
ISSN 1407-9755

9 771407 975048 42

Piektdien, 14. jūnijā:
•	 Kādi darbi novados šovasar.
•	 Pēta, izzina, atspoguļo 

vēsturi.
•	 Darba drošība vasaras 

karstumā.
•	 Lai lauki nepaliek tukši.
•	 Politiski represēto atmiņas.

 3., 4. lpp.
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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

Vaļā viena no jaunajām 
automazgātavām

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!

Kad būs vaļā otra, kas atrodas Sūru ielā pretī lielvei-
kalam Rimi, no īpašniekiem – SIA Alco – atbildi saņemt 
šonedēļ neizdevās. 

MKM meža vadītājs Mārcis Martinovs atklāja, ka ideja 
par šādu pakalpojumu radusies, redzot, cik veiksmīgi visā 
Latvijā laukos attīstās šis pakalpojums. „Tolaik, kad par 

to sāku domāt, Kuldīgā tādas nebija. Bija Rīgā, daudzviet 
Latgalē. Nodomāju, ka tas varētu būt labs bizness.” Šobrīd 
Kuldīgā darbojas jau divas pašapkalpošanās automazgā-
tavas – otra ir Mucenieku ielā. M.Martinovs uzsver, ka 
konkurence vienmēr esot vajadzīga, jo notur pakalpojuma 
kvalitātes latiņu. Uz jautājumu, kā mazgātavas darbu 

varētu ietekmēt Jelgavas ielas remonts, viņš atbildēja, ka 
tam nevajadzētu traucēt klientus: „Tur ir policija, skola, 
netālu ugunsdzēsēji un būvmateriālu veikals, šo posmu 
pilnīgi slēgt nav iespējams.” 

Iveta Grīniņa
Antras Grīnbergas foto 
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Jelgavas ielā pretī 
Kuldīgas 2. vidusskolai 
sākusi darboties viena no 
divām jaunuzbūvētajām 
pašapkalpošanās 
automazgātavām Kuldīgā. 
Šī pieder uzņēmumam 
MKM mežs.

Reportāža no Kuldīgas novada 
tradicionālās kultūras svētkiem.

 4. lpp.

Skrundas vidusskolas 12. klase nosvin izlaidumu, 
bet labākie novada skolēni balvā saņem 
braucienu ar patruļkuģi.

Bijušais Valsts prezidents 
Guntis Ulmanis apmeklē 
bērnības māju Padures 
pagasta Strēļos.

• Usmas ezers atgūst dzīvību un kļūst par 
makšķernieku populāru galamērķi. 

• Izstādei Copmaņa goda kārta apdrukātie 
krekliņi lieti noder gan pašiem 
makšķerniekiem, gan viņu zivtiņām.

• Kā ēst zivis droši, skaidro Pelču zivaudzētavas 
veterinārārste Olga Revina.

• Ja vēlas savā saimniecībā rakt dīķi, vispirms 
jādodas uz būvvaldi.

Pie automazgātavas Jelgavas 
ielā ierīkota neuzkrītoša un 

gaumīga atpūtas vieta.  

Mundra diena Turlavā. 
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Klāt karstākais ārstniecības 
augu vākšanas laiks, kad ar 
pilnu jaudu var klupt pļavā un 
mežā, lai ievāktu zāļu tējas.

Īpaši vasaras saulgriežos 
katram zāles stiebriņam pie-
mītot ne tikai ārstnieciskas, 
bet pat maģiskas spējas, 
tomēr katrs augs vislabāk 
esot vācams tā ziedēšanas 
sākumā. Tādēļ šis darbiņš 
darāms no agra pavasara līdz 
vēlam rudenim.

Man patīk vākt augus ne 
tikai tādēļ, lai virtuves plauktā 
papildinātu zāļu tēju turziņas, 
bet arī paša augu vākšanas 
procesa dēļ. Tā ir kā meditāci-
ja. Brienot pa pļavu, ir jūtams, 
ka atrodies citādā enerģijas 
ielenkumā nekā ikdienā, starp 
ļaudīm esot.  

Plūc augus, liec traukā, un 
domas pamazām no sadzī-
viskiem jautājumiem aizklīst 
kādā citā realitātē. Pēc kāda 
laika apzinīgi saprotu, ka 
esmu nonākusi otrā pļavas 
malā un ir grūti pašai sev no-
formulēt, par ko esmu domā-
jusi. Domas bija aizklīdušas 
tālu no ikdienā tik ierastajām 
pagātnes vai nākotnes ap-
cerēm. Esmu bijusi tieši šajā 
mirklī un domājusi par to, kur 

kāju likt, kā puķi plūkt. Esmu 
izjutusi puķes un pļavas smar-
žu, krāsu. Esmu ieklausījusies 
dabas skaņās. 

Augu vākšana ir arī lielisks 
veids, kā iepazīt Latvijas ba-
gāto augu valsti. Mūsdienās 
turpat pļavā telefonā var sa-
meklēt informāciju par katru 
atrasto augu. Jauka varētu 
izvērsties arī augu vākšana 
kopā ar bērniem. Katrs taču 
dzīvē esam pārliecinājušies, 
ka vislabākās zināšanas ir 
praktiskā darbībā iegūtās. 

Cilvēka dabā ir visu labo, 
kas viņa dzīvē notiek, uztvert 
kā pašsaprotamu. Tas varbūt 
arī mums nešķiet nekas īpašs, 
ka varam iebrist pļavā, staigāt 
pa mežu, nopeldēties dīķī, 
ezerā vai upē, nemērojot ceļu 
pāris stundu garā braucienā. 
Bet reti kur uz pasaules ir 
šādas iespējas. 

Esmu arī zaļo kokteiļu cie-
nītāja. Kā draugi iesmej: vienu 
siena ballīti es sezonā ap-
ēdot. Man jau gan šķiet, ka 
tik daudz nebūs gan, bet, jā, 
diezgan dāsni savus kokteiļus 
ar pļavā, dārzā un mežā at-
rasto piepildu. Pat bez īpašas 
šķirošanas. Kas tur aug, no tā 
arī pa druskai paņemu. Varbūt 
tā ir pašiedvesma, varbūt tikai 
augu efektīvā iedarbība, bet 
tiešām jūtu, ka tas labvēlīgi 
iedarbojas uz pašsajūtu. Var-
būt arī tev ir vērts pamēģināt!

Jāpiebilst: jo blenderis jau-
dīgāks, jo kokteilis garšīgāks.

Kristaps Bērziņš, pārdevējs: 
– Manuprāt, karstam laikam 
nav ne vainas. Man tad ir arī 
klientu vairāk, jo es pārdodu 
saldējumu. Ir daudz intere-
santāk pavadīt brīvo laiku, var 
iet peldēt.

Krista Strautiņa, mamma: 
– Man ļoti patīk karstums, 
šodien (11. jūnijā – red.) arī 
biju gatava doties uz jūru, bet 
ir pārāk vēss un vējains. Kar-
stumā dzeru daudz ūdens un 
smērēju pretapdeguma krēmu.

Alise Cīrule, skolniece: – Man nepa-
tīk karstums. Karstā laikā man dārzā 
izkalst puķes un gurķīši, tādā laikā 
ir arī grūtāk sportot. Parasti neeju 
no mājas ārā, uzturos ēnā, bet, ja 
tomēr esmu ārā, dzeru daudz ūdens. 
Kuldīgā vajadzētu stādīt kokus, lai 
būtu vairāk ēnas.

Veronika Gintere, pirmsskolas sko-
lotāja: – Man nepatīk karstums, daudz 
svīstu, grūti to paciest. Nav jau vairāk 
jaunība! Kad ir karsts, eju vēsā dušā 
un dzeru atspirdzinošus dzērienus.

viedokļi. komentāri2

redzējums

Uz pļavu pēc 
augiem un miera

„Esmu arī zaļo kokteiļu 
cienītāja. Kā draugi 
iesmej: vienu siena ballīti 
es sezonā apēdot.”

Galvenā redaktore Daiga Bitiniece – 63350567; redakcija@kurzemnieks.lv; reklāmas nodaļa – 63324881; sludinajumi@kurzemnieks.lv 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 – 3410.

Kuldīgā, 
1905. gada ielā 19, 
LV-3301

aktuālais jautājums
manuprāt

Jolanta 
Hercenberga, 

63350565,
jolantah99@

gmail.com

mums zvana

Vai jums patīk karsts laiks, un 
kā jūs tiekat ar to galā?

Kaspars Kaltnieks, skolnieks: – Man 
patīk karstums, tas nesagādā nekādas 
problēmas. Var iet peldēt, un tas man 
patīk. Neko tādu nedaru, lai pasargātu 
sevi no karstuma, valkāju cepuri, dzeru 
vairāk ūdens.

Maigonis Muzikants, kul-
dīdznieks: – Man ne visai 
patīk karstums. Tad es daudz 
svīstu, ir nepatīkami. Man nav 
nekā īpaša, ko daru, lai tiktu 
galā ar karstumu. Eju peldēt, 
valkāju cepuri.

„Abi ar sievu esam invalīdi. Sievai pienāca ratiņkrēsls, 
pēc kura bija jābrauc uz Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu 
centra (VTPC) filiāli Kuldīgā. Centrs strādā pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās. Dēls aizveda sievu uz centru. 
Pati viņa ar istabas ratiņiem tikai nedaudz pa dzīvokli 
var paiet. Bet izrādās, ka katra mēneša pirmajā trešdienā 
viņi nestrādā. Es nesaprotu – kādēļ nevar ielikt avīzē 
darba laiku. Uz centru taču brauc slimi cilvēki, kuriem 
katra lieka braukšana ir par grūtu vai neiespējama,” 
satraucies kāds kungs.

VTPC Kurzemniekam paskaidroja, ka Kuldīgas 
filiāle ir maza, tajā strādājošie darbinieki bieži dodas 
izbraukumos pa visu Kurzemi, tādēļ pirms braukšanas 
centru vajadzētu sazvanīt. Uz internetā norādīto tālruni 
63320727 to vairākas dienas izdarīt neizdevās. Tāpat 
atbildes nebija uz mobilo tālruni 26479363. Centra 
mājaslapā patiesi ierakstīts, ka Kuldīgas filiāle nestrādā 
katra mēneša pirmajā trešdienā. Tur arī norādīts, ka 
11. jūnijā darbinieki ir izbraukumā Liepājā, 13. jūni-
jā – Ventspilī, bet 27. jūnijā – atkal Liepājā. Kuldīgas 
filiāle vēl apkalpo Talsus un Saldu. Vēl iespējams atrast 
informāciju, ka VTPC Kuldīgas filiāle strādā pirmdienās 
no 8.30 līdz 17.00, trešdienās (izņemot katra mēneša 
pirmo) no 8.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.30 līdz 16.00. 
Savukārt otrdienas un ceturtdienas ir izbraukumu dienas.

Inguna Spuleniece

Silvijas kundze no Kurzemītes masīva Kuldīgā jautā, 
kādēļ nevar atjaunot soliņus t.s. Priedītēs un pie dīķa.

„Gāju pastaigāties ar mazu bērniņu, bijām piekusuši, 
bet nav, kur apsēsties. Soliņus noņēma, aizbildinoties, 
ka uz tiem sēž bomži un dzērāji. Tad lai pašvaldības 
policija vairāk braukā un paskatās! Arī sētnieki tur vairs 
neko nevāc – viss tiek piemētāts. Bet pastaigāties iet gan 
mammas ar bērniņiem, gan topošās māmiņas un veci 
ļaudis. Apsēsties gribas visiem,” Silvijas kundze aicina 
uzlikt atpakaļ kaut vai pašus lētākos soliņus. 

Pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone paskaidro-
ja, ka dzērāji nav bijis īstais iemesls soliņu noņemšanai. 
Tie, kas pie dīķīša, atradās uz privātās zemes. Soliņi bija 
tik salauzti, ka sēdēt uz tiem vairs nebija droši, tādēļ 
pašvaldība tos demontējusi. Vai tur uzlikt jaunus, tas ir 
zemes īpašnieka ziņā. Pašvaldība soliņus var ierīkot savā 
zemē – tuvāk priedītēm. D.Jansone solīja rosināt to darīt.

Inguna Spuleniece

Krievijā aizturēts ziņu portāla Meduza žurnālists Ivans Golunovs, 
un viņa atbalstam otrdien pie Krievijas vēstniecības Rīgā notika 
Latvijas žurnālistu rosināts pikets. Meduza kā viens no retajiem 
no Krievijas varas neatkarīgajiem medijiem kopš 2014. gada 
bāzējies Rīgā, kad no Krievijas uz Latviju atbēga ziņu portāla 
vadītāja Gaļina Timčenko. Viņa mums, Latvijas kolēģiem, toreiz 
stāstīja, ka vairs ar savu žurnālistu komandu nav spējusi normāli 
turpināt tur darbu. Golunovs ir viens no labākajiem interneta 
medija Meduza pētnieciskajiem žurnālistiem, kuram Krievijas 
iestādes nu inkriminē narkotiku pārdošanu, ko Golunovs noliedz, 
apgalvojot, ka divas paciņas ar nezināmu vielu viņam piesvies-
tas speciāli. Gan aizturēšanas apstākļi, gan žurnālista dzīvokļa 
pārmeklēšana, kā arī tūlītēja varai pakļāvīgu mediju iesaistīšana 
Golunova lietas atspoguļošanā liek domāt, ka šī lieta ir plānota 
provokācija pret žurnālistu, savā paziņojumā raksta Latvijas Žur-
nālistu asociācija. Piketā ar plakātiem un apdrukātiem krekliem 
pulcējās žurnālisti, kā arī citi sabiedrības pārstāvji, prasot Golu-
novu atbrīvot. Žurnālistu solidaritāte, sava nostājas paušana ir 
gandrīz vienīgais mierīgais, bet spēcīgais ierocis, lai aizstāvētu 
savas cunftes pārstāvjus. Netipiski rīkojušies arī Krievijas trīs 
lielākie biznesa laikraksti Vedomosti, Kommersant un RBK, proti, 
solidarizējoties ar aizturēto kolēģi, nodrukājuši vienādas avīžu 
pirmās lapas un atbalsta paziņojumu.

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

Kāda kuldīdzniece neapmierināta, ka 
naktīs pa ielām pilsētā skaļi braucot ar 
sporta motocikliem.

„Kam sūdzēties, lai to novērstu, jo naktī 
nav iespējams gulēt, kad tie joņo,” saka 
sieviete. „Pagājušajā svētdienā pa Sūru ielu 
ik pa laikam līdz pat pieciem rītā brauca 
motocikls. Skaņa drausmīga. Dzīvoju pri-
vātmājā, logs bija aizvērts, bet vienalga no 
tās skaņas modos.” 

Kuldīgas pašvaldības policijas priekš-
nieks Kaspars Šabāns skaidro, ka par 
naktsmiera traucēšanu var ziņot pašvaldības 
policijai. Visbiežāk cilvēki to darot, kad 
pēc vienpadsmitiem vakarā kaimiņos skan 
skaļa mūzika. Nereti ziņojot arī par skaļas 
mūzikas atskaņošanu automašīnā, kas pie-
braukusi pie dzīvojamās ēkas, bet par trok-
šņojošiem motociklistiem un citiem spēkra-
tiem, kas ir ceļu satiksmes dalībnieki, esot 
jāziņo Valsts policijai. „Dalību ceļa satiksmē 
motociklistam nevarēs liegt, bet ceļu policija 
var pārbaudīt, vai ir kārtībā dokumentācija, 
vai šoferis nav alkohola reibumā, vai tiek 
ievērots pareizais braukšanas ātrums. Ja 
skaņa ir ļoti skaļa un traucējoša, visticamāk, 
braukšanas ātrums tiek pārsniegts. Un tādā 
gadījumā policijas iesaistīšanās novērstu 
traucējumu,” uzskata K.Šabāns.

Jolanta Hercenberga

Kāda sieviete jautā, vai svētdien pēcpus-
dienā Kuldīgā Ventā ir noslīcis cilvēks, jo 
redzējusi, ka upmalā zālē gulējis vīrietis, 
bija atbrauksi ātrās palīdzības un poli-
cijas mašīna.

Kuldīgas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks Kaspars Šabāns skaidro, ka 
pie vecajām dzirnavām strādājusi Valsts 
policija, bet viņš ir informēts par notikušo. 
Mediķi konstatējuši, ka 1960. gadā dzimu-
šais Jelgavas iedzīvotājs miris bioloģiskā 
nāvē un tam nav bijusi saistība ar slīkšanu.

Jolanta Hercenberga

Pikets Golunova aizstāvībai

Elīna Elza Kļava, Sorentas Zaneribas foto

Kā uzzināt, kad strādā Jāziņo Valsts policijai

Pietrūkst soliņu

ne noslīcis, bet miris 
dabīgā nāvē
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„Šis ir desmitais gads, kad mēs, 
biedrība Integrācijas centrs „At-
vērtās durvis”, rīkojam Ģimenes 
svētkus sadarbībā ar Kuldīgas 
novada pašvaldību, reliģisko 
lietu padomi un draudzēm,” 
saka Oskars Pērkons, biedrī-
bas valdes loceklis un svētku 
rīkotājs.

Ideja radusies, kad Oskars 
aizbraucis uz Rīgu un tur redzējis 
Ģimenes svētkus. Tie iekrituši 
sirdī. Kad atgriezies Kuldīgā, 
domājis: būtu jauki, ja te arī tādi 
būtu. Tagad Rīgā tādus vairs 
nerīko, biedrība to turpina darīt –                                                             
tikai citā vietā un citādākā for-
mātā. Devīze Ģimene – Latvijas 
lepnums un spēks arī radusies 
Rīgā. „Šajā pasākumā droši var 
nākt ģimenes, kopā atpūsties un 
baudīt koncertus un atrakcijas, it 
īpaši, ja ir labs laiks, jo ģimene – 
tā ir svarīga vērtība. Lai bērni būtu 
kopā ar vecākiem ne tikai steigā,” 
ierosina O.Pērkons.

Alkšņazari – Gatis, Ināra un 
mazais Miķelis – piedalījās zī-
daiņu ratiņu parādē ar nosaukumu 
Lācis mežā ezi sauc. Ģimenes 
galva saka: „Doma piedalīties 
radās jau agrāk, respektīvi, va-
kar.” Vienīgais, vēl nav bijusi 
noķerta ideja, kā tos rotāt. Tā kā 
pasākumā Gatim bijis jābūt ar 
zemessargiem, radusies ideja par 
tādu ratiņu noformējumu. Pušķo-
šana neesot prasījusi daudz laika, 
un ģimene nenoliedz, ka varētu 
piedalīties arī citreiz.

Vectirānu ģimenē ir 28 cilvēki: 
16 jaunākajā paaudzē, 10 vidējā 
paaudzē un 2 seniori. Piedalāmies 
svētkos, jo viena no meitenēm – 
Paula – dzied, saka Gatis un Judis. 
Pēdējos divus gadus daļa ģime-
nes dzīvojot Kuldīgā un labprāt 

aktualitātes 3

No kārtības sargātāju ikdieNas

Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Kaspars šabāns.

Pa logu no piektā stāva izmet 
vecas mēbeles

3. jūnijs. Ap trijiem naktī vīrietis draud sievietei fi-
ziski izrēķināties. Iesakām zvanīt Valsts policijai (VP). 
Pie puķu tirgus esot dzērāji. Pie ieejas Pilsētas estrādē 
viens dzērājs velkot otru. Mucenieku un Dzirnavu 
ielas krustojumā autobuss esot nogāzis ceļa barjeras 
stabiņu. Dzintaru ielā 9 mājas vecākā ziņo, ka kāpņu 
telpā ilgstoši stāv velosipēds, kas nevienam nepiederot. 
Iesakām zvanīt VP. Liepājas ielā stāvvietā novietotas 
automašīnas bez laika norādes. Izrakstīti divi proto-
koli. Sociālais dienests lūdz palīdzību Mucenieku ielā 
savaldīt jaunieti ar garīga rakstura problēmām, kamēr 
ierodas mediķi. Pie V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 
stadiona jaunieši lietojot alkoholu. Pie Geides deg-
vielas uzpildes stacijas iereibis vīrietis. Nogādājam 
dzīvesvietā. 

4. jūnijs. Baznīcas ielas stāvvietā automašīnas bez 
laika norādes. Izrakstīti četri protokoli. Liepājas ielā 
pie kafejnīcas logiem katru dienu stāvot vīrietis un 
traucējot strādāt. Grants ielā esot zemu noliecies elek-
trības kabelis. Paziņojam atbildīgajiem. Liepājas ielā 
pie veikala Saldo skaļi uzvedas iereibusi kompānija. 

5. jūnijs. Gaismas ielā 9 novietotā automašīna trau-
cējot pārvietoties ar invalīdu ratiņiem. Pa Piltenes ielu 
klupdams, krizdams ejot vīrietis. Izskatoties, ka lietojis 
alkoholu. Blakus bijušajai ATU teritorijai augot latvāņi. 

6. jūnijs. Turlavas pagastā pie dīķīša guļot viena 
persona. Baznīcas ielas stāvvietā automašīnas bez 
laika norādes. Izrakstīti divi protokoli. Mucenieku ielā 
uz ielas esot noplūdis ūdens kopā ar dīzeļdegvielu. 
Jaunsaimnieku ielā sieviete kaut ko dedzinot, traucējot 
dūmi. Pie Foto A.C. uz soliņa guļot vīrietis. Nogādājam 
dzīvesvietā. Planīcas ielā 8 uz soliņa guļot vīrietis. Poli-
cijas ielas stāvlaukumā jaunieši atskaņojot skaļi mūziku 
un klaigājot. Vīrietis ziņo, ka piecpadsmitgadīgais dēls 
viņu neklausot. Esot sacījis, ka ies uz Upīškalnu un 
neatbildot uz telefona zvaniem. Skaidrojam, ka vīrietim 
pašam jāatrisina attiecības ar dēlu. 

7. jūnijs. Liepājas ielā pie pasta guļ cilvēks. Baznī-
cas ielas stāvvietā un Ēdoles ielā nepareizi novietotas 
automašīnas. Izrakstīti seši protokoli. Pie nama Piltenes 
ielā zālē guļ piedzēries vīrietis. Nogādājam dzīves-
vietā. Laidos mežā esot beigta govs, stipri smirdot. 
Sazināmies ar meža īpašnieci, kura skaidro, ka tas ir 
viņai piederošs mājlops, kas tuvākajā laikā tiks aprakts. 
Grants ielā 9 vienpadsmitos vakarā pa piektā stāva 
logu tiekot mestas ārā mēbeles. Noskaidrojam, ka tas 
tiek darīts, jo dzīvokli remontē un vēlas atbrīvoties no 
vecajiem skapīšiem. 

8. jūnijs. Skrundas ielā draugs draudot izrēķināties. 
Paziņojam VP. Mucenieku ielā pie apļa uz gājēju pār-
ejas ar mašīnu aizķerts cilvēks. Apstākļus noskaidro 
VP. Baznīcas ielas stāvvietā automašīnas bez laika 
norādes. Izrakstīti pieci protokoli. Vīgriežu ielā vīrietis 
dauzoties gar durvīm, neejot prom. Liepājas ielā 28 
jaunietis šaujot ar gaisa pistoli. Liepājas ielā 49 krūmos 
guļot vīrietis. Nogādājam dzīvesvietā. Pilsētas estrādē 
guļot jauna meitene alkohola reibumā. Jelgavas ielā 38 
pagalmā kāds skaļi uzvedoties. Sūru ielas pļavā esot 
beigts zirgs. Fakts neapstiprinās, saimnieks atpiņķerē 
zirga kājas, dzīvnieks pieceļas. Piltenes ielā pie sporta 
halles ārdoties motociklisti.

9. jūnijs. Liepu ielā bez pieskatīšanas degot uguns-
kurs. Klondaikā skanot skaļa mūzika. Informējam 
pārvaldnieci. Pie kultūras centra uz soliņa guļot jaunie-
tis. Rumbas pagastā esot ieklīdis apmaldījies cilvēks. 
Nogādājam viņu dzīvesvietā Kuldīgā. Pelču pagastā    
20 adresēs pārbaudām, vai suņi ir čipēti. No 33 suņiem 
trīs nebija reģistrēti. Pārventā, Vidus ielā, dedzinot 
ugunskuru. Baznīcas ielā automašīnas bez laika norā-
des. Izrakstīti trīs protokoli. Pils parkā atrasta somiņa 
ar mantām. Nododam īpašniecei, bet trūkstot naudas 
maka. Ventas dabas lieguma zonā pie bijušās Pārventas 
estrādes ir divas automašīnas. Informējam, ka tas nav 
atļauts. Ventas rumbas peldētavas pusē agresīvi jaunieši 
mētājoties ar akmeņiem un necienīgi runājot.

6. jūnija rīts Skrundas novada labā-
kajiem skolēniem sākās agri. 7.00 
viņi kopā ar vecākiem un skolotājiem 
pulcējās pie novada pašvaldības, kur 
domes priekšsēde Loreta Robežniece 
pasniedza pateicības, vēlot iespaidiem 
bagātu dienu. Vēlējums piepildījās – 
Skrundas P-05 komanda izvizināja 
bērnus ar patruļkuģi pa Rīgas jūras 
līci, demonstrēja cilvēka glābšanas 
operāciju, izrādīja ekipējumu. Skolē-
niem tika uzticēta pat kuģa stūrēšana. 
Pēc izbrauciena jūrā viņi devās uz Rī-
gas Motormuzeju, kur gida pavadībā 
apskatīja ekspozīcijas, sākot ar auto 
pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Daina Tāfelberga
Annas Bivbānes foto

Skrundas novada labākie skolēni:
Marta Hartmane, emilia Behmane, 
sabīne Farnaste, amēlija strazdiņa, 
karlīna Druvaskalna, ieva Rožkalne, 
anete andersone, sebastians 
Mihaļskis, Mārcis Jerošenko, Natālija 
Dolgova, emīls Bents, Ērika uļjanova, 
elīza Janvāre, annija kliemane, ance 
timbare, kellija liepa.

Patrulķuģa Skrunda P-05 komanda labākos skrundas novada skolēnus izvizināja pa 
Rīgas jūras līci un izrādīja ekipējumu.

labākajiem skolēniem 
dāvina piedzīvojumu
Aizvadītajā nedēļā Skrundas novada pašvaldība sumināja labākos skolēnus 
un kopā ar tradicionālajiem pateicības rakstiem dāvināja ekskursiju uz 
patruļkuģa Skrunda P-05.

Ģimene – Latvijas lepnums  
    un spēks

apmeklējot šo pasākumu. Abi vīrieši 
smejas un saka: „Lai nesajuktu, varbūt 
vajadzētu numurēt bērnus. Piemēram, 
Četrpadsmitais, lūdzu, neraudi!” Judis 
jūtas lepns un smejot saka: „Mēs ar 
savu ģimeni visu Latviju varētu noklāt.” 
Vectirānus piesaistot svētku atmosfēra, 
mīlīgā gaisotne un muzikālais noformē-
jums, noslēgumā gan prasītos kopīgs 

kino vakars. Kuplais pulks ar prieku 
nāktu arī citu reizi un cer, ka vēl kāds 
no ģimenes pievienotos. Gatis priecīgs: 
„Mums, kas atbraukuši no Rīgas, vispār 
ideāla diena – atnācām pie ūdens pasē-
dēt, bet te pasākums notiek.” 

Elīna Elza Kļava
Sorentas Zaneribas foto

Vairāk foto: www.kurzemnieks.lv.

kuplā Vectirānu 
saime Ģimenes 
svētkos.

alkšņazaru 
ģimene pilnā 

noformējumā 
pēc zīdaiņu 

ratiņu parādes. 
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Vairāk foto: www.kurzemnieks.lv.

aktualitātes

Dziedāja, spēlēja, dancoja, tirgojās nova-
da un kaimiņu amatierkolektīvi – ap 300 
cilvēku. Dižgaiļu estrādē sanākušie varēja 
iesildīties, klausoties Snēpeles kapelu Kā 
ir, tā ir, un parādīt savas zināšanas par 
Turlavu Ineses Afanasjevas vadītajā vik-
torīnā. Pēc tam sanākušos sveica vietējie 
kolektīvi – Turlavas sieviešu vokālais an-
samblis Viola, meiteņu ansamblis un deju 
kolektīvi. Un tad jau pamazām iegriezās 
arī pārējā jautrība – bērni ņēmās pa dīķī 
palaistajām piepūšamajām bumbām, uz-
stājās vokālie ansambļi, folkloras kopas, 
kori. Parādē tika rādīti skaistākie kolektīvu 
tautastērpi. Sirsnīgā gaisotnē tika atklāta 
grāmata Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm. Li-
paiķu baznīcā izskanēja Ievas Tālbergas un 
muzikālās apvienības Gan’ Gan’ koncerts, 
bija iespēja aizbraukt ekskursijā uz Ķoniņ-
ciemu. Lielkoncertu, ko vadīja Nacionālā 
teātra aktieris Mārtiņš Egliens, pērkona 
negaisa dēļ nācās par 40 minūtēm atlikt, 
bet tas netraucēja uzstāšanos izbaudīt gan 
klausītājiem, gan pašiem dalībniekiem.
Amatniecību pasākumā pārstāvēja gan 
audējas, gan pinējs, koka rotaļlietu meistari 
un citi. Snēpeles audējas rādīja dažādas 
segas, lina dvieļus un galdautus. Ināra 
Ozoliņa palielījās, ka garākais lina gald-
auts varot apklāt sešus ar pusi metrus 
garu galdu. Vēveru vadītāja Anita Ozoliņa 
pastāstīja, ka ar saviem darinājumiem 
braucot uz daudziem tirdziņiem un pasāku-
miem. Šomēnes jau bijušas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā Rīgā.
Pēc pasākuma Turlavas pagasta pār-
valdnieks Mārcis Brantevics smējās, ka 
nostrādājušies melnu muti, bet pašiem 
prieks, ka sakopušies un visu paspējuši. 
„Simtlatnieks mums ir tikai viens, strādāja 
gan līgumstrādnieki, gan visi darbinieki, 
kuri ir štatā pagasta pārvaldē. Zupu lielajos 
katlos dalībnieku pusdienām vārīja skolas 
pavāre Aina Bulle ar savu komandu, daudz 
darba bija kultūras nama vadītājai Zandai 
Spuļģītei. Visus nosaukt nevaru, bet pal-
dies par darbu gan gribu teikt,” uzsvēra 
pārvaldnieks.

Šogad skolu absolvēja 13 jaunie-
ši. S.Grīnberga bijusi audzinā-
tāja kopš trešās klases. Ar šiem 
bērniem uzsākusi savas darba 
gaitas. Pēc ceturtās klases izlē-
musi turpināt ne vairs kā sākum-
skolas, bet matemātikas skolotāja. 
Daļa no tagadējiem absolventiem                                       
10. klasē pievienojusies no pa-
ralēlklases. Kopā esot izdzīvoti 
daudz skaistu mirkļu: vairākkārt 
mācību gada noslēgumā laivojuši 
pa Cieceres upi, devušies divdie-
nu ekskursijā uz Vidzemi.

„Ārkārtīgi dažādi, katrs ar 
savām interesēm un talantiem. 
Cits mērķtiecīgāks, cits slinkāks, 
kā jau bērni,” audzināmo klasi 
raksturo S.Grīnberga. 

Skrundas vidusskolā ir tradīci-
ja – absolventiem, kuru sekmes 
bijušas no 8 līdz 10 ballēm, 
piešķirt Zelta pogu. Šogad tādu 
saņēma Annija Kliemane un Ance 
Timbare. A.Kliemane ieguvusi arī 
Latvijas Loto simtgades izcilnieka 
stipendiju. Abām jaunietēm par 
izciliem sasniegumiem mācībās 
piešķirts Ministru prezidenta 
Krišjāņa Kariņa Goda raksts.

Savukārt Sudraba pogu par 
sekmēm no 7 līdz 10 ballēm saņē-
ma Anete Granta un Dārta Meija.

Izlaidumā nepiedalījās ab-
solventi Sandijs Runkēvičs un 
A.Timbare.

Jolantas Hercenbergas 
teksts un foto

Mundri un jautri Mundras vārdadienā turlavā ar lielu jautrību, karstumu un lietavām notika 
kuldīgas novada tradicionālās kultūras svētki Mundra diena Turlavā. 

Skrundā 13 jauniešiem 
vēl labu ceļavēju

Paldies skolotājiem un vecākiem izlaidumā saka 
skrundas vidusskolas absolventi: pirmajā rindā no 

kreisās – alise Dorbe, anete Granta, Vendija Orehova, 
sintija kampara, arta saulgrieze, samanta seņko, 

otrajā rindā – krists klāvs Jegors, igors kaļabins, Dārta 
Meija, annija kliemane, kristaps Puķe, Rojs sergejevs.„Jūs esat tik raibi, krāšņi un dzīvespriecīgi! Man nekad nav 

bijis garlaicīgi. Vienmēr esmu bijusi un būšu ar jums un 
par jums,” skrundas vidusskolas 12. klases izlaidumā saka 
audzinātāja signe Grīnberga.

Pelču 
sieviešu 
vokālais 

ansamblis 
Avots ar 
saviem 

tērpiem un 
atraktīvo 
dziesmu 

priecēja arī 
citus. 

aktieris Mārtiņš egliens 
ar kuldīgu saistīts gadus 
divdesmit – gan uzstājies, 
gan pasākumus vadījis. 
turlavā gan bijis pirmo reizi: 
„Pa aizputes šoseju daudz 
ir braukts, bet turlavai 
vienmēr garām. Pirmais 
iespaids ir brīnišķīgs – 
sakopta un skaista vieta. 
Patīkami, ka latvijā tādu 
vietu ir aizvien vairāk. 
kopumā mēs, latvieši, esam 
strādīga tauta.”

Mēģinājumā 
pirms lielā 
koncerta 
deju 
kolektīvu 
virsvadītāja 
Ramona irbe 
visvairāk 
satraucās, 
lai dejotāji 
nepakrīt uz 
slapjajiem 
skatuves 
dēļiem. snēpeles Vēveru vadītāja anita Ozoliņa izrāda 

skaistās segas.

Dejo mazie turlavnieki.

Inguna 
Spuleniece, 

Lailas 
Liepiņas 

foto
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Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

padure
Inguna Spuleniece, Ineses Dūdiņas arhīva foto

Pagājušajā nedēļā bijušais Valsts prezidents Gun-
tis Ulmanis viesojās Padures pagasta Strēļos, kur 
dzīvojis agrā bērnībā. Savas mammas lauku mājās 
viņu ar kundzi Ainu un meitu Guntru uzņēma 
zemnieku saimniecības Smilškalni īpašnieks Alvils 
Elksnis. 

Uz Strēļiem Ulmaņu ģimeni pavadīja Alise Vo-
lanska. 

Kad Guntim bijis ap pusgadu, viņš ar mammu kara 
bēgļu gaitās no Rīgas nonācis Padurē. Ulmaņa kungam 
prieku sagādājis tas, ka māja nav nopostīta, ka saim-
nieki vēlas to atjaunot pēc iespējas tuvāk sendienām, 
ka apkārtne sakopta. Viņš centies saskatīt jebkādas 
pēdas no laikiem, kad Strēļos dzīvojis, izteicies, ka 
labprāt dotu savu artavu mājas restaurēšanā. No šīm 
mājām G.Ulmanim saglabājusies viena sena fotogrāfi-
ja, bet savā autobiogrāfiskajā grāmatā viņš Strēļus nav 
pieminējis, lai nebūtu par daudz bēdīgu notikumu, jo 
būtībā no Padures sācies izsūtījuma ceļš uz Sibīriju.

Smilškalnu saimnieks eksprezidentu sagaidījis ar 
klātu galdu un cienastā devis paša darītos vīnus. Sa-
runa bijusi sirsnīga. „Mēs pat konstatējām, ka esam 
dzīvojuši vienā istabiņā, bet katrs savā laikā,” saka 
A.Elksnis.

Pirmais pa taciņu ciemiņiem pretī tecējis A.Elkšņa 
suns. G.Ulmanis atzinies, ka viņam ļoti patīk suņi, 
un šāds mājas sargs, kas pirmais sagaida, radot īstu 
māju sajūtu. Vasaras beigās gan G.Ulmanim, gan viņa 
kundzei būs 80 gadu jubileja. Ulmaņa kungs, aplūkojis 
lielās liepas pagalmā, izteica vēlmi zem tām dārzā 
dzimšanas dienu nosvinēt. Ainas kundze pret to gan 
esot iebildusi. 

„No ārpasaules spēlēs neviens nepiedalījās, tikai paši 
padurnieki. Komandas bija četras, no lielajiem uzņēmu-
miem nebija nevienas, bet ir bijuši gadi, kad no Laim-
dotām vien spēlē trīs komandas. Šogad komandu savāca 
uzņēmums Mana galdniecība un komanda Peintbols no 
Mežiem. Laimdotu darbinieki apvienojās komandā Eve-
rests, bet uzņēmumu nepārstāvēja. Ceturtie bija Ķimales 
jaunieši,” teic I.Dūdiņa un piebilst, ka bērnu arī bijis 
pamaz, jo vienlaikus svētki notika Kuldīgā. „Tā jau spē-
les pārcēlu, lai pielāgotos pilsētā notiekošajam, bet viņi 
arī pārcēla. Nekas – plinti krūmos nemetam, nākamgad, 
cerams, dalībnieku pulks būs kuplāks.”

Padurnieki sacentās volejbolā, minifutbolā, šautriņu 
un basketbola soda metienu mešanā. Noslēgumā bijusi 
jautrā stafete, bet pirms tās – vieglatlētikas stafete, kurā 
dalībniekiem bija jāskrien, jālec tālumā no vietas un 
jāgrūž lode. 

„Sporta tradīcijas mums kļūst aizvien stiprākas. Vienīgi 
žēl, ka tos, kas nesporto, tā arī nevar izvilkt laukumā. 
Viņi atnāks paskatīties, bet nepiedalīsies,” tā I.Dūdiņa. 

Trūkst vīru roku
Padures pagastā līdzīgi kā citos samazināts finansējums 

algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Pagasta pār-
valdniece Brigita Lange pastāstīja, ka tajos vienlaikus var 
atļauties nodarbināt tikai vienu cilvēku.

Tas rada problēmas, īpaši tagad, kad zāle visur pļaujama. 
Ap kapsētām gan jau ir appļauts, tiek darīts, cik var. „Ir grūti, 
bet meklējam dažādus variantus. Šīgada izmaiņas ir tādas, 
ka bezdarbniekus pagaidu sabiedriskajos darbos jānodarbina 
četrus mēnešus pēc kārtas, bet pirmspensijas vecumā – se-
šus. Šonedēļ mums darbu beidza vīrietis, bet rinda pienāca 
pirmspensijas vecuma sievietei. Saprotams, ka ar trimeri 
viņa nepļaus. Pagasta darbos visvairāk pietrūkst vīru roku,” 
uzsver B.Lange. „Pagasta pārvaldē strādā šoferis-strādnieks, 
ir vēl viens strādnieks, kurš šobrīd atveseļojas pēc insulta. 
Šovasar viņš darbā neatgriezīsies. Strādā arī viens skolēns. 
Ja nu vīru darbiem varam piedabūt kādu piespiedu darba 
veicēju. Pirmo reizi lielo zāli nopļāva cilvēks, no kura 
pirkām pakalpojumu.” 

Laipu būvēs nākamgad
Pagastam Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts 

par gājēju laipas atjaunošanu pār dīķi pie pils alejas. 
B.Lange skaidro, ka tagad jāsakārto dokumentācija, līdz 

novembrim jāizvēlas būvnieks, bet darbi varētu sākties 
tikai nākamgad. 

Guntis Ulmanis apmeklē 
bērnības māju

V.plūdoņa Kuldīgas vidusskola padurē skolotāju un 
darbinieku atvaļinājuma laikā būs slēgta no 17. jūnija līdz               
19. augustam. Šajā laikā bērniem, kuriem tas nepieciešams, 
tiek nodrošināta vieta kādā no Kuldīgas bērnudārziem. 

Skolā tikai pirmsskolēni 
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā Padurē turpmāk 

bērni apgūs tikai pirmsskolas izglītības programmu. 
Pie skolas vēl aizvien darbu turpina Padures mazpulks, 
ko vada Irita Riķīte. 

„Mazajiem pēc vietām ir pieprasījums. Šobrīd 
mums ir trīs grupas vecumā no pusotra līdz sešiem 
gadiem. Viss atkarīgs no tā, kāds būs pieprasījums, 
tad redzēsim, vai vajadzēs atvērt vēl kādu grupiņu,” 
saimniecības vadītāja Gunita Freimane priecājas. Pa-
gājušajā mācību gadā katrā grupiņā mācījās 14 mazuļi, 
bet precīzu bērnu skaitu varēs nosaukt tikai septembrī. 
„Pēc izlaiduma atbrīvojas vietas Kuldīgā, tādēļ bērni, 
kuri līdz šim uz Paduri tika vesti no pilsētas, pāriet uz 
turienes bērnudārziem, bet citi noteikti nāks vietā.” 

Skoliņā strādā pieci pedagogi, trīs skolotāju palīgi, 
saimnieciskās daļas vadītāja, apkopēja un sētnieks- 
kurinātājs. 

Pie savas telpas skolas ēkā tiks arī mazpulcēni. 
Vadītāja I.Riķīte teic, ka vēlmi darboties izsaka jau 
piecgadnieki, iesākto turpinās arī padurnieki, kuri 
mācīsies citās skolās. 11. jūnijā mazpulcēni zemē, 
ko viņiem piešķīris uzņēmums Upeskalni AB, stādīja 
ķirbjus. I.Riķīte pastāstīja, ka pērn zeme atstāta atmatā, 
jo, nezinot, kā mazpulcēni turpinās savu darbību, zemi 
neapstrādāja. Tagad vadītāja saņēmusi atbalstu no 
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktores Janas Jan-
sones un priecājas, ka mazpulcēni var darbu turpināt. 

26. jūnijā citu mazpulku vadītāji brauks uz Paduri, 
lai aplūkotu ķirbju lauku, kā arī viesotos pie lavandu 
audzētājas Teiksmas Zvirbules Sīļos. 

Jautrajā stafetē startē uzņēmuma Mana galdniecība komanda. 

100 metru skrējiena starts deviņu līdz 12 gadu veco bērnu grupā. 

Vieglatlētikas stafetē priekšā izraujas Krists Stepanovs no Manas 
galdniecības, bet elgaram Skujiņam no komandas Peintbols šis nav tas 
labākais mirklis. 

Sportotāju mazāk, bet sacensības spraigas

Rezultāti 
1. Mana galdniecība (Māris Stepanovs, 
Kaspars Linde, Valdis Stepanovs, Krists 
Stepanovs, Jānis Jonaitis). 
2. Peintbols (Kristaps upenieks, roberts 
Brauns, elgars Skujiņš, rūdolfs Cabulis, 
Mārtiņš pilskungs). 
3. Ķimale (Lauris Grīniņš, Ivars Millers, Matīss 
Grīniņš, Niks Maulis, Markuss Bondars).

Trīscīņa bērniem un jauniešiem
5 gadi un jaunāki: 1. Ģirts Neifelds, 2. ričards 
pētersons, 3. Miks Miķelis Birznieks. 
6–8 gadi: 1. alekss Veržihovskis, 2. Mārcis 
Hoiers, 3. Kristaps pargaļauskis.
9–12 gadi: 1. Justīne peskova, Valters Skrubis, 
2. Marta Bušmane, adrians Bondars, 3. Beāte 
dūdiņa.
13–16 gadi: 1. Sendija Grīniņa, 2. raita 
padrevica, 3. denīze pargaļauska.

aizvadītajā sestdienā Ķimales stadionā notika tradicionālās padures pagasta sporta spēles. Sporta dzīves organizatore Inese 
dūdiņa pastāstīja, ka pirmo reizi sacensības rīkotas ar eiropas Savienības finansējumu veselības veicināšanas projektā.
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vispirms uz būvvaldi
Kurzemnieka lasītājs, kurš vēlas savā saimnie-
cībā rakt dīķi, interesējas, vai tas ir jāsaskaņo 
un kas taisa projektus.

Kuldīgas novada domes būvvaldes būvinspek-
tore Iveta Heidena aicina kungu pirms darbu 
sākšanas atnākt uz būvvaldi. Viņa uzsver, ka 
jāsaskaņo jebkura izmēra dīķa rakšana, bet, ja 
dīķis ir lielāks par 0,1 ha, vajadzīgs sertificēta 
speciālista meliorācijas būvēs izstrādāts būv-
projekts. „Arī mazāks dīķītis ir jāiezīmē zemes 
robežu plānā, tam vajag paskaidrojuma rakstu. 

Bet, ja ir dīķis ar ūdens regulēšanas ietaisi, tam 
noteikti jāizstrādā projekts. Vislabākais, ja cil-
vēks atnāk uz būvvaldi uz konsultāciju, lai kaut 
kas nenoiet greizi. Mēs varam arī ieteikt kādu 
speciālistu projektam,” teic I.Heidena. 

Viņa pastāstīja, ka meliorācijas sistēmas būv-
valdē saskaņo daudzi. Tie ir gan dīķi, gan no-
vadgrāvji, gan lauku meliorēšana. Cilvēki iz-
mantojot iespēju šos darbus padarīt ar Eiropas 
Savienības projektu līdzfinansējumu. 

Inguna Spuleniece

Kuldīgas novada tradicionālās kultūras svētkos Mundra diena Turlavā 
savu artavu deva arī studija Kuldīgas palete, piedāvājot izstādi Copmaņa 
goda kārta. Tajā apdrukātie krekliņi lieti noder gan pašiem makšķernie-
kiem, gan viņu zivtiņām.

Olga revina, 
Pelču zivaudzētavas veterinārārste

Vasara ir klāt, arī makšķerēšanas sezona. Vi-
siem zivju ēdienu cienītājiem jāatceras, ka pa-
stāv risks – cilvēkam bīstamo zivju parazīti.

Dabiskajās ūdenstilpēs ir plaši izplatīti dažādi 
zivju parazīti. Tas attiecas arī uz zivīm, kas iz-
audzētas audzētavās atklātajos baseinos. Latvijas 
pētnieki konstatējuši aptuveni 300 zivju parazītu 
sugas, taču lielākā daļa nav cilvēku veselībai bīs-
tamas un saslimšanu neizraisa.

Latvijā pēdējos gados ir reģistrēti vairāki cilvēku 
saslimšanas gadījumi ar difilobotriozi (zivju lente-
ņu izraisīta slimība) un opistorhozi (ierosinātājs – 
Sibīrijas divmutis). Lenteņa mūžs cilvēka organis-
mā var sasniegt pat 15–20 gadus.

Cilvēkā parazīts iekļūst, apēdot svaigas, mazsā-
lītas, nepietiekami vītinātas, slikti termiski apstrā-
dātas zivis, kurās ir parazīti. Slimības simptomi: 
slikta dūša, vemšana, vēdergraizes, pavājināta vai 
pastiprināta apetīte, kuņģa darbības traucējumi, 
mazasinība. Pavisam maldīgs ir uzskats, ka jūras 
zivīm nav parazītu. Ir! Piemēram, tārpiņš anisakis 

simplex var būt gan mencās, gan butēs un siļķēs. 
Lucīšos tas ir gandrīz vienmēr. Ēdot auksti kūpi-
nātas un mazsālītas zivis, pastāv risks, ka tajās va-
rētu būt parazīti. Ja zivis kūpina ar karsto metodi, 
svarīgi ievērot tehnoloģiju. 

Kā var sevi pasargāt un ēst nomakšķerēto lomu 
droši? Pētījumi liecina, ka zivju termiskā apstrāde 
var pilnīgi pasargāt no parazītu iekļūšanas cilvēka 
organismā. Karsēt zivi nepieciešams 15–20 mi-
nūtes vismaz 100 grādos (kā tas parasti ir, cepot 
uz pannas, cepeškrāsnī vai vārot), 70 grādu tem-
peratūrā – 30 minūtes. Saldēšanas temperatūra un 

ilgums ir atkarīgi no parazīta sugas. Zivi ir droši 
izmantot pārtikā, sasaldējot –40℃ septiņas stun-
das, –20℃ trīs četras diennaktis, –10℃ 20 dien-
naktis. Veikalā pirktajām saldētajām zivīm parasti 
ir ievēroti visi saldēšanas priekšnoteikumi, tās var 
ēst droši. 

Jāatceras arī, ka svaigās zivis nedrīkst izbarot 
mājas mīluļiem. Lai parazītus neievazātu piemā-
jas dīķī, nedrīkst tajā ielaist ezeros noķertas zivis. 
Ielaišanai dīķī zivju mazuļus vajadzētu pirkt tikai 
Pārtikas un veterinārā dienesta atzītās saimniecī-
bās, kurās regulāri notiek slimību kontrole.

Publikāciju atbalsta

labāka kārtība un 
attieksme

Usmas ezers atrodas Vents-
pils, Kuldīgas un Talsu nova-
dā. 2016. gadā ezera apkārtnes 
ļaudis no visiem trim novadiem 
sasparojās un dibināja biedrību 
Usmas krasts, lai atjaunotu un 
sargātu zivju resursus, veicinā-
tu uzņēmējdarbību, tostarp sa-
kārtotu tūrisma, makšķerēšanas 
un zvejniecības sistēmu, kā arī 
uzlabotu savulaik zivīm, īpa-
ši zušiem, bagātās ūdenstilpes 
tēlu. „Gan atgrieztās licences, 
gan pašu makšķernieku stāstītais 
liecina, ka nu Usmas ezerā atkal 
var noķert zivis, pat 18–20 līda-
ku dienā,” stāsta Usmas krasta 
pārstāvis, vides sabiedriskais 
inspektors un atpūtas komplek-
sa Bukdangas saimnieks Atis 
Maldonis. „Tiesa, lomā drīkst 
paturēt tikai trīs līdakas, tāpat 
arī zandartus. To nosaka licen-
cētās makšķerēšanas noteikumi. 
Pārējās jālaiž atpakaļ. Daudz ir 
zemizmēra zivju, gan jau ar lai-
ku tās pieaugs. Arī zandartu lomi 
labi. Pēc atsauksmēm mājaslapā 
www.usmasezers.lv redzams, ka 
pozitīvi mainījusies sabiedrības 
attieksme. Nav vairs piezīmju, 
ka Usmas ezerā nav, ko darīt, 
bet ir fotogalerija ar izciliem lo-
miem.”

atlaiž mammas
Biedrība iesaistījusies Latvi-

jas Valsts mežu konkursā Atlaid 
mammu!, kas māca ētiskas mak-
šķerēšanas principus un izglīto 
par ķer un atlaid principiem – se-
lektīvām medībām jeb kādu zivi 
paturēt. Makšķerniekam, ar laivu 
copē dodoties, jāņem līdzi Atlaid 
mammu! oficiālā zivju mērīša-

nas sile, atbilstošs atlaišanas rīku 
komplekts (zivju uztveramais 
tīkls, mutes atpletējs, stangas āķa 
atbrīvošanai un pārkniebšanai), 
viedtālrunis, fotoaparāts vai vi-
deokamera, lai dokumentētu, cik 
liela zivs noķerta un vai tā tiek 
atlaista atpakaļ dabā. Pēc iesūtī-
tās informācijas tiek veidota ziv-
ju datubāze un goda makšķernie-
ku kopiena.

Pieaug Plēsēji
Salīdzinot noķerto zivju dau-

dzumu ar vairākiem citiem Lat-
vijas ezeriem, Usmā zivju sugas 
atbilst mērenās klimata joslas 
ezeriem. Pēc biomasas un skaita 
visvairāk te mīt asari, raudas un 
plauži. Pēdējie monitoringi lie-
cina, ka sugu biomasa ir vidēja. 
Lomu struktūrā vērojams vidēji 
augsts plēsīgo zivju īpatsvars, 
kas skaidrojams ar to, ka Usmas 
ezera vide ir piemērota asarim, 
zandartam, līdakai un citām plē-
sīgo zivju sugām. Vienlaikus sa-
līdzinoši augstais asaru mazuļu 
īpatsvars populācijā norāda uz 
pārmērīgu antropogēno slodzi, 
kas pakāpeniski novedusi pie lie-
la izmēra asaru īpatsvara sama-
zināšanās.

Zutim Patīk, bet naudu 
nedOd

Usmas ezers ir dzīves telpa tā-
dai zivij kā Eiropas zutis, jo no-
drošina ar optimālu barošanās un 
ziemošanas vidi. Tā ir pieprasīta 
zivs gan makšķernieku, gan rūp-
niecisko zvejnieku vidū. Zušu 
krājumu uzturēšana labā stāvoklī 
palielina ezera pievilcību no tā 
galveno lietotāju (makšķernie-
ku un zvejnieku) puses, kā arī 
palielina tā sociāli ekonomisko 

Usmas ezers atgūst dzīvību
veiksmīgi rit jaunās licencētās makšķerēšanas 
sezonas otrais mēnesis Usmas ezerā. vēl pirms 
dažiem gadiem šķita, ka pēc platības piektais, 
bet pēc ūdens tilpuma otrais lielākais Latvijas 
ezers zaudē dzīvību, bet nu viss strauji mainās uz 
labo – Usma sāk kļūt par makšķernieku populāru 
galamērķi. Par to liecina arī lielie lomi. 

vērtību. Tā kā šī suga pēdējā 
desmitgadē samazinājusies, zi-
nātniskais institūts Bior ar Eiro-
pas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda atbalstu paplašina zušu 
krājumus. Šogad maijā piecās 
Latvijas upēs un četros ezeros 
kopumā izlaisti 690 000 zušu 
mazuļu. Diemžēl šis projekts 
Usmai gājis secen.

Hes un tača dēļ
„Zušu atjaunošanu valsts at-

balsta tajās ūdenstilpēs, kurās 
nav šķēršļu ceļā uz nārsta vietām 
jūrā,” turpina A.Maldonis. „En-
gures upe ir vienīgā, kas iztek no 
Usmas ezera, bet tajā ir stacio-
nārs zušu tacis un divas mazās 
hidroelektrostacijas. Šie šķēršļi 
liedz saņemt līdzekļus no valsts 
programmām. Esam skumīgi, 
bet neatmetam cerību un domā-
jam, kā nākotnē piesaistīt citu, 
piemēram, privāto finansējumu 
zušu atjaunošanai. Šīs sugas pār-
stāvju daudzumu grūti noteikt, 
jo tas ir ļoti mainīgs. Pēc Bior 
ziņām, tāpat kā iepriekš kādas 
divas tonnas gadā gan tiek no-
zvejotas. Taču, kad zutis izaug 
līdz vecumam, lai dotos un Sa-
ragosas jūru nārstot, kādā brīdī 
ezers var palikt tukšs.”

Zandarti un līdakas
Toties ar valsts atbalstu tiek at-

jaunota citu sugu populācija. Šo-
gad ar Zivju fonda līdzfinansēju-
mu jau ir ielaisti ļoti kvalitatīvi 
izaudzēti 40 500 līdakas vienva-
saras mazuļi no Rūjas zivaudzē-
tavas, savu kārtu gaida 300 000 
zandarti, kas ar Bior atbalstu tiek 
audzēti Pelčos. „Tas ir ļoti liels 
devums Usmai, šīs populācijas 
mums acīmredzami pieaug,” 
piebilst inspektors.

regulāri kOntrOlē
Biedrība ar Zivju fonda atbal-

stu arī atjaunojusi ekipējumu, lai 
kontrolētu zvejniekus un mak-
šķerniekus, izvietojusi informā-
ciju ezera krastos un uzlabojusi 
licenču pieejamību. „Pēdējā 
laikā nekārtības mazinājušās,” 
atzīst inspektors. „Tik un tā re-
gulāri turpinām reidus. Šogad 
Usmas ezerā un tam pietekošajās 
upītēs esam izņēmuši 32 nelegā-
los zušu murdus. Samazinājies 
aizliegto tīklu garums – tikai 
kādi pārsimt metri, bet iepriekš 
bija divreiz vairāk. Mēs zinām 
maluzvejnieku iecienītās vietas, 
tās arī vairāk uzraugām. Pie-
kļuve ezeram lielākoties ir caur 
kempingiem. Tur saimnieki ir 

Usmas krasta pārstāvis atis maldonis Copes garšas braucienā pa Usmas 
ezeru atklāj brangu lomu.

ļoti atsaucīgi un videi labvēlīgi.” 

nedēļas nOgalē
Makšķerniekiem nav iemesla 

sūdzēties par licenču nepieeja-
mību: tās var nopirkt krasta kem-
pingos un citur, kā arī www.epa-
kalpojumi.lv. Ir izveidota mobilā 
lietotne Manacope, tajā var at-
rast gan atpūtas, gan makšķerē-
šanas iespējas Usmas ezerā. Arī 
nopirkt licenci. Cenas dažādas, 
sākot no 2,50 eiro dienā līdz 20 
eiro gadā. Izdevīgākā un populā-
rākā ir nedēļas nogales (trim die-
nām) licence par pieciem eiro. 
To ierosināja kempingu saimnie-
ki pēc novērojumiem, ka vislie-
lākais atpūtnieku pieplūdums ir 
no piektdienas vakara līdz svēt-
dienas rītam.

atdOd licenci
Bieži vien novērots, ka liela 

daļa makšķernieku gan nopērk 
licenci, bet pēc copes neatdod at-
pakaļ tirdzniecības vietā, lai pēc 
loma uzskaites veidotu datubāzi, 
kur un kādas zivis mīt, kas vairāk 
ķeras. Usmas krasts varētu būt 
labās prakses piemērs. Kempin-
giem sadarbojoties, jau panākts, 
ka pērn plānoto 20% vietā at-
griezti 30% pārdoto licenču mak-
šķerēšanai Usmas ezerā. „Tie ir 
diezgan labi rādītāji, ņemot vērā, 
ka ir makšķernieki, kuri nezina, 
kāpēc licence jāatdod,” secina 
A.Maldonis. „Šajā ziņā var pār-
mest pensionāriem un bērniem, 
kam ir gada bezmaksas licences. 
Tāpēc mēs savas licences rekla-
mējam ar atgādinājumu atgriezt 
licenci, lai pētītu un atjaunotu 
zivju krājumus.”

Daina Tāfelberga
Foto no www.usmasezers.lv.

Licences makšķerēšanai 
Usmas ezerā
var iegādāties un atgriezt
Ventspils novadā 
• Biedrībā Usmas krasts 
• Usmas pagasta pārvaldē
• SIA Usma SPA
• Kempingā Strazdiņi
Talsu novadā
• Ģibuļu pagasta kempingā Godeļi, 
atpūtas kompleksā Bukdangas, 
biedrībā Usma
• Degvielas uzpildes stacijā  Usma 
Ventspils-Rīgas šosejā 
Kuldīgas novadā
• Rendas pagasta kempingos: Muižnieki, 
Zāgkalni, Usmas Meķi, Dižāpas, 
Lejastiezumi un Grāveri
Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, 
sadaļā E-Loms.                                                              

Licencētā makšķerēšana notiek 
saskaņā ar nolikumu par licencēto 
makšķerēšanu Usmas ezerā 
un Ministru kabineta makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumiem, ievērojot šādus 
papildu nosacījumus:
• visām laivām un citiem peldošiem 
ūdens transportlīdzekļiem diennakts 
tumšajā laikā jālieto nepārtraukti un 
skaidri saskatāms mākslīgās gaismas 
avots;
• lomā vienam makšķerniekam 
atļauts uzglabāt un paturēt trīs 
līdakas un trīs zandartus uz vienu 
licenci diennaktī;
• Usmas ezerā aizliegts nodarboties ar 
zemūdens medībām;
• Usmas ezerā aizliegta vēžu ieguve;
aizliegts maija mēnesī izmantot par 
ēsmu dabīgas ēsmas zivi;
• jebkura veida licenču īpašniekiem 
ir jāatgriež attiecīgās licences ar 
tajās aizpildītu tabulu par paturētajiem 
lomiem.

 lasītājs jautā

uz copi – stilīgi

mārītes Dupates un Rasas Rasmanes redzējums par copmaņa goda kārtu. 

zivtiņa var 
būt arī tāda, 
uzskata 
autore Dace 
Jaunzeme. 

Rasas Rasmanes darinātais krekliņš.

Dainas mangužas 
darbs.

kā ēst zivis droši

makšķerēšanas noteikumi atļauj paturēt lomā līdaku, ja tā ir vismaz 50 cm gara.

Usmas ezera makšķernieki atbalsta akciju Atlaid mammu.

Inguna Spuleniece, Lailas Liepiņas foto



 
5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–13. Vācijas  seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
21.00  Sliktākais Kanādas šoferis 12. Kanādas seriāls. 
22.00  Tropu negaiss. ASV, Lielbritānijas un Vācijas 

spraiga sižeta komēdija. 
0.35 Iespējams tikai Krievijā. Humora raidījums. 
1.40  TV6 nakts mūzika.

 

 
ceturtdiena, 13. jūnijs

piektdiena, 14. jūnijs

TV programma 7

humoriņš

humoriņš

5.00  1000 jūdzes Mjanmā.* 
5.30  Vides fakti.* 
6.02  Zemes stāsti.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. Seriāls. 
9.35  Atmaksa. Seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Pateikt un pateikties. 

Anda Līce. LTV 
videofilma. 

11.50  1:1. Aktuālā intervija.* 
12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Dzirdi balsis ar Kārli 

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

mīlestība. Seriāls. 
14.40  Televeikala skatlogs. 
15.00  Krustpunktā. 
16.00  Atmaksa. Seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14.              

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

Stramkale. 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 4.* 

Ungārija. Gulašs. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Latvijas kods. Lai smuki! 

Dokumentāla filma. 
21.45  Atslēgas.* 
22.00  Uzticies man! Seriāls. 
23.05  Nakts ziņas. 
23.14  Sporta ziņas. 
23.16  Laika ziņas. 
23.20  Nacionālie dārgumi.* 
0.10  Daudz laimes, jubilār!* 
0.55  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

Grupa Jumprava. 

5.00  Ar sapni 
mugursomā.* 

5.30  LTV – 60. Zelta 
arhīvs. Kā minors kļuva par 
mažoru. 

6.03  Berberiem pa pēdām. Maroka.* 
6.30  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
7.00  Kas te? Es te!* 
7.30  Pie stūres. 8.00 100 līdz 100.* 
8.30  Ielas garumā.* 
9.00  Vides fakti.* 
9.30  Dzimis Eiropā.* Ieguvumi un 

zaudējumi jaunajās dalībvalstīs 
10 gadus pēc iestāšanās ES. 

10.00  Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes 
mantojums. Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
11.55  Divi vienā 2. Latvijas seriāls. 
12.55  12 elementi ainavā.* 
13.25  Projekts „Nākotne”. 
13.55  Dienasgrāmata 

pēc pieprasījuma.                         
Dokumentāla filma. 

14.40  Aculiecinieks.* 
15.00  Kalnu ārstniecisko augu 

noslēpums. Dokumentāla filma. 
15.55  Manas zaļās mājas. 

Dokumentāla filma. 
16.05  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
17.00  Melu laboratorija.* 
18.05  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Tēvi tur. Dokumentāla filma. 
20.50  Aculiecinieks.* 
21.10  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
22.00  Pludmales volejbola apskats. 
22.15  Sporta studija.* 
23.00  Pasaules meistarsacīkstes 

hokejā.* Šveice – Krievija. 
1.10  Bezceļu tūrisms. Altajs. 

Dokumentāls seriāls. 
1.40  Projekts „Nākotne”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu 
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

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

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

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

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

personība.* 
1.30  Ēdiens kā zāles.* 
2.00  Nākotnes 

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

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais 
īstais vīrs 5.                  
ASV seriāls. 

6.25  Krauklis, 
mazais resgalis.                     
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece 
Nella. Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3.                      
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Mērkaķošanās. Kanādas 
komēdija. 

10.30  Pasaules smieklīgāko 
videokuriozu Top 10. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28.                         

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās 

mājsaimnieces.                               
ASV seriāls. 

12.40 Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa 2.                      
ASV realitātes seriāls. 

13.40 Māmiņas 3.                        
Krievijas seriāls. 

14.50 Pilna māja 3. ASV 
komēdijseriāls. 

15.55 Viņas melo labāk 7. 
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās mājsaim-
nieces. ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 9. 
Komēdijseriāls. 

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Vajātie. Lielbritānijas 

realitātes seriāls. 
22.05  Logans. ASV trilleris. 
0.55  Kobra 11–23.                       

ASV seriāls. 
1.55  UgunsGrēks 5.                   

Latvijas seriāls. 
3.35  TV3 ziņas.* 
4.05  Bez tabu.* 

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

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Sapņu ceļojums. Makao. Vācijas melodrāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.30  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Agata Kristi. Erkils Puaro 11. Detektīvseriāls. 
23.15  Nakts skrējiens. ASV krimināldrāma. 
1.25  NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 
2.05  Dzimuši policisti 6. ASV seriāls. 
2.45 Degpunktā.* 
3.10  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes 
Mjanmā.* 

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

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                 

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.55  Latvijas jaunatklāšanas 

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

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

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

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14.                  

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
18.55  Atslēgas.* 
19.10  Kur palika tēvi? 

Dokumentāla filma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Rozes zem sniega. 

Dokumentāla filma. 
22.15  Melānijas hronika.                

Latvijas drāma. 
0.35  Uzticies man!              

Lielbritānijas seriāls. 
1.40  Latvijas jaunatklāšanas 

raidījums Te!* 
2.35  Liecinieki 2.                      

Francijas seriāls. 
3.40  LTV – 60.                                 

Zelta arhīvs.                                 
„Menuets”. 

4.50  Sporta studija.* 

5.00  Sajūti Latgali!* 
5.30  Logs uz pasauli. 

Honkonga. 
Dokumentāla filma. 

6.03  Berberiem pa pēdām. 
Maroka.* 

6.30  Mazā Maruko.                     
Animācijas seriāls. 

7.20  „Euromaxx”. 
7.50  Savējie. Seriāls. 
8.45  Ķīpsalā. Dokumentāla filma. 
9.10  1:1. Aktuālā intervija.* 
10.00  Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes 

mantojums. Latvijas seriāls. 
11.00  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
11.55  Divi vienā 2. Latvijas seriāls. 
12.55  Sporta spēks 2. 
13.30  Pie stūres. 
14.00  Sāras mūzika 2. 
14.20  Nacionālie dārgumi.* 
15.05  Personība.* 
16.05  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
17.00  Melu laboratorija.* 
18.05  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Pēdējais tango. Argentīnas 

un Vācijas drāma. 
21.20  FIFA U-20 Pasaules kausa 

izcīņa futbolā. 
23.30  Pasaules meistarsacīkstes 

hokejā.* Latvija – Zviedrija. 
1.40  „Ghetto Games” 

dienasgrāmata.* 
1.55  Tēvi tur. Dokumentāla filma. 
3.05  2018. Latvijas hronika.* 

Inese Kļava. 
3.20  Eiropa koncertos. 
4.10 Neparastās profesijas. 

Dokumentāls seriāls. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu   
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

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

medicīna.* 
12.00  La dolce vita ar 

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

Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles.* 
16.00  Dienas 

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

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

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses                    

klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais 
īstais vīrs 5.                     
ASV seriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece 
Nella. Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3.                       
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Ledus laikmets 3:                                       
dinozauru ēra.                    
ASV animācijas filma. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28.                    

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2.                       
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 3.                    
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 3.                          
ASV komēdijseriāls. 

16.05  Spēļu šovs Candy Crush. 
17.05  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
18.00  Divarpus vīru 9. 

Komēdijseriāls. 
18.30  Divarpus vīru 10. 

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

Diženais burunduļojums. 
ASV animācijas filma. 

22.10  Sastrēgumstunda 2.   
ASV komēdija. 

0.05  Mammas brīvdienas. 
ASV komēdija. 

1.50  Simpsoni 28.             
Animācijas seriāls. 

2.15  UgunsGrēks 5.                    
Latvijas seriāls. 

3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bruklina 99. ASV seriāls. 
11.10  Slavenību padomu aģentūra. 
11.25  Pieczvaigžņu viesnīca.                                   

Lielbritānijas seriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Pasaules supersērija boksā.                                    

Mairis Briedis – Oleksandrs Usiks.                             
Diena pēc cīņas. 

17.30  Pasaules supersērija boksā.                                    
Mairis Briedis – Noels Mikaeljans.                              
Diena pēc cīņas. 

18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
20.30  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
21.00  Orvila 2. ASV komēdijseriāls. 
22.00  Dreds. Lielbritānijas un ASV fantastikas filma. 
24.00  Krusttēvs. ASV krimināldrāma. 
3.10  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas ser. 
11.40  Dedzīgais līgavainis. ASV romantiska komēdija. 
13.35  Televeikala skatlogs. 
13.50  Degpunktā.* 
14.20  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.35  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Izdzīvotāji 34. ASV realitātes šovs. 
22.55  Uz nažiem. Viesnīcas. Realitātes šovs. 
24.00  Maskava, es paciešu tevi.                                  

Krievijas romantiska komēdija. 
1.45  Hūberts un Štallers 2. Vācijas detektīvseriāls. 
2.35  Degpunktā.* 
2.55  900 sekundes.* 

– Klau, Valdi! Ko tu darītu, ja satiktu sievieti, kura tev piedotu visus 
grēkus, vienmēr samīļotu un turklāt labi gatavotu ēst?

– Teiktu: – Čau, mamma!

To, ka ar šo spēli viss nav īsti 
tīri, futbola skatītāji saprata pēc 
tam, kad trešo nozīmēto 11 metru 
soda sitienu tiesnesis izlēma 
iesist pats.
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5.30  Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.* 
6.03  Personība.* 
7.00  Mazā Maruko. Animācijas seriāls. 
7.25  Pelēns Tips. Animācijas seriāls. 
7.50  Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls. 
8.00  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
8.30  Mazais Malabars. Animācijas seriāls. 
8.40  Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te! 
9.30  Uzmanību, gatavību, kosmosā! 2. 

Animācijas seriāls. 
10.00  Ķepa uz sirds. 
10.30  Vaikiki. Animācijas filma. 
10.40  Kaitinošā sala. Nīderlandes ģimenes 

filma. 
12.10  Popstudijas Jūras akmentiņi 

koncertizrāde Mēs.* 
13.25  Atslēgas.* 
13.40  Vienas dienas restorāns.* 
14.10  Latvijas kods. Lai smuki!                   

Dokumentāla filma. 
14.40  Viktorija. Lielbritānijas seriāls. 
17.00  Dabas arhitekti. Atrašanās vieta ir 

svarīga. Dokumentālu filmu cikls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Lidija. Dokumentāla filma. 
19.05  Vides fakti. 
19.35  Latvijas sirdsdziesma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.25  Latvijas sirdsdziesma. Fināls Lielvārdē. 
0.10  Man pieder tas, ko sauc par laimi.* 

Grupas Klaidonis jubilejas koncerts. 
2.20  Kur palika tēvi? Dokumentāla filma. 
3.40  LTV – 60. Zelta arhīvs.                                

Grupa Jumprava. 
4.40  Nacionālie dārgumi.*                                  

Kārlim Pamšem – 100. 

5.10  Pie stūres. 
5.30  Aktuālā 

reportāža. 
6.03  Kas te? Es te!* 
7.00  Dardarija. Zeme, 

kurā viss ir 
iespējams.* 

7.30  Province.* 
8.00  Latvijas novadu 

cīņas.* 
9.00  Veiksmīgs 

uzņēmējs Latvijā. 
9.30  V.I.P. – Veiksme. 

Intuīcija. Prāts.* 
10.15  2018. Latvijas 

hronika.* Andrejs 
Verhoustinskis. 

10.30  Pludmales volejbola 
apskats.* 

10.45  Sporta studija.* 
11.30  Bravo! Baltijas 

valstu bērnu talantu 
šovs. 

13.35  Anekdošu šovs. 
14.05  Aizliegtais 

paņēmiens.* 
15.05  Eiropa koncertos. 
16.00  Latvijas futbola 

virslīgas spēle.     
RFS – FK Ventspils. 

18.15  Inese pirmā! 
Dokumentāla filma. 

18.50  FIFA U-20 Pasaules 
kausa izcīņa 
futbolā. Fināls. 

21.20  Midsomeras 
slepkavības 15. 
Detektīvseriāls. 

23.05  Daudz laimes, 
jubilār!* 

0.25  Izmeklētājs un 
jūra. Vācijas un 
Zviedrijas seriāls. 

2.10  Deju lieluzvedums 
Gredzenus mijot.* 

4.00  Rūpes par Zemi. 
Dokumentāls cikls. 

4.30  12 elementi 
ainavā.* 

6.00  Ziņu 
Top 5.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Nākotnes 
medicīna.* 

8.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

9.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

10.00  Rīts ar 
uzņēmējiem. 

10.30  Dzīvesstils. 
11.00  Kas te tik 

laikmetīgs? 
11.30  Ko, notiek?* 
12.00  La dolce vita ar 

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

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

Nedēļas atskats. 
17.00  Finanšu un 

nodokļu labirinti. 
17.30  Grāmatu kods. 
18.00  Dzīvīte. 
18.30  Aktualitātes. 
19.00  Nu ko, gatavosim! 
20.00  Dzīvīte. 
20.30  Kas te tik 

laikmetīgs?* 
21.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats.* 
22.00  Tete-a-Tete ar 

Rīgu. 
22.30  Dr. Apinis.* 
23.30  Kur tas suns 

aprakts?* 
0.30  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
1.00  La dolce vita ar 

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

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Amerikāņu 
nindzjas 4. 
ASV realitātes šovs. 

7.45  Transformeri: 
roboti maskējas 3. 
Animācijas seriāls. 

8.10  Kungfu panda. 
Animācijas seriāls. 

8.35  Zoodārza 
slepenā dzīve 4.                       
Dokumentāls 
seriāls. 

9.45  Televeikala 
skatlogs. 

10.00  Sveika, Rīga! 
10.35  Autoziņas 8. 
11.10  Radiņi. Latvijas 

seriāls. 
12.10  Tēta nedienas 

Latvijā 3. Latvijas 
realitātes šovs. 

13.50  Spēļu šovs                    
Candy Crush. 

14.45  Pasaules 
smieklīgāko 
videokuriozu                
Top 10. 

15.10  Sastrēgumstunda 2. 
ASV spraiga sižeta 
komēdija. 

17.05  Alvins un 
burunduki. Diženais 
burunduļojums. ASV 
animācijas filma. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Lego Betmens. 

Filma. ASV 
animācijas filma. 

21.40  Nacionālie dārgumi. 
Noslēpumu 
grāmata. ASV 
piedzīvojumu filma. 

0.15  Logans. ASV 
trilleris. 

2.55  UgunsGrēks 5. 
Latvijas seriāls. 

4.30  TV3 ziņas.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.55  Motorgalvas.                           

Lielbritānijas raidījums. 
10.05  Noliktavu kari 6.                                       

ASV realitātes šovs. 
15.05  Orvila 2. ASV komēdijseriāls. 
16.15  Zebra 3. 
16.30  Laiks mājai 4. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Amerikāņu nindzjas 4. ASV šovs. 
20.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
21.00  Piedzīvojums bez robežām. Seriāls. 
21.30  Autoziņas 8. 
22.05  Trakie riteņi. ASV izklaidējošs raidījums. 
23.05  Bīstamais uzdevums.                                                 

ASV spraiga sižeta filma. 
1.00  TV6 nakts mūzika.

5.00  Miljonāru savedēja 6. 
ASV realitātes šovs. 

6.25  Kontakts kopā ar doktoru 
Čārlzu Stenliju 2. 

6.50  Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 
7.50  800 vārdi. Austrālijas seriāls. 
8.45  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
9.45  Zebra 3. 
10.00  Ceļojums kā piedzīvojums. 
10.30  Atspēriens izaugsmei 3. 
11.05  Izdzīvotāji 34. ASV realitātes šovs. 
12.40  Piedzīvojums bez robežām. 
13.15  Radu būšana 4. Ukrainas komēdijseriāls. 
14.30  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Agata Kristi. Erkils Puaro 11. Seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.10  LNT ziņu Top 10. 
21.05  Ievainotā mīlestība. Turcijas seriāls. 
23.05  Dedzīgais līgavainis. ASV komēdija. 
0.50  Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 
1.30  Nakts skrējiens. ASV krimināldrāma. 

5.20  Nacionālie dārgumi.* 
Lieldienas. 

6.03  Personība.* 
7.00  Mazā Maruko.                     

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

Animācijas seriāls. 
8.00  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
8.30  Mazais Malabars.                                

Animācijas seriāls. 
8.40  Kāpēc? Tāpēc!                                    

Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te!* 
9.30  Uzmanību, gatavību, kosmosā! 2. 

Animācijas seriāls. 
9.55  Jetiņš lasa. Raidījums bērniem. 
10.15  Ja es būtu dzīvnieks.                     

Dokumentāls seriāls. 
10.30  Zosu gane. Vācijas pasaku filma. 
11.45  Mēs ar brāli – kolosāli! 
12.00  Dievkalpojums Jelgavas baptistu 

draudzē.* 
13.00  Uzvelc tautastērpu!* 
13.35  Kūku kari.* 
14.35  Mēnessakmens. Seriāls. 
15.30  Latvijas sirdsdziesma.* 
16.25  Ķepa uz sirds.* 
17.00  Labu apetīti no Žerāra Depardjē! 

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

Vētrainie gadi. Vācijas drāma. 
20.30  Panorāma. 
20.46  De facto. 
21.19  Sporta ziņas. 
21.29  Laika ziņas. 
21.35  Vera 7. Lielbritānijas seriāls. 
23.20  Mazāk ir vairāk. Vācijas komēdija. 
1.05  Dabas arhitekti. Atrašanās vieta ir 

svarīga. Dokumentālu filmu cikls. 
2.05  Viktorija. Lielbritānijas seriāls. 
4.15  LTV – 60. Zelta arhīvs.                    

Rīgai – 800. A.Mednis. 
4.35  Nacionālie dārgumi.*                    

Liepājas teātrim – 110. 

5.00  Province.* 
5.30  Sporta 

spēks 2. 
6.03  Kas te? 

Es te!* 
7.00  Karaliste.* 
7.30  Vides fakti.* 
8.00  Ielas garumā.* Mazā 

Nometņu iela. 
8.30  Reģionālā attīstība 

Latvijā. Agro 2019. 
9.00  Reiva pasaule. 

Anglija: maza pilsēta, 
liela skaņa. 

9.30  Personība.*                    
Laura Rizzotto. 

10.30  Brīnumu laboratorija.* 
11.00  Kaitinošā sala. 

Nīderlandes filma. 
12.25  Balss pavēlnieks.* 
14.00  Sporta leģendas.* 

Uļjana Semjonova. 
15.00  Pasaules 

meistarsacīkstes 
rallijkrosā. Pārraide 
no Norvēģijas. 

17.00  Personība.* Anatolijs 
Kreipāns. 

17.55  Eiropas Zelta līga 
volejbolā. Latvija – 
Turcija. 

20.00  Latvijas volejbola 
leģendas. 
Dokumentāla filma. 

21.15  Policijas patruļa 19-2. 
Detektīvseriāls. 

22.10  Okupācija. 
Norvēģijas seriāls. 

23.05  Pasaules 
meistarsacīkstes 
rallijkrosā.* Pārraide 
no Norvēģijas. 

1.05  Eiropa koncertos. 
1.55  Sporta studija.* 
2.40  Sporta leģendas.* 

Uļjana Semjonova. 
3.35  LTV – 60. Zelta 

arhīvs. Koncerts Viss 
nāk un aiziet tālumā. 

4.30  Karaliste.* 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Finanšu un nodokļu 
labirinti.* 

8.30  Nedēļa novados. 
9.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
10.00  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
10.30  Nu ko, gatavosim!* 
11.30  Grāmatu kods.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats.* 
14.00  La dolce vita ar 

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

aprakts?* 
17.00  Nu ko, gatavosim!* 
18.00  Spēka spēle. 
18.30  Preses klubs.* 
20.00  Mana balss. 
21.00  Globuss.* 
22.00  Kur tas suns 

aprakts? 
23.00  Mana balss.* 
24.00  Kas te tik 

laikmetīgs? 
0.30  Spēka spēle.* 
1.00  Vēlais ar Streipu. 

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

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.*

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Amerikāņu 
nindzjas 4. 
ASV realitātes šovs. 

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

7.30  Zvaigžņu kari: 
dumpinieki 2. 
Animācijas seriāls. 

8.00  Kungfu panda. 
Animācijas seriāls. 

8.30  Septiņi rūķi.     
Animācijas seriāls. 

9.25  Pasaules spožākie 
talanti 2. TV šovs. 

10.00  Superbingo. 
11.05  Gatava pārvērtībām 3. 

Latvijas realitātes šovs. 
11.55  Dziesmu duelis 4.               

TV šovs. 
13.25  Zoodārza 

slepenā dzīve 4.                    
Dokumentāls seriāls. 

14.25  Nacionālie dārgumi. 
Noslēpumu grāmata. 
ASV piedzīvojumu 
filma. 

16.55  Lego Betmens. Filma. 
ASV animācijas filma. 

19.00  Nekā personīga. 
20.00  Zvaigžņu ceļš: 

bezgalība.                          
ASV fantastikas 
piedzīvojumu filma. 

22.20  Soda vienība.                       
ASV filma. 

0.25  Vajātie. Lielbritānijas 
realitātes seriāls. 

1.30  UgunsGrēks 5.   
Latvijas seriāls.

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.20 Laiks mājai 4. 
7.55  Autoziņas 8. 
8.25  Zebra 3. 
8.40  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Pasaules supersērija boksā.                         

Mairis Briedis – Kšištofs Glovackis. 
14.30  Pasaules supersērija boksā.                          

Juniers Dortikoss – Endrjū Tabiti. 
15.50  Gāzi grīdā! Vjetnamas speciālizlaidums. 

Lielbritānijas izklaidējošs raidījums. 
17.30  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Motorgalvas. Lielbritānijas raidījums. 
20.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
21.00  Borodačs. Krievijas komēdijseriāls. 
22.00  Improvizācija 2. Humora šovs. 
0.10  Dreds. Lielbritānijas un ASV filma. 

5.05  Karamba!                             
Humora raidījums. 

5.35  Miljonāru savedēja 6.                  
ASV realitātes šovs. 

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

Dokumentāls seriāls. 
10.30  Māmiņa vai savedēja? 3. Realitātes šovs. 
11.00  Attīstības kods 5. 
11.35  Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 
12.05  Mani remonta noteikumi.                               

Austrālijas realitātes šovs. 
16.40  Reiz Krievijā. Krievijas humora raidījums. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers 2. ASV seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  „Degpunktā” sestdienā. 
21.05  Ievainotā mīlestība. Turcijas seriāls. 
23.10  Garšas detektīvs. ASV detektīvfilma. 
0.50  Cik maksā mīlestība? Lielpilsētas pasaka. 

Vācijas romantiska komēdija. 
2.15  Vokers. Teksasas reindžers 2. ASV seriāls. 
3.45  Nofilmēts. Avionegadījumu liecinieki. 

Dokumentāls seriāls.

humoriņš

– Tas tiesa, ka meitu tu izprecināji 
savam kasierim?

– Taisnība.
– Bet tu taču viņam nevarēji uzticēties?
– Arī tagad es viņam neticu. Bet nozagto 

naudu viņš vismaz nesīs manai meitai.

humoriņš
– Iedod man parasto zīmuli!
– Ņem! 
– Tas taču ir sarkanais! 
– Sarkanais – tas tev ir sarežģīts?

Pēc vairākiem sekmīgiem 
aitu klonēšanas eksperimentiem 
zinātnieki ķērušies pie cilvēka 
klonēšanas. Diemžēl joprojām 
sanāk tikai aitas.

Bērns, kurš uzkāpis 
uz jūsu planšetdatora, 
joprojām ir un paliek jūsu 
bērns, lai arī kā jūs viņu 
nodēvētu.

Kāda meitene aizmirsa 
sociālajos tīklos izlikt fo-
togrāfijas no atvaļinājuma 
ceļojuma. Tad kāda jēga 
vispār bija braukt?!
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5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2.                          

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Laiks dejot! ASV drāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.30  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  LNT ziņas. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Ekstrasensi – detektīvi. Stiprāko cīņa.                  

Krievijas realitātes šovs. 
22.45  Zemestrīce. Krievijas un Armēnijas drāma. 
0.45  LNT ziņu Top 10.* 
1.30  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
2.15  Degpunktā.* 
2.40  900 sekundes.* 

5.20  Nacionālie dārgumi.*                      
Borisam                  
Rezņikam – 70. 

6.02  700 pasaules 
brīnumi.                 
Azerbaidžāna.* 

6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                   

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.55  Barbaras Vudas 

kolekcija. Vētrainie 
gadi. Vācijas drāma. 

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

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

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Zemes stāsti.* 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 5.*                                  

Taizeme.                               
Tom Yum zupa. 

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

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

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

Pēterim Plakidim – 70. 

5.00  LTV – 60.                     
Zelta arhīvs.* 
Grupa Jumprava. 

6.03  Berberiem pa pēdām. 
Maroka.* 

6.30  Pelēns Tips.                   
Animācijas seriāls. 

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

7.10  Zosu gane.                             
Vācijas pasaku filma. 

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

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

izaicinājums 2.    
Dokumentāls seriāls. 

17.00  Melu laboratorija.* 
18.05  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Bez aizvainojuma.* 
20.10  Čiloje – apburtais 

arhipelāgs. Dokumentāla 
filma. 

21.10  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
22.00  Midsomeras slepkavības 15. 

Detektīvseriāls. 
23.45  Pasaules meistarsacīkstes 

hokejā.* Latvija – Norvēģija. 
1.55  „Euromaxx”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Glo-
buss.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

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

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

nodokļu labirinti.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Dr. Apinis. 
14.00  Spēka spēle.* 
14.30  Vēlais ar 

Streipu.* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles.* 
16.00  Dienas 

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

Streipu.* 
1.00  Dienas 

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

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais īstais 
vīrs 5. ASV 
komēdijseriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese 
bruņiniece Nella.                              
Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3.                           
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Zvaigžņu ceļš: bezgalība. 
ASV fantastikas 
piedzīvojumu filma. 

11.25  Televeikala skatlogs. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2.                         
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 3.                       
Krievijas seriāls. 

14.50 Pilna māja 3.                      
ASV komēdijseriāls. 

15.55  Viņas melo labāk 7. 
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās mājsaimnieces. 
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 10. 
Komēdijseriāls. 

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Saimnieks                               

meklē sievu 5.                               
Latvijas realitātes                    
šovs. 

22.00  Seksa video.                         
ASV komēdija. 

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

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

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–13. Vācijas seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 7. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
21.00  Amerikas bezceļu sacīkstes. Realitātes seriāls. 
22.00  Zagļu medības. ASV krimināltrilleris. 
0.50  Iespējams tikai Krievijā. Humora raidījums. 
1.20  TV6 nakts mūzika.

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

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Citas svarīgākas lietas. Vācijas melodrāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.30  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. Kulinārijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Ērtais līgavainis. ASV un Kanādas romantiska 

komēdija. 
23.05  Amerikāņi 3. ASV seriāls. 
23.55  Sapņu ceļojums. Makao. Vācijas melodrāma. 
1.40  Laiks dejot! ASV drāma. 
3.05  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes 
Mjanmā.* 

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

Vācijas seriāls. 
9.35 Atmaksa.                             

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Latvijas sirdsdziesma.* 
11.45  Sporta studija.* 
12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Citādi latviskais.* 
13.35  Aculiecinieks.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

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

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Zemes stāsti.* 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 5.* 

Kanāda. Kļavu sīrups. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Tas notika šeit.* 
22.15  Darelu ģimene 3. 

Lielbritānijas seriāls. 
23.10  Nakts ziņas. 
23.19  Sporta ziņas. 
23.21  Laika ziņas. 
23.25  Vera 7. Seriāls. 
1.10  Mazāk ir vairāk.                  

Vācijas komēdija. 

5.00  Vienas dienas 
restorāns.* 

5.30  Veiksmīgs 
uzņēmējs Latvijā.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Ziemeļindija.* 

6.30  Pelēns Tips.                     
Animācijas seriāls. 

6.55  Jetiņš lasa.                          
Raidījums bērniem. 

7.12  Ja es būtu dzīvnieks. 
Dokumentāls seriāls. 

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

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

Pelnrušķītes mantojums. 
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls. 

11.55  Divi vienā 2. Latvijas seriāls. 
12.55  Izmeklētājs un jūra.                   

Vācijas un Zviedrijas 
seriāls. 

14.35  Vienmēr formā! 
15.05  Čiloje – apburtais 

arhipelāgs.                     
Dokumentāla filma. 

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

Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Drosmīgie: Āfrikas dvēseles.                       

Dokumentāla filma. 
20.05  Itālijas noskaņas. 

Dokumentālu filmu cikls. 
21.10  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
22.00  Pa neierastiem ceļiem. 

Dokumentāls seriāls. 
23.00  Pasaules meistarsacīkstes 

hokejā.* Kanāda – ASV. 
1.10  Drosmīgie:                              

Āfrikas dvēseles.                      
Dokumentāla filma. 

1.40  Vienmēr formā! 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu 
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

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

Roberto. 
13.00  Preses klubs.* 
14.30  Televeikala 

skatlogs. 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles.* 
16.00  Dienas 

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

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

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

aprakts?* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses                      

klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais 
īstais vīrs 5.                                  
ASV seriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis.                      
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece 
Nella. Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3.                          
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Riko, Oskars un 
dziļākās ēnas.                                  
Vācijas filma. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28.                   

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2.                        
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 3.                      
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 3.                        
ASV komēdijseriāls. 

15.55  Viņas melo labāk 7. 
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās mājsaimnieces. 
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 10. 
Komēdijseriāls. 

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Kobra 11–23.                      

ASV seriāls. 
22.05  Skorpions 2.                       

ASV seriāls. 
23.05  Aklā zona 3.                             

ASV seriāls. 
24.00  Simpsoni 28.                 

Animācijas seriāls. 
1.00  UgunsGrēks 5.                   

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

humoriņš

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–13. Vācijas seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 7. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
21.00  Gāzi grīdā! Bolīvijas speciālizlaidums. 

Lielbritānijas izklaidējošs raidījums. 
22.40  Pāris poliču. ASV spraiga sižeta komēdija. 
0.55  Iespējams tikai Krievijā. Humora raidījums. 
1.30  TV6 nakts mūzika.

humoriņš
Makšķernieki pirms āķa 

iesviešanas mēdz uzspļaut 
tārpam. Varētu padomāt, ka 
uz morāli pazemotu tārpu 
zivis labāk kodīsies...

– Es esmu kāzu fotogrāfs. Lai 
cik dīvaini tas arī nešķistu, man 
ir ļoti daudz pastāvīgo klientu.
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6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Divas puslodes. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 
18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 
Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. Sveicam 
aktieri un režisoru J.Strengu! L.Brieža dzejas kompozīcija Saulrieta koks jubilāra izpildījumā. 
Kompozīcijas autore L.Meķe, rež. I.Cērmane. 1994. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu apskats. 
23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

skrundas tv programma 
kanālā RE:tv

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Globālais latvietis. XXI gadsimts. 15.46 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena. 
18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valo-
dā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 
22.05 Ielūdz radioteātris. E.Lukjanskis. Atliktais laiks. 1984. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu 
apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

6.02 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 7.00 Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 10.06 Burtu burvis. 10.27 
Greizie rati. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.17 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunktā. 
14.07 Ģimenes studija. 15.06 Divas puslodes. 16.07 Stiprie stāsti. 16.39 Dienas vidū. 17.05 Ielūdz 
radioteātris. Raidījumu cikls Jautrais vilnis ar 60. un 70. gadu humoru un satīru. 18.00 Dienas 
notikumu apskats. 18.15 Kolnasāta. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 
Zināmais nezināmajā. Atk. 22.45 Labu nakti! 21.05 Viens pret vienu. LTV raidījuma atkārtojums. 
22.05 Ielūdz radioteātris. Sveicam aktrisi A.Krūmiņu jubilejā! A.de Sent-Ekziperī. Darba Mazais 
princis fragments. Rež. E.Zīle. 1962. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves 
ritmi mūzikā. 24.00 Nakts programma.

7.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.06 Svētrīts. 9.31 Vietu lietas Latvijā. 10.05 Zelta poga. 10.35 Radioteātris 
bērniem. L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi otrās grāmatas Neredzamais cilvēks 3. lasījums. 
Rež. J.Jonelis 2017. g. ieraksts. 10.55 Mūzika. 11.05 Augstāk par zemi. 11.36 Radio mazā lasītava. 
Rakstnieks Z.Skujiņš. 12.00 Pusdiena. 12.16 Dzīves ritmi mūzikā. 13.06 Piespēle. 13.36 Dienas 
vidū. 14.06 Lieliskais piecnieks. 14.47 Saldie astoņdesmitie. 15.05 Globālais latvietis. XXI gadsimts. 
15.45 Dienas vidū. 16.05 Šīsdienas acīm. 16.36 Laika rata riti. 17.05 Ielūdz radioteātris. R.Blaumaņa 
fantastisks viencēliens Burvis un puķe. Rež. Ē.Brītiņš. 1986. g. ieraksts. 18.00 Dienas notikumu 
apskats. 18.15 Piespēle. Atk. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 Zinā-
mais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. Atk. 22.05 Pāri mums pašiem. 23.03 
Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

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

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Ērtais līgavainis.                                                                       

ASV un Kanādas romantiska komēdija. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.30  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.30  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.35  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.40  Mani virtuves noslēpumi 9. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 9. Turpinājums. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Zebra 3. 
21.25  Sirds dakteris 3. ASV seriāls. 
22.35  Juras laikmeta parks 3.                                                 

ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 
0.20  Atspēriens izaugsmei 3. 
0.45  Attīstības kods 5. 
1.10  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
1.55  Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 
2.35  Degpunktā.* 
3.00  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes 
Gruzijā.* 

5.30  Citādi latviskais.* 
6.02  Province.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                     

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

Pelnrušķītes mantojums. 
LTV seriāls. 

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

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

seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Province.* 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 5.* 

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

kinostudijas 
krimināldrāma. 

22.40  Vienas dienas 
restorāns.* 

23.10  Nakts ziņas. 
23.19  Sporta ziņas. 
23.21  Laika ziņas. 
23.25  Liecinieki 2.                                 

Francijas seriāls. 
0.30  Tas notika šeit.* 
1.30  Dzintara puse.* 

5.00  Ar sapni 
mugursomā.* 

5.30  Piedzīvojums 
dabā.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Ziemeļindija.* 

6.30  Oktonauti.                     
Animācijas seriāls. 

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

Pelnrušķītes mantojums. 
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls. 

11.55  Divi vienā 2.                     
Latvijas seriāls. 

12.55  Tikai rozes.*                        
Dzied J.Sproģis. 

13.25  Eiropa fokusā. 
13.55  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
14.25  Getliņi – cauri laikiem. 

Dokumentāla filma. 
15.00  Itālijas noskaņas. 

Dokumentālu filmu cikls. 
16.05  SOKO Štutgarte 3.              

Seriāls. 
17.00  Melu laboratorija.* 
18.05  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                   

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Bezceļu tūrisms. 

Dokumentāls seriāls. 
20.05  Svētās vietas. 

Dokumentāls cikls. 
21.10  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
22.00  „Ghetto Games” 

dienasgrāmata. 
22.15  Pauls no Kalvenes.* 

Dokumentāla filma par 
Paulu Jonasu. 

23.15  Pasaules meistarsacīkstes 
hokejā.* Ceturtdaļfināls. 
Čehija – Vācija. 

1.25  Bezceļu tūrisms. 
Dokumentāls seriāls. 

1.55  Eiropa fokusā. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu              
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

8.00  Vēlais ar 
Streipu.* 

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

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

aprakts?* 
12.00  La dolce vita ar 

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

Rīgu.* 
15.00  Pusdieno ar 

Ievu! 
15.30  Ēdiens kā 

zāles.* 
16.00  Dienas 

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
20.00  Ēdiens kā 

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

Streipu.* 
1.00  Dienas 

personība.* 
1.30  Ēdiens kā 

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

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2.             
ASV seriāls. 

5.55  Pēdējais 
īstais vīrs 5.                         
ASV seriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

7.00  Princese bruņiniece Nella. 
Animācijas seriāls. 

7.35  Mazais princis 2. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3. ASV 
komēdijseriāls. 

8.55  Spēļlaukums: atpakaļ 
mājās. ASV ģimenes filma. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 28.                    

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.40  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2.                        
ASV realitātes seriāls. 

13.40  Māmiņas 3.                      
Krievijas seriāls. 

14.50  Pilna māja 3.                           
ASV komēdijseriāls. 

15.55  Viņas melo labāk 7.                   
Latvijas seriāls. 

17.05  Bīstamās mājsaimnieces. 
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 10. 
Komēdijseriāls. 

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Tētis stāvoklī. Krievijas 

realitātes šovs. 
22.25  Ekstrasensu cīņas 19. 

Krievijas realitātes šovs. 
24.00  Mika. ASV komēdijseriāls. 
0.55  Simpsoni 28.                     

Animācijas seriāls. 
1.25  UgunsGrēks 5.                    

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

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

Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
11.20  Pēdējais cilvēks uz Zemes 2. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes. ASV seriāls. 
15.30  Pēdējais cilvēks uz Zemes 2. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 7. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
21.00  Kaili un nobijušies. ASV realitātes seriāls. 
22.00  Krusttēvs 2. ASV krimināldrāma. 
2.05  TV6 nakts mūzika.

humoriņš

otrdiena, 18. jūnijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Augstāk par zemi. 15.36 Vietu lietas Latvijā. Atk. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 
Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 
Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz 
radioteātris. V.Žukrovskis. Biklais līgavainis. 1987. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu apskats. 
24.00 Nakts programma.

trešdiena, 19. jūnijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 
12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 
14.07 Ģimenes studija. 15.06 Šīsdienas acīm. Atk. 15.36 Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru. 
16.00 Pēcpusdiena. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Mo-
nopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz 
radioteātris. G.Petriašvili miniatūras – Bēdīgais klauns, Vijolnieks un putns, Cilvēks, kurš ļoti mīlēja                                      
lietu – J.Skaņa lasījumā. 1999. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 
15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

radio programma

svētdiena, 16. jūnijs
17.00 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 19. jūnijā 10.30.)
trešdiena, 19. jūnijs
18.30 Kuldīgas novada vēstis. 
(Atk. 20. jūnijā 3.00, 10.00.)

Nākotnes plāni, kas neatbilst 
jūsu finansiālajām, intelektuāla-
jām un fiziskajām iespējām, tiek 
saukti par sapņiem.

– Es atvainojos, vai jūs 
varētu izmainīt 500 eiro 
banknoti?

– Nē! Bet paldies par 
komplimentu!

humoriņš

Programmētāju vidē šogad modē sarkani 
krekli. Piestāv acu krāsai...

– Mīļā, pirms mēs apprecamies, es vēlos, 
lai tu zini visus manus pagātnes grēkus!

– Tu taču pirms nedēļas jau atklāji!
– Jā, bet man ir svaigi dati!

humoriņš
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 sporta kalendārs 

riteņbraukšana

vieglatlētika

bokss

Toyota Rīgas velomaratonā kuldīdz-
nieks Gusts Lapiņš ieguvis uzvaru 
tautas klases braucienā, savukārt 
sporta klasē bronzu izcīnījis Oskars 
Dankbārs. Kuldīgas novada sporta 
skolas jaunajiem riteņbraucējiem 
godalgotas vietas arī Lejaskurzemes 
MTB veloseriālā.

Toyota Rīgas velomaratonā sporta 
skolas zēni un jaunieši piedalījās tautas 
braucienā, kurā bija jāpieveic 35 km. 
Zēnu grupā uzvarēja G.Lapiņš, 7. vieta 
Kristeram Skrubim, 9. – Jānim Priedoli-
ņam, bet 11. – Kristapam Pelēkajam. 
Jauniešu grupā 8. vieta Namejam Frei-
bergam, 9. – Kasparam Ilsjānam, 11. – 
Tomam Vazdiķim. Komandu absolūtajā 
vērtējumā jaunajiem kuldīdzniekiem 
pieaugušo grupā augstā 4. vieta. Savu-
kārt sporta klasē startējošajiem bija jā-
veic divas reizes garāka distance. Tajā 
junioru grupā 3. vieta O.Dankbāram.

Grobiņā notikušajā Lejaskurzemes 
MTB veloseriāla 3. posmā Ālandes 
upes apļi jaunāko zēnu grupā 3. vieta 
Jānim Stuceram, 4. – Uvim Zvirbulim. 
Zēnu grupā 4. vieta K.Pelēkajam, 7. – 
K.Skrubim. Jauniešu grupā otrais – 
K.Ilsjāns, piektais – Ritvars Šalme.

Antra Grīnberga
Mareka Maļinovska arhīva foto

Pirmo profesionālo boksa 
cīņu aizvadījis kuldīdznieks 
Juris Zundovskis, bet Alsun-

gas jaunie bokseri labus pa-
nākumus guvuši divu dienu 
sacensībās Daugavpilī.  

Kāds ir tavs vērtējums par 
aizvadīto telpu futbola sezonu? 

Kopumā labs. Komandai Ni-
kers tik laba sezona vēl nebija 
bijusi. Vispirms jau prieks, ka 
apakšgrupā bijām pirmajā vietā. 
Tad labi nospēlējām pārspēles. 
Finālā laukumā pretī bija spēcīgs 
pretinieks. Diemžēl Nikeram 
fināls neizdevās, piedzīvojām 
zaudējumu ar rezultātu 1:8. Pre-
tinieki bija ne vien gados jauni, 
bet arī tādi, kas spēlējuši virslīgā. 
Meistarīgi spēlētāji. Zāles futbo-
lam ir sava specifika. Pretinieks 
izspēlēja kombinācijas. 

Nikeram spēļu pieredze nav 
tik liela. Mēs varam uzvarēt ar 
komandas saliedētību. Mums 
spēle vairāk balstās uz improvi-
zāciju. Starp spēlēm bija arī trīs 
četras nedēļas pārtraukums. Tas 
mums bija par sliktu. Vēl izkrita 
arī viens no komandas vadoša-
jiem spēlētājiem Guntars Rum-
benieks. Viņš pēdējā pusfināla 
spēlē salauza kāju. Arī man bija 
trauma. Lietoju pretsāpju zāles. 

Čempionātā palikām otrie. 
Komandai tas ir liels pluss – tā 
ir augusi. Ir jaunie spēlētāji, kuri 
pirms gada vai diviem bija vēl 
tālu no tā līmeņa, ko sasnieguši 
šajā sezonā. Viņi ir līdzvērtīgi 
pieredzējušajiem spēlētājiem un 
dod lielu pienesumu. Ceru, ka 

komanda turpinās augt. To redz 
arī pārējie jaunieši, viņi grib pie-
vienoties Nikeram. Un viņiem ir, 
kur tiekties. Komandas vadītājs 
Zigmunds Dvarons iegulda lielu 
darbu tās attīstībā. 

Cik ilgi spēlē Nikerā? 
Futbolu augstākajā līgā spēlēju 

sešus gadus. 25 gados, beidzot 
universitāti, sapratu, ka ar spēlē-
šanu naudu nenopelnīšu. Atradu 
darbu finanšu nozarē, un futbols 
kļuva par hobiju. Nikerā sāku 
spēlēt komandas pastāvēšanas 
otrajā sezonā. Vienmēr patīka-
māk ir spēlēt mājās. Pirmo sezonu 
pēc lielā futbola nospēlēju Staice-
les komandā. Tomēr negribējās 
pārstāvēt citu pilsētu. Patriotisms 
dod savus plusus. Man galvenais 
ir gūt gandarījumu no spēles, re-
zultāts paliek otrajā plānā. 

Kādās komandās esi spēlējis? 
Pēdējā komanda, kurā spēlēju 

virslīgā, bija METTA/Latvijas 
Universitāte, bet ziemā spēlēju 
virslīgā Monarhā, tad pirma-
jā līgā Staicelē, pēc tam vienu 
sezonu spēlēju Nikerā. Tad lielo 

/12.–18. jūnijs/
 12.VI 16.00 Kuldīgā – orIentĒŠanās seriāla Taciņas 
10. kārta. 
 12.VI 17.30 Krauļu priedēs – skrIeŠanas seriāla Kuldīgas 
apļi 4. kārta. 

 15.VI 15.00 A.Grundmaņa stadionā Kuldīgā – Latvijas 
čempionāts FUtBolā 2. līgā rietumu zonā: Nikers – Karaosta. 
 18.VI 16.00 Kazdangā – orIentĒŠanās seriāla Taciņas 
11. kārta.

Būt īstajā laikā un vietā
„Ir daudz aspektu, lai bērns dienās kļūtu par profesionālu 
futbolistu,” saka kuldīdznieks, futbolists KrIstAps prIEDĒNs. Viņš 
pēc profesionālā sportista gaitām vairākas sezonas telpu futbolu 
spēlē komandā Nikers. 

futbolu sāku spēlēt otrajā līgā, jo 
pirmajai līgai spēles bija brīv-
dienās. Spēlējot virslīgā, esmu 
daudz izbraukājies, brīvdienās 
gribas atpūsties. Otrajā līgā spē-
les bija darbdienu vakaros. 

Zāles futbolā Monarhs virslī-
gā bija pēdējā vietā. Sapratu, ka 
labāk ir spēlēt mājās un uzvarēt, 
nekā spēlēt citā komandā virslīgā 
un visu laiku zaudēt. Tagad atkal 
pēdējās divas sezonas spēlēju Ni-
kerā. 

Kā tev veicās virslīgā?
Virslīgā spēlēju sešus gadus. 

Pirmajā biju vienībā Daugava/
Rīga. Zaudējot pārspēlēs, izkri-
tām no virslīgas. Vienu sezonu 
nospēlēju pirmajā līgā. Tad at-
griezos virslīgā un sezonu spē-
lēju Gulbenes komandā. Pēdējos 
četrus gadus biju METTA/Latvi-

jas Universitāte sastāvā. 
Labiem spēlētājiem ir aģenti, 

kas sportistu pārstāv un runā ar 
klubiem. Vidējās un zemākās 
klases spēlētāji paši meklē iespē-
jas, kur spēlēt. Latvijā futbola sa-
biedrība ir maza, viens otru zina. 

Vari pāriet no vienas komandas 
uz otru, protams, ar nosacīju-
mu, ja tev nav līguma. Virslī-
gā futbolisti spēlē ar amatiera 
līgumu. Lielajās komandās ar 
spēlētājiem slēdz profesionāļa 
līgumu. 

Visās komandās, kurās spēlēju 
virslīgā, spēlējām par pēdējām 
vietām. Neesmu bijis nevienā 
vadošā komandā. Psiholoģiski 
nav viegli, ja visu laiku zaudē. 
Vienu brīdi biju piesaistīts arī 
Ventspilij. Diemžēl tur neizturē-
ju konkurenci. Katrai komandai 
bija savi plusi, arī mīnusi. Tagad 
vislabāk spēlēt ir Nikerā. 

Vai mazpilsētas puikam vieg-
li tikt augšup? Kāds bija tavs 
ceļš? 

Noteikti vajadzīgs vecāku at-
balsts, lai tiktu ārā no mazpilsē-
tas uz Rīgas vai kādas citas lie-
lās pilsētas komandu. Te varētu 
minēt brāļus Ikauniekus. Lai viņi 
varētu trenēties futbolā, uz Lie-
pāju pārcēlās visa ģimene. Brāļi 
arī daudz trenējās. Esmu dzir-
dējis par viņiem sakām, ka pir-
mie laukumā izgājuši un pēdējie 
nonākuši. Ar savām darbaspējām 
un, protams, arī talantu daudz 
sasnieguši. Mazsvarīga nav arī 
finansiālā puse un tas, vai vecā-
ki var atbalstīt, jo komanda visu 
sadzīvei nepieciešamo par 100% 

nodrošināt nevar. 
Nozīme ir arī tam, kādā vecumā 

bērns aizbrauc no mājām. Man 
bija 14, kad sāku dzīvot un mā-
cīties Rīgā. Bija pārdzīvojumi. 
Pirmos divus gadus dzīvoju pie 
trenera. Uz kopmītni jeb sportis-
tu viesnīcu pārvācos 16 gados. 
Viss nebija nodrošināts, pašam 
bija jādomā par ēšanu un sadzīvi. 
Bija jāmācās rēķināt izdevumus. 
Jaunam cilvēkam ar visu tikt 
galā nav viegli. 

Kuras ir tās īpašības, lai no 
jauniešu futbola veiksmīgi pār-
ietu pieaugušo un nepazustu? 

Kopumā ir daudz aspektu, lai 
kļūtu par profesionālu futbolis-
tu. Jābūt lielām darbaspējām, 
vēlmei spēlēt, pierādīt sevi, psi-
holoģiskai noturībai, raksturam. 
Vēl jāņem vērā, vai bērns varēs 
izturēt slodzi. Svarīgi būt īstajā 
vietā un laikā. Ir dzirdēti gadī-
jumi, ka tad, kad kādā brīdī uz-
spīdi, īstais cilvēks tevi pamana. 
Futbolā bieži redzams, ka kāds 
jaunietis izceļas, ir pārāks par 
citiem vienaudžiem, bet, pārejot 
uz pieaugušo futbolu, pazūd. No-
tiek arī otrādi: jaunietis, kurš nav 
bijis labākais pusaudžu vecumā, 
spēj sevi pierādīt pieaugušo fut-
bolā. Neskaitot raksturu, gribas-
spēku un pārējās sportistam ne-
pieciešamās īpašības, svarīga ir 
arī stabilitāte, domāšanas ātrums 
un spēles izpratne. Nav mazsva-
rīga apkārtējā vide, draugi, ko-
mandas biedri, treneri, vecāki. 
Pusaudža gados kārdinājumu ir 
daudz. Piemēram, gribas apmek-
lēt ballītes. Tāpēc svarīgi, kurš 
tajā brīdī ir blakus. 

Biji kārtīgs vai huligāns?
Neaizrāvos ar kārdinājumiem. 

Apzinājos to, kāda iespēja man 
ir dota, centos to izmantot. Lai 
arī bijuši visādi gadījumi, biju 
kārtīgs bērns. 

Kas šobrīd notiek futbolā 
Latvijā? Vai seko līdzi jaunu-
miem, pārmaiņām?

Latvijā futbols attīstās līdzvēr-
tīgi ekonomiskajai situācijai val-
stī. 2008. gadā, kad man bija 18, 
ar futbolu bija slikti. Tagad līme-
nis ir augsts. Tāds, kāds šogad 
bija Latvijas čempionātā virslī-
gā, sen nav bijis. Visas koman-
das līdzvērtīgas, spēcīgas, visām 
piesaistīti leģionāri.

Federācija piedzīvo pārmai-
ņas. Ir jauns prezidents Kaspars 
Gorkšs. Arī Latvijas izlasei ir 
pārmaiņu periods – tā vēl meklē 
īsto sastāvu. Izlases spēlētājiem 

būtu jāspēlē arī ārzemēs.
Kāpēc?
Latvijas čempionāts ir ļoti 

spēcīgs, arī labi atalgots. Vietējie 
spēlētāji izvēlas palikt mājās. 
Kopējai izlasei tas ir mīnus, jo 
sportista izaugsme būtu lielāka, 
spēlējot vadošajās Eiropas ko-
mandās. 

Tavas futbolista gaitas sākās 
Kuldīgā?

Esam futbolistu ģimene. Pirmā 
komanda bija Kuldīgas Cerība. 
Uz pirmajiem treniņiem mani 
septiņos gados aizveda tētis 
(Ainārs Priedēns – aut.). Viņš 
savulaik spēlēja Kuldīgas Vulkā-
nā. Pirmais treneris bija Gvido 
Treimanis. Atceros, pirmie tre-
niņi bija visām vecuma grupām 
kopā. Biju pats jaunākais, pārējie 
divus, trīs, piecus gadus vecāki. 
Sākumā uz treniņiem gāju ar pie-
spiešanos. Viss jaunais un nezi-
nāšana raisa bailes, pretošanos. 
Vēlāk parādījās draugi. Tolaik 
jau datoru nebija. Puikas sprieda, 
ko darīt. Jāiet uz treniņiem! Arī 
brālis Oskars spēlē Nikerā. 

Vai brāļu starpā futbola lau-
kumā ir konkurence?

Nosacīti. Viņš ir piecus gadus 
jaunāks. Agrāk gadu starpība 
bija jūtama, tagad – tā sarūk. Se-
zonā savā starpā skaitījām, cik 
golus katrs iesitis. Tā mums tāda 
brāļu lieta (smejas). 

Vai arī brālis izmēģinājis spē-
kus virslīgā? 

Arī Oskaram tika dota līdzīga 
iespēja kā man. Sākumā viņš 
brauca spēlēt Liepājas komandā, 

pēc tam Rīgā – komandā Dauga-
va. Taču līdz virslīgai viņš neti-
ka. 

Kurš futbols labāk patīk: lie-
lais, telpu, minifutbols?

Lielais futbols. Katrs atšķiras ar 
tehniku, bumbas izmēriem, apa-
viem, noteikumiem. 

Kurā skolā mācījies? 
Alternatīvajā sākumskolā, tad 

divus gadus V.Plūdoņa Kuldīgas 
vidusskolā, 7. klasē sāku mācī-
ties Rīgas 49. vidusskolā. 

Kad spēlēju komandā Metsa, 
studēju Latvijas Universitātē, jo 
tur spēlētājiem apmaksāja mācī-
bas, saņēmu arī stipendiju. Vie-
nīgais nosacījums – bija jābūt 
sekmīgam. Latvijas Universitātē 
ieguvu maģistra grādu finanšu 
nozarē. Mans virziens bija kredī-
ti un finanses, četrus gadus strā-
dāju Swedbankā. 

Vai viegli bija pieņemt lē-
mumu pārtraukt spēlēt 
profesionālo futbolu?

Ir nerakstīts likums: ja spēlētājs 
līdz 23 gadiem nav kādā vadošā 
komandā, tad, visticamāk, tajā 
arī neiekļūs. Lēmumu nepieņē-
mu vienā dienā, tas bija iepriekš 
kādu laiku izdomāts. 

Vai bieži brauc uz Kuldīgu? 
Jā. Rīgu saucu par skudrupūz-

ni, tur ritms ir straujāks, cilvēki 
nepacietīgāki, sabozušies. Kuldī-
gā – miers, var atpūsties, izvēdi-
nāt galvu. 

Inta Jansone
Kristapa Priedēna arhīva 

foto

Latvijas čempionātā telpu futbolā pirmajā līgā Nikers izcīnīja 2. vietu. Kristaps 
pēc spēles kopā ar draudzeni sabīni suntažu. 

„Man galvenais ir gūt gandarījumu no 
spēles, rezultāts paliek otrajā plānā.” 

Kristaps priedēns spēles brīdī. Kopā ar brāli oskaru trenera Gvido treimaņa darba jubilejā pagājušovasar. 

Godalgotas vietas zēniem
un jauniešiem

Jaunais riteņbraucējs Gusts Lapiņš ar treneri 
Mareku Maļinovski Toyota rīgas velomaratonā.

profesionālā cīņa un medaļas Daugavpilī

pēc cīņas Juris Zundovskis kopā ar draugu, bokseri Kristapu Zīli.

Juris pirmajā profesionālajā 
cīņā, kas notika Olaines estrādē 
āra ringā, uzvarēja pretinieku Ilju 
Ivanovu ceturtajā ringā ar tehnis-
ko nokautu (cīņa norisinājās četros 
raundos pa trīs minūtēm). „Emoci-
jas ir tās labākās, jo ringā izdarīju 
visu, lai uzvarētu,” pēc cīņas Kur-
zemniekam sacīja J.Zundovskis. 
„Profesionālajai cīņai gatavojos 
visu gadu, uzturot sevi labā formā. 
Pēdējā cīņa man bija decembrī. 
Pagāja ilgs laiks, kamēr atradām 
pretinieku, daudzi atteica. Turpi-
nāšu virzīties uz priekšu, boksā 
vēlos sasniegt augstākus mērķus.”

Tikmēr Alsungas boksa klu-
ba trenera Sergeja Ahmaduļina 
audzēkņi sekmīgi cīnījās sacen-
sībās Daugavpilī. Savā svara 
kategorijā uzvarēja Artūrs Soko-
lovskis un Pēteris Balēvičs, bet 
2. vietu ieguva Sandijs Sokolov-
skis. Sacensībās piedalījās bok-
seri no Baltkrievijas, Somijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. 

Inta Jansone
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NEPALAID GARĀM!

Informāciju par pasākumiem sūtiet 
līdz pirmdienas 11.00 

e-pastā: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv! 

konkurss

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

pasākumi kino kuldīgā

kurzemē

/12.–19. jūnijs/
Brīvdabas kino Pilsētas dārzā
15.VI 23.30 filma Laika tilti par Baltijas dokumentālo kino un tā režisoriem 
(2018, rež. Kristīne Briede un Audrjus Stonis).

Kultūras centra kinozālē
12.VI 16.00, 18.00, 14., 17.VI 16.00, 18.VI 18.00, 19.VI 16.20, 18.00 Mīlu-
ļu slepenā dzīve 2 (anim. filma, ASV, stunda 26 min.). Sunītis Maksis ar 
saimniekiem un labāko draugu Djūku pirmo reizi dodas uz laukiem.
13.VI 15.00 Aladins (piedzīvojumu filma, ASV, 7+, divas stundas astoņas 
min.). Vezīrs Džafars plāno sagrābt varu, tam nepieciešama burvju lampa 
no Brīnumu alas, kurā var nokļūt tikai tāds cilvēks, kurš apveltīts ar īpašām 
spējām.
12., 13.VI 20.00 Saule arī ir zvaigzne (romantiska filma, ASV, 12+, stunda 
40 min.). Topošais students, romantiķis Daniels un pragmatiskā meitene 
Nataša no Jamaikas iemīlas Ņujorkā. Vai liktenis būs mīlētājiem labvēlīgs 
un ļaus palikt kopā?
14.VI 17.50, 17.VI 20.00, 18.VI 19.50 X-cilvēki: tumšais Fēnikss (asa 
sižeta filma, ASV, 12+, stunda 53 min.). Džīna Greja iegūst neticamas 
superspējas, kuras pārvērš viņu tumšajā Fēniksā. X-cilvēkiem jāizvēlas, 
vai viena komandas biedra dzīvība ir svarīgāka par cilvēku dzīvību visā 
pasaulē.
14.VI 20.00, 17.VI 17.50, 19.VI 19.50 Rocketman (biogrāfija, Lielbritānija, 
12+, divas stundas viena min.). Muzikāla fantāzija, ko iedvesmojis sera 
Eltona Džona fenomenālais dzīvesstāsts. Filma atklāj, kā talantīgais, bet 
kautrīgais Redžinalds Dvaits kļuva par vienu no ikoniskākajām popkultūras 
zvaigznēm visā pasaulē.

LiePājā
Lielajā dzintarā 15.VI 19.00 Prāgas 
stīgu kvarteta Epoque Quartet kon-
certs. No 18.VI Dizaina dienas.
Latviešu biedrības namā līdz 28.VI 
Ievas Rupenheites, Jāņa Kupča un 
Vara Siliņa kopizstāde Trijstūris, Vara 
Santa fotoizstāde Liepājas ērģelnieka 
Lotara Džeriņa 55. jubilejai.
Muzejā jūnijā Jāņa Gunāra Kalnma-

ļa gleznu izstāde Atskats.

VentsPiLī
Dzirnavu laukumā 21.VI 19.00 Zāļu 
diena ar folkloras kopām un deju 
ansambļiem Liedags un Vāruve.

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.

saLdū
Kalnsētas parkā 22.VI 20.00 muzi-
kāla izrāde Īsa pamācība mīlēšanā 
(rež. Juris Kalniņš un Voldemārs 
Šoriņš).

KULdīGas
noVadā

KULdīGā                                            
Pie piemiņas akmens Pētera ielā 
14.VI 13.00 komunistiskā genocīda 
upuru piemiņa. Uzrunu teiks novada 
pašvaldības pārstāvji, politiski repre-
sēto biedrības priekšsēdētājs Uldis 
Jumiķis, muzeja krājuma glabātāja 
Ingrīda Pole un Sv. Katrīnas draudzes 
mācītājs Viesturs Pirro. Pēc tam sa-
runas pie tējas Mākslas namā.
Mākslas namā jūnijā Latvijas Māk-
slas akadēmijas absolventu izstāde 
Untitled.
Muzejā 12.VI 17.30 Aivara un Indara 
Vētrāju fotoizstādes Mana Kuldīga 
atklāšana (līdz 14.VII).
15.VI 11.00 Publiskās adīšanas die-
na – iespēja adīt kopā ar rokdarbnie-
ču kopu Čaupe.
Līdz 15.IX izstāde Nianses un silueti: 
Baznīcas iela miniatūrā, fotogrāfijā, 
video un skaņās.
L.Rezevskas izstāžu zālē līdz 18.VI 
Lienes Peniķes radošo darbu izstāde 
Mantojumā – daile, Katrīnas Taivānes 
gleznas, L.Rezevskas skulptūras.

ĒdoLĒ                                                
Pils iekšpagalmos un parkā 16.VI 
10.00 Emīla gadatirgus ar 17 sieriem 
un vēžiem.

GUdenieKos                                         
Pie Basu tautas nama 19.VI 12.00 
Jāņu siera siešana kopā ar suitu 
saimnieci Skaidrīti Nagliņu.
Basu bibliotēkā jūnijā Kuldīgas pa-
letes dalībnieces Ligitas Traščenko 
gleznas.

KaBiLĒ                                                 
Pie represēto pieminekļa 14.VI 
12.00 piemiņas diena, brauciens uz 
pasākumu Skrundas dzelzceļa staci-
jā. Transportu nodrošina pārvalde. 
Vairāk pa tālr. 25618976.
Bibliotēkā līdz 20.VI Kuldīgas paletes 
gleznas.

KUrmāLĒ                                               
14.VI katrs, kurš vēlas atcerēties 
1941. gada represijās cietušos, aici-
nāts aizdedzināt svecīti vai nolikt 
ziedus pie piemiņas akmens Vārdupē.
Trešdienās 10.00–12.00 atvērta pa-
gasta vēstures istaba.
Izstāžu zālē līdz 14.VI Kuldīgas pa-
letes gleznas.
Priedaines bibliotēkā 17.VI 14.00 
radošas nodarbības skolēniem.
Jūnijā Kuldīgas paletes gleznu izstāde 

133. kārta.
Sala Grieķijā, Jonijas jūrā. Tā ir trešā lielākā Jonijas sala, ap-

mēram 40 km gara, 400 km² liela. Tā ir zaļa ar priežu mežiem un 
olīvkoku audzēm. Salā dzīvo daudz bruņurupuču, kuri pludmalē 
ligzdo, tādējādi kļūstot par šīs vietas simbolu.

Atbildes gaidām līdz 17. jūnija 11.00; tās sūtīt konkursam 
Pasaules pazinējs, Kurzemnieks, 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, 
LV-3301, vai e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv vai iemest re-
dakcijas durvju pastkastē!

132. kārtas atbilde: Freiburga Vācijā.
Pareizi atbildējuši: Daina Gerente, Ausma Kreidere, Velta Višņevska, Vita Jurenovska 
(pareizi arī uz iepriekšējo kārtu), Indra Ābelīte, Anete Bitēna, Einārs Lapiņš, Antra Zaļā, 
Ingars Neimanis, Vilnis Bēniņš.

Katrs ar saviem putniem, līdz 14.VI 
Daces Jaunzemes šūtās mīļmantiņas.

Laidos                                                 
Pamatskolā 13.VI 16.00 9. klases 
izlaidums.
Pie represēto akmens (pretī pārval-
dei) 14.VI 16.00 piemiņas brīdis.
Sermītes estrādē 22.VI 20.00 Jāņu 
ielīgošana ar Laidu amatierteātra iz-
rādi – A.Bankas Visi radi kopā, 22.00 
balle ar grupu Liepavots.
Sermītes bibliotēkā jūnijā rokdarbu 
pulciņa veikums.
Rudes muižas parkā 21.VI 20.00 
saulgrieži pēc seno latviešu tradīci-
jām (ierašanās no 18.00).

PeLčos                                              
Ziedoņos 15., 16.VI Peoniju dārza 
svētki: kolekcionāre Dagnija Voika 
konsultēs par audzēšanu, varēs iegā-
dāties stādus un uzzināt par peoniju 
izmantošanu kosmētikā; 12.00, 16.00 
ziedu mandalu gleznošana ar māk-
slinieci Ilzi Vanagu; 16.VI 13.00 muzi-
cē vijolnieks Edgars Ziņģe.
Bibliotēkā 19.VI 14.00 tikšanās ar 
kolekcionāri Ievu Sproģi; 21.VI 17.00 
fotoniekošanās darbnīca (koka foto).

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

rUmBā                                                
19.VI senioru ekskursija: Usmas baz-
nīca un vecā skola, Ugāles ērģeļbū-
ves darbnīca, stādaudzētava Bērziņi, 
Ventspilī Kurzemes democentrs un 
Livonijas ordeņa pils. Pieteikties vēl 
šodien pa tālr. 20251385.
Pārvaldes namā 21.VI 14.00 mini-
golfs.
Ventas ciema Bukaišos 20.VI 18.30 
pasākums Siera dižošanās un Santas 
Japeniņas netradicionālo siera uzko-
du meistarklase.

tUrLaVā                                           
Kultūras namā 13.VI 16.00 pasā-
kums jauniešiem Tur lava.
15.VI 16.00 Turlavas pamatskolas 
9. klases izlaidums.
Turlavas bibliotēkā līdz 14.VI kera-
mikas pulciņa darbi.
Ķikuru bibliotēkā jūnijā izstāde Krū-
zītes (iedzīvotāju personīgās lietas).

VārmĒ                                                  
Bibliotēkā jūnijā kultūras darbinieces 
Ilzes Jumiķes pavasara ziedu salvešu 
kolekcija, vārmenieku rokdarbi un 
amatniecības izstrādājumi.

sKrUndas 
noVadā

sKrUndā                                           
Tirgus laukumā 16.VI 9.00 krāmu 
tirgus jeb pērļu medības. Pieteikties 
līdz 15.VI pa tālr. 26665874.
Bērnu bibliotēkā 19.VI 13.00 Ce-
pamdiena.

antUļos                                           
Bibliotēkā jūnijā izstāde Vasara – 
ceļojumu laiks.

nīKrācĒ                                              
Pie atpūtas centra 22.VI vasaras 
ielīgošana: 20.00 A.Tauriņa situāciju 
komēdijas pirmizrāde Pārdotie svētki, 
piedalās Vaiņodes un Skrundas no-
vada pašdarbnieki. 22.00 balle ar 
muzikantiem no Saldus.
Bibliotēkā jūnijā Birutas Leikartes 
pildspalvu kolekcija.

raņķos                                              
Pie piemiņas akmens 14.VI 10.00 
komunistiskā genocīda upuru piemiņa.
Sudmalnieku birzī 22.VI 16.00 Jāņu 
tradīciju izdzīvošana lauku sētā. 

aLsUnGas 
noVadā

Latvijas politiski represēto salidoju-
mam 3.VIII Ikšķilē pieteikties vēl šo-
dien domē vai pa tālr. 20280614.
Represēto piemiņas vietā 14.VI 
11.00 komunistiskā genocīda upuru 
atceres brīdis.
Pie tūrisma informācijas un vēstu-
riskā mantojuma centra (TIC) 21.VI 
11.00 Zāļu dienas ieskaņa un velo-
brauciens. Līdzi cienasts piknikam. 
Vairāk pa tālr. 26425015.
TIC porcelāna mākslinieces Sanitas 
Ābelītes izstāde Mēnesgaisma, Ilonas 
Balodes fotoizstāde Dūdenieku saieta 
mirkļi un ekspozīcija Suitu dūdenieki.
Kultūras namā līdz 25.VI Alsungas 
keramiķu darbu izstāde.
15.VI 18.00 Alsungas vidusskolas 
9. un 12. klases izlaidums.
Bibliotēkā līdz 15.VI konkursa Uzmi-
ni autoru! otrā izstāde (apsveikuma 
kartītes).
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sludinājumi. reklāma

atrasts

www.kurzemnieks.lv
Viss par reklāmu 

Kurzemniekā!  
Tālrunis 63324881.

pērk līdzjūtībasdažādi

vajadzīgi

jūnija erudīts

Konkursu atbalsta Šarlote.

Sludinājumus laikrakstā

no sava datora
iesniedz ērti

Esi mūsdienīgs!

www.307.lv

Kad depozīta sistēmu ieviesa Igaunija, un kad 
obligāto dzērienu iepakojuma savākšanu sāka 
Lietuva?

Atbildes līdz 13. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv. 
Atbildi meklējiet Kurzemnieka iepriekšējos numuros.

Atbilde: volejbola treneris Ainārs Zankovskis Kuldīgas 
novada sporta skolas izlaidumā audzēkņiem cita starpā 
novēlēja nekad nepazaudēt sportošanas prieku.
Pareizi atbildējuši: Ausma Kreidere, Vita Jurenovska, 
Velta Višņevska, Daina Gerente, Agita Luka, Indra 
Ābelīte, Valdis Dadzis, Ingars Neimanis, Mārcis Kalējs.

Elmāra Avota ĢIMENES ĀRSTA prak-
sē Aizputē ir iespējama jaunu pacientu 
reģistrācija. Pacienti, kuri meklē jaunu 
ģimenes ārstu vai vēlas mainīt esošo, 
aicināti zvanīt pa tālruni 63449206, 
29615078 vai pieteikties elektroniski e-
pastā avots@e-apollo.lv.

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

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

PĀRVADĀ MĒBELES, izvedam nolie-
totās mēbeles. Tālr. 22377474.

SADZĪVES TEHNIKAS remonts 
izbraukumā. Tālr. 27501427. 

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

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

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

PĻAUJ zāli un krūmus ar trimeri/krūm-
griezi Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 
novados. Tālr. 28958135.

KAPU PIEMINEKĻI Dzirnavu ielā 42. 

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

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

Ar labu pieminiet mani,
Kad apklusīs sēru zvani,
Kad ziedus uzliksiet klusi,
Kur mūža mierā nu dusu. 

/M.Jansone./
Izsakām līdzjūtību Agritai Kronbergai 
un bērniem, pēc smagas slimības vīru 
un tēvu zaudējot. 

Blakus mājas kaimiņi 

Nu atvadoties liekas,
Ka visa bij’ par maz,
Un gribētos vēl kopā
Sveikt daudzas vasaras…

/Ā.Elksne./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību, skumju 
brīdī Mudītei no brāļa atvadoties.

Tavi pirmās sekcijas kaimiņi 
Annas ielā 7

Skumju brīdī esam kopā ar Daini 
Zavicki, no tēva atvadoties.
Kaltiķu kaimiņi

Skan tava šūpļa dziesma krūtīs,
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā māt. 

/A.Krūklis./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laurim 
un Ikaram, mammu mūžībā pavadot.

Kaimiņi Celmos, Griezēs, Vālodzēs, 
Krežos

Labiekārtotu 3 istabu DZĪVOKLI pilsē-
tas vēsturiskajā centrā. Tālr. 20273020.

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

LED, LCD TELEVIZORUS Philips, 
ledusskapjus, veļas mašīnas, elektriskās 
plīts virsmas, dažādus radio. Veikals 
Retro. Tālr.  63322200. 

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

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.

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

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

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

Lapkoku MALKU. Tālr. 22377474.

Skaldītu MALKU. Tālr. 29254530.

GRANTI, SMILTI. Tālr. 27101850. 

JAUNO MEDU 3 l – 18 EUR. Ziedpu-
tekšņus 12 EUR/kg. Ar piegādi mājās 
svētdien, 16. jūnijā. Tālr. 26441406.

Divistabu DZĪVOKLI Īvandē, Ēdolē vai 
Skrundā. Tālr. 28120650.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 26330318. 

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

Craf twood PĒRK MEŽA ĪPAŠU -
MUS visā Latvijā, cena no 1000 līdz 
10 000 EUR/ha. Samaksa darījuma 
dienā. Tālr. 26360308.

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

Baltalkšņu CIRSMAS. Tālr. 27811870. 

SIA Energoparks   pērk Z ARUS 
šķeldošanai un koksnes SKAIDAS. 
Tālr. 28813110.

Kaltušu koku MALKU, arī mazās kravās. 
Tālr. 29232751.

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. 
Ir piemaksas gaļas liellopiem. Labas 
cenas jaunlopiem. Visiem piemaksas 
par daudzumu, sākot no 5 gab. Samaksa 
7 dienu laikā. Transports bez maksas. 
Tālr. 29353243.

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

Maza auguma SUŅA  KUCĒNU. 
Tālr. 26330251.

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

SIA Vikotrans (4013268183) – C1 katego-
rijas ŠOFERIS maizes piegādei, alga no 
3,70 eiro/stundā. Tālr. 29807544.

Pie veikala Vejmars atrasts ATSLĒGU 
SAIŠĶIS. Interesēties redakcijā.

Nu mūžs ir noslēdzies.
Stāv liepa pagalmā un skatās,
Kā aiziet māmuliņa
Caur vārtiem savās mūža takās. 

/J.Rūsiņš./
Izsakām dzi ļu l īdzjūt ību Ikaram 
un Laurim ar ģimenēm, no mātes 
atvadoties.

Dainis, Gunita, Ernests un Sarmīte

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Prom mierā un klusumā. 

/Z.Purvs./
Visdziļākā līdzjūtība Brigitai un ģimenei, 
māmiņu mūžības ceļā pavadot.

Bijušie kolēģi Cīrulītī

Izsakām dziļu līdzjūtību Sergejam 
Astaševskim, no tēva atvadoties. 

SIA Energoparks kolektīvs

Dzīvo viss, kas
Mīlestībā dots.
Arī tad, kad
Atnāk aiziešana. 

/K.Apškrūma./
I z s a k ā m  l ī d z j ū t ī b u  S e r g e j a m 
Astaševskim, tēvu mūžībā pavadot.

SIA Reinfelds šoferi

SIA Alvos (42103015784) – C kategori-
jas ŠOFERI, alga no 4,50 eiro/stundā; 
KRĀVĒJI, alga no 3,70 eiro/stundā. 
Tālr. 29807544.

SIA Alvos (42103015784) – KOM -
PLEKTĒTĀJS noliktavā, darbs ar pār-
tikas produktiem. Alga 3,70 eiro/stundā. 
Tālr. 29807544.

laikraksta 
gadskārtas 
svinībām 
nākamā gada janvārī!
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Piektdien, 7. jūnijā:
•	 Kā izveidojās tehnikums.
•	 Kad zaļais koridors beidzas.
•	 Sāks būvēt mākslas un radošo kvartālu.
•	 Pielikumā Radošā Kuldīga:
n mūzikas pedagoģe Agnese Čīče, 
n cikls Stāsts un mūzika Kuldīgas novada muižās,
n flautiste Anastasija Gailīte, 
n LMA pasniedzējs Andrejs Ameļkovičs, 
n Jānim Vādonam trešais dzejas krājums. 

Nr. 63
(11 445)

Cena 
0,68 eiro

Trešdiena, 2019. gada 5. jūnijs

l a i k r a k s t s  v i d u s k u r z e m e i

 4. lpp.

Iveta Grīniņa, Sorentas Zaneribas foto

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

 6. lpp.

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

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

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

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

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

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

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

 16. lpp.

 5. lpp.

Abonē Kurzemnieku 

otrajam pusgadam 

Abonēt vari redakcijā 1905. gada ielā 19, Kuldīgā,
pasta nodaļās (līdz 26. jūnijam) 

un internetā www.abone.pasts.lv.

un, iespējams, 
būsi viens no trim,  

kam dāvāsim 
ielūgumu divām 

personām uz 



trešdiena, 2019. gada 12. jūnijs

šodien, 12. jūnijā rīt, 13. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 48 min.
Saule lec 4.30, riet 22.18.

laika ziņas

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

CMYK

informācija. reklāma16

Brīvas vietas ceļojumiem no 
Kuldīgas, saldus, Brocēniem, doBeles.
• Ziedu festivāls Sapnis vasaras naktī  Lietuvā – 20. jūlijs. 
• Aristokrātiskās pilis un pazemes valstība –  23.–28. jūlijs. 
• Latgale un folkloras šovs Trikmīņs Piedrujā – 
  3.–4. augusts. 
• Kalni, aizas, ūdenskritumi un lāču vērošana dabā – 
  12.–19. augusts. 
• Vācija rudens nokrāsās – 25.–30. augusts. 
• Ražas svētki Ausekļu dzirnavās – 7. septembris.
• Baltkrievija un senā Lietuvas Lielkņazistes zeme – 
  20.–23. septembris. 
• Atvasara Horvātijā un Bosnijā Hercegovinā – 
  11.–19. oktobris. 

Ligita, tālr. 26065020, www.celojumlade.lv
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Dienas garums – 17 st. 47 min.
Saule lec 4.30, riet 22.17.
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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.

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. 

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

     SIA «Vika Wood»

              kokzāģētava PĒRK
egles un priedes zāģbaļķus.

CETURTDIEN, 2016. GADA 17. NOVEMBRĪ

10. LAPPUSE

SIA Lateira

pērk cirsmas, 
mEža īpašumus.
• Palīdz noformēt 
  dokumentus,
• veic cirsmu iestigošanu, 
  dastošanu, novērtēšanu.

Tālr. 63428509, 27020562, 
29997742, fakss 63428523, 

e-pasts: info@lateira.lv.

dažas skaņas padara cilvēku traku
Vai skaņa, kad kāds līdzcilvēks košļā gumiju vai čāpstina, tracina jūs vai pat 

paātrina sirdsdarbību? Cilvēkiem, kas cieš no misofonijas, tā var būt. Misofo-
nija ir noslēpumains stāvoklis, ko raksturo spēcīgu negatīvu emociju pieredze, 
bieži vien dusmas un nemiers, reaģējot uz dažām ikdienas skaņām, ko rada citi 
cilvēki, piemēram, košļāšanu, rakstīšanu, plastmasas pudeles saspiešanu, pat 
elpošanu. „Daži cilvēki šaubās, vai tas patiešām ir veselības traucējums. Tie 
saka: „Man kinoseansā traucē, ja cilvēki ēd popkornu”,” stāsta Amsterdamas 
Universitātes psihiatrijas profesors Demians Denijs (Damiaan Denys). Izrā-
dās, šie pacienti patiešām cieš. Un šī iemesla dēļ ģimenes šķiras, cilvēki pamet 
darbu. Informācijas trūkums un tas, ka misofonija ir maz pētīta, noved pie tā, 
ka bērniem ar misofoniju diagnosticē daudz smagākus traucējumus, piemē-
ram, uzmanības deficītu, hiperaktivitātes traucējumus (ADHD) vai autismu.

Pie durvīm zvana. 
– Piedodiet, vācu ziedoju-

mus jaunajam peldbaseinam. 
– Lūdzu, te būs spainis 

ūdens, – priecīgi sauc Jānītis.
••••••••

Pēc tam, kad uzkāpu uz 
svariem, sapratu, ka uzraksts 
uz konfektes papīrīša Gotiņa 
nav nosaukums, bet gan brī-
dinājums.




