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Piektdien, 28. jūnijā:
•	 Ķirši pārdzīvojuši krusu un 

salnu.
•	 Kultūras centra pārbūve 

kavēsies.
•	 Čaupes adītāju meistardarbi.
•	 Pielikums Kas kultūrā Kurzemē.
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Cena 
0,68 eiro
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Kurzemnieku jūlijam var abonēt
vēl šodien
• www.abone.pasts.lv (ietaupot 71 centu),
• pasta nodaļās,
• pie pastniekiem,
• redakcijā (ietaupot 71 centu).

Top dabas aizsardzības 
plāns liegumam Ventas un 
Šķerveļa ieleja. 

Savā arodā – zobārste 
Anete Paškova. „Tā tikai 
no malas izskatās, ka 
zobārsti negrib ņemt 
pacientus, ir rindas. Mēs 
strādājam sešas dienas 
nedēļā – no rīta līdz vēlam 
vakaram.”

Šoreiz sarunu festivālā 
Lampa – par drosmi.

Īpašumtiesību 
sarežģījumu dēļ 
nevar atvērt 
uzņēmuma Alco 
jaunuzbūvēto 
pašapkalpošanās 
automazgātavu 
Sūru ielā. 3. lpp.

 4. lpp.

Kuldīgas aktīvās atpūtas centra di-
rektore Jana Bergmane stāsta, ka tūristu 
pieplūdums parādījies aprīlī vēl pirms 
oficiālās sezonas atklāšanas. Lielākā plūs-
ma ir nedēļas nogalēs, taču arī ikdienā te 
ierodas daudzi ceļotāji. Aktīvai atpūtai un 
dabas tūrismam arvien lielāka piekrišana, 
jo šajā jomā mūspusē ir pieaudzis piedā-
vājums. Ir jauna velonoma (brīvdienu 
mājā Raxti), jau vairākas nedēļas Kuldīgā 
var iznomāt arī motorollerus (Vespa rent). 
Laivu nomai neesot tik liela pieprasījuma 
kā iepriekšējās vasarās, iespējams, tāpēc, 
ka Ventā un Abavā zems ūdens līmenis. 
Aktivizējušies arī tūrisma uzņēmēji lau-
kos, piemēram, kempingi pie Usmas ezera 
Rendas pusē, kur tiek piedāvātas dažādas 
atrakcijas. Pērn atklātā Ventas pastaigu 
taka vilina gan vietējos, gan iebraucējus. 
„Pastaigas kājām gandrīz pat sāk gūt 
pārsvaru pār velotūrismu vai laivošanu,” 
teic J.Bergmane. „Pēc vietējo krodziņu 
un restorānu saimnieku ziņām, Ventas 
pastaigu takas apmeklējums esot devis 
pienesumu arī viņiem. Un Kurzemes 
plānošanas reģions ir izdevis ceļvedi par 
80 takām un kopš jūnija sarīkojis akciju 
Tako Kurzemē.”

Vakar Kurzemnieks satika vācu tūris-
tu grupu, kas apceļo visas trīs Baltijas 
valstis. Viņus uz Kuldīgu bija atvedusi 
Lietuvas tūrisma aģentūras pārstāve 
Irēna Jaunkaustiene. Tā kā ceļojums ir 
garš, vairāk par vienu dienu romantiskajā 
pilsētiņā pavadīt nevarot, kaut ļoti gribē-
tos. Vairāki treileri ar Vācijas numuriem 
vakar priekšpusdienā bija sastājuši pļavā 
Krasta ielā, kur tagad izveidota stāvvieta. 
Kristians Šols pastāstīja, ka kopā ar sievu 
un meitiņu ieradušies šeit Jāņu dienas 
vēlā vakarā, pārnakšņojuši, apskatījuši 
vecpilsētu, lai dotos uz jūru. Viņiem līdzi 
savi velosipēdi, bet tos izmantojot laukos, 
jo pa Kuldīgu paticis iet kājām.

Vācu tūristi sajūsminās par senatnīgo ūdens pumpīti Rātslaukumā un atzīst, ka tādus bija redzējuši 
vien bildēs.

Tūristi izvēlas aktīvo atpūtu
Ārzemniekiem Kuldīgā interesē kultūrvēsturiskie objekti un kulinārais mantojums, bet iekšzemes ceļotāji arvien vairāk izvēlas aktīvo tūrismu pilsētā un ārpus tās.

Dainas Tāfelbergas teksts un foto
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Alise Lūciņa, skolniece Ēdo-
lē: – Man vienmēr ir bail no 
zobārstiem, jo nepatīk, pat 
nezinu, kāpēc. Rokas sāk trī-
cēt jau no ieiešanas kabinetā, 
nepatīk, ka bakstās pa muti. 
Eju tad, kad nepieciešams. 

Dažreiz mainu zobārstus. Mani viss apmie-
rina, bet nepatīk zobārsti. Tā kā neesmu vēl 
pilngadīga, par cenām nevaru spriest.

Kaspars Blinds, kabil-
nieks: – Nav gluži bail, 
bet omulīgi nav. Man 
nav bieži jāapmeklē 
zobārsts, dažreiz aizeju 
Kuldīgas zobārstniecī-

bā. Manuprāt, cena ir adekvāta – tik, 
cik to darbiņu izdara.

Ik pa laikam nāk notikumi, 
kas liek aizdomāties par dzī-
ves straujo skrējienu. Pagā-
jušajā nedēļā atvadījāmies no 
sava kolēģa. Te bija cilvēks, 
te vairs tikai atmiņās ar viņu 
iespējams sastapties. Te nu-
pat vēl dejoji savā skolas 
izlaiduma ballē, te jau saviem 
bērniem izlaiduma balli rīko 
vai kāzas svini. Te pirms pāris 
nedēļām priecājies par pirma-
jiem pavasara ziediem, te jau 
izskanējušas līgodziesmas un 
dienu garums sarūk. 

Tādi ir dzīves noteikumi 
neatkarīgi no tā, vai esi par vai 
pret. Mēs nevaram apstādināt 
laiku. Dienas kārtojas virtenē 
viena aiz otras, un mūsu iespē-
ja ir izvēlēties, kā tās aizpildīt. 

Dzīve ir kā māla pikucis. 
Neizteiksmīga, pelēcīgi brūna 
dubļu saujiņa, kamēr tu no tās 
neizveido kaut ko skaistu, sev 
piemērotu un baudāmu. Māls 
gluži kā dzīve pakļaujas vei-
došanai un pārveidošanai. Ja 
nepatīk izveidotais, to var atkal 
samīcīt neizteiksmīgajā pikucī 
un sākt visu no gala. Nereti, 
kad dzīve ir samezglojusies tik 
ļoti, ka nevar saprast, no kura 
gala šķetināt vaļā, cilvēki izvē-
las labāk čīkstēt un gausties 

par neizdevušos dzīvi, nekā 
nograut nederīgo un sākt visu 
no jauna. Izvēlas paslēpties 
no situācijas, no pasaules, no 
sevis…. Iegrimst darbos tikai 
tāpēc vien, lai būtu aizņemti 
un nebūtu jādomā par savu 
pašsajūtu. 

Un tad par nelaimi vai arī lai-
mi nāk kādi sarežģīti notikumi, 
kas liek sapurināties, sadūšo-
ties un ieviest izmaiņas. 

Nekas dzīvē nenotiek nejau-
ši. Mēs katrs pats piešķiram 
tai nozīmi, izraisām apkārtējo 
cilvēku attieksmi pret sevi, 
iedarbinām mehānismu, kas 
piedāvā mūsu domām, vēl-
mēm un darbībām atbilstošus 
notikumus. Cik daudz rado-
šuma un enerģijas ieguldām 
dzīves veidošanā, cik godīgi 
spējam būt pret sevi un citiem, 
tik daudz gandarījuma no 
dzīves saņemsim. Galvenais 
ir neļaut gluži vienkārši savai 
dzīvei ripot kā māla pikucim un 
aplipt ar jebko, kas ceļā gadās. 
Ir jāprot izvēlēties. Apzināti, 
mērķtiecīgi izvēlēties, kā, ar ko 
un kāpēc pavadu sev atvēlēto 
laiku. 

Ir jāprot pateikt gan jā, gan 
nē. Vislabākā dāvana pasaulei 
būs tā, ja pats būsi laimīgs, 
dzīvespriecīgs un labvēlīgs 
pret sevi un citiem. 

Lai top! Lai mums katram 
dzīve kā māla pikucis pārvēr-
šas unikālā mākslas darbā, 
par kuru gan pašam, gan ci-
tiem prieks. Lai tas laiks, kas 
straujiem rikšiem steidzas uz 
priekšu, ir pavadīts piepildīti, 
apzinīgi un laimīgi. 

Velta, pensionāre: – 
Man ir bijis bail, bet ne 
sevišķi. Tā kā pazīstu 
savu zobārsti Dr. Līci, 
viņa ir pretimnākoša. 
Savā vecumā lietoju 
protēzes. Neesmu ilgāku 

laiku pie zobārsta bijusi, bet cena varētu 
būt lētāka, un rindas ir ļoti garas. Tagad 
arī nav, kas nāktu veco zobārstu vietā, jo 
jaunie brauc strādāt uz ārzemēm. Kuldī-
gā vispār darba vietu nav un šeit dzīvot 
ir dārgi. Padomju laikos bija lētāk.

Lūcija  Strauta ,  s tudente :                                     
– Bērnībā bija bail, tagad vairs 
nav. Bija bail, jo sāpēja. Zobārsti 
parasti saka: „Nē, nē, nesāp, tu te 
neizdomā!” Un tikai urbj. Esmu 
atradusi savu ideālo zobārsti – viņa 

ir profesionāla, ieturēta, pieklājīga, bet pārāk 
daudz nečubinās, pietiekami bezkaislīga. Es arī 
neslēpju, ja man sāp. Eju pie Rīgas zobārstes 
Šideiko, agrāk viņa bija arī Kuldīgā. Salīdzinot ar 
minimālo algu, samaksa ir paliela, bet, manuprāt, 
cena ir adekvāta – arī studenta algai. Var aiziet 
pie tādiem, kur ir 40 eiro, var iet uz privātajām 
praksēm par ļoti dārgām naudām.

Edgars Valdmanis, bez-
darbnieks: – Pie zobārsta 
esmu bijis ļoti sen. Tagad 
neesmu, bet, ja vajag, tad 
jau jāiet. Ir bijusi gan laba, 
gan slikta pieredze. Manu-

prāt, komplektā ar zobārstu jābūt arī profe-
sionalitātei, labai attieksmei. Vēl neesmu 
atradis savu zobārstu, meklēju. Man bija 
bail, kad bija kādi septiņi gadi, jo nepatika, 
ka tas boris (urbis) silst.

Ērika Kiršteine, pensionāre:                      
– Man nav bail. Ir bijusi tikai laba 
pieredze. Pēc manām domām, 
samaksas atšķiras – kā kuram 
zobārstam. Es apmeklēju tikai                       
vienu – Dr. Kantāni. Mani pie 
viņas viss apmierina.

viedokļi. komentāri2

redzējums

dzīve ir kā 
māla pikucis

„Māls gluži kā dzīve 
pakļaujas veidošanai 
un pārveidošanai. Ja 
nepatīk izveidotais, 
var sākt visu no 
gala.”

Galvenā redaktore Daiga Bitiniece – 63350567; redakcija@kurzemnieks.lv; reklāmas nodaļa – 63324881; sludinajumi@kurzemnieks.lv Izdevējs – SIA Jaunais kurzemnieks. Reģ. apl. nr. 1400. 
Iznāk pirmdienās, trešdienās, piektdienās. Pārpublicējot atsauce uz Kurzemnieku obligāta. Iespiests SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, Rīgā, Mūkusalas ielā 15a. Metiens – 3412.

Kuldīgā, 
1905. gada ielā 19, 
LV-3301

aktuālais jautājums

lasītājs vaicā

Vai jums ir bail no zobārstiem, un kāda ar viņiem bijusi pieredze? Kā vērtējat to, ka tas ir dārgs pakalpojums?

Elīna Elza Kļava, Antras Grīnbergas foto

Latvisks līgo
„Tas bija skaisti!” pēc vasaras 
saulgriežu svinēšanas Jūrkalnē 21. jū-                                                                             
nijā saka Līna no Apvienotajiem 
Arābu Emirātiem. Viņa dzimusi 
Vācijā, bet pašlaik dzīvo Dubaijā. 
„Jūnijā ciemojos Latvijā pie savas 
vecmāmiņas un ļoti vēlējos nosvinēt 
latviskus Jāņus. Tas man izdevās 
Jūrkalnē, kur stāvkrastā skatījos 
ripojošo ugunsratu un klausījos Suitu 
dūdeniekus.” Meitenei patikusi arī 
svētku atmosfēra Ugunspļavā. 

Cik, jūsuprāt, ilgi vajadzētu strādāt 
vadošā amatā valsts (pašvaldību) 
iestādē?
ne vairāk kā 5 gadus – 107
ne vairāk kā 10 gadus – 54
visu mūžu – 6
tas atkarīgs no veselības             
stāvokļa – 2
tas atkarīgs no darbības veida  – 21
Laikam nav nozīmes – 33
nezinu – 1

(no aptaujas www.kurzemnieks.lv)

Vai Latvijā ierēdņi spēj saprasties ar uzņēmējiem?
Mēģinājums savienot dažādas planētas

1. Jānis Endziņš, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecī-

bas kameras valdes priekšsēdis:
– No mūsu pieredzes šķiet, ka 
uzņēmēji un ierēdņi tāpat kā 
sievietes dzīvo dažādās planētās. 
Tāpēc sadarbībā ar Ekonomikas 
ministriju, Darba devēju konfe-
derāciju un Junior Achievement 
Latvia rīkosim akciju Ierēdnis 
ēno uzņēmēju. Tas nozīmē, ka 
līdzīgi kā skolēni Ēnu dienā 
apmeklē dažādas darbavietas, lai 
redzētu, kā tur strādā, tā arī valsts 

iestāžu pārstāvji dosies uz uzņē-
mumiem, lai saprastu, ar kādām 
problēmām saskaras uzņēmēji. 
Iniciatīvas mērķis ir tiesību aktu 
izstrādātājam, kā arī īstenotājam 
novērtēt radītā regulējuma dar-
bību tieši pie lietotāja, lai varētu 
veikt praksē balstītu izvērtējumu 
un sadarbībā ar uzņēmēju definēt 
nepieciešamos uzlabojumus. 
Protams, tas nevar notikt vienā 
dienā. Akcija iecerēta septembrī, 
un līdz tam jāredz, cik ieinteresē-
ti paši uzņēmēji, kā uz to raugās 

valsts iestāžu pārstāvji. Savā 
ziņā gan vieniem, gan otriem tā ir 
drosme. Pasākumu organizēsim 
tā, lai tas būtu abpusēji noderīgs. 
Ierēdnis redzēs, kāpēc uzņēmējs 
rīkojas tieši tā, nevis citādi. Sa-
vukārt uzņēmēji varēs izvaicāt, 
kāpēc un vai tiešām vajadzīgas 
attiecīgās prasības. Ceru, ka šis 
pirmais solis izdosies, un pēc 
tam jau varēsim veidot pastāvīgu 
sapratni.

apgrūtina nemitīgās šaubas

2. Aigars Zvingulis, SIA 
AJG plus īpašnieks:

– Atskaites, citi papīri aug au-
gumā. Pieaugošā birokrātija ir 
lielākais slogs, kas traucē strādāt. 
Viena no pēdējā laika prasībām: 
smalki pierādīt, vai tik uzņēmēja 
paziņu lokā nav kāds bagāts, 
korupcijā vai citos neskaidros 
darījumos iesaistīts cilvēks. 
Verot bankas vai citas iestādes 
durvis, tev jāiet ar šādu papīru 
kaudzīti pa priekšu. Manuprāt, 
tas nav vajadzīgs, jo korupciju 
tā neizskaudīs. Uzņēmumiem 
bieži nākas taisnoties, pierādīt 
un pierādīt, ka tiešām te neviens 

nenodarbojas ar nelikumībām. 
Apgrūtina tās nemitīgās šaubas, 
it kā nevarētu strādāt godīgi. 
Šķiet, ierēdņi daudz zina, bet tajā 
pašā laikā nemaz negrib zināt. 
Negrib iedziļināties, bet tikai 
aizpildīt, kā papīrā prasīts, atsē-
dēt savas stundas darbā, un viss. 
Reizēm tas aiziet līdz absurdam. 
Un bieži vien uzņēmēji padodas 
tikai mīļā miera labad. Taču, ja 
reāli padomā, tie noteikumi un 
darbības bijušas liekas. Mēs kā 
uzņēmēji visvairāk sastopamies 
ar būvvaldes prasībām, kas rei-
zēm ir absurdas. Tas sākās pēc 
Maximas traģēdijas, kaut dau-

dzas prasības nav pēc būtības. 
Vienkārši ierēdnim vajag nez cik 
parakstu, lai pats būtu drošībā, 
ka varēs sēdēt savā krēslā. Taču 
neviens pat negatavojas palīdzēt, 
lai uzņēmējam būtu vieglāk. 
Papīru kaudzes tik lielas un pēc 
trim gadiem jāmet ārā, jābrīnās, 
kur palika solījumi saudzēt vidi 
un vairāk izmantot elektronisko 
formātu. Ja būs tāda akcija, mēs 
labprāt pieņemtu ierēdņus, lai 
redz, kā strādājam. Tāpat jau bie-
ži viesi mums ir gan Valsts ieņē-
mumu dienesta, gan Valsts darba 
inspekcijas pārstāvji. Mums nav, 
ko slēpt.

Jolanta 
Hercenberga, 

63350565,
jolantah99@

gmail.com

reālajā dzīvē ir citādi

3. Jānis Andersons, uzņē-
muma Stiga RM speciā-

lists:
– Pieredze bijusi dažāda. Ir 
valsts iestādes, ar kurām var 
labi sastrādāties, kurās ierēdņi 
ir pretimnākoši un saprot ma-
zos uzņēmējus. Ir tādas, kurās 
neviens neieklausās un katego-
riski pieprasa to, kas reizēm ir 
absurds, un nav saprotams, ar 

kādu mērķi tiek prasīts, ko grib 
ar to panākt. Nezinu, kā to varētu 
mazināt. Ir jāsāk ar ministrijām, 
ar likumiem, noteikumiem un 
izpratni par to izpildi. Piemē-
ram, Valsts ieņēmumu dienesta 
direktore paziņojusi, ka nāk 
uzņēmējiem pretī, bet tā jau 
nav. Televīzijā saka vienu, reā-
lajā dzīvē ir pavisam citādi. Ja 
godīgi strādā, nav ko baidīties, 

diemžēl bieži vien ierēdņu rīcība 
ir pārsteidzīga, un tas ļoti traucē. 
Notiek skaidrošanās, reizēm 
tiesvedība, bet tikmēr darbi ie-
kavēti. Viens nav cīnītājs, lai ko 
mainītu. Uzņēmējiem jāvienojas, 
jāiet ar saviem priekšlikumiem, 
ja reiz valsts nenāk, jo novilkt 
strīpu starp karojošajām pusēm 
arī nevar.

Daina Tāfelberga

ieprieca
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17. jūnijs. Kalpaka un Raiņa ielā invalīdu stāvvietā novietotas 
automašīnas bez atļaujas. Baznīcas ielā nepareizi novietotas trīs 
automašīnas. Lai novērstu iespējamu konfliktu, uzņēmums lūdz 
piedalīties sarunā ar atlaistu darbinieci. Pie veikala Maxima 
pļavā aiz krūmiem guļ vīrietis. Pamodinām. Kalna ielā nepa-
reizi novietots autobuss. Tā šoferis policijā skaidroja situāciju, 
norādījām, ka tur nedrīkst stāvēt. Pēc laika konstatējam, ka tas 
pats autobuss atkal novietots citā vietā, kur nedrīkst. Protokols. 

18. jūnijs. Kalpaka ielā sēžot dzērāji. Baznīcas ielā nepareizi 
novietota automašīna. Piedalāmies kratīšanā kādā uzņēmumā. 
Alunāna ielā zālē guļot cilvēks. Nogādājam dzīvesvietā.

19. jūnijs. Stacijā divas personas atsakās izkāpt no autobusa. 
20. jūnijs. Liepājas, Baznīcas ielā nepareizi novietotas četras 

automašīnas. Piedalāmies kratīšanā Jelgavas ielā. Raiņa ielā 
invalīdu stāvvietā automašīna bez atļaujas. Pilsētas laukumā 
jaunieši lieto alkoholu. Ēdoles ielā kurina ugunskuru. Slimnīcas 
uzņemšanas nodaļā nepieciešama palīdzība, lai ieceltu gultā 
pacientu. Jelgavas ielas 51 sētā guļot vīrietis. 

21. jūnijs. 4.50 Klondaikā skaļi uzvedoties apmeklētāji, 
traucējot naktsmieru. 5.00 pie Staburadzes skanot skaļa mū-
zika. Jelgavas ielā pie Kuldīgas 2. vidusskolas guļot vīrietis. 
Aploku ielā jaunieši mētājot pudeles, uzbrūkot garāmgājējiem. 
Liepājas ielā vīrieši lietojot alkoholu. Bāriņtiesa lūdz aizvest 
kādu mammu un viņas meitu uz mājām. Baznīcas ielā nepareizi 
novietotas divas automašīnas. Pie veikala Maxima zālē guļot 
vīrietis. Pamodinām. Pie Dārzniecības ielas apsekojam kādu 
iemītnieku, kurš dzīvo dārza būdā. Snēpelē kādā mājā jau otro 
dienu atskaņo skaļu mūziku. Tur notiekot pasākums. Pils ielā 
nepareizi novietota automašīna. 

22. jūnijs. 2.50 pie Klondaikas terasē skaļi uzvedoties jaunieši. 
Videokamerā redzam, ka Valsts policija (VP) jau ieradusies un 
aiztur vienu cilvēku. Graudu ielā grāvī guļot vīrietis. Policijas 
ielā dēls dauzot mammas automašīnu. 5.35 pie Klondaikas skaļi 
uzvedoties. Vīgriežu ielā nepareizi novietota automašīna un pie 
konteineriem tiekot novietoti lielgabarīta atkritumi. Baznīcas ielā 
nepareizi novietotas četras automašīnas. Mucenieku ielā 35b zālē 
guļot vīrietis. Vīrietis esot atbraucis no Lietuvas pie draudzenes, 
tagad nezinot, kā tikt mājās. Mucenieku ielā 35a autobusa pie-
turā guļot vīrietis. Padures alejā šaurākajā vietā esot novietota 
automašīna, traucējot satiksmei. Virkas ielā autobusa pieturā 
guļot vīrietis. Pamodinām, nododam drauga aprūpē. Mucenieku 
ielā 26 aiz veikala guļot vīrietis. Nogādājam uz Kabili. Pārventā 
pie Ventas aizsargājamajā teritorijā esot iebraukusi automašīna. 
Kopā ar VP apsekojam vairākas riska ģimenes. Pie Klondaikas 
nepareizi novietota automašīna. Ziņo no Klondaikas, ka pēc 
vieniem naktī tur varētu būt skaļi.

23. jūnijs. Snēpeles pasākumā esot skaļa mūzika. Divos 
naktī ziņo, ka sieva draudot nogalināt un noslīcināt. Esot izsisti 
stikli durvīm Gaismas ielā. Iesakām ziņot VP. Sieviete ziņo, ka 
Dzirnavu ielas sētā viņas draugs dzerot kopā ar nepilngadīgām 
meitenēm. Ventas ciemā Abavas ielā vairākas dienas stāvot pa-
mesta automašīna. Dzirnavu ielā pēc 23.00 skanot skaļa mūzika. 
Pārraugām sabiedrisko kārtību pasākumos estrādē, Padurē un 
uz vecā Ventas tilta pliko skrējienā. Piltenes ielā piedzērusies 
sieviete nevarot paiet. Nogādājam dzīvesvietā Kabilē. 

24. jūnijs. Spēļu zālei Fenikss esot izsists logs. Aizturam 
vainīgo, nododam VP. Kāds esot nozadzis telefonu un draudot. 
Virkas ielā konflikta laikā divi vīrieši viens otru sadūruši. Tur ir 
VP, abas personas nogādātas slimnīcā. Estrādē pie tualetēm guļot 
vīrietis. Nogādājam pie drauga Rumbas pagastā. Nepilngadīgais 
dēls esot agresīvs, sitot un metot ar krēslu. Aiz bijušā veikala 
Selver jau vairākas stundas zālē guļot vīrietis. Pils ielā nepareizi 
novietota automašīna.

aktualitātes 3

Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars 
šabāns.

Pie Klondaikas naktīs iet skaļi

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

No kārtības sargātāju ikdieNas

Mediķi ziņo

Poligonā Mežaine pagājušajā 
nedēļā atklāta militārās tehnikas 
ekspozīcija.

Nacionālo bruņoto spēku ko-
mandieris ģenerālleitnants Leonīds 
Kalniņš: „ Daudzi domā, ka mēs 
1991. gadā bijām ļoti bagāti un 
mums bija ļoti labs bruņojums, bet 
īstenībā daudzas lietas saņēmām 
kā dāvinājumu no tām iestādēm, 
kas atradās Latvijā, un no ārzemju 
partneriem. Šeit ir maza daļa no 
tā, kas mums bijis. Dažas tehnis-
kās vienības vēl aizvien ir mūsu 
bruņojumā. Ceru, ka nākotnē at-
radīsim daudz piemērotāku vietu, 
kur brīvāk varētu piekļūt Latvijas 

sabiedrība. Pašlaik apmeklējumus 
var pieteikt Skrundas novada paš-
valdībā, un atbildīgā amatpersona 
ielaidīs teritorijā.”

Ekspozīcijā aplūkojama dažādu 
valstu ražojuma un dažāda izlaidu-
ma gada militārā tehnika, tostarp 
Chevrolet Pick Up M1008, GAZ 53,                             
GAZ 3507, Jeep Willys M38A1, 
Magirus Deutz Jupiter 178D15, 
MB Unimog 416, Renault Mas-
ter, UAZ-469, VW Iltis, Volvo                                                              
TGB 211A u.c. Ekspozīciju izveido-
jusi Zemessardzes 4. Kurzemes bri-
gāde sadarbībā ar Nodrošinājuma 
pavēlniecības transporta remonta 
nodrošinājuma centru. 

Kurzemes brigādes komandieris 
pulkvedis Andris Rieksts: „Pašlaik 
te atrodas tikai viena desmitā daļa 
no tā, kas plānota nākotnē. Šī teh-
nika ir 30–40 gadus sena. Vēl ir 
atlasītas 40 dažādu tipu mašīnas. 
Poligonā neviens netiek ielaists, tā-
pēc izvēlējāmies ekspozīciju novie-
tot pie tā. Nākotnē gribētu uztaisīt 
Skrundas militārās pilsētiņas muze-
ju. Ir noskatīts viens no bunkuriem, 
kurā tas varētu atrasties. Tā ir mūsu 
vēstures sadaļa. Ceru, ka saņemšu 
atbalstu no ministrijas, zinu, ka 
skrundenieki mani atbalsta.”

Lāsmas Reimanes 
teksts un foto

Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā no 14. līdz 25. jūni-
jam mediķi devušies uz 147 izsaukumiem. Slimnīcā nogādāti 
82 pacienti, no tiem astoņi bērni un viena topošā māmiņa. 26 
pacienti bijuši alkohola reibumā – trīs sievietes, pārējie vīrieši.

Svētku dienās seši pacienti cietuši no krimināltraumām. Divi 
savainojumus guvuši sportojot, abi nogādāti ārstniecības ies-
tādē. Bijušas 35 sadzīves traumas, kurās cietuši četri bērni, bet 
piecos gadījumos traumas gūtas, braucot ar transporta līdzekli.

Reģistrējot jauno būvi zemes-
grāmatā kā pastāvīgu īpašumu, 
izrādījies, ka tas nav iespējams, jo 
grozījumi Civillikumā neparedz, 
ka uz nomātas zemes varētu celt 
pastāvīgas būves. Grozījumi veikti, 
lai novērstu situāciju, kad zeme 
pieder vienam īpašniekam, bet ēka 
uz tās – citam. Uzņēmums nevi-
ļus kļuvis par situācijas ķīlnieku. 
„Esam nokļuvuši spraugā starp 
diviem noteikumiem un nevaram 
pakustēties,” teica A.Lūsiņš. Viņš 
lūdza deputātus atļaut uzņēmumam 
šo zemes gabalu iegādāties, kas 
gan ir iespējams tikai, rīkojot pub-
lisku izsoli. Tas nozīmē, ka uzņē-
mums, kurš būvē jau ir ieguldījis ap 
260 000 eiro, riskē, ka objektu kāds 
varētu pārsolīt. „Citiem izsoles 
dalībniekiem būs priekšrocība, bet 
mēs piedalīsimies un esam gatavi 
riskēt,” teica A.Lūsiņš.

„Nevienam nekas nebija 
skaidrs”
Situāciju skaidro pašvaldības admi-
nistratīvās nodaļas vadītāja, juriste 
Inese Ozola: „2016. gada vidū no-
tika nomas tiesību izsole šim zemes 
gabalam. Bija paredzēts, ka uz šīs 

zemes drīkst būvēt pastāvīgu būvi. 
2017. gada 1. janvārī stājās spēkā 
Civillikuma grozījumi, kuri notei-
ca: visas būves, kas pēc 2017. gada 
1. janvāra uzceltas, pamatojoties 
zemes nomas līgumā, vairs nav 
reģistrējamas kā pastāvīgas. Tām 
jābūt ar apbūves tiesību – tātad kā 
savu īpašumu to var reģistrēt tikai 
uz nomas laiku. Tā nav uzskatāma 
par pastāvīgu būvi. Būvatļauja 
Alco tika izsniegta 2017. gada 
aprīlī, būvi nodeva ekspluatācijā 
gada beigās. 2017. gada pirmajā 
pusgadā neviens nesaprata, ko 
juridiski nozīmē apbūves tiesība, 
kas Civillikumā bija jauns termins. 
Nelaime tāda, ka skaidrojumi no 
ministrijām sāka nākt 2017. gada 
beigās. Šobrīd visi saprot, ka jau 
2016. gadā nedrīkstēja rīkot nomas 
tiesību izsoles ar atļauju būvēt, 
nedrīkstēja izdot būvatļaujas uz 
vecajiem nomas līgumiem.”

Citi varianti neapmierina
Finanšu komitejā deputāti lēma, 
ka zeme jānodod izsolei, taču par 
šo jautājumu galavārdu deputāti 
teiks rīt domes sēdē. Uz jautājumu, 
kāpēc automazgātava nav atvēr-

ta, jo to bijis iespējams darīt arī 
bez ierakstīšanas zemesgrāmatā, 
A.Lūsiņš skaidroja, ka to nolēmis 
nodot apakšnomā, bet potenciālais 
nomnieks nav ar mieru rēķināties 
tikai ar atlikušajiem deviņiem ga-
diem, pēc kuriem beigsies zemes 
nomas līgums. Variantam, ka iespē-
jams ar pašvaldību noslēgt apbūves 
tiesības līgumu un pēc nomas līgu-
ma beigām to pagarināt, A.Lūsiņš 
nepiekrita, jo tad būvi vienalga 
nevar uzskatīt par pilnīgu Alco 
īpašumu. Tajā ir ieguldīts daudz 
naudas. „Jums nevajadzēja mums 
izdot būvatļauju,” teica A.Lūsiņš, 
bet piebilda, ka tajā laikā ne vienā 
vietā vien Latvijā tā noticis un šādu 
precedentu esot diezgan daudz.

A.Lūsiņš uzskata, ka apbūves 
tiesību šobrīd uz zemi vairs nevar 
noformēt, jo spēkā nomas līgums 
un ēka jau uzbūvēta. „Tātad būtu 
jālauž nomas līgums un jānojauc, 
kas uzcelts.” A.Lūsiņš izteica mi-
nējumu, ka izsolē summa varētu 
pamatīgi kāpt. 

Pašvaldības vadītāja Inga Bēr-
ziņa aicināja deputātus pamatīgi 
izsvērt šo jautājumu.

Iveta Grīniņa

Svētkos gājis karsti

Alco automazgātava 
juridiskās sprukās
Juridisks strupceļš un murgs – tā uzņēmuma Alco vadītājs Argods Lūsiņš Kuldīgas novada finanšu 
komitejas sēdē nosauca situāciju, kāda izveidojusies ar jaunuzbūvēto pašapkalpošanās automazgātavu 
Sūru ielā. Tā vēl aizvien nav sākusi strādāt īpašumattiecību dēļ.

atjauno un izrāda militāro tehniku
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Labi pacienti
„Rindas pie zobārstiem ir tā-

pēc, ka visā Latvijā ir maz spe-
ciālistu. Vairums pēc augstsko-
las paliek Rīgā. Tāpēc, ka tur 
ir lielākas iespējas, var ieviest 
vairāk jauninājumu. Pēc studi-
jām ārsts nonāk kabinetos, kur 
viss ir moderns un jauns, tādēļ 
šķiet, ka laukos viss stāv uz 
vietas, bet gluži tā nav,” atzīst 
A.Paškova.

Viņai pirmais un galvenais 
kabinets ir Ventspils novada 
Ugālē. „Pirms tam ar māsi-
ņu Indru Gulbi strādājām MB 

zobārstniecībā Kuldīgā. Tad 
2013. gadā atvēru kabinetu 
Ugālē. Daudzi mani pacienti 
no Kuldīgas brauca uz Ugā-
li. 2015. gadā sapratu, ka man 
patīk Kuldīgā, ka te ir labi pa-
cienti. Tagad jau zobārstniecī-
bā esam četras ārstes. Darba ir 
daudz, visu izdarīt nepaspējam. 
Bet gribas visas jaunās lietas, 
ko mācāmies, realizēt dzīvē.”

A.Paškova bilst: pēdējā laikā 
telpas kļūstot par šaurām. Dak-
teres kolēģe no Liepājas labprāt 
brauktu uz Kuldīgu pastrādāt, 

Kur mācīties?
Studiju programmu 
Zobārstniecība piedāvā 
Rīgas Stradiņa 
universitāte. Programma 
akreditēta līdz 
2023. gada 8. maijam.
Sagatavo kvalificētus 
zobārstus, kas 
darbojas vispārējā 
zobārstniecībā – 
ārstē pacientus ar 
mutes dobuma un 
zobu saslimšanām, 
veic sabiedrību 
izglītojošus pasākumus 
saslimšanu profilaksei. 
Programma tiek īstenota 
arī angļu valodā. 
Programmā iegūstams 
zobārsta grāds, jāmācās 
pieci gadi. Budžetā ir 
24 vietas, astoņas – 
maksas (12 000 eiro 
gadā).
Studijas var turpināt 
rezidentūrā specialitātēs:
 ortodontija,
 bērnu zobārstniecība,
 peridontoloģija,
 endodontija,
 zobu protezēšana.
Pēc Medicīnas un 
Zobārstniecības 
fakultātes absolvēšanas 
iespēja studēt mutes, 
sejas un žokļu ķirurģijas 
rezidentūrā. 
Par zobu tehniķi, 
zobārsta māsu, 
zobārsta asistentu var 
kļūt, mācoties Rīgas 
1. medicīnas koledžā. 

Anete PAškovA: 
„es ieteiktu 
jauniešiem izvēlēties 
zobārsta profesiju, 
bet jāpadomā, uz ko 
ej – tā nebūs lielās 
naudas pelnīšana 
bez smaga darba.”

Izvēli kļūt par zobārsti nenožēlo

bet neesot, kur nolikt vēl vienu 
krēslu. Pat higiēniste nākot va-
karos un sestdienās.

ar LieLāku pārLiecību
A.Paškova uzskaita, ka An-
rojā piedāvā gan protezēšanu, 
gan implantu likšanu, ķirur-
ģiju ikdienas gadījumos, kad 
var iztikt bez speciāla žokļa 
ķirurga iesaistīšanās. „Iepriekš, 
kad sakņu kanālus ārstēja, 
mūsu spēkos bija vai nu sūtīt 
pacientu uz Rīgu pie speciā-
lista, vai zobu izraut, tagad ar 
mikroskopa palīdzību varēsim 
daudz vairāk. Mikroskops nav 
ārstēšanas darbībām, bet palīdz 
ārstam vairāk kontrolēt to, ko 
viņš dara – viss ir redzams ļoti 
lielā palielinājumā. Vislabāk to 
izmantot kanālu ārstēšanā, ko 
iepriekš vairāk darījām uz taus-
ti, pārzinot anatomiju. Mikro-
skopu varam izmantot arī ķi-
rurģijā. Jebkurai manipulācijai 
tas noder,” pārliecināta daktere.

Viņa uzsver, ka ļoti gribētu ie-
gādāties 3D rentgenu, bet tam 
vēl jākrājot nauda. 

daudz jāstrādā
A.Paškova pārliecinājusies, 

ka, arī Kuldīgā strādājot, var 
iegādāties atbilstošu aprīkoju-
mu: „Tikai ļoti daudz jāstrādā. 
Tā tikai no malas izskatās, ka 
zobārsti negrib ņemt pacientus, 
ir rindas. Mēs strādājam sešas 
dienas nedēļā – no rīta līdz vē-
lam vakaram. Katrai manipulā-
cijai ir vajadzīgs savs laiks. Ar 
pacientu jāstrādā pusotru, pat 
divas stundas. Ik pa laikam ar 
meitenēm domājam, kad un kā 
paņemt akūtos pacientus. Pie-
mēram, atstājam brīvo stundu 

agri no rīta. Man vēl jāatrod 
laiks Latvijas birokrātijai – 
dažādiem papīriem.”

Cilvēki pārliecināti, ka zob-
ārstniecībā ir augstas cenas. 
A.Paškova atbild: „Ir gadīju-
mi, kad pacients saka – man 
tikai paskatījās, parunāja par 
ārstēšanas plānu. Tas nozī-
mē – iekāpt krēslā, izmantot 
vienreiz lietojamos materiā-
lus, arī māsiņa te man līdzās 
nestāv par velti, alga jāmaksā 
arī administratoram, kas sa-
gaida ārā, reģistrē, zvana un 
atgādina par pierakstu, kārto 
kartiņas. Tas viss prasa naudu. 
Cenšamies izskaidrot. Man ir 
ideja salikt internetā, cik iz-
maksā katra mazā plombīte.” 

Daktere atklāj, ka jau-
nais mikroskops izmaksā-
jis 16 000 eiro, bet zobārsta 
krēsls maksājot ap 20 000. 
Lai nopirktu mūsdienīgu un 
ērtu aprīkojumu, veidojas arī 
augstās ārstēšanas cenas.

pirmās mutes – 
radinieku 

Savu profesijas izvēli 
A.Paškova nenožēlo, dar-
bu nesauc par garlaicīgu vai 
vienmuļu: „Protams, ja tu ne-
brauc mācīties, tu vari visu 
dzīvi dzīvot neinteresanti. 
Zobārstniecībā katru dienu ir 
kaut kas jauns, vajag nebaidī-
ties un mēģināt.” 

Kuldīgas zobārstniecības sIa Anroja īpašniece anete Paškova demonstrē jauno mikroskopu, kas palīdzēs ārstiem 
saskatīt pacientu zobu vainas lielā palielinājumā.

Lai strādātu
par zobārstu
 Jābūt pacietīgam.
 Kabinets nav tā vieta, 
kur pacienti nāk ar lielu 
prieku. Zobārstam un 
asistentam jābūt arī 
psihologam – jānomierina, 
jāparunā.
 Jārēķinās, ka kāds 
bērns var iekost pirkstā. 
Kuldīgas zobārstniecībā 
SIA Anroja piedāvā 
klientiem ne tikai 
elektronisko pierakstu, bet 
arī čeku. Pacienta čeku 
medicīnas iestāde aizsūta 
uz viņa elektroniskās 
deklarēšanās sistēmu. 
Tas atvieglo čeka 
pievienošanu gada 
deklarācijai.

„ar jauno 
aparātu tiek 
uzlabotas katra 
zoba izredzes, 
to varam 
izglābt,” izrādot 
nesen iegādāto 
mikroskopu, kurā 
labi saskatāmi 
zobu kanāli, 
teic Kuldīgas 
zobārstniecības 
sIa Anroja 
īpašniece 
Anete PAškovA. 

Zobārstniecības praKses KuLdīgā
 MB zobārstniecība Liepājas ielā 44,
 Zobārstniecības prakses Ventspils ielā 12,
 I.Kantānes zobārstniecības prakse Piltenes ielā 23,
 Dz.Ozoliņas zobārstniecības kabinets Rumbas ielā 10.
 Kuldīgas zobārstniecība SIA Anroja Smilšu ielā 22. 

Neesot gan bijis tā, ka Anete 
no bērnības sapņotu būt zobār-
ste. Izvēli ietekmējusi radiniece, 
ieteikusi 12. klasē pamēģināt pa-
mācīties sagatavošanas kursos. 
„Jāmācās ir pieci gadi. Pirmajos 
divos gados zobārsti kompakti 
apgūst to, ko ārstnieki mācās trīs 
gadus. Nav vairs tā kā kādreiz, 
kad visi ārsti sākumā mācījās 
kopā, bet tikai vecākos kursos 
specializējās. Par zobārstu tu ej 
jau no pirmā kursa. Uz līķiem, 
kā tas bija Ulmaņa laikos, zob-
ārsti vairs netrenējas. Zobus rauj 
dzīviem cilvēkiem, protams, ār-
sta uzraudzībā. Pirmās mutes ir 
radinieki, paziņas. Kad es mācī-
jos, pacienti bija jāmeklē pašiem. 
Tagad pie studentiem var brīvi 
pierakstīties. Mums tā bija prob-
lēma. Es biju no Ventspils, īpa-
ši daudz draugu un paziņu Rīgā 
nebija. Tie, kas man uzticējās, 
smējās, ka arī nākotnē būs no-
pelnījuši pie manis ārstēties bez 
maksas,” atceras A.Paškova.  

Daktere novērojusi, ka, pie-
mēram, Kuldīgā cilvēkiem zobi 
ir daudz sliktākā stāvoklī nekā 
Ventspilī. Slikti zobi esot arī ci-
tur laukos. „Domāju, ka tiem bēr-
niem, kas jau no mazotnes nāk 
regulāri, lielu problēmu nebūs. 
Profilaksei ir liela loma,” pārlie-
cināta A.Paškova. 

Inguna Spuleniece
Madaras Salas foto
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Priekšnoteikums attīstībai
28. un 29. jūnijā festivāls Lampa 

nu jau piekto gadu Cēsīs pulcēs 
visus Latvijas sarunāties gribētā-
jus, un šoreiz par festivāla virstē-
mu izvirzīta drosme. Kā sarunā 
norādīja festivāla organizatores 
Egita Prāma un Ilze Samīte, dros-
me šoreiz tika izvirzīta priekšplā-
nā, jo bez tās nav iespējama attīs-
tība – runa ir par uzdrīkstēšanos 
šodien izdarīt vairāk nekā vakar, 
nepakļaujoties bailēm par to, ko 
kurš par to teiks, ja nu kādam ne-
patiks, vai ko kāds aizrādīs. Tur-
klāt drosmīga rīcība sabiedrībā 
nepieciešama visdažādākajās jo-
mās – gan valstiskā līmenī, risinot 
neērtus jautājumus, kas saistīti ar 
valsts pārvaldi, gan uzņēmējdar-
bībā, lai vispār saņemtos uzsākt 
kaut ko pašam darīt, gan privātā 
līmenī, risinot gluži ikdienišķas 
situācijas.

drosmīgās sarunas
Kas attiecas uz pašu festivālu, 

tad drosme šeit parādīsies visda-
žādākajos līmeņos. Pirmkārt, pats 
festivāla pamatprincips – sarunā-
šanās ar svešiniekiem, spējot iz-
turēties cieņpilni arī tad, ja nepie-
krīti otra viedoklim, ir uzskatāms 
par drosmi. Otrkārt, drosmes 
tēmai būs veltīta daļa no vairāk 
nekā 350 pasākumiem, kas notiks 
šajā festivālā. Tie paralēli norisi-
nāsies uz vairākām skatuvēm un 
vairākās teltīs, ļaujot apmeklētā-
jiem izvēlēties sev interesantākās 
tēmas. 

Ārkārtīgi plašo piedāvājumu 
sagādājuši organizācijas un in-
divīdi, kuri iepriekš izturējuši 
žūrijas atlasi par tiesībām or-
ganizēt savus pasākumus šajā 
festivālā. Būdama programmas 
koordinatore, E.Prāma saka, ka 
viņai ir grūti izcelt kādu vienu 
pasākumu, kas pašai liktos īpa-
ši drosmīgs, taču viņai liekoties 
interesanti, ka šogad esot vairāki 
pasākumi, kuros uzmanība pie-
vērsta līdzīgām tēmām, kas liek 
nojaust par to aktualitāti sabied-
rībā. Kā piemērus viņa min pasā-
kumus par mobingu jeb psiholo-
ģisko teroru darbavietās (par to, 
kā tam stāties pretī, kā iestāties 
par vājāko), par cietumiem (par 
cietumā strādājošiem brīvprātī-
gajiem, pašu bijušo cietumnieku 
stāsti, cietumnieku bērnu stāsti). 
Pati būdama juriste, viņa lepojas 
ar to, ka festivālā dalību pietei-
kuši visdažādāko jomu juristi 
(tiesneši, prokurori, notāri u.c.), 
kas nav pašas publiski redzamā-

Drosme sarunāties
Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā. Kas augstu lec, tas zemu krīt. Laba daudz nevajag. Šie un vēl 
citi latviešu sakāmvārdi māca būt pieticīgiem, lieki neriskēt, dzīvot piesardzīgi. Nevar noliegt, 
ka mūsu tautas vēstures grūtākajos brīžos šāda piesardzība bijusi vienīgā taktika, kas ļāvusi 
izdzīvot. Taču vēl ir arī sakāmvārds „kas der visam, neder nekam”, un ir reizes, kad piesardzība 
metama pie malas un ir laiks riskēt. būt drosmīgiem šajā gadā aicina sarunu festivāls Lampa.

Festivāls
Lampa 

un visi tā pasākumi 
ir bez maksas, 

arī vieta telšu pilsētiņā.
interesentiem, kas nevar 

ierasties klātienē, tiks nodrošinātas 
tiešraides un videoieraksti no 

vairākiem festivāla pasākumiem.

kās personas, taču ir saņēmuši 
drosmi nākt un runāt ar sabied-
rību. Valsts pārvalde būs gatava 
runāt par savām kļūdām, cilvēki, 
kas savā dzīvē saskārušies ar sa-
biedrībā noklusētām tēmām – at-
klāti runāt par tām.

Politiķu cePiens
Nu jau par tradīciju kļuvušais 

Politiķu cepiens, uz kuru aicināti 
četri Latvijas politiķi, kurus pub-
liski uz zoba pavelk četri komiķi, 
no politiķu puses uzskatāms par 
īstenu drosmes aktu. Uzklausīt 

šādus ar humoru pasniegtus pār-
skatus par savu līdzšinējo darbī-
bu, pašam atrodoties uz skatuves, 
ir liels izaicinājums, taču, kā no-
rāda festivāla organizatores, po-
litiķu prasme pēc tam ar humoru 
atbildēt komiķu teiktajam ar kat-

ru gadu aug, turklāt tā ir iespēja 
pat mazāk pazīstamam politiķim 
parādīt sevi no labās puses. Kā 
parasti, tas, kuri politiķi piekrituši 
piedalīties cepināšanā šajā gadā, 
tiek turēts noslēpumā.

Jauniešu Programma
Pašu Lampas organizatoru dros-

me izpaudusies tajā, kā šogad 
organizēta jauniešu programma – 
tās sagatavošanā piedalījušies 
arī paši jaunieši. Tas ir gluži kas 
cits, nekā uzticēt pasākuma or-
ganizēšanu profesionālim. Taču 
jauniešu un bērnu programmas 
koordinatore I.Samīte uzskata, ka 
risks atmaksāsies, jo viena lieta 
ir tas, ko pieaugušie uzskata, kas 
jauniešiem ir svarīgi, bet pavisam 
kas cits – ļaut viņiem pašiem or-
ganizēt savus pasākumus un ru-
nāt par to, kas tiešām ir aktuāli. 
„Ir tiešām drosmīgi, ja cilvēkam 
ir tikai 15 vai 16 gadu, otram pa-
teikt, ka man, piemēram, ir bijusi 
depresija. Tā tomēr ir ļoti intīma 
tēma, un ir apbrīnojami, ka viņi 
ir gatavi par to runāt publiski un 
meklēt risinājumus, lai mainītu 
vidi, kurā viņi dzīvo,” atzīst pro-
grammas koordinatore.

Pasākums visai latviJai
Lampas apmeklētāju skaits ar 

katru gadu pieaug. Pagājušajā 
gadā tas jau pārsniedza 16 tūksto-
šus. Lai gan, protams, arī paši cēs-
nieki ir aktīvi festivāla apmeklētā-
ji, tomēr tas nav nedz Cēsu, nedz 
rīdzinieku pasākums, bet tāds, kas 
piesaista interesentus no visas Lat-
vijas – gan apmeklētājus, gan arī 
daudzo pasākumu organizatorus. 
Ir pašvaldības, kuras par pasāku-
mu izrādījušas īpašu interesi. Kā 
piemēru E.Prāma min telti Dzīve 
50+, kurā pasākumus rīko Gul-
benes biedrība Dēms sadarbībā ar 
Gulbenes pašvaldību un bibliotē-
ku. Gulbenieši šajā gadā pievērsu-
šies senioru tematikai, akcentējot 
to, ka vecākā paaudze ir uzska-
tāma par svarīgu resursu vietējai 
kopienai – tā ir darīt griboša, bet 
bieži vien pienācīgi nenovērtēta 
sabiedrības grupa. Teltī tiks orga-
nizēta gan nūjošana kāda Latvijas 
olimpieša vadībā, gan Uno spēles 
čempionāts, kurā Gulbenes seniori 
izaicinājuši uz spēli Cēsu seniorus. 
Būs arī teātris Vēlā mīlestība un 
citi pasākumi. Festivāla organiza-
tores izsaka cerību, ka nākamajā 
gadā ar savu programmu varētu 
ierasties arī kāda Kurzemes paš-
valdība.

Maija Jankovska

Domājot par drosmi, festivāla programmas koordinatores Egitas Prāmas pirmā asociācija bijusi drosme 
pateikt nē. Pēc tam gan pati uzreiz sapratusi, ka drosme vajadzīga arī, lai pateiktu jā. Līdz ar to, viņasprāt, 
par drosmi var domāt kā vienas monētas divām pusēm, taču īsteni drosmīgi ir nevis izšķirošos brīžos to 
monētu pamest gaisā un ļaut, lai nejaušība lemj par to jā vai nē, bet gan būt tam, kurš pats pieņem lēmumu.

Festivāla organizatores egita Prāma un ilze samīte. (Publicitātes foto)
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Policijā                                                                                 „Galvenokārt mērķa zivis 
ir laši un vimbas, bet 

visbiežāk kriminālprocesus 
uzsāk par nēģu 

maluzvejniecību.”
Top dabas aizsardzības plāns 
liegumam Ventas un Šķerveļa 
ieleja. Ir izstrādāta pirmā redak-
cija, un tikko notikusi uzraudzības 
grupas sanāksme Skrundas no-
vada pašvaldībā. Viena no šī plāna 
būtiskām sadaļām ir zivis un to 
aizsardzība.

Eksperti strādā intensīvi
Plāna izstrādes vadītājs, Daugavpils Universitātes 
bioloģijas doktors Uldis Valainis stāsta, ka liela 
daļa vēl ir izstrādes stadijā, tostarp aizsargājamās 
teritorijas novērtējums pašreizējā skatījumā. Eksperti 
strādā ļoti intensīvi, un dati par aizsargājamo sugu 
atradnēm regulāri papildinās. Apsaimniekošanas 
sadaļā pašlaik iekļauti pasākumi, kas ir izskanējuši 
iepriekšējās sanāksmēs vai radušies pēc pirmajiem 
apsekojumiem. Jūlijā ihtiologi veiks lauka darbus 
gan Ventā, gan Šķervelī un mazajās pietekās, lai 
precizētu ūdens faunu. Augustā būs otra uzraudzības 
grupas sanāksme, tā ir atklāta visiem iedzīvotājiem. 
Jau septembrī plānu paredzēts nodot sabiedriskajai 
apspriešanai.

Izcils posms
Dabas liegums Ventas un Šķerveļa ieleja atrodas 
Kurzemes dienvidu daļā un ietver Skrundas novada 
Nīkrāces un Skrundas pagastu, kā arī Saldus novada 
Pampāļus. Līdz šim dažādās datubāzēs platība biju-
si atšķirīga: 1379 ha pēc 2001. gada Valsts zemes 
dienesta datiem, bet 1459 ha dabas datu sistēmā 
Ozols. Jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādes 
laikā sagatavots priekšlikums precizēšanai atbilstoši 
Valsts meža reģistra un Valsts zemes dienesta datu-
bāzēm (2018. gads), līdz ar to kopējā platība būs                                                  
1455,87 ha. Ielejas aizsardzības vēsture sākusies 
1957. gadā, lai aizsargātu izcilu Ventas ielejas un tās 
pietekas Šķerveļa posmu. Konstatēti vairāki Eiropas 
Savienības  aizsargājamie biotopi, no kuriem nozī-
mīgākie: smilšakmens atsegumi, nogāžu un gravu 
meži, upju straujteces un dabiski upju posmi u.c. 
Pašreizējie individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi nosaka divas funkcionālās zonas: dabas 
lieguma un neitrālo.

Domāts jau agrāk
Kā norāda U.Valainis, jaunā plāna mērķis ir ne tikai 
precizēt pašreiz atrodamās dabas vērtības, bet arī 
noteikt virzienu, kā tās saglabāt, vienlaikus attīstot 
apsaimniekošanu un uzņēmējdarbību, tostarp tūris-
mu, rekreāciju, zivsaimniecību u.c. 

Skrundas novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam rīcības plānā ietverti vairāki pasākumi, 
kas tiešā vai netiešā veidā attiecināmi arī uz Ventas 
un Šķerveļa ielejas teritorijas attīstību, piemēram, 
tūrisma informācijas centra izveide, kultūrvēsturisko 
objektu saglabāšana un atjaunošana, labiekārtošanas 

Kopš 2016. gada Valsts policijas 
(VP) Kurzemes reģiona pārval-
des Kuldīgas iecirknī ierosināti 
septiņi kriminālprocesi pēc 
Krimināllikuma (KL) 110. pan-
ta par patvaļīgu zvejošanu un 
ūdensdzīvnieku iegūšanu.

Kuldīgas iecirkņa kriminālpo-
licijas nodaļas priekšnieks Kārlis 
Prūsis stāsta, ka no tiem atklāti 
un Kuldīgas rajona prokuratūrai 
kriminālvajāšanai nodoti pieci. 

„Pārsvarā iezīmējas tendence, 
ka maluzvejniecība notiek dabas 
lieguma teritorijā Ventas rumbā, 
bet, protams, arī citos Ventas pos-
mos un citās ūdenstilpnēs,” stāsta 
K.Prūsis. „Galvenokārt mērķa zi-
vis ir laši un vimbas, bet visbiežāk 
kriminālprocesus uzsāk par nēģu 
maluzvejniecību. No septiņiem 
iepriekš minētajiem tie ir pieci.”

Piemēram, 2017. gada 3. no-
vembrī pie Ventas esot aizturēti 
trīs maluzvejnieki, kuri bija no-
zvejojuši 343 nēģus īpaši aizsar-
gājamā dabas teritorijā. Valstij 

nodarīto zaudējumu apmērs ir 
13 720 eiro. Kriminālvajāša-
na uzsākta pēc KL 110. panta 
2.1. daļas par patvaļīgu zvejošanu 
un ūdensdzīvnieku iegūšanu, ja 
to izdarījusi personu grupa pēc 
iepriekšējas vienošanās.

Pagājušajā gadā 22. aprīlī Kul-
dīgā pie Ventas aizturēti divi 
maluzvejnieki, kuri bija nozvejo-
juši 1297 nēģus. Valstij nodarītais 
zaudējums – 51 880 eiro. 

Šogad 19. aprīlī Kuldīgas no-
vada Rumbas pagastā pie Ventas 
maluzvejnieks ar makšķeri no-
ķēris 57 vimbas. Uzsākts krimi-
nālprocess, un valstij nodarītais 
zaudējumus ir 4959 eiro.

K.Prūsis skaidro, ka malu-
zvejniecība valstij nodara lielus 
materiālos zaudējumus, pēc tiesas 
izmeklēšanas notiesātajiem tie 
ir jāatlīdzina pilnā apmērā. VP 
aicina iedzīvotājus nebūt vie-
naldzīgiem un, ja ir aizdomas par 
nelikumīgu zveju, par to ziņot pa 
tālr. 110. 

Piespiedu darba stundas un                   
51 880 eiro soda naudu Kurze-
mes rajona tiesā Kuldīgā jūnijā 
piesprieda diviem padurniekiem 
par nelikumīgu nēģu zveju 
pagājušā gada aprīlī Ventas 
rumbā. 

1991. gadā dzimušais Artūrs 
Grieze un 1998. gadā dzimušais 
Toms Padrevics pērn 21. aprīlī no 
desmitiem vakarā līdz vieniem 
naktī četras reizes likuši murdu 
rumbā un tajā saķertos nēģus 
nesuši uz automašīnu. Tad Valsts 
policija viņus aizturējusi. 

Konstatēts, ka vīrieši nozve-
jojuši 1297 zivis. Par viena nēģa 
nelikumīgu noķeršanu soda nauda 
ir 8 eiro, bet, tā kā tas noticis īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā, tad 
sods ir piecas reizes lielāks jeb 40 
eiro. Vīrieši savu vainu atzinuši 
jau prokuratūrā pirms tiesas. Ar 
prokuroru Gintu Mežiņu slēguši 
vienošanos, ka atstrādās Tomam 
piespriestās 200 un Artūram 250 
darba stundas un solidāri atmak-
sās valstij nodarītos zaudējumus. 
Tā kā vienošanās dokumentā bija 
ieviesusies kļūda un ierakstīts 
nepareizs nozieguma izdarīšanas 
datums, tad tiesas izmeklēšana 
tomēr bija jāveic. 

Jauniešiem advokātu nebija, 
tiesas izmeklēšanai sākoties, viņi 
vēlreiz pārslēdza vienošanos ar 
prokuroru, ka vainu atzīst un 
piekrīt piespriestajam sodam. 

Tiesnese Daina Alksne nolasīja 
spriedumu, ka Tomam jāatstrādā 
200, Artūram, kurš iepriekš jau 
vairākas reizes bijis sodīts, 250 
darba stundas un pa abiem solidāri 
jāsamaksā soda nauda 51 880 eiro 
par labu valstij. Tas izdarāms 30 
dienās. Solidāri samaksāt nozīmē, 
ka abi var vienoties un maksāt pusi 
vai arī proporcija var būt citādāka 
atkarībā no iespējām. Ja sods 
noteiktajā laikā netiek labprātīgi 
izpildīts, tad nauda tiek piedzīta ar 
tiesu izpildītāja palīdzību.

Tiesā piedalījās arī Valsts vi-
des dienesta vecākais inspektors 
Jānis Sprugevics, kurš pastāstīja, 
ka konkrētajā gadījumā vīriešu 
noķertie nēģi aizvesti uz Rīgas 
Zooloģiskā dārza filiāli Kalvenē. 
Bet gadījumā, ja maluzvejnieki 
nebūtu noķerti, tad par aptuveni 
130 kilogramiem noķerto nēģu, 
tos pārdodot, varot gūt krietnu 
peļņu. Viens kilograms maksājot 
ap pieciem līdz septiņiem eiro. 
Ventas rumba un 50 m virs un 
zem tās ir īpaši aizsargājamā da-
bas teritorija, bet maluzvejnieki 
tomēr nereti riskējot. Tas notiekot 
tādēļ, ka tur iespējams ātrā laikā 
gūt lielu lomu. Dabīgais šķērslis 
ūdensdzīvniekiem šajā vietā liek 
aizkavēties vienuviet ilgāk. Nēģi 
rumbu var pārvarēt tikai gar upes 
malām, un tur maluzvejnieki liek 
murdus.

Jolanta Hercenberga

Vasara. Gana karsta, bet apmākusies 
diena, kad padsmitgadniekam rodas ideja 
ņemt padusē badapātagu un doties izlūkot 
Ventas posmu uz augšu no maizes ceptu-
ves. Nezinu, kā tagad, bet pirms daudziem 
gadiem tur bija gana labas vietas, kurās 
varēja gaidīt pieķeramies dažu brangu 
svītraino (asari) vai zaļsvārci (līdaku). 
Galamērķis ir krācītes, kuras draugu 
starpā saucam par mazajām rumbiņām. 
Špinis padusē, kuļķene uz muguras, un 
aiziet! Līdzi nāk arī kaimiņu Bobis, kuram 
acīmredzot apnicis sētā gānīties uz vistām 
un gribas kādu piedzīvojumu. Dodamies! 

Tajā dienā pat ūdens gari no karstuma bija 
nolīduši dziļākajās bedrēs, jo līdz krācītēm 
vari mētāt ūdenī, ko gribi, nekas nespēj 
potenciālo lomu iekārdināt. Ar visu šuneli 
brienam krācītēs iekšā – vasarā tajās ir tik 
maz ūdens, ka pat šunelim pa spēkam tām 
pāriet pāri līdz otram krastam, kur ir zinā-
mas pāris vietas, kurās var meklēt līdakas. 

Upes ūdeņu apmētāšana sākas jau no 
vidus – cītīgi spiningoju. Pēkšņi kaut kas –                                        
varbūt labais, varbūt sliktais gariņš – man 
liek palūkoties uz to krastu, no kura esam 
upē iebriduši. Tas ir kalnains, augšpusē 
atrodas mājiņa, bet uz leju līdz pat upei 

ved koka kāpnes. Tad nu pamanu, ka uz 
tām parādās divas dāmas. Ietinušās dvie-
ļos, tās dodas lejup. Pag, kas tad nu būs? 
Neredz, ka copēju? Plunčāsies un baidīs 
zivis? Neapmierinātība. Pa tam lāgam 
abas jaunkundzes jau tikušas līdz ūdenim, 
nomet dvieļus un... Svētā pirotehnika! Abas 
paliek plikas kā no mātes miesām nākušas! 
Jāsaka kā Mirttantei: „Viss redzams, kas 
apaļš, kas karājas. Dur acis kaut vai zemē!” 
Naģene tiek savilkta vairāk uz deguna, 
skatiens kautrīgi atduras pret ūdenszālēm. 
Abas jaunkundzes iebrien upē un atlaižas 
seklajās krācītēs, ļaujoties ūdens straumes 

glāstiem. Vai mani nepamanīja? Vai abas 
nebija mājās, kad dalīja kautrību? Lai nu 
kā, bet situācija izveidojusies tāda: es vienā 
upes pusē cītīgi spiningoju, vien pārdesmit 
metru no manis otrā krastā divas kailas 
nāras mērcējas. Mētāju, mētāju spiningu, 
šamējās tik plunčājas un plunčājas. Man 
jau sāk apnikt. Ko darīt? Kā tikt atpakaļ 
savā krastā? Iet viņām garām? Neērti! Iet 
pa otru krastu? Baisi lieks gaisagabals jāiet! 
Tfū! Saņemos, vēl dziļāk uzmaucu naģeni 
uz acīm un, skaļi šļakstinādams, brienu 
dāmu virzienā. Gan jau pamanīs, ka nāku, 
sakautrēsies, apsegsies ar dvieļiem, un viss 

būs labi. Nekā! Mani pamanīt pamana, bet 
ārā nekāpj. Vien pagriežas uz vēdera, ļaujot 
plikajiem dibeniem kā pludiņiem cilāties 
uz ūdens virsmas. Ejot garām, saprotu, ka 
sievišķi izskatās iereibuši, un tas varētu būt 
izskaidrojums, kamdēļ puišelis makšķer-
nieks viņām nelikās tāds, no kura slēpties. 
Fū! Tiku garām! 

Abi ar šuneli sākam mājupceļu un ar 
acs kaktiņu pamanu, ka nāras, izlīdušas no 
ūdens, pārmet dvieļus pār plecu un laiski 
kāpj pa trepēm uz māju.

Alberts Dinters
Ineses Slūkas zīmējums

plāna izstrāde, atpūtas vietu, dabas taku iz-
veide un iekļaušana tūrisma apritē. Saldus 
attīstības programmas rīcību un investīciju 
plānā nav paredzētas darbības, kas tiešā 
veidā attiektos uz liegumu.

Tūrisms jāorganizē
„Tā kā Skrundas novadā tūrisms ir iekļauts 
kā viena no būtiskām nozarēm ekonomikas 
ilgtermiņa pieaugumam, tad dabas vērtību 
ilgtspējīga izmantošana ir aktuāla arī šādā 
kontekstā,” atzīst plāna izstrādes vadītājs. 
Liegumā ir izveidojušies tūrisma attīstībai 
labvēlīgi priekšnoteikumi. Šī teritorija ir 
kā koša sakta Ventas upes krastos, kur 
ainaviskā vide tā vien aicina uzkavēties 
šai vietā, kas vēsturiski bijusi senās kuršu 
zemes Bandavas sastāvdaļa. Dabas ba-
gātības, pieminekļi, fauna un flora vilina 
tūristus, tāpēc jāveido tāda infrastruktūra, 
kas neļauj noplicināt vidi. Tāpat inten-
sīvāks kļuvis ūdens tūrisms. Novērots, 
ka vasaras sezonā pa Ventu caur dabas 
liegumu vienā dienā izbrauc ap 50 nemo-

torizētu peldlīdzekļu. „Aizliegt staigāt pa 
īpaši aizsargājamo teritoriju nevar, tāpat kā 
neļaut laivot, makšķerēt atļautajā periodā 
un noteiktos zivju limitos,” teic U.Valainis. 
„Haotiski apmeklējumi var nodarīt lielu 
postu, nepieskatītā vidē arī maluzvejnie-
kiem lielākas iespējas. Tūrisms jāorganizē, 
novirzot no jūtīgajiem objektiem.”

Ūdens faunu pētīs vēlreiz
Zinātniskā institūta Bior ihtiologs Kaspars 
Abersons norāda, ka Ventas un Šķerveļa 
ielejas zivju faunas raksturojuma pirmā 
redakcija sagatavota pēc iepriekš veikto 
pētījumu rezultātiem. Tas var mainīties 
pēc pētījumiem šajā vasarā. Lieguma 
teritorijā ietilpst vairākas ūdensteces. Pla-
tības ziņā nozīmīgākais ir aptuveni 11 km 
garais Ventas vidusteces posms augšup pa 
straumi no Lēnām. Neskatoties uz daudz 
mazāko platību, vērā ņemama nozīme 
zivju faunas aizsardzībā un saglabāšanā 
ir Šķervelim, kam dabas lieguma teritorijā 
atrodas aptuveni 4,5 km gara tā lejteces 

daļa, kā arī Lētīžai un Dzeldai – tām 
ir pa kilometru garam posmam lejtecē.

Atrod nēģu kāpurus
No 2003. līdz 2018. gadam Bior 
pētnieki uzskaitīja zivju faunu daļā 
Ventas, Lētīžas un Šķerveļa, taču tas 
tika darīts neregulāri un atšķirīgos 
parauglaukumos. Savukārt Dzeldā 
zivis pētītas tikai 2015. gadā un ārpus 
dabas lieguma teritorijas. Līdzīgi ziv-
ju uzskaite ir veikta arī Lētīžā, kā arī 
Ventas posmā starp Skrundu un Lat-
vijas–Lietuvas robežu. Dabas lieguma 
teritorijā notikusi arī kvantitatīvā nēģu 
kāpuru uzskaite Bior monitoringā ar 
mērķi novērtēt efektivitāti, ar kādu 
nēģu vaislinieki pārlaižas pāri Ventas 
rumbai. Divos parauglaukumos (Šķer-
velī netālu no ietekas Ventā un Ventā 
pie tā ietekas) nēģu kāpuri ir atrasti.

Sugas dažādas
Pēc minētajām uzskaitēm lieguma 
ūdenstilpēs konstatētas vairāk nekā 
20 zivju sugas: akmeņgrauzis, alata, 
asaris, ausleja, baltais sapals, bār-
dainais akmeņgrauzis, deviņadatu 
stagars, grundulis, ķīsis, līdaka, līnis, 
mailīte, pavīķe, platgalve, plicis, rau-
da, rudulis, sapals, spidiļķis, taimiņš 
jeb strauta forele, trīsadatu stagars, 
vimba, vīķe un zutis, kā arī nēģu 
kāpuri, kuru sugu (upes vai strauta 
nēģis) droši noteikt lauka apstākļos 
nav iespējams. Vairākas no šīm su-
gām ir iekļautas gan Latvijas, gan 
starptautiskajos sugu aizsardzības 
normatīvajos aktos. 

Visu šo aizsargājamo un citu sugu 
zivis un nēģi var būt gan Ventā, gan 
pārējās lieguma ūdenstecēs. Tomēr 
Ventas daļā, ņemot vērā tās lielumu 
un ihtiofaunas daudzveidību, zivju 
krājumi būtiski atšķiras no mazajām 
upītēm.

Migrē un nārsto
Dažādos posmos Ventā ir konstatēta 
lielākā daļa no Latvijai raksturīgajām 
saldūdens un ceļotājzivīm. Pētnieki 
pieļauj, ka ir sastopamas arī vairākas 
zivju sugas, kuras tur līdz šim nav 
izdevies konstatēt. Lielākā daļa ir 
plaši izplatītas un maz apdraudētas. 
No sugu aizsardzības viedokļa lokālā 
mērogā Venta ir nozīmīga galvenokārt 
kā spidiļķu, akmeņgraužu, platgalvju 
un pavīķu atradne, kā arī ceļotājzivju 
(galvenokārt taimiņu un upes nēģu, 

iespējams arī lašu Salmo salar) nārsta 
migrācijas vieta. Iespējams, ka šeit ir 
sastopamas arī alatas, kā arī norisinās 
lašveidīgo zivju un nēģu dabiskā 
atražošanās, bet krasta tuvumā Ventā 
uzturas arī nēģu kāpuri. 

Mazās ir straujteces
Pārējās ūdensteces (Šķervelis, Lētīža 
un Dzelda) ir nelielas upes ar salīdzi-
noši lielu kritumu un strauju tecēju-
mu. Tajās galvenokārt ir straujtecēm 
raksturīgu sugu zivis, no kurām liela 
daļa iekļauta aizsardzības normatīva-
jos aktos. Visās mazajās ūdenstecēs 
notiek lašveidīgo zivju un nēģu da-
biskā atražošanās. Vidējais nēģu kā-
puru īpatņu blīvums parauglaukumā 
Šķervelī ir aptuveni 50 īpatņi kvadrāt-
metrā. Natura 2000 zivju monitoringa 
atskaitē ir norādīts, ka Šķervelis un 
Lētīža ir vienas no nozīmīgākajām 
alatu un taimiņu nārsta upēm Ventas 
baseinā. Visas trīs ūdensteces ir arī 
lokāli nozīmīgas platgalvju un akme-
ņgraužu atradnes. Tajās konstatēti arī 
spidiļķi, auslejas un pavīķes, taču šo 
ūdensteču lejteces šīm sugām ir maz 
piemērotas. Iespējams, spidiļķi un 
auslejas lieguma teritorijā nonākušas 
no šo upju sateces baseinā esošajām 
ūdenskrātuvēm vai citiem ūdensob-
jektiem. Pavīķe konstatēta tikai vienā 
no uzskaitēm, turklāt noķerts tikai 
viens īpatnis. Tāpēc tas tiek uzskatīts 
par nejaušu apstākļu sakritību.

Draudus nemana
K.Abersons piebilst, ka pēc lauka 
darbiem jeb zivju uzskaites vasarā, 
būtisku izmaiņu var nebūt, jo Bior 
nav ziņu par aizsargājamo zivju 
sugu īpašu apdraudējumu Ventas un 
Šķerveļa ielejā. Iespējams, ietekmi 
uz Dzeldas, Lētīžas un Šķerveļa lej-
teci atstāj mazo spēkstaciju darbība. 
Tāpat institūtam nav precīzas infor-
mācijas par makšķernieku lomiem 
dabas liegumā. Spriežot pēc copes 
sarunu forumos izteiktā, var secināt, 
ka Ventā, visticamāk, tiek makšķe-
rētas galvenokārt vimbas, līdakas 
un vairākas karpveidīgo zivju sugas, 
savukārt mazajās ūdenstecēs – laš-
veidīgās zivis. Eksperts uzskata, ka 
ar pašreizējiem Ministru kabineta 
noteikumiem ūdensteču zivju faunas 
aizsardzībai pietiek. To apliecina arī 
salīdzinoši daudzveidīgā ihtiofauna 
un lielais lašveidīgo zivju īpatņu 

trīs gados septiņi 
kriminālprocesi par 
maluzvejniecību

TiESā                                                                                

Maluzvejniekiem 
sods 51 880 eiro

„Par aptuveni 130 
kilogramiem noķerto nēģu, 

tos pārdodot, var gūt 
krietnu peļņu.”

„Par viena nēģa nelikumīgu noķeršanu soda nauda ir 
8 eiro, bet, tā kā tas noticis īpaši aizsargājamā dabas 
teritorijā, tad sods ir piecas reizes lielāks jeb 40 eiro.”

MakšķErniEku STāSTi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

kā upē nāras plunčājās

Aizsargājamās teritorijas zemes izmantošanas veidi.

Kā sargās Ventu un Šķerveli

Daina Tāfelberga

Publikāciju atbalsta

blīvums. „Tiesa, mazās upes 
atrodas maz apdzīvotā apvidū, 
tur ir stabila lašveidīgo zivju 
populācija, bet tas nākotnē var 
veicināt nelegālās zivju ieguves 
intensitātes palielināšanos,” teic 
K.Abersons.

Iedzīvotāji zvana par 
aizdomām
Skrundas novada pašvaldības 
policijas vecākais inspektors 
Normunds Eihe stāsta, ka Venta 
un dažkārt arī mazās upes tiek 
novērotas, ir atklāta nelegāla 
zveja un vairāki nelieli makšķe-
rēšanas noteikumu pārkāpumi, 
piemēram, makšķerēšana bez 
kartes, zemmēra zivs vai pārāk 

liela daudzuma paturēšana lomā 
u.c. Kontrole notiek pēc iedzīvo-
tāju ziņojumiem, jo pašvaldības 
policijai nav laivas, resursi pārāk 
mazi, lai regulāri būtu pie upēm. 
To kompensē iedzīvotāju atsaucī-
ba, kas kļūst arvien lielāka. Ziņots 
tiek par jebkurām aizdomām. 
Šogad Ventā četras reizes pieķerti 
makšķernieki ar lielām līdakām 
lomā, kas izvilktas lieguma laikā. 
Ventu iecienījuši lietuvieši, taču 
viņi noteikumus ievēro diezgan 
kārtīgi. „Iespējams, ka daudzi 
pārkāpumi netiek atklāti, tomēr, 
šķiet, ka maluzvejniecība vairs 
nav tik klaja un liela kā kādreiz,” 
saka N.Eihe.

Zemes lietošanas veidi Platība (ha) Daudzums no kopējās 
platības (%) 

Mežs 869,21 59,70 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 477,13 32,77 
Ūdens objektu zeme 85,78 5,89 
Purvs 7,01 0,48 
Zeme zem ēkām un pagalmiem 5,13 0,35 
Krūmājs 4,16 0,29 
Pārējās zemes 4,00 0,27 
Zeme zem ceļiem 3,44 0,24 

Kopā: 1455,87 100 

 

„Aizliegt staigāt pa īpaši aizsargājamo teritoriju nevar, 
tāpat kā nevar neļaut laivot, makšķerēt atļautajā periodā 
un noteiktos zivju limitos. Lieguma apmeklējumi jāorganizē, 
lai saglabātu dabas daudzveidību un unikālās vērtības.”

Skrundas 
novadā tūrisma 

pakalpojumus un 
makšķerēšanas 

iespējas piedāvā 
atpūtas vieta Sudmaļi, 
Šķērvelis, Jaunvarkaļi, 

Pilsžogi, Ventmalas, 
kempings Varkaļi, 

lauku māja Vecvanagi 
un Gāznieki.

Vasarā pa Ventu caur dabas liegumu vienas 
dienas laikā izbrauc līdz pat 50 nemotorizētu 
peldlīdzekļu. 

Ventas un ŠķerVeļa ielejā ietilpst

Venta – trešā garākā upe Latvijā, tās kopējais garums ir 346 km, bet 
upes plūdums cauri lieguma teritorijai ir 11,08 km. Ventā ir izveidojušās 
straujteces un krāces – Paišu krāce, Krauju krāce, Gobdziņu krāce, 
Varkaļu krāce. Pavasara palu laikā ūdens līmenis var strauji un 
ievērojami celties pat par 7 m virs vasaras līmeņa.

šķervelis (šķērvelis, šķērdule) – Ventas kreisā krasta pieteka. Kopējais 
garums ir 15 km, no tiem cauri liegumam – 4,66 km, kur upītes kritums               
(6 m/km) ir viens no lielākajiem Latvijas upēs. 

dzelda – Šķerveļa kreisā krasta pieteka un liegumā līdz ietekai Šķervelī 
plūst tikai nelielu attālumu – 0,97 km. Tomēr šajā posmā upītes vidējais 
kritums sasniedz 5,46 m/km, bet atsevišķos īsos posmos tas pat tuvojas 
10 m/km. Arī Dzelda ir viena no straujākajām Latvijas upēm.

Lētīža – Ventas kreisā krasta pieteka, kuras kopējais garums ir 32 km, 
tomēr cauri dabas lieguma teritorijai plūst tikai tās lejtecē 1,12 km garā 
posmā. Viena no straujākajām Latvijas upēm.

populārākie marŠruti:
Latvijas un Lietuvas robeža–Skrunda – 
44 km (3 dienas), 
nīgrande–Skrunda – 32 km (2 dienas),
Skrunda–kuldīga – 44 km (3 dienas),
Skrunda–Lielais nabes ezers –
70 km (4 dienas). 

trešdiena, 2019. gada 26.  jūnijs

(No dabas aizsardzības plāna dabas liegumam Ventas un Šķerveļa ieleja.)



 
5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–13. Vācijas seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes 2. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
14.00  Kobra 11–13. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes 2. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
18.00  Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm. 

Lielbritānija – Latvija. 
20.40  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
21.10  Sliktākais Kanādas šoferis 12. Realitātes ser. 
22.10  Vecāks par 21 gadu. ASV komēdija. 
0.05  Iespējams tikai Krievijā. Humora raidījums. 
0.40  Iespējams tikai Krievijā 2. 
1.10  TV6 nakts mūzika.

 

 
ceturtdiena, 27. jūnijs

piektdiena, 28. jūnijs

TV programma 7

5.00  1000 jūdzes Gruzijā.* 
5.30  Vides fakti.* 
6.02  Province.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14.              

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                   

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.55  Latvija toreiz...                   

Marisa Vētras acīm.               
LTV videofilma. 

12.00  Darelu ģimene 3. 
Lielbritānijas seriāls. 

12.55  Televeikala skatlogs. 
13.15  Dzirdi balsis ar                     

Kārli Kazāku.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

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

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14.               

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Kuģa „Saratov” 

sagaidīšanai                        
Liepājā – 100.     

 Vēsturiskās 
rekonstrukcijas 
iestudējums. 

20.15  Aculiecinieks.                
Republika uz ūdens. 

20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Poldarks 4.                 

Lielbritānijas seriāls. 
22.25  Daugavieši.* 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.20  Nacionālie dārgumi.* 
0.10  Daudz laimes, jubilār!* 
0.50  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

Marijas Naumovas 
koncerts. 

5.00  Ar sapni 
mugursomā.* 

5.30  LTV – 60. 
Zelta arhīvs. Koncerts                         
Neļauj mīlestībai zust. 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Ziemeļindija.* 

6.30  Oktonauti. Animācijas 
seriāls. 

7.00  Kas te? Es te!* 
7.30  Pie stūres. 
8.00  100 līdz 100.* 
8.30  Ielas garumā.* 
9.00  Vides fakti.* 
9.30  Dzimis Eiropā.*                            

Ieguvumi un zaudējumi 
jaunajās dalībvalstīs                            
10 gadus pēc iestāšanās 
ES. 

10.00  Eņģeļu iela 9.                      
Pelnrušķītes mantojums. 
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2.                    
Seriāls. 

11.55  Dzīvoklis.                                     
Latvijas seriāls. 

13.00  12 elementi ainavā.* 
13.30  Projekts „Nākotne”. 
14.00  Aculiecinieks.* 
14.15  Kalnu ārstniecisko 

augu noslēpums.                          
Dokumentālu filmu cikls. 

16.05  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
17.00  Anekdošu šovs.* 
17.30  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
18.20  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.44  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.47  Laika ziņas (krievu val.). 
18.50  UEFA U-21 Eiropas 

meistarsacīkstes futbolā. 
Pusfināls. 

21.00  Anekdošu šovs.* 
21.35  Pludmales volejbola apskats. 
21.50  UEFA U-21 Eiropas 

meistarsacīkstes futbolā. 
Pusfināls. 

24.00  Latvijas futbola virslīga.*                    
FK Spartaks –                                         
FK Liepāja/Mogo. 

2.00  Projekts „Nākotne”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu 
Top 5.* 

7.00  Dienas personība.* 
7.30  Pieci novadi 

Latvijā.* 
8.00  Vēlais ar                

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

Roberto. 
13.00  Preses klubs.* 
14.30  Vēlais ar Streipu.* 
15.00  Pusdieno                  

ar Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles.* 
16.00  Dienas   

personība.* 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  Dienas personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

medicīna. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs.* 
24.00  Ziņu Top 5.* 
0.30  Vēlais ar Streipu.* 
1.00  Dienas personība.* 
1.30  Ēdiens kā zāles.* 
2.00  Nākotnes 

medicīna.* 
2.30  Vēlais ar                 

Streipu.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas    

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Iebraucēji.     
ASV seriāls. 

6.30  Krauklis, 
mazais resgalis.                   
Animācijas seriāls. 

7.00  Pīters Pens.                 
Animācijas seriāls. 

7.30  Mazais princis 3. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 3. ASV ser. 
8.55  Pērsijs Džeksons 

un olimpieši: zibens 
nolaupītājs. Kanādas un 
ASV piedzīvojumu filma. 

11.10  Televeikala skatlogs. 
11.25  Simpsoni 29.   

Animācijas seriāls. 
11.55  Bīstamās 

mājsaimnieces.                   
ASV seriāls. 

12.55  Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa 2.                     
ASV realitātes seriāls. 

13.55  Būve. Krievijas seriāls. 
14.55  Pilna māja 4.                      

ASV komēdijseriāls. 
15.55  Viņas melo labāk 7. 

Latvijas seriāls. 
17.05  Bīstamās 

mājsaimnieces.                     
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 10. 
Komēdijseriāls. 

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Vajātie. Lielbritānija. 

Realitātes seriāls. 
22.05  „Kingsman”. Zelta 

aplis. Lielbritānijas un                    
ASV spraiga sižeta 
komēdija. 

1.00  Kobra 11-23. ASV ser. 
2.00  UgunsGrēks 6.              

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

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards 2.                            

Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2.                       

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Mājas kalnos. Mīlas sāpes.                                

Vācijas ģimenes drāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.25  Ceļojums kā piedzīvojums. 
14.55  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.50  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.50  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Agata Kristi. Erkils Puaro 11. Detektīvseriāls. 
23.15  Par vienu mazāk. ASV detektīvdrāma. 
1.20  NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 
2.00  Čikāgas sardzē 3. ASV seriāls. 
2.40  Degpunktā.* 
3.05  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes Gruzijā.* 
5.30  Klausītājs.* 
6.02  Province.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14.                 

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                        

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.55  Latvijas jaunatklāšanas 

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

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

mīlestība. Seriāls. 
14.40  Televeikala skatlogs. 
15.00  Ar savu tautasdziesmu.* 

Dzejnieks Jānis Peters. 
16.00  Atmaksa.                        

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14.                  

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
18.55  Kapteinis Nulle.                       

Rīgas kinostudijas drāma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Ar prieku un gandarījumu. 

Svētku koncerts Liepājā. 
23.35  Aculiecinieks.* 
23.50  Latvijas sirdsdziesma.* 
0.50  Poldarks 4.                   

Lielbritānijas seriāls. 
1.55  Latvijas jaunatklāšanas 

raidījums Te!* 
2.45  Liecinieki 2.                      

Francijas seriāls. 
3.45  LTV – 60. Zelta 

arhīvs. Oldies Rock.                            
Mitrohin Band un Remix.* 

4.45  Kur palika tēvi? 
Dokumentāla filma. 

5.00  Sajūti Latgali!* 
5.30  Aktuālie pasaules 

jautājumi. 
Mana bēgšana. 
Dokumentāla filma. 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Ziemeļindija.* 

6.30  Mazā Maruko.                    
Animācijas seriāls. 

7.25  „Euromaxx”. 
7.55  Savējie. Seriāls. 
9.00  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

„Tonis”. 
9.15  Ciemos.* TV spēle. 
10.00  Eņģeļu iela 9. 

Pelnrušķītes mantojums.                              
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2.                
Seriāls. 

11.55  Dzīvoklis. Latvijas seriāls. 
13.30  Pie stūres. 
14.00  Sāras mūzika 2. 
14.20  Nacionālie dārgumi.* 
15.05  Personība.* 
16.05  SOKO Štutgarte 3.                  

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

Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                         

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Aculiecinieks.* 
19.50  Miranda. Lielbritānijas 

komēdijseriāls. 
21.00  Eiropa koncertos. 
21.50  FIFA Pasaules kausa 

izcīņa futbolā sievietēm. 
Ceturtdaļfināls. 

24.00  Latvijas futbola virslīga.*                 
FK Ventspils –                       
Valmieras Glass Via. 

2.00  „Ghetto Games” 
dienasgrāmata.* 

2.15  35. Starptautiskais 
sporta deju festivāls                               
Baltic Grand Prix.* 

4.05  Neparastās profesijas. 
Dokumentāls seriāls. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu    
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

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

medicīna.* 
12.00  La dolce vita ar 

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

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

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

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses                   

klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Iebraucēji. 
ASV 
komēdijseriāls. 

6.30  Krauklis, mazais resgalis.                         
Animācijas seriāls. 

7.00  Pīters Pens.                  
Animācijas seriāls. 

7.30  Mazais princis 3. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 4.                     
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Hortons.                               
ASV animācijas filma. 

11.00  Televeikala skatlogs. 
11.15  Simpsoni 29.               

Animācijas seriāls. 
11.40  Bīstamās mājsaimnieces. 

ASV seriāls. 
12.35  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2.                        
ASV realitātes seriāls. 

13.35  Būve. Krievijas seriāls. 
14.40  Pilna māja 4.                       

ASV komēdijseriāls. 
15.40  Tētis stāvoklī.                   

Krievijas realitātes                
šovs. 

17.05  Bīstamās 
mājsaimnieces 2.                                            
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 10. 
Komēdijseriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Grega dienasgrāmata. 

Suņudienas.                            
ASV ģimenes komēdija. 

22.20  Kailais ierocis.                     
ASV komēdija. 

24.00  Sapņu vasara.                      
ASV romantiska                  
drāma. 

1.45  Simpsoni 29.              
Animācijas seriāls. 

2.05  UgunsGrēks 6.                
Latvijas seriāls. 

3.40  TV3 ziņas.* 
4.10  Bez tabu.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bruklina 99. ASV seriāls. 
10.05  Bruklina 99 2. ASV seriāls. 
11.00  Slavenību padomu aģentūra. 
11.15  Dullās sacensības Neiespējamā misija. 
16.30  Mana trakā ģimene 11.                                    

Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
18.00  Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 

sievietēm. Latvija – Ukraina. 
20.40  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
21.10  Orvila 2. ASV komēdijseriāls. 
22.10  Laika cilpa.                                                                   

ASV un Ķīnas spraiga sižeta fantastikas 
trilleris. 

0.30  Krusttēvs 3. ASV krimināldrāma. 
3.25  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas ser. 
11.40  Mājas kalnos. Māsu mīlestība. Vācijas drāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.25  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. 
14.55  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.50  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.50  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Izdzīvotāji 35. ASV realitātes šovs. 
22.10  Uz nažiem. Viesnīcas 3. Realitātes šovs. 
23.20  Ko tie vīrieši dara! Krievijas komēdija. 
1.05  Hūberts un Štallers 2. Vācijas detektīvseriāls. 
1.55  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
2.40  Degpunktā.* 
3.00  900 sekundes.* 
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6.03  Personība.* 
7.00  Mazā Maruko.  

Animācijas seriāls. 
7.25  Pelēns Tips.                

Animācijas seriāls. 
7.50  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
8.20  Vispera. Animācijas seriāls. 
8.40  Kāpēc? Tāpēc!                     

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

kosmosā! 2.                                            
Animācijas seriāls. 

10.00  Mans zaļais dārzs.* 
10.30  Seši gulbji. Vācijas filma. 
12.20  Guntara Rača autorkoncerts.* 
14.10  Es mīlu ēdienu!* 
14.40  Daugavieši.* 
15.10  Viktorija. Lielbritānijas seriāls. 
17.00  Kolibri – mirdzošie kurjeri.                         

Dokumentāla filma. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Atslēgas.* 
18.35  Ar savu tautasdziesmu.*                      

Dzejnieks Jānis Peters. 
19.35  Latvijas sirdsdziesma.* 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.25  Jānim Peteram – 75. Koncerts 

No Jāņiem līdz Pēteriem.* 
1.05  Latvijas Radio 2 20. jubilejas 

koncerts.* 
4.15  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

Valmieras rokfestivāls ’98. 
„Jumprava”. 

4.40   Nacionālie dārgumi.*                      
Jānis Erenštreits. 

5.00  Pie stūres. 
5.30  Adreses.* 
6.03  Kas te? Es te!* 
7.00  Dardarija. Zeme, kurā 

viss ir iespējams.* 
7.30  Province.* 
8.00  Latvijas novadu cīņas.* 
9.00  Oskara laboratorija.* 
9.30  V.I.P. – Veiksme. 

Intuīcija. Prāts.* 
10.15  Pludmales volejbola 

apskats.* 
10.30  Septiņi... gadi. 

Dokumentāla filma. 
11.30  Bravo! Baltijas valstu 

bērnu talantu šovs. 
13.05  8. Pasaules 

koru olimpiāde.*                
Baltijas valstu zēnu koru 
koncerts. 

14.50  Aizliegtais paņēmiens.* 
15.50  FIFA Pasaules kausa 

izcīņa futbolā sievietēm. 
Ceturtdaļfināls. 

18.00  Eiropa koncertos. 
18.50  Bezbailīgie. Gadsimta 

izaicinājums 2. 
Dokumentāls ser. 

19.20  FIFA Pasaules kausa 
izcīņa futbolā sievietēm. 
Ceturtdaļfināls. 

21.30  Midsomeras 
slepkavības 16.                              
Detektīvseriāls. 

23.15  Daudz laimes, jubilār!* 
0.35  Izmeklētājs un jūra. 

Seriāls. 
2.20  Manas tautas 

likteņdziesmas.* 
4.30  12 elementi ainavā.* 

6.00  Ziņu 
Top 5.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Nākotnes 
medicīna.* 

8.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

9.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

10.00  Rīts ar 
uzņēmējiem. 

10.30  Ēdiens kā                  
zāles. 

11.00  Kas te tik 
laikmetīgs? 

11.30  Vēlais ar Streipu. 
12.00  La dolce vita ar 

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

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

Nedēļas atskats. 
17.00  Ēdiens kā zāles. 
17.30  Grāmatu kods. 
18.00  Vasaras māja. 
18.30  Aktualitātes. 
19.00  Nu ko,                    

gatavosim! 
20.00  Dzīvīte. 
20.30  Ģenerāļa 

stūrmaņi. 
21.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
22.00  Tete-a-Tete ar 

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

aprakts?* 
0.30  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
1.00  La dolce vita ar 

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

Roberto.* 
4.30  Preses                     

klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.50  Amerikāņu 
nindzjas 4. 
ASV realitātes šovs. 

6.50  Pasaules smieklīgāko 
videokuriozu                         
Top 10. 

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

7.45  Zvaigžņu kari: 
dumpinieki 2. 
Animācijas seriāls. 

8.15  Kungfu panda. 
Animācijas seriāls. 

8.40  Zoodārza 
slepenā dzīve 4.    
Dokumentāls seriāls. 

9.45  Televeikala skatlogs. 
10.00  Sveika, Rīga! 
10.35  Autoziņas 8. 
11.10  Tēta nedienas          

Latvijā 3. 
13.00  Princis un es.                 

ASV un Čehijas 
ģimenes filma. 

15.10  Noķeriet sīko!                
ASV ģimenes filma. 

17.05  Grega 
dienasgrāmata. 
Suņudienas.                    
ASV komēdija. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Skaistule un 

briemonis.                      
ASV animācijas filma. 

21.15  Pērsijs Džeksons: 
monstru jūra. 
ASV fantāzijas 
piedzīvojumu filma. 

23.20  „Kingsman”. 
Zelta aplis.                       
Lielbritānijas un 
ASV spraiga sižeta 
komēdija. 

2.10  UgunsGrēks 6. 
Latvijas seriāls. 

4.20  TV3 ziņas.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
8.10  1000 veidu, kā nomirt.                           

ASV dokumentāls seriāls. 
10.35  Sliktākais Kanādas šoferis 12. 

Realitātes seriāls. 
11.40  Kaili un nobijušies. ASV realitātes seriāls. 
12.40  Noliktavu kari 7. ASV realitātes šovs. 
15.40  Orvila 2. ASV komēdijseriāls. 
16.45  Zebra 3. 
17.00  Simpsoni 2. Animācijas seriāls. 
17.30  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
18.00  Viesuļvētru mednieki. Kanādas 

dokumentāls seriāls. 
20.00  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
21.00  Dīvainie vāģi. 
21.30  Autoziņas 8. 
22.05  Trakie riteņi. ASV izklaidējošs raidījums. 
23.05  Laika cilpa. ASV un Ķīnas trilleris. 
1.20  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora 
raidījums. 

5.40  Jauniņā 4. ASV 
komēdijseriāls. 

6.20  Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2. 
6.50  Hūberts un Štallers 2. Vācijas seriāls. 
7.50  800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 
8.45  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
9.45  Zebra 3. 
10.00  Ceļojums kā piedzīvojums. 
11.05  Izdzīvotāji 35. ASV realitātes šovs. 
12.05  Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 
13.20  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Agata Kristi. Erkils Puaro 11. 

Detektīvseriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.10  Jāņa Petera 80. jubilejas koncerts 

Dzejnieka sirdsvārdi. 
0.15  Blakusparādības. ASV mistikas trilleris. 
1.55  Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 
2.35  Garšas detektīvs. Ideāla slepkavība.                 

ASV detektīvfilma. 
4.00  Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 

5.20  Nacionālie dārgumi.* 
Erikam Ādamsonam – 
110. 

6.03  Personība.* 
7.00  Mazā Maruko.                     

Animācijas seriāls. 
7.25  Pelēns Tips.                             

Animācijas seriāls. 
7.50  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
8.20  Vispera. Animācijas seriāls. 
8.40  Kāpēc? Tāpēc!                    

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

kosmosā! 2.                                            
Animācijas seriāls. 

9.55  Jetiņš lasa. 
10.15  Ja es būtu dzīvnieks. 

Dokumentāls seriāls. 
10.30  Varžu karalis. Vācijas  filma. 
11.45  Mēs ar brāli – kolosāli! 
12.00  Dievkalpojums Marijas 

Magdalēnas baznīcā.* 
13.00  Esmu latvietis.* 
13.35  Kūku kari.* 
14.30  Mēnessakmens. Seriāls. 
15.20  Kapteinis Nulle. Rīgas 

kinostudijas drāma. 
17.00  Labu apetīti no Žerāra 

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

Savvaļas oleandrs.                    
Vācijas romantiska drāma. 

20.30  Panorāma. 
20.45  Sporta ziņas. 
20.55  Laika ziņas. 
21.05  Vera 7. Lielbritānijas seriāls. 
22.50  Vasaras gaisma. Vācijas 

romantiska drāma. 
0.35  Kolibri – mirdzošie kurjeri. 

Dokumentāla filma. 
1.40  Viktorija. Lielbritānijas seriāls. 
3.30  LTV – 60. Zelta arhīvs. Oldies 

Rock. Credo un Līvi. 
4.35  Nacionālie dārgumi.*                   

Latviešu vainagi. 

5.00  Province.* 
5.30  Iedziļinoties 

klimata pārmaiņās. 
Dokumentāla filma. 

6.03  Kas te? Es te!* 
7.00  Karaliste.* 
7.30  Vides fakti.* 
8.00  Ielas garumā.* 
8.30  Reiva pasaule. Maiami: 

stāsts par divām                       
pilsētām.                         
Dokumentāls seriāls. 

9.00  Reiva pasaule. 
Losandželosa: 
jaunā Tinseltauna.                  
Dokumentāls seriāls. 

9.30  Nacionālie dārgumi.*                   
TDA Zelta sietiņš – 60. 

10.20  Brīnumu laboratorija.* 
10.50  Seši gulbji.                              

Vācijas pasaku filma. 
12.35  Balss pavēlnieks.* 
14.10  Planēta Dzintars. 

Dokumentāla filma. 
15.50  Miranda. Lielbritānijas 

komēdijseriāls. 
17.00  Latvijas futbola virslīga. 

Valmieras Glass Via –               
BFC Daugavpils. 

19.15  Bezbailīgie.                          
Gadsimta izaicinājums 2.       
Dokumentāls seriāls. 

19.45  Kamieļu atgriešanās. 
Dokumentālu                                  
filmu cikls. 

20.40  Policijas patruļa 19-2 2. 
Detektīvseriāls. 

21.35  UEFA U-21 Eiropas 
meistarsacīkstes futbolā. 
Fināls. 

24.00  Sarunas bez bumbas. 
Dokumentāla filma. 

1.00  Anekdošu šovs. 
1.30  Eiropa koncertos. 
2.20  Dziesmu svētki                               

Rīgai – 800.                                
Deju lieluzvedums                                 
Viena saule, viena zeme.* 

4.30  Karaliste.* 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Finanšu un 
nodokļu labirinti.* 

8.30  Nedēļa novados. 
9.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
10.00  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
10.30  Nu ko, 

gatavosim!* 
11.30  Grāmatu kods.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Vēlais ar 

Streipu. Nedēļas 
atskats.* 

14.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

15.00  Latvijas labums.* 
16.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
17.00  Nu ko, 

gatavosim!* 
18.00  Ēdiens kā zāles. 
18.30  Preses klubs.* 
20.00  Mana balss. 
21.00  Globuss.* 
22.00  Kur tas suns 

aprakts? 
23.00  Mana balss.* 
24.00  Vasaras māja. 
0.30  Spēka spēle.* 
1.00  Vēlais ar 

Streipu. Nedēļas 
atskats.* 

2.00  Preses klubs.* 
3.30  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Kvantiko 2. 
ASV seriāls. 

5.55  Amerikāņu 
nindzjas 4. 
ASV realitātes šovs. 

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

7.30  Zvaigžņu kari: 
dumpinieki 2. 
Animācijas seriāls. 

8.00  Kungfu panda. 
Animācijas seriāls. 

8.30  Septiņi rūķi. 
Animācijas seriāls. 

9.25  Pasaules spožākie 
talanti 2. TV šovs. 

10.00  Superbingo. 
11.05  Dziesmu duelis 4.                 

TV šovs. 
12.25  Trīs spēkavīri un jūras 

valdnieks. Krievijas 
animācijas filma. 

13.55  Mūzikas skaņas.                  
ASV ģimenes drāma. 

17.20  Skaistule un 
briemonis. ASV 
animācijas filma. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.10  Vella kalpi.                      

Rīgas kinostudijas 
piedzīvojumu 
komēdija. 

21.00  Jupiteras ceļš.                 
ASV fantastikas filma. 

23.30  Gūsteknis. ASV 
spraiga sižeta filma. 

1.20  Vajātie. Lielbritānija. 
Realitātes seriāls. 

2.15  Pasaules spožākie 
talanti 2. 

2.45  UgunsGrēks 6. Ser. 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.30  1000 veidu, kā nomirt.                      

ASV dokumentāls seriāls. 
8.00  Autoziņas 8. 
8.35 Dīvainie vāģi. 
9.05  Zebra 3. 
9.20  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
12.30  Gāzi grīdā! Tuvo Austrumu 

speciālizlaidums.                                    
Lielbritānijas izklaidējošs raidījums. 

14.15  Makfarlanda, ASV. ASV biogrāfiska drāma. 
17.00  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
18.00  Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 

sievietēm. Latvija – Spānija. 
20.40  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
21.10  Borodačs. Krievijas komēdijseriāls. 
22.15  Improvizācija 2. Humora šovs.

5.20  Karamba!                               
Humora raidījums. 

5.45  Jauniņā 4.                                  
ASV komēdijseriāls. 

6.10  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.15  NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 
7.00  Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 
8.00  Zemākais stāvs. ASV komēdijseriāls. 
9.30  Nofilmēts. Avionegadījumu liecinieki. 

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

Austrālijas realitātes šovs. 
13.15  Mani remonta noteikumi 2. 
16.40  Reiz Krievijā 5. Krievijas humora raidījums. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers 2. ASV seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  „Degpunktā” sestdienā. 
21.05  Ievainotā mīlestība. Turcijas seriāls. 
23.10  Garšas detektīvs. Ideāla slepkavība.                       

ASV detektīvfilma. 
0.55  Vasara, ko atcerēties. ASV komēdija. 
2.15  Vokers. Teksasas reindžers 2. ASV seriāls. 
3.45  Nofilmēts. Avionegadījumu liecinieki. 

Dokumentāls seriāls. 
4.30 Māmiņa vai savedēja? 3. Realitātes šovs. 

humoriņš

humoriņš

– Mammu, mani izslēdza no 
skolas.

– Par ko?
– Laikam štatu samazināšana...

– Hallo, vai tas ir drošības 
policijas anonīmais uzticības 
tālrunis?

– Protams, Pēter!

– Mīļais, ko ēdīsi brokastīs? Man ir vājpiena jogurts, diētiskais biezpiens un musli ar attaukotu pienu.
– Dod tik šurp. Un arī kaut ko apēst!
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5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 
11.40  Vasara, ko atcerēties. ASV komēdija. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.25  Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 
14.55  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.50  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.55  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.50  LNT ziņas. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Ekstrasensi – detektīvi. Stiprāko cīņa. Šovs. 
22.45  Dubrovskis. Krievijas drāma. 
1.15  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
2.00  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
2.40  Degpunktā.* 
3.05  900 sekundes.* 

6.02  700 pasaules 
brīnumi. 
Azerbaidžāna.* 

6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 14.  

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                    

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.55  Barbaras Vudas 

kolekcija. Savvaļas 
oleandrs. Vācijas drāma. 

12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Mans zaļais dārzs.* 
13.35  Mēs ar brāli – kolosāli!* 
13.50  Lēna, mana mūža 

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

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

Uzbekistāna. Plovs. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Saplēstā krūze. Latvijas 

daudzsēriju filma. 
23.15  Nakts ziņas. 
23.24  Sporta ziņas. 
23.26  Laika ziņas. 
23.35  Divi ezeri. Viens dumpis. 

Dokumentāla filma. 
0.15  Dzimtas detektīvs.* 

Grēviņu dzimta. 
1.20  Nacionālie dārgumi.* 

Nora Bumbiere. 

5.00  LTV – 60. Zelta 
arhīvs. Valmieras 
rokfestivāls.               
Amber Voice. 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Ziemeļindija.* 

6.30  Pelēns Tips.                   
Animācijas seriāls. 

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

7.10  Varžu karalis.                       
Vācijas pasaku filma. 

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

mantojums. Latvijas seriāls. 
11.00  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
11.55  Dzīvoklis. Latvijas seriāls. 
12.50  Bez aizvainojuma.* 
13.30  „Euromaxx”. 
14.00  Izgudrotāji.* 
14.30  Retro.* Raidījuma 

Latvijas sirdsdziesma 
speciālizlaidums. 

15.00  Kamieļu atgriešanās. 
Dokumentālu filmu cikls. 

16.00  700 pasaules brīnumi. 
Bosnija un Hercegovina.* 

17.00  Melu laboratorija.* 
18.05  Muhtars atgriežas 2. Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Bez aizvainojuma.* 
20.10  Kaut kur uz Zemes. 

Kvebeka. 
21.10  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
22.00  Midsomeras slepkavības 16. 
23.45  Latvijas futbola virslīga.* 

RFS – Valmieras Glass Via. 
1.45  „Euromaxx”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Glo-
buss.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

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

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

nodokļu labirinti.* 
12.00  La dolce vita ar 

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

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

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

Streipu.* 
1.00  Dienas 

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

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Aklā zona.     
ASV seriāls. 

5.50  Iebraucēji.         
ASV seriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

6.55  Pīters Pens. Animācijas 
seriāls. 

7.30  Mazais princis 3. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 4.                       
ASV komēdijseriāls. 

8.55  Jupiteras ceļš.                     
ASV fantastikas filma. 

11.30  Zigs un Šarko. 
Animācijas seriāls. 

11.45  Televeikala skatlogs. 
12.00  Bīstamās               

mājsaimnieces 2.                                            
12.55  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2.                    
ASV realitātes seriāls. 

13.55  Būve. Krievijas seriāls. 
14.55  Pilna māja 4.                           

ASV komēdijseriāls. 
15.55  Viņas melo labāk 7. 

Latvijas seriāls. 
17.05  Bīstamās 

mājsaimnieces 2.                                           
ASV seriāls. 

18.00  Divarpus vīru 10. 
Komēdijseriāls. 

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Pilsētnieces pret 

lauciniecēm.                  
Realitātes šovs. 

22.00  Atzīt par nevainīgu.                
ASV seriāls. 

23.00  Noziedzīgie prāti: ārpus 
robežām 2. ASV seriāls. 

24.00  Sveika, Rīga!* 
0.35  Pasaules smieklīgāko 

videokuriozu Top 10. 
1.05  UgunsGrēks 6.                   

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

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

ASV realitātes seriāls. 
22.00  Ārzemnieks. Lielbritānijas, Ķīnas un ASV drāma. 
0.15  Iespējams tikai Krievijā 2. Humora raidījums. 
0.50  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2.                            

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Līgavaiņa māsas. ASV ģimenes filma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.25  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
14.55  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.50 Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.55  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Pie velna patiesību!                                                   

Vācijas romantiska komēdija. 
23.05  Amerikāņi 3. ASV seriāls. 
0.05  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
1.05  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
1.50  Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 
2.40  Degpunktā.* 
3.05  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes 
Gruzijā.* 

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

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                 

Portugāles seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Labu apetīti no 

Žerāra Depardjē!                  
Dokumentālu filmu cikls. 

11.50  Deviņdesmitie.* 
12.45  Televeikala skatlogs. 
13.05  Citādi latviskais.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

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

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14.     

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Province.* 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 6.* 

Lielbritānija. Pīrāgi. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Tas notika šeit.* 
22.15  Darelu ģimene 3. 

Lielbritānijas seriāls. 
23.10  Nakts ziņas. 
23.19  Sporta ziņas. 
23.21  Laika ziņas. 
23.25  Vera 7.                            

Lielbritānijas seriāls. 
1.10  Vasaras gaisma.                  

Vācijas drāma. 

5.00  LTV – 60. Zelta 
arhīvs. Koncerts 
Viss nāk un aiziet 
tālumā. 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Kuba.* 

6.30  Pelēns Tips. Animācijas 
seriāls. 

6.55  Jetiņš lasa. 
7.13  Ja es būtu dzīvnieks. 

Dokumentāls seriāls. 
7.25  Eiropa fokusā. 
7.55  Sporta spēks 2. 
8.30  Piedzīvojums dabā.* 
9.00  Aizliegtais paņēmiens.* 
10.00  Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes 

mantojums. Latvijas 
seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls. 

11.55  Dzīvoklis. Latvijas seriāls. 
12.50  Izmeklētājs un jūra. Vācijas 

un Zviedrijas seriāls. 
14.30  Vienmēr formā! 
15.00  Kaut kur uz Zemes. 

Kvebeka. Dokumentāla 
daudzsēriju filma. 

15.35  Kaut kur uz Zemes. 
Bolīvija. Dokumentāla 
daudzsēriju filma. 

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

Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                     

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Drosmīgie: zibens spēriens 

pudelē. Dokumentāla filma. 
20.05  Jaunzēlande no putna 

lidojuma. Dokumentālu 
filmu cikls. 

21.00  SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 
21.50  FIFA Pasaules kausa 

izcīņa futbolā sievietēm. 
Pusfināls. 

24.00  Latvijas futbola virslīga.* 
Spartaks – FK Metta/LU. 

2.00  Vienmēr formā! 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu 
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

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

Roberto. 
13.00  Preses klubs.* 
14.30  Televeikala 

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

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

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

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

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

aprakts?* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Aklā zona.               
ASV seriāls. 

5.50  Iebraucēji.                
ASV seriāls. 

6.25  Krauklis, 
mazais resgalis.                        
Animācijas seriāls. 

6.55  Pīters Pens.                   
Animācijas seriāls. 

7.30  Mazais princis 3. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 4. ASV seriāls. 
8.55  Briesmīgās frizūras diena. 

Kanādas ģimenes filma. 
10.50  Zigs un Šarko.      

Animācijas seriāls. 
11.10  Televeikala skatlogs. 
11.25  Simpsoni 29.                    

Animācijas seriāls. 
12.00  Bīstamās                

mājsaimnieces 2. Ser. 
12.55 Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2.                         
ASV realitātes seriāls. 

13.55  Būve. Krievijas seriāls. 
14.55  Pilna māja 4. ASV 

komēdijseriāls. 
15.55  Viņas melo labāk 7. 

Latvijas seriāls. 
17.05  Bīstamās                  

mājsaimnieces 2. Seriāls. 
18.00  Divarpus vīru 10. 

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Īpašo uzdevumu 

vienība „Hawaii 5-0” 8.                       
ASV seriāls. 

22.00  Skorpions 2. ASV seriāls. 
23.00  Aklā zona 3. ASV seriāls. 
23.55  Simpsoni 29.                  

Animācijas seriāls. 
0.20  Pasaules smieklīgāko 

videokuriozu Top 10. 
0.50  UgunsGrēks 6.                  

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

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–14. Vācijas seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes 2. Seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Kobra 11–14. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
15.00  Pēdējais cilvēks uz Zemes 2. ASV seriāls. 
16.00  Bitīt’ kapos 3. Latvijas komēdijseriāls. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 7. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
21.00  Gāzi grīdā! Indijas speciālizlaidums.       

Lielbritānijas izklaidējošs raidījums. 
22.55  Nekrietnās kuces. ASV spraiga sižeta komēdija. 
1.00  Iespējams tikai Krievijā 2. Humora raidījums. 
1.35  TV6 nakts mūzika.

humoriņš

– Palīgā, slīkstu!
– Ko?
– Ja jūs mani neizvilksiet, es noslīkšu!
– Manuprāt, jūs neesat tādā situācijā, lai diktētu noteikumus!

humoriņš

Kaut kas briesmīgāks par 
pases bildi var būt tikai tās 
kopija.



sestdiena, 29. jūnijs

ceturtdiena, 27. jūnijs

svētdiena, 30. jūnijs

piektdiena, 28. jūnijs

pirmdiena, 1. jūlijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.15 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.07 Ģimenes 
studija. 15.06 Divas puslodes. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Talanti un 
pielūdzēji. E.Endzele. Atk. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. 
Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. J.Beneša operete Zaļā pļavā. 
Rež. I.Skrastiņš. Mūziku izpilda Latvijas Radio bigbends, diriģents G.Rozenbergs. 1986. g. ieraksta 
2. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 24.00 Nakts programma.

skrundas tv programma 
kanālā RE:tv

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.15 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.07 Ģimenes 
studija. 15.06 Globālais latvietis. XXI gadsimts. 15.46 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas 
notikumu apskats. 18.15 Gadsimts ar savu valsti. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 
20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. J.Beneša 
operete Zaļā pļavā. Rež. I.Skrastiņš. Mūziku izpilda Latvijas Radio bigbends, diriģents G.Rozenbergs. 
1986. g. ieraksta neslēdzošā daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 24.00 
Nakts programma.

6.02 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 7.00 Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 10.06 Burtu burvis. 10.27 Greizie rati. 11.07 
Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.17 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunktā. 14.07 Ģimenes studija. 
15.06 Divas puslodes. 16.07 Stiprie stāsti. 16.39 Dienas vidū. 17.05 Ielūdz radioteātris. J.Jaunsudrabiņa 
un J.Norviļa dziesmu spēle Ezermaļu krokodils. Aranžējuma autors J.Grigalis. Rež. Ē.Brītiņš. 1988. g. 
ieraksta 1. daļa. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Kolnasāta. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 
Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 22.45 Labu nakti. 21.05 Džeza klubs. 22.05 
Ielūdz radioteātris. O.de Balzaka romāna Meitene ar zeltainajām acīm radiovariants. Rež. I.Cērmane. 
Lasa V.Daudziņš. 1999. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 24.00 
Nakts programma.

7.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.06 Svētrīts. 9.31 Vietu lietas Latvijā. 10.05 Zelta poga. 10.35 Radioteātris bērniem. 
L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi trešās grāmatas Svešinieka atnākšana 1. lasījums. Rež. J.Jonelis 
2017. g. ieraksts. 10.57 Mūzika. 11.05 Augstāk par zemi. 11.36 Radio mazā lasītava. 12.00 Pusdiena. 
12.16 Dzīves ritmi mūzikā. 13.06 Piespēle. 13.36 Dienas vidū. 14.06 Lieliskais piecnieks. 14.47 Saldie 
astoņdesmitie. 15.05 Globālais latvietis. XXI gadsimts. 15.45 Dienas vidū. 16.05 Šīsdienas acīm. 16.36 
Laika rata riti. 17.05 Ielūdz radioteātris. J.Jaunsudrabiņa un J.Norviļa dziesmu spēle Ezermaļu kro-
kodils. Aranžējuma autors J.Grigalis. Rež. Ē.Brītiņš. 1988. g. ieraksta 2. daļa. 18.00 Dienas notikumu 
apskats. 18.15 Piespēle. Atk. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais 
nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. Atk. 22.05 Pāri mums pašiem. 23.03 Dienas 
notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 
12.00 Pusdiena. 12.15 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Stiprie stāsti. 15.36 Latvijas pērles. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas 
notikumu apskats. 18.15 Dialogi. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 
Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Zvaigžņu ceļi pasaulē. 
I.Saliete Pocelujevkā un Nacionālajā muzejā Nirnbergā, Vācijā. Atk. 23.03 Dienas notikumu 
apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 24.00 Nakts programma.
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5.00  Karamba!                                           
Humora raidījums. 

5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.50  Bernards 2.                                                          

Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.10  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Uzvarētājas un zaudētājas 2.                                

Austrālijas komēdijseriāls. 
11.40  Pie velna patiesību!                                                     

Vācijas romantiska komēdija. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  Degpunktā.* 
14.25  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
14.55  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes seriāls. 
15.50  Radu būšana 5. Ukrainas komēdijseriāls. 
16.55  Jaunava Džeina. ASV seriāls. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi. 
19.00  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Zebra 3. 
21.25  Sirds dakteris 3. ASV seriāls. 
22.30  Svešais. ASV šausmu filma. 
0.50  Sievišķīgās atriebības 2. Turcijas seriāls. 
1.35  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
2.15  Degpunktā.* 
2.40  900 sekundes.* 

5.00  1000 jūdzes 
Gruzijā.* 

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

Vācijas seriāls. 
9.35  Atmaksa.                    

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

Pelnrušķītes mantojums. 
LTV seriāls. 

12.00  Mēnessakmens. Seriāls. 
12.55  Televeikala skatlogs. 
13.15  Saknes debesīs.* 
13.50  Lēna, mana mūža 

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

Portugāles seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 14. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
19.00  Province.* 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni 6.* 

Zviedrija. Vēži. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.20  Dubultslazds. 

Rīgas kinostudijas 
detektīvfilma. 

22.35  Es mīlu ēdienu!* 
23.05  Nakts ziņas. 
23.14  Sporta ziņas. 
23.16  Laika ziņas. 
23.25  Liecinieki 2.                   

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

5.00  700 pasaules 
brīnumi. Kuba.* 

5.30  Piedzīvojums 
dabā.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Kuba.* 

6.30  Oktonauti.                   
Animācijas seriāls. 

7.00  Kas te? Es te!* 
7.30  Projekts „Nākotne”. 
8.00  Ar sapni mugursomā.* 
8.30  Deviņdesmitie.* 
9.00  Province.* 
9.30  Saknes debesīs.* 
10.00  Eņģeļu iela 9. 

Pelnrušķītes mantojums.                         
Latvijas seriāls. 

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls. 

11.55  Dzīvoklis. Latvijas seriāls. 
12.50  Eiropa fokusā. 
13.20  Latvijas teātru vēsture.* 

Nacionālais teātris no 
Atmodas sākuma līdz 
mūsdienām. 

14.55  Lucavsala. 
Piemēslot aizliegts!                        
Dokumentāla filma. 

15.15  Jaunzēlande no 
putna lidojuma.                    
Dokumentālu filmu cikls. 

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

Seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                    

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

Dokumentāls seriāls. 
20.05  Svētās vietas. 

Dokumentāls cikls. 
21.05  Drosmīgie: zibens 

spēriens pudelē.                        
Dokumentāla filma. 

21.35  „Ghetto Games” 
dienasgrāmata. 

21.50  FIFA Pasaules kausa 
izcīņa futbolā sievietēm. 
Pusfināls. 

24.00  Latvijas futbola virslīga.* 
RFS – FK Ventspils. 

2.00  Eiropa fokusā. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu              
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā.* 

8.00  Vēlais ar 
Streipu.* 

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

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

aprakts? 
12.00  La dolce vita ar 

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

Rīgu. 
15.00  Pusdieno ar 

Ievu! 
15.30  Ēdiens kā zāles. 
16.00  Dienas 

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

personība.* 
19.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
20.00  Ēdiens kā 

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

Streipu.* 
1.00  Dienas 

personība.* 
1.30  Ēdiens kā 

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

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Aklā zona.                
ASV seriāls. 

5.50  Iebraucēji.                
ASV 
komēdijseriāls. 

6.25  Krauklis, mazais resgalis. 
Animācijas seriāls. 

6.55  Pīters Pens.                    
Animācijas seriāls. 

7.30  Mazais princis 3. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Pilna māja 4. ASV 
komēdijseriāls. 

8.55  Mans draugs Fins.    
Kanādas komēdija. 

11.00  Zigs un Šarko.                
Animācijas seriāls. 

11.10  Televeikala skatlogs. 
11.25  Simpsoni 29.                    

Animācijas seriāls. 
12.00  Bīstamās mājsaimnieces 2. 

ASV seriāls. 
12.55  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa 2. ASV 
realitātes seriāls. 

13.55  Būve. Krievijas seriāls. 
14.55  Pilna māja 4.                            

ASV komēdijseriāls. 
15.55  Viņas melo labāk 7.      

Latvijas seriāls. 
17.05  Bīstamās mājsaimnieces 2. 

ASV seriāls. 
18.00  Divarpus vīru 11.                     

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

Latvijas seriāls. 
21.00  Tētis stāvoklī. Krievijas 

realitātes šovs. 
22.25  Ekstrasensu cīņas 19. 

Krievijas realitātes šovs. 
24.00  Mika. ASV komēdijseriāls. 
1.00  UgunsGrēks 6.                      

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

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Bitīt’ kapos 3.                                                      

Latvijas komēdijseriāls. 
8.45  Kobra 11–14.                                                               

Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
9.50  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
10.50  Pēdējais cilvēks uz Zemes 2. ASV seriāls. 
11.45  Slavenību padomu aģentūra. 
12.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
13.00  Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 
13.55  Makfarlanda, ASV.                                                        

ASV biogrāfiska drāma. 
16.30  Mana trakā ģimene 11. Animācijas seriāls. 
17.00  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
18.00  Pludmales patruļa. ASV seriāls. 
19.00  Noliktavu kari 7. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 3. Animācijas seriāls. 
21.00  Kaili un nobijušies. ASV realitātes seriāls. 
22.00  Oušena banda. ASV kriminālkomēdija. 
0.20  Iespējams tikai Krievijā 2.                                         

Humora raidījums. 
0.55  TV6 nakts mūzika.

humoriņš

otrdiena, 2. jūlijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 
12.00 Pusdiena. 12.15 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Augstāk par zemi. 15.36 Vietu lietas Latvijā. Atk. 16.05 Pēcpusdiena. 
18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Latvijas stāsti. Atk. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 
Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 
Ielūdz radioteātris. V.Havela viencēliens Audience. Rež. Ē.Brītiņš. 1990. g. ieraksts. 23.03 
Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 24.00 Nakts programma.

trešdiena, 3. jūlijs
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 
12.00 Pusdiena. 12.15 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Neatkarības karš. 1919. 15.36 Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru. 
16.00 Pēcpusdiena. 18.15 Talantu galerija. Atk. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola 
viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz 
radioteātris. O.Jāvora raidluga Vasarā ir ļoti silts. Rež. N.Vētra-Muižniece. 1972. g. ieraksta 
1. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 24.00 Nakts programma.

radio programma

humoriņš

svētdiena, 30. jūnijs
17.00 Sveicināti 
Viduskurzemē!                                                       
(Atk. 3. jūlijā 10.30.)
trešdiena, 3. jūlijs
18.30 Kuldīgas novada vēstis. 
(Atk. 4. jūlijā 3.00, 10.00.)

humoriņš
– Šef, iedodiet atvaļinājumu uz trīs 

dienām!
– Bet tu taču tikko atgriezies no mē-

nesi gara atvaļinājuma!
– Šef, es precos!
– Tu ko? Nevarēji atvaļinājuma laikā?
– Nevarēju, negribēju sev atvaļinā-

jumu maitāt.

– Šodien braucām ar sievu 
šķirties. Neaizbraucām…

– Ko tā?
– Sastrīdējāmies!

Sieva:
– Vai nu mēs darīsim tā, 

kā es teicu, vai arī otrādi – kā 
teicu, tā arī darīsim!
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Vai arī deju skolotājai mā-
cību gads beidzies un sākušās 
brīvdienas?

Tā varbūt šķiet, ka mācību gads 
beidzies un darbiņu būs ma-
zāk. Bet ir nometņu laiks, mācu 
bērniem mūsdienu dejas. Līdz 
Jāņiem divas nometnes bija bēr-
nu un jauniešu centrā. Savukārt 
tagad Viva fitnesā būs deju un 
kustību nometne, kuru rīko Jeļe-
na Miezīte. 

Kur deju nodarbības pa-
sniedz mācību laikā?

Bērnu un jauniešu centrā mācu 
mūsdienu dejas. Bērni nodarbī-
bās apgūst dažādus stilus. Kul-
dīgas kultūras centrā esmu repe-
titore tautas deju skolotājai Zitai 
Serdantei. Vairāk gan esmu sais-
tīta ar mūsdienu dejām. Tagad 
tautiskajās dejās tiek iepludinā-
ta mūsdienu deja. Nesen Ventas 
jubilejas koncertam horeogrāfe 
Gunta Liepiņa-Millere izveidoja 
jaunu mūsdienu deju uzvedumu. 
Tas ir mans uzdevums, kā uzve-
dumu dejotājiem iemācīt, kā tu-
rēties līmenī un pilnveidoties arī 
turpmāk. Vēl Viva fitnesā pasnie-
dzu zumbas un fitnesa nodarbī-
bas. Bērnu un jauniešu centrā 
vadu karsējmeiteņu grupu, kurā 

dejoju arī pati. 
Nevar teikt, ka mācību periods 

ir no septembra līdz maijam, 
strādājam visu gadu, jo uzstā-
jamies pasākumos, piedalāmies 
festivālos, koncertos. 

Pēc novadītajām nodarbī-
bām tev vēl pietiek spēka arī 
dejošanai?

Saka, ka es skrienot kā vāvere 
ritenī. Bet man šķiet, ja apstā-
šos, tad tā vairs nebūšu es. Cik 
vien sevi atceros, vienmēr esmu 
bijusi kustībā. Mans darbs ir arī 
vaļasprieks, laikam tāpēc viss ir 
tik vienkārši. No darba pozitīvi 
uzlādējos. Protams, reizēm ir arī 
nogurums, neviens no mums nav 
robots, reizēm baterijas nosēžas 
(smejas). 

Kurš no deju žanriem pašai ir 
tuvāks? 

No mūsdienu dejām, kuras 
mācu bērniem, tās ir šova dejas. 
Tās veidoju kā stāstu. Pašai mīļa 
ir zumba kā aizraujošs fitnesa un 
dejas apvienojums Latīņameri-
kas ritmos. Zumbas izcelsme ir 
Dienvidamerika. Vārdu sakot, 
karstasinīgs stils. Kad dejoju 
zumbu, visas dusmas, raizes ir 
projām. 

Vai mūs, ziemeļniekus, viegli 

iekustināt karstajos zumbas 
ritmos? 

Pēc pirmajām trim nodarbību 
reizēm cilvēks var justies neveik-
li. Bet tas ir normāli, jo neesam 
pieraduši pie gurnu kustībām, 
ašuma. Kad šo deju iemīli, vairs 
bez zumbas nevari iztikt. Īstenī-
bā mazpilsētā mēs kautrējamies 
viens no otra, uztraucamies, ko 
citi padomās, sacīs. 

Kādas dejas patīk bērniem?
Tādas ašākas. Esam eksperi-

mentējuši, mācījušies arī lēnākus 
ritmus, bet jutu, ka tie tik labi ne-
iet kā ātrās kustības, dejas. 

Vai esi stingra skolotāja?
Laikam jā. Bērni zina, ka varu 

pateikt arī kādu vārdu skaļāk, 
stingrāk. Viņi mani saprot. Es vi-
ņus uzklausu, daudz runājamies. 
Skolotājai jābūt kā mammai. Es 
viņiem esmu deju mamma. 

Kur smelies idejas jauniem 
soļiem, jaunam stāstam? 

Šodien stili ļoti ātri mainās, 
deju skolotājam jābūt elastīgam, 
jāiet līdzi laikam. Apmeklēju 
daudzus kursus, meistarklases. 
Tie palīdz, iedvesmo. Piedaloties 
konkursos, vēroju, kā strādājuši 
citi pedagogi. Mūsdienās idejas 
var smelties arī internetā, vēro-

Atbalstīt var ikviens
Latvijas Volejbola federāci-

ja (LVF) sāk jaunu iniciatīvu 
jaunatnes volejbola, tiesne-
šu un treneru izglītības pro-
grammu atbalstam. Ikviens, 
kuram volejbols ir tuvs sirdij, 
aicināts finansiāli iesaistīties 
un atbalstīt kādu no volejbola 
attīstības projektiem.

„Mēs zinām gadījumus, kad 
uzņēmēji individuāli atbalsta 
jauniešu startus starptautiskajās 
sacensībās. Zinām, ka reģionos 
labvēļi ir palīdzējuši jauniešiem 

nodrošināt transportu uz volej-
bola treniņiem. Mēs vēlamies 
strukturēt un maksimizēt at-
balstu talantīgiem jauniešiem, 
treneriem un tiesnešiem volej-
bolā, tādēļ radījām domubied-
ru klubu 100+ draugi volejbo-
lam,” saka LVF prezidents Jānis 
Buks.

Klubam var pievienoties ik-
viens, veicot 100 eiro vai vairāk 
ziedojumu. LVF definējusi trīs 
mērķprogrammas, kurām tiks 
izlietots saņemtais finansējums: 

jauno talantu mērķprogramma 
(sporta nometnes jaunajiem vo-
lejbolistiem, stipendijas jaunie-
šiem, kuri gūst sporta izglītību 
Latvijā, atbalsts dalībai starp-
tautiskajās sacensībās); izlašu 
mērķprogramma (atbalsts dāmu 
izlašu darbam, atbalsts ceļa 
izdevumiem jaunajiem profe-
sionāļiem); izglītības mērķpro-
gramma (metodisko materiālu 
izdošana, treneru un tiesnešu 
tālākizglītība).

Inta Jansone

trešdienas viesis

Kad ar deju esi uz tu
Kuldīdzniece AGATE HARTMANE jaunajai paaudzei dejošanas pras-
mi māca piecus gadus. Viņa atzīstas, ka dzīvē laimējies, jo ikdienā 
varot veikt darbu, kas ir arī vaļasprieks.

jot citu valstu horeogrāfu, deju 
studiju darbu. Kopēt nevar, tad 
tas būs plaģiāts. Tas vairāk noder 
idejām, interpretācijām. 

Dažreiz ir tā, ka guļot nosapņo-
ju soļus, ceļos augšā un pierakstu, 
lai neaizmirstos. Pie gultas bla-
kus ir nolikta lapa un pildspal-
va. Nav viegli, bet es cenšos. 
Dažas dejas at-
nāk viegli, citai 
tieku līdz pusei, 
tad ir vajadzīga 
pauze, otrā daļa, 
nobeigums at-
nāk vēlāk. 

Par kādām tē-
mām ir stāsti?

Tie ir ļoti at-
šķirīgi, piemē-
roti katrai ve-
cuma grupai. 
Piemēram, pērn 
1.–4. klasei uz-
taisīju frizieru 
deju. Meitenes 
bija aizgājušas uz frizētavu, bet 
puiši bija frizieri – neiztrūka šķē-
res, parūkas. Šogad viņiem atkal 
bija cits stāsts, lauvēnu deja, tai 
iedvesmu smēlos no animāci-
jas filmas Karalis Lauva. Dejas 
cenšos veidot tādas, lai bērniem 

patiktu. 
Cik laika vajag no idejas līdz 

gatavai dejai?
Viena deja var rasties dažu ne-

dēļu laikā, bet cita – pusgadā vai 
pat ilgāk. Tas atkarīgs arī no tā, 
cik ātri bērni uztver ideju, apgūst 
soļus. Mazāko klašu bērniem soļi 
ir vienkāršāki nekā vecākiem au-

dzēkņiem. 
Pedagogam ir 

jāsajūt emoci-
ju gamma, kas 
bērniem rodas 
nodarbībās. Ir 
bijušas reizes, 
kad viņi pasaka, 
ka konkrētais 
solis nepatīk. 
Dodu iespēju. 
Atrodam mūzi-
ku, kopā klau-
sāmies. Nodar-
bībās bērnus 
iesaistu prāta 
vētrā, aicinot 

izdomāt kombināciju attiecīga-
jai dejai. Bērni palīdz. Ir bijis, 
ka audzēkņu izdomātos soļus ie-
kļauju dejā. Viņi tad ir priecīgi, 
jūtas novērtēti. 

Nepietiek ar to, ka tikai mācies 
dejot, jāpiedalās arī konkursos. 

Lai arī ne vienmēr var tikt pie uz-
varas, dalība tajos jaunajiem de-
jotājiem palīdz augt. Konkursos 
parādām, ka arī mazpilsētā var 
labi dejot. Ar savām deju grupām 
esam iekļuvuši Dziesmu un deju 
svētku finālskatēs, līdz novem-
brim vēl ir laiks, dejas pieslīpē-
sim. Cerams, ka mums izdosies 
un mūsdienu deju programmā 
nākamā gada vasarā piedalīsi-
mies Dziesmu un deju svētkos. 

Grupu daudz, deju daudz. 
Kā visām atceries soļus? Vai 
tos pieraksti? 

Jā, pierakstu. Vīrs ir ieskatījies 
pierakstos un jautājis, kā sapro-
tu, kas tur rakstīts (smejas). Ar 
klasiskajām dejām ir vienkāršāk, 
grūtāk ir ar mūsdienu. Ja tautis-
kajās dejās ir polka, galops, tad 
mūsdienu dejā tādu vienotu soļu 
nav. Parasti visu, ko padarām, 
nofilmēju. Man attēls palīdz vai-
rāk nekā pierakstītais teksts. Ja, 
noskatoties video, kāds solis ne-
patīk, var to mainīt. 

Vai dejoji arī bērnībā?
Viss sākās piecos gados, kad 

vecāki mani aizveda uz sporta 
dejām. Ar tām nodarbojos septi-
ņus gadus. No 1. klases trenējos 
arī vieglatlētikā. Sportošana man 
sirdij tuva vēl joprojām. Vecāka-
jās klasēs sāku dejot karsējmei-
teņu grupā. Iepatikās. Dilemma 
bija arī specialitātes izvēlē. Gadu 
mācījos par treneri, bet sapratu, 
ka vairāk vēlos sevi saistīt ar 
deju. Specialitāti ieguvu Kultū-
ras koledžā. 

Darba diena parasti sākas trijos 
pēcpusdienā, mājās esmu ap des-
mitiem vakarā. Liels paldies par 
atbalstu jāsaka vīram Emīlam, 
arī vecākiem, omām, sev tuviem 

Agate Hartmane Itālijas ceļojumā – Venēcijā. 

Tautas deju ansambļa Venta jubilejas koncerta uzvedums Mēs. Tā daļa visuma. 

Mirklis no grupas Goldingen Cheerleaders mēģinājuma.

Pirmajā atklātajā karsējmeiteņu čempionātā Rising Star 2019 kuldīdznieces 
ieguva 1. vietu.

„Saka – es 
skrienot kā 

vāvere ritenī. 
Bet man šķiet, ja 
apstāšos, tad tā 
vairs nebūšu es.”

„Esmu arī audzēkņu izdomātos soļus iekļāvusi 
dejā. Viņi tad ir priecīgi, jūtas novērtēti.”

cilvēkiem, viņi pieskata pusotru 
gadu veco dēliņu Toniju, tā ļau-
jot man strādāt, pilnveidoties. 

Inta Jansone
Agates Hartmanes 

arhīva foto 

Agate Zumbas Winter maratonā, 
kur pasākums ilga trīs stundas un 
nepārtraukti bija jādejo zumba. 

volejbols

 sporta kalendārs 
no 26. jūnija līdz 2. jūlijam
 29.VI 10.00 starts un finišs Prie-
dainē  –  Latvijas  čempionāts  šosejas 
rIteŅBraUkŠanā  grupas braucienā 
jauniešiem un junioriem. 
 30.VI 10.00 A.Grundmaņa stadionā – 

Latvijas MInIFUtBola  čempionāta 
2. posms. 
  30.VI  10.00  starts  un  finišs Pilsētas 
laukumā – Latvijas čempionāts šosejas 
rIteŅBraUkŠanā  grupas braucienā 
amatieru grupā. 

  30.VI  13.00  starts  un  finišs Pilsētas 
laukumā – Latvijas čempionāts šosejas 
rIteŅBraUkŠanā  grupas braucienā 
elites grupā. 
  30.VI  13.30 Pilsētas  laukumā  –  sa-
censības rIteŅBraUkŠanā bērniem. 

veselībai

Pēdu lokanībai un pašsajūtai
Pēdā ir 28 kauli, 31 locīta-

va, 56 saites un 38 muskuļi, 
bet šie skaitļi dažādos avotos 
nedaudz variējas.  Pēdas gal-
venais uzdevums ir atbalsts 
un stabilitāte, amortizācija, 
atspēriena funkcija, bet vie-
na no fizioterapeitiem svarī-
gākajām pēdas funkcijām – 
muskuļu ķēžu sākuma vai 

gala punkts, uzsver fiziotera-
peite  Vineta Baukše.  

Tās var ietekmēt visu ķerme-
ni, pēdām var būt izmaiņas ceļu 
locītavās, gūžās, mugurā. To sa-
springums, neelastība, veidoju-
mi pēdā var būt cēlonis galvas-
sāpēm. Pēdās var nolasīt daudz 
ko par cilvēku, kas ar viņa ķer-
meni noticis, ar ko viņš slimo. 

Pēdu elastību un kustīgumu 
var trenēt ar vienkāršiem vin-
grojumiem. V.Baukše uzsver, 
ka visi tie ir jāveic bez kramp-
jiem, mierīgi, cik pēdas ļaujas. 
Sāk ar mazāku amplitūdu, bez 
sasprindzinājuma, elpo mierīgi, 
elpu neizturot. Vingrojumus at-
kārto 8–10 reizes, bet sākumā 
var arī mazāk. 

Vingrojumi pēdu elastībai un kustīgumam 

Saliec kāju pirkstus. Nostiepj visu pēdu. Atliec pirkstus. Pievelk visu pēdu.

Paceļ atsevišķi īkšķus – 
nolaiž īkšķi.

Paceļ pārējos pirkstus, pēc 
iespējas izplešot vēdeklītī.

Ar kāju pirkstiem 
mēģina satvert un 
pacelt priekšme-
tus, piemēram, 
zīmuli, salveti u.c. 

Masēšana ar 
bumbiņām. 
Jāizvēlas vai 
nu adatu vai 
golfa bumbas, 
jo tās 
nedeformējas 
zem svara. 

Liek 
bumbi-
ņu zem 
otrā 
pirksta 
un 
ripina līdz papēdim un atpakaļ. 
Ripina no lielā pirksta līdz maza-
jam – pa pēdas spilventiņu. 

Izapļo bumbiņu zem 
pēdas vidusdaļas.

Paliek 
bumbu 
ieplaci-
ņā zem 
papēža, 
iespiež un 
atbrīvo vairākas reizes. Masāžu ar 
bumbiņu vajadzētu veikt, uzspiežot 
pēdu uz bumbas, lai jūt. 

Vingrošanas nūjai vai vien-
kārši birstes kātam kāpj 
šķērsām virsū tā, lai papēži 
ir pie zemes, pastaigā uz 
vienu pusi, uz otru, iespie-
žoties nūjā. Pēc tam, lai 
pirkstgali ir pie zemes, bet 
vislabāk – lai gan pirksti, 
gan papēži ir pie zemes.

Uzkāpj uz nūjas ar papē-
žiem un atkal pastaigā, 
iespiežoties. Ar laiku pēdu 
saites iestiepjas un pēdas 
pierod pie šī vingrojuma. 

Pastaigā pa nūju 
gareniski, ar 
pirkstgaliem uz āru.

Pēc tam ar pirkstgaliem 
uz iekšu (šo vingrojumu 

neiesaka cilvēkiem, kuriem ir 
problēmas ar gūžām).

Vajag staigāt ar basām 
kājām pa dažādām virsmām: 
smiltīm, oļiem, čiekuriem u.c.

iveta Grīniņa, Lāsmas reimanes foto 

SPoRTS. ATPūTA12 SPoRTS. ATPūTA 13
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Pelčos                                                               
Pie Pagrabiņa 26.VI 18.00 mēmā 
kino vakars (melnbaltais kino, radošā 
darbnīca bērniem).
Bibliotēkā 28.VI 17.00 fotoniekoša-
nās darbnīca (saules foto).
Damba dīķos 6.VII 12.00 ģimeņu 
sporta spēles.

Turlavā                                                    
Dižgaiļu parka estrādē 27., 28.VI 
11.00 jauniešu sporta spēles: bigbols, 
kok-ejs, švambols, jautrā stafete, 
orientēšanās.
Pie pamatskolas 29.VI 9.00 pagasta 
sporta spēles.
Dižgaiļu parka estrādē 29.VI 23.00 
balle.

aLSUnGaS 
nOVadĀ

stadionā 28.VI 10.00 Kurzemes re-
ģiona brigādes sacensības uguns-
dzēsības sportā.
Pie Sapņotavas 29.VI 11.00 novuss 
un krikets bērniem.

KULdĪGaS 
nOVadĀ

KulDīgā                                                      
Pilsētas dārzā 30.VI 15.00 Zemes-
sardzes orķestra un Kanādas bruņo-
to spēku centrālā orķestra koncerts.
estrādē 6.VII 11.00 bērnu izrādes 
Burunduka TV šovs un Mana dzimša-
nas diena.
6.VII 15.00 Latvijas dziedošo aktieru 
salidojums.
6. VII 19.00 Grandiozā nakts Kuldīgā. 
Piedalās: Bermudu divstūris, Ansis, 
Dzelzs vilks, Tranzīts, Pērkons, Eoli-
ka, Līvi un DJ Roberts Lejasmeijers.
Mākslas namā jūnijā Latvijas Māk-
slas akadēmijas absolventu izstāde 
Untitled.
Muzejā līdz 14.VII Aivara un Indara 
Vētrāju fotoizstāde Mana Kuldīga; līdz 
15.IX izstāde Nianses un silueti: Baz-
nīcas iela miniatūrā, fotogrāfijā, video 
un skaņās.
Mākslinieku rezidencē jūnijā izstāde 
Venta – Ventā.
l.rezevskas izstāžu zālē no 3.VII 
L.Rezevskas skulptūras, Emīla Kris-

Cik nelegālo cigarešu un cik 
nelegālā alkohola atrada 
kriminālpolicija, jūnija vidū 
veicot kratīšanu Kuldīgas 
novadā?

Atbildes līdz 27. jūnija 12.00 sūtīt e-pastā: 
redakcija@kurzemnieks.lv. Atbildi mek-
lējiet Kurzemnieka iepriekšējos numuros.

14
NEPALAID GARĀM!

jūnija erudīts

Konkursu 
atbalsta Šarlote.

pasākumi

kurzemē

atbilde: dziesmas Strēlnie-
ka vēstule meitenei pamatā 
ir Jūlija Vanaga 1943. gadā 
sarakstītais dzejolis.

Pareizi atbildējuši: Agita Luka, Ausma 
Kreidere, Vita Jurenovska, Velta Višņev-
ska, Daina Gerente, Indra Ābelīte, Ingars 
Neimanis, Mārcis Kalējs.

liePājā                                   
Lielajā dzintarā 6.VII 
19.00 rokenrola grupas 
Keksi un blūza un sol-
mūziķa Jūdžina Hide-
away Bridžesa (ASV) 
koncerts.
Olimpiskajā centrā 
29.VI 19.00 Kurzemes 
dziesmu svētki Es esmu 
dzīvība.
Koncertestrādē Pūt, 
vējiņi! 4.VII 19.00 izrā-
de No saldenās pudeles 
(rež. Juris Rijnieks).

tiāna Muzikanta personālizstāde 
Keyboarda inspirācija, Ievas Muzikan-
tes gleznu izstāde Latvija. Gadalaiki 
un Talivalža Muzikanta skulptūras. 
20.VII 14.00 tikšanās ar mākslinieku 
ģimeni, muzicēs E.K.Muzikants.

ĒDolĒ                                                        
Dzirnavu dārzā 4.VII 18.00 fotoorien-
tēšanās. Līdzi ņemt telefonu ar foto-
grafēšanas funkciju.
Kultūras namā līdz 25.VIII Antas 
Rugātes fotoizstāde.

guDenieKos                                       
10.VII tiek organizēta pensionāru 
ekskursija uz Dobeles novadu. Pie-
teikties līdz 5.VII pa tālr. 29266724.

laiDos                                                       
Pie sermītes bibliotēkas 11.VII 
18.00 fotoorientēšanās. Līdzi telefons 
ar fotografēšanas funkciju.

PaDurĒ                                                         
Kempingā Nabīte 29.VI 10.00 garšas 
svētki un makšķerēšanas festivāls 
ģimenēm. 

Ir iekārtoti četri stendi, kuros ar 
dažādām senatnes liecībām atai-
noti četri nozīmīgi notikumi suitu 
dzīvē: kristības, laulības, bēres 
un ar baznīcu un gadskārtām 
saistītas tradīcijas. Aplūkojami 
godiem raksturīgie priekšmeti – 
šūpulis, pūralāde, zārks, svētku 
galds un suitu kāzu tautastērpi. 
Vēsturiskās fotogrāfijās redzami 
vietējie suitu novada ļaudis tradi-
cionālajās svinībās, var noklausī-
ties katriem godiem raksturīgās 
dziesmas.

Sarīkojumu zālē ir apskatāmi 
suitu tautastērpi, un tur varēs 
noskatīties kinofilmu Dzimtene 
sauc jeb Kāzas Alsungā.

Kuldīgas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste Terēza 
Strauta stāsta, ka idejas autori 
ir suitu kopienas aktīvākie cil-

vēki. Vietējie iedzīvotāji bijuši 
ļoti atsaucīgi, devuši dažādus 
sadzīves priekšmetus, kas sen-
dienās izmantoti godos un ir 
saglabājušies. „Piesaistījām Li-
diju Jansoni un Daci Nasteviču 
ar viņu izcilajām zināšanām par 
suitu nemateriālajām tradīcijām,” 
stāsta T.Strauta. Priekšmetus 
restaurējis Edgars Raitums, bet 
ekspozīcijas mākslinieciskās 
koncepcijas autors ir mākslinieks 
Mārtiņš Heimrāts. Tērpus un tek-
stilizstrādājumus darinājuši suitu 
amatnieki un Alsungas audējas. 

Ekspozīcija iekārtota Interreg 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu 
sadarbības programmas pro-
jektā Mazo etnokultūru reģionu 
attīstīšana un popularizēšana kā 
UNESCO galamērķis. Projektā ir 
11 partneri no Latvijas un Igau-

nijas. Šī apakšprojekta UNESCO 
tūrisms, kas īstenots Basu tautas 
namā, izmaksas ir 30 000 eiro. 
No tā 10% ir Kuldīgas novada 
pašvaldības finansējums. 

Ekspozīciju varēs apskatīt bez 
maksas, iepriekš piesakoties Gu-
denieku pagasta pārvaldē. Šobrīd 
interesentiem to izrādīs pagasta 
kultūras darba organizatore Oli-
ta Ulmkalne, bet tiek izskatīta 
iespēja radīt jaunu darba vietu 
cilvēkam, kurš tur strādātu. 

Piedāvājums ekskursantiem 
ir trejāds: aplūkot izstādi un no-
skatīties filmu vai pievienot tam 
arī suitu dziedāšanu un tradīciju 
parādīšanu. Trešajā variantā ir 
iespēja nogaršot suitu ēdienu. 

Jolantas Hercenbergas 
teksts un foto

Suitu dzīves liecības Basos

Basu tautas 
namā 
ekspozīcijā 
Suitu godi 
katrā no 
četriem 
stendiem 
apskatāmi 
dažādi 
sadzīves 
priekšmeti, 
kas katros 
godos 
raksturīgi. 

Lai izveidotu atraktīvu kultūrtūrisma galamērķi, Basu tautas namā iekārtota ekspozīcija 
Suitu godi. Tur bez vēsturisku priekšmetu apskates varēs arī izzināt suitu kultūru caur 
tradicionālajām dziesmām un ēdieniem.

kino kuldīgā /26. jūnijs – 3. jūlijs/

Latvijas filmas
29.VI 14.30, 2.VII 20.00 Mek-
lējot Mr. Kauliņu (dok. filma, 
rež. Kaspars Roga, 7+, stunda 
20 min.). Mr. Kauliņš ir finan-
sists un šarmants dzīves baudī-
tājs. Pēc sava biznesa kraha viņš 
pazūd bez vēsts. Viņa labākais 
draugs Kaspars Roga apņemas 
noskaidrot, kur palicis Kauliņš. 
Pēc vairākiem gadiem Roga 
viņu atrod Āfrikā, kur Kauliņš 
sācis dimantu meklēšanu.

Citas filmas
26.VI 18.00, 27.VI 17.30 Suņa 
ceļojums (ģimenes filma, ASV, 
Ķīna, Indija, Honkonga, 7+, 
stunda 48 min.). Suņa Beilija 
ceļojums cauri daudzām dzī-
vēm, kas piepildītas ar mīlestī-
bu, draudzību un uzticību. Suņa 
ceļojums ir filmas Suņa dzīves 
jēga turpinājums.

26.VI 20.00, 27.VI 19.30 
Vīri melnā: globālie draudi 

(asa sižeta filma, Lielbritānija, 
ASV, 12+, stunda 53 min.). Sle-
penās organizācijas Vīri melnā 
aģentiem šoreiz jātiek galā ar 
spiegu viņu pašu rindās.

29.VI 16.00, 1.VII 18.00, 
3.VII 17.30 Pokemon® detek-
tīvs Pikaču (anim. filma, ASV, 
Japāna, 7+, stunda 44 min.). 
Atskārtuši, ka viņi neizskaidro-
jamā veidā spēj sazināties viens 
ar otru, Tims un Pikaču apvieno 
spēkus, lai izmeklētu noslēpu-
maino Tima tēva pazušanu.

29.VI 18.00, 1.VII 20.00, 
2.VII 17.50, 3.VII 19.30 Tas 
tik ir pārītis! (komēdija, ASV, 
16+, divas stundas piecas min.). 
Šarlote ir ietekmīga sieviete, 
Freds – talantīgs žurnālists. Šar-
lote savulaik bija Freda auklīte 
un pirmā mīlestība. Pēc gadiem 
Šarlote nolīgst viņu par runu 
rakstītāju savai priekšvēlēšanu 
kampaņai uz ASV prezidenta 
amatu.

Kultūras centra kinozālē

Brīvdabas kino Pilsētas dārzā
29.VI 23.30 spēlfilma Homo Novus par 30. gadu beigu Rīgas 
mākslinieku dzīvi (2018, rež. Anna Viduleja).

venTsPilī                                                            
Reņķa dārzā 6.VII 20.00 šlāgerfes-
tivāls Uz dziesmotā viļņa.

Talsos                                                                  
Sauleskalna estrādē 30.VI 15.00 
putu ballīte bērniem.
Muzejā līdz 16.VII Pētera Korsaka 
jubilejas fotoizstāde Personības 
manā dzīves ceļā.

salDū                                                                  
J.Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzejā līdz 7.VII Ojāram 
Ulmanim veltīta izstāde Profils.

29. jūnijā no 10.00 kempingā Nabīte pie Nabas ezera Padures 
pagastā notiks divi lieli sarīkojumi – Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra rīkotais pasākums Nogaršo Latviju 
un www.makskeresanaskarte.lv organizētais makšķerēšanas 
festivāls ģimenēm. 

Makšķerēšanas festivālu vadīs Māris Olte, tur tiks gaidīti lieli 
un mazi copmaņi, kuri varēs sacensties par lielāko zivi. Padomu 
teltī zinoši makšķernieki iepazīstinās ar dažādiem makšķerēšanas 
veidiem un praktiskiem padomiem. Gardēžu zonā pavārs gatavos 
ēdienu no ezera zivīm, kuru visi varēs degustēt.

Būs pavāru meistarklases, notiks vairāki konkursi, tostarp 
konkurss Tautas garša, būs Kurzemes mājražotāju tirdziņš.

Novada garša un 
makšķerēšanas festivāls
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Kapu svētKi

pateiCības

volejbols

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

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

Pensionāre meklē DZĪVESVIETU 
laukos. Tālr. 29763850.

Visa veida JUMTA celtniecības un 
remonta darbi. Tālr. 26844885.

SADZĪVES TEHNIKAS remonts 
izbraukumā. Tālr. 27501427. 
   
Ser t i f icēts MEŽA  TAKSATORS , 
S T I G O Š A N A ,  DA S T O Š A N A . 
Tālr. 28358514. 

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

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

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

P i e d ā v ā  Z Ā L I  P Ļ AU Š A N A I . 
Tālr. 29821205.

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

Šajā vietā gan zeme, gan debesis
Ieliek rokās mūžībai tevi,
Tikai atmiņas atstājot dzīvajiem. 

/K.Apškrūma./
Izsakām līdzjūtību ģimenei, AIVARU 
VĒTRĀJU mūžības ceļā izvadot.

Draugi dzimtajā Īvandē

Kā gurda vēsma krūtīs zemes elpa
Un paradīzes ziedi birst uz sejas. 

/F.Bārda./
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, 
AIVARU VĒTRĀJU zaudējot.

Bijušās Īvandes sākumskolas 
pedagogi

Izsakām līdzjūtību ģimenei, AIVARU 
VĒTRĀJU mūžībā aizvadot.

Kaimiņi–Zigrīda, Egils, 
Valdis, Antra, Silva

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

 /V. Egle./
Skumju brīdī jūtam līdzi ģimenei, 
draugiem un kolēģiem, AIVARU 
VĒTRĀJU klusajā mūžības ceļā 
pavadot.

Kuldīgas novada muzeja kolektīvs

Marita, izsakām tev līdzjūtību, no 
AIVARA atvadoties.

Apotheka aptieku kolēģes

Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles. 

/Ā. Elksne./ 
Skumju brīdī esam kopā ar Mārci 
Vētrāju, tēti aizsaulē aizvadot.
SIA Palleteries kolektīvs.

Vēl bija jādzīvo,
Vē l  jāskata b i ja  daudzu d ienu 
spožums...

/Rainis./
Klusus mierinājuma vārdus izsakām 
AIVARA VĒTRĀJA tuviniekiem, no 
viņa atvadoties.

Bijušie foto pulciņa dalībnieki un 
Austra no Ēdoles

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz. 

/V. Egle./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Indaram 
Vētrājam, tēvu mūžībā pavadot.

Fotoklubs Divas Upes

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

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.

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

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 27885688. 

MALKU maisos, kravās. Tālr. 26544462. 

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

Meža MALKU. Tālr. 29883311.

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

M A L K U ,  s k a l d ī t u  u n  k l u č o s . 
Tālr. 27811870.

Skaldītu MALKU. Tālr. 29254530.

GRANTI, SMILTI. Tālr. 27101850.

AITAS. Tālr. 20624456.

Piemājas saimniecība Mazķīši pārdod 
gadu un 8 mēnešus vecas DĒJĒJVIS-
TAS 2 EUR/ gab. Tālr. 22108707.

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

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 26330318. 

GAZ 24 rezerves daļas. Tālr. 29494363.

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

Craftwood PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS 
visā Latvijā, cena no 1000 līdz 10000 
EUR/ha. Samaksa darī juma dienā. 
Tālr. 26360308.

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

Baltalkšņu CIRSMAS. Tālr. 27811870.

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.

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

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

GAILENES, braucu pie klienta. Sīkāk 
pa tālr. 26284210.

Pateicamies radiem, draugiem, bijušajiem kolēģiem, Kabiles pagasta darbiniekiem, Kabi-
les baznīcas valdei par atbalstu un līdzjūtību, no Mirdzas Hartmanes atvadoties. Paldies 
kafejnīcas Staburadze darbiniekiem par bēru mielasta sagatavošanu.

Dēls ar ģimeni

Cik salts šis rīts –
Klau, vēji staigā,
Un kaut kur izgaisusi tēva balss. 

/P.Sils./
Visdziļākā līdzjūtība Inārai, Ināras 
mammai, Gundaram un Valdim, tēvu 
un vīru mūžībā pavadot.

Dzintra

Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par vārdiem…

/Z.Mauriņa./
V isdz i ļākā l īdz jū t ī ba Leonora i 
Jirgensonei un ģimenei, JURI mūžībā 
pavadot.

Mirdza M.

Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara debess malu, 
Tā aiziet mūsu mīļie 
Uz kluso mūžības salu. 

/K.Skalbe./
Skumju brīdī esam kopā ar Inu un 
ģimeni, no tuva cilvēka atvadoties.

Ausmaņi, Ābuli, Leināte, 
Līči, Meļķe

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt …

/Z. Vijupe./
Izsakām līdzjūtību Jānim Agriņam 
un pārējiem piederīgajiem, no tēva 
atvadoties.
Rietumu Nafta kolektīvs

Tu gadus mēroji ar darbu,
Ko krietni paveikt bij Tavs gods
Ar sirsnību un klusu rūpi,
Ko allaž centies citiem dot. 

/K. Apškrūma./
Izsakām l īdz jū t ī bu DAGNIJAS 
MUCENIECES tuviniekiem.

Basu klienti Mauricās, Pļaviņās, 
Ausekļos, Dzeņos

Nav kādas balss un soļu blakus, 
Un rudens vējš top divkārt ass. 

/K. Apškrūma./
Esam kopā ar tevi, Iveta, māmiņu 
mūžībā pavadot.

Pelču speciālās 
internātpamatskolas – 

attīstības centra kolektīvs

Pagājušajā nedēļā pie poligona Mežaine 
notika volejbola laukuma atklāšana un 
tradicionālā Jāņa kausa izcīņa. 

Stāsta Kurzemes 4. brigādes komandie-
ris pulkvedis Andris Rieksts: „Šī teritorija 
(vairāk nekā seši hektāri) iepriekš piederēja 
privātpersonai, bet pagājušā gada aprīlī to 
pārņēmām. Pašlaik te uzbūvēta liela telts, 
kurā var nakšņot 100 zemessargi. Restau-
rēsim skoliņu, gribam tur ierīkot mācību 
klases. Pamatā te ir brigādes atbalsta centrs 
apmācībām. Sestdienās, svētdienās uz šejieni 
brauc zemessargi. Kurzemē ir ļoti daudz kara-
vīru, un, lai uztaisītu nometni viņu bērniem, 
šis apvidus ir jāsakārto. Līdz ko viss būs 
iekārtots, uztaisīsim nometni. Pašlaik izvei-
dots volejbola laukums, 90. gados tepat bija 
futbola laukums, kuru atjaunosim.” Teritorija 
sakopta par brigādes budžetu un ar Latviešu 
virsnieku apvienības atbalstu. 

DZĪVOKLI. Tālr. 25373590.

sacensības jaunajā laukumā

Jāņa kausa 
rezultāti: 
1. skrundas 
pašvaldības 
komanda, 
2. 1. reģionālā 
transporta 
remonta centra 
komanda, 
3. jaunsardzes 
informācijas 
centra 
komanda. 

pie poligona Mežaine atklāti volejbola laukumi. attēlā – latvie-
šu virsnieku apvienības valdes loceklis, atvaļinātais kapteinis 
aleksejs ozoliņš, skrundas novada domes priekšsēde loreta 
robežniece un kurzemes 4. brigādes komandieris pulkvedis 
andris rieksts. 

sacensībās piedalījās 
13 komandas.

Lāsmas Reimanes teksts un foto

Gudeniekos
29.VI 13.00 Kumsteru, 14.00 Struijas kapos.
6.VII 13.00 Dūres kapos.

Mēs sirsnīgi pateicamies ikvienam, kurš atbalstīja un līdzi juta Aivaram Vētrājam slimības 
laikā. Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums, no viņa atvadoties.

Ģimene
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šodien, 26. jūnijā rīt, 27. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 50 min.
Saule lec 4.31, riet 22.21.

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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interesanti

www.kurzemnieks.lv
Viss par reklāmu 
Kurzemniekā!  

Tālrunis 63324881.

joki

25 622 293 (Āris)'

BEZ MAKSAS ATTĪRA 
NO KRŪMIEM
laukus un citas 

aizaugušas platības. 
PĒRK

zarus, cirsmu atlikumus, 
šķeldojamo materiālu. 

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

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

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

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

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

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

     SIA «Vika Wood»

              kokzāģētava PĒRK
egles un priedes zāģbaļķus.
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10. LAPPUSE

Ķiņķēziņu veido-
šanas pulciņš meklē 
pasniedzēju, audzēk-
ņus un jēgu.

Iedzēris televīzi-
jas laika ziņu diktors 
rītdien gaidāmo lai-
ku izsmeļoši rakstu-
roja ar vienu vārdu.

Pesimisti uzreiz 
prec sievietes ar lie-
ko svaru.

Kuras un kāpēc ir laimīgākās valstis
Somija ir pasaulē laimīgākā valsts, tai seko Dānija, Norvēģija, Islande, Nīder-
lande, Šveice, Zviedrija, Jaunzēlande, Kanāda, Austrija. Tā secināts Apvienoto 
Nāciju Organizācijas (ANO) ziņojumā. Reitings balstīts uz tādiem rādītājiem 
kā ienākumi, brīvība pieņemt lēmumus par savu dzīvi, uzticēšanās valdībai, 
prognozētais mūža ilgums, sociālā atbalsta sistēma, korupcijas līmeņa uz-
tvere. Vērtētas vairāk nekā 150 valstis. Latvija ierindojas 53. vietā, Lietuva –                                                              
42. vietā, Igaunija – 55. vietā. Topa augšgalā nav nevienas no pasaules lielvalstīm. 
Lielbritānija ieņem 15. vietu, Vācija – 17. vietu, bet ASV – 19. vietu. Krievija 
atrodas 68., bet Ķīna 93. vietā. Saraksta apakšgalā ir Centrālāfrikas Republika, 
Afganistāna, Tanzānija un Ruanda. Amerikāņu ekonomists Džefrijs Sakss, kurš 
arī piedalījies ANO ziņojuma veidošanā, norādījis, ka laimes reitingā ASV po-
zīcija krītas, ko daļēji varot skaidrot ar aptaukošanos, neārstētu depresiju u.c. 
iedzīvotāju veselības problēmām. 


