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Jauno žurnālistu 
skolas audzēkņi 
intervē viens 
otru.
KaS SaNācIS?

ZādZības no mājokļiem. kā pasargāties? 
Maijā Rudbāržu centrā apzagtas vairākas mājas.

DažāDas piereDzes: Somijas 
bibliotēku darbs un bočes 
sacensības Spānijā.

pirmā avīze 
Kuldīgā iznākusi 
pirms 110 gadiem. 
Kurzemnieks sāk 
rakstu sēriju par 
preses vēsturi.

„Tagad man ir uzplaukuma 
laiks. Braucot kaut kur, es 
nepērku biļeti atpakaļceļam, 
jo nezinu, ko tālāk darīšu,” 
saka daudz pieredzējusī un 
pārcietusī zaiga ābele, kura 
šogad svinēs savu 
70. dzimšanas dienu.

Darba Drošība 
Karstumā. 
Ko saka likums, un kā 
atvieglot situāciju?

2. lpp.

trešdien, 
19. jūnijā:
• Dzīve pēc 
ugunsgrēkā zaudētās 
mājas.
• Ko nozīmē pārdot 
biznesu.
• Komandas 
spēlētājas – māsas 
Ņečiporukas. 
• Stīvēšanās ap 
akmeni ieilgst.

Piektdien Kuldīgā, Pētera ielā, pie pie-
miņas akmens politiski represētajiem tika 
aizlūgts par 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju 
izvestajiem, īpaši tiem, kas tika tur nobendēti.

Mācītājs Viesturs Pirro atgādināja nežēlīgo 
vēstures faktu, kad jaukā vasaras dienā no Lat-
vijas tika izsūtīti vairāk nekā 15 400 cilvēku. 
Izsūtīti no dzimtenes tādēļ, ka mūsu valsti bija 
okupējusi agresīvā Padomju Savienība. Nogali-
nāt visus šeit nevarēja, tāpēc viņus spaidu kārtā 
lopu vagonos izveda svešatnē, kur bija jāpiecieš 

spīdzināšana, bads, sals, daudzi tika nošauti. 
„Cilvēcisms bija zudis,” teica V.Pirro. „Jebkurā 
normālā valstī cilvēkam, kurš netaisnīgi sodīts, 
ir iespēja vērsties tiesā. Komunistiskā genocīda 
upuriem tādas nebija. Bet Dievs ir varens un žē-
līgs. Kā teikts pravieša Jesajas grāmatā, ielūzušu 
niedri Viņš nenolauzīs un kvēlojošu degli neiz-
dzēsīs. Ilgus gadus mēs nesām sapni par brīvu 
Latviju. Un tas ir piepildījies, kaut okupācijas 
laikā likās, ka tas nav iespējams.”

Mācītājs norādīja, ka diez vai vēl būs kāda 

starptautiskā tiesa, kas tiesās tos, kas bija vainīgi 
pie izsūtīšanas. Bet visiem stāv priekšā objektī-
vākā un godīgākā Dieva tiesa. Tāpēc viņš aici-
nāja piedot un aizlūgt arī par tiem, kas izdarīja 
šo drausmo noziegumu pret cilvēci.

Piemiņas brīdī spēlēja vijolnieks Edgars 
Ziņģe, runāja novada pašvaldības un muzeja 
pārstāvji. Vēlāk visi devās uz Kuldīgas Mākslas 
namu, kur pie nelielu uzkodu klātiem galdiem 
dalījās atmiņās un pārdomās.

Dainas Tāfelbergas teksts un foto

aizlūdz par izvestajiem

Pētera ielā pie piemiņas akmens ziedus noliek politiski represētie Ilga Sokolovska un Teodors Brūklis.
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Jolanta 
Hercenberga, 

tālr. 63350568,
jolantah99@

gmail.com

redzējums

manuprāt

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

trīs viedokļi

aktuālais jautājums

„Kamēr cilvēki 
nosodīs zagšanu 
un vienlaikus 
iegādāsies 
apšaubāmas 
izcelsmes mantas, 
tikmēr neviens 
nevarēs būt drošs.”

Elīna Elza Kļava, Madaras Salas foto

Kas padara mūs skaistus
Pēc visām tām aizvadītās nedēļas nebūšanām – krusas, 

negaisa nopostītiem sējumiem, dārziem un ēkām, novār-
dzinātām govīm, apzagtiem dzīvokļiem – kā patīkama kom-
pensācija bija raksts par kādreizējo kuldīdznieci Zaigu Ābeli. 
Šarmanta sieviete, kas teju ceturtdaļgadsimtu pavadījusi pie 
lielu un mazu padomju laika auto stūres, pati arī remontējusi 
tos. Trausla un vienlaikus stipra sieviete, kas pārcietusi slimī-
bas un mediķu nespēju palīdzēt. Pateikusi ardievas melnām 
dienām, pievērsusies kalpošanai baznīcā, ik gadu iet simtiem 
kilometru pa Svētā Jēkaba ceļu, raksta grāmatas, glezno u.c. 
Ne reizi sarunā ar šo sievieti, kura šogad svinēs 70. dzīves 
jubileju, neizskanēja vārds vecums. Nebija iemesla. Patiesi, 
krāšņs taču ir gan pavasaris, gan rudens. Un, ja vasarā sit kru-
sa ar lieliem ledus graudiem, tas vēl nenozīmē, ka ir beigas.

Daina Tāfelberga, tālr. 63350563,
daina.tafelberga@kurzemnieks.lv

Latviju šovasar pārstaigājuši jau vairāki karstuma viļņi, kas ietekmē ikdienas darbu gan birojos, gan citviet. 
Kā saudzēt veselību karstajā laikā?

dod darba apģērbu un ūdeni

3..Jānis Jansons, ceļu būves 
uzņēmuma SC Kuldīga 

valdes priekšsēdis: – Darbiniekus 
nodrošinām ar speciālu apģēr-
bu. Vasarā tie ir šorti un oranžs 
T-krekls ar atstarojošiem ele-
mentiem. Ir speciāli apavi, kam 
ir nostiprināta priekšējā daļa, lai 
pasargātu kāju pirkstus. Esam 
izdalījuši cepures. Vai tās lietot, 
ir pašu darbinieku izvēle. Ķiveres 
noteikti jālieto tiešā ekskavatora 

tuvumā. Bruģētājiem nav obligāta 
prasība lietot ķiveres. 

Nodrošinām, lai jebkurā brīdī 
būtu pieejams dzeramais ūdens, 
ko var lietot, cik vajag. Pielāgot 
darba laiku karstumam mums ir 
sarežģīti, bet reizēm darbu sā-
kam stundu ātrāk. Pusdienlaiks 
ir stunda, var paspēt atpūsties. 
Ja apstākļi ir bīstami cilvēku 
veselībai, tad pārplānojam dar-
bus, ar varu nespiežam cilvēkus 

strādāt ekstrēmos apstākļos. Darba 
drošība ir dalīta atbildība. Ideālā 
variantā arī darbiniekiem pašiem 
jābūt uzmanīgiem. Katru gadu 
viņiem jāiziet obligātās veselības 
pārbaudes, katru gadu atjaunojam 
darba apģērbu un prasām, lai darba 
aizsardzības līdzekļi – acu aizsargi, 
austiņas, respiratori – tiktu izman-
toti. Piemēram, objektā noteikti 
jābūt speciālajiem apaviem. 

Iveta Grīniņa

Jānodrošina komforta temperatūra
1..Andis Ābele, Darba dro-

šības centra valdes priekš-
sēdis: – Ministru kabineta (MK) 
noteikumos nr.359 Darba aiz-
sardzības prasības darbavietā 
teikts, kādi apstākļi jānodrošina 
strādājošajiem. Tur ir tabula, kurā 
katrs var apskatīties, kāda ir ie-
teicamā temperatūra darba vietā. 
Tā atkarīga no veicamā darba. 
Piemēram, birojos un citur, kur 
tiek strādāts pie datora un telpās, 
ja darbs nav saistīts ar fizisku pie-
pūli vai tā ir minimāla, gada siltajā 

laikā temperatūrai jābūt no 20 līdz 
28 grādiem. Darba devējam no-
teikumi jāpilda, šāda temperatūra 
jānodrošina. Ir dažādi veidi, kā to 
panākt, vajag tikai gribēt. Savukārt 
uzņēmumiem, kuru darbiniekiem 
jāstrādā fiziski, ārpus telpām, 
jāizvērtē savu darbinieku slodze 
un konkrētā vieta. Piemēram, uz 
jumta šajā karstumā pusdienlaikā 
noteikti nebūs iespējams strādāt, 
tātad darbs jāorganizē agri no 
rīta vai pēcpusdienā. Elementāra 
prasība ir nodrošināt darbiniekus 

ar dzeramo ūdeni, vēsāku vietu, 
kur atpūsties. Atpūtai jāatvēl ilgāks 
laiks. Ja paredzēts strādāt paaug-
stinātā temperatūrā, pirms tam 
uzņēmumam jānosūta darbinieki 
uz obligāto veselības pārbaudi. Ja 
darbiniekam rodas veselības prob-
lēmas karstuma dēļ, tas skaitās 
nelaimes gadījums darbā. Darbi-
niekam par veselības problēmām 
uzreiz jāziņo darba devējam, vai 
arī to dara tiešais darba vadītājs. 
Katrs no šiem gadījumiem tiek 
izmeklēts MK noteiktā kārtībā.

Pašiem par sevi jārūpējas

2..Arita Freimane, Neat-
liekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta pārstāve: 
– Noteikti nevajadzētu visu dienu 
gulšņāt pludmalē, dienas vidū 
rušināties dārzā vai ilgstoši veikt 
fiziski smagu darbu. Tāpat tveice 
nav piemērots laiks aktīvai spor-
tošanai, sevišķi laikā no 11.00 
līdz 15.00.

Jāņem vērā, ka ilgstoša karstu-
ma ietekme var saasināt hronisku 
slimību norises gaitu. Cilvēkiem, 
kuri slimo ar hroniskām saslim-
šanām, tai skaitā sirds asinsvadu 
slimībām, precīzi jāievēro ārsta 
norādījumi par medikamentu 
lietošanu. Gados vecākiem cil-
vēkiem būtiski ieklausīties savā 
organismā un ievērot īpašu pie-

sardzību. Senioriem, tāpat kā 
bērniem, labāk uzturēties ēnā un 
labi vēdinātās telpās, kā arī dzert 
pietiekami daudz ūdens. 

Nevēdināti, pārkarsuši biroji un 
darbs slēgtās, uzkarsušās telpās 
arī var radīt risku cilvēka veselī-
bai, tāpēc telpas jāvēdina un jāat-
vēsinās arī tajās strādājošajiem.

pirmā avīze Kuldīgā iznāca pirms 110 gadiem, kādu nākotni jūs redzat avīzei un citiem drukāta veida 
izdevumiem? Ko pats/-i lasāt?

Ausma, pensionāre: – Man, pie-
mēram, nepatīk internets. Man patīk, 
bankā ieejot, parunāt ar dzīviem 
cilvēkiem, nevis kaut ko kaut kā 
internetā. Es pati regulāri pasūtu 
avīzes. Kurzemnieku, Rīgas Viļņus, 
dažreiz lasītavā kādus žurnālus pala-

su, pārsvarā visur raksta par vienu un to pašu. Patīk 
lasīt mūsu pašu ziņas, lai zinātu, kas rajonā notiek.

Ēriks Švalovs, kuldīdznieks: 
– Manuprāt, drukātie izdevumi nākot-
nē nezaudēs nekādu vērtību, būs, kas 
tos lasa. Es pats bieži nelasu drukāta 
formāta izdevumus, šad tad pāršķir-
stu, lai zinātu, kas notiek apkārt, tādā 
gadījumā lasu Kurzemnieku.

Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpoju-
mu pārvaldes vadītāja: – Es domāju, 
ka avīzei ir jāpaliek. Ne jau visiem 
laukos ir pieejams internets. Nevajag 
nemaz meklēt tālu, 50 km no Kuldīgas 
internets vairs nav sasniedzams dziļos 
laukos. Es lasu gan grāmatas, gan avī-

zes, gan žurnālus. Kurzemnieks, Skrundas informatīvais 
izdevums, Ieva, visādas tenku vāceles, kā jau visiem 
latviešiem, ir manā lasāmvielu sarakstā.

Anita Ozola-Ozoliņa, skolniece: 
– Man šķiet, ka ir vēl cilvēki, kuri 
lasa un lasīs šāda veida izdevumus. 
Piemēram, veci cilvēki, kuri internetā 
informāciju nemeklē. Dažreiz es pati 
arī lasu Kurzemnieku vai Kuldīgas 
Novada Vēstis.

Līga Kalniņa, psiholoģe: – Va-
jadzētu atstāt vismaz taustāmu for-
mātu. Pati lasu drukātos izdevu-
mus – pašķirstu Ievu, Ievas Māju, 
Krimuldas Novada Avīzi.

Sanita Rudzīte, sociālā pedago-
ģe: – Es domāju, ka nākotne drukāta-
jiem izdevumiem kādu laiku vēl būs. 
Pati lasu gan avīzes, gan žurnālus, pie-
mēram, recepšu, pārtikas un sieviešu.

Šodienas numurā vairāki 
raksti ir par to, cik droši va-
ram justies par savu mantu 
dzīvesvietā un kā sevi pasar-
gāt no apzagšanas. Lai arī 
mūspusē zādzības no dzī-
vokļiem notiekot salīdzinoši 
retāk nekā citviet Latvijā, 
tomēr pietiekami bieži. Tāpat 
pietiekami bieži dzirdams, ka 
nozagto mantu nav izdevies 
atgūt. 

Viens aspekts ir likumsar-
gu atzītais, ka nereti apzagtie 
nav bijuši pietiekami piesar-
dzīgi: durvis nav aizslēguši, 
dzīvokļa atslēgu klasiski zem 
paklājiņa nolikuši. Taisnība. 
Ir jārēķinās, ka sabiedrībā 
iegājusies tāda uzvedības 
norma kā svešas mantas 
paņemšana. Nevajag izai-
cināt likteni. Nav jau grūti 
aiz sevis aizslēgt dzīvokļa 
durvis, aizvērt logus. Nav 
grūti ierīkot apgaismojumu 
pagalmā, palūgt kaimiņam 
pieskatīt dzīvesvietu savas 

mantu pircējs nosaka zagļa izvēli
prombūtnes laikā. Var censties, 
bet pilnībā sevi pasargāt no 
apzagšanas tādā veidā neiz-
dosies. Visu jau nepiesiesi! Un 
civilizētā sabiedrībā arī pilnīgi 
viss nebūtu jātur zem septiņām 
atslēgām. Drīzāk būtu jādomā, 
kā sabiedrības uzvedības nor-
mas koriģēt ar savu attieksmi 
un uzvedību. Diemžēl jāatzīst, 
ka mēs esam divkosīgi. No vie-
nas puses, nosodām zagšanu, 
bet, no otras puses, labprāt 
iegādājamies gan lietotas, gan 
jaunas mantas par zemāku 
cenu. Arī gadījumos, kad to 
izcelsme ir apšaubāma. 

Nesen Turlavas un Padures 
pusē garnadži ļoti lielu skādi 
nodarīja zemniekiem – noza-
ga ķimikāliju koncentrātus, ar 
ko miglot laukus. Zaudējumi 
mērāmi tūkstošos. Ar vienu no 
zemniekiem runājām. Viņam 
esot aizdomas, kurā virzienā 
ved zagļu pēdas. Tajā, kur 
tādas ķimikālijas kā viņam var 
iegādāties par stipri zemāku 
samaksu, nekā ir tirgus cena. 

Valsts policija atzīst, ka bez 
naudas visbiežāk tiek zagtas 
tās mantas, ko viegli realizēt. 
Motorzāģi, zāles pļāvēji, velo-
sipēdi u.c. Kāpēc zagļi izvēlas 
tieši tāda veida mantas? Kāpēc 
nezog palagus, virtuves ska-
pīšus un apakštases? Viņiem 
ir vajadzīgas mantas, kurām 
varēs atrast pircējus. Tātad 
pircēji nosaka zagļa izvēli. Tas 
nozīmē: kamēr sabiedrība būs 
divkosīga, it kā nosodīs zagša-
nu, tomēr iegādāsies apšau-
bāmas izcelsmes mantas pa 
lēto, tikmēr arī par savu mantu 
nekad nevarēsim būt droši. 
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informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 
kurzemes reģionālā centra statistiķe Baiba Būvmeistere.

Mediķi ziņo

kuras specialitātes atbalstīt
No Kuldīgas novada domes bu-

džetā paredzētajiem 4000 eiro pie-
tiktu kādām trim četrām stipendijām 
novadā vajadzīgajās specialitātēs 
studējošo jauniešu piesaistei, bet 
atbalstāmo specialitāšu saraksts ir 
daudz garāks.

Par prioritātēm vēl jāvienojas domes 
sēdē, bet jau apvienotajā attīstības un 
sociālo, izglītības un kultūras lietu ko-
mitejas sēdē par to tika diskutēts. 

Aprīļa domes sēdē tika pieņemti 
saistošie noteikumi par novada pašval-
dības stipendiju piešķiršanas kārtību. Tie 
paredz, ka tiek uzrunāti pēdējo kursu stu-
denti novadam vajadzīgās specialitātēs, 
viņiem piešķir stipendiju ar nosacījumu, 
ka darbā jānāk uz Kuldīgas novadu. 

Šobrīd saņemts iesniegums no 
Kuldīgas slimnīcas, Kuldīgas Centra 

vidusskolas un V.Plūdoņa Kuldīgas 
vidusskolas ar lūgumu par sarakstā 
iekļaujamajām specialitātēm. Slimnīcai 
vajadzīgs anesteziologs-reanimatologs, 
ginekologs-dzemdību speciālists, pe-
diatrs/neonatologs, internists, fizikālās 
un rehabilitācijas medicīnas ārsts un 
māsas visās specialitātēs. Centra skola 
un V.Plūdoņa vidusskola meklē ķīmijas, 
bioloģijas, fizikas, programmēšanas un 
angļu valodas skolotāju. 

Komitejas sēdē Centra vidusskolas 
direktore, deputāte Brigita Freija rosināja 
no saraksta izņemt fizikas skolotāju, jo 
to ir izdevies atrast, bet vietā likt latviešu 
valodas pedagogu. Deputāti bilda, ka 
fiziķi pirms tam prasījušas abas skolas, 
tādēļ to no saraksta izņemt nedrīkst. 
Deputāts Modris Karlsons teica, ka 
jānosaka prioritātes – kas ir nozīmīgāk: 

ja trūkst latviešu valodas skolotāju vai 
anesteziologu. 

Komitejas vadītāja Inese Astaševska 
uztraucās, ka novada izglītības pārvaldei 
nav uzskaites par trūkstošajiem peda-
gogiem un tādiem cilvēkiem, kuriem ir 
atbilstoša izglītība, viņi strādā citur, bet 
varbūt būtu gatavi kādā skolā pastrādāt 
dažas stundas nedēļā.

Deputāti vienojās, ka par prioritātēm 
jārunā domes sēdē, tad jāizsludina 
pieteikšanās pašvaldības stipendijām 
un jāskatās, kāda ir atsaucība. Neviens 
nebija tik optimisma pilns, lai domātu, ka 
pēdējo kursu studenti pieprasītās profesi-
jās jau tagad sapņotu strādāt mazpilsētā. 

Pieteikšanās tiks izsludināta no 1. jū-
lija līdz 9. augustam. Rezultātu paziņo-
šana notiks 30. augustā.

Inguna Spuleniece

Aivars izstādes atklāšanā trešdie-
nas vakarā nepiedalījās, jo atrodas 
Austrumu slimnīcas paliatīvās 
aprūpes nodaļā. Viņš visiem sūtīja 
sveicienus un teica paldies par 
materiālo un morālo palīdzību, kas 
šobrīd viņam un ģimenei ir ļoti 
noderīga un nozīmīga. Indars par 
saviem darbiem daudz nerunāja – 
katrai bildei ir savs stāsts, gala 
rezultāts redzams pie sienas, lai nu 
tagad skatītāji vērtē. 

Muzeja direktors Eduards Dam-
bergs uzsvēra, ka ļoti lepojas ar 
novada radošajiem cilvēkiem, 
kuru mākslinieciskās izpausmes 
labprāt tiek izliktas muzejā, lai tās 
var apskatīt gan vietējie iedzīvotāji, 
gan Kuldīgas viesi. Viņš atzina, ka 
Manas Kuldīgas autorus vieno ne 
tikai radnieciskas saites, bet arī tas, 
ka abi aizrāvušies ar fotomākslu 
un Kuldīgu sauc par savu. Novada 
domes priekšsēde Inga Bērziņa, 
dāvinot zemeņu grozu, ko nosūtīt 
Aivaram, vēlēja viņam veselību un 
teica, ka viņai skatīt izstādi ir gods 
un prieks, jo abi fotogrāfi daudz 
dara Kuldīgas popularizēšanā un 
vēstures iemūžināšanā. Veselību 
vēlēja un ziedus Aivara dzīvesbied-

kur ņems naudu
Aizvadītajā nedēļā Kuldīgas no-

vada domes priekšsēde Inga Bērziņa 
informēja pagasta pārvalžu vadītā-
jus par tikšanos Finanšu ministrijā.

Skumjā ziņa ir tā, ka šogad un droši 
vien arī nākamgad pašvaldībām nebūs 
pieejami aizdevumi no Valsts kases. 
„Tas nenozīmē, ka būtu sākusies 
krīze,” skaidro I.Bērziņa. „Šogad 
aizdevumiem novirzītā nauda pat esot 
lielāka, bet audzis arī pieprasījums 
Eiropas fondu projektu priekšnosacī-
jumu dēļ. Latvijai noteikto aizdevumu 
limits ir procentuāli atkarīgs no IKP 
un jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju. 

Līdz ar to aizņēmumu mēs varēsim 
saņemt tikai Eiropas fondu projektu 
līdzfinansēšanai, jo tā ir prioritāte. 
Valsts kasē ir divas rindas: Eiropas 
fondiem un pārējiem aizņēmumiem. 
Kuldīgas pašvaldība ir abās. Pirmajā 
esam pietuvojušos augšgalam, bet 
otrajā nav cerību saņemt tuvākajos 
gados.”

Savukārt labā ziņa, ka Kuldīgai nav 
daudz iesāktu un nepabeigtu būvju 
kā citiem novadiem. Dome pārskatīs 
projektus, lai izrēķinātu, cik naudas 
vajadzēs no budžeta neattiecināmo 
izmaksu segšanai, jo tiem aizņēmumu 

nevarēs dabūt. Savukārt pašvaldības 
uzņēmumi varēs aizņemties komerc-
bankā, un pašvaldība ir tiesīga dot 
galvojumu.

Vēl sapulcē jau kuru reizi tika 
runāts par māju apsaimniekošanu 
pagastos. Kā atzina domes izpild-
direktores vietniece Agnese Buka, 
redzams, ka mazie darbi rit uz priekšu, 
taču vajadzīgs nākotnes redzējums. 
Ir jāradina iedzīvotāji pie domas, ka 
jāceļ apsaimniekošanas maksa, citādi 
māju lielās problēmas tiek tikai atbī-
dītas uz priekšu.

Daina Tāfelberga

daudz pacientu dzērumā
Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā no 7. līdz 

14. jūnijam mediķi devušies uz 85 izsaukumiem. Slimnīcā 
nogādāti 46 pacienti, no tiem divi bērni. No visiem 
pacientiem daudzi bijuši alkohola reibumā – piecas 
sievietes un 18 vīrieši. Notikusi viena krimināltrauma, 
bet trīs gūtas, braucot ar transporta līdzekli. Visi cietušie 
nogādāti slimnīcā. Bijušas 14 sadzīves traumas, cietis 
arī viens bērns.

Grib celt siltuma tarifu 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 

aicina Kuldīgas novada iedzīvotājus paust viedokli par 
SIA Kuldīgas siltums iesniegto siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu projektu Kuldīgas novadā (pilsēta, 
Priedaine, Pelči, Ozoli, Padure, Renda un Mežvalde).

Lai dzirdētu iedzīvotāju viedokli, SPRK Kuldīgas siltuma 
birojā (Lapegļu ielā 8) 27. jūnijā 13.00 organizē sanāksmi. 

Kuldīgas siltums komisijai iesniedzis siltumenerģijas 
apgādes pakalpojuma tarifu projektu, kur gala tarifs ir 
53,29 eiro/MWh. Projektā nav iekļauts pievienotās vērtī-
bas nodoklis, informē SPRK pārstāve Baiba Jakobsone.

Tarifa izmaiņas esot saistītas ar mainīgo un pastāvīgo 
izmaksu izmaiņām. Sanāksmē Kuldīgas siltuma pārstāvis 
iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 
būtību un ekonomisko pamatojumu. Varēs uzdot jautāju-
mus un izteikt priekšlikumus. 

Interesentiem līdz 18. jūnijam pieteikties pa tālr. 67873222 
vai e-pastā: dzintars.jaunzems@sprk.gov.lv.

Iepazīties ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu projektu var www.sprk.gov.lv.

Jana Sūruma

kuldīga tēva un dēla acīm
līdz 14. jūlijam kuldīgas novada muzejā apskatāma fotokluba Divas upes dalībnieku, tēva 
un dēla – aivara un indara Vētrāju – fotoizstāde Mana Kuldīga. tajā redzamas abu uzņemtās 
fotogrāfijas, kas ataino pilsētas ikdienu un vēsturiskā saplūšanu ar mūsdienām gan ierastā, gan 
mazliet citādā rakursā.

Pārsteidzoši daudz cilvēku bija atraduši laiku, lai atnāktu uz aivara un indara Vētrāju fotoizstādes Mana 
Kuldīga atklāšanu. indaru sveic solveiga Pirtniece.

par autoriem

  A ivArs vētr ājs dzimis Īvandē un 
lielāko daļu dzīves nodzīvojis Kuldīgā. Pirmo 
fotoaparātu viņam nopirka mamma, kad dēlam 
bija 11 gadu, savukārt interese par fotogrāfiju 
Aivaram pirmoreiz radusies kāda Īvandes 
kaimiņa fotolaboratorijā, un to pamanījusi 
klases audzinātāja Ruta Raduma. Vidusskolā 
liela ietekme uz fotografēšanas prasmju 
attīstību un personības veidošanos bijusi klases 
audzinātājai Skaidrītei Reķei, kad Aivars un 
klasesbiedri aizrāvušies ar novadpētniecību un 
skolas muzeja veidošanu. Vēlāk viņš izmācījies 
par kino foto kolektīvu vadītāju Rīgas Kultūras 
un izglītības darbinieku tehnikumā.
1982. gadā Aivars sāka strādāt par fotogrāfu 
laikrakstā Padomju Dzimtene, turpinot to darīt 
Kurzemniekā. 

  indArs vētrājs pirms trim gadiem 
atgr iez ies dz imta jā p i l sē tā no R īgas. 
Fotografēšanas prasmes apguvis pašmācības 
ceļā, vērojot, kā to dara profesionāļi, ļoti liels 
atbalsts bijis tētis un viņa dotie padomi. „Uzaugu 
fotolaboratorijā, skatoties, kā fotopalielinātājs 
uznes bildi uz balta fotopapīra, kuru pēc tam 
iegremdēja attīstītājā, un tad uz fotogrāfijas 
pamazām parādījās arī pati bilde. Esmu bērnībā 
braucis līdzi tētim uz avīzes nosūtītajām vietām 
un vērojis. Jau no mazotnes mājās vienmēr ir 
bijuši ar fotogrāfiju saistīti žurnāli. Visas savas 
zināšanas esmu ieguvis pats, bet trūkstošās 
vai tehniski sarežģītās lietas vienmēr esmu 
jautājis tētim.”

rei Maritai deva kuplā pulkā atnā-
kušie Aivara klasesbiedri, atzīstot, 
ka viņš vienmēr ir optimists un tieši 
tagad optimisms lieti noder. Arī 
daudzi citi kuldīdznieki bija nākuši 
sveikt fotogrāfus un izteikt atbalstu 
Aivara ģimenei.

Pirms izstādes atklāšanas Aivars 
atzinis, ka ideja radusies, staigājot 
pa pilsētu: „Koncepcija radās agri 
no rīta. Pa Kuldīgas vecpilsētu 
staigājot, nav, kur kāju nolikt, – viss 
vecais nāk virsū. Tā nu uz mūsdie-
nu fotogrāfijas uzliku vēsturisko.”

Indaru savukārt vairāk saista 
reizēm skarbais, bet vienmēr pa-
tiesais ielu stils: „Esmu par īstām 
lietām. Fotogrāfijās redzamais ir 
patiess, nav izmainīts nekas. Tām 
ir atņemtas krāsas, jo tās traucē 
saskatīt būtisko. Šis ir mans skats uz 

manu pilsētu un tās iedzīvotājiem 
no neierasta leņķa un neierastām 
vietām, kurām vai nu ikdienas 
steigā paskrienam garām, vai pat 
nepamanām, ka tādas ir.”

Inguna Spuleniece
Antras Grīnbergas foto
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Stāvs modernajām 
tehnoloģijām
Latviešiem bija iespēja izstaigāt 
bibliotēku gida pavadībā. Par 
iespaidiem bibliotēkā G.Smirnovs 
saka: „Moderna trīs stāvu ēka, 
kas veidota kuģa formā. Pirmajā 
stāvā informācijas centrs un datori 
bibliotēkas lietotājiem, kafejnīca, 
jaunumu plaukti. Tur ir automati-
zētā grāmatu nodošana – robots, 
kas grāmatas pa lenti aizvirza un 
sadala pa krātuvēm, kur darbinie-
ki tās aizved uz konkrēto vietu, 
bet ir doma, ka arī to darīs roboti. 
Otrajā stāvā – atsevišķas telpas ar 
stikla sienām, kas paredzētas teh-
noloģijām: datorspēlēm, kino u.c. 
Tur ir mūzikas ierakstu studijas ar 
visiem instrumentiem – klavie-
rēm, ģitārām bungu komplektiem 
u.c., 3D un lielformāta printeri, 
drukas iekārtas, ar ko var apdrukāt 
krekliņus u.c. Tas viss ir par mak-
su, bet viņu ienākumu līmenim tas 
nav dārgi.

Man patika, ka bērniem tiek 
ierobežots laiks, ko viņi var pa-
vadīt pie datoriem. Spēles sada-
lītas pa vecuma posmiem. Mazie 
nevar paņemt tādu, kas domāta 
lielajiem. Gide stāstīja gadīju-
mu, kad darbiniece pamanījusi, 
ka kāds mazais spēlē vecumam 
nepiemērotu spēli. Izrādās, ka to 
paņēmis ar mammas bibliotēkas 
karti. Protams, šī nodarbe tika 

rumāņiem un spāņiem vēl daudz jāmācās
Spānijā, Toregas pilsētā, notika bočes sacensības, uz kurām devās arī biedrības Speciālā sporta centrs (SSC) komanda. Trīs Pelču speciālās internātpamatskolas-at-
tīstības centra jauniešus un vienu jaunieti no Tukuma uz sacensībām veda viņu trenere un SSC vadītāja Nadija Strazdiņa. 
„Priekšstats par to, kā jāspēlē boče un kā jārīko sacensības, vēl aizvien ļoti atšķiras,” tā secina N.Strazdiņa pēc sacensībām Toregā. Uz Spāniju devās Solvita Vanaga, Krista 
Būčiņa, Madars Šteinbergs un Raitis Grābens. 

Popularizē bočes spēli
Jau otro gadu tiek īstenots Eras-
mus+ projekts Sports together, 
active forever, kurā sadarbojas 
Latvija, Spānija un Rumānija. Tā 
mērķis ir popularizēt bočes spēles 
elementu izmantošanu funkcionā-
lo spēju novērtēšanai bērniem ar 
īpašām vajadzībām un šo spēju 
attīstīšanai. 

Stāsta N.Strazdiņa: „Pirms 
sacensībām visiem projekta dalīb-
niekiem bija jāveic mājasdarbs – 
jātestē bērnu un jauniešu bočes 
prasmes: precizitāte, spēja kon-
centrēties, koordinācija utt. Pēc 
viena gada treniņiem testēšana 
notiks atkārtoti, un pēc tā varēs 
spriest, kā boče ietekmē šo spēju 
uzlabošanos. Pie viena bija jāveic 
arī spēlētāju iedalīšana grupās, 
lai sacensībās spēlētu aptuveni 
vienāda līmeņa dalībnieki. 

Diemžēl aizbraucot izrādījās, 
ka bērnu spēju testēšana un sa-
dalīšana pa grupām nav notikusi, 

un sacensībās pretinieki tika 
izvēlēti pēc nejaušības principa. 
No mums pierastā spēles veida 
atšķīrās arī tas, ka attālums līdz 
bumbai tika mērīts ne tikai ar 
mērlenti, bet ar pēdām, kas ļāva 
mazliet koriģēt rezultātu. No otras 
puses – tas ir veids, kā izlīdzēties, 
ja pie rokas nav mērlentes. To-
mēr noteikumiem jābūt visiem 
vienādiem. Parasti spēle notiek 
no abām laukuma pusēm, bet tur 
bija tikai no vienas. Viņiem vēl 
daudz jāmācās. Savukārt mums 
no viņiem jāmācas tik daudz ne-
iespringt un tik strikti neturēties 
pie priekšrakstiem. 

Pirmajā dienā bija treniņi, ot-
rajā un trešajā – sacensības. Tika 
iesaistīti visi līdzbraucēji, treneri 
spēlēja kopā ar bērniem, kas man 
patika.” 

Nevis sacensības,                
bet festivāls
„Viens no secinājumiem – tās īsti 

nebija starptautiskas bočes sacen-
sības, bet gan festivāls. Nepieras-
ti, ka nebija apbalvošanas, diplo-
mu un medaļu. Varbūt arī mums 
jāizvērtē, vai vienmēr tos vajag. 
Nebija arī pasākuma izvērtējuma, 
skolotāji nevarēja izteikt savus 
priekšlikumus un viedokli. Vie-
nam no projekta dalībniekiem –                                                                    
sporta klubam Alba – pieder 
restorāns. Tajā klientus apkalpo 
jaunieši ar īpašām vajadzībām, 
un šī vieta ir ļoti iecienīta. Tur 
tiek tirgotas lietas, ko viņi paši 
izgatavo, piemēram, datorsomas. 
Viņi cep un tirgo cepumus.”

Projekta noslēgums būs šīgada 
novembrī Rumānijā. Tā rezultātā 
tiks sagatavota brošūra angļu va-
lodā, kam teorētisko pamatojumu 
uzrakstījusi Nadija: „Tajā aprak-
stīju, kam šī spēle ir piemērota, 
ka to var spēlēt cilvēki ar redzes 
traucējumiem. Lielākoties to spē-
lē cilvēki ar garīgās attīstības un 
funkcionālajiem traucējumiem.”

bibliotēkas uzdevums vairāk ir 
dot informāciju un izglītot, ļoti 
būtiska ir novadpētniecība. Viņi 
ar to nenodarbojas. Redzējām 
fondu, pirmajā stāvā ir bestsel-
leri, lasītājs var paņemt grāmatu, 
noskenēt un doties prom. Bērniem 
ļoti patīk skatīties automātisko 
grāmatu šķirošanu, kur grāmatas 
virzās pa transportieru lentēm. 
Tā varētu būt mūsu nākotne, kad 
cilvēks grāmatu var nodot auto-
mātiski – viņam nav jāstāv pie 
bibliotekāra. Bet tad mums vaja-
dzētu pielāgot fondu, lai grāmatas 
varētu automatizēti apstrādāt. 

Man visvairāk patika plašums. 
Bibliotēka ir celta kā kuģis, bet 
reizē ir ļoti mājīgi. Tur bija stik-
lots stūris ar brīnišķīgu skatu uz 
pilsētu, terase, uz kuras var iziet 
ar grāmatu. Katrs atrod savu vietu 
un jūtas labi. Arī mums bija ļoti 
labas izjūtas.” 

Bērnu paradīze
„Tā bija mazo bērnu paradīze,” tā 
par redzēto Helsinku bibliotēkā 
saka Skrundas bērnu bibliotēkas 
vadītāja Inga Zalgaucka. 

„Tā kā mēs braucām uz Somiju, 
kas ir jauno tehnoloģiju avan-
gardā, tad šajā ziņā mani nekas 
nepārsteidza, jo tas bija gaidāms. 
Otrais stāvs bibliotēkā ir pilnībā 
atdots tehnoloģijām, sākot ar 
datoriem, 3D printeriem, šujma-

šīnām, adāmmašīnām, videospēļu 
iekārtām utt., ieskaitot mūzikas 
ierakstu studijas un virtuves. 
Mani pārsteidza trešais stāvs, 
kur ir grāmatu abonements gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Kā 
bērnu bibliotēkas vadītāju mani 
pārsteidza, cik brīvi tur varēja 
justies bērni. Tur bija vismaz 20 
bērnu ratiņi. Mazie – ap gadiņu –                                   
ložņāja apkārt, mammas sēdēja 
un sarunājās. Bērni ir savā vaļā, 
savā pasaulē. Ja viņi paņem grā-
matu, viņi var to atstāt jebkurā 
citā vietā, kaut vai bibliotēkas 
otrajā galā. Tā bija pēdējā skolas 
diena, un bibliotēkā bija daudz 
skolnieku. Viņi bija diezgan skaļi, 
bet viņiem neviens neaizrādīja, 
jo ēka ir uzcelta tā, lai citiem 
netraucētu. Vairākas bērnudārzu 
grupiņas sēdēja uz kāpnītēm un 
pusdienoja no līdzi paņemtajām 
kārbiņām, skolotāja priekšā kaut 
ko stāstīja… kā piknikā. Akustika 
tur ir tāda, ka troksni nejūt, viss 
notiek ļoti rimti, visi jūtas mierīgi. 

Ja nu ir kāda bērniem draudzīga 
bibliotēka, tad šī noteikti ir pirmā, 
par kuru iedomājos. Es pat domā-
ju, ka šo to no tā visa varam lēnām 
pārņemt, jo mūsu bibliotēkā ēst un 
dzert nedrīkst. Varbūt jāsāk piera-
dināt bērnus pie brīvāka režīma.”

Iveta Grīniņa 
Gaidara Smirnova arhīva foto

Oda Helsinkos – ko vērts pārņemt
Maija beigās Kuldīgas, Skrundas un Alsungas bibliotekāres devās pieredzes braucienā uz Somiju. Mērķis bija redzēt jauno Helsinku publisko bibliotēku Oda, kas 
durvis vērusi pagājušajā gadā. Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Gaidars Smirnovs pastāstīja, ka uz Somiju trīs dienu braucienā devās 45 
cilvēki – kopā ar mūsējām brauca arī kolēģes no Rīgas. Bez bibliotēkas nedaudz tika apskatīts arī Helsinku centrs, komponista Jana Sibeliusa piemineklis, Fiskara ciemats, kur 
vēsturiski atradusies slavenās darbarīku ražotnes pirmā rūpnīca, izdevies nokļūt tālākajā Somijas punktā Somu jūras līcī pie pašas Krievijas robežas. 

pārtraukta. Tas tiek kontrolēts. 
Mācību gada laikā izklaidēm, pie-
mēram, datorspēlēm, ir ierobežots 
laiks, bet vasarā tas tiek pagari-
nāts. Trešajā stāvā ir grāmatas 
gan pieaugušajiem, gan bērniem, 
plašas un gaišas telpas, daudz 
dienasgaismas. Kad jautāju, vai 
varu kļūt par šīs bibliotēkas lie-
totāju, man atbildēja, ka diemžēl 
ne. Jābūt Somijas iedzīvotājam 
vai studentam. Bibliotēkā ir ap 50 
darbinieku, kuriem nav savu ka-
binetu – viņi visu laiku ir kustībā. 
Tur nav darbinieka, kurš izsniedz 

vai paņem grāmatas, tas tiek darīts 
automātiski. Nekur nemanījām 
apsardzi.”

Vairāk brīvā laika 
pavadīšanas centrs
Kuldīgas galvenās bibliotēkas 
bibliogrāfe Aija Kadeģe: „Es 
Odu vairāk uztvēru kā brīvā 
laika pavadīšanas centru, kam 
viena no funkcijām ir bibliotēka. 
Tam domātas visas tehnoloģijas, 
ieskaitot 3D printerus, šujmašīnas 
un visu pārējo, arī telpas konfe-
rencēm, pasākumiem u.c. Mūsu 

Helsinku bibliotēka Oda.

Pagājušās nedēļas nogalē Pelču 
skolas audzēkņi piedalījās bočes 
sacensības Brno, Čehijā. „Bēr-
niem šie braucieni ir ļoti labs 
stimuls regulāri trenēties,” atzīst 
Nadija.

Mūsdienās boče tiek spēlēta 
visā pasaulē. Spēle piemērota 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Tā ir iekļauta paralimpisko spēļu 
programmā. Latvijā boči ieviesa 
Latvijas Bērnu un jauniešu inva-
līdu sporta federācija. N.Strazdiņa 
apmācījusi kolēģus Lietuvā, Igau-
nijā un Ukrainā. 

Iveta Grīniņa 
Nadijas Strazdiņas 

arhīva foto 

Priekšplānā Speciālā sporta centra komandas dalībniece Solvita Vanaga 
sacensību laikā. 
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„Sāp kāja, ka 
pie zemes 

nevar nolikt, 
līst lietus, 
ka viscaur 

slapjš esi, bet 
laimīgs. Tas 

liek ķermenim 
atdzimt un 

sasparoties.”

Vai pirmajā reizē Jēkaba ceļš 
bija ilgi lolots sapnis vai pēkšņs 
notikums?

Es pat gatavojusies tam nebiju. 
Neņēmu vērā vīra ieteikumu uz-
likt somu plecos un pastaigāt kādu 
gabalu, lai redzētu, vai vispār 
varu paiet. Par Jēkaba ceļu zināju, 
jo pirms tam dažas reizes biju 
lasījusi par to žurnālos. Skatījos 
filmu par kādu dakteri, kurš bija 
slims ar vēzi un sliktās attiecībās 
ar ģimeni. Jēkaba ceļš tās atjau-
noja. Kad draudzene iedeva izlasīt 
Kerkelinga Hapes grāmatu Kādu 
laiku būšu prom, sapratu, ka arī 
man ir jāiet. Nopirku biļeti vienā 
virzienā līdz Barselonai Spānijā 
un lidoju prom. Bez lasītā citas 
informācijas man nebija, tikai 
grāmata par Santjago ceļu, ko 
man uzdāvināja meitene no Jāņa 
Rozes grāmatnīcas.

Tik vienkārši? Un gājāt viena 
pati?

Jā. Es gāju ļoti ilgi, jo gribēju 
izbaudīt, un to vislabāk vienatnē 
var. Tad pēc 400 kilometriem 
man ļoti sāka sāpēt kāja, jo biju 
pārpūlējusi Ahileja cīpslu. Nācās 
iet pie daktera, kurš lika četras 
piecas dienas atpūsties. Bet es 
nevarēju nosēdēt uz vietas. Bija 
dienas, kad tikai kādus četrus 
kilometrus nogāju ar savu ieģip-
sēto kāju. Tas ceļš ir fantastisks 
tādā ziņā, ka iedod spēku, sargā 
un ļauj būt vienkārši 
laimīgam. Sāp kāja, 
ka pie zemes nevar 
nolikt, līst lietus, ka 
viscaur slapjš esi, 
bet laimīgs. Tas liek 
ķermenim atdzimt 
un sasparoties. To 
jau tikai Dievs zina, 
kāpēc tūkstošiem 
c i lvēku,  tos ta rp 
slimi, iet kājām šo 
ceļu. Kad gāju, ne-
domāju, ka rakstīšu 
grāmatu. Līdzi bija 
blociņš, kur šo to pierakstīju. Kad 
biju aizgājusi līdz Finisterei**, 
man jautāja, vai rakstīšu grāmatu. 
Pilnīgi neapzināti apstiprināju. 
Vēlāk tā arī notika.

Kā jums tas pegazs atlido?
Ir brīži, kad neko nevaru uz-

rakstīt, un ir tādi, kad tiešām 
esmu kā spārnos. Naktī, agrā rītā 
pieceļos un rakstu. Vīrs prasa, 
vai es brokastis esmu ēdusi, bet 
es neesmu pamanījusi, cik laika 
pagājis. Gandrīz kā afekta stā-
voklī. Pirmais gājiens mani ļoti 
pārmainīja un atvēra – atklāja 
daudzas lietas, ko iepriekš nebiju 
pamanījusi. Nākamajā gadā nogā-
ju Portugāles ceļu, pēc tam posmu 

pa Frančigenas ceļu, kas ved no 
Anglijas cauri Austrijai, Šveicei, 
Francijai un Itālijai. Nākamajā 
pavasarī un rudenī nogāju vēl di-
vus posmus. Un pēc katra gājiena 
sarakstīju pa grāmatai.

Vai iepriekš nav gribējies 
rakstīt?

Skolā man ļoti patika rakstīt 
sacerējumus, esmu palīdzējusi 
klasesbiedriem, tagad mazbēr-
niem. Rakstīju dzejoļus, bet tikai 
tā – savam priekam. Izrādās, 
mazmeita tos salikusi vienā mapē. 
Tas atklājās tikai tad, kad izdevējs 
ierosināja izdot dzejoļu grāmatu, 

un es sāku domāt, kur 
iepriekš sarakstītais 
mētājas. Dzeju rakstu 
jau 55 gadus. Izšķi-
roju vecos, pieliku 
pēdējā laikā tapušos, 
sarunāju mākslinieci. 
Grāmata iznāca Lat-
vijas simtgadē. Kad 
bija jau nodota salik-
šanai, attapos, ka tur 
ir 99. Vajag taču 100! 
Tobrīd biju iesākusi 
rindas par aitu ganu. 
Steigšus pabeidzu, un 

tagad tas ir man mīļākais dzejolis.
Vai ir viegli izdot grāmatas?
Man liekas, ka jā. Kad biju 

uzrakstījusi pirmo, mācītājs man 
teica, ka nu būšot sponsori jā-
meklē. Es nesatraucos – kā būs, 
tā būs. Viendien man piezvana tā 
meitene no Jāņa Rozes grāmatnī-
cas. Stāsta, ka studentu grupa no-
organizējusi drukātavu un izdod 
grāmatas. Iedeva savas paziņas 
Ata Baumaņa tālruņa numuru. 
Piezvanīju, sarunājām tikšanos, 
aizvedu manuskriptu. Jau vakarā 
saņēmu zvanu, ka grāmata tiks 
izdota. Kopš tā laika mums ar Ati 
ir ļoti laba sadarbība. Protams, 
pašai par izdošanu jāmaksā, un 

labi, ja var atpelnīt pārdodot. Man 
rakstīšana nav peļņas lieta, bet va-
ļasprieks. Man prieks, ka cilvēki 
lasa un gūst kaut ko. Daudz esmu 
dāvinājusi, bet mīnusos tik un tā 
neesmu. Mans ceļš izdots astoņas 
reizes, daudzus tas no slimības 
gultas piecēlis.

Jūs arī piecēlāties no slimības 
gultas.

Man bija ap 40 gadu, kad 
pacēlu lielu smagumu un paliku 
ilgstoši uz gultas. Jau pirms 
tam biju mocījusies ar muguras 
sāpēm, jaunībā biju kritusi no 
liela augstuma, bija diska trūce. 
Staigāju pa ārstiem un kaut kā 
vilkos. Tas gadījums bija pēdē-
jais piliens. Astoņas operācijas, 
neskaitāmas ārstēšanās slimnīcās, 
bet nekas nelīdzēja. Pat atcerēties 
negribas, dzīvot negribēju... Kad 
sapratu, ka ārsti nevar palīdzēt, 
atnāca cilvēks, kas iemācīja sa-
ņemties. Draudzene ciemos bija 
paņēmusi līdzi kādu sievieti no 
Krievijas. Viņa man teica: „Ko 
tu guli, tevī ir tik daudz spēka! 
Celies taču augšā!” Viņa lika man 
mainīt domāšanu, sākt meditēt un 
nemocīties ar domām, cik man 
slikti, bet iedrošināja, ka varu 
piecelties. Dievam jau līdz tam 
ticēju, bet man likās, ka Viņš ir 
tālu un uz mani neattiecas. Tā bija 
reize, kad sapratu, ka tieši Dievs 
var palīdzēt. Viņš lika man pašai 
pie tā piestrādāt, daudz vingrot. 
To daru vēl tagad.

Vai tad pievērsāties kalpo-
šanai baznīcā un diakonijas 
darbam?

Bija notikusi nelaime ar dēlu. 
Aizgāju uz baznīcu, klausos un 
brīnos: mācītājs no kanceles 
runā tieši par manu lietu. Pārnācu 
mājās, nejauši ieslēdzu Kristīgo 
radio (iepriekš par tādu nemaz 
nezināju), un atkal tur runā tieši 

par mani. Tad gāju uz Rīgas 
Domu iesvētīties. Baznīca mani 
bija tā pārņēmusi, ka jau pēc trīs 
gadiem kļuvu par Rīgas Sv. Jāņa 
draudzes diakonijas vadītāju, gāju 
pie veciem un slimiem cilvēkiem. 
Tas darbs man ļoti patika. Rīkoju 
draudzes ļaudīm sadraudzības 
pasākumus, izstādes. Izdevu 
draudzes avīzi. Pati rakstīju, vācu 
ziņas, maketēju, printēju. Arī par 
draudzes īpašumiem bija jārūpē-
jas, jo biju draudzes priekšniece. 
Tas viss tik daudz no manis paņē-
ma, ka vairs nesapratu, kur diena, 
kur vakars. Pēc 12 gadiem nolēmu 
no vadības atteikties, 
mācītājs gan aicināja 
tikai samazināt darba 
apjomu. Bet man tas 
niķis tāpat kā māsai –                              
jāskrien uz visām pu-
sēm, jo šķiet, ka citi tā 
nevarēs izdarīt. Mums 
visu perfekti vajag. Pil-
nībā diakonijas darbs 
nav pamests, vēl tagad 
pie saviem vecīšiem 
aizskrienu.

Šeit, Kuldīgā, jums 
ir dzimtās mājas.

Jā, tās ir vecvecāku mājas. 
Esmu šeit, Stendes ielā, dzimusi 
un pavadījusi bērnību. Taču tētis 
strādāja MTS (Mašīnu un traktoru 
stacijā – aut.), un viņu sūtīja strā-
dāt pa visu Latviju. Bijām četri 
bērni – mēs ar Dzintru un divi 
brāļi. Visur ņēma mūs līdzi. Tā 
mēs ceļojām pa Ventspils, Talsu, 
Bauskas rajonu. Ik pa laikam bija 
jāmaina skola. Kad atsūtīja uz Al-
sungu, jau bija izveidota Kuldīgas 
Lauktehnika un mēs varējām atkal 
vairāk būt Kuldīgā.

 Jums bija sievietei netipiska 
profesija – tālbraucēja šofere. 

Man ļoti patika braukt. Mamma 
strādāja Lauktehnikā par dispe-

čeri. Nebija tajos laikos viegli 
četrus bērnus izaudzināt, tāpēc 
viņa piespēlēja mums visādus 
darbiņus vasaras brīvlaikā. Mūs, 
trīs vecākos, sūtīja līdzi šoferiem 
piestrādāt par krāvējiem. Man bija 
11 gadu, braucām pa meža ceļu ar 
vienu vecu onkuli, un es viņam 
palūdzu iedot pabraukt. Viņš bija 
ar mieru, nosēdināja pie stūres, 
kaut ko aizlika aiz muguras, lai 
varu pedāļus aizsniegt. Vēl tagad 
atceros to brīnišķīgo sajūtu, kad 
ieliku ātrumā, atlaidu sajūgu, un 
mašīna sāka iet uz priekšu. Liela 
mašīna ar piekabi un klausa mani! 
Pagriežu stūri pa labi – klausa, 
pagriežu uz otru pusi – klausa! 
Vēlāk pabeidzu šoferu kursus 
un diezgan ilgi braucu ar lielām 
mašīnām.

Kāpēc aizgājāt no Kuldīgas?
Kad apprecējos, piedzima dēls 

un meita, gribējām dzīvot at-
sevišķi. Vienkārši pēc alfabēta 
meklējām, kur dod dzīvokli. Pil-
sētā nevarēja dabūt, gluži laukos 
negribējās, bet pie jūras kādā 
zvejnieku kolhozā varētu patikt. 
Uz a burta nebija, nākamais pēc 
alfabēta sanāca Banga. Šoferus 
tur vajadzēja. Dzīvoklis labs, 
bērnudārzs arī bija. Tagad es rei-
zēm piedomāju: ja būtu jau senāk 
pazinusi Dievu tā kā tagad, tad 
daudzas lietas darītu citādāk. Tajā 
pašā laikā apzinos: ja nebūtu tā ie-

priekšējā dzīves posma, 
tad varbūt tagad ar mani 
tā nebūtu. Jo viss notiek 
tā, kā tam jānotiek. Man 
daudzi prasījuši, kāpēc 
negāju mācīties, piemē-
ram, par žurnālisti vai 
pasākumu organizatori, 
ņemot vērā manas do-
tības. Bet tad diez vai 
būtu paveikusi to, ko 
ar tādu dzīves pieredzi 
un spējām, kādas man 
dotas, varēju. Man tas 
pat liekas vērtīgāk, nekā 

būt lielā amatā. Bija fiziski ne tik 
vieglais šofera darbs, bija slimība, 
diakonijas darbs. Tagad man ir 
uzplaukuma laiks. Braucot kaut 
kur, es nepērku biļeti atpakaļce-
ļam, jo nezinu, ko tālāk darīšu. 
Varbūt man tajā vietā, kur esmu 
nokļuvusi, gribēsies palikt ilgāk. 
Varbūt pagriezties citā virzienā.

*Jēkaba jeb Santjago ceļš ir populārs 
svētceļnieku maršruts, kas cauri daudzām 
valstīm ved uz Santjago de Konpostelas 
katedrāli Spānijā, kur atrodas Svētā Jēkaba 
mirstīgās atliekas.
** Finisteres rags 100 km no Santjago saukts 
arī par pasaules galu, jo atrodas vistālāk 
Atlantijas okeānā.

„Man tagad ir uzplaukuma laiks”
Kādreizējās kuldīdznieces Zaigas Ābeles dzīve piepildīta spilgtiem iespaidiem: gan tad, kad viņa strādāja par tālbraucēju šoferi, 
gan tad, kad pēc smagas slimības ar Dieva spēku piecelta no invaliditātes gultas un kad 66 gadu vecumā kājām nogājusi 600 
kilometrus pa svētā Jēkaba ceļu*.  par to viņa uzrakstījusi grāmatu Mans ceļš un atklājusi, ka padodas rakstīšana. Jau izdotas 
četras grāmatas, tostarp dzeja. Top piektā – stāsti un pasakas. ik gadu nerimtīgā kundze iziet kādu no santjago ceļiem. Zaiga 
bieži viesojas dzimtajās mājās pie dvīņumāsas Dzintras Vainšteinas. Tiekamies tur, lai parunātu par dzīvi, kaut visus Zaigas 
piedzīvojumus nepilnu 70 gadu garumā var izstāstīt tikai apjomīgā grāmatā.

Zaigai Ābelei ir 
neskaitāmi daudz 
nodarbju, un tomēr 
viņa ik pa laikam 
paspēj atskriet uz 
dzimtajām mājām 
Kuldīgā, stendes ielā.

Dainas Tāfelbergas teksts un foto

„Man prieks, ka cilvēki lasa un 
gūst kaut ko. Daudz grāmatu 

esmu dāvinājusi, bet mīnusos 
tik un tā neesmu.”

„Braucot 
kaut kur, 

es vienmēr 
pērku 

biļeti tikai 
vienā 

virzienā, 
jo nezinu, 
ko tālāk 
darīšu.”
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Jau vairāk nekā divas nedēļas rudbārž-
nieki vairs nejūtas droši. Naktī pirms 
trim nedēļām centrā apzagtas vairākas 
mājas. Valsts policija notikušo apstipri-
na, bet vairāk informācijas nesniedz, jo 
sākts kriminālprocess.

Gulēja mierīGi
Kā jau laukos, par zādzībām zina gandrīz 

visi centra ļaudis, par tām daudz spriests, 
un nepacietīgi tiek gaidīti izmeklēšanas re-
zultāti, jo, iespējams, vainīgie (varbūt tikai 
viens) dzīvo kaut kur blakus. „Dzīvoju te 
gandrīz 30 gadus – māja pie mājas, un visi 
kā viena liela ģimene,” atzīst kāda sieviete. 
„Ne mirkli neesam jutušies apdraudēti, lai 
kaut ko sargātu ar īpašām apsardzes sistē-
mām. Zādzību tikpat kā nebija, vismaz ne 
tādu ievērojamu. Tagad tas miers aizgai-
ņāts. Drošības sajūta ir atkarīga no tā, kas 
tie nācēji un zadzēji. Vai tie ir mūsu pašu 
puikas, kuriem nagi niezējuši? Vai sveši 
garāmbraucēji? Ja tie būtu vietējie, man 
tas izklausītos maigāk. Protams, kauns 
arī par pašu cilvēkiem, ja atklāsies, ka tie 

Kuldīgas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks Kaspars Šabāns stāsta, ka vi-
deonovērošanas kameras pilsētā aizstāj 
vairāku policijas darbinieku darbu, ne tikai 
palīdzot atklāt noziegumus, bet arī discipli-
nējot cilvēkus. Zinot, ka tiek novēroti, vai-
rums cilvēku atturoties izraisīt nekārtības. 

„Pašvaldības policija Kuldīgā ir 19 gadus, 

jau sākumā tika ierīkotas vecpilsētā pirmās 
kameras,” stāsta K.Šabāns. „Šobrīd bie-
ži vien līdz ar kādas vietas labiekārtošanu 
projektā iekļauj arī videonovērošanas ie-
rīkošanu, piemēram, iekārtojot pils parku 
vai pastaigu taku gar Ventu. Nupat kameru 
uzlikām pie kartupeļu lauka Pārventā, esam 
pasūtījuši vēl vienu pārvietojamu kameru, 
ko var novietot pēc vajadzības kādā pasā-
kumā vai citviet. Pilsētā pie sabiedriskajām 
tualetēm arī ir. Pirms diviem gadiem bi-

apzoG savējie
Probācijas dienesta uzraudzībā pastāvīgi 

esot ap 120 cilvēkiem, liela daļa no tiem – 
par zādzībām. Likumdošana paredz, ka 
vairumā gadījumu par neliela apjoma zā-
dzību bez būtiskiem materiāliem zaudēju-
miem, kaitējumu īpašumam un vardarbī-
bu sods izciešams kā piespiedu darbs. 

„Pēc spriedumiem redzams, ka zādzības 
no dzīvokļa visbiežāk ir izdarījuši cietu-
šajam pazīstamie, pašu ielaistie cilvēki,” 
stāsta D.Lūse. „Cilvēkam ir atļauts ienākt, 
uzturēties. Bijis kāds kopīgs pasākums, ne-
reti alkohola lietošana. Ir arī ģimeņu strīdi, 
kur šķiroties ir kāda manta aiznesta bez 
otra atļaujas un bez saskaņošanas. Ļoti liels 
skaits ir juridisko zādzību – veikalu, uzņē-
muma, darba devēja apzagšana. Tur nav tik 
tuvas pazīšanās, bet ir novērota un izpētīta 
situācija. Gadās, ka tie ir viesstrādnieki no 
citas pilsētas vai valsts.” 

No Kuldīgas, Skrundas un Alsungas no-
vadā dzīvojošajiem esot aptuveni 30 cil-
vēku, kuri probācijas dienestā par zagšanu 
nonākot regulāri. Pārsvarā tie esot vīrieši 
no 30 līdz 50 gadiem. Statistikā par krimi-
nāliem pārkāpumiem sieviešu un vīriešu 
attiecība esot 1 pret 10.

vadās pēc pārliecības
Pēc pārrunām ar noziegumu izdarījuša-

jiem varot secināt, ka bieži zagšanas pa-
matā bijis kāds neatrisināts konflikts vai 
arī cilvēka dzīves uztvere, kas cita mantas 
paņemšanai atrod attaisnojošu iemeslu. „Ja 
mums sadarbība izveidojusies laba, esam 
ar cilvēku izrunājuši, kādēļ ir izdarīta kļū-

Projekta Cik droša dzīve novados – tiesiski, ekonomiski, sociāli un informatīvi pirmajā atvērumā – par drošību. 
šoreiz par noziegumiem pret īpašumu, īpaši dzīvokļu, māju apzagšanu, un to, kā sevi no tā pasargāt.

biežāk no privātām un 
neapdzīvotām mājām

VP pārstāve Madara Šeršņova informē, 
ka mūspusē zādzības notiekot no privātām 
un neapdzīvotām mājām, bet no dzīvok-
ļiem reti. Galvenokārt par tādām ziņojot, 
ja iepriekš bijusi kopīga alkohola lieto-
šana. Kad ciemiņi aizgājuši, saimnieks 
konstatē, ka kaut kas pazudis, piemēram, 
telefons vai nauda. Bieži tas noticis brīdī, 
kad īpašnieks ir aizmidzis. 

No privātmājām pārsvarā zogot sadzīves 
tehniku, naudu, dārglietas, celtniecības ins-
trumentus un vērtslietas – visu, ko pēc tam 
ir vienkāršāk pārdot un iegūt par to naudu.

No maija beigās notikušajām dzīvokļu 
zādzībām četras esot izmeklētas un no-
dotas Kuldīgas rajona prokuratūrai kri-
minālvajāšanai. Skrundā no īpašuma tika 
nozagti instrumenti, VP vainīgos aizturē-
ja. Mantas ir atdotas to īpašniekiem. Trīs 
zādzības bijušas no mājokļiem Kuldīgā. 
Kāda persona, sabojājot logus, iekļuvusi 
mājoklī, citā gadījumā no saimniecības 
ēkas nozagts zāles pļāvējs, arī trešajā 
gadījumā notikusi zādzība. Vainīgie esot 

aizturēti. Atklāts arī tas, kurš maijā no 
Rendas bibliotēkas nozadzis trīs datorus.

aizslēdz durvis un aizver loGus!
Nereti pēc zādzības no mājokļa VP ne-

izdodas zagļiem nonākt uz pēdām, un 
īpašnieks mantu neatgūst. Tādēļ svarīgi 
katram pašam to pasargāt. M.Šeršņova 
skaidro, ka nereti cilvēki ir radī-
juši zagļiem labvēlīgus apstākļus: 
„Aptuveni 25% zādzību notiek, 
jo saimnieki nav aizslēguši dur-
vis vai aizvēruši logus. Ne vien 
dodoties prom, bet arī atrodoties 
mājās. Dažkārt zagļi pārbauda, 
kuru dzīvokļu durvis nav aizslēg-
tas, un šos mājokļus apciemo, ka-
mēr saimnieki guļ vai ir viesista-
bā. Šī iemesla dēļ arī nevajadzētu 
vērtīgās mantas glabāt priekšna-
mā. Jāatceras, ka zagļi var viegli 
atspiest arī vēdināšanas režīmā 
atstātus logus un pa tiem iekļūt. 
Izmantojot balkonus, var iekļūt arī pa otrā 
un trešā stāva logu.”

siGnalizācija, seifs, 
apGaismojums un labi kaimiņi

Bez apsardzes, seifa, kurā glabāt skaidru 
naudu, dārglietas vai vērtīgu elektroniku, 
M.Šeršņova iesaka veidot labas attiecī-
bas ar kaimiņiem un palūgt prombūtnes 
laikā pieskatīt īpašumu. Tāpat kaimiņiem 
var lūgt iztukšot pastkastīti, jo pārpildīta 

garnadzim signalizē, 
ka saimnieku ilgi nav 
bijis mājās.

Tāpat privātmājas 
drošībai noderēs arī 
spēcīgs apgaismo-
jums, kustības senso-
ri vai suns pagalmā. 
Būtiski esot vakara 
stundās turēt aizvēr-
tus aizkarus un žalū-
zijas, jo garnadži pa 
logiem var noskatīt 
vērtīgas mantas un 
izpētīt iedzīvotāju 

dienas režīmu un ikdienas paradumus, lai 
vēlāk izdarītu noziegumu.

nav izplatīts nozieguma veids
Zādzības no mājokļiem Kuldīgas, Skrundas un alsungas pusē neesot ļoti izplatīts nozieguma 
veids. rīgas reģionā vidēji dienā reģistrē četras vai piecas šāda veida zādzības, bet Valsts 
policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknī pagājušajā gadā uzsākti 
23 kriminālprocesi.

„Ap 25% 
zādzību notiek, 

jo saimnieki nav 
aizslēguši durvis 

vai aizvēruši 
logus.”

Videonovērošana – labs palīgs policijas darbā
Kuldīgas novada pašvaldība 
pilsētā un pagastos ir 
izvietojusi vairāk nekā 
70 novērošanas kameras. 
Ieraksti palīdzot atklāt ne tikai 
zādzības no īpašumiem, bet arī 
cita veida noziegumus.

„Iedzīvotāji arī paši 
var vienoties, ka 
koplietošanas telpā būs 
videonovērošana, bet 
jāievēro likumdošanas 
prasības.”bieži zādzības pamatā ir konflikts

Par zādzībām no mājokļiem Valsts probācijas dienesta (VPd) pārraudzībā nonākušie visbiežāk ir cie-
tušo paziņas un ciemos uzaicinātie draugi, atzīst VPd Kuldīgas struktūrvienības vadītāja diāna Lūse.

„Parasti zādzības pamatā nav trūcīgi 
apstākļi. Cilvēka personība ir atslēga 
visam. Viņa izpratne par vērtībām, par 
godu, par likumu.”

Laikā no 2016. līdz 
2019. gadam Valsts 
probācijas dienesta 
Kuldīgas struktūrvienībā 
strādāts ar 

832 lietām. 

ap 30% no tām 
ir par zādzībām.

valsts policijas kuldīgas iecirknī par zādzībām 
no mājokļiem uzsākti kriminālprocesi: 

12

23
20

da un kaut kas tāds, kur sākas jau krimi-
nālatbildība, tad bieži cilvēks probācijas 
uzraudzībā par zagšanu nonāk tikai vienu 
reizi. Parasti zādzības pamatā nav trūcīgi 
apstākļi. Cilvēka personība ir atslēga vi-

sam. Viņa izpratne par vērtībām, par godu, 
par likumu. Cilvēks skaidro izdarīto, runā 
par savu pārliecību, un bieži tās pamatā ir 
aizvainojums. Nereti ir bijušas vienošanās, 
kas nav noformētas juridiski. Cilvēks pie 
norunas turas, uzskata, ka viņam taisnī-
ba, bet pēc likuma ir izdarījis pārkāpumu. 

Cilvēkam šķiet, ka viņš risina situāciju 
taisnīgā ceļā, bet diemžēl likumīgi tas ne-
notiek. Bieži zādzības iemesls ir konflikts, 
un tas tiesas zālē neatrisinās. Ļoti noderīgs 
ir izlīgums. Tiesas ceļā var atrisināt ma-

teriālo zaudējumu 
izlīdzināšanu, bet ir 
jāizrunā, kādēļ kai-
tējums ar izsistām 
durvīm, logiem iz-
darīts, kādēļ zadzis. 
Ne vienmēr cilvēks 
nozog telefonu, lai 
gūtu materiālu gu-

vumu. Nereti ir bijusi vēlme iegūt sensi-
tīvu informāciju par otra privāto dzīvi vai 
vēlme emocionāli sāpināt. Tiesas zālē var 
atgūt telefonu vai materiālo kompensāciju, 
bet izlīguma ceļā ir iespēja izrunāt situāci-
ju, meklēt konflikta cēloni.”

Naktī siro pa mājām
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bijuši vietējie. Tomēr no drošības aspekta 
tas ir labāk nekā tad, ja pagastu speciāli 
nolūkojuši svešinieki. Gadiem neesam par 
to domājuši, nu būs jārēķinās, ka kaut kur 
tuvumā vai tālumā ir tādi ļauni cilvēki.”

Šīs sievietes mājā nozagta nauda un sa-
dzīves priekšmeti. Nav zināms, cikos tas 
noticis, jo mājinieki mierīgi gulējuši. Savā 
ziņā varot priecāties, ka nav pamodušies, jo 
nevar zināt, kā zaglis reaģētu, ja tiktu pie-
ķerts. Citur nozagta tikai nauda, uzklupts 
arī frizētavai, kas atrodas mazliet nostāk 
no centra Liepājas–Rīgas šosejas otrā pusē.

kartes nepaņēma
Kādā mājā zagļi iekļuvuši vai nu caur 

garāžu vai pagrabu. Kamēr ģimene ar bēr-
niem gulējusi, iztukšojuši visus makus, 
ko atraduši. Pa visiem kopā – ap 200 eiro. 
Izvandījuši maksājumu kartes, bet tās nav 
ņēmuši, kaut arī dažas no tām bija bezkon-
takta. „Vīrs no rīta pārmeta, ko es esot pa 
viņa maku šiverējusi,” stāsta saimniece. 
„Nekad man nekas tāds pat prātā nav nācis. 
Arī mans maks bija tukšs, bet es uzreiz īsti 

neattapu, cik skaidrās naudas pēc iepirkša-
nās man palikusi. Tad sākām skatīties, ka 
arī pārējiem nauda pazudusi. Santīmi nebi-
ja aiztikti. Kartes neņēma, jo tās var noblo-
ķēt vēl pirms veikala atvēršanas. Sākumā 
domājām, ka tas noticis iepriekšējā vakarā, 
kad bērni vieni paši bija mājās. No rīta uz-
zinājām, ka arī citi apzagti naktī. Ļoti liela 
pārdrošība – varēja taču kāds no mums pa-
mosties un iet, piemēram, uz tualeti.”

Arī šīs mājas saimniece norāda, ka ie-
priekš gulējuši ciešā miegā, jo nav jau bi-
jis par ko uztraukties. Nu vairs nejūtoties 
droši. Šauboties, vai īpašumu no zagļiem 
pasargās dubultslēdzene. Ja gribēs zagt, 
izdomās, kā to darīt. Iepriekš šādas tādas 
zādzības esot pagastā bijušas, kaut kas 
aiznests no neapdzīvotiem dzīvokļiem vai 
neaizslēgtiem šķūnīšiem, zagta degviela, 
bet nebija dzirdēts, ka var tik bezkaunīgi 
un pārdroši ieiet svešā mājā un zagt, kamēr 
saimnieki guļ. Ja ne pašiem, tad kaimiņiem 
ir suns, bet tajā naktī neviens nav ierējies. 
Arī tas vedina domāt, ka sirotāji bijuši vie-
tējie.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem.

Projekta Cik droša dzīve novados – tiesiski, ekonomiski, sociāli un informatīvi pirmajā atvērumā – par drošību. 
šoreiz par noziegumiem pret īpašumu, īpaši dzīvokļu, māju apzagšanu, un to, kā sevi no tā pasargāt.

„šajos ekrānos pārredzama visa pilsēta. Jebkuru ierakstu, kurā šķiet, ka notiek kaut kas aizdomīgs, var patīt atpakaļ un kadru pievilkt tuvāk,” rāda 
Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars šabāns.

Videonovērošana – labs palīgs policijas darbā

juši gadījumi, kad kāds uzlien pa stabu, 
pagriež kameru uz otru pusi un nolauž 
kasti ar naudu par tualetes apmeklējumu. 
Mums jāatrod veids, kā novērst arī šādu 
nekārtību iespējamību.

Par dzīvokļu zādzībām jāsaka, ka daudz-
dzīvokļu māju rajonā Kuldīgā videonovē-
rošana nav ierīkota. Es būtu par to, bet 
tam nepieciešami līdzekļi. Ar kameras 
nopirkšanu vien nepietiek. Vajag arī pro-
cesoru un serveri, kur informāciju uzgla-

bāt. Iedzīvotāji arī paši var vienoties, ka 
koplietošanas telpā būs videonovērošana, 
bet jāievēro likumdošanas prasības. Jābūt 
pamatojumam, ka videonovērošana ir sa-
biedrības interesēs. Visiem mājas iedzī-
votājiem, arī bērniem, jābūt informētiem 
par esošo kameru. Savukārt tie, kas vie-
sojas mājā, par videonovērošanu obligāti 
jāinformē ar uzrakstu.”

Arī pagastos pamazām ieviešot video-
novērošanu, bet tos ierakstus nevarot re-

dzēt pašvaldības policijā. Varot pārbaudīt 
pēc vajadzības. Izņēmums esot Ēdoles 
centrā esošās kameras, jo iedzīvotāji bieži 
sūdzas par nekārtībām, tādēļ policija re-
gulāri novēro tur notiekošo. 

Visi ieraksti saglabājoties trīs mēnešus. 
K.Šabāns stāsta, ka VP vai ik pārdienas 
lūdzot izmeklēšanai nepieciešamo infor-
māciju no kamerās fiksētā, un tā tiekot 
saglabāta, cik ilgi nepieciešams. 

Jolanta Hercenberga, Daina Tāfelberga, Daiga Bitiniece

Naktī siro pa mājām
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zelta vērtē
Toreiz biju aizmirsusi mājās telefo-

nu. Kad attapos, satraucos, ka nepa-
laižu garām darbam svarīgus zvanus. 
Tāpēc lūdzu kolēģi aizbraukt tam pa-
kaļ. Iedevu sava dzīvokļa atslēgas un 
pateicu vietas, kur varētu būt telefonu 
atstājusi.

Pēc brīža kolēģis zvanīja un sacīja, 
ka iedošot tūlīt klausuli kādam kun-
gam, kurš esot mans kaimiņš, jo viņš 
neticot, ka kolēģim esot labi nolūki. 
Tā arī bija! Kaimiņš Alberts bargā 
balsī jautāja, vai runājot ar mani un 
vai es esot atslēgas iedevusi pagaram, 
tumšmatainam vīrietim. Kad to apstip-
rināju un gandrīz sāku smieties (tomēr 
savaldījos, lai veco kungu, savu vērīgo 
kaimiņu, neaizvainotu), kaimiņš bija 
ļāvis kolēģim atslēgt durvis.

Vēlāk, satiekot Albertu trepju telpā, 
abi pārrunājām šo atgadījumu. Patei-
cos viņam par mana dzīvokļa uzmanī-
šanu un patiesi apjautu, cik zelta vērti 
ir šādi kaimiņi mums līdzās.

iz dzīves

Ina Celitāne, folkloriste: 
– 90. gados biju saņēmusi 
bērnu pabalstu, toreiz to 
dalīja skaidrā naudā. Biju 
ielikusi naudiņu vir tuves 
skapītī. Pēkšņi vienu dienu 
sāku skatīties – naudas nav. 

Citā dienā gāju pa koridoru, tur slēpās tas vīrietis, 
kurš nozaga. Sāku kliegt, lai iet prom. Sapratu, 
ka viņš bija ievērojis, ka neslēdzam durvis, tāpēc 
bija lavījies iekšā un pārbaudījis tieši skapīšus. 
Galvenā atziņa – ja tu paņem kaut ko bez 
svētības, tas nekādu labumu nenes.

S a n i t a  K r o n b e r g a , 
pārdevē ja:  –  Man nav 
bijis gadījumu, kad kādu 
apzog mājās vai dzīvoklī, 
arī nepazīstu nevienu, kam 
tā būtu gadījies. Svarīgi 
pašiem parūpēties par savu 

drošību – visu aizslēgt. Man jau šķiet, ka 
zādzības mājās nenotiek tik bieži.

I ngr īd a  B i t e ,  k lav ie r u 
skolotāja: – Studiju laikos 
man izdemolēja dzīvokli 
Liepājā, kaimiņiem apzaga 
māju,  bet  v iņ i  paš i  tur 
nedzīvo ja .  Domā ju,  ka 
pie mājām vajag izvietot 
kameras. Pret ļaundariem 

nemaz nav tādu īpašu aizsargāšanās iespēju. 
Ja cilvēks ir noskatījis un nolēmis apzagt, tas 
tiks izdarīts. Labi, ja mājinieki sadala, kad kuram 
jābūt mājās, lai tā nepaliktu tukša. Svarīgi, lai ar 
kaimiņiem būtu labas attiecības – viņi var uzmest 
aci, kas notiek jūsu mājās.

Laimdota Rūtenberga , 
kuldīdzniece: – Nav manīts, 
ka kāds būtu apzagts. Bet, 
lai tā nenotiktu, ieteiktu mantu 
un māju apdrošināt, un tiem, 
kas var atļauties, pielikt mājai 
signalizāciju. Protams, slēgt 

durvis ciet. Man pašai ir divi suņi, un māja ir 
apdrošināta. Domāju, ka tas ir pietiekami.

Z i n a ī d a  P a v l o v a , 
pensionāre: – Par laimi, 
n e z i n u  n e v i e n u  t ā d u 
gadījumu. Durvis noteikti 
jātur ciet! Lai arī jaunajām 
daudzdzīvokļu mājām ir 
kāpņu telpas kodi, tik un tā 

vajag slēgt, skatīties caur durvju actiņu, kas pie 
durvīm pienācis. Turēties tālāk no tiem, kas iet 
pa mājām un dzīvokļiem, piedāvājot drēbes, 
dažādas lietas, un nelaist iekšā!

Fredis Ezermalis, būvdarbu 
vadītājs: – Šo gadī jumu 
dēļ mājās vajag turēt bisi, 
a izs lēgt  dur v is ,  varbūt 
signalizāciju pielikt. Var 
sunīti iegādāties, tas arī 
rada drošības sajūtu.

viedokļi
Vai jums ir zināms gadījums, kad kāds 
tiek apzagts mājās vai dzīvoklī? Kā 
cilvēkiem vajadzētu sevi pasargāt?



pirmdiena, 2019. gada 17. jūnijs8 vaļasstundai

krustvĀrdu mīkla mana aizraušanĀs

valodnieks

Veidojusi Daina Skribāne.

Konkursu atbalsta Micrec.lvJūnija uzvarētājam dāvana gādāta 
sadarbībā ar salonveikalu Akcents.

Kurzemnieka konkursā tiek publicēti izteicieni un jēdzieni. Precīzāko skaidrojumu autori 
(var pievienot arī piemēru pilnā teikumā) ik pēc trim mēnešiem saņems balviņu.

kuldīgas bibliotēkĀ
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iekšējā bērna dziedināšana
Džons Bredšovs. Atgriešanās pie sevis. Vai cenšaties būt mīlošs tēvs 

vai māte, tomēr pārlieku bieži tik ļoti zaudējat savaldīšanos, ka ģime-
nes locekļi ir sāpināti un aizvainoti? Varbūt jūs pastāvīgi nomoka ne-
izprotama trauksme vai depresija? Iespējams, jūs ciešat no apslēptām, 
taču postošām sāpjpilnas bērnības sekām un nesat sevī ievainotu iek-
šējo bērnu. Autors stāsta, kā iemācīties to lolot, dāvājot sev tās vecāku 
rūpes, kuras jums bija vajadzīgas un pēc kurām ilgojāties.

Risinājumu gaidām līdz 19. jūnijam.
Horizontāli: 1. Krievu gleznotājs, marīnists (1817–1900). 5. Senindie-

šu mitoloģijā – nimfai līdzīgas būtnes, ūdens gari. 7. Izbraukta, ieslīpa vie-
ta apledojuša ceļa virskārtā. 9. Norvēģijā – filkes, Grieķijā – ... . 10. Lat-
viešu tēlnieka K.Zemdegas (1894–1963) skulptūra ... taurētājs Rūjienā. 
11. Norāda uz nezināmu, nenoteiktu nolūku (kādēļ). 13. Diennakts daļa. 
15. Laika mērvienības. 17. Sajūta, ko rada pārāk spēcīgu kairinātāju vai 
audu bojājuma izraisīto fizioloģisko norišu kopums. 18. Plēsīga vabole, 
kas iznīcina mizgraužus un to kāpurus. 19. Vingras, slaidas. 20. Pagasta 
centrs Ogres novadā. 22. Latvija, Lietuva, Igaunija. 24. Kaņepju sviests. 
25. Kaprifoliju dzimtas krāšņumaugi. 26. Smaržīga dārza un meža oga. 
27. Mazlēpju dzimtas daudzgadīgs ūdensaugs. 29. Liecot iztaisnot (ko 
saliektu). 31. Ugunsdrošs skapis dokumentu, naudas un dārglietu glabā-
šanai. 32. Nogatavojas. 33. Purvciprešu dzimtas skuju koku ģints koks, 
kas izceļas ar stumbra augstumu, resnumu un ilgmūžību. 34. D vitamīns.

Vertikāli: 1. Lapu koki. 2. Spēt. 3. Amerikāņu izgudrotājs (1814–
1862). 4. Iepriekš. 5. Atriebība. 6. Aukstums. 7. Dīvainas, citādas. 8. Lat-
vijā aizsargājami daudzgadīgi grīšļu dzimtas lakstaugi. 9. Darbības vārda 
pamatforma. 12. Īpaši pieprasīta, lielā metienā izdota grāmata. 14. Lat-
viešu kinooperators (1942–2007). 15. Mājas nosaukums kādā populā-
rā R.Blaumaņa lugā. 16. Lapreņģes. 17. Botānikā – brionija. 20. Daiļi, 
pievilcīgi. 21. Auglenīcas vidusdaļa, kas savieno drīksnu ar sēklotni. 
22. Tēls V.Lāča romānā Zvejnieka dēls. 23. Kontinents. 28. Sapulcē-
jas. 29. Vēlreiz no jauna. 30. Pirms dažiem mirkļiem, pavisam nesen. 
31. Rēgs, parādība.

Pareizā atbilde: CITRONSKĀBE (organiska skābe, kas ietilpst citronu, kā arī dažu citu 
augļu un ogu sastāvā un ko plaši lieto garšvielu un medikamentu rūpniecībā).

Atbildes
Horizontāli: 1. Okers. 4. Prāga. 9. Toronto. 10. Kuranti. 12. Tērce. 13. Acis. 14. Ievas. 
16. Piltene. 19. Atklāts. 21. Tatri. 22. Knaši. 23. Lācis. 25. Ķirši. 28. Pareizi. 29. Strāvot. 
31. Aknas. 33. Bels. 35. Tvert. 37. Amerika. 38. Valdība. 39. Ledus. 40. Sojas. Vertikāli: 
2. Kariete. 3. Runga. 5. Roks. 6. Gurķi. 7. Noliegt. 8. Atlants. 11. Dēlis. 15. Gailis. 17. Tinte. 
18. Etiķis. 20. Laikā. 24. Taukums. 26. Rezerve. 27. Modrs. 30. Ratnīca. 32. Saite. 34. Salto. 
36. Tabu.

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

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

Pēdējos trīs gadus viņa pievēr-
susies rotu darināšanai. Šobrīd 
viņas darbi apskatāmi Līvijas 
Rezevskas izstāžu zālē. Tie pār-
steidz ar spilgtām krāsām, pēr-
līšu pārbagātību un vienlaikus 
tādu kā trauslumu, smalkumu. 
Īpaši skaistas ir viņas veidotās 
pērlīšu spāres.

Galvenais – unikalitāte
Kā galveno rotu tapšanas ie-

meslu māksliniece min vēlmi 
valkāt tādas rotas, kas atšķiras 
no veikalos piedāvātajām. „Gri-
bēju izveidot rotas, kas piesaistī-
tu uzmanību ar savu unikalitāti, 
nezaudējot klasisko pievilcību.” 
Jau veidojot noformējumu baka-
laura darbam datordizainā, Liene 
meklēja atbildi uz jautājumu, kas 
ir viņas unikalitāte, ar ko atšķir-
ties no citām, līdzīgām māksli-
niecēm. Par galveno viņa min 
pērļu pārpilnību, krāsu saliku-
mus, noskaņu. Arī citām sievie-
tēm, izvēloties rotas, kā galveno 
kritēriju Liene iesaka ņemt vērā 
savas sajūtas un vēlmes. „Būtiski 
atcerēties, ka ar izvēlētajām ro-
tām jājūtas skaistām un elegan-
tām. Ja tā nejūtaties, tad neliekat 
tās, bet gan turpiniet meklēt īstās, 
kas atbilst jūsu būtībai un ir har-
monijā ar jums. Mana pārliecība, 
ka rotas jāmāk valkāt.”

 pirmā izstāde
Māksliniecei šī ir pirmā izstā-

de, un palēnām tiek strādāts pie 

Ko nozīmē teiciens spļaut griestos?

Atbildes līdz 19. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv.
Atbilde.
Anita Eglīte skaidro: „Pielikt roku nozīmē piedalīties kādā procesā, pasākumā, palīdzēt. Agrāk cilvēki, kuri nemācēja rakstīt, paraksta 
vietā pielika roku – ar krāsu noziestu pirkstu. Vēlāk par rokas pielikšanu sāka saukt arī parakstīšanos, bet vēlāk – jebkuru piedalīšanos 
kādā lietā.”
Ingars Neimanis raksta:„ Senos laikos, kad lasīt un rakstīt nepratējs uz kāda dokumenta atstāja sava pirksta (bieži – īkšķa) nospiedumu, 
to sauca par rokas pielikšanu. Mūsdienās šis teiciens nozīmē piedalīties kādā darbā, norisē, strādāt, palīdzēt, arī veicināt kaut ko. 
Pārnestā nozīmē lieto, kad kāds ar kādu ir sakāvies jeb cietis no kāda. „Jaunatnākušais no visas sirds nīda uzbrucējus un gribēja 
pielikt savu roku, lai atmaksātu par kara postu” (V.Branks. Kauja negaisos, 1964.). „„Es tūliņ likšu roku pie darba...” Un, paķēris cepuri, 
viņš izgāja pa durvīm” (T.Lejas-Krūmiņš. Mazās ostas stāsti, 1971.).

nebaidīties sapņot un darīt
Liene Peniķe strādā Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā un ir vie-
na no tikko atklātās grāmatas Kuršu ķoniņi cauri paaudzēm autorēm.  

nākamās. Par savu ceļu līdz tai 
Liene stāsta: „Iepriekšējā gadā 
pirmo reizi apmeklēju Līvijas 
Rezevskas izstāžu namu, kurā 
iepazinos ar tās vadītāju Antoniju 
(Valeiņu – aut.). Vārds pa vār-
dam, un abas sapratām, ka man 
vajadzētu izstādīties ar saviem 
darbiem. Nekad iepriekš to ne-
biju darījusi, tāpēc uzskatīju to 
par labu iespēju parādīt plašākai 
sabiedrībai, ar ko nodarbojos. Un 
Antonijas vīzija bija tieši tāda, ka 
viņa grib, lai veidoju savu izstādi 
nama sezonas atklāšanā.”

valkātājas personība
Aplūkojot skaistos darināju-

mus, gluži saprotami rodas vēlme 
kādu no tiem iegādāties, diemžēl 
šobrīd tas tā īsti nav iespējams. 
„Kā jau katram cilvēkam, arī 
man ir savas īpatnības, un viena 
no tām ir vēlme saviem darbiem 
piemeklēt atbilstošu īpašnieku. 
Katru darbu radu ar lielu mīles-
tību un iedomāto realizēju dzīvē 
(rotā). Tāpēc pagaidām rotas 
esmu dāvinājusi tikai savām 
dzimtas sievietēm kā bezgalīga 
skaistuma un tālejošāka manto-
juma nozīmi.” Liene atzīst: „Ne-
kad neesmu 100% iederējusies 
ne mākslinieku vidū, jo pa dzīvi 
esmu praktiķe, ne biznesmeņu 
vidū, jo nespēju saviem darbiem 
noteikt materiālu vērtību.” Daļu 
no mākslinieces rotām var apska-
tīt arī feisbuka lapā LP dizains, 
kas tapusi laikā, kad augstskolas 
diplomdarba iespaidā tapusi Lie-
nes pirmā rotu kolekcija.

Par svarīgāko iedvesmas avotu 
Liene uzskata potenciālās val-
kātājas personību. Tiek ņemtas 
vērā īpatnības, kas viņu padara 

unikālu. 
Lai izgatavotu vienu rotu, ne-

pieciešamas apmēram divas die-
nas. Svarīgi to šajā laikā pabeigt, 
citādi var tikt zaudēta sākotnējā 
vīzija. Tā kā māksliniecei lielā-
kā dienas daļa paiet skolotājas 
darbā, nav iespējams katru dienu 
atlicināt laiku rotu gatavošanai. 
Vissarežģītākais darba posms ir 
materiālu plānošana. Ir gadījies, 
ka sākotnēji iecerētie materiāli ir 
bijuši jāmaina pret citiem.

Kā tajā stāstā par kurpnieku bez 
kurpēm, arī Liene ikdienā pati 
rotas nevalkā: „Pati nēsāju tikai 
zelta auskariņus, ko vecāki savā 
laikā dāvināja, kad absolvēju 
4. klasi. Uz pasākumiem uzlieku 
ko greznāku, bet ikdienā rotas 
nenēsāju, jo, lai spētu ko radīt, 
man visapkārt jābūt tīriem lauku-
miem – vietai, kur radīt.”

Citi radoši hobiji
Nozīmīga vieta dzīvē ir glez-

niecībai un stikla apgleznošanai. 
Pamatā viņa strādā eļļas tehnikā, 
eksperimentē ar krāsām. „Šobrīd 
aktualitāte ir šļaksti, kas manā 
skatījumā simbolizē brīvību, iz-
laušanos no uzstādītajiem rām-
jiem. Tos varat apskatīt arī manā 
izstādē, kur kā papildelementu 
esmu iekomponējusi zem rotām.”

Liene aicina nebaidīties no sa-
vas unikalitātes, iemācīties spēt 
to drošsirdīgi un pārliecinoši iz-
rādīt. „Nekad nesamierināties ar 
viduvēju pašvērtējumu gan pret 
sevi, gan saviem darbiem, sapņot 
lielus sapņus, lai dzīves kāpiens 
būtu tikai uz augšu.”

Aija Puzarele
Lienes Peniķes arhīva foto

viena no spārītēm. Pati autore tās 
uzskata par rotām, kas viņu vislabāk 
raksturo.

Šādus un līdzīgus krāšņumus 
var apskatīt Līvijas Rezevskas 
izstāžu zālē.

Liene Peniķe izstādes atklāšanā 
L.Rezevskas izstāžu zālē.
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(Turpmāk vēl.)
dzintra Liekmane (Grāmatas fragmenti.  sākums 2016. gada 24. oktobrī.)

nīkrāce cauri gadsimtiem
vēsture

Skrunda

Lēnas

Nīkrāce

nīkrāces skolai – 165
 Jaunajā skolas namā 2006. gadā 

salidojumā Nīkrāces skolai – 165 
tikās absolventi, bijušie darbinieki 
un kolektīvs. 

Direktore Anda Vītola mīļi 
sveica ikvienu, arī pensionētās 
pedagoģes Daigu Brūveri, Ilo-
nu Dreiju, Ritu Linkovsku, kuras 
strādāja direktores Alvīnes Mig-
lenieces vadībā. Skrundenieki un 
mājinieki rādīja muzikālus uzve-
dumus, bija ieskats skolas vēsturē, 
atgādinot, ka iestādei bijuši astoņi 
nosaukumi. 26 gadus tā nesusi re-
volucionārās kustības dalībnieka, 

Pirmajos laikrakstos varam lasīt: „Kul-
dīgas Vēstnesis, turēdamies stingri bez-
partejiskā un progresīvā virzienā, centī-
sies visiem spēkiem kalpot mūsu tautas 
plašo aprindu vajadzībām un labklājī-
bai.”

Redakcija atradās Kuldīgā, Kalna 
ielā 2, bet ekspedīcija – Policijas ielā 5, 
kur bija Jevlampjeva drukātava. Abonē-
šanas maksa bez piesūtīšanas un izdalī-
šanas vietās – divi rubļi gadā.

no vietējām Līdz ārzemju ziņām
Latvija tolaik atradās Krievijas impē-

rijā, un avīzē līdztekus vietējām ziņām 
bija oficiālās Krievijas Valsts domes zi-
ņas un pieņemtie likumi, kas ietekmēja 
arī Kurzemes guberņas dzīvi. Rubrikā 

zinātnieka Friča Deglava vārdu. 
Skolu vadījuši 23 direktori. 

Vēl atmiņās dalījās kādreizējā 
direktora Jāņa Blūma (strādājis 
no 1926. līdz 1946. gadam) dēls 
profesors Elmārs Blūms. Neslēp-
jot saviļņojumu, triju brāļu vārdā 
viņš stāstīja par laiku, kad vecāki 
te strādājuši: „Tas bija ārkārtīgi 
nozīmīgs laiks skolas un valsts 
dzīvē. Tēvs vadīja Mazpulku or-
ganizāciju. Skolā bija iecienīta 
tautas dziesmu dziedāšana, aktīva 
kultūras dzīve.” J.Blūms darbojies 
kā aktieris, atcerējās dēls, pēcāk 
piedāvājot ieskatīties skolas vēstu-

res materiālos. Viņš bija gandarīts 
par jauno ēku un gados jaunajiem 
pedagogiem. 

Kolektīvu, bijušo direktori Āri-
ju Liepu un pašreizējo vadītāju 
A.Vītolu jubilejā sveica Kuldīgas 
rajona izglītības pārvaldes vadītājs 
Normunds Ķīvītis, bijušais direk-
tors, tagad Saldus 2. vidusskolas 
pedagogs Andris Rudovics, kurš 
ar labiem vārdiem atcerējās ikvie-
nu darbinieku, uzsverot Almas un 
Jāņa Fricsonu ieguldījumu, piemi-
nēja arī aizsaulē aizgājušo Jūliju 
Kleinhofu. Viņš vēlēja skolai ātrāk 
iegūt sporta zāli. 

Laba vēlējumi skanēja no paš-
valdības, sadarbības apvienības 
Skrundas novads un apkārtnes 
skolām, uzņēmējiem un citiem 
labvēļiem. 

Anatolija Gorbunova lomā mi-
zanscēnā iejutās kādreizējais 
padomju saimniecības Nīkrāce 
partijas līderis Edgars Bebrišs, 
kurš vēlāk vadīja paju sabiedrību. 
Atmiņās dalījās absolvente Eleo-
nora Fricsone, kas jaunās skolas 
nodošanā bija pašvaldības vadītā-
ja. E.Fricsone dažādos amatos ko-
pumā nostrādājusi 47 gadus: gan 
bērnudārzā un skolā, gan pašval-

dībā, bet noslē-
gumā vadījusi 
Skrundas nova-
da bāriņtiesu. „Grūti tieši garīgās, 
nevis fiziskās slodzes dēļ,” viņa 
atzīst. „Darbs nebeidzas ar durvju 
aizvēršanu, domas nāk līdzi pēc 
jebkuras tikšanās ar bērniem, ar 
vecākiem, ar cilvēkiem, kuriem ir 
kāda sāpe un vajadzība. Ir vajadzī-
ga atslodze, un es novēlu, lai kat-
ram būtu jauns enerģijas avots un 
stimuls. Man tāds bija kolektīvs, 
kolēģi – cilvēki, uz kuriem vien-
mēr var paļauties. Bez uzticamas 
komandas nevar.”

sākam publicēt rakstu sēriju par Kuldīgas preses vēsturi. Nākamā gada janvārī aprit 
110 gadi, kopš iznāk laikraksts Kurzemnieks, tādēļ redakcija sadarbībā ar Kuldīgas 
novada muzeju rīkos izstādi, top arī dokumentāla īsfilma. 

Pirmie drukātie laikraksti

No citām Krievijas pusēm tika stās-
tīts par notikumiem dažādās Krievi-
jas pilsētās. Tur varēja būt ziņas no 
Pēterburgas, Harkovas, Kedaiņiem, 
Kišiņevas, Helsinkiem – ģeogrāfija 
bija ļoti plaša. Atsevišķās rubrikās – 
Baltijas, iekšzemes un Kuldīgas ziņas. 
Plašs bija ārzemju notikumu apskats, 
piemēram, aprakstīta laupīšana Toten-
hemā, Anglijā, vai zemestrīce Itālijā. 

Reklāmās varēja lasīt: „Joh.S.Rein-
holda pārtikas preču veikals Kuldīgā 
piedāvā iekš un ārzemes vīnus, da-
žādus smalkus šnabus, pomeranci, 
ķimeli, balzamu, konjaku, rumu un 
daudz citus.” Pie reklāmām drukātas 
dažādu biedrību darbības atskaites un 
paziņojumi par pilnsapulcēm. Piemē-
ram, Kuldīgas sadraudzības un lauk-
saimniecības biedrību krāj-aizdevu 
sabiedrības bilance vai Kuldīgas lauk-
saimniecības sabiedrības pilnsapulces 
dienas kārtība. Divās valodās – krievu 
un latviešu – nodrukāts pilsētas val-
des paziņojums, ka saistībā ar holēras 
epidēmijas turpināšanos un slimības 
uzliesmojuma iespējamību Kuldīgas 
pilsētas slimnīcā atvērta īpaša nodaļa 
slimnieku izolācijai. Stingri tiek pie-
kodināts par katru aizdomīgu gadīju-
mu ziņot. Avīzē tiek publicēti padomi 
zemniekiem, kā saimniekot atbilstoši 
jaunākajām tendencēm pasaulē, ap-
raksti par jaunām lauksaimniekošanas 
metodēm un par dažādām lopu slimī-
bām, piemēram, zirgu galvas ienāšiem 
u.c.

Avīze tika izplatīta veikalos u.c. 
iestādēs: četrās grāmatu pārdotavās, 

Kuldīgas sadraudzīgajā biedrībā pie 
ekonoma Dzeiša, Pēterburgas vies-
nīcā uz Jelgavas un Skrundas ielas 
stūra, Rubuļa kunga veikalā blakus 
skolotāju semināram un arī Hart-
mankunga alus bodē Jelgavas ielā. 

arī dzeja un stāsti
1909. gada oktobrī Kuldīgas Vēst-

nesī rakstīts, ko tad lasītājiem būs ie-
spēja lasīt nākamajā gadā. Solīts, ka 
tiem, kuri pasūtinās avīzi jau oktob-
rī, decembra avīzes būs bez maksas. 
Tiek solīts īpašs literārs pielikums, 
sevišķa vērība tikšot piegriezta lauk-
saimniecībai, tiesību un taisnības 
pamatiem. Kuldīgas Vēstnesi varēja 
pasūtināt arī uz ārzemēm, tas maksā-
ja 3 rubļus un 50 kapeikas gadā. 

Sākot ar 1909. gada septembri 
laikrakstam bija literārs pielikums, 
kurā tika publicēti lasītāju iesūtīti 
dzejoļi un garie stāsti turpinājumos, 
piemēram, Boborkina Ipolita dzīve, 
Elizabetas Šonas Baltā verdzene vai 
nelieli rakstiņi par rakstniecību un 
mākslu, piemēram, par pirmo Vis-
krievijas mākslas izstādi Londonā.

1910. gada nogalē Kuldīgas Vēst-
nesī reklāma, ka šo avīzi izdala, pie-
ņem pastellējumus un sludinājumus 
Aizputē, Sabilē, Saldū, Skrundā, 
Talsos, Tukumā, Ventspilī, Piltenē, 
Rendā un Kabilē. 

1910. gada 3. decembrī Kuldī-
gas Vēstnesī reklāma, ka atklāta 
parakstīšanās uz 1911. gadu uz po-
litisku, sabiedrisku un literārisku 
laikrakstu Kurzemnieks. Redaktors – 
A.Gruzītis, īpašnieks un izdevējs – 
N.Jevlampjevs. Teikts, ka jauns 
laikraksts Kurzemnieks uzsāks savu 
gaitu jau 10. decembrī 1910. gadā 
un iznāks Kuldīgā reizi nedēļā piekt-
dienās: „Abonenti, kas jau tagad pa-
stellēs Kurzemnieku 1911. gadam, 
dabūs bez sevišķas piemaksas Kuldī-
gas Vēstneša numurus.”

Iveta Grīniņa

1909. gada 9. janvārī Kuldīgā iznāca pirmais nedēļas laik-
raksts Kuldīgas Vēstnesis, ko pēc diviem gadiem nomainī-
ja Kurzemnieks. (Pirmais nosaukums bijis pārāk lokāls, jo 
laikraksts bija izplatīts gandrīz visā Kurzemē.) Gan to, gan 
arī pārējos līdz 1940. gadam Kuldīgā iznākušos laikrak-
stus iespieda Nikolaja Jevlampjeva tipogrāfija.
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jauno žurnālistu skola

ar uzņēmību, aizrautību un pacietību

Ulla JanUša tikko beigusi Kuldī-
gas Centra vidusskolas 6. klasi. Viņai 
piemīt tādas rakstura īpašības, kas 
palīdz iecerēto sasniegt. Viena no tām 
ir mērķtiecība. 

Ulla zina, ko grib: „Vēlos būt ļoti 
izglītota. Tas pavērtu plašas iespējas 
strādāt labi atalgotu darbu. Lai kaut ko 
sasniegtu, jābūt pacietīgam – nedrīkst 
pirmajās grūtībās padoties. Šķēršļi jā-
pārvar un jākoncentrējas uz labo.” 

Ullai ir dažādi hobiji – volejbols, 
peldēšana, teātra māksla, viņai patīk 
pavadīt laiku ar dzīvniekiem. Vistuvā-
kais esot volejbols, bet Ulla apzinās arī 
šī sporta veida ēnas puses: „Zinu, ka 
daudzi sevi savainojuši un tā zaudējuši 
iespēju karjeru turpināt. Profesija sais-

tībā ar sportu ir diezgan riskanta.” 
Meitene uzskata, ka ir atjautīga, gud-

ra, aktīva un pašpārliecināta. „Jaunie-
ši, manuprāt, nav pietiekami aktīvi. 
Viņi vairāk jāmudina piedalīties pul-
ciņos. Ir dotas daudzas iespējas, taču 
vajadzīgs vecāku atbalsts.” No saviem 
vecākiem meitene daudz mācās. Viņi 
rūpējoties, lai Ullai viss izdotos. Tik-
pat liela nozīme esot pašas rīcībai. 

Viena no vislabākajām iespējām mei-
tenei šķiet ceļošana, un ārzemēs var arī 
iegūt izglītību: „Ceļot ir noderīgi, ja 
ir vēlme iepazīt citas kultūras un, ie-
spējams, iegūt kontaktus nākotnei. Es 
vēlētos doties uz Ameriku.” 

Elizabete Rublāne

JēKabs alEKsandRs KRū-
miņš – komunikabls un zinātkārs 
jaunietis. Viņa lielākā aizraušanās ir 
fotografēšana, un tas nav tikai hobijs, 
bet arī darbs. 

Puisim ir tikai 17 gadu, bet viņš jau sa-
sniedzis daudz: iemūžinājis filmas Vec-
tēvs, kas bīstamāks par datoru aizkadra 
notikumus, viņa fotogrāfija izmantota 
kampaņas Es esmu Latvija. Tu arī reklā-
mai, pēc Kuldīgas aktīvās atpūtas centra 
pasūtījuma taisījis bildi suvenīru mag-
nētiņiem, fotografē kultūras pasākumus, 
kāzas un daudz ko citu, kā arī bildes Kur-
zemnieka publikācijām.

Jēkabs darbojas dažādos žanros, jo uz-
skata, ka vēl tikai mācās, taču priekšroku 
dod portretiem. Bildes viņš uzņem ne 
tikai ar fotoaparātu, bet arī tālruni. Mīļā-
kā kamera ir Canon, jo ar to aizraušanās 

„darboties griboša, mērķtiecīga, 
arī mazliet spītīga” – tā sevi rakstu-
ro ElizabEtE RublānE, kura 
Kuldīgas Centra vidusskolā nupat 
beigusi 11. klasi. 

„Uzskatu, ka esmu aktīva, jo iesais-
tos dažādos pulciņos gan skolā, gan 
ārpus tās. Man ir arī vīzija par savu 
nākotni. Skolā darbojos Eiropas klu-
bā, un Eiropas Parlamenta vēstnieku 
skolu konkursā ieguvām tiesības aiz-
braukt uz Strasbūru. Projektā Starp-
kultūru dialogs slāvu valodās nesen 
ar skolasbiedriem bijām Horvātijā. 
Veselu gadu vienreiz mēnesī braucu 
uz Rīgu – uz Latvijas Universitātes 
Jauno pedagogu un psihologu skolu. 
Tas man svarīgi, lai vieglāk izlemtu, 

kādu profesiju izvēlēties: pedagoģiju 
vai žurnālistiku.”

Elizabetei patīk arī spēlēt klavieres 
un dziedāt, viņa beigusi mūzikas sko-
lu. Vēl meitene lasa grāmatas, īpaši 
detektīvus un psiholoģiskos trillerus, 
un raksta dzejoļus. 

Elizabete uzskata, ka ir pozitīva, un 
iesaka tādiem būt arī citiem. Iedrau-
dzēties viņai ir viegli: „Mans padoms 
ir būt atvērtam, radīt labu priekšstatu 
par sevi, lai cilvēki paši vēlētos komu-
nicēt.” Sevī neko daudz viņa nemai-
nītu, tikai vēlētos nebūt tik spītīga. 
Dažās situācijās tas esot traucēklis, 
tomēr dažreiz arī palīdzot sasniegt 
mērķus. 

Rūta mediņa

Rūtai mEdiņai ir 16 gadu, un 
viņa beidz Viļa Plūdoņa Kuldīgas vi-
dusskolas 9. klasi. daudzi vienaudži 
varētu no meitenes mācīties mērķ-
tiecību un dzīves uztveri, kā arī spē-
ju visā saskatīt būtisko.

„Esmu aktīva – darbojos skolas teātrī, 
Jauno žurnālistu skolā, kādreiz spēlēju 
šahu. Bieži iesaistos skolas pasāku-
mos, palīdzu skolotājiem sagatavot un 
vadīt radošus uzdevumus. 

Nākotnes plāni ir dažādi: pabeigt 
skolu un augstskolu, iegūt jaunus hobi-
jus, iepazīt dažādus cilvēkus un strādāt 
savā sapņu profesijā. Gribu būt skolo-
tāja, tomēr, ja šis plāns neizdosies, man 
ir rezerves varianti: būšu vai nu žurnā-
liste, vai kāda pulciņa vadītāja.”

Brīvajā laikā Rūta klausās mūziku, 
skatās romantiskas filmas un lasa ro-
mantiskas grāmatas. Viņas labākās īpa-
šības esot draudzīgums, atsaucība un 
spēja citus sasmīdināt, taču sliktākās – 
spītība un kautrība neīstajos brīžos.

Interesantākā pieredze ir dalība kādā 
projektā, kurā viņa divas nedēļas biju-
si Čehijā. Tur iepazinusies ar šīs valsts 
skolēniem, varējusi runāt angliski. 
Turklāt brauciens satuvinājis ar klases-
biedriem. Vēl skolniece bijusi Lietuvā 
un Polijā. Viņa labi zinot angļu valodu, 
ko iemācījusi māsa, mazliet arī vācu 
un krievu. Valodas Rūta apgūst, skato-
ties filmas, klausoties dziesmas, kā arī 
skolā. 

ulla Januša Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolas 9. klases absolventei māRsi-
Jai iEVai JuRēViCai interešu ir ļoti 
daudz, taču viņa ar visu tiekot galā un pro-
cesu pat izbaudot.

Mīļākie mācību priekšmeti esot tie, kas pa-
dodas: ķīmija, fizika, vēsture, matemātika, 
literatūra un ģeogrāfija. Meitenei patīk gan 
rēķināt, gan lasīt, gan izzināt citas valstis un to 
kultūru, gan pētīt senus notikumus. Ieinteresē-
tības dēļ viņa bieži tam velta arī brīvo laiku. 

Meitenei esot divas lielākās aizraušanās. 
Viena ir Jauno žurnālistu skola. Jau bērnībā 
viņai paticis sacerēt stāstiņus, tāpēc gribējusi 

Ceturtais mācību gads beidzies jauno žurnālistu skolā (jžs) – 
kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra pulciņā, kas darbojas 
Kurzemnieka redakcijā. Gada laikā skolēniem bijis vairāk nekā 
desmit lielu un mazu publikāciju. Bet kādi ir viņi paši – aktīvākie?  
Šoreiz uzdevums bija portretēt vienam otru. tagadējiem 
dalībniekiem palīdzējusi arī norgita līga Horste, bijusī jžs dalībniece, 
kabiles pamatskolas avīzes Kabata agrākā korespondente.

Dina Poriņa, JŽS vadītāja:
– Mani bieži pārsteigusi uzcītīgāko audzēkņu uzņēmība, patstāvība, izturība un darb-
spējas. Elizabete Rublāne pēc savas ierosmes nointervēja populāro modes žurnālisti 
Maiju Silovu. Mazā Ulla Januša uzrakstīja milzu aprakstu par ceļojumu uz Itāliju. Ieva 
Mārsija Jurēvica pirmajā intervijā pārpratuma pēc izrādījās viena, taču tika galā ar 
grupu Kuldīgas jauno ģitāristu. Jēkabs Aleksandrs Krūmiņš ar savu fotomīlestību 
pamanījies arī šo to nopelnīt. Bet Rūta Mediņa jau pērnvasar drošu dūšu strādāja 
Kurzemniekā līdzās pieaugušajiem kolēģiem. Arī šovasar laikrakstā būs redzams 
vairāku jauno žurnālistu darbs.

pirmajās grūtībās nedrīkst padoties

ulla januša apsver 
iespēju apgūt žurnālistes 
profesiju, jo pēdējā gadā 
par to radusies padziļi-
nāta interese. 

puisis ar fotokameru

jēkabs aleksandrs 
krūmiņš ir radošs, un 
viņa interešu loks – plašs. 
kuldīgas Mākslas un 
humanitāro zinību vidus-
skolā viņš ies 12. klasē, 
bet pēc tam grib studēt 
kultūras akadēmijā.

aizsākās diezgan interesanti: „Māsa ar vīru to nopirka, bet paši daudz 
nelietoja, jo telefoniem parādījās labākas kameras. Es vienu dienu 
pamēģināju, un iepatikās.” Tā pavērusies interesanta pasaule. Foto-
grafēt iemācījies pašmācībā un no interneta, konkrētas prasmes ap-
guvis Kuldīgas Talantu skolā un Kurzemnieka redakcijā. Daudz laika 
pavada dabā – fotografējot, braucot ar velosipēdu. 

Skolā Jēkabam ir divi mīļākie mācību priekšmeti – angļu un latviešu 
valoda. Pēc pieciem vai desmit gadiem viņš sevi redz fotostudijā, uz 
kuru nāktu arī sabiedrībā pazīstami cilvēki un kur viņš piedāvātu ne ti-
kai fotogrāfa pakalpojumus, bet, lai neieslīgtu rutīnā, arī video montā-
žu. Ja Jēkabs nefotografētu, tad apskaņotu vai apgaismotu pasākumus. 

norgita līga Horste

Gatava dažādiem variantiem

„Mācīties svešvalodas 
ir būtiski, jo tās ļauj 
iepazīt cilvēkus no 
citām valstīm. Papildi-
not vārdu krājumu un 
zināšanas, mēs sevi 
attīstām,” uzskata 
rūta Mediņa.

Elizabete rublāne 
nākamgad absolvēs 
vidusskolu, un tad būs 
jāizlemj, kādu nozari 
izvēlēties: pedagoģiju vai 
žurnālistiku.

Vislabāk ir būt atvērtai
ikviens, kurš pētījis 
mācību olimpiāžu 
rezultātus, starp 
labākajiem kuldīgas 
novadā būs pamanī-
jis arī Mārsijas ievas 
jurēvicas vārdu.

daudz interešu, 
taču tiek galā

darīt ko līdzīgu. „Šis pulciņš palīdz vairāk pievērst uzmanību gramati-
kas kļūdām, māca rakstīt rakstus, fotografēt, izprast žurnālista darbu.” 
Otra aizraušanās ir skolas koris, ko Mārsija apmeklē jau no 1. klases. 
Sākumā bijis jāiet visiem, vēlāk skolotāja ieteikusi turpināt. Meitene 
vēl arvien to dara, jo dziedāt viņai patīk.

Mārsijai arī patīk ceļot. Uz Igauniju viņa devusies ekskursijā ar klasi, 
Lietuvā bijusi izbraucienā ar vecākiem, Poliju redzējusi, braucot uz Če-
hiju, kur ar kori un deju kolektīvu piedalījusies festivālā. 

ulla Januša
JŽs arhīva foto



Pirmdiena, 2019. gada 17. jūnijs

pārdod
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vēlas Īrēt 

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.

dažādipērk pieminot

vajadzīgi

www.kurzemnieks.lv
veselībai

25 622 293 (Āris)'

BEZ MAKSAS ATTĪRA 
NO KRŪMIEM
laukus un citas 

aizaugušas platības. 
PĒRK

zarus, cirsmu atlikumus, 
šķeldojamo materiālu. 

ĀTRA SAMAKSA. 

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

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

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

Tīra AKAS. Tālr. 27448331.

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

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

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.

ARBORISTA/KOKKOPJA pakalpo-
jumi– koku kopšana, dzīvžogu cirpšana. 
Tālr. 24423644.

TRIMERĒ zāli. Tālr. 22302300. 
 
Ā t r i  S A S K A L D U  M A L K U . 
Tālr. 26449395.

KAPU PIEMINEKĻI Dzirnavu ielā 42. 

13. jūnijā mūžībā aizgājis 
RAIMONDS BERHOLDS 

(02.04.1930.–13.06.2019.). 
Izvadīšana piektdien, 

21. jūnijā, 12.00 no kapličas 
Aizputes ielā uz Alekšu kapiem 

Vārmes pagastā.
Bērni 

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.

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

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 27885688. 

MALKU maisos, kravās. Tālr. 26544462. 

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

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. 

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

Lopbarības KVIEŠUS, miežus, auzas. 
Tālr. 28318706.

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

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 25669128. 

GAZ 24 rezerves daļas. Tālr. 29494363.

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

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. 

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

Labdien! Jauns vīrietis steidzami meklē 
DZĪVOKLI Kuldīgā, esmu ar stabiliem 
ienākumiem. Tālr. 26086480.

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

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

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.

Rokas un kabatas PULKSTEŅUS. 
Tālr. 24804010.

GAILENES, VĪNGLIEMEŽUS, brau-
cu pie klienta. Tālr. 26284210.

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.

SIA A M Una
atvērusi 
kravas auto 
un traktoru 
tehnikas servisu 
Kuldīgā, Kaļķu ielā 38. 
Tālr. 26357235.

Lai smadzenes uzturētu formā, ir 
vērts izpildīt šim nolūkam pare-
dzētus vingrinājumus. Tie vēlami 
ne tikai senioriem, bet ikvienam 
pēc 25 gadiem. Kā smadzenes 
trenēt, stāsta sabiedrības veselī-
bas speciāliste Ineta Meldere. 

nekad nav Par agru vai 
vēlu

No 25–27 gadiem, kad smadzenes 
pilnībā nobriedušas, to aktivitāte 
ik gadu samazinās par 0,23%. Tas 
nozīmē, ka nemaz nav jāgaida ve-
cums, lai ķertos pie jaunu neironu 
veidošanas smadzenēs. „Tā aiz-
stājam tos neironus, kuri īsti vairs 
nedarbojas,” skaidro speciāliste. 
„Ja cilvēks iet pa ledu, viņš it kā 
sastingst, gaita kļūst nedaudz stīva, 
jo ķermenis nejūtas droši. Vecum-
dienās ir līdzīgi – smadzenes jūtas 
nedroši par ķermeni, tāpēc liek tam 
kļūt stīvam. Ķermenis netiek pie-
tiekami nodarbināts, lai smadzenes 
domātu, ka tas spēj izdzīvot. Līdz 
ar to jākustas, lai smadzenēm aplie-
cinātu savu varēšanu.” 

Bez alcheimera slimīBas 
Demence ir slimību grupa, kurā 

ietilpst Alcheimera slimība, Levi 
ķermenīšu slimība, vaskulārā de-
mence un temporālā demence. Ar 
Alcheimera slimību sirgst aptuve-
ni divas trešdaļas visu demences 
slimnieku. Bet tā nedraud visiem. 
Vairumā gadījumu Alcheimera sli-
mību veicinājis dzīvesveids. Sma-
dzeņu darbības traucējumus izraisa 
liekais svars, asinsvadu slimības, 
neveselīgi paradumi, mazkustīgs 

dzīvesveids, hormonālais disba-
lanss, pārmērīgs stress. Daudz no 
tā var mainīt. 

Senioriem, kuri laiku pavada mā-
jās, jāatrod iemesls piecelties un 
pakustēties, lai atmodinātu sma-
dzenes. Var iziet pagalmā un nākt 

atpakaļ. Var izstaigāt dzīvokli, 
dzert no mazas krūzes, lai būtu ie-
mesls regulāri piecelties un doties 
pēc jauna dzēriena. Ilgstoša sēdē-
šana nodara lielāku ļaunumu nekā 
nevingrošana. Svarīgi apzināties, 
ka visa pamatā ir cilvēka paša vēl-
me darboties.  

smadzeņu iekustināšanai 
Jebkura fiziska aktivitāte ir laba, 

jo smadzenēm liek saprast, ka tās 
joprojām vajadzīgas. Ir t.s. sma-
dzeņu kartes – noteikta vieta atbilst 
konkrētai ķermeņa daļai: kājām, 
rokām u.tml. Šīs daļas nav sadalī-
tas proporcionāli. Liela smadzeņu 
vieta atvēlēta galvai, lūpām, sejai, 
acīm, arī pirkstiem. Jo nozīmīgāka 
zona, jo vairāk smadzenes stimu-
lējam, to kustinot. Tāpēc smadze-
ņu darbībai ļoti palīdz darbības ar 
pirkstiem. Te der arī adīšana. Starp 
citu, daudzi ķirurgi brīvajā laikā 
ada, lai nezaudētu pirkstu veiklību 
un uzturētu smadzeņu tonusu. 

Justīne Smilga

ar skaidru prātu vecumdienās VINGROJUMI
 Pirkstiem                                           
Vienai rokai savieno īkšķa un 
rādītājpirksta galu, lai veidotos 
aplis, pārējie pirksti izstiepti. Otrai 
rokai rādītājpirkstu un vidējo pirkstu 
izstiepj zīmē V, pārējie savilkti dūrē. 
Tad vienlaikus abām rokām pozīciju 
samaina. Tā desmit reižu. Brīdis, 
kad nākas padomāt, kā pozīcijas 
pareizi samainīt, ir laiks, kad sāk 
veidoties jauni smadzeņu neironi. 
 Pretējā darbība                                           
Tas darāms stāvus. Vienu kāju, celī 
saliektu, atceļ no grīdas. Kāju līdz 
celim riņķo uz labo pusi. Vienlaikus 
pretējo roku līdz elkonim apļo uz 
pretējo pusi. 
 Vestibulārajam aparātam                           
Stāv taisni ar abām pēdām uz 
grīdas. Abus papēžus reizē atceļ un 
pastiepjas uz augšu. Darbību atkārto 
15 sekundes. Tad to pašu dara, 
galvu noliecot uz vienu sānu, pēc 
tam uz otru. Šis vingrojums palīdz 
nostiprināt vestibulāro aparātu. 
 Reakcijai                                                          
Sākuma pozīcija stāvus, rokas turot 
sānos. Ātri paceļ kāju, saliektu celī, 
pēc tam lēni nolaiž. To pašu ātri 
dara ar otru kāju. 
 Boksēšanās                                                
Boksējas ar iedomātu boksa maisu, 
cik vien ātri iespējams. 

 Limfātiskajai sistēmai                               
Ripināšanās un valstīšanās no 
viena sāna uz otru ļoti palīdz ne 
tikai labāk justies, bet arī izskatīties 
jaunākiem. 
 Mugurkaulam                                                
Labs vingrojums ir gulēt uz muguras 
un mēģināt pacelties uz augšu. 
Jāceļas ar plecu daļu.
 Pēdām                                                         
Ar plikām pēdām var ripināt tenisa 
bumbiņu. Vispirms ar vienu pēdu, 
tad ar otru. 
 Redzei                                                           
Izstiepj rokas ar izvērstiem īkšķiem. 
Pēc iespējas ātrākā tempā skatās 
no viena īkšķa uz otru. Var izmantot 
arī acu apsēju un trenēt pa vienai 
acij. 
 Staigāšana, nūjošana                                
Tas jādara regulāri. Ja ir grūti, var 
sākt ar desmit minūtēm dienā, 
pamazām slodzi palielinot. 
 Prāta spējai                                                   
Lai veidotos jaunas neironu šūnas, 
jāmācās un jādara kaut kas jauns, 
piemēram, jāapgūst valodas. Tas, 
ka krustvārdu mīklas un sudoku 
uzlabo atmiņu, ir mīts. Smadzenes 
tas nodarbina, bet jaunas šūnas 
neveido, jo šīs nodarbes vairāk 
atsauc atmiņā jau zināmo vai arī ir 
minēšana. 

„Jākustas fiziski, 
lai smadzenēm tā 
apliecinātu savu 
varēšanu.”
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šodien, 17. jūnijĀ rīt, 18. jūnijĀ
Dienas garums – 17 st. 51 min.
Saule lec 4.29, riet 22.20.

Naktī	 +17°...+18° Naktī	 +13°...+14°

Dienā	 +18°...+20° Dienā	 +20°...+23°

Dienas garums – 17 st. 52 min.
Saule lec 4.29, riet 22.21.

1-2 m/s 1-3 m/s

1-3 m/s2-4 m/s

laika ziņas

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

konkurss

tēlotājmākslas spēle

No	17.	līdz	23.	jūnijam
17. Artis (4338), Artūrs
(13 102)
18. Alberts (2281), Madis 
(40)
19. Nils (994), Viktors (14 
874)
20. Maira (774), Rasa (513), 
Rasma (2443)
21. Egi ta (938),  Emī ls 
(4476), Monvīds (53)
22. Laimdots (12), Laimiņš 
(2), Ludmila (14 120)
23. Līga (10 459)
Populārākie:	 Ludmila	un	
Viktors.

Uzvārds vārdu sit pušu
Artūrs Cīrulis, Kuldīgas 2. vidusskolas 12. klases skolnieks:
– Man vārdu iedeva interesantā veidā. Kad piedzimu, mamma do-

māja, kādu vārdu likt. Prātā ienāca vārds Artūrs, bet viņa vēl nebija 
pilnīgi droša par šādu izvēli. Kad mamma turēja pirmo reizi mani ro-
kās, blakus esošā medmāsa izsaucās: „Nu, Arčīt!” To uztvēra kā tādu 
apstiprinājuma zīmi tam, ka es tiešām esmu Artūrs. Ar vārdu sadzīvot 
ir viegli, bet, tā kā man ir arī atmiņā labi paliekošs uzvārds, mani bieži sauc tajā. Protams, ne-
iztikt bez iesaukām, tās ir: Cīpis, Pķička (no krievu valodas), Cīrul’s, bet, protams, galvenais 
ir vienkārši mans uzvārds. Kādreiz mani un manu draugu dēvēja par Cirvīti un Nazīti, jo šo 
vārdu pirmie burti atbilda mūsu uzvārdu pirmajiem burtiem. Mans vārds ir bieži sastopams, 
zinu daudzus tā nēsātājus. Smieklīgākais ir klausīties, kā ārzemnieki izrunā vārdu Artūrs. Ir 
dzirdēts vāciski, angliski un zviedru valodā – katrā ir sava nianse, uzsvars vai jebkāda cita 
izrunas detaļa. Bet mums, latviešiem, šo vārdu ir viegli atcerēties un izrunāt.

204. kārta.
Vācu ekspresionisma gleznotājs un grafiķis (1883–1970). 

Viens no mākslinieku apvienības Die Brücke (Tilts) dibinātā-
jiem. Kādu laiku studējis Drēzdenes Tehniskajā augstskolā, to-
mēr mācības pametis, lai nodarbotos ar mākslu. 1905. gadā bijis 
apvienības Die Brücke menedžeris. Kā brīvprātīgais sanitārs 
piedalījies Pirmajā pasaules karā. 1944. gadā liela daļa no viņa 
mākslas darbiem tika iznīcināta uzlidojumā. Pēc Otrā pasaules 
kara līdz 1955. gadam viņš bija pasniedzējs Karlsrūes Augstā-
kajā mākslas skolā.

Atbildes gaidām līdz	19.	jūnija	11.00: Tēlotājmākslas spēle, Kurzemnieks, 1905. gada 
ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv, vai redakcijas durvju 
pastkastītē.
203.	kārtas	atbilde:	Tamāra de Lempicka 
(dzimusi Marija Gorska). Pašportrets zaļā 
„Bugatti”, 1929.
Pareizi	 atbildējuši: Daina Gerente, Vita 
Jurenovska, Velta Višņevska, Ausma 
Kreidere, Indra Ābelīte, Guntis Obodņikovs, 
Ingars Neimanis, Mārcis Kalējs. 
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•	 Kad zaļais koridors beidzas.
•	 Sāks būvēt mākslas un radošo kvartālu.
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n mūzikas pedagoģe Agnese Čīče, 
n cikls Stāsts un mūzika Kuldīgas novada muižās,
n flautiste Anastasija Gailīte, 
n LMA pasniedzējs Andrejs Ameļkovičs, 
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Iveta Grīniņa, Sorentas Zaneribas foto

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

 6. lpp.

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

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

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

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

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

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

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

 16. lpp.

 5. lpp.

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 

Pļaut vai nepļaut
Biedrība Zemnieku saeima 

(ZS) nākusi klajā ar aicinājumu 
nesteigties ar ceļmalu pļaušanu, 
lai saglabātu dabas daudzvei-
dību un samazinātu pļaušanas 
izmaksas.

Zemnieki, pašvaldības un valsts 
ceļu apsaimniekotāji tiek aicināti 
ceļmalas un grāvjus pļaut ne bie-
žāk kā divas reizes sezonā – pēc 
vasaras saulgriežiem jūlija sākumā 
un septembrī. Vēlā pļaušana ļauj 
augiem noziedēt un  pavairoties. 
Ceļmalas ir dzīvotne dabīgajiem 
apputeksnētājiem un ligzdošanas 
vieta mazajiem putniem. 

„Intensīvā ceļmalu un grāvju 
pļaušana ir padomju laiku man-
tojums, jo tādi bija skaistuma un 
saimnieciskuma standarti,” uzska-
ta ZS priekšsēža vietniece Maira 
Dzelzkalēja-Burmistre. „Šobrīd 
būtu laiks apskatīties, kas notiek 
ārpus Latvijas robežām rietumu 
un Skandināvijas virzienā. Tur 
pēdējā desmitgadē ceļmalas ir pār-
vērtušās par ziedošu  augu joslām, 

kas priecē autobraucējus ar savu 
krāšņumu un dod būtisku pienesu-
mu biodaudzveidības saglabāšanā. 
Nepārdomāti un pāragri appļaujot 
grāvmalas, iet bojā putnu ligzdas 
un būtiski samazinās augu daudz-
veidība. Augiem netiek ļauts no-
ziedēt, un tie neierieš sēklas. Ne-
pārspīlēsim – grāvmalas pļausim 
tikai pēc Jāņiem, lai tiek pa kādai 
jāņuzālei līgotājiem un par pļau-
šanu ietaupītos līdzekļus izmanto-
sim citiem ceļu kopšanas darbiem. 
Iespējams, ir pienācis laiks pārska-
tīt pašvaldību izdotos saistošos no-
teikumus par pareizo zāles garumu 
apdzīvotās vietās.”

Ne visi, tostarp lauksaimnieki un 
ceļu apsaimniekotāji, tam piekrīt. 
Skrundas novada domes deputāts, 
SIA Taka īpašnieks, pašvaldības 
ceļu apsaimniekotājs Ivars Grund-
manis stāsta, ka pašvaldības savu 
autoceļu malas pļauj reizi gadā, 
līdz ar to par līdzekļu taupību nevar 
runāt. „Man patiešām grūti teikt, 
cik daudz dzīvās radības atrodas 

tieši ceļa malā, tam ne visai ticu. 
Pie mums svarīgākos ceļus pļauj 
līdz Jāņiem, mazāk svarīgos – ne-
dēļā pēc svētkiem. Manuprāt, zāle 
intensīvi aug līdz jūlija vidum, tad 
arī vajadzētu pļaut. Esmu katego-
riski pret atteikšanos no pļaušanas 
pavisam, jo krustojumos un citviet 
veidojas bīstamas situācijas satik-
smes dalībniekiem, vienam otru 
neredzot. Negribas dzīvot vidē, ko 
sauktu par sūnu ciemu.” 

Savukārt Liepājas ceļu rajona 
Kuldīgas nodaļas vadītājs An-
dris Upmalis norāda, ka ceļmalu 
appļaušanas apjomi noteikti Mi-
nistru kabineta noteikumos. Tajos 
teikts, ka zāle, kas aug uz autoceļa 
nomales un tai piegulošas nogāzes 
1–1,5 m platumā, kā arī uz sadalo-
šās joslas, kas ir šaurāka par 12 m, 
veģetācijas periodā jāpļauj: uz A 
klases ceļiem – divas reizes gadā, 
B un C – vienu reizi, bet D ceļiem 
nav prasību.

Daina TāfelbergaLabākās 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!


