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Pirmdien, 1. jūlijā:
•	 Ko sola iekšlietu ministrs.
•	 Trīs jaunas bibliotekāres un jaunas 

vēsmas.
•	 Instagram – aizvien populārāks.
•	 Kuldīgas presei – 110.
•	 Kur 

skaistākās 
rozes 
pilsētā.
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Puķu audzētāja Irēna Ābolte, tikai 
dodoties mājās, sapratusi, ka starp 
ietirgotajām naudas zīmēm divas ir 
viltotas: „Zemeņu tirgotāja Skaidrīte 
man jautāja, vai kāds nemēģināja ie-
smērēt viltotu naudu. Paskatījos savā 
naudas bundžā – kā tad! Veseli divi! 
Sāku prātā šķetināt un sapratu, ka tie 
bija divi vīrieši. Viens pētīja frēzijas, 
bet izvēlējās liliju par 40 centiem. 

Meitai esot dzimšanas diena – kādu 
puķi vajagot. Deva salocītu desmit-
nieku. Prasīju, vai nav sīkāka nauda, 
bet šis atteica, ka pēc svētkiem neesot. 
Tad cits vīrietis prasīja vienu liliju – 
esot jādāvina bijušajai sievai, viņiem 
ir kopīgs dēls. Vēl visu ko stāstīja. Es 
izvēlējos lielāko un skaistāko liliju 
par trim eiro, bet šis nepiekrita – esot 
par dārgu. Izvēlējās par eiro un iedeva 

salocītu desmitnieku. Atdevu deviņus 
eiro.

Kad pēc tam to naudu apskatīju, uz-
reiz varēju pateikt, ka nav īsta. Gaišā-
ka nekā īstā, pāris milimetru mazāka. 
Protams, nav nekādu ūdenszīmju, un 
arī spožā līnija nav spīdīga.”  

(Vairāk lasiet 3. lpp.)

Viltoti desmitnieki

Jolantas Hercenbergas 
teksts un foto

Kuldīgā pie puķu, ogu un gaileņu tirgotājiem 24. jūnijā vairāki cilvēki par preci 
norēķinājušies ar viltotiem desmit eiro. Valsts policijā (VP) saņemts telefonisks 
ziņojums, bet iesniegums neesot uzrakstīts. Viena šāda banknote pieņemta arī kādā 
veikalā. Par to gan ziņojums uzrakstīts, un ir sākts kriminālprocess. 

„Ne jau es nabaga vai bagāta palikšu no diviem neīstiem 
desmitniekiem, bet nav patīkami, ka tā iesmērē,” saka 
Kuldīgas puķu tirgotāja Irēna Ābolte.

Pagrozot 
banknoti 

aversā, 
redzams 
mainīgs 

holo-
grammas 

attēls. 
Reversā 

redzama 
zeltīta josla. 

Savukārt, 
aplūkojot 
banknoti 

pret 
gaismu, 

kļūst 
redzama 

ūdenszīme, 
pretvil-

tošanas 
josla un 

caurskata 
zīme. 

Kādi 
kaitēkļi 
dārzos 
un laukos 
jāuzmana 
visu laiku?

Čaupes adītājas rāda meistardarbus un 
Līvijas Rezevskas akmens skulptūras 
ietērpj lakatos.

Oskaram Ziemelim patīk 
Kuldīgā atjaunot senas un 
celt jaunas ēkas.

Kas kultūrā Kurzemē: 
m dūdu spēle suitos iet plašumā; 
m vai kritika mākslu nogalina; 
m iedvesmas spēks radīšanā;
m notikumu kalendārs.

Strutene – 
dažādām 
kaitēm un 
vainām.

    8. lpp.
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Ļubova Pirtniece, skolotāja:                   
– Esmu dzirdējusi, ka viltota 
nauda ir. Principā neskatos, vai 
pašai tāda ir vai nav. Tā kā ne-
esmu ar to saskārusies, domāju, 
ka daudz tādas apgrozībā nav. 
Pārsvarā norēķinos ar karti, jo 
tad mazāk tērējas.

Paula Ozoliņa, skolniece:                               
– Esmu par to dzirdējusi. Ikdie-
nā tam uzmanību nepievēršu, 
bet, kad ir lielāka papīra nauda, 
tad gan aizdomājos. Par viltotu 
nav daudz ziņots – tātad nav 
aktuāli. Ar bankas karti noteikti 
ir drošāk, bet es bieži maksāju 

ar skaidru naudu.

viedokļi. komentāri
2

Par iepriecām un pabēdām ziņojiet 
Kurzemniekam pa 

tālr. 63350568, e-pasts:  
dina.porina@kurzemnieks.lv. 
Lasītāju vērojumi nav anonīmi.

Lasītājs vaicā

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 – 3456.

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

Kuldīgā, 
1905. gada ielā 19, 
LV-3301

aktuāLais jautājums

Elīna Elza Kļava
Lāsmas Reimanes foto

Antra Laizāne, brīvmāksliniece: 
– Grūti atcerēties ko tādu. Parasti 
jau var redzēt, ka naudai kaut kas 
nav kārtībā, un tad jāpārbauda. 
Domāju, ka viltotas naudas va-
rētu būt daudz, bet veikalos jau 
pārbauda, un tas rada drošību. 
Norēķinos ar bankas karti, bet 

gadās ņemt līdzi arī skaidru naudu.

Mārtiņš Milošs, kuldīdz-
nieks: – Neesmu par tādu 
gadījumu dzirdējis. Visu laiku 
maksāju ar bankas karti, jo 
tas noteikti ir drošāk. Dažreiz 
tomēr norēķinos skaidrā nau-
dā, bet viltota nav bijusi. Bija 
ieplīsusi, un neņēma pretī. 

Loģiski, ka apkārt cirkulē daudz viltotas naudas.

Baiba Leitarte, skolotāja: 
– Par laimi, saskarsme nav 
bijusi, no apkārtējiem arī 
neesmu nekā dzirdējusi. 
Pārsvarā norēķinos ar bankas 
karti, tāpēc problēmu nav. 
Viltotas naudas noteikti ir 
daudz, bet nevēlos par to 

spriest – neesmu pētījusi statistiku.

Inta Puriņa, pensionāre: – At-
ceros, ka kādu laiku veikalos 
naudu pārbaudīja. Tad arī 
tiešām skatījos, vai nav viltota, 
bet tagad neliekos ne zinis. 
Dzīvoju laukos un domāju, ka 
tur noteikti nav, varbūt pilsētā, 

kur visādi cilvēki apgrozās. Maksāju ar skaidru 
naudu, jo tad zinu, cik man maciņā, – ir drošības 
izjūta, var aptaustīt.

ieprieca

daina 
tāfelberga, 
tālr. 63350563,
daina.tafelberga@
kurzemnieks.lv

Vai jums bijusi saskarsme ar viltotu naudu? Vai pievēršat tam 
uzmanību? Vai, jūsuprāt, apgrozībā ir daudz viltojumu?

redzējums

Veikala Dārziņš īpašnieks 
Vilnis Beņķis grib zināt, kāda 
Kuldīgā ir slimu bezsaimnieka 
dzīvnieku savākšanas kārtība. 

Ik pa laikam pie viņa veikala 
ierodas pēc skata ļoti slims ka-
ķis. 13. jūnijā V.Beņķis zvanījis 
pašvaldības policijai. Tur saņē-
mis atbildi, ka uz veikala pusi 
policisti jau devušies. Patiesi, po-
licijas darbinieks Baznīcas ielas 
stāvvietās pārbaudījis, vai šoferi 
tur ievēro automašīnām atļauto 
stāvēšanas laiku. V.Beņķis devies 
runāt par kaķi, bet saņēmis atbil-
di, ka policists neko līdzēt nevar, 
bet klejojošie esot visas pilsētas 
problēma. Pēc dažām minūtēm ar 
policistu runāja arī Kurzemnieks. 
Šoreiz tika atbildēts, ka par kaķi 

jau ir zināms. Policists turpināja 
iesākto, bet kaķis tupēja metrus 
15 no viņa. 

Nākamajā dienā V.Beņķis pa-
stāstīja, ka ne kaķis, ne policisti 
tā arī nesatikās. Dzīvnieks atkal 
kaut kur aizgājis, bet, iespējams, 
drīz atgriezīsies. Dārziņa kolek-
tīvs vairs nesaprot, kā jārīkojas –                                                                 
atkal jāzvana policijai Rātslau-
kuma otrajā pusē vai kaķis jāķer 
pašiem un kaut kur jānogādā.

Pašvaldības policijas priekš-
nieks Kaspars Šabāns paskaid-
roja, ka Dārziņa darbinieki 
rīkojušies pareizi, bet konkrētais 
policists ne. „Atnākot darbinieks 
man situāciju izstāstīja un teica: 
tur jau neko nevar darīt. Es iz-
skaidroju, kā jārīkojas. Policis-

tam bija jāsazinās ar dzīvnieku 
ķērāju, kura pienākums ir kaķi 
aizvest pie vetārsta, kas noteiktu 
tālāko rīcību. Ja dzīvnieku var 
izārstēt, tad to dara, pēc tam 
palaiž atpakaļ. Izdevumus sedz 
pašvaldība,” skaidro K.Šabāns. 
Viņš solīja kolēģim izskaidrot 
vēlreiz, kā arī uzzināt, kādēļ nav 
varējis ierasties dzīvnieku ķērājs. 

Līdzīgās situācijās K.Šabāns 
iesaka zvanīt pašvaldības po-
licijai vai ar dzīvnieku ķērāju 
sazināties bez starpniekiem. 

Inguna Spuleniece

Lasītāji interesējas, kas 
notiek pagalmā starp Mu-
cenieku ielas 30. un 30.a 
namu, kā arī Planīcas ielas 
daudzdzīvokļu mājām.

Domes vides speciāliste 
Dace Jansone skaidro, ka 
iedzīvotāji pēc savas ini-
ciatīvas un ar pašvaldības 
piekrišanu tur ierīko sporta 
laukumu. Tā kā tur tikai 
uzarta zemes virskārta, būv-
atļauja nav vajadzīga.

Viens no iniciatoriem 
Jānis Eglītis stāsta, ka jau 

agrāk bijusi doma labie-
kārtot šo vietu bērnu un 
jauniešu sporta nodarbēm. 
Diemžēl nav iznācis startēt 
kādā atbalsta fondā, taču 
ideju nav gribējies atmest, un 
tēvi ar bērniem ķērušies pie 
darba saviem spēkiem. Tam 
atliekot tikai brīvais laiks. 
Plānots zemi nolīdzināt un 
iesēt kārtīgu futbollaukuma 
zālīti. Iespējams, vēlāk tiks 
atjaunota vieta basketbolam.

Daina Tāfelberga

Skaisti sakopti 
kapi
Bijušās Gudenieku ie-
dzīvotājas Velta un Aina 
sajūsminātas, ieraugot kārtību Kunste-
ru kapos: „Paldies pagasta vadītājai 
Dainai Bērendei par rūpēm! Tā ir jau 
gadu gadiem – otrus tik tīri sakoptus 
neesam redzējušas.”

izglītība nav dāvana
Pirmā lielā izšķiršanās par tālākajām gaitām pienākusi 9. klašu 
absolventiem. 14. jūnija Dienā lasu, ka Latvijā salīdzinājumā 
ar citām Eiropas valstīm ir visai nedaudz, vien ap 5%, tādu 
jauniešu, kas ieguvuši tikai pamatizglītību. Nesen izskanēja 
informācija, ka Daugavpilī vidusskolās turpmāk uzņems tikai 
tos, kuri 9. klases valsts pārbaudes darbos ieguvuši vismaz 
piecas balles. Un nu sākusies ņemšanās: varbūt stress bijis 
tik liels, ka jaunietis spējis vien knapu četrinieku sastrādāt un 
vērtējums nav objektīvs; pieaugšot vidējo izglītību neieguvušo 
skaits; vidusskolas kursa apguvei tālmācībā kādubrīd var ne-
pietikt naudas; pazemināšoties profesionālās izglītības vērtība 
utt. Manuprāt, tās visas ir blēņas. Vai tiešām gribam atgriezties 
pie bezizmēra trijnieku (kādreizējā piecu ballu sistēmā) laika nez 
kādu iedomātu procentu un citādu aizbildinājumu dēļ? Izglītība, 
arī pamatskolā, iegūstama darbā, kam ir divas nedalāmas daļas: 
mācīt un mācīties (nekādi nevaru pieņemt terminu ‘izglītojamais’, 
kas faktiski norāda uz vienas iesaistītās puses pasivitāti – sak, 
nu tad izglītojiet mani!). Bet daugavpilieši ir malači, un te būtu 
īsti vietā arī citiem pašpikot.

Mārīte Milzere, redakcija@kurzemnieks.lv, tālr. 63350567

Mēdz teikt: ja ābolā iegrau-
zies tārps, tad auglis nāk no 
ābeles, kas nav apstrādāta ar 
ķīmiskiem līdzekļiem. Tātad 
ekoloģisks un veselīgs tas tār-
painais ābols ir. Savukārt poļu 
sārtvaidži (nu jau arī Latvijas 
komercdārzu produkcija) esot 
tā piesātināti dažādiem augu 
aizsardzības līdzekļiem, ka 
neviena pomonella jeb tinējs 
i tuvumā parādīties nav uz-
drošinājies. 

Nu nezinu gan, vai šie 
apgalvojumi ir patiesi. Reiz 
kāds mūspuses dārznieks 
jautāja: „Vai jūs gribētu ēst 
tārpainu vai kraupainu ābolu?” 
Protams, ne. Lai raža būtu 
laba un smuka, ar kaitēkļiem 
jācīnās. 8. klases bioloģijas 
uzdevumos jautāts par kai-
tēkļu apkarošanas metodēm. 
Teorētiski par labākajām jo-
projām tiek atzītas bioloģiskās 
un mehāniskās – ar piebildi, 
ka tās nekaitē derīgajām ku-
kaiņu sugām un nepiesārņo 
vidi, taču ir ļoti darbietilpīgas. 
Pensionāri mazdārziņā var 
apstaigāt savas septiņas 
ābeles, bumbieres, plūmes 
un ķiršus un nolasīt kaitēkļus, 
iespējams, pat līdz pēdējam 
kāpuram un oliņai. Saudzēt 

un uzrunāt mārītes vai spož-
lapsenītes, lai tās vairojas un 
palīdz cīnīties ar negausīga-
jiem kaitēkļiem.

Diez vai tas derēs vairāku 
hektāru platībās. Turklāt 
augu aizsardzības speciālisti 
teic, ka tie nejaukie kaitēkļi ir 
viltīgi, gudrāki par 8. klases 
skolēniem, pat zinātnei iet pa 
priekšu, kur nu vēl sentēvu 
metodēm. Laikam jau drīz kā 
zudusī Latvija būs pavasarī 
ar krītu vai kaļķi balti krāsoti 
augļu koki. Tāpēc lielajās 
platībās, no kurām produkcija 
nonāk tirgū un veikalos, ķīmis-
kie augu aizsardzības līdzekļi 
atzīti par iedarbīgākajiem. 

Un te nu atkal uzjundī ga-
diem ilgušais strīds starp ab-
solūti zaļajiem, kuri pieprasa 
pilnīgi atteikties no visa, kas 
videi kaitē, un lauksaimnie-
kiem, kuriem svarīgas biznesa 
intereses. Pašreizējā valsts 
politika traucējot tās sabalan-
sēt ar dabas sargāšanu un 
bioloģiskās daudzveidības, 
tostarp bizbizmārīšu un spož-
lapsenīšu, saglabāšanu. Te 
nav runas par ābelēm maz-
dārziņā, bet par komercražu, 
kurai tirgū jākonkurē. Kaitēkļi 
ir un būs neatkarīgi no tā, kādi 
negaisi un vēji pūš. Lauksaim-
niecībā un vides aizsardzībā 
tie no Eiropas atpūš arvien 
stingrākas regulas. Latvijas 
lauksaimnieki tās arī cītīgi pil-
da. Tomēr strīds starp zaļajiem 
un zemniekiem pastāv. 

Žēl gan, ka tas it kā pret-
runīgais politiskais apvieno-
jums – zaļzemnieki – Eiropas 
Parlamentā netika.

No 
kaitēkļiem 
līdz regulām

„Kaitēkļi būs 
neatkarīgi no tā, 
kādi vēji pūš. Bet 
vides aizsardzībā 
un lauksaimniecībā 
tie no Eiropas atpūš 
stingras regulas.”

manuprāt

kaķis nāk un iet, policists nezina, ko iesākt
pašvaldības policijas 
tālr. 63320373, 
patruļas tālr. 28881288. 
dzīvnieku ķērāja tālr. 26372395.

Lasītājs interesējas
Laukums saviem spēkiem
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VUGD ziņo

Andras un viņas vīra Andra 
saimniecībā ir 55 ķiršu koki. Daļa 
no tiem stādīti 1999. gadā, pakāpe-
niski dārzs paplašināts. Kuldīgas 
tirgū abi tirgojas jau vairāk nekā 
30 gadus, piedāvājot savas izau-
dzētās zemenes, ķiršus, arī medu 
u.c. „Pirmie ķirši bija jau jūnija 
sākumā,” teic A.Sproģe. Tirgum 
ogas viņi lasot vakaros – Andra 
zemenes, bet vīrs ķiršus. Viņš 
nepilnas stundas laikā varot pie-
lasīt vienu kasti – apmēram piecus 

litrus. „Ķiršu kokiem kaitīgi ir tādi 
tārpiņi. Tā kā mums ir arī bites un 
nevaram miglot, cīnāmies citos 
veidos. Nopirku speciālas lentes, 
kuras aptin ap stumbriem. Ir arī 
līdzīgas kokā karināmas plāksnes. 
Savukārt iršiem un lapsenēm 
gatavoju speciālu dzērienu – ie-
pildu pudelēs ievārījumu, ūdeni 
un mazliet vīna, lai būtu skābs un 
rūgstošs. Tad tās sakarinu kokos –                           
lapsenēm un iršiem ļoti patīk. 
Reizēm pa dienu tajā salīdusi 

puse pudeles. Savukārt putniem 
ir parastie putnubiedēkļi, kas labi 
darbojas,” stāsta A.Sproģe.

Šogad ķiršu cena esot nedaudz 
augstāka nekā citus gadus, tas 
varētu būt arī krusas un salnu dēļ. 
„Skābo ķiršu mums šogad nebūs, 
jo visi nosala. Tā kā aprikozes un 
persiki ziedēja agrāk, to šogad 
daudz, vienīgi krusa tos sadauzī-
ja,” teic A.Sproģe.

Antras Grīnbergas teksts 
un foto

Valsts kasē šobrīd aizdevumu 
limits ir izsmelts, tāpēc nav ie-
spējams ņemt aizdevumu Kul-
dīgas kultūras centra (KKC) 
tehniskā projekta izstrādei. 
Pārbūvi nebūs iespējams sākt 
2020. gadā, kā bija cerēts.

Paredzams, ka arī nākamajā 
gadā pašvaldībām no Valsts 
kases aizdevumus dabūt nebūs 
viegli, tāpēc rekonstrukcija varē-
tu pārvirzīties pat uz 2023. gadu. 
Tā deputātus Kuldīgas novada 
pašvaldības finanšu komitejas 
sēdē informēja pašvaldības 
vadītāja Inga Bērziņa. 

„Mēs esam rindā uz finansē-
jumu. Līdz ar to mums arī nav 
nekādas vajadzības steidzināt 

projektētājus,” teica I.Bērziņa 
un piebilda, ka tas pat ir labi, 
jo diskusijās ar KKC vadību 
radušies vēl vairāki ieteikumi, 
kas projektā būtu jāņem vērā. 
Finanšu komitejā deputāti pie-
krita atvēlēt projektētājiem 
avansa maksājumu 49 731 eiro 
no pašvaldības budžeta nepare-
dzētiem gadījumiem, kas pēc 
līguma jāmaksā šogad. 

Līgums par tehnisko projektu 
Kuldīgas kultūras centra ēku 
un pagalma pārbūve un atjau-
nošana Raiņa ielā 21 Kuldīgā 
noslēgts ar uzņēmumu MARK 
arhitekti.

Iveta Grīniņa

Latvijas Institūta vadītājas 
amatā ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs ar 1. jūliju uz laiku 
iecēlis karjeras diplomāti Vitu 
Timermani-Mooru. 

Pirms iestāšanās diplomātiska-
jā dienestā viņa bija profesionāla 
mūziķe, no 1991. līdz 2000. ga-
dam arī Kuldīgas kamerkora 
Rāte diriģente. Kurzemniekam 
viņa sacīja: „Jūtos kā misionāre –                                   
uztveru to kā misiju uz laiku, 
lai veiktu pārmaiņas, atjaunotu 
institūta sākotnējo lomu un tas 
ieņemtu savu vietu Latvijas tēla 
veidošanā. Interneta laikmetā jau 
mēs katrs veidojam valsts tēlu. 
Smaguma centrs ir mainījies.”

V.Timermane-Moora pildī-
ja padomnieces pienākumus 

Ārlietu ministrijas stratēģiskās 
komunikācijas projektu grupā, 
koordinējot Latvijas simtgades 
publiskās diplomātijas program-
mu, savukārt pirms tam bija dip-
lomātiskajā dienestā vēstniecībā 
Beļģijā. Ministrijā viņa strādā 
kopš 1998. gada un ir strādājusi 
vēstniecībā Francijā un pārstāv-
niecībā UNESCO, vadījusi lielus 
starptautiskus diplomātijas pro-
jektus Francijā, Beļģijā un Luk-
semburgā. V.Timermane-Moora 
saņēmusi Francijas Literatūras un 
mākslas ordeni. 

1998. gadā valdība Latvijas 
Institūtu nodibināja tāpēc, lai 
veicinātu pozitīvu valsts starp-
tautisko atpazīstamību. 

Daiga Bitiniece

26. jūnija vakarā zibens iespē-
ra Kuldīgas raidstacijas tornī. 
Šo mirkli izdevās uzfilmēt 
Pelču pagasta iedzīvotājam 
Sandrim Zonbergam, un video 
viņš publicēja vietnē YouTube. 

„Dzīvoju blakus raidstacijas 
tornim un katru reizi, kad pāri 
iet negaiss, to filmēju. Šī ideja 
ienāca prātā, kad pirms vairā-
kiem gadiem nejauši redzēju, ka 
zibens iesper tornī. Kopš tā laika 
filmēju regulāri, bet šī bija reize, 
kad patiešām izdevās to uzfil-
mēt.” Sandris strādā uzņēmumā 

Kuldīgas ūdens, bet filmēšana 
esot vaļasprieks. Vislabāk viņam 
patīk iemūžināt autosacensības, 
tādu klipu esot daudz. Savukārt 
no raidstacijas darbiniekiem 
izdevās uzzināt, ka tornis pret 
zibens spērieniem ir nodrošināts 
un šajā reizē nekāds kaitējums 
nav nodarīts. Translācijas nav 
pārtrauktas. Bet esot bijuši ga-
dījumi, kad zibens ietekmē kaut 
kas no aparatūras tomēr sadeg.

Iveta Grīniņa
(Video: 

www.kurzemnieks.lv.)  

Viņi bija ļoti runātīgi, stāstīja 
par sevi, pirka nedaudz un nau-
du deva saņurcītu vai salocītu –                                                                  
tā tirgotāji raksturo cilvēkus, 
kuri Kuldīgā maksājuši ar 
viltotu naudu.

Nepieņēma, jo šķita 
aizdomīga
Skaidrīte Jansone stāsta, ka Pil-
sētas laukumā aptuveni 35 gadus 
vecs vīrietis ar ūsām prasījis 
puskilogramu zemeņu un vēlējies 
norēķināties ar viltotu naudu, bet 
tur viņam tas nav izdevies: „Stās-
tīja, ka agrāk dzīvojis Valmierā 
un nu jau desmit gadus Kuldīgā. 
Daudz runāja, smaidīja un deva 
saņurcītu desmitnieku. Redzēju, 
ka tam nav spožās līnijas. Prasī-
ju, kur viņš tādu ņēmis. Vīrietis 
atbildēja, ka veikalā. Es neņēmu 
un prasīju, lai manējo dod atpakaļ. 
Atdeva, zemenes nepaņēma un ātri 
aizlaidās pāri laukumam.”

Neienāca prātā pētīt
Arī cita kuldīdzniece, kura ne-
vēlējās minēt vārdu, stāsta, ka ar 
vīru tikai mājās konstatējuši – par 
notirgotajām gailenēm saņēmuši 
viltotu banknoti. „Atšķirt no īstās 
jau var uzreiz, bet tajā brīdī vīram 
pat prātā neienāca pētīt. Pienāca 
viena sieviete, paņēma gailenes 
par četriem eiro un iedeva viltoto 

naudu. Vīrs atdeva sešus eiro.”

Sākts kriminālprocess
Policijai telefoniski ziņots, ka 
nenoskaidrotas personas par pir-
kumiem puķu stendā norēķinājās, 
iespējams, ar viltotām naudas 
zīmēm. Zvanītājs sacījis, ka ar 
iesniegumu policijā vērsīsies per-
sonīgi, taču tas vēl neesot izdarīts. 
25. jūnijā saņemts iesniegums, ka 
tirdzniecības vietā Kuldīgā kāds 
norēķinājies ar viltotiem desmit 
eiro. VP pārstāve Madara Šeršņova 
informē, ka ir sākts krimināl-
process. „Ja iedzīvotāji apzinās, 
ka nauda ir viltota, viņi izvēlas 
to mainīt tādās vietās, kur nav 
iespējas pārbaudīt ar speciāliem 
aparātiem,” stāsta M.Šeršņova. 
„Ja pārdevējs konstatē viltotu 
banknoti, par to nekavējoties jā-
ziņo policijai, norādot visu viņam 
zināmo. Viltojumu nevajag atdot 
cilvēkam, no kura tas saņemts. 
Ja iespējams, neapdraudot sevi, 
viltojuma devējs jāaiztur un jā-
gaida policija. Vēlams iegaumēt 
naudas devēja izskatu, pierakstīt 
transportlīdzekļa numuru vai citas 
viņa pazīmes, arī naudas zīmju nu-
murus. Tam, kurš mēģinājis maksāt 
ar viltotu banknoti, jāsagaida po-
licija un jāsniedz paskaidrojums, 
no kurienes nauda iegūta.” Par 
šādu noziegumu sods ir brīvības 

atņemšana līdz pieciem gadiem 
vai īslaicīga brīvības atņemšana, 
vai piespiedu darbs, vai naudas 
sods, mantu konfiscējot vai arī ne.

Nedrīkst zaudēt 
modrību
Latvijas Bankas (LB) starptautisko 
attiecību un komunikācijas pār-
valdes vadītāja vietnieks Kristaps 
Otersons skaidro, ka Latvija (kopā 
ar Somiju, Igauniju, Lietuvu un 
Slovākiju) ir viena no piecām ei-
rozonas valstīm, kurās ir vismazāk 
eiro naudas zīmju viltojumu – gan 
absolūtos skaitļos, gan attiecībā 
pret iedzīvotāju skaitu un skaidro 
naudu apgrozībā. Tomēr tas neno-
zīmējot, ka drīkst zaudēt modrību. 
Viltotas banknotes no īstām varot 
viegli atšķirt, ja vien tam pievērš 
uzmanību. Tādas jāatdod VP vai 
Latvijas Bankā, un summu neviens 
nekompensē. LB naudas laborato-
rijas vadītājs Aleksandrs Antiņš 
skaidro, ka izplatītākie viltojumi 
(85%) ir 50 eiro banknotes. Pērn 
šajā bankā saņemtas 1103 neīstas 
naudaszīmes un 234 monētas, 
2017. gadā – attiecīgi 1462 un 287. 
Viltojumu nodarītie zaudējumi 
pērn bijuši gandrīz 65 tūkstoši eiro, 
bet aizpērn – nedaudz vairāk par 
75 tūkstošiem.

Jolanta Hercenberga

No 21. līdz 25. jūnijam Kuldī-
gas novadā degusi sausā zāle, 
bet Skrundas novadā – auto-
mašīna. 

24. jūnijā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) 
Kurzemes reģiona brigādes Kul-
dīgas daļas ugunsdzēsēji glābēji 
steidzās uz Rumbas pagastu, kur 
800 m2 platībā dega sausā zāle. 
Pēc vairāk nekā stundas uguns-
grēks likvidēts. Skrundas novada 

Skrundas pagastā dzēsta degoša 
automašīna. 25. jūnijā Rumbas 
pagastā atkal degusi sausā zāle 
un zaru kaudze (105 m2), bet citā 
vietā sadzīves mantas un riepas. 
Kuldīgā, Mucenieku ielā, dedzis 
koka stumbrs.

Visā Latvijā svētku brīvdienās 
VUGD saņēmis 277 izsaukumus: 
147 uz ugunsgrēku dzēšanu, 49 
uz glābšanas darbiem, 81 bijis 
maldinošs izsaukums.

Saldie ķirši pārdzīvojuši 
gan salnas, gan krusu
„arī mūsu 
saimniecība 
piedzīvoja krusu. 
tās graudi bija 
gandrīz vistas 
olas lielumā, 
apsita ogas – 
zemenes un 
ķiršus. Pēc tam 
divas dienas 
no vietas bija 
spēcīgs lietus, 
bet par spīti 
visam saldo 
ķiršu šogad ir 
daudz,” saka 
kurmāles pagas-
ta Kalnadabru 
saimniece andra 
sproģe.

kurmāles pagasta 
Kalnadabru saimniece 
andra sproģe prognozē, 
ka saldos ķiršus vēl varēs 
nopirkt līdz pat jūlija 
otrajai pusei. Šobrīd cena 
ir četri eiro kilogramā.

Viltoti desmitnieki (Sākums 1. lpp.)

aizkavēsies Kuldīgas 
kultūras centra pārbūve

deg mašīna, zāle un riepas

Latvijas Institūtu vadīs diplomāte Vita 
Timermane-Moora

Zibens iesper tornī, 
kaitējuma nav
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Kaitēkļi ir, bet tā nav epidēmija
Kā kurā vietā
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra vecākais dārz-
kopības eksperts Māris Narvils 
norāda, ka dažviet Kurzemē 
dārzos postu nodarījusi krusa, 
citur nokrišņu bijis par maz un 
zeme izkaltusi, savukārt kar-
stais laiks radījis daudzveidīgu 
augu kaitēkļu attīstību. Pēc ek-
sperta vērojumiem, cieš ābeles, 
plūmes un jāņogas, mazāk tie 
redzami uz ķiršiem, avenēm, 
upenēm, smiltsērkšķiem, krūm-
mellenēm, krūmcidonijām un 
zemenēm. Savukārt dārzeņu 
platībās daudz kaitēkļu ir kā-
postos, sīpolos un dārza pupās, 
mazāk – sarkanajās bietēs, 
burkānos un zirņos. 

No slimībām augļu dārzos, kā 
vienmēr, ir ābeļu kraupis, daudz 
kaišu bumbieriem, mazāk – 
upenēm, zemenēm, ķiršiem un 
krūmmellenēm. 

Izplatījušās straujāk
Valsts augu aizsardzības die-
nesta Kurzemes reģionālās 
nodaļas vecākā inspektore Māra 
Bērziņa atzīst, ka kaitēkļu ir 
daudz, turklāt siltā laika dēļ tie 
izplatās straujāk nekā iepriekš, 
tomēr situācija nav traģiska. 
„Ar lielākiem vai mazākiem 
zaudējumiem raža būs,” teic 
speciāliste. „Turklāt kaitēkļi 
nav vienīgie vainīgie. Pirmais, 
kas potenciālu iznīcināja, bija 
sals. Laika apstākļi reizēm var 
būt krasi atšķirīgi pat vienā 
novadā, bet slimību izplatību 
tie ietekmē ilgtermiņā, ja reiz tā 
jau sākusies un kaitēklis dārzā 
dzīvo no iepriekšējiem gadiem. 
Stiprs lietus var kukaiņus nosist 
zemē, bet pēc tam tie rāpo at-
pakaļ. Šogad tāpat kā iepriekš 
gan sakņu, gan augļu dārzos var 
atrast visu. Atšķirība vienīgi tā, 
ka dažas slimības izplatījušās 
ātrāk un plašāk.”

Kamēr var nolasīt
Pēdējo dienu vērojumi liecina, 
ka mazdārziņos kartupeļos 
jau ir lapgrauzis jeb Kolorado 
vabole, kā arī kartupeļu lapu 
sausplankumainība. Nelielos 
stādījumos vaboles var vēl 
nolasīt un iznīcināt, tostarp 
arī sadētās oliņas. Drīzumā 
sausplankumainība un tomātu 
augļu brūnā puve var apdraudēt 
tomātus siltumnīcās. Kāpostos 
laputis jau ir, balteņu kāpurus 
vēl nemana, bet drīz tie var 
parādīties tāpat kā cekulkode, 
kurai patīk krustziežu dzimtas 
augi. Melnās utis var rasties uz 
bietēm un pupām – lielajos sēju-
mos to neesot, bet mazdārziņos 
jau manītas. 

Bumbierēs un plūmēs
Augļu dārzos šogad strauji uz-
plaukusi bumbieru-kadiķu rūsa. 
Pērn šī slimība nepamodās, 
bet tagad jūnijā vienā nedēļā 
daudzviet bumbierēm visas la-
pas kļuvušas dzeltenas. Parasti 
tā notiek ne agrāk kā jūlijā. 
Slimība izplatās ar patogēnu 
sēni, kuras otrs saimniekaugs 
ir kadiķis. Pēdējos gados tā 
vērojama visā Latvijā, taču 
pagājušajā vasarā to tik ļoti 
nemanīja kā šogad, īpaši dār-
ziņos. Lai infekciju neizplatītu, 
jāmeklē un jāiznīcina vainīgais 
kadiķis (Ķīnas, Virdžīnijas vai 
kazaku šķirnes). 

Vēl šogad ievērojama ir sērga 
ābeļu jaunajos dzinumos, kuri 
kā nosēti zaļām vai pelēkām 
laputīm. Tik apsēsti dzinumi 
nespēj augt. Savukārt plūmēm 
gadu no gada savairojas plūmju 
augļu tinēji, kuru kāpuri bojā 
augļus, kauliņa tuvumā izgraužot 
ejas – no tām uz ārpusi iztek un 
sacietē sveķi.

Aplido un bojā 
krūmus
Ogu audzētājiem vienmēr bail 
no jāņogu sarkanpangu lap-
utīm – šogad tās no ziemošanas 
iznāca jau tad, kad sāka plaukt 
pirmās lapiņas. Tagad lielai 
daļai jāņogulāju lapas ir sarkan-
brūnas un sačokurojušās, bet 
pati uts paēdusi un aizlaidusies 
uz vasaras augiem. Krūmi iz-
skatās neveselīgi, tiem traucēta 
augšana, tomēr uz ogām lielas 
ietekmes nav. Sarkanpangu 
laputis ir katru gadu, bet šogad 
ļoti daudz tāpat kā stiklspārņu. 
Tos var ķert ar speciālām kaitēk-
ļu mājiņām, bet diez vai visus 
var izķert. Izmantot ķīmiskos 
līdzekļus ir veltīgi.

Smiltsērkšķus pēdējos gados 
sākušas apciemot smiltsērkšķu 
mušas, kaut likās, ka šai modes 
kultūrai nekas nedraud. Ja kai-
tēklis iemeties, tas var iznīcināt 
jau nogatavojušās ogas.

Jāuzmana visu laiku
„Runājot par augu aizsardzību 
pret kaitēkļiem un slimībām, 
par dārzu fitosanitāri jārūpējas 
gandrīz vai visu gadu,” norāda 
M.Bērziņa. „Cikls griežas. Ja 
rudenī slimības vai kaitēkļu 
bojātu un nokaltušu zaru atstā-
jam, kaitēklim ir labi apstākļi, 
lai pārziemotu. Dārziņos vēl 
var cerēt, ka palīdzēs dabiskie 
ienaidnieki – labie kukaiņi 
(mārītes, plēsīgās blaktis u.c.). 
Visiem iesakām, lai dārzā nebū-
tu nezāļu, bezvēja un pārlieka 
mitruma. Vēl svarīgi neatstāt 
kaitēkļus un nekādā gadījumā 
nelikt tos komposta kaudzē.”

Karstums, kad gaisa temperatūra pārsniedz +25o, spēcīgs negaiss un postoša krusa dārzos ir šīgada realitāte. 
Augiem tas rada stresu un apgrūtina cīņu ar kaitēkļiem.

Daina Tāfelberga, Māras Bērziņas arhīva foto

Kolorado vaboles, to kāpurus un sadētās oliņas var 
nolasīt, un tie obligāti jāiznīcina.

Šogad utis īpaši apsēdušas augļu koku jaunos dzinumus, 
atņemot tiem spēku augt.

Kartupeļu lapgrauža kāpuriem ir liela apetīte. Sākums kartupeļu lapu sausplankumainībai.

Kaut nokrišņu bijis maz, zemenēs iemetusies pelēkā puve. 
Taču šo ogu sezona siltā laika dēļ jau drīz beigsies.

Pēc sveķiem redzams, ka plūmē iemitinājies plūmju augļa 
tinējs.

Kolorado vabole sākusi mieloties ar 
kartupeļu lapām.

Daudzus dārzus arī šogad skāris ābeļu 
kraupis.

reklāma
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! Jolanta Hercenberga, “Kurzemnieks”

Ik pirmdienas pēcpusdienu Alsun-
gas centrā pie kultūras nama 
vai arī tajā skan dūdu melodijas. 

Uz kārtējo mēģinājumu pulcējas folklo-
ras kopas “Suitu dūdenieki” dalībnieki. 

LIpīgA nodArbe
Kopš senās suitu tradīcijas – dūdu spē-

les – atjaunošanas Alsungas novadā pagā-
juši pieci gadi. To laikā ik gadu kuplināti ap 
sešdesmit vietēja, Latvijas un starptautiska 
mēroga pasākumi, uzsākta sadarbība ar 
folkloras kopām no tuvienes un tālienes, 
vāktas ziņas par dūdu spēles vēsturi un 
spēlētājiem Alsungā, meistardarbnīcās ga-
tavoti instrumenti un rīkoti dūdenieku sa-
ieti. Dūdenieki paši smej, ka šī nodarbe esot 
lipīga. Laika gaitā sastāvs pamainījies: kāds 
bijušais dalībnieks citiem darbiem pievēr-
sies, kāds piepulcējies “Suitu dūdeniekiem”, 
bet kopējam dalībnieku skaitam esot ten-
dence pieaugt – šobrīd dūdu spēli pamazām 
apgūst arī kopas bungu vīrs Juris Krafts un 
suitu amatnieku veikaliņa “Rija” saimniece 
Inga Šēna-Laizāne. Visi viņi ir arī etnogrā-
fiskā ansambļa “Suitu sievas” vai folkloras 
kopas “Suitu vīri” dalībnieki.

Pēdējais gads organizatoriski esot bijis 
gana sarežģīts, jo vairāki dalībnieki studēju-
ši un uz mēģinājumiem sanākt visiem kopā 
bijis pagrūti. Anta Puķīte pabeigusi Jelgavas 
Mūzikas vidusskolu un studijas turpinās 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 
Viņas māsa Inta Puķīte Rīgas Tehniska-
jā universitātē (RTU) pabeigusi 3. kursu, 
Santis Vanags RTU Ventspils filiālē iegu-
vis bakalaura grādu. Kad izdodoties pilnīgi 
visiem sanākt kopā, viņi ir astoņi – septiņi 
dūdenieki un bundzenieks.

MeIStArībA AUg
Kopš Alsungā atdzima dūdu spēle, spēlē-

šanas meistarība esot krietni augusi. 

Dūdu spēle suitos iet plašumā

“Sākumā, kad ar etniskās kultūras cen-
tra “Suiti” gādību reizi mēnesī pie mums 
brauca mūzikas instrumentu meistars un 
dūdenieks Eduards Klints, lai ierādītu, kā 
tas instruments spēlējams, vajadzēja vai-
rākas nedēļas nogales, lai iemācītos vienu 
dziesmu, turklāt jau 15 minūtes pēc dūdu 
pūšanas vairs nebija spēka turpināt – lūpas 
laidās vaļā,” stāsta “Suitu dūdenieku” va-
dītājs Juris Lipsnis. “Nu mums repertuārā 
ir vairāk nekā piecdesmit dziesmu, varam 
pūst vairākas stundas pēc kārtas, piemē-
ram, festivālos, danču vakaros.”

MācāS pApLAšInāt SkAņU 
dIApAzonU

Šis bija otrais gads, kad maija beigās “Sui-
tu dūdenieki” sadarbībā ar biedrību “Suitu 
kultūras mantojums” un ar Valsts kultūr-
kapitāla fonda finansējumu Alsungā rīkoja 
Latvijas dūdenieku saietu. Šogad uz to ie-
radās 17 dalībnieku no Kurzemes, Rīgas un 
Vidzemes. Bija arī meistarklase pie igauņu 
dūdenieces un pedagoģes, dūdu un bungu 
grupas “Auļi” dalībnieces Leannes Barbo 
(savulaik studējusi Latvijas Mūzikas akadē-
mijā). .

“Tas tā arī notiek, kā biju iztēlojies,” saka 
J. Lipsnis. “Dūdenieku saiets nav festivāls, 
kurā katrs uzstājas ar saviem priekšnesu-
miem, bet ir kopā sanākšana, kurā iepazīs-
tamies tuvāk, pārrunājam aktualitātes, cits 
no cita mācāmies. Piemēram, spēlējot dan-
čus Alsungas pils pagalmā, secinājām, ka 
katrā Latvijas daļā ir visai atšķirīgs danču 
meldiņu repertuārs, tāpēc nākamajā reizē 
gribētu, lai katrs dalībnieks iemāca citiem 
sava novada populārākās melodijas un lai 
parāda pārējiem savus meistarstiķus. Ļoti 
sirsnīgs brīdis bija, kad vakarā viesu namā 
“Ķīši” visi dziedājām katrs savu mīļāko 
dziesmu, tad jau otru, trešo... Vakars izvēr-
tās kā patīkama sadziedāšanās, un reizē tā 
bija arī atpūta pēc dienas slodzes, kad dūdas 
spēlējām vairāk nekā sešas stundas.”

VēStUre Ir nākotneS pAMAtS
Kopš pirmā dūdenieku saieta tiek vākti 

arī vēsturiski fakti par dūdu spēles tradīci-
jām suitos. Alsungas tūrisma informācijas 
un vēsturiskā mantojuma centrā ir apskatā-
ma suitu dūdeniekiem – gan senajiem, gan 
tagadējiem – veltīta ekspozīcija. J. Lipsnis 
uzskata, ka ir ļoti būtiski atrast saikni pa-
gātnei ar tagadni, lai attīstītos nākotne. Un 
dūdu spēlei suitos tāda esot. 

“Tas ir darbs, ko turpināsim. Stingri tu-
ramies pie vecās tradīcijas un mācāmies 
dziesmas pēc dzirdes, ne notīm. Kurš ir 
dzirdējis kādu jaunu meldiņu, tas iemācās 
un padalās ar citiem. Tas ir forši, pats pro-
cess ir interesants,” saka J. Lipsnis.

A. Puķīte papildina, ka dziesmu mācīša-
nās pēc dzirdes prasot arī zināmu elastību, 
jo vienam otrā jāieklausās, jārespektē, rei-
zēm arī jāimprovizē. “Neatlaidīgi un tajā 
pašā laikā elastīgi esam,” saka A. Puķīte. 
Ronalds Veiss, kurš kādreiz mūzikas skolā 
spēlējis klarneti un “Suitu dūdeniekiem” 
pievienojies pirms pusotra gada, saka: “Vi-
sādā ziņā esam jautra kompānija.” 

dzIeSMAS tāLU IzSkAn
Tā kā “Suitu dūdenieku” vārds izskanējis 

plaši Latvijā un arī aiz tās robežām, koncer-
tēt viņus aicinot ļoti daudz. Bieži tas esot kā 
izaicinājums, kur jāgūst jauna pieredze. Vi-
sus pasākumus, kur gada laikā piedalījušies, 
pat nevarot uzreiz atcerēties. J. Lipsnis min 
dažus no tiem: Vispārējie latviešu dziesmu 
un deju svētki, folkloras festivāls “Baltica”, 
kur suitiem bijis uzticēts nospēlēt ievada 
fanfaras, dūdu festivāls Baltkrievijā, starp-
tautiskā dūdu konference Maljorkā, kon-
certēšana Igaunijā, Ziemassvētku korāļu un 

dūdu festivāls Polijā, “Erasmus+” projekts 
Maķedonijā, izrādes “Suitu kāzas” un “Kāzu 
godi” un starptautiskais Masku festivāls te-
pat Latvijā. Jūlijā esot ieplānots brauciens 
uz populāro folkloras festivālu “Kaustinen” 
Somijā. 

Interesanta pieredze bijusi, kad tapis ie-
raksts studijā “Lauska”, jo dūdu meldiņš 
“Apaļais dancis” “Suitu dūdenieku” izpildī-
jumā iekļauts arī ikgadējā folkmūzikas ie-
rakstu izlases albumā “Sviests 8”.

kULtūrA AtjAUnojUSIeS kopIenā
Lai cik pieredzējuši suitu dūdenieki būtu, 

gadoties arī pa kādam kuriozam. Piemēram, 
jāsāk koncertēt izstādē “Balttour”, bet izrā-
dās, ka dūdu iemutnis palicis mājās, citreiz 
instruments nez kādēļ neskan, kā iecerēts. 
Šādi negadījumi tiek ņemti vērā – šobrīd 
dažiem no kopas ir vairāki instrumenti, un 
uz koncertiem tiek ņemti līdzi arī darba-
rīki sīkiem remontiem (J. Lipsnis smej, ka 
viņam dūdu koferī tagad vienmēr līdzi ir 
rezerves iemutnis). No laika pirms aptuveni 
desmit gadiem, kad suitu kopiena gatavoja 
pieteikumu, lai suitu kultūrtelpu iekļautu 
UNESCO pasaules nemateriālā kultūras 
mantojuma sarakstā un “Suitu dūdenieku” 
vadītājs J. Lipsnis pirmo reizi pamēģinājis 
iepūst tagadējās Latvijas Nacionālā kultūras 
centra direktores Signes Pujātes atvestajās 
dūdās, daudz kas mainījies. Toreiz dūdu 
spēle arī pašiem suitiem bija sveša un ne-
izzināta senču kultūras mantojuma daļa. 
Šobrīd nevieni svētki Alsungas novadā ne-
izpaliekot bez folkloras kopu, tostarp “Suitu 
dūdenieku” uzstāšanās. Un tas nozīmē, ka 
senā kultūras tradīcijas daļa – dūdu spēle – 
ir atguvusi stabilu vietu kopienā. 

• Dūdas jeb somas stabules ir pūšamais instruments. Gaisa tilpne 
izgatavota no dzīvnieka (visbiežāk – kazas vai aitas) ādas, tai pievienotas 
divas vai vairākas stabules. 

Folkloras kopas “Suitu dūdenieki” vadītājs Juris Lipsnis, Santis Vanags, Pauls Leimanis, Anta Puķīte, Ronalds Veiss un Inga Šēna-Laizāne kārtējā mēģinājumā, kas siltā laikā 
notiek laukumā pie kultūras nama, pieskandina Alsungas centru ar dūdu skaņām.

JoLAnTAs HERcEnbERGAs foTo
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 Liena Rimkus, “Kurzemes Vārds”

Latvijas Mākslas akadēmijas diplom-
darbu festivālam dots nosaukums 
“Svaiga gaļa kritikai”. No vienas pu-

ses, jauno mākslinieku drosmīgais pietei-
kums liek pasmaidīt, no otras – padomāt 
par to, kā ar mākslas kritiku ir Liepājā. 

TalanTs un bezgaumība
Ik mēnesi Liepājas mākslas telpas priecē 

ar izstādēm, ko veidojuši tuvāki un tālāki 
mākslinieki. “Šobrīd ir tā, ka cilvēks pienāk 
pie gleznas, tad paskatās uz šiltīti – kas tur 
rakstīts. Jūra? Jā, tiešām jūra. Labākajā gadī-
jumā vēl pasaka, ka ir skaisti. Tas arī viss,” 
novērojis mākslinieks Raimonds Gabaliņš. 
Pētīt, analizēt un ar zinātniski argumentētu 
precizitāti formulēt procesus, kas veidojas 
telpā starp skatītāju un katru jaunu mākslas 
darbu, ir tie uzdevumi, kurus mēs labprāt 
uzticētu profesionāliem mākslas kritiķiem. 
Bez dominējoša viedokļa, veselīgas un sa-
turīgas kritikas pasaules mākslas virpulī ir 
sarežģīti saskatīt to īpašo, jo atšķirība starp 
talantu un bezgaumību ir milzīga. 

KriTiKa provincē sāp
Liepājas mākslinieku biedrības “Mākslas 

kolēģi” vadītāja Ilze Eniņa vairāk atbalsta 
mākslinieciski vērtējošu darbu apskatu, kas 
izceļ mākslinieciskās kvalitātes, nevis kritizē. 
“Jāsaka, kā ir, mēs, provinciāļi, kritiku uzņe-
mam diezgan sāpīgi. Atceros, kad mācījos 
augstskolā un ar saviem darbiem piedalījos 
izstādē, kursa biedri toreiz teica: “Re, kā, 
savus darbus aiznesām, izstādījām, un kri-
tiķi sāka mūs lamāt.” Neuzskatu, ka kritika 
ir labs veids, kā uzlabot mākslas kvalitāti.”                                                                                                
I. Eniņa ir pārliecināta, ka mākslinieku 
dvēseles kritikai ir pārāk jūtīgas, to viņa 
novērojusi pat tajos brīžos, kad žūrija vēr-
tēja darbus. Kāds asāks vārds esot sāpīgs 
ne tikai jaunajiem, bet arī māksliniekiem ar 
stāžu. Kritiku sāpīgi  pārdzīvojuši pat fran-
ču impresionisti, neskatoties uz viņu lielo 
pieredzi. “Ar to vajag piesardzīgi,” I. Eniņa 
ir pārliecināta, “šobrīd jau tā viss notiek par 
mākslinieku līdzekļiem, paļaujoties tikai uz 
viņu pašu spēkiem, un, ja vēl to nokritizēs, 
tad pastāv draudi, ka visi ierausies atpakaļ 
savās čauliņās un mākslai Liepājā pienāks 
beigas.”

Tomēr tam, ka mākslinieku vidū būtu ie-
spējams veidot diskusijas, biedrības vadītāja 
piekrīt, jo profesionāli uzrakstītus spriedu-
mus un rakstus par mākslu viņai sen nav 
nācies lasīt. 

vai māKslinieKs vēl vajadzīgs?
Mākslinieks Pēteris Taukulis saka, ka kri-

tikai ir jābūt, lai arī šobrīd tās trūkst ne tikai 
Liepājā, bet visā Latvijā. “Kritika ir ārkārtīgi 
būtiska mākslinieku profesionālajai izaug-
smei. Tā ir mākslinieku vides nepiecieša-
mība, lai gan mūsdienās jājautā, vai māk-
slinieki vispār ir vajadzīgi. Vai viņiem nav 
jāizmirst? Kritika to varētu noskaidrot vai 
vismaz pavirzīt uz priekšu,” pārdomas atklāj 
mākslinieks. Viņaprāt, mūsdienu tehnolo-
ģijas un daudzās iespējas gandrīz katram 
ļauj iejusties mākslinieka lomā. “Ir ārkārtīgi 
daudz neapzinātu jautājumu un problēmu 
mūsdienu mākslā, tieši šī iemesla dēļ satrau-
cos par kritikas neesamību, jo tā varētu to 
visu izpētīt un sniegt atbildes. Vismaz sa-
kārtot,” saka P. Taukulis.

I. Eniņas viedoklim, ka liepājnieki kritiku 
uztvertu sāpīgi, P. Taukulis nepiekrīt: “Ar ko 
Liepājas mākslinieks ir sliktāks par pasaules 
mākslinieku? Mēs paši uztaisām sevi par tā-

diem provinciāļiem, kas nāk no vietas, kur 
neko nevar. Tā nav!” P. Taukulim Liepāja no-
zīmē visradošāko vietu, kurā iespējams viss. 
Reiz viņam ārzemju draugi jautājuši: “Pēteri, 
ko tu te dari? Te taču nekā nav!” Un māk-                 
sliniekam atbilde uzreiz bijusi skaidra: “Te ir 
radoša vieta, te nav laika sēdēt. Es gan ne-
zinu, vai tas radošums nāk no zemes vai no 
gaisa, bet tas te ir..”

KriTiķis ir TiKai insTrumenTs
Mākslinieks ir pārliecināts – lai radī-

tu veiksmīgu kritiku, mākslas kritiķa un 
mākslas vēsturnieka viedokļi jāapvieno ar 
paša mākslinieka viedokli, respektīvi, šajā 
diskusijā jāpiedalās arī māksliniekam. Kriti-
ķis ir teorētiski saistīts ar mākslu, viņam ir 
teorētiskā bāze, savukārt mākslinieks izprot 
mākslas būtību. Tās ir divu veidu attiecī-              
bas – teorētiskas un intīmas. Māksliniekam 
ar mākslu ir pat ļoti intīmas attiecības – kri-
tiķis to neizprot, viņš  ir tikai palīgs, instru-
ments. P. Taukulis kā mākslas pasniedzējs 
strādā Grobiņas mākslas skolā, kur izlaidumā 
novērojis to, cik precīzi absolventi spēj izteikt 
savus uzskatus mākslā – kāpēc un ko viņi 
dara. “Godīgi sakot, man bija balta skaudība, 
jo es viņu vecumā to nespēju.” Šķiet, P. Tau-                                                                                                    
kulis ir lielisks kandidāts uz mākslas kritiķa 
vietu Kurzemē, pāris apskatus pat esot uz-
rakstījis, bet par kritiku to vairās saukt. “Vie-

nu brīdi centos māksliniekus sasaukt kopā, 
lai izrunātu dažādas aktualitātes. Tolaik gan 
vairāk tikāmies ar mūziķiem un centāmies 
noskaidrot, vai māksla ir misija vai profesi-
ja. Brīvā gaisotnē vadījām šādas diskusijas, 
kādas piecas izdevās. Bet diemžēl tās vairs 
nenotiek. Nav kodola, kas mūs saturētu, bet, 
ja mēs spertu soli, cilvēki atrastos. Arī tikša-
nās ar vienkāršo cilvēku no malas ļoti daudz 
dod. Ja vieni runā dziļi filozofiski, otri notur 
realitātē ar vienkāršu jautājumu – kāpēc tev 
to vajag?”

Mākslinieku vidū ik pa laikam dzirdamas 
runas, ka kritiķu nav, jo viss atkarīgs no fi-
nansēm, citi piebilst, ka neesot jau īsti profe-
sionālu kritiķu skolas. Arī P. Taukulis īsti po-
zitīvi kritikas nākotnē neraugās, viņaprāt, ja 
līdz šim tīras kritikas nebija, arī turpmāk tās 
nebūs. “Nu nekad nav bijis Latvijā mākslas 
kritikas, tikai atsevišķi klani un grupas, kas 
īstermiņā meklē savu ieguvumu, skaidrojot, 
cenšoties izprast. Arī kritikas žurnālu mums 
nav, tie ir aizgājuši nebūtībā. Un Mākslas 
skolā vairs nav tāda priekšmeta kā mākslas 
vēsture, ir kultūras vēsture, dizaina vēsture. 
Atskatoties var redzēt, ka dzīves laikā mēs 
daudz ko atmetam, tomēr paiet laiks un cil-
vēks saprot – nu par velti mēs tās mēbeles 
esam izsvieduši. Jāsāk viss no jauna. Tā arī 
parasti ir. Viss atjaunojas citā formātā, jaunā 
līmenī.” 

2 MĀKSLA

Vai kritika nogalina?

Līdz šim Latvijas mākslas pasaulē kritika nav īpaši izcēlusies ar savu spožumu, tomēr 
mākslinieks Pēteris Taukulis, ikdienā strādājot skolā, novērojis, ka mūsdienu bērnos ir 
liels potenciāls un lieliska spēja izteikties, iespējams, ka īstie kritiķi vēl tikai aug.

EKSPERTI
NepieciešaMa 
Laba augSNe

Veronika Viļuma, 
“Fold” redaktore, raksta kritikas, 
veido dizaina apskatus

Kritikas neesamība noteikti neskar ti-
kai reģionus, tās trūkst visā Latvijā, tur-
klāt ne tikai mākslā, bet dažādās sfērās. Šo 
jautājumu Latvijas mērogā daļēji aktivizē 
arī Normunda Naumaņa iedibinātā balva, 
kas tiek pasniegta mākslas kritiķiem. 

Diemžēl ir tā, ka arī visos lielajos medi-
jos uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi 
vien nedaudzi autori ar vēlmi izteikties. 
Tomēr viedokļa paušana nav viss, ar ko 
kritikai būtu jāasociējas, ir svarīga gan 
teorētiskā, gan praktiskā bāze, lai spētu 
salīdzināt, paust argumentētu viedokli un 
vispār profesionāli skatīties uz mākslu.

Vienīgā augstākās izglītības iestāde, kur 
Latvijā iespējams apgūt kritiķa profesiju, 
ir Latvijas Mākslas akadēmija, tomēr, cik 
man zināms, lielākoties no 10 studentiem, 
tikai trīs turpina savu ceļu mākslas kriti-
kas laukā. Latvijā nav iespējams izdzīvot 
uz kritikas rēķina, ne tikai finansiāli, bet 
arī emocionāli. 

Manuprāt, lielākie mākslas pasākumi 
reģionos varētu piesaistīt profesionālus 
kritiķus, tas garantētu kvalitāti, bet ik-
dienas mākslas procesus šie daži profe-
sionāļi uzraudzīt nespēs. Ir jāstrādā pie 
tā, lai radītu labu augsni tiem, kas vēlas 
darboties mākslas kritikas laukā. Tai nav 
obligāti jābūt rakstītai kritikai, tās var būt 
diskusijas un darbs ar jauniešiem. Galve-
nais ir izglītība, vide un cilvēkresurss. Un, 
kas nav mazsvarīgi, cilvēkam, kurš vēlas 
kļūt par kritiķi, ir jābūt patiešām pārlie-
cinātam par savu izvēli un nav jābaidās 
par procesiem informēt lielākos preses 
izdevumus, citādi vēstījums īsto adresātu 
var nesasniegt.

Uldis Rubezis, 
mākslinieks, mākslas 
pasniedzējs

Reģionos mākslas kri-
tikas nav, jo nav mākslas 
zinātnieku un izstāžu 
kuratoru, kas profesio-

nāli bīdītu mākslas procesus. Ja kāds savu 
mākslas pieredzi būtu veidojis, uzkrājis 
Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā, 
iespējams, viņa viedoklis būtu vērā ņe-
mams. Lielākoties viss koncentrējas Rīgā, 
kur šie mākslas procesi notiek aktīvāk, 
mēs esam diezgan liela perifērija, jāsaka, 
kā ir. Arī jaunie mākslinieki izvēlas Rīgu. 
Mākslas tirgus un mākslas dzīves veicinā-
šana Liepājā ir stipri atpalikusi, nav jūta-
ma vēlme attīstīties. 

Aktīva darbība norisinās Kuldīgā, kur 
veidojas Mākslas akadēmijas filiāle, iz-
veidota Kuldīgas mākslinieku rezidence, 
kurā darbojas kuratori no Rīgas un veido 
izstādes. Liela interese par mākslas dzīves 
veicināšanu redzama Cēsīs, nemaz ne-
runājot par daudzajām galerijām Viļņā, 
Kauņā un citur. Liepājā, lai arī sevi sau-
cam par radošu pilsētu, tomēr mākslas 
procesi ir ļoti vāji un viss norisinās pro-
vinciālā līmenī. Mākslinieki paši visbie-
žāk nespēj menedžēt paši sevi un daudzos 
procesus, viņi dara to, ko māk – nodarbo-
jas ar mākslu. Trūkst cilvēka, kurš spētu 
redzēt kopainu. Mākslinieku dvēseles ir 
vienādi jūtīgas visur – Liepājā, Viļņā vai 
Rīgā, tomēr kritika ir nepieciešama.

Egona ZīVERta foto

!
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Dievišķā gaismā

Par visās kultūrās diskutētu jēdzienu Saldus katoļu baznīcā sarunājās “Latvijas Radio 3 Klasika” žurnāliste Inta Zēgnere 
un Lugano universitātes teoloģijas profesors Andris Marija Jerumanis.

 ieva Vilmane, “saldus Zeme”

Vairāki kultūras notikumi šovasar 
Saldus puses dievnamos ieved 
arī daudzus neticīgos. Latvijas 

baznīcas labprāt pārtop par izstāžu ga-
lerijām, koncertu un kino zālēm, sarunu 
namiem. Tās neuzstāj uz reliģisku priz-
mu, tāpēc dievnamos piederīgi jūtas arī 
nesatricināmi ateisti.

Saruna baznīcā
Saldus un Brocēnu novadā ir dažas baz-

nīcas, kurās meklēju atelpu no kultūras 
rutīnas. Piemēram, jaunā Saldus katoļu 
baznīca kopš pirmajām dienām ir lielisks 
kultūras centrs. Nesen tajā kalpot atgriezās 
tās cēlējs Gatis Bezdelīga. Viņam līdzi at-
nāca ideja par Liepājas Simfoniskā orķestra 
Vasarsvētku kamermūzikas festivālu Saldū. 
Klausītāji pēc trīs izmeklētiem koncertiem 
jutās apgaroti.

Bet manu informācijas piesātināto prātu 
līdz pašām dzīlēm aizskāra muzikoloģes, 
“Latvijas Radio 3 Klasika” žurnālistes Intas 
Zēgneres un Lugano universitātes teoloģi-
jas profesora, priestera Andra Marijas Jeru-
maņa saruna “Iedvesmas spēks radīšanas 
procesā”. 

Katru dienu sekojot līdzi kultūras nori-
sēm, ikdienas virpulī visbiežāk elpas pietiek 
tikai rutīnas jautājumiem, tāpēc labpatikā 
atceros fragmentus no mūsu Vasarsvētku 
ciemiņu sarunas. Viņi runāja par kultūras 
darbinieku aprindās, iespējams, visizšķēr-
dīgāk lietotu jēdzienu – par iedvesmu. Jūs-
moju ne tikai par notikuma tēmu, bet arī 
formātu, jo tādu Saldus apkaimē neizvēlas 
bieži.

Teoloģijas profesors pēc pasākuma man 
atzina: viņš nekad iepriekš nebija aizdomā-
jies, ka par iedvesmu cilvēki domājuši visās 
kultūrās un laikos. Piemēram, Senajā Grie-
ķijā iedvesmu uzskatīja par nejaušu iekšējās 
aktivitātes eksploziju ļaunuma neskartās 
un nesarežģītās dvēselēs. Seno grieķu filo-
zofijas sekotāji gaida rakstniecības, mūzi-
kas, teātra un citu mākslu mūzas, savukārt 
senie ebreji kristiešiem atstāja pārliecību: 
iedvesma ir apzināts process starp cilvēku 
un Dievu. “Svētais Gars iedvesmo cilvēku 
un sniedz septiņas dāvanas, ieskaitot gudrī-
bu, saprātu, zināšanas un padomu. Iedves-
ma, iedarbojoties uz sirdi un prātu, virza 
cilvēka gribu,” skaidroja profesors. 

I. Zēgnere sarunu turpināja: “Kāds sacījis, 
ka mūzika ir tilts uz debesīm. Vairākos kon-
certos piedzīvots, ka mūzika nav galamēr-
ķis. Ģeniālā krievu pianista Grigorija Soko-
lova koncertā Rīgā pieredzējām, ka viņš gāja 

tālāk par skaistu mūziku, – viņš tik saviļ-
ņojoši spēlēja, ka klausītājiem pavērās tādi 
dvēseles plašumi!... Kā gan citādāk to no-
saukt, ja ne par Svētā Gara iedvesmu?

Un cik interesanti salīdzināt, kā kompo-
nisti pierakstījuši iedvesmas brīdī dzirdē-
to! Ludvigs van Bēthovens atzina, ka viņa 
mūzikas pirmavots ir sakrāls. Komponista  
partitūras tā švīkātas, svītrotas, aizkrāso-
tas... – Bēthovens centās pēc iespējas pre-
cīzāk satvert dievišķo iedvesmu. Savukārt 
latviešu komponists Jāzeps Vītols savos 
pierakstos bija kā grāmatvedis.”

Sarunā pieskārās arī gadījumiem, kad 
mākslas šedevrus radīja neizglītoti vai pār-
lieku nomocīti ļaudis. Kā tad tā? “Iedvesma 
ir arī noslēpums, jo saistīta ar garīgo pasau-
li, un tajā visi likumi nav izprotami. Platons 
un kristieši uzskata, ka Dieva balsi dzird 
tie, kuri ir vienkārši (garīgi tīri),” smaidīja                             
A. M. Jerumanis. I. Zēgnere atsaucās uz 
Mātes Terēzes pārliecību, ka Dievam nav 
limita dot, tomēr cilvēkam ir limits saņemt. 
“Būsim pateicīgi par katru iedvesmu, kuru 
spējam pieņemt!” žurnāliste sacīja, atvado-
ties no saldeniekiem. 

GrafikaS Dievam
Divas reizes gadā, Lieldienās un Ziemas-

svētkos, saņemu brīnišķīgu apsveikumu no 
bijušās Saldus mākslas skolas skolotājas 
Annas Dobeles. Bībeles sižeta iedvesmotu 
kartīti saņem vēl vismaz 140 cilvēku.

“Svētkiem tuvojoties, sāku domāt par zī-
mējuma pavērsieniem. Grafikas zīmēšana 
man ir gavēņa vietā. Manuprāt, sižets ir 
spilgta vēsts no Viņa, un ļoti priecājos, ja to 
izdevies piefiksēt,” uzskata māksliniece. 

2003. gadā A. Dobele sāka zīmēt kristie-
tībā balstītus zīmējumus, jo meklēja jaunus 
izteiksmes tēlus. Esmu neizpratnē, ka viņai 
nav bijis daudz izstāžu – Dobelē, Skrundā, 
pāris Saldū. Māksliniece neslēpj, ka poten-
ciālo izstāžu vietu skaitu krietni samazina 
bībeliskie motīvi. “Tomēr Dievs manā dzīvē 
visu iekārtojis ārkārtīgi gudri – gaiša bērnī-
ba, jauki skolas gadi, traka jaunība un... pie-
pildījušās ilgas pēc profesionāla bakalaura 
grāda mākslā. Skaidri zinu, ka Dievs manu 
dvēseli uzrunā ļoti maigi un gudri,” priecā-
jas Anna. 

baGātību kauDze
Brocēnu novada Gaiķu evaņģēliski lute-

riskā baznīca celta 17. gadsimta beigās un 
atzīta par valsts nozīmes kultūras piemi-
nekli – Latvijas dievnamiem neraksturīgais 
mēbelējums saglabājies apbrīnojami labi. 

Vislielākā bagātība – bibliskiem sižetiem 
apgleznoti solu durvju pildiņi – demontēta 

un sakrāmēta kaudzē pie ieejas durvīm. Ne-
lielās Gaiķu luterāņu draudzes priekšniece 
Skaidrīte Alksne plāta rokas – izdarīts viss, 
lai kultūrvēsturiskais mantojums nebojā-
jas, taču vajadzētu gleznojumus restaurēt. 
Draudzei tādas naudas nav. 

Tās nebija arī pagājušā gadsimta 80. ga-
dos, kad Rundāles pils muzeja speciālisti 
gleznojumiem notīrīja putekļus un nomel-
nējušu laku. Naudas pietrūka unikālo zīmē-
jumu profilaktiskai konservācijai un pētīša-
nai. Ar interesi izlasīju mākslas zinātnieka 
Ojāra Spārīša iespaidus par Gaiķu baznīcā 
redzēto. Viņaprāt, koka paneļus ar tempera 
krāsām apgleznojis meistars, kurš pārzināja 

17. gadsimta Eiropas laikmetīgo mākslu. 
Draudze dara, ko spēj. Piemēram, paši iz-

cīnīja kultūras piemineklim liktenīgu cīņu 
ar mājas sēni brantu. Senāk tā skartus na-
mus nosvilināja, bet gaiķenieki uzraka pusi 
baznīcas, lai atbrīvotos no inficētās grīdas. 
Vietā sabēra no tāluma vestu baltu smilti. 
Sēnes skartos nevērtīgos koka elementus 
sadedzināja, taču kultūrvēsturisko manto-
jumu īpaši apstrādāja. Gaiķu draudze pirmo 
reizi pieteica savu dievnamu visas Latvijas 
akcijā “Baznīcu nakts”. Vietējie luterāņi cer, 
ka viņu acuraugs kļūs par visas sabiedrības 
lolojumu. 

ieVas Vilmanes foto 

Annas Dobeles krāsainās grafikas veltītas viņas attiecībām ar Dievu. 
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 4. jūlijā koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”, liepājā, “Pannas teātris” piedāvās brīvdabas 
izrādi – īsti latvisku un visiem pazīstamu Rūdolfa Blaumaņa komēdiju “no saldenās pude-
les”. Tā ir visstraujākā un karstasinīgākā Blaumaņa komēdija, kur dziņas briest un rūgst, 
kaislības puto un kāpj prāta toverim pāri. 
 19. jūlijā saldus kalnsētas parkā koncertuzvedums “nerātnā vasaras nakts saldū”. 

 Līdz 30. jūnijam kuldīgas Mākslas namā izstāde 
“Untitled”. Piedalās jaunie gleznotāji, kuri pēdējo gadu laikā 
absolvējuši Latvijas Mākslas akadēmiju. 
 Līdz 30. jūnijam kuldīgas mākslinieku rezidences 
izstāžu zālē Pils ielā 2 Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecī-
bas plenēra darbi “Venta – Ventā”. izstādē topošo mākslinieku 
veikums, divas nedēļas dzīvojot un gleznojot Kuldīgā. 
 Līdz 7. jūlijam kuldīgas vecajā rātsnamā mākslinieces 
Artas Baltās apgleznoto spoguļu izstāde “skaistuma trauslā”.
 Līdz 10. jūlijam Ventspils livonijas ordeņa pilī apska-
tāma Ventspils mākslinieku vasaras izstāde. Tajā piedalās 
16 mākslinieki ar vairāk nekā 25 stilistiski daudzveidīgiem 
darbiem.
 Līdz 14. jūlijam Kuldīgas novada muzejā Aivara un indara Vētrāju fotoizstāde “Mana 
Kuldīga”. 
 No 15. jūlija līdz 1. septembrim Jaņa rozentāla saldus vēstures un mākslas 
muzejā izstāde “Kāzu tradīcijas”.
 Līdz 20. jūlijam saldus mākslas skolā apskatāmi skolēnu zaļās prakses darbi.

Mantojums
 26. jūlijā Jaņa rozentāla saldus vēstures un mākslas muzejā par godu saimnieču 
dienai būs izstāde “Priekšauti” un tematiskas meistarklases. Būs dižošanās ar tautastēr-
piem. 
 27. jūlijā dundagā norisināsies trešais sklandraušu festivāls “Pie goda, pie galda, 
pie labiem ļaudīm”, kam šogad dots moto “Rotā saule, rotā meita, rotā mana valodiņa”. 
svētki sāksies Dundagas luterāņu baznīcā ar Ventspils skolēnu zvanu ansambļa skaņām, 
bet festivāla atklāšana iecerēta Dundagas pils parka estrādē. Visas dienas garumā 
būs koncerti, izrādes, darbnīcas bērniem, tirdziņš, sklandrauši un citi gardumi. Varēs 
klausīties un vērot grupas “sunny Groove Dixie”, deju kolektīva “Dun-dang”, Dundagas 
vidusskolas zēnu vokālā ansambļa, saldus senioru akardeonistu ansambļa, folkloras 
kopas “Rāmupe”, “sendienas”, amatierteātra grupas “Tā viš i” un citus priekšnesumus. 
Unikālas šai dienai veltītas izrādes: “Lauvas acenes sniegā”, mūzikls “Mūzikas skaņas” un 
Dundagas amatierteātra izrāde, koncerts “Visādi ir un visādus vajag” ar mūzikas grupas 
“Daba san”, dejotāju, jauktā kora piedalīšanos. Arī šoreiz neiztikt bez darbīgo ļaužu 
godināšanas “Gods godam pretī nāk”. Būs apskatāma arī cimdu un segu izstāde. svētki 
noslēgsies ar zaļumballi nakts garumā, ko spēlēs grupa “ilūzija”.

 30. jūnijā kuldīgā, Pilsētas dārzā (lietus gadījumā Kuldīgas kultūras centrā), 
Zemessardzes orķestra un Kanādas bruņoto spēku centrālā orķestra koncerts.
 4. un 18. jūlijā saldū, Māra Čaklā skvērā, notiks muzikāls vakars. 
 5. jūlijā rojas jaunajā brīvdabas estrādē notiks pirmizrāde “Čikāgas piecīši – leģendu 
atgriešanās”. Rīgas jaunā muzikālā teātra izrāde, kuras režisors ir Valdis Lūriņš, veidota 
kā muzikāla vīzija, kurā populāri aktieri un dziedātāji rādīs to, kādi bija un kādi varēja būt 
“Čikāgas piecīši”, kad viņi uzsāka savu muzikālo darbību. 
 5. jūlijā Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā saldenieka Ojāra Ulmaņa 
70. jubilejas piemiņas koncerts. Piedalās ansambļi “Karameles” un “Trifeles” no Kuldīgas, 
koncertmeistars – Zigurds Turss. 
 6. jūlijā kuldīgas estrādē Latvijas dziedošo aktieru salidojums Kurzemē. Piedalīsies le-
ģendārās aktrises Olga Dreģe, Mirdza Martinsone, kā arī Lelde Dreimane, Zane Dombrovs-
ka, nacionālā teātra populārais dziedošo aktieru ansamblis “Greizais ratiņš”: Dace Bonāte, 
Uldis Anže, normunds Laizāns, ivars Puga, Valdis Zilveris u.c.
 6. jūlijā koncertzālē “lielais dzintars” liepājā vienīgo kopīgo 
koncertu sniegs pašmāju leģendārā rokenrola grupa “Keksi”, 
apvienojušies ar blūza un soulmūzikas zvaigzni jūdžinu “Hide-
away” Bridžesu. Dziesmu autors un ģitārists ar panākumiem izdevis 
septiņus mūzikas albumus un uzstājies visā pasaulē. Kā klejojošam 
nomadam viņa mājas ir tur, kur gaidāms nākamais koncerts.
 6. jūlija vakarā kuldīgas estrādē “Grandiozā nakts Kuldīgā”. Piedalīsies: “Eolika”, “Pēr-
kons”, “Dzelzs vilks”, “Tranzīts”, Ansis u.c. 
 6. jūlijā Ventspils reņķa dārzā notiks šlāgerfestivāls “Uz dziesmotā viļņa”, kurā iecienī-
tas estrādes melodijas izpildīs vairāk nekā 30 dziedātāji un grupas. Pasākumu vadīs Latvijas 
nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa un Dailes teātra aktieris Ģirts Ķesteris. Īpašie viesi – 
komponists jānis Lūsēns, kurš šogad svin 60 gadu jubileju, kā arī dziedātāji Uģis Roze, ingus 
Pētersons, Žoržs siksna, Laimis Rācenājs un “neaizmirstulītes”. Pēc pusnakts zaļumballi 
spēlēs grupa “Dakota”. 
 10. jūlijā un 24. jūlijā Brocēnos pie “Bodnīcas” muzikālie vakari.
 19. jūlijā kuldīgas estrādē spēlēs “instrumenti”.
 24. jūlijā liepājā, koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”, izskanēs koncerts “Mīlestība” – latviešu 
komponistu R. Paula, j. Lūsēna, Z. Liepiņa, i. Kalniņa, U. Marhileviča, M. Brauna u. c. mūziklu 
un rokoperu skaņās tērpta atzīšanās divos cēlienos. Koncertā piedalīsies Latvijas nacionā-
lā teātra aktieri Marija Bērziņa, Zane Dombrovska, Madara Botmane, Mārcis Maņjakovs, 
Ainārs Ančevskis, Raimonds Celms un Egils Melbārdis.
 26. un 27. jūlijā kalnsētas parkā rokfestivāls “saldus saule”.

 26. jūlijā liepājā, Jāņa Čakstes laukumā, bezmaksas brīvdabas koncertā muzi-
cēs grupa “Raxtu Raxti”. Muzikālā apvienība, kurā darbojas grupas “Autobuss debesīs” 
dalībnieki un pazīstami tautas mūziķi, atskaņo imanta Kalniņa dziesmas tautas mūzikai 
pietuvinātos aranžējumos un savas versijas par latviešu tautasdziesmu tēmām.
 27. jūlijā liepājā, kon-
certzālē “lielais dzintars”, 
festivālu “Liepājas vasara” at-
klās koncertā “Roka balādes”. 
Liepājas simfoniskais orķestris 
muzicēs diriģenta Gintara 
Rinkeviča vadībā. Uz skatuves 
kāps latviešu dziedātāji Dau-
mants Kalniņš un Atis ieviņš, kā 
arī jeronims Miļus no Lietuvas. 
Programmā daudzu leģendāru apvienību mūzika (“Queen”, “Deep Purple”, “Foreigner”, 
“Depeche Mode”, Bryan Adams, “Metallica”, “Bon jovi”, “Led Zeppelin” un vēl).

 No 5. līdz 7. jūlijam Talsos norisināsies pilsētas svētki. Trīs dienu garumā papildus 
koncertiem ar dziesmām, dejām un šovprogrammu būs arī sportiskas aktivitātes, tai skaitā 
orientēšanās un makšķerēšanas sacensības, Latvijas amatieru čempionāts futbolā, nakts 
pastaiga pa Talsiem, tirgus lustes, gardēžu laukums un svētdien arī brančs. no jaunumiem 
varēs baudīt, piemēram, radošo pastaigu “sentalsiem piestāv māksla” un svētku gājienu 
“Mūza un daile” jeb sievišķības triumfu Talsos.
 13. jūlijā jūras svētku galvenais vadmotīvs liepājā būs tautasdziesma “Pūt, vējiņi!”, 
un to koncepcija tiks balstīta uz trīs atslēgas vārdiem – vējš, jūra un Kurzeme. svētku 
programma norisināsies laukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars”, juliannas pagalmā, 
Liepājas ostas promenādē un mazajās ieliņās ap to. Zvejnieku svētki šajā dienā notiks arī 
Pāvilostā un jūrmalciemā.
 No 24. līdz 28. jūlijam sabilē svinēs 21. sabiles vīna svētkus. Trešdienā gaidāma 
svētku iedejošana pilskalnā “iepūt sabilniekam”, un viss ies vaļā! Ceturtdienā notiks 
izklaides pagājušo dienu stilā Kolhozciemā. Piektdienā iecerēts grupu “Pelni”, “Linga” un 
“Rock’n’Berries” koncerts un danči “sabiles sidra” dārzā un uz ābolu rampas skatuves. 
sestdienā notiks vīna un amatnieku tirdziņš, nošļūciens pa vīna putām, dullas izdarības 
ar un bez vīna pagalmos un vārtrūmēs, koncerti – no Aivara Hermaņa līdz “Dzeguzītei”, 
pieaugušo “Popiela”, svētku atklāšanas un teatralizētais gājiens. Balle līdz rītam ar grupu 
“Halo” un “Klaidonis”. 
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diena, kad visa pasaule adīja

Čaupe darbojas kopš 2011. gada, un pašlaik tajā ir vairāk nekā 30 rokdarbnieču. A.Svenča aicina 
jaunus dalībniekus: „Tiekamies katru otro piektdienu muzejā. Mums kopā vienmēr ir, par ko parunāt: 

par rokdarbiem, dzīvi un sevi. Meklējam jaunas vēsmas, tad kādu deleģējam tās apgūt un pēc tam iemācīt 
pārējām. Apmeklējam seminārus, meistarklases, veidojam izstādes.” Darbi bijuši apskatāmi Kuldīgas novada 

pagastos, Alsungā, Liepājas muzeja izstādē Cimdotā Kurzeme. Laba sadarbība izveidojusies ar tautas tērpu 
centru Senā klēts, kas meistarklasēs adīt latviskos rakstus māca ārzemniecēm.

Publiskās 
adīšanas dienā 
15. jūnijā Kuldīgā 
pie novada 
muzeja darbojās 
adīšanas meis-
tares, lai dalītos 
pieredzē un 
popularizētu šo 
rokdarbu veidu.

Draudzīgā aplītī sasēduši, rokdarbnieču kopa Čaupe, 
tās ciemiņi no Saldus un Padures darināja raibum raibos adījumus. 

Turpat līdzās izstāde: vējā plivinājās cepures un cimdi, zālienā gulēja 
pārklāji,  arī Līvijas Rezevskas akmens skulptūras bija posušās lakatos. 

Čaupes vadītāja Arita Svenča stāsta: „Vienojamies, kāda būs izstādes tēma, 
un gatavojamies visu gadu. Šogad tās ir cepures, pagājušogad bija cimdi.” 

Kuldīgā publiskās adīšanas diena notiek astoto reizi. 

kuldīgas muzeja sētā varēja apskatīt 
cepures visdažādākajā adīšanas tehnikā. 

kopas Čaupe vadītāja arita svenča stāsta, 
ka šogad modē cepures, šalles, cimdi 

brioša tehnikā – tie nēsājami no abām 
pusēm: „aizrāvāmies ne pa jokam. apraksti 

nav viegli atrodami – domājam pašas, 
kā to dabūt gatavu.” Vēl bija entrelaka 

(spundiņraksta – aut.) un pečvorka stila 
darinājumi, arī oriģināli darbi, piemēram, 

pirts cepure no aukliņām un auduma 
strēmelītēm. Ja ir vēlme tikt pie kāda 
darinājuma, jāsazinās ar meistarēm.

publiskās 
adīšanas 
dienā plecu 
lakati tikuši 
arī kuldīgas 
pilsētas 
dārza 
skulptūrām. 
pie Līvijas 
rezevskas 
Vijolnieces 
daudzi tū-
risti vēlējās 
nofotografē-
ties.

rokdarbu kopas Čaupe dalībniecēm vienmēr ir, ko pārrunāt. pieredzē dalās Vita 
Ošeniece, Daina Ješkevica un Līga sokolovska.

Pasaules publiskās 
adīšanas diena

n kopš 2005. gada notiek jūnija otrās 
nedēļas nogalē.

n Tā ir iespēja satikties amata pratējiem. 

n Mērķis: pievērst uzmanību adīšanai 
kā aizraujošai nodarbei. plašai publikai 
pieejamās vietās – uz soliņiem, parkos un 
āra kafejnīcās – to organizē rokdarbnieču 
klubi, dziju veikali un adīšanas entuziasti.

Lailas Liepiņas teksts un foto
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dzīves lapa

garīgā veselība

inga Zārde, psihiatre un psihoterapeite

saruna ar jubilāru

stārķa vēstis

Nākamotrdien 31. dzimšanas dienu sagaidīs kul-
dīdznieks Oskars Ziemelis. Lai gan gadu skaits nav 
liels, viņš paspējis daudz: pabeigt divas augstskolas, 
sagādāt meitai vislabāko bērnību un Kuldīgā atjau-
not senas un celt jaunas ēkas.

Students gadiem ilgi
Oskara bērnība pavadīta diezgan klasiski – skraidot ar 
sētas puikām, kuriem bijusi kopīga aizraušanās. „Mums 
patika tādas standarta puišeļu lietas: mopēdi, riteņi. Dzī-
vojāmies garāžās, paši skrūvējām mopēdus. Tajā laikā 
mani ieinteresēja tehnika, bet pēc pamatskolas aizgāju uz 
Saldus tehnikumu mācīties būvniecību. Tā kā opis bija 
celtnieks, arī es nolēmu mēģināt. Tikko bija no mācībām 
brīvs laiks, strādāju uzņēmumā Jumis Z par celtnieku –                                                     
krāju pieredzi. Pabeidzot tehnikumu, strādāju birojā 
par tāmētāju un vienlaikus vadīju mazos projektus. Pēc 
laika nolēmu, ka jāapgūst kaut kas vēl, iestājos Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā un beidzu 
uzņēmējdarbības studijas. Bet tad būvniecībā mainījās 
likumi, un atkal devos studēt – uz Rīgas Tehnisko uni-
versitāti. Pērn pabeidzu.”

Tagad Oskars Būvfirmā P.B.A. strādā par tehnisko 
vadītāju. Tehnikumā bija izveidojušās labas attiecības ar 
pasniedzējiem un vadību, kas pirms vairākiem gadiem 
viņu uzaicinājusi pievienoties eksāmenu komisijai. 
Tagad Oskars divreiz gadā pieņem jauno celtnieku 
eksāmenus. 

Bērnību izdzīvo otrreiz
Ar dzīvesbiedri Baibu Oskars audzina meitiņu Martu. 
„Gribu meitai dot visu, kas nepieciešams. Gribu būt labs 

tētis, un šķiet, ka pagaidām izdodas. Gribu ieaudzināt 
godīgumu, taisnīgumu un atbildību pret savu dzīvi, 
teiksim tā – lai viņa sirdī ir labs cilvēks.” Arī Marta 
tētim iemācījusi uz dzīvi skatīties citādāk. „Šķiet, ka 
caur savu bērnu atkal izdzīvoju bērnību, iespējams, 
tādu, kādas pašam nebija,” atzīst Oskars.

Brīvo laiku viņš velta ģimenei, tāpēc daudziem 
hobijiem laika neatliekot, taču vienam gan – garāžā 
vienmēr stāv kāds vecāka gadagājuma automobilis 
BMW, ar kuru pēc adrenalīna doties uz sacīkšu trasi. 
„Man patīk pabraukt savam priekam. Mašīnas ir 
nākušas un gājušas, bet kāda vienmēr ir. Baiba jau 
smejas: es izdomāju, ka man vairs nevajag, un pār-
dodu, bet paiet pāris mēnešu, un tur atkal kāda stāv. 
Šobrīd tur ir trešās sērijas BMW.” Šis hobijs Oskaram 
kopīgs ar brāli Māri, abi arī mašīnas remontējot un 
uzlabojot. 

Mērķiem jābūt
„31 gads ir labs vecums – esi vēl jauns, bet jau 
nobriedis,” secina Oskars. „Iekšējie mērķi ir tie, 
kas cilvēku velk uz priekšu. Man visu laiku tādi ir, 
piemēram, pabeigšu skolu, dabūšu sertifikātu, varē-
šu strādāt, pirkšu dzīvokli, izveidošu ģimeni. Ik pa 
brīdim atskatos, apdomāju, ko esmu sasniedzis. Arī 
tagad man ir mērķi, un tādiem jābūt.” 

Gaviļnieks uzsver, ka viņa mājas ir šeit. Lai arī 
Rīgā par tādu pašu darbu varot nopelnīt vairāk, tur 
Oskaram nepatīk. „Tikai tad, ja šeit visi striķi tiešām 
trūktu un situācija būtu spiedīga, pārceltos uz turieni. 
Kuldīga tiešām ir pilsēta ar dvēseli. ” 

Antras Grīnbergas teksts un foto

Domāju, ka tas noteikti jāpasaka iejūtīgā, mierīgā, līdzjū-
tīgā veidā. Iesākumā izvēlieties sarunai piemērotu laiku un 
vietu! Izvēlēties tādu situāciju, kad pats kādu brīdi pēc ziņu 
pateikšanas varat būt klāt, kad jūtaties pietiekami spēcīgs otra 
satraukumu, varbūt pat šoku un bēdas izturēt.

Šādām ziņām grūti kādu sagatavot. Tās vienmēr izraisa spē-
cīgas negatīvas izjūtas. Pasakiet šo ziņu skaidri un mierīgi, tiešā 
veidā! Labāk neizmantot simboliskus terminus, piemēram, viņš 
ir aizgājis, viņš ir labākos medību laukos, viņa vairs nav. Tas 
var radīt apjukumu, vēlēšanos pārjautāt un atkārtotu traumē-
jumu, kad bēdīgā ziņa tiek pateikta tieši: viņš nomira. Izsakiet 
līdzjūtību, pasakiet, ka tas, kas noticis, ir ļoti, ļoti skumji! 
Nogaidiet brīdi un ļaujiet situācijai attīstīties! Ja cilvēks sāk 
raudāt, esiet blakus, varat uzlikt roku uz pleca vai apskaut. 
Ja cilvēks izteikti sāk satraukties, var mēģināt apstiprināt to, 
ka tas patiešām ir ļoti satraucoši, un vēlreiz izteikt līdzjūtību. 
Ja cilvēks jau iepriekš lietojis nomierinošus medikamentus 
un izsaka vēlēšanos tos ieņemt arī tagad, palīdziet tos atrast, 
sarūpēt ūdens glāzi!

Šādas sarunas nevar būt vieglas. Iespējams, ka pēc tam jūs 
to vēl un vēlreiz savā prātā atkārtosiet. Ja tā ir un sajūta pašam 
ir satraucoša, biedējoša, grūta, labāk to pārrunāt ar vēl kādu, 
kuram uzticaties, kādu, kurš spēj būt līdzjūtīgs, mierīgs. Da-
lieties savā pārdzīvojumā un bēdās! Nepalieciet viens!

atstāj savas pēdas Kuldīgā

Kuldīgas slimnīcas dzemdību 
nodaļā no 19. līdz 26. jūnijam 
piedzimušas četras meitenes un 
trīs puikas. 

Trīs meitenītes nosauktas par 
Dārtu, pārējiem bērniem doti šādi 
vārdi: Madara, Arvīds, Tomass, 
Rūdolfs. 

Pirmais bērniņš
Linda un Artis Spārni no Saldus                
21. jūnijā sagaidījuši dēliņu. Mam-
ma stāsta, ka sākumā gribējusi dot 
vārdu Rūdis, bet beigās abi izlēmu-
ši par Rūdolfu. Vēl nevarot saprast, 
kam puika vairāk līdzīgs. Vecākiem 
šis ir pirmais bērniņš. Abi saka, 
ka omes noteikti palīdzēs, ja būs 
vajadzība. Rūdolfs piedzima 53 cm 
garš un 3640 g smags. 

ar līdzjūtību 
un mierīgā 
balsī

Kā smagi slimam cilvēkam pateikt citu 
bēdīgu vēsti? Bail, ka veselības stāvoklis 
pasliktināsies vēl vairāk. Bet noslēpt arī 
negribas, jo ja nu viņš no citiem nejauši 
padzird, ka tuvs cilvēks aizgājis?

recepte

reklāma

Cepeškrāsnī cepts sapals
Vajadzēs: sapalu, sāli, piparus, eļļu cepšanai, saldo krējumu, citrona sulu, 
rīvētu cieto sieru pārkaisīšanai.

kā pagatavot: zivi iztīra, sagriež palielos gabalos, apsāla, appiparo un apslaka 
ar citrona sulu. patur ledusskapī apmēram stundu. zivs gabalus ātri apcep uz 
pannas nelielā eļļas daudzumā, lai apraujas garoziņa, tad zivi liek cepamajā 
traukā. Gabalus pārlej ar saldo krējumu un cep cepeškrāsnī apmēram 40 mi-
nūtes 180 grādu temperatūrā. pirms izņemšanas pārber ar rīvētu cieto sieru. 
pasniedz ar svaigu dārzeņu salātiem. 

„Man patīk skatīties uz ēku, kuru iepriekš redzēju gandrīz sagruvušu, 
bet kurai esmu palīdzējis atgūt otro elpu, radīt kādam iespēju tajā atkal 
dzīvot. Reizēm arī analizēju, ko varēja izdarīt labāk. esmu ieguvis tik 
daudz praktisku zināšanu, kādas grāmatās nav rakstītas,” saka Oskars 
ziemelis
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dažādi līdzjūTības

jūnija erudīTs

Konkursu atbalsta 
gardumnīca Šarlote.

izīrē

atbildes līdz 1. jūlija 12.00 sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv!
atbildi meklējiet Kurzemnieka iepriekšējos numuros!

atbilde: kriminālpolicija jūnija vidū kuldīgas novadā kratīšanā atrada 
vairāk nekā divus miljonus nelegālo cigarešu 
(2 749 400) un vairāk nekā 11 tonnu nelegālā 
alkohola (11 244 litrus.)
pareizi atbildējuši: agita luka, ausma kreidere, 
vita jurenovska, velta višņevska, daina gerente, 
una rimšaite, indra ābelīte, līga melne, līva 
meļķe-Tropiņa, liene millere, ingars neimanis, 
mārcis kalējs, jānis melnis.

29. un 30. jūnijā Kuldīgā notiks 
Betsafe Latvijas čempionāts 
šosejas riteņbraukšanā. 

Šogad čempionāta grupas brau-
ciena sacensības pēc vairāk nekā 
desmit gadu pārtraukuma uzņems 
riteņbraukšanas tradīcijām bagātā 
Kuldīga. Pirmo gadu Latvijas 
čempionātā iekļautas arī C grupas 
sacensības zēniem un meitenēm. 
Pirmo gadu sacensības nesīs kom-
pānijas Betsafe vārdu. Latvijas 
čempionāts šodien, 28. jūnijā, 
tradicionāli sākās ar individuālā 
brauciena sacensībām, bet rīt,                               
29. jūnijā, turpināsies Kuldīgā, 
Priedainē, kur 10.00 tiks dots 
starta šāviens jauniešu puišu 

un junioru meiteņu grupas sa-
censībām. Šo grupu dalībnieki 
Priedaines un Snēpeles apkaimē 
veiks 75 km distanci. 12.15 starts 
junioru puišiem un sievietēm. 
Šajā braucienā distances garums 
sasniegs 120 km. Sacensību diena 
noslēgsies ar cienījamo senioru 
60+ grupas startu 30 km distancē. 
Starts šim braucienam ap 15.30. 

Trīs dienu ilgo sacensību kul-
minācija gaidāma svētdien, 30. jū-                                                                           
nijā, kad Kuldīgas Pilsētas lauku-
mā startēs amatieru vīru, U23 vīru 
un elites sportisti. 10.00 tiks dots 
starts amatieru braucienam. 

Latvijas labākie elites šosejas 
riteņbraucēji sacensības sāks 

12.45, veicot 166 km. Pēdējie                                                                     
40 km tiks veikti pa Kuldīgas 
ielām izveidoto apli, ļaujot ik-
vienam baudīt augta līmeņa 
sacensības. Dalību grupas brau-
cienā apstiprinājuši visi labākie 
pašmāju elites sportisti, tostarp 
pēdējo divu gadu čempions, 
kuldīdznieks Krists Neilands. 
Uz tituliem kāros arī tādi vīri kā 
Emīls Liepiņš, Toms Skujiņš, 
Andžs Flaksis, Aleksejs Saramo-
tins, Viesturs Lukševics, Andris 
Vosekalns u.c. Ap 13.30 Pilsētas 
laukumā notiks Dip&dap bērnu 
sacensības, kā arī bērnu velosa-
censības ar pedāļiem. 

Jana Sūruma

SIA Lateira

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

Tālr. 63428509, 27020562, 
29997742, fakss 63428523, 

e-pasts: info@lateira.lv.

atkal brauks kuldīgā

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

Sertificēta būvfirma ar pieredzi veic da-
žādus BŪVDARBUS, dokumentācijas 
noformēšanu. Tālr. 29705025.

Visu veidu JUMTA celtniecības un re-
monta darbi. Tālr. 26844885.

Siltinām mājas ar EKOVATI, granulām 
un termoputām. Tālr. 26748235.

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

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

Pārvietojamā LENTZĀĢA pakalpojumi. 
Tālr. 26445292.

Ātri saskaldu MALKU. Tālr. 26449395.
 
Tīra DZIĻURBUMUS. Tālr. 29296723.

Tīra AKAS. Tālr. 27448331.

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem 
sedz...

 /Ā.Elksne./
Izsakām līdzjūtību Lindai Vainovskai, 
māmiņu smilšu kalniņā pavadot. 

Valsts policijas Kuldīgas 
iecirkņa kolēģi 

Mums paliek sirdī tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet. 

/K.Apškrūma./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lindai un 
tuviniekiem, no mammas atvadoties.

VP KRP DPN kolēģes

Es izeju tai gaismā,
Kur tālāk nav kur iet.

 /I.Ziedonis./
Līdzjūt ība Salu ģ imenei, tuvam 
cilvēkam aizejot.

Brenči, Ciņi, Kleinbergi, Gaiļi, 
Neringa, Jerumanis

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu, 
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz. 

/V.Kokle-Līviņa./
Visdzi ļākā l īdzjūt ība DAGNIJAS 
MUCENIECES tuviniekiem, viņu 
zaudējot.

Z/s Ziemeļi Basos

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē 
Mums neiznāks ar tevi parunāt, 
Un tavu smaidu vienkāršu un siltu 
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt. 

/I.Mežnora./
Mūsu visdziļākā līdzjūtība DAGNIJAS 
MUCENIECES tuviniekiem.

Klosternieki

SIENA PRESI. Tālr. 22442646.

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.

STROPUS, lāvas, dēļus. Tālr. 27549492. 

Lopbarības KVIEŠUS, MIEŽUS, AU-
ZAS. Tālr. 28318706.

Svētdien, 30. jūnijā, tirgos JAUN -
PUTNUS, broileru un dējējvistu CĀ-
ĻUS. Iepirks nolietotus akumulatorus.  
Skrundā 9.00, Laidos 9.20, Snēpelē 9.40, 
Kuldīgā 10.00, Ēdolē 10.30, Alsungā 
10.40, Gudeniekos 11.00, Basos 11.10, 
Vilgālē 11.30, Turlavā 11.40, Sermītē 
11.50. Tālr. 25508665.

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

GRANTI, SMILTI. Tālr. 27101850.

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

Uzņēmums pērk DZĪVOKĻUS, lauku 
VIENSĒTAS, dzīvojamās MĀJAS, 
apbūves ZEMES gabalus. Gaidām jūsu 
piedāvājumus, zvanot pa tālr. 27406251, 
vai ierodoties pie mums Smilšu ielā 24. 

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

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 29165063.

MEŽUS, cirsmas, malku. Tālr. 26544462. 

Baltalkšņu CIRSMAS. Tālr. 27811870.

Craftwood PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS 
visā Latvijā, cena 1000–10 000 EUR/ha. 
Samaksa darījuma dienā. Tālr. 26360308.

Mežsaimniecības uzņēmums Dāvji – 
Mežs pērk MEŽUS īpašumā. Izvērtējam 
ātri un kvalitatīvi. Samaksa uzreiz pirkša-
nas brīdī. Tālr. 27406251, vai ierodoties 
pie mums Smilšu ielā 24. 

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

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

S IA Kur zemes Ga ļ -
s a i m n i e ks  –  B U Ļ -
ĻUS ,  GOVIS ,  TE -
LES. Tālr. 63454845, 
29427543, 26569362. 

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

Pērku RAGUS. Tālr. 22728888.

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

Reiz nozied v iss ,  kam dz īves 
krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots. 

/K.Sausnītis./
Izsakām v isdz i ļāko l īdz jū t ī bu 
piederīgajiem, DAGNIJU MUCENIECI 
zemes klēpī guldot.

Z/s Kalna-Mikas

Tu būsi debesīs, zemē, 
Tu vējā un saulē. 
Tu savējo sirdīs, 
Tie tevi neaizmirsīs. 

/V.Kokle-Līviņa./
Izsakām v isdz i ļāko l īdz jū t ī bu 
Laumiņai, vecmāmiņu smilšu kalniņā 
pavadot.

Bitīšu grupiņa

Es izeju tai gaismā,
Kur tālāk nav kur iet. 

/I.Ziedonis./
Visdziļākā līdzjūtība tev, Dzintra, 
mazdēlu citā saulē pavadot.

Renāte, Gunta, Dana

Vien tikai savu mīlestību varam
Tev, baltā dvēselīte, dot šai ceļā līdz... 

/K.Apškrūma./
Visdziļākā līdzjūtība Dzintrai Miezītei, 
no mazdēla atvadoties.

Kristīne, Tamāra, 
Viviana, Rita, Skaidrīte

Divistabu DZĪVOKLI Raņķos, uz ilgu 
laiku. Tālr. 29276046.

SIA Zelta zieds (43603052029) – FLO-
RISTE-PĀRDEVĒJA ar pieredzi ziedu 
veikalā. Alga 3,20 EUR/h. Tālr. 27499114. 

DARBS Vācijā gaļas kombinātā. Stundas 
likme 8,85 eiro, nodrošinām ceļu un dzīvo-
šanu Vācijā (66 eiro mēnesī). Sīkāka in-
formācija pa tālr. 20227843, SIA ALMA M,                                                               
40003543608, lic. nr. 22/2017. 

JAUNIETE vasaras periodā. Ir pārdevē-
jas pieredze, var pieskaitīt bērnus, strādāt 
lauku darbus u.c. Tālr. 28318378.

Sieviete – DZĪVOKLI, var arī ar izpirk-
šanas tiesībām vai pieskatīt saimnieka 
prombūtnes laikā. Tālr. 26407993.
 
DZĪVOKLI. Tālr. 25373590.

Vēlos īrēt DZĪVOKLI Kuldīgā. Vēlams 
divistabu, labiekārtotu. Tālr. 26397109. 

vēlas īrēT

meklē darbu Skrien arī vasarā
Skriešanas seriāla Kuldīgas apļi ceturtajā kārtā piedalījušies 
70 sportistu. Nākamā (5.) kārta Krauļu priedēs notiks 10. jūlijā no 
17.30 līdz 19.00. 
1. grupā (800 m) līderi ginta dmitrijeva (3:18) un rihards zībergs (3:16),                         
2. veronika bogdanova (3:28), matīss puzars (3:17), 3. laura ozoliņa (3:40), 
krišs duburs (3:20). 
2. grupā (1200 m) 1. viktorija bogdanova (4:54), Hārdijs māliņš (5:32), 2. kellija 
liepa (5:59), daniels māliņš (5:42), 3. annika gunika (6:05), everts šepte (5:43).
3. grupā (jaunietēm 2400 m, jauniešiem 3600 m) pirmie izabella bogdanova 
(10:23), lauris grīniņš (14:37), 2. dace verpakovska (10:53), raivo liekmanis 
(14:52), 3. marta šepte (12:25), ingus bogdanovs (15:43).
4. grupā (sievietēm 3600 m, vīriešiem 6000 m) uzvarēja līga Freiberga (19:10), 
āris brantevics (24:21), otrie kristīne stukule (19:36), jānis laube (28:45), trešā 
zane andersone (19:38).  
5. grupā (veterānēm 2400 m, veterāniem 4800 m) pirmie ludmila joce 
(12:01), jānis ausmanis (24:13), otrie džanita Freija (12:26), jānis Turks (28:32), 
trešie odeta Turka (13:01), aldis šternbergs (36:42).

inta Jansone

vieglaTlēTika

Cik taku iekļauts kurzemes 
plānošanas reģiona ceļvedī?
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Par iesniegtās reklāmas formu, 
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rīt, 29. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 48 min.
Saule lec 4.33, riet 22.21.

Naktī +12°...+16°

Dienā +19°...+20°
3-7 m/s

6-12 m/s

 laika ziņas

�

�
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šodien, 28. jūnijā

Naktī +13°...+14°

Dienā +15°...+18°

Dienas garums – 17 st. 49 min.
Saule lec 4.32, riet 22.21.

6-12 m/s

7-15 m/s

�

�
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�

�

� �

parīt, 30. jūnijā
Dienas garums – 17 st. 47 min.
Saule lec 4.33, riet 22.20.

Naktī +15°...+20°

Dienā +21°...+27°
2-6 m/s

4-11 m/s

�

�

� �

�

�
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Veselībai

interesanti

Par sporta pasākumiem, 
rezultātiem informējiet 
e-pastā: 
inta.jansone@kurzemnieks.lv!

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

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

Līdz ar dāsno saules pienesu-
mu atvēries itin viss pasaules 
ziedēšanas prieks! Atliek vien 
noreibt no smaržām, krāsām, 
labsajūtas... Un reizē arī ievākt 
labumus veselībai. Kā nezāle 
ēnainās un nomaļās vietās, to-
mēr trūdvielām bagātā augsnē 
bieži sastopama lielā strutene. 

Latviskais nosaukums daļēji 
saka priekšā, ka augs labi palīdz 
ādas kaitēm, tomēr latīniskā no-
saukuma izcelsme ir cita. Senie 
grieķi bija ievērojuši, ka strutenes 
sāk ziedēt reizē ar bezdelīgu atli-
došanu un nokalst, kad tās aizlido. 
Tā kā grieķiski chelidon ir bezde-
līga, latīniski šo brīnumzālīti dēvē 
Chelidonum majus.

Atšķirīga iedarbība
Strutenes pieder magoņu dzim-
tai, un to laksti satur pievilcīgi 
oranždzeltenu piensulu. Steig-
ties nogaršot svaigus augus gan 

nevajadzētu – strutene satur ļoti 
stipri iedarbīgas vielas, bet sevišķi 
indīgi ir augļi. Medicīnā lietotie 
struteņu laksti satur apmēram 20 
alkaloīdu, kas pat mazās devās 
izraisa spēcīgu organisma atbildes 
reakciju. Interesanti, ka dažādiem 
alkaloīdiem ir atšķirīga darbība: 
piemēram, helidonīns iedarbojas 
nomierinoši, mazina sāpes un 
spazmas, kamēr homohelidonīns 
ir uzbudinošs un rada krampjus, 
bet berberīns sekmē žults izdali. 
Vēl struteņu lakstos ir karotīni,            

C vitamīns, ar alkaloīdiem saistī-
tas skābes, nedaudz ēteriskās eļļas 
un minerālvielas – īpaši selēns, 
cinks, molibdēns un dzelzs.

Ļoti derīga, bet jālieto 
prātīgi
Līdz ar daudzveidīgo sastāvu 
strutenēm piemīt dažāda ietekme: 
tās mazina spazmas un sāpes, 
īpaši labi līdzot vēdera kaitēm –                                                          
gastrītam, kolītam, arī aknu un 
žultspūšļa sāpēm, veicina žults 
izdali un aizsargā aknas. Tās 
atvieglo elpošanu bronhu saslim-
šanas gadījumā un mazina klepu, 
novērš iekaisumu. Struteņu aktī-
vās vielas spēj iznīcināt baktērijas 
un sēnītes, un eksperimentāli 
pierādīts, ka tās var apturēt ļaun-
dabīgo audzēju augšanu – tiesa, 
pie ārsta jāiet jebkurā gadījumā! 
Iekšķīgi lietota strutenes droga 
viegli nomierina, palēnina pulsu 
un pazemina asinsspiedienu, vei-
cina arī urīna izdali un mīkstina 
vēdera izeju. 

Jāievēro, ka aktīvās vielas sa-
sprindzina dzemdes muskulatūru, 
tādējādi gaidību laikā veicinot 
abortu, – grūtniecēm lietot ir 
aizliegts! Izmantojot pašu ievāktu 
drogu, stingri jāņem vērā ieteiktās 

devas – pārdozējot iespējama 
saindēšanās, kas izpaužas kā 
šķebināšana, vemšana, kolikas 
un caureja. 

Izmanto lakstus
Tā kā augs ir veselībai vērtīgs, 
labāk iekšķīgi to lietot maisījumā 
ar citiem ārstniecības augiem, 
radot kompleksu tēju. No strute-
nēm medicīnā izmanto lakstus, 
ko ievāc ziedēšanas laikā jūnijā 
un jūlijā, 30–50 cm garas virs-
zemes daļas nogriežot zemāko 
lapu līmenī. 

Strādājot ar struteni, ieteicams 
uzvilkt gumijas cimdus, un ne-
drīkst pieskarties sejai un acīm. 
Pēc tam lakstus žāvē parastos 
apstākļos, izklātus plānā kārtā un 
rūpīgi uzraugot, lai nesamelnē. 
Uzglabājot strutene derīga trīs 
gadus, un tai raksturīga rūgta un 
dedzinoša garša.

Uzlējums
Lakstu uzlējumam ēdamkaroti sa-
smalcinātu drogu aplej ar 500 ml                            
verdoša ūdens, ļauj stundu ie-
vilkties, tad nokāš. Pa 1/2 glāzei 
četrreiz dienā pirms ēšanas to 
dzer, lai veicinātu gremošanu un 
žults sekrēciju, ja ir gastrīts, aknu 

un žultspūšļa slimības. Der arī 
podagras un neirožu gadījumā. 
Kā efektīvu pretklepus līdzekli 
to izmanto bronhīta un bronhiālās 
astmas ārstēšanai, jo tā ļauj atkal 
ievilkt elpu ar pilnu krūti – šādās 
saslimšanās uzlējumu lieto pa 1/3 
glāzes trīsreiz dienā pirms ēšanas.

Novārījums
Lakstu novārījumu gatavo, glāzei 
ūdens pievienojot ēdamkaroti 
žāvētu vai svaigu drogu, – šādā 
koncentrācijā to lieto ārīgām 
vanniņām, kompresēm un ap-
mazgāšanai, ja ir ādas slimības 
(neirodermīts, psoriāze, ekzēma), 
jo aktīvās vielas samazina niezi un 
iekaisumu, palīdz sadzīt brūcēm. 

Tīra sula
Tīra svaigu lakstu sula palīdz 
cīnīties ar kārpām, varžacīm un 
ādas ēdēm, kā arī labi balina ādu –          
noder cīņā pret vasarraibumiem 
un brūniem ādas plankumiem. 
Turklāt vai ir kāds, kurš bērnībā 
nav mēģinājis ar to rakstīt vai 
zīmēt? Oranžbrūni tetovējumi 
gatavi! 

Lai šai vasarai brīvības un ve-
selības garša!

Ineses Slūkas zīmējums

Strutene – dažādām kaitēm un vainām

Sanita 
āboliņa, 
farmaceite

Vai zināt, ko ēdat?
Banāni ir viens no senākajiem cilvēku kultivētajiem augiem, visvairāk tie 
tiek audzēti Indijā, tur tiek saražoti vairāk nekā 20% no visiem pasaules 
banāniem. Bet vai zinājāt, ka banāns botāniski ir oga? Arī kafijas pupiņas 
tāpat kā banāni ir ogas. Bet mandeles ir radniecīgas plūmēm un ķiršiem un 
pieder plūmju ģintij. Kaut arī mandeles daudzi uzskata par riekstiem, patie-
sībā tās ir kauliņu augļi. Un atšķirībā no plūmēm mandeļu kauliņš ir ēdams. 

Ilgu laiku tika uzskatīts, ka tomāti ir indīgi. Tas bija tādēļ, ka tie tāpat kā 
kartupeļi ir nakteņu dzimtas augi. Un kartupeļu ogas tiešām ir indīgas un tās 
pat nedaudz atgādina tomātus. Bet burkānus sākumā neaudzēja to sakņu dēļ, 
bet gan to aromātisko sēklu un lakstu dēļ – tos izmantoja gan kā garšvielas, 
gan kā zāles. Un izrādās, ka no burkānu saknēm varot vārīt arī džemu.

– Katram trešajam 
vīrietim ir problēmas 
dzimumdzīvē.

– Nu, protams, 
trešais liekais...

Studentu stipen-
dijas paaugstināšanu 
neviens cits neatbal-
sta tik ļoti kā lielas 
un mazas alus darī-
tavas.


