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Ceļā no Kuldīgas uz Īvandi un arī šur tur citur ceļ-
malās braucējus iepriecina skaisti violeti lauki. Tās ir 
facēlijas, ko biškopji audzē tieši nektāram.

Īvandes pagastā pie ceļa ganās kuldīdznieka Māra 
Šternberga bites. Ap 120 stropu atrodoties dažādās Kuldī-
gas novada vietās. Bitenieks secina, ka šis gads nav izcils, 
tomēr labāks nekā pagājušais: „Pavēss. Agrais ienesums 

bija daudz mazāks, nekā varēja gaidīt. Arī avenes deva ma-
zāk nektāra, nekā cerēts.” No nektāraugiem M.Šternbergs 
sējot arī gurķu mētru un bišu amoliņu. Labos gados no 
saimes varot iegūt ap 50 kg medus. „Daudzas saimes vēl 
ir viršos, bites cenšas paspēt ko savākt,” saka Māris. Viņa 
medu varot nopirkt veikalā Sarma Kuldīgā, bet ievadītas 
sarunas par iespēju to tirgot veikalu Top tīklā.

Bites vēl steidz strādāt Uz skolu Kabilē 
Z.A.Meierovica Kabiles pa-

matskola 1. septembrī 10.00 uz 
Zinību dienu aicina skolēnus, ve-
cākus, vecvecākus, draugus. Pēc 
pasākuma skolēniem būs klases 
stunda, zinību stunda, vecākiem –                                                                   
kopsapulce, mācību gada jaunu-
mi, fotografēšanās. 

Bibliotēka būs 
slēgta

Turlavas bibliotēka vairākas 
dienas septembrī būs slēgta. No   
4. līdz 8. septembrim vadītāja 
Sandra Brantevica dosies uz 
mācībām Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, bet no 19. līdz 22. sep-
tembrim notiks inventarizācija. 

20 eiro gadā
Kuldīgas novada sporta sko-

las audzēkņiem pašu maksa par 
nodarbībām jaunajā mācību gadā 
būs 20 eiro gadā. Par to deputāti 
sprieda finanšu komitejā. Sporta 
skolas direktors, deputāts Agris 
Kimbors sacīja, ka maksa (10 latu) 
pēdējoreiz pārskatīta 2011. ga-                                                                        
dā, pārrēķinot tā noteikta 15 eiro 
gadā. Arī no 20 eiro ieguvums 
nebūšot liels, toties tas discipli-
nējot. Ja kaut kas tiek dots par 
velti, gadoties, ka audzēkņi uz 
vienu treniņu nāk, uz citu ne. 
Skolas maksa tiktu dalīta: pirmajā 
pusgadā astoņi eiro, otrajā – 12.

Kā reformēs 
pagastu 
pārvaldes.

2.–3. lpp.

Iveta Grīniņa
Lāsmas Reimanes foto

Fakti par 
nektāraugu 
facēliju:
• viengadīgs 
augs, izaug 
līdz 90 cm;
•  labvēlīgos 
apstākļos no 
1 ha var iegūt 
100–800 kg 
medus;
• sēj gan agri 
pavasarī, gan 
rudenī īsi 
pirms sala;
• izsējas 
norma 
rindsējā ir 
12–15 kg/ha, 
izkliedsējā – 
18–20 kg/ha.

Ēdoles 
baznīca svin 
370. jubileju.

4. lpp.

Lai 
jauniešiem 
interesanti.

10. lpp.
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Nav nekāds brīnums, ka jaunās novadu domes pēc 
vēlēšanām ķeras pie lieliem darbiem, kas visbiežāk 
nozīmē arī nepopulārus lēmumus. Tādus, ar kuriem 
pirms vēlēšanām nākt klajā ir sarežģīti, jo var pazaudēt 
neapmierināto balsis. Jo arī tad, ja mērķis ir lietderīgāk 
izmantot resursus, vienmēr tiks skarti konkrēti cilvēki. 

Kuldīgā pēc vēlēšanām uzzinājām, ka tiks apvieno-
tas trīs skolas un ka Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 
kopā ar Alternatīvo sākumskolu un Kuldīgas pamat-
skolu no nākamā gada nesīs V.Plūdoņa Kuldīgas 
vidusskolas vārdu. Tas gan nesamazina pilsētas 
vidusskolu skaitu, un tas, manuprāt, ir tikai laika jau-
tājums, ņemot vērā skolēnu skaitu. Bet tik radikālam 
lēmumam šobrīd dome acīmredzot nav gatava, ņemot 
vērā kaislības, kas plosījās pirms pāris gadiem, kad 
pēc Kuldīgas attīstības aģentūras pētījuma rezultātiem 
pašvaldībai bija nodoms skolu tīklu pārveidot radikā-
lāk. Eh, žēl, ka pilsētā neviena mācību iestāde nav 
ieguvusi valsts ģimnāzijas statusu, bet varbūt tas vēl 
izdosies, spēkus koncentrējot.

Toties dažām citām lietām gan domes vadība ķē-
rusies klāt sparīgi, reorganizējot attīstības pārvaldi, 
un tas skar būvniecības pārzinātājus, projektu un 
attīstības nodaļas speciālistus, nekustamā īpašuma 
speciālistus utt. Par rezultātiem spriest grūti, kaut 
pati ideja izskatās loģiska un ir cerība, ka lēmumi tiks 
pieņemti ātrāk un vienkāršāk – tieši par to uzņēmēji 
domei nereti pārmetuši. Arī protesti (vismaz skaļi) nav 
dzirdēti. 

Bet citādi tas ir ar citas kārtības ieviešanu pagastos. 
Sākotnējā ideja, par kuru rakstījām 5. jūlija Kurzem-
niekā – pagastu pārraudzībai veidot jaunu iestādi 
Kuldīgas novada pagastu apvienību, strauji ieguvusi 
citu veidolu. Lai arī mērķis strādāt racionālāk ir atbal-
stāms, reformu gaitā acīmredzot pieļautas kļūdas. 
Pāris pagastu pārvaldnieki Kurzemniekam neslēpj 
sarūgtinājumu, jo zaudējuši vai baidās zaudēt darbu, 
vairāki neziņā rausta plecus. 

Vakar līdz pat šī avīzes numura maketēšanai gaidī-
jām svaigākās ziņas no pagastu pārvaldnieku un do-
mes darbinieku sapulces. Jautājumu ir daudz, atbilžu 
uz visiem nav. Tiklīdz būs, tā skaidrosim, jo, protams, 
naudu vajag taupīt, protams, amats nevienam nav 
pielaulāts uz mūžu, protams, vienmēr vienkāršāk 
dzīvot pa vecam, bet, manuprāt, svarīgas vēl divas 
lietas: vajadzīgi saprotami lēmumi, kas jāizskaidro 
savlaicīgi, un jāpatur prātā arī katra pagasta iedzīvo-
tāji. Un tas līdz šim ne vienmēr izdevies. Vai izdosies 
pēc šīm pārmaiņām?

pašvaldībā2

redzējums

„Jāpatur prātā 
arī katra pagasta 
iedzīvotāji. Cik nu 
viņu mums vēl ir.”

aktuālais jautājums
Cik daudz un cik bieži  jums ir darīšanas pagasta pārvaldē?

Alda Perševica, mājsaimniece no 
Gudeniekiem: – Šad tad apmeklēju 
pagasta pārvaldi, lai kaut ko pa-
jautātu. Jo kur tad aizies, paprasīs 
un pajautās? Obligāti jābūt pagasta 
pārvaldes priekšniekam, lauku kon-
sultantam, grāmatvede droši vien arī 
ir vajadzīga, visi, kas jau ir.

Olita Balule no Saulkrastiem: – Reti, bet 
kādreiz nākas apmeklēt pagasta pārvaldi, lai 
saņemtu informāciju, piemēram, par juri-
diskām tēmām. Pārvaldē noteikti vajadzētu 
sociālo darbinieku, jauniešu konsultantus, arī 
vienam kasierim jābūt.

Silva Brūvere, skolotāja no Kul-
dīgas: – Es domāju, ka pagastos 
pārvaldēs tas birokrātiskais aparāts 
atsevišķās vietās varētu būt mazāks. 
Nesaukšu konkrētu vietu, bet inter-
netā palasīju, ka tur ir priekšnieks, 
vietnieks, grāmatvedis, kasieris. 
Uzskatu, ka pietiktu ar priekšnieku 

un sekretāru, kas apvieno daudzas lietas. Pietiek, ka 
Kuldīgā ir speciālisti, nav jau novada centrs tik tālu. 
Nelielā pagastā tik liela pārvaldība nav nepieciešama. 
Uz vietas jābūt sociālajam un medicīnas darbiniekam.

Aigars Palacis, slimības atvaļinājumā:                      
– Nevajag tur tik daudz tos cilvēkus, bet 
kādus trīs, pie kuriem aiziet vietējiem. Paš-
laik lauki panīkst, un, lai tas nenotiktu, kaut 
kādam centram ir jābūt. Esmu arī pret to, 
ka laukos  skolas tā likvidē. Pārvaldē vajag 
sociālo darbinieku, lauku konsultantu, sekre-
tāri un vadītāju – viņš var būt arī zemnieks, 
kurš nedēļā stundu vai divas ir uz vietas, lai 
cilvēki var uzdot jautājumus.

Jānis Slupeiks, pensionārs no Aiz-
putes pagasta: – Mēs savā pagasta 
pārvaldē veicam maksājumus, cits 
nekas tur nenotiek. Nezinu, kādus 
speciālistus tur vajadzētu, citus pakal-
pojumus neizmantojam. Ko mums, 
pensionāriem, daudz vajag!

Anda Zariņa, karjeras konsultante 
no Rīgas: – Man pieder īpašums Īvan-
des pagastā. Pārvalde sūta rēķinus, 
īpašuma nodokli, bet tos maksāju 
internetā. Pārvaldes būs aktuālas 
vismaz desmit divdesmit gadus. 
Tajās jābūt sociālajam darbiniekam, 
karjeras konsultantam jauniešiem, 

jo ne jau visi ir veiksmīgi, kādam vajag palīdzību, 
pamudinājumu, ne visi iet baznīcā un ir socializējušies.

Aiga Blumberga, Lāsmas Reimanes foto

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

Reorganizācija, racionalizācija, 
optimizācija 

Dace Cielava, Pelču (no 2009. gada) un Snēpeles (no 2013. gada) 
pagasta pārvaldniece: 

– Pamatojuma, kāpēc man jāaiziet, vienkārši nav. Piedāvāja parakstīt 
vienošanos par darba attiecību izbeigšanu. Kad pajautāju, kādēļ, tika 
uzbērta kaudze dubļu. Pilnīgi visu atspēkoju iesniegumā Ingai Bēr-
ziņai, kur komentēju to, kā notika saruna ar Agnesi Buku un Viktoru 
Gotfridsonu. 

Bukas pamatojums: es neesot rakstījusi projektus (manā amata 
aprakstā tāda pienākuma nav), tāpēc abos pagastos neesot attīstības, 
un sadarbība neesot iespējama.

Vienošanos parakstīju. Kāpēc? Divas dienas pārdomāju, sapratu, mi-
nēti tikai iegansti un manai atlaišanai ir cits iemesls. Esmu cilvēks, kurš 
saka, ko domā, kuram ir viedoklis par dažādiem jautājumiem. Esmu 
partijā Kuldīgas novadam, vēl tagad cienu visu, kas Ingas Bērziņas 
vadībā padarīts. Bet, ja metodes ir tādas!? Nākamajā reizē tika teikts, 
ka arī iepriekš mana darba novērtējums bijis zems, tādēļ sadarbība nav 
iespējama. Sapratu: ja tagad vienošanos neparakstīšu, tiks noslēgts tāds 
līgums, ka, pamatojoties uz likumu, novērtēšanas rezultātā mana alga 
būs maksimāli samazināta. Un tad aiziešu pati, jo jau tagad pa abiem 
pagastiem esmu pietiekami noskrējusies. Iesniegumā Bērziņas kun-
dzei lūdzu, lai viņa tiekas ar kolektīviem manos pagastos. 25. augustā 
viņa atbrauca uz Pelčiem. Pelčenieki mani ļoti aizstāvēja, vēlējās, lai 
palieku. Līdzīgu tikšanos Bērziņa solīja arī Snēpelē. Arī snēpelnieki 
vēlas zināt, par ko mani atbrīvo. 

vadība mēģina ieviest skaidrību
Turpinot rakstīt par Kuldīgas novada pašvaldības sākto pagastu pārvalžu reformu, 
Kurzemnieks iztaujā pagastu pārvaldniekus un domes izpilddirektores vietnieci agnesi buku, 
kura koordinē pārvaldnieku darbu. 

(Iepriekšējais raksts publicēts 28. augusta numurā.) Tagad pagastu pārvaldniekiem jautājām, kāds 
pēc reformas būs uzlabojums, cik štata vietu katrā pagastā paredzēts samazināt, kā viņi vērtē, ka diviem 
kolēģiem – Dacei Cielavai (Pelči un Snēpele) un Tālvaldim Bergmanim (Kabile) darbs uzteikts. Sarunas 
notika pirms vakar, 29. augustā, notikušās iknedēļas pagastu pārvaldnieku tikšanās ar A.Buku Kuldīgā. 

Vakar pārvaldnieki pārsvarā informēti par saimnieciskiem jautājumiem, bet par kolēģu atbrīvošanu 
no darba tikšot runāts, kad atgriezīsies I.Bērziņa.

Tālvaldis Bergmanis, Kabiles pagasta pārvaldnieks, 
vada to kopš 1991. gada:

– Jā, ar mani ir parakstīta vienošanās, ka es ar 29. sep-                                                                                               
tembri darbu pametu. Man ir iespēja aiziet pensijā, to 
arī izmantošu. Biju domājis palikt uz reorganizācijas 
laiku, lai atrod citu, es tam palīdzētu iejusties, tad arī 
pats aizietu.

Kāds pamatojums, ka jāiet projām tagad? Domei esot 
jāizvēlas, ar ko kopā strādāt. Sapratu, ka ar mani negrib, –                                                                                                               
to teica priekšsēdes vietnieks Viktors Gotfridsons. Uz-
skaitīja kaut ko, kas darīts nepareizi. Piemēram, to, ka 
sociālajai mājai nomainījām jumtu. Divus gadus prasīju 
naudu, domei neesot. Atradām savā budžetā, uzlikām 
paši. Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
ciju visu nokārtojām, tika noformēts kā pagaidu jumts. 
Solīju, ka labākos laikos uzliksim dakstiņus. Tagad man 
pārmeta, ka nav ievēroti likumi, bet tas jumts divās vietās 

jau bija iebrucis. 
Pārmaiņu būtība man nav saprotama. Izskatās, ka 

viss tiek sagrauts. Agnese Buka pateica, ka jāsamazina 
piecas štata vienības, no tām trīs ir ugunsdzēsēju depo, 
un tas neesot apspriežams. Tas gan ir mutiski – rīkojuma 
nav. Tātad depo likvidējam, kaut gan tur atrodas visa 
komunālā saimniecība, signalizācija iet uz monitoriem, 
kuros sargi redz, kas notiek pagasta iestādēs. Sargi jau tā 
tikai naktīs sēdēja, tagad monitoros varēs zirnekļi skatī-
ties. Līdz 1. septembrim man cilvēkiem darbs jāuzsaka. 
To izdarīs ar mūsu rokām, tad varēsim iet. Uzrakstīju 
Bērziņas kundzei iesniegumu par situāciju, kāda var 
veidoties: ja kas tiks izzagts, atbildību neuzņemos.

„Gan jau panāktu, ka aizeju pati”
dacei Cielavai nav uzdots samazināt štata 
vietas ne pelčos, ne Snēpelē. 
Pelčos ir 1046 iedzīvotāji, Snēpelē – 713. 

• 17. augustā a.buka un v.Gotfridsons saru-
nā Kuldīgas novada domē ieteica d.Cielavai 
rakstīt iesniegumu par darba attiecību 
izbeigšanu. pamatojumi: neesot rakstīti 
projekti, abos pagastos nav attīstības; 
atbildība par Snēpeles muižas avārijas 
stāvokli, kaut apsaimniekošanu pagasta 
pārvalde pārņēmusi tikai 2015. gadā; attie-
cības ar pagastu iestāžu darbiniekiem, it kā 
nepamatota to atlaišana u.c.

• 22. augustā d.Cielava piekrita vienošanos 
parakstīt, bet pirms tam uzrakstot iesnie-
gumu domes priekšsēdei Ingai bērziņai, 
kurā pārmetumiem argumentēti iebilda.

• Pēc 25. augusta d.Cielavai bija saruna ar 
I.bērziņu. pēc tās domes priekšsēde teikusi, 
ka pārvaldnieci atstās amatā pelčos. 

„Pensijā var pavadīt arī korektāk”
Kabiles pagasta pārvaldē ir 15 štata vietas, no tām jāsa-
mazina piecas. pagastā ir ap 800 iedzīvotāju.
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Izdevējs – 
SIA Jaunais 
kurzemnieks. Reģ. 
apl. nr. 1400. 
Iespiests SIA 
Poligrāfijas grupa 
Mūkusala, Rīga, 
Mūkusalas iela 15a. 
Metiens – 4100.

Galvenā redaktore 
Daiga Bitiniece – 
63350567; 
reklāmas nodaļa – 
63324881.

Kuldīgā, 1905. gada ielā 19,
LV-3301

urzemnieksreklāma

22. augusts. No mājām izgājis un nezināmā 
prombūtnē atrodas nepilngadīgs jaunietis. Sadar-
bībā ar Valsts policiju (VP) viņš atrasts Kuldīgā 
un nogādāts krīžu centrā. Kāds ziņo, ka pie viņa 
mājas vairāki agresīvi vīrieši ieradušies runāt par 
parādsaistībām. Izskaidrojam, ka tas jādara likumā 
noteiktajā kārtībā.

23. augusts. Sūdzība par suni Sieksātē, kas 
uzbrūk garāmgājējiem. Pie kafejnīcas Jumis atkal 
vīrietis tādā reibumā, kas apkauno cilvēka cieņu. 
Pie mājas Ventas ielā 13 sabiedriskā vietā divi 
vīrieši lieto alkoholu.

24. augusts. Saņemam ziņu, ka iepriekšējā dienā 
Skrundā pie lielveikala nozagts bērnu velosipēds. 
Noskaidrojam vainīgo – tas ir vietējais iedzīvotājs. 
Velosipēds atgūts, ziņojam VP.

28. augusts. Saņemta sūdzība, ka nepieskatīts 
aitu ganāmpulks sabojājis sētās ganības. Sākta 
administratīvā lietvedība.

29. augusts. Skrundas iedzīvotājs nelikumīgi 
iekļuvis pašvaldības īpašumā pēc malkas. Uz 
nepabeigtās gājēju takas tup divi vīrieši, jo soliņu 
vēl nav, un lieto alkoholu. Viņiem izskaidrots, ka 
sabiedriskā vietā to nedrīkst.

pašvaldībā 3
No kārtības sargātāju ikdieNas

Bez tiesībām pārkāpj 
noteikumus
Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks rinalds Gūtpelcs.

21. augusts. Piltenes ielā naktī skaļi skan mūzi-
ka. Gravas ielā pie veikala pamests auto, ziņojam 
Valsts policijai. 1905. gada parkā un pie Vējiņa guļ 
gulētāji. Mucenieku ielā autobusa pieturā vīrieši 
lieto alkoholu. Kāds lūdz viņu nogādāt dzīvesvietā 
Ābeles ciemā – palīdzam. 

22. augusts. Ventas un Robežu ielas krustojumā 
grāvī iemestas divas ceļa zīmes. Liepājas ielas 
galā neatļauti novietots auto. Izrādās, vadītājam 
nav arī derīgas apliecības. Rātskungu ielā kāds 
smēķē pie durvīm.

23. augusts. Zaļajā ielā jau gadu stāvot auto. 
Sazvanām īpašnieci, sola to aizvākt. Jelgavas ielā 
kaimiņš draudot izrēķināties ar kādas sievietes 
mazdēlu. Annas ielā jaunieši sēžot uz ielas un 
lietojot alkoholu. Jaunieši ir, bet alkohols netiek 
lietots. Rumbas pagastā problēmas ar kādu cilvē-
ku. Liepājas ielā daži guļ uz soliņa. Jelgavas ielā 
kundzei, kura jau zvanījusi, tagad jaunieši traucē 
atpūsties. Kad aizbraucam, izrādās, ka jaunieši 
nedzer, bet reibumā ir pati zvanītāja. No slimnī-
cas līdz taksometra pieturai nogādājam cilvēku, 
kurš dzīvo Blīdenē. Jelgavas ielā kāds bļaustās, 
traucē gulēt. 

24. augusts. Ēdoles ielā vīrietis uz ielas iedzer. 
Dzintaru ielā ilgāku laiku stāv automašīna. Zvanī-
tājs uztraucas, vai nav zagta, – nav. Liepājas ielā uz 
soliņa guļ mūsu pastāvīgais klients. Rātslaukumā 
pie viesnīcas kautiņš, bet cilvēki ātri izklīst.  

25. augusts. Naktī Piltenes ielā pie mājas sēž 
jaunietis stiprā reibumā. Raiņa un Baznīcas ielā 
mašīna invalīdu stāvvietā. Liepājas ielas sākumā 
atkal neatļauti nolikts auto. Dzintaru ielā pie kāpņu 
telpas smēķē 14 un 15 gadus veci pusaudži. Slim-
nīcā ienācis piedzēries vīrietis un traucē strādāt. 
Pureņu ielā konflikts ģimenē. 

26. augusts. Jelgavas ielā naktī skaļa mūzika. 
Akāciju alejā ģimenes skandāls. Slimnīcas uz-
ņemšanas nodaļā neadekvāta sieviete reibumā no 
Saldus, viņai pakaļ atbrauc vīrs.

27. augusts. Liepājas ielā naktī no auto skaļa 
mūzika. Neapstiprinās ziņa, ka pie Priedaines 
veikala vairāki atrodas reibumā. Liepājas ielā 
vīrietis lieto alkoholu, kārtējoreiz nogādājam 
izolatorā. Pie Ventas rumbas puikas makšķerē: 
kad atbraucam, jau pamukuši. Liepājas ielā pie 
puķu tirgus guļ cilvēks, kurš pirms tam pie mums 
bijis izolatorā.

atrod pazudušo un 
nozagto
Stāsta Skrundas pašvaldības policijas vecākais 
inspektors normunds eihe.

I E P Ē R K A M
Kviešus, miežus. Uz izdevīgiem
MATIF noteikumiem
T A G A D  A R Ī  S K R U N D Ā

Klusā iela 20, Skrunda 
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Skaidro Kuldīgas novada dome
Par reformas 
nepieciešamību
• Novada pašvaldībā tiek ieviesta centralizētā 
grāmatvedība. Tas notiks pakāpeniski. ar                                                
1. oktobri pārmaiņas skars 13 pagastu pār-
valdes, sešas pagastu pamatskolas, Kuldīgas 
attīstības aģentūru, novada bāriņtiesu. Tiks 
centralizēta šīs 21 iestādes grāmatvedī-
ba – turpmāk no pašvaldības budžeta tiks 
algoti četri grāmatveži (katram viena likme) 
līdzšinējo 13 likmju vietā. Izvērtējot pagastu 
pārvalžu grāmatvežu kvalifikāciju un darba 
kvalitāti, četriem piedāvāts darbs novada 
pašvaldības finanšu un ekonomikas nodaļā, 
vienam – sociālajā dienestā. 
• No 2018. gada janvāra tiks ieviesta elektro-
niska rēķinu aprite. Datorprogrammas ļauj 
modernizēt pašvaldības finanšu pārvaldību, 
tajā skaitā pakāpeniski centralizēt pilsētas 
skolu, bērnudārzu un pārējo iestāžu grā-
matvedību no 1. janvāra. Līdzīgi jau rīkojies, 
piemēram, Dobeles, Ventspils, Preiļu novads 
u.c., tā ietaupot budžeta naudu.
• Kuldīgas novadā darbojas 41 iestāde, paš-
valdība saņēmusi gan zvērināto revidentu, 
gan valsts kases un valsts kontroles ieteiku-
mu grāmatvedību centralizēt.
• Pagastu iedzīvotāji tāpat kā līdz šim varēs 
maksāt pārvaldes kasē, jo ikvienā darbu tur-
pinās kasieris/lietvedis, iedzīvotāji joprojām 
varēs tikties ar pārvaldes vadītāju. 
• Ir veikts pagastu pārvalžu štatu iekšējais au-
dits, ar pārvalžu vadītājiem pārrunājot katra 
darbinieka noslodzi, darba kvalitāti un amata 
lietderību. Darbu var uzlabot, sešās pārvaldēs 
atsakoties no 11 štata vienībām. 
• Sociālo palīdzību varēs saņemt pie sava 
pagasta sociālā darbinieka. visi sociālie 
darbinieki no 1. oktobra tiks pieņemti darbā 
novada sociālajā dienestā, paliekot strādāt 
pagastā. 
• Kultūras un sporta dzīvi joprojām organizēs 
šo nozaru speciālists. 
• Pagastu bibliotekāri no 1. oktobra tiks pie-
ņemti darbā Kuldīgas galvenajā bibliotēkā.

Kuldīgas novada domes izpild-
direktores vietniecei Agnesei Bukai 
uzdots izvērtēt visu pagastu pārvalžu 
darbu. Galvenais kritērijs esot pakal-
pojumu kvalitāte. Pirmie secinājumi 
pusotrā mēnesī rādot, ka dažviet 
štata vietu ir vairāk nekā citur, bet 
kvalitāte no tā nemainoties. 

„Ja grib attīstīties, pārmaiņām jābūt 
neizbēgami, jo astoņos gados kopš 
pašvaldību reformas dzīve mainījusies, 
ir attīstījušās tehnoloģijas,” pamato 
A.Buka. 

Optimizācija galvenokārt skars at-
sevišķas nozares. Piemēram, līdz šim 
daudzās pagastu pārvaldēs bija speciā-
lists ar daļēju slodzi, kurš konsultēja par 
ceļu uzturēšanu. Turpmāk visiem būs 
viens speciālists ar pilnu slodzi. Līdzīgi 
plānots IT jomā. Pārvaldēs bija nepilnas 
slodzes sekretāra-kasiera vieta, bet šo 
darbu var pildīt lietvedis, kurš strādā 
visu dienu. Tā uzlabošoties pieejamī-
ba – iedzīvotājiem nebūs jāgaida īsais 

pieņemšanas brīdis, darījumus varēs 
kārtot, kad pašiem izdevīgāk. 

Pārskatīta arī saimniecība – tur, kur 
iegādāti traktori, nevajag tik daudz 
strādnieku, kuri pļauj ar rokām. Tā kā 
pārvaldēs ierīkota signalizācija, ir lieki 
algot sargu.

Komentējot ziņu par Snēpeles un 
Pelču pagasta pārvaldnieces Daces 
Cielavas un Kabiles pārvaldnieka Tāl-
valža Bergmaņa atbrīvošanu no darba, 
A.Buka vēlreiz uzsver pakalpojumu 
kvalitāti. Šis amats nevienā pagastā 
netikšot likvidēts: „Kamēr konkursā 
tiks sameklēti atbilstoši speciālisti, 
viņu vietā būs aizvietotāji no blakus 
pagastiem, kuri pienākumus var pildīt 
tā, lai iedzīvotājiem nekas nemainītos. 
Būtiska ir prasme vadīt komandu, spēja 
komunicēt gan ar iedzīvotājiem, gan 
darbiniekiem, lai darbs būtu saliedēts. 
Par to daudz diskutēts pārvalžu vadītāju 
sanāksmēs, arī izbraucot uz pagastiem.”

Vadība mēģina ieviest skaidrību Domes priekšsēdes Ingas Bērziņas viedokli taujāsim nākamnedēļ, 
kad viņa atgriezīsies no atvaļinājuma. 

Anda Upleja, Īvandes un Ēdoles 
pagasta pārvaldniece:

– Daudz kas var mainīties – vēl ne-
varu runāt par to, ko kārtīgi neizprotu. 
Nezinu, kā pārmaiņas beigsies.

Es divos pagastos strādāju kopš nova-
da izveides 2009. gadā. Manējie atrodas 
viens otram līdzās, braukāju uz tiem 
daudzas reizes dienā. Dacei Cielavai 

noteikti ir cita situācija. Nezinu, kādi 
pārmetumi viņai izteikti. Cik Daces 
darbu redzu, šķita, ka pienākumus viņa 
izpilda. 

Manos pagastos nav ieteikts sama-
zināt nevienu citu štata vietu, izņemot 
grāmatvežus. Īvandē grāmatvede grasās 
doties pensijā, bet viņas Ēdoles kolēģe 
pāries strādāt uz pašvaldību Kuldīgā. 

Daina Bērende, Gudenieku pagasta 
pārvaldniece:

– Uzklausījām domes izstrādāto 
reformas variantu. Mēs neko noteikt 
nevaram, un tagad, kad būsim nevis 
iestāde, bet struktūrvienība, noteikšana 
kļūs vēl mazāka. Saprotu, ka darbs ritēs, 
kā jau rit, tikai pašiem vairs nebūs sava 
konta. Mēs domei aizskenēsim rēķinus, 
iepirkumi būs kopīgi. 

Par štatu samazināšanu bijām uz pār-
runām ar Agnesi Buku. Viņa izskatīja, 
cik cilvēku var palikt. Bez grāmatveža 
jāsamazina vēl divas vienības. Mums 
bija cilvēki, kuri sezonā strādāja par 
kurinātājiem un visu gadu arī pusslodzi 

par sargiem, pieskatot pagasta pārvaldi 
un kultūras namu Gudeniekos. Tagad 
sargu nebūs, ir viedoklis, jāliek signali-
zācija. Basos bija kurinātājs bibliotēkā, 
tagad viņš apvienos arī darbu, ko darīja 
strādnieks un uzraugs teritorijā ap bijušo 
skolu. Remontstrādnieks ar slodzi 0,25 
atbildēja par ūdenssaimniecību, bet 
tagad pienākumus pārņems Kuldīgas 
ūdens. Grāmatvede aiziet pensijā. Tā 
mēs tās slodzītes sameklējam. 

Manuprāt, viens grāmatvedis varēja 
gan laukos palikt. Ja gribēja vairāk 
kontrolēt, varēja to darīt. Redzu, cik 
grūti Ventspils novadā strādāt bez grā-
matveža. Grūti būs nodrošināt darbības 

plūsmu. Paliksim tikai ar lietvedi un 
kultūras organizatori, pārējie pāries pie 
citām iestādēm. Pieņemamajās dienās 
pagasta pārvaldē kāds būs, bet cilvēki 
jau nāk tad, kad viņiem ir problēmas. 

Inguna Spuleniece, Daina Tāfelberga

„Strādāt būs grūti” 

„Procesā daudz kas var mainīties”

Gudenieku pagasta pārvaldē štatu 
sarakstā ir 15 cilvēku, ieskaitot kurinātājus 
sezonā, etniskā ansambļa vadītāju, sētnie-
ku un apkopējas. Sargi strādāja pusslodzi 
vasarā, pusslodze arī ansambļa vadītājai, 
bet remontstrādniekam – 0,25. divas štata 
vienības jāsamazina. Pagastā ir ap 600 
iedzīvotāju.

Ēdoles pagasta pārvaldē ir 13 štata 
vietas, neskaitot kurinātājus, kuri ir 
sezonas darbā. Pagastā ir ap 1000 
iedzīvotāju.

Īvandes pagasta pārvaldē ir septiņas 
štata vietas. Tajās darbinieki pārsvarā 
strādā nepilnu slodzi. Pagastā ir ap 400 
iedzīvotāju.

Pārmaiņas pagastos 
par labu kvalitātei

agnese buka: „audits parādīja, ka no 13 pagastiem sešos darba 
slodze ir ļoti sadrumstalota. Dažviet vēl ir 21 slodze kā pirms 
vairākiem gadiem, bet citur ar 12 slodzēm (arī lielākos pagastos), 
saimnieciski strādājot, tikuši galā daudz labāk. Sadrumstalotībai 
nav sekmīgu rezultātu. Darbiniekam ar slodzi 0,25 un mazu algu 
nav motivācijas strādāt. Lieki uztraukties, ka pārvaldēs vairs 
neviena nebūs, – vidēji katrā pagastā paliks 14 štata vietu.” 
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Dievs veido vēsturi
Draudzes mācītājs Didzis Skuš-

ka sprediķa sākumā norādīja, ka 
Ēdoles baznīca ir valsts aizsargāts 
piemineklis: „Tas labi atgādina, 
ka mūsu Dievs ir vēstures dievs. 
Viss radīts no Viņa gribas. Pat lai-
ku skaitām pirms un pēc Kristus 
dzimšanas. Viņš ir arī mūsu katra 
paša personīgās vēstures dievs. 
Ne tādas, kas ved uz pazušanu, bet 
gan uz dzīvību. Par to vienmēr at-
gādina arī šis dievnams. Pirmais, 
ko darīja kristieši, ierodoties kādā 
vietā, – cēla baznīcu. Namu kā 
mājas, kur cilvēki pulcējas, sauc 
to par savu un jūtas piederīgi. 
Kādi tik laiki, kari un citi noti-
kumi bijuši 370 gados, bet šeit 
vienmēr bijusi vieta, kur pielūgt 
Dievu, vienmēr pastāvējusi drau-
dze. Ja nav nama, nav draudzes, 
un otrādi, jo vienam bez otra grūti 
pastāvēt. Tie dievnami, kuros 
vairs nav draudzes, lēnām sabrūk. 
Šeit, draudzē, arī cilvēki viens 
otru kaut kā uztur. Tāpēc vien ir 
vērts svinēt nama jubileju. Tāpēc 
varam pateikties Dievam, ka šis 
nams bijis, ir un būs, ka uzcelts, 
no paaudzes paaudzē kopts un 
uzturēts.”

Svarīgi arī draugiem
D.Skuška vēl piebilda, ka Die-

vam var pateikties arī par to, ka 
ne tikai ēdolniekiem ir svarīgs 
dievnams. To apliecina sveicē-
ji, tostarp ļaudis, kas no citām 
vietām atbraukuši šeit dziedāt: 
Alsungas Suitu vīri ar stiprām bal-
sīm, skanīgie sieviešu ansambļi 
no Lipaiķiem un Rendas.

U.Gailītis Ēdolē dievkalpoju-
mu vadīja otrreiz, iepriekš tās bi-
jušas laulības. Viņš bija pārsteigts 
par dievnama celšanas leģendu, 
kuras pamatā bijusi ticības naida 
izraisīta slepkavība. Savā ziņā tas 
esot tulkojams pozitīvi, jo norāda 
uz Dieva spēku un mīlestību. 
„Latvijā ir daudz senākas baznī-
cas, pat 600 gadu un vecākas,” tā 

Dažādos avotos nostāsti vēsta, ka baznīcu cēlis 
Ēdoles pils īpašnieks johans Dītrihs bērs sava 
noslepkavotā tēva piemiņai, lai izpirktu viņa 
slepkavas – sava brāļa – grēkus. Vēlāk pats barons 
bērs licis sevi apglabāt zem 1647. gadā celtā 
dievnama sliekšņa – kad tas būšot dievlūdzēju gana 
nomīdīts, tad grēki būšot piedoti.
Ēdoles pagasta mājaslapā precizēts, ka slepkavība 

1623. gadā notikusi tieši ticības nesaskaņu dēļ. 
Vēsturiskā pamatojuma dēļ sakrālajā celtnē 

iekšpusē valda melni toņi, tā nosaukta par Grēku 
izpirkšanas baznīcu. Gan manierisma stilā veidotais 

altāra retabls, gan kancele un muižnieku loža bija 
melnā krāsā ar zeltījumu, bet uz altāra joprojām 
atgādinājums: „Memento mori!” (Atceries nāvi!) 

Dainas Tāfelbergas 
teksts un foto

Ēdolē svin Dieva nama pastāvēšanu
Svētdien dievkalpojumā Ēdoles 
luterāņu baznīcā valdīja īpaši 
pacilāts noskaņojums, jo tika svinēta 
dievnama 370 gadu jubileja un bija 
sabraukuši daudz viesu.

Vienlaikus interjerā 
ir grezni baroka un 

rokoko kokgriezumi. 
baznīcā skan vienas 

no vecākajām 
ērģelēm latvijā. 

instrumentu 
darinājis Tukuma 

ērģeļmeistars 
Kristofs Vilhelms 

bravelaits 
1786. gadā. 

Ne garīgā, ne saimnieciskā dzīve Ēdolē tā nenoritētu bez 
aktīvajām draudzes sievietēm.

1647. gadā celtā Ēdoles baznīca ir viens no tālaika izcilākajiem 
arhitektūras pieminekļiem un atrodas valsts aizsardzībā.

ka pie manis atrodas dievnama 
atslēga, varu jebkurā brīdī atnākt 
palūgt Dievu un citiem durvis 
atvērt.” 

„Nedomājām, kādas puķes 
izvēlēties, greznojot baznīcu 
jubilejai,” teic floriste Inguna 
Lēmane. „Dievs pateica priekšā, 
kas darāms, kā visās reizēs.

prāvests. „Tas atkarīgs, kā kurā 
vietā veidojās apbūve, tāpēc gadu 
skaitlim nav nozīmes, galvenais ir 
pastāvēšana. Ārēji Ēdoles baznīca 
neizskatās tik grezna, kāda tā ir 
iekšpusē. Šeit kalpojot, man bija 
īpašas sajūtas.”

Jūtas kā mājās
Draudzes darbu Ēdolē vada 

mācītājs D.Skuška, taču viņš 

norādīja, ka ne garīgā, ne saim-
nieciskā dzīve nenoritētu bez 
draudzes aktīvajām meitenēm. 
„Baznīca mums ir kā svētnīca un 
mājas, un katrs dievkalpojums 
vai cits pasākums – svarīga gan 
personiskā saskarsmē ar Dievu, 
gan kā kopā būšana,” vienā balsī 
atzina Līga Tīrmane un Aira 
Preisa. Līga dievnamu apmeklē, 
kopš pārcēlusies dzīvot Ēdolē. 

Viņasprāt, pilsētas baznīcās tādu 
sirsnību nejūt. Airas kundzei 
pieredze lielāka, kaut kristietībai 
vairāk pievērsusies pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas. Tas 
bijis laikā, kad te kalpojusi Dace 
Rubļevska (tagad Dolace). Tas 
bijis pacēluma laiks, ļoti daudzi 
iesvētījušies, bet tagad paklīduši 
kur kurais, tomēr draudzes ko-
dols turas joprojām. „Tā ir laime, 

Draudze – gaisma
„Jūs esat ļoti laimīgi,” klātesošos uzrunāja Kul-

dīgas iecirkņa prāvests Uldis Gailītis. „Kā Jēzus 
teica saviem mācekļiem: daudzi ir gribējuši redzēt, 
bet nav varējuši. Jūs redzat un dzirdat kaut ko īpa-
šu. Altāri ne tikai kā interjera lietu, bet vietu, kur 
Kristus nāk mūsu vidū, kur var sadzirdēt, ka Dievs 
saka mums katram: „Tu esi ļoti vērtīgs, es negribu, 
ka tu nodzīvo šo dzīvi kaut kā, bet nāc man līdzi uz 
mūžību.” Šodien Kristus mums ir ļoti svarīgs tieši 
cilvēciskajās attiecībās, lai nepaietu garām tiem, kam 
esam vajadzīgi. Jūs šeit varat sastapt Kristu jau 370 
gadu, uzdot jautājumus, bet svarīgi, lai tie nebūtu 
tikai formāli: kā nokristīt bērnu, salaulāties un vēl 
par citām lietām. Bet, lai sirds būtu klāt attiecībās 
ar Dieva dēlu Kristu, Ēdoles draudze ir kā gaisma 
savā pagastā un pat visā novadā. Lai arī turpmāk jūs 
būtu Kristus vārda nesēji sabiedrībā!”

„jūs esat laimīgi, ka jums ir tik grezna baznīca, kur tikties 
ar Kristu,” Kuldīgas iecirkņa prāvests uldis Gailītis saka 
mācītājam Didzim Skuškam.

Stiprās alsungas Suitu vīru balsis luterāņu dievnamu kaimiņpagastā padara 
vēl krāšņāku.

lipaiķu draudzes sieviešu ansamblis dzied zem savulaik kungiem celtā 
balkona, kura luktas gleznojumos atainotas jēzus dzīves ainas.
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PieKtdiena, 1. sePtembris

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Vides fakti.* 
6.02  Cytaidi latviskais                     

piedāvā: Trešā zvaigzne. 
Sākotne. Personība.* 

6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 11.                      

Vācijas seriāls. 
9.35  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Nacionālie dārgumi.* 
12.05  1:1. Aktuālā intervija.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Pasaules panorāma.* 

Raidījums par ārpolitiku. 
13.50  Pelēns Tips.                       

Animācijas seriāls. 
14.20  Jakari 3.                            

Animācijas seriāls. 
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Lēna, mana mūža mīlestība. 

Seriāls. 
16.00  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 11.                    

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Sirmais. Kulta ēdieni.*             

Misija Gaspačo Spānijā. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Poldarks 2.                       

ASV seriāls. 
22.20  Liecinieki.                                

Francijas seriāls. 
23.20  Nakts ziņas. 
23.29  Sporta ziņas. 
23.31  Laika ziņas. 
23.35  Personība.* Toms Grēviņš. 
0.35  Snoudena lielā bēgšana. 

Dokumentāla filma. 
1.40  Saknes debesīs.* 

5.00  Nedēļas                              
apskats.* 

5.30  700 pasaules                  
brīnumi. Kuba.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Kuba.* 

6.30  Pie stūres. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Ielas garumā.* 
8.05  Vides fakti.* 
8.35  Citādi latviskais.* 
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. 

Dokumentāls seriāls. 
10.10  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
11.00  Majore Kosatkina. 

Krievijas seriāls. 
11.55  Tieša runa.* 
13.05  Kā apturēt globālo 

sasilšanu? 
13.35  Automoto                       

raidījums nr. 2.* 
14.05  Nedēļas apskats.* 
14.35  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
15.05  Skats rītdienā.* 
15.35  Projekts „Nākotne”. 
16.05  Maklauda meitas. 

Seriāls. 
17.00  Dzīve šodien.                  

(krievu val.). 
18.05  Majore Kosatkina. 

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                 

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas                      

(krievu val.). 
19.29  Laika ziņas                          

(krievu val.). 
19.35  Punkti uz i. 
21.15  Pasaules kausa izcīņas 

atlases spēle futbolā. 
Ungārija – Latvija. 

0.10  Pasaules kausa izcīņas 
atlases spēļu futbolā 
dienas apskats. 

0.25  Vai spēlēt videospēles? 
Dokumentāla filma. 

1.25  Projekts                       
„Nākotne”. 

6.00  Pieci                               
novadi                       
Latvijā. 

6.30  Ziņu Top 5.* 
7.00  Dienas personība.* 
7.30  Pieci novadi Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Pilsētas pulss.* 
9.00  Mosties ar Ievu. 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Vēlais ar Streipu.* 
10.30  Mosties ar Ievu. 
11.00  Spēkavīru čempionāts 

Preiļos.* 
12.00  La dolce vita ar                 

Roberto. 
13.00  Pilsētas pulss. 
14.00  Rampas ugunis. 

Netradicionālas sarunas. 
15.00  Dakterīt, palīgā! 

Komēdijseriāls. 
15.30  Vēlais ar Streipu.* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.00  La dolce vita ar Roberto. 
19.00  Rampas ugunis. 

Netradicionālas sarunas. 
20.00  Pilsētas pulss. 
20.30  Vai nauda aug kokos?* 
21.00  Ārsts.lv kopā ar Pēteri 

Apini. 
21.30  Ziņu Top 5. 
22.00  Dakterīt, palīgā! 

Komēdijseriāls. 
22.30  Preses klubs. 
23.30  Rampas ugunis. 

Netradicionālas sarunas. 
0.30  Ziņu Top 5.* 
1.00  Patiesie meli.* 
1.30  Dienas personība.* 
2.00  Vai nauda aug kokos?* 
2.30  Ārsts.lv kopā ar Pēteri 

Apini.* 
3.00  La dolce vita ar             

Roberto.* 
4.00  Rampas ugunis. 

Netradicionālas               
sarunas. 

5.00  Preses klubs.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.25  Bulta 2. ASV seriāls. 
9.15  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
10.10  Stand Up. Humora šovs. 
11.10  Virtuve 5. Seriāls. 
12.10 Kvantiko. ASV seriāls. 
13.10  Kobra 12. Seriāls. 
14.10  Zibsnis. ASV seriāls. 
15.05  Bulta 3. ASV seriāls. 
16.00  Interni 5. Krievijas seriāls. 
17.05  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
18.00  Kobra 12. Seriāls. 
19.10  Hokeja spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas 

Spartak. 
22.00  Milleru ģimenīte. ASV komēdija. 
0.05  Boba burgeri 4. Animācijas seriāls. 
1.30  TV6 nakts mūzika. 

5.00  Bulta 2. Seriāls. 
5.50  Lielā                              

sprādziena                          
teorija 6. Seriāls. 

7.00  Sūklis Bobs 
Kvadrātbiksis 9. 
Animācijas seriāls. 

7.30  Dusmīgie bebri. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Simpsoni 23.               
Animācijas seriāls. 

8.55  Mērkaķošanās.   
Kanādas komēdija. 

10.25  Pēdējais cilvēks uz 
zemes 2. Seriāls. 

10.55  Televeikala skatlogs. 
11.10  Pēdējais īstais vīrs 5. 

Seriāls. 
12.10  Lielā sprādziena                

teorija 6. Seriāls. 
13.05  Simpsoni 23. Animācijas 

seriāls. 
14.05  UgunsGrēks 17. Seriāls. 
15.20  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa. ASV 
realitātes seriāls. 

16.20  Viņas melo labāk 5. Ser. 
16.55  Kāsla metode 6.                   

ASV seriāls. 
17.55  Tētuka meitiņas 3.  

Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 5. 

Latvijas seriāls. 
21.00  Kāsla metode 7.                   

ASV seriāls. 
22.00  Hērakls.                                

ASV spraiga sižeta 
piedzīvojumu filma. 

23.55 Bekstroms. Seriāls. 
0.55  Bulta 2. Seriāls. 
1.45  Sīči dara trakas lietas. 

ASV amatiervideo 
raidījums. 

2.05  UgunsGrēks 17. Seriāls. 
3.15  Viņas melo labāk 5. 

Seriāls. 
3.45  TV3 ziņas. 
4.15  Bez tabu. 

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Citādi latviskais.* 
6.02  Cytaidi latviskais piedāvā: 

Trešā zvaigzne. Sākotne. 
Personība.* 

6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Sirds likums 3. Kanādas 

daudzsēriju filma. 
9.35  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Mana mamma –                          

zvēru daktere 4. Seriāls. 
12.10  Nacionālie dārgumi.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Saknes debesīs.* 
13.50  Ruksīša ceļojums.                 

Animācijas filma. 
14.05  Vaikiki. Animācijas filma. 
14.20  Astrozēns. Animācijas seriāls. 
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Lēna, mana mūža mīlestība. 

Seriāls. 
16.00  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Sirds likums 3.                             

Kanādas daudzsēriju filma. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.42  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
18.55  Kultūršoks. 
19.05  Mana dziesma.* 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Slepkavības Lozērā.              

Francijas krimināldrāma. 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.15  Latvijas sirdsdziesma. 

Vasaras koncerts.* 
0.10  Liecinieki. Francijas seriāls. 
1.05  Mana mamma –                          

zvēru daktere 4. Seriāls. 
2.05  Vera 6. Lielbritānijas seriāls. 
3.45  Andrim Ērglim – 30.                    

Jubilejas koncerts.* 

5.00  Ielas                                   
garumā.* 

5.30  700 pasaules                  
brīnumi. Kuba.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Kuba.* 

6.30  Labākais no „Euromaxx”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Labākās latviešu 

mūzikas izlase.* 
Mikrofona dziesmas. 

9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. 
Dokumentāls seriāls. 

10.10  Lēna, mana mūža 
mīlestība. Seriāls. 

11.00  Majore Kosatkina. Ser. 
11.55  1:1. Aktuālā intervija.* 
12.50  Nacionālie dārgumi.* 
13.35  Personība.* 
14.35  Zaglīgie pērtiķi 2. 

Dokumentāls seriāls. 
15.35  Pie stūres. 
16.05  Maklauda meitas. Ser. 
17.00  Dzīve šodien. (kr. val.). 
18.05  Majore Kosatkina. Ser. 
19.00  Šovakar. Ziņas (kr. val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Personīgā lieta. 
20.05  Kaķu slepenā dzīve. 

Dokumentāla filma. 
21.00  Tās tik ir operas! „Burvju 

strēlnieks”. Dokumentālu 
filmu cikls. 

21.55  Pasaules kausa izcīņas 
atlases spēļu futbolā 
dienas apskats. 

22.30  Augusts: Osedžas zeme. 
ASV drāma. 

0.45  Eiropa koncertos. 
1.40  Panamas dokumenti: 

gadsimta skandāls. 
Dokumentāla filma. 

2.40  Latvia Open 
2014.* Pasaules 
meistarsacīkstes 
jauniešiem un 
pieaugušajiem 10 dejās. 

4.15  Aculiecinieks.* 
4.30  Troksnis.* 

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Bernards 2. Animācijas ser. 
5.30  Ticīgo uzvaras balss. 
6.00  Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. 
6.30  900 sekundes. 
8.40  Grieķiete. Ukrainas seriāls. 
9.40  Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 
10.05  Televīzijas veikals. 
10.20  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
10.25  Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 
11.45  Zem baltajām burām. Vācijas melodrāma. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 
15.20  Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 
16.30  Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 
17.35  Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums. 
18.55  Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Mūsu labākās dziesmas. „Tumsa”. 
22.25  Intara Busuļa un Abonementa orķestra 

koncerts Atgriešanās pie. 
0.50  Atgriezties mājās 3. Seriāls. 
1.40  Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 
2.25  Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 
2.40  Degpunktā 7. 
3.05  900 sekundes. 

5.00  Bulta 2.                            
Seriāls. 

5.50  Lielā                                     
sprādziena                            
teorija 6. Seriāls. 

7.00  Sūklis Bobs   
Kvadrātbiksis 9. 
Animācijas seriāls. 

7.30  Dusmīgie bebri. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Simpsoni 23.                
Animācijas seriāls. 

8.55  Rejošā superzvaigzne. 
ASV ģimenes filma. 

10.55  Televeikala skatlogs. 
11.10  Kāsla metode 7.                

Seriāls. 
12.05  Lielā sprādziena                  

teorija 6.                                
Seriāls. 

13.05  Simpsoni 23.                       
Animācijas seriāls. 

14.00  UgunsGrēks 17.                
Latvijas seriāls. 

15.45  Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa.                             
ASV realitātes seriāls. 

16.45  Eiropas                  
meistarsacīkstes 
basketbolā 
vīriešiem 2017.                                    
Serbija – Latvija. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 5. 

Latvijas seriāls. 
21.00  Lācis Jogijs.                           

ASV animācijas filma. 
22.30  Es tevi mīlu,      

Beta Kūpere.                                   
Kanādas un ASV 
komēdija. 

0.35  Bulta 2. Seriāls. 
1.35  UgunsGrēks 17.                   

Seriāls. 
3.15  Viņas melo labāk 5. 

Seriāls. 
3.45  TV3 ziņas. 
4.15  Bez tabu. 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.25  Zibsnis. ASV seriāls. 
8.20  Bulta 3. ASV seriāls. 
9.15  Interni 5. Krievijas seriāls. 
10.10  Stand Up. Humora šovs. 
11.10  Virtuve 5. Seriāls. 
12.10  Kvantiko. ASV seriāls. 
13.10  Kobra 12. Seriāls. 
14.10  Zibsnis. ASV seriāls. 
15.05  Bulta 3. ASV seriāls. 
16.00  Interni 5. Krievijas seriāls. 
17.05  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
18.00  Kobra 12. Seriāls. 
19.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
20.00  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
21.00  Vienatnē. Seriāls. 
22.00  Aklā zona. ASV seriāls. 
23.45  Transā. Detektīvdrāma. 
1.35  TV6 nakts mūzika. 

6.00  Pieci novadi                    
Latvijā. 

6.30  Ziņu Top 5.* 
7.00  Dienas                         

personība.* 
7.30  Pieci novadi Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Pilsētas pulss.* 
9.00  Mosties ar Ievu. 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Vēlais ar Streipu.* 
10.30  Mosties ar Ievu. 
11.00  Dzīvesstils. 
11.30  Vai nauda aug kokos?* 
12.00  La dolce vita ar  

Roberto. 
13.00  Pilsētas pulss. 
14.00  Rampas ugunis. 

Netradicionālas 
sarunas. 

15.00  Dakterīt, palīgā! 
Komēdijseriāls. 

15.30  Vēlais ar Streipu.* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.00  La dolce vita ar    

Roberto. 
19.00  Rampas ugunis. 

Netradicionālas 
sarunas. 

20.00  Dzīvīte. 
20.30  Globuss. 
21.30  Ziņu Top 5. 
22.00  Dakterīt, palīgā! 

Komēdijseriāls. 
22.30  Preses klubs. 
23.30  Rampas ugunis. 

Netradicionālas 
sarunas. 

0.30  Ziņu Top 5.* 
1.00  Patiesie meli.* 
1.30  Dienas personība.* 
2.00  Globuss.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Rampas ugunis. 

Netradicionālas 
sarunas. 

5.00  Preses klubs.* 

TV programma 5

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.30  Bernards 2. Animācijas ser. 
5.35  Ticīgo uzvaras balss. 
6.00  Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. 
6.30  900 sekundes. 
8.40  Grieķiete. Ukrainas seriāls. 
9.40  Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 
10.10  Televīzijas veikals. 
10.25  Atgriezties mājās 3. Austrālijas seriāls. 
11.45  Negaidīts pavērsiens. Vācijas melodrāma. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Sagraizītie. ASV realitātes šovs. 
15.20  Mūsu Čārlijs. Vācijas seriāls. 
16.30  Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 
17.35  Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums. 
18.55  Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 
22.10  Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.              

Realitātes šovs. 
0.10  Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 
1.00  Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 
1.45  Grieķiete. Seriāls. 
2.30  Degpunktā 7. 
2.55  900 sekundes. 
4.35  Karamba! Humora raidījums. 



sestdiena, 2. septembris

svētdiena, 3. septembris

TV programma
5.20  Kultūršoks.* 
5.30  Province. Baltkrievija.* 
6.02  Personība.*                             

Rakstnieks Māris Bērziņš. 
7.00  Mazā Maruko. Anim. seriāls. 
7.30  Mia un es 2. Animācijas ser. 
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. 

Animācijas seriāls. 
8.30  Sveiks, Dagij! Anim. seriāls. 
8.45  Pirāte un Kapteinīno. 

Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te! 
9.30  Ozolstāstu nams. Anim. ser. 
9.45  Ernests un Selestīna. 

Animācijas seriāls. 
10.00  Ķepa uz sirds. 
10.30  Mans zaļais dārzs. 
11.05  Teātris.zip bērniem. 
11.15  Jērādiņa. Dailes teātra 

izrāde. 
12.40  Eņģeļu māja. LTV seriāls. 
13.45  Jānis. Elza. Mīlas grāmata.* 
14.50  Kultūršoks.* 
15.05  Poldarks 2. ASV seriāls. 
16.15  Brazīlija. Latviešiem pa  

pēdām.* 
16.50  Spiegs savvaļā.      

Dokumentālu filmu cikls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Aculiecinieks. 
18.35  Ielas garumā. 
19.05  Vides fakti. 
19.35  Latvijas sirdsdziesma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.25  Teātris.zip. 
21.45  Finita la comedia.                     

Dailes teātra izrāde. 
0.45  Augusts: Osedžas zeme. 

ASV drāma. 
2.55  Mana dziesma.* 
4.10  Personība.* Aktieris 

I.Rešetins. 
4.50  Rīga 2014 – Eiropas kultūras 

galvaspilsētas noslēguma 
koncerts.* 

5.30  700 pasaules brīnumi.                      
Kuba.* 

6.03  Kas te? Es te!* 
6.30  Brīnumskapja skola.* 
7.00  Robotikas pasaule.                       

Animācijas seriāls. 
7.30  Province.* 
8.00  Ekspedīcija Sumatrā. 
8.30  Automoto raidījums nr. 2. 
9.00  Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. 
9.30  Sāras mūzika. 
9.45  V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* 
10.30  Adreses.* 
11.00  Starptautiskais Eirovīzijas 

dziesmu konkurss.*                            
1. un 2. pusfināls. 

15.35  Starptautiskais Eirovīzijas 
dziesmu konkurss.* Fināls. 

19.10  Sāras mūzika. 
19.25  Eiropa koncertos. 
20.20  Nemiera gars 4.                       

Dokumentāla daudzsēriju filma. 
21.15  Midsomeras slepkavības 7. 

Seriāls. 
23.10  Slepkavības Lozērā.                   

Francijas krimināldrāma. 
0.50  Amber Songs.                                     

Kora Kamēr... koncerts.* 
2.20  Mājas, kur atgriezties.                 

Austrālijas seriāls. 
4.00  Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.* 
4.30  Automoto raidījums nr. 2.* 
5.00  Province.* 
5.29  Adreses. 

5.00  Bernards 2.                                   
Animācijas seriāls. 

5.10  Viesnīca „Švarcvalde”.                       
Vācijas seriāls. 

6.35  Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 
8.30  Attīstības kods 3. 
9.00  LNT brokastis 8. 
10.00  Laimīgs un vesels 9. 
10.30  „Dzīvīte” brīvdienā. 
11.05  Mani virtuves noslēpumi 5. 

Kulinārijas šovs. 
12.30  Mani virtuves noslēpumi 5. 
13.55  Mani virtuves noslēpumi 5. 
15.05  Mani virtuves noslēpumi 5. 
16.25  Mani virtuves noslēpumi 5. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Viesnīca „Švarcvalde”. Vācijas ser. 
20.00  LNT ziņas. 
20.35  „Degpunktā” sestdienā. 
21.05  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
23.15  Greizais spogulis.                              

Krievijas humora raidījums. 
1.15  Atgriezties mājās 3. Seriāls. 
2.45  Negaidīts pavērsiens.                        

Vācijas melodrāma. 
4.15  LNT brokastis 8. 

5.00  Bulta 2.                               
Seriāls. 

5.50 Kāsla                              
metode 6.                       
Seriāls. 

6.45  Beibleidi 2.                 
Animācijas seriāls. 

7.10  Sūklis Bobs 
Kvadrātbiksis 9. 
Animācijas seriāls. 

7.45  Dusmīgie bebri. 
Animācijas seriāls. 

8.15  Krauklis, 
mazais resgalis.                    
Animācijas seriāls. 

9.00  Sīči dara trakas lietas. 
ASV amatiervideo 
raidījums. 

10.00  Sveika, Rīga! 
10.35  Autoziņas. 
11.05  Iemāci sievai stūrēt! 

Krievijas realitātes 
šovs. 

12.10  Karstgalvji.                          
ASV komiska spraiga 
sižeta filma. 

14.00  Eiropas 
meistarsacīkstes 
basketbolā 
vīriešiem 2017.                                  
Latvija – Beļģija. 

16.25  Pasaules smieklīgāko 
videokuriozu Top 10. 

17.25  Lācis Jogijs.                       
ASV animācijas filma. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Lego filma.                         

ASV animācijas filma. 
21.35  Atriebēji.                               

ASV spraiga sižeta 
fantastikas filma. 

0.20  Hērakls.                               
ASV spraiga sižeta 
piedzīvojumu filma. 

2.15  Karstgalvji.                            
ASV komiska spraiga 
sižeta filma. 

3.50  Iespējams tikai                 
Krievijā 6. 

4.20  TV3 ziņas. 

6.00  Ziņu                          
Top 5.* 

6.30  Preses                      
klubs.* 

7.30  Pilsētas pulss.* 
8.30  Pieci novadi Latvijā. 
9.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
10.00  Latvija šodien. 

Raidījums par 
Latvijas uzņēmumu 
aktualitātēm. 

10.30  Dzīvesstils. 
11.00  Patiesie meli.* 
11.30  Ko, notiek? Rīgā. 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Preses klubs.* 
14.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
15.00  Preses klubs.* 
16.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
17.00  Globuss. 
18.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
19.00  Dzīvīte. 
19.30  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini.* 
20.00  Dakterīt, palīgā! 

Komēdijseriāls. 
20.30  Mākslai vajag telpu. 

Vasaras māja. 
21.00  Nelaimes rats. 
21.30  Kas te tik    

laikmetīgs? 
22.00  Tete-a-Tete ar               

Rīgu. 
23.00  Rampas ugunis. 

Netradicionālas 
sarunas. 

24.00  Globuss.* 
1.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
2.00  Tete-a-Tete ar  

Rīgu.* 
3.00  Preses klubs.* 
4.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
5.00  Preses klubs.* 

6.02  Personība.*                                  
Komiķis Jānis Skutelis. 

7.00  Mazā Maruko.                     
Animācijas seriāls. 

7.30  Mia un es 2.                    
Animācijas seriāls. 

8.00  Bruņinieks Rūsiņš.                   
Animācijas seriāls. 

8.30  Sveiks, Dagij! Anim. seriāls. 
8.45  Pirāte un Kapteinīno. 

Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te! 
9.30  Reaktīvie draugi. Anim. seriāls. 
9.55  Uzmanību, gatavību, kosmosā! 

Animācijas seriāls. 
10.25  Kaut kur uz Zemes 7. 

Dokumentāla daudzsēriju 
filma. 

10.55  Britu dārza slepenā vēsture. 
Dokumentālu filmu cikls. 

12.00  Dievkalpojums. 
13.00  Saknes debesīs.* 
13.26  Daudz laimes, jubilār! 
14.10  Latvijas sirdsdziesma.* 
15.10  Ķepa uz sirds.* 
15.40  Mans zaļais dārzs.* 
16.15  Nacionālie dārgumi.                  

Kārlim Ulmanim – 140. 
17.00  Grāntčestera. Detektīvseriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Province. 
18.50  Inga Lindstrēma. Mīli savu 

tuvāko. Vācijas melodrāma.
20.30  Panorāma. 
20.43  Sporta ziņas. 
21.46  Laika ziņas. 
20.50  De facto. 
21.25  Viktorija. Lielbritānijas seriāls. 
22.20  Izlaiduma gads.                             

Latvijas drāma. 
0.20  Spiegs savvaļā.                  

Dokumentālu filmu cikls. 
1.20  Īstās latvju saimnieces.* 
2.15  Daugavieši.* 
3.15  Lai top!*                                       

Pozitīvo emociju raidījums. 
5.00  Latvijas jaunatklāšanas 

raidījums Te!* 

6.03  Kas te? Es te!* 
6.30  Brīnumskapja skola.* 
7.00  Robotikas pasaule.                  

Animācijas seriāls. 
7.30  Vides fakti.* 
8.00  Es – savai zemītei.* 
8.30  Aculiecinieks.* 
8.45  Vai Rīga jau gatava?* 
9.00  Skats rītdienā. 
9.30  Izglītība un karjera. 
10.00  Nedēļas apskats. 
10.30  Kam pieder šī pasaule? 
11.00  Kaķu slepenā dzīve. 

Dokumentāla filma. 
11.55  Zaglīgie pērtiķi 2.                   

Dokumentāls seriāls. 
12.55  Mājas, kur atgriezties.                 

Austrālijas seriāls. 
14.40  Dzīve baletā.*                                     

Rīgas balets:                                  
20. gs. 70.–80. gadi. 

15.35  Lai top!* 
17.30  Tās tik ir operas! 

„Burvju strēlnieks”.                             
Dokumentālu filmu cikls. 

18.25  Nemiera gars 4.                    
Dokumentāla daudzsēriju filma. 

19.15  SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 
21.00  Aculiecinieks.* 
21.15  Pasaules kausa izcīņas atlases 

spēle futbolā. Latvija – Šveice. 
0.10  Pasaules kausa izcīņas atlases 

spēļu futbolā dienas apskats. 
0.25  Eiropa koncertos. 
1.15  Raimonds Pauls. Otrā elpa.* 

Koncerts Ukrainā. 
2.55  Aculiecinieks.* 
3.10  Dzīve baletā.* Rīgas balets: 

20. gs. 70.–80. gadi. 
4.00  Skats rītdienā.* 
4.30  Izglītība un karjera.* 
5.00  Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.* 
5.29  Nedēļas apskats.* 

5.00  Karamba! 
5.20  Briklberija 3. 
6.00  Čikāgas sardzē 2.                                 

Seriāls. 
6.40  Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu 

Stenliju. 
7.10  Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 
8.00  Kristela. ASV komēdijseriāls. 
9.00  LNT brokastis 8. 
10.00  „Dzīvīte” brīvdienā. 
10.30  Atspēriens izaugsmei. 
11.05  Papucīši. Krievijas komēdija. 
15.50  Viens pret ārstiem.                          

Vācijas komēdija. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Vecie īgnie policisti.                          

Vācijas detektīvseriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.10  LNT ziņu Top 10. 
21.05  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
23.15  Viesnīca „Švarcvalde”.                     

Vācijas seriāls. 
1.10  Apmierini mani. Seriāls. 
1.50  Zem baltajām burām.                        

Vācijas melodrāma. 
3.20  Vecie īgnie policisti. Detektīvseriāls. 
4.05  LNT brokastis 8. 
4.55  Bernards 2. Animācijas seriāls. 

5.00  Bulta 2.                               
Seriāls. 

5.45  Kāsla                                   
metode 6.                         
Seriāls. 

6.30  Beibleidi 2.                      
Animācijas seriāls. 

7.00  Sūklis Bobs                        
Kvadrātbiksis 9. 
Animācijas seriāls. 

7.25  Dusmīgie bebri. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Džungļu krustojums 2. 
Animācijas seriāls. 

8.30  Puika pret kaķi. 
Animācijas seriāls. 

8.50  Māmiņu klubs. 
9.25  „Gatavo 3” mežā 3. 
10.00  Superbingo. 
11.00  Īstie veči 2.                          

Latvijas realitātes šovs. 
12.15  Mazuļa treniņprogramma. 

Kanādas melodrāma. 
14.10  Atriebēji.                                   

ASV spraiga sižeta 
fantastikas filma. 

17.00  Lego filma.                                 
ASV animācijas filma. 

19.00  Nekā personīga. 
19.50  Melu teorija.                 

Raidījums. 
20.20  X faktors.                            

Latvijas muzikāls šovs. 
23.00  Mūmija.                                       

ASV spraiga sižeta 
piedzīvojumu filma. 

1.25  Mazuļa treniņprogramma. 
Kanādas melodrāma. 

3.10  Bulta 2. Seriāls. 
3.55  Iespējams tikai Krievijā 6. 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.45  Peldošie nezvēri 4.                    

Dokumentāls seriāls. 
8.45  Gāzi grīdā! Patagonijas 

speciālizlaidums. Izklaidējošs 
raidījums. 

10.05  Zebra. 
10.20  Autoziņas. 
10.50  1000 veidu, kā nomirt 4. 
11.50  Nāvējošais loms 5. Realitātes šovs. 
12.50  Vienatnē. Seriāls. 
13.45  Pasaules sliktākie tetovējumi. Šovs. 
15.40  Gāzi grīdā! 20. 
17.05  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
18.00  Peldošie nezvēri 4. Dok. seriāls. 
19.00  Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
21.00  F-1. Itālijas Grand Prix izcīņa. 
23.35  Pilsēta pie strauta. ASV  filma. 
1.15  TV6 nakts mūzika.

humoriņš

6.00  Pieci                          
novadi                       
Latvijā.* 

6.30  Preses                          
klubs.* 

7.30  Pilsētas pulss.* 
8.30  Nedēļa novados. 
9.00  Vai nauda aug 

kokos?* 
9.30  Patiesie meli.* 
10.00  Latvji, brauciet 

jūriņā!* 
10.30  Mākslai vajag telpu. 

Vasaras māja.* 
11.00  Preses klubs.* 
12.00  Tete-a-Tete ar Rīgu.* 
13.00  Preses klubs.* 
14.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
15.00  Kas te tik   

laikmetīgs? 
15.30  Trieciens laikā. 
16.00  Preses klubs.* 
17.00  Nacionālo interešu 

kluba diskusija.* 
18.00  Nedēļa. Post 

scriptum. 
19.00  Tete-a-Tete ar Rīgu.* 
20.00  Spēkavīru 

čempionāts           
Pļaviņās.                   
Atskats. 

21.00  Globuss.* 
22.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
23.00  Nedēļa. Post 

scriptum. 
24.00  Spēkavīru 

čempionāts      
Pļaviņās.                     
Atskats. 

1.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

2.00  Rampas ugunis. 
Netradicionālas 
sarunas.* 

3.00  Preses klubs.* 
4.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
5.00  Preses klubs.* 

6

humoriņš

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.45  Pēdējais īstais vīrs 5.                      

Seriāls. 
10.00  Comedy Club.                                   

Krievijas humora raidījums. 
11.05  Pasaules smieklīgāko videokuriozu 

Top 10. 
11.40  Kvantiko. ASV seriāls. 
12.35  Kvantiko. 
13.30  Kvantiko. 
14.25  Kvantiko. 
15.20  Kvantiko. 
16.20  Zebra. 
16.40  Hokeja spēle.                                         

Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo. 
19.30  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
21.00  Pasaules smieklīgāko videokuriozu 

Top 10. 
21.30  Autoziņas. 
22.00  Eiropas meistarsacīkstes rallijā 

2017. Čehijas posms. 
23.00  Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 
0.50  TV6 nakts mūzika. 

Kāds vīrs atnāk pie ārsta un 
stāsta par savām vainām:

– Dakter, varētu teikt, ka man 
sāp viss!

– Dārgo pacient, visam jums 
naudas nepietiks. 

Daži  domā, ka viņiem ir laba 
sirds, bet patiesībā viņiem ir vāji 
nervi.

Astoņpadsmitgadīgā Liene ielikusi portālā iepazīšanās sludinājumu. 
Māmiņa grib zināt, kādi rezultāti.

– O, ļoti labi – pat tētis atrakstīja!



pirmdiena, 4. septembris

otrdiena, 5. septembris

TV programma

6.02  Cytaidi latviskais                   
piedāvā: Trešā zvaigzne. 
Sākotne. Personība.* 

6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 11.                 

Vācijas seriāls. 
9.35  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Mans zaļais dārzs.* 
11.20  Inga Lindstrēma.                     

Mīli savu tuvāko.                
Vācijas melodrāma. 

13.05  Televeikala skatlogs. 
13.20  Ķepa uz sirds.* 
13.55  Bruņinieks Rūsiņš. 

Animācijas seriāls. 
14.25  Reaktīvie draugi. 

Animācijas seriāls. 
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
16.00  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 11.               

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Aizliegtais paņēmiens. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 

Prāts. 
22.00  Sporta studija. 
22.45  Sajūti Latgali! 
23.20  Nakts ziņas. 
23.29  Sporta ziņas. 
23.31  Laika ziņas. 
23.35  De facto.* 
0.10  Nacionālie dārgumi.* 
0.55  Pasaules panorāma. 

Raidījums par ārpolitiku. 
1.25  Cīņas pie Riograndes – 

narkotiku karš Meksikā. 
Dokumentāla filma. 

6.03  700 pasaules                  
brīnumi. Kuba.* 

6.30  Vienmēr formā! 
7.00  Sporta spēks. 
7.30  Dziedāšanas                  

svētkiem – 150. 
Dziesmu diena Dikļos.* 

9.15  Latvijas sirdsdziesma.* 
10.10  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
11.00  Majore Kosatkina. 

Krievijas seriāls. 
12.00  Pasaules kausa izcīņas 

atlases spēle futbolā.* 
Ungārija – Latvija. 

14.10  Labākais no 
„Euromaxx”. 

14.40  Punkti uz i.* 
16.20  Bez aizvainojuma.* 
17.00  Dzīve šodien.                 

(krievu val.). 
18.05  Majore Kosatkina. 

Krievijas 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  Ceļš uz skolu. 

Dokumentāls seriāls. 
21.10  Maklauda meitas. 

Seriāls. 
22.00  Pasaules kausa izcīņas 

atlases spēļu futbolā 
dienas apskats. 

22.35  SOKO Štutgarte 2. 
Seriāls. 

0.20  Midsomeras   
slepkavības 7.                
Seriāls. 

5.00  Karamba!                                             
Humora raidījums. 

5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2.                                                    

Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Apsolītā. Indijas seriāls. 
9.15  Grieķiete. Ukrainas seriāls. 
10.25  Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 
11.00  Televīzijas veikals. 
11.15  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
11.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 
15.20  Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 
16.30  Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 
17.35  Mani virtuves noslēpumi 5.                           

Kulinārijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums. 
18.55  Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.35  Transports šodien, rīt. 
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs. 
22.55  Ekipāža. Krievijas trilleris. 
1.30  LNT ziņu Top 10. 
2.15  Attīstības kods 3. 
2.40  Degpunktā 7. 
3.05  900 sekundes. 

5.00  Bulta 2. Seriāls. 
5.50  Lielā                              

sprādziena                            
teorija 6. Seriāls. 

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

7.30  Dusmīgie bebri. 
Animācijas seriāls. 

7.55  Mūmija. ASV spraiga 
sižeta piedzīvojumu filma. 

10.20  Māmiņu klubs. 
10.55  Televeikala skatlogs. 
11.10  Lielā sprādziena teorija 6. 

Seriāls. 
11.35  Lielā sprādziena teorija 7. 

Seriāls. 
12.05  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls. 
13.05  Četrarpus draugi. 

Animācijas seriāls. 
13.35  Transformeri: 

roboti maskējas 2.                 
Animācijas seriāls. 

14.05  Eiropas meistarsacīkstes 
basketbolā 
vīriešiem 2017.                                     
Latvija – Lielbritānija. 

16.25  Viņas melo labāk 5. 
Seriāls. 

16.55  Kāsla metode 6. Seriāls. 
17.55  Tētuka meitiņas 3. 

Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 5. 

Latvijas seriāls. 
21.00  Īstie veči 2.                      

Latvijas realitātes šovs. 
22.00  Noziedzīgie prāti: ārpus 

robežām. ASV seriāls. 
23.00  Motīvs? 4. ASV seriāls. 
24.00  Nekā personīga. 
0.50  Melu teorija. 
1.25  Sveika, Rīga! 
1.50  Elementāri, Vatson! 4.  
2.40  Bulta 2. Seriāls. 
3.20  Viņas melo labāk 5. 

Seriāls. 
3.50  TV3 ziņas. 
4.20  Bez tabu. 

6.00  Pieci novadi                       
Latvijā. 

6.30  Nedēļa.                           
Post                                
scriptum.* 

7.30  Pieci novadi Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu. 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu. 
11.00  Ārsts.lv kopā ar                 

Pēteri Apini. 
11.30  Mākslai vajag telpu. 

Vasaras māja.* 
12.00  La dolce vita ar Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Dakterīt, palīgā! 

Komēdijseriāls. 
15.00  Ziņu stunda. 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Nacionālo interešu 

kluba diskusija. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Nacionālo interešu 

kluba diskusija.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Citādi latviskais.* 
6.02  Cytaidi latviskais                    

piedāvā:                                    
Trešā zvaigzne.                      
Sākotne. Personība.* 

6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 11.                         

Vācijas seriāls. 
9.35  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15 Latvijas sirdsdziesma. 
12.15  Daudz laimes, jubilār!* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Province.* 
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. 

Animācijas seriāls. 
14.20  Uzmanību, 

gatavību, kosmosā!                              
Animācijas seriāls. 

14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Lēna, mana mūža mīlestība. 

Seriāls. 
16.00  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 11.                      

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Personība. Artūrs Skrastiņš. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  1:1. Aktuālā intervija. 
22.05  Meklējot taisnību.                     

Džuliana Asānža aizstāvība. 
Dokumentāla filma. 

23.05  Nakts ziņas. 
23.15  Sporta ziņas. 
23.17  Laika ziņas. 
23.20  Izlaiduma gads.                     

Latvijas drāma. 
1.20  V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 

Prāts.* 

5.00  Automoto                        
raidījums nr. 2.* 

5.30  700 pasaules                    
brīnumi. Kuba.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Kuba.* 

6.30  Eiropa fokusā. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Sporta spēks 2. 
8.05  Spots.* 
8.35  Es mīlu ēdienu!* 
9.10  Zaglīgie pērtiķi 2. 

Dokumentāls seriāls. 
10.10  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
11.00  Majore Kosatkina. 

Krievijas seriāls. 
11.55  Aizliegtais paņēmiens.* 
12.55  Aktuālā reportāža. 
13.25  Pasaules kausa izcīņas 

atlases spēle futbolā.* 
Latvija – Šveice. 

15.35  Vienmēr formā! 
16.05  Maklauda meitas. 

Seriāls. 
17.00  Dzīve šodien.                   

(krievu val.). 
18.05  Majore Kosatkina. 

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas               

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas                   

(krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Kaut kur uz Zemes 7.                              

Dokumentāla 
daudzsēriju filma. 

20.05  Britu dārza 
slepenā vēsture.                     
Dokumentālu filmu 
cikls. 

21.10  Maklauda meitas. Ser. 
22.00  Grāntčestera. 

Detektīvseriāls. 
22.55  Izmeklētājs un jūra. 

Vācijas un Zviedrijas 
seriāls. 

0.40  Sāras mūzika. 
0.55  Sporta spēks 2. 
1.30  Vienmēr formā! 

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

Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Apsolītā. Indijas seriāls. 
9.15  Grieķiete. Ukrainas seriāls. 
10.25  Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 
10.55  Televīzijas veikals. 
11.15  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
11.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 
15.20  Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 
16.30  Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 
17.35  Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums. 
18.55  Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Rozamunde Pilčere. Apsolītā līgava. Drāma. 
23.10  Tirāns 2. Seriāls. 
0.05  Varas spēles. Seriāls. 
0.55  „Dzīvīte” brīvdienā. 
1.20  Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 
1.45  Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 
2.30  Degpunktā 7. 
2.55  900 sekundes. 
4.45  Karamba! Humora raidījums. 

5.00  Bulta 2. Seriāls. 
5.50  Rouzvuds.  
6.55  Mans mazais                    

ponijs:                              
draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas seriāls. 

7.25  Mazās burves. 
Animācijas seriāls. 

7.45  Transformeri: roboti 
maskējas 2. Anim. ser. 

8.05  Lielā sprādziena             
teorija 6. Seriāls. 

8.30  Lielā sprādziena               
teorija 7. Seriāls. 

9.00  Kāsla metode 6. Seriāls. 
10.00  Motīvs? 4. Seriāls. 
10.55  Televeikala skatlogs. 
11.10  Lielā sprādziena               

teorija 7. Seriāls. 
12.05  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls. 
13.05  Četrarpus draugi. 

Animācijas seriāls. 
13.35  Transformeri: roboti 

maskējas 2. Anim. ser. 
14.00  Eiropas meistarsacīkstes 

basketbolā 
vīriešiem 2017.                                   
Krievija – Latvija. 

16.25  Viņas melo labāk 5. 
Seriāls. 

16.55  Nozieguma skelets 9. 
Seriāls. 

17.55  Tētuka meitiņas 3. 
Krievijas seriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 5. Ser. 
21.00  Kobra 11. Seriāls. 
22.05  CSI: kibernoziegumi 2. 

ASV seriāls. 
23.05  Rouzvuds. ASV seriāls. 
0.05  Elementāri, Vatson! 4.  
1.00  Bulta 2. Seriāls. 
1.55  Noziedzīgie prāti: ārpus 

robežām. Seriāls. 
2.45  Pēdējais īstais vīrs 5. 
3.05  Viņas melo labāk 5. Ser. 
3.40  TV3 ziņas. 
4.15  Bez tabu. 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.25  Zibsnis. ASV seriāls. 
8.20  Bulta 3. ASV seriāls. 
9.10  Interni 5. Krievijas seriāls. 
10.10  Stand Up. Humora šovs. 
11.10  Rezervisti. ASV seriāls. 
12.10  Kobra 12. Seriāls. 
14.10  Zibsnis. ASV seriāls. 
15.05  Bulta 3. ASV seriāls. 
16.00  Interni 5. Krievijas seriāls. 
17.05  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
18.00  Kobra 12. Seriāls. 
19.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
20.00  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
21.00  Gāzi grīdā! 22. Izklaidējošs raidījums. 
22.10  Bēgšana.  ASV un Bulgārijas  filma. 
23.50  Čikāgas sardzē 3. ASV seriāls. 
1.35  TV6 nakts mūzika. 

6.00  Pieci novadi                    
Latvijā. 

6.30  Ziņu stunda.* 
7.30  Pieci novadi                    

Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu. 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu. 
11.00  Nacionālo interešu 

kluba diskusija.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Dakterīt, palīgā! 

Komēdijseriāls. 
15.00  Ziņu stunda. 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Kur tas suns aprakts? 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Kur tas suns aprakts?* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

humoriņš

7

humoriņš

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.25  Zibsnis. ASV seriāls. 
8.20  Bulta 3. ASV seriāls. 
9.15  Divarpus vīru 2.                                                      

ASV komēdijseriāls. 
10.10  Stand Up. Humora šovs. 
11.10  Rezervisti. ASV seriāls. 
12.10  Kvantiko. ASV seriāls. 
13.10  Kobra 12. Seriāls. 
14.10  Zibsnis. ASV seriāls. 
15.05  Bulta 3. ASV seriāls. 
16.00  Interni 5. Krievijas seriāls. 
17.05  Kobra 12. Seriāls. 
19.10  Hokeja spēle.                                                       

Rīgas Dinamo – Jaroslavļas Lokomotiv. 
22.00  Kreilis. ASV un Honkongas sporta drāma. 
0.25  Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 
2.00  TV6 nakts mūzika. 

humoriņš
Pagājušajā naktī manā dzī-

voklī bija zagļi.
Neko jau nenozaga, tikai uz 

galda atstāja 50 eiro un zīmīti: 
Nu tā taču nevar dzīvot!

– Kāpēc jūs ierodaties darbā 
tik vēlu?!

– Pie lifta bija uzrakstīts 
Tikai 8 personām. Jūs nevarat 
iedomāties, cik ilgi es gaidīju 
pārējos septiņus.

Dzemdību namam ir 
jauns pakalpojums – tagad 
dzemdībās var piedalīties ne 
tikai vīrs, bet arī bērna tēvs.

No atvaļinājuma atnāca 
priekšnieks. Pats nestrādā 
un citiem traucē nestrādāt!



5.00  Karamba!                                                            
Humora raidījums. 

5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2.                                                 

Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Apsolītā. Indijas seriāls. 
9.15  Grieķiete. Ukrainas seriāls. 
10.20  Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 
10.55  Televīzijas veikals. 
11.10  Reičela Alena. Vienkāršās maltītes. 
11.45  Rozamunde Pilčere. Apsolītā līgava.                  

Vācijas melodrāma. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Sagraizītie 2. ASV realitātes šovs. 
15.20  Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 
16.30  Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 
17.35  Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums. 
18.55  Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Zebra. 
21.25  Doktors Mārtins. Lielbritānijas seriāls. 
22.35  Oušena banda. ASV kriminālkomēdija. 
0.50  Lojalitāte. Seriāls. 
1.35 „Dzīvīte” brīvdienā. 
2.00  Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 
2.45  Degpunktā 7. 
3.05  900 sekundes. 

Sestdiena, 2. SeptembriS

Ceturtdiena, 31. auguStS

Svētdiena, 3. SeptembriS

pirmdiena, 4. SeptembriS

piektdiena, 1. SeptembriS

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 Ziņas, 
laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pus-
diena. 12.30 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Ģimenes studija. 15.06 Talantu galerija. 
15.36 Radio mazā lasītava. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Dzīves ritmi 
mūzikā. 19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. 
Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. S.Unsetes romāna Kristīne – Lavransa meita radiovariants. 2. daļa. 
23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 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, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas, laika 
ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 
12.30 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Ģimenes studija. 15.06 XXI gadsimta latvietis. 
Atk. 15.36 Dienas vidū. 16.07 Pēcpusdiena. 16.50 Latvijas vīriešu basketbola izlases spēles Eiropas 
meistarsacīkstēs Stambulā. Latvija – Serbija pirmsspēles komentārs. 17.00 Basketbols. Latvija – 
Serbija. 18.40 Basketbols. Latvija – Serbija pēcspēles komentārs. 19.06 Monopola viesis. 20.05 
Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. Sveicam 
G.Placēnu 90. dzimšanas dienā! D.Zigmontes stāsts Spāru svētki Mēmelē. 23.00 Ziņas vieglajā 
valodā. 23.05 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 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, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas, laika ziņas. 10.05 Burtu burvis. 10.26 Greizie rati. 11.06 Kultūras 
rondo. 12.00 Pusdiena. 12.16 Dzīves ritmi mūzikā. 13.06 Piespēle. 14.05 Latvijas vīriešu basket-
bola izlases spēles Eiropas meistarsacīkstēs Stambulā. Latvija – Beļģija pirmsspēles komentārs. 
14.15 Basketbols. Latvija – Beļģija. 15.55 Basketbols. Latvija – Beļģija pēcspēles komentārs. 16.05 
Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 16.36 Dienas vidū. 17.05 Ielūdz radioteātris. Projekts Re! Starts! 
L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi pirmās grāmatas Pazudušais pērtiķis 1. un 2. lasījums. 18.00 
Dienas notikumu apskats. 18.15 Kolnasāta. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. 
Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. 22.05 Ielūdz radioteātris. Savas 85. jubilejas priekšvakarā 
ar klausītājiem tiekas L.Brīdaka. 23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 Dienas notikumu apskats. Atk. 
23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma. 

6.02 Zaļais vilnis. Atk. 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 Ziņas, laika ziņas. 9.05 Svētrīts. 9.30 Latvijas pērles. 10.05 Kāpēc? Tāpēc! 10.35 
Radioteātris bērniem. L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi otrās grāmatas Neredzamais cilvēks 
1. lasījums. 10.55 Mūzika. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.15 Dzīves ritmi mūzikā. 13.06 
XXI gadsimta latvietis. 13.36 Dienas vidū. 14.05 Lieliskais piecnieks. 14.46 Saldie astoņdesmitie. 
15.05 Šīsdienas acīm. 15.36 Radio mazā lasītava. 16.05 Talantu galerija. 16.35 Laika rata riti. 17.05 
Ielūdz radioteātris. L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi pirmās grāmatas Pazudušais pērtiķis 3. un 
4. lasījums. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Piespēle. Atk. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 
Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Augstāk par zemi. Atk. 22.05 Pāri mums pašiem. 
23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 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, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas, laika ziņas. 
9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 
Krustpunktā. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Latvijas vīriešu 
basketbola izlases spēles Eiropas meistarsacīkstēs Stambulā. Latvija – Lielbritānija. Pirmsspēles 
komentārs. 14.15 Basketbols. Latvija – Lielbritānija. 15.55 Basketbols. Latvija – Lielbritānija. Pēc-
spēles komentārs. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 
15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 
Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Benefice. Diriģentam A.Viļumanim – 75! Atk. 23.00 Ziņas. 
23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 23.45 Mūzika. 24.00 Nakts 
programma. 

Otrdiena, 5. SeptembriS
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas, laika ziņas. 
9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 
Krustpunktā. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Latvijas vīriešu 
basketbola izlases spēles Eiropas meistarsacīkstēs Stambulā. Latvija – Krievija. Pirmsspēles komen-
tārs. 14.15 Basketbols. Latvija – Krievija. 15.55 Basketbols. Latvija – Krievija. Pēcspēles komentārs. 
16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 
Ziņas vieglajā valodā. 19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 
Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. Raiņa jaunības traģēdija Indulis un Ārija. 1. daļa. 23.00 
Ziņas. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma. 

trešdiena, 6. SeptembriS

tv skrunda programma kanālā rE:tv

trešdiena, 6. septembris
5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Ielas garumā.* 
6.02  Citādi latviskais.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 11.                   

Vācijas seriāls. 
9.35  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Viktorija. Lielbritānijas seriāls. 
12.15  Nacionālie dārgumi.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Vides fakti.* 
13.50  Pelēns Tips.                        

Animācijas seriāls. 
14.20  Kas te? Es te!* 
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Lēna, mana mūža mīlestība. 

Seriāls. 
16.00  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 11.                      

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Es mīlu ēdienu! 
20.00  700 pasaules brīnumi. 

Ziemeļindija. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.20  Tieša runa. 
22.30  Pasaules panorāma. 

Raidījums par ārpolitiku. 
23.05  Nakts ziņas. 
23.14  Sporta ziņas. 
23.16  Laika ziņas. 
23.20  Vera 6. Lielbritānijas seriāls. 
1.05  Meklējot taisnību.                   

Džuliana Asānža aizstāvība. 
Dokumentāla filma. 

5.00  Dzimis Eiropā.* 
5.30  700 pasaules                      

brīnumi. Kuba.* 
6.03  700 pasaules brīnumi. 

Kuba.* 
6.30  Projekts „Nākotne”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  De facto.* 
8.05  Province.* 
8.35  Es mīlu ēdienu!* 
9.10  Zaglīgie pērtiķi 3. 

Dokumentāls seriāls. 
10.10  Lēna, mana mūža 

mīlestība. Seriāls. 
11.00  Majore Kosatkina.  

Krievijas seriāls. 
11.55  Latvijas jaunatklāšanas 

raidījums Te!* 
13.00  Darbs planētas labā. 

Apdraudētie degunradži. 
Dokumentālu filmu cikls. 

13.05  Zaglīgie pērtiķi 2. Seriāls. 
14.05  Izglītība un karjera.* 
14.35  Automoto raidījums nr. 2.* 
15.05  Personīgā lieta.* 
15.35  Eiropa fokusā. 
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 
17.00  Dzīve šodien.                         

(krievu val.). 
18.05  Majore Kosatkina.  

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                           

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35 Garšu skola. 
20.10  Habla teleskops: ieraudzīt 

universu. Dokumentāla 
filma. 

21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 
22.00  Čečenija: karš bez pēdām. 

Dokumentāla filma. 
23.05  Ceļš uz skolu. 

Dokumentāls seriāls. 
0.05  Personība.* 
1.00  Garšu skola. 
1.35  Eiropa fokusā. 

6.00  Pieci                           
novadi                       
Latvijā. 

6.30  Ziņu                           
stunda.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar 

Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu. 
9.30  Dienas 

personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu. 
11.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar 

Streipu.* 
14.30  Dakterīt, palīgā! 

Komēdijseriāls. 
15.00  Ziņu stunda. 
16.00  Dienas 

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

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Latvji, brauciet 

jūriņā! 
21.30  Ceļojums 

pagātnē 4. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar 

Streipu.* 
2.00  Ceļojums 

pagātnē 4.* 
2.30  Latvji, brauciet 

jūriņā!* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

radio 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 Ziņas, 
laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 
12.30 Krustpunktā. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Ģimenes 
studija. 15.06 Šīs dienas acīm. Atk. 15.36 Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru. 16.05 Pēcpusdiena. 
18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 
19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 
Ielūdz radioteātris. Raiņa jaunības traģēdija Indulis un Ārija. 2. daļa. 23.00 Ziņas vieglajā valodā. 
23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

5.00  Bulta 2. Seriāls. 
5.50  Rouzvuds.    

Seriāls. 
7.00  Mans mazais ponijs: 

draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas seriāls. 

7.30  Mazās burves. 
Animācijas seriāls. 

7.50  Transformeri: 
roboti maskējas 2.                 
Animācijas seriāls. 

8.10  Lielā sprādziena teorija 7. 
Seriāls. 

9.05  Nozieguma skelets 9. 
Seriāls. 

10.05  Kobra 11. Seriāls. 
11.05  Televeikala skatlogs. 
11.20  Lielā sprādziena teorija 7. 

Seriāls. 
12.20  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls. 
13.20  Četrarpus draugi. 

Animācijas seriāls. 
13.50  Transformeri: 

roboti maskējas 2.               
Animācijas seriāls. 

14.10  UgunsGrēks 17.                   
Latvijas seriāls. 

15.25  Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa. ASV 
realitātes seriāls. 

16.25  Viņas melo labāk 5. 
Seriāls. 

16.55  Nozieguma skelets 9. 
Seriāls. 

17.55  Tētuka meitiņas 3. 
Krievijas seriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 5. 

Latvijas seriāls. 
21.00  Ekstrasensu cīņas 17. 

Krievijas realitātes šovs. 
22.40  Lucifers. ASV seriāls. 
23.40  Greislenda. Seriāls. 
0.35  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls. 
1.30  Pēdējais īstais vīrs 5. 

Seriāls. 
2.00  UgunsGrēks 17. Seriāls. 
3.10  Viņas melo labāk 5. 

Seriāls. 
3.40  TV3 ziņas. 
4.10  Bez tabu. 

TV programma8

Ceturtdiena, 31. augusts
19.00 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 1. septembrī 2.00, 10.00.)
21.00 100 recepšu Latvijas 
simtgadei.

otrdiena, 5. septembris
19.00 Kuldīgas novada vēstis. 
(Atk. 6. septembrī 2.00, 10.00.)
trešdiena, 6. septembris
19.30 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 7. septembrī 2.30, 10.30.)

humoriņš

5.00  TV6 nakts mūzika. 
7.25  Zibsnis. ASV seriāls. 
8.20  Bulta 3. ASV seriāls. 
9.10  Interni 5. Krievijas seriāls. 
10.10  Stand Up. Humora šovs. 
11.10  Rezervisti. ASV seriāls. 
12.10  Kvantiko. ASV seriāls. 
14.10  Zibsnis. ASV seriāls. 
15.05  Bulta 3. ASV seriāls. 
16.00  Interni 5. Krievijas seriāls. 
17.05  Simpsoni 21. Animācijas seriāls. 
18.00  Kobra 12. Seriāls. 
19.10  KHL.                                                                      

Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA. 
22.00  Diena pēc rītdienas.                                                    

ASV un Vācijas katastrofu filma. 
0.20  Notriec un bēdz.                                                           

ASV komiska spraiga sižeta filma. 
1.50  TV6 nakts mūzika.

Zvans vetārstam: – Tūlīt pie jums atnāks mana sievasmāte ar vecu 
suni. Lūdzu iemidziniet viņu, bet tā, lai nemokās un uzreiz nomirst.

Vetārsts: – Jūs esat pārliecināts, ka sunītis viens pats atradīs ceļu 
uz mājām?
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Jūtas kā mājās
Pirmsskolas izglītības grupiņā 

Lāčuks Rihards sācis nākt jau pus-
otra gada vecumā. Pabeidzis pie-
cus un sešus gadus veco bērnu mā-
cības, nu pienācis vēl atbildīgāks 
skološanās laiks. Puisis teic, ka 
pirms jaunā mācību gada jūtoties 
labi. Sakautrējies pastāsta, ka, bēr-
nudārzu beidzot, bijis izlaidums, 
viņš ģērbies baltā kreklā, buktē-
tās biksēs un ar tauriņu ap kaklu, 
nācis ar puķēm. Līdzīgi būšot arī 
1. septembrī. Audzinātājai Guntai 
Freimanei atnesīšot gladiolas.

Gan darbiņi, Gan atpūta
Vasaru Rihards pavadījis mājās, 

bet devies arī uz jūru un Avārijas 
brigādes parku. „Man patika trošu 
ceļš un nemaz nebija bail,” viņš 
teic. Mājās pienākums ir lasīt ābo-
lus. Tētis Jānis ir mednieks, ābolus 
viņš ved meža zvēriem. 

Puisis zina, ka, sākoties skolai, 
būs vairāk jāmācās, bet pietikšot 
laika arī rotaļām un futbola treni-

ņiem Kuldīgā. Tagad Rihards pie 
trenera Māra Tilgaļa tiek vests di-
vas reizes nedēļā, bet ar septembri 
braukšot pat trīs. 

Zēns domā, ka skolā vislabāk pa-
tiks sportot, bet arī lasīt un rakstīt 
būšot labi. To viņš jau mākot, arī 
angliski mācoties. Kad izaugs, 
būšot izgudrotājs – to nolēmis jau 
bērnudārzā. Ko tieši izgudros, par 
to domāšot vēlāk.

ap 100 eiro jātērē
Riharda māsa Sannija mācīsies 

5. klasē. Mamma uzskata, ka vis-
vairāk iznāk naudu tērēt pirmklas-
niekam: „Viss jāpērk jauns: soma, 
sporta tērps. Pēc tam jau būs vieg-
lāk. Dārgākās lietas – darba burtnī-
cas un grāmatas – nodrošina skola. 
Vecākiem jāsagādā līniju un rūtiņu 
burtnīcas, zīmuļi, krāsas. Tēriņi 
varētu būt ap 100 eiro.”

Inguna Spuleniece
Lāsmas Reimanes 

un Alekseja Koņkova foto

Direktora pienākumu izpildī-
tāja arī šajā mācību gadā pie-
kritusi būt Kuldīgas Centra 
vidusskolas (KCV) direktore 
Brigita Freija. Viņa atzīst, 
ka kolektīvs ir labs, strādā 
pamatīgi, visi sasparojušies. 
Pietiekot, ja vadītāja no Kul-
dīgas atbrauc divreiz nedēļā.

Vecas un jaunas 
tradīcijas
„Uzrakstījām projektu kon-
kursā Darīsim paši. Veidosim āra klasi, kurā 
bērni varēs mācīties daudz ko no ģeogrāfijas 
un dabas zinībām. 27. augustā būs talka – 
palīgā nāks vecāki un bērni. Skolā jau ir spē-
cīgas tradīcijas, bet pērn ieviesām arī jaunas, 
piemēram, labāko skolēnu pieņemšanu. Šo-
vasar iekārtojām jaunu mājturības kabinetu 
zēniem, jo iepriekšējais bija novecojis. No 
atsevišķas ēkas pārcēlām to uz mazo skolu 

Turlavas pamaTskolā 
•	 Pagājušajā mācību gadā skolu 

beidza pieci devītklasnieki. viens 
mācīsies Kuldīgas Centra vidusskolā, 
divi – Kuldīgas tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikumā, viena meitene – 
tehnikumā liepājā, bet viena 
pārcēlusies uz rīgu. 

•	 Pērn no 1. līdz 9. klasei bija 73 skolēni, 
šogad – 82. Kopā ar pirmsskolas 
bērniem – 119. 

•	 Šogad 1. klasē būs deviņi bērni, 
9. klasē – desmit. Mazākā klasīte ir 
trešā – seši audzēkņi. 

Brigita Freija, 
skolas direktora 
pienākumu izpildītāja: 
„Runā, ka mazās klasēs 
zūd mācību kvalitāte. 
Man šķiet, ka ministrijai 
vēlme veidot lielas 
klases ir ekonomikas, 
nevis kvalitātes dēļ. Arī 
lauku skolotājam jābūt 
izglītībai, jāapmeklē 
kursi, viņam ir iespēja 
izmantot modernās 
tehnoloģijas. Viss ir, tikai 
nav bērnu.”

SKola turaS
turlavas pamatskolā mācības sākt gatavojas 82 audzēkņi no 1. līdz 9. klasei.

Skolotāja Gunta Freimane (no labās) šogad mēģinās audzināt gan 1., gan 3. klasi, 
kuru telpas atrodas līdzās. viņa un direktora pienākumu izpildītāja Brigita Freija 
prāto, ka tas izdosies. „viegli nebūs, bet izdarīt var,” uzskata G.Freimane.

blakus meiteņu mājturības ka-
binetam. Gaiteņos būs pufi, uz 
kuriem bērniem pasēdēt, un 
paklājiņi,” uzskaita B.Freija. 

Vairākus gadus skola sadar-
bojusies ar medniekiem, ru-
denī lasot ozolzīles. Nolemts 
septembrī Rūķu parkā iekār-
tot emociju taku. Netikšot 
aizmirsta arī tradīcija Dzejas 
dienās doties pie Ciemgaļu 
mežābeles. 

jauniešu Vajadzībām
Turlavas jaunieši augustā tikušies ar Kuldī-
gas novada bērnu un jauniešu centra pārstāv-
jiem un braukuši uz Kuldīgu, bet 30. sep-
tembrī atkal tiksies pagastā. Tagad pasākumi 
notiek kultūras namā, bet arī skola grib ie-
saistīties, tādēļ esot plāns uzrakstīt projektu, 
lai izremontētu un pielāgotu ēku, kurā pirms 
tam atradās zēnu mājturības kabinets.

Mājturības stundās meitenes gatavo ēst, šuj 
un ada. vecākajās klasēs skolotāja ruta lapsa mācot 

šūt tērpus pēdējam zvanam vai pat izlaidumam. 

ar diViem autobusiem

Turlavas audzēkņu skaitu 
papildinājuši slēgtās Basu 
skolas bērni. Tādēļ tiks 
organizēti divi autobusi: 
viens būs uz Basu un Ķi-
kuru galu, otrs – pa tuvāko 
apkārtni. Mācības sāksies 
9.00, mājup bērni dosies 
16.00. Tālāk dzīvojošajiem 
gan iznāks autobusā pava-
dīt aptuveni stundu. Laiku 
līdz autobusam bērni varot 
pavadīt skolā, arī lasītavā. 
Par bibliotekāri strādā vēs-
tures skolotāja Ilze Sedliņa. 

proGnozes labas
B.Freija priecājas, ka skolas prognozes 
izskatās labas. Šogad mācības sāks desmit 
devītklasnieki, 8. klasē ir astoņi audzēkņi, 

bet 7. klasē – 13. 6. klasē, kas nākamgad 
veidos 7. klasi, ir septiņi skolēni. „Pamat-
skolas vecākās klases būs nodrošinātas. 
Ņemot vērā to, ka nauda seko skolēnam, 
skola rīkojas ar to summu, kāda piešķirta. 
Pērn apvienotajās klasēs kopā mācījām 
vizuālo mākslu, sportu un mūziku, bet 
pamata priekšmetus centāmies mācīt at-
sevišķi. Šogad bērnu ir vairāk, iespējams, 
varēsim klases arī neapvienot,” prāto 
B.Freija. „Daži Turlavas bērni iet uz ci-
tām skolām, pārsvarā tie, kuriem vecāki 
strādā Kuldīgā.”

Pirmsskolas grupiņā Lā-
čuks (no diviem līdz čet-
riem gadiem) iet 16 bērnu, 
piecgadīgo grupā mācās 13, 
bet sešgadīgo – astoņi. 

skolotāju pietiek
Pedagogu štati ir nokom-
plektēti. No Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zi-
nību vidusskolas brauc in-
formātikas skolotāja Aelita 
Kāla, mājturības skolotāja 
Ruta Lapsa un vizuālās 
mākslas pedagoģe Lauma 
Astra Grīnvalde. Savukārt 
Turlavas skolotājs Juris 

Zauers fiziku un ķīmiju māca arī Aizputē. 
Ar bērniem strādā psiholoģe Inta Brante-
vica, viņa apvieno darbu Turlavā un KCV. 
B.Freija palielās, ka logopēde ir Adrija 
Brantevica, kas šogad nosaukta par Kul-
dīgas novada Gada cilvēku izglītībā.

Lāsma Zīberga, 
angļu valodas skolotāja: 
„Pērn bija draudi, ka 
varam kļūt par sešu 
klašu pamatskolu. Tos 
pārvarējām un kopā 
cīnāmies, lai skolas 
vārdu celtu un godātu. 
Esam uz pareizā ceļa.”

rihards Zībergs šogad ies turlavas pamatskolas 1. klasē. Pēdējās brīvās dienas zēns izmanto, lai pabraukātu ar riteni, 
rotaļātos, kā arī mājās lasītu ābolus, jo tas ir viņa pienākums.

turlavnieks rihards zībergs 1. septembrī 1. klases solā sēdīsies t.s. mazajā 
skoliņā, tomēr sarunāties viņš ļoti vēlējās mammas, angļu valodas skolotājas 
lāsmas zībergas kabinetā.

Lappuse tapusi sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību.
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SKRUNDAS 
NOVADĀ

Raņķos                                      
7.IX pensionāriem tiek organizēta 
ekskursija uz Ķiploku pasauli, z/s 
Celmi siera ražotni, Bauskas motor-
muzeju, Lolitas Duges Piparmētru 
namiņu un Vilces dabas parku. Pie-
teikties līdz 1.IX pie Aijas Zemes, 
Zanes Latkovskas (bibliotēkā), Mir-
dzas Ragas (gan Raņķu, gan Skrun-
das sociālajā dienestā).

Rudbāržos                                     
Pie kultūras nama 1.IX ziedu un citu 
krāšņumaugu izstāde.
Sporta laukumā 2.IX 21.00 diskotē-
ka, dīdžeji Kaspars un Dzintars 
(sliktos laikapstākļos kultūras namā).

ALSUNGAS 
NOVADĀ

Alsungas vidusskola aicina uz 1.IX: 
8.50 svētbrīdis baznīcā, 9.30 skolēnu 
pulcēšanās klasēs, 9.35 mācību 
gada atklāšana, klases stunda, vecā-
ku sapulce zālē un tikšanās ar klašu 
audzinātājiem.
Mūzikas un mākslas skola 1.IX 
gaida audzēkņus: 11.00 Ēdolē, 12.00 
Alsungā. Tiks uzņemti jauni audzēk-
ņi akordeona, klavieru, ģitāras un 
mākslas klasē.

Pie stadiona 2.IX 11.00 trenažieru 
laukuma atklāšana. Piedalīsies ielu 
vingrotāji no Liepājas, būs citas akti-
vitātes.

Kurmālē                                         
Pasākumu zālē 8.IX 20.00 Dzejas 
dienām veltīta Kuldīgas ģimeņu teāt-
ra izrāde – H.Ibsens. Pērs Gints (rež. 
G.Krauze). 

Laidos                                           
Bitītē līdz 15.IX kuldīdznieka Kārļa 
Dazarta gleznas.
Sermītes interešu centrā 13.IX 
15.00 pagasta senioru balle, pieteik-
ties līdz 8.IX pagasta pārvaldē vai pa 
tālr. 29604482 (ir dalības maksa).

Renda                                     
28.IX tiek organizēts brauciens uz 
Latvijas Nacionālā teātra izrādi Bišu-
māte un vilkacis Ventspilī, samaksāt 
līdz 23.IX.
Kultūras namā 23.IX 20.00 rudens 
balle Ražas svētki lauku sētā pie 
klātiem galdiem, dejas spēlēs Nor-
munds no Jelgavas. Ar jautrām izda-
rībām ieradīsies kolhoznieki no bla-
kus ciemiem un māsas Zvirgzdiņas. 
Ir dalības maksa. Pieteikties līdz 
18.IX, tālr. 26181470.

Rumbā                                          
Ventas ciemā 1.IX 15.00 strītbols.  

Vārmē                                          
Jauniešu centrā 1.IX 16.00 tējas 
pēcpusdiena, līdzi ņemt cienastu.
Sporta hallē 2.IX 10.00 Vārmes 
kauss florbolā, piedalās komandas no 
Irlavas, Jūrmalas, Šķēdes, Vārmes.

10 NEPALAID GARĀM! REkLĀMA

pasākumi kurzemē

jauniešu diena

AuGustA ERuDīts

Jaunieši varēja piedalī-
ties meistarklasē kopā ar 
dīdžeju Ziggy, pagalmā 
veidot lielizmēra Kuldī-
gas grafiti kopā ar māk-
slinieku Renāru Cauni, 
noteikt savu baiļu līmeni, 
apmeklējot spēles Esca-
pe Room telpu. Varēja arī 
satikt dziedātāju Agnesi 
Rakovsku. „Vērtības sak-
ņojas pamatskolā un ģi-
menē, kura piedāvā savu 
skatījumu uz dzīvi,” teica 
A.Rakovska. Manā ģi-
menē bija tāda vide, kurā 
es varēju realizēties, jo 
tētis ir mūziķis. Es ceru, 
ka jums apkārt ir radi, 
draugi, kuri iedrošina un 
jūsu idejas atbalsta.”

KULDĪGAS 
NOVADĀ

Kuldīgā                               
Mākslas namā līdz 10.IX somu māk-
slinieka Henrika Dunkera Latvijā vei-
dots fotogrāfiju cikls par diplomātiska-
jām dāvanām.
Mākslinieku rezidences izstāžu 
zālē (Pils ielā 2) līdz 24.IX Kristīnes 
Abikas izstāde Kristālrežģis un Latvi-
jas Mākslas akadēmijas studentu 
plenēra darbi. 
Muzejā līdz 17.IX Agneses Lipingas 
gleznu izstāde Baudas inovācija.
Līvijas Rezevskas izstāžu zālē 4.IX 
18.00 Sandras Eglītes fotoizstādes 
Svalbāra – pusnakts saules zeme 
atklāšana (skatāma līdz 29.IX).
Bibliotēkā līdz 9.IX studijas Kuldīgas 
palete gleznu izstāde Cecīlijas skotu 
dienas.
Pie kafejnīcas Pīlādzītis 9.IX 12.00 
visas mūspuses Dzintras aicinātas uz 
saietu, gaidīti arī Dzintari. Vairāk pa 
tālr. 29283859.
KINO
Kultūras centra kinozālē 1.IX 
16.30, 2.IX 17.30, 3.IX 15.30, 4.IX 
17.30, 5.IX 15.30, 6.IX 20.00 Kul-
dīgā uzņemtā ģimenes filma Vec-
tēvs, kas bīstamāks par datoru – 
astoņgadīgā Oskara vasaras brīvdie-
nas sākas kā nebeidzams cīniņš ar 
vectēvu, bet pārvēršas par abu 
draudzību (Latvija, stunda 35 min).
30.VIII 15.30, 31.VIII 15.00, 1.IX 14.00, 
2.IX 15.00, 3.IX 13.00, 4.IX 15.00, 5., 
6.IX 17.30 animācijas filma Vāģi 3. 
Zibenim Makvīnam jāpierāda, ka 
sarkano vāģi vēl pāragri izstumt no 

trases (ASV, latv. val., stunda 49 min).
30.VIII 18.00, 31.VIII 20.00 komēdija 
Trakais māmiņu tusiņš – četras 
draudzenes sarīko pasākumu, lai 
nedaudz atpūstos no bērniem un 
mājas rūpēm, taču tas pārvēršas 
nekontrolējamā tusiņā ar neparedza-
mām beigām (ASV, 16+, stunda 29 
min).
30.VIII 20.00, 31.VIII 17.30 piedzīvo-
jumu filma Karš par pērtiķu planētu. 
Ģenētiski modificēto pērtiķu armija 
dodas nāvējošā cīņā pret cilvēkiem 
(ASV, 12+, divas stundas 20 min).
1.IX 18.30, 3.IX 17.30, 4.IX 19.30, 5.IX 
20.00 asa sižeta filma Zirnekļcil-
vēks: atgriešanās mājās – Pīters 
Pārkers iejūtas supervaroņa lomā 
(ASV, 12+, divas stundas 13 min).

Ēdolē                                   
Gatavojoties 2018. gada Deju svēt-
kiem, tiek aicināti dejotāji jauniešu 
kolektīvā Sprigulis, vidējās paaudzes 
kolektīvā Mudurs. Dalībniekus gaida 
arī sieviešu ansamblis Nova un ama-
tier teātris. Interesēties kultūras 
namā, tālr. 22013247.
Pie kultūras nama līdz 9.IX rudens 
ziedu izstāde.
Kultūras namā Kārļa Dazarta glez-
nas.

Gudeniekos                             
Kultūras namā Skaidrītes Vjaksas 
fotoizstāde.

Īvandē                                     
Muižas pagalmā no 1.IX ziedu izstā-
de. Iedzīvotāji aicināti 31. augustā un 
1. septembrī nest puķes un citas 
dārza veltes.

Katru gadu aizvien plašāk

Kuldīdzniece Akvelīna Klampe: 
„Vēl nebiju bijusi jauniešu mājā, tāpēc 
šī ir laba iespēja to apskatīt. Zināju, 
ka būs tikšanās ar Agnesi Rakovsku, 
tāpēc nācu, un tā bija ļoti interesanta.” 
Kuldīdznieks Roberts Ķesberis: „No 
rīta piecēlos un izdomāju, ka jānāk 
apskatīt, kas šeit notiks, jo ielās biju 
redzējis plakātu. Es bērnu un jaunie-
šu centrā apmeklēju skatuves runas 
pulciņu.” 

Emīlija Studente un Sanija Rancāne 
par pasākumu uzzinājušas internetā. 

Abas meitenes dejo vienā no BJC 
pulciņiem. „Šādas dienas ir vajadzī-
gas, jo tās ir interesantas un domātas 
tieši jauniešiem. Mums te ir, ko darīt,” 
teica Sanija. 

Kā pēc tam atzina BJC darbiniece 
I.Kaltniece: „Šogad popularizējām 
jauniešu māju, nākamgad formāts būs 
citādāks. Pagājušogad bija ekstrēmā 
sporta sacensības, šogad – sports, 
māksla, mūzika.” 

Lāsmas Reimanes teksts un foto

„Mūsu mērķis ir šo pa-
sākumu audzēt aizvien 
lielāku. Apmeklētāju 
bija daudz, katrs varē-
ja iesaistīties un atrast 
kaut ko sev,” tā par 
Kuldīgas jauniešu die-
nu 26. augustā teica 
novada bērnu un jau-
niešu centra jaunatnes 
lietu speciāliste Ieva 
Kaltniece.

 kuldīgas jauniešu dienā dziedātāja Agnese 
Rakovska kopā ar tēti Aivaru Rakovski muzicēja 
un dalījās dzīves pieredzē. 

Liepājā
Koncertzālē Lielais dzintars 5.IX 
17.00 mākslinieku Rasas un Raita 
Šmitu izstādes Runā ar mani atklā-
šana.
Latviešu biedrības namā 3.IX–1.X 
Agra Klestrova un Andra Apšenieka 
fotoizstāde Viņa/2 (sieviešu portreti).
Olimpiskajā centrā 1.X 15.00 kon-
certā Smaidiet, un labi būs! Nacionā-
lā teātra aktieris Ainārs Ančevskis, 
dziedātāji Normunds Rutulis, Ginta 
Krievkalna, Rūta Dūduma un apvie-
nība Vintāža.

Ventspilī
Lielajā laukumā 1.IX 13.00 Zinību 
dienas koncerts. Piedalās hiphoperi 
Reiks, Edavārdi, Deniss un Elfs, 
dziedātāja Madara Grēgere, dīdžejs 
Guestino.

Saldū
Mūzikas un mākslas skolā 7.X 
18.00 pianists Andrejs Osokins un 
dziedātāja Katrīna Gupalo izrādē Pēc 
pusnakts.

Aizputē
Līdz 2.IX mākslinieki, amatnieki un 
mājražotāji aicināti pieteikties gada-
tirgum Āboļošana 9.IX darbnīcu un 
rezidenču centrā Serde.  Tālr. 
29817180, 28617307.

Kazdangā
Grigaļos (3 km no Valtaiķiem uz 
Embūtes pusi) 2.IX 13.00–19.00 ku-
kurūzas labirinta atklāšana: 3 km 
pastaiga ar uzdevumiem, spēles, 
šķēršļu josla, fotoorientēšanās, sal-
dumu gatavošana.

Kurā pilsētā un kādā valodā izdota 
pasaulē pirmā avīze, kuras nosaukums 
aptuvenā tulkojumā nozīmē Atskaite par 
ievērojamākajām un nozīmīgākajām ziņām? 

Atbildes līdz 31. augusta 12.00 atsūtīt e-pastā: redakcija@
kurzemnieks.lv.

Atbilde: garīgi slimā Dānijas karaļa padomnieku un faktisko 
valsts vadītāju, kurš ieviesa progresīvas reformas un politisko 
intrigu dēļ 1772. gadā sodīts ar nāvi, sauca Johans Frīdrihs 
Štrūenze.

Pareizi atbildējuši: Velta Višņevska, Daina Gerente, Ausma 
Kreidere, Indra Ābelīte, Mārcis Kalējs, Ingars Neimanis.
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dažādi

pārdod līdzjūtības
11sludinājumi. reklāma

vajadzīgi

pērk
SIA Lāses AM  kautuve 
par labām cenām iepērk 
GOVIS, BUĻĻUS, TE-
LES. Bioloģiski sertificētiem 

lopiem augstas cenas. Piemaksa par nodoto 
lopu daudzumu, par gaļas šķirņu lopiem. 
Tālr. 29353243, e-pasts: lases@inbox.lv.

Viss par reklāmu Kurzemniekā! Tālrunis 63324881.

vēlas īrēt maina

Izsole
Valsts akciju sabiedrība Valsts 
nekustamie īpašumi (reģistrācijas 
Nr.40003294758) 2017. gada 
28. septembrī Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko 
valsts nekustamo īpašumu mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli:

Skrundas arodvidusskola, Skrundas pagastā, Skrundas novadā 
(kadastra numurs 6229 013 0018), kas sastāv no zemes vienības 
5,65 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6229 013 
0084) un astoņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6229 013 
0018 001, 6229 013 0018 002, 6229 013 0018 003, 6229 013 0018 
004, 6229 013 0018 005, 6229 013 0018 013, 6229 013 0018 018, 
6229 013 0018 020), par sākumcenu 172 800 EUR, izsoles laiks 
14.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minētā objekta izsolē, 
jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā 
īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa 70 EUR apmērā                                                                                                         
AS SEB banka Rīdzenes filiāles kontā                                                        
Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos 
norādītie dokumenti. 
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus 
veicot pilnā apmērā eiro. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot 
objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā Valsts nekustamie 
īpašumi Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no 9.00 līdz 17.00.
Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2017. gada 
26. septembrī līdz 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā 
pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
http://www.vni.lv 

MODRA AUTOSKOLA rīko ātros B, 
BE, C un 95. koda kursus Kuldīgā, Pētera                                                                                                    
i e l ā  5 .  S ā k u m s  11 .  s e p t e m b r ī . 
Tālr. 26120089.

MODRA AUTOSKOLA rīko CE katego-
rijas autovadītāju kursus Kuldīgā, Pētera                                                                                          
ielā 5. Sākums 4. septembrī. Tālr. 26120089.

AUTOSKOLA Universāls 4. septembrī 
18.00 Skrundas kultūras namā rīko auto-
vadītāju kursus. Tālr. 26446270.

KRAVAS PĀRVADĀJUMI;  nesam, 
pārvedam. Tālr. 20331915.

TAXI. Tālr. 26062229.

AUTO ELEKTROSISTĒMU diagnostika 
un remonts, AUTO SIGNALIZĀCIJU 
uzstādīšana, juraauto.lv, tālr. 26669624, 
29242556.

Veicu visu marku DAKŠU IEKRĀVĒJU 
remontu un tehnisko apkopi. Rezerves daļu 
tirdzniecība. Tālr. 27660046.

Kuldīgas novada PIEAUGUŠO IZGLĪTĪ-
BAS CENTRS aicina uz kursiem: 31. au-
gustā 10.00 Minimālās higiēnas prasības 
pārtikas uzņēmumā;  katlu iekārtu opera-
toru pāratestācijas kursi; katlu iekārtu un 
spiedieniekārtu operatoriem (JAUNIEM);  
bērnu aprūpes pamati (auklīšu kursi, 40 
stundas); grāmatvedības kursi bez priekš-
zināšanām; datorzinības ar/bez priekšzinā-
šanām (32 stundas); vācu, angļu valoda ar/
bez priekšzināšanām (80 stundas). Pieteik-
šanās un informācija pa tālr. 63322540 vai                                          
pic@kuldiga.lv.

DZĪVOKLI Kuldīgā. Tālr. 25390980.

Labu ARAMZEMI āboliņa audzēšanai. 
Samaksa līdz 200 eiro/ha. Tālr. 29179992.

Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.

/V.Grēviņš./
Izsakām līdzjūtību Kārlim, tēti smilšu 
kalniņā pavadot. 

Kuldīgas policijas kolēģi 

Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij ieti darbiņā;
To dieniņu nezināju,
Kad būs ieti aizsaulē. 

/T.dz./
Jūtam līdzi Kārlim, tēvu mūžībā pavadot. 

M/k Īvande

Skumju brīdī esam līdzās Laurim, no opīša 
atvadoties. 

Kolēģi no Laura gaļas darbnīcas

ZEMI Rumbas pag., Gruntēni, 2,75 ha, ir 
pilsētas ūdensvads un kanalizācijas sistē-
ma, 15 000 eiro. Tālr. 26432922.

MĀJU  Ku ld īgā ,  Ķe l šu  ie lā ,  c ena 
89 000 EUR. Tālr. 29466231.

HONDA CIVIC, 1990, TA 05.2018., cena 
350 eiro. Tālr. 28844858. 

Electrolux LEDUSSKAPJUS, saldētavas, 
veļas mašīnas, žāvētājus, elektriskās plītis, 
LCD televizorus Philips, dažādu radio apa-
ratūru. Veikals Retro, tālr. 63322200.

AKORDEONU Veltmeister, 120 basu. 
Tālr. 22451835 vai 63323092 (vakaros). 

Pārdod METĀLA JUMTUS un noteksis-
tēmas no ražotāja. Cena no 4,50 EUR/m2. 
Tālr. 22019737.

Pārdod PVC LOGUS un DURVIS, visu 
veidu žalūzijas, bīdāmās durvis, moduļu 
virtuves. Iespējams līzings. Mucenieku 
iela 25, tālr. 28448638, Gravas iela 1 (Elvi), 
tālr. 28378818.

KVIEŠUS , RUDZUS  un placinātus 
GRAUDUS. Tālr. 26516144.

Pārtikas KARTUPEĻUS ar piegādi par 
0,25 EUR/kg. Tālr. 26262343.

SIENU  ar  p iegādi  un iekraušanu. 
Tālr. 26178646.

SIA Kurzemes Gaļsaimnieks – BUĻĻUS, 
GOVIS, TELES. Transports bez maksas. 
Tālr. 63454845, 26569362, 26436271.

SIA AIBI iepērk LIELLOPUS, JAUNLO-
PUS, AITAS, ZIRGUS. Labas cenas. 
Samaksa tūlītēja. Svari. Tālr. 26142514, 
20238990.

SIA Valinda – GOVIS, BUĻĻUS, TELES. 
Tūlītēja samaksa. Tālr. 29434034.

Vācu aitu suņa KUCĒNU. Tālr. 29230967.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 27842031.

Vieglās AUTOMAŠĪNAS, traktoru PIE-
KABES, INVENTĀRU. Tālr. 26104984.

MEŽUS, CIRSMAS, MALKU – ātra un 
laba samaksa. Palīdz noformēt dokumen-
tus. Tālr. 26544462.

SIA PRIEDES AG pērk MEŽA ĪPAŠU-
MUS un CIRSMAS. Tūlītēja, visaugstākā 
samaksa. Tālr. 26993794.

Latvijas mežsaimniecības uzņēmums par 
ļoti labu samaksu nopirks meža īpašumu vai 
arī augošus kokus jūsu īpašumā. Sertificēts 
taksators izgatavos meža inventarizācijas 
lietu, cirsmu skices, robežstigu un kupicu 
atjaunošanu. Uzņēmuma mežzinis sniegs 
jums profesionālas konsultācijas par 
nepieciešamajām mežsaimnieciskajām 
darbībām jūsu īpašumā BEZ  MAK-
SAS. Garantējam gan profesionālu un 
godīgu attieksmi, gan ļoti labu samaksu. 
Tālr. 26129919, 28368838, info@lmu.lv.

Bērza, melnalkšņa, oša, ozola ZĀĢBAĻ-
ĶUS. Tālr. 29428876.

Iepērkam MALKU (3 m). Samaksa tai pašā 
dienā. Tālr. 26125312.

ATĀLUS pļaušanai. Tālr. 29179992. 

Kuldīgā, Mederu ielā 8, ĀBOLUS . 
Tālr. 22481824.

Visu veidu dārza un meža OGAS , 
GAILENES, ĶIPLOKUS, PLŪMES. 
Tālr. 20334876, 24795129.

Visu veidu OGAS, GAILENES, ĶIPLO-
KUS, PLŪMES, ĀBOLUS (cukuriņus). 
Tālr. 29765478, 28361292.

Dārgi pērk apaļas un ovālas necaurspīdīgas 
DZINTARA KRELLES. Tālr. 20323336.

ZOSIS. Tālr. 26234966.

Sestdien, 2. septembrī, tirgos JAUN-
PUTNUS. Iepirks nolietotus akumulato-
rus. Skrundā 8.30, Raņķos 8.50, Snēpelē 
9.00, Kuldīgā 9.20, Īvandē 9.40, Ēdolē 9.50, 
Alsungā 10.00, Gudeniekos 10.20, Basos 
10.30, Vilgālē 10.50, Turlavā 11.00, Sermītē 
11.20. Tālr. 25508665.

Sausu, skaldītu MALKU ar piegādi. 
Tālr. 27885688.

Skaldītu lapkoku MALKU. Ātra piegāde. 
Tālr. 26627800.

Sausu, skaldītu bērza MALKU maisos. 
Tālr. 26544462.

SIA AJG plus – sazāģētu lapkoku nomaļu 
MALKU. Tālr. 29399939.

Ar piegādi pārdod sausu, skaldītu MALKU, 
zāģētavas atgriezumus, 3 m garu lapkoku 
meža malku. Tālr. 29249578. 

Nomaļu MALKU, piegādā. Tālr. 22377474.

Skaldītu MALKU ar piegādi un betona 
stabus (3–4 m garumā). Tālr. 26661799.

Skaldītu MALKU. Tālr. 29254530.

SIA Nams-95 pārdod aku un kanalizā-
cijas GRODUS. Piegāde, izkraušana. 
Tālr. 29106589, 26548736.

Gaidīšu jūsu mīluli jaunajā DZĪVNIEKU 
FRIZĒTAVĀ Ventspilī, Katrīnas ielā 3, 
ieeja no Baznīcas ielas. Tālr. 25933342.

Sertificēta SKURSTEŅSLAUCĪTĀJA 
pakalpojumi. Tālr. 20626760.

JUMTU MAIŅA, remonts. Fasādes 
siltināšana, apdare. Materiālu piegāde. 
Tālr. 25300993.

Ēku siltināšana ar EKOVATI, gaisa sprau-
gu aizpildīšana. Tālr. 27829190.

Māju siltināšana ar TERMOPUTĀM. 
Tālr. 28445867.

SIA Bēr z i  p lus  no t ī ra  k r ūmu AP-
AU G U M U  n o  l a u k i e m  u n  g r ā v -
j iem. Pērkam zarus šķeldošanai un 
c i rsmas izst rādei .  Tā l r.  29150380, 
26458900. 

NEPĀRDOD, bet izstrādā! Profesionāla 
mežizstrādes konsultācija, www.proto.lv, 
tālr. 26125312.

ZĀĢĒ  l ielus un bīstamus KOKUS . 
Tālr. 26896810.

Tīrām DZIĻURBUMUS. Tālr. 29296723.

Tīra un remontē AKAS. Tālr. 27448331.

KAPU  PIEMINEKĻI , apmales, sē-
tiņas Baložu ielā 6 (blakus pastam). 
Tālr. 28666270.

Vāc visu veidu nolietotu ELEKTRO, SA-
DZĪVES TEHNIKU. Tālr. 22377474. 

SIA AJG plus (40003554777) – STRĀD-
NIEKI kokapstrādē. Tālr. 29192116.

EOX-Metālapstrāde (40103227185) – ME-
TINĀTĀJI, VIRPOTĀJI, FRĒZĒTĀJI, 
mēbeļu TAPSĒTĀJI. Tālr. 29845913.

Darbībai paplašinoties, SIA Otaņķu Dzir-
navnieks (42103015892) aicina darbā                                  
E kategorijas ŠOFERUS darbam Baltijā 
un Eiropā. Tālr. 29185566.

Vakarā, vakarā nāc par puķi, nāc par 
puķi vakarā,
Sarkanā, sarkanā tu man būsi puķe, 
puķe sarkanā,
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs, tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts. 

/J.Peters./
Šo pirmais ģitāras skolotājs JURIS PRŪ-
SIS bieži dziedāja… Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Arvis Mikāls un visa 
3. vidusskolas 11.c klase

Krustu krustām zemes ceļi,
Tavs celiņš izstaigāts.
Dod, Dieviņ, dvēselei
Vieglu ceļu viņsaulē. 

/T.dz./
Izsaku līdzjūtību Dacei Sausserdei, no 
tēva atvadoties. 

Ilmārs J. 

Darbībai paplašinoties, SIA Otaņķu Dzir-
navnieks (42103015892) aicina darbā                      
B kategorijas TRAKTORTEHNIKAS 
VADĪTĀJU. Vēlama pieredze lauksaim-
niecībā. Tālr. 28808260.

Organizējam BRIGĀDES brūkleņu lasī-
šanai. Tālr. 20334876, 24795129 (i/u Monta 
Biezbārde, 30046912505). 

Jaunu sieviešu VELOSIPĒDU, SALDĒ-
TAVU Snaige 122 pret MOTOCIKLU                       
K 750 vai Dņepr. Tālr. 29411543.

Mazais skolas zvans vēl atmiņā,
Mūsu skola tu – vislabākā! 

/Kuldīgas 2. vidusskolas
 himnas fragments./

Kuldīgas 2. vidusskolas 
skolēni, vecāki un draugi!

Esiet mīļi gaidīti uz 

ZINĪBU 
SVĒTKIEM 

1. septembrī 9.00 
Kuldīgas kultūras centrā!

                      Skolas kolektīvs
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InformācIju par pasākumIem 
sūtiet līdz pirmdienas 11.00

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

šodien, 30. augustā rīt, 31. augustā
Dienas garums – 13 st. 58 min.
Saule lec 6.24, riet 20.22.

laika ziņas

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

CMYK

joki

reklāma. informācija12
interesanti

Naktī	 +16°...+20°

Dienā	 +19°...+23°
4-5 m/s

4-5 m/s

�

�

� �

�

�

� �

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

     SIA «Vika Wood»

              kokzāģētava PĒRK
egles un priedes zāģbaļķus.

CETURTDIEN, 2016. GADA 17. NOVEMBRĪ

10. LAPPUSE

Iepērkam metāllūžņus, 
melnus un krāsainus
Mederu ielā 8, Kuldīgā, tālr. 26567540. 

Tērauds (gabarīts) ..................................................192 EUR/t
Tērauds (negabarīts) ..............................................162 EUR/t
Skārds .....................................................................157 EUR/t
Čuguns ....................................................................192 EUR/t
Varš ......................................................................4300 EUR/t
Alumīnija velvējumi ................................................930 EUR/t
Alumīnija lējumi ....................................................1030 EUR/t
Alumīnijs pārtikai .................................................1160 EUR/t
Alumīnija bundžas .................................................600 EUR/t
Misiņš ...................................................................3050 EUR/t
Nerūsējošais tērauds ............................................770 EUR/t
Akumulatori ............................................................690 EUR/t

Noņemam automašīnas no uzskaites. Nodrošinām transporta 
un konteineru pakalpojumus, objektu demontāžu.

www.metko.lv
Garatējam

garantējam

LPKS ZELTA TEĻŠ
IEPēRK 
liellopus	un
jaunlopus.	
Augstas cenas. Samaksa 
tūlītēja vai ar pārskaitījumu. 
Tālr. 26114519.

Kāpēc viskijs garšo labāk kopā ar ūdeni
Sajaucot viskiju ar dažiem pilieniem ūdens, uzlabojas tā garša, skaidro kāds pētī-

jums. Viskiju destilē no fermentētiem graudiem, parasti – miežiem vai rudziem (ASV 
burbona viskijs satur vismaz 51% kukurūzas). Ūdens un alkohola datormodelēšanā 
simulācijā iekļauti organiskie savienojumi, kas saistīti ar viskija garšu. Dažas moleku-
las ir tā sauktās amfipātiskās. Pētnieki koncentrējās uz mazu amfipātisko savienojumu, 
kas pazīstams kā gvajakols (organisks savienojums aromātiskajā rindā) – šī molekula 
saistīta ar dūmu garšu, biežāk sastopama skotu viskijos. Kad datormodelēšanā viskijs 
atšķaidīts līdz 45% alkohola, gvajakols atradās tam virspusē. Tas palīdz gvajakolam 
uzlabot viskija smaržu un garšu, jo tas atrodas starp šķidrumu un gaisu. Alkohola 
koncentrācijā virs 59% gvajakols no viskija virsmas pazuda. Šis pētījums varētu 
uzlabot arī citu dzērienu, piemēram, džina, ruma un brendija alkoholisko koncen-
trāciju. Tas var arī ietekmēt to, cik daudz ūdens un alkohola ir klepus u.c. sīrupos.

www.vc4.lv

7. SEPTEMBRĪ

Tehniskā

ortopēda

konsultācija:

30 EUR

Dr. EVITA KUČEROVA
’’Veselības centrs 4’’ tehniskais ortopēds.

 NO PLKST.  10:00

KULDĪGAS SLIMNĪCĀ,

KONSULTĒS 

 UN PIEŅEMS

 PACIENTUS ĀRSTE:SEPTIŅI 
TRAUKSMES 
SIGNĀLI, 
KAD JĀDODAS 
PIE TEHNISKĀ 
ORTOPĒDA

1. Neizskaidrojamas 
sāpes pēdās, ceļos, 
potītēs un gūžās 
dažādā vecumā.

2. Plakanās pēdas 
un citas pēdu 
deformācijas gan 
bērniem, gan 
pieaugušajiem.

3. Ilgstoši ādas 
sabiezējumi pēdu 
apakšējā virsmā 
(hiperkeratoze), 
ieauguši nagi.

4. Klibošana vai citāda 
kustību un stājas 
asimetrija.

5. Sekas pēc kāju 
traumām (īpaši 
bērniem), pēc 
pārciestām 
neiroloģiskām 
slimībām (t.sk. 
insulta).

6. Pēdas pirkstu 
deformācija.

7. Endokrinoloģiskas 
slimības ar 
neiroloģiskiem 
un perifērās 
apasiņošanas 
traucējumiem pēdās 
(diabētiskā pēda, 
podagra u.c.).

Kas	īsti	ir	tehniskais	ortopēds?
Tas ir speciālists, kas novērtē 

stāju, gaitu, kustību ierobežojumus. 
Novērtē ķermeņa locītavu kustību 
funkcionālos traucējumus, nosaka 
ārstēšanas iespējas, izmantojot 
ārīgi lietojamas palīgierīces: or-
topēdiskās zolītes, skeleta locīta-
vas fiksējošas vai stabilizējošas 
ortozes. Konsultāciju laikā veic 
arī diagnostiku, piemēram, po-
dometriju – digitāli novērtē pēdu 
noslogojumu, gaitas asimetriju, 
pēdas kustību patoloģijas, atbalstu 
uz podometriskās plāksnes miera 
stāvoklī un gaitas laikā.

No	kāda	vecuma	var	vest	bēr-
nu	uz	gaitas	un	stājas	pārbaudi?

Ja ir kādas sūdzības un aizdo-
mas par pēdu deformāciju, var vest 
no brīža, kad bērns sāk staigāt. 
Iespējams, pirms vizītes pie tehnis-
kā ortopēda jāpierakstās pie bērnu 
ķirurga, lai laikus diagnosticētu 
ķirurģiski ārstējamas patoloģijas. 
Pieauguša cilvēka gaita bērniem ir 
vērojama no septiņu astoņu gadu 
vecuma. Līdz tam katrā gadījumā 
pilnvērtīgas podometriskās gaitas 
analīzes indikācijas jāizvērtē indi-
viduāli.

Kas	būtu	jāzina	par	izmeklēju-
mu	gaitu?

Uz konsultāciju vislabāk ierasties 
brīvās un ērtās biksēs, kas ļaus 
ērti justies un dos iespēju ārstam 
labāk izvērtēt ekstremitāšu un gūžu 
locītavu kustības. Lai novērtētu 
stāju un muguru, vajadzēs novilkt 
virsdrēbes. Jāņem līdzi ikdienas 
apavi, kuros pavadāt ilgāko dienas 
daļu. Tas ļaus novērtēt apavu zoles 
nodiluma vietas, apavu virsmas 
izmaiņas, līdz ar to atvieglos pēdas 
patoloģiju diagnostiku. 

Atbild ārste

Vīzītē	pie	tehniskā	ortopēda
Uz pacientu biežāk uzdotajiem jautājumiem, 
atbild tehniskā ortopēde evita Kučerova. 

Lasi www.kurzemnieks.lv!

Ja tev bērnībā nav bijis velo-
sipēda, bet tagad ir mersedess, 
tad tik un tā tev bērnībā nav 
bijis velosipēda.

Pieredzes bagāta bārmene 
uzrunā savu šefu:

– Šķiet, man vajadzētu at-
pūsties. Laikam neizskatos 
pietiekami  labi…

– Kāpēc tu tā domā?
– Pēdējā laikā esmu ievēro-

jusi, ka vīrieši sāk pārskaitīt 
atlikumu, ko viņiem izdodu…

Kuldīgā, 
Mederu ielā 8, 

pērk 
Gailenes,
BrūKlenes.
Tālr. 22481824. 

SKRUNdAS MūzIKAS 
SKoLA 

mācības sāk 1. septembrī 14.00 
Skrundas kultūras namā.

×××××××××
SKRUNdAS MūzIKAS 

SKoLā 
audzēkņu uzņemšana 

4. septembrī 18.00.
Tālr. 63331354.

Dienas garums – 14 st. 03 min.
Saule lec 6.22, riet 20.25.

Naktī	 +13°...+16°

Dienā	 +18°...+22°
4-5 m/s

4-6 m/s

�

�

� �

�

�

� �



Nr. 6

30.08.2017

Vai katrs pats sev dakteris?

Runājot par veselības aprūpi Latvijā, kā pamatjautājums 
aizvien ir uzsvērta pakalpojumu pieejamība. Pētot rādītājus 
Eiropas Savienības mērogā, redzams, ka Latvijā tie ir 
viszemākie un vēsta, ka ceturtajai daļai iedzīvotāju veselības 
aprūpe ir nesasniedzama. Veselības aprūpes pakalpojumu 
nepieejamība balstīta uz trim vaļiem – pakalpojumu dārdzību, 
bezgalīgām rindām uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un 
nepārvaramo attālumu līdz ārstniecības iestādēm. 

Cenas – neadekvātas, 
maks – par plānu
Dūšīgākais no vaļiem, šķiet, ir 

pakalpojumu dārdzība. Naudas 
trūkst veselības aprūpes nozarei 
kopumā, bet neba visas problē-
mas atrisina finansējums. Budže-
ta portfeļa sakārtošana ik gadu 
notiek ar saukli, ka medicīna ir 
prioritāte, un tai tiek atvēlēti pa-
pildu miljoni, bet rodas iespaids, 
ka esošajā nozares sistēmā nau-
da pazūd kā caurā maisā. Tikmēr 
pacientam prioritāte ir viņam 
pieejamais veselības aprūpes 
pakalpojumu grozs – ko, kur un 
par kādu cenu viņš var saņemt. 

Pēc statistikas datiem, 
2013. gadā katrs piektais valsts 
iedzīvotājs, kam bija vajadzīga 
medicīniskā palīdzība, pie ārsta 
nav vērsies. Latvijā šis rādītājs 
ir trīsreiz augstāks nekā vidēji 
ES. Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, 
Igauniju pārspējam divas, bet 
Lietuvu – četras reizes. Atbilsto-
ši šiem rādītājiem Latvijā ir arī 
augsts novēršamās mirstības 
īpatsvars – 29%, kas ir divreiz lie-
lāks nekā ES. Tas nozīmē, ka gan-
drīz trešdaļu mirušo pacientu va-
rēja glābt, ja viņi pie ārsta būtu 
vērsušies laikus. Taču ne jau aiz 
laba prāta cilvēks izvēlas nomirt. 

Viens no iemesliem, kādēļ vizīti 
pie ārsta atliek, ir cerība, ka uz-
labosies materiālā situācija. Taču 
vēlāk sākta ārstēšanās izmaksā 
daudz dārgāk un ir risks dzīvībai. 
Palūkojoties uz valsts finansē-

jumu veselības aprūpē pēdējā 
piecgadē, redzams, ka Latvijā tas 
ir zem 4% no iekšzemes koppro-
dukta (IKP), kas ir viens no ze-
mākajiem rādītājiem ES. Ja ņem 
vērā vēl privāto finansējumu un 
pacientu līdzmaksājumus, tad tie 
ir 6 – 7 % no IKP, kas, vienalga, ir 
mazāk nekā daudzās ES valstīs. 
Pat ar valdības plānotajiem 4,5% 
no IKP 2020. gadā būs par maz, 
jo finanses apēd arī inflācija. 
Piemēram, 2015. gadā veselības 
aprūpē uz vienu iedzīvotāju iz-
tērēto līdzekļu apmērs atgriezās 
2007. gada līmenī, bet patiesībā 
bija par 18% mazāks nekā pirms 
ekonomiskās krīzes. Šāgada jū-
nijā Ministru kabinets lēma rast 
papildfinansējumu nozarei, no 

sociālajām iemaksām veidojot 
veselības apdrošināšanas sis-
tēmu. Tā varētu arī pārredzēt, 
kā tērējam nodokļu maksātāju 
naudu. Taču par šo likumpro-
jektu joprojām notiek diskusijas. 
Ekonomisti lēš – apdrošināšana 
segtu aptuveni trešdaļu no paš-
reizējā valsts finansējuma noza-
rei. Tas nozīmē, ka pārējā nauda 
joprojām būtu jāmeklē budžetā 
un liela daļa pacientu pakalpo-
jumus pirktu tāpat kā līdz šim. 
Tātad tie tāpat dalītos valsts ne-
apmaksātajos un apmaksātajos 
pakalpojumos. Taču, kas šodien 
ir apmaksāto pakalpojumu gro-
zā, pacientam nav skaidrs, jo 
realitātē tāda konstanta groza 
nav. Tiklīdz uz valsts apmaksāto 
ārstēšanos izveidojas rinda, tā 
kļūst par tirgus preci, turklāt bez 
noteikta cenu tarifa. Valsts slim-
nīcā cenas ir zemākas, bet tur arī 
pat uz maksas pakalpojumiem 
veidojas rindas. Privātajā sekto-

rā tie ir pieejamāki, bet dārgāki. 
Kāda mediķe, kas strādājusi 

gan valsts, gan privātajā sektorā, 
mums anonīmi norāda, ka gan 
labi, gan negodprātīgi speciālis-
ti var būt jebkurā ārstniecības 
iestādē, tādēļ šādā ziņā privāto 
un valsts iestāžu salīdzināšana 
nebūtu korekta. “Iespējams, 
atšķirsies vidējā un palīgper-
sonāla attieksme, jo privātajā 
sektorā šie darbinieki ar labāku 
atalgojumu un bez pārslodzes ir 
motivētāki darbam,” viņa sacī-
ja, tomēr, atbildot uz jautājumu, 
kur smagas slimības gadījumā 
izvēlētos ārstēties pati, norādīja, 
ka drīzāk valsts slimnīcā. Parasti 
privātklīnikas neapņemas veikt 
sarežģītas operācijas, jo tās ir 
dārgas un nav garantijas, ka būs 
veiksmīgas. Privātsektors ir ten-
dēts uz peļņu, sev neizdevīgus 
pakalpojumus nepiedāvā.

» 2. lpp.
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Vesels cilvēks – laimīgs 
cilvēks 
Kas mums katram ir vissvarīgākais? Veselība! 
Ja tā ir, tad nekas, šķiet, nav par grūtu. 
Bet, tiklīdz tā sašķobās, tā visā krāšņumā 
atklājas mūsu valsts medicīniskās aprūpes 
bēdu ieleja. Trūkst naudas it visam un visiem, 
nav apmierināto – nelaimīgi ir pacienti un arī 
palīdzības sniedzēji. Šajā pielikumā – atklāti 
stāsti, kas liek aizdomāties. 

DAIgA BITINIEcE, 
laikraksta “Kurzemnieks” redaktore 



Novadi domā2

EKSPERTS

Pēteris APinis, 
Latvijas Ārstu biedrības prezidents

Vai katrs pats sev dakteris?
Palīdzību lūdz sociālajiem 
dienestiem
Saņemot valsts apmaksāto ār-

stēšanu slimnīcā, par katru tur 
aizvadīto dienu pacients (ja viņš 
neiekļaujas kādā no MK notei-
kumos atbrīvotajām iedzīvotāju 
kategorijām) dienas stacionārā 
maksā 7,11 eiro, par diennakti – 
10 eiro. Maksas cenrāžos šīs sum-
mas ir 3 – 6 reizes lielākas. Lai 
gan pacienta iemaksa ir salīdzi-
noši maza, ilgstoši ārstējoties, arī 
tā var iztukšot maku. Turklāt jā-
jautā, cik pacientu saprot, ka ie-
maksa nav tas pats, kas līdzmak-
sājums par slimnīcā sniegtajiem 
pakalpojumiem, ko valsts neap-
maksā? Skaidrs, ka slims cilvēks, 
gaidot atpestīšanu no sāpēm, pie 
katras šprices vai manipulācijas 
nepārjautā, kurš par to maksās. 
Tādēļ, saņemot rēķinu par slim-
nīcu, dažkārt, tā sacīt, izbrīnā acis 
ir platas, un jādomā, kur meklēt 
finansiālu atbalstu. 
Palīdzības sniedzēji smagu sli-

mību gadījumos ir nevalstiskās 
organizācijas un līdzcilvēki ziedo-
tāji, bet ikdienā lielākoties paš-
valdību sociālie dienesti. Limbažu 
novada sociālā dienesta vadītāja 
llga Bērziņa skaidro, ka to, kam, 
kādos gadījumos un cik lielu pa-
balstu piešķirt, paredz katras 
pašvaldības saistošie noteikumi. 
Atkarībā no pašvaldības rocības 
pabalsta apmērs ir no 50 līdz 
vairākiem simtiem gadā. “Mūsu 
novadā tie ir 140 eiro gadā. Taču 
katru gadījumu vērtējam indivi-
duāli, jo palīdzību lūdz daudzi,” 
atzīst dienesta vadītāja. 
Valsts kancelejas administrēta-

jā 2013. gada pētījumā secināts, 
ka visos valsts reģionos piekta-
jā daļā mājsaimniecību lielākā 
finansiālā problēma ir nespēja 

segt veselības aprūpes izdevu-
mus. Piešķirto pabalstu apmērs 
ir nākamajā vietā aiz garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa no-
drošināšanas un dzīvokļa pabal-
sta. 2015. gadā veselības aprūpes 
pabalstus valstī saņēma apmē-
ram 42 900 iedzīvotāju. Turklāt tā 
nav vienīgā palīdzība, ko sniedz 
sociālie dienesti. Tie nav izdomāti 
stāsti par cilvēkiem, kuriem slim-
nīcā stabilizē veselības stāvokli 
un nakts melnumā parāda dur-
vis. Ne visur ir pārnakšņošanas 
iespējas pacientiem, kuriem nav 
nepieciešama neatliekama ārstē-
šana. Arī tādos gadījumos nereti 
tieši sociālie darbinieki palīdz cil-
vēkiem nokļūt mājās.

Diskusijā iesaistās 
pašvaldības 
Būtiskas pārmaiņas veselī-

bas nozares struktūrā notika 
2009. gadā, kad daļu slimnīcu 
pārprofilēja par aprūpes un am-
bulatorās ārstniecības iestādēm 
ar ierobežotu pakalpojumu klās-
tu. Pēkšņas pārmaiņas piedzīvo-
ja vismaz 25 slimnīcas. Pašlaik, 
kā redzams pievienotajā kartē, 
Latvijā diennakts medicīnisko 
palīdzību sniedz 21 slimnīca. Ja 
pirms reformas pacientiem līdz 
tai bija jāmēro tikai daži kilo-
metri, tagad tie ir attālumi līdz 
reģionu centriem vai Rīgai.
Veselības ministre Anda Čakša 

pieteikusi jaunu veselības ap-
rūpes reformas plānu. Lai pār-
maiņas arī šoreiz nepārsteigtu 
kā zibens no skaidrām debesīm, 
notiek reģionu slimnīcu un to 
pārstāvēto pašvaldību vadītāju 
tikšanās, lai veidotu darba gru-
pas, kas izstrādās un iesniegs 
Veselības ministrijā savu stratē-
ģiju, kā iedzīvotājiem reģionos 
uzlabot veselības aprūpes pie-
ejamību.
Piemēram, Vidzemē plašāko 

veselības aprūpes pakalpoju-
mu klāstu nodrošina Vidzemes 
slimnīca. Tās sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste Benita Brila atzīst, 
ka pacientu plūsma, kas nāk 

no visa reģiona, ir liela, medi-
ķiem darba ir daudz, pašlaik 
īpaši neiroloģijas nodaļā un arī 
insulta vienībai. Līdzīga situācija 
ir visu reģionu centru slimnīcās. 
Vidzemnieku izstrādātajā plā-
nā norādīts, kādu pakalpojumu 
klāstu varētu uzņemties pārējās 
reģiona slimnīcas, lai atvieglotu 
darbu Vidzemes slimnīcā un ve-
selības aprūpi padarītu pieeja-
māku iedzīvotājiem. Vai VM šos 
priekšlikumus ņems vērā, izstrā-
dājot paredzēto četru līmeņu 
slimnīcu tīklu valstī, šobrīd gan 
nav zināms. 

Aija Sedliņa

* Kartē nav norādītas speciālo ārstniecības iestāžu atrašanās vietas.

Slimnīcu atrašanās 
vietas valstī pirms 

un pēc veselības 
aprūpes reformas 

2009. gadā

21. gadsimtā medicīna ir paradokss

Publiskajā telpā diskusijas ap 
un par medicīnu lielākoties no-
tiek caur finanšu prizmu. Pauls 
Stradiņš kādreiz definēja, ka me-
dicīna ir zinātne, prakse un māk-
sla. Pagājušā gadsimta 80. gadu 
beigās šim uzskaitījumam pievie-
nojās medicīna kā bizness. Kopš 
tā laika medicīnā tērētās naudas 
kopapjoms pasaulē palielinās ik 
gadu. Resursu pieaugums licis 
ļaužu apziņā medicīnu tvert fi-
nansiālā, nevis ētikas, zināšanu 
un profesionalitātes skatījumā. Tā 
lielākā daļa arī medicīnas pieeja-
mību skata caur finanšu šablonu 
prizmu, par pieejamību uzskatot 
dārgas valsts apmaksātas zāles 
un izmeklējumus, sarežģītas ope-
rācijas un konsultācijas pie spe-
ciālistiem Stradiņa slimnīcā. 
Šis ir informācijas gadsimts. Sta-

tistika tiek izmantota par ieroci 
medicīnas nomelnošanā. Ja mēs 

prastu lasīt lietuviešu, slovāku, 
slovēņu, bulgāru, rumāņu valodā, 
viegli uzzinātu, ka viņiem visos 
rādītājos ir vislielākā saslimstība, 
mirstība un vismazākā pakalpo-
jumu pieejamība, gluži tāpat kā, 
latviešu valodā lasot, uzzinām, 
ka visos rādītājos sliktākie esam 
mēs.
Šobrīd medicīna var ievēroja-

mi pagarināt katra indivīda dzī-
vi. Dzīves ilgumu un kvalitāti ceļ 
21. gadsimta medicīnas resursi – 
mediķu zināšanas, intuīcija, pie-

redze, darba laiks, telpas, apa-
ratūra, medikamenti, nauda. Tie 
tiek ieguldīti veselības aprūpē, 
profilaksē, diagnostikā, ārstnie-
cībā un rehabilitācijā. Līdz ar to 
katrs indivīds pretendē uz ļoti lie-
lu kopējās naudas daudzumu sli-
mības ārstēšanai, lai pagarinātu 
savu dzīvi. Šī solidāri iemaksātā 
nauda nāk no valsts budžeta. 
Visās valstīs, neatkarīgi no eko-

nomiskās bagātības, medicīnai 
katastrofāli sāk trūkt naudas. Ro-
das mediķu un iedzīvotāju neap-
mierinātība ar veselības aprūpes 
sistēmu un finansēšanu. Mūsdie-
nu medicīna ir paradokss – jo 
vairāk naudas ieguldīts veselī-
bas aprūpē, jo cilvēki dzīvo ilgāk 
(sadzīvo ar savām hroniskajām 
slimībām) un lielāki resursi vaja-
dzīgi veselības aprūpei. gandrīz 
visi līdzekļi tiek iegūti no nodokļu 
maksātājiem darbspējīgā vecu-
mā, bet 90% gadījumu naudu tērē 
cilvēki, kuri konkrētajā brīdī nav 
nodokļu maksātāji.

Šodien sabiedrības veselību lie-
lā mērā nosaka sociālā determi-
nance. Vislielākā atšķirība jebku-
rā valstī dzīves ilguma ziņā atbilst 
mērauklai – izglītība un turība. 
cilvēks ar augstāko izglītību dzīvo 
vidēji 10 – 12 gadu ilgāk nekā cil-
vēks bez izglītības, turīgais 8 – 10 
gadus ilgāk nekā nabags. Mūža 
kvalitāti nosaka arī svaigs gaiss, 
tīrs ūdens, labi darba apstākļi, 
psiholoģiskais klimats valstī, dar-
bavietā, ģimenē un dzīvesveids. 
Tas viss veselību ietekmē daudz 
vairāk nekā datortomogrāfija un 
digitālā angiogrāfija abas kopā. 
Latvijā nekad par valsts naudu 
nepārstādīs aknas visiem, kam 
tas būs vajadzīgs, un nenodro-
šinās modernākos onkoloģiskos 
preparātus. Jau viena c hepatīta 
pacienta ārstēšana ar jaunāka-
jiem medikamentiem valstij iz-
maksā tikpat, cik trīs mēnešos 
ģimenes ārsta prakse, kas katru 
dienu pieņem 40 pacientu. 
Jautājums – vai Latvijā ir uz-

labojusies veselības aprūpes 
pieejamība? Jā! Kopš 1990. gada 
iedzīvotāji vidēji dzīvo devi-
ņus gadus ilgāk. Līdz ar to viņi 
biežāk sagaida savu insultu vai 
vēzi, no kā izārstēt ir dārgi. Bet, 
lai runātu par pieejamu vese-
lības aprūpi, valstij iespējami 
daudz naudas būtu jāatvēl pri-
mārajai aprūpei – ģimenes ār-
stiem un pediatriem, jāatbrīvo 
viņi no ārprātīgās birokrātijas 
un jānodrošina viņiem cienīgi 
darba apstākļi. Otrs – finanses 
jāiegulda neatliekamās medicī-
nas dienestā, lai pie katra pa-
cienta varētu atbraukt ātrā pa-
līdzība un uzņemšanas nodaļas 
slimnīcās būtu reālas palīdzības 
sniegšanas vietas. Diemžēl pē-
dējo četru ministru laikā mūsu 
Veselības ministrija patiesībā ir 
Zāļu ministrija, kas interesējas 
tikai un vienīgi par zāļu tirgu un 
Eiropas naudas apgūšanu ab-
surdā veidā, piemēram, izzogot 
e-veselības attīstības naudu.
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Būt gatavam 
lūgt dzīvību

Tā vienā teikumā varētu rezumēt viedokli, ko pauduši vairāki des-
miti aptaujāto vecāku par bezmaksas zobārstniecības pakalpoju-
ma pieejamību bērniem.

Viedokļi un pieredze ir dažāda. 
citam paveicies pie speciālista 
tikt nepilna mēneša laikā, citam 

nācies gaidīt vairākus mēnešus, 
taču pacienti atzīst, ka Stomato-
loģijas institūtā uz vizīti pie valsts 

“Tas bija 2010. gada beigās, kad sajutu pirmos simptomus. Nedaudz 
vairāk piepūloties vai pat vienkārši ejot, bieži jutu, ka sirds sāk 
skriet, ir jāapstājas,” atceras ērglēniete Zane Lazdiņa. Pēc došanās 
pie ģimenes ārsta, kas nosūtīja uz tālākiem izmeklējumiem, pāris 
mēnešu laikā apstiprinājās diagnoze – Zane sirgst ar pulmonālo 
arteriālo hipertensiju, kas ir palielināts spiediens plaušu artērijās.

Sākumā viņai izrakstītas 
valsts apmaksātas zāles, un uz 
brīdi arī šķitis, ka paliek labāk. 
Tomēr medikamenti šo reto 
slimību neārstē, vien nedaudz 
palēnina tās gaitu. Zanes paš-
sajūta turpinājusi pasliktinā-
ties, un trīs gadu laikā jaunā 
sieviete nonākusi līdz vienī-
gajai iespējai, kas viņu varētu 
glābt, – plaušu transplantācijai.
Diemžēl izrādījies, ka šādu 

operāciju Latvijā neveic un tā 
nav arī ierindota valsts apmak-
sājamo ārstniecības pakalpoju-
mu grozā. “Uzrakstīju iesniegu-
mu, lai valsts man segtu plaušu 
transplantācijas izmaksas ār-
zemēs. Bija pat vairākas vēs-
tules, gan Veselības ministrijai, 
gan NVD, gan personīgi tā brīža 
Ministru prezidentei Laimdotai 
Straujumai. Uz visām vēstulēm 
saņēmu atteikumu,” atminas 
Zane. 
Jaunās sievietes ārstējošais 

kardiologs Andris Skride pēc 
savas pašiniciatīvas uzmek-
lējis kontaktus Vīnes klīnikā, 
kur viņai sarunāta operācija. 
Atlicis vien savākt nepiecieša-
mo finansējumu – 120 000 eiro, 
lai pacienti iekļautu aktīvajā 

transplantācijas listē. 
“Pulmonālās hipertensijas 

biedrība” sadarbībā ar organi-
zāciju “Ziedot.lv” uzsāka ziedo-
jumu vākšanas kampaņu. Zane 
tobrīd jau gulēja slimnīcā un īsti 
pat nespēja parunāt, jo visu 
laiku bija pieslēgta pie skābek-
ļa aparāta. Vēderā un kājās 
bija sācis krāties šķidrums. Me-
diķi vēlāk atzinuši – katru die-
nu uz darbu nākuši ar šaubām, 
vai Zane vēl šo nakti būs pār-
cietusi. Tomēr ciniskā situācija, 
kādā bija nonākusi jaunā sie-
viete, uzrunāja plašu sabied-
rības loku. Plaušu transplantā-
cijas operācijai nepieciešamos 
līdzekļus līdzcilvēki saziedoja 
27 dienās. Zane to atceras kā 
īpaši nozīmīgu dāvanu viņas 
vārdadienā 2014. gada febru-
ārī. “Tas bija tik sirsnīgi, cilvē-
ki atsaucās, rakstīja atbalsta 
vēstules, jautāja, kā vēl man 
var palīdzēt. Man mājās tagad 
ir saraksts ar ziedotājiem, ko 
draugi uzdāvināja. Dažus vār-
dus atpazīstu, bet ļoti daudzi 
ir man pavisam sveši cilvēki, 
un, kad es tā iedomājos, ka es 
viņiem biju svarīga…” sieviete 
dziļā aizkustinājumā saka.

Tam sekoja nākamais brī-
nums – vidēji astoņu mēnešu 
vietā, kas jāgaida, lai saņem-
tu donora orgānu, jau pēc di-
viem mēnešiem pienāca ziņa, 
ka jābrauc uz Vīni veikt plaušu 
transplantāciju. 
Zane ir pirmā paciente valstī, 

kurai veiksmīgi veikta plaušu 
transplantācija. Tai sekojuši pā-
ris mēneši rehabilitācijas Vīnes 
klīnikā, jo atrofēto muskuļu un 
nespēka dēļ sievietei no jauna 
vajadzēja iemācīties staigāt. At-
griežoties Latvijā, valsts atkal 
“nepievīlusi” – imūnsupresīvās 
terapijas (lai Zanes imūnsistē-
ma neatgrūstu transplantētās 
plaušas) nodrošināšanai ne-
pieciešamo 18 000 eiro vietā 

medikamentu individuālajai 
kompensācijai tā noteikusi 
griestus – 14 228,72 eiro gadā. 
Ap 400 eiro mēnesī pacientei 
jāpiemaksā pašai.
Kopš Zane atgriezusies mā-

jās, ir pagājuši nedaudz vairāk 
par trīs gadiem. Lai gan reizēm, 
atceroties izcīnīto cīņu, asaras 
nobirst pašas no sevis, Zane 
Lazdiņa ir pateicīga visiem cil-
vēkiem, kas viņai palīdzēja, 
viņa par katru nodzīvoto dienu 
pateicas saviem ārstiem, ģime-
nei un Dievam. Ikdienā viņa 
vada kafejnīcas darbu viesnīcā 
“Ērgļi”, brīvajā laikā brauc ar 
divriteni, peldas.
Tomēr citiem pacientiem, par 

kuru tiesībām un iespējām ie-

stājas Zanes pārstāvētā “Pulmo-
nālās hipertensijas biedrība”, 
joprojām nekas nav mainījies – 
plaušu transplantācija tā arī 
nav iekļauta valsts apmaksāto 
medicīnas pakalpojumu grozā. 
“Nekur tā nav, kā pie mums. Šo-
brīd pilnīgi visās Eiropas valstīs 
transplantācijas ir apmaksātas, 
Latvija ir vienīgais izņēmums. 
Un ne tikai transplantācijas, cil-
vēkam, kurš saslimis ar kādu 
reto slimību, arī jāsaskaras ar 
ļoti lielām grūtībām. Tas ir neap-
skaužami, jo mums visiem taču 
gribas dzīvot. Tu godprātīgi strā-
dā, maksā nodokļus, bet, kad 
saslimsti, no valsts nav atbalsta. 
Tas nav normāli.”

Laura Kovtuna

Ērglēniete Zane Lazdiņa ir pirmā paciente valstī, kurai, pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem, 
veiksmīgi veikta plaušu transplantācija. Foto – Agris Veckalniņš

Teorētiski jābūt, bet reāli nav
Zobu higiēniste 

Tamāra Burduna 
no Dobeles 
neslēpj, ka 

ir ļoti daudz 
bērnu, kuriem 

jau līdz trīs 
gadu vecumam 

ir bojāti zobi.
Foto – Edīte Bēvalde

apmaksāta zobārsta esot jāgaida 
pat vairāk nekā gadu. Liela daļa 
no nepilngadīgo vecākiem atzīst, 
ka atmetuši cerības savas atvases 
ārstēt par valsts naudu, tāpēc iz-
vēlas maksas pakalpojumu. 
Bet, ja reiz ir noteiks, ka bēr-

niem no 2 līdz 18 gadu vecumam 
reizi gadā pienākas valsts ap-
maksāta zobu higiēna, savukārt 
zobārsta apmeklējumu skaits ne-
pilngadīgajiem nemaz nav iero-
bežots, tad kāpēc nodokļu mak-
sātāji pie šī pakalpojuma netiek?
Speciālisti norāda, ka tas ir 

līdzīgi kā ar citiem medicīnas 
pakalpojumiem Latvijā. Tarifi, 
kas noteikti zobārstiem un arī 
higiēnistiem, kuriem ir noslēgts 
līgums ar Nacionālo veselības 
dienestu par bezmaksas pakal-
pojuma nodrošināšanu, ir kriet-
ni par zemu, tāpēc virkne spe-
ciālistu līgumu nemaz neslēdz 
vai arī pārtrauc šī pakalpojuma 
sniegšanu. Mēnešiem garās rin-
das veidojas tāpēc, ka ārsti pa-
ralēli apkalpo gan maksas, gan 
valsts apmaksātos pacientus. Ja 
dakteris strādātu tikai ar valsts 

apmaksātajiem pacientiem, viņš 
neko nenopelnītu, jo par vienu 
valsts apmaksātu pacientu zob-
ārsta ieņēmumi ir pat trīs reizes 
mazāki, nekā sniedzot maksas 
pakalpojumu. No šīs naudas ir 
jāmaksā algas, jāpērk iekārtas, 
medikamenti, jāapmaksā telpu 
īre, nodokļi un citi izdevumi. 
Piemēram, Zemgales veselības 

centrā Jelgavā strādājošie speciā-
listi vairs nenodrošina bezmaksas 
zobārstniecības pakalpojumus 
nepilngadīgajiem. Pacientu skaits 
tāpēc neesot sarucis. Bet mutes 
veselības un zobārstniecības ka-
binets “Zobu feja” ir vienīgā vieta 
Dobeles, Auces un Tērvetes nova-
dā, kur nepilngadīgie var saņemt 
valsts apmaksātus higiēnista pa-
kalpojumus. Kabinetā strādā trīs 
sertificēti zobu higiēnisti un viens 
zobārsts. Mēnesī higiēnisti apkal-
po līdz 200 bērnu. “Zobu fejas” 
speciālisti jau astoņus gadus sa-
darbojas ar Slimību profilakses 
un kontroles centra mobilo zob-
ārstniecības autobusu, apmek-
lējot bērnus tajos pagastos, kur 
nestrādā zobārsti. Valstī kopš 

2007. gada ir divi šādi autobusi. 
Viens ceļo pa Kurzemi un Zemgali, 
otrs pa Vidzemi un Latgali. 
“Zobu fejas” higiēniste Tamāra 

Burduna uzsver: “Situācija valstī 
ir tāda, kāda tā ir. Tāpēc, lai ne-
nonāktu līdz problēmai, vairāk 
uzmanības jāpievērš tieši profi-
laksei. Ir daudz bērnu, kuriem jau 
līdz trīs gadu vecumam ir bojāti 
zobi, un tad vecāki izvēlas zobus 
labot narkozē. Tas nav pareizi, 
tāpēc es aicinu vecākus ar savu 
piemēru mācīt bērnam tīrīt zobi-
ņus no rīta un vakarā. Otrs sva-
rīgs nosacījums ir pareizs uzturs. 
Nenašķēties starp ēdienreizēm. 
Trešais – vizīte pie speciālista arī 
tad, ja zobi nav bojāti.”
Vecāku līdzdarbošanās ir bū-

tiska lieta, uz ko norāda noza-
res speciālisti. Un aicina pirms 
došanās vizītē pie zobārsta vai 
higiēnista mājās ar bērnu pārru-
nāt, kur viņš ies, ko viņam darīs, 
un arī neslēpt, ka sajūtas, iespē-
jams, kādā mirklī var būt nepatī-
kamas. Taču dakteris gādās par 
to, lai zobiņi ir veseli un nesāp.

Edīte Bēvalde
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Ģimenes ārsti no zelta krūzēm nedzer
Pirms diviem gadiem Talsu centrā izveidotās Kārļa Vilkastes 
ģimenes ārsta prakses darba laiks ir no astoņiem rītā līdz 
četriem pēcpusdienā. Tomēr realitātē viņš prakses durvis 
aizslēdz daudz vēlāk. Pacientu plūsma un uzliktais birokrātijas 
slogs ir liels. Ārsts neslēpj, ka ģimenes ārsta darbam jābūt 
aicinājumam, lai nesabruktu kārtējo šķēršļu priekšā. 

Pēdējo desmit gadu laikā 
uz Talsu novadu atnākuši divi 
ģimenes ārsti, Kārli Vilkas-
ti ieskaitot. Ārsts skaidro, ka 
daudzi ģimenes ārsti ir pirms-
pensijas vecumā, un nākotnes 
aina lauku reģionos nav ieprie-
cinoša – ģimenes ārstu skaits 
sarūk, bet motivācija šeit strā-
dāt jauniem speciālistiem ir 
maza. “Ģimenes ārsts nedzer 
no zelta krūzes un no darba 
mājās nebrauc jaunākā mode-
ļa “Mercedes” automašīnā,” 
skaidro ārsts, izrādot prakses 
telpas, kuras iekārtotas ar ve-
cāku un draugu palīdzību. Ar 
ģimenes ārsta diplomu vien ne-
pietiek, jābūt izdomas bagātam 
un ļoti pacietīgam, lai izveidotu 
ārsta praksi. 

Rezidentūras laikā K. Vilkaste 
apzinājis vietas, kur nepiecie-
šami ģimenes ārsti. Pēc pārru-
nām ar Talsu pašvaldību viņš 
izvēlējies Talsus. Šeit darba 
iespējas saskatītas arī dzīves-
biedrei, kura ir fizioterapeite. 
Jaunajam ārstam pašvaldība 
ierādījusi dzīvojamo platību, 
kuru viņš var izmantot, kamēr 
strādā novadā. Lielākās grūtī-
bas radušās, meklējot praksei 
piemērotu telpu par adekvātu 
samaksu. Talsos atrastās telpas 
iekārtotas par saviem finanšu 
līdzekļiem, kas bijuši ļoti iero-
bežoti. 
Ģimenes ārsts pārrauga 2022 

klientu veselību – daļa no tiem 
ir reģistrēti ģimenes ārsta 
prakses Valdemārpils filiālē. 

“Katrs darbs ir godājams, un katrs cilvēks pelnījis par 
darbu saņemt labu atalgojumu, bet, ja medicīnas māsai un 
veikala “Maxima” pārdevējai ir vienāda alga, jāpadomā par 
atbildību,” uzskata Kuldīgas slimnīcas anestezioloģijas un 
intensīvās terapijas nodaļas māsiņa Sandra Abersone, kuru 
satiekam darbā viņas pirmajā dežūras diennaktī. Tai sekos 
vēl trīs – gan Kuldīgā, gan Bulduru slimnīcā.
 
Jūlija beigās, kad valdība ap-

stiprināja veselības aprūpes 
reformu, Kuldīgas slimnīcai tika 
piešķirts otrais līmenis, sagla-
bājot iespēju sniegt tos pašus 
pakalpojumus, ko līdz šim, ne-
vis zemākais pirmais, kā tas 
bija iecerēts. Jau gadiem ilgi 
tieši Kuldīgas slimnīca ir tā, virs 
kuras, var teikt, karājas Damo-
kla zobens – neziņa, cik liels 
finansējums būs, vai nāksies 
slēgt kādu nodaļu, vai varēs 
darbu turpināt. Sandra bilst, 
ka arī tagad neesot īstas pār-
liecības, ka viss beidzies laimī-
gi. Viņa atzīst, ka tā ir: Kuldīgā 
vidējam personālam ir mazāks 
atalgojums par slodzi nekā ci-
tur. “Strādājot divās vietās un 
vairākas slodzes, es to algu sev 
salasu. Kuldīgā strādāju vairāk 
nekā 300 stundu mēnesī,” atzīst 
Sandra. Un smejas, ka vienīgais 
brīvais laiks ir pārbraucienos 
starp darbavietām, tāpat pagu-
lēt viņa ir iemācījusies, izman-
tojot katru mierīgāku brīdi de-
žūrā, – kaut pusstundiņu. Tad 
atkal – celties un strādāt!

“Par medmāsu mācīties aiz-
gāju spontāni, sapratu, ka man 
patīk tieši šis darbs. Pirmkārt, 
jau tādēļ, ka esmu kontaktā 
ar cilvēkiem, redzu, ka viņiem 
kļūst labāk. Šis ir darbs, kurā 
redzu rezultātu.” Viņa atzīst, ka 
darbā ir daudz labu brīžu, kad 
cilvēks izveseļojas un pasaka 
paldies, bet ir arī gadījumi, par 
kuriem jādomā ilgi, no kuriem 
vaļā tikt nevar. “Lai kā tu gri-
bi distancēties no pacientu un 
viņu piederīgo problēmām, tas 
nav iespējams. Mums nav su-
pervīziju, lai mācītos sevi pa-
sargāt. Katrs dara, kā māk. Es 
dejoju vidējās paaudzes deju 
kopā “Bandava”. Vēl brīvajā 
laikā mēdzu skriet, tad, būda-
ma viena, izvēdinu domas.”
28 darba gados ar regulārām 

nakts dežūrām un pārslodzi 
Sandra tomēr paspējusi izau-
dzināt meitu Ilzi un dēlu gati. 
“Bērni man teica, ka tāpēc tik 
daudz mākot, esot patstāvīgi. 
Vidējais medicīniskais perso-

nāls ir tiešais starpposms starp 
pacientu un ārstu. Mēs dzirdam 

“Darbā reDzu 
rezulTāTu”

uzziņai
Medmāsa par slodzi (septiņām 
diennaktīm jeb 168 stundām 
mēnesī) Kuldīgas slimnīcā 
saņem 440 eiro pirms nodokļu 
nomaksas, Bulduru slimnīcā – 
600 eiro, darot to pašu darbu. 
Vēl ir 50% piemaksa par nakts 
dežūrām, intensīvās terapijas 
nodaļā – arī par kaitīgumu.

sandra Abersone medicīnas māsas arodā nostrādājusi 28 gadus. 
Viņa zina, ka nekur citur darbs tādu gandarījumu nesniegtu. “reiz ar 
meitu smējāmies – ja man par slodzi maksātu tik daudz, ka pietiek 
dzīvošanai, nezinātu, ko darīt brīvajā laikā,” viņa saka.

Foto – Lāsma Reimane

sūdzības, vērojam atveseļoša-
nās gaitu, reanimācijas nodaļā 
24 stundas esam aci pret aci 
ar pacientu,” skaidro Sandra. 
Ne vienmēr viņai iznāk strādāt 
četras diennaktis pēc kārtas. 
Pamata grafiks esot diennakts 
un diena, tad brīvs vakars, un 
pēc tam viss atkal sākas no 

gala. “Domāju, ka līdzīgā režī-
mā strādā daudzi. Piemēram, 
reanimācijas un anestezioloģi-
jas nodaļā esam sešas medmā-
sas un divas, kas braukā, bet 
jānosedz 10 slodzes. Es labprāt 
strādātu daudz mazāk, bet kas 
tad notiks tukšajās dienās?!”
Medmāsām regulāri jāmācās 

kursos, jāvāc kredītpunkti, ik 
pēc pieciem gadiem ir jāiziet 
resertifikācija. Daļu samaksas 
sedz slimnīca, bet, ja kursi ir 
dārgāki, jāmaksā pašai. Jau-
tāta par mēģinājumu pievērst 
uzmanību negodīgajam atal-
gojumam ar streiku, Sandra 
atbild: “Vajadzētu jau, bet mēs 
reanimācijā esam tādā dienes-
tā, ka nedrīkstam atstāt cilvē-
kus bez palīdzības. Domāju, 
ka arī citu nodaļu māsiņas to 
nevar atļauties. Ja mēs tomēr 
izlemtu streikot, tad noteikti 
cīnītos par slodzes samazinā-
šanu, bet ne jau uz algas rēķi-
na. Es varu nestrādāt virsstun-
das, bet tad nevaru izdzīvot. 
Esmu mēģinājusi arī meklēt 
citus variantus, bet man šis 
darbs patīk, tādēļ negribu to 
pamest.” Sandru satrauc tas, 
ka nav pēctecības: jaunieši šo 
darbu neizvēlas, mācās, bet 
aiziet strādāt skaistumkopša-
nā, privātpraksēs, aizbrauc uz 
ārzemēm, bet vecajām māsi-
ņām tuvojas pensijas gadi. Un 
drīz patiesi vairs nebūs kas 
strādā.  

Inguna Spuleniece

“neskatoties uz 
grūtībām, mans 

darbs man patīk! 
tas nav viegls, un 

diemžēl ar katru 
gadu dokumentācijas 

apjoms tikai 
palielinās un 

prasības pieaug. 
Ģimenes ārstus 

daudz un nepelnīti 
nopeļ, tomēr, 

manuprāt, visus pēc 
vienas mērauklas 

mērīt nedrīkst,” 
saka ģimenes ārsts 

Kārlis Vilkaste.

Foto – Dainis Kārkluvalks

Iepriekšējam ģimenes ārstam 
aizejot izdienas pensijā, Kār-
lis Vilkaste pārņēma Valdemār-
pils prakses telpas, tomēr tas 
nebūt neatviegloja veicamo 
darbu slogu. Ministru kabineta 
noteikumi paredz, kādām pra-
sībām jāatbilst jaunizveidotām 
ģimenes ārsta praksēm un fi-
liālēm, kādi pakalpojumi ir jā-
nodrošina. Pārrunājot situāciju, 
Talsu novada pašvaldība telpas 
piemērojusi visām vajadzībām. 
“Tas ir ieguvums ne tikai man, 
bet arī otrai ģimenes ārstei, 
kas tur jau strādāja, tāpat arī 
zobārstam, laboratorijai un arī 
nesen atvērtajam fizioterapei-
ta kabinetam,” sadarbību ar 
pašvaldību raksturo ārsts.
Jaunu speciālistu piesais-

tē lauku reģioniem būtisks ir 
pašvaldības atbalsts, tomēr 
ne mazāk – arī valsts. Ārsts 
skaidro: “Nozīmīgi būtu atjau-
not kādreizējo Veselības minis-
trijas un Nacionālā Veselības 
dienesta sniegto finansiālo at-

balstu ārstu prakšu atvēršanai. 
Lai lauku reģionos palielinātu 

ārstu skaitu, plānoja piespiedu 
nosūtīšanu, taču, manuprāt, tas 
tikai veicinātu jauno speciālis-
tu aizceļošanu. Ņemot vērā šī 
brīža situāciju ģimenes medi-
cīnā, redzu, ka nepieciešams 
labāks dialogs starp valdību un 

ārstiem. Nedomāju, ka Latvijas 
Ģimenes ārstu asociācija izvē-
lējās streikot tāpat vien, tas ir 
izmisuma solis, jo ģimenes ār-
stu viedoklis netiek uzklausīts. 
Es kā ģimenes ārsts vēlos cil-
vēcīgu attieksmi un darba ap-
stākļus.” 

Paula Kārkluvalka


