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Gaida 
grāmatnīcā
uz tikšanos

2. decembrī 11.00 Zvaigznes 
ABC grāmatnīcas klientu dienā uz 
tikšanos aicina rakstniece, aktrise 
un režisore Dace Priede, bet viesu 
nams Mazsālijas piedāvā produktu 
degustāciju. Tur var iegādāties arī 
jauno Kurzemnieka kalendāru, kas 
veltīts Latvijas simtgadei.

Mežu un zemju 
īpašniekiem 
7. decembrī 10.00 Kuldīgā, Kalna 
ielā 19, seminārā Aktualitātes meža 
un zemju īpašniekiem būs jaunumi 
par mācībām un konsultācijām 
lauku atbalsta programmā, par 
Eiropas atbalstu, grozījumi saistībā 
ar projektu pieņemšanas 5. kārtu, 
svarīgākais par pieteikumu gatavo-
šanu un kooperatīvās sabiedrības 
Mežsaimnieks pieredze. Vairāk pa 
tālr. 26438175.

Černobiļu 
pieminot
Skrundas novada pašvaldība 
lūdz pieteikties iedzīvotājus, kuri 
vai kuru ģimenes locekļi bijuši 
Černobiļas AES avārijas seku lik-
vidēšanas dalībnieki no 1986. ga-                        
da 26. aprīļa līdz 1990. gada 31. de-                                                  
cembrim. Iekšlietu ministrija vāc 
informāciju, lai piešķirtu piemiņas 
zīmi. Apbalvošanai var izvirzīt arī 
pēc nāves. 

Kuldīgas Ziemassvētku rotājumiem šogad 
pievienojies jaunums – rūķu ciemats, ko 
desmit ainiņās varēs aplūkot galvenokārt 
Liepājas ielā. 

Idejas autore ir pašvaldības māksliniece 
Inese Sulojeva. Viņa par šiem darbiem sākusi 
domāt jau augustā, lai saplānotu budžetu un ie-
pirktu rotājumus. To uzlikšanai un noņemšanai 
šogad paredzēti 25 000 eiro, bet labošanai, kā 
arī jauniem rotājumiem Liepājas un Stendes 
ielā – vēl 10 000 eiro. 

Rūķu ciematiņa idejas pamatā esot bērnības 
atmiņas. I.Sulojeva atceras: „Toreiz dāvanā 
bija konfekšu tūtas un omītes adītas zeķes, 

visi viens otram rakstījām apsveikumus. Uz 
kartītes parasti bija kāda ziemas ainiņa ar rū-
ķiem vai dzīvniekiem. Radās doma radīt tādu 
pilsētā. Tas ir stāsts par rosīgajiem rūķiem, kuri 
gatavojas svētkiem, meklē eglīti, pa ceļam ir 
dažādi notikumi un satikšanās. Stāsta sākums 
ir Pilsētas laukumā, bet beigas – pie strūklakas 
Rātslaukumā.” 

Ieceri īstenot palīdzējuši Kuldīgas novada 
bērnu un jauniešu centra floristikas pulciņa 
bērni ar skolotāju Iritu Gulbi: „Visas desmit 
ainiņas, kas atradīsies dažāda lieluma lukturos, 
ir bērnu izdomātas: kā stāstu parādīt ar sniega 
kupenām, lāstekām, kokiem, dzīvnieciņiem, 

dāvanām.” 
Rūķu mājiņas un lukturus gatavojuši 

Kuldīgas komunālo pakalpojumu meistari 
Mihails Sivuhins un Krists Dabra, bet, lai 
ciematā netrūktu gaismas, vēl pēc darba lai-
ka darbojušies elektriķi Māris Vidmanis un 
Andris Cinis. I.Sulojevas kolēģe pašvaldībā 
Elīna Iļjina sašuvusi rūķiem mices, dūraiņus 
un dāvanu maisus.

Ik gadu pilsētas rotai tiek izmantoti jau ie-
gādātie rotājumi, bet kaut kas nopirkts arī klāt, 
piemēram, jauni rotājumi izlikti Stendes ielā. 

Iveta Grīniņa
Aivara Vētrāja foto 

Rūķu ciematiņš kā 
Ziemassvētku pasakā
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Bērnu un jauniešu centra floristikas pulciņa vadītāja Irita Gulbe izmēģina, kā rūķi jutīsies sniegainajā un izgaismotajā ciematiņā Liepājas ielā.  

Odesa –                              
labs 
galamērķis.

7. lpp.

Rīt – pirmā 
Advente.

3. lpp.

„Man patīk, ka pēc darba paliek 
sakārtota vieta,” saka meža 
inženieris Gatis Megnis.

8. lpp.



piektdiena, 2017. gada 1. decembris

Kristīne Asne, individuālā darba 
veicēja: – Man gandrīz katrā ista-
bā pa kādam vainagam, jo taisu 
tos pati no čiekuriem, kastaņiem 
un ķērpīšiem. Pēc svētkiem ārā 
nemetu, tādēļ nākamajā gadā 
var izmantot atkal. Advente ir 
pārdomu laiks, un man šogad tā 

arī iznāk, ka daudz domāju, jo ap Ziemassvētkiem 
gaidu piedzimstam bērniņu. 

Kad man reiz vaicāja, vai 
atbalstu to, ka jaunieši skolā 
lieto viedtālruņus, nojautu, ka 
jautātāja nodoms ir parunāt, 
kā tas mācību darbā traucē un 
ka agrāk iedomāties nevarēja 
skolēnu skatīšanos telefonos, 
nevis iesaistīšanos stundā. 

Taču man tas neliekas tik 
vienkāršs jautājums. Jau 
septīto gadu strādājot ar 
studentiem universitātē, esmu 
šo to secinājusi. Pirmkārt, lai 
cik interesants būtu mācību 
priekšmets, tas pelnījis dažā-
das pasniegšanas metodes. 
Otrkārt, tehnoloģijas tiešām 

var pasniedzējam saturiski 
atvieglot darbu, ja vien tas 
zina, ko ar tām darīt. Treškārt, 
tehnoloģijas var palīdzēt iegūt 
un kontrolēt auditorijas uzma-
nību, nevis to zaudēt. 

Protams, studenti nav sko-
lēni. Studentiem ir labāka 
pašdisciplīna, mērķtiecība 
un arī manieres. Taču audi-
torijā vai klasē notiekošais 
joprojām ir stipri līdzīgs. Vai 
viedierīces tiks aizliegtas, 
iesaistītas mācību procesā 
vai ignorētas – tas ir skolotāja/
pasniedzēja lēmums. Un tam 
ir sekas. Ja modernās ierīces 
aizliedz, mācībām jābūt gana 
spraigām, lai noturētu klausī-
tāju interesi. Jebkura pauze –                                                        
īpaši apdāvinātākajiem vai 

„Viedierīces 
aizliegt, iesaistīt 
mācībās vai 
ignorēt –                                          
tas ir skolotāja 
lēmums, kuram ir 
sekas.”

viedokļi. komentāri
2

redzējums

aktuālais jautājums

manuprāt

labojums

Izdevējs – SIA Jaunais kurzemnieks. Reģ. apl. nr. 1400. Iznāk pirmdienās, trešdienās, piektdienās. Pārpublicējot atsauce 
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Kuldīgā, 1905. gada ielā 19, LV-3301
urzemnieks

meklē īpašnieku

Jolanta Hercenberga, Lāsmas Reimanes foto

kā sagaidīsiet pirmo adventi?

Marita Olštreina, konditore: – Pēc 
tā, ka veikalos ir rotājumi, var just, 
ka tuvojas Advente. Ceru, ka uz-
snigs sniegs. Adventes laikā katru 
svētdienu ejam uz katoļu baznīcu, 
jo esmu kristīta. Mājās kopā ar 
meitām uztaisījām vainadziņu no 
skujām, dedzināsim svecītes. 

Alberts Kairišs, pensionārs: – Šad 
tad uz baznīcu aizeju, tur vienmēr 
pirms Ziemassvētkiem jūt, ka ir 
Adventes laiks. Tas liek pārdo-
māt, kas iepriekš labi bijis, kas 
ne. Adventes vainags mums ir, ko 
sieva uztaisījusi, tajā aizdedzinā-
sim sveci.

Rasma Virbule, pensionāre:                        
– Vainags ir, svecīti tajā iededzi-
nāšu. Katru gadu vainagu uztaisu 
pati. Paliktnīti nopirku, bet virsu 
ikreiz gribas pamainīt, lai ir ci-
tādāk. Nekādas īpašās izjūtas vai 
pārdomas šajā laikā nav. 

Irēna Blūma, strādā zooveikalā:                   
– Svētku izjūtas īsti nav. Vainadziņš, 
ko paši uztaisījām, saglabājies no 
pagājušā gada. Svētdienas vakarā 
svecīti iedegsim, varbūt kādu kā-
rumiņu apēdīsim. Kad svētki nāks 
tuvāk, gan jau būs arī svētku izjūta. 

Ilga Mēnese, pensionāre: – Esmu 
kristiete. Adventi izjūtu kā gaidī-
šanas un pārdomu laiku. Šogad 
daudz jādomā par to, ka laiks nav 
labs: sniega nav, lietus līst, mājās 
pagrabs pilns ar ūdeni. Adventē 
dedzināšu svecīti, katru svētdienu 
iešu uz dievkalpojumu. 

trīs viedokļi

Tā ir 
skolotāja 
izšķiršanās

vienkārši nemierīgākajiem –                       
liks sniegties pēc telefona. 
Pirmie to var apvienot, bet ot-
rajiem stipri kritīsies sekmes. 
Ja tehnoloģijas tiks ignorētas, 
izliekoties, ka tās neredz vai 
ka mācībās tās principā ne-
noder, lietošana turpināsies 
paslepus, traucējot mācības 
un saziņu. Viens būs dzirdējis 
kaut ko, otrs neko, trešais 
aktīvi piedalīsies un skolo-
tāja/pasniedzēja jautājumus 
iznesīs uz saviem pleciem. 
Beigu beigās izrādīsies, ka, 
ignorējot viedierīces, tiek 
ignorēta mācīšanās un tie, 
kuri mācās. Tāds process ir 
bezjēdzīgs un rutinēts, un ie-
guvējs nav neviens. Savukārt, 
ja tehnoloģijas izmanto, tad 
visi kopā tās izņem no somām 
un lieto konkrētam mērķim, lai 
pēc tam pārslēgtos uz cita tipa 
aktivitāti, noliekot tās malā. 

Viens no maniem pēdē-
jiem atklājumiem ir interneta 
vietne MentiMeter.com. Īpaši 
balsošanas iespēja. Es varu 
uzdot jautājumu, un studenti, 
manis norādīto kodu ievadot 
savā telefonā, var tiešsaistē 
un anonīmi sniegt rakstiskas 
atbildes vai balsot. Atbildes 
interaktīvi uzreiz parādās 
projektorā, un kopā varam 
tās apspriest. Noderīgs ir arī 
aicinājums studentiem sa-
krāt saites uz video, bildēm, 
tekstiem vai citātiem, ko viņi 
uzgājuši saistībā ar mācību 
saturu, un dalīties ar tām. 

Iespējams, ka šādas no-
darbības ir grūtāk vadīt, jo 
iepriekš nav zināms klausītāju 
pienesums, taču kurš teicis, 
ka grāmatā uzdots jautājums 
ir labāks par jautājumu no 
auditorijas? 

Bērnus tas netraumēs
Kārlis Šadurskis, izglītības 
ministrs:

– Skatoties uz izglītības pro-
cesu no paša sākuma, redzam, ka 
pāreja no bērnudārza uz skolu ir 
strauja un krasa. Gribam to padarīt 
bērnam saudzējošāku, vairāk atbil-
stošu viņa attīstības līmenim, ne-
daudz intensificēt izglītības ieguvi 
pirmsskolā, sešgadīgam bērnam 
saglabājot rotaļu režīmu, kā arī 
nodrošinot to, ka 1. klases gaitas 
var tikt aizvadītas bērnudārzā. 
Tādu valstu, kurās izglītība sākas 
septiņu gadu vecumā, nav daudz –                                                                    
tā ir veca padomju tradīcija. Vai-
rākos eksperimentos, izraujot no 
konteksta, mācības sāktas agrāk, 
bet tie nav bijuši veiksmīgi, jo bija 
runa par atsevišķām klasēm. Bet 
šoreiz mums ir unikāla iespēja 
runāt par visu izglītību. 

Gaida informāciju
Maija, četrgadnieka mamma:

– Tas ir interesants jautājums, 
bet nav skaidrs, kāda tad šī brīža 
ministrijas skatījumā varētu iz-
skatīties 1. klase. Ko viņi darīs? 
Vai tas būs kā manā laikā, kad 
sēdējām solos, vai process būs 
tuvs tām mācību metodēm, kādas 
ir bērnudārzā? Tur bērni arī mācās 
gan rakstīt, gan rēķināt. Līdz ar to 
notiek šūmēšanās par kaut ko tādu, 
par ko satraukties nevajadzētu. 
Iespējams, tā būs tāda līganāka 
pāreja no bērnudārza uz skolu. 

Es kā mamma saskatu arī riskus: 
ir jautājums, cikos skola beigsies, 
jo tik mazu bērnu es nevarētu 
mājās atstāt vienu. Vecākiem 
trūkst informācijas, kā tās mācības 
notiks, vai būs pagarinātās grupas. 
Šaubos, vai bērni varēs skolā uz-
turēties līdz sešiem vakarā. Vēl 
jautājums, vai sešgadniekam būs 
iespēja gulēt dienasvidu. Tas, ko 
pati esmu dzirdējusi no ministrijas, 
ka pilnīgi visās skolās tas neno-
tikšot, jo visas telpas nevarēšot 
sešgadniekiem pielāgot. Nezinu, 
vai sešgadnieks ir gatavs skolai, 
tas laikam atkarīgs no tā, kā tieši 
mācības notiks. 

Arī mans četrgadnieks bērnu-
dārzā mācās, un nezinu, vai viņš 
sešu gadu vecumā varēs nosēdēt 
40 minūtes solā, – nu, varbūt. Bet, 
cik saprotu, skolu reformā, kas ir 
tā Skola 2030 jeb kompetencēs 
balstītā izglītība, iespējams, visa 
mācīšanās sākumskolā varētu iz-
skatīties pilnīgi citādi nekā šobrīd. 
Noteikti trūkst informācijas un ir 
daudz neskaidrību. Vēl noteikti 
satraukums ir par to, ka lielās 
skolās klases ir daudz lielākas 
par bērnudārza grupiņu, tad arī 
jautājums, vai netiks traumēta tik 
maza bērna psihe. 

„Kāpjam uz tā paša 
grābekļa”
Inita Embrekte, Kuldīgas 2. vi-
dusskolas direktores vietniece:

– Es noteikti esmu pret šo re-

formu, jo no fizioloģiskā viedokļa 
bērnam galvas smadzeņu kreisā 
puslode attīstās un kļūst aktīva ti-
kai no septiņu gadu vecuma. Visas 
šīs darbības – lasīšana, rakstīšana, 
domas formulēšana vārdos, rēķi-
nāšana – sāk nest augļus tikai no 
septiņiem gadiem. Tas ir pierādīts, 
un līdz tam var tikai spēlēties. 
Labi, ja spēlējoties iemācās arī 
lasīt, bet tas nebūt nenozīmē, ka 
viņi to darīs ar izpratni, pieslēdzot 
kreiso smadzeņu puslodi. 

Es nezinu, ko tie kungi augšā 
zina. Pašlaik informācija par šo 
visu ir pašplūsmā, nezinu, kā 
tas viss notiks, – būs haoss. Nav 
zināms ne pirmsskolas izglītības 
iestādēm, ne mums kā vispāriz-
glītojošai skolai. Un kā lai vecāki 
izvērtē, kurš skolai gatavs un kurš 
nav? Ja nav pareizās izpratnes, 
vecāki noteikti gribēs laist bērnus 
agrāk, lai viņi agrāk kļūst lieli, bet 
nodarīs reālu kaitējumu, kas varbūt 
uzreiz neizpaudīsies mācībās, bet 
kā somatiskās saslimšanas. Minis-
trijai nav pētījumu, tā paķērusi un 
izrāvusi no konteksta, ka kaut kur 
tā ir. 1988. gadā, kad sāku strā-
dāt skolā, bija pētījums, ka tiem 
bērniem, kuri skolu sākuši agrāk, 
sekmes tomēr bija sliktākas nekā 
tiem, kuri to darīja no septiņiem 
gadiem. Šo projektu atcēla, un tā 
nav padomju tradīcija, kā saka 
Šadurskis. Mēs atkal kāpjam uz 
tā paša grābekļa. 

Lāsma Reimane

Vai skolā jāsāk iet no sešiem gadiem? 

Rakstā par Vārmes amatierteātri Agnese Mežiņa, kura skatē ieguvusi Zelta matu par labāko 1. plāna lomu, 
nosaukta lugas autores Evitas Sniedzes vārdā. Raksta autore Iveta Grīniņa lūdz atvainot par pārrakstīšanos.

kam pieder papagailis?
„Viņš tagad dzīvojas pa mūsu virtuvi, ir labi kopts un barots,” tā 

par skaisto Korellas papagaili, kas nejauši atrasts uz ceļa, saka Ņina 
no Padures pagasta Jaunvirkas mājām. „To atrada bērni, bet noteikti 
putnam ir saimnieks vai saimniece, kas to tagad meklē.” Putna īpaš-
nieks var zvanīt pa tālr. 27752009, lai atgūtu savu pabēgušo lolojumu.

Laura 
Bitiniece, tālr. 

63350567; 
redakcija@

kurzemnieks.lv 

Skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma izglītības un zinātnes ministrija ieviesīs gadu vēlāk, nekā 
sākotnēji bija noteikts, tātad ar 2019./20. mācību gadu. 

Cik svarīga ir pieklājība?
Pagājušonedēļ Kuldīgā notika Artusa Kaimiņa partijas                      
KPV.LV sanāksme. Visiem zināms, ka šis Saeimas deputāts 
mēdz izteikties spilgti, bieži vien pārkāpjot sabiedrībā pieņemtās 
pieklājības normas. Viņš droši vien uzskata, ka dara to augstāka 
labuma vārdā. Tā teikt – mērķis svarīgāks par līdzekli. Varu 
piekrist, ka ir tādas vērtības (kaut vai taisnīgums, par kuru viņš 
it kā cīnās), kas svarīgākas par pieklājību, tomēr neredzu, kā 
tās pārkāpšana var nest labumu tam pašam taisnīgumam. Lai 
demokrātiskā sabiedrībā problēmas atrisinātu, nekādi nevar 
iztikt bez savstarpējas sarunas. Lai kaut ko panāktu, nākas 
nemitīgi vienoties. Tādās situācijās pieklājība lieti noder. Jā, 
lai gan tikai kā līdzeklis, tomēr svarīgs. Citādi tāda klaigāšana 
vien iznāk un problēmas paliek, kur bijušas.

Maija Jankovska, tālr. 63323021,redakcija@kurzemnieks.lv
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numura citāts

no valsts policijas ikdienas
informē Valsts policijas kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko 
attiecību un sadarbības jautājumos Signe Šteinberga.

27. novembris. Saņemts zvans, 
ka Skrundas pagastā netālu no 
kādām mājām nedēļas laikā no-
zagts elektrības transformators. 
Sākts kriminālprocess. Ap 12.00 
Ēdolē netālu no kādām mājām pie 
medību torņa atrasta melna somiņa 
ar ieroča patronām (24 gab). Sākta 
administratīvā lietvedība. 

28. novembris. Sieviete kon-
statējusi, ka Kuldīgā, Kalna ielā, 
sabojātas dzīvokļa durvis. Sākts 

kriminālprocess. 
29. novembris. Pēc 8.00 Kul-

dīgā, Mucenieku ielā, 1937. gadā 
dzimis vīrietis ar automašīnu 
VW Golf uzbrauca gājējai, kura 
šķērsoja pāreju. Pēc sākotnējās 
informācijas sievietes traumas nav 
smagas, viņa nogādāta mediķu 
aprūpē. Uzrakstīts ceļu satiksmes 
negadījuma protokols. 

Uzklausīja Iveta Grīniņa

aizmāršīgs mednieks

„Vai līdz ar to manā un tavā dzīvē 
ienāk Kristus gaisma? Vai man ir ticības 
lukturis, kurš spīd visiem namā? 

Jau gandrīz deviņus gadus dzīvoju 
Anglijā, kur piedzīvots ļoti daudz, pat 
trakas lietas. Bet Dievs allaž atgādinājis: 
„Tu nedrīksti būt apstākļu vergs!” 
Situācijas, kurās esi ielikts, nevar būt 
par iemeslu, lai ticības gaisma lukturī 
nodzistu. Tieši pretēji – Kristus ir dzīvības 
un patiesības gaisma. Ceļš, kas mūs no 
neticības tumsas izved ārā uz ticību un 
dzīvām attiecībām ar Jēzu. 

Būtībā atzīšanās Dieva priekšā nav ne 
viegla, ne skaista, taču tā ir patiesa! Tā 
nav tikai sveces aizdegšana Adventes 
vainagā, bet gan īsta, nesamākslota 
atkalsastapšanās ar Jēzu Kristu – ar 
dzīvo Dievu. Tad varam atzīties un lūgt 
piedošanu, ka tumsā esam maldījušies. Ka 
ticības lukturis bijis izdzisis, jo pietrūka 
pazemības, mīlestības un paļaušanās uz 
Viņu. 

Ikvienam gribu novēlēt nepieļaut to, 
ka redzamie apstākļi, kad nav naudas, 
veselības, prieka, laika un tā tālāk, noslāpē 
Dieva Svētā Gara darbību. Atcerēsimies, 
ka Jēzus ir izeja – ceļš, patiesība un 
dzīvība. Tikai pašiem jāpaļaujas, ka Viņa 
vārds mūsu dzīvē patiesi var kļūt dzīvs, ka 
mēs tajā klausāmies un tam arī paklausām.

Amerikāņu evaņģēlists Rendijs Ruizs 
kādā svētrunā stāstīja par sešgadīgo 
Robiju, kurš ik svētdienu gāja uz 
dievkalpojumu. Kad zēns atgriezās 
mājās, tēvs viņu sita. Tā notika ikreiz. 
Kādu svētdienu Robijs jautāja mācītājam: 
„Vai Jēzus mīl arī manu tēti?” Mācītājs 
atbildēja: „Jā, Jēzus mīl tavu tēti.” Reiz 
arī tēvs vēlējās satikties ar evaņģēlistu, 
bet kalpotājs vairījās, jo no nežēlīgā vīra 
baidījās. Tomēr vēlāk satikšanās notika. 
Robija tēvs evaņģēlistu uzrunāja: „Es ar 
savām rokām esmu sitis cilvēkus, darījis 
dzīvē briesmīgas lietas. Bet es gribu 
iepazīt to Jēzu, kurš ir manam dēlam. 
Nevis to neīsto stikla Jēzu, kas mani 
pievīla, bet to, kurš ir Robijam.”

Daina Tāfelberga
Kārļa Komarovska arhīva foto

Šogad Kuldīgas komunālajos 
pakalpojumos piespiedu darbu 
kā sodu nostrādājuši ap 30 
cilvēku, un Valsts probācijas 
dienests (VPD) izteicis pateicību 
tehniskās bāzes un atkritumu 
apsaimniekošanas daļas vadī-
tājam Kasparam Poriķim par 
ieguldījumu dienesta klientu 
nodarbināšanā.

Lielākoties šiem notiesātajiem 
tiesa piespriedusi no 50 līdz 200 
darba stundām, un K.Poriķis vi-
ņiem ierāda darāmo, pārsvarā pie 
atkritumu šķirošanas. „Neteikšu, 
ka sastrādāšanās ar probācijas 
dienesta klientiem vienmēr iet 
gludi,” viņš atzīst. „Gadās, ka 
kāds atnāk, sēž un neko nedara, jo 
viņam par to nemaksājot. Tad vai 

nu ar pirkstu visu laiku jābaksta un 
jāmudina strādāt, vai arī jāsaka, ka 
no viņa atteikšos, – lai tad iet sodu 
izciest cietumā. Bieži gadās, ka uz 
darbu neatnāk, kā sarunāts: sāpot 
vēders vai ir cits iemesls. Bet tad ar 
viņiem strādā probācijas dienests. 
Es ļoti neauklējos. 

Ir arī tādi gadījumi, kad cilvēks 
sāk šeit strādāt, jo ir nosūtīts, 
bet pēc tam ar viņu noslēdzam 
darba līgumu. Tas, ka pieņemam 
cilvēkus, kurus sūta probācijas 
dienests, mūsu uzņēmuma dar-
biniekiem darbu atvieglo. Viņi 
jau spētu tikt galā arī paši, bet, ja 
ir palīgi, tad, protams, vieglāk,” 
stāsta K.Poriķis.

VPD Kuldīgas struktūrvienības 
pārziņā gadā nonāk vidēji 140 cil-

vēku, skaidro vadītāja Diāna Lūse. 
Piespiedu darbu kā sodu drīkst 
izpildīt valsts un pašvaldības ies-
tādēs, aģentūrās un uzņēmumos, 
arī biedrībās, nodibinājumos un 
reliģiskās organizācijās. Darba 
devēji katru gadu kļūstot atsaucī-
gāki, tomēr darba vietu joprojām 
trūkst: „Dažreiz cilvēkam ir labs, 
patstāvīgs darbs, tādēļ piespiedu 
stundas viņš var atstrādāt tikai 
brīvdienās, bet tādu darbu atrast 
grūti. Nākas arī gaidīt rindā uz 
piemērotu nodarbi. Meklējam 
iespējas, lai cilvēks var strādāt pēc 
savas kvalifikācijas vai piemēro-
tības, jo soda mērķis ir iekļauties 
sabiedrībā un tās labā kaut ko 
izdarīt.” 

Jolanta Hercenberga

„Rudbāržu zemnieku saimniecība Kalna Dzenīši ir paraugs vi-
siem kolektīviem Latvijā, ka savi ļaudis jākurbulē ne tikai peļņai.              
Kopā var arī spēlēt teātri, turklāt diezgan labi,” slavē Latvijas 
Kultūras akadēmijas pedagoģe Rita Lūriņa.

svētdien – 1. advente

iedegsim patieso kristus gaismu!

dod iespēju sodu atstrādāt

„Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas 
spīd visiem, kas ir namā,” evaņgēliste aivita elizabete Jansone atgā-
dina vārdus no Mateja evaņģēlija. un piebilst: „Ja sirdī ir tumsa, tad 
grūti ieraudzīt piedošanas un izlīgšanas ceļu, kas tevi un mani izved 
no maldīšanās.” 

Parīt adventes vainagā iedegsim pirmo sveci, un 
tā ik svētdienu līdz Ziemassvētkiem, kas šogad 
sāksies ceturtās adventes vakarā. 
luteriskajā baznīcā pirmā tiek dēvēta par pravieša 
sveci, simbolizējot cerību – kristu. Otrā ir Betlēmes 
svece, kas apzīmē aicinājumu uz dvēseles 
pestīšanu. trešā – ganiņu svece kā prieks,  
ceturtā – eņģeļu jeb mīlestības svece. 
kristīgajā pasaulē šis laiks saistīts ar gavēni, 
mieru, klusumu un pārdomām.

„Bieži vien adventes vainagu nopērkam un pa svecei iededzinām 
pēc ieraduma. tas ir skaisti. taču ir viens bet,” teic evaņģēliste 
aivita elizabete Jansone.

Kā cilvēkiem pēc 50 nodrošināt darbu, atbalstošu attieksmi un 
karjeras iespējas, par to 5. decembrī 10.00 Kuldīgas Mārtiņzālē 
varēs uzzināt seminārā Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam 
darba mūžam. 
Būs saruna par darba vides pilnveidošanu un Eiropas projektu Atbalsts 
ilgākam darba mūžam. Aicināti valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu 
un biedrību pārstāvji. Semināru rīko Nodarbinātības valsts aģentūra, 
Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība. 

kā cilvēkiem gatavoties 
darbam pēc 50 gadiem

tirdziņš kabilē 
9. decembrī no 12.00 līdz 14.00 Kabiles saieta namā Sencis 
Ziemassvētku tirdziņā varēs iegādāties pašdarinātas dāvanas. 
Amatnieki ir aicināti pieteikties līdz 7. decembrim pa tālr. 
25618976.

11. decembrī 14.00 Nacionālās pretošanās kustības muzejā Rendas 
pagasta Viesturos – seminārs skolotājiem, muzeju darbiniekiem 
un citiem interesentiem Fakti un maldināšana – Latvijas vēstures 
atspoguļojums medijos. 
To rīko Latvijas Okupācijas muzejs un Sociālās atmiņas pētniecības 
centrs. Uzstāsies vēstures doktori Gatis Krūmiņš (Latvijas vēstures 
sagrozīšanas piemēri pagātnē un mūsdienās) un Uldis Neiburgs (Otrais 
pasaules karš Latvijā un pēckara gadi – galvenie strīdus jautājumi). 
Līdz 7. decembrim pieteikties pa tālr. 26559172 (Andrejam Ķeizaram) 
vai e-pastā: rubena.fonds@inbox.lv.

kā precīzi atspoguļot
vēsturi

ne tikai peļņai, 
bet arī priekam!
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daudzviet neko nevarot darīt
Dažus satiksmes drošības uzlabojumus kuldīgas novada domes transporta komisija nupat atbalstījusi, taču 
vairākos jautājumos, piemēram, par apaļo bruģi pie vecā tilta, lēmuma nav, jo pašreiz neko nevarot mainīt.
Laukums automācībai

Speciālisti neiebilda, ka lau-
kums Kurmāles ielā 2 (pie Kul-
dīgas slimnīcas un krustojuma 
ar Aizputes ielu) tiek iznomāts 
uzņēmumam Saldus autoskola 
jauno autovadītāju praktiskajām 
mācībām. Ministru kabineta 
noteikumi paredz, ka no nākamā 
gada visām autoskolām obligāti 
jāizmanto speciāls laukums. Kā 
informēja domes nekustamo 
īpašumu nodaļas speciāliste Kris-
tīne Kalniņa, Saldus autoskola 
par atbilstošu atrada šo vietu                                          
(920 m2), kuru pašvaldība ne-
izmanto. Novērots, ka reizēm 
tur iedzīvotāji vai slimnīcas ap-
meklētāji novieto savas mašīnas. 
Autoskola lūdz atļauju laukumu 
norobežot un izlikt aizliegumu 
iebraukt darbdienās no 9.00 līdz 
15.00, kamēr notiek mācības. Lī-
nijas uz asfalta netikšot zīmētas, 
skolai ir pārvietojamie stabiņi un 
barjeras. Zemes noma vēl jāap-
stiprina domei. 

Gājējiem nav 
jāspoguļojas

Atkārtoti skatīts ierosinājums 
Rumbas, Kalna un Jelgavas ielas 
grūti pārredzamajā krustojumā 
(pie veikala Saule) ierīkot spo-
guli, kurā ieskatīties gājējiem, lai 
pārliecinātos, vai netuvojas auto. 
Komisija palika pie iepriekš no-
lemtā, ka vienīgais risinājums ir 
Kalna ielā koka barjeru pagarināt 
uz sporta skolas pusi, jo gājējiem 
spoguļus nemēdz ierīkot.

Vibrē, bet ātrums 
nav vainīgs

Arī pretrunīgajā jautājumā, kā 
mazināt vibrāciju pie vecā Ventas 
tilta, komisija izeju neatrada. No 
Baznīcas ielas 36. nama īpašnieka 
saņemta vēstule, ka intensīvās 
satiksmes un slodzes dēļ īpaši tur, 
kur tilta galā šķelto bruģi nomaina 
apaļais, katastrofāli vibrē ēkas 
pamati, rodas plaisas, ietve jau 
nogruvusi. 

Turpmāk Kuldīgas, Alsungas 
un Skrundas novadā jāveido 
vienota Kuldīgas sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības 
(CA) komisija.

To paredz septembra beigās 
pieņemtie Ministru kabineta 
noteikumi. Komisijā jāiekļauj 
pārstāvji no visiem trim nova-
diem, kā arī noteikumos minēto 
valsts iestāžu un akciju sabiedrību 
pārstāvji. Kuldīgas novada domes 
finanšu komitejā deputāti apsprie-
da CA komisijas sastāvu. To vadīs 
domes priekšsēde Inga Bērziņa, 
vietnieki būs Alsungas novada 
vadītāja Daiga Kalniņa, Skrundas 

novada domes priekšsēde Loreta 
Robežniece un Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) Kuldīgas daļas vadītājs 
Aleksandrs Štefaņuks. Komisijā 
iekļauti: VUGD Kuldīgas daļas 
vada komandieris Hilarijs Lazda, 
Zemessardzes 45. nodrošinājuma 
bataljona komandieris Arturs Ba-
rons un operatīvās daļas priekš-
nieks Guntars Vilguts, Alsungas 
novada domes izpilddirektors 
Voldemārs Dunajevs, Skrundas 
novada domes izpilddirektors 
Guntis Putniņš, Pārtikas un vete-
rinārā dienesta Dienvidkurzemes 
pārvaldes veterinārais inspektors 

Modris Karlsons, Kuldīgas slim-
nīcas kontrolārsts Āris Pētersons, 
Valsts policijas Kuldīgas iecirkņa 
priekšnieks Normunds Aleckis, 
Kuldīgas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Rinalds 
Gūtpelcs, a/s Sadales tīkls Kul-
dīgas nodaļas vadītājs Andis 
Balandīns, Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežzinis 
Indulis Sarma, Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības Kurzemes 
reģionālā centra galvenā ārsta 
palīdze Diāna Zauere un Latvi-
jas Valsts ceļu Kuldīgas nodaļas 
vadītājs Arvis Taube.

Inguna Spuleniece

Kuldīgas novada dome atļaus 
sporta skolai no Austrālijā dzī-
vojošās Irinas Sakovas pieņemt 
ziedojumu galda tenisa nodaļas 
attīstībai.

I.Sakova šim mērķim ziedo 
1000 Austrālijas dolāru (ap 630 
eiro). Treneris Leonīds Temjaševs 
pastāstīja, ka I.Sakova Kuldīgā 
viesojusies un apskatījusi sporta 
skolu. Galda teniss viņai patīkot, 
pati ar to nodarbojoties, tādēļ no-
daļa saņēmusi ziedojumu. 

L.Temjaševs trenē tenisistus no 
13 līdz 18 gadiem, pie viņa nākot 
ap desmit audzēkņu, bet pie Ievas 

Lepses, kura darbojas ar septiņus 
līdz 12 gadus veciem tenisistiem, –                                                                              
ap 30 bērnu. Treneri vēl nav izlē-
muši, kur ziedojumu ieguldīt, bet 
L.Temjaševs domā, ka vajadzētu 
nopirkt raketes mazajiem. Vēl 
vairāk vajadzīgas gumijas, ko 
liek uz raketēm, jo tās esot ļoti 
dārgas – katrai vajadzīgas divas, 
bet viena maksājot ap 50 eiro, un 
jāmaina trijos mēnešos. 

Finanšu komiteja rosināja do-
mei pieņemt arī 700 eiro no SIA 
SilJa novada talantīgo jauniešu 
augstākajai izglītībai.

Inguna Spuleniece

Pieņem ziedojumus

Speciālisti sprieda, ka ātruma 
samazināšana nebūs efektīva, 
jo vecpilsētas zonā (no tilta otra 
gala) jau kopš 2012. gada noteikti 
30 km/h. Komisijas priekšsēdis 
Aldis Dilāns dalījās pieredzē, ka 
pa bruģētajām ielām neviens ātri 
nebrauc. Viņa uzņēmums atrodas 
Raiņa ielā, kur tāpat ir apaļais 
bruģis, un vibrācija rodas, braucot 
kaut ar 20 km/h. Latvijas Valsts 
ceļu (LVC) Kuldīgas nodaļas 
pārstāvis Māris Taurīte atcerējās, 
ka seguma maiņa bija domāta 
kā gājēju pāreja, jo pie Baznīcas 
ielas 36 beidzas ietve un teorētiski 
cilvēkiem būtu jāpāriet uz otru 
ielas pusi. Taču pāreja nav oficiāli 
iezīmēta, un šādā arhitektoniski 
vēsturiskā vietā tas nemaz nav 
iespējams. Tāpat tur nevar ierīkot 
ātrumu ierobežojošo valni. Kuldī-
gas komunālo pakalpojumu ielu 
un laukumu apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Gatis Ozols pie-
bilda, ka jāņem vērā arī šī rudens 
pārmērīgie nokrišņi, kas, iespē-
jams, smiltis izskalojuši, radot 
ēkas pamatu un ietves bojājumus.

Jo braucēju ir vairāk
Tāpat bez atbildes palika Put-

nudārza iedzīvotāji, kuri vēlas 
droši pāriet Kuldīgas apvedceļu 
(Ganību ielu) krustojumā ar Jelga-
vas ielu. Iesniegumā teikts, ka šeit 
apstājas sabiedriskais transports, 
lai izlaistu pasažierus, abās pusēs 
palielinājusies apbūve, uzcelti 
vairāki veikali, bet mašīnām at-
ļauts braukt ar 70 km/h, kaut gan 
pie jaunā tilta ir baltā apdzīvotas 
vietas norāde. Skolēniem, veciem 
cilvēkiem grūti un bīstami šoseju 
pāriet, jo satiksme ir intensīva. 

Bet tieši tas ir viens no attei-
kuma iemesliem – gājēju plūsma 
daudz mazāka par transporta 
kustību. M.Taurīte norādīja, ka 
Ganību iela ir Kuldīgā noslogo-
tākais apvedceļš, turklāt par to 
kā īpašnieks lemj LVC, nevis 
pašvaldība. Oficiālas autobu-
su pieturas nav, netiek plānots 
tādu ierīkot. Varētu noņemt zīmi                                                  
70 km/h, bet normāls autovadītājs 
jau tāpat līdz šim krustojumam 
ātrumu samazinot līdz 50 km/h.

Pašiem jāsarunā
Atbalstīts uzņēmumu Goldin-

gen Room un Propeller Foodie 
lūgums liegt svešiem iebraukt pa-
galmā Baznīcas ielā 2. Vienā ēkas 

galā tiek remontētas telpas, brauc 
celtnieki ar busiņiem, būvgružu 
konteineru noliek nevietā, traucē-
jot iemītniekiem. Tas gan ir sav-
starpēju attiecību jautājums, taču 
komisija neiebilda, ka iesnieguma 
rakstītāji par savu naudu ierīko 
zīmi Braukt aizliegts, vienlaikus 
prasot vecpilsētas komisijas pie-
krišanu, jo pašvaldības koncepcija 
ir – vēsturiskajā zonā pēc iespējas 
mazāk ceļa zīmju.

Neko vairāk kā līdz šim ne-
varēja solīt arī bērnudārzam 
Bitīte, kas atkārtoti lūdz papildu 
stāvvietas. G.Ozols skaidroja, ka 

ir jau nocirsti koki un ierīkots 
paplašinājums Dzintaru ielā, tāpat 
stāvēšanai iekārtota Parka iela tur, 
kur atļauj satiksmes drošība. Sa-
vukārt Vakara ielas iedzīvotājiem 
ieteikts lūgt pašvaldībai ierīkot tur 
ietvi, lai gājējiem droši. Atļautais 
ātrums tur ir 50 km/h, varētu to 
ierobežot līdz 30 km/h, taču tad 
vajag daudz dārgo zīmju, jo tur 
ir vairākas šķērsielas. G.Ozols 
piebilda, ka līdz šim rekords bijis 
Ķelšu ielā – 12 šādas zīmes. Ja ir 
nauda, tā var darīt arī citur.

Dainas Tāfelbergas 
teksts un foto

Grūti pārredzamajā krustojumā pie veikala Saule 
spoguli neliks, jo gājējiem tie nav domāti.

Pat dienas vidū stāvvietas pie Parka un Dzintaru ielas 
krustojuma ir  aizņemtas, kur nu vēl brīžos, kad vecāki 
ved vai izņem bērnus no Bitītes. Paplašināt tās neesot 
iespējams.

atbildot uz iesniegumu par Vakara ielu, ierosināts ierīkot tur ietvi, lai gājējiem 
drošāk.

Civilā aizsardzība – vecā rajona robežās

Piektdiena, 2017. gada 1. decembris
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„Mūsu un Latvijas vārds mūžam rakstīts debesīs” – tā Kabiles 
pamatskolas latviešu valodas skolotājs Eduards Skabis 18. novembra 
pasākumā saieta namā Sencis atklāja savu fotoizstādi Mūžam Latvijas 
debesīs, kas veltīta valsts simtgadei. 

Svinīgajā pasākumā fotogrāfs kabilniekiem sacīja: „Sakiet, lūdzu, kur 
ir visskaistākās debesis un visskaistākie mākoņi! Esmu daudz ceļojis un, 
aizbraucot uz citām valstīm, saprotu, ka nekur neesmu redzējis tik skaistas 
debesis kā pie mums. Tādi mirkļi var gadīties katram. Mans uzdevums – tos 
parādīt fotogrāfijās, lai prieks arī citiem.” E.Skabis pastāstīja, ka izstādē 
iekļautas 20 kanvas un vairākas lielformāta fotogrāfijas, kurās debesīs 
redzamas neparastas parādības, kā ziemeļblāzma, varavīksne, saule un 
mēness vienlaikus u.tml. Apmēram trīs gadus attēli tapuši Kabilē, tajos 
redzami gan saullēkti, gan saulrieti. Izstādē ir tikai viena fotogrāfija, kas 
uzņemta Ventspils jūrmalā. „Kur citur mūsu domas un centieni tiecas un 
kur citur mēs pēc tam satiksimies, ja ne debesīs? Debesis ir visskaistākās, 
tās neprasa atbildību,” tā par izstādes tematiku sacīja autors. 
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Lāsmas Reimanes teksts un foto

Motivācija sākt darīt
Abi pašlaik strādā Emīla vecāku 
zemnieku saimniecībā Rozbeķi 
un studē Latvijas Lauksaimnie-
cības universitātes pēdējā kursā: 
Kima apgūst viesnīcu un ēdinā-
šanas uzņēmējdarbību, Emīls – 
lietišķo enerģētiku. Kima stāsta, 
kā to izvēlējusies: „Tas bija pirms 
četriem gadiem, un šķiet, ka tad 
vēl nezinājām, ko tieši vēlamies. 
Man vairāk patika tūrisms, jo 
patīk ceļot, tāpēc tāda izvēle. 
Esmu apmierināta, jo mācības 
varu apvienot ar to, ko daru, un 
ar laiku varētu attīstīt, piemēram, 
lauku tūrismu.” Emīls gluži agro-
nomiju nav vēlējies studēt, tāpēc 
izvēlējies lietišķo enerģētiku: „Ir 
interesanti, man patīk.” 

Jaunieši atzīst, ka LLKIC 
mācības bijušas kā motivācija, 
jo uzzināts daudz jauna un viņi 
sākuši domāt, ko tad varētu darīt. 
„Mums stāstīja, ka sakumā nevie-
nam neiet viegli, bet, ja ir ideja, 
tad jāiet un jācīnās,” saka Emīls. 

Kima piebilst: „Emīls kādreiz 
gribēja iet uz pilsētu, bet es nāku 
no Brocēniem un gribēju uzzināt, 
kāda ir lauku dzīve. Iepazinā-
mies, un sapratu, kā ir te saimnie-
kot. Man ļoti iepatikās – šķita, ka 

laukos ir tāda brīvība un tik daudz 
iespēju! Mēs neesam tie, kuriem 
patiktu darbs birojā. Gribas iet, 
skriet un darīt lauku darbus, tāpēc 
esam par dzīvi šeit. Pagājušogad 
sākām kaut ko darīt paši.” 

Nepārtraukti mācās
Bijusi doma audzēt un pārstrādāt 
bioloģiskos broilerus, bet beigās 
sapratuši, ka labāk sākt ar dējēj-
vistām. Janvārī sācies remonts, 
un jūnijā vistas bijušas kūtī. Paš-
laik jauniešu saimniecībā aug 500 
dējējvistu. Tās nāk no Čehijas, 
šķirne – Dominant. 

Kima skaidro: „Tā atšķiras ar 
olu izmēru, krāsu, dējību, rakstu-
ru. Šīs ir mierīgas vistas. Mums 
nekad nav bijusi saskare ar tik 
daudz vistām. Aizvien kaut ko 
uzzinām. Pat skaņas, ko vistas 
izdveš, ir jaunas.” 

Emīls secina, ka vislabāk ir lūgt 
padomu speciālistiem: „Mums ir 
draugi, kuri arī ir putnkopji, viņi 
daudz ieteikuši, ko darīt un ko 
ne, jo internetā to nevar izlasīt. 
Piemēram, pārsteigums bija tas, 
ka vistām patīk gulēt kūts stūros 
un, ja bars ir liels, tās lec viena 
otrai virsū un citas nospiež. Kūts 
stūriem jābūt pusapaļiem. Pagāja 

laiks, kad to atkodām, jo brīžiem 
nesapratām, ko darīt. Šķiet sī-
kums, bet, ja no rīta ieraugi, ka 
desmit putni beigti...” 

Kūti mēdzot apciemot cauna: 
„Vienu rītu skatāmies: katrā stūrī 
pa čupiņai – 70 mazās vistiņas 
nokostas! Tas bija liels pārdzīvo-
jums. Gājām kūtij apkārt un visus 
caurumus taisījām ciet. Pirms tam 
domājām, cauna nevar iekšā tikt, 
bet izrādās, ka tās var tikt pat pa 
četru centimetru spraugu. Tagad 
esam uzlikuši arī elektrisko ganu, 
lai meža dzīvnieki netiek iekšā. 
Kā mums teica: pirmie pieci gadi, 
un tikai tad saproti, kā audzēt. Bet 
pagaidām esam optimisti.” 

Liels darbs un 
vecāku atbalsts 
Emīls stāsta, ka sākumā ieguldīti 
iekrājumi un liels bijis vecāku 
atbalsts. „Ja nebūtu tā un šīs 
vietas, Pilskalnu mājas, kas vi-
ņiem pieder, tad mēs šo varētu 
iesākt, kad mums būtu 30. Lai 
to visu nopirktu, vajadzīgs liels 
ieguldījums, arī kūts piedzīvo-
jusi lielas pārmaiņas. Kūtī bija 
daudzas atsevišķas telpas, tagad –                                                           
viena. Visu ziemu tīrījām un 
betonējām.” 

Tagad abi katru rītu, kad ir lau-
kos, ceļas pusseptiņos un strādā: 
pa dienu pie Emīla vecākiem, va-
karā brauc uz savu saimniecību. 

Jaunieši izlolo sapni par bioloģisko saimniecību

„Ja viss izdosies, domājam, ka 
nopelnīt varēs. Viss atkarīgs no 
tā, kur olas tiks pārdotas. Laukos 
cena ir zema, bet Rīgā pavisam 
cita. Vēl cilvēki to bioloģisko 
pārtiku tik ļoti nenovērtē. Paši 
cenšamies tādu ēst,” saka Kima.  

Jābūt sparam 
Jaunieši piedalījušies arī Eiropas 
projektā mazajiem lauksaimnie-
kiem, kur viņiem piešķirti 15 
tūkstoši eiro biznesa attīstībai. 
„Esam iepirkuši ūdens dzirdinā-
tavas, dēšanas kastes, uzlikām 
automātisko ēdināšanas sistēmu, 
barības bunkuru. Tapšanas stadijā 
ir fasētavas telpas. Vēlamies iz-

remontēt, lai pašiem mājīgāk, jo 
māja apmēram desmit gadus nav 
izmantota,” skaidro Kima. 

Vistas jau dēj, tāpēc Kima 
sākusi domāt logo: „Ir grūti, jo 
nezinām, kam īsti tur jābūt. Visu 
laiku smeļamies jaunu informā-
ciju. Iepriekš nedomājām, ka būs 
diezgan sarežģīti. Bet atbildīgie 
cilvēki ir atsaucīgi un palīdz 
jebkurā jautājumā.” Tāpēc viņa 
uzskata, ka jauniešiem vajadzē-
tu sākt kaut ko savu, jo iespēju 
ir daudz: „Tikai jābūt sparam 
un neatlaidībai. Mums abiem ir 
liels gribasspēks, un viens otru 
atbalstām. Svarīga arī vecāku 
palīdzība.” 

lappuse tapusi sadarbībā ar kuldīgas novada pašvaldību.

Mums ir visskaistākās debesis
līdz 

Ziemassvētkiem 
fotoizstāde 
apskatāma 

kabiles 
bibliotēkā. 

eduards Skabis 
sacīja: „Mans 
uzdevums šos 
mirkļus parādīt 
fotogrāfijās.” 

Saņemot finansiālu atbalstu kategorijā Lauksaimnieciskā 
ražošana, savu ieceri – audzēt vistas – kabiles pagastā 
sākuši īstenot kima bērtule un viņas draugs emīls 
lankovskis. Jaunie cilvēki piedalījās biznesa ideju 
konkursā Laukiem būt, ko rīko latvijas lauku konsultāciju 
un izglītības centrs (llkiC).

Pašlaik kimas un emīla saimniecībā ir 500 dējējvistas, kuras sākušas jau dēt pirmās olas. 

kima bērtule un emīls lankovskis ir pozitīvi noskaņoti un abi ar lielu prieku 
saimnieko savā saimniecībā. 

Vistas pa dienu pastaigājas pa nožogotu teritoriju laukā. kā arī nesen 
uzstādīts barošanas bunkurs, kurā glabājas barība. 
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tehnoloģijas un mēs

sociālos tīklus visbiežāk lietojam tamdēļ, lai skatītos, ko dara citi, atzīst dažāda vecuma 
skolēni. Viņu vidū vispopulārākās ir mobilās lietotnes Instagram un Snapchat. 

Projektā Jaunieši un modernās tehnoloģijas. Plusi un mīnusi turpinām Kurzemniekā 
rakstu sēriju par jauniešiem svarīgo: interneta un mobilo tālruņu lietošanu, par 
vecāku paraugu rīcībā ar viedierīcēm, tehnoloģiju iekļaušanu mācību procesā un 
veselību. Šoreiz – par sociālo tīklu lietošanu. Tapis sadarbībā ar Kultūras ministriju.

psiholoģes viedoklis

lāsmas 
Reimanes 

teksts un foto

Publiskojamo saturu izvērtē
Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klases skolniece Beāte 

Zviedre stāsta, ka telefonā visbiežāk izmanto lietotnes 
Whatsapp un Instagram, lai redzētu jaunākās bildes, kuras 
ievietojuši draugi. „Arī es diezgan bieži ielieku bildes un 
skatos, ko ievieto mani draugi. Tā var redzēt, ko viņi dara. 
Ir arī tādas bildes, kuras iedvesmo, piemēram, ieraugu kādu 
ideju Ziemassvētku dekorācijai un mēģinu uztaisīt ko līdzī-
gu. Mani paradumi sociālo tīklu lietošanā ir mainījušies, 
jo tagad domāju, ko tur rakstu vai ievietoju. Atceros, ka 
kādreiz tvitera kontā rakstīju savas dienas gaitas. Tagad to 
vairs noteikti nedarītu. Mācību nolūkam izmantoju vatsapu, 
lai sazinātos ar klasesbiedriem, vēl arī E-klasi.lv.” 

8. klases audzēknes Aurēlija Siliņa un Unda Ulla Vītola 
sociālos tīklus izmanto, lai apskatītos, ko dara citi, un uz-
zinātu kādus jaunumus. Viņas bildes sūtot draugiem, nevis 
ievietojot savā profilā internetā. „Mums ir arī vatsapa klases 
grupa, bet bez skolotāja. Tur pārrunājam mājasdarbus. 
Sociālos tīklus visvairāk izmantoju tad, kad esmu mājās. 
Skolā tomēr pievēršos mācībām,” saka Unda Ulla.

Aurēlija piebilst: „Es vienmēr domāju, kādas bildes 
ievietot. Manuprāt, tas ir svarīgi. Un internetā mani profili 
ir privāti.”

psiholoģe Guna Čače skaidro sociālo 
tīklu ietekmi uz skolēniem.

„ja bērnam mazotnē vismaz ar vienu 
no vecākiem nav izveidojušās uzticī-
bas pilnas attiecības, ir daudz lielāks 
risks, ka viņš ar laiku var kļūt atkarīgs 
no sociālajiem tīkliem. ja planšetes 
vai telefona lietošana aizsākusies 
agrā bērnībā, nav iemesla gaidīt, lai 
kaut kas mainītos vēlāk. 
lai par kāda vecuma skolēniem mēs 
runātu, sociālo tīklu negatīvā puse ir 
tā, ka tā rada ilūziju par attiecībām. 

iespējams, kāds klasē atstumtais 
saziņas tīklos piedzīvo ilūziju, ka viņš 
pieder kādai grupai. Īpaši svarīgi tas 
ir pusaudžu vecumā. tam raksturīgs 
stāvoklis ir opozīcija pret dzīvē no-
tiekošo, pret vecākiem, skolotājiem, 
tāpēc ir visai viegli aizklīst tīklos, kur 
citi viņus atbalsta. 
svarīgi, cik adekvāti katrā attīstī-
bas posmā izveidojusies 4., 9. vai                    
12. klases audzēkņa pašapziņa un 
spēja uz ģimeni un draugiem paļau-
ties arī ārpus tīkliem. Citādi neno-
briedusi personība var aizklīst maldu 

ceļos, kas attālina no attīstības. ja 
skolēnu dzīve norit tikai sociālajos 
tīklos, tas kavē spēju piedzīvot īstās 
attiecības. 
nevar ignorēt to, ka saziņa vied-
ierīcēs šajā gadsimtā ir viens no 
saskarsmes veidiem. Pozitīvā puse –                        
tur ar draugiem un paziņām var 
pārrunāt sev svarīgo, ātri atrisināt 
kādu situāciju, nodot svarīgu ziņu. 
tomēr vecākiem jāpievērš uzmanība 
tam, ar ko bērni sociālajos tīklos sa-
zinās, vai viņiem veidojas attiecības 
arī ārpus tiem.” 

Sociālie tīkli kļuvuši daudz per-
soniskāki, secina Latvijas un aSV 
informāciju tehnoloģiju uzņēmuma 
Draugiem Group pārstāvis Jānis 
palkavnieks.

„Pirms desmit gadiem cilvēkiem 
parasti bija viens sociālo tīklu profils, 
bet tagad ir daudzi, un uzmanība ir 
sadalīta. turklāt sociālie tīkli kļuvuši 
daudz personiskāki. agrāk profili bija 
publiski, un uzsvars tika likts uz drau-
gu vai sekotāju skaitu. tagad popu-
lārāki kļūst personalizēti saziņas rīki 
kā Whatsapp, Messenger, Snapchat, 
kuros var ievietot privātos storijus 
(angl. story – stāsts – aut.), kuri pēc 
stundas jau vairs neeksistē. 
ja pirms gadiem desmit kāds otram 

palūdza telefonu, lai piezvanītu, 
cilvēki arī deva, bet tagad lielākoties 
citam rokās to nedod, jo tajā ir pārāk 
daudz personiska. ja telefons pazūd 
kaut vai uz dienu, dzīve ir paralizēta, 
jo nevar ne rēķinus bankā samaksāt, 
ne ko citu. 
tas, kurš prognozētu, kādas būs 
tendences pēc gada, melotu, jo viss 
mainās tik ātri, ka to nevar pateikt. 
labi, ka ir iespējas komunicēt plaši, 
bet mīnusi ir risks, piemēram, kļūt 
par krāpniecības upuri. turklāt teh-
noloģijas izdarījušas to, ka jebkurš ir 
atrodams. 
manuprāt, cilvēkiem mājās drīz vairs 
nebūs datora (procesora, monitora, 
klaviatūras) – to aizvietos televizors, 
planšetdators, telefons. man mājās 

datora vairs nav, un zinu vairākus, ku-
riem ir tāpat. Dators paliks darbam. 
tagad populāri kļūst viedpulksteņi, 
kas, iespējams, ar laiku aizvietos arī 
telefonus. Pašlaik viedpulksteņiem 
jau ir tādas iespējas, ka principā 
telefons vairs nav vajadzīgs.  
Bet no tehnoloģijām nevajag bai-
dīties. Cilvēki runā, ka ar laiku mūs 
apdraudēs mākslīgais intelekts. tās ir 
pilnīgas muļķības! neviens robots bez 
cilvēka nevar eksistēt. Viss, ko dara 
roboti, ir tas, kam paši esam par slin-
ku, un tie izpilda tehniskas darbības, 
nevis intelektuālas. arī mums uzņē-
mumā pie ieejas ir planšete – tajā 
nospiež tā cilvēka vārdu, pie kā kāds 
atnācis, un ziņa aiziet uz telefonu, ka 
viņam ieradies ciemiņš.”

Visbiežāk lieto Instagram un Snapchat

Sazinās klasesbiedri
Roberts Norvaišs un Guntis 

Gross no Kuldīgas Centra vidus-
skolas 9. klases internetā nekad 
neesot ievietojuši tādu informāciju, 
ka tas pēc tam būtu jānožēlo. „Es 
visbiežāk lietoju instagramu,” saka 
Roberts. „Vēl izmantoju vatsapu 
un snapčatu. Lielākoties skatos, 

ko dara citi. Pats fotogrāfijas ie-
vietoju ļoti reti, varbūt reizi divos 
mēnešos. Tas nav svarīgi, un tam 
nav laika.” Lietotnē Whatsapp abi 
sazinoties ar klasesbiedriem. Tur 
tiekot apspriesti arī mājasdarbi. 
Dažreiz pat pašiem neesot jāpilda, 
jo klasesbiedri pasakot priekšā. 

Svarīgi, cik ir sekotāju
Kuldīgas Centra vidusskolas 

4. klases audzēkņi klasē telefo-
nus nedrīkst izmantot – stundas 
sākumā tie jāieliek kastē, lai 
nevienam netraucētu mācībās. 
Katrīna Āboliņa izmanto mobilās 
lietotnes Instagram, Snapchat un 
Whatsapp: „Piemēram, šodien 

ieliku bildi, kas veltīta draudzenei 
dzimšanas dienā, bet ikdienā daudz 
nelieku. Instagramā mans profils 
ir publisks, lai būtu vairāk seko-
tāju. Mums kādreiz bija vatsapa 
klasesbiedru grupa, bet to neviens 
neizmantoja, tāpēc izdzēsām. Pēc 
skolas eju vieglatlētikas treniņos, 
un tur gan mums ir kopīga grupa.” 

Raivis Ruņģevics: „Man vats-
apā ir ļoti daudz grupu, jo daudz 
draugu. Dienā saņemu ap 1500 
vēstulēm. Man nepatīk fotografē-
ties, tāpēc sociālajos tīklos skatos, 
ko ievieto citi. Tagad gan telefonu 
izmantoju ļoti reti – vecāki to ir 
atņēmuši, jo skolā esmu saņēmis 
piezīmes.”

eksperta viedoklis
no tehnoloģijām baidīties nevajag

Lai neaizklīst maldu ceļos

pētījums Skolēna digitālais IQ
/to rīkoja programma digitālo prasmju pilnveidei „Samsung” 
skola nākotnei./

„Kādreiz tvitera kontā rakstīju 
savas dienas gaitas. 
Tagad to vairs noteikti nedarītu.””

Instagram – mobilā lietotne, kas ļauj 
uzņemt fotogrāfijas un video un dalīties ar tiem 
dažādos sociālajos tīklos internetā.

Snapchat – mobilā lietotne, 
kas ļauj fotografēt, kopīgot 
attēlus un sarakstīties. 

Whatsapp – 
viedtālruņu lietotne, 
kurā saziņas grupām 
var sūtīt tekstus, 
attēlus, video vai 
audio ierakstus un 
pat sazvanīties.

tOp tiešsaistes vietas
Instagram
Youtube.com
E-klase.lv

Snapchat
Draugiem.lv

Facebook
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Mākslinieku grupas izaicinošā izstāde ar aicinājumu 
domāt, kas ir mākslinieka sūtība.
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Odesa
• Pilsēta dibināta 1794. gadā.
• Ukrainā tā ir trešā lielākā aiz Kijevas 
un Harkovas. 
• Platība – 160 km2.
• Iedzīvotāji – nedaudz virs miljona.
• Tautības: ukraiņi, krievi, ebreji, turki, 
grieķi, rumāņi u.c. 
• Pilsēta atrodas Ukrainas dienvidrie-
tumos pie Melnās jūras. 
• Klimats: 23.–25. septembrī bija 
22–26 grādi.
• Ceļa izdevumi: sākot ar 80 eiro, 
tiešais reiss ar Airbaltic. 
• Nauda: grivnas. 1 eiro – 31,60 griv-
nas vai 100 grivnas – 3,17 eiro  
(tramvajs – 3 grivnas, taksometrs  
no pludmales līdz centram –  vidēji 
45 grivnas, delfinārijs – 250 grivnas; 
Odesas operā biļetes no 20 līdz 
150 grivnām). 
Kur paēst: ukraiņu virtuve restorā-
nā Kumaņec www.kumanets.com; 
smalkāks restorāns Bernardazzi 
(www.bernardazzi.com); visvairāk 
krodziņu – Derebasova (gājēju) ielā, 
piemēram, restorāns Kompot.

Daigas Bitinieces 
teksts un fotooDesa – ar tiešo lidojumu 

pēc dzīvesprieka
Nevaru salīdzināt, kā tur bijis padomju laikos, bet vismaz trīs 
mani kolēģi redakcijā, kuri šarmantajā piejūras pilsētā odesā 
reiz bijuši, uz mani skatījās ar nelielu skaudību. Bet varbūt tā 
tikai likās…Taču redzētais, piedzīvotais, izgaršotais, izjustais, 
pretstatu pilnā un vitālā atmosfēra pārspēja visas cerības. 
Devos turp kopā ar žurnāla Ir kultūras ceļotāju grupu, un, 
izņemot stundu ilgo bagāžas gaidīšanu Rīgas lidostā, viss cits 
gāja kā pa diedziņu.

odesas opernams celts 1887. gadā baroka stilā un apbur ar 
vērienu un greznību, ar lustrām, gleznojumiem, skulptūrām 
un izcilu akustiku. 

Odesas Operas un baleta teātris.

skats uz odesas ostu.

Tāda mūs sagaida odesa, kad esam izkāpuši no autobusa.

kO var pagūt trīs dienās
Ja ir tik laba gide, kāda bija mums, tad 

visaptveroša, viegla un ar krietnu odesiešu 
humora devu pasniegta informācija bija pie-
tiekama, lai saprastu pāris lietu. 

Pirmkārt, Odesā dzīvo atsaucīgi un priecī-
gi cilvēki, un viņu spilgto izpausmi veidojis 
dažādo tautību sajaukums, īpaši ebrejiem 
raksturīgākais apsviedīgums, savdabīgais 
humors, Melnās jūras un ostas klātbūtne ar 
tās sadzīvi – tā nozīmējusi arī nelegālas jeb, 
kā sacīja gide, tumšas lietas. (Odesa vienmēr 
bijusi bandītu, kontrabandistu un izspiedēju 
pilsēta, vairākkārt kā pantiņu atkārtoja gide. 
Krieviski tas skan sulīgāk: „Gorod banditov, 
kontrabandistov i naļotčikov.”) Bet te dzimu-
si arī dzejniece Anna Ahmatova, rakstnieks 
Īzaks Bābels, pianisti Svjatoslavs Rihters un 
Emīls Gilelss, mūziķis Leonīds Utjosovs, 
humorists Mihails Žvaņeckis, kodolfiziķis 
Georgijs Gamovs, rakstnieks Iļja Ilfs u.c.

Ostas pilsētu Odesu 1794. gadā dibinājusi 
Krievijas cariene Jekaterina II, lai Krievi-
ja varētu tirgoties ar Eiropu. No 1816. līdz 
1879. gadam Odesai bijis brīvpilsētas statuss 
un tā kļuvusi daudznacionāla. Pilsēta strauji 
augusi un 1894. gadā Krievijas impērijā jau 
bijusi ceturtā lielākā (aiz Sanktpēterburgas, 
Maskavas un Varšavas). Sanktpēterburga un 
Odesa uzskatītas par eiropeiskākajām.

Otrkārt, nevajag daudz naudas, lai iegādā-
tos šejienes gardumus, kas īpaši skrien virsū 
slavenajā tirgū ar nosaukumu Privoz: tālu 
izslavēto speķi, sieru, zivis, augļus, riekstus. 
Veikalos ir vīns Shabo un šokolāde Roshen 
(lielākais konditorejas uzņēmums valstī pie-
der Ukrainas prezidentam Porošenko, kurš 
tautā iesaukts šokolādes karali). 

Treškārt, pēc ekskursijas kājām, īpaši pēc 
pastaigām pa senlaicīgajiem pagalmiņiem, 
nu par odesiešiem radusies pastiprināta inte-
rese (un kāda ceļabiedre internetā jau noska-

tījusies visas 14 gides ieteiktās filmas Likvi-
dācija sērijas.) Jā, un, ceturtkārt, gribētos 
turp aizceļot vēlreiz.  

Māksla, kultūra, Mūzika
No 19. līdz 23. septembrim pilsētā notika 

piektā Odesas modernās mākslas biennāle. 
Redzējām četras pavisam atšķirīgas izstā-
des. Turbulence Mūsdienu mākslas muzejā 
visdažādākajās izpausmes formās – glez-
nās, fotogrāfijās, instalācijās u.c. – radīja 
diezgan nomācošu iespaidu gan par ukraiņu 
tautas likteni, gan par cilvēku īso vēsturisko 
atmiņu, par padomju laiku. Arī dažādas in-
stalācijas vecajā Odesas šampanieša rūpnīcā 
rosināja aizdomāties par sabiedrību, kādā 
dzīvojam, par vērtībām, kas svarīgas; tur bija 
arī Latvijas pārstāvja Aļņa Stakles fotogrāfi-
jas no sērijas Melanholiskais ceļš. 

Mākslas galerijā redzējām gan ar tautis-
kiem motīviem gleznotas ainiņas no ukraiņu 
lauku dzīves un pikantas ilustrācijas ukraiņu 
tekstiem, kas līdzīgi mūsu nerātnajām dai-
nām. Bet, jau tuvojoties vakaram un tumsai, 
nonācām vecā, šķietami pamestā, milzīgā, 
senā namā – bijušajā Odesas Jūras flotes 
muzejā, kuru ieņēmusi piecu mākslinieku 
grupa, lai rādītu darbus ar nosaukumu Salon 
atveržonnih – Atraidīto salons. Iespaidīgi! 
Autoru vēstījums: mākslinieks nav klerks, 
procedūras vergs, partijas zaldāts un pat ne 
hipsteris – modīgo trendu gūsteknis. Māksli-
nieks ir demiurgs, anarhists, estēts, vandalis, 
dzejdaris un peresmešņiks*.

Piedzīvojām Džoakīno Rosīni operu Se-
viļas bārddzinis. Odesas Operas un baleta 
teātra nams nesen atjaunots visā godībā un 
spoguļojās zeltā, marmorā, samtā. Gide 
bija lepna, jo eksperti secinājuši – šis esot 
trešais skaistākais opernams Eiropā. Starp-
brīdī suvenīru saloniņā uzzināju par vienu 
no slavenākajiem Odesas gleznotājiem Va-

dimu Kučeru-Kucanu, kurš, 
lai arī pāragri aizsaukts mūžībā 
(47 gados), paguvis atstāt daudz 
skaistu darbu, kas atrodas dažā-
dās kolekcijās pasaulē. 

Un trešais kultūras piedzīvo-
jums – Odesas 17. starptautis-
kais dzeža festivāls, no kura 
dzirdējām brīvdabas koncertu 
Pilsētas dārzā. Tajā piedalījās 
džeza un improvizācijas māk-
slinieki no ASV, Francijas, Vā-
cijas, Austrijas un arī no Lietu-
vas – Klaipēdas džeza orķestris. 

* Zvirbuļu dzimtas putns, kas prot 
atdarināt citu putnu, dzīvnieku un pat 
cilvēku balsi

No ebreju jokiem

Tirgū kungs meklē albumus ar kuģu 

attēliem. Kāds tirgonis atsaucas: 

„Mums mājās ir! Kad sieva nomirs, 

pārdošu!” „Nu mēs abi tagad gaidīsim 

šo notikumu!”
••••••••••

Uzraksts uz kapa pieminekļa: „Te 

apglabāts slavenais stomatologs… Ja 

vajag palīdzību, meklējiet manu dēlu 

šādā adresē:…”

(Turpmāk vēl.)
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Mazpilsētas priekšrocības
G.Megnis šeit dzīvo kopā ar sievu Sandru 

un dēliem Albertu un Teodoru, Pārventā 
būvē privātmāju un priecājas, ka pēc aptu-
veni desmit, kā pats saka, klejotāja gadiem 
izdevies dzīvi ievirzīt mierīgākā plūdumā 
un noteiktā vietā. „Lai bērnus aizvestu pie 
ģimenes ārsta, kaut vai pasitu vienu vienā, 
otru otrā padusē un aiznesu. Rīgā tā neiz-
darīsi. No rīta Albertu līdz bērnudārzam ar 
auto varu aizvest divās minūtēs. Vairs nav 
jātērē lieks laiks elementārām darbībām, kā 
nokļūšanai līdz veikalam, skolai, darbam. Ja 
kādreiz vajag specializēta ārsta palīdzību, 
tad pabraucam tālāk uz Ventspili vai Rīgu, 
bet primārās vajadzības var nodrošināt tepat. 
Šeit ir sakārtota vide, arī vecāki dzīvo netālu. 

Bērnībā dzīvoju Kurmāles pagastā, mācī-
jos Vilgāles pamatskolā. Mamma ir skolo-
tāja. Esam četri brāļi, dzīvojām četristabu 
dzīvoklī, vienlaikus vecāki būvēja māju – 
pamazām, saviem spēkiem, bet, kad pabei-
dza, tad trīs vecākie brāļi katrs jau bijām 
savā dzīvē. Bet māja ir, un tas ir labi, jo tagad 
tur tiek svinēti gandrīz visi svētki. Tā ir vieta, 
kur visiem satikties. Tāds kā ģimenes centrs, 
līdz kuram ir diezgan tuvu un ērti nokļūt.” 

skaists Mežs ir kopts 
Gatis strādā kooperatīvajā sabiedrībā Mež-

saimnieks. Viņa pienākums ir sadarboties 
ar kooperatīva biedriem, konsultēt, kā īpa-
šumu izdevīgāk apsaimniekot. „Es stāstu 
mežsaimniecības lietas, jo reti kurš meža 
īpašnieks ir ar mežsaimnieka izglītību. Pār-
svarā tie ir zemnieki, kuriem mežs ir papildu 
darbs ziemā, vai pilsētā dzīvojoši restorānu 
īpašnieki, ārsti, skolotāji. Publika ļoti raiba, 
tāpēc izpratne par to, ko ar savu mežu darīt, 
ir ļoti dažāda, un ir interesanti atrast risināju-
mu katrā situācijā. 

Satiekot cilvēku pirmo reizi, paprasu, kādi 
ir viņa saimnieciskie mērķi. Ja īpašnieks dzī-
vo blakus mežam, parasti viņš nevēlas, lai 
blakus mājai ir kailcirte. Tad mežs jāretina 
un jākopj. Tālāk no mājām meži parasti tiek 
izmantoti pēc pilna mežsaimniecības cikla: 
kailcirte, atjaunošana, kopšana, pēc 60 ga-
diem tur atkal var būt kailcirte. Tas mūsu 
platuma grādos ir visracionālākais apsaim-
niekošanas veids. 

Cilvēkiem bieži vien šķiet citādāk. Daudzi 
domā, ka labāka ir izlases cirte. Tad skaidro-
ju, ka jāiegulda liels darbs un nauda. Sāku-
mā izlases cirte izskatās kā parks, bet zem 

Patīk, ka vieta paliek sakopta
„Lai atgrieztos dzīvot 
Kuldīgā, jāiegūst profesija. 
Tad tu citiem kļūsti 
interesants un vari šeit 
gan darbu sameklēt un 
labi nopelnīt, gan dzīvot 
un baudīt mazpilsētas 
privilēģijas,” secinājis 
mežsaimniecības 
speciālists GaTIs 
MEGNIs, kurš pēc ilgākas 
prombūtnes gan 
ārzemēs, gan rīgā tagad 
vairākus gadus atkal ir 
kuldīdznieks.

lielo koku vainagiem jau pēc gada, diviem 
ienāk krūmi. Var, protams, stādīt apakšā ko-
kus, bet, ja tos nekopj, krūmi visu pārņem. 
Ja katru gadu atvases nepļauj, pēc pieciem 
gadiem mežā ir atsevišķi resni, veci koki 
un apakšā desmit metru 
augstumā viss blīvi aiz-
audzis ar lazdām un ci-
tiem krūmiem. Tas vairs 
nav estētiski, arī pasē-
ņot tur nevar,” skaidro 
G.Megnis. 

„Mētājos riņķī”
Gatis absolvējis Lat-

vijas Lauksaimniecības 
universitātes Mežsaim-
niecības fakultāti – ir meža inženieris. Kā 
pats saka, darbs viņam ļoti patīk, bet līdz 
tam nonācis ne pa taisnāko ceļu: „Pēc Kul-
dīgas ģimnāzijas beigšanas biju viens no 
tiem pāris klasesbiedriem, kuri neaizgāja 
mācīties ne uz vienu augstskolu. Nebija 
skaidrs, ko gribu darīt.

Tēvam palīdzēju meža darbos, jo viņš 
bija kokgāzējs. Kopā ar brāļiem brīvdienās 
gājām palīgā dedzināt zarus. Tagad enerģē-

tisko koksni no meža izvāc līdz pēdējam, 
bet tad tā vēl nebija. Mums dienā deva 
piecus latus, un tas skaitījās labi nopelnīts, 
varējām sapirkt sev kādas lietas. Tēvam 
pazīstams mežsargs toreiz teica, ka vēlāk 

man būs jāstrādā viņa 
vietā, bet es to neņēmu 
nopietni. Bija arī doma 
mācīties par celtniecības 
inženieri, jo padevās ek-
saktās zinātnes, bet bei-
gās neizvēlējos neko. 

Gadu nostrādāju mēr-
niecībā par mērnieka 
palīgu – valsts mežus 
mērīju, bet tad aizbraucu 
uz Dāniju kažokzvēriem 

fermas būvēt. Jau vidusskolas laikā ārze-
mēs zemenes lasīju. Tad vairāk nekā gadu 
strādāju Rīgā būvniecībā, tad atnācu atpa-
kaļ uz Kuldīgu un ar vienu draugu gribē-
jām sākt uzņēmējdarbību – likt bruģi. Pēc 
vienas nostrādātas sezonas sapratām, ka tas 
mums īsti nesanāks. Atkal strādāju Dānijā. 
Tā bija kā drošības sala, kurā var nopelnīt 
un tad atgriezties šeit. Īsāk sakot: mētājos 
riņķī.” 

saprot, ka jāsāk Mācīties
Kaut arī Dānijā varējis labi nopelnīt, ie-

dzīvoties Gatis neesot spējis: „Pāris mēne-
šu esi tur, pāris Latvijā. Īrēts dzīvoklis, kurā 
atgriezos pēc darba, bet īsti nav, ko darīt. 
Dzīve liekas tāda vienmuļa, tukša. Tur arī 
manī notika iekšējs lūzums. 2010. gads, 
man 25 gadi, un sapratu, ka nav riktīgi – 
tā nevar dzīvot. Radās pirmā saprašana, ka 
vajadzētu kaut ko mācīties, lai nav jāmētā-
jas no viena darba uz otru. Iestājos Lauk-
saimniecības universitātē neklātienē. Drus-
ku bija bailes, vai tik daudzus gadus pēc 
skolas varēšu tikt ar mācībām galā, tomēr 
gāja viegli, jo vidusskolā ieliktas pietieka-
mas pamatzināšanas. Augstskolā mācījos 
speciālos priekšmetus, bet vispārējos ļoti 
maz ko vajadzēja klāt. Par to paldies ma-
niem skolotājiem!” 

bez pieredzes neesi interesants
Mācību sesijās Gatis bijis Latvijā, pārējā 

laikā strādājis Dānijā, jo šeit pirmo pastā-
vīgo darbu dabūt grūti: „Ap 30 CV izsūtīju 
uz dažādām organizācijām, kas nodarbojās 
ar mežsaimniecību, bet darbinieks bez pie-
redzes nevienu neieinteresēja. Kad mācījos 
otrajā kursā, aizbraucu uz Dāniju sparģeļus 
griezt un Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājaslapā ieraudzīju – SIA Rīgas meži pie-
dāvā darbu mežstrādniekiem. Draudzene 
toreiz strādāja Rīgā, tādēļ sūtīju savu CV. 
Nākamajā dienā man jau zvanīja, es braucu 
mājās, nokārtoju zāģētāja apliecību un sāku 
strādāt. Pilnā ekipējumā kopā ar vēl vienu 
džeku, kuram tāpat kā man nebija nekādas 
pieredzes – stāvējām mežā un skatījāmies 
viens uz otru. Jāsāk zāģēt, bet ne viens, ne 
otrs īsti nezinājām, kā. Ar laiku jau iestrā-
dājāmies, un darba vadītājs teica, ka pēc 
skolas beigšanas varēšu strādāt par mež-
izstrādes meistaru. Ar tādu domu – lietus, 
sniegs, vējš vai karstums – diendienā gāju 
uz mežu. Apsolītais darbs bija motivācija, 
bet, pirms skolu beidzu, priekšnieki nomai-
nījās, un man to darbu vairs nepiedāvāja. 
Apvainojos un uzrakstīju atlūgumu.” 

atgriežas kuldīgā
Kuldīgas mežniecībā Gatis pieteicies va-

kantajai mežziņa vietai Gudenieku apgaitā, 
un ģimene pārcēlusies uz Kuldīgu. Atkal 
nācies mācīties daudz jauna, lai pildītu šos 
pienākumus: „Jāzina likumi, visādas nian-
ses. Bija foršs kolektīvs, laba komanda, kas 
ievadīja darbā. Valsts meža dienestā nostrā-
dāju aptuveni gadu. Darbs interesants, bet 
es meklēju iespēju šajā jomā vēl kaut ko 
mainīt, jo manām vajadzībām atalgojums 
bija par mazu. 

Parādījās vakance Mežsaimniekā, pie-
teicos un nu strādāju otro gadu. Šeit ne-
mitīgi jūtu izaugsmi un izaicinājumus, jo 
kooperatīvs lēcienveidīgi attīstās. Sākumā 
strādājām tā dibinātāja Grigorija Rozentāla 
viensētā, nelielā guļbūvītē sēdējām viena 
rakstāmgalda abās pusēs. Tad kooperatīvā 
bija aptuveni 70, bet tagad jau 180 biedru. 
Apsaimniekojamā platība krietni pieaugu-
si, pieņemti vēl darbinieki, darba apstākļi 
mainījušies. Darba apjoms audzis, divi cil-
vēki darbojas manā pakļautībā, tātad man 
jau ir sava komanda, ar ko pienākumus da-
lām. Man patīk strādāt ar cilvēkiem. Patīk, 
ka var redzēt darba augļus un ka ar savām 
zināšanām varu būt noderīgs šeit.”

Jolanta Hercenberga
Aivara Vētrāja foto

„Tur, kur pirms gada bija vēja izgāzti koki un lazdas, tagad ir egļu jaunaudze. Prieks to redzēt. Man 
patīk, ka pēc mana darba paliek sakārtota vieta,” saka meža inženieris Gatis Megnis.

„Tēvam pazīstams 
mežsargs toreiz 

teica, ka vēlāk man 
būs jāstrādā viņa 

vietā, bet es to 
neņēmu nopietni.”

„Man patīk 
strādāt ar 
cilvēkiem. 

Patīk, ka var 
redzēt sava 

darba augļus.”
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stārķa vēstissaruna ar jubilāri

astroloģiskā prognoze

Jolanta 
Hercenberga, 
astroloģe

nozīmīgākie notikumi 
no 1. līdz 7. decembrim

konkurss

Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā no 22. līdz 29. novembrim 
piedzimušas divas meitenītes un septiņi puikas.

Bērniem doti šādi vārdi: Kate, Dārta, Mārcis, Daniels, Braiens, 
Marsels, Kārlis, Valters, Marks.

patiks pļāpāt un 
iepirkties

Šodien Dvīņu zīmē iespīd piln-
mēness, kura spēcīgā enerģētika 
būs jūtama attiecībās. Iepazīties būs 
viegli. Cilvēkiem patiks spriest par 
nopietno un arī pļāpāt par niekiem. 
Plašāku rezonansi radīs klačas un 
puspatiesības. Viegli pakļausimies 
reklāmām un metīsimies iepirk-
ties. Tā kā tirdzniecības aizgādnis 
Merkurs līdz 22. decembrim būs 
retrogrāds, ticams, ka tiks iegādāts 
daudz nieku. Tehniskas ierīces la-
bāk pirkt mēneša beigās, jo tagad 
iegādātās var niķoties. Labs laiks 
skaistumkopšanai un pasākumu 
rīkošanai. 

Auni no zinību pūra smels, cik 
spēka: kursi, praktiskas mācības, 
pieredzes braucieni. Nevajadzētu 
strīdēties ar radiem, jo pārliecināt 
par savu taisnību būs grūti. 

Vēršiem patiks tērēt uz nebēdu. 
Vēlāk gan pats, gan citi var pirku-
mu lietderīgumu apšaubīt, tomēr 
prieku par apmierināto mirkļa ie-
gribu tas neaizēnos.

Dvīņiem domas riņķos ap sevi: 
kā uzpucēties, sevi palutināt, piln-
veidot un citiem parādīt no tās 
skaistākās puses. Tēls pēkšņi var 
tikt mainīts uz pilnīgi pretēju.

Vēžiem lielās domāšanas laiks – 
gribas visu saprast līdz niansēm. 
Būtiski jautājumi, tostarp par me-
liem un noslēpumiem, tiks uzdoti 
gan sev, gan tuvajiem. 

Lauvām patiks gozēties sabied-

„nomainās gadu skaitlis, izjū-
tās ienāk vairāk stabilitātes un 
mazinās dzīves steiga. Man tas 
patīk, jo, kad dzīve rit mierīgi 
un paredzami, jūtos labi, ” saka 
padurniece gunta laizāne, 
kurai 7. decembrī būs dzimša-
nas diena.

RūpēJas paR māJu
Gunta bērnībā dzīvojusi Padu-

res centrā, bet nu jau gandrīz 20 
gadus kopā ar vīru Agni ir Krast-
nieku saimnieki. „Tā vieta sau-
cas Līzes muiža, un par to parasti 
iesmejam. Mums ļoti patīk dzī-
vot laukos: kopjam savu mājiņu, 
apkārtni. Kā pienāk pavasaris, 
tā apstaigājam teritoriju, paska-
tāmies, kas atkal jāapčubina, ko 
kur iestādīt, ko pamainīt. Tāda 
vide mums abiem ļoti svarīga.”

Ģimenē izaudzinātas meitas 
Madara un Marta. Pirms trim 
mēnešiem dzimtai piepulcējies 
mazdēls Valters. „Tas man bija 
viens no šīgada nozīmīgākajiem 
notikumiem,” atzīst Gunta.

dRaugu pāRsteigums
Dzimšanas diena kā ik gadu 

tikšot svinēta ar kuplu draugu un 
radu pulku, klātiem galdiem, dā-
vanām un pārsteigumiem. „Ģi-
menē svinam vienmēr un visiem. 

kas tā par vietu pasaulē?
Izmantojot attēlu 

un nelielu informā-
ciju par kādu pasau-
les vietu vai objektu, 
mēģini atpazīt, kā to 
sauc! 

56. kārta
Glaciālās ielejas 

galvenā pievilcība 
slēpjas skaistajos 
ezeros, kas atrodas 
525 m virs jūras lī-
meņa. Te atrodas arī valsts populārākais ūdenskritums (51 m). Ūdens 
plūstot sadalās divās daļās, veidojot burtu A. Par šīs vietas nosau-
kuma izcelsmi stāsta leģenda – kā skaistākajai vietai tai dots paša 
Dieva vārds, ko atspoguļo pirmā zilbe Boh. Vietu iecienījuši aktīvā 
tūrisma piekritēji, tā piedāvā nesabojātu vidi, jo masveida tūrisms 
nav izplatīts.
Atbildes gaidām līdz 6. decembra 11.00; tās sūtīt konkursam Pasaules pazinējs, Kurzem-
nieks, 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv vai 
iemest redakcijas durvju pastkastē.
55. kārtas atbilde: Vecā Harija klintis (Old Harry Rocks), Dorseta, Lielbritānija.
Pareizi atbildējuši: Velta Višņevska, Daiga Rozevska, Indra Ābelīte, Ingars Neimanis 
(pareiza atbilde arī uz iepriekšējo kārtu).
Pēc balviņas redakcijā par iepriekšējo kārtu veikumu gaidām Ingaru Neimani.

starp ziediem, ar ģimeni un draugiem

Neviens pat nepieļautu to neda-
rīt. Šovasar mums ar Agni bija 
25 gadu kāzu jubileja. Nolēmām 
nesvinēt, bet draugi, protams, 
parūpējās, lai bez tā nepaliktu. 
Iepriekš nebrīdinot, kāzu datumā 
mani un vīru savāca no darba, 
bērni mūs sapucēja un veda uz 
mājām. Sēta bija skaisti izpuš-
ķota, izveidota ieejas arka. Ti-
kām salaulāti, apgredzenoti, bija 
valsis un kūkas ēšana. It kā joks, 
tomēr tik emocionāli, tik patīka-
mi! Es esmu laimīga, ka mums ir 
tāds savējo bariņš,” saka Gunta.

iemeslu vienmēR atRod
„Mums ir diezgan kupls drau-

gu pulciņš, ar kuru turamies kopā 
jau ilgus gadus. Citreiz ir svētki, 
citreiz iemeslu izdomājam, lai 
kaut ko darītu kopā. Piemēram, 
noīrējam busiņu un braucam ce-
ļojumā pa Latviju. Esam bijuši 
šaut ar loku, uz Rīgas muzejiem. 
Dzīvojam laukos, tāpēc pie mums 
svinam Jāņus. Tik daudz jauku brī-
žu piedzīvots kopā! Ja kādam iet 
grūtāk, jūtams pārējo atbalsts. Ja ir 
lielāks prieks, arī ar to dalāmies.”

Jolanta Hercenberga
Aivara Vētrāja foto

„Man pie ziediem patīk. Mīļš darbs, jo visu dienu var baudīt skaistumu. patīk 
process, kad ziedi ir atvesti, tie jāizpako un jāsaliek vāzēs,” saka gunta laizāne, 
kura salonā Oāze strādā vairāk nekā desmit gadus.

rības uzmanībā, būs komplimenti 
un atzinības. Iedvesmos labdarības 
idejas un globālas tēmas. 

Jaunavām būs pārmaiņas darbā 
vai vēlme tās ieviest. Lai viss ritētu 
saskanīgi un kolēģi nebūtu opozī-
cijā, vajag ieklausīties arī citu vie-
doklī, pārrunāt, ko gribat mainīt.

Svari darbā izvirzīs tālus mērķus 
un ies tiem pretim par spīti tuvinie-
ku iebildumiem. Ticība sev attais-
nosies, un vēlāk arī citi atzīs, ka 
izvēle bijusi pareiza. 

Skorpioni ķersies pie nenokārto-
tiem juridiskiem un īpašuma jautā-
jumiem un jutīs, ka palīdzība nāk 
gan no gaidītiem, gan negaidītiem 
avotiem. 

Strēlniekus attiecības ar mīļoto 
mudinās paradumus mainīt un ot-
ram veltīt vairāk laika, uzmanības 
un naudas. Brīvajiem acis šaudīsies 
pa labi un pa kreisi, sirds sitīsies 
straujāk.

Mežāži visu vēlēsies paveikt iz-
cili, tādēļ par vienu otru sīkumu 
iekarsīs un liks kolēģiem trūkties. 
Precizitāte un uzticamība, par ko 
tiks daudz diskutēts, pašiem būs 
augstā vērtē.

Ūdensvīriem virmos emocijas 
par bērniem: mazākie satrauks ar 
nepadarīto vai iepriecinās ar bal-
vām, lielākajiem būs vērtāks ie-
mesls.

Zivīm būs grūti sevi pierunāt iz-
kāpt no čībām, lai dotos ārpus mā-
jas. Toties tuvinieki tiks lutināti.  

Čika laiks:
2.XII 3.53 – 23.21,
4.XII 21.13 – 22.37,
6.XII 19.56 – 22.37.

vaļasprieks

amatierteātri liek noticēt

skrundas pašdarbības teātra SAAN iestudētā sarežģīto attiecību izrāde Dīvainā 
misis Sevidža skatē saņēmusi visaugstāko novērtējumu, un dace kudore (no 
labās) un vilnis grāvelis atzīti par labākajiem aktieriem. Brīnās gita Johansone.

skrundas novada amatierteātru skatē divi no četriem kolektī-
viem ieguvuši augstāko vērtējumu, arī pārējās izrādes novērtē-
tas atzinīgi.

Kultūras nama menedžere Liene 
Krūmiņa norāda, ka šoreiz režisori 
tikuši galā ne tikai ar tautā iemīļo-
tām latviešu dramaturgu lugām, bet 
arī ārzemju autoru darbiem. Žūrijā 
bija Latvijas Kultūras akadēmijas 
skatuves kustības pedagoģe Rita 
Lūriņa un režisors, aktieris Ed-
munds Freibergs. 

Skrundas amatierteātris SAAN 
rādīja Džona Patrika Dīvaino mi-
sis Sevidžu – stāstu par sarežģītām 
attiecībām klusajā klosterī un saņē-
ma atzinību vairākās nominācijās. 

Iestudējums novērtēts ar 45 punk-
tiem, piešķirta A pakāpe. Kolektīva 
vadītājs Aldis Zalgauckis atzīts par 
labāko režisoru, Dace Kudore un 
Vilnis Grāvelis – par labākajiem 
aktieriem (abi spēlē arī Nīkrāces 
amatierteātrī Brinida). 

Tikpat augstu novērtēts Skrundas 
jauniešu teātris (režisore Anda Sti-
ba) ar Artas Dzīles lugu Pagrabs, 
pieškirta balva par labāko sceno-
grāfiju. Abas izvirzītas Gada izrā-
dei 2017 Ventspilī.

Brinida rādīja Jēkaba Janšev-

ska komēdiju Precību viesulis, ko 
vasarā nīkrācnieki kopā ar skrun-
deniekiem iestudējuši uz Līgo 
svētkiem. Režisore Inga Ezeriete 
vēlējās darbu turpināt un līdz ska-
tei pieslīpēt. Žūrijas vērtējums – 
42 punkti un pirmā  pakāpe, īpaša 
ekspertu pateicība Aijai Targonijai 
par spilgtu epizodisko lomu, bet 
visam kolektīvam – par ansam-
bļa izjūtu un izrādes vizuālo tēlu. 
Rudbāržu amatierteātrim Spēlma-
ņi (režisore Mirdza Pilskunga) par 
Ādolfa Alunāna lugu Draudzes 
bazārs – 39 punkti un otrā pakāpe. 
Dzintra Buta ieguva labākās otrā 
plāna aktrises titulu.

Liels pārsteigums bija Rudbār-
žu zemnieku saimniecības Kalna 
Dzenīši darbinieku iestudētā Ritas 
Misūnes luga Tikai alus un siers. 
Arī šīs izrādes sākums bijusi kopīga 
Jāņu svinēšana, bet tad zemnieki sa-
sparojušies parādīties plašākai pub-
likai, kaut nav amtierteātra kolektī-
va statusā. Vadītājs Vasils Drebots 
atzīts par labāko otrā plāna aktieri. 

R.Lūriņa par skati atzina: „Re-
dzēju brīnišķīgu aktieru potenciālu 
un spējīgus vadītājus, kuri strādā 
mērķtiecīgi. Arī repertuāra izvēle 
liecina, ka Skrundā darbojas gudri 
cilvēki. Bet tā zemnieku saimnie-
cība ir paraugs visiem kolektīviem 
Latvijā, ka savi ļaudis jākurbulē ne 
tikai peļņai. Kopā var arī spēlēt te-
ātri, turklāt diezgan labi.”

Daina Tāfelberga
Aivitas Staņevičas arhīva foto
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politika

notārs skaidro

KPV.LV valdi pārstāvēja Atis Za-
katistovs un Linda Liepiņa. Iera-
dās arī vēlēšanās domēs iekļuvušie 
biedri – kuldīdznieks Ēriks Pucens, 
Jelgavas novada 
deputāts Aivars 
Geidāns, Ramona 
Petraviča no Sal-
dus, kā arī kan-
didāti no Ogres, 
Liepājas, Vents-
pils. Ar kavēšanos 
nāca A.Kaimiņš, 
bet pirms viņa zālē 
ietecēja skaists un 
tiešām pieklājīgs, 
kā arī, pēc saim-
nieka apgalvojumiem, pilnīgi apoli-
tisks suns mirguļojošā kakla siksnā 
ar pedantiski salocītu siksniņu mutē. 
Pēc pompozās ierašanās A.Kaimiņš 
tomēr apjautājās, vai citiem nav ie-
bildumu pret dzīvnieka klātbūtni.

Virsmērķis – 2,5 miljoni 
pilsoņu

„Mums partijā nekas nav ļoti 
formāli, vienīgi sirsnīgā apņemša-
nās valstī mainīt lietas,” uzsvēra 
Saeimas deputāts, stāstot, ka paš-
valdību vēlēšanās kandidēja 115 
partijas biedru, no kuriem septiņās 
pašvaldībās ievēlēti deviņi. Tad 
katram tika dots vārds par izjūtām 
politikā pavadītajos mēnešos, bet 
A.Kaimiņš teju visus drīz pārtrau-
ca. Iespējams, tāpēc, ka telpas bija 
noīrētas tikai uz divām stundām, jo 
partija ar naudu nemētājoties – vai-
rāk diskutējot ar cilvēkiem klātienē. 

A.Zakatistovs, kurš ieskicēja parti-
jas programmu Saeimas vēlēšanām, 
drīkstēja runāt ilgāk par citiem. Viņš 
skaidroja, ka plašāk idejas tiks pre-

zentētas 4. decembrī, jo netrūkstot 
tādu, kuri paši neko nevar izdomāt 
un ir gatavi zagt tās no KPV.LV. 
Programma esot balstīta aksiomās – 

apgalvojumos, kas 
nav jāpierāda, jo 
ir pilnīga taisnība. 
Pirmā: Latvija iz-
mirst. Pētījumos 
tiekot prognozēts, 
ka 2040. gadā 
mūsu valstī dzīvos 
1,5 milj. latviešu, 
vēl pēc paaudzes – 
1,2 miljoni. „Šis ir 
brīdis, kad jāsaka 
– pietiek! Kas no-

tiek valsts pārvaldē? Ir visādi kruzu-
ļi, ko nevaram atļauties, bet, piemē-
ram, izglītībā, neviena reforma nav 
pabeigta.” 

Otra aksioma: līdzšinējā politika 
neko nemainīs. A.Zakatistovs iz-
teica sašutumu, ka pētījumam par 
tautas ataudzi tērēti 200 000 eiro. 
Viņš atgādināja stāstu par diviem 
mohikāņiem – gudriem indiāņiem, 
taču... pēdējiem: „Pēdējā mohikāņa 
aknu sajūta kaut kur manī kņud.”

Trešā aksioma: pašreizējie poli-
tiķi nespēs novērst nācijas izmir-
šanu. „Daudzas partijas arī uzsver, 
ka iznīcinās korupciju. Svēta lieta! 
Bet vajadzīgas strukturālas izmai-
ņas. Brīdī, kad sistēma vairs nebūs 
korumpēta, tā vienalga būs slikta,” 
pārliecināts A.Zakatistovs. „Mūsu 
lielais mērķis – 2050. gadā Latvijā 
ir 2,5 miljoni pilsoņu. Nevis uzbe-
ku, kazahu vai bangladešiešu.”

Vajadzīga drosme
„Politiķi stāsta, ka risināt prob-

lēmas cilvēkiem jāsāk pašiem ar 

SAEIMAS VĒLĒŠANAS 
tuvojas

ar suni, bez būdas, bet ar programmu
gaidot kuldīgā 12. saeimas deputātu artusu kaimiņu no KPV.LV, viesnīcas Metropole konferenču zālē 
pulcējās ap 30 partijas biedru un interesentu. tikšanās izvērtās asā pašreiz notiekošā kritikā un savu 
ideju postulēšanā.

sevi. Nē, valstij jāsāk ar sevi,” pār-
liecināts A.Zakatistovs. Gan viņš, 
gan A.Kaimiņš uzsvēra: lai kaut 
ko mainītu, vajadzīga drosme, un 
Latvijā visam jābūt efektīvākam. 
A.Kaimiņš jautāja, kāpēc vajadzīgs 
lielāks valsts aparāts, ja iedzīvotāju 
kļūst mazāk. Mainot pārvaldi, sva-
rīgi būtu ministru skaitu samazināt 
līdz sešiem un premjeram, daļu mi-
nistriju aizstājot ar sekretariātiem. 
Visiem bērnudārziem un skolām 
jābūt valsts pārziņā, pedagogiem 
nodrošinot vienotu, konkurētspējī-
gu atalgojumu, vidusskolās mācī-
bām jānotiek latviešu valodā, bet 
visas augstskolas apvienojamas 
vienā, kas, iespējams, pasaules rei-
tingā tad ieņemtu augstāku vietu. 
KPV.LV mērķis ir akcentēt ģimenes 

ārstu institūciju un obligātas medi-
cīniskās pārbaudes visiem, jebkuru 
tiesvedību saīsināt līdz gadam u.c.

kas slikts kuldīgā
Runājot par Kuldīgas novada 

„galveno vēzi”, Saeimas deputāts 
ļoti aizskaroši izteicās par pašvaldī-
bas vadītājas Ingas Bērziņas privā-
to dzīvi, pieprasot, lai žurnālisti to 
tieši tā noteikti uzraksta. Klātesošie 
satraucās, ka tautiešiem, kuri tiek 
saukti atpakaļ, tik un tā nebūtu, 
kur Kuldīgā dzīvot. Ē.Pucens pie-
bilda, ka tāpēc pašvaldībai vaja-
dzētu būvēt sociālās mājas, tomēr 
A.Kaimiņš bija pretējās domās: 
pašvaldībai nav jākropļo tirgus ar 
uzņēmējdarbību, bet jāpalīdz uzņē-
mējiem, kuri tā vien ilgojoties šeit 

būvēt mājas. 
Vēl atnākušie uztraucās par valstī 

uzpūstajiem ierēdņu štatiem, kas 
dzīvo uz nodokļu maksātāju rēķi-
na, turklāt darbu bieži imitē. Bija 
arī jautājums par vēlēšanu sistēmu, 
kurā drīkst balsot tikai par partijām. 
A.Kaimiņš atzinās, ka tikai tāpēc 
dibinājis KPV.LV, jo mažoritāro 
sistēmu vēlēšanu likums nepie-
ļauj. No Nacionālās apvienības uz 
Kuldīgas novada domi startējušais 
rendenieks Gints Zvirbulis, kurš ta-
gad vēlas kļūt par KPV.LV biedru, 
izteicās, ka pēc reģionālās reformas 
Latvijā pavairoti kangari – pārvalžu 
vadītāji, kurus ieceļ novada dome, 
bet tauta nedrīkst tos pārvēlēt.

Inguna Spuleniece
Aivara Vētrāja foto

tiekoties ar kuldīdzniekiem un partijas KPV.LV biedriem, saeimas deputāts artuss kaimiņš uzsvēra: „es filmēju un rādu, 
kas notiek saeimā, lai jūs tos cilvēkus vairs neievēlētu. nevajag.”

Pašlaik ārpus Latvijas dzīvo jau teju 400 000 mūsu pilsoņu. Daudzi 
turp devušies, lai nodrošinātu iztiku ģimenei, bet laulāto un bērnus 
atstājuši šeit. Tomēr gadā tikai aptuveni ceturtdaļa laulāto nokārto 
formalitātes, lai garantētu ģimenes juridisko drošību, liecina Latvijas 
Zvērinātu notāru padomes (LZNP) dati.

Padomes priekšsēdis Jānis Skras-
tiņš skaidro: „Var rasties vajadzī-
ba pieņemt svarīgu lēmumu par 
mājokli vai kārtot darījumu ar to. 
Ja īpašums reģistrēts uz tā laulāta 
vārda, kurš atrodas citā valstī, tas 
var radīt sarežģījumus. Latvijā pa-
likušais var pēkšņi smagi saslimt, 
nespējot parūpēties par bērniem. 
Pat tad, ja ikdienas rūpes uz laiku 
uzņemas vecvecāki, kamēr otrs pie-
augušais nokārto saistības ārzemēs 
un atgriežas, bez pilnvaras viņu tie-
sības lemt par bērniem ir ierobežo-
tas, un tas var būt kritiski svarīgi.”

uniVersālpilnVara Vai 
ģenerālpilnVara

Universālpilnvara ir visplašākais 

pilnvarojuma veids, ar kuru otram 
tiek uzdots un atļauts otru pārstāvēt 
visās lietās. To izsniedzot, jāņem 
vērā, ka starp darījuma pusēm jābūt 
ļoti lielai uzticībai. 

Ja laulātais tomēr nevēlas ot-
ram piešķirt neierobežotas pār-
stāvības tiesības, var slēgt arī ģe-
nerālpilnvaru – ar to pilnvarnieks 
varēs otru cilvēku pārstāvēt tikai 
konkrētās jomās, piemēram, ne-
kustamā īpašuma lietās. Viņa 
klātbūtne, rakstot pilnvaru, nav 
obligāta, jo to paraksta pilnvaras 
devējs, tomēr labāk pie notāra 
doties kopā – tikai tā varēs sa-
ņemt skaidrojumu par abu pušu 
pienākumiem un tiesiskajām se-
kām. 

nākotnes pilnVarojums – 
gluži kā testaments

„Cilvēki daudz ceļo, aizraujas ar 
ekstrēmiem sporta veidiem, pār-
vietojas ar dažādiem transportlī-
dzekļiem. Diemžēl neviens nav 
pasargāts no tā, ka uz laiku vai pat 
ilgstoši var būt liegta spēja pieņemt 
svarīgus lēmumus par mantu, īpa-
šumu vai bērniem. Tāpēc nākotnes 
pilnvarojums ir svarīgs dokuments 
katrā ģimenē – gluži kā testaments,” 
stāsta J.Skrastiņš, uzsverot, ka īpaši 
svarīgi tas ir ģimenēm, kurās kāds 
no vecākiem dzīvo ārzemēs. 

Šis pilnvarojums ļauj otra vietā 
izlemt tad, ja kādam no partneriem 
veselības vai citu iemeslu dēļ lieg-
ta iespēja savu rīcību saprast un 
vadīt. Uz laiku, kamēr dzīvesbied-
ram ir ierobežotas spējas pašam 
sevi pārstāvēt, pilnvarotajam var 
ļaut viņa vārdā slēgt finanšu darī-
jumus, apsaimniekot īpašumus utt. 
Šādu pilnvarojumu var izsniegt arī 

kādam no saviem vecākiem, lai tie 
var lemt, piemēram, par mazbēr-
niem. Nākotnes pilnvarojums ir 
iespēja laikus sagatavoties gadīju-
mam, kurā cilvēks pats vairs nespēj 
aizstāvēt savas intereses.

ārValstīs izsniegtas 
pilnVaras

Izsniedzot pilnvaru, pilnvarnie-
ka klātbūtne nav obligāta, jo to 
paraksta tikai pilnvaras devējs. 
Turklāt LZNP iecere paredz, ka 
no nākamā gada marta pilnvaras 
varēs izdot arī attālināti, ar notāru 
sazinoties jaunā digitālā platformā, 
t.sk. mobilajā lietotnē. Taču arī paš-
laik var izmantot ārvalstīs tapušas 
pilnvaras. 

„Tur visdrošāk to darīt pie tiem 
notāriem, kuru statuss un darbības 
noteikumi ir līdzīgi kolēģiem Lat-
vijā. Latvijas konsulārā amatperso-
na notariāli var apliecināt pilnvaras 
un piekrišanu pārstāvēt bērnu un 

ierobežotas rīcībspējas personu 
intereses. Citos gadījumos šie do-
kumenti notariālo aktu formā tiek 
rakstīti tikai tad, ja tas vajadzīgs 
konsulārajai palīdzībai vai ja sa-
skaņā ar Latvijas normatīvajiem 
aktiem vajadzīgs tāds notariāls 
akts vai apliecinājums, kādu ne-
paredz attiecīgā ārvalsts,” skaidro 
J.Skrastiņš. Uzmanība jāpievērš 
arī tam, vai pilnvaras izmantošanai 
Latvijā nav prasīta legalizācija.

Izsniedzot pilnvaras ārvalstīs, vis-
drošāk un ieteicamāk ir izmantot 
šīs divas iespējas: 

• pie tāda paša ārvalsts notāra kā 
Latvijā, piemēram, Vācijā tas sau-
cas notarin, Lietuvā notaras, Igau-
nijā notar, Francijā notaire, 

• pie Latvijas notāram pielīdzinā-
ma notāra, piemēram, Lielbritānijā 
scrivener notary, ASV lawyers at-
torneys. 

Vija Piziča, 
LZNP rīkotājdirektore

Artuss KAimiņš:
 „Ja Lembergu 

apcietina, es eju no 
politikas projām. 
Viņš ir vislielākā 

nelaime – viņa nebūs, 
pūznis izirs.”

sieva latvijā, vīrs lielbritānijā. kādi dokumenti svarīgi?
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vajadzīgi

līdzjūtībaspērk
SIA Lāses AM kautuve par 
labām cenām iepērk GO-
VIS, BUĻĻUS, TELES. 
Bioloģiski sertificētiem lo-

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

dažādi

GAĻAS PĀRSTRĀDES
UZŅĒMUMS

Sludinājumus laikrakstā

no sava datora
iesniedz ērti

Esi mūsdienīgs!

www.307.lv

vēlas īrēt

Granulu rūpnīca Brocēnos pērk:
• malkas apaļkoksni,
• skaidas,
• šķeldu.

Ātra samaksa un ilgtermiņa sadarbības iespējas.
Tālr. 29286295, 62402988,
e-pasts: info@pellet4energia.lv.

MODRA AUTOSKOLA rīko 95. KODA 
KURSUS Kuldīgā, Pētera ielā 5. Sākums 
14. decembrī. Tālr. 23071232.

PĒTERA AUTOSKOLA rīko 95. KODA 
kursus, sākums 5. decembrī. Tālr. 29210837. 

Veikalā Anete, Aizputes ielā 5, kopš 
1. decembra IZPĀRDOŠANA – 40%. 
Tālr. 20122531.

Kuldīgas novada PIEAUGUŠO IZGLĪ-
TĪBAS CENTRS aicina uz kursiem: 
angļu valoda ar vai bez priekšzināšanām 
(80 stundas), Minimālās higiēnas prasības 
pārtikas uzņēmumā, datorzinības ar vai bez 
priekšzināšanām (32 stundas), vācu valoda 
ar vai bez priekšzināšanām (80 stundas), 
grāmatvedības kursi, interjera dizaina pamati 
(40 stundas – 10 nodarbības). Pieteikšanās 
un informācija pa tālr. 63322540 vai pic@
kuldiga.lv.

JUMTU REMONTS, maiņa, visu veidu 
iekšdarbi, santehnikas pak., materiālu pie-
gāde. Tālr. 22376653.

Ēku siltināšana ar EKOVATI. Ēku gaisa 
spraugu aizpildīšana. Tālr. 27829190.

Pārtinu 3 fāžu un 1 fāzes ELEKTROMO-
TORUS Skrundā. Tālr. 28229450.

SIA Bērzi plus notīra krūmu APAUGUMU 
no laukiem un grāvjiem. Pērk zarus šķeldo-
šanai un cirsmas izstrādei. Tālr. 29150380, 
26458900. 

TĪRA un remontē akas. Tālr. 27448331.

TĪRA dziļurbumus. Tālr. 29296723.

FORD FOCUS, 1999, 1,8, benzīns, TA 
20.12.2018., 1200 eiro. Tālr. 28219226. 

ZIEMAS RIEPAS. Jaunas, lietotas riepas. 
Piedāvājumā plašs lietoto riepu klāsts. Uz 
vietas montējam. Pērkot jaunas riepas – 
50% atlaide montāžai. Piedāvājam arī 
alumīnija un metāla diskus, to remontu. 
Tālr. 24933391, 26202676.

Veikalā Triko, Liepājas ielā 7, PIEVEDUMS! 
Kleitas, topi, blūzes, bītlenes, legingi, 
peldkostīmi, peldbikses, kokvilnas veļa, 
siltā veļa, naktskrekli, pidžamas. VISIEM 
APĢĒRBIEM ATLAIDES!

Jaunus SĒŽAMMAISUS. Tālr. 29123500.

PIENA VADU Delaval (30 govīm, 4 slauk-
šanas komplekti, automātiska mazgāšana), 
5500 eiro. Tālr. 28219226. 

Koka ĀRDURVIS, gāzes PLĪTI u.c. inven-
tāru. Tālr. 26323584.

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

CŪKGAĻU, 2,50 EUR/kg. Tālr. 25729801.

Pārtikas un lopbarības KARTUPEĻUS, 
varu piegādāt. Tālr. 26284210.

KVIEŠUS, rudzus, piegāde. 
Tālr. 29560864.

Slaucamu GOVI (Latvijas zilā); vācu akor-
deonu Baharole; lielu, senlaicīgu maizes 
abru. Tālr. 26709434. 

T Ī TA R U S ,  Z O S I S ,  G A I Ļ U S . 
Tālr. 26545124.

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. 

Pārdod sausu alkšņa MALKU 40 l maisos. 
Cena 2,00 eiro. Tālr. 20602800.

SMILTI, granti, grants–šķembu maisījumu. 
Piegāde. Tālr. 28748746.

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

Jauna ģimene meklē DZĪVOKLI Kuldīgā. 
Tālr. 20337118.

Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.

/Z.Purvs./
Izsakām līdzjūtību Indrai Brālītei, mammīti 
smiltainē pavadot. 

Kuldīgas pamatskolas kolektīvs 

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

/O.Lisovska./
Skumjās esam kopā ar Indru Brālīti un pie-
derīgajiem, no mātes uz mūžu atvadoties. 

Ungerti 

Mirkļi kā laimes lāstekas pil,
Izkūst, pārvēršas vārdos “Reiz bija”.
Plaukstā guļ mitrums,
Drūp sapņu pils.

/I.Bērsons./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ošu un 
Šneideru ģimenēm, NATIŅU zaudējot. 

Brigita, Andris, Kristīne Liepājā 

Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.

/Z.Purvs./
Izsakām līdzjūtību NATĀLIJAS OSES 
tuviniekiem, viņu mūžības ceļā aizvadot. 

Bijušās kolēģes no RPTA Jeļena un 
Ausma

Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo Viņa 
priekšā visi ir dzīvi.

/Lūkas ev. 20:38/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību MIRDZAS 
NEIMANES tuviniekiem, viņu mūžības 
ceļā pavadot.

Kuldīgas Sv. Annas baznīcas mācītājs 
un draudze

Gan sāpju dienas, gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.

/E.Vēveris./
Izsakām līdzjūtību Birutai Šetlerei un pā-
rējiem piederīgajiem, ANDREJU mūžībā 
izvadot. 

Bijušā SPK trikotāžas ceha kolektīvs

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.

/J.Silazars./
Izsaku līdzjūtību Birutai Šetlerei un 
pārējiem piederīgajiem, no ANDREJA 
atvadoties. 

Vilma 

Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.

/Ā.Elksne./
Izsakām dziļu līdzjūtību Birutai un piede-
rīgajiem, no vīra atvadoties. 

Dzidra, Vilis, Ineta, Vitolds, Gunta, Rita 

Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

/I.Rudene./
Izsakām līdzjūtību Anitai, Lindai, Undīnei. 

Raimo, Dace

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

SIA AIBI iepērk LIELLO-
PUS, JAUNLOPUS, AI-
TAS, ZIRGUS. Augstas 
cenas. Samaksa tūlītēja. 
Svari. Tālr. 20238990.

Z /s  SMAI DAS  pē r k  M ĀJLOPUS . 
Tālr. 29437251, 28393052, 63341221.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 28394754.

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

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

LATVIJAS MEŽU FONDS pērk CIR-
SMAS, MEŽUS un lauksaimniecības 
ZEMI visā Latvijā. Var būt ar apgrūtinājumu 
un bez taksācijas. Cenas augstas. Samaksa 
tūlītēja. Tālr. 29711172.

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

Pērk ĪPAŠUMUS AR MEŽU, cirsmas. 
Tālr. 25770062.

RAGUS. Tālr. 22048516.

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

Vecos padomju laika FOTOOBJEKTĪ-
VUS. Tālr. 26277335.

SIA Lāses AM (41201007493) lopu kautuve 
aicina darbā KRĀVĒJU. Summētais darba 
laiks. Tālr. 29463685, CV sūtīt e-pastā: 
lases@inbox.lv.

SIA Lāses AM (41201007493) lopu kau-
tuve aicina darbā LOPU KĀVĒJU. 
Tālr. 29463685, CV sūtīt e-pastā: lases@
inbox.lv.

Kārtīgs kurzemnieks 
lasa Kurzemnieku!

Abonē laikrakstu jebkurā pasta 
nodaļā, internetā vai redakcijā!

Uzsauc 
Kurzemnieku 
omai vai 
opim!

Atrodi šodienas Kurzemniekā, kurā lapaspusē un rakstā ir šis teikums: 
„Lai bērnus aizvestu pie ģimenes ārsta, kaut vai pasitu vienu vienā, otru otrā 
padusē un aiznesu.”

Ja zini atbildi, droši zvani ŠODIEN 
no 15.00 līdz 16.00 pa tālr. 25466688. 
Viens no pareizi atbildējušajiem 
tiks pie laikraksta Kurzemnieks 
3 mēnešu abonementa. 

Lielais decembra konkurss
Kurzemnieks kopā 
ar draugiem dāvanas nes…



piektdiena, 2017. gada 1. decembris
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rīt, 2. decembrī parīt, 3. decembrī
Dienas garums – 7 st. 10 min.
Saule lec 8.38, riet 15.48.

Naktī	 +2°...+3° Naktī	 +3°...+4°

Dienā	 +2°...+3° Dienā	 +2°...+4°

Dienas garums – 7 st. 7 min.
Saule lec 8.40, riet 15.47.

3-5 m/s 6-7 m/s

6-7 m/s4-5 m/s

 laika ziņas

�

�

� �

�

�

� �

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

CMYK

interesanti

reklāma. informācija12

šodien, 1. decembrī

Naktī	 +1°...+2°

Dienā	 +1°...+2°

Dienas garums – 7 st. 13 min.
Saule lec 8.36, riet 15.57.

3-5 m/s

2-3 m/s
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�
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�

�

� �

�

�
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Bezmaksas	konsultācija	mežu	audzēšanas	
un	Eiropas	finansējuma	piesaistes	jautājumos	

uz	vietas	jūsu	īpašumā.
Konsultē kooperatīvās sabiedrības Mežsaimnieks 

mežkopības speciālists.
Informācijai tālr. +372 29232782.

info@mežsaimnieks.lv; www.mežsaimnieks.lv
Konsultācijas un šo reklāmu finansē Eiropas Savienība

Lasi mūs arī internetā: 
www.kurzemnieks.lv!

www.vc4.lv

7. DECEMBRĪ

Tehniskā

ortopēda

konsultācija:

30 EUR

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

 NO PLKST.  10:00 - 14:00

KULDĪGAS SLIMNĪCĀ,

KONSULTĒS UN PIEŅEMS

 PACIENTUS 

TEHNISKAIS ORTOPĒDS:

Vai klimata pārmaiņas ietekmēs personību?
Cilvēka raksturu veido tās vietas temperatūra, kurā tas audzis, liecina jauns pētījums. 

Tā kā klimata pārmaiņas ietekmē visu pasauli, tas varētu nozīmēt, ka iespējamas pār-
maiņas personībā. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka daudzus personības aspektus nosaka 
ģeogrāfiskā vieta, tomēr cēloņi palikuši neskaidri. Kā skaidro Pekinas universitātes kul-
tūras psihologs Lei Vangs, viens no iemesliem var būt temperatūra. Tā varot ietekmēt 
ieradumus: to, vai cilvēki vēlas izpētīt apkārtni, sadarboties ar citiem, izmēģināt ko jau-
nu, iesaistīties kopīgā darbā, piemēram, lauksaimniecībā. Aplūkojot datus Ķīnā un ASV, 
divās lielās, bet kulturāli atšķirīgās valstīs, zinātnieki atklāja, ka tie, kuri auguši maigā 
klimatā, parasti ir vairāk patīkami, apzinīgi, emocionāli stabili, ekstraverti un atvērti 
jaunai pieredzei. Tas attiecas uz cilvēkiem abās valstīs neatkarīgi no dzimuma, vecuma 
un vidējiem ienākumiem.

SIA	STILLS,	
Talsu nov. Laidzē
pērk	zāģbaļķus:
■ OZOLA	ZĀĢBAĻĶUS 
no 24 cm/d
A klase no 160 līdz	330 eiro/m3

1. šķira no 120 līdz	140 eiro/m3

2. šķira 90 eiro/m3

■ OŠA	ZĀĢBAĻĶUS 
no 24 cm/d
A klase 80 līdz 150 eiro/m3

1. šķira	60 līdz 100 eiro/m3

Samaksa tūlītēja.
Tālr. 29463811, 29334955.

 NO PLKST. 10: 00  -  17: 00

KULDĪGAS SLIMNĪCĀ

KONSULTĒS UN

 PIEŅEMS PACIENTUS

 KOSMETOLOĢE:

15. DECEMBRĪ

Kosmetologa

konsultācija - 5 EUR

Pirmajai procedūrai

 -20% atlaide

Dr. EDĪTE SAUKĀNE
’’Veselības centrs '’  filiāles
’’Wellslim centrs’’ kosmetoloģe.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs 
ceturtdien, 7. decembrī, 10.00 Kuldīgā, LU Kuldīgas filiālē, Kalna ielā 19, 

13. auditorijā, organizē bezmaksas	informatīvo	semināru 
visiem interesentiem.

Informatīvā semināra nosaukums: 
Aktualitātes meža un zemju īpašniekiem:

1. Pieejamās apmācības un konsultācijas meža īpašniekiem LAP (2014.–2020.).
2. ES atbalsts meža un zemju īpašniekiem. Jaunumi, grozījumi saistībā ar 
ES atbalsta projektu pieņemšanas 5. kārtu. Svarīgākais par projektu pieteikumu 
sagatavošanu.
3. Meža īpašnieku kooperācija Latvijā. Kooperatīvās sabiedrības Mežsaimnieks 
piemērs.

Sīkākai informācijai tālr. 26438175, Valdis Usne.

decembra erudīts
Vienīgais latviešu 
režisora darbs, kas 
ieguvis Eiropas kino 
balvu. Nosauciet filmu 
un režisoru!

Atbildes līdz 4. decembra 
12.00 atsūtīt e-pastā: redakci-
ja@kurzemnieks.lv.

Atbilde: trīskāršais punkts 
fizikā nozīmē to, ka termodi-
namikā ir tādas vielas tempe-
ratūras un spiediena vērtības, 
kad vienlaikus pastāv trīs 
agregātstāvokļa fāzes: cietā, 
šķidrā un gāzveida. 

Pareizi atbildējuši: Velta 
Višņevska, Ausma Kreidere, 
Daina Gerente, Anita Eglīte, 
Indra Ābelīte, Ingars Neima-
nis, Mārcis Kalējs, Andrejs 
Belogradovs.


