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Izrāda
Rīgai savus
labumus.
13. lpp.

Mākslas
namā –
tēlniecība
„Tēlniecības izstādes
tiek organizētas reti,
jo darbi ir smagi,
pārvietošana maksā
dārgi. Atsevišķi
darbi lielākoties
tiek iekļauti citās
izstādēs. Turklāt
šādi pasākumi
parasti notiek Rīgā,
vēl Liepājā,” tā par
kuldīdzniekiem
doto iespēju redzēt
izstādi Escultura
saka tās kurators
Uldis Pētersons.
Mākslas namā bijusi iespēja iepazīt glezniecību,
dizainu un grafiku, nu kārta
tēlniecībai. „Mans mērķis ir
parādīt, kas notiek Latvijas
Mākslas akadēmijā (LMA),
jo tieši pašlaik rit darbs pie
mākslas un radošā klastera izveides Kuldīgā,” saka
U.Pētersons. LMA pasniedzēju un studentu izstāde
Escultura būs apskatāma līdz
30. jūlijam.
Izstādē piedalās tēlniecības apakšnozares vadītājs,
profesors Bruno Strautiņš,
profesori Gļebs Panteļejevs,
Aigars Bikše un asociētā
profesore Olga Šilova, kā
arī studenti Haralds Gerts,
Kristaps Andersons, Una
Stahovska, Rihards Ābeltiņš,
Svetlana Saveļjeva un Gatis
Erdmanis.
(Turpinājums 3. lpp.)
Iveta Grīniņa
Roberta Prauliņa foto
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Dzīres Kuldīgā –
kas šogad
citādāk?
6., 11., 14. lpp.

12. lpp.
Fotokonkurss
Mans loms
Kurzemnieks
izsludina
fotokonkursu
Mans loms.
Gaidām
makšķernieku
bildes ar
lielāko,
neparastāko, interesantāko ķērienu! Būs
balvas par visinteresantāko fotogrāfiju un
par to, kurā redzams vislielākais loms.
Iesūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv

vēl šodien!
īsziņas

Šodien nestreiko, bet rīt turpinās

Ģimenes ārstu streika komiteja nolēmusi uz vienu dienu
šodien streiku pārtraukt. Kuldīgas mediķis Aigars Pūpols
skaidro – lai pie ārsta ļautu tikt maznodrošinātajiem un
trūcīgajiem, arī pensionāriem un bērniem: „Šodien strādājam parastajā režīmā. Šī diena vairāk domāta tiem, kuriem
maksas pakalpojumam nav naudas. Cik varēs darbalaikā
paspēt, tik pacientu arī pieņemsim.” Rīt streiks atjaunosies.

Rīt Īvandes muižā VUGD mācības

Tēlniecības
izstādes
parasti notiek
galvaspilsētā,
tāpēc Escultura
Kuldīgas
Mākslas namā ir
reta iespēja, ko
var izmantot vēl
līdz 30. jūlijam.

13. jūlijā 11.00 Īvandes muižā notiks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) praktiskās mācības,
kurās tiks izspēlēta situācija, ka ēkā izcēlies ugunsgrēks.
Lai inscenējumu tuvinātu realitātei, dūmu mašīna radīs
mākslīgos dūmus. Operatīvie transportlīdzekļi brauks ar
ieslēgtu skaņas un gaismas signālu, tiks iedarbināta ēkas
trauksmes sirēna.

Uz Kartupeļu balli
Vēl šonedēļ mājražotāji un amatnieki var pieteikties Kartupeļu balles zaļajam tirdziņam 22. jūlijā Liepājā, Kungu
ielas kvartālā. Īpaši gaidīti tie, kuri piedāvā dažādu šķirņu
kartupeļus un to produktus, svaigus dārzeņus, zaļumus,
sieru, gaļu, kūpinātas zivis, konditoreju, arī daiļamatniecības darinājumus. Tālr. 25874480, e-pasts: simona.puiga@
biedribasnams.lv.

Piektdien, 14. jūlijā:
• Dzīres Kuldīgā sākušās.
• Muzikālais Toms Mikāls.
• Dvīņi – prieks un rūpes dubultā.
• Autoveikalu gaida kā
glābiņu.

Lielākā daļa cilvēku uz sava dzīves kuģa ir matroži, kur tiem būtu jābūt kapteiņiem. /G.Foks./
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Lai izdevies vasaras lielākais notikums!

Lai arī vasara vairāk noprotama pēc kalendāra, ne laika
apstākļiem, saulīte ar siltumu
šogad nelutina un vai ik dienu
jāsadzīvo ar lietus lāsēm,
izjūtas tomēr ir vasarīgas.
Tās rada smaržojošās jasmīnu kupenas, zemenes un citi
gardumi ēdienkartē, pirmās

„Nav tik vienkārši kā ar
biļeti: ja esi samaksājis,
tad pasākumā kaut
ierāpo.”
mežā atrastās gailenes, mellenes, dārzā nogatavoties
sākušās jāņogas un upenes.
Par vasaru atgādina arī īpaša
gaisotne, kas šonedēļ valda
Kuldīgā, jo mūsu pilsētā gada
vērienīgākais notikums Dzīres Kuldīgā atkal ir klāt.
Estrādes parkā tiek montēti karuseļi, pilsēta ietērpjas svētku rotā, top skatuves parkos un ielās, tiek
iezīmētas vietas tirgotājiem,
pašdarbnieku, iestāžu un
uzņēmumu kolektīvi kaļ plānus, kā šogad sevi parādīt
gājienā. Kuldīgas kultūras
centra darbinieki, kas par
šo pasākumu jau vairākkārt
guvuši valsts mēroga atzi-

lasītājs atsaucīgs

lasītājs grib zināt

redzējums
Jolanta
Hercenberga,
63350565,
jolantah99@
gmail.com
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nību, un citi organizētāji, arī
ēdināšanā, viesu izmitināšanā,
atkritumu savākšanā un citās
nozarēs strādājošie gatavojas
spraigam darbam. Ne vienam
vien kuldīdzniekam ik gadu
ap šo laiku vizīti pieteikuši
tālumā dzīvojošie draugi un
radi, bet citi joko, ka burzmas
un trokšņa dēļ uz to laiku pilsētu pametīs, dzīvoklī ielaižot
ciemiņus.
Tā kā mūsu Pilsētas svētki
iekļauti Latvijas lielo pasākumu plānā, šogad īpaši tikšot
nodrošināta kārtība. Strādās
pašvaldības policija, Valsts
policija ar specvienību un narkotiku meklētājiem, arī apsardzes firma. Lai vakarā apsargs
ielaistu pasākumos Pilsētas
laukumā, šogad viens nosacījums liek būt cilvēka cienīgā
skatā. Nav tik vienkārši kā ar
biļeti: ja esi samaksājis naudu,
tad pasākumā kaut ierāpo.
Šis ir kritērijs, kam vajadzētu
garantēt, lai pilsētas centrā
valdītu kārtība un visiem būtu
droši. Par to patiess prieks,
jo ir cerība, ka tad priecīgs
noskaņojums visiem būs arī
pēc svētkiem un pašu vai citu
alkohola izraisīto neprātību dēļ
masveidā nevajadzēs mediķu
palīdzību.
Starp citu, šogad Pilsētas
svētkos tā var dārgi maksāt,
jo liela daļa ģimenes ārstu,
iespējams, turpinās streiku.
Šodien tas kā solidaritātes
apliecinājums pacientiem uz
vienu dienu ir pārtraukts, bet
pēc tam atkal tikšot turpināts.

manuprāt

Vai vienaldzība?
Jau iepriekš Valsts policija norādījusi, ka Liepājā pazudušā
piecgadīgā zēna Ivana lietu raksturo dīvainības, nesakritības
un vienaldzība. Pēdējais raksturojums gan nebūtu attiecināms
ne uz tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri meklēšanā iesaistījušies,
dienesta pienākumus pildot, ne tiem, kuri to dara vienkārši maza,
kaut sveša cilvēkbērna dēļ. Pēc iesūtītā 200 stundu videomateriāla noskatīšanās policijai meklējumos radies jauns aizmetnis.
Zēns, iespējams, aizbraucis uz Dubeņu ciemu Grobiņas novadā. Versija nav apstiprināta, bet pat tad, ja tā būtu bijis, diez
vai autobusa šoferi tiesātu likumīgi, jo darba pienākumus viņš
nav pārkāpis. Tik vien nodomājis, ka puisēns ir kopā ar kādu
pieaugušo, jo bijis par sīku, lai liktu viņam pirkt biļeti. Bet tas
ciems taču ir mazs, un autobuss turp brauc diezgan pustukšs,
lai varētu pievērst uzmanību: kur tāds cilvēciņš viens brauc.
Daina Tāfelberga, tālr. 63350563,
daina.tafelberga@kurzemnieks.lv

fotokomentārs
Arvien
ekoloģiskāk!

Lāsmas
Reimanes
teksts un
foto

Žēl, ka makšķernieki aizmirsti
„Jau pavasarī festivālā Lido zivis bijām pārsteigti, ka šogad vairs
nav makšķernieku sacensību,” bēdājas Vītolu ģimene, kurai šī nodarbe mīļa. „Atrodamies taču pie
zivīm bagātās Ventas, lielāmies ar
stāstiem, zivju zupu un cita veida
produkciju, bet paši makšķernieki
atstāti novārtā. Kādreiz sacensības bija arī Pilsētas svētkos,
cerēju ieraudzīt festivāla Dzīres
Kuldīgā programmā, bet nav.”
SIA Kurzemes cope vadītājs

Guntis Kārkliņš skaidro, ka šogad
festivālā Lido zivis sacensības
netika rīkotas, jo ar licencēto
makšķerēšanu tagad nodarbojas
novada pašvaldība. „Man arī
žēl, ka tradīcija izskausta,” tā
G.Kārkliņš. „Šobrīd ir tāds kluss
periods. Ja būs ziema, varbūt
sarīkosim sacensības Ventas augštecē, Nabes vai Vilgāles ezerā.
Nākamajā pavasarī noteikti kaut
kas būs.”
Daina Tāfelberga

Būvniecības laikā ar neērtībām jāsadzīvo
Lasītājs jautā, kādēļ Kuldīgā
pārtraukta pagalma labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājas
Ķelšu ielā 2a. Tas traucējot nokļūt līdz gājēju pārejai, pa kuru
šķērsot Sūru ielu ceļā uz pilsētu.
„Brigāde sāka strādāt pirms
Līgo svētkiem. Pagājušas vairākas nedēļas, bet darbs netiek
turpināts. Pagalmā stāv grants
kaudzes, un, lai tiktu līdz pārejai
Sūru ielā, jāpārvar izraktais grāvis. Vecāki cilvēki tam netiek pāri.
Mums jāmet līkums un jāšķērso
Sūru un Ķelšu ielas krustojums,
kur ir dzīva satiksme. Kādēļ pār
grāvi nav ierīkota laipa? Tagad
tā brigāde esot redzēta strādājam
citur. Kāpēc nepabeidz, kur iesākuši, bet sāk citā vietā?” jautā
vīrietis.
Kuldīgas komunālo pakalpojumu namu apsaimniekotāja
Inga Burkēvica skaidro, ka darbs
tiks turpināts šonedēļ un tā laikā

iedzīvotājiem ar neērtībām būs
jāsadzīvo: „Bija plānots darbu
Ķelšu ielā sākt agrāk, bet, kad
uz pagalmu atvedām materiālus,
iedzīvotāji pret projektu izteica
pretenzijas. Gaidījām, kamēr
tiks pieņemts lēmums, kādas izmaiņas viņi vēlas. Tā kā tuvojas
Pilsētas svētki, pašvaldība mums
uzdod arī citus darbus, tādēļ šajā
objektā kādu laiku darbu nācās
pārtraukt, bet šonedēļ tas tiks
turpināts. Iemītnieki mums jau
zvanījuši, esam to skaidrojuši.
Celiņu, kas iet no mājas, plānots
pagarināt līdz ietvei, pa kuru tālāk
var aiziet līdz gājēju pārejai. Bet,
kamēr viss ir procesā, jārēķinās ar
neērtībām. Projektā tiek izmantots arī pašvaldības finansējums.
Darbs jāpabeidz līdz novembra
beigām, bet esam ieinteresēti to
izdarīt agrāk.”
Jolanta Hercenberga

Atrod sporta kurpes

7. jūlijā Kuldīgas Estrādes
parkā bērnu rotaļu laukumā (pie
bumbām) atrasts gandrīz jaunu
sporta kurpju pāris. Atradēja prāto, ka botes, iespējams, atstājis
kāds dalībnieks no bērnu nometnes, kas todien tur notikusi. Zvanīt
pa tālr. 26852523.

lasītājs neapmierināts

Zāli noteikti nopļaus

Kāda kuldīdzniece neapmierināta ar nenopļauto zāli
Kuldīgā, Mālu ielā 18.
Zemes gabala īpašniece nedzīvo Kuldīgā, bet sazvanīta
Kurzemniekam sola, ka zāle iespējami ātrākā laikā tiks nopļauta:
„Jau pagājušajā gadā sarunāju ar
komunālajiem dienestiem. Šogad
vienkārši neesmu paspējusi, bet
tūlīt mēģināšu viņus sazvanīt un
ceru, ka iespējami ātri tas tiks
izdarīts.”
Iveta Grīniņa

pabēda

Nesmādē
pat kapus
Turlavas pagasta Ciemgaļu
kapos tuvinieki, kuri nav vietējie, uz kopiņas iestādījuši baltas
begonijas, bet pēc laika kaimiņi
ziņo – divas nozagtas...
Ja pamanāt ko interesantu,
nofotografējiet un sūtiet:
redakcija@kurzemnieks.lv.

aktuālais jautājums

Ar kādām izjūtām gaidāt Dzīres Kuldīgā?
Jana Štorha, mājsaimniece:
– Gaidu kā katru gadu. Ceru, ka
jauni pasākumi būs bērniem, bet
viņi gaida arī tirdziņu, karuseļus
un saldumus. Es nedzīvoju pilsētā, tāpēc parasti visu izstaigājam
sestdien. Gribētos redzēt atkal
ko interesantu, piemēram, uguns
šovu. Svētki domāti visiem, bet zinu, ka dažreiz
paši kuldīdznieki sūdzas, ka tie ir nedaudz par ilgu.

Ieva Kaltniece, BJC jaunatnes
lietu speciāliste:
– Esmu ļoti priecīga, ka būs
atkal daudz cilvēku un dažādi
pasākumi. Būs pilsētā dzīvība.
Svētki patiešām izauguši un
domāti ne tikai kuldīdzniekiem,
bet visai Latvijai un arī ārzemniekiem. Bet tas nozīmē, ka darbdienās būs arī daudz
transporta ierobežojumu, grūtāk nokļūt, kur vajag.

Sergejs Āboliņš, skolnieks
no Rīgas:
– Esmu ļoti priecīgs te atbraukt
un pastaigāt pa brīnišķīgu pilsētu.
Katru gadu Pilsētas svētki ir īpaši
ar dažādiem un interesantiem pasākumiem. Alekšupītes karnevāls
ir diezgan jautrs, var pasmieties.
Kuldīga ir ļoti skaista un stipri atšķiras no Rīgas.

Roberts Ansons, students no
Ventspils:
– Iespējams, brauksim. Vienmēr ierodamies sestdien skatīties
gājienu – tas ir ļoti labs pasākums.
Svētkos gaidīti visi, un Kuldīga
ir skaista. Manuprāt, pilsēta un
pasākums ir līdzīgi Ventspils
Pilsētas svētkiem.

Aivars Valkovskis, individuIeva Briķe, pensionāre:
ālais komersants:
– Visi svētki ir patīkami. Pro– Gaidu ar labām izjūtām. Galgrammu apskatīju, bet nekas acīs
venais, lai labs laiks. Katru gadu
neiekrita. Domāju, ka staigāšu un
apmeklēju koncertu piektdienas
skatīšos. Manuprāt, svētki domāti
vakarā un gājienu sestdien. Naktīs
vairāk iebraucējiem, jo man šķiet,
gan notiek dažādas nekārtības, bet
ka tos vajadzētu nedaudz īsākus,
mani tas netraucē, jo tad apkārt nejo pasākumi katru gadu atkārtojas.
staigāju. Iebraucēju ir daudz, un tas mums vajadzīgs,
lai Kuldīga kļūtu atpazīstamāka. Arī ārzemnieku
katru gadu kļūst aizvien vairāk.
Lāsma Reimane, Jēkaba Aleksandra Krūmiņa foto

urzemnieks

Kuldīgā, 1905. gada ielā 19, LV-3301

Galvenā redaktore Daiga Bitiniece –
63350567; redakcija@kurzemnieks.lv;

reklāmas nodaļa – 63324881; sludinajumi@kurzemnieks.lv

Izdevējs – SIA Jaunais kurzemnieks. Reģ. apl. nr. 1400. Iznāk pirmdienās,
trešdienās, piektdienās. Pārpublicējot atsauce uz Kurzemnieku obligāta.
Iespiests SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, Rīga, Mūkusalas iela 15a.
Metiens – 3873.
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(Turpinājums.
Sākums
1. lpp.)

aktualitātes

Mākslas namā tēlniecība

Kurators
Uldis Pētersons stāsta:
„Darbi ir pilnīgi atšķirīgi raksturā un
izpausmē. Bija vēlme līdzās
parādīt nobriedušu mākslinieku
un jauniešu veikumu. Jebkurš students, protams, cer savu pasniedzēju pārspēt.” Studentu darbus
izvēlējies kurators, bet pedagogi
paši izlēmuši, ko rādīt.
Tēlnieki K.Andersons un
S.Saveļjeva vēl studē maģistrantūrā, bet R.Ābeltiņš studijas jau
beidzis. Viņi gandarīti par iespēju
darbus atvest uz Kuldīgu un atklāj, ka jaunajiem savu veikumu
rādīt publikai negadās bieži.

Svetlana atklāj: „Mēs pie
saviem darbiem
strādājam ilgi, un
nav viegli tikt pie
savas izstādes, tāpēc
rīkojam tās kopā ar
kolēģiem. Turklāt
ir sarežģīti darbus
transportēt. Man,
piemēram, ir pie
griestiem piekarami darbi, un šajā
zālē tos nevar eksponēt.
Bieži ir problēmas ar apgaismojumu.” Kristaps piebilst: „Tēlniecības darbi mēdz būt arī interaktīvi, tāpēc telpai ir specifiskas
prasības.”
Uz jautājumu, kurp virzās tēlniecība, R.Ābeltiņš saka: „Šobrīd
to nevar vērtēt. Varbūt pēc 20 gadiem varēs noteikt, ar ko šis laiks
vēsturē ierakstīsies. U.Stahovska
secina: „Tagad jebkurā mākslas
nozarē ir mediju mikslis. No kat-

ra autora atkarīgs tas, uz ko viņš
koncentrējas. Katrs meklējam
savu ceļu, kas nav atkarīgs no
kopīgām tendencēm.”
K.Andersons pārliecināts, ka
tehnoloģiju attīstība pavisam drīz
radīs jaunu pagrieziena punktu
arī šajā mākslas veidā: „Esam
tikai soli no kvalitatīva lēciena.
Aizvien plašākas ir informācijas
tehnoloģiju iespējas. Mākslinieki
tuvinās tam, ka telpa tiks radīta virtuāli.” Savukārt Svetlana
pārliecināta, ka tēlniecības vieliskums un taustāmā daba nekad
nezudīs: „Cilvēkiem vienmēr patiks darbam apiet apkārt, pieskarties materiālam. Arī autora rokas
pieskārienam ir liela nozīme –
darbs dzimst procesā, kas ir ļoti
patīkams. Vieni mākslinieki visu
laiku eksperimentē, citi uzticīgi
vienam materiālam, piemēram,
granītam. Un tā būs vienmēr.”
Iveta Grīniņa
Roberta Prauliņa foto

Mūsējie Sējējā un Lielajā lomā
Zemkopības ministrijas
(ZM) konkursa Sējējs vērtēšanas komisija pagājušonedēļ
iepazina trīs mūsu uzņēmumus,
kas tikuši pusfinālā.
Nominācijā Gada uzņēmums
pārtikas ražošanā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) Kuldīgas nodaļa izvirzījusi Rumbas pagasta
SIA Milzu!, kas ne tikai ražo
veselīgas, uzturvielām bagātas
brokastu pārslas, ierindojoties
otrajā pozīcijā starp pirktākajiem
Latvijas ražojumiem, bet arī atbalsta pasākumus (īpaši sporta)
gan Kuldīgā, gan citur Latvijā,
gan treniņus ārpus valsts. Turklāt
īpašnieks Enno Ence ir lektors
semināros, lai dalītos pieredzē
ar citiem. Uzņēmums jau ieguvis
daudzas izcilas balvas, bet Sējējā
piedalās pirmoreiz, konkurējot ar
sešiem citiem pārtikas ražotājiem,
lielākoties no Vidzemes.
Bioloģisko samniecību grupā
kuldīdznieki izvirzījuši šī paša

pagasta uzņēmuma Lāses AM tīršķirnes gaļas liellopu saimniecību
Kolumbi. Īpašnieku stratēģija:
savus ganāmpulkā atražotos un
atlasītos vaislas liellopus pārdot,
bet ganāmpulka izkopšanai ik
gadu ievest vienus no vislabākajiem Zviedrijas un Vācijas vaislas
buļļiem, kā arī teles. Saimniecība
pati ražo barību, ar kūtsmēsliem
nodrošina ekoloģisku mēslojumu laukiem, piedalās semināros
un demonstrējumos. Kolumbos
komisija plānoto divu stundu
vietā pavadīja četras, klausoties
saimnieka Aigara Meldera stāstā
un neslēpjot prieku, cik labi te rit
attīstība. „Prieks abpusējs – šķiet,
ka saimniecība jau ir augstu novērtēta,” norāda LLKC Kuldīgas
nodaļas vadītāja Daiga Mellere.
„Ne jau tā balva, bet pati dalība
svarīga. Kurzemnieki gan joprojām ir lepni nevietā – negrib,
ka izvirza. Bet mums ir daudz
labu saimniecību!” Vēl no bioloģiskajām saimniecībām izvirzīti

„Kā maza Niagāra”

Šonedēļ Kuldīgas Rātslaukumā un pie Ventas rumbas
uzņemts sakaru operatora
Tele 2 jaunais reklāmas klips.
Kā pastāstīja zīmola Zelta zivtiņa vadītājs Agris Rencis, Tele 2
reklāmās tiekot apceļota mūsu
zeme, nu pienākusi kārta Kuldīgai: „Tas gan ir mazliet specifiski –
meklējam Latvijas objektus ar
tādu kā pasaules skaņu. Un jums
ir brīnišķīgā Ventas rumba, kas
atgādina nelielu Niagāras ūdenskritumu. Tā arī ir galvenā filmēšanas vieta, bet vēl filmējam citur
Kuldīgā, piemēram, Rātslaukumā, arī ārpus pilsētas.” A.Rencim
mūsu pilsēta patīk, te ik pa laikam
iznākot atbraukt gan privāti, gan
darba darīšanās.
Vija Zariņa
Roberta Prauliņa foto

Skrundas novada Valti, kas šajā
jomā sevi pierādījuši jau gadiem.
Nākamnedēļ komisija atkal
brauks uz Rumbas pagastu, šoreiz
pie koka skrejriteņu ražotāja MGS
Factory līdzīpašnieka Mareka
Giptera, lai vērtētu automatizētas
krāsošanas līnijas izveidi programmas LEADER projektā.
Diemžēl mūsu novadi šogad
nav pārstāvēti nominācijā Ģimene lauku sētā, kurā visvairāk
dalībnieku (11), kā arī kategorijās
Jaunais veiksmīgais zemnieks un
Rītdienas sējējs – mazpulks.
Savukārt ZM jaunajā gada balvā Lielais loms, kas ieviesta pērn,
lai attīstītu zivsaimniecību, ieteikta veterinārārste un akvakultūras
pētniece Olga Revina no insitūta
BIOR zivaudzētavas Tome Pelču
filiāles. Speciālistes veikumu
komisija klātienē nepārbaudīs,
bet izskatīs LLKC pamatojumu
izvirzīšanai nominācijā Jauns un
daudzsološs.
Daina Tāfelberga
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No kārtības sargātāju ikdienas

Nevis izmet atkritumus,
bet savāc
Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Dzintars Pakalns.

3. jūlijs. Pusvienos naktī Ventas ciemā pie daudzdzīvokļu
mājām no taksometra skan skaļa
mūzika. Dienā invalīdu stāvvietā
mašīna. Zvana veikala Maxima
apsardze, ka ārpusē guļ piedzēries
vīrietis – savācam uz izolatoru.
Mums ziņo, ka Pilsētas laukumā
dzērāji ubago, kamerās redzam,
ka jau dodas prom. Ap 19.00 viņi
atkal ubago. Kad tuvojamies, ir
prom. Vakarā pa Liepājas ielu
streipuļo piedzēries vīrietis. Tas
pats, kurš pa dienu viesojies pie
mums. Atkal savācam.
4. jūlijs. Pusdivos naktī ziņo,
ka kāds no mašīnas izmet atkritumus Gaismas ielā. Kamerās
redzam, ka patiesībā nevis izmet,
bet savāc to, ko cits pie konteineriem nolicis. Rimi stāvvietā divas
mašīnas pārkāpj noteikumus, bet
jau aizbraukušas. Liepājas ielā uz
soliņa divi aizmiguši. Pie veikala
Zvaigzne ABC stāv piedzēries
vīrietis – savācam. Pa Vijolīšu
ielu staigā lapsa, no cilvēkiem
nebaidās. Valsts meža dienests
paskaidro, ka pilsētā lapsas staigā
bieži – nekā ārkārtēja neesot.
5. jūlijs. Raiņa ielā mašīna
invalīdu stāvvietā, vēlāk tas
pats pie kultūras centra. Sieviete
sūdzas, ka Rimi viņai uzmācas
bijušais vīrs. Nogādājam sievieti
mājās, viņa sola par draudiem
rakstīt iesniegumu Valsts policijai
(VP). Atpakaļceļā sastopam vīru
un skaidrojam, kādas viņa rīcībai
varētu būt sekas. Pie Supernetto
uz ietves sēž vīrietis un dzer alu –
savācam. Vakarā Piltenes ielā
kāds laužas pie dzīvokļa durvīm –
gribot paņemt savu somu.
6. jūlijs. Vienības ielā beigta
lapsa. Četri protokoli par nepareizi novietotu automašīnu. Pie
tiesas pa dīķa gultni divi vīrieši
staigā ar metāla detektoriem. Tā
kā šī ir arheoloģiskās aizsardzības
zona, to darīt nedrīkst. Bet viņiem
laba atruna – esot tie, kuri tīra
dīķi, traktoram pārdurta riepa, un
viņi meklējot asus priekšmetus.
Kalpaka ielā cilvēks guļ zemē –

savācam. Slimnīcas uzņemšanas
nodaļa zvana, ka mums pazīstams
klients jānogādā mājās. Piltenes
ielā vīrietis guļ kāpņu telpā. Vakarā VP lūdz palīdzēt tikt galā ar
dzērāju pie Ventas tilta.
7. jūlijs. Mums ziņo, ka Rumbas pagasta Veldzes dārziņos
ir nekoptas teritorijas. Aicinām
rakstīt iesniegumu un norādīt
konkrēti. Liepājas ielā divi bārdaini vīrieši ubago naudu. Tie ir
mūsu vecie paziņas, kurus varam
tikai pagaiņāt. Privātpersona lūdz
pārbaudīt tirdzniecības atļauju
tirgotājam pie Rimi. Uzrakstām
apskates aktu, bet pirms mums
tur jau bijis Valsts ieņēmumu
dienests (VID). Pēc diviem pie
Priedaines veikala guļ dzērājs,
bet tobrīd aizbraukt nevaram. Pēc
laika no Priedaines jau zvana ātrā
palīdzība, kas izsaukta pie guļošā, un lūdz mūs vest viņu prom.
Mums tobrīd nav transporta. Liepājas ielā uz soliņa piedzēries vīrietis. Ap pusseptiņiem slimnīcas
uzņemšanas nodaļa lūdz nogādāt
mājās pacientu. Pēc astoņiem pie
VID ēkas guļ dzērājs. Desmitos
kāds guļ uz soliņa tehnikuma parkā – tas pats, kuru esam savākuši
jau vairākas reizes.
8. jūlijs. Astoņos rītā kāds guļ
pie autoostas – aizraidām. Pie
veikala Drogas uz soliņa divi
vīrieši reibumā. Savācam uz
izolatoru. Uzņemšanas nodaļā
vīrietis reibumā, vedam pie sevis. Pievakarē ziņo, ka Gaismas
ielas pagalmā salauzts žogs ap
gāzes tvertnēm. 22.30 Skrundas
ielā ģimenes konflikts. Izolatora
iemītniekus nevaram atstāt, tāpēc
iesakām zvanīt VP.
9. jūlijs. Pusčetros naktī pie Supernetto guļ vīrietis. Tā kā nevaram izbraukt, iesakām zvanīt mediķiem. Dienā patruļa Stendes ielā
ierauga stipri iereibušu vīrieti –
savācam. Zvana no Kabiles centra, kur vīrieši dzer un turpat guļ.
Tā kā mums izolatorā ir klients,
lūdzam ziņot VP.

Piegružo apkārtni
Ziņo Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors Ģirts Miksons.

Sakaru operatora Tele 2 zīmola Zelta zivtiņa reklāmas galvenie varoņi sēž
Kuldīgas Rātslaukumā un mielojas ar picu – iespējams, arī šis uzfilmētais
fragments iekļūs jaunajā reklāmā.

3. jūlijs. Izsaukums uz konfliktu dzīvoklī Skrundā, O.Kalpaka
ielā. Situāciju atrisinām. Kādā
īpašumā arī pēc mūsu aizrādījuma
zāle netiek pļauta, sākam administratīvo lietvedību. Saņemam
sūdzību par klaiņojošiem kaķiem.
4. jūlijs. Ceļā Skrunda–Aizpute mežā izbērti atkritumi. Vainīgie
noskaidroti. Izsaukums uz Sieksāti, kur sieviete pakritusi mājā
pie aizslēgtām durvīm un nevar
tās atslēgt. Palīdzam atvērt un
sagaidām arī ātro palīdzību.
5. jūlijs. Skrundā ceļmalā
pamanām nolūzušu koku. Infor-

mējam atbildīgo dienestu.
6. jūlijs. Saņemam sūdzību,
ka piegružots Skrundas pilskalns
netālu no estrādes. Palīdzam
Valsts policijai kādas personas
meklēšanā.
7. jūlijs. Mums ziņo, ka Rudbāržu sporta laukumā divi jaunieši lieto alkoholu. Kad aizbraucam,
viņi vietu pamet un dodas mājup.
Mums sūdzas par vīrieti Lēnās,
kurš reibumā traucē citiem. Situāciju atrisinām. Veikalā Elvi kāds
vīrietis nozadzis vairākas preces.
Vainīgais noskaidrots.
Uzklausīja Iveta Grīniņa

aktualitātes
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Pieprasījums ir, darbinieku trūkst

ES jaunumi

Kopā pret terorismu

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti apstiprinājuši īpašās komitejas
izveidi, lai identificētu pretterorisma pasākumu un politikas trūkumus Eiropas Savienībā (ES). Tā
izvērtēs terorisma apdraudējumu
Eiropā un analizēs kļūdas, kuru
dēļ varēja notikt nesenie teroristu
uzbrukumi vairākās dalībvalstīs.
Komitejas uzdevums būs analizēt,
kā tiek īstenoti pasākumi ārējo
robežu pārvaldībā, kāda ir informācijas apmaiņa, kas notiek ar
naudas atmazgāšanu un terorisma
finansēšanu, kādas ir saiknes ar
organizēto noziedzību utt.

Uzņēmuma
660 North Baltic
logo norādītas
Islandes
koordinātas
kartē.

„Pieprasījums pēc produkcijas palielinājies, tomēr iecerētā
paplašināšanās Kuldīgā nenotiek, jo trūkst darbaspēka,”
saka tekstilrūpniecības uzņēmuma 660 North Baltic direktore
Silva Landmane. Kuldīgas filiāle darbojas ceturto gadu. Te
ražo augstas kvalitātes ūdensnecaurlaidīgus apģērbus, ko
eksportē uz Islandi.

Dārga produkcija

Kaļķu ielā 33 (vienā no kādreizējām Alternatīvās sākumskolas telpām) ražotnē aptuveni 800 kvadrātmetros strādā gandrīz 40
darbinieku. Filiāles vadītāja Sarmīte Moča
stāsta, ka apģērbi ir dārgi, jo tiek ražoti no
dārgām izejvielām – termoregulējošiem
materiāliem: „Tie uztur pareizo temperatūru, nelaiž cauri mitrumu, vēju, tomēr elpo.
Ražojam produkciju tikai savam zīmolam,
darbs jādara precīzi un kvalitatīvi.”

Plānotās izmaiņas
Turcijas konstitūcijā Visi nevar šūt

Tā kā Turcijā plānotās izmaiņas
konstitūcijā neatbilst ES dalībvalstīm noteiktajiem kritērijiem, to
īstenošanas gadījumā būtu jāiesaldē sarunas ar Turciju par pievienošanos ES, uzskata EP deputāti.
Viņi ir noraizējušies par situācijas
pasliktināšanos likuma varas,
cilvēktiesību, mediju brīvības
un korupcijas apkarošanas jomā,
kā arī nosoda prezidenta pausto
atbalstu nāvessoda atjaunošanai
valstī. Tas apdraudētu Turcijas
dalību Eiropas Padomē (EP)
un liktu nekavējoties pārtraukt
sarunas par pievienošanos ES.
EP gatavojas rudenī uz Ankaru
nosūtīt delegāciju parlamentārā
dialoga atjaunošanai.

Drukātie materiāli
neredzīgajiem un
vājredzīgajiem
Grāmatas, žurnālus un cita
veida drukātus materiālus padarīs vieglāk pieejamus Braila
rakstā, klausāmgrāmatu veidā vai
lielburtu iespiedumā. Tādus noteikumus pieņēmuši EP deputāti.
Eiropas Neredzīgo savienība lēš,
ka Eiropā ir vismaz 30 miljoni
neredzīgu un vājredzīgu cilvēku.
Saskaņā ar Pasaules Neredzīgo
savienības aplēsēm visā pasaulē ir
285 miljoni šādu cilvēku. ES valstīs neredzīgiem un vājredzīgiem
cilvēkiem piemērotos formātos
pieejami 7–20% grāmatu, bet
jaunattīstības valstīs šādu izdevumu īpatsvars ir tikai 1%.
Jaunie noteikumi paredz autortiesību atvieglojumus, uzlabotu
pārrobežu pieejamību, iespējamu
kompensāciju izdevējiem.

Ārlietu ministri
Mauerbahā

11. jūlijā ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs piedalījās Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas
(EDSO) neformālajā ārlietu ministru sanāksmē Mauerbahā, ko
organizē Austrija. Ministri apmainījās viedokļiem Eiroatlantiskās
telpas drošības izaicinājumiem un
EDSO lomu to risināšanā. Notika
diskusija par EDSO valstu iesaisti
vardarbīgā ekstrēmisma un terorisma draudu novēršanā.
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Pamatražotne atrodas Saldū, kur darbojas
18 gadus. Tajā tiek piegriezti izstrādājumi arī Kuldīgai un koordinēta loģistika.
S.Landmane skaidro, ka viena filiāle ir arī
Aizputē, kur galvenokārt tiek šūti zvejnieku apģērbi, bet Kuldīga specializējusies
virsjakās, kurās tiek izmantota speciāla
līmēšanas tehnoloģija, te ražo arī darba un
vieglos apģērbus.
„Šeit sāka strādāt mazliet vairāk nekā
desmit darbinieku, visi brauca uz Saldu
mācīties, bet nu kolektīvs paplašinājies.
Kompānijai ir diezgan strauja izaugsme,
tādēļ ļoti gribējām vasaras sākumā ražošanu
paplašināt – pieņemt vēl 15–20 darbiniekus.
Šeit ir labas telpas, bet nu no šī nodoma
esam atteikušies, jo jaunus nevarējām atrast.
Diemžēl. Mums vajadzīgi cilvēki, kuriem
ir vēlme strādāt un mācīties, lai šo darbu
var darīt. Apmācām ražojot. Mēs cilvēku
uzaicinām, aprunājamies, konstatējam, kā
kustas pirkstiņi un vai ir acumērs.
Pa šiem gadiem esmu sapratusi, ka visi
nevar šūt, tāpēc visus, kuri atnāca uz darba
pārrunām, nevarējām pieņemt. Pēc pieredzes zinām, ka pretendentu skaits jādala ar

trīs. Darbs ir intensīvs. Pirmie trīs ir mācekļa mēneši, kuros cilvēks pamēģina vairākus
darbus, lai saprastu, kas padodas labāk, ko
var paveikt ātrāk. Ātrums te ļoti svarīgs,
jo katram maksā pēc izpeļņas. Mazpilsētas
problēma ir tā, ka kāds ir mēģinājis, viņam
nav izdevies, tādēļ citiem stāsta, ka šeit
nevar nopelnīt. Un citi nemaz nemēģina,
kaut arī viņiem varbūt šis darbs padotos. Ir
cilvēki, kuri uzņēmumā strādā gadiem, pat
no dibināšanas dienas un nesūdzas. Kāpēc
viens var, bet cits ne, to jau parasti neanalizē. Daļai šodien gribas visu uzreiz, bet par
kvalificētu darbinieku momentā nekļūst –
vajadzīga pacietība un laiks. Meitenes,
kuras te strādā, darbu padara brīnišķīgi.
Kuldīgas kolektīvs izceļas ar centību,”
uzslavē S.Landmane.

Minūtes veido eiro

Uzņēmumā vidējā alga atbilstot Latvijas
tekstilrūpniecībā strādājošo samaksai. Ja
tiek izpildīti 70% no plāna, ir nopelnīta
valstī noteiktā minimālā alga. „Atkarībā no
efektivitātes, ko nosaka šuvējas iemaņas,
pēc bonusu sistēmas par akurātu darbu
tiek piešķirta piemaksa. Ir arī grupas plāna
izpildes piemaksa. Saražotajos gabalos
neko nevaram izmērīt. Šim zīmolam ir ap
900 modeļu – no zīdainīšu cimdiņiem līdz
tehnoloģiski sarežģītiem modeļiem. Darbu
mērām minūtēs. Darbdienā ir 480 minūtes.
Lai izstrādājums taptu, ir aprēķināts katram darbam paredzētais laiks. Piemēram,
kāds modelis jāsašuj dažās minūtēs, cits –
vairākos simtos minūšu. Dodam darbu
arī citām šūšanas firmām, un par laika
normām pretenziju nav bijis. 30 šuvējas
reiz 480 minūtes dienā reiz 20 darbdienas

Tekstilrūpniecības uzņēmuma 660 North Baltic direktore
Silva Landmane rāda, ka Kuldīgas filiālē lielākoties
tiek ražotas augstas kvalitātes ūdensnecaurlaidīgas
virsjakas.

kopā veido ap 300 tūkstoš minūtēm, kas mums
jāsaražo katru mēnesi. Kopā visa fabrika mēnesī
ražojam pāri par miljonu minūšu, Kuldīgas ražotnes
devums ir gandrīz trešdaļa no kopējā daudzuma,”
stāsta S.Landmane. Aizputē līdzīgi kā Kuldīgā
darbaspēka trūkst, bet Saldū problēma neesot tik
jūtama – nupat izveidota vēl viena mācekļu grupa.
Ražotnes īpašnieks ir Islandes uzņēmums Sjoklaedagerdin Ltd. Kā piebilst S.Landmane: „Īpašniekus var uzteikt, ka viņi respektē Latvijas likumus,
līdz ar to mums ir visas sociālās garantijas, normāls
darba laiks un iespēja ražotnēm gan atsevišķi, gan
kopā atpūsties pēc pašu vēlmēm.”
Jolanta Hercenberga, Lāsmas Reimanes foto

Arī lietū spieto teātru bites

Skanot Zilajam karbunkulim,
8. jūlijā Vārmes estrādē sākās
devītais amatierteātru festivāls
Spiets. Šogad, spītējot sliktajiem
laikapstākļiem, kopā spietoja
astoņi amatierteātru kolektīvi.
Diena sākās ar Ventspils novada Vārves amatierteātra Vārava
izrādi Pavasara neprāts. Gan
šī, gan visas pārējās izrādes bija
komēdijas, tāpēc smieklu dienas
garumā netrūka. Starp teātru
izrādēm varēja dzirdēt arī muzikālu priekšnesumu no Kuldīgas
bērnu un jauniešu centra muzikāli
radošās grupas Mona. Vārmes
amatierteātris Es un Tu bija sagatavojuši mēmo šovu, kurā attēloja
dažādus sadzīves priekšmetus,
piemēram, veļasmašīnu, maizes
krāsni, piena separatoru. Pirms
kopīgām pusdienām, kurās vārmenieki piedāvāja uz ugunskura
gatavotu sautējumu, uzstājās
Šķēdes Dailas teātris ar izrādi
Pirmās un pēdējās medības. Pēc
tam pasaku pasaulē ieveda Bauskas novada Īslīces amatierteātris
Dadži ar izrādi Velniņi. Kolektīvs
spietoja pirmo reizi, tā režisore
Evita Novicka aktieru vārdā apgalvoja, ka uz Vārmi brauks atkal:

Spieta dalībnieku līdzi paņemtie karogi
visu dienu plīvoja skatuves priekšā.
Ar dziesmu savu izrādi noslēdza
Šķēdes Dailas teātris.

„Ja vien aicinās, būsim klāt!”
Jaunlutriņu amatierteātris skatītājus smīdināja ar izrādi Lauku
gurķis. Izrādes, kas tika spēlētas
estrādē, noslēdza Zirņu amatierteātris ar Savedēju. Pa to laiku
skatītājus skolas zālē jau gaidīja
Kuldīgas amatierteātris ar izrādi
Bildinājums. Mājasdarba tēma
bija Dzīvē iet kā zaļā pļavā…,
Nelielās pauzes starp izrādēm tika
aizpildītas ar aktivitātēm – gan
dalībniekiem, gan skatītājiem.

un šogad teātra kolektīvi bija ļoti
radoši. Šī ir viena no interesantākajām festivāla daļām. Pasākums
pierādīja, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs.
Bruņojušies lietussargiem un
lietusmēteļiem, noslēgumā visi
dziedāja un lēca pie neoficiālās
festivāla himnas Augusts, jo parasti tas notiek augustā.
Kristīne Medne,
Vārmes kultūras organizatore
Autores foto

kabile
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Arī šis pagasts pārmaiņās
Kabiles pagasta pārvaldes
vadītājs Tālvaldis
Bergmanis skaidro
pārmaiņas iestādes
darbā un ieskicē šovasar
neatliekamāko.

jaunajai pašvaldības iestādei Kuldīgas novada pagastu apvienība
darba apjoms varētu būt tāds, ka
jārīko iepirkums, bet, ja konkursu vinnē viena firma, esot grūti
iedomāties, kā tā to paveiks visos
pagastos. „Tieši ceļu tīrīšanu redzu kā problēmu, bet droši vien
to var saprātīgi atrisināt.”

Jāpļauj un jāgādā
kurināmais

Kabiles pagasta pārvaldes vadītājs
Tālvaldis Bergmanis uzskata, ka
strukturālās pārmaiņas, kas gaida
novada pārvaldes, neatstās iespaidu
uz iedzīvotāju apkalpošanu. Bažīgu
tomēr darot iepirkumi par kurināmā
iegādi un ceļu uzturēšanu.

Ne iestāde, bet
struktūrvienība

„Varētu teikt, ka gandrīz visi
devušies uz fronti,” joko pārvaldē sastaptais vadītājs. Jūlija vidū
te strādā viņš un sekretāre Aiga
Saulgrieze. Grāmatvede Ingrīda
Dubane ir slimības atvaļinājumā,
viņu kādu laiku aizvietojusi kasiere Sarmīte Šulca, kurai līdz 16. jū-

Tiek gatavots kurināmais pirmsskolas bērnu grupai un dienesta viesnīcai. No Lutriņu pagasta atvestos apses baļķus
zāģē Ivans Taraškēvics, Vilnis Siliņš un Dmitrijs Onuļaks.

lijam ir atvaļinājums. Sekretāre
atvaļinājumā dosies jūlija beigās.
„Tā kā Kuldīgas novada pagasti
pāriet uz centralizēto grāmatvedību, septembrī vēl būsim kā atsevišķa iestāde, bet pēc tam – tikai
struktūrvienība. Arī sociālā darbiniece no septembra būs Kuldīgas

sociālā dienesta pakļautībā. Pārvaldē strādās kasiere un sekretāre
uz pusslodzi, bet pārvaldnieks –
uz pilnu slodzi. Citas izmaiņas
dome šogad nesola, tā vēl meklē
optimālāko darbības modeli, bet
iedzīvotājiem, visticamāk, nekas
īpaši nemainīsies.

Raugoties no juridiskās puses,
pagasta pārvalde kā struktūrvienība vairs nevarētu slēgt saimnieciskos, arī darba līgumus. Iespējams,
to mums deleģēs ar rīkojumiem,”
stāsta T.Bergmanis.
Viņa ieskatā diezgan sarežģīti
varētu būt ar ceļu tīrīšanu, jo

Šovasar darāmais ir uzturēt
kārtībā un appļaut apkārtni, sagādāt kurināmo ziemai, pārbaudīt
apkures katlu tehnisko stāvokli.
Apsildīta tiek pagasta pārvalde,
kurā atrodas arī aptieka, ģimenes
ārsta prakse, pasts, te telpas īrē
frizieris un veterinārārste. Apkurināta tiek arī pirmsskolas rotaļu
grupa, kas ir zem viena jumta ar
dienesta viesnīcu; ar katlu, ko darbina elektrība, sildās bibliotēkā;
tāpat jāapsilda ugunsdzēsēju depo
un sociālā māja.
„Nedaudz bažīgu mani dara arī
iespējamā centralizētā kurināmā
iegāde. Lai nodrošinātu labu
kurināmo, jāievēro daudz nianšu.
Sezonā mums vajag 70–80 m3
malkas un ap 40 tonnu granulu.
Pēdējās pērkam Talsos, un vasarā
tas ir lētāk, arī piegāde nodrošināta,” stāsta T.Bergmanis.

Piekto gadu ar projektiem
Sirēnās pie
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
depo braucienu atpakaļ
uz dīķmalu
gaida Agneses
Vanagas pārkrāsotās koka
skulptūras.

„Kā vieni projekti realizēti,
nosolos – pēdējo reizi! Tomēr
nākamajā pavasarī atkal atrotu
piedurknes,” saka kabilniece
Anda Ķiģele, kura piekto gadu
piedalās novada domes projektu
konkursā Darīsim paši! un arī
šogad kopā ar kultūras organizatori Agnesi Vanagu iesniegusi
trīs ieceres, kas ir atbalstītas.
Anda strādā par sardzi SIA
Pindstrup Latvia, bet brīvajā laikā
dejo senioru deju kolektīvā Kamēr
vari. „Divi projekti saistīti ar dejotājiem. Vienā lūdzām naudu sievu
un vīru kreklu audumam – šūsim
paši, tomēr piegriezt neriskējam,
tāpēc meklēsim profesionāli. Ja
šujam, tad gribam, lai krekli ir labi
un ilgi kalpo,” stāsta Anda. Otrajā
projektā paredzēts darināt mēģinājuma svārkus kolektīva sievietēm
un galvassegas. Kabiles tautas
tērpam vajag baltās apakšaubes

Anda Ķiģele: „Kamēr projekts uz papīra, viss šķiet vienkārši. Kad jāķeras pie
darba, atklājas, ka ir dažādi varianti un jāizvēlas piemērotākais.”

un krāsainās žakarda virsaubes,
vīriem tapšot jauni kaklauti.
„Nemaz tik viegli nav izvēlēties
pareizos audumus un krāsas.
Skatēs žūrija ir stingra – velk nost
punktus par nepareizībām tērpos.
Gribam būt pārliecināti, ka mūsu
tērpi darināti pareizi, ka varam
lepni pārstāvēt Kabili,” saka Anda
un piebilst, ka šogad seniori novērtēti ar augsto 1. pakāpi.
Atjaunots tiks arī deju kolektīva karogs, vairāk izceļot nosaukumu Kamēr vari. „Pašreizējais karogs ir gana labs, bet nosaukums
uzrakstīts ar zeltītiem burtiem.
Tuvumā skaisti, bet tālumā nevar
izlasīt. Tad nu domājam, kā to
mainīt: izvēlēties citu krāsu vai
burtus apvilkt.”

Trešais projekts domāts pagasta
centra labiekārtošanai: pie dīķa
paredzēts ierīkot četrus soliņus
un atkritumu urnas, atjaunot trīs
koka skulptūras. Ar tehniku jau
novietoti betona paneļi, uz kuriem
būs soliņi, bet Sirēnās pagaidām
noliktas atjaunotās skulptūras.
Anda visvairāk lepojas ar projektu, kas ildzis divus gadus:
sakopts kapsētas valnis, aizvākti
atkritumi, liela daļa vaļņa un
apkārtnes uzrušināta ar grābeklīšiem. Tomēr viņu sarūgtina dažu
attieksme pret citu paveikto:
„Diezgan sāpīgi redzēt, ka drīz
pēc tam cilvēki atkal sāka atkritumus mest uz vaļņa. Vai tiešām
nevar paspert kādu soli tālāk vai
aiziet līdz konteineram?”

Darbi rit raiti
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā jau gandrīz izremontēta ēdamzāle un virtuve,
regulāri tiek appļauta apkārtne. Bet nama priekšā bagātīgi
uzziedējuši absolventu dāvātie
rožu krūmi.
Sastopam skolas saimnieku
Vladimiru Zemurbēju un viņa
palīgu Aldi Ceru. Saimnieks
stāsta, ka šī jau esot trešā reize,
kad apkārtnē appļauti aptuveni
pieci hektāri zemes: „Kad līst,

Skolēnu
ēdamzālē
jaunu lamināta
grīdu uzlicis
Kabiles
pamatskolas
saimnieka
palīgs Aldis
Cers un
saimnieks
Vladimirs
Zemurbējs.

strādājam telpās; kad spīd saule,
jāsteidz pļaut.”
Aptuveni nedēļā abi vīri nomainījuši ēdamzāles grīdu, nu
tur uzlikts jauns lamināts. Vēl
izremontēta virtuve un ēdamtelpa. Vēl atlicis piemontēt atpakaļ
dekoratīvo paneli un pieskrūvēt
grīdas līstes – tad šīs vasaras lielākais darbs skolā būs pabeigts.
Klasēs vēl tiks pārkrāsota grīda,
bet krievu valodas kabinetā – arī
sienas un griesti.

Desas dīķī
otro gadu
bērnus
izperē gulbju
ģimene.
Mammas
uzraudzībā
mazie apgūst
prasmi no dīķa
dzelmes iegūt
ēdamo, kā arī sargāties no plēsoņām, tomēr viens no astoņiem mazuļiem esot kritis vanagam par upuri. Iepriekšējā gadā uz dīķa saliņas, kur
izperēti mazie, ligzdai bija tikusi klāt lapsa un no metiena izdzīvojuši
tikai divi gulbēni.
Vija Zariņa
Roberta Prauliņa foto

Gulbju ģimenei atvases
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aktualitātes

Pirmdiena, 2017. gada 10. jūlijs

Kuldīgā sāk dzīrot

Rīt, 13. jūlijā, sāksies 22. Dzīres
Kuldīgā, kas tiek saukta
par labāko nedēļas nogali
Latvijā, bet rīkotājiem tā ir arī
saspringtākā, pirmdien preses
konferencē atzina Kuldīgas
kultūras centra (KKC), Kuldīgas
komunālo pakalpojumu (KKP) un
kārtības sargu pārstāvji.

P.Gobzemis: „Skaitu un vietas izvērtējam katru gadu. Pēdējos trīs gadus tualetes uzkopjam divreiz dienā. Visam
vajadzētu būt kārtībā.”
I.Burnevica: „Programmas bukletos ir norādīts, kur
atradīsies papildu tualetes. Šogad jaunums – Pilsētas
laukuma ierobežotajā teritorijā būs desmit kabīnes.”

Par pasākumiem, drošību un tirgu stāstīja KKC izpilddirektors Andris Grīnvalds, par tirdziņu
atbildīgā Dace Grehova, KKP vadītājs Pēteris Gobzemis, domes priekšsēde Inga Bērziņa, KKC
direktore Inta Burnevica, pasākumu producente Jana Bergmane, pašvaldības policijas vecākais
inspektors Dzintars Pakalns un Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa priekšnieks Normunds Aleckis.

Andris Grīnvalds: „No
cilvēkiem ir dzirdēts: „Es
gājienā neiešu – tikai
skatīšos.” Ja visi tā teiks,
kurš tad radīs skatītājiem
prieku? Piedalieties paši!”

Inta Burnevica: „Kad 2004. gadā Pilsētas
svētkus pārdēvējām par „Dzīrēm Kuldīgā”,
konsultējāmies ar valodniekiem. Dzīres nav
sinonīms vārdam dzeršana, bet gan viesības.
Nevienu neaicinām piedzerties – visi laipni lūgti
ciemos! Par viesiem jārūpējas un atbildība
jāuzņemas pašiem.”

Normunds Aleckis: „Esam izvērtējuši
tās vietas, kur var rasties lielāks
apdraudējums viesiem un kuldīdzniekiem.
Piesaistīts arī kinologs ar suni, kas
specializējas narkotiku atrašanā. Vairāk
uzmanības pievērsīsim nepilngadīgajiem,
kuri lietojuši alkoholu.”

Kāpēc nav apstiprināti visu tirgotāju
pieteikumi?

P.Gobzemis: „Tā neuzskatu. Esmu braucis pa tirdziņiem,
cenas zinu. Bet mūsu vietas nav un arī nebūs lētas, jo
Pilsētas svētki ir labs laiks – ir gan cilvēki, gan apgrozījums. Tāpat kā tirgotājiem, arī mums šis ir bizness.”

Vai vietējiem ir priekšrocības?

P.Gobzemis: „Cenas ziņā nav, bet novada tirgotāji drīkst
pieteikties pirmie un izvēlēties labākās vietas.”

sabiedrība

Trešdiena, 2017. gada 12. jūlijs
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Nometnēs – ekskursijas un mūzika
Bērni un jaunieši brīvdienas turpina pavadīt nometnēs. Sportot un doties ekskursijās
varēja SIA Īvandes muiža rīkotajā nometnē Vasaras raibumiņi, bet Kuldīgas kultūras
centra jauniešu koris Lai top! Pelčos pie vadītājas Janas Paipas gatavojās televīzijas
konkursam Eirovīzijas gada koris Rīgā.

Katru gadu aizvien labāk
„Te bērni sporto, daudz laika pavada laukā, strādā ar ģipsi,
apglezno stiklu, orientējas apkārtnē un brauc ekskursijās,”
tā par diennakts nometni Vasaras raibumiņi Īvandes muižā
teica tās vadītāja Inguna Krebse.

Vasaras raibumiņu karogu veidoja
visi nometnes dalībnieki.

Jau zina, ka būs labi

Katru gadu programma tiekot
pilnveidota, un tagad bērni arī
brauc ekskursijā. „Tie, kuri nāk
vairākus gadus, zina, kādas būs
aktivitātes, un ļoti tās gaida.
Bijām Alsungas labirintā, Kuldīgas atkritumu šķirošanas vietā
un citur. Arī vakarus pavadām
interesanti, piemēram, kurinām
ugunskuru. Mēģinām katru
dienu veltīt savai tēmai. Laika
apstākļi plānus pamainīja, bet
mēs protam pielāgoties,” saka
I.Krebse. Noslēgumā bērni
rādīja fotogrāfijas, kurās atspoguļotas te pavadītās dienas, un
saņēma pateicību par dalību.

Iegūst draugus

Dalībniece Viktorija Vēreniece: „Mani te pieteica mam-

Brīvie brīži paiet spēlēs Īvandes muižas pagalmā.

ma. Viņa man pastāstīja un ieinteresēja. Esmu no Kuldīgas
un nekad nebiju bijusi muižā.
Vislabāk patika taisīt nometnes
karogu.”
Gustavs Gluškovs: „Visi ir
jauki, man te patīk. Esmu bijis
dažādās nometnēs, bet pirmo
reizi – diennakts nometnē. Šai ir
skaists nosaukums – Vasaras raibumiņi. Te var interesanti pavadīt
laiku ar citiem bērniem.”
Pirmo reizi piedalās Endijs

Kuldīgas kultūras
centra jaunie
dziedātāji gatavojas
Eiropas koru
olimpiādei, kas no
16. līdz 23. jūlijam
notiks Rīgā.

Kuldīdzniece Biruta vairāku senioru vārdā jautā:
kāpēc viņu pasākums plānots darbdienā –
piektdien, turklāt no rīta.
Top estrāde
1905. gada parkā.

Kuldīgas komunālo pakalpojumu darbinieki pirms Pilsētas svētkiem regulāri tīra Alekšupīti un arī dīķi pie
tiesas, kurā notiek vairāki pasākumi.

solījumu iekļaut šo notikumu Latvijas
lielo pasākumu plānā. Mums bija produktīva tikšanās ar Valsts policiju un
kompāniju Apsardze, ko esam nolīguši
svētkiem un kas palīdzēs uzturēt kārtību
Pilsētas laukumā,” uzsver I.Burnevica.
Bet KKC izpilddirektors Andris Grīnvalds piebilst: „Dzīres Kuldīgā kļuvušas
vērienīgas, un sen jau bija jādomā par
stingrākiem drošības pasākumiem.”

Jauna kārtība Pilsētas
laukumā

KKC iedibinās jaunu kārtību Pilsētas
laukumā. „Programma dalīsies divās
daļās: dienas un vakara. Jau pats nosaukums – vakara programma – uzliek
vecākiem atbildību izvērtēt, vai bērnus
uz to vajadzētu vest. Pārskatot to, kas

runāts un rakstīts presē pēc pagājušā
gada, var redzēt izteikumus, ka Pilsētas
laukums vakarā ir briesmīgākais, kas
var būt. Nevajag sevi mānīt – sabiedrība
ir tāda, kāda tā ir. Mūsu uzdevums ir
radīt pozitīvas emocijas, bet neesam nevienu aicinājuši piedzerties un kauties.
Šogad no 18.30 līdz 19.00 Pilsētas
laukumā būs klusā pusstunda, kad
tur nekas nedarbosies. Laukums tiks
attīrīts un sagatavots vakara daļai. No
19.00 ieeja atpakaļ būs iespējama tikai
ar apsargu svētību. Būs noteikumi, ko
nedrīkstēs ienest, piemēram, stikla taru
vai ieročus, būs jābūt cilvēka cienīgā
skatā. Ieeja bez maksas, bet cauri apsardzei. Laukums būs iežogots, pie piecām
ieejām no 19.00 strādās apsargi. Viņi
tur būs visu pasākuma laiku. Tualetes

atradīsies iekšpusē,” tā I.Burnevica.

Jāpaskaidro, ka joki nebūs

VP piesaistīs papildspēkus. Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības
jautājumos Madara Šeršņova informē,
ka svētku dienās kārtību nodrošinās
Kuldīgas iecirknis ar palīgiem no citām
pilsētām Kurzemē. Plānots iesaistīt
kolēģus no Rīgas: Speciālo uzdevumu
bataljona un Satiksmes uzraudzības un
koordinācijas biroja speciālo uzdevumu
nodaļas ekipāžas. Būs kinologs ar suni
no Valsts robežsardzes.
Kuldīdzniekus, pie kuriem svētkos
brauks viesi, I.Burnevica aicina informēt viņus par šiem noteikumiem:
„Būtu jāpaskaidro, ka visatļautības un

joku te nebūs. Tas nozīmē, ka ar atvērtām pudelēm pa ielu staigāt nedrīkst,
pusaudžiem alkoholu arī tirgot ne. Pēc
pagājušajiem svētkiem kāds sašutis
kungs avīzē teicis, ka redzējis, kā tirgotājs nepilngadīgajam pārdevis alkoholu.
Bet man jājautā: „Kur arī tava atbildība,
kāpēc neaizrādīji?” Tā ir mūsu pilsēta,
mūsu svētki!”
Rīkotāji aicina laikus iegādāties
lietusmētelīšus, jo estrādē ar lietussargiem neviens netiks ielaists, tāpat spēkā
būs visi pārējie aizliegumi, kas masu
pasākumos jau pierasti. „Nevajag ar
lietussargu aizsegt citiem skatu, vai tas
būtu estrādē, vai noslēguma koncertā
Rātslaukumā. Cienīsim citus!”

Daļa pensionāru taču vēl strādā, citi priekšpusdienā uz
pasākumiem ved mazbērnus. Vai nākamgad balli nevar
sākt 16.00–17.00, lai tiek arī strādājošie? „Atkal netiksim.
Vai jau esam ierakstīti bērnu kategorijā, kuriem jāiet
gulēt līdz ar vistām?” viņa jautā.
I.Burnevicai un A.Grīnvaldam domubiedri to jau esot
vairākkārt teikuši. Tāpat šopavasar KKC un Rumbiņas
kopīgi rīkotā balle notikusi darbdienā pa dienu.
I.Burnevica: „Šādu ierosmi dzirdu pirmoreiz. Vairāki
seniori tieši vēlējās svētkus dienā. Tas, protams, neliedz
senioriem apmeklēt arī citus pasākumus un balles. Ja
ierosinājumi par citu laiku būs vairākumā, nākamgad
mēģināsim tos ņemt vērā. Bet no otras puses – Pilsētas
dārzs jāpaspēj sagatavot nākamajiem pasākumiem.
Tāpat jau to darām ierobežotā laikā vai naktīs. Ja
atnākat uz senioru svētkiem, parks izskatās vienā veidā;
atnākat uz Šampanieti brokastīs – notikušas maģiskās
pārvērtības; nakts pasākumā būs vēl kas cits.”

Līdz cikiem naktī izklaides vietās atļauts spēlēt
balles? Apkārtnes iedzīvotāji ik gadu sūdzas, ka nav

iespējams aizmigt. Vai nevaram kā citās Eiropas valstīs
ņemt vērā arī to cilvēku intereses, kuri vēlas naktsmieru, vai kam nākamajā dienā jādodas uz darbu, un balles
beigt 1.00 vai 2.00? Citi domā – jābeidz jau pusnaktī.
I.Burnevica: „Ir precīzi noteikts, ka ceturtdien pilsēta
skaļi dzīvos līdz 1.00 naktī, piektdien – līdz 2.00,
sestdien – līdz 4.00. Tas strikti jāievēro visās vietās, kur ir
skatuve un pasākumi.”

Inguna Spuleniece, Iveta Grīniņa
Lāsmas Reimanes un
Jēkaba Aleksandra Krūmiņa foto

Štāls: „Te var darīt daudz ko
aizraujošu, iepazīties ar citiem
bērniem. Vislabāk man patika doties ekskursijās un taisīt karogu.”
Bet Kalvis Mednieks Īvandi
apmeklē jau ceturto gadu: „Šeit
vienmēr ir jautri, var taisīt rokdarbus, parunāt, iet pastaigās.
Man patika taisīt karogu, jo tā
ir tradīcija. Neesmu vienīgais,
kurš nāk katru gadu, un domāju,
ka nākam šeit tāpēc, ka var iegūt
pozitīvas emocijas.”

Desmit centimetru virs zemes

Lasītāji grib zināt

Ātrās reaģēšanas vienība būs pa rokai

Direktore informē, ka gada lielākajā
pasākumā pilsētā kārtību nodrošinās
pašvaldības policija, Valsts policija
ar specvienību, narkotiku meklēšanas
speciālistiem un arī apsardzes firma.
Ātrās reaģēšanas vienība būs sasniedzamā attālumā.
„Pēc pagājušā gada svētkiem pašvaldība uzrakstīja vēstuli policijas vadībai,
saņēma priekšnieka Inta Ķuža atbildi ar

P.Gobzemis: „Tradicionāli tīrām Alekšupīti, bet reizi gadā
tas tiktu darīts arī bez Dzīrēm. Tiek būvētas estrādes.
Bet visvairāk darba ir, savācot atkritumus. Centrālajās
ielās sētnieki strādās maiņās visu laiku, tiks pieskatītas
tualetes. Lielākā atšķirība no ikdienas ir tirgus organizēšana – darbs sākās jau divus mēnešus iepriekš.”

Ir dzirdēts, ka Kuldīgā tirgošanās vieta ir
neadekvāti dārga.

Sētnieki un policisti diennakts
režīmā

Jau sen vajadzēja

Ko KKP vēl dara, gatavojoties svētkiem?

P.Gobzemis: „Rīcības komiteja nolemj, ko drīkst
pārdot, – tie ir amatnieku ražojumi. Daudzi neatbilst
mūsu konceptam, piemēram, palagi, veļa, lētas
rotaslietas. Daļa atteicās, jo mainījušās tirdzniecības
vietas un viņi netiek sev ierastajās.”

Jau 22. reizi Alekšupītē peldēs zelta ikri, notiks
gan skrējiens, gan karnevāls. A.Grīnvalds mudināja kuplināt gan dalībnieku, gan skatītāju pulku,
piesolot naudas balvas uzvarētājiem, arī 100 balvas
Zelta ikra pircējiem. Sestdien gājiena dalībniekiem
20.00 jāpulcējas Pils ielā. Ja tiek izmantota tehnika,
ar to jāstājas uz vecā Ventas tilta, kurš šajā laikā
satiksmei būs slēgts. Rīkotāji īpaši lūdz autovadītājus, kuri piedalās gājienā, ievērot satiksmes
noteikumus: nespolēt, neļaut bērniem karāties pa
atvērtiem logiem utt.

„Dzīres ir svētki, un svētkos neviens nav atcēlis uzvedības normas
un sabiedriskās kārtības noteikumus.
Tas attiecas uz visiem,” tā par festivālu Dzīres Kuldīgā uzsver Kuldīgas
kultūras centra (KKC) direktore Inta
Burnevica.



Vai šogad tualešu pietiks?

Pārbaudītas vērtības

Visu diennakti uz ielas būšot gan policisti, gan
sētnieki. KKP vadītājs skaidroja, ka bez ikdienas
darbiem pastiprināti tiks sakoptas visas pasākumu
vietas, būs citi tehniski darbi. Par kārtību runājot,
I.Burnevica uzsvēra: „Viss būs stipri nopietnāk
nekā iepriekš. Tas tikai mūsu pašu labsajūtai un
drošībai.” Tirgoties šogad gribējuši 340, apstiprināti
274. Pieteikumi saņemti arī no Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas. Kā ierasts, tirgus būs Liepājas un
Baznīcas ielā, arī 1905. gada parkā un 1905. gada
ielā līdz bibliotēkai.

Svētkos satiksmes ierobežojumi būs vairākās
Kuldīgas ielās.
Jau aizvakar slēgts Pilsētas laukums un
iebraukšana Rātslaukumā no Pasta ielas.
Ceturtdien no 22.30 atklāšanas gājiens dosies
no Piltenes ielas 25 apkārt Pilsētas laukumam, tad pa Smilšu un Pētera ielu uz estrādi.
Nedaudz pēc pusnakts procesija dosies atceļā.
Tad šīs ielas būs slēgtas.
Sestdien gājiena laikā no 20.00 būs slēgts
vecais Ventas tilts un Pils iela. 21.00 gājiens
dodas pa ierasto maršrutu – Baznīcas,
Liepājas, Smilšu un Pētera ielu. Slēgtas būs arī
apkārtējās ieliņas.
Tirdziņa dēļ visu svētku laiku būs slēgta
1905. gada iela no Liepājas ielas līdz bibliotēkai
un Torņa iela.

Atbild svētku rīkotāji

Visām interesēm

I.Burnevica visas komandas vārdā solīja, ka
Dzīrēs jebkurš atradīs kaut vienu sevi interesējošu notikumu. Galvenās spēles vietas ir Pilsētas
laukums, Rātslaukums Pilsētas dārzs, čilauta
skatuve Strautu ielas skvērā un 1905. gada parks.
I.Burnevica minēja tikai dažus pasākumus. Piemēram, svētku atklāšana rīt sāksies 22.30 ar franču ielu
teātra Remue Menage gājienu no Piltenes ielas uz
Pilsētas estrādi. Pēc tam varēs redzēt jauniešu teātra
Focus programmu kopā ar draugiem no Latvijas
Nacionālās operas un baleta, kā arī Nacionālā teātra.
J.Bergmane pastāstīja, ka Pilsētas dārzā jaunums ir
sestdienas nakts Zvaigžņu gaismā – pasaka pieaugušajiem ar krāsām, skaņām un garšām.

Satiksmes ierobežojumi

pirmdiena, 2017. gada 10. jūlijs

Jauniešu koris Lai top!
Pelču tautas namā
mēģinājumā.

Svarīga ikviena balss

Kolektīva vadītāja Jana Paipa:
„Līdzīgu nometni organizējām pirms diviem gadiem, kad
gatavojāmies Dziesmu svētkiem. Jācer, ka arī Eiropas koru
olimpiādē sasniegsim mērķi,
jo Dziesmu svētkos saņēmām
zelta diplomu. Mūsu nometne ir
citādāka nekā pārējās, jo mums
tas ir darbs. Kāpēc to darām? Tas
ir sirds aicinājums. Dziedāšana ir
lidojums desmit centimetru virs
zemes. Mēs šeit esam tādēļ, lai
sajustos labi, un mūzika bagātina
dvēseli. Pavisam dzied 35 koristi,
bet nometnē piedalās 25.”
Skolotāja Agnese Čīče pastāstīja, ka lielākā daļa nodarbību
saistīta ar mūziku, bet jauniešiem
patīk arī uzspēlēt futbolu, volej-

bolu un citādi izkustēties: „Šis ir
vienīgais jauniešu koris Kuldīgā,
un mēs rūpējamies par komandas
saliedētību, jo korī svarīgs katrs.
Jo labāka komanda, jo labāks
skanējums.”

Daļa no dzīves

Korists Deivids Agriņš: „Vislabāk patīk draudzīgais kolektīvs. 11. klasē man pēkšņi parādījās vēlme pamēģināt dziedāt.
Tagad studēju Rīgas Tehniskajā
universitātē un joprojām dziedu
gan Kuldīgā, gan augstskolas korī. Lielos koncertos kā
Dziesmu svētkos emocijas tiek
sakāpinātas tā, ka tad, kad tās
izstāstu citiem, iedvesmoju arī
viņus nākt uz kori, lai to izjustu
nākamajos svētkos. Esmu pat

draugiem Rīgā teicis, lai brauc
uz Kuldīgu dziedāt.”
J.Paipa stāsta, ka daudziem
jauniešiem mūzika kļuvusi par
neatņemamu dzīves daļu. Par
Deividu A.Čīče saka: „Viņš piedzīvojis lielu izaugsmi. Viņš kori
meklēja arī Rīgā, jo sapratu, ka
bez mūzikas vairs neprot dzīvot.
Daudz jauniešu, kuri dzied pie
mums, pēc tam meklē korus vai
ansambļus – izvēlas mūziku kā
savas dzīves daļu.”
Arī Raima Anna Strazdiņa
dzied ansambļos un koros, šajā
kolektīvā – kopš 6. klases: „Man
mūzika ir ļoti tuva, tāpēc šogad
iestājos Jāzepa Mediņa Rīgas
mūzikas vidusskolā.”
Lāsmas Reimanes teksts
un foto

ceturtdiena, 13. jūlijs
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10.50
12.00
13.00
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23.31
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Karaliste.*
Ielas garumā.*
Es – savai zemītei.*
Rīta panorāma.
Mīlas viesulis 11.
Vācijas seriāls.
Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
Izsauciet vecmāti! 6.
Lielbritānijas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Misters Bīns.
Komēdijseriāls.
Raķetēni 2.
Animācijas seriāls.
Draudzība džeza ritmos.
Animācijas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
Mīlas viesulis 11.
Vācijas seriāls.
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Misters Bīns.
Komēdijseriāls.
Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
Panorāma.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Poldarks 2.
ASV seriāls.
Restorāns „Amigos”.
Beļģijas seriāls.
Nakts ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Personība.*
Latvijas jaunatklāšanas
raidījums Te!*
Saknes debesīs.*

5.00
5.30
6.03
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.40
9.50
11.00
11.55
13.00
13.05
13.35
14.05
14.35
15.05
15.35
16.05
17.00
18.05
19.00
19.25
19.29
19.35
20.35
21.05
21.55
22.55
23.40
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1.30

Nedēļas
apskats.*
700 pasaules
brīnumi. Izraēla.*
700 pasaules brīnumi.
Izraēla.*
Pie stūres.
Izgudrotāji.*
Es – savai zemītei.*
Vides fakti.*
Sajūti Latgali!*
Laipni lūgti Interalias
Republikā!*
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
Melu laboratorija.*
Darbs planētas labā.
Par nākotni bez mīnām.
Dokumentālu filmu cikls.
Aktualitātes.*
Automoto raidījums
nr. 2.*
Nedēļas apskats.*
Veiksmīgs uzņēmējs
Latvijā.*
Skats rītdienā.*
Projekts „Nākotne”.
Maklauda meitas.
Seriāls.
Melu laboratorija.*
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
Šovakar. Ziņas
(krievu val.).
Sporta ziņas
(krievu val.).
Laika ziņas (krievu val.).
Dēls. Krievijas drāma.
Vienas dienas
restorāns.*
Maklauda meitas.
Seriāls.
Personība.*
Nacionālie dārgumi.*
Bez aizvainojuma.*
Ūdens stāsti.
Dokumentālu filmu cikls.
Projekts „Nākotne”.
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5.50
7.05
7.30
7.55
8.55
10.55
11.10
12.10
13.05
14.05
15.25
16.25
17.00
18.00
19.00
19.35
20.20
21.00
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0.35
1.30
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3.20
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Nozieguma
skelets 8.
Seriāls.
Lielā
sprādziena teorija 3.
Seriāls.
Teletūbiji.
Raidījums bērniem.
Kika un Bobs.
Animācijas seriāls.
Simpsoni 9.
Animācijas seriāls.
Uzņemtie.
ASV komēdija.
Televeikala skatlogs.
Pēdējais cilvēks uz
zemes 2. Seriāls.
Lielā sprādziena
teorija 3. Seriāls.
Simpsoni 9.
Animācijas seriāls.
UgunsGrēks 16.
Latvijas seriāls.
Īstās mājsaimnieces.
Orindža 6.
Realitātes seriāls.
Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
Kāsla metode 5.
ASV seriāls.
Tētuka meitiņas.
Krievijas seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
Viņas melo labāk 5.
Latvijas seriāls.
Nozieguma skelets 11.
Seriāls.
Pērtiķu planētas
atmoda. ASV spraiga
sižeta fantastikas filma.
Bekstroms. Seriāls.
Kāsla metode 5.
Seriāls.
UgunsGrēks 16.
Seriāls.
Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
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15.30
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16.30
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22.30
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0.30
1.00
1.30
2.00
2.30
3.00
4.00
5.00

Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Dienas
personība.*
Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Mosties ar
Ievu.
Dienas personība.
Gatavo gudri!
Mosties ar Ievu.
Tete-a-Tete ar
Rīgu.*
La dolce vita ar
Roberto.
Pilsētas pulss.
Projekts: Eiropa.*
Gatavo gudri!
Vēlais ar Streipu.*
Dienas personība.
Ziņu Top 5.
Preses klubs.
La dolce vita ar
Roberto.
Projekts:
Eiropa.*
Pilsētas pulss.
Vai nauda aug
kokos?
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.
Ziņu Top 5.
Vēlais ar Streipu.
Preses klubs.
Patiesie meli.*
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Dienas
personība.*
Vai nauda aug
kokos?*
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Patiesie meli.*
Preses klubs.*

TV programma 7
5.00
7.40
8.45
9.40
10.40
11.35
12.30
13.30
14.30
15.25
17.05
18.00
19.00
20.00
21.00
21.35
22.05
0.20
1.15
2.00

TV6 nakts mūzika.
Interni. Krievijas seriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji. Šovs.
Pacietības mērs 3. Realitātes šovs.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3. Ser.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji. ASV šovs.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Simpsoni 16. Animācijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3. Ser.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Simpsoni 16. Animācijas seriāls.
Iespējams tikai Krievijā 5.
Borodačs. Komēdijseriāls.
Tu esi šeit. ASV komēdija.
Izlaušanās 5. ASV seriāls.
Nelabojamais Džims 2. ASV komēdijseriāls.
TV6 nakts mūzika.
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17.50
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20.00
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0.10
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1.45
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Karamba! Humora raidījums.
Bernards 2. Animācijas ser.
Ticīgo uzvaras balss.
Marta cep 2.
900 sekundes.
Sirdsmīļā Monika. Seriāls.
Spēles karaliene. Krievijas seriāls.
Televīzijas veikals.
Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls.
Māsu ķildas. Vācijas ģimenes drāma.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs.
Nemelo man!
Trīs Annas. Meksikas seriāls.
Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums.
Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā 7.
Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs.
Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Šovs.
Čikāga liesmās 4. ASV seriāls.
Iemīlēties vēlreiz. Seriāls.
Spēles karaliene. Seriāls.
Degpunktā 7.
900 sekundes.
Karamba! Humora raidījums.

PIEKtdiena, 14. jūlijs
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0.10
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Karaliste.*
Ielas garumā.*
Es – savai zemītei.*
Rīta panorāma.
Debesu vārdā. Vācijas
daudzsēriju drāma.
Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
Mana mamma – zvēru
daktere 4. Seriāls.
Televeikala skatlogs.
Misters Bīns. Komēdijseriāls.
Mia un es 3.
Animācijas seriāls.
Astrozēns.
Animācijas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
Debesu vārdā.
Vācijas daudzsēriju drāma.
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Kaut kur uz Zemes.
Dokumentāla daudzsēriju
filma.
Dzintara puse.*
Panorāma.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Komisārs Megrē: mirušais.
Lielbritānijas detektīvseriāls.
Nakts ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Latvijas sirdsdziesma.*
Restorāns „Amigos”.
Beļģijas seriāls.
Mana mamma – zvēru
daktere 4. Seriāls.
Broukenvuda 2.
Jaunzēlandes seriāls.
LTV – 60. Zelta arhīvs.*

5.00
5.30
6.03
6.30
7.00
7.30
9.10
9.15
9.50
11.00
11.55
12.50
13.35
14.35
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16.05
17.00
18.05
19.00
19.25
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21.10
22.05
0.25
1.20
1.55
2.50
3.50

5.00
Es – savai
zemītei.*
700 pasaules
5.50
brīnumi. Izraēla.*
700 pasaules brīnumi.
7.05
Izraēla.*
Labākais no „Euromaxx”.
7.30
Izgudrotāji.*
Balss pavēlnieks.*
7.55
Darbs planētas
labā. Glābiet mežus!
Dokumentālu filmu cikls. 8.25
Kā apturēt globālo
8.55
sasilšanu?
Izmeklētāja Lanca.
10.55
Vācijas seriāls.
11.10
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
12.10
1:1. Aktuālā intervija.*
Nacionālie dārgumi.*
12.35
Personība.*
LTV – 60.
13.05
Zelta arhīvs.*
Pie stūres.
13.35
Maklauda meitas.
Seriāls.
14.05
Melu laboratorija.*
15.25
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
16.25
Šovakar. Ziņas
(krievu val.).
Sporta ziņas (krievu val.). 17.00
Laika ziņas (krievu val.). 18.00
19.00
Brazīlija.
Latviešiem pa pēdām.* 19.35
20.20
Skumjo cilvēku ēra.
Dokumentāla filma.
21.00
Tās tik ir operas!
„Tristans un Izolde”.
Dokumentālu filmu cikls. 22.50
Piektā vara. ASV trilleris.
0.40
Eiropa koncertos.
Cīņas pie Riograndes –
narkotiku karš Meksikā. 1.35
2.40
Dokumentāla filma.
LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.10
Sajūti Latgali!*
SeMS piedāvā...
Mūzikas grupu konkurss 3.40
4.10
Troksnis 4.*

Nozieguma
5.00
6.00 Pieci novadi
skelets 8.
7.40
Latvijā.
Seriāls.
8.45
6.30 Ziņu Top 5.*
Lielā sprādziena
9.40
7.00 Dienas
teorija 3. Seriāls.
10.40
personība.*
Teletūbiji.
11.35
7.30 Pieci novadi Latvijā.
Raidījums bērniem.
12.30
8.00 Ziņu Top 5.*
Kika un Bobs.
8.30 Vēlais ar Streipu.*
Animācijas seriāls.
13.30
9.00 Mosties ar Ievu.
Simpsoni 9.
14.30
9.30 Dienas personība.
Animācijas seriāls.
10.00 Gatavo gudri!
Simpsoni 10.
15.25
10.30 Mosties ar Ievu.
Animācijas seriāls.
16.30
11.00 Dzīvesstils.
Pelnrušķītes stāsts: ja
17.05
11.30 Nodokļu labirinti.
kurpe der. ASV filma.
12.00 La dolce vita ar Roberto. 18.00
Televeikala skatlogs.
Izlase.
Nozieguma skelets 11.
19.00
13.00 Pilsētas pulss.
Seriāls.
20.00
14.00 Projekts: Eiropa.*
Lielā sprādziena teorija 3. 15.00 Gatavo gudri!
21.00
Seriāls.
22.00
15.30 Vēlais ar Streipu.*
Lielā sprādziena teorija 4. 16.00 Dienas personība.
22.55
Seriāls.
1.00
16.30 Ziņu Top 5.
Simpsoni 9.
17.00 Preses klubs.
Animācijas seriāls.
18.00 La dolce vita ar Roberto. 5.00
Simpsoni 10.
5.20
Izlase.
Animācijas seriāls.
5.30
19.00 Projekts: Eiropa.*
UgunsGrēks 16. Seriāls. 20.00 Dzīvīte.
6.00
Īstās mājsaimnieces.
6.30
20.30 Globuss.
Orindža 6. Seriāls.
8.40
21.30 Ziņu Top 5.
Viņas melo labāk 5.
9.15
22.00 Vēlais ar Streipu.
Seriāls.
10.25
22.30 Preses klubs.
Kāsla metode 5. Seriāls. 23.30 Patiesie meli.*
10.40
Tētuka meitiņas. Seriāls. 0.30 Ziņu Top 5.*
11.45
TV3 ziņas.
13.45
1.00 Vēlais ar Streipu.*
Bez tabu.
14.00
1.30 Dienas personība.*
Viņas melo labāk 5.
14.20
2.00 Globuss.*
Latvijas seriāls.
15.20
3.00 La dolce vita ar
Beverlihilsas čivava.
16.30
Roberto.*
ASV filma.
17.35
4.00 Patiesie meli.*
Apdrošinātājs.
17.50
5.00 Preses klubs.*
ASV komēdija.
18.00
Nozieguma skelets 8.
18.55
humoriņš
Seriāls.
20.00
UgunsGrēks 16. Seriāls.
20.35
Īsts džentelmenis kaķi 21.10
Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
vienmēr nosauks par kaķi, 22.20
Pasaules smieklīgāko
pat tad, ja viņš aiz tā ir 1.10
videokuriozu Top 10.
2.35
aizķēries un paklupis.
TV3 ziņas.
3.00
Bez tabu.
4.40

TV6 nakts mūzika.
Interni. Krievijas seriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji. ASV šovs.
Pacietības mērs 3. Realitātes šovs.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV detektīvseriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji.
ASV realitātes šovs.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Borodačs. Komēdijseriāls.
Simpsoni 16. Animācijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV detektīvseriāls.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
Elles hotelis 3. Realitātes šovs.
Izlaušanās 5. ASV seriāls.
Vēl viena iespēja. ASV sporta drāma.
TV6 nakts mūzika.
Karamba! Humora raidījums.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
Ticīgo uzvaras balss.
Marta cep 2.
900 sekundes.
Sirdsmīļā Monika. Seriāls.
Grieķiete. Ukrainas seriāls.
Televīzijas veikals.
Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls.
Uta Danella. Sapņu kāzas. Melodrāma.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs.
Nemelo man!
Trīs Annas. Meksikas seriāls.
Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums.
Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā 7.
Mūsu labākās dziesmas. „Eolika”.
Imantdienas 2017. Koncerts.
Neprātīgās sirdis. Vācijas melodrāma.
Degpunktā 7.
900 sekundes.
Karamba! Humora raidījums.

sestdiena, 15. jūlijs

8 TV programma
5.00
5.30
6.02
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.05
10.00
10.30
11.40
12.50
13.55
14.15
14.45
15.55
17.00
18.00
18.12
18.16
18.20
18.35
19.35
20.30
20.59
21.08
21.13
21.25
23.00
1.20

3.50

Karaliste.*
Citādi latviskais.*
Personība.*
Mazā Maruko.
Animācijas seriāls.
Mia un es 2.
Animācijas seriāls.
Lesija.
Animācijas seriāls.
Raķetēni 2.
Animācijas seriāls.
Molangs un Piu Piu 2.
Animācijas seriāls.
Bings. Animācijas seriāls.
Mans zaļais dārzs.
Jorinde un Joringels.
Vācijas pasaku filma.
Caurās kurpes.
Vācijas pasaku filma.
Eņģeļu māja.
LTV seriāls.
Sāras mūzika 2.
Kaut kur uz Zemes.
Dokumentāla daudzsēriju
filma.
Poldarks 2. ASV seriāls.
Dzintara puse.*
Melot, lai izdzīvotu.
Dokumentāla filma.
Dienas ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Aculiecinieks.*
Īstās latvju saimnieces.*
Latvijas sirdsdziesma.*
Panorāma.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Latvijas Loto izlozes.
Vīrietis labākajos gados.
Rīgas kinostudijas
drāma.
Piektā vara. ASV trilleris.
Latvija dzied! Latvijas
kora izvēle konkursam
Eirovīzijas Gada
koris 2017.*
Latvijas gredzens.
Latgale. Koncertizrāde
Rakstiem un skaņai.

5.00
5.30
6.03
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
9.45
10.30
11.00
11.45
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.10
17.05
18.05
19.00
20.05
21.00
22.55
0.40
1.15
1.50
2.20
4.00
4.30
4.59

Pie stūres.
700 pasaules brīnumi.
Izraēla.*
Kas te? Es te!*
Brīnumskapja skola.*
Aoi un Hinatas piedzīvojumi
kalnos 2. Animācijas seriāls.
Province.*
Aktuālā reportāža.
Automoto raidījums nr. 2.
Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.
Sāras mūzika.
V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
Aktualitātes.
Bez aizvainojuma.*
Dēls. Krievijas drāma.
Uz Tobāgo.
Kurzemniekiem pa pēdām.*
Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
Vienas dienas restorāns.*
Kopā ar savvaļu.
Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
Lai top!*
Aizliegtais paņēmiens.*
Eiropa koncertos.
Skumjo cilvēku ēra.
Dokumentāla filma.
Nemiera gars 4.
Dokumentāla daudzsēriju filma.
Midsomeras slepkavības 6.
Seriāls.
Komisārs Megrē: mirušais.
Lielbritānijas detektīvseriāls.
Kopā ar savvaļu.
Kā apturēt globālo sasilšanu?
Aktuālā reportāža.
Mājas, kur atgriezties.
Austrālijas seriāls.
Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.*
Automoto raidījums nr. 2.*
Province.*

5.00
5.50
6.45
7.15
7.45
8.20
9.00
10.00
10.35
11.30
12.35
15.35
17.05
19.00
19.35
21.10
23.50
1.35
3.55
4.25

humoriņš

Nozieguma
6.00
skelets 8.
6.30
Seriāls.
Kāsla metode 5.
7.30
ASV seriāls.
Spēka reindžeri:
8.30
supermegaspēks.
Animācijas seriāls.
9.00
Beibleidi 2.
Animācijas seriāls.
10.00
Auniņa Šona
piedzīvojumi 4.
Animācijas seriāls.
Krauklis, mazais resgalis. 10.30
Animācijas seriāls.
11.00
Sīči dara trakas lietas.
11.30
ASV amatiervideo
12.00
raidījums.
Sveika, Rīga!
13.00
Amerikāņu nindzjas 3.
14.00
ASV šovs.
Iemāci sievai stūrēt!
15.00
Krievijas realitātes šovs.
16.00
Tēta nedienas 5.
Realitātes šovs.
17.00
Pasaules smieklīgāko
18.00
videokuriozu Top 10.
Beverlihilsas čivava.
19.00
ASV piedzīvojumu filma.
19.30
TV3 ziņas.
Imperators lamas ādā.
20.00
ASV animācijas filma.
20.30
Krēsla. Aptumsums.
21.00
ASV fantāzijas melodrāma.
Seansi.
21.30
ASV biogrāfiska komēdija.
Pērtiķu planētas atmoda. 22.00
ASV spraiga sižeta
fantastikas filma.
23.00
Iespējams tikai Krievijā 4.
TV3 ziņas.
24.00
1.00

Apburta varde zvana zīlniecei: – Man ir apnicis dzīvot vardes ādā!
Vai tiešām es nekad nesastapšu savu mīlestību?
– Zinu, ka nākamā gada pirmajā pusē tu sastapsi brīnišķīgu meiteni,
kas par tevi gribēs uzzināt visu.
– Kur tas būs?
– Bioloģijas stundā.

2.00
3.00
4.00
5.00

Ziņu Top 5.*
Preses
klubs.*
Pilsētas
pulss.*
Pieci novadi
Latvijā.
La dolce vita ar
Roberto.*
Latvija šodien.
Raidījums par
Latvijas uzņēmumu
aktualitātēm.
Dzīvesstils.
Gatavo gudri!*
Ko, notiek? Rīgā.
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*
Kur tas suns
aprakts?*
Globuss.
Vēlais ar Streipu.
Nedēļas atskats.
Dzīvīte.
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.*
Nodokļu labirinti.*
Patiesie meli.*
Mākslai vajag telpu.
Vasaras māja.
Kas te tik
laikmetīgs?
Tete-a-Tete ar
Rīgu.
Uzlecošā zvaigzne
mākslā 2016.
Globuss.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Tete-a-Tete ar
Rīgu.*
Preses klubs.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*

5.00
7.55
9.50
11.00
14.55
16.45
17.05
17.55
20.00
21.00
22.00
0.50
5.00
5.20
6.00
6.10
7.35
8.30
9.00
10.00
11.00
11.30
12.50
13.55
15.15
16.40
17.50
18.00
20.00
20.35
21.05
23.10
1.10
2.40
3.05
3.25
4.55

TV6 nakts mūzika.
Pēdējais īstais vīrs 4.
Seriāls.
Gāzi grīdā! 19.
Izklaidējošs raidījums.
Nozieguma skelets 10.
ASV seriāls.
Policistu šovs.
ASV un Austrālijas komiska spraiga
sižeta filma.
Zebra.
Simpsoni 16. Animācijas seriāls.
Virtuve 4. Seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls.
TV6 nakts mūzika.
Boba burgeri 5.
Animācijas seriāls.
Čikāga liesmās 2.
ASV seriāls.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
Tie esam mēs. ASV seriāls.
Vecpuisis 12. Realitātes šovs.
Attīstības kods 3.
LNT brokastis 8.
Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls.
Dīvainās dabas kaprīzes.
ASV dokumentāls seriāls.
Mani virtuves noslēpumi 5.
Kulinārijas šovs.
Mani virtuves noslēpumi 5.
Mani virtuves noslēpumi 5.
Mani virtuves noslēpumi 5.
Mani virtuves noslēpumi 5.
Ziņas sešos.
Tie esam mēs. ASV seriāls.
LNT ziņas.
„Degpunktā” sestdienā.
Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls.
Greizais spogulis.
Krievijas humora raidījums.
Uta Danella. Sapņu kāzas.
Vācijas melodrāma.
Sirdsmīļā Monika. Seriāls.
Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
LNT brokastis.
Bernards 2. Animācijas seriāls.

Svētdiena, 16. jūlijs
5.10
6.02
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.05
9.30
10.00
10.25
11.00
12.00
13.00
13.30
14.30
15.05
15.25
17.05
18.00
18.12
18.16
18.20
18.50
20.30
20.59
21.08
21.15
22.10
23.55
0.55
4.15
5.08

Kūku kari.*
Personība.*
Mazā Maruko.
Animācijas seriāls.
Mia un es 2.
Animācijas seriāls.
Lesija. Animācijas seriāls.
Raķetēni 2.
Animācijas seriāls.
Molangs un Piu Piu 2.
Animācijas seriāls.
Bings. Animācijas seriāls.
Mia un es 3.
Animācijas seriāls.
Uzmanību, gatavību,
kosmosā! Animācijas seriāls.
Izzināt Japānu 2.
Dokumentālu filmu cikls.
Itālija: romantisks ceļojums.
Dokumentāla filma.
Dievkalpojums.*
Saknes debesīs.*
Īstās latvju saimnieces.*
Mans zaļais dārzs.*
Aculiecinieks.*
Šķēps un roze. Rīgas
kinostudijas drāma.
Selfridžs 3. Seriāls.
Dienas ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Citādi latviskais.
Inga Lindstrēma.
Manas māsas bērni.
Vācijas melodrāma.
Panorāma.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Darelu ģimene 2.
Lielbritānijas seriāls.
Slēgtā ķēde.
ASV un Lielbritānijas drāma.
Mīlēt, lai izdzīvotu.
Dokumentāla filma.
Ulda Marhileviča jubilejas
koncerts.*
Latvijas jaunatklāšanas
raidījums Te!*
Latvijas novadu cīņas.*

5.30
6.03
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
8.45
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.10
13.20
15.05
15.35
17.30
18.25
19.15
21.00
22.45
23.40
1.25
2.50
3.30
4.00
4.30
5.00
5.29

Aktualitātes.*
Kas te? Es te!*
Brīnumskapja skola.*
Aoi un Hinatas piedzīvojumi
kalnos 2. Animācijas seriāls.
Vides fakti.*
Ielas garumā.*
Aculiecinieks.*
Momentuzņēmums.*
Skats rītdienā.
Notikumu skatlogā.
Nedēļas apskats.
Biznesa klase.
Jorinde un Joringels.
Vācijas pasaku filma.
Caurās kurpes.
Vācijas pasaku filma.
Mājas, kur atgriezties.
Austrālijas seriāls.
LTV – 60. Zelta arhīvs.*
Lai top!
Tās tik ir operas!
„Tristans un Izolde”.
Dokumentālu filmu cikls.
Nemiera gars 4.
Dokumentāla daudzsēriju filma.
SOKO Štutgarte. Seriāls.
Izmeklētājs un jūra.
Vācijas un Zviedrijas seriāls.
Eiropa koncertos.
LTV – 60. Zelta arhīvs.*
Ciemos.* TV spēle.
Bez aizvainojuma.*
Biznesa klase.*
Skats rītdienā.*
Notikumu skatlogā.*
Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā.*
Nedēļas apskats.*

humoriņš

5.00
5.40
6.40
7.05
7.35
7.55
8.30
8.50
9.25
10.00
11.05

13.05
14.50
17.25
19.00
19.10
20.10

22.50
0.45

2.25
Pie psihoterapeita:
– Dakter, es esmu neveiksminieks. 3.00
– Ziniet, cilvēku, kurš spēj apmaksāt 4.50
vizīti pie manis, par neveiksminieku ir
grūti nosaukt…

Nozieguma
skelets 8.
Seriāls.
Kāsla metode 5.
ASV seriāls.
Spēka reindžeri:
supermegaspēks.
Animācijas seriāls.
Beibleidi 2.
Animācijas seriāls.
Auniņa Šona
piedzīvojumi 4.
Animācijas seriāls.
Džungļu krustojums 2.
Animācijas seriāls.
Puika pret kaķi.
Animācijas seriāls.
Māmiņu klubs.
„Gatavo 3” 5.
Superbingo.
Lāču Būniju
glābšanas misija.
ASV un Ķīnas
animācijas filma.
Doktors Dūlitls.
ASV komēdija.
Krēsla. Aptumsums.
ASV fantāzijas
melodrāma.
Imperators lamas ādā.
ASV animācijas filma.
TV3 ziņas.
Amerikāņu nindzjas 3.
ASV šovs.
X cilvēki.
Bijušās nākotnes dienas.
ASV spraiga sižeta
fantastikas filma.
Baiļu kamera.
ASV, Vācijas trilleris.
Apdrošinātājs.
ASV komēdija.
„Gatavo 3” 5.
Iespējams tikai
Krievijā 4.
TV3 ziņas.

6.00
6.30
7.30
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

Pieci
novadi
Latvijā.*
Preses
klubs.*
Pilsētas pulss.*
Nedēļa novados.
Vai nauda aug
kokos?*
Gatavo gudri!*
Kas te tik
laikmetīgs?*
Mākslai vajag telpu.
Vasaras māja.
Preses klubs.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Kas te tik
laikmetīgs?
Mākslai vajag telpu.
Vasaras māja.*
Preses klubs.*
Nacionālo interešu
kluba diskusija.*
Spēkavīru
čempionāts Viļakā.
Atskats.
Tete-a-Tete ar Rīgu.*
Uzlecošā zvaigzne
mākslā 2016.*
Globuss.*
Vēlais ar Streipu.
Nedēļas atskats.
Tete-a-Tete ar
Rīgu.*
Spēkavīru
čempionāts Viļakā.
Atskats.
La dolce vita ar
Roberto.*
Uzlecošā zvaigzne
mākslā 2016.*
Preses klubs.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*

5.00
7.00
9.20
11.00
11.20
13.10
14.10
15.10
15.40
17.05
17.35
20.00
21.00
23.35
1.40
5.00
5.20
5.40
6.20
6.45
8.00
9.00
10.00
11.00
11.30
15.55
17.50
18.00
20.00
20.10
22.15
23.10
1.25
2.10
3.30
4.15
4.35

TV6 nakts mūzika.
Muļķību zinātne 2. Šovs.
Gāzi grīdā! Tuvo Austrumu
speciālizlaidums.
Zebra.
Policistu šovs. Spraiga sižeta filma.
Elles hotelis 3. Realitātes šovs.
Nāvējošais loms 5. Realitātes šovs.
Iespējams tikai Krievijā 5.
Gāzi grīdā! 19.
Simpsoni 16. Animācijas seriāls.
Muļķību zinātne 2. ASV šovs.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
F-1. Lielbritānijas Grand Prix izcīņa.
Vecpuišu ballīte 2: pēdējais
kārdinājums. ASV komēdija.
TV6 nakts mūzika.
Karamba!
Humora raidījums.
Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
Čikāga liesmās 2. ASV seriāls.
Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu
Stenliju.
Vecpuisis 12. Realitātes šovs.
Suņu slepenā dzīve 2.
Lielbritānijas raidījums.
LNT brokastis 8.
Latvijas faili. ImKa.
Latvijas dokumentāla filma.
Dīvainās dabas kaprīzes.
ASV dokumentāls seriāls.
Smaržu pasaulē.
Krievijas melodrāma.
Nenosūtītā vēstule.
ASV melodrāma.
Ziņas sešos.
Hūberts un Štallers 3. Vācijas ser.
LNT ziņas.
Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls.
Lauku sēta 3.
Latvijas realitātes šovs.
Lasītājs. Vācijas un ASV drāma.
Tirāns. Seriāls.
Nenosūtītā vēstule. ASV
melodrāma.
Latvijas faili. ImKa. Dok. filma.
Sirdsmīļā Monika. Seriāls.
Karamba! Humora raidījums.

pirmdiena, 17. jūlijs
6.02
6.30
8.35
9.30
10.00

10.20
10.35
10.50
11.20
13.00
13.15
13.50
14.20
14.35
14.50
16.00
17.00
18.00
18.26
18.37
18.47
18.50
19.20
20.30
20.59
21.08
21.15
22.15
23.15
23.24
23.26
23.30
24.00
1.00
1.30

Es – savai zemītei.*
Rīta panorāma.
Mīlas viesulis 11.
Vācijas seriāls.
Latvija man. Dokumentāla
filma.
Azerbaidžānas prezidenta
I.Alijeva oficiālā vizīte Latvijā.
Sagaidīšanas ceremonija pie
Rīgas pils.
Sāras mūzika.
Televeikala skatlogs.
Mans zaļais dārzs.*
Inga Lindstrēma.
Manas māsas bērni.
Vācijas melodrāma.
Televeikala skatlogs.
Citādi latviskais.*
Lesija. Animācijas seriāls.
Muks 2. Animācijas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
Mīlas viesulis 11.
Vācijas seriāls.
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Misters Bīns.
Komēdijseriāls.
Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
Panorāma.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Izsauciet vecmāti! 6.
Lielbritānijas seriāls.
Deviņdesmitie.*
Nakts ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Pasaules panorāma.*
Raidījums par ārpolitiku.
Latvijas sporta leģendas.
Jānis Lūsis.*
Skaņusaite.*
Sajūti Latgali!*

6.03

6.30
7.00
8.00
8.40
8.55
9.50
11.00
12.00

14.10
14.40
15.40
16.00
17.00
18.05
19.00
19.25
19.29
19.35
20.10
21.10
22.00
23.45
1.35

700 pasaules
brīnumi.
Bosnija un
Hercegovina.*
Vienmēr formā!
LTV – 60. Zelta arhīvs.*
Ar sapni mugursomā.*
Pašattīrošās ēkas.
Dokumentāla filma.
Latvijas sirdsdziesma.*
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Kūrorta policija.
Seriāls.
Eiropas meistarsacīkšu
atlases spēle
basketbolā.*
Latvija – Zviedrija.
Labākais no
„Euromaxx”.
Sporta deju festivāls
Baltic Grand Prix.*
Sāras mūzika.
Dzimtas detektīvs.*
Ērenpreisu dzimta.
Melu laboratorija.*
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
Šovakar. Ziņas
(krievu val.).
Sporta ziņas
(krievu val.).
Laika ziņas
(krievu val.).
Izzināt Japānu 2.
Dokumentālu filmu cikls.
Brazīlija –
dabas vēsture.
Dokumentālu filmu cikls.
Maklauda meitas.
Seriāls.
SOKO Štutgarte.
Seriāls.
Midsomeras
slepkavības 6.
Seriāls.
Labākais no
„Euromaxx”.

5.00
5.50
6.20
6.50
7.10
7.35
8.35

11.15
11.30
12.10
13.05
14.05
15.25
16.25
17.00
18.00
19.00
19.35
20.20
21.00
22.00
23.00
24.00
0.55
1.30
2.20
3.25
3.50
4.20

Nozieguma
skelets 8.
Seriāls.
Lielā sprādziena
teorija 3. Seriāls.
Lielā sprādziena teorija 4.
Seriāls.
Teletūbiji.
Raidījums bērniem.
Kika un Bobs.
Animācijas seriāls.
Simpsoni 10.
Animācijas seriāls.
X cilvēki.
Bijušās nākotnes dienas.
ASV spraiga sižeta
fantastikas filma.
Televeikala skatlogs.
Māmiņu klubs.
Lielā sprādziena teorija 4.
Seriāls.
Simpsoni 10.
Animācijas seriāls.
UgunsGrēks 16. Seriāls.
Īstās mājsaimnieces.
Orindža 6. ASV šovs.
Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
Kāsla metode 5.
ASV seriāls.
Tētuka meitiņas.
Krievijas seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
Viņas melo labāk 5.
Latvijas seriāls.
APB: izsludināts
meklēšanā. ASV seriāls.
Noziedzīgie prāti: ārpus
robežām. ASV seriāls.
Svešais starp savējiem 5.
ASV seriāls.
Kāsla metode 5. Seriāls.
Sveika, Rīga!
Nozieguma skelets 8.
Seriāls.
UgunsGrēks 16. Seriāls.
Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
24.00
0.30
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
4.30

TV programma 9
Pieci
novadi
Latvijā.
Vai nauda
aug kokos?*
Dienas
personība.
Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Mosties ar Ievu.
Dienas personība.
Gatavo gudri!
Mosties ar Ievu.
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.
Mākslai vajag telpu.
Vasaras māja.*
La dolce vita ar
Roberto.
Pilsētas pulss.
Projekts: Eiropa.*
Gatavo gudri!
Vēlais ar Streipu.*
Dienas
personība.
Ziņu Top 5.
Preses klubs.
La dolce vita ar
Roberto.
Projekts: Eiropa.*
Nacionālo interešu
kluba diskusija.
Ziņu Top 5.
Vēlais ar
Streipu.
Preses klubs.
Patiesie meli.*
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Dienas personība.*
Nacionālo interešu
kluba diskusija.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Patiesie meli.*
Preses
klubs.*

5.00
7.30
8.35
9.30
11.35
12.30

19.00
20.00
21.00
22.05
0.10
1.05

TV6 nakts mūzika.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Virtuve 4. Seriāls.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV detektīvseriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji.
ASV realitātes šovs.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV detektīvseriāls.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
Nāvējošais loms 5. Realitātes šovs.
Zaļā zona. ASV un Francijas trilleris.
Čikāga liesmās 4. ASV seriāls.
TV6 nakts mūzika.

5.00
5.20
5.30
6.00
6.30
8.40
9.15
10.25
10.40
11.35
13.45
14.00
14.20
15.20
16.30
17.35
17.50
18.00
18.55
20.00
20.35
21.10
22.15
0.15
1.10
1.35
2.20
2.50
3.15

Karamba! Humora raidījums.
Bernards 2. Animācijas ser.
Ticīgo uzvaras balss.
Martas Stjuartes pavārskola 4.
900 sekundes.
Sirdsmīļā Monika. Seriāls.
Grieķiete. Ukrainas seriāls.
Televīzijas veikals.
Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls.
Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs.
Nemelo man!
Trīs Annas. Meksikas seriāls.
Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums.
Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā 7.
Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs.
Medību nacionālās īpatnības. Komēdija.
Amerikāņi 4. Seriāls.
Attīstības kods 3.
Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs.
Sirdsmīļā Monika. Seriāls.
Degpunktā 7.
900 sekundes.

13.30
14.30
15.25
17.05
18.00

otrdiena, 18. jūlijs
5.00
5.30
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.50
12.00
13.00
13.15
13.50
14.20
14.35
14.50
16.00
17.00
18.00
18.26
18.37
18.47
18.50
19.20
20.30
20.59
21.08
21.15
23.20
23.29
23.31
23.35
1.20
1.35

Karaliste.*
Vides fakti.*
Uz Tobāgo.
Kurzemniekiem pa
pēdām.*
Rīta panorāma.
Mīlas viesulis 11.
Vācijas seriāls.
Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
Grupas Galaktika koncerts
Labvakar, draugi!*
Televeikala skatlogs.
Misters Bīns.
Komēdijseriāls.
Lesija. Animācijas seriāls.
Uzmanību, gatavību,
kosmosā! Animācijas
seriāls.
Televeikala skatlogs.
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
Mīlas viesulis 11.
Vācijas seriāls.
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Misters Bīns.
Komēdijseriāls.
Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
Panorāma.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Saplēstā krūze.
LTV daudzsēriju filma.
Nakts ziņas.
Sporta ziņas.
Laika ziņas.
Slēgtā ķēde.
ASV un Lielbritānijas
drāma.
Sāras mūzika 2.
Sajūti Latgali!*

5.00
5.30
6.03
6.30
7.00
7.30
8.05
8.35
8.45
9.50
11.00
11.55
12.55
13.25
15.35
16.05
17.00
18.05
19.00
19.25
19.29
19.35
20.05
21.05
21.55
22.50
0.35
1.10
1.25

Automoto
raidījums nr. 2.*
700 pasaules
brīnumi. Bosnija un
Hercegovina.*
700 pasaules brīnumi.
Bosnija un Hercegovina.*
Eiropa fokusā.
Izgudrotāji.*
Kam pieder šī pasaule?
Spots.*
Darbs planētas labā.
Lasīšana ar roku.
Dokumentālu filmu cikls.
Dzimtas detektīvs.*
Ērenpreisu dzimta.
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
Aizliegtais paņēmiens.*
Aktualitātes.*
Starptautisks
turnīrs basketbolā.*
Latvija – Polija.
Vienmēr formā!
Maklauda meitas.
Seriāls.
Melu laboratorija.*
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
Šovakar. Ziņas
(krievu val.).
Sporta ziņas
(krievu val.).
Laika ziņas (krievu val.).
Reiva pasaule. Parīze:
franču akcents.
Dokumentāls seriāls.
Itālija: romantisks ceļojums.
Dokumentāla filma.
Maklauda meitas. Seriāls.
Selfridžs 3. Seriāls.
Izmeklētājs un jūra.
Vācijas un Zviedrijas
seriāls.
Kam pieder šī pasaule?
Sāras mūzika.
Vienmēr formā!

5.00
5.50
7.05
7.30
7.55
8.55
10.25
10.55
11.10
12.10
13.05
14.05
15.25
16.25
17.00
18.00
19.00
19.35
20.20
21.00
22.00
23.00
24.00
0.55
1.50
2.10
3.20
3.45
4.15

Nozieguma
skelets 8. Ser.
Lielā sprādziena
teorija 4. Seriāls.
Teletūbiji.
Raidījums bērniem.
Kika un Bobs.
Animācijas seriāls.
Simpsoni 10.
Animācijas seriāls.
Doktors Dūlitls.
ASV komēdija.
Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo
raidījums.
Televeikala skatlogs.
APB: izsludināts
meklēšanā. Seriāls.
Lielā sprādziena teorija 4.
Seriāls.
Simpsoni 10.
Animācijas seriāls.
UgunsGrēks 16. Seriāls.
Īstās mājsaimnieces.
Orindža 6.
ASV realitātes šovs.
Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
Kāsla metode 5.
ASV seriāls.
Tētuka meitiņas 2.
Krievijas seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
Viņas melo labāk 5.
Latvijas seriāls.
Kobra 11. Seriāls.
CSI: kibernoziegumi 2.
ASV seriāls.
Rouzvuds. ASV seriāls.
Kāsla metode 5. Seriāls.
Nozieguma skelets 8.
Seriāls.
Pēdējais cilvēks uz
zemes 2. Seriāls.
UgunsGrēks 16. Seriāls.
Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
24.00
0.30
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
4.30

Pieci
novadi
Latvijā.
Ziņu
Top 5.*
Dienas
personība.*
Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Mosties ar Ievu.
Dienas personība.
Gatavo gudri!
Mosties ar Ievu.
Nacionālo
interešu kluba
diskusija.*
La dolce vita ar
Roberto.
Pilsētas pulss.
Projekts: Eiropa.*
Gatavo gudri!
Vēlais ar
Streipu.*
Dienas
personība.
Ziņu Top 5.
Preses klubs.
La dolce vita ar
Roberto.
Projekts: Eiropa.*
Kur tas suns
aprakts?
Ziņu Top 5.
Vēlais ar Streipu.
Preses klubs.
Patiesie meli.*
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Dienas
personība.*
Kur tas suns
aprakts?*
La dolce vita ar
Roberto.*
Patiesie
meli.*
Preses klubs.*

5.00
7.40
8.40
9.40
10.30
11.35
12.30
13.30
14.30
15.25
17.05
18.00
19.00
20.00
21.00

TV6 nakts mūzika.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji. ASV šovs.
Pacietības mērs 3. Realitātes šovs.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3. Ser.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji. ASV šovs.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3. Ser.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
Gāzi grīdā! Indijas speciālizlaidums.
Lielbritānijas izklaidējošs raidījums.
22.50 Viņpus. ASV un Lielbritānijas drāma.
1.20 Čikāgas sardzē 3. ASV seriāls.
2.05 TV6 nakts mūzika.
5.00
5.20
5.30
6.00
6.30
8.40
9.15
10.25
10.40
11.40
13.45
14.00
14.20
15.20
16.30
17.35
17.50
18.00
18.55
20.00
20.35
21.10

Karamba! Humora raidījums.
Bernards 2. Animācijas seri.
Ticīgo uzvaras balss.
Martas Stjuartes pavārskola 4.
900 sekundes.
Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls.
Grieķiete. Ukrainas seriāls.
Televīzijas veikals.
Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls.
Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs.
Nemelo man!
Trīs Annas. Meksikas seriāls.
Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums.
Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā 7.
Rozamunde Pilčere. Pils miglā.
Vācijas melodrāma.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV ser.
0.05 Varas spēles. Seriāls.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls.
2.30 Martas Stjuartes pavārskola 4.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

trešdiena, 19. jūlijs

10 TV programma
5.00
5.30
6.02

Karaliste.*
Vides fakti.*
Uz Tobāgo.
Kurzemniekiem pa
pēdām.*
6.30 Rīta panorāma.
8.35 Mīlas viesulis 11.
Vācijas seriāls.
9.35 Noslēpumu viesnīca.
Meksikas seriāls.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
12.00 Darelu ģimene 2.
Lielbritānijas seriāls.
13.00 Televeikala skatlogs.
13.15 Misters Bīns.
Komēdijseriāls.
13.45 Raķetēni 2.
Animācijas seriāls.
14.15 Draudzība džeza ritmos.
Animācijas seriāls.
14.45 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.
18.26 Kultūras ziņas.
18.37 Sporta ziņas.
18.47 Laika ziņas.
18.50 Berberiem pa pēdām.
Maroka.*
19.20 Smalkais stils.
Komēdijseriāls.
20.30 Panorāma.
20.59 Sporta ziņas.
21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma.
Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša.
LTV videofilma.
22.45 Adreses.*
23.15 Nakts ziņas.
23.24 Sporta ziņas.
23.26 Laika ziņas.
23.30 Broukenvuda 2.
Jaunzēlandes seriāls.
1.10 Deviņdesmitie.*

5.00
5.30
6.03
6.30
7.00
7.30
8.05
8.35
9.40
9.50
11.00
11.55
13.00
13.05
13.35
14.05
14.35
15.05
15.35
16.05
17.00
18.05
19.00
19.25
19.29
19.35
20.05
21.10
22.00
23.05
0.05
1.00
1.30

Aktualitātes.*
700 pasaules
brīnumi.
Bosnija un Hercegovina.*
700 pasaules brīnumi.
Bosnija un Hercegovina.*
Projekts „Nākotne”.
Izgudrotāji.*
Plašā brīvdaba.
Province.*
Sajūti Latgali!*
Laipni lūgti Interalias
Republikā!*
Izmeklētāja Lanca.
Vācijas seriāls.
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
Melu laboratorija.*
Darbs planētas labā.
Cīņa pret malāriju.
Dokumentālu filmu cikls.
Biznesa klase.*
Notikumu skatlogā.*
Aktualitātes.*
Automoto raidījums
nr. 2.*
Saistītās dzīves.
Eiropa fokusā.
Maklauda meitas.
Seriāls.
Melu laboratorija.*
Kūrorta policija.
Krievijas seriāls.
Šovakar. Ziņas
(krievu val.).
Sporta ziņas (krievu val.).
Laika ziņas (krievu val.).
Uz Tobāgo.
Kurzemniekiem pa
pēdām.*
Ūdens stāsti.
Dokumentālu filmu cikls.
Maklauda meitas. Seriāls.
Jaunieši radikālā islāma
varā. Dokumentāla filma.
Brazīlija – dabas vēsture.
Dokumentālu filmu cikls.
Personība.*
Reiva pasaule. Parīze:
franču akcents.
Dokumentāls seriāls.
Eiropa fokusā.

5.00

Kurjers 2.
Seriāls.
5.55 Lielā sprādziena
teorija 4. Seriāls.
7.05 Teletūbiji.
Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs.
Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10.
Animācijas seriāls.
8.55 K-9. Privātdetektīvs.
ASV detektīvkomēdija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4.
Seriāls.
13.05 Simpsoni 10.
Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16.
Latvijas seriāls.
15.25 Īstās mājsaimnieces.
Orindža 6. Realitātes
seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
17.00 Kāsla metode 5.
ASV seriāls.
18.00 Tētuka meitiņas 2.
Krievijas seriāls.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5.
Latvijas seriāls.
21.00 Iemāci sievai stūrēt!
Krievijas realitātes šovs.
22.05 Tēta nedienas 5.
Realitātes šovs.
0.55 Greislenda. Seriāls.
1.45 Pasaules smieklīgāko
videokuriozu Top 10.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls.
3.20 Viņas melo labāk 5.
Seriāls.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.30
20.30
21.30
22.00
22.30
24.00
0.30
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
4.30

Pieci
novadi
Latvijā.
Ziņu
Top 5.*
Dienas personība.*
Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Mosties ar Ievu.
Dienas personība.
Gatavo gudri!
Mosties ar Ievu.
Kur tas suns
aprakts?*
La dolce vita ar
Roberto.
Pilsētas pulss.
Projekts: Eiropa.*
Gatavo gudri!
Vēlais ar
Streipu.*
Dienas personība.
Ziņu Top 5.
Preses klubs.
La dolce vita ar
Roberto.
Projekts: Eiropa.*
Spēkavīru
čempionāts
Krāslavā. Atskats.
Ziņu Top 5.
Vēlais ar Streipu.
Preses klubs.
Patiesie meli.*
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar
Streipu.*
Dienas personība.*
Globuss.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Patiesie meli.*
Preses klubs.*

humoriņš
– Agrāk man meitenes visu laiku pakaļ skrēja.
– Un tagad?
– Tagad es rokassomiņas vairs nezogu.

5.00
7.40
8.40
9.40
10.35
11.35
12.30
13.30
14.30
15.25
17.05
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
24.00
2.00
5.00
5.20
5.30
6.00
6.30
8.40
9.15
10.25
10.40
11.45
13.45
14.00
14.20
15.20
16.30
17.35
17.50
18.00
18.55
20.00
20.35
21.10
21.25
22.25
0.55
1.40
2.25
2.50
3.15

TV6 nakts mūzika.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji. ASV šovs.
Pacietības mērs 3. Realitātes šovs.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV detektīvseriāls.
Motīvs? 3. ASV seriāls.
Aļaskas bezceļu iekarotāji.
ASV realitātes šovs.
Interni 3. Krievijas seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV detektīvseriāls.
Bruklina 99 3. ASV seriāls.
Simpsoni 17. Animācijas seriāls.
1000 veidu, kā nomirt.
Infekcija. ASV fantastikas trilleris.
Salemas raganas 3. ASV seriāls.
TV6 nakts mūzika.
Karamba! Humora raidījums.
Bernards 2. Animācijas ser.
Ticīgo uzvaras balss.
Martas Stjuartes pavārskola 4.
900 sekundes.
Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls.
Grieķiete. Ukrainas seriāls.
Televīzijas veikals.
Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls.
Rozamunde Pilčere. Pils miglā.
Vācijas melodrāma.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs.
Nemelo man!
Trīs Annas. Meksikas seriāls.
Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani virtuves noslēpumi 5. Turpinājums.
Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā 7.
Zebra.
NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls.
Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs.
Francijas, Lielbritānijas un Vācijas
detektīvdrāma.
Iemīlēties vēlreiz. Seriāls.
Grieķiete. Seriāls.
Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls.
Degpunktā 7.
900 sekundes.

radio programma

Ceturtdiena, 13. jūlijs

Pirmdiena, 17. jūlijs

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas,
laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Ģimenes studija. 15.06 Talantu galerija. Atk.
15.36 Radio mazā lasītava. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Dzīves ritmi
mūzikā. 19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk.
22.05 Ielūdz radioteātris. H.Senkēviča romāna Quo vadis radiovariants. 1. daļa. 23.00 Ziņas vieglajā
valodā. 23.05 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas,
laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena.
12.30 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Ģimenes studija. 15.06 Latvijas dienasgrāmata.
15.36 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Dzīves ritmi mūzikā.
19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05
Mūsu leģendas. Komponistam P.Plakidim – 70! Atk. 23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 Dienas
notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

Piektdiena, 14. jūlijs

Otrdiena, 18. jūlijs

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas,
laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena.
12.30 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Ģimenes studija. 15.06 XXI gadsimta latvietis.
Atk. 15.36 Dienas vidū. 16.07 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Dzīves ritmi
mūzikā. 19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk.
22.05 Ielūdz radioteātris. H.Senkēviča romāna Quo vadis radiovariants. 2. daļa. 23.00 Ziņas vieglajā
valodā. 23.05 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas,
laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena.
12.30 Krustpunktā. 13.45 Brīvais mikrofons. 14.05 Ģimenes studija. 15.06 Latvijas stāsti Latvijas
simtgadei. Atk. 15.36 Latvijas pērles. Atk. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats.
18.15 Dzīves ritmi mūzikā. 19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti!
21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. Latvijas radioteātrim – 90! M.Kaudzīte, R.Kaudzīte.
Romāna Mērnieku laiki radiovariants. 1. daļa. 23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 Dienas notikumu
apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

Sestdiena, 15. jūlijs

Trešdiena, 19. jūlijs

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 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 Austāk par zemi. 15.36 Cienījamie lasītāji. Etīdes
par literatūru. 16.05 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 16.36 Dienas vidū. 17.05 Ielūdz radioteātris.
Latvijas Radioteātrim – 90! M.Svīre. Audums kāzu kleitai. Priekšvārds. A.Briedes saruna ar romāna
autori M.Svīri un galvenā varoņa prototipu – enerģētikas zinātņu profesoru K.Timmermani. Fragmenti
no jauniestudējuma. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Kolnasāta. 19.05 Monopola viesis. Atk.
20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. 22.05 Ielūdz radioteātris.
H.Senkēviča romāna Quo vadis radiovariants. 3. daļa. 23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 Dienas
notikumu apskats. Atk. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

Svētdiena, 16. jūlijs
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. Projekts Re! Starts! L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi pirmās grāmatas
Pazudušais pērtiķis 2. 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. Latvijas Radioteātrim – 90! M.Svīre. Audums kāzu
kleitai. Romāna radiolasījums. 1. daļa. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Piespēle. Atk. 19.05
Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Augstāk par zemi.
Atk. 22.05 Pāri mums pašiem. 23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 Dienas notikumu apskats. 23.15
Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Ziņas,
laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.06 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena.
12.30 Krustpunktā. 13.45 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.
18.15 Dzīves ritmi mūzikā. 19.06 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti!
21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. M.Kaudzīte, R.Kaudzīte. Romāna Mērnieku laiki
radiovariants. 2. daļa. 23.00 Ziņas vieglajā valodā. 23.05 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves
ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

tv skrunda programma kanālā RE:tv
Ceturtdiena, 13. jūlijs
19.00 Sveicināti Viduskurzemē!
(Atk. 14. jūlijā 2.00, 10.00.)
Otrdiena, 18. jūlijs
19.00 Kuldīgas novada vēstis.
(Atk. 19. jūlijā 2.00, 10.00.)

Trešdiena, 19. jūlijs
19.30 Sveicināti Viduskurzemē!
(Atk. 20. jūlijā 2.30, 10.30.)

gribi – tici, gribi – ne
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trešDIENa, 2017. gada 12. jūlijs

„Pelēko kauliņu nav,
tikai baltie un melnie”
„Mīlestība ir visgaišākā enerģija Visumā, un pasaule ir
skaista un iedvesmas pilna. Bet mēs tā vietā, lai paņemtu
šo enerģiju, pārtiekam viens no otra,” tā savas grāmatas
Maiju laika sakrālais cikls atvēršanā Kuldīgas bibliotēkā
teica viens no tās autoriem Ivo Puriņš.

„G

rāmata par maiju kalendāru ir sauciens
pēc cilvēku spēka,
apelēšana pie viņu saiknes ar Dievu, lai cilvēks būtu saistīts ar pasauli, kas katru dienu nes enerģiju,” skaidro I.Puriņš.
„Es esmu dienu nesējs – tas nozīmē, ka caur mani iet dienu enerģija. Vēl ir dienu glabātāji. Par tiem
mācām studentus, kuri zina maiju
kalendāra ritmus un to, kā tie darbojas. Zinot šos ritmus, viņi var
attīstīties. Dienu glabātāji ir mana
tolteku* komanda, kurai esmu tāds
kā kapteinis.”

Laika ritmi

„2015. gada vasarā mani piespieda uzņemties tolteku līnijas
komandas vadību. Šo līniju esam
saņēmuši nevis pēctecībā no konkrētiem skolotājiem, bet no smalkā
plāna. 16. gadsimtā Kurzemē dzīvi
beidza pēdējais konkrētās tolteku
līnijas pārstāvis. Līnijas var pazust,

„Mūsu mērķis pretēji
budistiem ir ilgāk
noturēties skolā un
neieiet nirvānā, jo šo
skolu mīlam. Mums
tas ir piedzīvojums.
Tāpat viss notiks –
katrai lietai savs
ritums.”
bet enerģija uzpeld – atnāk kuratori, kas atrodas smalkajā plānā, atrod piemērotus cilvēkus. Es nekad
neesmu gribējis būt tas, kas esmu.
Mūsu komandā nav hierarhijas.
Kā pirātu komandā: ja kapteinis
nepilda pienākumus, viņam var
pasniegt melno zīmi un padzīt.
Mūsu komandā ir cilvēki, kuri nes
konkrētas zināšanas, pārstāv konkrētus laika ritmus. Mūsu tolteku
līnija kopš 16. gadsimta ir kristietībā – mēs ticam Jēzum, kurš bija
visu laiku lielākais cilvēces skolotājs. Tolteku komanda ir cilvēki,
kuri pieslēgti kalendāram. Mums
var būt ģimene un draugi, bet esam
pieslēgti konkrētām laika līnijām
un nesam noteiktas zināšanas.

„Cilvēks sakropļo visu, kam pieskaras, bet
vienlaikus rada visbrīnišķīgākās lietas! Pasaule tā iekārtota. Tā ir vienlaikus skola, poligons
un kaujas lauks,” saka astrologs, grāmatas
Maiju laika sakrālais cikls līdzautors Ivo Puriņš.

Ir trīs galvenie laika ritmi: septiņi, deviņi un 13. Septiņi atbild
par struktūru un veido civilizāciju,
deviņi – par jūtām un emocionālo
izaugsmi, 13 – par apziņas būtību.
Dažādās kombinācijās šie ritmi
veido ciklus, kas periodiski atkārtojas – kā elpošana dzīvā būtnē.
Dienu nesēji ar šo būtni saslēgti kā
bērns ar nabas saiti. Atrasties tajā ir
būt citā realitātē. Es pasauli redzu
ar citām acīm, un man ir domas,
kas nav manas, bet man tas patīk.”

Ārpus sociālās nosacītības

Ivo uzsver, ka visu mūžu atrodas
ārpus sociālās nosacītības: „Neesmu nekas – es mācos. Pirms tam
maiju zināšanas izmantoju kā
zīlnieks. 1994. gadā dzīve mani
iemeta astroloģijā. Uzzināju, ka
tāda eksistē, bet 1995. gada janvārī jau konsultēju pirmo cilvēku. Tajā laikā biju ugunsdzēsēju
nodaļas komandieris. Man bija
daudz brīva laika. 2000. gadā no
ugunsdzēsējiem aizgāju. Mani izmeta par disciplīnas pārkāpumu,
jo esmu nedisciplinēts. Pa ceļam
iegāju zīlēšanas salonā Kaliostro,
kur darbiniece gribēja ieteikt, pie
kuras zīlnieces man iet. Atbildēju,
ka esmu atnācis pieteikties strādāt.
Taro kārtis nopirku pa ceļam, un
no tām zināju tik daudz, cik Ostaps
Benders no šaha, kad organizēja
turnīru: viņš zināja trīs gājienus.
Salona saimniece man jautāja par
savu meitu. Es skatam izvilku kārtis, bet zināju planētu stāvokli. Kad
pārgāju pie viņas personīgajām attiecībām, saimniece teica, ka varu
sākt strādāt.
Taro iemācījos, strādājot ar cilvēkiem. Pusotrs gads bija grūts,
jo savu klientu man nebija. Gāju
kājām no Pārdaugavas uz darbu
Tallinas ielā, jo nebija 40 santīmu
trolejbusam. Ēdu zirņus – man
bija maiss kaltētu zirņu. Pēc trim
gadiem salonā biju viens no trim
labākajiem. Aizgāju tāpēc, ka
piegriezās, jo tur virmo negatīva
enerģija. Turklāt kāpēc 50% peļņas jāatdod saimniecei? Protams,
nogāzu podus: visus izlamāju par
kretīniem un muļķiem, ieskaitot
saimnieci. Tādu situāciju man bijis
tūkstošiem. No salona aizgāju. Bet
jau iepriekš man sāka vērties vaļā
maiju kalendārs.”

Tolteku astroloģijas
radītājs

„Vienmēr man ceļā gadījušies
maiju hieroglifi. Viena no mīļākajām grāmatām bērnībā bija Montesumas meita. Lasīju rakstus par
maiju kalendāru un pamazām sāku
saprast, ka astroloģija nav tik efektīva kā šīs zināšanas. Astroloģija
paņem laiku, un konsultanta efektivitāti nosaka ātrums. Jau salonā
sāku izmantot maiju kalendāru.
Ieraudzīju, ka ar astroloģiju atbildi
varu saņemt divās minūtēs, ar kalendāru – desmit sekundēs. Tikai
pēc tam sapratu, ka astroloģija ir
pavisam cita sistēma: tā atspoguļo sociālo nosacītību, visu, kas
apkārt, – karmiskos noteikumus.
Bet maiju kalendārs operē ar dvēseles enerģiju, kas parāda, kas mēs
esam, ielikti matriksā. Astroloģija
ir ieaudzinātais raksturs, maiju kalendārs – būtība. Tagad izmantoju
abus, jo arī tam, kas apkārt, ir liela nozīme. Esmu izveidojis jaunu
virzienu – tolteku astroloģija, par
ko citi astrologi mani nevar ciest.
Tas nav darbs, tā ir mana dzīve. Es
vadu retrītus**, vebināru (semināru internetā – aut.), staigāšanu pa
kvēlojošām oglēm, pārzinu akmeņus, rūnas.”

Pie zināšanu saknēm

„Tajā laikā daudz ceļoju. Gvatemalā zīmes mani aizveda dziļi
kalnos vietā, kur indiāņi bērniem
māca maiju kalendāru. Pēc trim
gadiem uzzināju, ka valstī tā ir vienīgā vieta, kur to dara. Pēc tam tas
viss sāka vērties vaļā. Tur nodzīvoju četras dienas. Lielākais pārbaudījums – ar vietējiem spēlēt futbolu, lai pierādītu, ka esmu savējais.
Tā vieta atrodas 3200 m augstumā,
turklāt es smēķēju. Domāju, ka
nomiršu, tomēr biju ieguvis viņu
uzticību. Vēl esmu bijis Meksikā,
Belizā, Hondurasā, kur piedzīvoju
vienu no lielākajām atklāsmēm –
laika materializācijas ciklu.”

Dienas plus cilvēka
enerģija

„Ap 2011., 2012. gadu, kad ar
maiju kalendāru strādāju kā dienu salicējs (zināšanas izmantoju
nākotnes paredzēšanai), par dienu
nesēja funkcijām nebiju pat iedomājies un domāju, ka tolteku ko-

„Maiju kalendārs ir dzīva
būtne, kas veido laiktelpu.
Mēs tajā esam iekšā.”

manda ir no fantastikas lauciņa.
Dienu salicējs ņem vienā rokā dienas enerģiju, otrā – cilvēka enerģiju un saliek kopā. Tā iegūstu visas
atbildes, ko cilvēks grib zināt.
Kad biju dienu salicējs, pie manis atnāca cilvēks ar vēstījumu.
Sākumā es atbildēju: „Bērnu lomu
spēles vari piedāvāt citiem. Man
ir sava dzīve. Tu esi jauks puisis,
bet dzīvo fantāzijās.” Tagad viņš ir
manā komandā un maiju zināšanas
māca Indijā, Rišikešā.
2015. gada vasarā mani piespieda uzņemties tolteku komandas
vadību, un jau oktobrī sāku rak-

kuri no dzīves aiziet labprātīgi, tiek
atsviesti atpakaļ bērnudārzā – viss
jāsāk no sākuma. Nākamais līmenis ir cīņas lauks. Tiek iedotas zināšanas un jāspēlē kādā nometnē.
Pelēko kauliņu nav, tikai baltie un
melnie.”

Latvija – enerģiju mezgla
punkts

„Latvija ir viens no enerģētisko
mezglu punktiem. Dievs šo pasauli
izveidojis un virza, bet tajā kā matriksā radušies hakeri – ļoti gudri
cilvēki, kuri matriksu kontrolē jau
300 gadu. Viņi izdarījuši visu, lai

„Skolā viss uzbūvēts tā, ka īstās zināšanas
apslēptas vienkāršās lietās. Jēzus runāja
vienkāršiem vārdiem. Tikai pekstiņi ir
aizslēpti aiz grezniem vākiem.”
stīt grāmatu. Tajā ir 260 stāsti, bet
esam tikai ziņneši. 260 dienas ir
ritms, tāpat kā sirdspuksti – cilvēka dzīves pamats. Grāmata ir instruments, lai pieslēgtos kalendāram. Tā ir varbūtība, jo Dievs pats
izlemj, kuram pieslēgties, kuram
ne.”

No līmeņa uz līmeni

„Maiju kalendārs ir dzīva būtne,
kas veido laiktelpu. Mēs tajā esam
iekšā. Cilvēki ir būtiska šīs sistēmas daļa. Cilvēks ir pa vidu vismazākajām pasaules daļiņām un
galaktikām. Sen, sen, pirms daudzām dzīvēm, jūs bijāt realitātē,
kur bija bezgala jauki, pirms kļuva
garlaicīgi. Tad jums piedāvāja tādu
kā datorspēli – daudzās reinkarnācijās iziet visus līmeņus.
Zeme ir skolas planēta. Tādu nav
daudz, un uz tām notiek attīstība.
Mēs šo vietu paši esam izvēlējušies, un tā ir vislabākā. Tikai šeit
var no dēmona kļūt par cilvēku
un no cilvēka par eņģeli. Pirmais
līmenis ir bērnudārzs, pēc tam cilvēks iet skolā, jo jāapgūst pasaules
likumi. Mēs te esam uz ilgu laiku, jo vienu un to pašu eksāmenu
liekam pa 40 dzīvēm. Pēc skolas
nāk poligons – pārbaude, ko esam
iemācījušies. Tur ir skarbi – tikko
kļūda, saņem triecienu, piemēram,
zaudē ģimeni vai tamlīdzīgi. Tie,

nodrošinātu varu, un tagad vēlas
no ēnas iziet laukā, uz skatuves.
Kad tas notiks, viss būs kā Jāņa
atklāsmes grāmatā – būs Antikrista
laiks. No tā neizvairīties, jo cilvēcei tas ir obligāts eksāmens.
Bet, lai cik liels hakeris kāds
būtu, Dievs vienalga būs augstāks,
tāpēc Latvijā notiek atmošanās.
Tiek sētas gaismas sēklas. Tur, kur
vislielākā tumsa, būs arī vislielākā
gaisma. Tāpēc jādara viss, lai šeit
paliktu, sevišķi, ja esi atmodies.
Dieva prāts ir tāds, lai Antikrista
vara būtu tikai uz laiku.
Cilvēkiem jāievēro viens noteikums – neticēt nekam un nevienam, tikai savai sirdsbalsij.
Vismaz pusstundu dienā jāpavada
vienatnē, bez televizora, telefona
un datora, lai sadzirdētu sirdsbalsi,
intuīciju. Dvēsele zina vairāk nekā
prāts. 90% no tā, ko rāda ziņās, ir
meli. Dievs jāmeklē sirdī, jo bez ticības Dievam bailes nevar uzvarēt.
Jātic un uz Viņu jāpaļaujas.”
* Tolteki – acteku un maiju mītiskie senči,
kas izveidojuši civilizāciju.
** Retrīts – garīga prakse, kurā cilvēks atslēdzas no ārpasaules un (lielākoties klusumā)
pievēršas iekšējai pasaulei.

Iveta Grīniņa
Roberta Prauliņa foto

reportāža
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Kuldīga rāda sevi Rīgai
Daudzu iemīļotajā Kalnciema kvartāla tirgū Rīgā 8. jūlijā tika svinēta Kuldīgas diena, piedāvājot kultūras
programmu uz brīvdabas skatuves, radošās darbnīcas, kā arī novada zemnieku, amatnieku un mājražotāju
sarūpētos labumus.

Iespēja dažādiem Latvijas novadiem sevi parādīt galvaspilsētā – tā ir Kalnciema kvartāla ierosme, un kuldīdzniekiem šī bija jau ceturtā ciemošanās reize.
Kā saka Kuldīgas dienas vadītāja un Kurzemes Radio
darbiniece Dace Blathena: „Tu vari kaut ko labu darīt savās mājās, bet, ja tas neizskan tālāk par pagalmu, pilsētu
un novadu, tas ir liels mīnuss, jo ražotājiem vajag interesentu loku palielināt, tāpēc savs un savas pilsētas vārds
jāceļ godā arī galvaspilsētā, jo mūsu novada iedzīvotāji
dara apbrīnojamas lietas.”

Kalējs Guntis
Jakubovskis kopā ar
kundzi Ingrīdu
ļāva apmeklētājiem Dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem tirdziņa apmeklētājiem dzied kamerkoris Rāte, kuru vada diriģents Andis Groza, kopā ar
veidot pašiem koncertmeistaru, komponistu Valdi Zilveri. Kultūras programmā vēl uzstājās Vārmes jauktais ansamblis Atbalss, Snēpeles kapela Ēna,
senlaicīgas
Ēdoles jauniešu deju kolektīvs Sprigulis, vidējās paaudzes deju kolektīvs Mudurs un ansamblis Nova.
rotas. Ingrīda
stāsta, ka no
rīta pie Gunta
stenda cilvēku
neesot bijis,
jo pārsvarā
tie nākuši
iepirkties, bet
vēlāk parādījies daudz
ieinteresētu
ļaužu.

Audēju studijas Varavīksne dalībniece Ineta Zalkovska
stāsta, ka austos darbus gan neviens nepērk un
tie izlikti kā izstādei, tomēr viņa neskumst, jo tiek
prezentēta Kuldīga un šis pasākums viņai patīk.
Savs stends bija arī Kuldīgas biznesa inkubatoram.
Tajā tika pārstāvēti deviņi
zīmoli ar jaunām biznesa
idejām, piemēram, Mazliet
romantikas, Brīnumzeme,
SIA MrGWood u.c.

Inta Lagzdeniece
priecājas, ka bērnu
apģērbu veikaliņa
stendam Ezekids apmeklētāju nav trūcis,
pircējiem bijušas
labas atsauksmes.

Kuldīgas dienas vadītāja Dace Blathena un domes kultūras speciāliste Terēza Strauta no skatuves ziņo par konkursu, kurā, atbildot
uz jautājumiem, varēja laimēt biļetes uz Jāņa Petera teātra dziesmu koncertu Bez teātra mēs nevaram šonedēļ Dzīrēs Kuldīgā.

Mājražotāju kooperatīva Kuldīgas labumi pārdevēja Ance Pšečenko
stāsta, ka šo stendu apmeklētāji iecienījuši un daļa produkcijas pirkta ļoti labi, piemēram, olas, sīrups, jaunās sausās zupas ar zīmolu
Baudi u.c. Vēl te varēja iegādāties sklandraušus, sukādes, cepumus,
medu u.c. lietas.

Jēkaba Aleksandra Krūmiņa teksts un foto
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Plašajā dzīru piedāvājumā – īpašais
Par šīgada festivāla Dzīres
Kuldīgā epicentriem stāsta
kultūras centra direktore Inta
Burnevica.
„Pilsētas laukums būs vieta aktuālai, jauniešu iecienītai
mūzikai. Rātslaukuma skatuve
vairāk atvēlēta profesionālajai
mākslai, lai gan būs arī pašdarbības kolektīvi. No svētku kņadas
varēs atpūsties pie skatuves Chill
Strautu ielas skvērā. 1905. gada
parks atvēlēts ģimenēm ar bērniem, tur būs izzinošas spēles un
atrakcijas.”

Ceturtdien

„Ceturtdienas vakarā svarīgākā
ir atklāšanas parāde Teiksmainā okeāna dzelme, kas sāksies
22.30. Dalībnieki nāks pa Piltenes ielu, apmetīs loku ap Pilsētas
laukumu un dosies uz estrādi, kur
23.20 būs koncerts Satikšanās.

Jauniešu teātris Focus, kas šogad
svin 20 gadus, ciemos uzaicinājis draugus. Viņu vidū jau titulēti
baleta mākslinieki, Latvijas Nacionālās operas un baleta solisti
Alise Prudāne, Anna Russke un
Aleksandrs Osadčijs, kuri kā
bērni skatuves gaitas sākuši teāt-

Kristīne Prauliņa un vokālā grupa Neaizmirstulītes. Vadīs Mūzikas akadēmijas džeza katedras
vadītājs Indriķis Veitners. Tas ir
mūsu projekts, ko SIA Latvijas
koncerti iekļāvusi savā programmā, to rādīsim arī citviet. Pilsētas
laukumā būs grupas Edavārdi,

Visi pasākumi pilsētā ceturtdien notiek līdz
vieniem naktī, piektdien – līdz diviem,
sestdien – līdz četriem.
rī Focus. Piedalīsies arī vadošie
baleta mākslinieki Viktorija Jansone un Raimonds Martinovs un
aktieris Jurģis Spulenieks.
Bet arī līdz atklāšanai ir, ko
redzēt. Rātslaukumā 17.00 būs
sitamo instrumentu ansamblis
Perpetum Ritmico. 19.00 koncertā Ceļojums uz Dixi-ilendu jeb
Mūžam jaunais džezs spēlēs diksilends Sapņu komanda, dziedās

Bad Habits, Crazy Dolls, vakarā
Mākoņu stūmēji.
Programmas sakārtotas tā, ka
no 19.00 sākas vakara daļa. Vecākiem vajadzētu paskatīties,
vai pie pasākuma nav piebilde,
ka līdz 12 gadiem to neiesakām.
Tādas ir divas izrādes 1905. gada
parkā: ceturtdien 20.00 Kuldīgas
amatierteātra uzvedums Ne gluži
kā pasakās, piektdien 20.30 Jel-

Kuldīgā

Estrādē 14.VII 22.00 Jāņa Petera teātra
dziesmu nakts Bez teātra mēs nevaram.
Piedalās: Antra Stafecka, Ieva Sutugova,
Anmary, Andris Ērglis, Dainis Skutelis,
Normunds Rutulis, Oranžo meiteņu trio,
Jāņa Strazda instrumentālā grupa, pūtēju grupa Mirage Jazz Orchestra un
konferansjē Aigars Dinsbergs.
Mākslas namā Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības pasniedzēju un
studentu darbu izstāde Escultura; līdz
6.VIII Kuldīgas mākslas skolas zaļās
prakses darbi.
Mākslinieku rezidences galerijā (Pils
ielā 2) 13.VII 16.00 Kristīnes Abikas
izstādes Kristālrežģis atklāšana (skatāma līdz 13.VIII).
Muzejā 13.VII 17.00 izstādes Gleznotājas atklāšana. Autores: Helēna Heinriksone, Jolanta Ozollapa, Anita Putniņa, Anita Biedriņa, Kristīne Skrastiņa,
Ieva Balode.
Mākslas telpā M22 (Mālu ielā 22) līdz
1.VIII var pieteikties ainavu un pilsētainavu gleznošanas darbnīcai 12., 13.VIII
(gan iesācējiem, gan ar pieredzi). Pasniedzēji: Ieva Vītola-Lindkvista un Ole
Lindkvists. Ir dalības maksa. E-pasts:
m22artspace@gmail.com (norādot
tālruni), tālr. 26135858 vai 29320495.
Pensionāru apvienība Rumbiņa
16., 17.VIII organizē ekskursiju maršrutā Kuldīga–Āraiši–Druviena–Gulbene–Alūksne–Smiltene–Cēsis–Kuldīga
(veidojusi Antoņina Valeiņa). Ikviens var
pieteikties līdz 20.VII pa tālr. 28335824.
KINO
Kuldīgas kultūras centrā 12.VII 20.00
asa sižeta filma Transformeri. Pēdējais bruņinieks – Optims Prims nozudis, un pasauli glābs savdabīga domubiedru grupa (ASV, 12+, divas stundas
28 min).
12.VII 18.00 komēdija Operācija „Kazino” – kad Džohanseni zaudē meitas
Aleksas koledžas mācību maksai pa-

Piektdien

„Uz Rātslaukuma skatuves
18.30 būs Elza Rozentāle un etnodžeza grupa Bur mani, 20.00
ekoloģiskās mūzikas orķestris
Ducele. Pilsētas laukumā 16.00
meiteņu poproka grupa Piparmētra, 17.30 Misters, Noitro un
Edgars Zilberts, kuri spēlē folkhiphopu, 19.00 Baltā klints – oriģinālmūzika ar latviešu dzejnieku
tekstiem, izmantojot Hamonda
ērģeles un citu veclaiku tehniku. 20.30 grupa Bastards, vienos
naktī – Montana ar programmu
Lecam āzī.
Estrādē Jāņa Petera teātra
dziesmu koncertprogramma Bez
teātra mēs nevaram ir vienīgais
maksas pasākums svētkos, protams, izņemot atrakcijas.”

Visa svētku programma:
www.kurzemnieks.lv.

Mūsējie

„Centāmies uzaicināt mūsu jauniešus, kuri jau aizgājuši pasaulē
un radoši darbojas. Piemēram,
ceturtdien 20.00 Annas baznīcā
muzicēs ģitārists Kaspars Zemītis, dziedās Daumants Kalniņš,
spēlēs arī Kuldīgas mūzikas
skolas absolventi, kā pianists
Toms Mikāls un citi. Mūsējā ir
arī Madara Dzintara ar akustisko koncertu Elpo viss piektdien
18.00 uz čilauta skatuves Strautu ielas skvērā u.c. Līvijas Rezevskas izstāžu zālē (atklāšana
piektdien 18.00) izstādē Mode.
Dizains. Ilustrācija piedalās novadnieces Marika Ziediņa (modes māksliniece) un Baiba Bogdane (dizainere).”
Iveta Grīniņa

kurzemē

pasākumi

KULDĪGAS
NOVADĀ

gavas Latviešu biedrības teātra
monoizrāde Sprīdis mežā.”

redzēto naudu, viņi ir gatavi uz visu, lai
meita tomēr sapni īsteno (ASV, 16+,
stunda 28 min).

Aizmirsto vārdu takas veidošana, leļļu
teātris u.c. Pieteikties līdz 20.VII.

Ēdolē

Zāgkalnos 29.VII 17. senioru saiets Ja
vari, tad dari: no 13.00 reģistrēšanās,
14.00 atklāšana, Gunāra Meijera, Leona Brieža un Rendas senioru deju
kolektīva koncerts, balle ar grupu Ēna.
Visu dienu izstādes: cepuru, rokdarbu
un Renda fotogrāfijās. Līdzi ņemt groziņu un mājasdarbu – pašdarinātu cepuri izstādei. Ir dalības maksa, pieteikties līdz 17.VII pa tālr. 26181470 (Dacei
Pušīlovai).

Seniori aicināti līdz 14.VII pieteikties
17. senioru saietam 29.VII Rendā.
Tālr. 26543871 (Ligitai Bergmanei) vai
22013247 (Inesei Poriķei).

Gudeniekos

Līdz 17.VII var pieteikties 17. senioru
saietam 29.VII Rendā, tālr. 29266724.
25.VII tiek organizēta pensionāru ekskursija. Pieteikties līdz 20.VII pa tālr.
29266724.

Laidos

Rendā

Rumbā

Līdz 19.VII seniori aicināti pieteikties
ekskursijai uz Nidu Lietuvā 25.VII.
Tālr. 29604482.

Līdz 16.VII var pieteikties 17. senioru
saietam Rendā 29.VII, tālr. 20251385.
Pārvaldes nama zālē Kārļa Dazarta
gleznas.

Kurmālē

Turlavā

Līdz 17.VII var pieteikties 17. senioru
saietam 29.VII Rendas pagasta Zāgkalnos, tālr. 29257707.
12.VIII pensionāriem un cilvēkiem ar
invaliditāti tiek organizēta ekskursija uz
Zemgali: trušu pilsētiņa Codē, Bruknas
muiža, Ulmaņa dzimtās mājas Pikšas.
Pieteikties līdz 7.VIII pa tālr. 29257707.
Vilgāles ezerā 22.VII atklātā ūdens
peldēšanas sacensības Peldam Vilgālē
(100 m, 400 m, 2,5 km). 13.00 reģistrēties Vilgāles estrādē, 14.00 laipas atklāšana un starts, 16.30 muzicēs Kuldīgas
bērnu un jauniešu centra jaunieši, 18.00
apbalvošana. Pieteikumus sūtīt līdz
19.VII e-pastā: aina04@inbox.lv.
Priedaines bibliotēkā vasaras brīvlaikā
pirmdienās 14.00 nodarbības bērniem.

Līdz 17.VII seniori aicināti pieteikties
17. senioru saietam Rendā 29.VII.
Tālr. 26263960 vai 28614939.
Ķikuru bibliotēkā ceļojošā fotoizstāde
Ezeri nākotnei.

Padurē

Jaunmuižā

Pelčos

Rudbāržos

Muižas kungu mājā 15.VII 19.00
dziesminieka Haralda Sīmaņa koncerts.

Bibliotēkā Kārļa Dazarta gleznu izstāde Skats no malas.
26.VII 22.00 ikgadējais nakts lasīšanas
festivāls bērniem: radošā darbnīca,

SKRUNDAS
NOVADĀ
Skrundā

Estrādē 15.VII 18.00 IV Kurzemes vīru
koru dižkoncerts, pēc tam zaļumballe
ar grupu Sapņu pietura. Dalībniekiem
ieeja bez maksas.
Vidusskolas smilšu laukumos 16.VII
11.00 ģimeņu sacensības pludmales
volejbolā (2:2). Reģistrācija 10.00–10.30.
Skolas telpās 12.–14.VII vasaras
skoliņa bērniem.
Kultūras namā 24.–28.VII vasaras
skoliņa bērniem. Pieteikties līdz 20.VII
pa tālr. 26261729 (Inesei Ozoliņai) vai
28651944 (Inesei Biliņecai).

Liepājā

Estrādē Pūt, vējiņi! 15.VII 20.00
muzikāla izrāde Vajadzīga soliste
komponista Zigmara Liepiņa 65. jubilejā.
Koncertzālē Lielais dzintars 20.VII
19.00 III Eiropas koru olimpiāde, uzstāsies Kimberli meiteņu koris no
Dienvidāfrikas un Dienvidķīnas universitātes sieviešu koris.
Klasiskās mūzikas festivālā Sensus:
15.VII 10.00–13.00 dažādu mūzikas
instrumentu meistarklases pie Eiropā
atzītiem meistariem, 14.00 un 19.00
simfoniskās mūzikas koncerts ģimenēm Rožu kavalieris.

Muzejā līdz 6. VIII Alekseja Naumova
izstāde Pasaules ainavas.

Saldū
Kalnsētas parka estrādē 15.VII
18.00 Latvijas Nacionālā teātra aktieru ansambļa Greizais ratiņš koncerts.

Kazdangā
Aiz pils 15.VII 11.00–16.00 Akmens
laikmeta sporta spēles. Komandā
5–9 dalībnieki (varēs izveidot arī
turpat). Būs zupa.

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

Latvijas neredzīgo biedrības informatīvā diena
14. jūlijā 11.00–15.00 Kuldīgā, Mākslas namā
(1905. gada ielā 6) norisināsies Latvijas Neredzīgo
biedrības (LNB) informatīvā diena.
Uz informatīvo dienu aicināti cilvēki ar redzes invaliditāti, sociālo
dienestu darbinieki, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti, lai
gūtu plašāku ieskatu Latvijas Neredzīgo biedrības darbībā un
nodrošinātajās iespējās.
Dienas darba kārtība:
• ierašanās/reģistrācija;
• informācija par LNB darbību un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem;
• kafijas pauze;
• informācija par tiflotehniku (tehniskajiem palīglīdzekļiem);
• vides pieejamības un universālā dizaina principi;
• jautājumi un atbildes par uzzināto, semināra noslēgums.
Pieteikties (īpaši sociālo dienestu darbinieki un pašvaldību pārstāvji)
pa tālr. 29497420 vai rakstot e-pastā: berkule2@inbox.lv projekta
aktivitāšu koordinatorei Krīstīnei Berkulei.
Informatīvās dienas organizētas ar Sabiedrības integrācijas fonda
atbalstu projekta Labi ir zināt! ietvaros (Latvijas valsts budžeta
finansētā programma NVO fonds).

sludinājumi. reklāma
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pārdod
APBŪVES GABALU Putnudārzā.
Tālr. 29565900.
Electrolux LEDUSSKAPJUS, saldētavas,
veļas mašīnas, elektriskās plītis, LCD televizorus Philips, Sony no 75 eiro, dažādu radioaparatūru. Veikals Retro. Tālr. 63322200.
Pārdod METĀLA JUMTUS un noteksistēmas 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.

pērk
SIA Lāses AM kautuve
par labām cenām iepērk
GOVIS, BUĻĻUS, TELES. Bioloģiski sertificētiem
lopiem augstas cenas. Piemaksa par nodoto
lopu daudzumu, par gaļas šķirņu lopiem.
Tālr. 29353243, e-pasts: lases@inbox.lv.
SIA AIBI iepērk LIELLOPUS, JAUNLOPUS, AITAS, ZIRGUS. Labas cenas.
Samaksa tūlītēja. Svari. Tālr. 26142514,
20238990.
SIA Valinda – GOVIS, BUĻĻUS, TELES.
Tūlītēja samaksa. Tālr. 29434034.
SIA Kurzemes Gaļsaimnieks – BUĻĻUS,
GOVIS, TELES. Transports bez maksas.
Tālr. 63454845, 26569362, 26436271.
AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 27842031.

Agros KARTUPEĻUS par 0,40–0,60 centiem/kg. Tālr. 26262343.

Vieglās AUTOMAŠĪNAS, traktoru PIEKABES, INVENTĀRU. Tālr. 26104984.

Pārdod jauno MEDU: 3 l – 18 eiro, ziedputekšņus par 10 eiro/kg ar piegādi mājās
svētdien, 16. jūlijā. Tālr. 26441406.

Vienistabas vai divistabu DZĪVOKLI
ar labierīcībām, var būt ar parādiem.
Tālr. 29621515.

Ceturtdien,13. jūlijā, tirgos četrus mēnešus
vecus JAUNPUTNUS, PĪLĒNUS, trīs
nedēļas vecus broilera CĀĻUS. Maiņa pret
meža veltēm, nolietotiem akumulatoriem,
elektromotoriem. Vārmē 8.00, Kabilē 8.20,
Rendā 8.40, Alsungā 14.20, Ēdolē 14.40,
Kuldīgā 15.10, Turlavā 15.40, Snēpelē 16.00,
Skrundā 16.20. Tālr. 29119933.

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

SIA Vēvers pārdod kurināmās priedes skaidu
BRIKETES ar piegādi par ražotāja cenām.
Tālr. 26651831.
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.
Jauktu, skaldītu MALKU, arī katliem. Krava
110 EUR. Tālr. 28356979.
Skaldītu lapkoku vai skujkoku MALKU ar piegādi, 25 eiro krāmētā sterā.
Tālr. 24957247.
Bērza kurbuļa MALKU ar piegādi.
Tālr. 29782600.
NOMAĻUS, skaldītu malku. Tālr. 26519182.
Skaldītu MALKU. Tālr. 29254530.

www.kurzemnieks.lv
Viss par reklāmu
Kurzemniekā!
Tālrunis 63324881.

SIA PRIEDES AG pērk MEŽA ĪPAŠUMUS
un CIRSMAS. Tūlītēja, visaugstākā samaksa. Tālr. 26993794.
100% LV UZŅĒMUMS pērk MEŽUS ar
ZEMI. Tālr. 22003161.
Latvijas mežsaimniecības uzņēmums par
ļoti labu samaksu nopirks meža īpašumu vai
arī augošus kokus jūsu īpašumā. Sertificēts
taksators izgatavos meža inventarizācijas
lietu, cirsmu skices, robežstigu un kupicu
atjaunošanu. Uzņēmuma mežzinis sniegs
jums profesionālas konsultācijas par nepieciešamajām mežsaimnieciskajām darbībām
jūsu īpašumā BEZ MAKSAS. Garantējam
gan profesionālu un godīgu attieksmi, gan ļoti
labu samaksu. Tālr. 26129919, 28368838,
info@lmu.lv.
Iepērkam MALKU (3 m). Samaksa tai
pašā dienā. Zvaniet, mēs jau braucam!
Tālr. 26125312.
SIA ML Dvīņi pērk ŠĶELDU un ZARUS,
nomaļus šķeldošanai. Tālr. 29576511.
MALKU katlumājai. Tālr. 29254530.
Juvelieru darbnīca pērk DZINTARU un tā
izstrādājumus. Tālr. 20323336.
RAGUS. Tālr. 22048516.
GAILENES. Tālr. 24914134.
GAILENES Skrundā. Tālr. 24965478.
Visu veidu dārza un meža OGAS, ĶIPLOKUS, SĒNES. Tālr. 20334876.
Visu veidu meža un dārza OGAS, GAILENES, ĶIPLOKUS. Tālr. 29765478,
28361292.

Biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis” rīko sociālās un garīgās
attīstības projektu GAISMA PASAULEI, piedāvājot palīdzību ar
pārtiku grūtībās nonākušajām ģimenēm ar bērniem un pensionāriem.
Pieteikties: zvanot vai sūtot īsziņu 29682802
vai aizpildot anketu www.atvertasdurvis.lv.

dažādi
KULDĪGAS AUTOSKOLA aicina pieteikties B, BE, C, CE, D, 95. koda autovadītāju
kursiem Kuldīgā, ir dienas un vakara grupas. Sīkāka informācija pa tālr. 29491388,
63322550.
KRĀSOJAM JUMTUS, mainām, remontējam un kausējam. Fasādes restaurācija,
siltināšana, apdare. Materiālu piegāde.
Tālr. 22451975.
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līdzjūtības
Ja nākas kaut ko ļoti tuvu zaudēt.
Tad nākas gluži cilvēcīgi skumt.
/O.Vācietis./
Izsakām līdzjūtību Marinai un Kristīnei, no
tuva cilvēka atvadoties.
Kaimiņi no Abavas ielas 3

Uz mūžu mūžiem
Kāda dziesma irst.

Atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Agrim un
Ričardam Sotakiem, sievu un mammu
zaudējot.
Ainis un Kristīne

Ve i c a m B R U Ģ Ē Š A N A S d a r b u s .
Tālr. 29416137.

/Ā.Elksne./
Izsakām līdzjūtību Olgai Šilinskai un tuviniekiem, brāli zaudējot.
Jaunmuižas pamatskolas kolektīvs

SIA Bērzi plus notīra krūmu A P AUGUMU no laukiem un grāvjiem. Pērkam zarus šķeldošanai un
cirsmas izstrādei. Tālr. 29150380, 26458900.

Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās mātes balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.

NEPĀRDOD, bet izstrādā! Profesionāla
mežizstrādes konsultācija, www.proto.lv,
tālr. 26125312.
ZĀĢĒ lielus un bīstamus KOKUS.
Tālr. 26896810.
KAPU PIEMINEKĻI, apmales, sētiņas Baložu ielā 6 (blakus pastam). Tālr. 28666270.

vajadzīgi
SIA Lāses AM (41201007493) aicina darbā
LOPU IEPIRCĒJU. Darbs birojā, apmācām strādāt ar AVS programmu. Galvenie
darba pienākumi: darbs ar esošiem klientiem, jaunu klientu piesaiste, dokumentu
korispondences apstrāde, transporta kustības plānošana. Tālr. 29463685, e-pasts:
lases@inbox.lv.
SIA Alvos (40003111740) – ŠOFERIS-EKSPEDITORS. Tālr. 26822461.
Kokapstrādes uzņēmums SIA Vēvers
(41203017104) piedāvā darbu audzēšanas
līnijas OPERATORAM, ASINĀTĀJAM,
STRĀDNIEKIEM kokapstrādē (iespējama
apmācība uz vietas). Tālr. 28635733.
Darbībai paplašinoties, SIA Otaņķu Dzirnavnieks (42103015892) aicina darbā E kategorijas ŠOFERUS darbam Baltijā un Eiropā.
Tālr. 29185566.

jūLija erudīts
Radiāli simetrisko dzīvnieku tips.
Tie dzīvo tikai
ūdenī, lielākoties
sālsūdenī. Ir divas attīstības
formas: sēdošā (polips) un
brīvi peldošā (medūza).
Atbildes līdz 13. jūlija
12.00 atsūtīt: Jūlija konkursiņam,
Kurzemnieks,
1905. gada ielā 19, Kuldīgā,
LV-3301, vai e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv.
Atbilde: vēsturisks ģeogrāfisks reģions pasaules
lielākajā upes deltā, kas ir
blīvi apdzīvots un kura teritorija mūsdienās pieder pārsvarā Bangladešai un Indijai, ir
Bengālija.
Pareizi atbildējuši: Indra Ābelīte, Velta Višņevska,
Mārcis Arājs, Mārcis Kalējs.

/E.Zālīte./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ričardam
Sotakam, māti mūžībā pavadot.
Kuldīgas novada pašvaldība
Tik daudz vēl nepateiktā no dzīvē izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā no mūžā cerētā.
/V.Kokle-Līviņa./
Esam skumju brīdī kopā ar ILONAS
SOTAKAS piederīgajiem, viņu pāragri
zaudējot.
Salonfrizētavas Rita kolektīvs
un bijušie kolēģi

/H.Heislers./
Izsakām līdzjūtību Ričardam un Agrim,
ILONU zaudējot.
Kaimiņi

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds.
/J.Silazars./
Izsakām līdzjūtību Lindai Drebotei, no tēva
atvadoties.
Laidu pamatskolas kolektīvs
Mēs klusējot paliekam,
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
/N.Dzirkale./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lindai Drebotei un tuviniekiem, tēti zemes klēpī guldot.
Tisjaku un Sikuriņecu ģimenes

Bij augsti kalni, ceļi krauji,
Kad pamet skatu atpakaļ
Un padomā, cik brīnumstrauji
Raibs dzenis mūsu mūžu kaļ.
/V.Grēviņš./
Mūžībā aizgājusi
ILONA SOTAKA
(02.05.1969. – 09.07.2017.).
Izvadīšana piektdien, 14. jūlijā, 14.00
no kapličas Aizputes ielā
uz Meža kapiem.
Tuvinieki

(40003194846)

aicina darbā grāmatvedi (Kuldīgā) uz noteiktu laiku.
Galvenie darba pienākumi:
• grāmatvedības procesu organizēšana saskaņā ar Latvijas
likumdošanu,
• sagatavot ikmēneša finanšu, statistikas u.c. atskaites uzņēmuma
vadībai saskaņā ar LR spēkā esošās likumdošanas prasībām,
• citu grāmatvedības un uzskaites funkciju veikšana.
Prasības:
• augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs,
• iepriekšēja darba pieredze privātajā sektorā,
• LR spēkā esošās nodokļu likumdošanas un grāmatvedības
uzskaites pārzināšana labas prasmes darbā ar datoru,
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt ātri un precīzi, iniciatīva,
• teicamas latviešu, vēlamas krievu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu, darbu stabilā, strauji augošā
uzņēmumā.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt e-pastā: evija.grinberga@stigarm.lv
līdz 2017. gada 17. jūlijam.

Ekskursijas no Kuldīgas, Saldus, Brocēniem, Dobeles:
• Karpatu kalni un Gucuļu zeme gardēžiem – 17.–22. jūlijs,
brīvas 4 vietas;
• pa Sēliju un Latgali ar garšu un baudu – 29.–30. jūlijs, brīvas 12 vietas;
• viduslaiku Tallinas stāsti – 26. augusts, brīvas 20 vietas;
• Lietuva un mistiskais piena ceļš Visumā – 16. septembris,
brīvas 28 vietas;
• saules un jūras debesīs noaustais sapnis – Toskāna –
23. septembris–1. oktobris, brīvas 7 vietas;
• pasaku karaļa zeme – Bavārija – dabas draugiem, 23.–29. jūlijs,
brīvas 3 vietas.
www.celojumlade.lv, tālr. 26065020, Ligita.

reklāma. informācija. sports
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interesanti

Kāpēc viltus ziņas iet uz riņķi?

Saskaņā ar jaunu pētījumu ierobežota uzmanība,
kā arī dažādas informācijas pārsūtīšana sociālajos
tīklos apvienojas un veido viltus ziņas, kas izplatās kā vīruss. Zinātnieki uzskata: saprotot, kāpēc
un kā tās izplatās, varētu pētniekiem palīdzēt izstrādāt instrumentus cīņai pret to izplatību. Lai
novērstu dezinformācijas izplatīšanos, jāierobežo robotprogrammatūras, jo tās automātiski rada
tādus ziņojumus kā tvītus, kas sociālos medijus
piesātina ar zemas kvalitātes informāciju. Tomēr,
kā skaidro Indianas universitātes informātikas un
datorzinātņu profesors Filipo Mencers, sociālo robotu atklāšana ir ļoti sarežģīts uzdevums.

trešDIENa, 2017. gada 12. jūlijs

laika ziņas

sen

Likums par vārdu un uzvārdu rakstību

Visos valsts valodā sastādāmos dokumentos personas vārds
un uzvārds rakstāms latviešu pareizrakstībā. Latgaliešu vārdi
un uzvārdi rakstāmi viņu izloksnē. No svešas valodas ņemts
vārds un uzvārds rakstāms kā izrunā latviešu valodā, pieliekot
attiecīgu galotni. Uz vēlēšanos ikkatras personas vārds un uzvārds iekavās rakstāms viņa parastā rakstībā. Sievietes uzvārds
rakstāms tāpat kā attiecīgas dzimtas vīrieša uzvārds ar nominatīva galotni. Uz vēlēšanos iekavās to var rakstīt ar sieviešu
kārtas galotni.
Kuldīgas Vēstnesis
pirms 90 gadiem

rīt, 13. jūlijā

šodien, 12. jūlijā
Dienas garums – 17 st. 22 min.
Saule lec 4.48, riet 22.10.

Naktī

Dienas garums – 17 st. 20 min.
Saule lec 4.49, riet 22.09.

+14°...+18°

Naktī








2-3 m/s

3-4 m/s

Dienā +17°...+21°

Dienā +14°...+15°













2-5 m/s

Kuldīgā,
Mederu ielā 8,








+13°...+14°



4-5 m/s

CETURTDIEN, 2016. GADA 17. NOVEMBRĪ

pērk

GAILENES.
Tālr. 22481824.

jaunatnes olimpiāde

Kuldīgai divi čempioni
Par Latvijas Jaunatnes
olimpiādes čempioniem
kļuvuši Kuldīgas novada
sporta skolas vieglatlēti Kristiāns Skuruls un
Mikus Pētersons.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
110 m barjerskrējienā uzvarēja
kuldīdznieks Kristiāns Skuruls (no
labās). No 23. līdz 29. jūlijam viņš
Latviju pārstāvēs Eiropas Jaunatnes
vasaras olimpiādē Ungārijā.

Kristiāns bija labākais 110 m barjerskrējienā (15,07),
viņam arī sudrabs šķēpa mešanā (58,40 m). Mikus
uzvarēja 100 m skrējienā (11,43), vēl puisim sestais
rezultāts 200 m (26,27). Jaunietēm 100 m sudrabu
ieguva kuldīdzniece Kristīne Grīnberga (12,72), viņa
bija ceturtā 200 m (26,33) un astotā 400 m (1:01,46).
Mazajā zviedru stafetē (2:08,40) bronzu saņēma
Kuldīgas jaunieši Krists Stepanovs, M.Pētersons,
K.Skuruls un Aleksis Meļņiks. Otru bronzu izcīnīja
galda tenisistu komanda: Kristaps Gebauers (vienspēlēs piektais), Mārtiņš Kuršinskis un Markuss Sīlis
(vienspēlēs sestais).
400 m/b A.Meļņiks 7. vietā (1.03,86, viņš arī devītais
tāllēkšanā ar 5,92 m), 10. – Guntis Gross (1.05,87),
jaunietēm 13. – Ieva Lizete Rožkalna (1:15,81), 14. –
Samanta Santa Gruntiņa (1:16,66). Trīssoļlēkšanā
11. vietā K.Stepanovs (11,01 m), 9. – Marta Olštreina
(10,08 m), 13. – S.S.Gruntiņa (9,89 m). Šķēpa mešanā
12. – Ralfs Kristers Zirnis (40,74 m), viņam 13. rezultāts diska mešanā (28,12 m). Kārtslēkšanā septītais bija
Emīls Līdaka (3,00 m). Augstlēkšanā 5. vietā Krista
Brasla (1,59 m), 6. – Dana Daniela Dāvida (1,56 m).

orientēšanās

Viss par reklāmu Kurzemniekā!
Tālrunis 63324881.
100 metros 10. vietā Annija Paula Ansone (13,45),
šķēpa mešanā viņa bija astotā (36,55 m). Tāllēkšanā
18. vietā Anta Abersone (4,62 m), 800 m 16. vietā
Amanda Jansone (2:39,81). Mazajā zviedru stafetē
jaunietes A.P.Ansone, I.L.Rožkalna, K.Grīnberga,
Anna Peskova ierindojās astotajā vietā (2:32,03).
Klasiskajā volejbolā jaunietēm 4. vieta (Kuldīga –
Rīga 0:3, Kuldīga – Limbaži 3:0, Kuldīga – Jūrmala
2:3, Kuldīga – Daugavpils 1:3). Pludmales volejbolā
5. vietā Igors Bolsunovskis, Jānis Jansons. (Sudrabu
saņēma Skrundas puiši Kristers Ērglis un Martins
Samms, bet viņi pārstāvēja Liepāju.) Riteņbraukšanā
labākie rezultāti 10 km individuālajā braucienā: 11. –
Anrijs Rancāns (tāda pati vieta 54 km grupas braucienā), 15. – Artūrs Raudis (grupas braucienā 20.), 18. –
Oskars Dankbārs.
Iegūstot sešas medaļas, jaunie sportisti Kuldīgas
novadu ierindoja augstajā 18. vietā. Līdera godā ar
190 godalgām ir Rīga. Olimpiādē piedalījās 2803
sportisti no 82 pašvaldībām, kas cīnījās par 239 medaļu komplektiem.
Inta Jansone, Ievas Skurules arhīva foto

pludmales volejbols

Iesācējiem un zinātājiem

Sacentīsies ģimenes

Svētdien, 16. jūlijā, Kuldīgas dzīrēs šurumburumā
ģimenei Zaļi – tas ir daudzkrāsaini Pilsētas dārzā no
12.00 līdz 16.00 varēs apgūt orientēšanās pamatus.
Bet 19. jūlijā ir kārtējā tautas orientēšanās seriāla Taciņas kārta, šoreiz Sudrabkalnos Snēpeles pusē. Starts
kā ierasts no 16.00 līdz 18.30. Informācija: www.taka.
kuldiga.lv.

Svētdien, 16. jūlijā, 11.00 visi aicināti uz
Skrundas vidusskolas smilšu laukumiem, kur
notiks ģimeņu sacensības pludmales volejbolā.
Spēlētāji (2:2) sadalīti trīs grupās: pieaugušais un
bērns līdz 12 gadiem, pieaugušais un pusaudzis
no 13 līdz 16 gadiem, pieaugušais un jaunietis no
17 gadiem. Reģistrācija 10.00–10.30.

SIA «Vika Wood»

kokzāģētava PĒRK

egles un priedes

zāģbaļķus.

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

www.metko.lv

Iepērkam metāllūžņus,
melnus un krāsainus
Mederu ielā 8, Kuldīgā, tālr. 26567540, 29410506.
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Tērauds (gabarīts) ..................................................162 EUR/t
Tērauds (negabarīts) ..............................................132 EUR/t
Skārds .....................................................................127 EUR/t
Čuguns ....................................................................162 EUR/t
Varš ......................................................................4050 EUR/t
Alumīnija velvējumi ................................................910 EUR/t
Alumīnija lējumi ....................................................1050 EUR/t
Alumīnijs pārtikai .................................................1180 EUR/t
Alumīnija bundžas .................................................600 EUR/t
Misiņš ...................................................................3050 EUR/t
Nerūsējošais tērauds ............................................770 EUR/t
Akumulatori ............................................................660 EUR/t
Noņemam automašīnas no uzskaites. Nodrošinām transporta
un konteineru pakalpojumus, objektu demontāžu.

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

