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trešdiena, 2017. gada 20. septembris Kabiles brīvprātīgie 
ugunsdzēsēji grib darbu 
turpināt.
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Grigorijs Rozentāls 
izveidojis vienu 

no lielākajiem 
mežsaimniecības 

kooperatīviem.  
12. lpp.

Valsts izlasē divi mūsējie startēja kopā ar Zani 
Pekusi un Aleku Pavilonu no Baložu vidusskolas 
Pierīgā un skolotājiem Valdu Kjasperi un Andri 
Žilko. Komandas cīņasspars ļāvis apsteigt ilgga-
dējo konkurenti – Krievijas izlasi, kuras pārstāvji 
ieguva 2. un 3. vietu.

Kā stāsta Alternatīvās sākumskolas pulciņa 
vadītāja L.Zeidaka, pat viņai licies, ka konkurss 
ir sarežģīts. Jāizpilda tests par krustojumiem un 
ceļa zīmēm; uz papīra jāizbrauc pilsētiņa, kā to 
darītu riteņbraucējs; plakātā jāatrod desmit viņa 
kļūdas; detaļu kastē jāprot atlasīt divritenim 
piederīgās. Praktiskie uzdevumi ar velosipēdu 

ir trīs šķēršļu joslas, vēl jāizbrauc maršruts 
imitētā pilsētā. Nika un Jānis gan uzskata – tas 
bijis vidēji grūti.

Skolotāja skaidro: līdz tam noiets ilgs ceļš, lai 
sagatavotos. Skolas komanda vispirms uzvarēju-
si Kuldīgā, tad reģionālā konkursā, tad izcīnījusi 
2. vietu Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku fo-
rumā, ko rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija 
(CSDD). No divām valstī labākajām vienībām 
smagā treniņnometnē izraudzītas divas meitenes 
un divi zēni, bet izlasei rīkota vēl viena nometne 
Baložos, kur laba materiālā bāze. 

Komanda tālajā ceļā devusies ar CSDD 

gādātu autobusu, kura bagāžniekā – divriteņi, 
un pirms konkursa rītos vai vakaros bērni vēl 
izbraukuši šķēršļu joslu. Toties atceļā Austrijā 
atpūtušies atrakciju parkā, pie Vīnes operas ēduši 
kūciņas un dzēruši kapučīno.

L.Zeidaka šādu pulciņu vada vairāk nekā 
desmit gadus. Kopā ar Niku un Jāni izdevies vis-
augstākais sasniegums: iepriekš skolas komanda 
Latvijā tikusi līdz 4. vai 6. vietai, bet 2. vietā un 
līdz ar to ārzemēs kuldīdznieki tikuši pirmoreiz. 
* European Traffic Education Contest; 10–12 gadus veciem 
bērniem to rīko Starptautiskā Automobiļu federācija

Dina Poriņa, CSDD arhīva foto

Vadīs sporta dzīvi
Par sportu Snēpeles pagastā 

kopš 1. septembra atbild Artūrs 
Jankovskis. Viņš uzsver, ka būtu 
jāatjauno basketbola, volejbola un 
futbola laukums, kas atrodas par-
kā aiz muižas, un sola, ka snēpel-
nieki varēs trenēties sporta zālēs 
Kuldīgā un Vilgālē. Ar kaimiņu 
pagasta jauniešiem izveidojusies 
sadarbība. Pirmās sacensības, 
kurām vietējie gatavosies, ir zi-
bensturnīrs telpu futbolā Kuldīgā.

Smeķīgajā 
sestdienā – dārzeņi

23. septembrī 13.00 Kuldīgas 
novada muzejs aicina uz šīs sezo-
nas pirmo pasākumu ciklā Smeķī-
gās sestdienas. Šoreiz saruna būs 
par dārzeņiem – kā tie nonākuši 
latviešu dārzos un uz galda. Pasā-
kumi notiks reizi mēnesī, allaž būs 
arī degustācija. Ikviens aicināts ar 
stāstiem un atmiņām no bērnības. 

Par eiropu – godīgi
Dažāda vecuma interesenti 

aicināti pieteikties www.kurze-
mesnvo.lv fokusgrupai Godīgi 
par Eiropu: kas priecē, kas bie-
dē, kas kaitina? 27. septembrī 
18.00–20.00 Kuldīgas Mākslas 
namā. Sarunu vadīs politoloģe 
Iveta Kažoka, nolūks – izzināt 
eiroskepses iemeslus. Līdzīgas 
sarunas notiek arī citur Latvijā 
un vēl piecās ES valstīs. Kurzemē 
izvēlēta Kuldīga un Talsi.

Palīdz Latvijai uzvarēt Eiropā
„Nevarēju tam noticēt!” saka Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 6. klases audzēkņi Nika Plivča un Jānis 
Priedoliņš, kuri kopā ar skolotāju Līgu Zeidaku no Albānijas atveduši uzvaru Eiropas Jauno satiksmes 
dalībnieku konkursā*, tā sagādājot Latvijai jau trešo Eiropas čempiones godu.

Latvijas jauno velosipēdistu 
sasniegumi Eiropā: 
1. vieta 2009. gadā Somijā 
un pērn Čehijā, 
3. vieta 2010. gadā Maķedonijā, 
2012. gadā Polijā, 2013. gadā 
Melnkalnē, 2015. gadā Austrijā, 
4. vieta 2014. gadā Norvēģijā. 

Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku konkursā uzvarējusi Latvijas komanda, viņu vidū (no kreisās) kuldīdznieki Jānis Priedoliņš un (aiz viņa) Nika Plivča. Rīt Eiropas 
čempioni ar kausiem ieradīsies Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā par panākumiem stāstīt skolasbiedriem.

Kā garšīgi 
pagatavot 

sēnes un 
smiltsērkšķus.

11. lpp.
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redzējums

„Ja lopbarībai cena 
celsies, poļi un 
lietuvieši varēs no 
mums uzpirktos siena 
ruļļus svilpodami 
ripināt atpakaļ.”

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

aktuālais jautājums
Ko domājat par brīvprātīgo darbu?

Maija Jankovska
Lāsmas Reimanes foto

Lēnprātība

manuprāt

lasītājs satraukts
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Ilgstošo lietavu dēļ pirmdien 
Zemkopības ministrijas (ZM) 
konsultatīvās padomes sēdē 
bija ļauts piedalīties Lauksaim-
nieku organizāciju sadarbības 
padomei (LOSP) un uzklausīts 
tās viedoklis. Tā ir labā ziņa 
tāpat kā informācija par iespēja-
mo kompensāciju. Lauku atbal-
sta dienests (LAD) jau saņēmis 
vairāk nekā 700 pieteikumu, 
divas trešdaļas jeb ap 18 000 
hektāru ir apbraukāti. Tiek lēsts, 
ka līdz termiņa beigām visas 

applūdušās vietas tomēr netiks 
pieteiktas. Tāpēc LAD slavē 
zemnieku godaprātu, piesako-
ties atlīdzībai tikai par reāli zau-
dēto, – lai pārbaudītājiem nav 
velti jāklejo pa Latgales ārēm, 
tērējot dārgo laiku un degvielu, 
kurai tādos ārkārtas apstākļos, 
kad lauki nežēlīgi applūst, papil-
du nauda nav paredzēta. 

Te sākas ne tik labās ziņas. 
Pirmkārt, kompensācija tiks 
piešķirta zemniekiem tikai no-
teiktās vietās Latgalē, bet tāpat 
sējumi applūduši Vidzemē un 

Atbildi sagatavojusi preses sekretāre 
tatjana Smirnova. 

„Elektroapgādi ietekmē ne tikai 
Sadales tīkla elektrotīkla tehno-
loģiskie bojājumi, bet arī klientu 
objektu iekšējais elektrotīkla stā-
voklis, dabas stihijas un nelabvē-
līgi laika apstākļi vai saimniecisko 
darbu veicēju izraisītie elektrotīkla 
bojājumi. Diemžēl šādus elek-
troapgādes traucējumus nevar 
prognozēt, tādēļ informāciju par 
apgādes pārtraukumu savā īpašu-
mā klienti saņem pēc bojājuma re-
ģistrēšanas. Paziņojumā klientiem 
tiek norādīts arī plānotais bojājuma 
novēršanas un elektroapgādes 
atjaunošanas laiks. 

Neplānots elektroapgādes pār-
traukums Dzirnavu ielā 34 re-
ģistrēts 15. septembrī. Iemesls 
bija bojāts zemsprieguma 0,4 kV 
(kilovoltu) gaisvadu līnijas balsts. 
Lai novērstu risku, ka tas nokritīs 
zemē, apdraudot iedzīvotāju drošī-
bu un dzīvību, nomaiņa bija jāveic 
operatīvi, ievērojot darba drošību 
un atslēdzot klientiem elektroap-

gādi. Balsts nomainīts un pastabs 
ierīkots operatīvi, apgāde atjaunota 
nepilnās trīs stundās.” 

Par ierīcēm atbild 
klients 

 „Diemžēl šādos gadījumos 
elektroierīces var tikt bojātas 
vai traucēta to darbība. Lai tās 
pasargātu no bojājumiem, katram 
klientam – gan uzņēmumiem, gan 
mājsaimniecībām – ir pienākums 
rūpēties par sava īpašuma elektro-
tīkla un iekārtu aizsardzību. Klienti 
var ierīkot kvalitatīvus bezpārtrau-
kuma barošanas avotus jeb UPS 
(Uninterruptible Power Supply) 
iekārtas vai ģeneratorus, kas pare-
dzēti dažādu ierīču (datortehnikas, 
apkures, ražošanas iekārtu, signa-
lizācijas u.c.) darbībai elektropie-
gādes pārtraukumā. Svarīgi, lai šīs 
aizsardzības iekārtas ierīko profe-
sionāli speciālisti un klienti prastu 
ar tām pareizi rīkoties, turklāt tās 
regulāri jāpārbauda. 

Lai uzlabotu piegādes drošumu 
un kvalitāti klientiem Dzirnavu 

ielā, zemsprieguma 0,4 kV gais-
vadu elektrolīnijas pārbūvi par 
kabeļu līniju Sadales tīkls plāno 
2021. gadā.” 

Ziņu var saņemt 
telefonā vai e-pastā

Lai pieteiktu elektrotīkla bojāju-
mu, klienti var zvanīt pa Sadales 
tīkla bezmaksas diennakts tālru-
ni 8404. Kad traucēta elektroapgā-
de, tie iedzīvotāji, kuri Sadales tīk-
la vai sava elektrības tirgotāja datu 
bāzē reģistrējuši mobilo tālruni vai 
e-pastu, par bojājumu un plānoto 
piegādes atjaunošanas laiku tiek 
informēti īsziņā vai e-pastā. Tāpēc, 
lai pieteiktu bojājumu, klientam 
pašam vairs nav ar Sadales tīklu 
jāsazinās. Informācijas saņemšana 
ir bezmaksas.

Iveta Grīniņa

Ja reiz no dieva…
Atzīšos godīgi – šoreiz LTV raidījumu Aizliegtais paņēmiens ska-

tījos ar pamatīgu interesi, jo tika solīts, ka beigās uzzināsim, kuru 
avotu ūdens Latvijā ir droši dzerams. Analīzes paņemtas 12 avotos, 
bet tikai pieci atzīti par labu esam. Un – urrā! – to skaitā arī avots 
Ventspils šosejas malā jeb pie Lielā Nabes ezera Kuldīgas novadā. 
Visi ūdens ķīmisko analīžu rādītāji tur bezmaz vai ideāli, arī zarnu 
nūjiņas vai koliformas baktērijas netika atrastas. Vai nu var dzīvot 
Dieva mierā un turpināt to dzert? Kā raidījumā komentēja uzņē-
muma Kuldīgas ūdens vadītājs Andris Kļaviņš – tas taču mums no 
Dieva dots. Jā un nē. Ir vēl tāds teiciens, sak, sargā sevi pats, tad 
Dievs tevi sargās. Jo, kā izrādās, pēdējo gadu mānija dzert avotu 
ūdeni tomēr prasa kritiskāku pieeju, iegūstot un izvērtējot vairāk 
informācijas, pirms lietot pašiem un dot bērniem. Sevišķi lietavu 
un plūdu laikā.

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

Valda, mājsaimniece: – Brī-
nišķīgi, apsveicami! Lai būtu vai-
rāk tādu, kas to dara, es domāju. 
Pašai neko tādu nav iznācis darīt, 
vienīgi ģimenes lokā – palīdzēt 
vecmāmiņai vai vēl kādam. Arī 
paziņu lokā nezinu nevienu, kas 
būtu to darījis. Esmu par to kaut 
ko dzirdējusi, lasījusi.

Eduards Jakovļevs, audzina 
mazbērnus: – Tas ir baigi labi. 
Man ir iznācis mammai un tētim 
palīdzēt par velti, bet nav laika 
iet palīgā kādam citam. Jaunībā, 
jā, tad laukos vai pilsētā palīdzē-
ju kādai tantei atnest malku vai 
ūdeni – tā pamazām. Nekādās 
organizācijās neesmu iesaistī-

jies. Būtu labi, ja būtu tāda, kurā, ja kāds grib, var 
pieteikties, un tad viņus nosūta, kur vajag: palīdzēt 
vecam cilvēkam vai kādu pilsētas ielu sakopt – arī 
skaisti. Vienreiz esmu piedalījies talkā Ventā. Tā kā 
man patīk makšķerēt, tad tā Venta man jāsakopj. Bet 
grūti iet – laika nav. 

Miervaris, pensionārs: – Ma-
nos gados sevišķi nevajadzētu 
aizrauties ar brīvprātīgu dar-
bu. Jaunie – lūdzu! Vecumā 
problēmu pietiek – veselība un 
tamlīdzīgas. Jaunībā bija daudz 
visa kā – tautas dejas padejoju, 
bija daudz jāstrādā, bet pietika 

laika arī kaut ko brīvprātīgi padarīt. Ja grib, laiku 
var atrast. Ģimenē jaunieši strādā diezgan dūšīgi, 
paldies Dievam, visiem ir darbs, tāpēc brīvprātīgām 
lietām laika daudz neatliek.

Māra Blūma, apkopēja sko-
lā: – Kas vēlas to darīt, lai dara! 
Talkās ir strādāts. Kādreiz bija 
sestdienas talkas, tāpat tagad 
tiek rīkotas, arī darbavietās. 
Apkārtne tiek uzkopta regulāri. 
Cik dzirdēts, jaunieši brauc uz 
ārzemēm strādāt, arī brīvprātīgo 

darbu. Tā jau ir forši: paceļot, paskatīties pasauli.

Anete Bušmane, skolniece: – Ir 
dzirdēts, ka tāds ir. Pati arī gribētu 
pastrādāt brīvprātīgi, tikai īsti ne-
zinu, kur. Negribētu ārzemēs, bet 
šeit pat. Varētu kādā veikalā vai 
kafejnīcā, vai kādā lielā festivālā. 
Tas dotu pieredzi. Jauniešiem va-
jadzētu izmantot iespēju to darīt.

Danijs Anstrauts, skolnieks: 
– Neesmu neko par to dzirdējis, 
arī pats neesmu to darījis. Ir tomēr 
dzirdēts, ka skolas piedāvā braukt 
uz ārzemēm, un gan jau pats arī gri-
bētu piedalīties. Tas dotu pieredzi, 
varētu apgūt citu valodu. Arī Latvijā 

būtu jēga kaut ko tādu darīt, kāpēc ne? Bet, kas tas 
varētu būt par darbu, nezinu. Nekas nenāk prātā. Pašu 
interesē galdniecība, varētu kādā praksē iet.

Zemgalē, nu jau arī Kurzemē. 
Taču pie mums plūdi atnāca 
par vēlu, kad valdība, gana 
izprātojusies, izlēma, ko darīt 
un cik lielā teritorijā ārkārtas 
situāciju noteikt, nepaskatoties 
pa kabineta logiem, ka ārā līst 
un līst. Otrkārt, nav garantiju, 
ka arī visi pieteikušies atlīdzību 
patiesi saņems un kad tas vēl 
būs. Treškārt, lietavas sākās 
pirms vairākām nedēļām, un bija 
nojaušams, ka līdz 15. septem-
brim nevarēs ne appļaut visus 
zālājus, ne novākt ražu. 

Bet tikai nupat pieņemts lē-
mums, ka nevajadzētu zem-
niekus par to sodīt. Galu galā 
mūsu pārtikas audzētāji nav 
tie galvenie klimata pārmaiņu 
izraisītāji. Un, kamēr kabinetos 
tā spriedelē, naskie Polijas un 
Lietuvas uzņēmēji jau apbraukā 
mūsu pierobežas lauksaimnie-
kus, uzpērkot rupjo lopbarību 
un sienu ruļļos, pat pakaišos. 
Jo ne tikai ZM, LAD un LOSP, 
bet arī daudzi citi zina, ka Latvijā 
līdz šim varēts sagatavot tikai 
ap 60% vajadzīgās lopbarības. 
Kas zina, vai līdz ziemai tie pro-
centi nepieaugs līdz 100. Tātad 
lopbarībai celsies cena, poļi 
un lietuvieši varēs svilpodami 
ripināt tos ruļļus atpakaļ. 

Lēnprātība ir svarīga kris-
tīga īpašība. Vēstulē kolosie-
šiem (Jaunajā derībā) apustulis 
Pāvils aicina tērpties sirsnīgā 
līdzjūtībā, laipnībā, pazemība, 
lēnībā un pacietībā. Zemnieki 
to dara – kas cits viņiem atliek? 
Bet vai valdība ārkārtas situ-
ācijā tomēr nevar ar lēmumiem 
pasteigties?

rudens klāt, 
var izžāvēt 
vasaras 
apģērbu. ko 
vilksim ziemā?

dainas 
tāfelbergas 
teksts un foto

Līniju pārbūvēs 2012. gadā
Kungs no Dzirnavu ielas 34. nama Kuldīgā nav apmierināts ar regulāro elektrības raustīšanos. 
Viņš stāsta: „Vakar pazuda elektrība. Tikko biju ieslēdzis jauno apkures sistēmu, tā ir ļoti dārga. 

Brīdinājums par elektrības atslēgšanu atnāca desmit minūtes pirms tam. Man skaidroja, ka stabs pēkšņi 
uzgāzies elektrības vadiem. Jau desmit gadus tiek runāts par to, ka Dzirnavu ielā stabi sapuvuši un viss 
jāmaina, bet nekas nav darīts. Ja ir stiprāks vējš, elektrība raustās tā, ka televizors jāslēdz ārā. Kad beidzot 
Dzirnavu ielā tas tiks sakārtots? Mēs par to katru gadu maksājam vairāk.”

 atbild a/s Sadales tīkls 

Pēkšņus bojājumus nevar paredzēt
Lai Sadales tīklam paziņotu 
sava mobilā tālruņa numuru vai 
e-pastu, klienti aicināti:
• nosūtīt to e-pastā: 
  st@sadalestikls.lv
• piezvanīt pa bezmaksas 
  informatīvo tālruni 8403, 
• izmantot sociālos tīklus. 
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no kārtības sargātāju ikdienas
divi sit trešo
stāsta kuldīgas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors dzintars 
Pakalns.

Kurzemes NVO atbalsta centra 
pārstāve Inese Siliņa stāsta, ka 
pirms trim gadiem pēc biedrības 
Mobilais izglītības centrs ierosmes 
radusies tradīcija visu trīs novadu 
aktīvajiem cilvēkiem neformālā 
gaisotnē paveikt ko lietderīgu. Al-
sungā tīrīta pils, Skrundā stādītas 
puķes, bet šogad pēc pašvaldības 
ieteikuma vākti atkritumi Krauļu 
priedēs, kas ir atpūtnieku un sportis-
tu iecienīta vieta. „Varēja ierasties 
arī to biedrību pārstāvji, kuras 
šeit rīko skriešanas, velosipēdistu 
un orientēšanās sacensības,” tā 
I.Siliņa. „Bet grūti izvēlēties īsto 
dienu – visi tāpat netiks vienlaikus, 
jo nevalstiskie piedalās dažādos 
pasākumos. Turklāt izrādījies, ka 
tik daudziem talciniekiem te ne-
būtu, ko darīt, jo atkritumu pamaz. 
Nākamreiz jāpadomā par kādu 
vērienīgāku darbu.” 

Alsungas novadu pārstāvēja ke-
ramiķes. „Ja ir laiks, nevar nebraukt 
pie kaimiņiem pastrādāt,” atzina 
Rasma Vanaga. „Talka kā jau tal-
ka – viss labi noorganizēts, arī kafija, 
pīrādziņi, būs zupa. Šī ir laba iespēja 
iepazīties ar citām biedrībām. Semi-
nāros gaisotne bieži ir pārāk formāla. 
Mēs diendienā strādājam katrs savā 
virzienā, bet šeit – vienā.”

Biedrību Līvija un Savējie sa-

stāsta Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta kurzemes 
reģionālā centra statistiķe dārta 
Girgensone.

No 7. līdz 14. septembrim Kul-
dīgas, Alsungas un Skrundas 
novadā mediķi devušies uz 89 
izsaukumiem. Uz slimnīcu aizvesti 
46 cilvēki, no tiem septiņi bērni. 
Viena sieviete un astoņi vīrie-
ši bijuši reibumā. Viena topošā 
māmiņa aizvesta uz dzemdību 
nodaļu. Nedēļas laikā bijusi viena 
krimināltrauma Skrundas novadā. 
Cietusī sieviete bija iereibusi un 

atteikusies doties mediķiem līdzi.
24 gadus vecs vīrietis militārajās 

mācībās nokritis no pussabrukušas 
celtnes. Ar potītes un apakšstilba 
lūzumu viņš nogādāts ārstniecības 
iestādē. Trīsgadīgam zēnam ausī 
ielīdusi vabole, un tā izdabūta ārā. 
Trīsgadīgai meitenei ērce piesūku-
sies galvā, bet sešgadīgai – divas 
kaklā. 25 gadus vecs vīrietis un 19 
gadus veca sieviete saindējušies ar 
dūmiem: mēģinājuši vakarā iekuri-
nāt krāsni, tas nav izdevies, un abi 
aizgājuši gulēt piedūmotajā telpā. 

Nākamajā rītā nogādāti slimnīcā. 
68 gadus veca sieviete pakri-

tusi tirgus paviljonā un sasitusi 
seju. Ar iespējamu deguna kaula 
lūzumu nogādāta slimnīcā. 12 un 
13 gadus veci zēni guvuši traumu 
pēc motorollera sadursmes ar 
automašīnu. Abi ar politraumām 
nogādāti slimnīcā. 16 gadus vecs 
zēns ar motorolleru iebraucis 
priekšējā mašīnā, jo nav pamanījis, 
ka tā bremzē. 

No 15. līdz 19. septembrim 
bijuši 46 izsaukumi, uz slimnīcu 

aizvesti 22 pacienti no tiem divi 
bērni. Divas sievietes un seši 
vīrieši bijuši alkohola reibumā. 
Bijuši divi gadījumi, kad gūtas 
krimināltraumas – Kuldīgā un 
Skrundas novadā. Šajos gadī-
jumos cietušas trīs sievietes, no 
kurām divas bijušas alkohola 
reibumā. Viengadīgs bērns uzkri-
tis uz gultas koka gala un pārsitis 
pieri. Nogādāts slimnīcā. 14 gadus 
vecs zēns kritis no vingrošanas 
stieņa. Ar plaukstas pamatnes un 
plaukstas ievainojumu nogādāts 

pie mediķiem. 15 gadus vecs jau-
nietis krāvis malku un savainojis 
apakšdelmu ar sarūsējušu naglu. 
48 gadus vecai sievietei lapsene 
iekodusi kaklā. Sieviete ar aler-
ģisku reakciju nogādāta slimnīcā. 
40 gadus vecs vīrietis cietis ceļu 
satiksmes negadījumā. Avārijas 
brīdī bija piemidzis, pamodies, 
kad mašīna jau bijusi uz jumta. 
Braucējs nebija piesprādzējies, 
alkohola apreibumā. Ar smadzeņu 
satricinājumu nogādāts slimnīcā. 

Uzklausīja Iveta Grīniņa

Karstais punkts Nīkrācē
Nīkrāces pārvaldes vadītāja 

Ilona Rītiņa dabas stihijas izraisīto 
seku dēļ pagastu raksturo kā karsto 
punktu novadā. Ir pārrauts ceļš 
Brūveri–Dejas, sabojāta caurteka. 
Iedzīvotāji uz centru var tikt pa 
apkārtceļu, kas ir 3 km garāks. 
Lieli izskalojumi ir Priežu kroga 
ceļā, ievērojami pārplūdis ceļš 
Nīkrāce–Mežgaļi. Vislielāko pār-
steigumu sagādājis liels caurums 
Lēnu–Bērzkroga ceļā. Gandrīz vai 
kā citplanētieši būtu nolaidušies, 
jo nosēdumakas un caurteces itin 
nemaz nav skartas, bet ceļa vidū 
nesaprotamā veidā radusies bedre, 
zem kuras ir tukšums. 

Nīkrācē pat nelielā lietū pārplū-
duši pagrabi daudzdzīvokļu mājās. 
Tie nepārtraukti tiek sūknēti. Vēl 

bijis izskalots ceļš Rudbāržos, 
Sieksātē sagāzti koki, bet šīs sekas 
novērstas, informē Skrundas no-
vada domes izpilddirektors Guntis 
Putniņš. Pēc Raņķu pārvaldnieka 
Ritvara Stepanova teiktā, Ventā 
ūdens līmenis paaugstināts, pie 
dzirnavām applūdis tiltiņš uz Sud-
malnieku birzi, taču tas esot uzbū-
vēts pietiekami stabili, lai neizska-
lotu. No krastiem izgājusi Garūdens 
upīte Smilgās. Lielsaimnieki labību 
lielākoties novākuši, palikušas tikai 
pupas un cigoriņi.

Visvairāk cieš zemnieki
Alsungas novadā no krastiem 

izgājusi Užavas upe, tās līmenis 
sasniedzis kritisko robežu. Domes 
izpilddirektors Voldemārs Duna-
jevs stāsta, ka situāciju pasliktina 

bebri, kas vietām nosprostojuši 
caurplūdi. Galvenās problēmas 
sagādātas zemniekiem – vietām 
mirkst siena ruļļi, bet vissmagāk 
lietus skāris tos, kuri no laukiem 
vēl nav novākuši labību. 

Arī Gudenieku pagastā galvenie 
cietēji ir zemnieki. Īpaši smaga si-
tuācija ir lielajam lauksaimniecības 
uzņēmumam Artis J.P., kura lauki 
atrodas diezgan zemā vietā, stāsta 
pārvaldes vadītāja Daina Bērende.

Rumbas pagastā nelabvēlīgo 
laika apstākļu dēļ vairāki zemnieki 
nevar nokult labību, taču vislielākā 
sāpe ir ceļu stāvoklis. Lai precizētu 
darāmo, otrdien pārvaldes vadītāja 
Lija Šēle devās tos apskatīt. 

Daina Tāfelberga, Maija 
Jankovska, Inta Jansone

11. septembris. Bāriņtiesa lūdz 
apskatīt kādu dzīvokli. Pēc sešiem 
vakarā Vidus ielā tēvs draud dēlam 
ar nazi. Ziņojam Valsts policijai 
(VP).

12. septembris. Ap 10.00 pat-
ruļa pamana, ka pa Rātslaukumu 
kāds streipuļo, palīdzam nokļūt 
līdz netālajām mājām. No dzemdī-
bu nodaļas zvana, ka tur ievietota 
16 gadus veca meitene no Talsu 
novada. Informāciju nododam 
bāriņtiesai. Liepājas ielā ubago 
mums pazīstams cilvēks. Anonīms 
zvans: pie bērnudārza Cīrulītis vai-
rāk nekā mēnesi stāv automašīna. 
Īpašniece ir no Gudeniekiem. Ja 
beigusies tehniskā apskate, pēc 
mēneša drīkstam auto pārvietot. 
Pretī Jēkaba sētai uz ielas sēž vīrie-
tis, nogādājam slimnīcā. Ap 21.00 
no slimnīcas uzņemšanas nodaļas 
zvana, ka mājās netiek cilvēks no 
Laidiem. Izskaidrojam, ka takso-
metra pakalpojumus nesniedzam.  

13. septembris. Tehnikuma 
saimnieks ziņo, ka pagalmā uzra-
dies soliņš, iespējams, no Liepājas 
ielas. Zvans: no Planīcas ielas 
pagalma izbraukusi automašīna, 
iespējams, ar iereibušu šoferi pie 
stūres. Ziņojam VP. Pie Aizputes 
ielas un apbraucamā ceļa krusto-
juma divi sit trešo. Kad aizbrau-
cam, VP kolēģi jau klāt, un kaušļi 
izlīgst. Supernetto apsargs zvana, 
ka veikalā kāds dzērājs nemākot 
uzvesties. Kam domāta apsardze? 

14. septembris. Vienos naktī 
zvans no slimnīcas – pacients 

delīrijā izlēcis pa otrā stāva logu 
un aizbēdzis. Nogādājam atpakaļ. 
Jelgavas ielā automašīna uz ietves.

 15. septembris. Vīgriežu 
ielā divas mašīnas noliktas tieši 
aiz aizlieguma zīmes. Anonīms 
zvans: 1905. gada ielā auto atstāts 
pretī iebrauktuvei, nevar izbraukt 
no pagalma. Vakarā zvana no Vie-
nības ielas – dārzā iegājis kalsns 
jaunietis tumšās drēbēs, noplūcis 
magones un aizgājis. Par to uzreiz 
jāzvana VP. Liepājas ielā pie puķu 
tirgus guļ vīrietis – savācam. Baz-
nīcas ielā dzīvoklī skaļi bļaustās – 
ģimenes konflikts. 

16. septembris. Dzirnavu ielā 
vīrietis ir reibumā, bet viņam 
izdodas nokļūt mājās. Gandrīz 
pusnaktī zvana no Jelgavas ielas, 
ka kaimiņos no dzīvokļa skan 
skaļa mūzika. Tā tiek aizslēgta. 
Ap pusnakti saņemam sūdzību, ka 
skaļa mūzika arī bārā Klondaika. 
Informējam pārvaldnieku. 

17. septembris. Divos naktī 
atkal sūdzība par skaļu mūziku 
Klondaikā. No rīta mums zvana, ka 
aiz puķu tirgus jaunieši laužot žogu. 
Kad aizbraucam, jau prom. Pa dienu 
Liepājas ielā kāds ubago. Savācam, 
uzrakstām protokolu. Mucenieku 
ielas pieturā sēž divi vīrieši. Ap-
jautājamies, vai gaida autobusu, un 
piedāvājamies pagaidīt kompānijā. 
Bet viņi dodas prom. Vakarā Smilšu 
ielā mājā iegājis iereibis vīrietis – 
sajaucis meiteņu adresi. Dzintaru 
ielā vīrietis dauzās pie durvīm – arī, 
izrādās, sajaucis adresi. 

Suņi skraida un rej
stāsta skrundas pašvaldības policijas vecākais inspektors normunds eihe.

11. septembris. Kādā dzīvoklī 
Skrundā nomiris vīrietis. Netālu 
no tirgus laukuma manāmi ierei-
bis vīrietis – brīdinām, un viņš 
saviem spēkiem dodas mājup.

12. septembris. Brīdinām kādu 
iedzīvotāju par dzīvnieku lab-
turības noteikumu pārkāpumu, 
viņas suns nepieskatīts skraidīja 
apkārtnē. Saņemam sūdzību par 
suni Skrundā, kas nemitīgi rej un 
traucē kaimiņus.

13. septembris. Pie Skrundas 
lielveikala ieejas vīrietis pamatīgā 
reibumā vēl lieto alkoholu. Aiz-
turam un sākam administratīvo 
lietvedību. Pārbaudot ielu tirdz-

niecības vietas Skrundā, atklājam 
vienu pārkāpumu. Mums ziņo par 
nesaskaņotu šķeldošanu Rudbār-
žos. Aizbraucot konstatējam pār-
kāpumu. Kārtējoreiz pārbaudot 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
strādniekus, būtiski pārkāpumi 
nav atklāti.

14. septembris. Saņemam sūdzī-
bu, ka kāds zēns staigā gar Jaunmui-
žas veikaliem un no garāmgājējiem 
prasa cigaretes un alkoholu. 

15. septembris. Brīdinām pri-
vātmājas saimnieku par metāl-
lūžņiem, kas sakrauti viņa un cita 
īpašumā. 

Uzklausīja Iveta Grīniņa

Vieno darbs
kopā pastrādāts un brīvprātīgi sakopta vēl viena vieta, tā atzina ap 30 talci-
nieku no kuldīgas, skrundas un alsungas biedrībām talkā krauļu priedēs.

vējiem pārstāves Antoņina Valeiņa 
un Līga Vaļģe izvēlējušās sakopt 
padomju gados nevainīgi nogali-
nāto piemiņas vietu. Šeit apglabāts 
arī kāds ķirurgs, kas par pretošanos 
tālaika varai izrauts no operāciju 
zāles. Ārsti reiz apbraukājuši šādas 
piemiņas vietas, secinot, ka vaja-
dzētu vēsturi papētīt vairāk, kā arī 
regulāri kopt. Talkā no aizauguma 
attīrīts piemineklis un akmens 
plātnes pie tā. 

Ar Talsu kokkopju-arboristu 

biedrības palīdzību ozoliem izzā-
ģēti vecie zari. „Mūsu organizācija 
pastāv divus gadus, esam pieda-
lījušies ļoti daudzos pasākumos 
ārpus sava novada,” stāsta pārstāve 
Dace Jansone. „Arboristu palīdzība 
talkās ir ļoti noderīga, lai kokus 
izkoptu pareizi, neskādējot dabai. 
Savukārt mēs tā varam plašāku 
sabiedrību iepazīstināt ar to, ko un 
kā dara arborists.”

Dainas Tāfelbergas 
teksts un foto

Nepilnā stundā vairāku novadu biedrību talkā satīrīta plaša apkārtne krauļu 
priedēs kuldīgā. Nenogurstoši meklējot, skrundas samarietes inese Biliņeca 
un Melita Buholca atrada vēl šo to.

Ērces kaklā, vabole ausī

lauki un ceļi – lielākās rūpes
kā lielās lietavas ietekmējušas dzīvi novados? 
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ES jaunumi
Lai jauniešiem ir 
darbs

Eiropas Parlamenta (EP) depu-
tāti ar 574 balsīm par un 113 pret 
apstiprinājuši 500 miljonu eiro 
budžeta palielinājumu jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai. Tā ir daļa 
no panāktā 1,2 miljardu eiro pieau-
guma 2017.–2020. gadā. Šī inicia-
tīva sākta 2013. gadā, lai atbalstītu 
jauniešus līdz 25 gadiem, kuri 
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu 
un dzīvo laukos, kur 2012. gadā 
jauniešu bezdarbs bija vairāk nekā 
25%. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 
datiem atbalstu šajā laikā saņēmuši 
1,4 miljoni jaunu cilvēku. 

Krīzē eS palīdzēs
Piedzīvojot gāzes piegādes krīzi, 

ES valstis varēs saņemt īpašu pār-
robežu palīdzību – to paredz jauni 
EP apstiprināti noteikumi. Priori-
tāte būs pietiekama gāzes piegāde 
mājsaimniecībām, centralizētās 
apkures iekārtām un tādiem būtisku 
sociālu pakalpojumu sniedzējiem 
kā, piemēram, slimnīcām. Krīzes 
skarta ES valsts varēs lūgt palīdzību 
citām.

Bezvadu internets 
visiem

Neatkarīgi no dzīvesvietas un 
ienākumiem eiropiešiem būs pie-
kļuve labam bezvadu internetam 
(Wi-Fi). ES tam paredzējusi īpašu 
finansējuma shēmu, kas ļaus vairāk 
nekā 6000 sabiedriskās vietās ES 
(slimnīcās, bibliotēkās u.c.) nodro-
šināt to bez maksas. Atbalstu varēs 
saņemt tikai tad, ja projekts nesatu-
rēs reklāmu un lietotāju dati netiks 
izmantoti peļņas nolūkā. Projekti, 
kuri attiecīgajā apvidū līdzīgi jau 
darbojas, netiks atbalstīti.

Izlīdzināt izmešus un CO
2EP deputāti atbalstījuši plānu, 

kas paredz mazināt klimata pārmai-
ņas, palielinot mežu spēju absorbēt 
ogļskābo gāzi. Dalībvalstis katru 
gadu ziņos par saviem izmešiem, 
tiecoties divos piecu gadu perio-
dos (no 2021. līdz 2025. un no 
2026. līdz 2030.) izmešu un absor-
bētā CO2 daudzumu izlīdzināt.

Arī koksnes izstrādājumi, kā 
būvmateriāli vai mēbeles, mazina 
CO2, neļaujot atmosfērā nonākt tai 
ogļskābajai gāzei, ko koki uzņē-
muši augot.

 
Programma 
Erasmus+ jāpaplašina

Nupat pieņemtajā rezolūcijā EP 
norāda, ka programma Erasmus+ 
pēc 2020. gada ievērojami jāizvērš, 
lai tā aptvertu plašāku sabiedrību. 
Tāpēc finansējums jāpalielina un 
tas jāizmanto stratēģiski. Dalīb-
valstīm jānodrošina vienkāršāka 
atzīšana šo mācību laikā iegūto 
Eiropas kredītpunktu pārneses un 
uzkrāšanas sistēmai (ECTS); vairāk 
uzmanības jāpievērš mūžizglītī-
bai, šīs programmas profesionālā 
izglītība jāmodernizē, pielāgojot 
digitālajam laikmetam.

Šī iemesla dēļ Latvijas mūziķu 
aprindās Elvijs nav starp pazīs-
tamākajiem. Viņš dzimis Saldū, 
vispirms mācījies tur, bet neilgi 
pirms pārcelšanās uz ārvalstīm – 
Kuldīgas Alternatīvās sākumsko-
las 5. klasē, par kuru saglabājis 
visjaukākās atmiņas. Šeit puikas 
radošās izpausmes ievērojusi 
klases audzinātāja un mūzikas 
skolotāja Sangrita Upeniece. 

„Kad Elvijs sāka man rādīt 
paša sacerētos tekstus, redzēju, 
ka tur kaut kam jāattīstās, un 
tā arī noticis,” stāsta pedagoģe. 
„Žēl vienīgi, ka puisis no Latvijas 
aizbrauca. Taču visus šos gadus 
internetā regulāri sazināmies, 
viņš man sūta jaunākos video. 
Kaut arī puisim nav muzikālās 
izglītības, talants jūtami attīstījies. 
Reps varbūt nav tik populārs, taču 
tāda tikšanās var ieinteresēt tā ve-
cuma jauniešus, kādā Elvijs sāka 
darboties muzikāli. Tieši 5. klasei 

Reperis atgriežas savā skolā
kuldīgas alternatīvās 
sākumskolas 5. un 
6. klasei bija iespēja 
iztaujāt kādreizējo 
audzēkni, reperi 
elviju Jefišovu (ar 
skatuves vārdu 
Js Bruce), kurš 
desmit gadus dzīvo 
Norvēģijā.

kuldīgas alternatīvās sākumskolas 5. un 6. klase tiekas ar kādreizējo audzēkni, Norvēģijā dzīvojošo reperi elviju 
Jefišovu (vidū).

šis mūzikas veids pašlaik ir mā-
cību tēma. No maniem skolēniem 
Elvijs ir viens no tiem, kurš tālu 
ticis tāpēc, ka neatlaidīgs, – varu 
slavēt kā paraugu. Tāpēc ir du-
bults prieks, ka viņš atsaucās 
aicinājumam atbraukt, lai tiktos ar 
bijušās skolas skolēniem.”

Bērni uzdeva gan bērnišķīgus, 
gan nopietnus jautājumus: par 
valodas prasmēm, dzīvesvietu, in-
teresēm ārpus mūzikas, draudze-
nēm, iespēju nopelnīt, dzīvi svešā 

vidē, patriotismu u.c. Daudz laika 
aizņēma fotografēšanās ar viesi. 

„Šurp braucot, daudz nedomā-
ju, ko teikšu, kaut gan tāda uzstā-
šanās skolā man ir pirmoreiz,” tā 
E.Jefišovs. „Desmit gadi tomēr ir 
ilgs laiks, ir emocijas, atgriežoties 
kādreizējā skolā, satiekot klases 
audzinātāju un citas skolotājas. 
Kad es te mācījos, Alternatīvā 
sākumskola atradās Ventas krastā. 

Man liekas, ka neviens vokālā 
izpildījuma veids nav domāts 

konkrētam vecumam. Gan pus-
audži, gan 20 un 40 gadus veci 
cilvēki vienlīdz jūsmo par repu. 
Kā saka, par gaumi jau nestrīdas. 
Es sevi vairāk uzskatu par artistu, 
nevis reperi, jo man patīk izteik-
ties gan vārdos, gan mūzikā, gan 
kustībās.”

Viņa radošo darbību var meklēt 
interneta vietnēs pēc vārda Js 
Breeze.

Dainas Tāfelbergas 
teksts un foto

Spriežot tikai pēc apraksta, darbā nekā īsti nav, 
taču, to apskatot, var ieraudzīt, ka tā gluži nav – 
darba krāsas, toņi, rūsa, baltais, visaptverošais fons 
ar izjūtām uzrunā tā, ka nekas pat nav jāzina par 
mākslinieku, darbu vai tā tapšanas kontekstu. Kā 

stāsta Mākslas nama izstāžu kurators Uldis Pēter-
sons, šī instalācija būtībā ir ļoti romantiska – kā 
Vilhelma Purvīša ainava, kurā primārās ir izjūtas.

O.Tillbergs ir viens no 80. un 90. gadu skan-
dalozajiem māksliniekiem, kurš palicis atmiņā ar 

spēt saskatīt Purvīti
Veci spaiņi, izkārtoti taisnstūra laukumā, kas no visām pusēm apjozts ar baltu palagu 
sienām – tā varētu īsumā raksturot Oļega tillberga mākslas darbu Pali, kas līdz 
22. oktobrim aplūkojams kuldīgas Mākslas namā. 

drosmīgiem jaunu formu meklējumiem un 
darbos ievīto sociālpolitisko kritiku. Iegūta 
arī starptautiska atpazīstamība pēc tam, kad 
1994. gadā viņam piešķirta prestižā Somi-
jas mākslas balva Ars Fennica par izstādi 
Konjunktūra, kurā iekļauts darbs Pali. Tātad 
Kuldīgā aplūkojamie Pali ir 90. gadu instalā-
cijas rekonstrukcija – oriģināldarbs (toreizējie 
spaiņi) aizgājis nebūtībā. 

Ja neskaita to, ka mainījušies spaiņi, citāda 
ir arī rekonstruētā darba tapšana, jo pirmajiem 
Paliem autors spaiņus vācis pats, apstaigājot 
pamestus mazdārziņus un pilsētu nomales, 
savukārt šai versijai viņš ar sociālo tīklu 
palīdzību iesaistījis Latvijas iedzīvotājus, 
tādējādi darbs savā ziņā ir kolektīvi radīts. 
Vispirms tas pērn parādīts Latvijas Mākslas 
muzejā. Bet iemesls tam, kādēļ Laikmetīgās 
mākslas centrs vēlējās šo darbu atvest uz 
Kuldīgu, ir iespēja pirmo reizi šo instalāciju 
ieraudzīt arī no augšas – no Mākslas nama 
2. stāva, ne tikai ielūkojoties starp palagiem.

Jautājumu par autorību liek uzdot vēl 
tas, ka katrā vietā spaiņu izkārtojums ir cits, 
turklāt Kuldīgas gadījumā O.Tillbergs pie 
salikšanas nemaz nebija klāt un savā ziņā 
tā uzskatāma arī par kuratora interpretāciju.

Maija Jankovska
Lāsmas Reimanes foto

Oļega tillberga instalācijā 
Pali ieturēta Vilhelmam 

Purvītim raksturīgā krāsu pa-
lete, veidojot telpisku gleznu 
par cilvēku likteņiem, kuri kā 

ūdens izlīst caur sarūsēju-
šiem spaiņiem, tiem kļūstot 

par laikmeta liecību.
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Kabiles ugunsdzēsēji nav valsts 
finansēta glābšanas vienība, bet 
brīvprātīgie, kuri darbojas ar paš-
valdības atbalstu, kas izpaužas 
tādējādi, ka tiek uzturēta māja. 
Tajā ir arī komunālais dienests, 
stāv traktori, pašvaldības mašīnas, 
dažādi instrumenti: zāģi, pļaušanas 
iekārtas utt. 

tradīcija gadu gadiem
T.Bergmanis kā brīvprātīgais 

ugunsdzēsējs Kabiles depo dar-
bojas jau kopš 1982. gada. „Divas 
lietas pagastā izveidotas ar iedzīvo-
tāju iniciatīvu: ugunsdzēsēju depo, 
kuru pārņēmām no kolhoza, un 
bērnu rotaļu grupa. Kolhoza laikā 
brīvprātīgo dzēsēju kustību aizsāka 
Žanis Līdumnieks.”

Tad, kad izveidojās pagasti un 
pagastu padomes, iedzīvotāji at-
balstīja to, lai depo saglabātos. 
T. Bergmanis uzsver, ka tāda vien-
mēr bijusi iedzīvotāju prasība, – tā 
ir viņu drošība, un galu galā arī 
pašvaldībai par to jādomā. „Mēs 
tomēr atrodamies 30 kilometrus 
no Kuldīgas. Toreiz, kad vēl bija 
sliktais zemes ceļš, palīdzību no 
pilsētas vajadzēja gaidīt 40 mi-
nūtes. Tāpēc mēs vienmēr esam 
pastāvējuši uz to, ka depo jāsagla-
bā, kaut gan tas, protams, kaut ko 
maksā. Vienmēr esam braukuši arī 
uz blakus pagastiem un novadiem, 
ja bijusi vajadzība. Mums tuvu ir 
Vāne un Matkule. Esam braukuši 
pat uz Kuldīgu dzēst tādus lielus 
ugunsgrēkus kā Vulkānā un vecajā 
slimnīcā. Arī Vārmē daudzas mājas 
ir degušas.”

„esam tuvumā”
 „Šogad bijuši četri lieli uguns-

grēki. Ja kaut kas deg šeit tuvumā, 
tad mēs jau vienu mucu esam iztuk-
šojuši, kamēr atbrauc Kuldīgas vai 
Sabiles dzēsēji. Kabilnieki zina, ka 
viņi te var zvanīt un mēs dosimies 
palīgā. It sevišķi, ja ir mežu uguns-
grēki, varam braukt arī pa lauku. 
Mēs ar savu veco mašīnu varam tikt 
virsū tur, kur jaunās nevar,” skaidro 
T.Bergmanis. „Mums nav īpaša 
inventāra – nevaram iet sadūmotā 
telpā, bet palīdzēt varam. Mūsu 
uzdevums ir noturēt uguni, lai tā ne-
izplešas, un, kad atbrauc Kuldīgas 
brigāde, tā pārņem vadību. Tad viņi 
mums pasaka, kas jādara.” 

Brīvprātīgais ugunsdzēsējs 
Z.Blinds stāsta: „No Kuldīgas 

ugunsdzēsējiem esam dzirdējuši 
daudz atsaucīgu vārdu. Piemē-
ram, saka: ja mēs te nebūtu, māja 
netiktu saglābta. Ziemā jaunajām 
mašīnām ir diezgan grūti braukt 
ātri, jo ceļi slideni. Mums tepat, 
centrā, dega māja, un, ja mēs šeit 
nebūtu, arī mājas vairs nebūtu, jo 
Kuldīgas ugunsdzēsēji tik ātri nevar 
ierasties.”

Lai mazāk zog un 
ieLaužas

T.Bergmanis atceras: „Mēs te 
esam tādā vietā, kas robežojas ar 
daudziem novadiem, tāpēc ļoti 
daudzi brauc cauri. Pirms vairā-
kiem gadiem Kurzemniekā bija 
rakstīts, ka Kabilē gadā konstatētas 
56 zādzības. Un, kad vairs nebija 
pagastu padome, bet pārgājām uz 
novadiem, pašvaldība mums pār-
meta, ka algojam ļoti daudz sargu. 
Tāpēc pašvaldības objektiem, kā 
rotaļu grupai, sociālajai mājai, 
pagasta pārvaldei, bibliotēkai un 
kultūras namam, izveidojām apsar-
dzes sistēmu. Visās iestādēs mums 
ir ugunsdrošības un pretielaušanās 
signalizācija, kā arī 11 videono-
vērošanas kameras. Dežurants, 
kurš sēž depo, visu uzrauga. Ja 
signalizācija nostrādā, tiek atsūtīts 
paziņojums un dežurants uzreiz 
var paskatīties kamerās. Pašu 
pirmo signalizāciju un kameras 

uzlikām pie bibliotēkas, jo pirms 
vairākiem gadiem tur tika nozag-
tas lietas vairāku tūkstošu eiro 
vērtībā.” Z.Blinds piebilst: „Ja no-
strādā signalizācija, tad jābrauc un 
jāapskatās, vai kaut kas nenotiek. 
Ja kamerās šķiet, ka viss kārtībā, 
braucam tik un tā – apskatām un 
signalizāciju izslēdzam.” 

Dežuranti depo ir no 20.00 līdz 
6.00, kā arī visas svētku dienas. 
„Strādā trīs cilvēki, viņu pienākums 
ir arī uzturēt kārtībā apkārtni. Kad 
ziemā uzsnidzis, ceļam vienmēr 
jābūt iztīrītam, lai ugunsdzēsības 
mašīna tiek ārā. Nelaimes gadījumā 

„Nelaime var 
skart jebkuru, un 
iedzīvotāji noteikti 
ir ieinteresēti, lai 
depo te būtu.”

aicina tirgotājus
Tirgotāji vēl var pieteikties (tālr. 

25618976) rudens tirgum Kabilē, kas notiks 
23. septembrī. Tas sāksies 15.00 laukumā 
pie bibliotēkas. Būs tirgus placis ar andelē-
šanos un kaulēšanos un danču placis, kurā 
spēlēs Snēpeles kapela Kā ir, tā ir.

„vienmēr esam gatavi paLīdzēt”  
Kabilē jau kopš kolhoza laikiem darbojas depo ar 
brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Tajā darbojas arī 
Zigmunds blinds un pagasta pārvaldnieks Tāl-
valdis bergmanis – abi stāsta par pieredzēto un 
iemesliem, kāpēc to dara. 

dežuranti sagaida ugunsdzēsēju, 
atver un aizver vārtus. Ja te neviena 
nebūs, garām braucot, kāds var 
piestāt un kaut ko paņemt.”

domā par biedrību
Kabilnieki satraukti, ka pirmā 

vēsts no Kuldīgas novada domes 
bijusi tāda: depo jālikvidē jau ar 
1. oktobri. 

„Lielākais, ko mums pārmet, ir 
tas, ka dežurantiem nevajadzētu 
būt – tā esot pārāk liela greznība. 
Bet, ja te neviens nebūs un ēku 
nekurinās, tad mašīnai jālaiž ārā 
ūdens. Tas nozīmētu, ka mašīna 
vairs nav spējīga reaģēt – nebūtu 
vairs jēgas to turēt. Biju Rīgā pie 
Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrību apvienības priekšsēdē-
tāja Vijāra Griķa. Runājām un 
sapratām, ka nevajag ātrumā visu 
likvidēt, spriedām, ka varētu di-
bināt ugunsdzēsēju biedrību. Tad 
arī pašvaldība varētu to finansiāli 
atbalstīt. Biju arī pie novada domes 
priekšsēdētājas Ingas Bērziņas 
un panācām kompromisu, ka līdz 
1. janvārim vēl nekas nemainīsies, 

jo šīgada budžetā dežuranta vie-
tas bija paredzētas. Domē saka: 
ugunsdzēsība nav pašvaldības 
funkcija. Bet drošība gan ir,” uzsver 
T. Bergmanis. „Ja nebūs dežurantu, 
arī videonovērošanai nav jēgas, jo 
nebūs, kas uz to skatās.” 

ciLvēki zina, kur mekLēt
Z.Blinds pagastā atbild arī par 

komunālo saimniecību, bet kā brīv-
prātīgais dzēsējs darbojas jau kopš 
1993. gada. „Es zinu, kā tas ir, jo 
arī man ir degusi māja. Kad izsauc 
palīdzību, vienmēr tiek savienots 
ar Liepājas dispečeriem. Tajā galā 
jau zina, ka jāzvana man uz mobilo, 
zina, ka mēs vienmēr esam gatavi.” 
T.Bergmanis piebilst: „Protams, 
mums arī ir pašiem sava dzīve. Ir 
bijušas dienas, visbiežāk brīvdie-
nas, kad neviens tiešām nevar te 
būt, bet tad Kuldīgas ugunsdzēsēju 
brigādei vienmēr to piesakām. Sa-
darbība mums ir ļoti laba.” 

remontē paši
Ugunsdzēsības tehnika saglabā-

jusies no 70. gadiem, mašīna šogad 

pamatīgi remontēta. „Pašvaldība 
maksā par ēkas uzturēšanu, lai būtu 
siltums, un par degvielu mašīnai. 
Tehniku remontējam paši, visvai-
rāk to dara Zigmunds, palīdz arī 
šoferis Andris Vaivars, kurš pagastā 
brauc ar autobusu. Šādas dzēšanas 
mašīnas vairs neražo, bet mēs trīs 
esam apmācīti ar to braukt – es, 
Zigmunds un Andris, un vienmēr 

esam kaujas gatavībā.
Kad sargu nebija, reiz visa 

degviela bija izlaista, akumulatori 
nozagti. Labi, ka tā nav trāpījies 
tieši trauksmes gadījumā. Mašī-
nai jābūt kārtībā: kad zvana, uz-
reiz var skriet un braukt,” norāda 
T.Bergmanis. 

Ugunsdzēsības mašīna Kabilē saglabājusies vēl no 70. gadiem, bet vēl aizvien ir darba kārtībā. ar to brauc brīvprātīgie 
dzēsēji Tālvaldis bergmanis un Zigmunds blinds. 

ĪSUMĀ
darbu atsāks pulciņi

Pagasta kultūras namā oktobrī 
atkal sāks darboties pulciņi. Tiek 
aicināti arī jauni dalībnieki, un 
var pieteikties bērnu, vidējās pa-
audzes un senioru deju kolektīvā, 
kā arī bērnu zīmēšanas pulciņā.

„Varētu dibināt 
ugunsdzēsēju 
biedrību. Tad 
arī pašvaldība 
varētu to finansiāli 
atbalstīt.”

darbu vērtē atzinīgi
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 
brīvprātīgo dzēsēju darbu vērtē atzinīgi. 
Visos izsaukumos, cik iespējams, VUGD iesaista tos, kuri 
iekļauti apziņošanas sarakstā. Kurzemes brigādes pārvaldībā 
ir 27 pašvaldību un citi ugunsdzēsības formējumi (neskaitot 
komersantus), no kuriem seši ir Kuldīgas novadā: Turlava, 
Vārme, Ēdole, Kurmāle, Kabile, Laidi.
VUGD vecākā speciāliste Kurzemē Anete Strazdiņa: 

„Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbs ir atzinīgi vērtējams tajās 
situācijās, kad saņemts izsaukums uz vietu, kas atrodas attālāk 
no mūsu struktūrvienībām, un kad ir iespēja tos pieaicināt. 
Viņi notikuma vietā var ierasties agrāk un sākt dzēst vai glābt 
cilvēkus. Pēc tam darbu pārņem mūsu ugunsdzēsēji. VUGD arī 
regulāri brīvprātīgos dzēsējus iesaista savās mācībās, sporta 
sacensībās un citos pasākumos, lai veicinātu sadarbību ar 
pašvaldību formējumiem.” 

kabiles pamatskolā
Kabiles pamatskolā šogad mācības sākuši 78 skolēni, sagatavošanas grupiņu apmeklē 12 bērnu. 

Septembrī skolēni gatavojas orientēšanas sacensībām 26. septembrī un Miķeļdienas svinībām 
29. septembrī. Šogad skolā vairs nav tautisko deju kolektīva, bet darbu atsācis teātra pulciņš 
pie Ingas Romanovskas. Vēl aizvien ir divi ansambļi, kurus vada skolotāja Anete Siltāne, un 
korespondentu pulciņš, ko vada Eduards Skabis. Lāsmas Reimanes teksts un foto
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Kaut gan īpaša iepakojuma radīšana ir ļoti dār-
ga, tomēr tā atmaksājas, jo uzreiz pozitīvi ietekmē 
tirdzniecības apjomu – pašlaik tiek saražots no 
200 līdz pat 500 tortēm dienā. Tagad uzņēmums 
velta daudz laika un rūpju, lai savu iepakojumu 
dizainu izstrādātu līdz vissmalkākajai niansei, un 
šajā gadā pūles atalgotas ar pirmo vietu izstādes 
Riga Food iepakojumu konkursā. Konditorejas 
un saldumu kategorijā apmeklētāji to piešķī-
ruši uzņēmuma jaunajam produktam – Upeņu 
desertam.

Jaunās līnijas veiksmes stāsts
Upeņu deserts ir ceturtais ražojums 

pēc kārtas, kas pievienojies pērn sāktajai 
desertu sērijai, kurā ietilpst tortes, 
kas nav dekorētas. Vispirms 
tirdzniecībā nodots zemeņu 
deserts, kas bijis tik ļoti 
pieprasīts, ka šogad tapa 
vēl trīs: šokolādes musa, 
biezpiena un visbeidzot 
upeņu. Pati I.Mauriņa 
šo kūku panākumus 
skaidro ar to, ka tās 
ir vieglas, tāpēc īpaši 
iecienītas vasarā. 

Trīs jauni produkti 
gada laikā – tas ir ļoti 
daudz, turklāt gads 
vēl nav beidzies. Ine-
se atklāj, ka domā 
par nākamo, kas būs 
ar āboliem. Jau esot 
nodibināti kontakti ar 
ražotājiem, kas var piedāvāt 
pildījumu bez mākslīgajām 
piedevām.

Dizaina izveidē 
iesaistās paši

Par savu kūku godalgoto 
dizainu I.Mauriņa stāsta: lai 
gan uzņēmums iesaista pro-
fesionālus dizainerus, tomēr kastu noformējuma veidošanā 
vienmēr iesaistoties arī paši. Viņasprāt, labu iepakojumu 
nevar radīt bez ražotāja līdzdalības, jo viņš savu preci pazīst 
līdz vissmalkākajām niansēm un vislabāk saprot, kas būtu jā-
izceļ. Turpretī profesionālim tas ir darbs, kurā viņš, iespējams, 
nemaz tik ļoti neiedziļinās. Protams, padoms tiek ņemts vērā.

Uzņēmums savus darbus regulāri iesniedz iepakojuma 
konkursos un, radot jauno izskatu, vadās pēc tā, ko komisija 
teikusi iepriekš, lai to aizvien uzlabotu (kā piemēru var minēt 
šriftu saskaņošanu un tamlīdzīgas detaļas.)

I.Mauriņa savu kārumu iesaiņojumu raksturo kā ļoti 
sievišķīgu – jūgendstila šrifts, vinjetes un logo ir vijīgi un 
izsmalcināti. Tāda esot pati tortes daba, jo tā ir visskaistākais 
konditorejas izstrādājums, tāpēc arī ietērpam jābūt skaistam. 

Ražotājam jābrauc uz izstādēm
Atzinība par iepakojumu noteikti nav vienīgais labums, 

kas gūts no dalības izstādē Riga Food. Tā ir arī iespēja vaigā 
satikt pircējus, un tas ražotājam negadās bieži. Ar dziļu aiz-
kustinājumu I.Mauriņa stāsta par visiem labajiem vārdiem, 
ko nācies dzirdēt no cilvēkiem, kuri mēdz iegādāties Ineses 
tortes un tagad satikuši arī pašu meistari. Ar enerģiju no šīs 
atzinības pietiekot visam gadam, stāsta konditore. 

Un spēka vajagot daudz. Lai raksturotu, kāds ir darbs šajā 
biznesā, viņa min salīdzinājumu ar divām vardēm, kuras ie-
kritušas krējumā: viena noslīkst, bet otra kuļas tik ilgi, kamēr 
krējums pārvēršas sviestā, un tad tiek ārā.

Savukārt Juris Goldmanis, ar kuru kopā I.Mauriņa vada 
savu uzņēmumu, piebilst, ka Riga Food ir pasaules mēroga 
izstāde, kurā ierodas ražotāji ne tikai no Eiropas vien. Tur var 

uzzināt jaunākās tendences, iepazīt inovatīvus 
produktus un dibināt kontaktus. Arī šogad pēc 
izstādes saņemti daudzi sadarbības piedāvāju-
mi, tāpēc uzņēmums nopietni apsver iespēju 
sākt eksportēt. Visu šo iemeslu dēļ J.Goldmanis 
ar pārliecību apgalvo: „Nešaubīgi – jebkuram 
ražotājam uz šīm izstādēm jābrauc!”

Saldētie produkti – mūsu nākotne
Šīgada īpašā tendence izstādē bijusi saldēta 

pārtika. I.Mauriņa stāsta, ka ar speciālu iekārtu 
torti var sasaldēt ļoti īsā laikā. Pēc tam, kad gribas, 

var izņemt no saldētavas un četrās stundās 
atkausēt. Pārsteidzoši, ka pēc atsaldēšanas tā 
esot kā tikko cepta. Arī paši jau izmēģinājuši 
visas savas tortes sasaldēt, un rezultāts bijis 

ļoti labs – garša pēc atsaldēšanas pat 
intensīvāka nekā pilnīgi svaigai. 

Pagaidām tas tikai izmēģinājums, 
taču nākotnē uzņēmumam ir 
plāns sākt izmantot saldēšanas 
priekšrocības – daudz ilgāku 
derīguma termiņu, joprojām 
nepievienojot E-vielas, un tas 

savukārt paver iespējas 
eksportam. Lai gan 
Latvijā cilvēki vēl nav 
pieraduši, ka varētu 
pirkt arī saldētu 
t o r t i ,  t o m ē r 
pakāpeniski viņi 
pie tā jāradina, 

jo tā esot mūsu 
nākotne, uzskata 

I.Mauriņa. 

Konkurencē sava vieta 
atrasta

Kūku biznesā kon-
kurence esot liela, 
tomēr atrast savu 
vietu ir izdevies – 
Ineses tortes pazīst 
pēc tā, ka tajās nav 

E-vielu. Savukārt svētkos tortēm tiek pie-
dāvāts īpašs noformējums, un tā ir mazas 
ražotnes priekšrocība, jo lielās nespēj tā 
variēt – tām ir viens standarts, kas tiek ražots 
neskaitāmus gadus.

Jautāti, kā uzņēmēji vērtē mazo uzņēmumu 
situāciju Latvijā, abu viedokļi ir pilnīgi pretēji: 
I.Mauriņa vairāk norāda uz negatīvo (augstajiem 
nodokļiem, īpaši sūrojoties par uzņēmuma ienākumu 
nodokli, kas pagaidām vēl jāmaksā avansā, tā atraujot ap-
grozāmos līdzekļus attīstībai), savukārt J.Goldmanis akcentē 
pozitīvās tendences: „Uzņēmējdarbības vide kopš 90. gadiem 
ļoti attīstījusies, toreiz bija daudz grūtāk. Tagad iespēju krietni 
vairāk: ir inkubatori, nāk mentori. Agrāk tādu nebija. Var 
vairāk izglītoties, iegūt informāciju, veidot sadarbības tīklus.”

Katrā ziņā viens abiem ir skaidrs – stāvēt uz vietas nedrīkst, 
jābūt aktīviem un nemitīgi jādomā uz priekšu, jo tikai tā var 
izdzīvot. 

agrāk iesaiņojumam viņa neesot pievērsusi uzmanību, taču ar laiku 
sapratusi, ka bez tā vairs nevar. Nepietiek ar garšīgu un skaistu torti – 
skaistai jābūt arī tās kastei, atzīst rumbas pagasta konditorejas Ineses 
tortes vadītāja Inese mauriņa.

bezpersonisks iepakojums mūsdienās neder

SIa Ineses tortes vadītāja Inese mauriņa ar izstādē Riga 
Food godalgu guvušo Upeņu desertu.

upenes nav viena no 
tipiskajām sastāvdaļām 
tirgū pieejamajiem 
desertiem, līdz ar to, 
lai izveidotu torti, 
kuras galvenā 
sastāvdaļa ir upenes, 
bijis risks, taču tas 

labi atmaksājies – 
pieprasījums ir liels.

Pēc nedēļas 
nogales 

konditorejā 
atsākas 

intensīvs 
darbs. 

Kopumā 
uzņēmumā 
strādā pieci 

darbinieki, 
attēlā – 

konditore 
Gaida Šēniņa.

No saceptajām 
toršu pamatnēm 
taps vairāki simti 
desertu, kas pēc 
tam nonāks Kuldī-
gas Rimi plauktos.

Maija Jankovska
Lāsmas Reimanes foto
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ceturtdiena, 21. septembris

pieKtdiena,  22. septembris

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Vides fakti.* 
6.02  Citādi latviskais.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12. 
	 Vācijas	seriāls.	
9.35  Noslēpumu viesnīca. 

Meksikas	seriāls.	
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Aizliegtais paņēmiens.* 
12.10  1:1.	Aktuālā	intervija.*	
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Pasaules panorāma.* 

Raidījums	par	ārpolitiku.	
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  Dzirdi balsis ar Kārli 

Kazāku. 
20.00  Adreses. 
20.30  Panorāma. 
20.59		Sporta	ziņas.	
21.08		Laika	ziņas.	
21.15  Ziemeļu puse. Ķīna. 
21.45  Ziemeļu puse. Sākums. 
22.00  Liecinieki 2. 
	 Francijas	seriāls.	
23.10		Nakts	ziņas.	
23.19		Sporta	ziņas.	
23.21		Laika	ziņas.	
23.25  Personība.* 
0.25  Tieša runa.* 
1.30		 Latvijas	jaunatklāšanas	

raidījums	Te!* 

5.00  Nedēļas apskats.* 
5.30  1000 jūdzes Indijā.* 
6.03  1000 jūdzes Indijā.* 
6.30  Pie stūres. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Ielas garumā.* 
8.00  Vides fakti.* 
8.30  Plašā brīvdaba. 
9.10  Planēta Zeme. 

Dokumentāla	
daudzsēriju	filma.	

10.10  Lēna, mana mūža 
mīlestība.	Seriāls.	

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls.	

11.55  Tieša runa.* 
13.00  700 pasaules 

brīnumi. 
Ziemeļindija.*	

13.30  Automoto 
 raidījums nr. 2.* 
14.00  Nedēļas apskats.* 
14.30  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
15.00  Skats rītdienā.* 
15.30  Projekts „Nākotne”. 
16.00  Dzeguze.	Slovākijas	

seriāls.	
17.00  Dzīve šodien. 
	 (krievu	val.).	
18.05  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls.	
19.00  Šovakar.	Ziņas	

(krievu	val.).	
19.25		Sporta	ziņas	
	 (krievu	val.).	
19.29		Laika	ziņas	
	 (krievu	val.).	
19.35  Punkti uz i. 
21.05  Dzeguze.	Slovākijas	

seriāls.	
22.05  Sporta studija.* 
22.55  Habla teleskops: 

ieraudzīt universu. 
Dokumentāla	filma.	

23.55  Nacionālie dārgumi.* 
0.40  Personība.* 
1.40  Projekts „Nākotne”. 

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  Latvijas Tirdzniecības 

un rūpniecības 
kamera.* 

12.00  La dolce vita	ar	
Roberto.	

13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Ceļojums pagātnē 4.* 
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  Nākotnes medicīna. 
21.30  Ārsts.lv	kopā	ar	Pēteri	

Apini.	
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  Nākotnes medicīna.* 
2.30  Ārsts.lv	kopā	ar	Pēteri	

Apini.*	
3.00  La dolce vita	ar	

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

5.00		 TV6	nakts	mūzika.	
7.25  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
8.20  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
9.15  Divarpus vīru 3.	ASV	komēdijseriāls.	
10.10  Stand Up.	Humora	šovs.	
11.10  Papucīši.	Seriāls.	
12.10  Kvantiko.	ASV	seriāls.	
13.10  Kobra 13.	Seriāls.	
14.10  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
15.05  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
16.00  Interni 7.	Krievijas	seriāls.	
17.05  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
18.00  Kobra 13.	Seriāls.	
19.00  Divarpus vīru 3.	ASV	komēdijseriāls.	
20.00  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
21.00  Iespējams tikai Krievijā 6. 
21.35  Fizruks 3.	Krievijas	seriāls.	
22.05  Neciešamie bosi 2.	ASV	kriminālkomēdija.	
0.10  Boba burgeri 4.	Animācijas	seriāls.	
1.55		 TV6	nakts	mūzika.	

5.00  Greislenda. 
	 Seriāls.	
5.50  Īstās mājsaimnie-
 ces. Beverlihilsa. 
	 ASV	realitātes	seriāls.	
7.00  Mans mazais ponijs: 

draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas	seriāls.	

7.30  Mazās burves. 
	 Animācijas	seriāls.	
7.50  Transformeri: roboti 

maskējas 2.	Anim.	seriāls.	
8.10  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
9.05  Nozieguma skelets 9. 

Seriāls.	
10.05  Pēdējais īstais vīrs 5. 

Seriāls.	
11.05  Televeikala skatlogs. 
11.20  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
12.25  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
13.50  Transformeri: roboti 

maskējas 3.	Anim.	seriāls.	
14.20  Četrarpus draugi. 

Animācijas	seriāls.	
14.50  Lācēna Pedingtona 

piedzīvojumi.	Anim.	seriāls.	
15.15  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa. 
	 ASV	realitātes	seriāls.	
16.15  Svešā seja.	Seriāls.	
16.55  Nozieguma skelets 9. 

Seriāls.	
17.55  Tētuka meitiņas 3. 

Krievijas	seriāls.	
19.00		TV3	ziņas.	
19.35  Bez tabu. 
20.20  Svešā seja.	Seriāls.	
21.00  Kāsla metode 7. 
	 ASV	seriāls.	
22.00  300: impērijas dzimšana. 

ASV	spraiga	sižeta	filma.	
0.05  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
1.00  Greislenda.	Seriāls.	
1.55  Svešā seja.	Seriāls.	
2.30  UgunsGrēks.	Seriāls.	
3.35		 TV3	ziņas.	
4.05  Bez tabu. 

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Saknes debesīs.* 
6.02  Citādi latviskais.* 
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.	
12.15  V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. 

Prāts.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Saknes debesīs.* 
13.50  Ozolstāstu nams. 
	 Animācijas	seriāls.	
14.05  Ernests un Selestīna. 

Animācijas	seriāls.	
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  Inspektors Lūiss 9.	Seriāls.	
23.00		Nakts	ziņas.	
23.09		Sporta	ziņas.	
23.11		Laika	ziņas.	
23.15  Latvijas sirdsdziesma.* 
0.10  Liecinieki 2.	Francijas	seriāls.	
1.15  Mana mamma – zvēru 
 daktere 4.	Seriāls.	
2.10  Vera 6.	Lielbritānijas	seriāls.	
3.50  Spēles veselībai. 

Dokumentāla	filma.	
4.00  Sporta studija.* 
4.45  1:1.	Aktuālā	intervija.*

5.00  Ielas garumā.* 
5.30  1000 jūdzes 
 Indijā.* 
6.03  1000 jūdzes Indijā.* 
6.30  Labākais no „Euromaxx”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Mikrofona	dziesmas.*	
9.10  Planēta Zeme.	Dok.	

daudzsēriju	filma.	
10.10  Lēna, mana mūža 

mīlestība.	Seriāls.	
11.00  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls.	
11.55  1:1.	Aktuālā	intervija.*	
12.45  Nacionālie dārgumi.* 
13.35  Personība.* 
14.35  Ziemeļu puse. Ķīna.* 
15.05  Ziemeļu puse. Sākums.* 
15.20  Darbs planētas labā. 

Rītdienas paaudze. 
Dokumentālu	filmu	cikls.	

15.30  Pie stūres. 
16.00  Dzeguze.	Slovākijas	

seriāls.	
17.00  Dzīve šodien. 
	 (krievu	val.).	
18.05  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls.	
19.00  Šovakar.	Ziņas	
19.25		Sporta	ziņas	(krievu	val.).	
19.29		Laika	ziņas	(krievu	val.).	
19.35  Personīgā lieta. 
20.05  Noslēpumainie ezeri. 

Dokumentālu	filmu	cikls.	
21.05  Tās tik ir operas! 

„Fidelio”.	Dok.	filmu	cikls.	
22.00  Bērns nr. 44. ASV, 

Lielbritānijas,	Čehijas	
un	Krievijas	vēsturisks	
trilleris.	

0.25  Eiropa koncertos. 
1.20  Klintoni un Obamas: 

slepenā sāncensība. 
Dokumentāla	filma.	

2.20		 Sporta	deju	festivāls	
Baltic Grand Prix 2015.* 

3.20  Spēles veselībai. 
Dokumentāla	filma.	

3.30  Bez aizvainojuma.* 
4.00  Troksnis.* 

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 2.	Seriāls.	
10.55  Televīzijas veikals. 
11.10		Reičela	Alena.	Kūkas katrai dienai. 
11.45  Patiesība un citi meli.	Romantiska	drāma.	
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00		LNT	dienas	ziņas.	
14.20  Sagraizītie 2.	ASV	realitātes	šovs.	
15.20  Mūsu Čārlijs 3.	Vācijas	seriāls.	
16.30  Mīlestības vīns.	Meksikas	seriāls.	
17.35  Mani virtuves noslēpumi 6.	Kulinārijas	šovs.	
17.50		Ziņas	sešos.	
18.00  Mani virtuves noslēpumi 6.	Turpinājums.	
18.55  Iemīlēties vēlreiz.	Turcijas	seriāls.	
20.00		LNT	ziņas.	
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Krāmu tirdziņu mistērija. Liktenīgā istaba.
	 ASV	detektīvfilma.	
23.10  Haidparks pie Hudzonas.	Lielbritānijas	filma.	
1.00  Sirdsmīļā Monika 2.	Seriāls.	
1.30  Iemīlēties vēlreiz.	Seriāls.	
2.15		 Reičela	Alena.	Kūkas katrai dienai. 
2.35  Degpunktā 7. 
3.00  900 sekundes. 
4.50  Bernards 2.	Animācijas	seriāls.	

5.00		 TV6	nakts	mūzika.	
7.25  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
8.20  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
9.15  Divarpus vīru 3.	ASV	komēdijseriāls.	
10.10  Stand Up.	Humora	šovs.	
11.10  Papucīši.	Seriāls.	
12.10  Kvantiko.	ASV	seriāls.	
13.10  Kobra 13.	Seriāls.	
14.10  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
15.05  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
16.00  Interni 7.	Krievijas	seriāls.	
16.35  Fizruks 3.	Krievijas	seriāls.	
17.05  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
18.00  Kobra 13.	Seriāls.	
19.00  Divarpus vīru 3.	ASV	komēdijseriāls.	
20.00  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
21.00  Vienatnē.	ASV	realitātes	šovs.	
22.00  Aklā zona.	ASV	seriāls.	
23.55  Parādība.	ASV	šausmu	filma.	
1.20		 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  Dzīvesstils. 
11.30  Nākotnes medicīna.* 
12.00  La dolce vita	ar	

Roberto.	
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Ko, notiek?	Rīgā.	
14.30  Nelaimes rats.* 
15.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
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  Globuss. 
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  Globuss.* 
3.00  La dolce vita	ar	

Roberto.*	
4.00  Dienas personība.* 
4.30  Preses klubs.* 
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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 2.	Seriāls.	
10.55  Televīzijas veikals. 
11.10		Reičela	Alena.	Kūkas katrai dienai. 
11.45  Mīlestības spēle.	Romantiska	komēdija.	
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00		LNT	dienas	ziņas.	
14.20  Sagraizītie 2.	ASV	realitātes	šovs.	
15.20  Mūsu Čārlijs 3.	Vācijas	seriāls.	
16.30  Mīlestības vīns.	Meksikas	seriāls.	
17.35  Mani virtuves noslēpumi 6.	Kulinārijas	šovs.	
17.50		Ziņas	sešos.	
18.00  Mani virtuves noslēpumi 6.	Turpinājums.	
18.55  Iemīlēties vēlreiz.	Turcijas	seriāls.	
20.00		LNT	ziņas.	
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Lauku sēta 4.	Latvijas	realitātes	šovs.	
22.10  Bitīt’ kapos.	Latvijas	komēdijseriāls.	
22.40  Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.	Realitātes	šovs.
0.45  Čikāga liesmās 4.	ASV	seriāls.	
1.25  Iemīlēties vēlreiz.	Seriāls.	
2.10  Sirdsmīļā Monika 2.	Seriāls.	
2.35  Degpunktā 7. 
3.00  900 sekundes. 
4.50  Bernards 2.	Animācijas	seriāls.	

Visu naudu uz pasaules 
nenopelnīsi. Daļu nāksies 
nozagt...

– Tu savas pusdienas 
fotografēsi?

– Nē, nē, ja gribi foto-
grāfē!

– Vājprātā gribas fotogra-
fēt ēdienu. Iedomājies, kopš 
paša rīta tikai vienu kafiju 
nofotografējis esmu...

5.00  Greislenda.	Ser.
5.50  Īstās mājsaimnie-
 ces. Beverlihilsa. 
	 Seriāls.	
7.00  Mans mazais ponijs: 

draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas	seriāls.	

7.30  Mazās burves.	Anim.ser.	
7.50  Transformeri: roboti 

maskējas 3.	Anim.	seriāls.	
8.10  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
9.05  Nozieguma skelets 9. 

Seriāls.	
10.05  Kāsla metode 7.	Seriāls.	
11.05  Televeikala skatlogs. 
11.20  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
12.25  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
13.50  Transformeri: roboti 

maskējas 3.	Anim.	seriāls.	
14.20  Četrarpus draugi. 

Animācijas	seriāls.	
14.50  Lācēna Pedingtona 

piedzīvojumi.	Anim.	seriāls.	
15.15  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa.	Seriāls.	
16.15 Svešā seja.	Seriāls.	
16.55  Nozieguma skelets 9. 

Seriāls.	
17.55  Tētuka meitiņas 3. 

Krievijas	seriāls.	
19.00		TV3	ziņas.	
19.35  Bez tabu. 
20.20  Svešā seja.	Latvijas	

seriāls.	
21.00  Mežonīgais četrinieks. 

Piedzīvojumu	komēdija.	
23.00  Djūss Bigalo – vīrietis 

žigolo.	ASV	komēdija.	
0.55  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
1.50  Pēdējais īstais vīrs 5. 

Seriāls.	
2.10  Svešā seja.	Seriāls.	
2.45  UgunsGrēks.	Seriāls.	
3.50		 TV3	ziņas.	
4.20  Bez tabu. 



humoriņš

sestdiena, 23. septembris

svētdiena, 24. septembris

TV programma
5.30  Province.* 
6.02  Personība.*	Vita	Vārpiņa.	
7.00  Mazā Maruko.	Animācijas	seriāls.	
7.30  Mia un es 2.	Animācijas	seriāls.	
8.00  Bruņinieks Rūsiņš.	Animācijas	

seriāls.	
8.30  Sveiks, Dagij!	Animācijas	seriāls.	
8.45  Pirāte un Kapteinīno. 
	 Animācijas	seriāls.	
9.00  Kas te? Es te! 
9.30  Ozolstāstu nams. 
	 Animācijas	seriāls.	
9.45  Ernests un Selestīna. 
	 Animācijas	seriāls.	
10.00  Ķepa uz sirds. 
10.30  Mans zaļais dārzs. 
11.00  Bibī Bloksberga un Tīna. 
	 Vācijas	ģimenes	filma.	
12.50  Eņģeļu māja.	LTV	seriāls.	
13.55  Es mīlu ēdienu!* 
14.25  Adreses.* 
14.55  700 pasaules brīnumi.	Ziemeļindija.*	
15.25  Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.* 
16.00  Sāras mūzika 2. 
16.20  Kaut kur uz Zemes. 
	 Dokumentāla	daudzsēriju	filma.	
16.50  Spiegs savvaļā. 
	 Dokumentālu	filmu	cikls.	
18.00		Dienas	ziņas.	
18.12		Sporta	ziņas.	
18.16		Laika	ziņas.	
18.20  Aculiecinieks. 
18.35  Es – savai zemītei.* 
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  Portreti. Vilki un avis. 
	 Liepājas	teātra	izrāde.	
0.05  Bērns nr. 44.	ASV,	Lielbritānijas,	

Čehijas	un	Krievijas	vēsturisks	
trilleris.	

2.35  Mana dziesma.* 
3.50  Personība.*	Komponiste	Lolita	

Ritmane.	
4.30		 Festivāla	Latvijas pērles 

U.Marhileviča	autorvakars.	
Dziesmas.*	

5.00  Pie stūres. 
5.30  1000 jūdzes Indijā.* 
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  Sporta studija.* 
11.50  Futbolā sīkumu nav. 

Dokumentāla	filma.	
12.50  Kopā ar savvaļu. 
13.20  Bez aizvainojuma.* 
13.55  Kūku čempions 6. 

Kulinārijas	šovs.	
16.10  Džeina Eira.	Lielbritānijas	

seriāls.	
17.10  Aizliegtais paņēmiens.* 
18.10  Eiropa koncertos. 
19.05  Noslēpumainie ezeri. 

Dokumentālu	filmu	cikls.	
20.05  Nemiera gars 5. 

Dokumentāla	daudzsēriju	
filma.	

21.00  Anekdošu šovs. 
21.30  Midsomeras slepkavības 7. 

Seriāls.	
23.20  Inspektors Lūiss 9.	Seriāls.	
1.05  Aculiecinieks.* 
1.20		 Latvijas	jaunatklāšanas	

raidījums	Te!* 
2.20  Mājas, kur atgriezties. 

Austrālijas	seriāls.	
4.00  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
4.30  Automoto raidījums nr. 2.* 
4.59  Province.* 

5.00  Karamba!	Humora	
	 raidījums.	
5.10  Patiesība un citi meli.	Vācijas	romantiska	

drāma.	
6.40  Vecpuisis 13.	ASV	realitātes	šovs.	
8.30  Attīstības kods 3. 
9.00  LNT brokastis 8. 
10.00  Laimīgs un vesels 9. 
10.30  „Dzīvīte” brīvdienās. 
11.05  Mani virtuves noslēpumi 6. 
	 Kulinārijas	šovs.	
12.20  Mani virtuves noslēpumi 6. 
13.35  Mani virtuves noslēpumi 6. 
14.50  Esmu dzīvs 2.	Dokumentāls	seriāls.	
15.50  Meitene ar Indijas smaragdu.

Piedzīvojumu	filma.	
17.50		Ziņas	sešos.	
18.00  Krāmu tirdziņu mistērija. Liktenīgā 

istaba.	ASV	detektīvfilma.	
20.00		LNT	ziņas.	
20.35  „Degpunktā” sestdienā. 
21.05  Lieliskais gadsimts.	Turcijas	seriāls.	
23.15  Merilinas Monro slepenā dzīve. 
	 ASV	biogrāfiska	filma.	
1.05  Mīlestības spēle.	Komēdija.	
2.35  Doktors Mārtins 2.	Seriāls.	
3.20  Sirdsmīļā Monika 2.	Seriāls.	
3.50		 Reičela	Alena.	Kūkas katrai dienai. 
4.15  LNT brokastis 8. 

5.00  Greislenda. 
	 Seriāls.	
5.50  Bruņurupuči 
 nindzjas 2.
	 Animācijas	
	 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  Bibliotekāri 2. 
	 ASV	seriāls.	
12.05  Virtuve Parīzē. 
	 Krievijas	komēdija.	
14.15  X faktors.	Latvijas	

muzikāls	šovs.	
16.55  Mežonīgais četrinieks. 

ASV	piedzīvojumu	
komēdija.	

19.00		TV3	ziņas.	
19.35  Kā pieradināt pūķi 2. 
	 ASV	animācijas	filma.	
21.35  Kapteinis Amerika: 

Ziemas kareivis. 
	 ASV	piedzīvojumu	
	 filma.	
0.15  Virtuve Parīzē. 
	 Krievijas	komēdija.	
2.20  Greislenda.	Seriāls.	
3.15  Iespējams tikai 
 Krievijā 7. 
4.25		 TV3	ziņas.	

6.00		 Ziņu	
 Top 5.* 
6.30  Preses 
 klubs.* 
8.00  Nākotnes 

medicīna.* 
8.30  Pieci novadi 

Latvijā. 
9.00  La dolce vita	ar	

Roberto.*	
10.00  Latvija šodien. 

Raidījums	
par	Latvijas	
uzņēmumu	
aktualitātēm.	

10.30  Dzīvesstils. 
11.00		2.	Starptautiskais	

Baltijas	jūras	
koru	konkurss.	
Obligātā	
programma.	

15.30  Nodokļu labirinti. 
16.00  Globuss. 
17.00		2.	Starptautiskais	

Baltijas	
jūras	koru	
konkurss.	Brīvā	
programma.	

20.30  Ārsts.lv	kopā	ar	
Pēteri	Apini.*	

21.00  Nelaimes rats. 
21.30  Latvji, brauciet 

jūriņā! 
22.00  Tete-a-Tete	ar	

Rīgu.	
23.00  Kas te tik 
 laikmetīgs? 
23.30  Ceļojums 

pagātnē 4. 
24.00  Globuss.* 
1.00  La dolce vita	ar	

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

Roberto.*	
4.30  Preses klubs.* 

6.02  Personība.* 
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. 
	 Animācijas	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! 
	 Katrīne	Pasternaka.	
14.10  Latvijas sirdsdziesma.* 
15.10  Ķepa uz sirds.* 
15.40  Mans zaļais dārzs.* 
16.15  Nacionālie dārgumi. 
17.00  Grāntčestera.	Detektīvseriāls.	
18.00		Dienas	ziņas.	
18.12		Sporta	ziņas.	
18.16		Laika	ziņas.	
18.20  Province. 
18.50		Inga	Lindstrēma.	Ģimenes 

saites.	Vācijas	melodrāma.	
20.30  Panorāma. 
20.43		Sporta	ziņas.	
21.46		Laika	ziņas.	
20.50  De facto. 
21.25  Viktorija.	Lielbritānijas	seriāls.	
22.20  Largo Vinčs.	Francijas	un	

Beļģijas	piedzīvojumu	filma.	
0.20  Ziemeļu puse. Ķīna.* 
0.50  Ziemeļu puse. Sākums.* 
1.05  Spiegs savvaļā.	Dokumentālu	

filmu	cikls.	
2.15  Īstās latvju saimnieces.* 
3.10  Lai top!*	Pozitīvo	emociju	

raidījums.	
5.00		 Latvijas	jaunatklāšanas	

raidījums	Te!* 

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

Animācijas	seriāls.	
7.30  Vides fakti.* 
8.00  Ielas garumā.* 
8.30  Aculiecinieks.* 
8.45  Vai Rīga jau gatava?* 
9.00  Skats rītdienā. 
9.30  Notikumu skatlogā. 
10.00  Nedēļas apskats. 
10.30  Bibī Bloksberga un 
 Tīna.	Vācijas	ģimenes		

filma.	
12.20  Mājas, kur atgriezties. 

Austrālijas	seriāls.	
14.00  Aculiecinieks.* 
14.15  „Es kāpt gribu kalnā 

visaugstākā”. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks. 
LTV	videofilma.	

15.15  Lai top!* 
17.30  Tās tik ir operas! 

„Fidelio”.	Dokumentālu	
filmu	cikls.	

18.25  Nemiera gars 5. 
Dokumentāla	
daudzsēriju	filma.	

19.15  SOKO Štutgarte 2. 
Seriāls.	

21.00  Izmeklētājs un jūra. 
Vācijas	un	Zviedrijas	
seriāls.	

22.45  Anekdošu šovs.* 
23.15  Džeina Eira. 

Lielbritānijas	seriāls.	
0.15  Eiropa koncertos. 
1.10  Sporta studija.* 
2.00  LTV – 60. Zelta arhīvs.* 
2.40  Kur tas laiks.	Veizāna	

deju	skolas	25	gadu	
jubilejas	koncerts.*	

4.00  Skats rītdienā.* 
4.30  Notikumu skatlogā.* 
5.00  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
5.29  Nedēļas apskats.* 

5.00  Karamba!	Humora	raidījums.	
5.15  Briklberija 3.	Anim.	seriāls.	
5.55  Čikāgas sardzē 2.	Seriāls.	
6.35  Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju. 
7.00  Dzimuši policisti 5.	ASV	seriāls.	
8.00  Kristela.	ASV	komēdijseriāls.	
8.30  Bitīt’ kapos.	Latvijas	komēdijseriāls.	
9.00  LNT brokastis 8. 
10.00  „Dzīvīte” brīvdienās. 
10.30  Atspēriens izaugsmei.	Humora	raidījums.	
11.05  Mani virtuves noslēpumi 6.	Kulinārijas	šovs. 
12.25  Mani virtuves noslēpumi 6. 
13.35  Skolotāji.	Krievijas	seriāls.	
15.45  Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. 
	 Realitātes	šovs.	
17.50		Ziņas	sešos.	
18.00  Lauku sēta 4.	Latvijas	realitātes	šovs.	
19.00  Vecie īgnie policisti.	Vācijas	detektīvseriāls.	
20.00		LNT	ziņas.	
20.10		LNT	ziņu	Top 10. 
21.05  Lieliskais gadsimts.	Turcijas	seriāls.	
23.15  Meitene ar Indijas smaragdu.	Piedz.	filma.	
1.10  Apmierini mani.	Seriāls.	
1.50  Vecie īgnie policisti.	Detektīvseriāls.	
2.40  Čikāgas sardzē 2.	Seriāls.	
3.20  Sirdsmīļā Monika 2.	Seriāls.	
3.50		 Reičela	Alena.	Kūkas katrai dienai. 
4.15  LNT brokastis 8. 

5.00  Greislenda. 
	 Seriāls.	
5.55  Bruņurupuči 

nindzjas 2. 
Animācijas	seriāls.	

6.50  Mazās burves. 
Animācijas	seriāls.	

7.20  Dusmīgie bebri. 
Animācijas	seriāls.	

7.50  Džungļu 
krustojums 2. 
Animācijas	seriāls.	

8.25  Puika pret kaķi. 
Animācijas	seriāls.	

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

Latvijas	realitātes	
šovs.	

12.05  Vientuļo māmiņu 
klubs. ASV 
komēdija.	

14.20  Kapteinis Amerika: 
ziemas kareivis. 
ASV	piedzīvojumu	
filma.	

17.05  Kā pieradināt 
pūķi 2. ASV 
animācijas	filma.	

19.00  Nekā personīga. 
19.50  Melu teorija 2. 
20.20  X faktors.	Latvijas	

muzikāls	šovs.	
23.00  Mūmija: pūķa 

imperatora 
kapenes. 
ASV	un	Ķīnas	
spraiga	sižeta	
piedzīvojumu	filma.	

1.05  Vientuļo māmiņu 
klubs. ASV 
komēdija.	

3.15  Greislenda. 
Seriāls.	

4.05  Iespējams tikai 
Krievijā 7. 

4.30  „Gatavo 3” mežā 2. 

5.00		 TV6	nakts	mūzika.	
7.50  Peldošie nezvēri 4. 
	 Dokumentāls	seriāls.	
8.50  Laiks mājai. 
9.20  Gāzi grīdā! 22.	Izklaidējošs	raidījums.	
10.35  Zebra. 
10.50		Autoziņas.	
11.20  Comedy Club.	Krievijas	humora	raidījums.	
12.25  Iespējams tikai Krievijā 6. 
12.55  Viesuļvētru mednieki.	ASV	dokum.	seriāls.	
13.55  Vienatnē.	ASV	realitātes	šovs.	
14.50  Ekstrēmie tālbraucēji 7.	ASV	realitātes	šovs.	
15.50  Gāzi grīdā! 21.	Izklaidējošs	raidījums.	
17.05  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
18.00  Peldošie nezvēri 4.	Dokumentāls	seriāls.	
19.00  Īstie veči 2.	Latvijas	realitātes	šovs.	
20.00  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
21.00  Pasaules ekstrēmākie ceļi. 
	 ASV	realitātes	šovs.	
22.00  Kā būt vīrietim.	ASV	komēdija.	
23.50  Laupītāju zeme.	ASV	detektīvdrāma.	
1.30		 TV6	nakts	mūzika.

6.00  Pieci 
 novadi 
 Latvijā.* 
6.30  Preses klubs.* 
8.00  Ārsts.lv	kopā	ar	

Pēteri	Apini.*	
8.30  Nedēļa novados. 
9.00  Tete-a-Tete	ar	

Rīgu.*	
10.00  Latvji, brauciet 

jūriņā!* 
10.30  Latvijas kultūras 

vēstnieki.* 
11.00		2.	Starptautiskais	

Baltijas	jūras	
koru	konkurss.	
Noslēgums.	

14.00  La dolce vita	ar	
Roberto.*	

15.00  Kas te tik 
laikmetīgs? 

15.30  Dakterīt, palīgā! 
Komēdijseriāls.	

16.00  Kur tas suns 
aprakts?* 

17.00		Nacionālo	
	 interešu	kluba	

diskusija.*	
18.00  Dzīvīte. 
18.30  Nelaimes rats.* 
19.00  Tete-a-Tete ar		

Rīgu.*	
20.00  Latvijas kultūras 

vēstnieki. 
20.30  Ceļojums 
 pagātnē 4.* 
21.00  Globuss.* 
22.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas	atskats.	
23.00  Latvijas kultūras 

vēstnieki. 
23.30  Nelaimes rats.* 
24.00  Rampas ugunis.* 
1.00  La dolce vita	ar	

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

Roberto.*	
4.30  Preses klubs.* 
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5.00		 TV6	nakts	mūzika.	
7.40  Pēdējais īstais vīrs 5.	Ser.
9.35  Gāzi grīdā! 21. 
11.00  Pasaules smieklīgāko videokuriozu	Top	10.	
11.25  Comedy Club.	Humora	raidījums.	
13.20  Kvantiko.	ASV	seriāls.	
14.15  Kvantiko. 
15.10  Kvantiko. 
16.15  Laiks mājai. 
16.45  Zebra. 
17.05  Simpsoni 22.	Animācijas	seriāls.	
17.55  Virtuve 5.	Krievijas	seriāls.	
19.00  Virtuve 6.	Krievijas	seriāls.	
20.00  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
21.00  Pasaules smieklīgāko videokuriozu	Top	10.	
21.30		Autoziņas.	
22.00		Eiropas	meistarsacīkstes	rallijā	2017.	

Itālijas	posms.	
23.05  Pēdējie Grimmi 4.	ASV	seriāls.	
0.55		 TV6	nakts	mūzika.	

Andris vienmēr veikalā pērk divas maizes. Jo ar vienu pliku 
maizi paēdis nebūsi...



pirmdiena, 25. septembris

otrdiena, 26. septembris

TV programma

6.02  Citādi latviskais.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12. 

Vācijas	seriāls.	
9.35  Noslēpumu viesnīca. 

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

Ģimenes saites. 
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.* 
1.25  Kaut kur uz Zemes. 

Dokumentāla	
daudzsēriju	filma.	

6.03  1000 jūdzes 
 Urālu kalnos. 
6.30  Vienmēr 
 formā! 
7.00  Kūku čem-

pions 6.	Kulinā-
rijas	šovs.	

9.15  Latvijas 
sirdsdziesma.* 

10.10  Lēna, mana 
mūža mīlestība. 
Seriāls.	

11.00  Muhtars 
atgriežas 2. 
Seriāls.	

12.00  FIFA 
Konfederācijas	
kausa	izcīņa	
2017.*	Vācija	–	
Čīle.	

14.10  Labākais no 
„Euromaxx”. 

14.40  Punkti uz i.* 
16.20  Bez 

aizvainojuma.* 
17.00  Dzīve šodien. 

(krievu	val.).	
18.05  Muhtars 

atgriežas 2. 
Seriāls.	

19.00  Šovakar.	Ziņas	
(krievu	val.).	

19.25		Sporta	ziņas	
(krievu	val.).	

19.29		Laika	ziņas	
(krievu	val.).	

19.35  Bez 
aizvainojuma. 

20.10		Latvijas	futbola	
virslīgas	spēle.	
FK Liepāja/
Mogo	–	FK 
Jelgava. 

22.25  SOKO 
Štutgarte 2. 
Seriāls.	

0.10  Midsomeras 
slepkavības 7. 
Seriāls.	

2.00  Labākais no 
„Euromaxx”. 

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 2.	Seriāls.	
11.05  Televīzijas veikals. 
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 3.	Vācijas	seriāls.	
16.30  Mīlestības vīns.	Meksikas	seriāls.	
17.35  Mani virtuves noslēpumi 6.	Kulinārijas	šovs.	
17.50		Ziņas	sešos.	
18.00  Mani virtuves noslēpumi 6.	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  Okšķeris 2.	Ukrainas	seriāls.	
0.05		 LNT	ziņu	Top 10. 
1.00  „Dzīvīte” brīvdienās. 
1.25  Attīstības kods 3. 
1.45  Iemīlēties vēlreiz.	Seriāls.	
2.30  Degpunktā 7. 
2.55  900 sekundes. 
4.45  Karamba!	Humora	raidījums.	

5.00  Greislenda.	Seriāls.	
5.55  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa. 
	 ASV	realitātes	seriāls.	
7.00  Mans mazais ponijs: 

draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas	seriāls.	

7.30  Mazās burves. 
	 Animācijas	seriāls.	
7.50  Transformeri: roboti 

maskējas 3.	Animācijas	seriāls.	
8.10  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
9.05  Nozieguma skelets 9.	Seriāls.	
10.05  Auniņa Šona piedzīvojumi 4. 

Animācijas	seriāls.	
10.30  Māmiņu klubs. 
11.05  Televeikala skatlogs. 
11.20  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
12.25  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
13.50  Transformeri: roboti maskē-

jas 3.	Animācijas	seriāls.	
14.20  Četrarpus draugu.	Animācijas	

seriāls.	
14.50  Lācēna Pedingtona 

piedzīvojumi.	Animācijas	
seriāls.	

15.15  Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa.	ASV	realitātes	
seriāls.	

16.15  Svešā seja.	Seriāls.	
16.55  Nozieguma skelets 9.	Seriāls.	
17.55  Tētuka meitiņas 3. 
	 Krievijas	seriāls.	
19.00		TV3	ziņas.	
19.35  Bez tabu. 
20.20  Svešā seja.	Latvijas	seriāls.	
21.00  Īstie veči 2.	Latvijas	realitātes	

šovs.	
22.00  Zem kupola 3.	ASV	seriāls.	
23.00  Motīvs? 4.	ASV	seriāls.	
24.00  Nekā personīga. 
0.50  Melu teorija 2. 
1.25  Sveika, Rīga! 
1.55  Svešā seja.	Seriāls.	
2.30  UgunsGrēks.	Seriāls.	
3.35		 TV3	ziņas.	
4.05  Bez tabu. 

6.00  Pieci novadi 
 Latvijā. 
6.30  Globuss.* 
7.30  Pieci novadi 
 Latvijā. 
8.00		 Ziņu	Top 5.* 
8.30  Dzīvīte. 
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  Nodokļu labirinti.* 
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.* 
5.25  Būt latvietim. Zviedrija.* 
6.02  Citādi latviskais.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12. 
	 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.	Ingus	Ulmanis.	
20.30  Panorāma. 
20.59		Sporta	ziņas.	
21.08		Laika	ziņas.	
21.15  1:1.	Aktuālā	intervija.	
22.05  Brīvpusdienu sabiedrība. 

Dokumentāla	filma.	
23.10		Nakts	ziņas.	
23.19		Laika	ziņas.	
23.21		Sporta	ziņas.	
23.25  Largo Vinčs. 
	 Francijas	un	Beļģijas	

piedzīvojumu	filma.	
1.25  V.I.P. – Veiksme. 
 Intuīcija. Prāts.* 

5.00  Automoto 
 raidījums nr. 2.* 
5.30  1000 jūdzes 
 Urālu kalnos. 
6.03  1000 jūdzes Urālu kalnos. 
6.30  Eiropa fokusā. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Sporta spēks 2. 
8.05  Olimpisko spēļu vēsture. 

Filma	G’day Sydney. 
8.35  Es mīlu ēdienu!* 
9.10  Planēta Zeme. 

Dokumentāla	daudzsēriju	
filma.	

10.10  Lēna, mana mūža 
mīlestība.	Seriāls.	

11.00  Muhtars atgriežas 2. 
Seriāls.	

11.55  Aizliegtais paņēmiens.* 
12.50  Saistītās dzīves. 
13.20		FIFA	Konfederācijas	

kausa	izcīņa	2017.*	
Meksika	–	Krievija.	

15.30  Vienmēr formā! 
16.00  Dzeguze.	Slovākijas	

seriāls.	
17.00  Dzīve šodien.	(krievu	val.).	
18.05  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls.	
19.00  Šovakar.	Ziņas	
	 (krievu	val.).	
19.25		Sporta	ziņas	(krievu	val.).	
19.29		Laika	ziņas	(krievu	val.).	
19.35  Kaut kur uz Zemes 7. 

Dokumentāla	daudzsēriju	
filma.	

20.05  Britu dārza slepenā 
vēsture.	Dokumentālu	
filmu	cikls.	

21.10  Dzeguze.	Slovākijas	
seriāls.	

22.10  Grāntčestera. 
Detektīvseriāls.	

23.05  Izmeklētājs un jūra. 
Vācijas	un	Zviedrijas	
seriāls.	

0.45  Sāras mūzika. 
1.00  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 2.	Seriāls.	
11.05  Televīzijas veikals. 
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 3.	Vācijas	seriāls.	
16.30  Mīlestības vīns.	Meksikas	seriāls.	
17.35  Mani virtuves noslēpumi 6.	Kulinārijas	šovs.	
17.50		Ziņas	sešos.	
18.00  Mani virtuves noslēpumi 6.	Turpinājums.	
18.55  Iemīlēties vēlreiz.	Turcijas	seriāls.	
20.00		LNT	ziņas.	
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. 
21.25		Rozamunde	Pilčere.	Dakteris un trīs 

sievietes.	Vācijas	melodrāma.	
23.30  Tirāns 2.	Seriāls.	
0.25  Varas spēles.	Seriāls.	
1.10  „Dzīvīte” brīvdienās. 
1.30  Iemīlēties vēlreiz.	Seriāls.	
2.15  Degpunktā 7. 
2.40  900 sekundes. 
4.35  Karamba!	Humora	raidījums.	

5.00  Greislenda. 
	 Seriāls.	
5.55  Īstās mājsaimnieces. 

Beverlihilsa. 
	 ASV	realitātes	seriāls.	
7.00  Mans mazais ponijs: 

draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas	seriāls.	

7.30  Mazās burves.	Animācijas	
seriāls.	

7.50  Transformeri: roboti 
maskējas 3. 

	 Animācijas	seriāls.	
8.10  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
9.05  Nozieguma skelets 9. 

Seriāls.	
10.05  Motīvs? 4.	Seriāls.	
11.05  Televeikala skatlogs. 
11.20  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
12.25  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
13.50  Transformeri: roboti 

maskējas 3.	Animācijas	
seriāls.	

14.20  Četrarpus draugu. 
	 Animācijas	seriāls.	
14.50  Lācēna Pedingtona 

piedzīvojumi.	Animācijas	
seriāls.	

15.15  Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa 2.	ASV	realitātes	
seriāls.	

16.15  Svešā seja.	Seriāls.	
16.55  Nozieguma skelets 9.	Seriāls.	
17.55  Tētuka meitiņas 3. 
	 Krievijas	seriāls.	
19.00		TV3	ziņas.	
19.35  Bez tabu. 
20.20  Svešā seja.	Latvijas	seriāls.	
21.00  Kobra 11.	Seriāls.	
22.05  CSI: kibernoziegumi 2. 
	 ASV	seriāls.	
0.05  Elementāri, Vatson! 4.	Seriāls.	
1.00  Greislenda.	Seriāls.	
2.00  Svešā seja.	Seriāls.	
2.35  UgunsGrēks.	Seriāls.	
3.40		 TV3	ziņas.	
4.10  Bez tabu. 

5.00		 TV6	nakts	mūzika.	
7.25  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
8.20  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
9.10  Interni 7.	Krievijas	seriāls.	
10.10 Stand Up.	Humora	šovs.	
11.10  Papucīši.	Seriāls.	
12.10  Kvantiko.	ASV	seriāls.	
13.10  Kobra 13.	Seriāls.	
14.10 Zibsnis.	ASV	seriāls.	
15.05  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
16.00  Interni 7.	Krievijas	seriāls.	
17.05  Simpsoni 23.	Animācijas	seriāls.	
18.00  Kobra 13.	Seriāls.	
19.00  Divarpus vīru 3.	ASV	komēdijseriāls.	
20.00  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
21.00  Gāzi grīdā! 22.	Izklaidējošs	raidījums.	
22.10  Rokijs 2.	ASV	sporta	drāma.	
0.35  Čikāgas sardzē 3.	ASV	seriāls.	
2.50		 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  Latvijas kultūras 

vēstnieki.* 
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.* 

9
5.00		 TV6	nakts	mūzika.	
7.25  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
8.20  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
9.15  Divarpus vīru 3.	ASV	komēdijseriāls.	
10.10  Stand Up.	Humora	šovs.	
11.05  Virtuve 5.	Krievijas	seriāls.	
12.10  Virtuve 6.	Krievijas	seriāls.	
13.10  Kobra 13.	Seriāls.	
14.10  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
15.05  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
16.00  Interni 7.	Krievijas	seriāls.	
17.05  Simpsoni 27.	Animācijas	seriāls.	
18.00  Kobra 13.	Seriāls.	
19.10		KHL	2017./2018.	Rīgas	Dinamo	–	
 Kunlun Red Star. 
22.00  Geimeris.	ASV	fantastikas	trilleris.	
23.45  Čikāga liesmās 4.	ASV	seriāls.	
2.10		 TV6	nakts	mūzika.	

humoriņš

– Man ir divas ziņas, ar 
kuru sākt?

– Ar labo.
– Slimību nosauks jūsu 

vārdā.



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 2.	Seriāls.	
10.55  Televīzijas veikals. 
11.10		Reičela	Alena.	Kūkas katrai dienai. 
	 Kulinārijas	šovs.	
11.45		Rozamunde	Pilčere.	Dakteris un trīs 

sievietes.	Vācijas	melodrāma.	
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00		LNT	dienas	ziņas.	
14.20  Sagraizītie 2.	ASV	realitātes	šovs.	
15.20  Mūsu Čārlijs 3.	Vācijas	seriāls.	
16.30  Mīlestības vīns.	Meksikas	seriāls.	
17.35  Mani virtuves noslēpumi 6. 
	 Kulinārijas	šovs.	
17.50		Ziņas	sešos.	
18.00  Mani virtuves noslēpumi 6. 
	 Turpinājums.	
18.55  Iemīlēties vēlreiz.	Turcijas	seriāls.	
20.00		LNT	ziņas.	
20.40  Degpunktā 7. 
21.10  Zebra. 
21.25  Doktors Mārtins 2. 
	 Lielbritānijas	seriāls.	
22.35  Volstrītas vilks. 
	 ASV	biogrāfiska	drāma.	
1.55  Iemīlēties vēlreiz.	Seriāls.	
2.40  Degpunktā 7. 
3.00  900 sekundes. 

Sestdiena, 23. SeptembriS

Ceturtdiena, 21. SeptembriS

Svētdiena, 24. SeptembriS

pirmdiena, 25. SeptembriS

piektdiena, 22. 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, 23.00 
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 Talantu galerija.	Atk.	15.36	Radio	mazā	lasītava.	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.	A.Griguļa	romāna	Cilvēki dārzā	radiolasījums.	3.	daļa.	23.03	Dienas	notikumu	apskats.	
23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs.	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,	23.00	Ziņas,	
laika	ziņas.	9.07	Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pus-
diena. 12.30 Krustpunktā. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 14.05 
Ģimenes studija. 15.06 XXI gadsimta latvietis.	Atk.	15.36	Dienas vidū. 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.	A.Griguļa	romāna	Cilvēki dārzā	radiolasījums.	4.	daļa.	23.03	Dienas	notikumu	apskats.	
23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs.	24.00	Nakts	programma.	

6.02	Latvijas	stāsti	Latvijas	simtgadei.	7.00	Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00,	17.00,	19.00,	20.00,	21.00,	22.00,	23.00	Ziņas,	laika	ziņas.	10.05	Burtu burvis. 10.26 Greizie 
rati. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.16 Dzīves ritmi mūzikā. 13.06 Piespēle. 14.05 Zaļais 
vilnis. 14.36 Dienas vidū. Balle ar orķestri. 15.05 Augstāk par zemi. 15.36 Cienījamie lasītāji.	Etīdes	
par	literatūru.	16.05	Latvijas	stāsti	Latvijas	simtgadei.	16.36	Dienas vidū.	17.05	Ielūdz	radioteātris.	
Projekts	Re! Starts!	Latviešu	teātrim	–	150!	5.	raidījums	Rūdolfs Blaumanis un viņa laiks Rīgas Lat-
viešu teātrī 1890.–1908.	Atk.	18.00	Dienas	notikumu	apskats.	18.15	Kolnasāta.	18.45	Ziņas	vieglajā	
valodā.	19.05	Monopola	viesis.	Atk.	20.05	Zināmais nezināmajā.	Atk.	20.45	Labu nakti! 21.05 Džeza 
klubs.	22.05	Ielūdz	radioteātris.	A.Griguļa	romāna	Cilvēki dārzā	radiolasījums.	5.	daļa.	23.03	Dienas	
notikumu	apskats.	23.15	Dzīves ritmi mūzikā.	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 
4.	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.	Projekts	Re! Starts! Latviešu teātrim – 150! 6.	 raidījums	Aktiermāksla. 
18.00	Dienas	notikumu	apskats.	18.15	Piespēle.	Atk.	18.45	Ziņas	vieglajā	valodā.	19.05	Monopola 
viesis.	Atk.	20.05	Zināmais nezināmajā.	Atk.	20.45	Labu nakti! 21.05 Augstāk par zemi.	Atk.	22.05	
Pāri mums pašiem.	23.00	Ziņas	vieglajā	valodā.	23.03	Dienas	notikumu	apskats.	23.15	Dzīves ritmi 
mūzikā.	Atk.	24.00	Nakts	programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas,	laika	ziņas.	9.07	Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Krustpunktā. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 14.05 
Ģimenes studija. 15.06 Latvijas dienasgrāmata. 15.36 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena.	18.00	Dienas	
notikumu	apskats.	18.30	Īstenības izteiksme 15 minūtēs.	18.45	Ziņas	vieglajā	valodā.	19.06	Mono-
pola	viesis.	20.05	Kā labāk dzīvot.	Atk.	20.45	Labu nakti! 21.05 Krustpunktā.	Atk.	22.05	Benefice. 
Komponistam	un	pianistam	K.Lācim	–	40!	Atk.	23.03	Dienas	notikumu	apskats.	23.30	 Īstenības 
izteiksme 15 minūtēs.	24.00	Nakts	programma.	

Otrdiena, 26. 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, 23.00 
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 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei.	Atk.	15.36	Latvijas pērles.	Atk.	16.05	Pēc-
pusdiena.	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.	A.Griguļa	romāna	Cilvēki dārzā	radiolasījums.	6.	daļa.	23.03	Dienas	
notikumu	apskats.	23.30	Īstenības izteiksme 15 minūtēs.	24.00	Nakts	programma.	

trešdiena, 27. SeptembriS

tv skrunda programma kanālā rE:tv

trešdiena, 27. septembris
5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Es – savai zemītei.* 
6.02  Citādi latviskais.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12. 
	 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  Cienījamā sieviete. 

Lielbritānijas	seriāls.	
1.20  Brīvpusdienu sabiedrība. 

Dokumentāla	filma.	

5.00  Dzimis Eiropā.* 
5.30  1000 jūdzes 
 Urālu kalnos. 
6.03  1000 jūdzes 
 Urālu kalnos. 
6.30  Projekts „Nākotne”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  De facto.* 
8.05  Province.* 
8.35  Es mīlu ēdienu!* 
9.10  Planēta Zeme. 

Dokumentāla	
	 daudzsēriju	filma.	
10.10  Lēna, mana mūža 

mīlestība.	Seriāls.	
11.00  Muhtars atgriežas 2. 

Seriāls.	
11.55		Latvijas	jaunatklāšanas	

raidījums	Te!* 
13.00  Pazust Latgalē. 

Dokumentāla	filma.	
14.00  Notikumu skatlogā.* 
14.30  Automoto raidījums nr. 2.* 
15.00  Personīgā lieta.* 
15.30  Eiropa fokusā. 
16.00  Dzeguze.	Slovākijas	

seriāls.	
17.00  Dzīve šodien. 
	 (krievu	val.).	
18.05  Muhtars atgriežas 2. 

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

universu.	Dokumentāla	
filma.	

21.10  Dzeguze.	Slovākijas	
seriāls.	

22.10  Anekdošu šovs.* 
22.40  Cīņas pie Riograndes – 

narkotiku karš Meksikā. 
Dokumentāla	filma.	

23.15  Ceļš uz skolu. 
Dokumentāls	seriāls.	

0.15  Garšu skola. 
0.50  Ķīpsalā.	Dokumentāla	

filma.	
1.15  Aculiecinieks.* 
1.30  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  Latvji, brauciet 

jūriņā!* 
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  Latvijas labums. 
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  Latvijas labums. 
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, 
23.00	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.	A.Griguļa	romāna	Cilvēki dārzā	radiolasījums.	7.	daļa.	
23.03	Dienas	notikumu	apskats.	23.30	Īstenības izteiksme 15 minūtēs.	24.00	Nakts	programma.

5.00  Greislenda 2. 
	 Seriāls.	
5.55  Īstās mājsaimnie-
 ces. Beverlihilsa 2. 
	 ASV	realitātes	seriāls.	
7.00  Mans mazais ponijs: 

draudzība ir brīnums 6. 
Animācijas	seriāls.	

7.30  Mazās burves.	Animācijas	
seriāls.	

7.50  Transformeri: roboti 
maskējas 3.	Animācijas	
seriāls.	

8.10  Kā es satiku jūsu māti. 
Seriāls.	

9.05  Nozieguma skelets 9. 
Seriāls.	

10.05  Kobra 11.	Seriāls.	
11.05  Televeikala skatlogs. 
11.20  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
12.25  Kā es satiku jūsu māti. 

Seriāls.	
13.50  Transformeri: roboti maskē-

jas 3.	Animācijas	seriāls.	
14.20  Četrarpus draugu. 

Animācijas	seriāls.	
14.50  Lācēna Pedingtona 

piedzīvojumi.	Animācijas	
seriāls.	

15.15  Īstās mājsaimnieces. 
Beverlihilsa 2.	ASV	realitātes	
seriāls.	

16.15  Svešā seja.	Seriāls.	
16.55  Nozieguma skelets 9. 

Seriāls.	
17.55  Tētuka meitiņas 3. 
	 Krievijas	seriāls.	
19.00		TV3	ziņas.	
19.35  Bez tabu. 
20.20  Svešā seja.	Latvijas	seriāls.	
21.00  Ekstrasensu cīņas 17. 

Realitātes	šovs.	
22.40  Lucifers.	ASV	seriāls.	
23.35  Elementāri, Vatson! 4. 

Seriāls.	
0.35  Greislenda 2.	Seriāls.	
1.30  Pēdējais īstais vīrs 5. 

Seriāls.	
2.00  Svešā seja.	Seriāls.	
2.35  UgunsGrēks.	Seriāls.	
3.40		 TV3	ziņas.	
4.10  Bez tabu. 

TV programma10

humoriņš

5.00		 TV6	nakts	mūzika.	
7.25  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
8.20  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
9.10  Interni 7.	Krievijas	seriāls.	
10.10  Stand Up.	Humora	šovs.	
11.10  Papucīši.	Seriāls.	
12.10  Kvantiko.	ASV	seriāls.	
13.10  Kobra 13.	Seriāls.	
14.10  Zibsnis.	ASV	seriāls.	
15.05  Bulta 3.	ASV	seriāls.	
16.00  Interni 7.	Krievijas	seriāls.	
17.05  Simpsoni 23.	Animācijas	seriāls.	
18.00  Kobra 13.	Seriāls.	
19.10		KHL	2017./2018.	Rīgas	Dinamo	–	

Vladivostokas	Admiral. 
22.00		UEFA	Čempionu	līgas	spēle.	Paris Saint-

Germain	–	FC Bayern München. 
23.40  Mātes diena.	ASV	trilleris.	
1.45		 TV6	nakts	mūzika.

humoriņš

Ceturtdiena, 21. septembris
19.00 Sveicināti Viduskurzemē! (Atk. 22. septembrī 2.00, 10.00.)
21.00 100 recepšu Latvijas simtgadei.
otrdiena, 26. septembris
19.00 Kuldīgas novada vēstis. (Atk. 27. septembrī 2.00, 10.00.)
trešdiena, 27. septembris
19.30 Sveicināti Viduskurzemē! (Atk. 28. septembrī 2.30, 10.30.)

Es nekad nestrīdos. 
Vienkārši paskaidroju, 
kāpēc man ir taisnība.

Ēna – pierādījums tam, ka 
gaisma pārvarēja 150 miljonus 
kilometru, bet netika līdz zemei 
tevis dēļ.



trešdiena, 2017. gada 20. septembris 11virtuvē

Pats viņš uzskata, ka parasti izvēlas ko vien-
kāršu, piemēram, stirnas cepeti vai ar gailenēm 
pildītas pankūkas... Konservēšana viņam saistās 
tikai ar sēnēm, bet zemestauki domāti nevis iz-
priecām, bet veselībai. 

Zemestauki degvīnā
„Zemestauku augļķermenis pilns ar žele-
ju, kurā ir visas aktīvās vielas. Kad sēnes 
savāktas, pāris stundās, kamēr nav izzie-
dējušas un sākušas smirdēt, tās jānotīra, 
jāsagriež un jāaplej ar degvīnu vai kan-
džu. Kādu laiku jānotur ledusskapī, tad 
var lietot šķidrumu un arī ēst sēnes. Ze-
mestaukus var lietot arī svaigus pa gabali-
ņam. Tautas medicīnā tās tiek izmantotas 
kā pretvēža līdzeklis un imunitātes stipri-
nātājs.”

kad grimst, ķeselē ārā
Raimonda ģimene vairs nemarinē gurķus un 
negatavo tomātus želejā – tagad marinē ba-
ravikas, bērzlapju podiņus un dažādas bekas. 
Šķidrumu, kas palicis pāri no baraviku vārīša-
nas, izmanto citu sēņu marinēšanai. Podiņiem ar 
to būšot pavisam cita garša.

„Beidzot aug baravikas,” viņš saka un atklāj 
recepti, kas atrodama arī internetā. Baravikas 
notīra, nomazgā. Pieciem litriem sēņu vajag ļoti 
maz ūdens, jo no tām arī izdalās šķidrums. Vajag 
trīs ēdamkarotes sāls, ēdamkaroti cukura un tik-
pat etiķa esences, bet katrs var gatavot pēc gar-
šas. Met iekšā sēnes un vāra, kamēr nogrimst, 
tad mudīgi ķeselē ārā un liek aukstā ūdenī atpūs-
ties. Tad tās ir kraukšķīgas. 

„Es negriežu gabaliņos – sēnes paliek dabīgajā 
lielumā. Vienā burciņā tiek likti vairāki melnie 

nācās darīt pašiem
Viksienos smiltsērkšķi aug pusotrā hektārā, 
tas esot pieticīgi, salīdzinot ar citiem audzē-
tājiem. Simanoviči atminas, ka 2009. gadā 
augus iestādījuši. „Stāsts ir vienkāršs – uz-
pircējs pateica, lai iestādām smiltsērkšķus, 
ogas viņi savāks un samaksās. Kad pienāca 
ražas laiks, cena nokrita, nevienam neradās 
interese. Atstāt kokos ogas negribējām, kaut 
gan izrēķinājām, ka tas mums būtu lētāk, 
nekā izpildīt prasības,” atceras Maija un 
Raimonds. Nolēmuši darboties paši. Sākuši 
ar sulu, kas ir pats vienkāršākais, tad vārīju-
ši sīrupu. Tīrā veidā tas visiem negaršojot, 
tādēļ sākuši likt klāt avenes, pīlādžus un 
zemenes. Tagad tiek ražots smiltsērkšķu-
aveņu sīrups, jo tas esot vispieprasītākais. 
Līdz sinepju ražošanai nonākuši nejauši. 
Maija atceras: „Es ar savām labajām angļu 
valodas zināšanām klejoju internetā, meklē-
jot recepti gaļai. Rakstīts bija, ka jāpieliek 
smiltsērkšķi un sinepes, bet es nez kāpēc iz-
lasīju: smiltsērkšķu sinepes. Ar to man pie-
tika. Internetā apskatījos, kā krievu dāmas 
taisa sinepes mājās. Un sākām.”

Hercoga Jēkaba tirgus – labākais
Simanoviču produkciju var nopirkt tirdzi-
ņos, Kuldīgas labumu veikaliņā, pie viņiem 
mājās. Noteikti arī Hercoga Jēkaba gada-
tirgū. „Tas ir labākais, kas gada laikā var 
notikt Kuldīgas novada mājražotāju dzīvē. 
Šis tirgus ir pareizi pozicionēts, ka patiesi 
var iegādāties dažādos pagastos ražoto, ne-
tiek likts drūmais filtrs, bet tiek atļauts tirgot 
visu, kas ir tavā pagrabā. Tas ir knifiņš, kas 
cilvēkiem patīk, ka pagasta pārvaldniece vai 
kluba vadītāja vāra putru, izvelk no pagra-
ba trīs pudelītes pērnā vīna. Tādu tu nekad 
un nekur citur nenopirksi. Sterilie standarta 
tirgi brīžiem neatšķiras viens no otra. Bijām 
Liepājā, Kungu kvartālā, Smiltsērkšķu bal-
lē. Viena rīdziniece teica, ka grib nopirkt 
sulu, bet divas dienas jādzīvo Liepājā. Ietei-
cu mūsu sulu nepirkt, jo tā atkusīs, sabojā-
sies. Rosināju, lai iet pie cita tirgotāja, kas 
pārdeva smiltsērkšķu nektāru, to vieglāk 
pārvadāt un uzglabāt. Viņa atbildēja: „Tādu 
jau lielveikalā var nopirkt.” Tas nozīmē, ka 
gadatirgos pircējs meklē šarmu,” pārlieci-
nāts Raimonds.

SēnīteS gardēdim
Kuldīgas novada pašvaldības būvinspektoru raimondu Kalēju kolēģi pazīst kā prasmīgu 
pavāru un gardēdi. viņa dzimšanas dienas galdā tiekot likti interesanti ēdieni.

Kuldīgas būvinspektora 
raimonda Kalēja specialitāte 
ir marinētas sēnes.

divās burciņās ir zemestauki, vienā – pēdējās pērn lasītās 
baravikas. tikko sākts papildināt to krājumus. 

Smiltsērkšķi vitamīnu kapsulu vietā
Rendas pagasta stādaudzētavas Viksieni saimniece maija 

Simanoviča pašu audzēto smiltsērkšķu izstrādājumus ēd 
visādos veidos. Saimniekam raimondam veselīgā oga ir par 

skābu, bet eļļa tiek lietota dažādu traumu ārstēšanai un sīrups 
dzerts, kad apsāpas kakls. 

maija un raimonds Simanoviči rendas pagasta stādaudzētavā Viksieni vēl kādu nedēļu gaida 
cilvēkus, kuri vēlētos paši lasīt pāri palikušos smiltsērkšķus. „Cilvēks var lasīt, cik vien var nolasīt. 
izspiežam sulu, izspiedas paliek mums, bet sulu atdodam par velti lasītājam,” uzsver saimnieki. 
viņi brīdina, ka ilgi kavēties nedrīkst, jo ogas jau ir pārāk gatavas, tās grib apēst arī smiltsērkšķu 
mušas kāpuri. 

SimAnoviči ieSAkA 

kā saglabāt ziemai un ēst
•	 Vislabāk	ogas	uzglabāt	veselas	saldētas	
vai	kā	sasaldētu	sulu.	Tas	ir	veids,	kā	
saglabājas	visvairāk	vitamīnu.	Raimonda	
padoms:	nesaldēt	sulu	puslitra	pudelēs,	
kas	cilvēkam	vienai	devai	ir	pārāk	daudz,	
bet	saliet	ledus	saldējamos	maisiņos.	Tie	
ledusskapī	aizņems	mazāk	vietas,	turklāt	
nogriežami	pa	kubiciņam,	izmantojami,	cik	
vajag.

•	 Ogas	var	sabērt	porciju	trauciņos,	pārliet	ar	
šķidru	medu	un	likt	saldētavā	līdz	brīdim,	
kad	kārojas	desertu.	Smiltsērkšķu	ogas	
šādā	desertā	var	likt	kārtām	ar	dzērvenēm.	

•	 Var	vārīt	ievārījumu,	savārot	smiltsērkšķu	
ogas	ar	ievārījuma	cukuru,	var	likt	kopā	ar	
āboliem.	Ja	vāra	sīrupu,	to	vajag	pasterizēt.	

•	 Garšīgas	un	veselīgas	brokastis	iznāk,	ja	
mikserī	sakuļ	pienu	ar	smiltsērkšķu	sulu,	
saldumam	pielejot,	piemēram,	aveņu	
sīrupu.	Maija	uzskata,	ka	tas	ir	labs	veids,	
lai	vitamīnus	iebarotu	bērniem,	turklāt	nav	
jāpērk	Lāsēna	piens.	

•	 Ogas	var	izmantot	kā	pildījumu	kūkām,	
kēksiem,	šarlotēm	ābolu	vietā.	

•	 Sulu	izmanto	gaļas	marinēšanai	etiķa	vietā.	
Viksienos tiek	ražotas	arī	smiltsērkšķu	
sinepes.	Ja	tās	sajauc	ar	majonēzi	un	
apsmērē	cepeša	gabalu,	iznāk	garšīgas	
pusdienas.

kas vērtīgs ogās
■	Smiltsērkšķos	ir	19	aminoskābes.
■	Eļļā	šķīstošie	vitamīni	jau	ir	gatavi,	
lai	cilvēka	organisms	tos	uzņem.	
Piemēram,	ja	vēlas	uzņemt	taukos	
šķīstošos	vitamīnus	no	burkānu	sulas,	
jāpievieno	eļļa.	Smiltsērkšķos	visu	
izdara	smiltsērkšķu	eļļa.	Raimonds	
iesaka	izmantot	dabisko	multivitamīnu	
kompleksu,	nevis	pirkt	krāsainas	
kapsulas	aptiekā.	

pipari, pāris smaržīgo piparu, krustnagliņa un lauru 
lapa. Es lieku ķiploku, bet nelieku kanēļa miziņu kā re-
ceptē,” atklāj Raimonds. Sēnēm pārlej marinādi, kurā 
tās vārījušās, ja nepieciešams to papildina ar ūdeni. Tad 
pusstundu karsē cepeškrāsnī 95 grādos. 

Iveta Grīniņa, Lāsmas Reimanes foto 

Inguna Spuleniece, Lāsmas Reimanes foto

RAimondS 
SimAnovičS:	
„Arī	medu	var	
pasterizēt	–	
saldums	
saglabāsies,	
bet	jēgas	
nekādas.	Ar	
smiltsērkšķiem	
ir	tas	pats	–	
vitamīni	zudīs.	
Ja	svaigā	oga	
tiks	sasaldēta,	
tad	atkausējot	
zaudēs	piecus	
procentus	
C	vitamīna.	
Tos	var	atgūt	
ar	skābētajiem	
kāpostiem.”

Cik daudz
■	To	organisms	pats	pateiks	priekšā.	Kad	vitamīnu	būs	gana,	smiltsērkšķus	vairs	negribēsies.	Līdz	ko	uzkrājums	
būs	iztērēts,	atkal	kārosies.	
■	Lai	uzturētu	imunitāti	pret	vīrusiem,	sulu	jādzer	no	brīža,	kad	ogas	nogatavojušās.	Var	sākt	ar	20	gramiem	
dienā,	pamazām	vitamīnu	devu	palielinot.	

Kurš nedrīKst lietot
■	Nevajadzētu,	ja	akūtā	fāzē	ir	čūlas,	aizkuņģa	dziedzera	problēmas	un	žultsakmeņi.	Arī	eļļu	nedrīkst,	ja	šīs	
saslimšanas	ir	akūtā	fāzē,	bet,	ja	ir	slimības	remisija,	eļļa	pat	ir	ieteicama,	arī	tad,	ja	cilvēkam	jālieto	daudz	
medikamentu.	No	rīta	tukšā	dūšā	ieteicams	tējkaroti	eļļas	izviļāt	pa	muti	un	lēnām	norīt.	Tas	pasargā	kuņģa	
gļotādu.
■	Simanoviči	iesaka:	būtiski	par	smiltsērkšķu	produktu	lietošanu	aprunāties	ar	ārstu.
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Kā radās ideja par kooperatī-
vu? 

Mēģinājumi tādus veidot biju-
ši arī 90. gados, bet saimnieciski 
tie izrādījās neveiksmīgi. Toreiz 
bija liels pelēkais tirgus. Manī jau 
toreiz gruzdēja ideja par koope-
ratīvu. Līdz 2005. gadam strādā-
ju ciešā kontaktā ar Somijas un 
Zviedrijas meža īpašnieku lielāka-
jiem kooperatīviem. Redzēju, kā 
tie strādā, ko var izdarīt. Zviedrijā 
ar kooperatīvu strādā katrs trešais 
meža īpašnieks, Somijā – katrs 
piektais. Tur ir arī meža īpašnie-
ku biedrības, kas palīdz saimnie-
ciskajā darbā. Īpašnieki, liekot 
kopā izaudzētos kubikmetrus un 

vajadzību pēc dažādiem darbiem, 
no kuriem lielu daļu paši nevar 
paveikt, jo nav tādas tehnikas, 
ejot tirgū kopā, var daudz izdarīt 
ekonomiski izdevīgāk. Koopera-
tīvā ir speciālisti, kuri diendienā 
tirgo kokus, organizē mežizstrādi, 
jaunaudzes stādīšanu, augsnes ga-
tavošanu. Iestājoties organizācijā, 
visu, ko īpašnieks grib darīt pats, 
viņš arī dara, bet, kur vajadzīga 
palīdzība, saņem bezmaksas kon-
sultāciju un pakalpojumu. 

2011. gada beigās sapratu, ka to 
darīšu. Sanācām kopā 15 meža 
īpašnieki un nākamā gada janvārī 
reģistrējām kooperatīvu.

Kādi ir tā darbības principi?
Iestāties var viegli – uzrakstot 

iesniegumu un veicot divus mak-
sājumus. Iestāšanās maksa ir 71 
eiro, tā ieviesta, lai varētu iepazī-
ties ar cilvēkam piederošo mežu. 
Otrs maksājums ir par kooperatī-
vam piederošo daļu jeb pajām, kas 
katram jāizpērk kā līdzīpašnie-
kam. Pajas katram ir proporcio-
nāli platībai. Četras par hektāru. 
Maksājumus avansā neprasām. 

Reizēm īpašnieks iestājas, jo 
grib iesniegt izziņu lauku atbalsta 
projektā, jo tas dod papildpunktus, 
bet saimniecisko darbību mežā vēl 
neveic. Kad veic, tad arī jāmaksā 
otrs maksājums. 

Ir daudz tādu meža īpašnieku, 
kuriem nav zināšanu, kā saimnie-
kot efektīvi. Līdz ar to starp go-
dīgiem uzņēmējiem uzrodas tādi, 
kuri nezināšanu izmanto. Mēs 
esam īpašniekiem piederošs uzņē-

mežos ir nākotne
„meža nozarē saredzam milzīgu izaugsmes potenciālu, tādēļ darba daudz. esam strauji augošs uzņēmums, kas 2012. gadā no 
12 000 eiro apgrozījuma izaudzis līdz 1,5 miljonam pagājušogad un šogad šo summu jau pārsniedzis,” saka alsundznieks GriGOrijs 
rOzenTĀLs, pirms pieciem gadiem pirmās meža īpašnieku kooperatīvās sabiedrības Mežsaimnieks dibinātājs un vadītājs. 

mums, līdz ar to neko neiegūstam, 
ja kādam iestāstām ko vērtīgu pār-
dot par ļoti zemu cenu. Tā īpaš-
niekam ir izdevīgi saimniecisko 
darbību organizēt ar mūsu starp-
niecību.

Cik darbinieku jums ir?
Septiņi. Strauji augam, tādēļ līdz 

gada beigām varētu būt vairāk. 
Birojs ir Alsungā, bet apsveram 
domu par otru Valmierā. Šogad 
vairāk nekā 1% no visa Latvijas 
mežos izzāģētā tiks pārdots no 
mūsu organizācijas – koksnes tir-
gū ejam ar vairāk nekā 70 000 ku-
bikmetru. Mums šobrīd ir 
153 biedri. Tas, kā dažu gadu lai-
kā esam spējuši izaugt un ieņemt 
tirgū aizvien lielāku daļu, pierāda, 
ka meža īpašniekiem vajag, lai vi-
ņus konsultē, lai palīdz, nodrošina 
tirgū labākus nosacījumus. Kaut 
ko no tā paturam sev, jo organi-
zācija jāuztur, bet arī īpašniekam 
tiek vairāk nekā tad, ja pārdotu 
individuāli. 

Kāda ir kooperatīva vadītāja 
darbdiena?

Sākumā biju vienīgais dar-
binieks un darīju visu: gāju pa 
mežu, gatavoju cirsmas, konsul-
tēju īpašniekus, rakstīju doku-
mentus Valsts meža dienestam, 
strīdējos ar mežziņiem, ierādīju 
darāmo darba veicējiem, meklēju, 
kur kokmateriālus labāk pārdot. 
Biju cilvēks orķestris. Nav citu 
variantu: jāizvēlas tas, kas liekas 
perspektīvs, un jāstrādā ar cerību, 
ka to sapratīs arī citi un kaut kad 
to novērtēs. 

Tagad uz mežu izbraucu reti, 
parasti līdzi kādam darbiniekam. 
Strādāju pie datora, bet vismaz 
reizi nedēļā esmu ārpus biroja: tik-
šanās, sarunas, problēmu risināša-
na. Vadītāja uzdevums ir izdarīt 
to, ar ko darbinieki nav tikuši galā.

Tad no tiešas saskarsmes ar 
mežu esat gandrīz prom?

Pēc izglītības esmu ekonomists. 
Beidzu Latvijas Universitāti, 
divus gadus studēju Amerikā. 
Saistība ar mežiem bijusi tikai 
tik daudz, ka kopš 1995. gada no 
vectēva mantoju septiņus hektā-
rus, kurus mēģinājām apsaimnie-
kot. Pieļāvu kļūdas, bet pa šiem 
gadiem esmu daudz iemācījies. 
Priežu un paparžu latīniskos no-
saukumus nezinu, bet par mežiz-
strādi zinu daudz, jo tiek iesaistīti 
speciālisti, kuri nozari pārzina, un 
es uzzinu no viņiem. Ideālā vari-

antā katram darbiniekam jāzina 
kas vairāk, nekā zina vadītājs un 
pārējie. Tad šis cilvēks ienes ko 
jaunu, kas kļūst par organizācijas 
zināšanām.

Manu darbību uzrauga četru cil-
vēku padome. Bijušais Cēsu alus 
finanšu direktors palīdzēja savest 
kārtībā finanšu uzskaiti. Esmu 
pateicīgs, jo finanšu vadība ir ļoti 
svarīga. Padomē ir arī viens no 
Latvijas Valsts mežu valdes lo-
cekļiem un viens, kurš šajā akciju 
sabiedrībā organizē mežizstrādi 
un loģistiku. Ceturtais ir bijušais 
brīvo arodbiedrību priekšnieks 
Pēteris Krīgers. Man ir blice, kas 
dažādās jomās gudrāka par mani 
un spēj dot pienesumu kooperatī-
vam. Dažreiz uzņēmumos ir tādi 
cilvēki, kuri no sava krēsla negrib 
iet prom arī tad, ja jaunu pienesu-
mu nevar dot. Tad jābūt kādam 
sliktajam, kurš palīdz to izdarīt. 
Mums pavasarī bija diezgan liels 
apvērsums – vētrainā kopsapulcē 
iepriekšējā valde balsojumā tika 
atlaista. Bet, ja nebūtu to izdarī-
juši, rezultāti nebūtu tādi, kādi ir 
šobrīd. 

Tā ir visas Latvijas problēma, 
ka, ministrijās, pašvaldībās un 
uzņēmumos nekvalificēti cilvēki 
pieņem svarīgus lēmumus. Ja kā 
tauta to nespēsim atrisināt, tad 
Igauniju attīstībā nepanāksim. 
Kooperatīvā mums tas izdevās.

Vai saņemat arī Eiropas nau-
du?

Tajā virzienā strādājam aktīvi. 
Tāda ir pasaule: ja to naudu nepa-
ņemsi tu, paņems cits. Par Eiropas 
finansējumu daudz esam braukuši 
pieredzes apmaiņā uz ārzemēm, 
organizējuši seminārus. Mums 
ir viena programma, kurā meža 
īpašniekam atliek tikai pieteik-
ties, un mežkopis ar viņu izstaigās 
īpašumu, pārrunās jebkuru jautā-
jumu, konsultēs, bet darbiniekam 
par to samaksās Eiropa. 

Projekti tiek rakstīti trijos galve-
najos virzienos: jaunaudžu kop-
šanai, baltalkšņu kā mazvērtīgas 

sugas nomaiņai pret citu un aiz-
vien mazāk pieprasītā programma 
lauksaimniecības zemes pārvērša-
nai par mežu. Ir arī atbalsts ražotā-
ju grupām, no kā saņemam mūsu 
darbībai.

Kā vērtējat uzņēmējdarbības 
vidi mežizstrādē? 

Par uzņēmējdarbības vidi Lat-
vijā īpaši nesūdzos. Ir gan notei-
kumi, kuriem kā meža īpašnieks 
nespēju piekrist. Esam nākuši no 
padomju sistēmas, kur visu reg-
lamentēja valsts. Šis tas palicis. 
Nespēju saprast, kāpēc Somijā 
savā mežā īpašnieks var rīkoties 
pēc paša ieskatiem, bet mums 
ļoti daudz nosaka valsts. Somijā 
uzlikts viens pienākums: ja mežu 
nozāģē, tas jāatjauno. Savā mājā 
katrs var rīkoties, kā grib. Latvijas 
kārtība noved pie tā, ka valsts re-
gulē, bet nozare izdomā veidus, kā 

to apiet. Pa vidu ir personāži, kuri 
kaut ko atļauj, kaut ko liedz, un ir 
augsne korupcijai. 

Var cirst koku, kas sasniedzis 
noteiktu vecumu vai diametru. 
Notiek diskusija par grozījumiem 
ciršanas noteikumos, nozare mē-
ģina diametru tuvināt Igaunijā no-
teiktajam – 30 cm. Mums ir ska-
la no 32 līdz 39 cm. Kāpēc tāda 
atšķirība? Es nesaprotu, kāpēc 
valstij jānodarbojas ar tādu regla-
mentēšanu un jāuztur cilvēku ar-
mija, kurai jāmaksā alga un citi iz-
devumi. Ceru, ka tas mainīsies, jo 
tagad pie mums ir aplam. Dzīvoju 

mantotā īpašumā, ko 1908. gadā 
mans vecvectēvs izpirka no Krie-
vijas impērijas, bet tagad valsts 
man var noteikt, kā tajā rīkoties. 

Vides tēma jebkuram mežā strā-
dājošajam ir karsta. Vai tas ir nor-
māli, ka valsts konkrētu cilvēku 
personā var atnākt uz manu mežu 
un pateikt, ka es tur neko nedrīk-
stu, jo ir dabas liegums? Ne juri-
diski, bet praktiski īpašums tiek 
atņemts. Tas ir tāpat, ja kāds no-
pērk videi draudzīgu elektromobi-
li, un pēc laika cits pasaka, ka ar 
to vairs nedrīkst braukt. Tehniskā 
pase līdzīgi kā zemesgrāmata pa-
liks īpašniekam, bet mašīna stā-
vēs laukumā. Cik cilvēku pirks 
elektromobiļus ar tādiem noteiku-
miem? 

Kādreiz vides aizsardzībā biju 
aktīvs, bet meža apsaimniekošanā 
man jāuztraucas, vai neesmu pā-
rāk zaļš. Ja darīšu, kā labāk dabai, 
palielināšu iespēju, ka valsts man 
mežā noliegs saimniecisko darbī-
bu. 

Kas kooperatīvā iecerēts turp-
māk?

Lielākais izaicinājums ir pro-
duktīvi un racionāli nosegt visu 
Latviju. Līdz 2015. gada rudenim 
strādājām tikai Kurzemē, tagad 
divi darbinieki ir arī Vidzemē. 
Formāls birojs tur varētu būt nā-
kamais solis. Latgale arī no Val-
mieras ir tālu, tādēļ soli pa solim 
jāiet uz priekšu – jāatver vēl kāds 
birojs. Lai attālums, kas darbinie-
kam jābrauc pie mūsu biedriem, 
nav pārāk liels. 

Kā apvienojat deputāta, 
priekšsēdes vietnieka darbu Al-
sungas domē un kooperatīvā?

Tas drusku ir izaicinājums, kad 
vienlaikus ir domes sēde un sva-
rīga tikšanās Rīgā. Bet citādi abos 
vajag līdzīgas īpašības. Lai iekus-
tinātu kooperatīvu, jāspēj kontak-
tēties ar cilvēkiem. Tas jāspēj arī, 
lai tiktu ievēlēts un strādātu paš-
valdībā. 

Jolanta Hercenberga 
Lailas Liepiņas foto

„nav citu varian-
tu: jāizvēlas tas, 

kas pašam lie-
kas perspektīvs, 

un jāstrādā ar 
cerību, ka to reiz 
sapratīs arī citi,” 
saka meža īpaš-
nieku kooperatī-
vās sabiedrības 
Mežsaimnieks 

vadītājs Grigorijs 
rozentāls.

2015. gadā 
„Mežsaimnieks” 
saņēmis Latvijas 
Lauksaimniecības 
kooperatīvu 
asociācijas atzinību 
kā straujāk 
augošais lauku 
kooperatīvs.

„Vai tas ir pareizi, 
ka meža īpašnieks 
ielikts tādos rāmjos, 
ka viņam nav izde-
vīgi būt dabai drau-
dzīgam?”

 „Esam meža 
īpašniekiem 
piederošs 
uzņēmums, tāpēc 
mēs neko neiegūtu, 
ja kādam iestāstītu 
ko vērtīgu pārdot 
par ļoti zemu cenu.”
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stihijas rosina pārdalīt naudu
Zemkopības ministrija (Zm) lūdz valdību pārdalīt 2,79 miljonus eiro no iemaksām eiropas kopienas budžetā, lai 
operatīvāk izzinātu un likvidētu dabas stihiju radītos postījumus lauksaimniecībā.

ĀtrĀk apskatīt laukus
Ierosinājumā norādīts, ka plūdu 

skartajās vietās viens no nepietie-
kamajiem elementiem ir melio-
rācijas sistēma. SIA Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi 
nodrošina valsts nozīmes ūdens-
noteku un aizsargdambju uztu-
rēšanu ilgtermiņā, regulāri no-

pļaujot apaugumu. Taču naudas 
nepietiek pat šim darbam, un ir 
jāuzlabo materiāltehniskā bāze, 
tādēļ vajadzīgi ieguldījumi.

Savukārt Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centram 
lielāks finansējums vajadzīgs, lai 
pārmērīgu lietavu vai citu nepa-
redzētu apstākļu dēļ ātrāk varētu 

saimniecībās novērtēt situāciju 
un palīdzēt likvidēt postījumus.

izglītībai un drošībai
Krasi mainīgie laika apstāk-

ļi rosinājuši vairāk uzmanības 
pievērst arī pētniecībai, darba 
drošības un vides prasību ievēro-
šanai. Nauda tiek lūgta Latvijas 

Lauksaimniecības universitātei 
un Bulduru dārzkopības vidus-
skolai. Savukārt Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskajā institūtā Bior īpaši 
intensīvas izmantošanas dēļ ne-
atgriezeniski sabojātas dārgas ie-
kārtas, no kurām atkarīga valsts 
pārtikas uzraudzības efektivitāte.

Tie ir galvenie iemesli, kuru 
dēļ ZM lūdz atbalstīt Ministru 
kabineta rīkojumu, kas paredz 
no Finanšu ministrijas program-
mas Iemaksas Eiropas kopienas 
budžetā piešķirt 2,79 milj., lai 
novērstu stihijas postījumus un 
ārkārtas situāciju. Lūgumu val-
dībā plānots izskatīt šonedēļ.

atbalsts ir, visi 
neizmanto

Meliorācijas sistēma daudzviet 
Latvijā ir vēl no Padomju Savie-
nības laikiem, un lielā daļā lauk-
saimniecības zemju un arī mežos 
visus šos gadus tā nav pienācīgi 
kopta – ir bojāta, aizsērējusi. 
Ieguldījumi vajadzīgi gan uztu-
rēšanai, gan jaunas ierīkošanai. 
Šajā jomā mūsu laukkopji neesot 
bijuši pārāk aktīvi.

 „Grūti pateikt, kāda stimu-
la ir pietrūcis,” norāda Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) Kuldīgas nodaļas 
vadītāja Daiga Mellere. „Pašlaik 
nevienas atbalsta programmas 
tieši meliorācijai nav, bet ik pa 
laikam ir bijis, un droši vien vēl 
būs pieejams līdzfinansējums 
ieguldījumiem materiālajos aktī-
vos, tostarp meliorācijas projek-
tiem. 

Atbalsts ir, jautājums – cik 
paši to izmantojam. Jāņem vērā, 
ka visizdevīgāk ir tad, ja vairā-
ki zemes īpašnieki vienojas, jo 
meliorācijas sistēma pārsvarā ir 
koplietošanā. Tas būtu darāms 

sāpīga lieta – meliorācija
plūdi latgalē un nu jau pārmērīgās lietavas arī pie mums atgādina, 
cik nozīmīga laukkopībā ir meliorācija.

gan valsts līmenī, gan privāta-
jiem īpašniekiem kopā ar pašval-
dībām. 

Biežākie iemesli, kāpēc uzma-
nība tam nav pievērsta: saimnie-
cībai nav atbilstošas tehnikas, 
nav naudas līdzfinansējumam. 
Kāds varbūt nav ievērojis, ka 
pie ieguldījumiem materiālajos 
aktīvos pieder arī meliorācija. 
Cits varbūt nemaz nav skatījies, 
jo šķitis pārāk dārgi. Bet, lai sek-
mīgi strādātu, jāiegulda jebkurā 
jomā.”

LLKC oktobrī plāno mācības, 
kā zemnieku saimniecībās me-
liorāciju organizēt. Iespējams, 
būs arī labās prakses pieredzes 
apmaiņa kādā mūspuses saimnie-
cībā.

daudz pašu spēkiem
Viens no labajiem piemēriem ir 

Gudenieku pagasta Akmeņkalni. 
„Esam rakstījuši projektus, bet 
vairāk darījuši paši: grāvjus ra-
kuši, drenējuši,” stāsta saimnieks 
Ainars Bierands. „Ierīkot melio-
rāciju – tas nav pašmērķis apgūt 
Eiropas vai valsts naudu. Ikvienā 

lauku saimniecībā tā ir nepie-
ciešamība. Varbūt kartupeļus 
var izaudzēt, pļavu nopļaut, bet 
graudkopim ļoti svarīgi, lai lau-
ki būtu nosusināti. Mūspusē tas 
ir svarīgi. Lielākajā daļā lauku 
drenāža sabrukusi, aizsprostota, 
aizaugusi ar saknēm. 

Svarīgākais, ko projektos iegu-
vām, ir skalotājs. Sākumā tam 
līdzfinansējums pat netika dots. 
Iesaistījām Zemnieku Saeimu 
un panācām: ja reiz tiek piepra-
sīts meliorāciju ierīkot un uztu-
rēt, jāpalīdz iegādāties atbilstošu 
tehniku.”

upes iziet no krastiem
A.Bierands piekrīt, ka pārāk 

ilgi par meliorāciju nav nopietni 
domāts. Kad pirms vairāk nekā 
15 gadiem viņš sācis saimniekot 
Gudeniekos, daži lauki vēl bijuši 
ciešami, citi – ārkārtas stāvoklī. 
Šajā jomā gadus septiņus inten-
sīvi strādāts, līdz puslīdz sakār-
tots. „Skatāmies pēc vajadzības: 
kur vajag atjaunot, kur tīrīt, kaut 
ko uzlabot,” viņš piebilst. 

„Šis rudens pavisam slikts – 

upes izgājušas no krastiem, īpaši 
tur, kur bebru dambji un citi aiz-
sprostojumi. Caurtekas pilnas ar 
ūdeni, nespēj to novadīt, un lau-
ki pārplūduši. Skats krimināls! 
Užavas upe pie mums ir augstāk 
nekā tālāk, Alsungas pusē, bet 
tik un tā visu pārpludināja. Me-
liorācija ir sāpīga lieta. Bijušas 
arī diskusijas par tehniskiem ri-
sinājumiem, kad dažviet ieliktas 
pārāk šauras caurules, kas nespēj 
ūdeni tik ātri novadīt. Manuprāt, 

tagad pieejami kvalificētu melio-
ratoru pakalpojumi.”

dažviet pietiek ar lĀpstu
Pēc zemnieka novērojumiem 

šīs nedēļas sākumā dažviet visi 
vasarāji vēl nebija nokulti, arī 
Akmeņkalniem nelielā platībā uz 
lauka palikuši kvieši, jo aukstā 
pavasara dēļ tie nobrieda vēlāk. 

Kad bija sauss, tie vēl nebija ga-
tavi, un tad sāka nemitīgi līt. Taču 
lielākos zaudējumus šis rudens 
nesīs nākamajam gadam, jo lau-
kus nevar laikus apsēt. Neatkarīgi 
no rocības arī cītīgie spējuši apsēt 
labi ja pusi, īpaši mālainajā zemē. 
Ja vismaz nedēļu laiks sauss būtu, 
vēl varētu iespēt. 

„Meliorācija nevar pilnībā 
glābt no laika apstākļu izraisītā 
posta, bet mazināt gan. Ja lau-
kam meliorācijas nav vai tā ne-

darbojas, tad tur jau izveidojies 
teju vai okeāns. Varbūt uz Zie-
massvētkiem varēs ar traktoru 
uzbraukt pa ledu. Dažviet nemaz 
tik liela nauda nav vajadzīga – 
pietiek paņemt lāpstu rokā un iz-
tīrīt caurtekas. Kad mums nebija 
skalotāja, visu ar rokām darījām. 
Jāsaprot, ka katru gadu kļūs vēl 
sliktāk, ja neko nedarīs.”

meliorācija nevar pasargāt no pārmērīga lietus sekām, tomēr var 
mazināt postu, kas rodas, laukiem pārplūstot.

„Dažviet nemaz tik liela nauda nav 
vajadzīga – pietiek paņemt lāpstu rokā un 
iztīrīt caurtekas.”

Dainas Tāfelbergas teksts un foto
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Informāciju par pasākumiem sūtiet līdz pirmdienas 11.00 
e-pastā: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv! Par notikumiem 
draudzēs informējiet e-pastā: dina.porina@kurzemnieks.lv!
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pasākumi

šahs

kurzemē

kino

draudzēs

Kuldīgas kultūras centra kinozālē 
/20.–27. septembris/
20.IX 18.00, 21.IX 16.00 Misija „Rieksti 2”: trakā daba (animācijas filma, 
Kanāda, Dienvidkoreja, ASV, latv. val., stunda 31 min). Galvenajiem varoņiem 
jāapvienojas, lai glābtu savas mājas. Pilsētas mērs nolēmis likvidēt zaļo zonu 
un vietā uzcelt atrakciju parku.
20.IX 20.00 Stikla pils (biogrāfiska drāma, ASV, 12+, divas stundas septiņas 
min). Dženetas Volsas atmiņu grāmatas ekranizācija – Dženetu kopā ar brā-
li un abām māsām audzina ekscentriski vecāki, kuru ideāli un ietiepīgā atteik-
šanās no standartiem ir ģimenes lāsts un vienlaikus glābiņš.
20.IX 20.00, 21.IX 18.00 Killera miesassargs (asa sižeta komēdija, ASV, 
16+, stunda 58 min). Augstākās klases miesassarga jaunais darbs ir apsargāt 
slepkavu, kuru visi sapņo novākt, arī viņš pats...
22.IX 20.00, 23.IX 14.00, 16.00, 24.IX 16.00, 26.IX 20.00, 27.IX 18.00 Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru (ģimenes filma, Latvija, stunda 35 min). Astoņga-
dīgā Oskara vasaras brīvdienas sākas kā nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet 
pārvēršas par abu draudzību.
22.IX 16.00, 24.IX 14.00, 26., 27.IX 16.00 Džungļu patruļa (animācijas filma, 
Francija, latv. val., stunda 38 min). Pingvīntīģeris Moriss ar draugiem gādā 
par kārtību un taisnīgumu džungļos.
22., 24., 26.IX 18.00, 27.IX 20.00 Tulpju drudzis (romantiska drāma, Lielbri-
tānija, ASV, 12+, stunda 45 min). Stāsts par jaunas precētas sievietes kaislī-
go mīlas dēku ar mākslinieku, kurš nolīgts uzgleznot viņas portretu.

Liepājā
Ērģeļmūzikas festivāls: 22.IX 19.00 
Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē 
ērģelniece Kristīne Adamaite, sop-
rāns Ieva Parša, čellists Juris Ķeniņš 
no Kanādas un saksofonists Artis 
Sīmanis koncertā Sarunas ar dzim-
teni. Sv. Trīsvienības katedrālē: 23.IX 
13.00 muzikāls stāsts bērniem par 
lauvu, kurš gāja meklēt pasaules 
lielākās ērģeles, 28.IX 19.00 koncerts 
Satikšanās (lietuviešu ērģelniece 
Renata Marcinkute-Lezjē un soprāns 
Asta Krikšķjunaite).
Koncertzālē Lielais dzintars 22.IX 
19.00 LSO un indiešu vijolnieka Lakš-
minarjana Subramaniama veltījums 
Latvijai.
Latviešu biedrības namā 25.IX 
19.00 kultūras centra sezonas atklā-
šana Mēs esam.

KULdĪGaS 
nOVadĀ

KULdĪGĀ                                       
Mārtiņsalā 23.IX Veselības diena pie 
ūdens: 12.00 Veselības takas atklā-
šana, 12.30 piedzīvojumu spēle ko-
mandām, 12.30 darbnīcas bērniem, 
12.40 nūjotāju pārgājiens Ventas 
senlejā, 13.00 Ūdens cilvēka veselī-
bai. Ziemas peldēšana – diskusijas, 
padomi, 13.30 vingrojumi, 14.00 
pludmales volejbola spēle – Kristaps 
Šmits pret Tomu Šmēdiņu.
Jauniešu mājā (Jelgavas ielā 26) 
23.IX 10.00 pirmais Kuldīgas jauniešu 
forums.
Sv. Katrīnas baznīcā 28.IX 18.00 
koncertā Ziemeļu ceļojums – ērģel-
nieks Džeimss D.Hiks no ASV. Tas ir 
viens no 16. Liepājas ērģeļmūzikas 
festivāla pasākumiem.
Kultūras centrā 23.IX 19.00 ģitārista 
Mārča Auziņa koncerts Viens.
Vecajā rātsnamā 21.IX 18.30 meis-
tarklase Galvenajā lomā – cepampa-
pīrs kopā ar uztura speciālisti Katrīnu 
Spulenieci-Aišpuri. Ir dalības maksa.
Mākslas namā līdz 22.X Oļega Till-
berga izstāde Pali.
Mākslinieku rezidences izstāžu zālē 
(Pils ielā 2) līdz 24.IX Kristīnes Abikas 
izstāde Kristālrežģis un Latvijas Māk-
slas akadēmijas studentu plenēra 
darbi. 
Muzejā līdz 17.IX Agneses Lipingas 
gleznu izstāde Baudas inovācija.
23.IX 13.00 pasākums Smeķīgā sest-
diena, tēma – rudens dārzeņi.
Līvijas Rezevskas izstāžu zālē līdz 
29.IX Sandras Eglītes fotoizstāde 
Svalbāra – pusnakts saules zeme.
Bibliotēkā 20.IX 17.00 Dzidras Lāces 
grāmatas Zvārde gadsimtu griežos 
atvēršana.

Nākamnedēļ divas dienas 
mūspusē tiek rīkota tikšanās 
ar kristīgo kalpotāju, teoloģi-
jas doktoru Gordonu van Vei-
lenu no Nīderlandes, kurš tiek 
dēvēts par Dziedināšanas ista-
bu* īpašo sūtni Eiropā.

Pirmdien, 25. septembrī, 18.00, 
viņš viesosies Rendas baznī-
cā, bet otrdien, 26. septembrī, 
18.00 – Kuldīgas Sv. Katrīnas 
baznīcā. Vēl tuvākajā apkaimē 
27. septembrī 18.00 Ventspilī, 
Vispasaules kristiešu sadraudzī-
bas draudzē (Embūtes ielā 10) un 
28. septembrī 18.00 Saldū, pen-
sionāru biedrības telpās (Kuldī-
gas ielā 13), kā arī citviet Latvijā.

G. van Veilens Nīderlandē dzi-
mis baņķiera ģimenē, apguvis 
ģeologa specialitāti, tomēr pro-
fesijā nav strādājis un visu dzīvi 
veltījis kalpošanai Dievam. Viņš 
ieguvis doktora grādu teoloģi-
jā, bijis pieprasīts Vasarsvētku 
draudžu mācītājs. Pēc tēva nāves 
Gordons saņēmis mantojumu 
un domājis, ka bez finansiālām 
grūtībām varēs kalpot līdz mūža 
beigām, taču jutis aicinājumu 
visu mantojumu ziedot kristīgām 

misijām. Kopā ar sievu aizsācis 
Dziedināšanas istabu kustību 
Nīderlandes pilsētā Zēvoldē, bet 
pēc dzīvesbiedres nāves ceļo pa 
daudzām valstīm, izglītojot ticī-
gos un aicinot likt lietā dziedinā-
šanas un pravietošanas talantu. 

Kā cilvēks, kurš balstījās zi-
nāšanās, pieredzē un loģiskajā 
domāšanā, G. van Veilens tomēr 
aizrāvies ar Svētā Gara vadības 
meklējumiem un pierādījis, ka 
jebkurš Kristum ticīgais var ie-
mācīties saklausīt Dieva balsi un 
kalpot citiem pravietojot un dzie-
dinot, ja tam nododas no sirds. 
Viņa mīļākais sarunu temats ir 
Dieva balss dzirdēšana, un tagad 
viņš sevi raksturo kā „cilvēku, 
kurš staigā ar Dievu”. Šomēnes 
latviski tiks izdota G. van Vei-
lena grāmata par pravietiskajām 
dāvanām un Svētā Gara balsi.

Informācija Kuldīgā pa tālr. 
26019958 (Santai Sakalovskai).

 * Dziedināšanas istabu Latvijas nodaļa ir 
starptautiskās asociācijas Healing Rooms 
dalībniece. Šī organizācija apvieno dažādu 
konfesiju kristiešus.

Dina Poriņa

27.IX 17.00 lasītāju kluba nodarbība.
Mūzikas skolā 25.IX 15.00 tikšanās 
ar dzejnieku un mūziķi Guntaru Raču.

GUdenieKOS                                   
Kultūras namā 6.X 14.00 senioru 
pēcpusdiena, pieteikties un autobusu 
pieteikt līdz 4.X pa tālr. 29266724.

KabiLē                                           
Pie bibliotēkas 23.IX 15.00 rudens 
tirgus. Tirgotājiem pieteikties pa tālr. 
25618976.
Bibliotēkā vizuālās mākslas pulciņa 
zīmējumi.

KUrmĀLē                                          
Iedzīvotāji aicināti pieteikties Kurmā-
les stendam Hercoga Jēkaba tirgū 7.X 
Kuldīgas Pi lsētas dārzā,  tā l r. 
29257707.
Izstāžu zālē no 21.IX Kristīnes Grīn-
bergas gleznu izstāde Maigums… 
Ārpus saprāta robežas.
21.IX 13.00 Patiesās dzīves skola – 
tikšanās ar Henriku Zahari.
Priedaines bibliotēkā Kuldīgas pale-
tes gleznu izstāde Peonijas.

PadUrē                                             
Bibliotēkā Kārļa Dazarta gleznas, 
22.IX 18.00 dzejas vakars ar Pepiju.

rendĀ                                                  
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 balle 
Ražas svētki lauku sētā pie klātiem 
galdiem, dejas spēlēs Normunds no 
Jelgavas. Ar jautrām izdarībām iera-
dīsies folkloras kopa Atštaukas, kol-
hoznieki no blakus ciemiem un māsas 
Zvirgzdiņas.
Bibliotēkā mākslinieces, Kabiles 

skolotājas Ivetas Fogeles grafika.

SnēPeLē                                         
Septembrī visi aicināti pieteikties ik-
gadējam dziesmu konkursam Dzie-
dam savam pagastam. Tēma – Ar 
tiem jokiem joki mazi. Informācija 
kultūras namā vai pa tālr. 27843792.
Bibliotēkā snēpelnieces Aijas Irbes 
rotas un aksesuāri.

VĀrmē                                            
Liepu birzī 23.IX 10.00 rudens gada-
tirgus, atrakcijas, 12.00 lielā loterija. 
Tirgotāj iem pieteikt ies pa tālr. 
27884937.
Bibliotēkā līdz 28.IX vārmenieces 
Lindas Belkevicas zīmējumi.

SKrUndaS 
nOVadĀ

SKrUndĀ                                       
Kultūras namā 30.IX 22.00 dis-
konakts. Galdiņu rezervēt pa tālr. 
28327883.

JaUnmUižĀ                                     
Pamatskolā 20.IX 17.00 tikšanās ar 
dzejnieku, mūziķi Guntaru Raču.

nĪKrĀcē                                             
Pie saieta nama 21.IX 14.30 izrāde 
bērniem un vecākiem Burunduka TV 
šovs.

aLSUnGaS 
nOVadĀ

Vidusskolā trešdienās 15.00 bez-
maksas kokles un stabules mācības 
lieliem un maziem (vadītāja Dace 
Nasteviča).

Dziedināšanas istabās – 
ciemiņš

Muzejā līdz 1.X Ventspils mākslinieku 
darbu izstāde Tikšanās anfilādē.

Ventspilī
Teātra namā Jūras vārti 23.IX 21.00 
ASV elektroniskās popmūzikas 
mākslinieces Ramonas Gonzalesas 
jeb Nite Jewel koncerts.
28.IX 19.00 Latvijas Nacionālā teātra 
izrāde Bišumāte un vilkacis (rež. 
Valdis Lūriņš).
Kultūras centrā 23.IX 21.00 muzi-
kantu saiets un balle ar labākajiem 
Ventspils ballīšu muzikantiem.

talsos
Tautas namā 24.IX 17.00 grupas 
Galaktika koncerts Sirds vēl tic.
27.IX 19.00 Kaspara Zemīša koncerts 
Ģitāras stāsts.
28.IX 18.00 Septītās dienas adven-

tistu Latvijas draudžu savienības te-
ātra izrāde Daniela noslēpumi.

Saldū
J.Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzejā 24.IX 13.00 māk-
slas zinātnieces Irēnas Bužinskas 
lekcija Sirreālisma epizode Latvijas 
20. gs. 2. puses mākslā. Jurim Dimi-
teram – 70.

Jūrkalnē
Ugunspļavā 23.IX 11.00 pasākums 
Ābols brauc precībās suitu gaumē. 
Par precībām gādās etnogrāfiskais 
ansamblis Maģie suiti, par jautru 
noskaņu – vidējās paaudzes deju 
kolektīvs Usma un citi viesi, par kāzu 
dejām – pūtēju orķestris Ugāle. Būs 
atrakcijas un citas izdarības.

Kauss aizceļo uz rīgu
Kuldīgas novada sporta skolas 

(NSS) 53. kausa izcīņā koman-
dām un lielmeistares Danas 
Reiznieces-Ozolas 12. kausa un 
naudas balvu izcīņā veiksmī-
gākie izrādījās galvaspilsētas 
šahisti. 

Otro gadu pēc kārtas ar 14,5 
punktiem ceļojošo kausu izcīnīja 
Rīgas šaha skolas komanda Ver-
tikāle. Otrajā un trešajā pozīcijā 
ar 14 punktiem – šīs pašas skolas 
vienība Krokodili un Kuldīgas 
NSS 1. komanda. Diemžēl pēc 

papildrādītājiem labāki bija viesi, 
tādēļ kuldīdzniekiem – 3. vieta 
(Renārs Megnis, Kristaps Svē-
te, Līva Vaivade). Kuldīgas NSS 
2. komanda – 9. vietā (Kristers 
Feldmanis, Aleksis Šteinbergs, 
Aksels Agris Vēvers). 

D.Reiznieces-Ozolas kausa un 
balvu izcīņā ar sešiem punk-
tiem no septiņiem līderos bija 
rīdzinieks Pjotrs Koļasa un kul-
dīdznieks R.Megnis, taču beigās 
Renāram tika otrā vieta. K.Svēte 
ieguva 4,5 punktus (13. vieta), 

Līva Vaivade – 3,5 (23. vie-
ta), A.Šteinbergs – trīs punktus 
(33. vieta).

Sacensībās piedalījās 43 šahisti 
no Rīgas, Liepājas un Kuldīgas. 

Inta Jansone
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dažādi

pārdod pATEICĪBA

lĪdzjūTĪBAs

15sludInājumI. rEklāmA

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.

vAjAdzĪgI

Viss par reklāmu 
Kurzemniekā! Tālrunis 

63324881.

mAInA

Pērkam 
ozola 

zāģbaļķus. 
Cena līdz 450 EUR/m3.

Tālr. 26433288.

A.Grosa stādaudzētava 
tirgos augļu koku un ogulāju 

stādus Kuldīgas tirgū 
ceturtdien, 21. septembrī.

Kuldīgas novada pašvaldības 14 grants ceļu pārbūve Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku 
attīstības programmas pasākumā Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos tiks sākta objektos:
• autoceļš 6280B012 Kuldīgas vecais ceļš, Rendas pagasts;
• autoceļš 6284A007 Ventas ciems–Misiņkalni, Rumbas pagasts;
• autoceļš 6284 Darbnīcu ceļš, Rumbas pagasts;
• autoceļš 6296A Brīvnieki–Akmentiņi–Veiķenieki, Vārmes 
  pagasts.
Objektos no šīgada 25. septembra tiks ierobežota vai mainīta 
satiksmes organizācija. Lūdzam ievērot ceļa zīmes un satiksmes 
organizācijas shēmas, kā arī ieplānot papildu laiku būvniecības 
posmu caurbraukšanai!

SIA Saldus ceļinieks

KRAVAS PĀRVADĀJUMI; nesam, 
pārvedam. Tālr. 20331915.

EĻĻAS, SMĒRVIELAS visu veidu tehni-
kai Kuldīgā, Ēdoles ielā 4c. Tālr. 29645304. 

21. septembrī Kuldīgas tirgū, 22. septem-
brī Skrundā Pūres dārzi tirgos AUGĻU 
KOKUS  un OGULĀJU STĀDUS . 
Tālr. 29295248.

GR ĀMAT VEDĪBAS  paka lpo jumi . 
Tālr. 29114359.

SADZĪVES TEHNIKAS remonts izbrau-
kumā. Tālr. 27501427.

Ēku siltināšana ar EKOVATI. Aizpildām 
ēku gaisa spraugas. Tālr. 27829190.

Visu veidu JUMTU MAIŅA, fasādes silti-
nāšana, apdares darbi, materiālu piegāde. 
Tālr. 26220256.

ZEMI ar mežu 9,98 ha Pampāļu pagas-
tā pie Skrundas robežas, 9000 EUR. 
Tālr. 29682802.

AUDI A4 AVANT (1998). Tālr. 29193814. 

Veikalā Triko, Liepājas ielā 7, JAUNUMI no 
Latvijas ražotāja Magnolica: kleitas, tunikas, 
topi, džemperi ikdienai un svētkiem. IEPA-
ZĪŠANĀS CENAS! Kokvilnas apakšveļa, 
nakts veļa, gultas veļa, spilveni u.c. 

Electrolux LEDUSSKAPJUS , veļas 
mašīnas, veļas žāvētājus, LCD televizorus 
Philips, audio aparatūru. Veikals Retro. 
Tālr. 63322200.

S A D Z Ī V E S  T E H N I K A  j ā p ē r k 
Kr.Valdemāra ie lā 128, Talsos,  vai 
www.aivi.lv. Piegāde. Garantija. Līzings. 
Tālr. 29222466.

VEĻAS MAŠĪNU Rīga. Tālr. 22377474. 

KLAVIERES Rīga. Tālr. 29123255.

Jaunas distanču SLĒPES un zābakus. 
Tālr. 29326496.

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.

PVC LOGUS, DURVIS, PALODZES. 
Mērīšana, montāža, piegāde. E-pasts: imk@
inbox.lv, tālr. 26441415.

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

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

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

Grūsnas TELES. Tālr. 26516144.

DĀRZA MĀJIŅU Kuldīgā. Tālr. 25234839.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 27842031.

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

MEŽUS, CIRSMAS, MALKU – ātra un 
laba samaksa. Palīdz noformēt dokumentus. 
Tālr. 26544462.

Latvijas mežsaimnieks – MEŽUS ar ZEMI. 
Tālr. 26106212. 

SIA PRIEDES AG pērk MEŽA ĪPAŠUMUS 
un CIRSMAS. Tūlītēja, visaugstākā samak-
sa. 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 nepie-
ciešamajām mežsaimnieciskajām darbībām 
jūsu īpašumā BEZ MAKSAS. Garantējam 
gan profesionālu un godīgu attieksmi, gan ļoti 
labu samaksu. Tālr. 26129919, 28368838, 
info@lmu.lv.

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

Juvelieru darbnīca pērk DZINTARU un tā 
izstrādājumus. Tālr. 20323336. 

Jebkāda daudzuma, izmēra DZINTARUS, 
tai skaitā rotaslietas. Tālr. 28250892, Gatis.

Padomju laika FOTOOBJEKTĪVUS. 
Tālr. 26277335.

Kuldīgā, Mederu ielā 8, ĀBOLUS. Augstākā 
cena, braucam pakaļ. Tālr. 22481824.

A lsungā,  L iepu ie lā  4 ,  ĀBOLUS . 
Tālr. 26528953.

Kuldīgā, Graudu ielā 5, no 10.00 līdz 18.00 
iepērk GAILENES, BRŪKLENES, ĀBO-
LUS. Vienmēr augstākās cenas. 

ARONIJAS, PĪLĀDŽUS. Tālr. 29821205.

Tu esi vienvienīga,
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec,
Kā gaismu tevi jūt.

/A.Dāle./
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Svetlanai 
Serdjukovai, māmiņu zemes klēpī guldot. 

Veikala Sarma kolektīvs

Neraudiet, ja citu rītu
Nebūs manis pulciņā –
Mana dziesma, mani soļi
Paliek jūsu atmiņā.

/T.dz./
Izsakām dziļu līdzjūtību VERAS SJOMINAS 
meitām Svetai un Taņai un mazbērniem. 

Kaimiņi Skrundas ielā 29., 27., 25. 

Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.

/O.Rikmanis./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
AUSTRU FREIBERGU pēkšņi zaudējot. 

Kaimiņi no Vidus ielas 39 

Ir rudens, lietus sitas logā,
Un āboli bez tevis krīt.

/J.Silazars./
Izsakām līdzjūtību Dzintrai un Jānim ar 
bērniem, AUSTRU mūžībā pavadot. 

Velta un Vilnis 

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

 /O.Lisovska./
Izsakām līdzjūtību Dainim Freibergam, no 
mātes atvadoties. 

SIA AJG plus kolektīvs 

GRAUDUS  un placinātus graudus. 
Tālr. 26516144.

Piektdien, 22. septembrī, tirgos JAUN-
PUTNUS. Iepirks nolietotus akumulatorus. 
Skrundā 9.00, Sermītē 9.20, Turlavā 9.40, 
Vilgālē 10.00, Basos 10.20, Gudeniekos 
10.30, Alsungā 10.50, Ēdolē 11.00, Īvandē 
11.10, Kuldīgā 11.30, Mežvaldē 11.50, Ren-
dā 12.10. 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.

Skaldītu meža MALKU visām apkures 
sistēmām, cena 25 EUR par krāmētu steru 
ar piegādi. Tālr. 24957247.

Skaldītu MALKU. Tālr. 27169013.

Skaldītu MALKU, piegādā. Tālr. 29428876. 

MALKU – maisos, kravās. Tālr. 22377474.

Skaldītu MALKU. Tālr. 29254530.

TRŪDMĒSLUS 50 l maisos ar piegādi, 
cena 3 eiro/gab. Tālr. 26776151, 28115501. 

KŪTSMĒSLUS, trūdzemi, kūdru, mulču 
maisos un kravās. Tālr. 28323920.

Pateicamies visiem, kas bija ar mums kopā skumju brīdī, no KĀRĻA STEPIŅA atvadoties. 
Piederīgie 

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.

/T.dz./
Izsakām dziļu līdzjūtību Ritvaram un 
pārējiem tuviniekiem.

Keriju ģimene

Izsakām līdzjūtību Robertam, no omītes 
atvadoties.

Zītaru iedzīvotāji

Izsaku līdzjūtību Aismai, tuvu cilvēku 
zaudējot. 

Regīna 

Atkal, zeme, tava velēna vaļā klāta,
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

/I.Ziedonis./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Robertam 
Rudovskim, vecmāmiņu mūžībā pavadot. 

Darba kolektīvs  

Skumjās paziņojam, ka mūžībā 
devusies mūsu mīļā 

AUSMA GAROKALNA
(26.03.1937. – 15.09.2017.). 

Izvadīšana ceturtdien, 21. septembrī, 
13.00 no kapličas Aizputes ielā uz 

Silarāju kapiem. 
Tuvinieki 

SIA Bērzi plus notīra krūmu APAUGU-
MU no laukiem un grāvjiem. Pērkam 
zarus šķeldošanai un cirsmas izstrādei. 
Tālr. 29150380, 26458900.

Ātr i  un lēt i  ier īko DZIĻURBUMU. 
Tālr. 29605105, 28205914.

DZIĻURBUMI pēc zviedru tehnoloģijas, 
tālr. 29251774, www.abtermo.lv. 

Tīrām DZIĻURBUMUS. Tālr. 29296723.

Tīra un remontē AKAS. Tālr. 27448331.

SPIEŽ SULU. Tālr. 29653166.

SPIEŽAM SULU. Tālr. 26053096.

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

Latvijas mežsaimniecības uzņēmums SIA 
VERTEX (41203040825) aicina kolektī-
vam pievienoties GRĀMATVEDI. No 
kandidātiem sagaidām: augstāko izglītību 
finansēs vai grāmatvedībā, mūsdienīgu 
pieeju darbam, precizitāti un atbildību, dar-
ba pieredzi grāmatvedības un lietvedības 
uzskaitē ne mazāk kā 3 gadus, nodokļu 
un grāmatvedības likumu pārzināšanu. 
Mēs piedāvājam: mūsdienīgu darba vietu, 
darba apstākļus Talsos, labu atalgojumu un 
sociālās garantijas. CV un motivācijas vēs-
tuli sūtīt e-pastā: info@lmu.lv. Garantējam 
informācijas konfidencialitāti.

SIA Bērzi plus (41202008941) – AT-
SLĒDZNIEKS kravas auto remontiem. 
Tālr. 29153902.

SIA Courland Village (41203023026) res-
torāns Metropole meklē VIESMĪLI/-ES 
un PAVĀRU Kuldīgā. Labs atalgojums. 
Nodrošināta dzīvošana. Pieteikties, zvanot 
pa tālr. 24869169. 

SIA Lāses AM (41201007493) aicina darbā 
LOPU PĀRVADĀTĀJU (liellopi, cūkas). 
Prasības: autovadītāja apliecība (B, CE 
kat.), 95. kods, vadītāja karte. Piedāvājam: 
stabilu atalgojumu, sākot no 700 eiro; drau-
dzīgu kolektīvu; sociālās garantijas. CV sūtīt 
e-pastā: lases@inbox.lv, tālr. 29463685.

Kokapstrādes uzņēmums SIA Vēvers 
(41203017104) piedāvā darbu STRĀD-
NIEKIEM kokapstrādē. Tālr. 28635733.

AUTOMAŠĪNAS SsangYong Actyon 
Sports, 2,0, D, 2009; Audi A4, 1,8T, 2002; 
Peugeot Par tner, 2,0,HDi, 2004, pret 
GRAUDIEM. Tālr. 25616457.



trešdiena, 2017. gada 20. septembris

šodien, 20. septembrĪ rĪt, 21. septembrĪ
Dienas garums – 12 st. 18 min.
Saule lec 7.07, riet 19.25.

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

reklāma. informācija. sports16
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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

Lasi www.kurzemnieks.lv!

Dienas garums – 12 st. 23 min.
Saule lec 7.05, riet 19.28.
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Kuldīgā, 
Mederu ielā 8, 
pērk 
GaIleNes, 
baravikas, liepenes 
un alksnenes bez 
kātiņiem, BrūKleNes.
Tālr. 22481824. 

sen

septembra erudīts

www.kurzemnieks.lv
Viss par reklāmu 
Kurzemniekā!  

Tālrunis 63324881.

www.vc4.lv

26. SEPTEMBRĪ

28. SEPTEMBRĪ

VESELĪBAS  CENTRS 4
VADOŠIE SPECIĀLISTI  KULDĪGĀ!

Dr.med.prof. ANDRIS GARDOVSKIS

VC4 filiāles ’’Baltijas Vēnu klīnika’’ proktoloģijas dienesta vadītājs, 
ķirurgs, proktologs, medicīnas doktors, Paula Stradiņa Klīniskās 
universitātes slimnīcas ķirurgs.
Pasniedzējs RSU vispārējās ķirurģijas katedrā.

Pieraksts pa tālr.: 9.00 - 17.00 darba dienās

Ķirurga konsultācija:  35 EUR

UZMANĪBU! SEPTEMBRIS- PROKTOLOĢIJAS MĒNESIS! 

Akcijas ietvaros īpašs piedāvājums - proktologa konsultācija un proktoskopija - 35 EUR!
Dāvanā - atlaižu kuponi!

PLKST. 11:00 - 14:30

KULDĪGAS SLIMNĪCĀ KONSULTĒS UN

PIEŅEMS PACIENTUS ĶIRURGS, PROKTOLOGS:

PLKST. 11:00 - 14:00

KULDĪGAS SLIMNĪCĀ

KONSULTĒS UN

PIEŅEMS PACIENTUS

FLEBOLOGS:

Dr. INTS ŪDRIS
’’Veselības centrs 4’’ filiāles ’’Baltijas Vēnu 
klīnika’’ asinsvadu ķirurgs, flebologs.
Klīnikas vadošais speciālists.
RAKUS asinsvadu ķirurgs.

Pieraksts pa tālr.:

20 550 550
9.00 - 17.00 darba dienās

Cenas:
Konsultācija +

DUPLEX

izmeklējums:

40 EUR

www.vc4.lv

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

Svētdien, 24. septembrī, 
18.00 Kuldīgā, 
Liepājas ielā 9 

(ieeja no 
1905. gada ielas), 

draudzē King of Glory 
kalpos mācītājs 

no Gruzijas 
Selvio	ogaNeSjaNS. 

Visi mīļi gaidīti! 

Valmieras sudrabs – 
kristapam bērziņam

Svētdien Valmieras maratonā 
kuldīdznieks Kristaps Bērziņš 
izcīnījis otro vietu, godalgas 
tika arī citiem mūspuses skrē-
jējiem. 

Bez ierastajām seriāla „Big-

bank” Skrien Latvija distancēm 
(pusmaratona, 10 km un tautas 
skrējiena) dalībnieki sacentās arī 
42 km distancē. 

Siguldas pusmaratons notiks 
7. oktobrī. 

• NENOTIKS 21.IX paredzētais Kuldīgas novada atklātais čem-
pionāts krosā – tas PĀRCELTS uz 24. aprīli.  

• 22.IX 10.00 Kuldīgas Pilsētas estrādē – OLIMPISKĀS DIENAS 
stafete un vingrošana. 

• 23.IX 11.00 Kuldīgas sporta hallē (Piltenes ielā 25) – Kuldīgas 
kausa izcīņa VOLEJBOLĀ U-19 grupai. 

• 23.IX 13.00 Kuldīgā, A.Grundmaņa stadionā (Īsajā ielā 4) – 
mākslīgā FUTBOLA laukuma atklāšana. 

• 24.IX 11.00 Kuldīgas sporta namā (Virkas ielā 13) – LJBL mini-
spēles BASKETBOLĀ U-12, U-13 grupai. 

• 24.IX 14.00 Kuldīgas hallē (Piltenes ielā 25) – Latvijas meistarsa-
cīkstes FLORBOLĀ U-13 grupai. 

• 24.IX 18.00 Kuldīgas hallē (Piltenes ielā 25) – Latvijas 1. līgas 
meistarsacīkstes FLORBOLĀ: Kuldīga/KNSS – Ķekavas buldogi. 

septembrī birst medaļas
Aizputes novada Tempo kausa izcīņas piektajā kārtā labus pa-

nākumus guvuši mūsu dambretisti. 
Uzvarētāja gods tika Jānim Rūtiņam, 2. vieta Pēterim Gailānam, 

sievietēm pirmā bija Justīne Ansone, trešā – Zenta Jēgere, jauniešiem 
labākais – Artis Madars Rancāns, otrais – Roberts Serpāns, kurš die-
nu pirms tam Rīgā pārliecinoši uzvarēja prāta attīstības centra Do-
mātprieks un Jaunās Teikas turnīrā grupā līdz astoņiem gadiem.

Inta Jansone

vieglatlētika

Maratonā vīriešiem uzvarēja Dmitrijs Serjogins (02:24:32), otrais ātrākais bija K.Bērziņš (02:29:54), bet 
trešais – Kristaps Kaimiņš (02:30:47). Dāmām pirmā bija Liene Neimane (03:05:40), otrajā un trešajā vietā 
atstājot Jolantu Krastiņu (03:15:16) un Vivianu Kirilovu (03:18:48).
Pusmaratonā pirmās trīs godalgotās vietas kā vīriešiem, tā sievietēm sadalīja skriešanas seriāla sezonas 
favorīti: zelts Valērijam Žolnerovičam (01:08:45), sudrabs Jānim Višķeram (01:08:46), bronza Jānim 
Girgensonam (01:09:07). Sievietēm uzvara Ilonai Marhelei (01:20:42), otrā bija Lelde Neimande (01:22:34), 
trešā – Daiga Grickus (01:22:58). No kuldīdzniekiem savā vecuma grupā labi noskrēja Arvīds Šefanovskis 
(2. v., 1:37:13), Raimonds Serdants (18. v., 1:44:14) un Ivars Eglītis (19. v., 1:44:15). 
10,55	km pirmais atskrēja Andris Jubelis (00:34:00) un Karīna Helmane-Soročenkova (00:42:26). No Kuldīgas 
sportistiem labi rezultāti vecuma grupās Ludmilai Jocei (2. v., 0:49:36), Odetai Turkai (3. v., 0:49:41), Lilijai 
Grundmanei (4. v., 0:52:18), Džanitai Freijai (7. v., 0:52:06), Anetei Astaševskai (16. v., 0:54:35). 
6,2	km	distancē uzvarēja Gundega Heidingere (00:22:25) un Artūrs Niklāvs Medveds (00:18:51). No Kuldīgas 
devīto rezultātu savā vecuma grupā sasniedza Diāna Vitkovska (0:26:53). 

Inta Jansone

Kā palmas var izturēt viesuļvētras?
Koki parasti salūst vai vismaz zaudē dažus zarus, saskaro-

ties ar viesuļvētras stiprajiem vējiem. Tomēr ne palmu koki. 
Atšķirībā no tradicionālajiem kokiem palmu iekšpusē diezgan 
juceklīgi izkaisīti sūkļveida audi. Katru gadu augot, lielākā 
daļa koku veido gredzenus (tā var noteikt koka vecumu), bet 
palmām tā vietā šūnas viegli saliecas un pēc tam spēj atgriez-
ties sākotnējā stāvoklī. Kā norāda Kalifornijas universitātes 
augu zinātnes profesore Džūdija Džernsteda, šīs parastās koka 
struktūras trūkums ir tas, kas palmu padara tik elastīgu un 
viegli adaptējamu dažādos apstākļos. Koka īpašības palīdz 
palmām augt siltās, vējaini tropiskās teritorijās visā pasaulē. 
Ir zināmas 188 ģintis un 2585 sugas.

Cik ienesīgas var būt mežābeles
Trikātē ir labi nostādīta vīnrūpniecība, kur apkārt-

nes lauksaimnieki saved savus dārza un meža ābolus 
un laiž izspiest sulu, kuru tad katrs ved mājās un ga-
tavo vīnu. Mežābolu sula atzīta par labāko, jo no tās 
tiekot dzidrāks vīns. No dārzābolu sēklām audzētās 
mežābeles spēcīgi un veselīgi augot bez kādas kop-
šanas un katru gadu dodot augļus. Mums vēl daudz 
atmatu, kalnainu vietu un ceļmalu. Stādiet tur no 
dārzābolu sēklām audzētas mežābeles! 

Kuldīgas Vēstnesis
 pirms 90 gadiem

kurā vietā 
un kad tika 
parakstīta 
Vācijas bezierunu 
militārā padošanās?  

Atbildes līdz 21. septem-
bra 12.00 atsūtīt e-pastā: re-
dakcija@kurzemnieks.lv.

Atbilde: augs, kas ir kaktu-
su ģints Hylocereus auglis un 
ko dēvē arī par pūķu augli, ir 
pitaija.

Pareizi atbildējuši: Velta 
Višņevska, Indra Ābelīte, In-
gars Neimanis.


