsirdīgs. 21. Karpatu kalnu augstākais masīvs. 22. Ātri, 
strauji. 23. Latviešu komponists (dz. 1977). 25. Augļu koki. 28. Tādi, 
kas ir bez kļūdām. 29. Noteiktā virzienā izplatīties, plūst kādā vidē 
samērā šaurā joslā. 31. Dziedzeris, kas izstrādā žulti. 33. Latviešu 
rakstnieks (dz. 1938). 35. Ņemt rokā ātri un cieši. 37. Pasaules daļa. 
38. Augstākais valsts varas izpildu un rīcības institūts. 39. Sasalis 
ūdens. 40. Pākšaugi.

Vertikāli: 2. Slēgti četrriteņu rati cilvēku pārvadāšanai. 3. Resna 
nūja. 5. Mūzikas stils. 6. Dārzeņi. 7. Neatļaut. 8. Sistematizēts ģeo-
grāfijas vai citu karšu krājums. 11. Kokmateriāls. 15. Vistu tēviņš. 
17. Krāsvielas šķīdums rakstīšanai. 18. Kādas skābes šķīdums ūde-
nī, ko lieto kā garšvielu, arī konservēšanai. 20. Tad, kad paredzēts. 
24. Gaļas treknā daļa. 26. Krājums vajadzības gadījumam. 27. Uzma-
nīgs, vērīgs; arī možs. 30. Saimniecības ēka. 32. Lente, ar ko piesien, 
sasien. 34. Lēcienā gaisā apmests kūlenis. 36. Aizliegums.

Pareizā atbilde: RENENUTETA (ēģiptiešu mitoloģijā dieviete – čūska, tīrumu 
un ievāktās ražas sargātāja).

Atbildes
Horizontāli: 3. Tunika. 5. Limāns. 8. Laide. 10. Pakaiši. 12. Rīksele. 15. Stils. 16. Bailes. 
19. Sainis. 22. Trikāta. 23. Kauri. 24. Kreps. 25. Pieguļa. 26. Suskas. 29. Iksana. 32. Cērme. 
34. Knislis. 35. Spinoza. 36. Irdne. 37. Šamanis. Vertikāli: 1. Duvra. 2. Snobs. 4. Kalims. 
6. Inerts. 7. Lauta. 9. Alibi. 11. Išle. 13. Kuba. 14. Kirkegors. 16. Braks. 17. Ieris. 18. Steps. 
19. Sakai. 20. Nīrsa. 21. Sapna. 27. Ulāns. 28. Klāsts. 30. Spunde. 31. Nieze. 32. Cesija. 
33. Ekseļi.

Pareizi atbildējuši: Bruno Mekšs, Gunta Vāciete, 
Velta Višņevska, Ojārs Silkans.

Atminējumu, izgrieztu no laikraksta (ne kopētu), sūtiet 
uz redakciju Krustvārdu mīklu konkursam, Kurzemnieks, 
1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai iemetiet 
redakcijas vēstuļu kastītē!

Jānis Andersons un Ervīns Štein-
bergs strādā uzņēmumā Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi, un apkār-
tējie ievērojuši, ka abi arī uz dar-
bu brauc ar elektrisko skrejriteni, 
ja atļauj laika apstākļi, un tas pil-
sētā nav gluži pierasts skats.

dāvana paliek pašiem 
Abi to lieto apmēram mēnesi. Sā-

kumā skrejriteņi iegādāti, lai ar tiem 
brauktu viņu meitas, bet beigās uz 
tiem uzkāpuši paši, lai gan Ervīna 
meita dažreiz to dara. Kuldīgā vēl 
citi kolēģi tā braucot uz darbu vai 
vedot bērnus uz bērnudārziem un 
skolām. Arī Jānis meitiņas uz bēr-
nudārzu tā ved.

pēdējās jūdzes 
transportlīdzeklis

Ervīna radinieks Rīgā slēgtā til-
ta dēļ tādu iegādājies jau agrāk, 
tā dienā ietaupot apmēram divas 
stundas. Ar mašīnu braucot, til-
ta dēļ laika patēriņš palielinājies 
vismaz trīs reizes. „Divas nedēļas 
nosēdēja korķos, tad iegādājās šādu 
verķi,” saka Ervīns. Burtiski tulko-
jot no angļu valodas, braucamais 
saucoties pēdējās jūdzes trans-
portlīdzeklis. Piemēram, cilvēks ar 
sabiedrisko transportu nebrauc no 
pēdējās pieturvietas līdz darbam, 
jo attālums pārāk mazs. Ērtāk ir 
elektrisko skrejriteni salocīt un pa-
ņemt līdzi, tad no tuvākās pieturas 
aizbraukt līdz darba vietai. Kā kaut 
kas moderns tas jau lēni ienākot arī 

ko nozīmē teiciens pielikt roku?
Atbildes līdz 12. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv.
Atbilde
Ingars Neimanis raksta: „Ar frāzi pircējam vienmēr taisnība jāsaprot – lai kāds būtu pircējs, darbinieka uzdevums ir viņu kvalitatīvi apkalpot. 
Šo formulu jeb klientu apkalpošanas moto kā pamatu savam veikalam bija pasludinājis Harijs Gordons Selfridžs pirms 100 gadiem, 
veikalu ķēdes Selfridges&Co dibinātājs. Ja rodas situācijas, kad klients nopietni pārkāpj darbinieka psiholoģiskās robežas – runā ar 
apvainojumiem, draudiem utt., darbiniekam eleganti jāiziet no šīs ekstremālās situācijas, ievērojot etiķetes noteikumus un savus ētikas 
standartus. Ir absolūti nepieņemami vainot klientu par neatbilstošu rīcību. Darbinieka uzdevumi, strādājot ar sarežģītiem klientiem, ir 
piedāvāt tiem augstas kvalitātes pakalpojumus, panākt dialogu ar mērķi atrisināt klienta jautājumu arī tad, ja tas pārkāpis robežas.” 
Savukārt Anita Eglīte skaidro: „Izteicienu („The customer is allways right”) radījis ASV dzīvojošais uzņēmējs Harijs Gordons Selfridžs, 
kurš 20. gs. sākumā Lielbritānijā nodibināja Selfridža lielveikalu tīklu.”

Sliņķu ritenis

Latvijā un Kuldīgā. Vislielāko 
popularitāti tas iemanto lielās 
pilsētās, Rīgā esot daudz, bet kli-
mata atšķirību dēļ tādu populari-
tāti kā Sanfrancisko te neiegūt. 
Ārzemēs esot pat līdzīgi kā ar 
lietotni Taxify: par attiecīgu cenu 
šādu skrejriteni var noīrēt un aiz-
braukt līdz mērķim. Esot arī tādi, 
kas pārvietojas ar 100 km/h. Lat-
vijā mīnuss ir pārāk skarbie laika 
apstākļi: saulaino dienu ir ma-
zāk, vējš pārāk spēcīgs.

Uzlādē kā jebko
Braucot uz darbu, laika patē-

riņš esot līdzīgs tam, kāds būtu, 
ja brauktu ar mašīnu. Ervīnam 
uz darbu jādodas apmēram trīs 
kilometri. Jānis uzskata: ar tādu 
skrejriteni pa pilsētu ir pat ātrāk 
un ērtāk. Tas sverot ne vairāk kā 
10 kg, tāpēc viegli to pārnēsāt, 
var ērti ienest ofisā. Naktī ne-
viens nav braucis, bet lukturīši 
pielikti, tāpēc teorētiski var. 

Elektriskie skrejriteņi ir divu 
kategoriju: līdz 25 kg tas ir rite-
nis, bet, ja smagāks, tad skaitās 
mopēds. Parādījušies arī elek-
triskie velosipēdi, un Ervīns at-
ceras: „Vienu rītu gribēju apdzīt 
velosipēdu, bet sapratu, ka tas 
brauc ar kādiem 60 kilometriem 
stundā.” 

Skrejriteņiem ir dažādi izmēri. 
Redzot mazas meitenes, kas ar 
tādu brauc, viņiem arī radusies 
ideja iegādāties savām meitām. 

Jāņa skrejritenis varot izturēt 
līdz 120 kg. Pēc vienas uzlādes, 
ja nav augstu kalnu un spēcīgu 
vēju, varot nobraukt ap 40 km, 
un tas uzlādējams tāpat kā 
dators – pie parastas kontakt-
ligzdas. Akumulators ir pilns 
pēc 4–5 stundām. Pietiekot, lai 
Kuldīgā izbrauktu savas dienas 
gaitas. 

Jautāti, vai tas ir draudzīgs da-
bai, Jānis un Ervīns smej: „Ne-
kas jau tur nekūp. Tas atkarīgs 
no tā, cik draudzīga ir elektrība. 
Materiāls nav specifisks – kau-
dze ar elektroniku, akumula-
tors, alumīnijs un plastmasa.” 
Vājākais punkts: ilgāk par trim 
gadiem skrejritenis var nekal-
pot. 

nekUr neatstāt
Vai braukt ir droši? Jānis at-

bild: „Noslīkt var arī zupas kat-
lā, ja grib.” Uz veikalu neesot 
ērti braukt, jo vienā rokā jātur 
maisiņš un jāvada ar otru. Er-
vīns uz veikalu braucis – neesot 
tik traki, bet atstāt noteikti ne-
kur nevajag, jo braucamais ir 
viegli aiznesams. Ervīna skrej-
ritenim esot drošības sistēma, 
kas savienota ar telefonu un 
iedarbina signalizāciju, ir arī 
iestrādāts tas, ka, nejauši pa-
grūžot vai nogāžot, tas nesāk 
braukt pats. 

nav pārāk dārgs
Cenu ziņā skrejritenis ir ne 

pārāk dārga divriteņa vērtībā. 
Runājot par ekonomisko pusi, 
ja brauc katru dienu, siltajā 
laikā to varot atpelnīt, un lā-
dēšanas izmaksas nav lielas. 
Izmantojot datoru, taču arī ne-
rēķina, cik notērēts elektrībai, 
saka vīri. Īpašu troksni skrej-
ritenis nerada – citreiz gājēji 
pat nedzirdot, ka tas tuvojas. 
Jānis smejas: „Elektriskais nav 
slikts, bet tāds sliņķu ritenis 
vien ir – ja negribi mīties, kāp 
virsū!”

Elīna Elza Kļava
Madaras Salas foto 

jānis un ervīns secina:
 uzlādē parastajā kontaktligzdā,
 viena uzlāde – četras piecas stundas, 
     var braukt 40 km,
 var salocīt, nēsāt līdzi, ienest telpā,
 laiks ceļā tāds pats kā ar mašīnu, tomēr pilsētā 
     ērtāk, 
 mīnuss: saulaino dienu nav daudz, mēdz būt vējš. 

Kuldīdznie-
ki Ervīns 
Šteinbergs 
un Jānis 
andersons 
ar saviem 
elektriska-
jiem skrejri-
teņiem.
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prieka avoti

(Turpmāk vēl.)
dzintra Liekmane (Grāmatas fragmenti.  sākums 2016. gada 24. oktobrī.)

nīkrāce cauri gadsimtiem
vēsture

Skrunda

Lēnas

NīkrācemazPuLkam – 10
Nīkrāces pamatskolas maz-

pulks 2002. gada aprīlī nosvinēja 
desmito jubileju. Visu šo laiku 
audzēkņus vadīja skolotāja Dai-
ga Brūvere. 

Nīkrācniekus bija ieradušies 
sveikt mazpulcēni no Aizputes, 
Šķēdes un Snēpeles, kā arī bi-
jušie no pašu pagasta. Skolas 
direktore Ārija Liepa aicināja 
atcerēties Edvīnu Lankenbergu, 
kas 1992. gadā palīdzēja gan ka-
rogam tapt, gan atjaunot pagasta 
mazpulku kustību.

Mācoties darīt un darīt māco-
ties – tāda ir mazpulku darbības 
pamatideja. Līdzšinējā mazpul-
ku priekšsēde, 9. klases skolnie-
ce Agnese Fernāte sniedza ieska-

tu 7. Nīkrāces mazpulka darbā. 
Pirmie mazpulcēni bijuši Bur-

kānu karaliene Sandra Viļum-
sone, kas saņēmusi Valsts pre-
zidenta Gunta Ulmaņa dāvātu 
rokas pulksteni, Andris Viļum-
sons, Aija Lielāmere un Anita 
Feodosova. Desmit gados maz-
pulcēnos darbojušies 37 skolēni. 
2002. gadā viņu ir 11. Nīkrāc-
nieki piedalījušies semināros, 
konkursos, nometnēs un rudens 
darbu skatēs laukkopībā, lopko-
pībā un putnkopībā.

Pirmais un arī pēdējais mazpul-
cēnu konkurss noritēja Nīkrāces 
pamatskolā. 2006. gadā jaunus 
mazpulcēnus vairs neuzņēma, jo 
no skolas vadības puses netika 
saņemts atbalsts un D.Brūverei 

netika meklēts aizvietotājs. Tā, 
viņasprāt, paputējusi lietderīga 
skolēnu brīvā laika pavadīšanas 
iespēja.

ivans Brovdi
aktīvs un komunikaBLs

Viens no aktīvākajiem mazpul-
cēniem bija Ivans Brovdi. Pēc 
Nīkrāces pamatskolas pabeigša-
nas Ivans mācījās Rīgas Tehnis-
kās universitātes filiālē Liepājā 
un apguva datorzinības. Prakses 
laikā nonācis Liepājas domes 
būvvaldē, vairāk iepazinis būv-
niecību un sapratis, ka celtniecī-
ba ir laba un vīrišķīga lieta, ap-
griezieni lieli, darbs interesants, 
tāpēc iestājies Rīgas celtniecības 

koledžā. Ivans bija labākais savā 
kursā. 2006. gadā viņš bija viens 
no aktīvākajiem pagasta jaunie-
šiem, vadīja jauniešu padomi, 
komunikabls, aktīvs puisis ar lī-
dera nostāju. 

Ivans atceras: „Sākumskolā 
klasesbiedri mani nepatiesi uz-
skatīja par zubrilu. Jā, biju klasē 
labākais, bet tas nav iegūts, nak-
tīs izpildot mājasdarbus. Lieku 
neko neesmu darījis – izpildu to, 
kas jādara, un īpaši negurķojos.” 
Disciplīna nekaitē nevienam. 
Ivans atzīst, ka līdz noteiktam 
laikam viņu virzījis tēvs, pamat-
skolas pēdējās klasēs tēvs teicis, 
ka jāsāk mācīties sev. „Mēs sko-
lotājus cienījām, pat baidījāmies 
no viņiem. Tagad ir visatļautība, 

brīvības ir maz-
liet par daudz. 
Nesaprotami, ka skolēns var 
rupji izturēties pret pedagogu, ar 
vecāku gādību skolotāju pat ie-
sūdzēt tiesā. Pieklājības robežas 
vairs neeksistē. Jau tagad redzu, 
ka nākamā paaudze ir vulgārāka, 
bravūrīgāka. Kuram no tā būs la-
bums: valstij, cilvēkiem?

Mēs esam audzināti citādi. Au-
tobusā vienmēr dodu vietu vecā-
kiem cilvēkiem. Jocīgi, ka neko 
tādu neredz no jaunākajiem. Ne 
jau alkohols vien bojā jauno pa-
audzi, vispirms to bojā cieņas 
trūkums saskarsmē. Alkohols 
ir tikai šķietamās bezizejas no-
slēdzošais posms,” pārliecināts 
Ivans.

Patīk lietas ar dziļumu
Jānis Lazdāns, Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents, 
2007. gadā iegādājies Padures muižu, 2015. gadā sācis pamazām 
to atjaunot, bet kopš 2016. gada organizē arī pasākumus. Kad 
tas izdodoties, prieks esot garantēts.

Grāmatas
 „Man patīk lasīt grāmatas – par vēsturi, izzino-

šas. Piemēram, Senči un pēcteči, Baltiešu gredzens, 
Pasaules vēstures malā. Par 1913.–1923. gadu 
Latvijā. Nupat lasīju par Kurzemes katlu. Pēc vēs-
turisku faktu uzzināšanas uz dažādām vietām ir pa-
visam cits skatījums. Man nepatīk romāni, kuros 
jāiedziļinās citu problēmās. Pietiek savu.”

izdevušies pasākumi
„Kad muižā izdodas apmeklēts 

koncerts, tad prieks māksliniekiem, 
prieks cilvēkiem un mums. Tad tel-
pās var just enerģiju, kas te iederīga. 
Aicinu tādas grupas, kas patīk pa-
šam un var piesaistīt vairāk cilvēku, 
lai muiža var nopelnīt. Diemžēl ap-
meklētība maza. Tas tādēļ, ka paš-
valdības ļoti daudz rīko bezmak-
sas pasākumus un maksas neviens 
vairs negrib apmeklēt. Patiesībā jau 
arī pašvaldības rīkotais nav par vel-
ti – cilvēki maksā nodokļus, un par 
tiem tiek rīkots koncerts. Reizēm to 
naudu labāk nevis notriekt izklaidē, 
bet izdarīt ko saimniecisku: izre-
montēt bērnudārzu, skolām nopirkt 
jaunus datorus. Ja tā būtu augstā 
kultūra – teātris vai klasiskā mūzi-
ka, tad tas saprotams.”

muižas 
atjaunošana

„Prieks ikreiz, kad 
atjaunotas kādas 
durvis, krāsns, logs. 
Īpaši man patīk fo-
togrāfijās skatīties, 
kā atjaunotā vieta 
izskatījās pirms tam, 
un salīdzināt. Tagad jāatjauno viena no astoņām krāsnīm. 
Tam vajag 8000 eiro, Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris 
četrus.” 

Bērni
„Man viņu ir trīs. Meita Jete no Kultūras akadēmijas 

programmā Erasmus+ mācās Vīnē zviedru valodu. 
Elvīrai ir 12 gadu, viņa dzīvo Talsos pie omas un mā-
cās skolā. Dēls Ernests nākamgad sāks skolas gaitas.” 

Ceļojumi pa Latviju
„Apskatu vietas tuvākajā apkār-

tnē un arī tālāk. Reizēm izdodas 
atrast ko tik interesantu, kas pla-
šākām masām noslēpts. Saimnieki 
par tām daudz nestāsta, tikai sa-
gaida tos, kuri paši atrod. Pēc tam, 
kad cilvēki apskata Padures mui-
žu, varu ieteikt arī citas vietas.”

sarunas
„Ar draugiem vienkārši sarunāja-

mies – par visu ko. Svarīgi, lai būtu 
tādi draugi, ar kuriem esam uz vie-
na viļņa, ir līdzīgs domu gājiens un 
intereses. Svarīga arī izglītība. Ne 
tikai akadēmiskā, bet tāda, kad pār-
zini tēmas, par kurām runā. ”

Labs ēdiens labā kompānijā
„Skotu dienā muižā taisīju viņu tradicionālo ēdienu – hagisu. Tas ir no aitu 

ķidām: aknām, plaušām, sirds, mēles. Visu izvāra. Pusi aknu sakapā, otru pusi 
ar pārējiem produktiem samaļ. Sajauc ar auzu miltiem, pieliek garšvielas, liel-
lopu taukus. Masu ieliek pirms tam apstrādātā aitas kuņģī un trīs stundas uz 
lēnas uguns vāra. Tad ir silta pastēte, ko pasniedz ar kartupeļu biezeni un 
viskiju. Tādu gatavot ir nulle riska, jo visi tāpat domā, ka būs negaršīgs. Bet 
nebija. Cilvēki prasīja papildporcijas.” 

Jolantas Hercenbergas teksts un foto
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e-grāmata par pieaugušo 
apmācību 

Skolotājas no Latvijas un Lietuvas uz-
ņēma Viru novada profesionālās izglītības 
centrs, kas ir Kuldīgas tehnikumam līdzīga 
izglītības iestāde, kurā apgūst galdnieka, 
pavāra, automehāniķa, metinātāja un citas 
profesijas, kā arī māca pieaugušos. Līdzte-
kus darbam pie e-grāmatas par pieaugušo 
apmācību Baltijas valstīs, kas ir projekta 
mērķis, igauņu kolēģi viesiem bija sagata-
vojuši interesantas aktivitātes: tradicionālo 
ēdienu meistarklasi skolas pavāru labora-
torijā, pārgājienu purvā ar uzdevumiem, 
izmantojot digitālo karti, skolas darbnīcu 
apskati, piedalīšanos Eiropas dienā Viru 
centrā, Viru nodarbinātības aģentūras ap-
meklējumu un viesošanos Igaunijas Na-
cionālajā vēstures muzejā Tartu. 

Viru – ar datoru kaut mežā
Igauņi ļoti lepojas ar savu valsti un vietu, 

kurā dzīvo, un to arī uzsver viesiem. Lai 
gan lietuviešu kolēģes smīkņāja par de-
dzīgo tradīciju slavināšanu, jo, piemēram, 
Dziesmu svētki ir visās Baltijas valstīs, to-
mēr var tikai pamācīties no tā, kā igauņi 
savas vērtības slavē. 

Viru novads atrodas Dienvidigaunijā ne-
tālu no Latvijas un Krievijas robežas, šeit 
runā igauniski, kā arī viru un setu dialektā. 
Seti ir neliela etniskā grupa Dienvidigau-
nijā un Krievijas pierobežā. Viru sevi pozi-
cionē kā dabai tuvu apgabalu, kurā jebkurš 
var strādāt attālināti, interneta pieslēgums 
ir visur – vajadzīgs tikai dators, un darbdie-
na var noritēt kaut vai mežā, sēžot sūniņās. 
Viru iedzīvotāji lepojas arī ar pagāniska-
jām tradīcijām, kas tiek piekoptas ikdienā 
un pastāv līdzās kristīgajām vērtībām. Tā, 
piemēram, tiek uzsvērta pēcnāves dzīves 
nozīme, ir dažādas tradīcijas, kā atvadīties 
no aizgājēja, ko darīt, kad nelaiķis jau ap-
glabāts. Esot pat sajūta, ka pēc nāves cil-
vēks ir svarīgāks nekā dzīves laikā. 

Viena ļoti nozīmīga tradīcija ir iešana 
pirtī, īpaši uzsverot melno pirti kā vērtību, 
kas saistīta arī ar dažādiem rituāliem. 

Spa VieSnīcā
Nereti dzirdēts, ka kāds brīvdienās do-

das uz SPA viesnīcu Igaunijā vai Lietuvā. 
Skolotājas šoreiz tika izmitinātas nelie-
lā viesnīcā Kubija Hotel&Nature SPA un 
brīvajā laikā varēja izbaudīt tās piedāvāto 
mieru un atpūtu. Viesnīca ir neliela, patī-
kami iekārtota, ar nelielu SPA zonu, kurā 
ietilpst dažādas saunas, dažādas ūdens 
temperatūras baseini vai lielas burbuļvan-
nas. Viesnīcas iemītniekiem šī zona pieeja-
ma bez maksas, bet to apmeklē arī pilsētas 
iedzīvotāji. Par atsevišķu samaksu ir SPA 
procedūras ķermenim, sejai, arī manikīrs 
un pedikīrs. Cenrādī līdzās klasiskajām 
masāžām – tradicionālā igauņu, arī krievu 
un taizemiešu masāžas, ietīšana aļģēs un 

katrīna Spuleniece-aišpure, 
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikuma pedagoģe
autores fotoIgaunijas nacionālās īpatnības

igauņi prot, var un dara – tā pēc vizītes kaimiņzemē 
secinājām mēs, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikuma skolotājas Gunita Meiere un arī raksta 
autore, jo maijā devāmies uz igaunijas pilsētu Viru, 
lai piedalītos programmas Nordplus Adult projekta 
Labākās pieaugušo apmācību iespējas Baltijas valstīs 
pēdējā sanāksmē.

parafīnā, kā arī daudzas citas procedūras. 
Īpaši tiek uzsvērts, ka šis ir dabas SPA, tā-
dēļ procedūrā izmantotas dabiskas vielas.

Pievienotā vērtība ir viesnīcas atraša-
nās līdzās mežam, kas dod mieru, svai-
gu gaisu un vietu pastaigām. Interesanti, 
ka tur ierīkotas ne tikai takas, āra trena-
žieri un kartes, bet arī asfaltēta trase, pa 
kuru braukt ar velosipēdiem. Viesnīcā 
var nomāt divriteņus un nūjas nūjošanai, 
teritorijā atrodas arī minigolfs. Blakus ir 
kempings, kur vasarā apmesties mājiņās 
vai teltīs, tātad var atpūsties pēc gaumes 
un maciņa biezuma. Restorāns piedāvā 
brokastis viesiem, ēdienus un dzērienus 
patīkamā atmosfērā visiem. 

par VēSturi – aizraujoši
Igaunijas Nacionālais vēstures muzejs 

atrodas Tartu apmēram 60 km no Viru. 
Tartu ir pilsēta, kuru vērts apmeklēt, īpa-
ši daudz izklaides tur ir ģimenēm ar bēr-

niem, piemēram, zinātnes centrs AHHAA 
un apgāztā māja, kas atrodas pie vēstures 
muzeja. Projekta dalībniekiem bija iespē-
ja grandiozo muzeju apmeklēt gides pava-
dībā, tur notika arī sertifikātu izsniegšana 
un svētku pusdienas. 

Igauņi lepojas, ka muzejs tapis par valsts 
naudu bez Eiropas struktūrfondu palīdzī-
bas. Viņi stāsta, ka pēc neatkarības at-
gūšanas valdība izvirzījusi mērķi uzcelt 
Igaunijas Mākslas muzeju (Kumu atrodas 
Tallinā), Mūzikas akadēmiju (Tallinā) un 
Nacionālo vēstures muzeju Tartu. Visas 
ieceres izpildītas. 

Nacionālo vēstures muzeju projektēju-
ši arhitekti no dažādām valstīm, kuri pēc 
tam apvienojušies un izveidojuši savu 
biroju Parīzē. Muzeja ēka ir milzīga, tā 
atrodas kādreizējā armijas skrejceļa teri-
torijā, tādēļ veidota gara kā skrejceļš, kas 
stiepjas tālumā. Iespaidīga ir ne tikai ēka, 
bet arī ekspozīcijas, kas iekārtotas intere-
santi gan bērniem, gan pieaugušajiem – ar 
iespējām darboties pašiem. Pie eksponā-
tiem apraksti izvietoti interaktīvos ekrā-
nos. Tiem pieskaroties ar ieejas biļeti, var 
mainīt satura valodu, ir arī latviešu. 

Staigājot pa muzeju, var just, ka daudz 
kas mūsu tautu vēsturē noticis līdzīgi, 
daudz ko izprotam vienādi un ir tādi pro-
cesi, kurus saprotam tikai mēs, Baltijas 
valstu iedzīvotāji. Liela daļa ekspozīcijas 
veltīta mūsdienu vēsturei, padomju lai-
kiem, Atmodai. Ir atsevišķa izstāde par 
somugru tautām. 

Te var pavadīt ļoti ilgu laiku – pētot, 
lasot, izmēģinot. Informācija un ekspo-
nāti pasniegti tik aizraujoši un radoši, ka 
vēsturi iemīlēs arī tie, kurus tā neinteresē. 
Protams, ēkā ir arī konferenču zāles, res-
torāns, kafejnīca, veikals. Telpas ir plašas, 
gaišas, tajās ir ļoti patīkami atrasties.

 
dabaS tuVumS

Nepamet sajūta, ka igauņi mīl dabu, le-
pojas ar to un izmanto tās iespējas. Kaut 
arī šī ir valsts, kas lepojas ar sasniegu-
miem digitālajā jomā, tomēr dabas tu-
vums jūtams. Ir darīts viss, lai cilvēkiem 
būtu patīkami pavadīt tur laiku pastaigās 
vai sportojot. Izveidotas dabas takas, āra 
trenažieri, cilvēki skrien, pastaigājas ar 
suņiem. Tomēr tie nešķiet mākslīgi vei-
dojumi – mežs nav padarīts par pastaigu 
parku, jo taka iekļaujas mežā, kas palicis 
neskarts. 

Viena no projekta aktivitātēm bija pārgā-
jiens netālajā purvā, kur varējām novērtēt 
to, kā dabas baudīšanu savienot ar tehnolo-
ģijām. Purvā izstrādāts maršruts pa laipām, 
ir informatīvi plakāti par tur redzamajiem 
augiem un dzīvniekiem, var arī izmantot 
mobilo telefonu un spēlēt spēli ar uzde-
vumiem. Tur var purvu izzināt, izsmaržot 
un pat izgaršot. Tā ir ne tikai aktīva atpūta 
svaigā gaisā, bet arī jauna informācija un 
komandas darbs. Bija jāpēta augi, jāēd pēr-
nās dzērvenes, jāfotografē, un laiks purvā 
paskrēja nemanot. Igauņu kolēģu sagādātā 
zupa pēc pastaigas bija tieši laikā. 

pastaigas dabā ir iecienīts igauņu brīvā laika 
pavadīšanas veids.

Cūku ģimenes idille Viru centrā pie kādas ēdnīcas.izkāpjot no mašīnas pie igaunijas Nacionālā vēstures muzeja, paveras 
elpu aizraujošs skats, jo ēka ir iespaidīga.

Kuldīgas tehnikuma skolotājas Gunita Meiere (otrā no labās) un arī raksta autore Katrīna Spulenie-
ce-Aišpure (trešā no labās) ar kolēģēm no igaunijas un Lietuvas privātā mākslas galerijā Viru, kur 
notiek arī mākslas terapijas nodarbības pieaugušajiem.
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dažādipērk lĪdzjūtĪBas

www.kurzemnieks.lv

par sporta 
pasākumiem, 
rezultātiem 

informējiet e-pastā:
inta.jansone@
kurzemnieks.lv!

Viss par reklāmu 
Kurzemniekā! 

Tālrunis 63324881.

25 622 293 (Āris)'

BEZ MAKSAS ATTĪRA 
NO KRŪMIEM
laukus un citas 

aizaugušas platības. 
PĒRK

zarus, cirsmu atlikumus, 
šķeldojamo materiālu. 

ĀTRA SAMAKSA. 

SAGATAVOJAM un IZEJAM TA. 
Tālr. 29242556, 26669624, merano.lv. 

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

Sniedz EKSKAVATORA pakalpo-
jumus. At t īra aizaugušas platības. 
Tālr. 28690422.

Ser t i f icēts MEŽA  TAKSATORS , 
S T I G O Š A N A ,  DA S T O Š A N A . 
Tālr. 28358514. 

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

TRIMERĒ zāli. Tālr. 22302300. 

KAPU PIEMINEKĻI Dzirnavu ielā 42. 

Aiziet saule vakarā,
Nomirst mana māmuliņa;
Saulīt’ balta gan uzlēca,
Māmulīte neatnāca. 

/T. dz./
Izsakām dziļu līdzjūtību Brigitai 
Beinarovičai un ģimenei, māmiņu 
mūžībā pavadot. 

Podiņu un Mēteļu ģimene 

Noriet saule vakarā, 
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama. 

/T.dz./
Esam kopā ar Iru Riekstu, no tēva 
atvadoties.

Centrālās statistikas 
pārvaldes kolektīvs

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

Veikalā Dagus, Kuldīgā, Liepājas ielā 
51, apjomīgas sieviešu VIRSJAKAS, 
KLEITAS, APAVI, BIKSES, SEGAS. 

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 27885688. 

MALKU maisos, kravās. Tālr. 26544462. 

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

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

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

GRANTI, SMILTI. Tālr. 27101850. 

Pērk AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 25669128. 

TR AKTORUS ,  PIEK ABES ,  in -
ventāru, vieglās AUTOMAŠĪNAS. 
Tālr. 26104984. 

Pērk MEŽA ĪPAŠUMUS no 1000 līdz 
15 000 EUR/ha. Pērk cirsmas izstrādei. 
Tālr. 28690422. 

Kautuve SIA Lāses AM Kurzemē, Vi-
dzemē un Zemgalē pērk kautsvarā 
piena un gaļas šķirnes LIELLOPUS, 
JAUNLOPUS un TEĻUS par tirgus 
cenām. Atsākam BIOLOĢISKO liel-
lopu iepirkšanu ar papildu piemaksu. 
I r  p i e m a k s a s  g a ļ a s  l i e l l o -
p iem.  L abas  c enas  j aun lop iem. 
V i s i e m  p i e m a k s a s  p a r  d a u -
d z u m u ,  s ā k o t  n o  5  g a b . 
Samaksa 7 dienu laikā. Transports bez 
maksas. Tālr. 29353243.

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

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

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

Kuldīdzniece, mūzikas pedagoģe, komponiste un 
izpildītājmāksliniece Līva Blūma Amerikā uz-
ņemta slavenajā Džonsa Hopkinsa universitātes 
Pībodija institūtā Merilendas štata Baltimorā un 
rudenī cer tur sākt maģistres studijas. Kā Māk-               
slinieciskās ekselences balva (Artistic Excellence 
Award) viņai piešķirta stipendija, bet tā sedz 
tikai pusi mācību maksas, un viņai ļoti noderētu 
sabiedrības atbalsts.

Daudz panākumu
Līva sevi uzskata par kuldīdznieci, kaut jau pēc                         
9. klases Kuldīgas pamatskolā devusies uz Rīgas 
Doma kora skolas kordiriģēšanas klasi, pēc tam 
Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi bakalaura 
grādu kompozīcijā. Līva komponē, uzstājas kā iz-
pildītājmāksliniece, māca mūzikas teorijas mācību 
priekšmetus, organizē lekcijas un meistarklases. 
Neilgajā komponistes karjerā Līva sadarbojusies ar 
Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, jauniešu kori 
Kamēr…, orķestri B-Sharp, trio Art-i-Shock un citiem 
atzītiem mūziķiem. 14. jūnijā pirmatskaņojumu pie-
dzīvos viņas jaunākais veikums, kas rakstīts Londonas 
ansamblim Scordatura Women’s Music Collective. 
Tas atskaņo sieviešu rakstītu mūziku, un kopš marta 
kuldīdzniece ir tā rezidences komponiste. 

Visu uzskaitīt būtu grūti. Kuldīgas mūzikas skolā 
pie Martas Ozoliņas viņa savulaik apguvusi klavier-
spēli, daudz koncertēts kopā ar kori Cantus (reizēm 
arī tagad), vairāki gadi pavadīti, dziedot jauniešu 
korī Kamēr…, vokālajā grupā Putni, koncertēts arī 
Latvijas Radio kora sastāvā.

Arī par veselību
Pībodija institūts ir pati senākā konservatorija ASV un 
pulcē ļoti talantīgus mācībspēkus, kuri saņēmuši tādus 
apbalvojumus kā Grammy un Pulicera balvu mūzikā.  

Šī mācību iestāde dos kuldīdzniecei 
iespēju apmeklēt arī kursus ārpus mū-
zikas – par bipolārajiem traucējumiem. 
„Par to sāku interesēties nesen, bet 
tagad tie manā dzīvē ieņem arvien lie-
lāku vietu,” Līva stāsta. „Vēlos uzzināt 
vairāk par šo garastāvokļa svārstību 
saikni ar komponistu radošo darbu. 
Zināšanas būtu vērtīgas, jo tās varētu 
izmantot nākotnes koncertlekcijās. Tas 
palīdzētu sabiedrībai vairāk izglītoties, 
kā arī mazinātu arhaiskos pieņēmumus 
par mentālo veselību. Daudzi uzskata, 
ka tā ir dzīvi paralizējoša slimība, 
kuras dēļ nekāda radošā darbība nav 
iespējama, un ka cilvēks visu dzīvi 
piesaistīts ārstniecības iestādei. Ik-

dienā paejam garām ļoti daudziem, 
kuri atrodas pelēkajā zonā – gadiem 
ilgi sadzīvo ar mentālās veselības 
traucējumu radīto slogu, bet diemžēl 
aizspriedumu dēļ par to nerunā.”  
Jaunajai mūziķei nav veicies studijām 
trūkstošo naudu iegūt no labdarības or-
ganizācijām, uzņēmumiem vai privāt-
personām. Ir gan palīdzējusi Amerikā 
dzīvojošā mūzikas darbiniece Dace 
Aperāne – savedusi kopā ar turienes 
latviešiem, un daži apsver iespēju šīs 
studijas tālāk atbalstīt, ja vien izdotos 
savākt atlikušo naudas summu.

Daina Tāfelberga
Agitas Reķes arhīva foto

ja vēlaties talantīgajai mūziķei palīdzēt, ziedojiet līvai Blūmai kaut 
nedaudz, izmantojot kontu lV97HaBa0551046701443, ar norādi 

Atbalsts kompozīcijas studijām.

„laba izglītība nav taustāma, tās lietderības koeficientu nevar izteikt skaitliskās 
mērvienībās – pat viena cilvēka izglītošanās palīdz veidot gudrāku un līdzjūtīgāku 
sabiedrību,” uzskata mūziķe līva Blūma.  

jaunā mūziķe 
nezaudē cerību 
studēt asV

Vienkāršs VĪRIETIS meklē saimnieci 
savā lauku sēta (51, 180). Vēlams ap 
40 gadiem, nesmēķētāju, kura būtu 
harmonijā ar dabu, patiktu dārzkopība, 
pirts, tautas zintniecība, beķerēšana. 
Tālr. 26891799 (pēc 20.00). 

iepazĪŠanās

Vides apsaimniekošanas uzņēmums 
SIA Eco Baltia vide sadarbībā ar 
Latvijas Zaļo punktu un veikaliem 
Top! aicina piedalīties Stikla šķi-
ratlonā. Katrs, kam privātajā vai 
lauku mājā sakrājušās izmantotas 
un vairs nevajadzīgas stikla burkas 
vai pudeles, tās bez maksas varēs 
nodot savā dzīvesvietā. 

Ikviens Kuldīgas novada iedzīvotājs 
neatkarīgi no dzīvesvietas var pieteikt 
speciālo transportu, kas konkrētā dienā 
piebrauks un pieņems izlietoto stikla 
iepakojumu. Pieteikšanās līdz 29. jū-
lijam pa tālr. 26154123 vai e-pastā: 
stikls@ecobaltiavide.lv, norādot adre-
si, aptuveno stikla iepakojumu apjomu 
un kontaktinformāciju.

10. augustā pieteiktajās adresēs 
transports savāks stikla iepakojumu. 
Tam jābūt maisā vai kastē, un tas 
jānovieto apsaimniekošanas uzņē-
muma darbiniekiem pieejamā vietā. 
Pašiem būt klāt savākšanas laikā nav 
nepieciešams.

Stikla taras izvešanas laikā katra 
pieteiktā adrese tiks automātiski re-
ģistrēta dalībai loterijā: trīs saņems 
veikala Top! dāvanas 20 eiro vērtībā, 
bet dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņems 
tas, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla 
pudeļu un burku (kg).

Līdz šim Stikla šķiratlonā jau pieda-
lījušās vairākas pašvaldības, savāktas 
vairākas tonnas stikla: Tērvetē – 5,81, 
Vecumniekos – 11,31, Siguldā – 10,07, 
Bauskā – 4,9.

Vairāk www.ecobaltiavide.lv. 
Jana Sūruma

Lai tiktu vaļā 
no liekās stikla 
taras
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šodien, 10. jūnijĀ rīt, 11. jūnijĀ
Dienas garums – 17 st. 44 min.
Saule lec 4.31, riet 22.15.

Naktī	 +12°...+17° Naktī	 +16°...+18°

Dienā	 +21°...+24° Dienā	 +26°...+29°

Dienas garums – 17 st. 45 min.
Saule lec 4.31, riet 22.16.

2-5 m/s 4-8 m/s

4-10 m/s0-5 m/s

laika ziņas

Tālr. 63324881, 25466688; fakss 63341414; P. – C. 8.00 – 17.00, Pk. 8.00 – 16.00. www.kurzemnieks.lv, e-pasts: sludinajumi@kurzemnieks.lv Par iesniegtās reklāmas formu, 
saturu un stilu atbild reklāmas devējs.
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sabiedrība. reklāma12
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konkursu atbalsta 
veikals Pindzele.

konkurss

tēlotājmākslas 
spēle

padoms

PELČU SPECIĀLĀ 

INTERNĀTPAMATSKOLA–
ATTĪSTĪBAS CENTRS

PIEDĀVĀ APGŪT PROFESIJU PĒC 
IEGŪTAS SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS

MEŽSTRĀDNIEKS

KOKSNES  MATERIĀLU
APSTRĀDĀTĀJS

VIRTUVES STRĀDNIEKS

MĀJKALPOTĀJS

T. 63326138

E-pasts: pelci_sk@kuldiga.lv
www.pelcuskola.lv

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
uzņem audzēkņus 2019./ 2020. m.g.

Rūta Ķergalve 
(KMHZV absolvente): 
“Cauri nopietnam, bet saistošam 
mācību procesam, koleģiālām 
skolēnu un skolotāju attiecībām, 
pilnvērtīgi pavadītām darba die-
nām, iegūstot maksimāli daudz 
zināšanu, vijas smiekli, miers, ko 
ienes mūzika starpbrīžos, kopīgi 
pasākumi un aktivitātes, krāsaina 
ikdienas dzīve, kuru veidojam 
mēs paši, katrs ienesot svaigumu 
ar savu personību un oriģinālām 
idejām. Tāda ir mūsu skola. Skola 
ar dvēseli.”

Stājoties 10.	klasē,	nepieciešamie dokumenti: 
 apliecība par pamatizglītību,
 sekmju izraksts.
Pie mums jūs varēsiet iegūt kvalitatīvu 
vispārējo vidējo izglītību!

Mācību	programmas:
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 
(ar padziļinātu angļu valodu).
Iespēja	apgūt programmēšanu, robotiku, grafisko dizainu, 
animāciju, grafiku, vides dizainu, gleznošanu, zīmēšanu, keramiku. 
Iespēja	muzicēt vidusskolas ansamblī un dziedāt korī, dejot 
jauniešu deju kolektīvā Austra.
Piedāvājam	apgūt	auto	apmācību	(bezmaksas	teorija).	
Dokumentus	pieņem skolas lietvedībā no 17. jūnija līdz 28. jūnijam 
9.00–14.00 Kuldīgā, Pētera ielā 10. Tālr. 27020578, 29479778.

Adrese: Pētera iela 5, Kuldīga, tālr. 63323463, 29479778, www.kmhzv.kuldiga.lv, kmhzs@inbox.lv, kmhzv@kuldiga.lv.

203. kārta. Poļu glez-
notāja (1898–1980), 
kas lielu daļu savas dzī-
ves pavadījusi Francijā 
un ASV. Dzīves nogali 
aizvadījusi Meksi-
kā. Vislabāk zināma 
kā Art Deco mākslas 
virziena pārstāve, tiek 
dēvēta arī par Art Deco 
karalieni. Viņa glez-
nojusi aristokrātu un 
bagātnieku lielformāta 
portretus, kā arī stilizē-
tas kailbildes. 

pazīstu piecas noras
Nora Beķere, tirdzniecības menedžere:
– Manu vārdu laikam izvēlējās mamma – negribēja nevie-

nu no tiem, ko ieteikuši radi, un vēlējās tādu, kāds patīk pa-
šai. Eiropā tas ienācis no senebreju vārda Norah vai arī no 
arābu Nūrah – abās tas nozīmējis gaismu vai ko mirdzošu. 
Bērnībā vēlējos citu, jo par to mani bieži apcēla, tāpēc ka 
valdīja uzskats, ka par Norām sauc mājdzīvniekus. Tagad 
esmu apmierināta, jo tas ir īss, viegli iegaumējams un starptautisks. Tuvinieku 
lokā mani mēdz saukt par Noriņu, Norēnu, ir arī pārveidota forma – Noriš. Lai 
gan mans vārds nav no tradicionālajiem, tas sastopams bieži – pati pazīstu piecas 
Noras. Vienreiz klientam devu savus datus, un tas izsaucās: „Vai, cik skaists, lat-
visks vārds!” Ir bijis arī gadījums, kad eju pa ielu, dzirdu, ka sauc, pagriežos, bet 
tur vecāki sauc mazu meitenīti, lai tā neskrien tik ātri.

No	10.	līdz	16.	jūnijam
10. Anatols (16), Malva (9), 
Anatolijs (7129)
11. Ingus (1987), Mairis (786), 
Vidvuds (42)
12 .  I j a  (374) ,  Le n o r a  ( 7 ) ,                           
Nora (1170)
13. Ainārs (3784), Uva (34), 
Zigfrīds (255)
14. Saiva (215), Saivis (15),                   
Santis (115), Sentis (50), Tija (187)
15. Baņuta (13), V i l i ja (85),                         
Vits (26), Žermēna (5)
16. Justīne (1037), Juta (634)
Populārākie:	
Nora	un	Anatolijs.

Atbildes gaidām līdz	12.	jūnija	11.00: Tēlotājmākslas spēle, Kurzemnieks, 
1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv, 
vai redakcijas durvju pastkastītē.

2 0 2 . 	 k ā r t a s 	 a t b i l d e : 	 D ž a k o m o 
Čerut i (Giacomo Ceruti). Tr īs ubagi,                          
(ap 1736.).
Pareizi	 atbildējuši: Daina Gerente, Velta 
Višņevska, Ausma Kreidere, Indra Ābelīte, 
Guntis Obodņikovs, Ingars Neimanis, Mārcis 
Kalējs, Vita Jurenovska.

Lasi mūs arī internetā: 
www.kurzemnieks.lv!

Saule mūs lutina, tāpēc sva-
rīgi sauļojoties izvēlēties pie-
mērotus aizsarglīdzekļus un 
parūpēties par atbilstošu ādas 
kopšanu arī pārējā laikā,” uz-
sver Euroaptiekas farmaceite 
Ieva Zvagule.

Lai izvairītos no saules apde-
gumiem, ieteicams atturēties no 
sauļošanās laikā no 11.00 līdz 
16.00 un lietot sauļošanās krēmu 
ar SPF 20. Ja plānojat uzturēties 
saulē ilgāk par 20 minūtēm vai ti-
kai sākat sauļošanās sezonu, jāiz-
vēlas aizsarglīdzeklis ar SPF 30,                                                                 
ļoti gaišai ādai – SPF 50. Ja 
veiktas dermatoloģiskas vai 

kosmētiskas procedūras, derēs 
aizsarglīdzekļi ar SPF 50. Tie 
jāuzklāj vismaz 15–20 minūtes 
pirms došanās saulē, atkārtoti – 
ik pēc 2–4 stundām un noteikti 
pēc peldēšanās. Ja tomēr iznāk 
apdegt saulē, atvieglojuma sajūtu 
sniegs vēsa duša vai vanna. Var 
lietot B5 vitamīnu vai dekspan-
tenolu saturošas putas, emulsiju 
vai krēmu.

Speciāliste aicina arī māko-
ņainās dienās pārliecināties par 
UV starojumu. To var uzzināt 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra mājaslapā 
www.meteo.lv.

Lai saulē neapdegtu


