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Pirmdien, 17. jūnijā:
•	 Zādzības no dzīvokļiem.                       

Kā pasargāties?
•	 Somijas pieredze bibliotēku 

darbā.
•	 Pirmā avīze Kuldīgā –                           

pirms 110 gadiem.
•	 Darba drošība karstumā.

Piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

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

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!

„Bezspēcības sajūtas nav, kaut kas jādara, rokas nolaist 
nedrīkst. Jāmēģina sarunāt vīrus, kas var palīdzēt 
postījumus novērst,” saka Kabiles pagasta stādu 
audzētavas Raspodiņš īpašnieks Voldemārs Mālnieks. 

 10. lpp.
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Iebraucot Kabilē, ceļa malā līdz vētrai vēl slējās stādu 
audzētavas Raspodiņš siltumnīcas, kurās saimnieki Līga 
un Voldemārs Mālnieki audzē gan dārzeņus, gan puķes. 
Pēc otrdienas vakara no trijām siltumnīcām palikusi 
tikai viena. „Žēluma gals, kā lai citādi pasaka. Divas 
siltumnīcas nost, viena, paldies Dievam, izturēja. Kaut 
ko saglābām, bet ne daudz. Tomāti, gurķi visi guļ,” stāsta 

saimnieks V.Mālnieks. No vienas sagrautās siltumnīcas 
vēl ko centīšoties izglābt, bet otrā viss esot noslaucīts pa 
tīro. „Karalauks. Vairāk kā puse šīgada ražas aizgāja bojā. 
Nekad tā nebija bijis, šī bija pirmā reize. Galvenais, ka 
māja un cilvēki nav cietuši. Sieva tieši brauca no Tukuma, 
zvanīju viņai, lai nebrauc, lai paiet zem kāda jumta apakšā. 
Pats tikmēr biju lielajā siltumnīcā, kuras fasādi krusa tikai 

sabuktēja,” stāsta V.Mālnieks. „Mašīnai spogulis sasists. 
Dārza malā piecas apses gar zemi. Domāju, ka pret šādiem 
dabas untumiem nodrošināties nevar. Viesulis kā nācis, 
tā zāli nolīdzinājis un mājas sienā iekšā – visa siena zaļa. 
Batuts aiznests pļavā,” stāsta L.Mālniece. 

Antras Grīnbergas teksts un foto
(Vairāk 4. lpp.) 

Norauti jumti, sabojātas 
automašīnas, izpostīti dārzi

Ar saknēm izrauti un aplauzti koki, krusas graudu sabuktētas 
mašīnas, norauti māju jumti, izsisti logi, sabojātas fasādes, izpostīti 
dārzi. Šāds skats otrdienas vakarā pavērās Kabilē, kur 20–30 
minūtes bija plosījusies vētra un krusa.

Dzīve graustā 
septiņu gadu 
garumā. 
Pirmais 
stāsts rakstu 
ciklā Lai lauki 
nepaliek bez 
cilvēkiem.

 6.–7. lpp.

„Bija patiess prieks Latvijas karogu turēt uz 
goda pjedestāla,” atzīst SIA Palleteries īpašnieks 
Edijs Ošs pēc uzvaras FIA Eiropas Autokrosa 
čempionāta 3. posmā.

Iznākusi grāmata Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm. 
Tās centrā ir Peniķu dzimta no seniem laikiem līdz 
mūsdienām un Ķoniņu ciems.

Pēta, izzina, atspoguļo vēsturi. Konkursā Vēsture 
ap mums labi panākumi Norai Ziemelei, Ingum 
Grudulim un Oto Brantevicam.

 8. lpp.

 5. lpp.
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Undīne Unge-
re, skolniece: 
– Pārāk spēcīgu 
postījumu nav 
bijis, varbūt ne-
daudz dārzs iz-
skalots. Ja runā 
par dārzu, tad 

tas jāpārklāj ar plēvi. Šoreiz negaiss 
pagājis garām.

Justīne Grantiņa, mamma: – Man 
pašai nav nekādu postījumu, jo 
esmu no Valmieras, bet manai vīra-
mātei, kura dzīvo Īvandē, gan bija. 
Viņai krusa sadauzīja mašīnu –                                                                        
tā bija vienās buktēs, un stikls 
iedauzīts. Esot jātaisa nojume, zem 
kuras to novietot, vai arī beidzot 

jāatbrīvo garāža, tā teica vīramāte. Pati baidos, ka 
varētu sasist siltumnīcu Kuldīgā, bet tur laikam 
neko nevar izdarīt.

Pašiem piederot vidusšķirai, ir ļoti 
viegli aizmirst, kāda ir to cilvēku dzī-
ves realitāte, kuriem dzīvē paveicies 
mazāk, – ar šādu atziņu nesen savā 
blogā dalījies antropologs Klāvs 
Sedlenieks. Rakstā Aklums uz ne-
vienlīdzību viņš vērsis uzmanību uz 
to, kādā veidā Latvijā tiek pieņemti 
lēmumi, uzrādot veselu virkni ar 
jomām, kurās tie nāk par labu vi-
dusšķirai, bet kuri nekādi nepalīdz 
nevienlīdzības mazināšanai, kas 
Latvijā diemžēl ir smaga problēma. 
Lūk, pāris no viņa minētajiem pie-
mēriem.

Latvijā ir daži izredzētie (piemē-
ram, mūsu bijušais prezidents Andris 
Bērziņš), kuriem no valsts budžeta 
tiek maksātas vairākus tūkstošus 
eiro lielas pensijas, kamēr liela 
daļa pensionāru dzīvo nabadzībā. 
Salīdzinājumam – ir valstis, kurās ir 
noteikti pensiju griesti, jo tur valda 
uzskats, ka pensiju uzdevums nav 
nodrošināt tādu pašu dzīves līmeni, 
kāds bijis strādājot, bet gan cilvēka 
cienīgas vecumdienas. Šāda pieejas 
maiņa budžetam gan lielu ieguvumu 
nedotu, taču vismaz rastos sajūta, 
ka dzīvojam sociāli taisnīgākā valstī.

Cits piemērs – ja tev ir iespēja vei-
dot uzkrājumus, tad gada beigās vari 
saņemt nodokļu atvieglojumus. No 
vienas puses, atbalstāmi, jo uzkrāju-
mi ir laba lieta, kas veicina stabilitāti, 
no otras puses, no šādas iniciatīvas 

iegūst tikai tie, kas vispār var atļau-
ties kaut ko uzkrāt. Tas pats attiecas 
uz maksas veselības aprūpi – ja tev 
nepietiek tai līdzekļu, tad nebūs arī 
čeku, ko pievienot ienākumu dekla-
rācijai ienākuma nodokļa atgūšanai. 
Daudz ticis diskutēts par vienīgā 
mājokļa neaplikšanu ar īpašuma 
nodokli. Bet nabadzīgākie Latvijas 
iedzīvotāji nemaz nevar atļauties 
savu īpašumu. Tā vietā viņi maksā 
īri īpašniekam, kurš īres cenā iekļauj 
arī izdevumus par īpašuma nodokli.

Nevienlīdzība ir viena no lielāka-
jām problēmām, ar ko Latvija šobrīd 
saskaras. Skatoties, piemēram, uz 
Džini koeficientu, kas ir viens no 
veidiem, kā tiek mērīta nevienlīdzī-
ba valstī, Latvija ieņem trešo vietu 
Eiropas Savienībā. Esam otrajā 
vietā pēc tā, cik daudzi pensionā-
ri ir pakļauti nabadzības riskam. 
Arī vairāk kā divu bērnu radīšana 
saistīta ar risku nonākt nabadzīga 
cilvēka statusā. Nemaz nerunāsim 
par tiem tūkstošiem, kas emigrēju-
ši no Latvijas, jo šeit nav varējuši 
savilkt galus. 

Esmu nonākusi pie atziņas, ka 
nevienlīdzības mazināšana Latvijā 
būtu jāizvirza par tā saukto hori-
zontālo prioritāti. Tas nozīmētu, ka, 
pieņemot jebkuru lēmumu jebkurā 
valsts pārvaldes jomā, lēmējiem 
būtu pienākums izvērtēt, kāda ir tā 
ietekme uz nevienlīdzības mazinā-
šanu. Skaidrs, ka valstij jārūpējas 
par ļoti dažādām lietām, kas arī ir 
svarīgas, taču lemjot, piemēram, 
par kādas jaunas daudzmiljonu 
būves celšanu, ir ļoti viegli aizmirst, 
kādos apstākļos dzīvo nabadzīgie 
valsts iedzīvotāji. Ir lietas, kas var 
pagaidīt. Piemēram, jaunu koncert-
zāli mēs varētu apsolīt sev kā balvu, 
kuru saņemsim tikai tad, kad būsim 
izpildījuši mājasdarbu nedaudz sa-
mazināt Džini indeksu. Starp citu, 
no šādām grūti nopelnītām balvām 
gandarījums parasti ir daudz lielāks.

viedokļi. komentāri
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Kuldīgā, 
1905. gada ielā 19, 
LV-3301

aktuālais jautājums

Elīna Elza Kļava
Adelīnas Paņēvicas foto

AnnijaVītoliņa, 
skolniece: – It kā 
lielu postījumu ne-
bija, pat elektrība 
nepazuda. Pārven-
tas mājas siltumnī-
cai noteikti draud 
kaut kas, ja šādi 

negaisi turpināsies. Nezinu, kas būtu 
jādara, varbūt kaut kā jānostiprina.

Aigars Lemešs, ēdināšanas ies-
tādes īpašnieks: – Es drīzāk biju 
pārsteigts – pirmo reizi redzēju 
tik lielus krusas graudus, nepār-
spīlējot tie bija golfa bumbiņas 
lielumā. Es īpaši nākamajai vētrai 
negatavojos, jo mūsdienās laik-
apstākļi ir tik neprognozējami. Es 

gan pārsvarā neesmu Latvijā, jo strādāju Īrijā, tāpēc 
mani tas tik ļoti neskar. Vēja stiprums dažādās vietās 
atšķiras. Ja kaut kas ir nenostiprināts, nepieskrūvēts, 
tad jārēķinās, ka kaut ko varētu aizraut pa gaisu. Katrā 
ziņā nebaidos no negaisiem.

Ināra Ozola, pensionāre: – Man 
nekādi dižie postījumi nav nodarīti, 
bet krusas graudi gan bija lieli. 
Viss, kas ir aiztaisāms, jāaiztaisa, 
siltumnīcas jāaizbultē, jāsēž istabā. 
Es dzīvoju starp Ēdoli un Īvandi, 
tur negaiss nebija tik spēcīgs. Te-
levīzijā redzēju, ka Tukuma pusē 

bija spēcīgāks. Noteikti virzījās gar jūru, un tad tas 
pagriezās.

Ermanis Berg-
manis, pensionārs:                        
– Man pašam nav 
bijuši nekādi pos-
tījumi. Esmu no 
Kuldīgas, šeit ne-
bija pārāk spēcīga 
negaisa. Tur jau 

nav, ko gatavoties, neviens nezina, 
kad tāda vētra atkal būs, droši vien 
jāpiestiprina siltumnīcas vai jebkas 
cits, ko var aizraut pa gaisu.

„Pieņemot lēmumu 
jebkurā valsts 
pārvaldes jomā, 
būtu jāizvērtē, 
kāda ir tā ietekme 
uz nevienlīdzības 
mazināšanu.”

Redzējums

Lai mazinātu 
nevienlīdzību

manupRāt 

mums Raksta

Vai jums un jūsu tuviniekiem lielais negaiss radījis bojājumus? 
kā novērst problēmas, un kā būt gatavam jaunam negaisam?

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

Sarunas ar automātisko atbildētāju
Vai esat kādreiz sajutušies pilnīgi bezspēcīgi, mēģinot sazvanīt kādu iestādi, 
jau kuru reizi pēc kārtas dzirdot, ka „servisa kvalitātes nolūkos saruna var 
tikt ierakstīta”? Pēc šī paziņojuma uzzināt, kura podziņa jāspiež, lai jūs 
savienotu ar īsto operatoru. Nosvīdis cenšaties izdomāt, kurš no piedā-
vātajiem variantiem (kaut attālināti) atbilst jūsu vajadzībai. Kad ar to tikts 
galā, visbiežāk laipni tiekat informēts, ka visi operatori aizņemti, un saruna 
atvienojas. Un tad ir divi varianti – vai nu sākt visu epopeju no gala, vai 
dusmās nomest klausuli un atmest visam ar roku. Šādas sarunas man 
bieži bijušas ar Lattelecom. Esmu pat uzņēmusi laiku, lai pārliecinātos, ka 
neviens operators nav sasniedzams 40 minūtes. Kurš tad nav mēģinājis 
sadzirdēt klausulē īsta operatora balsi, nevis automātisko atbildētāju, zva-
not Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem! Vairākas dienas šīs spēlītes 
esmu spēlējusi ar tehnisko palīglīdzekļu centru. Katru reizi, zvanot kādai 
iestādei, domāju: ja nu šoreiz paveiksies! Ja nu atbildēs cilvēks, kuram 
varēšu uzdot sasāpējušo jautājumu pa tiešo! Un aizvien biežāk iznāk vilties.

Inguna Spuleniece, tālr. (bez automātiskā atbildētāja) 63350565,
 inguna.spuleniece@kurzemnieks.lv

Kur palikuši zelta puķu podi no Liepājas 
ielas Kuldīgā, satraucas kāda Kurzemnieka 
lasītāja. 

Tie tiek remontēti un pēc Jāņiem atgriezī-
sies savās vietās, atbild Kuldīgas komunālo 
pakalpojumu vadītājs Pēteris Gobzemis: 
„Ārā liksim pēc Jāņu brīvdienām, jo tikko 
iestādītas puķes intensīvi jālaista. Šobrīd 
podi tiek apstrādāti ar ķīmiskiem līdzekļiem, 

lai neapsūbē. Iepriekš podos augušos lielos 
kokus izstādījām pie Kuldīgas bērnudārziem.”

Uzņēmuma zaļumsaimniecības daļas va-
dītāja Dzintra Strazda papildināja, ka podos 
stādīs graudzāles, gazānijas, gauras un citus 
augus, kas ierasti Kuldīgas apstādījumu 
koncepcijā.

Inguna Spuleniece

Neaptverami ātri aiziet laiks. Par vēsturi pa-
liek notikumi, kurus var atsaukt tikai atmiņā. 
Pirms daudziem gadiem plaši tika svinēta 
Vieglās rūpniecības darbinieku diena. Arī 
Kuldīgā bija liela ražotne, kurā strādāja vairāk 
nekā 550 cilvēku. Tā bija Rīgas trikotāžas 
ražošanas apvienības Māra filiāle, kuras 
dibināšana bija tālajā 1917. gadā.

Lielais pārmaiņu laiks aiznesa nebūtībā 
vieglās rūpniecības ražotnes Latvijā, izņē-
mums nebija arī Māra. Vienīgi patiess prieks, 
ka vecās tūka fabrikas, vēlāk Māras filiāles, 
sarkanā ķieģeļu mūra ēka ir saglabājusies 
līdz mūsdienām un ka tur notiek darbība. 
Daudzu kuldīdznieku darba gaitas saistītas ar 
Māru Dzirnavu (toreiz Kuprijanova) ielā 18. 
Griežos pie jums, bijušie Māras darbinieki, 

ar lūgumu palīdzēt atsaukt atmiņā to dienu 
notikumus, kas saistās ar šo uzņēmumu! Mans 
nolūks – apkopot atmiņas. Esmu pārliecināta, 
ka mūsu bērniem, mazbērniem būs interesanti 
uzzināt, kā toreiz strādājām – arī sestdienās, 
lai izpildītu ražošanas uzlikto plānu –, kādas 
bija devīzes, piemēram, Divas piecgades 
vienā! utt.

Līdz 21. jūnijam gaidīšu jūs ar savām at-
miņām, fotogrāfijām un citiem pierādījumiem 
Līvijas Rezevskas izstāžu zālē, Mucenieku 
ielā 19, Kuldīgā, lai 21. jūnijā Kuldīgas 
novada muzejā atklātu izstādi. Varbūt mums 
izdosies! Gaidīšu jūs un jūsu telefona zvanus! 
Tālr. 29100317.

Antonija Valeiņa

Maija Jankovska, 
tālr. 63323021, 

redakcija@
kurzemnieks.lv

Gaidu atmiņas un materiālus par Māru

mums zvana

Zelta podi atgriezīsies
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Uguns izposta virtuvi
VUGD informē

Šonedēļ VUGD Kurzemes reģiona bri-
gādes Skrundas iecirkņa ugunsdzēsēju 
glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai 
izceltu no akas tajā iekritušu mājlopu. 

10. jūnijā pirms pusdienlaika VUGD 
saņēma informāciju, ka Skrundas pagastā 
kanalizācijas akā apmēram metra dziļumā 
iekritusi kaza. Pēc ūdens izsmelšanas 
dzīvnieks ar virvēm ticis izcelts.

Pirms 78 gadiem 14. jūnijā no Latvijas izveda ap 15 000 
iedzīvotāju, tostarp mazus bērnus. Daudzi no viņiem 
mira svešatnē, daļa atgriezās, pārdzīvoja padomju 
varu un sagaidīja valsts neatkarības atjaunošanu. 
Šobrīd Kuldīgas novada politiski represēto apvienībā 
ir deviņi Sibīrijas bērni, kuriem 1941. gada komunis-
tiskā genocīda dēļ bērnība bija jāpavada drausmīgos 
apstākļos. Pārdomās dalās trīs no viņiem.

Vienkārši cilvēki
Harijam Imantam Ešenvaldam bija četri gadi, kad kopā 
ar ģimeni no Vārmes sākās moku ceļš Krasnojarskā. 
Tēvu nošķīra Saldus dzelzceļa stacijā un aizveda uz 
soda izciešanu Vjatlagā. Harijs vairs netika viņu redzējis. 
Izsūtījumā bada nāvē nomira arī mamma, un puisēns 
nokļuva Pavlovskas bērnunamā. 1946. gadā ar Sarkanā 
Krusta gādību Harijs tika vienā no pirmajiem ešeloniem, 
kas veda bāreņus atpakaļ uz dzimteni. „1949. gadā dzī-
voju pie cilvēkiem, kurus represijas neskāra,” viņš saka. 
„Lai gan nav saprotams, kāpēc manu ģimeni uzskatīja 
par noziedzniekiem. Bijām vienkārši cilvēki. Tēvs bija 
Vārmē pirms kara pēdējais pagasta vecākais, bet neko 
sliktu taču nebija izdarījis.”

Nebija drēbju
Ausma Rasma Berga Krasnojarskā nonāca, kad viņai 
bija divi gadiņi. „No pirmajiem gadiem atmiņā plicis, kā 
mēs barakā kā sivēni rindā pliki bijām saguldīti uz koka 
dēļiem, kas pārklāti ar salmiem, jo cita jau nekā nebija. 
Gaidījām, kad mātes nāk no darba mājās, neviens mūs 
nepieskatīja. Skolā sāku iet gadu vēlāk nekā vienaudži, jo 
man nebija, ko vilkt mugurā un kājās. Kad mamma sāka 
strādāt par govs slaucēju, dabūja miltu maisus. Tos pelnos 
izbalināja, un tad man bija tērps. Vēlāk par labu darbu 
mammai piešķīra sivēnu. Tad jau varējām sākt kaut cik 
dzīvot.” Ausma ar mammu Latvijā atgriezās 1954. gadā                                                  
vēl pirms visu izsūtīto reabilitācijas.

Sibīrijas bērni atceras

Politiski represētā ausma Rasma Berga, Rita kalve un Harijs imants ešenvalds 
atzīst: šausmīgie bērnības gadi sibīrijā devuši rūdījumu, un šodienas 
nebūšanas šķiet vien nieks. 

Alsungā divstāvu mājā Skolas ielā vie-
nā no dzīvokļiem naktī uz ceturtdienu 
izcēlies ugunsgrēks. Cilvēki nav cietuši. 
Alsungas novada pašvaldība izdegušā 
dzīvokļa saimniekiem – pensionāru 
pārim – sniegs materiālu atbalstu. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona Kul-
dīgas un Alsungas ugunsdzēsēji glābēji no 
ēkas otrā stāva evakuēja vienu cilvēku, 
izmantojot izbīdāmās kāpnes, pārējie 
pieci iedzīvotāji ēku jau bija pametuši 
pašu spēkiem. 

Ugunsliesmas otrā stāva dzīvokļa virtu-
vē un koridorā ugunsdzēsējiem glābējiem 
izdevies apslāpēt pirms trijiem naktī. 
Uguns izcēlusies no dzīvokļu saimnieku 
iekurinātās un nepieskatītās krāsns.

Alsungas novada domes priekšsēde 
Daiga Kalniņa sacīja, ka sociālais die-
nests iesaistījies situācijas risināšanā, 
pašvaldība sniegs materiālu atbalstu, lai 
izdegušo dzīvokli var atremontēt. Pārē-
jiem mājas iedzīvotājiem palīdzība neesot 
nepieciešama.

Krīt gar zemi
PVD saņēmis informāciju no kāda aculiecinieka, 
kurš arī ievietojis internetā satriecošus foto ar vie-
nu beigtu, bet otru dubļos pie baļķa piesietu govi 
un daudziem novārdzinātiem lopiņiem. Kaimiņi 
novērojuši, ka dzīvnieki tur badā esot nedēļām ilgi 
un ik palaikam kāda beigta govs tiekot izmesta aiz 
fermas. Ganāmpulka saimnieks, akciju sabiedrības 
Stendes Sis izpilddirektors Zigmārs Zauers gan 
iebilst, ka tā nav. Viņaprāt, kāds nelabvēlis sacēlis 
ažiotāžu, izmantojot brīdi, kad dažas govis cietušas 
no neparedzētiem apstākļiem. Viena govs bija pa-
kritusi laukā nezināmu iemeslu dēļ. Tā kā kautuve 
kritušus lopus neņem, saimnieks pats nedrīkst līķi 
iznīcināt, tas pārvietots aiz fermas, līdz to savāc 
SIA Reneta. Cita govs bijusi ar galvu iekārusies 
starp divu kopā saaugušu koku stumbriem. Nācies 
rūpīgi apzāģēt zarus, lai neskartu dabūtu ārā. Tā 
kā lopiņš nav varējis noturēties kājās un gāzies 
uz sāniem, bet tādā stāvoklī nevar ne padzirdināt, 
ne paēdināt, piesējuši pie baļķiem. Pa nakti kāds 
ļaundaris striķus atsējis, un govs atkal apgāzusies. 

Plāni neizdevās
Z.Zauers min vēl daudzus iemeslus, kāpēc nevarot 
kārtīgi saimniekot. Savulaik a/s Stendes Sis bija 
lieli plāni piena lopkopībā. Zāģeros uzbūvēts 
komplekss ar trīs kūtīm, kur izmitināt ap 400 
govju. Taču nemitīgās piena cenu svārstības 
traucējušas attīstīties, kā cerēts. Tāpēc piena no-
zarei nolemts atmest ar roku un pievērsties gaļas 
lopu audzēšanai. Šobrīd vēl nav beidzies pārejas 

periods, un ar to Z.Zauers skaidro ap 170 govju 
lielā ganāmpulka panīkumu. Esot vainojams arī 
darbaspēka trūkums un tas, ka pērn bija neražas 
gads. Tomēr barības pietiekot, un lopus barojot 
regulāri.

Jārīkojas nekavējoties
Kurzemnieks, apskatot fermu un ganības, kritu-
šus lopus neatrada, bet skats uz govīm bija ļoti 
žēlīgs: daudzām kauli caur ādu izspiedušies, kūts 
diezgan nekopta. Saimnieks atkal taisnojas: tikai 
šonedēļ daļa govju izlaistas ganībās, vēl viss nav 
sakārtots. „Nezinu, kāpēc tā tāda izkāmējusi, 
kaut blakus ir normālas govis – visām vienādi 
dodam,” viņš brīnās. 

PVD Dienvidkurzemes pārvaldes vadītāja 
Gunta Kapeniece stāsta, ka šī saimniecība jau 
iepriekš nonākusi dienesta redzeslokā, neievērojot 
dzīvnieku turēšanas prasības. Situācija būtiski 
nav mainījusies, un tagad sākta administratīvā 
lieta. Līdz lēmumam var paiet pat vairāki mēneši, 
tikmēr saimniekam noteikti pienākumi, kas jāveic 
nekavējoties. Tostarp jāizsauc un jākonsultējas 
ar veterinārārstu, kā uzlabot govju veselību. Ja 
prasības netiks pildītas, PVD var ierosināt ga-
nāmpulka konfiskāciju, savukārt Valsts policija –                                        
kriminālprocesu par cietsirdīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem. G.Kapeniece pieļauj, ka zemnieka 
rīcība nav bijusi ļaunprātīga, iespējams, ka ga-
nāmpulks tik tālu nolaists nezināšanas dēļ. 

Daina Tāfelberga
Antras Grīnbergas foto

Lai nekas tāds neatkārtotos
Arī Ritai Kalvei ar Sarkano Krustu laimējās tikt ātrāk atpakaļ no Si-
bīrijas, kur viņa ar mammu, brāļiem un māsu tika aizvesta sešu gadu 
vecumā. Tomēr izsūtījumā badā un aukstumā pavadītie gadi tik spēcīgi 
palikuši atmiņā, ka bez asarām atcerēties nevar vēl tagad. „Es domāju 
par saviem vecākiem – kas viņiem bija jāizcieš!” saka Ritas kundze. 
Ausmas kundze piebilst: „14. jūnijā aizeju pie savas mammas un saku 
paldies. Sibīrijā bija krievi un citu tautību pārstāvji, kas labāk dzīvoja 
nekā mana mamma ar trim bērniem, kas vīru zaudējusi. Daudzi mani 
tur gribēja adoptēt, jo biju šausmīgi vāja. Bet mamma teica, ka mēs 
visi vienmēr būsim kopā. Saku paldies, ka viņa tajās šausmās spēja 
mūs sastutēt un izaudzināt.”

Represēto biedrības pārstāvji atzīst, ka Sibīrija devusi rūdījumu, ka 
var labāk izjust prieku dzīvot mierā un ir, ko galdā likt. Kas pats to nav 
piedzīvojis, tas nesaprot – neticami šķiet stāsti, ka nav drēbju, ka jāēd 
žurkas, lai izdzīvotu. „Varbūt pat labi, ka nesaprot, jo viņiem nekad 
nekas tāds nebūs jāpiedzīvo,” secina politiski represētie.

Dainas Tāfelbergas 
teksts un foto

Izceļ kazu no akas

novārdzinātas govis Rumbas pagastā
Būtiskus dzīvnieku turēšanas pārkāpumus govju kompleksā Zāģeri Rumbas pagastā 
konstatējusi Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Dienvidkurzemes pārvalde. 
sākta administratīvā lieta.

lai gan 
govīm kauli 
izspiedušies, 
ganāmpulka 
saimnieks 
Zigmārs 
Zauers teic, 
ka badā 
neturot un 
labi par tām 
rūpējoties.



PIEKTdIEna, 2019. gada 14. jūnijsPIEKTdIEna, 2019. gada 14. jūnijs4 5Turlava

lappuse tapusi ar Kuldīgas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu.

aKTualiTāTes

Brīvākie no latviešiem
„Mēs atklājam grāmatu par brī-
vākajiem starp mums, latviešiem. 
Jebkurā laikā viegli teikt: kas 
traucē būt brīvam. Ir cilvēki, kuri, 
līdzko sajūt spiedienu, ieraujas 
savā aliņā vai izšauj visu pulveri 
vienā brīdī. Pēc tam atliek tikai 
pacelt rokas. Kuršu ķoniņi ir 
bijuši tie, kas cauri gadu simtiem 
noturējuši brīvību. Sākumā ar 
ieročiem, bet tad sapratuši, ka pret 
milzu pārspēku tas nelīdzēs. Viņi 
gan saprata, ka brīvību nedrīkst 
zaudēt, ka mugura jātur taisna. 
Kad mugura nav taisna, pretinieks 
to jūt,” atzina J.Kursīte. Viņa uz-
svēra, ka katram novadam, katrai 
tautai ir svarīgi, lai būtu leģendāras 
personības. Jo katram ir vajadzīgs 
gan ikdienišķs līmenis – radi, 
draugi –, gan dievišķais, lai būtu 
plašāka perspektīva, lai nebūtu 
apstāšanās tikai pie materiālā. Pa 
vidu šiem līmeņiem ir leģendu 
līmenis. J.Kursīte: „Par leģendām 
raksta attālināti. Bet šoreiz izdevās 
uzrakstīt ar pašu ķoniņu klātbūtni. 
Iedvesmu grāmatai deva Inita 
Peniķe, kuršu ķoniņiete.” 

Intriga desmit gadu
J.Kursīte uzsvēra, ka neviena 
grāmata nevar iznākt bez iz-
devniecības atbalsta. Pasākumā 
piedalījās apgāda Madris vadītāja 
Skaidrīte Naumova. Viņas un 
J.Kursītes sadarbība ir jau desmit 
gadu ilga. Tieši J.Kursītes grāmatā 
S.Naumova pirmo reizi izlasījusi 
par Elku birzi, kuras spēkam sā-
kumā īsti nav ticējusi. Bet ticējusi, 
ka reiz J.Kursīte uzrakstīs grāmatu 
par kuršu ķoniņiem. „Intriga par 
šo pusi manī jau bija. Kad Janīna 
piezvanīja un piedāvāja izdot, 
piekritu. Nepilnā gadā tikām ar 
visu galā. Inita Peniķe visus rosi-
nāja, bīdīja, viņa bija izdomājusi, 
kam grāmatā jābūt, kamēr tā vēl 
īsti nebija uzrakstīta,” slavēja 
S.Naumova. „Svarīgi, ka ir izdota 
grāmata un ka tas, kas tajā ierak-
stīts, paliks arī pēc gadu simtiem. 
No masu medijiem, interneta viss 

pazūd. Bet grāmatu izlasīs arī jūsu 
bērni un mazbērni.”

J.Kursīte papildināja, ka ir arī 
citi ciemi, citi ķoniņi, tādēļ viņai 
ir cerība, ka darbs tiks turpināts. 
„Man prieks, ka ķoniņu pēctece 
Liene gan savā bakalaura, gan 
maģistra darbā rakstīja par kuršu 
ķoniņiem. Viņa uz ķoniņiem skatās 
caur savas dzimtas stāstu. Mēs 
tikai domājam, ka esam paši par 
sevi. Mēs lielu daļu ņemam no ve-
cākiem, iepriekšējām paaudzēm.” 

Dzimtas balss
L.Peniķe uzsvēra, ka vēsturis-
kā mantojuma vērtību spējusi 

apjaust, kad pirms daudziem 
gadiem J.Kursīte ar saviem stu-
dentiem ieradusies Peniķu mājās. 
Tad arī sākusies draudzība. Kad 
Liene mācījusies maģistrantūrā, 
J.Kursīte bijusi viņas mentore. 
„Tikai šobrīd saprotu, ka viss no-
tiek tā, kā jānotiek. Liels paldies 
arī manai mammai Initai. Viņas 
dzimtas saknes nāk no Latgales. 
Mājās smejamies, ka klusējošajai 
Peniķu dzimtai vajadzēja balsi. 
Ienāca dzimtā mamma ar savu 
spēju pacelt visu gaismā. Šobrīd 
mēs kopā spējam gāzt kalnus. 
Domāju, ka šī noteikti nebūs 
mūsu pēdējā grāmata. Bet vismil-

nevienam kungs, nevienam kalps
Tāds ir brīvzemnieku likums. ar šādu moto dzīvojuši kuršu ķoniņi un dzīvo viņu 
pēcteči, tā grāmatas Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm atklāšanā secināja viena no 
autorēm liene Peniķe.
Grāmatu, ko pēc initas Peniķes ierosmes rakstīja valodniece un publiciste 
Janīna Kursīte, vēsturnieks agris Dzenis un l.Peniķe, atklāja Kuldīgas novada 
tradicionālās kultūras svētkos Mundra diena Turlavā. Grāmatas centrā ir Peniķu 
dzimta no seniem laikiem līdz mūsdienām un Ķoniņu ciems, kurš bijis galvenais 
starp kuršu ķoniņu ciemiem. 

zīgākais paldies ir manam tēvam 
Jurim Peniķim. Visu dzīvi esmu 
redzējusi, ko nozīmē pilnvērtīga, 
stabila ģimene. Tādu gribu veidot 
arī savu. Tēvs iemācīja, ka visu var 
sasniegt ar smagu darbu, neesot 
nevienam ne kungs, ne kalps. Tā 
mēs arī dzīvojam mājās. No tēva 
esmu mācījusies, kā turēties pie 
dotajiem solījumiem. Arī tā ir 
daļa no kuršu ķoniņu pēctecības.” 

Lai zina arī citi
J.Kursīte uzsvēra, ka pašai, ne-
raugoties uz uzvārdu, arī ir saknes 
Latgalē. Tādas izcelsmes bijusi arī 
Suitu sieva Elizabete Vanaga. Sa-
vukārt lielākie latgalieši ar plašāko 
kultūras apziņu un stipru raksturu 
nākuši no Kurzemes. „Atnākot no 
cita novada, tu ieraugi vērtību. To, 
kas pašu acu priekšā, ne vienmēr 
spējam apjaust. Tā arī ar kuršu 
ķoniņiem – viņiem šķita: te mēs 
esam, te mēs bijām, te mēs būsim. 
Bet svarīgi, lai par to uzzina arī 
citi,” teica J.Kursīte. Viņa atmi-
nējās, ka pirmajā viesošanās reizē 
ieraudzījuši nevis saimniekus, 
bet stipras aizsargzīmes dzimtas 
mājas šķūnītī. Iepazīšanās ar 
saimniekiem bijusi tikai pēc tam. 
Turlavā, arī Peniķu mājās vieso-
jusies arī bijusī valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga. „Svarīgi ne 
tikai ieraudzīt un novērtēt savas 
apkārtnes vērtības, bet panākt, lai 

par to sāk runāt plašāk. Vārdam 
ir spēks, un tam seko darbība. 
Turklāt mums jāmāk būt lepniem 
par sevi un kaimiņiem – par ķo-
niņiem, suitiem, rucavniekiem. 
Kurzemniekiem par latgaliešiem, 
un otrādi. Jo vairāk leposimies, 
jo stiprāki būsim,” dodot vārdu 
I.Peniķei, uzsvēra J.Kursīte.

Interesējās pat Vācijā
I.Peniķe atzina, ka savulaik bijuši 
tā pārņemti ar lauku darbiem, 
iztikšanu, ka savas saknes aiz-
mirsuši. Uz Ķoniņciemu braukuši 
viesi, jautājuši, bet Inita sapratusi, 
ka viņai nav, ko pastāstīt. Tikai 
tik daudz, cik vīramāte stāstījusi. 
Kādā brīdī viņa sākusi lasīt visu 
pieejamo literatūru. „Kad izlasīju, 
sāku stāstīt arī citiem. Bija tikai 
žēl, ka nav nekā, ko atbraucējiem 
iedot līdzi. Pēdējo punktu pielika 
divi sirmgalvji no Vācijas, kas 
atbrauca pagājušajā gadā. Viņi sevi 
uzskatīja par piederīgiem baltvā-
ciešiem. Viņi teica, ka Vācijā uztur 
mājaslapu par kuršu ķoniņiem. Ja 
jau pat Vācijā par mums interesē-
jas, tad tam ir vērtība! Nolēmu, 
ka jāķeras pie grāmatas,” tā Inita 
atceras idejas aizmetņus. 

Pēc stāstiem grāmatas autores 
saņēma apsveikumus gan no 
Kuldīgas novada domes, gan folk-
loras kopas Kūrava un vietējiem 
iedzīvotājiem. Ar lielu interesi 
visu klausījās Kuldīgā un Alsun-
gā pazīstamais katoļu priesteris 
Andris Vasiļevskis: „Kā jauns 
priesteris tiku nozīmēts kalpot pie 
suitiem. Pirmkārt, bija jāierauga 
unikālais, kas jāceļ ārā. Esmu no 
Nīcas, kur arī ir ļoti bagāts kul-
tūras mantojums, par ķoniņiem 
biju dzirdējis un no tiem baidījos 
tāpat kā no suitiem. Bet Dievam 
ir laba humora izjūta: ja no kaut 
kā baidies, to tev piespēlēs. Tā nu 
sanācis, ka šīs puses katoļticīgie 
ir manā pārziņā. Tā nu esmu šeit, 
lai iepazītu ķoniņus, kuri mācējuši 
savas kultūras tradīcijas nest cauri 
gadsimtiem. Un tas ir ļoti daudz! 
Mēs nedrīkstam mūsu garīgās 
pērles uztvert kā pašas par sevi 
saprotamas. Tām jāpievērš uz-
manība, tās jānes ar savu dzīves 
piemēru. Tiem, kas šeit esam, 
tas jāizdzīvo pašiem cauri visām 
gadskārtām.” 

Inguna Spuleniece
Lailas Liepiņas foto

Grāmatas autores skaidrīte Naumova, Janīna Kursīte, liene un inita Peniķes. (agris Dzenis nebija ieradies.)

inita Peniķe saka paldies kuršu ķoniņu mantiniecei austrai Pelēkajai. 

Liels šoks visiem
„Galvenokārt pagastā nolauzti koki, 
vējš izpostījis estrādes parku, sta-
diona malā augošos kokus. Skolai 
daļēji norauts jumts,” stāsta Kabiles 
pagasta pārvaldes vadītāja Elīna 
Ose. „Vissāpīgākais kabilniekiem 
noteikti ir tas, ka dārzi pilnībā 
iznīcināti. Ziedu audzētājiem 
siltumnīcas izpostītas, daudziem 
automašīnas sabojājuši lielie kru-
sas graudi. Vairākām mājām pa 
loksnēm norauti jumti, veikalam 

uzgāzies koks. Ir dzīvokļi, kam logi 
izsisti. Darbu būs daudz, seku lik-
vidēšanā iesaistīsies SIA Kuldīgas 
komunālie pakalpojumi, talkā nāks 
arī citas pagastu pārvaldes. Zinu, ka 
no apkārtējiem pagastiem esam vie-
nīgie, kas tik ļoti cietuši. Pat ārpus 
centra divu trīs kilometru attālumā 
mājas nav cietušas. Pati tajā laikā 
biju Vārmē – 10 km attālumā, bet 
tur tikai uzlija. Kad atbraucu, te bija 
šokējoši,” stāsta E.Ose.

norauti jumti, 
sabojātas automašīnas, 
izpostīti dārzi

(Turpinājums no 1. lpp.)

Iebraucot trešdienas rītā Kabilē, pārņem sajūta kā asa sižeta 
filmā par dabas katastrofām. 

11. jūnijā virs Eiropas austrumu 
daļas un Baltijas valstīm bija izveido-
jušies labvēlīgi apstākļi negaisiem. No 
Eiropas dienvidiem ieplūda karsts, 
mitrs gaiss un vēja vektoru vertikā-
lais izkārtojums radīja pateicīgus 
apstākļus aktīvai un straujai negaisa 
mākoņu attīstībai, skaidro Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra klimatologs Edgars Maļi-
novskis.

Naktī uz 11. jūniju Kurzemi sasnie-
dza pērkona negaisu zona, kas atnesa 
mērenu lietu. Savukārt dienā virs 
Baltijas jūras pārvietojās liela mēroga 
pērkona negaisu zona, kas iepriekšējā 
dienā bija izveidojusies virs Vācijas 
dienvidiem. Virs Latvijas šī zona no-
nāca vēlā pēcpusdienā un sāka virzīties 
austrumu virzienā. Kurzemes ziemeļu 
daļā tika novērotas stipras pērkona 
lietusgāzes ar brāzmainu vēju un liel-
graudu krusu. Vairākās vietās Kurzemē 
krituši koki, kas bloķējuši automašīnu 
un dzelzceļa satiksmi, pilsētās applūdu-
šas ielas. Atsevišķās vietās vēja radītie 
bojājumi varētu liecināt par piltuves 

mākoņu (funnel cloud) vai pat virpuļsta-
bu esamību. Vislielākos postījumus šī 
pērkona negaisu sistēma radīja Tukuma 
un Kuldīgas apkārtnē. Latvijā gaisa 
temperatūra vietām paaugstinājās līdz 
+30,5°C, un trīs novērojumu stacijās 
(Dobeles, Rucavas, Salduss) tika pār-
spēti 11. jūnija diennakts maksimālās 
gaisa temperatūras rekordi. Salīdzinot 
ar iepriekš novērotajām liela mēroga 
pērkona negaisu zonām, šī izceļas 
ar ilgstošo noturību. Ierasti pērkona 
negaisu mūžs ir no pāris stundām līdz 
pusei diennakts, bet šīs zonas aktīvais 
posms pārsniedza diennakti un tuvojās 
jau divām. Nedaudz netipiski ir arī 
tas, ka tik stiprs pērkona negaiss ir 
izveidojies jau jūnija pirmajā pusē, 
jo ierasti spēcīgākie negaisi veidojas 
jūlijā un augustā.

Šonedēļ joprojām veidosies gubu-
lietus un negaisa mākoņi, bet negaisu 
zonas nebūs tik plašas un postošas kā 
otrdien pieredzētās.

Latvijā aizvien ir jārēķinās, ka pēr-
kona negaisi ir bīstamākā atmosfēras 
parādība vasarā. 

Inguna Spuleniece, Daiga Bitiniece, Daina Tāfelberga, Iveta Grīniņa 
Antras Grīnbergas foto

Visapkārt nolauzti koki, ielas un ietves noklājušas koku lapas, zāle. Visapkārt rosās gan pagasta 
darbinieki, gan brīvprātīgie, kuri pieteikušies palīdzēt. Automašīnas piestāj ceļa malā un vaicā 
vietējiem: „Kas jums šeit noticis?”

Z.a.Meierovica Kabiles 
pamatskolai vētra 
atrāvusi daļu jumta.

Pēc 11. jūnija postošās krusas 
Kuldīgas novada pašvaldība apko-
po zaudējumus, pastāstīja domes 
priekšsēde Inga Bērziņa. „Negaiss 
visvairāk plosījies Kabilē, bet skāris 
arī Snēpeli, Vilgāli un Rumbas pa-
gasta Novadniekus. 12. jūnijā Kul-
dīgas komunālie pakalpojumi brauca 
savākt nolauztos kokus, arī no citiem 
pagastiem nāk palīgā pārvaldnieki ar 
saviem cilvēkiem. Lieli zaudējumi 
ir arī saimniecībām – cietuši sējumi, 
dārzi, ne tikai mašīnas un ēkas,” 
uzsvēra I.Bērziņa.

Kurzemē ugunsdzēsēji glābēji piecas 
reizes devās likvidēt negaisa un 
spēcīga vēja radītās sekas. Kuldīgā, 
Graudu ielā, koks bija nokritis uz 
ceļa braucamās daļas. Uz autoceļa 
Kuldīga–Kabile trīs kilometru ga-
rumā bija nokrituši astoņi koki. Ar 
motorzāģi tie tika sazāģēti, un ceļa 
braucamā daļa atbrīvota. 

Akciju sabiedrības Sadales tīkls 
preses sekretāre Tatjana Smirnova 
informē, ka 11. jūnija vakarā negaisa 
laikā Kuldīgas novadā pēc 18.00 tika 
reģistrēti seši zemsprieguma un vidējā 
sprieguma elektrotīkla bojājumi. 
Četrās vietās tika konstatēti pārtrūkuši 
gaisvadu elektrolīnijas balsti, vienā 
no gadījumiem elektroapgādes pār-
traukumu izraisīja vados ieķērušies 
koku zari, citviet tika konstatēta node-
gusi vidējā sprieguma elektroiekārta.  
Sadales tīkla personāls elektroapgādi 
klientiem atjaunojis otrdienas vakarā.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Dienvid-
kurzemes reģionālajā pārvaldē informā-
cija par vētras un krusas nodarītajiem 
postījumiem sējumos nonāk pamazām. 
Kā norāda pārvaldes vadītājs Ģirts Osis, 
nav viegli uzreiz aptvert situāciju un no-
darīto zaudējumu apjomu. „Ja postītais 
lauks pieteikts tiešiem maksājumiem, 
to nav iespējams novākt vai zemnieks 
citu iemeslu dēļ nolēmis to nedarīt, kā 
arī nevēlas uzart un sēt kaut ko citu, 
tad jebkurā gadījumā par šo problēmu 
jāinformē LAD,” saka Ģ.Osis. „Šī in-
formācija vajadzīga, lai pārliecinātos, 
ka ir izpildīti visi atbalsta nosacījumi, 
lai saņemtu nopostītajā laukā deklarēto 
kultūraugu platību maksājumus. Ja 

lauki apdrošināti, tad jāizsauc apdro-
šinātājs un arī par to jāinformē LAD. 
Šobrīd citu ieteikumu nav.”

LAD atgādina, ka tas jāizdara 15 
dienās, iesniegumam obligāti jāpievieno 
fotogrāfijas, kurās redzami postījumi, 
lai identificētu atrašanās vietu (piemē-
ram, ar laukam specifisku koku, ēku 
u.c.). „Ja raža ir zaudēta, zemnieks 
domā, ko vēl var šovasar izdarīt – 
nopļaut lopiem, iesēt kaut ko citu vai 
gatavot ziemājiem,” turpina pārvaldes 
vadītājs. „Var sagatavot zaļbarību. 
Katrs pats izvēlas, jo katrā saimniecībā 
savi apsvērumi. Tomēr arī to vajadzētu 
nokomentēt un atsūtīt mums attiecīgas 
fotogrāfijas.”

Uzskaita 
zaudējumus

Iesaistās 
ugunsdzēsēji 
glābēji

Bijuši elektrības 
padeves traucējumi

noteikti jāinformē

Pērkona negaisi – bīstamākā 
parādība vasarā

Otrdien feisbuku pārpludināja krusas graudu 
fotogrāfijas, vētras un lietus sekas no dažādām Kuldīgas 
un alsungas novada vietām. 

Palīdz, kas var
Trešdienas rītā pagasta centrā sie-
vietes slaucīja izmētātos zarus un 
koku lapas, bet vīri zāģēja lūzušos 
kokus. „Tagad visi, kas gribēja 
palīdzēt, kopā to visu vācam, 
taču daudzi arī strādā savā mājā, 
jo visiem kaut kas ir nopostīts. 
Arī jaunieši nāk palīgā,” saka pa-
gasta pārvaldes darbiniece Anda 
Ķieģele. „Piedzīvojumi bijuši 
lieli – krita milzīgi krusas graudi 

un plosījās viesulis. Pati tajā laikā 
biju Kuldīgā, tās bija kādas 30 
minūtes. Cik dzirdēju, māju jumti 
norauti vai tajos izsisti caurumi, 
mašīnas sasistas, parks izpostīts. 
Par ražu nerunāsim – kartupeļi 
visi peld,” sacīja A.Ķieģele.  

Arī skolā rosījās gan darbinie-
ki, gan skolēni un viņu vecāki. 
Z.A.Meierovica Kabiles pamat-
skolas direktore Anita Zēberga 
pastāstīja, ka trešdien agri no rīta 

jau skolā bijusi būvinspekcija, 
apskatījuši norauto jumtu. Tālāk 
tikšot kārtotas formalitātes, lai 
saņemtu apdrošināšanas kom-
pensāciju un jumtu salabotu. 
„Bez jumta visvairāk cietuši koki 
skolas teritorijā, arī skaistā kļava. 
Katram skolas darbiniekam mājās 
ir kādi postījumi. Vienu reizi Ka-
bilei pāri bija gājusi vētra, bet ne 
ar tik lieliem postījumiem,” teica 
direktore.
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Juris Paičs, ogu audzētājs:                   
– Nezinu nevienu, kuram būtu 
slikti dzīves apstākļi. Jācenšas 
vairāk strādāt. Ko tad citu var 
darīt, bez darba nekā nav. Lai 
būtu paēdis, arī man jāstrādā, 
jākustas uz velna paraušanu. 
Sēdēt un prasīt pabalstus 
ir galīgi šķērsām. Ja cilvēks 

ir nonācis lielākā trūkumā, bieži vien tā ir paša 
vaina.

aija Cimermane, 
pensionāre: – Šī 
problēma jārisina 
valstiskā līmenī, 
jārada iespēja 
pietiekami lēti īrēt 
dzīvesvietu, jauna-

jiem jāpiešķir skolas laika pabalsts, ja 
nepieciešams. Svarīgi ir atbalstīt invalī-
dus un mēģināt izskaust šo nabadzību.

Guna atmata, medmāsa: – Kuldīgā ir rakstu-
rīgi slikti dzīves apstākļi. Nav pat runas par 
bezpajumtniekiem, bet ir parasti cilvēki, kuriem 
tā ir. Pensijas – mazas, maksājumi – lieli, veikalā 
dārdzība palielinās katru dienu, un viņi vienkārši 
nespēj izdzīvot. Man kaimiņiene ir nonākusi tādā 
situācijā. Bieži, kad gatavoju vakariņas, pacienā-

ju arī viņu. Man žēl tādu cilvēku. Piemēram, kaimiņiene visu mūžu 
godīgi un kārtīgi strādājusi. Tas ir nožēlojami! Šo situāciju var 
mainīt tikai valstiskā līmenī, budžetu varētu pamainīt, varbūt paš-
valdība varētu palīdzēt. No iztikas minimuma griestiem, ko mana 
kaimiņiene saņem, summa pārsniedz kaut kādus trīs eiro, līdz ar 
to viņai nepienākas nekāds pabalsts. Tāda cilvēkiem ir dzīve.

daina, kuldīdzniece: – Kuldī-
gā ir cilvēki, kuriem nav labi 
dzīvošanas apstākļi, pati arī 
dažus pazīstu. Vajadzētu 
domāt par ģimenēm, kas 
audzina bērnus ar īpašām 
vajadzībām, it īpaši vientuļa-
jām mammām. Es redzu, ka 

trūkst atbalsta daudzbērnu ģimenēm no Kuldīgas 
pašvaldības puses. Aktuāls ir arī jautājums par 
dzīvesvietu, jo pārdošanas un īres cenas ir ļoti 
augstas. Cilvēkiem grūti atrast pietiekami labu un 
lētu vietu, kur dzīvot. 

Regīna Žjaugre, 
pensionāre: – Zinu 
vienu onkulīti Dzelz-
ceļa ielā, kuram ir 
maza pensija, viņam 
droši vien noderē-
tu palīdzība. Esot 

kārtojis kaut kādus papīrus, lai dabūtu 
atbalstu no samariešiem, bet viņš neko 
nedabūja. Droši vien nav vienīgais. 
Valstij jāpārskata budžets, jo šie cilvēki 
iztiek ar pensiju, ko par tādu pat neva-
rētu nosaukt, – lielums kā kaut kādam 
pabalstam.

Vladimirs Osmanovs, fizikas skolotājs: – Noteikti, 
ka tādi cilvēki ir. Domāju, ka vajag vairāk darba-
vietu, jo visi pabalsti un pensijas ir atkarīgas no 
valsts ekonomiskā stāvokļa, bet, ja ir pietiekams 
skaits darbavietu, tad arī vecos cilvēkus ir vieg-
lāk aprūpēt. Manuprāt, mūsu valsts sociālajā sis-
tēmā kaut kas nav kārtībā, jo ir pilns ar visādiem 

pabalstiem un pensijām, bet ir, piemēram, veci, kautrīgi cilvēki, 
kuri nespēj palūgt visu, kas nepieciešams. Ir cilvēki, kuri aiziet, 
kulaku galdā un prasa pabalstus, bet savu mūžu nav strādājuši. 

Uzņem rindā
Ņinas kundzes iesniegumu, 
ko palīdzēja uzrakstīt Pelču 
pagasta sociālā darbiniece Vija 
Leimane, Kuldīgas novada 
dzīvokļu komisija izskatīja 
šomēnes. Tajā bija rakstīts, 
ka ģimene jau septiņus gadus 
dzīvo nepiekurināmā mājā bez 
grīdas, ar jumtu, kuram uzkritis 
koks. Pa šķirbainajām durvīm 
istabā nāk ķirzakas, reiz ie-
rāpojusi čūska. Didžus mājas 
remontā neko daudz ieguldīt 
nevar. Ne vien tāpēc, ka Alek-
seja pensija ir tikai 90 eiro, bet 
arī tāpēc, ka māja pieder citiem 
cilvēkiem. Pēc šāda apraksta, 
nezinot, ka dzīvē situācija ir 
vēl neapskaužamāka, Didžus 
ģimene tika uzņemta rindā pēc 
palīdzības dzīvokļa jautājuma 
risināšanā. 

Braucot līdzi Kurzemniekam 
un rādot ceļu uz Tieviņiem, 
V.Leimane pastāstīja, ka Pel-
ču centrā dzīvoklītis jau esot 
atrasts. 

Izskolo mazmeitu
Ņina un Aleksejs izaudzinājuši 
divas meitas, no kurām vienas 
dzīvesveids vecākiem rada 
raizes. Savu privāto mājiņu, 
ko Aleksejs cēlis no pamatiem, 
ģimene pazaudēja pēc tam, 
kad augstskolā izskoloja šīs 
meitas meitu. V.Leimane bil-
da, ka vecvecāki pārāk daudz 
mazmeitu lutinājuši, izpildījuši 
dažu labu kaprīzi, tomēr cauri 
augstskolai izveduši. Tad arī 
nonākuši parādos un no savām 
mājām dabūjuši aiziet, jo tās 
pārdotas. Paši sarunājuši ar 
saimnieku, ka drīkst apmesties 
tukšajos Tieviņos. Īpašnieks 
pat gribējis māju Didžus pā-
rim atdot, bet nav paguvis, jo 
nomiris. Mantiniekiem nav ie-
bildumu, ka ģimene tur dzīvo, 
bet māju atdot vai pārdot arī 
negrasās. Laikam jau vērsties 
pēc palīdzības pašvaldībā Ņinu 
un Alekseju pamudinājusi 
pēdējā ziema, kad sieva stip-

ri slimojusi, bet dūmojošās 
krāsnis nav spējušas piesildīt 
šķirbainās telpas. 

No Krievijas uz mājām
Aleksejs mājās sagaida viens. 
Ņina, kā ierasts, Kuldīgā sēžot 
Pilsētas laukumā, pārdodot 
puķes – kaut kā iztikšanai jāno-
pelnot. Aleksejs drīz braukšot 
pakaļ. Jā, ģimenei esot mašīna, 
bez tās jau nevarētu ne līdz Pel-
ču centram, ne Kuldīgai tikt. 

„Koks mājas jumtam jau bija 
uzkritis, kad atnācām – griesti 
iebrukuši. Bet mums rūmes 
pietika mājas šajā pusē, tādēļ 
tajās istabās pat iekšā neejam – 
bīstami,” Aleksejs stāsta. 

Jautāts, cik ilgi ar kundzi 
jau kopā, viņš nosaka, ka drīz 
vien būšot 50 gadu. „Kādreiz 
Krievijā strādāju par šoferi, 
tur arī dienēju. Tad tā sapazī-
šanās sanāca. Tad mani vecīši 
kļuva veci, bija jānāk uz šejieni 
atpakaļ,” Aleksejs ir vārdos pa-
skops. Viņš rēķina, ka Krievijā 
nostrādājis 15 gadus. Par to, 
vai no turienes pienākas kāda 
pensijas daļa, nezinot, neesot 
ne rakstījis, ne interesējies. 
„Tagad tur viss mainījies. Vai 
nu es kaut ko sadabūšu! Maz-
meita varētu kaut ko rakstīt, bet 
viņa negrib.” 

Ar mākslu saistīti
Aleksejs stāsta par savām 
četrām mazmeitām. Viena 
mācījusies mūziku Liepājā, 
tagad strādā Pelču speciālajā 
internātpamatskolā-attīstības 
centrā. Vecākā ir arhitekte, 
dizainere un noformētāja Lie-
pājā, to viņi ar Ņinu skolojuši. 
Viena – audzina bērnu, neesot 
paspējusi vidusskolu pabeigt. 
Viena mācās par dizaineri, 
drīz brauks uz Angliju prak-
sē. Ģimenē gandrīz visi esot 
ar mākslu saistīti. Sieva arī 
zīmējot, bet Aleksejs ne. Viņš 
arī nedzied un mūzikas instru-
mentus nespēlē. „Spēlēju tikai 
radio,” nosmejas. 

„Bērni piezvana, bet nav 
jau laika, lai vienmēr atnāktu. 
Katram sava dzīve. Es alko-
holu nelietoju, vienas meitas 
ģimene Kuldīgā ar katoļu baz-
nīcu noņemas, tie arī nelieto. 
Es esmu luterānis, kad laika 
sanāk, tad uz sarkano baznīcu                              
(Sv. Annas – red.) aizeju. Ma-
nējie gribēja, lai pāreju katoļos. 
Tēvs bija luterānis, es arī – kā 
varu pāriet?! Dievs ir viens. 
Ņina ir pareizticīgā, brīžiem 
aizejam uz viņas baznīcu, viņa 
atnāk man līdzi.”

Linolejs no baznīcas
„Nebūtu īpašnieks nomiris, 
Tieviņi būtu mūsējie. Man tikai 
vajadzēja pārrakstīt, bet tobrīd 
naudas nebija. Mantiniekiem 
šī māja nav vajadzīga. Ul-
maņlaikā celta, pamatu nemaz 
nav – tikai akmeņi, kas vietām 
izgruvuši. Tur visur nāk iekšā 
sals. Sienas ir izpuvušas. Es 
vietām ar sūnu esmu nopako-
jis. Linolejs un kartons, ko uz 

grīdām saliku, ir no katoļu baz-
nīcas. Meita atveda. Lopus mēs 
turēt nevaram – seski un lapsas 
visapkārt. Man bija truši. Vai 
tie bija paklīduši suņi vai meža 
zvēri, visas restītes sagrauza,” 
stāsta Aleksejs. Viņš atzīst, ka 
vieta jau ir skaista, bet apkārt 
lielo saimnieku lauki. Kad 
tos miglo, viss nāk Tieviņu 
pagalmā. Paši iekopuši dažas 
dobītes. Visu lielo darbu da-
rītājs ir Aleksejs, jo Ņinai sāp 
kājas un mugura. Diemžēl jau 
tagad akā nav ūdens, arī grāvis 
sauss, nevar dārzu pienācīgi 
laistīt. Dzeramo ūdeni vedot 
no Pelču avotiņa, bet līdz tam 
vismaz 10 kilometru. 

Dzert vairs neprasās
Padzirdējis, ka komisija lēmusi 
pašvaldības dzīvokli piešķirt, 
Aleksejs apjautājas sociālajai 
darbiniecei, kurā mājā, izsaka 
vēlmi palikt Pelčos, kā arī 
painteresējas, vai kaimiņi nav 
dzērāji. V.Leimane sola kār-
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par komunālajiem
maksājumiem

pabalsts centralizētās
apkures apmaksai

kurināmā iegādei

„Pēdējos gados dzīvokļu cenas Kuldīgā 
ir augušas, sevišķi trīsistabu dzīvokļiem, 
jo to ir salīdzinoši maz,” saka nekustamo 
īpašumu speciālists Vilnis Briekmanis.

„Ir palielinājies to cilvēku skaits, kuriem ir 
vajadzīga dzīvesvieta, jo Kuldīgā ir lielākais 
darba tirgus.

Dzīvokļa cena atkarīga no labiekārtotības 
pakāpes un tā, vai dzīvoklī ir ūdens un ka-
nalizācija. Cenām dažādos segmentos (pēc 
platības) nevajadzētu pārklāties, piemēram, 
vienistabas dzīvoklim nevajadzētu maksāt 
tik, cik divistabu, bet var būt tā, ka par vienu 
cenu var nopirkt vai nu labu vienistabas dzī-
vokli, vai slikta stāvokļa divistabu.

Laukos dzīvokļi ir ļoti lēti. Piemēram, Ren-
dā divistabu dzīvokli var nopirkt par 3–6 tūk-
stošiem, jo nav pieprasījuma, bet Gudeniekos 
ļoti labu dzīvokli var nopirkt vēl lētāk. Arī īre 
laukos ir daudz lētāka nekā Kuldīgā. Divis-
tabu dzīvokli ar visām ērtībām var dabūt par 
50–70 eiro, bet vietām saimnieki tikai grib, 
lai īrnieks nosedz komunālos maksājumus. 
Laukos īres dzīvokļu gan ir maz. 

Tendence ir tāda, ka daudzi viensētu ie-
dzīvotāji ir novecojuši un bērni viņiem liek 
pārcelties uz pilsētu. Tiek pārdotas viensētas, 
bet aug pieprasījums pēc divu un trīs istabu 
dzīvokļiem pirmajā stāvā pilsētā. Tas pats 
notiek ar pilsētas privātmājām, kas būvētas 
pagājušā gadsimta 70.–80. gados. Cilvēki, 
kuri būvējuši šīs mājas, vairs nevar tās sakopt, 
ir grūti tīrīt sniegu, pļaut zāli un gādāt malku. 
Tāpēc viņi tās pārdod un pērk dzīvokļus. Ja 
šādu māju nopērk par 21–34 tūkstošiem, ap-
mēram tāda pati summa ir jāieliek remontā,” 
saka speciālists.

Pēteris Gobzemis, Kuldīgas 
komunālo pakalpojumu (KKP) 
vadītājs: – Dzīvokļu jautājuma 
risināšanai pašvaldībai ir 1300 
KKP apsaimniekotu dzīvokļu 
novadā. Īre tajos ir no 20 līdz 60 

centiem par kvadrātmetru. Sum-
ma atkarīga no tā, kādā stāvoklī 
ir dzīvoklis, kas tajā labiekārtots. 
Cik zinu, privātajā sektorā cenas 
svārstās no 2,50 līdz 4 eiro. 

Arī pašvaldības dzīvokļiem īres 

cena būs jāceļ, jo par tik niecīgu 
samaksu īpašumus uzturēt nevar. 
It sevišķi tas attiecas uz cilvēkiem, 
kuriem ir ilgstošs īres līgums, bet 
viņi nav izmantojuši savas tie-
sības dzīvokļus privatizēt. Cenu 

paaugstināšana ir loģiska arī tādēļ, 
ka šobrīd pašvaldība kropļo īres 
tirgu. Uz sociāli jutīgām grupām 
īres paaugstinājums neattieksies, 
ja nu tajos dzīvokļos, kuros ir 
ieguldītas lielākas investīcijas.

elīna elza kļava, adelīnas Paņēvicas foto

Lai lauki nepaliek bez cilvēkiem
Mazi ienākumi un dzīve uz nabadzības sliekšņa, nepieejams ārsts, pasts, citi pakalpojumi, normāla mitekļa trūkums, slikta transporta satiksme, slikti ceļi. Dažādi 
ir cilvēku likteņstāsti, dzīvojot gan attālos lauku apvidos, gan sastopoties ar sociālām problēmām. Par to būs jaunajā rakstu ciklā, ko Kurzemniekā publicēsim 
līdz gada beigām. Cerot, ka stāsti pievērsīs gan konkrēto pašvaldību attiecīgo dienestu uzmanību, gan rosinās administratīvi teritoriālās reformas veicējiem 
domāt par to, kā cilvēkiem laukos nodrošināt pakalpojumu pieejamību, un to, kā palīdzēt tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nespēj sev nodrošināt minimālo cienīgas 
dzīves līmeni.

Cerība ir

„Latvijā valstsvīriem nevajag apbižoties, ka 
cilvēki brauc projām. Ja nav darba, ko citu lai 

dara. Labāk būtu rūpnīcu uzcēluši. Manējie 
gan visi darbu atraduši,” saka Aleksejs Didžus.

Kad ŅINA un ALEKSEJS DIDŽUS no pussabrukušajiem 
Tieviņiem pārcelsies uz pagasta centru, šis Pelču nostūris 
netālu no Ventas paliks tukšs. Ne jau nesakopts, bet gandrīz 
bez cilvēkiem. Gan jau drīz lielie zemnieki iesēs labību arī 
Tieviņu pagalmā, bet tad pie mājas vairs nesmaržos vecais 
ceriņkrūms, jasmīns un maijrozītes, kā tas bijis jau kopš 
Ulmaņlaikiem. 

„Pelčos esmu pieradis. Mani pazīst. Pagasts ir pretimnākošs. 
Bērni vecākus cilvēkus sveicina. Citos pagastos tā nav.”

Tieviņi, 
Pelču pagasts, 

Kuldīgas novads

Pieprasījums pēc 
dzīvokļiem aug

Dzīvokļu cenas Kuldīgā
Vienistabas dzīvoklis
• 20 m2 apdzīvojama virtuve bez ērtībām –                  
5500 eiro.
• Vienistabas dzīvoklis jaunajā mājā ar 
centralizēto apkuri – 12 000 eiro.
• Kapitāli izremontēts vienistabas dzīvoklis ar 
visām mēbelēm, bet malkas apkuri – 23 000 eiro.
Divistabu dzīvoklis
• Neremontēts padomju laika dzīvoklis  
daudzdzīvokļu mājas 1. stāvā – 17 500 eiro.
• Izremontēts dzīvoklis – 25 000–27 000 eiro.
Trīsistabu dzīvoklis
Sākot no 28 000 eiro un beidzot ar ļoti augstām 
cenām.

Dzīvokļu īre Kuldīgā
• Vienistabas dzīvoklis ar malkas apkuri, 
mēbelēts, ar virtuves tehniku – 150 eiro mēnesī.
• Jaunajā mājā (34 m2 viena istaba) – 120 eiro.
• Divistabu dzīvoklis ar malkas apkuri – 150 eiro. 
• Divistabu dzīvoklis daudzdzīvokļu mājas                      
2. un 3. stāvā – 170 eiro.
• Trīsistabu dzīvokļu ir ļoti maz. 
• Trīsistabu dzīvoklis divos stāvos ar malkas 
apkuri – 180–190 eiro. 

Iveta Grīniņa

tīgus cilvēkus. Jautāts, kādēļ 
tik kategoriska nostāja pret 
dzērājiem, Aleksejs ir atklāts: 
„Kādreiz dzēru. Vienā rei-
zē man palika slikti ar sirdi. 
Nemaz nebiju daudz iedzēris. 
Laikam tas brandavīns bija 
tāds. Atmetu, un viss. Nu jau 
12 gadus nelietoju. Sieva grib, 
lai pīpēšanu arī metu nost, 
bet man ir bail. Zinu draugus, 
armijas biedrus, kas atmetuši, 
bet pēc brīža klāt visādi velli. 
Pīpēt iesāku, kad man bija 
septiņi gadi.”

Lai piepelnītos, Aleksejs 
tirgo zivis – izbraukājis visus 
apkārtējos pagastus: „Man ir 
atļaujas to darīt. No Ventspils 
vedu svaigas reņģes. Laukos 
neko citu cilvēki nevar nopirkt. 
Gandrīz tikai vecie palikuši. 
Jaunie, kas ir laukos, strādāt 
negrib. Tikai kāda porcija ir 
kārtīgu cilvēku.” 

Lai var salikt 
mēbeles
„Ja virtuve ir atsevišķi, tad ir 
normāli, citādi nevarēšu visas 
mantas sakraut. Mazmeita no 
Liepājas arī vienmēr, kad brīvs, 
atskrien pie mums, pārnakšņo. 
Viņai vieta būs vajadzīga. Uz 
jauno dzīvokli ļoti ceru. Dār-
ziņu arī man vajadzēs. Ja viss 
jānopērk veikalā, tā nav dzīve. 
Man to dzīvokli ātrāk vajag, 
malka vēl jāpārved, kamēr nav 
rudens, kamēr ceļš ir labs. Ci-
tādi netiksim ne iekšā, ne ārā,” 
Aleksejs satraucas. Izrādot pa-
galmu, viņš nosaka: „Te ir ļoti 
skaisti, bet spēka vairs nav.”

Inguna Spuleniece
Antras Grīnbergas foto

Anda Šlakorciņa, Kuldīgas novada sociālā 
dienesta direktores vietniece: – Laukos cilvēki 
ir pieraduši dzīvot savā vietā. Jautājums ir par 
vajadzībām, par to, vai cilvēkam gribas doties 
uz labākiem apstākļiem, bet citur. Dažkārt no 
pussabrukušajām lauku ēkām viņus nevar dabūt 
ārā pat ar pierunāšanu. Katrā pagastā ir tādi 
klienti, kuriem būtu jārisina mājokļa jautājums, 
bet pārsvarā viņi to negrib. Ir labi, ja sociālā dar-
binieka novērtējums saskan ar klienta vēlmēm 
un vajadzībām, tad situāciju ir iespējams risināt. 

Negribu piekrist, ka mūsu novada pagastos va-
rētu būt kāds nepamanīts vai aizmirsts cilvēks. 
Ja sociālais darbinieks visu nezina, tad zina 
pagasta pārvaldes vadītājs. Pagastos pārsvarā 
gan pārvaldnieki, gan sociālie darbinieki ir ar 
lielu pieredzi. Trūcīgām un maznodrošinātām 
personām sociālais dienests piešķir dzīvokļa 
pabalstu, no kura cilvēki maksā gan komunālos, 
gan īres maksājumus. Pie mums tas ir piepra-
sītākais pabalsts. Cilvēki šādi izmanto iespēju, 
lai risinātu parādu problēmas. 

Mārtiņš Auders, Ekonomikas 
ministrijas mājokļu politikas de-
partamenta direktors: – Attiecībā 
uz palīdzību dzīvokļu jautājuma 
risināšanā likums šobrīd saka: tā 
ir pašvaldības autonomā funkcija. 
Pašvaldība var sev piederošus 
vai no privātīpašniekiem izīrētus 
dzīvokļus tālāk iznomāt to katego-
riju iedzīvotājiem, kas ir nosacīti 
maznodrošināti, kā arī attiecīgām 
kategorijām, ko nosaka pati paš-
valdība. Tas ir sociālais bloks. 
Nākamais bloks ir pašvaldībai 

nepieciešamie speciālisti. Tie 
var būt gan pašvaldības funkciju 
veikšanai nepieciešamie, piemē-
ram, skolotāji, policisti, mediķi, 
gan uzņēmējiem nepieciešamie. 
Gan sociālajam blokam, gan spe-
ciālistiem tiek izīrēti pašvaldības 
dzīvokļi. Pašvaldības pašas mājas 
neceļ. Daudzi piemin Valmieru, 
bet tur īres māju cēla pašvaldības 
kapitālsabiedrība. Ekonomikas 
ministrija un arī valdības rīcības 
plāns skatās, kādā veidā palīdzēt 
pašvaldību kapitālsabiedrībām, 

bet tā vairs nebūs palīdzība ne 
sociālajam, ne speciālistu blokam, 
tie būs dzīvokļi nosacītam vidus-
slānim. Tiek radīti dažādi instru-
menti, kas ir saudzīgi gan valsts, 
gan pašvaldību budžetam. Tas 
varbūt Valsts kases aizdevums un 
pašvaldību galvojums. Valmieras 
gadījumā ēka tika būvēta pilnīgi 
uz komercnosacījumiem, kad 
kapitālsabiedrība ņēma kredītu ar 
tirgū piedāvātajiem termiņiem un 
procentu likmēm. Mums jārada 
atbalsts, lai aizdevuma termiņš 

būtu ilgāks, procenti mazāki, tad 
attiecīgi arī īres maksa būtu mazā-
ka. Savukārt pašvaldībai jāgalvo, 
ka īres maksa ir zem tādas, kādu 
piedāvātu attīstītāji, ja viņi vispār 
startētu īres tirgū. Pat Valmierā 
neviens uzņēmējs nestartēja ar 
īres namu piedāvājumu, kur nu 
vēl Kuldīgā. Ja pašvaldībai at-
ļauj budžets, tā var kādu daļu no 
kapitālsabiedrības būvētās mājas 
dzīvokļiem nodot sociālo jautāju-
mu risināšanai, daļu īres maksas 
subsidējot ar dzīvokļu pabalstu. 

Elīna Iļjina, Kuldīgas novada 
domes dzīvokļu speciāliste: – Ja 
cilvēkiem ir tādi dzīves apstākļi kā 
Didžus ģimenei, mēģinām dzīvok-
li atrast pēc iespējas ātrāk. Likums 
nosaka: ja miteklis ir avārijas 
stāvoklī, jānodrošina nekavējo-
ties. Tie, kas stāv pilsētā vispārējā 
rindā, tādos apstākļos noteikti ne-
dzīvo. Visi kaut kur dzīvo, paras-

ti – no privātiem īrētos dzīvokļos. 
Visbiežāk apgrūtina nevis sadzīves 
apstākļi, bet dārgā īre. Domāju, 
ka laukos apstākļi ir sliktāki, bet, 
visticamāk, līdz pagasta pārvaldei 
nemaz neatnāk un citu dzīvesvietu 
neprasa, ja nu sociālais darbinieks 
ierauga kādu kritisku gadījumu. 
Ir pagasti, kuros ir brīvi dzīvokļi, 
bet rindu nav, tomēr pilsētnieki 

uz laukiem iet negrib. Tiem, kas 
nāk pie manis un meklē palīdzību 
dzīvokļa jautājumā, piedāvāju 
pagastā un tūlīt. Atbilde parasti ir 
nē. Pilsētā esot dzīvots visu mūžu. 
It kā jau taisnība, bet, ja tu prasi 
palīdzību, tad izvērtē. Gadās, ka 
dzīvokli pagastā pilsētnieks paņem 
uzreiz. Tad saprotu, ka ģimenei 
situācija bijusi ļoti kritiska. Ja 

sāk domāt, tad vēl ir varianti. Citi 
kā iemeslu neiet uz laukiem min 
darbu un bērniem skolu. Bet zinu 
tādus, kuriem nav darba vai bērnu, 
bet tāpat uz laukiem atsakās iet. 
Vidēji vispārējā rindā cilvēks gai-
da pusotru līdz divus gadus. Gada 
laikā varam nodrošināt 10 līdz 12 
pašvaldības īres dzīvokļus.

Rindā – līdz diviem gadiem

nepamanītu nav
Pabalsta 
mērķis Ģimenes Personas 

Komunālajiem 
maksājumiem 527 909 

Centralizētās 
apkures 
apmaksai 

145 231 

Kurināmā 
iegādei 478 810 

 

Budžetam saudzīgi

Īres maksa būs jāceļ

Vai zināt kādu, kam ir slikti dzīves apstākļi? kā tie būtu jārisina?

Tik trūcīgo un 
maznodrošināto 

personu pabalstiem 
tiek iztērēts Kuldīgas 

novadā (eiro).
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Godalgotas vietas
Arī jaunie kuldīdznieki, spītējot lielajam karstu-

mam, pagājušajā nedēļā Rojā sacentās ar citiem Lat-
vijas U12 un U14 grupas vieglatlētiem. 

 U14 grupā Annijai Rozei 2. vieta 60 m/b (10,14), 
Aleksim Gailītim 2. vieta tāllēkšanā (4,95 m) un 3. vieta 
60 m/b (9,94), bet Aleksim Prūsim 3. vieta augstlēkšanā 
(1,40 m).

U12 grupā Gabrielai Sliedei uzvara pildbumbu grū-
šanā (10,54 m), šajā disciplīnā otrā Nellija Jēkabsone 
(10,39 m). Maksimilianam Brazovskim uzvara 60 m 
(8,53), bumbiņas mešanā (38,44 m) un tāllēkšanā 
(4,24 m). Beātei Bukai uzvara 200 m (29,29) un 2. vie-
ta 60 m (8,50). Justam Skurulam 2. vieta 60 m (8,81) 
un 200 m (31,03), 3. vieta tāllēkšanā (4,15 m). Oliveram 
Rebokam uzvara pildbumbu grūšanā (10,87 m), 3. vieta 
200 m (31,74) un 4. vieta 60 m (8,96).

Ievai Marskai 2. vieta bumbiņas mešanā (30,26 m) un 
3. vieta 500 m (1:40,42). Nikolai Demčenko 3. vieta 
bumbiņas mešanā (28,62 m) un 8. vieta 60 m (9,36).

Pagājušajā nedēļā arī Ogrē norisinājās sacensības U16 
un U18 grupai. U16 grupā 2. vieta 110 m/b Ralfam Za-
zerskim (16,14). U-18 grupā Samantai Gruntiņai 3. vieta 
trīssoļlēkšanā (10,31 m) un 4. vieta 100 m/b (18,36), bet 
Robertam Sorokinam 3. vieta lodes grūšanā (13,43 m). 

Antra Grīnberga

Roberts Serpāns – valsts čempions
Rīgā notika Latvijas jaunatnes čempionāts starptautis-

kajā 100 lauciņu dambretē U10 grupai. Spēlēja desmit 
labākie no atlases turnīra, un čempiona titulu jau pirms 
pēdējās kārtas sev bija nodrošinājis Kuldīgas novada 
sporta skolas audzēknis Roberts Serpāns. Ātrspēlē, kurā 
piedalījās 29 dalībnieki, R.Serpānam 2. vieta, bet ātrajā 
dambretē – 3. vieta no 30 dalībniekiem.

Kauss un medaļa – 
Viktorijai poriņai

Rīgā turnīrā Baltais Top 10 jaunietēm 1. vietu izcī-
nījusi Kuldīgas novada sporta skolas audzēkne Vik-
torija Poriņa. 

Viņa saņē-
ma kausu, medaļu, 
diplomu un spon-
soru sarūpētās 
balvas. Jauniešiem 
mazliet pietrūka 
sportiskās veik-
smes – 5. vieta 
Markusam Sīlim, 
9. vieta Dāvim 
Avd jukev ičam 
(treneris Leonīds 
Temjaševs).

Tagad jaunie-
šiem pēc sezonas 
maza atelpa, bet 
jau jūlijā spēki būs 
jāpārbauda turnīrā 
Baltā bumbiņa. 
Bērniem šāds tur-
nīrs notiks nedēļu 
pirms Kuldīgas 
pilsētas svētkiem, 
bet pieauguša-
jiem – svētku lai-
kā (sestdien). Uz 
abiem turnīriem 
aicināti dalībnie-
ki no Lietuvas un 
Igaunijas. 

Inta Jansone

„Liels paldies manai foršajai at-
balsta komandai. Uz Lietuvu bija 
atbraukuši daudzi kurzemnieki, vai-
rākas ģimenes. Bija patīkami viņus 
redzēt, dzirdēt, sajust,” saka E.Ošs. 

Sacensību otrajā kārtā pirms ne-
dēļas Bauskā E.Ošs ieguvis 2. vie-
tu. Lietuvā startējuši 16 sportisti, 
tostarp no mūspuses Kaspars Sile-

nieks. Pirmajā braucienu kārtā uz 
laika kontroli K.Sileniekam labā-
kais rezultāts, E.Ošam – 2. vieta. 
Nākamajos trīs kvalifikāciju brau-
cienos E.Ošam 3. vieta. 

„Tālāk bija pusfināla brauciens, 
pēc tā 12 sportisti izvirzījāmies 
dalībai finālā. Man ļoti patika tra-
se. Ātra, tehniska. Varēja ar baudu 

izbraukāties. Un, protams, uzvaras 
prieks! Ir jāizjūt tā garša, kad kāp 
uz pjedestāla. Tas dod motivāciju 
darboties tālāk. Šī ir sestā sezona, 
kad no nulles punkta iesāku braukt 
autokrosā. Tuvākajos plānos ir dalī-
ba Latvijas čempionātā.” 

Jolanta Hercenberga
Edija Oša arhīva foto

Turlavas pamatskola sadarbībā ar pagasta pārvaldi 
jau trešo gadu piedalās Latvijas Veselības nedēļā starp-
tautiskā projektā Now we move. Šogad veselības nedēļa 
notika no 27. maija līdz 2. jūnijam.

Pagasta sporta dzīves organizatore Džanita Freija pastās-
tīja, ka pirmajā dienā skolas stadionā notika Stafešu ma-
ratons, kurā komandas noskrēja vai nosoļoja kilometru. 
Katra klase zīmēja savu karogu, veltītu Veselības nedēļai, 
un gatavoja sportisku priekšnesumu. Pasākumā piedalījās 
78 dalībnieki, kopā noskrienot un nosoļojot 328 km.

Bērni piedalījās arī pasākumā Futbola sitieni vārtos, kurā 
69 dalībnieki raidīja bumbu vārtos 266 reizes. Tika spēlēta 
arī tautas bumba. 

Pasākumā Metieni mērķī trešajā dienā 38 pirmsskolas 
bērni mērķī trāpīja 212 reizes. Tajā pašā dienā notika arī 
tradicionālais Turlavas skrējiens. Tajā piedalījās 124 spor-
tisti, bet tautas skrējienā – 178 cilvēki. Kopā noskrieti 
437 km. 

Uzvaras garša vairo motivāciju

autosportists Edijs ošs Lietuvā FIa Eiropas autokrosa čempionāta 3. posmā plūc uzvaras laurus, 2. vieta 
lietuvietim Donatam Krasauskam un 3. vieta Marekam Dainim no Latvijas.

VIEgLatLētIKa

gaLDa tEnIss

DaMbrEtE

VEsELības nEDēļa

Latvijas Veselības nedēļu jeb 
Move Week organizēja Latvijas 
Tautas sporta asociācija sadarbībā 
ar Starptautisko Sporta un 
kultūras asociāciju. Tas ir ikgadējs 
Eiropas pasākums, kura mērķis ir 
popularizēt veselīgu dzīvesveidu 
un iesaistīt pēc iespējas vairāk 
cilvēku sportiskās, veselīgās 
un fiziskās aktivitātēs, bet 
globālais mērķis – līdz 2020. 
gadam iesaistīt šādās aktivitātēs 
100 miljonus eiropiešu. Veselības 
nedēļai veltītie pasākumi 
norisinās vairākās Eiropas valstīs 
vienlaicīgi. Pērn Move Week 
piedalījās 38 valstis, tostarp arī 
Latvija. Īpaši veiksmīgi šāda 
nedēļa noritēja Latīņamerikā, kur 
piedalījās 12,5 miljoni interesentu.

Septiņas dienas kustībā

„Bija patiess 
prieks Lat-
vijas karogu 
turēt uz goda 
pjedestāla,” 
saka auto-
sportists, 
SIA Pallete-
ries īpašnieks 
Edijs Ošs, 
kurš Lietuvā 
FIA Eiropas 
Autokrosa 
čempionāta 
3. posmā Na-
cionālā kausa 
ieskaitē iegu-
vis 1. vietu. 

Inguna Spuleniece, Džanitas Freijas arhīva foto

stafešu maratons.

Futbola sitieni vārtos.

Jaunietēm turnīrā Baltais Top 10 
uzvarēja kuldīdzniece Viktorija poriņa. 

Jāņa Avdjukeviča arhīva foto
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maijā mūžībā aizgājuši

garīgā veselība

inga Zārde, 
psihiatre un 
psihoterapeite

zelta kāzas

stārķa vēstis dārza darbi

Laikā no 5. līdz 12. jūnijam Kuldīgas slimnīcas 
dzemdību nodaļā pasaulē nākuši septiņi mazuļi – 
viena meitenīte un seši puikas. Bērniem doti šādi 
vārdi: Dženifera, Olivers, Raivis, Sandis, Kārlis, 
Kristaps un Gustavs.

Kuldīgas novadā
Jānis Baranovskis (1944) 
Dzintra Leimane (1961)
Dzidra Līgute (1927)
Voldemārs Grīnvalds (1927)
Ansis Mazais (1936)
Irma Milberga (1930)
Ivars Pētersons (1958)
Regīna Zenkeviča (1925)
Valija Elvīra Krūmiņa (1928)
Jānis Gustavs Tonteguts (1939)
Igors Gustsons (1961)
Raivis Jansons (1979)
Roberts Bigačs (1939)
Velta Laimdota Pētersone 
(1926)
Velta Pūpola (1937)
Marija Zauere (1925)
Tamāra Līze Ernstsone (1928)
Žanis Grīnbergs (1926)
Velta Ciņķe (1941)
Ēriks Ozolnieks (1951)
Ieva Rībena (1931)

Aldis Siliņš (1963)
Gunārs Žubis (1948)
Maiga Jansone (1952)
Jevgenija Kačegarova (1932)

sKrundas novadā
Visvaldis Balodis (1952)
Mirdza Maiga Berlande (1932)
Ausma Žagata (1940)
Alvis Valinskis (1960)
Šauro Maruta (1957)
Liona Irma Birzniece (1930)
Aivars Vīķis (1965)
Valdis Fjodorovs (2001)
Alise Vītola (1925)

alsungas novadā
Andris Boja (1959)
Viktorija Gulbe (1935)
Dzidra Špude (1958)
(Sagatavots pēc dzimtsarakstu 

nodaļu informācijas.)

BērnīBa Bijusi sūra
Edgars dzimis Vārmē, dzīvojis vecajā 

skolā, kas pēc kara nodedzināta. Vecākiem 
bijusi jaunsaimniecība. Ģimenē auguši 
četri dēli. Ulmaņa laikā tēvs bijis kaprā-
lis, vēlāk leģionārs. Kara laikā slēpies, bet 
1943. gadā izgājis no mājām un pazudis 
bez vēsts. Mamma neko dēliem neesot 
stāstījusi, smagi saslimusi. Edgaru kopā 
ar diviem jaunākajiem brāļiem 1949. gadā 
atveda uz bērnunamu Kuldīgā. Tas atradies 
tagadējā Kurzemes kultūras mantojuma 
centra Kūrava telpās. Ap pussimts bērnu 
tur dzīvojuši. Kad 1954. gadā bērnunamu 
likvidēja, Edgars dzīvojis vairākos citos, 
bet pēc 7. klases nosūtīts uz mūrnieku un 
apmetēju profesionālo skolu Cēsīs. No tu-
rienes viņš atmucis atpakaļ uz Vārmi pie 
vecākā brāļa. Pēc dienesta Liepājā, kur 
bijis jūrnieks, strādājis Kuldīgas Vulkānā, 
pēc tam meliorācijā, kur pavadīts viss dar-
ba mūžs. 

„Dzīvoju toreiz mazā istabiņā Ventspils 
ielā 10. Iepriekš tur bija bijusi Katrīnas 
baznīcas nabagmāja. Tur arī mēs ar Dainu 
iepazināmies,” stāsta Edgars.

pirmais randiņš – ar Zeķi galvā
Attiecību uzsākšana bijusi gana amizan-

ta. Dainas bērnība pagājusi Liepājā. Kad 
tētis aizgājis bojā, ar mammu pārcēlušās 
pie radiem Pelčos. Daina strādājusi pan-
sionātā Venta, bet Edgars gājis uz turieni 
satikties ar citu meiču. Dainai toreiz bijis 
septiņpadsmit, bet Edgaram vienpadsmit 
gadu vairāk. Viņš bijis stilīgs un tiem lai-
kiem labi nodrošināts. Braucis ar jaunākā 
izlaiduma Iž moci. Dainai puisis iepaticies, 
viņa par to pastāstījusi savām kolēģēm. 
Šīs uzmundrinājušas, ka tas puisis esot 
Dainas. Teikušas, lai nepadodas, bet kaut 

15.–17. jūnijs. Lapu dienas. Laista 
un mēslo augus. Atkal laiks sēt skābe-
nes, garšaugus, salātus un citus zaļu-
mus. Stāda agro šķirņu kāpostus ātra 
ražai. Appļauj zālienus un ganības. 
Apgriež skrajus dzīvžogus.

18., 19. jūnijs. Augļu dienas. Lasa 

ogas. Novāc rabarberu kātus. Nolasa 
gurķus, ja tie siltumnīcās jau izauguši. 
Konservē, skābē. Gatavo ievārījumu. 
Apkopj tomātus un gurķus, piesien pie 
balstiem, izlauž pazaru dzinumus, pa-
pildus mēslo.

20.–22. jūnijs. Sakņu dienas. Ravē 

un rušina sējumus un stādījumus. Sēj 
rutkus un rudens šķirņu redīsus. Pār-
jauc komposta kaudzes. Augiem dod 
papildmēslojumu. Apstrādā papuvēs 
atstātos zemes gabalus.

ārija rudlapa, 
agronome 

Roku rokā 50 gadus
„Uzticēšanās un cieņa vienam pret otru ir tā, kas 
palīdz saturēties kopā ne tikai laimīgajos, bet arī 
grūtākos brīžos,” uzskata kuldīdznieki daina un 
edgars Fidleri, kuri šodien svin 50. kāzu jubileju.

kā pievērš viņa uzmanību. Edgars dzīvo-
jis netālu no Dainas omas, arī viņa ar vēl 
vienu savu draudzeni iedrošinājušas. Tā 
kā bijis Ziemassvētku laiks, pierunājušas, 
lai pārģērbjas par ķekatnieci un iet ciemos. 
Tā nu Daina uzvilkusi omas garos svārkus, 
galvā uzvilkusi kaprona zeķi un klauvēju-
si pie Edgara dzīvokļa durvīm. „Šis neko. 
Pankūkas cepa. Dikti gribēja uzzināt, kas 
zem tās zeķes slēpjas, bet es nevilku nost. 
Tā arī nevienu pankūku nevarēju apēst ar 
to zeķi, bet vīru dabūju,” smej Daina.

kāZas nosvin lustīgi
Nākamajās dienās Edgars Dainu aicinājis 

uz kino un pirms Vecgada vakara jau sāku-
ši kopā dzīvot. Kāzas nosvinētas varenas – 
ap 80 viesiem vairākas dienas līksmojuši.

„Tām divām sievietēm, kuras mani sakū-
dīja, liels paldies jāsaka, ka tik labu vīru 
esmu dabūjusi,” saka Daina. „Vedējtēvs 
pirms sarakstīšanās gan vēl apstādināja 
mašīnu un teica, ka esot laiks pārdomāt un 
kāpt ārā. Nekāpu. Muzikanti uz mūsu kā-
zām nāca pa taisno no bērēm. Izrādījās, ka 
tajās jau labu dūšu uztaisījuši. Nekādi spē-
lētāji no viņiem vairs nesanāca. Tad nu Ed-

gara jaunākais brālis sita bungas, vēl kāds 
piespēlēja uz vešas dēļa. Tādi mums bija 
muzikanti. Pēc kāzām brīnījāmies, kāpēc 
mammas mājā plīts dūmo. Izrādās, kāzās 
kāds bija maisu ar zāli iebāzis skurstenī.”

prieks par mīļajiem
Kādu laiku dzīvojuši Edgara dzīvoklī. 

Kad mājā taisīts kapitālais remonts, ģi-
menei piešķirts trīsistabu dzīvoklis. Daina 
strādājusi bērnudārzā par auklīti, šūšanas 
rūpnīcā un arī veikalā. Ģimenei piešķirts 
dzīvoklis toreiz jaunuzceltajā daudzdzī-
vokļu mājā Gaismas ielā, kur Daina un 
Edgars dzīvo arī šobrīd. Paši bijuši vedēji 
četrās kāzās un vienās sudrabkāzās. 

Kopā izaudzināti divi bērni, kuri dzīvo 
Kuldīgā. Dēls Valdis strādā celtniecībā, 
bet meita Dace – ilgstošas aprūpes centrā 
slimnīcā. Bērni saka, ka lepojas ar saviem 
vecākiem, kuri tik ilgus gadus ir kopā. 
Dainai un Edgaram prieks esot par maz-
bērniem Alisi, Madaru, Aivu, Krišu, Dzin-
taru, Justīni un mazmazbērniem, kuri nu 
jau ir vairāki.

Ikdienas ritms pārim esot rimts: Edga-
ram patīkot lasīt grāmatas un makšķerēt, 
bet Dainai – lasīt žurnālus un pagatavot ko 
garšīgu. Kāzu jubileju pasvinēšot ar tuvā-
kajiem. 

Jolantas Hercenbergas 
teksts un foto

„Kad pieteicāmies dzimtsarakstu nodaļā, darbiniece pēc tam esot teikusi, ka šis pāris jau nu gan 
ilgi nevarēs sadzīvot kopā. Re, kā kļūdījās,” smej daina un edgars Fidleri 50. kāzu jubilejā. 

vedējtēva un vedējmātes dēla aivara 
Jerumaņa zīmētie edgara un dainas portreti.

Aizdodot naudu, ir jārēķinās, ka 
var realizēties divi līdz trīs scenāri-
ji. Nauda vai nu tiek pilnībā atdota, 
daļēji atdota vai netiek atdota nekad. 
Ja, aizdodot naudu, jūtat, ka esat ga-
tavs no tās atvadīties, ka nevēlaties 
neērtu sarunu, ka varat to paziņai 
ziedot, lai tā paliek. Taču, ja par to 
domājat, nejūtaties labi, vēlaties un 
cerat savu naudu saņemt atpakaļ, tad 

Runāt vai samierināties
Aizdevu naudu labai paziņai. Viņai bija grūtības ar mājas kredīta atdošanu, 

vienlaikus izjuka laulība, vīrs atrada citu sievieti, un mana paziņa pārcēlās uz 
dzīvi pie meitas. Izrādās, viņa aizņēmusies naudu no gandrīz visiem mūsu ko-
pīgajiem paziņām un nevienam nav necik atdevusi. Pagājuši jau divi gadi. Vai 
atgādināt par parādu? Kā to izdarīt vissaudzīgāk? Negribas aizvainot.

noteikti par to ar paziņu jārunā. Uzai-
ciniet viņu uz sarunu. Satiekoties pa-
sakiet, ka vēlētos izrunāt vienu neērtu 
lietu un atrast kompromisu, kā to atri-
sināt. Atgādiniet par aizdoto naudu, tās 
summu, laiku, toreizējo vienošanos. 
Noskaidrojiet, vai pats cilvēks to atce-
ras tādā pašā veidā, un pajautājiet, ko 
viņš pats par to domā. Piedāvājiet nau-
du atdot pa daļām, sastādīt kādu saprā-
tīgu atmaksas grafiku. Varat pateikt, ka 
jums būtu svarīgi šo naudu atgūt. Rei-
zēm, ja redzat, ka atgūt naudu nebūs ie-

spējams, varat mēģināt piedāvāt kādu 
barteri. Varbūt šim cilvēkam ir kādas 
prasmes vai nodarbošanās, vai viņš 
pārdod kādu produktu, kas jums varētu 
būt nepieciešams. Varbūt jums vaja-
dzīga kāda palīdzība, kur šis cilvēks 
varētu būt noderīgs un uzticams. Taču 
reizēm diemžēl nākas samierināties ar 
to, ka nauda ir zaudēta. Uztveriet, ka 
tā ir jūsu labdarība, dāvana, ziedojums. 
Atlaidiet to un dzīvojiet tālāk, pārdo-
mājot, vai, cik un kam turpmāk spētu 
un gribētu aizdot.   



Piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

reklāma

10
Pagātne un tagadne

Viņa šajā amatā ir gadu un šo-
brīd dodas uz dažādām Latvijas 
vietām, lai popularizētu nesen 
tapušo filmu Sabiedrotais, ie-
pazītu pašvaldību vadību un 
vietējās sabiedrības aktīvāko 
daļu. Kopā ar viņu Kuldīgā 
viesojās vēstniecības politikas 
un sabiedrisko attiecību nodaļas 
darbinieki.  Vizītes galvenais ie-
mesls bija jaunas dokumentālās 
īsfilmas Sabiedrotais demons-
trēšana Kuldīgā, kas tehnisku ie-
meslu dēļ netika izrādīta. Filma 
ir par Lielbritānijas sabiedroto 
lomu Latvijas valsts tapšanā. 
Tieši Lielbritānijas karakuģi 
sargāja Latvijas pagaidu valdī-
bu Kārļa Ulmaņa vadībā, kas 
1919. gada aprīlī atradās uz kuģa 
Saratov Liepājas ostā. Filma 
pievēršas arī kopējai militārajai 
un politiskajai situācijai Latvi-
jā, arī ikdienai. Lielbritānijas 

vēstniecības Latvijā preses un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Andra Jakoviča pastāstīja, ka 
lielu ieguldījumu filmas tapšanā 
devis Lielbritānijas vēstnieks 
Latvijā Kīts Šenons, kurš, bū-
dams vēsturnieks, ar aizrautību 
pētījis arhīvos atrodamos doku-
mentus. Viņam izdevies atrast 
toreizējā Lielbritānijas militārā 
atašeja pēctečus un apkopot viņu 
atmiņas, kā arī atrast atašeja 
ziņojumus par situāciju Latvi-
jā. Filmā iekļauti dokumentāli 
kadri un senas fotogrāfijas. 
R.Radžavedžpisana uzsvēra, ka 
tik sarežģītus vēstures līkločus, 
kā bija toreiz, cilvēkiem izprast 
ir grūti un šī filma mākslinie-
ciskā un emocionālā veidā dod 
šādu iespēju. 

Filmu varēs noskatīt ies 
Kuldīgas brīvdabas kino, to 
pēc Lielbritānijas vēstniecības 

iniciatīvas veidojusi studija 
Lokomotīve. Rudenī Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā tiks 
atklāta vēstniecības sarūpēta 
izstāde Nosargāt brīvību par 
Lielbritānijas militāro un diplo-
mātisko atbalstu Latvijas valstij 
1918.–1920. gadā.

Viešņa vēlējās zināt arī par 
skolu reformu u.c. Runājot par 
breksitu, viņa atzina, ka šobrīd 
notikumu attīstību nav iespē-
jams paredzēt. Pēcpusdienā vie-
si devās ekskursijā pa Kuldīgas 
vecpilsētu, bet vakariņās tikās 
ar Kuldīgas novada nevalstiskā 
sektora un laikraksta Kurzem-
nieks pārstāvjiem. Nākamajā 
dienā vēstniecības darbinieki 
apskatīja Padures muižu, kura 
kādreiz piederējusi skotam Džo-
nam Luisam Balfūram. 

Iveta Grīniņa
Lailas Liepiņas foto

Lielbritānijas vēstnieka Latvijā 
vietniece Ruta Radžavedžpisana 
ar Kuldīgas novada pašvaldības 

vadītāju Ingu Bērziņu un 
pašvaldības galveno 
ekspertu darbam ar 

sabiedrību, valsts institūcijām 

Runā par Latvijai nozīmīgiem notikumiem
Ir svarīgi atcerēties un zināt savu vēsturi, tā oficiālajā vizītē Kuldīgā uzsvēra Lielbritānijas vēstnieka Latvijā vietniece Ruta Radžavedžpisana.

Vēsturi var padarīt personisku
Starptautiskā skolēnu pētījumu konkursā Vēsture 
ap mums Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehni-
kuma audzēkņi Nora Ziemele un Ingus Grudulis 
ieguvuši trešo vietu.
Viņi piedāvājuši galda spēli, kas tapusi, pētot teh-
nikuma ēkas jeb agrākā Baltijas skolotāju semināra 
vēsturi. Turklāt vienīgie pārstāvējuši profesionālās 
izglītības iestādi. Abi jaunieši 2. kursā apgūst tūrisma 
informācijas konsultanta profesiju. Savukārt Kuldī-
gas Centra vidusskolas 11.v klases audzēknis Oto 
Brantevics ar darbu par Aleksandra Grīna romāna 
Dvēseļu putenis un nesen tapušās filmas ietekmi 
uz patriotisko audzināšanu ieguvis ceturto pakāpi. 
Viņam palīdzējusi skolotāja Sanita Ermane. 

Konkursu rīko Latvijas Vēstures skolotāju bied-
rība sadarbībā ar nevalstisko organizāciju History 
Network for Young Europeans (burt. Vēstures tīkls 
jaunajiem eiropiešiem), kas katru gadu to organizē 
20 valstīs. 

Izcilo pagātni iepazīst spēlē
N.Ziemele stāsta: „Pētījums tika izvirzīts uz finālu, 
kur to aizstāvējām Rīgas Latviešu biedrībā. Finālisti 
bija aicināti uz noslēgumu 25. maijā. Bija tikšanās ar 
prezidentu Vējoni, un pavisam negaidīti mūs izsauca 
kā vienus no laureātiem.” 

Materiālu jaunieši sākuši vākt jau janvārī. „Tematu 
Kuldīgas Baltijas skolotāju seminārs – mūsu tautas 
izglītības citadele ieteica skolotāja, taču arī mēs pie-
kritām. Strādājām ar skolas arhīvu, informāciju mek-
lējām novada muzejā, izmantojām monogrāfijas un 
interneta resursus. Koncentrējāmies uz personībām, 
kuras beigušas Baltijas skolotāju semināru, mazāk –                           
uz ēku.” Paši daudz uzzinājuši par absolventiem: 
rakstniekiem, arhitektiem, izciliem sabiedriskiem 
darbiniekiem. To, ka jātaisa spēle, izdomājusi Nora: 
„Tā varējām izpausties radoši. Kopā ar skolotāju 
izdomājām, ka tā var kļūt par tradīciju: katru gadu 
tehnikuma jaunpienācēji izspēlē šo spēli, lai iepazītu 
mācību iestādes pagātni.” Oktobrī jaunieši dosies 
uz nometni Berlīnē, kur tiksies konkursa laureāti no 
30 Eiropas valstīm. „Ieguvām arī noderīgas balvas, 
piemēram, grāmatu 100 noteikumu Latvijas vēsturē, 
ko varam izmantot, gatavojoties vēstures eksāme-
nam,” tā Nora. 

Rezultāts pašiem patīk
Skolotāja Gunita Meiere gandarīta: audzēkņu pētī-
jums un galda spēle ir skaista dāvana skolai dubul-
tajā jubilejā. Baltijas skolotāju semināram šogad 

Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņu 
Ingus gruduļa un noras Ziemeles galda spēle par 
Baltijas skolotāju semināra vēsturi guvusi augstu 
novērtējumu starptautiskā konkursā. turklāt tā patīkot 
vienaudžiem. Par audzēkņu veikumu priecājas arī 
skolotāja gunita Meiere. 

aprit 140, bet tehnikumam – 30. 
„Zināju, ka viņi var konkursā 
startēt labi. Gāja jau visādi, jo ir 
arī citi darbi. Pētnieciskā daļa ir 
nopietna, prasīja daudz laika. Pēc 
tam meklējām formu, lai rezultātu 
padarītu baudāmu. Man svarīgi, 
lai interesanti ir darītājiem, tāpēc 
ļāvu jauniešiem īstenot viņu 
idejas. Rezultāts man patīk. Kad 
sapratām, ka mums ir trešā vieta 
un ka esam to piecu komandu 
vidū, kuras brauks uz Berlīni, 
bijām gandarīti.”

Filmēšanā izjustais
O.Brantevics jaunajā filmā pēc 
A.Grīna Dvēseļu puteņa motī-
viem atveidojis galveno varoni 

Arturu Vanagu, un pētījuma 
pamatā bijis paša piedzīvotais 
uzņemšanas laukumā. Skolotāja 
S.Ermane stāsta: „Oto rakstī-
ja zinātniski pētniecisko darbu 
par jauniešu patriotismu, un 
man šķita, ka to var papildināt 
kā konkursa darbu. Audzēknis 
strādāja rūpīgi. Tikām uz finālu, 
kur Oto darbu aizstāvēja, tad uz 
noslēgumu, kurā piedalījās arī 
Valsts prezidents. Līdz godalgai 
mazliet pietrūka. Taču Oto vienī-
gais izpelnījās Latviešu biedrības 
nama balvu par strēlnieku temata 
atspoguļojumu – skaistu grāmatu 
par strēlniekiem.” 

Iveta Grīniņa

Kuldīgas Centra vidusskolas audzēknis Oto Brantevics 
un skolotāja Sanita ermane kopā ar konkursa patronu, 
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.
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un tūrismu arti gustovski pārrunāja Kuldīgas 
virzību uz uneSCO un tūrismu. 
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pērk dažādi

izīrē

meklē darbu

Lasi mūs 
www.kurzemnieks.lv!

pateicība līdzjūtība

vajadzīgi

vēlas īrēt

Sludinājumus laikrakstā

no sava datora
iesniedz ērti

Esi mūsdienīgs!

www.307.lv

SIA Ostas celtnieks (41203004237) 
aicina pievienoties komandai:
BŪVDARBU VADĪTĀJU

Prasības kandidātiem:
 vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecībā;
 vismaz 3 gadu pieredze būvdarbu vadīšanā;
 spēja strādāt patstāvīgi, plānot darbu un noteikt prioritātes;
 atbildības sajūta, spēja vadīt komandu un pieņemt lēmumus;
 labas datorprasmes (MS Office);
 “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 vēlams ēku būvprakses sertifikāts.

Darba pienākumi:
 būvdarbu vadīšana, plānošana, organizēšana un uzraudzība 
   objektā;
 darbu izpildes grafiku, objekta realizācijai nepieciešamo resursu 
   plānošana;
 darbu izpildes termiņu un kvalitātes kontrole;
 darba aizsardzības un ar būvniecību saistīto normatīvo aktu 
   prasību izpildes nodrošināšana objektā;
 komunikācija ar visām objekta realizācijā iesaistītajām pusēm. 

Mēs piedāvājam:
 stabilu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem būvniecības 
    uzņēmumiem Latvijā;
 profesionālās attīstības un karjeras izaugsmes iespējas;
 atalgojumu sākot no 1800,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

CV lūdzam sūtīt – cv@ocv.lv.

KULDĪGAS AUTOSKOLA aicina 
pieteikties 95. koda, kā arī A, B, BE, C, 
CE autovadītāju kursiem Kuldīgā. Sīkāka 
informācija pa tālr. 29182826, 29491388.

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

Sertif icēta būvfirma ar pieredzi veic 
dažādus BŪVDARBUS, DOKU -
MENTĀCIJAS NOFORMĒŠANU. 
Tālr. 29705025.

EKSKAVATORA  pakalpojumi ar 
JCB frontālo racēju, 25 eiro/stundā. 
Tālr. 24957247.

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

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

PĻAUJ zāli un krūmus ar trimeri/krūm-
griezi Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 
novados. Tālr. 28958135.
 
ARBORISTA/KOKKOPJA pakalpo-
jumi – koku kopšana, dzīvžogu cirpšana. 
Tālr. 24423644.
  
Ā t r i  S A S K A L D U  M A L K U . 
Tālr. 26449395.

KAPU PIEMINEKĻI Dzirnavu ielā 42. 

SIEVIETE nopietnos nolūkos iepazīsies 
ar inteliģentu vīrieti no 59 līdz 65 gadiem. 
Tālr. 28499979.

Paliec, māt, smaidā, paliec glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā. 

/O.Lisovska./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Tālim 
un Aldim, mammu mūžībā pavadot.

Draugi

Izsakām dziļu līdzjūtību Tālim Tilgalim 
un ģimenei, māmiņu mūžībā pavadot.

Kalna ielas 2. mājas iedzīvotāji

Izsakām līdzjūtību Aldim  Tilgalim,  
māmiņu mūžībā pavadot.

Dienas centra grupiņa Kopā būt                                                         
    
Esam kopā ar Alfrēdu un pārējiem 
tuviniekiem, māmiņu, vecmāmiņu un 
vecvecmāmiņu mūžībā pavadot.

Baznīcas ielas kaimiņi – Lūcija, 
Daina V., Raimonds un Jānis

Aiz katra paliek dzīve  
Un pasacītais vārds,  
Bet atmiņas tik dārgas  
Sirds ilgi saglabās. 

/M. Jansone./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ikaram 
un Laurim ar ģimenēm, māmiņu mū-
žībā pavadot.

Bružānu ģimene

Labiekārtotu 3 istabu DZĪVOKLI pilsētas 
vēsturiskajā centrā. Tālr. 20273020.

Dacia SanDero, 2009. g., 1,2 l, 
manuāls. 150 tk. km, apskate, no 
2012. g. LV, viens īpašnieks. 2500 EUR. 
Tālr. 29204066.

Pārdod PVC LOGUS un DURVIS, 
iebūvējamos skapjus, bīdāmās durvis, 
moduļu virtuves. Plašs žalūziju piedāvā-
jums. Mucenieku iela 25, tālr. 28448638, 
Gravas iela 1 (Elvi), tālr. 28378818.

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

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

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

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 27885688. 

MALKU maisos, kravās. Tālr. 26544462. 

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

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

Lapkoku MALKU. Tālr. 22377474.

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

GRANTI, SMILTI. Tālr. 27101850. 

Lopbarības KVIEŠUS, miežus, auzas. 
Tālr. 28318706.

Pavasara ziedu MEDU ar piegādi. 
Tālr. 29440622. 

Jauno MEDU 3 l–18 EUR. ZIEDPU-
TEKŠŅUS 12 EUR/kg. Ar piegādi mājās 
svētdien, 16. jūnijā. Tālr. 26441406.

ALUS MUCIŅU no nerūsējošā tērauda. 
Tālr. 29168231.

Svētdien, 16. jūnijā, z/s Mazputnēni pār-
dos dažādas krāsas un šķirnes JAUN-
PUTNUS un dējējvistu cāļus:
Vārmē 9.10, Kuldīgā 9.40, Īvandē 10.10,
Ēdolē 10.30, Alsungā 11.00, Vilgālē 11.35,
Snēpelē 11.55, Laidos 12.20, Skrundā 
12.50. Tālr. 25463353.

Pērku DZĪVOKLI, māju vai zemi Kuldī-
gā. Tālr. 2244 7206

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

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 29165063. 

GaZ 24 rezerves daļas. Tālr. 29494363.

VECOS MOTOCIKLUS IŽ, Emka, Ural, 
DKW, Panonija, Jawa, Rīga, Tula un citus, 
kā arī rezerves daļas. VAZ 2101, 03, 02 un 
rezerves daļas. Tālr. 20334005.

SIA Lateira pērk MEŽA ĪPAŠUMUS (arī 
apgrūtinātus un nenokārtotus), birzis un 
cirsmas visā Kurzemē. Kārtojam doku-
mentus. Tālr. 27030802, mezi@lateira.lv. 

LATVIJAS MEŽU FONDS pērk CIRS-
MAS, MEŽUS un lauksaimniecības 
ZEMI visā Latvijā. Var būt ar apgrūtinā-
jumu un bez taksācijas. Cenas augstas. 
Samaksa tūlītēja. Tālr. 29711172.

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

SIA Energoparks  pērk ZARUS šķel-
došanai  un koksnes SK AIDAS . 
Tālr. 28813110.

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

MEŽUS, cirsmas, malku. Tālr. 26544462. 

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

S I A  K u r ze m e s  G a -
ļ s a i mn i eks  –  B U Ļ -
ĻUS, GOVIS, TE -
LES. Tālr. 63454845, 
29427543, 26569362. 

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

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

Pērku RAGUS. Tālr. 22728888.

GRĀMATAS. Tālr. 28166327.

TELPAS komercdarbībai izdevīgā vietā. 
Tālr. 26593709.

Meklēju darbu uz pusslodzi, ir B, C, 
D1 kategorijas autovadītāja tiesības. 
Tālr. 26802734.

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

SIA Balza (41203014601) – DARBINIE-
KI palīgdarbiem, daudzzāģu OPERA-
TORI, pie granulu līnijas, MEHĀNI-
ĶIS –ATSLĒDZNIEKS. Samaksa no 
430–1000 EUR pēc nodokļu nomaksas. 
Tālr. 28761112.

Paldies tuviem un tāliem radiem, drau-
giem, kas bija ar mums, RITU KRŪZIŅU 
mūžībā pavadot. Paldies mācītājam 
Viesturam Pirro par sirsnīgajiem atvadu 
vārdiem un krodziņam Klūdziņa par gardo 
bēru mielastu.

Māsa Anita

DZĪVOKLI. Tālr. 29672202.

iepazīšanās



piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

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

saturu un stilu atbild reklāmas devējs.
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rīt, 15. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 50 min.
Saule lec 4.29, riet 22.19.

Naktī +13°...+14°

Dienā +21°...+25°
1-2 m/s

2-4 m/s

 laika ziņas

�

�

� �

šodien, 14. jūnijā

Naktī +17°...+21°

Dienā +18°...+23°

Dienas garums – 17 st. 48 min.
Saule lec 4.30, riet 22.18.

1-2 m/s

3-4 m/s
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parīt, 16. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 51 min.
Saule lec 4.29, riet 22.20.

Naktī +14°...+15°

Dienā +24°...+27°
2-3 m/s

1-2 m/s

�

�

� �

�

�

� �

interesanti

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

iEPĒRKam:
skujkoka sīkbaļķus 
6 cm–12 cm diametrā, 
garums 3,4 m, cena –48 EUR.
Kontaktpersonas: 
Gatis, tālr. 26538894,
Oskars, tālr. 22044160,
Tālr. 63274257.

jūnija erudīts

Konkursu atbalsta 
gardumnīca Šarlote.

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

22. jūnijā 20.00
Saldus Kalnsētas 
parka estrādē notiks 
skaista muzikālā 
brīvdabas izrāde 

Īsa pamācība 
mīlēšanā.

No 29. jūnija līdz 3. jūlijam 
Talsu kristīgajā skolā, 
J.Grota ielā 1, notiks 
kristīgā jauniešu 
nometne SEKO MAN! 
jauniešiem 14–25 gadu 
vecumā. 
Nometnē būs lekcijas, 
interešu grupas, mūzika, 
sports un citas aktivitātes. 
Reģistrācija: 
ej.uz/sekoman2019 
Vietu skaits ierobežots!

laikraksta 
gadskārtas 
svinībām 
nākamā gada janvārī!

ISSN 1407-9755

9 771407 975048 32

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 

naS izraidīs par seksuālu uzmākšanos
ASV Nacionālās zinātņu akadēmijas (NAS) dalībniekus tagad var atskaitīt no mācībām par pierā-

dītiem pārkāpumiem, tai skaitā par seksuālu uzmākšanos vai citiem jaunā rīcības kodeksa pārkāpu-
miem. Akadēmijas 156 gadu vēsturē tas ir jaunums – ikviens students var tikt atskaitīts no studijām, 
bet darbinieki atlaisti, par pamatu ņemot izmaiņas iekšējos noteikumos. Ar šo jauno NAS nolikuma 
grozījumu, kas pieņemts ar 84% pozitīvu balsojumu un 16% pret, jebkurš var sniegt pierādījumus par 
rīcības kodeksa pārkāpumu. NAS kods aizliedz jebkuram cilvēkam diskrimināciju, uzmākšanos un 
iebiedēšanu. Seksuāla uzmākšanās statūtos definēta kā nevēlams seksuāls progress, seksuālas priekš-
rocības un citas seksuālas dabas mutiskas vai fiziskas darbības, kas rada iebiedējošu, naidīgu vai aiz-
skarošu vidi. NAS lepojas ar 2350 biedriem un 485 ārvalstu partneriem, no kuriem ap 190 ir Nobela 
prēmijas laureāti. 

Kurās skolās mācījies futbolists Kristaps Priedēns? 

Atbildes līdz 17. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv. 
Atbildi meklējiet Kurzemnieka iepriekšējos numuros.

atbilde: Igaunija depozīta sistēmu ieviesa 2005. gadā, 
bet obligāto dzērienu iepakojuma savākšanu Lietuva sāka 
2016. gadā.

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




