Planīcas ielas stāsti

Padomju gados
Planīcas iela dēvēta
partizāna Andreja
Macpāna vārdā. Pēc
Atmodas tai atkal ir
agrākais vārds. Ļaudis
domā, ka nosaukums
cēlies no tā, ka šis bijis
ceļš uz apdzīvotu vietu
Planīcas.

Apdrošinātājs
Nav svarīgi,
kāda
izglītība.
Būtiskākais
ir krampis!

„Šis darbs nav domāts
visiem. Jaunus cilvēkus
vilina brīvība, jo nav
astoņas stundas jāsēž
kabinetā, taču viņi
neapzinās, cik intensīvi
jāstrādā,” saka Ārija
Pušilova ar 40 gadu
pieredzi.
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Apsveikumi
mīļiem
cilvēkiem

Klasesbiedrene
Estere Eglīte
nosūtījusi
vēstuli virtuves
darbiniecēm: „Man
viņas ļoti patīk, var
teikt, ka es ar viņām
draudzējos un citreiz
arī palīdzu, tādēļ
gribējās iepriecināt.
Man šie svētki patīk,
arī mamma darbā
organizē pasākumus
tai par godu.”

Otrklasniece Inese
Doniņa tur iemetusi
apsveikumu
draudzenei Elisai. „Viņa
man ir pirmā un pati
labākā draudzene.
Mēs arī ģimenē viens
otram Valentīndienā
sagādājam dāvaniņu,
lai ir priecīgāk.”

Mīlestība ir tad, kad savienojas
divas sirdis, abu starpā valda
īpašas jūtas, cilvēki ir priecīgi,
ka var būt kopā, un viens otram
daudz smaida – tā, pulcējoties
pie Valentīndienas pastkastītes
gaitenī, pārdomās dalās Kuldīgas
pamatskolas jaunākie audzēkņi.

Daniels Heidingers
no 2. klases domā,
ka Valentīndienā
apsveikumu
vajadzētu aizsūtīt
visiem, kurus mīl,
jo tā var parādīt,
ka tie cilvēki mums
svarīgi. Kristīne
Berkerta atceras,
ka pagājušogad
saņēmusi dažas
vēstules un tas radījis
laimes izjūtu.

Izlikt šādu pastkastīti, kurā skolēni atstāj apsveikumus
sev mīļiem cilvēkiem, kas līdz adresātiem nonāk Visu
mīlētāju dienā 14. februārī, kļuvis par tradīciju daudzās
izglītības iestādēs. Kuldīgas pamatskolas direktores
vietniece audzināšanā Ļubova Pirtniece ievērojusi, ka
vislielāko prieku tas sagādā jaunākajām klasēm un tās ir
arī visaktīvākās vēstuļu sūtītājas. Mazajiem šodien būšot
arī Valentīndienas ballīte.
Jolanta Hercenberga
Aivara Vētrāja foto

Četri riteņbraukšanas entuziasti Normunds
Beika, Dzintars Ausmanis, Viesturs Lukševics
un Krists Neilands izlolojuši ideju par klubu.

Goldingen Cycling Club nesen
dibināts, lai jaunos atbalstītu ar
inventāru, palīdzētu tiem tikt uz
nometnēm.

 12.–13. lpp.

Pieredzē dalās
autoelektriķis Ēvalds
Voitko no Rendas.
Līdz 23. februārim Nodarbinātības
valsts aģentūrā vēl var pieteikties
programmā Jauniešu garantija, kurā pieprasītu
profesiju gada laikā var
apgūt bez maksas.
 4. lpp.

Piektdien, 16. februārī:
• Eža kažociņš diskusiju krustugunīs.
• Kurš suns skaistāks?
Skatiet fotogrāfijas!
• Vīrusi gāž arī stipros.
• Ēnu dienas labumi.
9 771407 975048
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redzējums

Integrācija uz
deju grīdas
Pirms neilga laika gadījās
būt vietā, par kuru nevaru
beigt domāt. Tas ir kāds
Berlīnes naktsklubs jeb deju
zāle. Nokļuvu tur nejauši un
sākumā nudien nesapratu, ko tur meklēju: mūzika
man nepatika, iekārtojums
dīvains, arī publika tāda
jocīga. Un vispār neesmu
naktsklubu mīļotāja. Tomēr,
nedaudz tur uzkavējoties un
iedziļinoties, es tajā gluži vai
iemīlējos. Man tā likās īsts
integrācijas iemiesojums.
Lūk, daži iespaidi!

„Vai arī es kā
sirma večiņa
sestdienas
vakarā uzvilkšu
deju kurpes un
došos vētrainā
naktsdzīvē?”
Sestdienas vakarā deju
grīda pārpildīta. Uz skatuves grupa, kas dzied aizgājušo laiku hitus un pa kādam
jaunākam vācu šlāgerim.
Pārējā zāles daļā gari galdi nedaudz atgādina alus
dārzu, taču visi klāti baltiem galdautiem. Vāzes ar
svaigiem ziediem. Viesmīļi,
tērpti daudz elegantāk nekā
vairums publikas, iznēsā
dzērienus, bet var sēdēt arī
pie kokgriezumiem greznota
bāra. Tur stūrītī apmeties
mans iecienītākais apmeklētājs – gara auguma kungs
ap gadiem 80 ar vāciskiem
sejas vaibstiem. Pēc laika
viņam pievienojas uzpucējusies dāma ap 60, sākas

Maija
Jankovska,
tālr. 63323021,
redakcija@
kurzemnieks.lv
sarunas. Vēl pēc brīža šo
kungu pamanu deju laukumā kopā ar diezgan jaunu
sievieti, kuru pēc dejas viņš
galanti pavada līdz viņas
galdiņam. Viņš nebija vienīgais sirmais kluba apmeklētājs. Pats interesantākais:
līdzās varēja redzēt visdažādāko paaudžu cilvēkus
ar atšķirīgu ādas krāsu un
no dažādiem sabiedrības
slāņiem. Izskatījās, ka visi
tur jūtas iederīgi.
Tikai pēc tam uzzināju, ka
Clärchens Ballhaus (Klēriņas baļļu nams) ir leģendāra
vieta, kas pirms dažiem
gadiem nosvinējusi 100. jubileju. Līdz pat 70. gadiem tur saimniekojusi uzņēmīga sieviete Klāra, kurai
izdevies baļļu namu izvest
cauri abiem pasaules kariem un citām grūtībām,
gan palīdzot saviem ebreju
darbiniekiem vajāšanas
laikā, gan organizējot deju
vakarus kara atraitnēm, pat
atļaujot noturēt nelegālus
dueļus otrā stāva spoguļu
zālē. Domāju, ka tieši ar
seno vēsturi izskaidrojams
tas, kādēļ pilsētā, kurā par
izklaides trūkumu nevar sūdzēties, šo vietu iecienījusi
tik raiba publika.
Sāku domāt to, kādas
varētu izskatīties manas
vecumdienas. Vai arī es kā
sirma večiņa sestdienas
vakarā uzvilkšu deju kurpes
un došos vētrainā naktsdzīvē? Var jau būt. It sevišķi
tad, ja līdz tam laikam būs
saglabājusies kāda mana
iecienīta atpūtas vieta. Vai
tā liksies interesanta arī
jaunajai paaudzei, un vai šī
paaudze interesēs mani?
Nebūtu slikti. Atsvaidzinoši
un integrējoši.
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trīs viedokļi
Apritējuši divi gadi, kopš Latvijas valdību vada Māris Kučinskis.
Kā vērtējat viņa darbu?

Mierīgums izpaužas konstruktīvismā

1.

Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību
savienības priekšsēdis:

– Mums ar premjeru izveidojusies laba sadarbība: regulāras tikšanās, diskusijas, abpusēja sapratne
par dažādām problēmām, vēlme atrast kompromisu. Katru gadu ar Ministru kabinetu parakstām
vienošanos, lai iesniegtu budžetu.
Vienas no domstarpībām bija par internātskolām.
Galvenais, ka nācām uz sēdi nevis strīdēties, bet ar
konkrētiem priekšlikumiem, un tie tika ņemti vērā.
Par labu sadarbību liecina budžetā iezīmētie 19,6%
no nodokļiem, ņemot vērā nodokļu reformu un
to, ka nezinām, kā īsti būs nākotnē. Ir sapratne no
valdības, ka ikvienai pašvaldībai, lielai vai mazai,
nauda būs vajadzīga. Protams, viss šajā protokolā

nav tā, kā gribētos. Taču ir saplānots, līdz kuram
brīdim jādiskutē ar nozaru ministrijām un iestādēm,
lai kopā nonāktu pie rezultāta.
Nepiekrītu, ka kompromisu meklēšana liecina
par neizlēmību vai pārlieku lēnprātību. Ar bļaušanu neko nevar panākt. Mierīgums izpaužas
konstruktīvismā. Premjera iepriekšējā darbība
ļauj cerīgi skatīties uz nākotni. Mierīgi nebūs, jo
tuvojas Saeimas vēlēšanas. Daudz būs atkarīgs no
iedzīvotājiem: vai viņi sapratīs, kas ir populistiski
saukļi un priekšlikumi, kas traucē konstruktīvu
darbu. Pie budžeta tika strādāts smagi un ilgi, taču
jau iezīmēts trīs gadu plāns. Priekšā vēl izglītības
reforma, ir iespējami pavērsieni un pārsteigumi,
taču ceru, ka valdības stabilitāti tie neietekmēs.

Izaugsme nav viņa nopelns

2.

Kučinskim to atļauj budžets, bet ekonomiskā izaugsme jau nav viņa nopelns. Pa miljonam var piemest
pat pretiniekiem. Zemnieku un mežsaimniecības
katastrofas gadījumā redzējām, kā ZZS apkalpoja
savu elektorātu, un tā pati shēma atkārtojās veselības
aprūpes finansēšanas likumā. To nevar saukt par
kompromisa mākslu – par lielu naudu izskatīties
labi nav nekāda māksla. Kučinskis ir miljonāres
mājsaimnieces, nevis smaga darba darītāja lomā.
Šī ir Lemberga valdība, kas savas varas struktūras
nostiprina ar publiskiem līdzekļiem. Vēl būdams
ierēdņa amatā, ļoti sajutu atšķirību starp Straujumas
un Kučinska valdību. Līdz vēlēšanām nekas īpašs nenotiks. Spēcīgi tiks izmantoti administratīvie resursi,
lai nodrošinātu iespaidu: „Guliet mierīgi! Valstī viss
kārtībā.” Un tiem, kuri kaut ko saprot, pret politiku
radītu riebumu – lai necenšas te kaut ko mainīt.

Roberts Putnis, partijas Progresīvie
ģenerālsekretārs:

– Man šis laiks atgādina tādu andropovisku stagnātismu, kad valdība ir tādēļ, lai mūs iemidzinātu.
Tiek stāstīts, ka notiek lielas reformas, kas patiesībā
ir tikai manipulācija: ar nodokļiem, veselības aizsardzību utt. Klusi un lēnām pagriežamies Budapeštas,
Varšavas un Maskavas virzienā. Valdības vadītājam
nav redzējuma par valsts attīstību. Rodas iespaids,
ka no integrācijas Eiropas Savienībā attālināmies.
Kučinska valdība vēl var dzīvot uz tā politiskā
viļņa, kad bija Vienotības panākumi ekonomikā.
Naudu dala pa labi un pa kreisi, bet sava redzējuma
par ilgtspējīgu attīstību nav. Ja arī ir, tad ļoti nesimpātisks, jo vērsts austrumu virzienā – konservatīvs
un brīvību ierobežojošs.
Politikā visvienkāršākā taktika ir visiem izdabāt.

Vairāk labā nekā sliktā

3.

Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras valdes priekšsēdis:

– Uzņēmējiem sadarbība ar Kučinska valdību bijusi labāka nekā ar iepriekšējo. Viens piemērs – pirms
pusotra gada parakstītā vienošanās. Sarunas bijušas
nesalīdzināmi intensīvākas un konstruktīvākas. Starp
labajām lietām varu minēt Valsts ieņēmumu dienesta
reformas sākumu, jaunu vadību no privātā sektora un
stratēģiju. Ir sākta visas valsts pārvaldes efektivizēšana. Elektrības cenas lietā panākts tas, ka uzņēmumi
varēs būt konkurētspējīgāki. Realizēta nodokļu reforma – tur gan ir nianses, par kurām var strīdēties.
Ir arī negatīvas tendences, piemēram, demogrāfijas
mazināšanās, tiesa, ne tik ļoti, cik iepriekš. Cēlusies

vidējā alga, bet kopumā atalgojums valstī vēl ir tālu
no tā, cik gribētos, un no Eiropas līmeņa. Uzņēmēji
atrada dialogu, lai gan bija arī konflikti, piemēram,
elektrības iepirkumā.
Vēl viena neizdarīta lieta nodokļu jautājumā –
iedot pašvaldībām lielāku daļu, lai var piesaistīt
uzņēmējus novados. Saliekot labos darbus un to,
kas uzņēmēju skatījumā būtu jādara citādāk, jāatzīst:
šī valdība tomēr strādājusi gudrāk. Bijusi vairāk
orientēta uz tautsaimniecību, līdz ar to uz labklājības
celšanos. Ir vairāk labā nekā sliktā. Manuprāt, līdz
vēlēšanām valdība noturēsies. Darbu saraksts gan
ir garš.
Daina Tāfelberga

aktuālais jautājums

Šodien Valentīndiena. Kur un kad satikāt savu pirmo mīlestību?
Lelde Vēbere-Landmane, māmiņa:
– Man šķiet, ka pirmās simpātijas
bija bērnudārzā. Viņu sauca Mārcis. Pēdējā laikā Valentīndienu
nesvinam – tas vairs nav aktuāli,
pusaudžu gados gan.
Daila Grundmane, strādā uz
firmas Tallink prāmja Romantika:
– Tas bija tik sen, ka grūti atcerēties. Noteikti skolas laikā. Man
šķiet, ka tolaik īpašu uzmanību tā
nepievērsa – dāvanas nedāvināja
un vēstules nesūtīja. Cilvēki vienkārši satikās, un radās emocijas.
Valentīndienu nesvinu – tie ir vieni no jaunajiem
svētkiem.

Lauris Landmanis, jūrnieks:
– Gan jau tas bija pamatskolā, mazajās klasītēs. Meiteni sauca Aija.
Pamatskolā bija populāri Valentīndienā sūtīt pastkartītes, metām tās lielā
kastē. Pēc tam katrs skaitīja, cik tad
saņēmis. Tā viens otram izrādījām
uzmanību. Šie nav svētki, kurus tagad
svinu, tos vairāk svin pusaudži.
Elizabete Kripēna, skolniece:
– Tas bija skolā, un tā bija mīlestība
no pirmā skatiena. Viņš bija sliktais
puisis, es – labā meitene, un arī es
laika gaitā pārvērtos par slikto. Tas
bija interesants laiks. Valentīndiena
tiek svinēta skolā un arī ģimenē. Manuprāt, šie nav tikai pāru svētki – var
apsveikt arī mammu.

Inga Bērziņa, mājsaimniece:
– Tas bija ļoti sen. Atceros, ka pirmo mīlestību
satiku skolas laikos. Valentīndienu svinam, arī
šogad vīrs nopirka ziedus. Vīrs šo dienu it kā
neatzīst, bet es saku, ka man nekas nav pretī, ja
dāvina ziedus.
Oto Šteins, skolnieks:
– Manuprāt, pirmo mīlestību satiku pirms daudziem gadiem kaimiņos. Valentīndienu nekad
neesmu svinējis, bet svētki ir jauki, un man
nekas nav pretī, ka tie kļūst aizvien populārāki.
Lāsma Reimane, Aivara Vētrāja foto
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Dižu mūžu nodzīvojis

No kārtības sargātāju ikdienas

Salā – treniņbiksēs un krekliņā

Kad 3. martā Nīkrāces pagasta Lēnās atkal
pulcēsies karavīri, zemessargi, savas zemes un
valsts patrioti, tad Latvijas atbrīvošanas cīņu
memoriālās akmens sienas autora, nīgrandnieka
Jāņa Blūma viņu rindās vairs nebūs.
9. februārī viņš aizsaukts mūžībā,
kad nepilnas divas nedēļas iepriekš
bija nosvinējis 91. dzimšanas dienu.
J.Blūms dzimis Vidzemē, bet Kurzemē vispirms nonācis agrā jaunībā
kopā ar māti un māsu, lai aizbēgtu no
padomju varas represijām. Tēvs Paulis
Blūms – Oskara Kalpaka bataljona
virsleitnants un Lāčplēša ordeņa kavalieris – jau bija notiesāts ar izsūtījumu Sibīrijā, kur gāja bojā. Atraitne
ar bērniem no Kurzemes pārcēlās uz
Vāciju, tur Jānis iesaukts armijā. Vēlāk no draudiem nokļūt lēģerī Krievijā
paglābis tas, ka viņam aiz pārpratuma
bija auslandera (ārzemnieka – aut.)
pase, kāda dota vācu sagūstītajiem.
Taču, atgriežoties dzimtenē, šie fakti
savas zemes patriotam traucējoši
vilkušies līdzi, jo nav saskanējuši ar
Komunistiskās partijas ideoloģiju.
Pēc Kazdangas tehnikuma J.Blūms
nosūtīts uz Saldus novada Nīgrandi.
Sak’, lai kuļas pa tālo leišmali un nerēgojas komunistiem acīs. Bet jaunais
agronoms kā par spīti ņēmis un gandrīz no drupām tur izveidojis Latvijā
vienu no slavenākajiem kolhoziem –
Jauno komunāru. Pie tā stūres bijis
40 gadus, kolektīvajai saimniecībai
piederējuši plaši un kārtīgi kopti lauki, lopu fermas, gaļas kombināts, pat
šūšanas cehs, bet celtnieku brigāde
visā Latvijā būvējusi viesnīcas, skolas
un kultūras namus. Slava par Jauno

komunāru un tā vadītāju J.Blūmu
izplatījusies tālu.
Pirms desmit gadiem intervijā
Kurzemniekam sirmais vīrs atzina, ka
politikā nekad nav jaucies: „Tā kā nedrīkstēju izrādīties, varēju vairāk laika
un uzmanības veltīt darbam, nevis kā
citi – apkārt pa sapulcēm skraidelēt.
Vēlāk, kad tie ordeņi jau bija sadoti,
tad gan. Arī partijā iestājos, jo man
tāda mīksta sirds.”
No kolhoza aizgājis, jo nav varējis
paciest netaisnīgo dalīšanu, kas sākusies pirmajos gados pēc neatkarības
atgūšanas. Bijis grūti noskatīties, kā
tiek izsaimniekots viss, kas gadu no
gada, liekot kapeiku pie kapeikas,
rūpīgi sakrāts. Tēvam veltītajā brošūrā
viņš skopos vārdos raksta: „Man ilgus
gadus nebija iespējas kalpot savai
valstij un celt tās labklājību, tomēr
savu darbu centos veikt apzinīgi, kā
man to mācīja tēvs. Bija jau arī laiks
aiziet, jo likās, ka izsīkuši spēki. Un
patiešām pēc piecpadsmit brīvestības
gadiem, pašam kļūstot vecākam, veselība šķiet gandrīz vai labāka nekā
toreiz, no saimniecības atvadoties.”
Darbu sabiedrības labā J.Blūms gan
nepārtrauca: daudz ziedojis Jaunsardzei, Brīvības piemineklim, Okupācijas muzejam un patriotiskiem pasākumiem. Par naudu, kas saņemta, pārdodot no tēva mantotā īpašuma daļu,
viņš uzcēla pieminekli ne tikai Paulim
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Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks
Rinalds Gūtpelcs.

Blūmam, bet arī karabiedriem –
Lēnās, kur pirms 99 gadiem kalpakieši tēva vadībā sāka forsēt Ventu un
sarīkoja pirmo nozīmīgo uzbrukumu
lieliniekiem.
Par ieguldījumu vēstures saglabāšanā J.Blūms saņēmis Triju Zvaigžņu
ordeni, Aizsardzības ministrijas Goda
rakstu un citus apbalvojumus, viņš ir
Saldus novada Goda pilsonis. Nīgrandes pagasta pārvaldniece Antra
Jermuša saka: „Viņš bija un būs mūsu
leģenda ne tikai Kalnu ciemā vien.
Visu viņa veikumu vārdos neizstāstīt.
Dižu mūžu nodzīvojis. Pēdējā laikā
veselība kļuva arvien sliktāka. Latvijas simtgadei veltītajā Saimes grāmatā
vēl paspēja novēlēt strādāt, cienīt savu
zemi un valsti.”
Arī Skrundas novada domes priekšsēde Loreta Robežniece J.Blūmu
uzskata par savējo. Kad pirms 3.
marta viņš nācis uz domi runāt par
piemiņas brīža rīkošanu Lēnās, interesanti bijis ieklausīties viņa viedajās
pārdomās gan par vēsturi, gan mūsdienām. Tagad kultūras nama vadība
satraukusies, kā nu būs bez šī cilvēkaleģendas. „Būs salūts, kā vienmēr, kad
to rīkoja pats Jānis. Un būs piemiņas
pasākumi Latvijas atbrīvotājiem, taču
turpmāk godinot arī viņa ieguldījumu
savas valsts labā.”
Daina Tāfelberga
Modra Rubeņa arhīva foto

Skrundā sāk dziesmotās svinības

5. februāris. Kādā Kuldīgas skolā divi puikas sakāvušies. Izsaukti vecāki, sākta administratīvā lietvedība.
6. februāris. Kaļķu ielā no kādas teritorijas nāk
melni, smirdīgi dūmi. Tika dedzināta veca eļļa. Informējam Valsts vides dienestu.
7. februāris. Sociālais dienests lūdz iegriezties pie
kādas ģimenes. Rūpniecības un Celtniecības ielas krustojumā tiek dedzināts ugunskurs. Baznīcas ielā auto
invalīdu stāvvietā. Neatliekamā medicīniskā palīdzība
ziņo, ka Sūru ielā ir cilvēks stiprā reibumā, bet ārstu
palīdzība viņam nav vajadzīga.
8. februāris. Planīcas ielā no vienas ietves nav notīrīts sniegs. Baznīcas ielā divas automašīnas bez laika
norādes, bet Raiņa ielā – auto invalīdu stāvvietā. Vilgālē piedzēries vīrietis uzvedas neadekvāti. Vispirms
nodots mediķiem, pēc tam atpūšas izolatorā.
9. februāris. Palīdzam pašvaldības darbiniecei
pārbaudīt dzīvokli Rātskunga ielā. Mālu ielā suns tiekot turēts nepiemērotos apstākļos – ziņojam Pārtikas
un veterinārajam dienestam. Snēpelē kādā mājā esot
nevēlamas personas – gaidīti viesi kādā brīdī nereti
pārvēršas nevēlamos.
10. februāris. Ēdoles ielā kāds guļ uz ietves. Pēc
mediķu apskates ievietojam izolatorā. Arī Adatu ielā
kāds iereibis guļ, viņš izolatorā nomaina iepriekšējo
klientu. Rendā pieklīdis kaķis, informējam dzīvnieku
ķērāju. Ventspils ielā nozagta lādīte ar dokumentiem.
Tā kā mums izolatorā jāuzrauga iemītnieks, ziņojam
Valsts policijai. Slimnīcas uzņemšanas nodaļā jāsavalda pacients, lai viņam var sniegt palīdzību. Tikko
ierauga formas tērpu, tā nomierinās.
11. februāris. Pustrijos naktī Grants ielā kāds ar
skaļu mūziku traucē naktsmieru. Mums ziņo, ka pa
Kuldīgas apvedceļu uz Padures pusi astoņu grādu salā
iet vīrietis tikai treniņbiksēs un krekliņā. No slimnīcas
uz mājām dodas pacients, kurš iepriekš bija jāsavalda.
Nogādājam dzīvesvietā. Sūdzība: Dzirnavu ielas pagalmā zālienā novietota automašīna, lai gan zālienu tagad
diezin vai var redzēt. Ventspils ielā sētā ieklīdusi stirna
un netiek vairs ārā. Dzīvnieks tiek izdzīts. Slimnīcas
uzņemšanas nodaļa lūdz nogādāt mājās pacientu, kuru
atvedusi ātrā palīdzība.

Pieķer pusaudžus
Stāsta Skrundas pašvaldības policijas inspektors
Ģirts Miksons.

Skrundas sieviešu ansamblis Romance sirsnīgā noskaņā sadziedājās ar draugiem.

Ar Mīlestības dienai veltītu koncertu Tavā tuvumā Skrundas kultūras
nams sācis draugu ciemos aicināšanas un sadziedāšanās sezonu.
Ielūgti bija septiņi Kurzemes kolektīvi, slimošanas dēļ ierasties varēja
pieci: Liepājas Tautas mākslas un
kultūras centra ansamblis Šokolāde,
Kalvenes sieviešu ansamblis Noskaņa,
Aizputes vīru ansamblis Kurši, teātra
mūzikas komponists, atraktīvais pianists Valdis Aivars ar Liepājas Dzie-

doņa stiprajām balsīm, kā arī pašmāju
sieviešu ansamblis Romance.
Skrundas kultūras nama menedžere
Liene Krūmiņa: „Aizputnieki regulāri
brauc pie mums dziedāt Karoga dienā
un Pilsētas svētkos, tāpat bieži viesojas Kalvenes meitenes, arī Optimisti
no Bikstiem un Lieģu kultūras nama
Tonuss, kas šoreiz netika. Valdis
Aivars skatītājus iekustināja, un izveidojās jauka sadziedāšanās. Tās bija
kolektīvu iemīļotās dziesmas, galve-

nokārt par mīlestību. Noskaņu papildināja tas, ka dziedātājiem ir augsts
līmenis un bija daudz vīru balsu.”
L.Krūmiņa piebilst, ka līdz ar
to Skrundā ieskandināta Latvijas
simtgade. Vīru ansamblis Vecie zēni
24. martā aicina uz ansambļa 28. jubilejas koncertu. 15 gadu šogad aprit
senioru korim Novakars un senioru
deju kopai Virši.
Daina Tāfelberga
Aivitas Staņevičas foto

5. februāris. Skrundā pamanām, ka automašīna
novietota pie dzeltenās līnijas. Saņemam sūdzību, ka
Oskara Kalpaka ielas mājā zemē guļ piedzēris vīrietis,
kurš turpat nokārtojis savas vajadzības. Palīdzam ārzemju tūristiem, kuri pēc militārās pilsētiņas apskates
netiek atpakaļ uz Skrundu.
6. februāris. Aizrādām vairākiem autovadītājiem
par agresīvu braukšanu pilsētā. Sākam vairākas administratīvās lietvedības par atkritumu apsaimniekošanas
pārkāpumu.
7. februāris. Skrundā, Kalna ielā, esot pieklīdis
suns. Nogādājam Saldus dzīvnieku patversmē Oposums. Pārbaudot ielu tirdzniecības vietas, pārkāpumi
netiek konstatēti. Saņemam sūdzību par klaiņojošiem
suņiem Rudbāržos.
8. februāris. Sūdzība par strīdu, kurā divas puses
netiek skaidrībā, kam pieder šķūnī atstātā malka. Pieķeram vairākus nepilngadīgos, kuri smēķē un iegādājas
cigaretes. Sākta administratīvā lietvedība.
9. februāris. Pamanām vīrieti, kas smēķē pie veikala
Elvi ieejas. Mutiski brīdinām. Pilsētas centrā vīrietis,
kurš jau vairākkārt bijis mūsu redzeslokā, reibumā
atrodas cilvēka cieņu aizskarošā izskatā.
10. februāris. Pamanām automašīnu tai neparedzētā
vietā. Skrundā notiek vairāki pasākumi, viens no tiem –
balle kultūras namā. Vairākas personas, kas alkoholu
lietojušas pārmērīgi, uzvedas agresīvi.
Uzklausīja Iveta Grīniņa

aktualitātes
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Bruņoto spēku
komandieris
gandarīts
„Kuldīgā pārliecinājos, ka Zemessardzes bataljona personāls, tostarp zemessargi, ir labi apmācīti
un sasnieguši tādu sagatavotību,
lai uzdevumus izpildītu augstā
kvalitātē,” tā pēc vizītes Liepājā,
Kuldīgā un Ventspilī atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš.
Otrdien viņš apmeklēja 4. Kurzemes brigādes štābu un bataljonus.
Par 45. nodrošinājuma bataljonu
L.Kalniņš atzina, ka tas iet intensīvas attīstības ceļu: „Redzamā
sadaļa ir infrastruktūra, bez kuras
nevar attīstīt operacionālās spējas,
uzglabāt ekipējumu, uzturēt transportlīdzekļus. Šīs vizītes mērķis
bija pārliecināties par vienības
gatavību pildīt šīgada uzdevumus,
un par redzēto esmu gandarīts.
4. Kurzemes brigādē pārliecinājos,
ka tā darbojas efektīvi, ar augstu
pienesumu valsts aizsardzībā.”
Kurzemes brigādē ietilpst tās štābs,
trīs kājnieku bataljoni, viens nodrošinājuma un viens kaujas atbalsta
bataljons. Katram ir sava atbildības
teritorija. L.Kalniņš apmeklēja arī
44. kājnieku bataljonu Liepājā un
46. kājnieku bataljonu Ventspilī.
Kurzemnieks jau rakstījis, ka līdz
septembrim brigādes štābs no Liepājas tiks pārcelts uz Kuldīgu. Jautāts
par to, L.Kalniņš atbildēja: „Jebkura
pārvietošana skar katru cilvēku, un
viņa sociālās garantijas ir būtiskas.
Tas tiks darīts pakāpeniski, pēc iespējas ņemot vērā arī katra karavīra
viedokli. Viens no vizītes mērķiem
bija pārliecināties, vai Kuldīga ir
gatava uzņemt štāba personālu,
nodrošināt ar darba telpām un citu
nepieciešamo. Esmu gandarīts, ka ir
skaidrs redzējums, kā to nodrošināt.”
Inguna Spuleniece
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Jaunieši iegūst profesiju un pieredzi
Līdz 23. februārim Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) vēl var pieteikties izglītības programmā
Jauniešu garantija, kurā darba tirgū pieprasītu profesiju gada laikā var apgūt bez maksas.
Pieredzē dalās autoelektriķis Ēvalds Voitko no Rendas.
Gada sākumā NVA
bija reģistrēti:

4250

•
bezdarbnieki
līdz 24 gadiem (7% no kopējā skaita);

6988

Programmā Jauniešu
garantija Nodarbinātības
valsts aģentūrā var pieteikties
nestrādājoši jaunieši
no

17 līdz 29 gadiem.

•
bezdarbnieki
no 25 līdz 29 gadiem (11%).

Rendenieks Ēvalds Voitko programmā Jauniešu garantija apguvis
autoelektriķa profesiju un uzver, ka izglītība ir ļoti svarīga.

Liels ieguvums

ja kādreiz tiešām nevarēju tikt
„Esmu no Rīgas, pēc vidussko- uz mācībām, visu varēja sarunāt.
las aizbraucu peļņā uz Angliju,
Bez izglītības vairs nevar
tur pavadīju četrus gadus. Pēc nekur. Augstskolās lielākoties
tam atgriezos un apprecējos. jāmaksā lielas summas, bet te
Sieva ir no Kuldīgas, tāpēc var profesiju apgūt bez maksas.
pirms trīs gadiem sāku dzīvot Tas ir iesākums: kāds izmācās
šeit.
par galdnieku, saprot, ka darbs
Man nebija izglītības pro- ļoti patīk, un tad var mācīties tāfesijā. Radās iespēja izmantot lāk. Es gribētu studēt augstskolā
Jauniešu garantiju un to ap- un mācīties par inženieri. Uz
gūt Kuldīgas Tehnoloģiju un vietas stāvēt noteikti nevajag.”
tūrisma tehnikumā. Iesniedzu
dokumentus un pateicu, kādā Pēdējā uzņemšana
programmā gribu mācīties. Pašlaik programmā Jauniešu
Jaunajiem, kuri pēc vidusskolas garantija rit pēdējā uzņemšanezina, ko darīt, tā ir ļoti laba na. Var pieteikties nestrādājoši
iespēja. Programmu ir daudz – jaunieši no 17 līdz 29 gadiem.
var izvēlēties.
Viņi var būt reģistrējušies NVA
Mācības nav ilgas, tie nav kā darba meklētāji vai bezčetri gadi tehnikumā – tā ir darbnieki un vienlaikus saņemt
saīsināta apmācība. Bet ir no- bezdarbnieka pabalstu. Mācīteikums: kamēr mācies, nedrīkst bās uzņem arī strādājošus un
strādāt, jo par mācībām maksā pašnodarbinātus jauniešus, kā
stipendiju. Es domāju, ka uz to arī jaunos vecākus, kuri atrodas
gadu vai pusotru tas ir normāli. bērna kopšanas atvaļinājumā,
Šīs mācības var pat apvienot taču tikai tad, ja viņiem ir no
ar vēl kādām. Daži kursabiedri 17 līdz 24 gadiem, kā arī darbu
brauca no Liepājas, Talsiem un vai bērna aprūpi var savienot ar
mācībām, jo tās notiek klātienē.
Tukuma.
Es pusotru gadu mācījos par Jaunieši saņem 70–115 eiro
autoelektriķi. Viena no prakses stipendiju, ja ir sekmīgi, kā arī
vietām bija Jura autoserviss, mācību līdzekļus, bezmaksas
kurā pēc tam dabūju darbu un vietu dienesta viesnīcā un karstrādāju vēl aizvien. Man mašī- jeras atbalstu. Savukārt prakses
nas vienmēr patikušas, un, ja vēl laikā tiek samaksāti ceļa un
ir iespēja daudz jauna uzzināt naktsmītnes izdevumi.
Lai kādai profesijai pieteikno cilvēkiem, kuri to pārzina,
strādāt servisā, kur parāda un tos, vajadzīga pamata, vidējā
pamāca, tas ir liels ieguvums. vai vidējā profesionālā izglītība.
Apguvu tehnisko angļu valo- Pieteikties var arī vakarskolu
du, matemātiku, auto uzbūvi, audzēkņi un ikviens, kurš iegūst
auto diagnostiku un, protams, vidējo izglītību tālmācībā vai
komunikāciju ar cilvēkiem. studē nepilna laika programmā
Pasniedzēji bija ļoti atsaucīgi: augstskolā.
Lāsmas Reimanes teksts un foto

Brauks pa pagastiem pārbaudīt suņus
Kuldīgas novada
pašvaldības policija
tuvākajā laikā sāks
pārbaudīt, kā tiek pildīta
prasība par suņu čipēšanu.

Par to pagastu pārvalžu vadītājus informēja policijas priekšnieks Rinalds Gūtpelcs. Pēc
nesenā gadījuma, kad klaiņojoši
suņi saplosīja vairākus desmitus
dambriežu, tam nolemts pievērst
pastiprinātu uzmanību.
Ministru kabineta noteikumi
Nr. 491 Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība stājās spēkā
pērn janvārī, un līdz tam laikam
visiem suņiem bija jābūt čipētiem.
„Nepieskatīti klīst gandrīz visos
pagastos. Laukos tiem bieži atļauts skraidīt savā vaļā,” secināja
R.Gūtpelcs. Arī pārvalžu vadītāji

piekrita: tā ir problēma.
Vaina jāuzņemas suņu īpašniekiem. Ja dzīvniekiem būtu
implantēta mikroshēma, tā sauktais čips, tad vajadzības gadījumā
uzzināt saimnieku būtu vienkārši.
R.Gūtpelcs uzsvēra, ka noteikumi
ir spēkā jau gadu, bet laukos čipētu dzīvnieku ir ļoti maz. Viņš
piebilda, ka cilvēks uzņemas atbildību arī tad, ja sāk barot svešu,
pieklīdušu suni.
„Policijas darbinieki brauks
uz lauku viensētām un ar aparātu
noteiks, vai suns čipēts. Jābūt arī
dokumentācijai, ka suns reģistrēts. Ja tā nebūs, tātad likums nav
pildīts un iestāsies administratīvā
atbildība.”
No pagastu pārvalžu vadītājiem izskanēja pretēji ieteikumi.

Kāds ieteica nedot nekādu sagatavošanās laiku, jo jaunā kārtība
vairākkārt atlikta, bet spēkā ir jau
gadu. Visiem suņu saimniekiem
bija pietiekami laika to izdarīt.
Citi rosināja laiku tomēr dot. Vēl
izskanēja bažas, ka būs ažiotāža,
visi dosies uz veterinārajām klīnikām un celsies pakalpojuma cena.
Pārvalžu vadītāji ieteica policijai par iecerēto vizīti brīdināt
iepriekš, jo katrā pagastā ir tādas
saimniecības, uz kurām vajadzētu braukt pirmām kārtām, kur
suņi ne tikai nav pieskatīti, bet
to ir daudz. Vēl tika piebilsts,
ka zemnieks var zaudēt Lauku
atbalsta dienesta palīdzību, ja
viņa saimniecībā ir nečipēti un
nereģistrēti suņi.
Iveta Grīniņa

Likumā teikts:
• Mājas vai istabas dzīvniekam (sunim) obligāti jābūt implantētai
mikroshēmai, čipu ievada veterinārārsts, kurš dzīvnieku uzreiz ieraksta
valsts vienotajā mājas dzīvnieku reģistrā.
• Ja veterinārārsts nevar reģistrēt, tas jādara īpašniekam pašam.
• Kaķus un mājas seskus čipēt nav obligāti.

• Pirmajā reizē naudas
sods par nečipētu suni ir no

7 210
līdz

• Īpašniekam tiks dots laiks
(atkarībā no situācijas) suni čipēt un reģistrēt.

• Par atkārtotu pārkāpumu
naudas sods sākas jau ar 210 eiro – tātad mazāks tas nevar būt.

eiro

profesija tuvplānā
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Apdrošinātājs –

Kur mācīties

klienta draugs un psihologs
Kuldīdznieci ĀRIJU PUŠILOVU pazīst daudzi, un kā gan ne – 40 gadus viņa bijusi
apdrošinātāja un ir pārliecināta: „Šī ir profesija, kurā var nopelnīt, bet tajā arī
pamatīgi jāstrādā. Viegli nav. Stresa līmenis ļoti augsts.”
Komiskas situācijas no
Ārijas prakses

Ārija Pušilova:
„Apdrošināšanas
konsultants
ir kā uzticības
persona,
kas palīdzēs
nokārtot
problēmas
un ieteiks, kā
rīkoties.”

Pērn ģimenes apstākļu dēļ Ārija
no darba tomēr aizgājusi un mācās par sociālo aprūpētāju: „Tas
nebūs tālu no tā, ko esmu darījusi
visu laiku, jo tāpat galvenā būs
saskarsme ar cilvēkiem.” Ar ilgus
gadus pazīstamiem klientiem
izveidojoties gandrīz vai draugu
attiecības. Vēl tagad uz ielas viņu
sveicinot, apturot parunāties. Ārijai nepatīk izteiciens – pierunāt
klientu. Cilvēkam pašam jāsaprot,
ka apdrošināt īpašumu, veselību
vai ko citu tomēr ir labi.

Padomju laikā –
obligāti

„Sāku strādāt 1977. gada 1. aprīlī,
un šis aprīļa joks ieilga. Mums visām darbs bija vienīgajā Padomju
Savienības apdrošināšanas sabiedrībā Gosudarstvennoje strahovaņije (Valsts apdrošināšana),
ko cilvēki pēc tālaika paraduma
sauca saīsināti – Gosstrah. Aizgāju tur algas dēļ, jo apdrošinātājiem
tā bija vislielākā – 180 rubļu
mēnesī. Padomju laikā Kuldīgas
rajonā bijām ap 60 speciālistu.
Sāku kā apdrošināšanas aģente,
mans pirmais iecirknis bija Alsunga, guvu labu pieredzi. Pēc
tam nosūtīja mācīties uz Rīgas
uzskaites un kredīta tehnikumu,

* Klients zvana
par traumu. Es
telefonā atbildu:
„Nu, čau! Kas tad
noticis? Ā, lauzta
kāja! Ļoti labi!”

kur mācījās arī ekonomisti un
banku darbinieki. Pēc tehnikuma
jau biju apdrošināšanas inspektore. Padomju laikā visiem, kuriem
bija īpašums, vajadzēja obligāti
to apdrošināt. Mums bija jābrauc
uz ciemu padomēm un jāuzskaita viss, kas apdrošināts: lopi,
dzīvojamās ēkas utt. Līdztekus
obligātajai bija brīvprātīgā – dzīvības apdrošināšana. Ja kāds bija
aizmirsis samaksāt, ņēmām ciema
padomes sekretāri, braukājām pa
mājām, dzīvokļiem, tikāmies ar
cilvēkiem.
Kad atjaunojās Latvijas valsts,
pēc Gosstraha bija apdrošināšanas
sabiedrība Latva, tā pārtapa par
Baltu, kurā strādāju visus gadus.
Mainoties uzņēmumiem, klienti
man nāca līdzi. Daļa atsijājās,
kad parādījās citas kompānijas,
vēl daļa, kad radās iespēja apdrošināties internetā, citi pēc tam
atgriezās.”

Dinamisks darbs

„Mēs stundas neskaitījām: pēc
pieciem vakarā, kad cilvēki nāca
mājās no darba, devāmies pie
viņiem iekasēt naudu. Mums bija
saraksti, kuriem pienācis laiks
atkārtotajam maksājumam,” Ārija
atceras. Kādreiz aģentiem sada-

līti iecirkņi: „Sākumā bija ielas,
pēc tam varējām strādāt pa visu
pilsētu. Tagad varam darboties
visā Latvijā. Citu darbu 40 gados
neesmu meklējusi, jo neko citu
nemācēju, bet arī nevajadzēja. Arī
tagad apdrošināšanas konsultanti
bieži dodas pie klientiem, jo nav
iespējams īpašumu apdrošināt, ja
neesi to redzējis. Jāaizbrauc uz
māju vai uzņēmumu un jānofotografē.”

Labāk patīk aci pret aci

„Tagad visi skaitās apdrošināšanas konsultanti*. Aģentūru ir
daudz. Darbinieku uzdevums –
piesaistīt pēc iespējas vairāk
klientu. Esmu strādājusi ar visu
veidu apdrošināšanu. Baltā bijām
astoņas meitenes. Ir gan kabineta
darbs, gan došanās pie klientiem.
Ļoti liels darbs tiek paveikts
telefoniski, kaut gan vecākiem
cilvēkiem patīk satikties aci pret
aci. Tad ņemu kvīšu grāmatiņu un
braucu ciemos. Jaunajiem patīk
darījumus kārtot internetā. Ja
kas notiek, tad zvana: „Ko tagad
darīt?” Es jautāju: „Kur apdrošinājies?” Viņš saka – internetā.
Tad arī palīdzība tur jāmeklē. Ja
vismaz atceras, kurā vietā apdrošinājies, tad labi. Ir svarīgi, lai

* Polise bija
jāaizpilda
drukātiem
burtiem. Reiz pie
klientiem rakstu,
pretī sēž 10–12
gadus vecs zēns,
skatās, kā velku
burtus, un saka:
„Tante, mana tēta
vārds ir Modris,
nevis Moris.”

• Banku augstskola piedāvā
programmu Risku vadība un
apdrošināšana.
• Vairākās augstskolās kurss par risku
vadību un apdrošināšanu iekļauts
finanšu studiju programmās:
- Rīgas Tehniskās universitātes
programmā Finanšu inženierija,
- RISEBA banku studijās,
- Baltijas starptautiskās akadēmijas
finanšu vadības programmā,
- Latvijas Universitātes programmā
Finanšu menedžments u.c.

Vajadzīgs
krampis!
„Nav svarīgi, kāda cilvēkam izglītība. Būtiskākais ir krampis,”
saka apdrošināšanas sabiedrības Balta reģiona klientu darījumu vadītāja Ilona Stepanova.
Viņa nozarē strādā 19 gadus
un apmāca jaunos darbiniekus.
Tie profesiju apgūst praksē. „Tā
ir pārdošana. Jābūt ļoti neatlaidīgam, un jāpatīk tam, ko dara. Ja
cilvēkam neizstāstīsi visu, ko viņš
par savu naudu var dabūt, darbs
neies. Ja jaunam cilvēkam šķiet,
ka viņš kabinetā apkalpos tos, kuri
ienāks, ar to noteikti nepietiks. Trīs
mēneši paies, lai apgūtu pamatinformāciju.”
Jaunam speciālistam jāsāk no
baltas lapas un jāveido savs klientu
loks, jo uz paplātes neviens neko
nepienesīs.

internetā strādājošais apdrošināšanas brokeris** var dot padomu,
kas jādara tālāk.”

Jo vairāk strādā,
jo vairāk nopelna

„Algā saņemam procentus no tā,
ko esam piesaistījuši uzņēmumam. Jo nekustīgāks, jo mazāka
alga. Darba stundas neviens līdzi
neskaita, bet esam strādājušas arī
desmit un 12. Jaunajām meitenēm
reizēm grūti atvērties un sākt runāt – viņas baidās, mulst.
Ja klients sāk ar negatīvu pieredzi, tad izsit no sliedēm pat
pieredzējušos: „Man kaimiņa
kaimiņam kaut kas notika, bija
tādas un tādas problēmas.” Bet tad
sāc pamazām rušināt, un izrādās,
ka bijis pavisam ne tā. No mutes
mutē runas reizēm aiziet neceļos.
Stresa šajā profesijā ir daudz.
Jau svētdienas vakarā ir saspringums: kur rīt iešu, kam jāzvana,
kas jādara...”

Būtiskākās –
psiholoģijas zināšanas

„Uzmetot aci, jau saprotu, kāds
kontakts ar cilvēku var veidoties,
vai viņam ar mani ir ērti. Bet
darbiņš jāpadara vienalga – personīgajām izjūtām jāpārkāpj pāri.

Apdrošināšanas konsultants ir kā
uzticības persona, kurš klientam
ieteiks, kā rīkoties.”
Sākot strādāt, jāapgūst pamatinformācija: apdrošināšanas veidi
un cena – viss, kas klientam par
pakalpojumu jāzina. Nākamā svarīgā esot komunikabilitāte: „Jāprot sarunu sākt un uzturēt, jābūt
ļoti laipnam un savaldīgam, jāprot
ātri atrast izeju no jebkuras situācijas. Uzreiz jāsaprot, kā ar katru
jārunā: ar vienu vari pajokoties,
ar otru jārunā lietišķi. Ar laiku
klientus iepazīstam un zinām, kas
viņiem garšo, vai viņiem ir suns
vai kaķis, kāds auto. Ja tā, varam
sākt runāt par degvielu, kaut arī es
no tā tik daudz nesaprotu, bet tas
ir temats, kas interesē šo cilvēku.
Svarīga arī precizitāte un apzinīgums: „Man vēl tagad asinīs – ja
sarunāta tikšanās, noteikti būšu.
Tā ir ar jebkuru klientu – ja vienreiz piekrāpsi, tad to zaudēsi.”
Iveta Grīniņa
Lāsmas Reimanes foto
* Apdrošināšanas konsultants – piesaista
klientus konkrētam uzņēmumam.
** Apdrošināšanas brokeris – pārzina
daudzu apdrošināšanas kompāniju
piedāvājumu, spēj tos salīdzināt un ieteikt
izdevīgāko.
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Uztaisīt lietu, kas der

Skolotājs
uzskata, ka
zēniem jāprot
taisīt praktiskas
lietas, tāds ir
arī virtuves
darbarīku
komplekts.

„Vislielākais gandarījums ir tad, kad bijušie
skolēni atnāk un pasaka paldies,” tā par 50
darba gadiem saka Z.A.Meierovica Kabiles
pamatskolas mājturības skolotājs Rihards
Lasmanis. Viņš stāsta par savu sirdslietu –
koka darbiem.

Jau daudzus gadus Riharda vaļasprieks ir darināt
koka karotes. Darbu secība, kas saglabājusies no
studiju gadiem, stāv klasē pie sienas.

No sporta pie koka

Par savu skolas laiku R.Lasmanis
stāsta: „Kad biju mazs, vasarā
gāju ganos. Kamēr govis ēd, es
graizīju kokus. Opis bija ratnieks,
un es kā puišelis staigāju viņam
līdzi. Skolā bija koka apstrādes
pulciņš, ar nazīti izgriezu ozollapiņu, un skolotājs teica, ka pēc
pamatskolas jāiet mācīties uz
Liepāju. Bet mammas krustmāte
teica: „Nekur tu, puišeli, neiesi,
paliksi mācīties vidusskolā.”
Biju sportists, pratu gan pievilkties, gan šaut. Sportistus ar vidējo izglītību gribēja sūtīt uz virsnieku skolu, bet otra iespēja bija
mācīties par šoferi Cīravā, un tā
nu izmācījos par šoferi. Pēc armijas atgriezos Kabilē un 1966. ga-

dā sāku mācīt skolēniem traktoristu satiksmes noteikumus.”
Iestājies Fizkultūras institūtā,
tomēr nav pabeidzis. Kabiles
skolā viņam piedāvāts mācīt
darbmācību. „Koki man patikuši
visu laiku, kokiem ir dvēsele,
un Latvijā koks ir zelta vērts.
Lai mācītu skolā, bija vajadzīga
augstākā izglītība, tāpēc Latvijas
Universitātē izstudēju mājturību,
tehnoloģiju un kultūras vēsturi.”

Prot jauniešus
ieinteresēt

Par skolēniem R.Lasmanis saka:
„Mūsdienās viena daļa bērnu
sevi pārāk noslogojuši ar tehnoloģijām, bet ir arī tādi, kuri darbu
izdara cītīgi. Ļoti daudzos darbos

savu pirkstu neesmu piedūris. Es
protu jauniešus ieinteresēt. Zēni
stundās nāk strādāt, un domāju,
ka nenāk ar nepatiku. Daudzi pēc
skolas turpina mācīties koka tehniku. Un vislielākā bauda ir tad,
kad bijušie skolēni paspiež roku
un pasaka paldies.” Bijušie audzināmiem skolotāju vēl aizvien
saucot par Šefiņu. „Es audzinu jau
ceturto paaudzi, tāpēc esmu tik
mundrs un savos 77 gados jūtos
ļoti labi.”

detaļām izejam uz reālu preci. Es
gribu, lai zēni uztaisa lietu, kas
noder, nevis griež figūras vai lelles. Varu palielīties, ka pirms dažiem gadiem atbrauca ciemiņi no
Jūrmalas, man stunda bija 5. klasītē, un 8. klases puikas bija šokā,
ka mazais var izurbt kokam caurumu,” lepojas R.Lasmanis. Viņa
audzēkņi olimpiādē ieņem augstas vietas. Pagājušogad 8. klases skolnieks Jānis Ešenvalds
ieguvis pirmo.

Nekādas lelles

Karotes, laimīga
laulība un cieņa

Skolotājs uzsver, ka jauniešiem
vajag attīstīties, tāpēc viņš sniedz
praktiskas iemaņas. „Mazākajiem
no stieples un koka jātaisa kastīte,
kurā var kaut ko ielikt. No nieka

Lai pagasts ir acīm tīkams
„Kabile un kabilnieki man bija
pazīstami – zināju, kur nāku,” saka
pagasta pārvaldes jaunā vadītāja
Elīna Ose, kura pēc pārbaudes laika
janvārī apstiprināta amatā.

Viens no vaļaspriekiem esot koka
karošu izgatavošana: „Pirms 40
gadiem vedu uz izstādi bērnu
darbus. Braucot mājās, sapratu,

pagasta vadītāju. Es tur par lietvedi nostrādāju
septiņus gadus. Nu jau gadu dzīve mani atvedusi uz šejieni, un strādāju pagasta pārvaldē
Kabilē. Domāju, ka tas mūsu dzimtai asinīs.”
E.Ose Liepājas Universitātē studē sociālo darbu: „Šķita, ka tas ir mans aicinājums. Vai šajā
profesijā kādreiz strādāšu, nezinu. Bet pašlaik
zināšanas noder pagasta pārvaldē.”

Vairākās paaudzēs

E.Ose pērn februārī atnākusi uz Kabili, pirms tam dzīvojusi Vārmē. Viņa
stāsta, kā nonākusi pagasta vadītājas
amatā: „Mans vecvectēvs Teodors
Kalniņš Latvijas pirmās neatkarības
laikā bija Daugavpils apriņķa Variešu
pagasta vecākais. Viņu izsūtīja uz Sibīriju, un ģimene bēgļu gaitās nonāca
Kurzemē. Vecmamma Dzintra Ose
padomju laikos strādāja Vārmes ciema
izpildkomitejā par sekretāri. Tur viņa
bija daudzu pagasta kultūras tradīciju
aizsācēja. Arī mana krustmāte Lelde
Ose ilgi strādāja Vārmes pagasta padomē par sekretāri, un, izveidojoties
novadiem, 2009. gadā viņu iecēla par

Kabiles mājturības skolotājs Rihards Lasmanis rāda paša
izgatavoto saliekamo krēslu.

Ieceru netrūkst

Jaunās pagasta vadītājas Elīnas Oses
ģimenē jau vairākas paaudzes strādājušas
pagastu pārvaldēs Kabilē un Vārmē.

„Daudz laika pagāja, Kabili iepazīstot, jo teritorija ir liela un ir daudz apsaimniekojamu
māju. Aktualitāte ir ceļi, jo laika apstākļi šogad
nelutina. Kad sāku strādāt, nogreiderējām vienu
reizi, pēc tam vairs nav iznācis, jo laiks nav
piemērots. Pavasarī turpināsies remonts Piena
ielā – neasfaltēsim, bet uzbērsim jaunu grants
segumu. Daudziem ceļiem tas vajadzīgs, un
iespēju robežās to darīsim. Tagad tiek vilkti
kabeļi, lai pie daudzdzīvokļu mājām būtu ielu
apgaismojums. Šogad visas laternas neuzliksim.” Ir optimizēts štatu saraksts, un rotaļu
grupa pievienota skolai. Tagad tai ir jauns darba

ka neviens nebija uztaisījis karoti,
tāpēc uz nākamo izstādi aizvedu
tādu kārtīgu, smagu, un tā es
sāku. Pašlaik mājās žūst zaļā koka
karotes.”
Vislielākais R.Lasmaņa prieks –
ar sievu Ainu nosvinēti 55 gadi
laimīgā laulībā: „Mēs saprotamies
ļoti labi. Mums ir meita Dita un
dēls Arvis, pieci mazbērni un
viens mazmazbērniņš. Bet sāpe
ir tā, ka meita ar četriem augstskolas diplomiem dzīvo Īrijā.
Prieku sagādā tas, ka skolā mani
ciena. Ir tādi skolēni, kuri nāk ar
savām idejām, un arī es no viņiem
mācos. Cenšos visam pieiet ar humoru, tad viss izdodas. Protams,
jāsaka paldies Dievam, ka ir laba
veselība.”

laiks: no 7.30 līdz 18.00. Vēl plānots atjaunot
rotaļu laukumu centrā. „Ir iecere pagastu
apzaļumot, lai ir acīm tīkams. Bet jāskatās,
kādas būs iespējas. Interesējos par projektiem,
aicināšu arī iedzīvotājus piedalīties konkursā
Darīsim paši. Ideju ir daudz. Ceru, ka Kabili
sakārtosim, priecēsim sevi un citus.”

Laiks arī ģimenei

Kopā ar dzīvesbiedru Juri Princi Elīna audzina
trīs meitas. „Esmu bagāta mamma – man ir 11
gadus vecā Marta un dvīnītes Baiba un Linda,
kurām tikko apritēja gads. Vecākā ir ļoti aktīva:
spēlē basketbolu, dejo tautiskās dejas, dzied ansambļos. Es kādreiz esmu dejojusi gan Vārmes,
gan Kabiles tautas deju kolektīvā, bet pašlaik
laiku veltu ģimenei. Vaļaspriekiem atliek maz.
Man patīk adīt zeķes, un, iedvesmojoties no
interneta, savam priekam no pudelēm taisu
vāzes. Daudz laika aizņem studijas un darbs.”
Lāsmas Reimanes teksts un foto
Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada
pašvaldības līdzfinansējumu.
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Ceturtā studija.*
Vides fakti.*
Province.*
Rīta panorāma.
Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Ceturtā studija.*
Aizliegtais paņēmiens.*
1:1. Aktuālā intervija.*
Televeikala skatlogs.
Pasaules panorāma.*
Raidījums par ārpolitiku.
Gārfīlda šovs 2.
Animācijas seriāls.
Kas te? Es te!*
Televeikala skatlogs.
Lēna, mana mūža
mīlestība. Seriāls.
Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Ceturtā studija.
Laika ziņas.
Latvijas filmas Latvijas
simtgadei.
700 pasaules brīnumi.
Vjetnama.
Panorāma.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Atslēgas.
Dokumentāls cikls.
Paslēpes mūzikā.
Elīna Garanča.
Dokumentāla filma.
Bez vainas.
Lielbritānijas seriāls.
Nakts ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Supernova 2018.*
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Snovbords.
Krosa fināli
vīriešiem.
Skeletons.*
1. brauciens
vīriešiem.
Skeletons.* 2. brauciens
vīriešiem.
Distanču slēpošana. 10 km
brīvajā stilā sievietēm.
Hokejs. Norvēģija –
Zviedrija.
Skeletons.* 2. brauciens
vīriešiem.
Biatlons. 20 km distance
vīriešiem.
Kamaniņu sports.
Komandu stafete.
Hokejs. Šveice – Kanāda.
Kalnu slēpošana.*
Supergigants vīriešiem.
Olimpisko spēļu ziņas.
Snovbords.* Krosa fināli
vīriešiem.
Skeletons.* 2. brauciens
vīriešiem.
Šovakar. Ziņas (kr. val.).
Sporta ziņas (krievu val.).
Laika ziņas (krievu val.).
Kamaniņu sports.*
Komandu stafete.
Biatlons.* 20 km vīriešiem.
Hokejs. Čehija – Koreja.
Olimpisko spēļu ziņas.
Olimpisko spēļu studija.
Olimpisko spēļu
dienasgrāmata.
Daiļslidošana. Īsā
programma pāru
slidojumos.
Hokejs.* Šveice – Kanāda.
Skeletons. 3. brauciens
vīriešiem.
Distanču slēpošana. 10 km
brīvajā stilā sievietēm.
Skeletons. 4. brauciens
vīriešiem.
Daiļslidošana. Īsā
programma vīriešu
vienslidojumos.
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Papucīši.
ASV seriāls.
Uzvarētājas
un zaudētājas.
Austrālijas seriāls.
Zigs un Šarko.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni.
Animācijas seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu
vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 7. Seriāls.
Televeikala skatlogs.
Uzvarētājas un
zaudētājas. Seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Zvaigžņu kari:
dumpinieki 2.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni.
Animācijas seriāls.
Darma un Gregs 2.
ASV seriāls.
Svešā seja 2. Seriāls.
Īpašo uzdevumu
vienība „Hawaii 5-0” 3.
ASV seriāls.
Māmiņas 2. Seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
Svešā seja 2. Seriāls.
Nozieguma skelets 12.
ASV seriāls.
Diena pēc rītdienas.
ASV spraiga sižeta filma.
Ekstrasensu cīņas 16.
Krievijas realitātes šovs.
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
UgunsGrēks 4.
Latvijas seriāls.
TV3 ziņas.*
Bez tabu.*
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1.00
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4.30

Pieci
novadi
Latvijā.
Current
Time programma
Amerika.*
Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Mosties ar Ievu!
Dienas personība.
Ziņu Top 5.*
Mosties ar Ievu!
Latvijas labums.*
La dolce vita ar
Roberto.
Current Time
programma
Amerika.
Vēlais ar Streipu.*
Latvijas kultūras
vēstnieki.*
Pusdieno ar Ievu!
Apkārt pasaulei –
fakti un analīze.
Dienas personība.
Ziņu Top 5.
Preses klubs.
La dolce vita ar
Roberto.
Rampas ugunis.
Ziņu Top 5.
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.
Nākotnes
medicīna.
Vēlais ar Streipu.
Preses klubs.
Rampas ugunis.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Nākotnes
medicīna.*
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Dienas personība.*
Preses klubs.*
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5.00
7.25
8.25
9.25
10.25
11.25
12.25
13.30
15.25
17.05
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
21.35
22.05

TV6 nakts mūzika.
Nozieguma skelets 9. ASV seriāls.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Naša Russia. Krievijas raidījums.
Comedy Club. Krievijas humora raidījums.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Lielā sprādziena teorija 2. ASV seriāls.
Lielā sprādziena teorija 3. ASV seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Iespējams tikai Krievijā. Humora raidījums.
Fizruks 3. Krievijas seriāls.
Kailais ierocis 2 1/2: baiļu smarža.
ASV parodiju komēdija.
23.55 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
1.15 TV6 nakts mūzika.
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Karamba! Humora
raidījums.
Ticīgo uzvaras balss.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
900 sekundes.
Apsolītā. Indijas seriāls.
Karamba! Humora raidījums.
Televīzijas veikals.
Titāniks. ASV romantiska drāma.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls.
Daktere Kvinna 2. ASV seriāls.
Mīlestības vīns. Meksikas seriāls.
Mani remonta noteikumi. Austrālijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani remonta noteikumi. Turpinājums.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs.
Melu detektors. Ukrainas realitātes šovs.
Melnais kods. ASV seriāls.
Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
Sirds aicinājums 3. ASV seriāls.
Degpunktā.*
900 sekundes.*

PIEKtdiena, 16. februāris
5.00
5.30
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.50
11.15
12.10
13.00
13.15
13.50
14.02
14.20
14.50
15.05
16.00
17.00
18.00
18.29
18.41
18.52
18.55
19.05
20.30
20.59
21.08
21.15
22.15
23.10
23.20
23.30
23.35
0.30
1.30
2.20
4.10
4.55

5.00
Ceturtā studija.*
6.00 Daiļslidošana. Īsā
5.55
Saknes debesīs.*
programma vīriešu
Province.*
vienslidojumos.
Rīta panorāma.
7.30 Skeletons.*
7.00
Alpu dakteris 9. Seriāls.
3. brauciens vīriešiem.
Pamosties līdzās.
7.45 Skeletons.* 4. brauciens vīr.
Meksikas seriāls.
8.00 Distanču slēpošana. 15 km 7.20
Televeikala skatlogs.
brīvajā stilā vīriešiem.
Ceturtā studija.*
9.35 Hokejs. Krievija – Slovēnija. 7.40
Kalnu patruļa 6. Seriāls.
12.00 Skeletons.* 3. brauciens
8.10
V.I.P. – Veiksme. Intuīcija.
vīriešiem.
Prāts.*
12.35 Skeletons.* 4. brauciens vīr. 9.10
Televeikala skatlogs.
13.15 Skeletons. 1. brauciens siev.
10.05
Saknes debesīs.*
14.00 Snovbords.*
Zīmē, līmē, dari pats!
Krosa fināli sievietēm.
11.05
Raidījums bērniem.
14.25 Skeletons.
11.20
Ernests un Selestīna.
2. brauciens sievietēm.
Animācijas seriāls.
15.10 Hokejs. Zviedrija – Vācija.
12.25
Astrozēns. Animācijas seriāls. 16.30 Frīstails.
Televeikala skatlogs.
Akrobātikas fināli sievietēm. 13.25
Lēna, mana mūža mīlestība. 17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
13.50
Seriāls.
17.15 Frīstails.
Pamosties līdzās.
Akrobātikas fināli sievietēm. 14.15
Meksikas seriāls.
17.50 Snovbords.*
14.45
Alpu dakteris 9. Seriāls.
Krosa fināli sievietēm.
Dienas ziņas.
18.20 Skeletons.* 3. brauciens vīr. 15.10
Kultūras ziņas.
18.40 Skeletons. 4. brauciens vīr.
Olimpisko spēļu ziņas.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.). 15.45
16.55
Laika ziņas.
19.14 Sporta ziņas (krievu val.).
Kultūršoks.
19.18 Laika ziņas (krievu val.).
17.55
Gudrs, vēl gudrāks.
19.20 Distanču slēpošana.*
Panorāma.
15 km brīvajā stilā vīriešiem. 19.00
Olimpisko spēļu ziņas.
19.50 Skeletons.* 2. brauciens siev. 19.35
20.20
Laika ziņas.
20.15 Ātrslidošana.
21.00
Īstās latvju saimnieces.
5000 m sievietēm.
Darelu ģimene.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
Lielbritānijas seriāls.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
22.30
Nakts ziņas.
21.40 Olimpisko spēļu
Olimpisko spēļu ziņas.
dienasgrāmata.
0.15
Laika ziņas.
22.15 Daiļslidošana.*
Latvijas sirdsdziesma.*
Īsā programma vīriešu
0.40
Bez vainas.
vienslidojumos.
Lielbritānijas seriāls.
0.15 Frīstails.*
Kalnu patruļa 6. Seriāls.
Akrobātikas fināli sievietēm. 1.10
Debesu vārdā. Vācijas
1.20 Hokejs.* Zviedrija – Vācija. 2.05
daudzsēriju drāma.
2.30 Distanču slēpošana.
Sporta studija.*
15 km brīvajā stilā vīriešiem. 2.45
Nacionālie dārgumi.*
4.00 Daiļslidošana.
3.45
Izvēles programma vīriešu
4.15
vienslidojumos.

Papucīši. Ser.
Uzvarētājas
un zaudētājas.
Seriāls.
Zigs un Šarko.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni.
Animācijas seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 3. Seriāls.
Nozieguma skelets 12.
ASV seriāls.
Televeikala skatlogs.
Uzvarētājas un
zaudētājas. Seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Lieliskais Zirnekļcilvēks.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi. Seriāls.
Simpsoni.
Animācijas seriāls.
Darma un Gregs 2.
Darma un Gregs 3.
ASV seriāls.
Svešā seja 2. Seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 3. Seriāls.
Māmiņas 2. Seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
Svešā seja 2. Seriāls.
Policijas akadēmija
7: misija uz Maskavu.
ASV komēdija.
Mīlas apsēstais.
ASV melodrāma.
Darma un Gregs 2.
ASV seriāls.
Darma un Gregs 3.
ASV seriāls.
Papucīši. ASV seriāls.
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
UgunsGrēks 4.
Latvijas seriāls.
TV3 ziņas.*
Bez tabu.*

6.00
6.30

7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.30
20.30
21.00
22.00
22.30
24.00
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
4.30

Pieci
novadi
Latvijā.
Current
Time
programma
Amerika.*
Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Mosties ar Ievu!
Dienas
personība.
Ziņu Top 5.*
Mosties ar Ievu!
Dzīvesstils.
Nākotnes
medicīna.*
La dolce vita ar
Roberto.
Current Time
programma
Amerika.
Vēlais ar
Streipu.*
Ko, notiek? Rīgā.
Pusdieno ar Ievu!
Apkārt pasaulei –
fakti un analīze.
Dienas personība.
Ziņu Top 5.
Preses klubs.
La dolce vita ar
Roberto.
Rampas ugunis.
Ziņu Top 5.
Globuss.
Vēlais ar Streipu.
Preses klubs.
Rampas ugunis.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Globuss.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Dienas
personība.*
Preses
klubs.*

5.00
7.25
9.25
11.25
12.25
13.30
15.25
16.30
17.05
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.10
0.10
2.00
5.00
5.25
5.55
6.00
8.15
9.10
10.20
10.35
11.40
13.45
14.00
14.20
15.30
16.30
17.40
17.50
18.00
18.55
20.00
20.40
21.10
23.10
1.00
1.45
2.25
2.50
4.40

TV6 nakts mūzika.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Iemāci sievai stūrēt! Krievijas šovs.
Comedy Club. Krievijas humora
raidījums.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Fizruks 3. Krievijas seriāls.
Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Lielā sprādziena teorija 3. ASV seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs.
Kobra 11. Vācijas spraiga sižeta seriāls.
Baiļu nakts 2. ASV šausmu filma.
TV6 nakts mūzika.
Karamba! Humora raidījums.
Ticīgo uzvaras balss.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
900 sekundes.
Apsolītā. Indijas seriāls.
Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls.
Televīzijas veikals.
Bērni un vecāki 4. ASV seriāls.
Uta Danella. Mīlestība Venēcijā.
Vācijas melodrāma.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls.
Daktere Kvinna 2. ASV seriāls.
Mīlestības vīns. Meksikas seriāls.
Mani remonta noteikumi. Austrālijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani remonta noteikumi. Turpinājums.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavības lieta.
ASV detektīvfilma.
Miers, mīla un pārpratumi.
ASV romantiska komēdija.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
Bērni un vecāki 4. ASV seriāls.
Degpunktā.*
900 sekundes.*
Karamba! Humora raidījums.

sestdiena, 17. februāris

8 TV programma
5.35
6.02
7.00
7.30
8.00
8.30
8.45
9.00
9.10
9.40
9.52
10.10
10.40
11.50
12.50
13.00
13.30
14.00
14.35
15.35
16.55
17.00
18.00
18.12
18.21
18.25
18.39
19.08
19.37
20.30
20.59
21.08
21.13
21.25
23.55
0.50
2.55

Province.*
Personība.*
Aoi un Hinatas piedzīvojumi
kalnos 2. Animācijas seriāls.
Gārfīlda šovs 2.
Animācijas seriāls.
Martins Labrītiņš.
Animācijas seriāls.
Bings. Animācijas seriāls.
Pirāte un Kapteinīno.
Animācijas seriāls.
Olimpisko spēļu ziņas.
Kas te? Es te!
Zīmē, līmē, dari pats!
Raidījums bērniem.
Ernests un Selestīna.
Animācijas seriāls.
Ķepa uz sirds.
Dziedošais koks.
Vācijas pasaku filma.
Eņģeļu māja. LTV seriāls.
Kultūršoks.*
Zemes stāsti.*
Latvijas filmas
Latvijas simtgadei.*
700 pasaules brīnumi.*
Vjetnama.
Īstās latvju saimnieces.*
Gudrs, vēl gudrāks.*
Supernova 2018.
Pireneju dabiskā robeža.
Dokumentāla filma.
Dienas ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Aculiecinieks.
Es – savai zemītei.
Vides fakti.
Latvijas sirdsdziesma.
Panorāma.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Latvijas Loto izlozes.
Supernova 2018.
Darelu ģimene.
Lielbritānijas seriāls.
Neredzamā.
Vācijas un Francijas drāma.
Grupas Labvēlīgas tips koncerts.

6.00

7.25
9.00
9.10
11.20
12.30
13.10
13.55
14.40
15.25
16.30
17.00
17.30
19.00
21.00
21.10
21.40
22.10
23.40
1.40
2.55
4.45

Daiļslidošana.
Izvēles
programma
vīriešu
vienslidojumos.
Hokejs. Kanāda – Čehija.
Olimpisko spēļu ziņas.
Kalnu slēpošana.
Supergigants sievietēm.
Distanču slēpošana.
4 x 5 km stafete
sievietēm.
Frīstails.
Slopestyle fināli
sievietēm.
Biatlons.
12,5 km ar kopīgu startu
sievietēm.
Skeletons.
3. brauciens sievietēm.
Skeletons.
4. brauciens sievietēm.
Hokejs. Krievija – ASV.
Frīstails.
Slopestyle fināli
sievietēm.
Olimpisko spēļu ziņas.
Šorttreks.
Daiļslidošana.*
Izvēles programma
vīriešu vienslidojumos.
Olimpisko spēļu ziņas.
Olimpisko spēļu studija.
Olimpisko spēļu
dienasgrāmata.
Lēkšana ar slēpēm.
Hokejs.* Krievija – ASV.
Šorttreks.*
Kalnu slēpošana. Milzu
slaloms vīriešiem.
Hokejs.* Kanāda –
Čehija.

humoriņš
Hokejs ir vieglāks
sporta veids nekā daiļslidošana. Hokejisti drīkst
atspiesties uz nūjas.

5.00
5.50
6.45
7.05
7.35
8.15
9.10
9.25
10.00
10.35
11.05
12.40
13.10
13.55
15.55
17.30
19.00
19.35
20.00
21.55

0.55
2.30
3.20
4.15

Papucīši.
ASV seriāls.
Bibliotekāri 3.
ASV seriāls.
Auniņa Šona
piedzīvojumi 3.
Animācijas seriāls.
Transformeri:
roboti maskējas.
Animācijas seriāls.
Ogijs un tarakāni 3.
Francijas un Kanādas
animācijas seriāls.
Varoņi maskās.
Animācijas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Trakā Madagaskara.
ASV animācijas filma.
Sveika, Rīga!
Autoziņas.
Tēta nedienas Latvijā 3.
Realitātes šovs.
Pasaules smieklīgāko
videokuriozu Top 10.
Sīči dara trakas lietas.
ASV raidījums.
Tātad... karš!
ASV komēdija.
Policijas akadēmija 7:
misija uz Maskavu.
ASV komēdija.
Dullās sacensības
Neiespējamā misija 6.
TV3 ziņas.
TV3 ziņas piedāvā:
Deniss Vasiļjevs. Cerība
uz ledus. Dok. filma.
Ledus laikmets 3:
dinozauru ēra. ASV
animācijas filma.
Harijs Poters un
jauktasiņu princis.
ASV un Lielbritānijas
filma.
Jūras kājnieks 3: mājas
fronte. ASV filma.
Papucīši. ASV seriāls.
Iespējams tikai
Krievijā 4.
TV3 ziņas.*

6.00

Ziņu
Top 5.*
Preses
klubs.*
Nākotnes medicīna.*
Pieci novadi Latvijā.
La dolce vita ar
Roberto.*
Latvija šodien.
Raidījums par
Latvijas uzņēmumu
aktualitātēm.
Dzīvesstils.
Dakterīt, palīgā!
Komēdijseriāls.
Ko, notiek? Rīgā.
La dolce vita ar
Roberto.*
Latvijas kultūras
vēstnieki.*
Ceļotājam pa
pēdām.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Nu ko, gatavosim!*
Vēlais ar Streipu.
Nedēļas atskats.
Globuss.
Dzīvīte.
Kas te tik
laikmetīgs?
Eduards Lindbergs.
Nodokļu labirinti.
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.*
Dzīvīte.
Rīgas meži – Rīgai.
Ceļotājam pa
pēdām.
Tete-a-Tete ar Rīgu.
Rampas ugunis.
Globuss.*
Ceļotājam pa
pēdām.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*

6.30
8.00
8.30
9.00
10.00

10.30
11.00
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30
23.30
0.30
1.00
2.00
3.30
4.30

5.00
7.25
8.25
8.55
9.30
14.25
16.15
16.30
17.00
17.30
18.05
20.00
21.00
21.35
22.10
1.00
5.00
5.20

TV6 nakts mūzika.
Stand up. Humora šovs.
Noliktavu kari 2. ASV šovs.
Iespējams tikai Krievijā. Humora raidījums.
Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs.
Kailais ierocis 2 1/2: baiļu smarža.
ASV parodiju komēdija.
Zebra 2.
Laiks mājai 2.
Simpsoni 19. Animācijas seriāls.
Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
Naša Russia. Krievijas humora raidījums.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Pasaules bīstamākie šoferi.
Autoziņas.
Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Ser.
TV6 nakts mūzika.

3.30
4.10
4.55

Karamba!
Bernards 2.
Animācijas seriāls.
Čikāga liesmās 3. ASV seriāls.
Dzimuši policisti. ASV seriāls.
Agata Kristi. Nozieguma partneri.
Lielbritānijas detektīvseriāls.
30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
Attīstības kods 4.
LNT brokastis.
Laimīgs un vesels 10.
„Dzīvīte” brīvdienās 2.
Mani remonta noteikumi. Austrālijas šovs.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
Randiņu drudzis. ASV melodrāma.
Ekstrasensu cīņas. Krievijas realitātes šovs.
Ziņas sešos.
Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavības lieta.
ASV detektīvfilma.
LNT ziņas.
„Degpunktā” sestdienā 6.
Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls.
Nika likums. Vācijas spraiga sižeta filma.
Miers, mīla un pārpratumi.
ASV romantiska komēdija.
Agata Kristi. Nozieguma partneri.
Lielbritānijas detektīvseriāls.
Čikāga liesmās 3. ASV seriāls.
LNT brokastis.*
Bernards 2. Animācijas seriāls.

5.00
6.55
7.55
8.35
8.50
9.20
9.50
10.50
12.50
14.00
15.05
17.00
17.55
20.00
21.00
22.05
0.15
2.20

TV6 nakts mūzika.
Stand up. Krievijas raidījums.
Pasaules bīstamākie šoferi.
Zebra 2.
Laiks mājai 2.
Autoziņas.
Ekstrēmie tālbraucēji 8. ASV realitātes šovs.
Kobra 11. Vācijas spraiga sižeta seriāls.
Gāzi grīdā! Sacīkstes.
Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs.
Pēdējais cilvēks uz zemes. ASV seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Iemāci sievai stūrēt! Krievijas šovs.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Labāk vēlu nekā nekad. ASV komēdijseriāls.
Svešais starp savējiem 3. ASV seriāls.
Sešas lodes. ASV spraiga sižeta filma.
TV6 nakts mūzika.

5.00
5.40
6.20

Luī 5. ASV seriāls.
Aģente Kārtere 2. Seriāls.
Kontakts kopā ar doktoru
Čārlzu Stenliju.
Suņu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums.
Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas seriāls.
LNT brokastis.
„Dzīvīte” brīvdienās 2.
Atspēriens izaugsmei 2.
Viesuļvētru mednieki. ASV dok. seriāls.
Mani remonta noteikumi.
Austrālijas realitātes šovs.
Nāvējošās dabas katastrofas.
ASV dokumentāls seriāls.
Valentīndienas randiņš.
ASV romantiska komēdija.
Ekstrasensu cīņas. Krievijas realitātes šovs.
Ziņas sešos.
Hūberts un Štallers 4.
Vācijas detektīvseriāls.
LNT ziņas.
LNT ziņu Top 10.
Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls.
Uta Danella. Mīlestība Venēcijā.
Vācijas melodrāma.
Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls.
Astotā komanda: ienaidnieka aizmugurē.
ASV spraiga sižeta drāma.
Melnais kods. ASV seriāls.
LNT brokastis.
Karamba! Humora raidījums.

5.30
6.10
6.50
8.00
8.30
9.00
10.00
10.30
11.05
14.30
14.40
16.40
17.50
18.00
20.00
20.35
21.05
23.20
1.15
2.40

Svētdiena, 18. februāris
5.25
6.02
7.00
7.30
8.00
8.30
8.45
9.00
9.10
9.40
10.05
10.30
11.00
12.00
13.00
13.30
13.45
14.05
15.05
16.00
16.45
17.15
18.00
18.12
18.21
18.25
18.55
20.30
21.19
21.29
20.46
21.35
23.15
1.25
2.25
3.25

LTV – 60. Zelta arhīvs.*
Ielūdz Raimonds Pauls.
Personība.*
Aoi un Hinatas piedzīvojumi
kalnos 2. Animācijas seriāls.
Gārfīlda šovs 2. Animācijas ser.
Martins Labrītiņš. Animācijas ser.
Bings. Animācijas seriāls.
Pirāte un Kapteinīno.
Animācijas seriāls.
Olimpisko spēļu ziņas.
Kas te? Es te!
Reaktīvie draugi 2. Anim. ser.
Zorro hronikas. Animācijas ser.
Neparastās profesijas.
Dokumentāls seriāls.
Sicīlijas dārgumi. Dok. filma.
Dievkalpojums Āgenskalna
baptistu draudzē.
Saknes debesīs.
Aculiecinieks.*
Atslēgas.*
Likteņa līdumnieki. LTV filma.
Latvijas sirdsdziesma.*
Nacionālie dārgumi.
Pareģis Finks.
Ķepa uz sirds.*
Daudz laimes, jubilār!
Ģirts Ķesteris.
Dienas ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Province.
Sveika, tas esmu es!
ASV romantiska komēdija.
Panorāma.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
De facto.
Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru.
Latvijas ģimenes komēdija.
Laikiem pāri. Festivāla Trīs
zvaigznes ieskaņas koncerts.*
Pireneju dabiskā robeža.
Dokumentāla filma.
Sicīlijas dārgumi.
Dokumentāla filma.
Neredzamā.
Vācijas un Francijas drāma.

6.40

8.15
9.55
10.05
12.00
13.00
13.15
14.00
14.40
15.45
16.30
17.30
17.45
19.40
21.00
21.10
21.40
22.10
23.00
0.15
1.10
2.10
4.00
5.20

Kalnu
slēpošana.
Milzu slaloms
vīriešiem.
Distanču slēpošana.
4 x 10 km stafete
vīriešiem.
Olimpisko spēļu ziņas.
Hokejs.
Čehija – Šveice.
Frīstails.
Slopestyle fināli
vīriešiem.
Bobslejs.
1. brauciens divniekiem.
Biatlons.
15 km ar kopīgu startu
vīriešiem.
Bobslejs.
1. brauciens divniekiem.
Bobslejs.
2. brauciens divniekiem.
Hokejs.
Zviedrija – Somija.
Kalnu slēpošana.*
Milzu slaloms vīriešiem.
Olimpisko spēļu ziņas.
Hokejs.
Kanāda – Koreja.
Frīstails. Akrobātikas
fināli vīriešiem.
Olimpisko spēļu ziņas.
Olimpisko spēļu studija.
Olimpisko spēļu
dienasgrāmata.
Ātrslidošana. 500 m
sievietēm.
Hokejs.*
Čehija – Šveice.
Bobslejs.*
1. brauciens divniekiem.
Bobslejs.*
2. brauciens divniekiem.
Hokejs.*
Kanāda – Koreja.
Frīstails.*
Akrobātikas fināli
vīriešiem.
Ātrslidošana.*
500 m sievietēm.

5.00
5.55
6.50
7.05
7.35
8.00
8.55
10.00
11.05
11.50
12.10
14.05

17.05
19.00
20.00
23.00
0.55
2.40
4.10

Papucīši.
ASV seriāls.
Pēdējais
īstais vīrs 3.
ASV komēdijseriāls.
Auniņa Šona
piedzīvojumi 3.
Animācijas seriāls.
Transformeri:
roboti maskējas.
Animācijas seriāls.
Ogijs un tarakāni 3.
Francijas un Kanādas
animācijas seriāls.
Ikdienas ainiņas.
ASV komēdijseriāls.
Zvaigznes ceļo 3.
TV šovs.
Superbingo.
Gatava pārvērtībām 2.
Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo
raidījums.
Noķeriet sīko!
ASV ģimenes filma.
Harijs Poters un
jauktasiņu princis.
ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu
filma.
Ledus laikmets 3:
dinozauru ēra.
ASV animācijas filma.
Nekā personīga.
Spektrs.
ASV spraiga sižeta
filma.
Mobilais.
ASV, Vācijas
krimināltrilleris.
Tātad... karš!
ASV komēdija.
Laiks mazulim.
ASV piedzīvojumu
komēdija.
Papucīši.
ASV seriāls.

6.00
6.30
8.00
8.30
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
23.30
24.00
1.00
2.00
3.30
4.30

Pieci
novadi
Latvijā.*
Preses
klubs.*
Nodokļu labirinti.*
Nedēļa novados.
La dolce vita ar
Roberto.*
Tete-a-Tete ar
Rīgu.*
Kas te tik
laikmetīgs?*
Rīgas meži – Rīgai.
La dolce vita ar
Roberto.*
Nedēļa Baltijā.
Viedokļu duelis.
Latvijas labums.*
Nākotnes
medicīna.*
Kas te tik
laikmetīgs?*
Kur tas suns
aprakts?*
Nacionālo interešu
kluba diskusija.*
Rampas ugunis.*
Nu ko, gatavosim!
Kas te tik
laikmetīgs?*
Ziņu Top 5 nedēļas
atskats.
Globuss.*
Vēlais ar Streipu.
Nedēļas atskats.
Tete-a-Tete ar
Rīgu.*
Ziņu Top 5 nedēļas
atskats.
Rampas ugunis.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Preses klubs.*

6.50
7.50
9.00
10.00
10.30
11.05
11.35
13.55
14.55
16.40
17.50
18.00
20.00
20.10
21.05
23.15
1.10
1.50
3.20
4.00
4.45

pirmdiena, 19. februāris
5.15

LTV – 60. Zelta
arhīvs. Margaritas
albums.
6.02 Province.*
6.30 Rīta panorāma.
8.35 Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
9.35 Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Sveika, tas esmu
es! ASV romantiska
komēdija.
13.00 Televeikala skatlogs.
13.15 Es – savai zemītei.*
13.50 Martins Labrītiņš.
Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2.
Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs.
15.05 Lēna, mana mūža
mīlestība. Seriāls.
16.00 Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
17.00 Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
18.00 Dienas ziņas.
18.29 Kultūras ziņas.
18.42 Olimpisko spēļu ziņas.
18.53 Laika ziņas.
18.56 Ceturtā studija.
19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma.
20.59 Olimpisko spēļu ziņas.
21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme.
Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas.*
23.00 Nakts ziņas.
23.10 Olimpisko spēļu ziņas.
23.20 Laika ziņas.
23.25 700 pasaules brīnumi.*
Vjetnama.
23.55 De facto.*
0.30 Pasaules panorāma.*
Raidījums par ārpolitiku.
1.00 Nacionālie dārgumi.*
1.45 Aculiecinieks.*

6.10
8.30
11.15
11.45
13.05
14.20
14.55
15.45
16.30
17.00
17.15
19.00
19.14
19.18
19.20
20.00
20.30
21.00
21.10
21.40
22.10
0.40
3.20
5.00
5.30

Hokejs. Pusfināls
sievietēm.
Kērlings.
Olimpisko spēļu
dienasgrāmata.*
Frīstails.* Akrobātikas fināli
vīriešiem.
Bobslejs. 3. brauciens divniekiem.
Ātrslidošana. 500 m vīriešiem.
Bobslejs. 4. brauciens divniekiem.
Hokejs. Pusfināls sievietēm.
3. periods.
Hokejs.* Pusfināls sievietēm.
Olimpisko spēļu ziņas.
Lēkšana ar slēpēm.
Šovakar. Ziņas (krievu val.).
Sporta ziņas (krievu val.).
Laika ziņas (krievu val.).
Ātrslidošana.* 500 m vīriešiem.
Bobslejs.* 3. brauciens divniekiem.
Bobslejs.* 4. brauciens divniekiem.
Olimpisko spēļu ziņas.
Olimpisko spēļu studija.
Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
Daiļslidošana. Īsā programma
dejās uz ledus.
Kērlings.*
Lēkšana ar slēpēm.*
Bobslejs.* 3. brauciens divniekiem.
Bobslejs.* 4. brauciens divniekiem.

humoriņš
– Slikti, ka tāds tukšums...
– Dvēselē?
– Ledusskapī!
Paņemot rokā nūju, pērtiķis
kļuva par cilvēku. Paņemot rokā
divas nūjas, viņš kļuva par slēpotāju.
Iespējams, par visaizraujošāko
ziemas sporta veidu varētu kļūt
masu starts bobslejā.

5.00
5.55
7.00
7.20
7.40
8.10
9.10
10.05
11.05
11.20
12.25
13.25
13.50
14.15
14.45
15.45
16.55
17.55
19.00
19.35
20.20
21.00
22.00
23.00
23.55
0.55
1.25
1.55
2.35
3.35
4.05

Papucīši.
ASV seriāls.
Uzvarētājas
un zaudētājas.
Austrālijas seriāls.
Zigs un Šarko.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni. Animācijas seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 3. ASV seriāls.
Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
Televeikala skatlogs.
Uzvarētājas un zaudētājas.
Austrālijas seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Lieliskais Zirnekļcilvēks.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni 2.
Animācijas seriāls.
Darma un Gregs 3.
ASV seriāls.
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 3. ASV seriāls.
Māmiņas 2. Krievijas seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
Svešā seja 2. Latvijas seriāls.
Nāvējošais ierocis.
ASV spraiga sižeta seriāls.
Skorpions. ASV
detektīvseriāls.
Kvantiko 2. ASV spraiga
sižeta seriāls.
Nekā personīga.
Sveika, Rīga!*
TV3 ziņas piedāvā: Deniss
Vasiļjevs. Cerība uz ledus.
Dokumentāla filma.
Svešā seja 2. Latvijas seriāls.
UgunsGrēks 4.
Latvijas 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
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.30
20.30
21.00
22.00
22.30
24.00
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
4.30

TV programma 9
Pieci
5.00
novadi
7.30
Latvijā.
9.25
Nedēļa
10.25
Baltijā.*
11.25
Viedokļu duelis.* 12.25
Pieci novadi
13.30
Latvijā.
15.25
Dzīvīte.
17.05
Vēlais ar Streipu.* 18.00
Latvijas „skaļākie” 19.00
virsraksti 2017.
20.00
Dienas personība. 21.00
Ziņu Top 5 nedēļas 22.00
atskats.*
Latvijas „skaļākie” 24.00
virsraksti 2017.
1.40
Ārsts.lv kopā ar
Pēteri Apini.
Nodokļu labirinti.* 5.00
La dolce vita ar
5.25
Roberto.
5.55
Current Time
6.00
programma
8.15
Amerika.
Vēlais ar Streipu.* 9.10
10.20
Dzīvīte.
Latvijas „skaļākie” 10.35
11.40
virsraksti 2017.
Apkārt pasaulei – 13.45
14.00
fakti un analīze.
Dienas personība. 14.20
15.30
Ziņu Top 5.
16.30
Preses klubs.
17.40
La dolce vita ar
Roberto.
Rampas ugunis. 17.50
18.00
Ziņu Top 5.
Nacionālo interešu 18.55
20.00
kluba diskusija.
Vēlais ar Streipu. 20.35
20.40
Preses klubs.
Rampas ugunis. 21.15
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.* 23.15
Nacionālo interešu 0.10
1.05
kluba diskusija.*
1.30
La dolce vita ar
1.55
Roberto.*
Dienas personība.* 2.40
3.05
Preses klubs.*

TV6 nakts mūzika.
Nozieguma skelets 10. Ser.
Labāk vēlu nekā nekad. Ser.
Pēdējais cilvēks uz zemes. Ser.
Comedy Club. Krievijas humora raidījums.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Lielā sprādziena teorija 3. ASV seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Ekstrēmie tālbraucēji 8. ASV šovs.
Slepkavu spēles. ASV un Rumānijas
trilleris.
Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls.
TV6 nakts mūzika.
Karamba! Humora
raidījums.
Ticīgo uzvaras balss.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
900 sekundes.
Apsolītā. Indijas seriāls.
Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls.
Televīzijas veikals.
Bērni un vecāki 4. ASV seriāls.
Randiņu drudzis. ASV melodrāma.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls.
Daktere Kvinna 2. ASV seriāls.
Mīlestības vīns. Meksikas seriāls.
Mani remonta noteikumi.
Austrālijas realitātes šovs.
Ziņas sešos.
Mani remonta noteikumi. Turpinājums.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Transports šodien, rīt 9.
Degpunktā.
Bez robežām. Krievijas romantiska
komēdija.
Majors un maģija. Krievijas detektīvseriāls.
LNT ziņu Top 10.*
„Dzīvīte” brīvdienās 2.*
Attīstības kods 4.*
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
Degpunktā.*
900 sekundes.*

otrdiena, 20. februāris
5.00
5.30
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.50
11.15
12.15
13.00
13.15
13.45
13.55
14.25
14.50
15.05
16.00
17.00
18.00
18.29
18.42
18.53
18.56
19.27
19.30
20.30
20.59
21.08
21.15
22.05
23.10
23.20
23.30
23.35

1.15

Ceturtā studija.*
Skaņusaite.*
Province.*
Rīta panorāma.
Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Ceturtā studija.*
Latvijas sirdsdziesma.*
Daudz laimes, jubilār!*
Televeikala skatlogs.
Province.*
Avārijas Brigāde. Auto.
Animācijas filma.
Martins Labrītiņš.
Animācijas seriāls.
Zorro hronikas.
Animācijas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Lēna, mana mūža
mīlestība. Seriāls.
Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Ceturtā studija.
Laika ziņas.
Personība.
Raimonds Martinovs.
Panorāma.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
1:1. Aktuālā intervija.
Kareivji kopš bērnības.
Dokumentāla filma.
Nakts ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru.
Latvijas ģimenes
komēdija.
V.I.P. – Veiksme.
Intuīcija. Prāts.*

6.00
7.10
9.40
12.00
13.10
14.45
15.45
16.30
17.00
17.15
18.15
19.00
19.14
19.18
19.20
21.00
21.10
21.40
22.10
0.30
2.10
3.40
4.40
5.10

Frīstails.
Fināli rampā sievietēm.
Daiļslidošana.
Izvēles programma dejās
uz ledus.
Hokejs. Ice Hockey Qualification
Play off.
Šorttreks. 1. daļa.
Biatlons. Jauktā stafete.
Bobslejs.
1. un 2. brauciens sievietēm.
Hokejs.
Šorttreks. 2. daļa.
Olimpisko spēļu ziņas.
Frīstails.* Fināli rampā sievietēm.
Ziemeļu divcīņa. 10 km vīriešiem.
Šovakar. Ziņas (krievu val.).
Sporta ziņas (krievu val.).
Laika ziņas (krievu val.).
Hokejs.
Olimpisko spēļu ziņas.
Olimpisko spēļu studija.
Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
Daiļslidošana.*
Izvēles programma dejās uz
ledus.
Šorttreks.*
Biatlons.* Jauktā stafete.
Frīstails.* Fināli rampā sievietēm.
Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
Hokejs. Ceturtdaļfināls.

humoriņš
Veco teicienu Līdz kāzām sadzīs!
tagad ir aizstājis Nekas, toties tev
„Youtube” daudz skatījumu būs!
– Meitiņ! Kas tev vislabāk patīk?
– Frī un končas.
– Bet no cilvēkiem?
– Cilvēkus es neēdu.
– Manus bērnus interesē
jautājums, no kurienes viss radies.
– Nodokļu inspektorus interesē
tieši tas pats.

5.00
5.55
7.00
7.20
7.40
8.10
9.10
10.05
11.05
11.20
12.25
13.25
13.50
14.15
14.45
15.45
16.55
17.55
19.00
19.35
20.20
21.00
22.00
23.00
23.55
0.50
2.05
2.45
3.45
4.15

Papucīši.
ASV seriāls.
Uzvarētājas
un zaudētājas.
Austrālijas seriāls.
Zigs un Šarko.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni 2.
Animācijas seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 3. ASV seriāls.
Nāvējošais ierocis.
ASV spraiga sižeta seriāls.
Televeikala skatlogs.
Uzvarētājas un zaudētājas.
Austrālijas seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls.
Lieliskais Zirnekļcilvēks.
Animācijas seriāls.
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni 2.
Animācijas seriāls.
Darma un Gregs 3.
ASV seriāls.
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 3. ASV seriāls.
Māmiņas 2. Krievijas seriāls.
TV3 ziņas.
Bez tabu.
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība
„Hawaii 5-0” 7. ASV seriāls.
Zibsnis 2.
ASV spraiga sižeta seriāls.
Aklā zona. ASV seriāls.
Impērija. ASV seriāls.
Papucīši. ASV seriāls.
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
UgunsGrēks 4.
Latvijas seriāls.
TV3 ziņas.*
Bez tabu.*

6.00
6.30
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.30
20.30
21.00
22.00
22.30
24.00
1.00
1.30
2.00
3.00
4.00
4.30

Pieci
5.00
novadi
7.30
Latvijā.
9.25
Current
10.25
Time programma 11.25
Amerika.*
12.25
Pieci novadi
13.30
Latvijā.
15.25
Ziņu Top 5.*
17.05
Vēlais ar Streipu.* 18.00
Ārzemju „skaļākie” 19.00
virsraksti 2017.
20.00
Dienas personība. 21.00
Ziņu Top 5.*
22.10
Ārzemju „skaļākie”
virsraksti 2017.
24.00
Nacionālo interešu 1.45
kluba diskusija.*
La dolce vita ar
5.00
Roberto.
5.25
Current Time
5.55
programma
6.00
Amerika.
8.15
Vēlais ar Streipu.* 9.10
Tete-a-Tete ar
10.20
Rīgu.*
10.35
Ārzemju „skaļākie” 10.40
virsraksti 2017.
11.50
Apkārt pasaulei – 13.45
fakti un analīze.
14.00
Dienas personība. 14.20
Ziņu Top 5.
15.30
Preses klubs.
16.30
La dolce vita ar
17.40
Roberto.
Rampas ugunis.
17.50
Ziņu Top 5.
18.00
Kur tas suns
18.55
aprakts?
20.00
Vēlais ar Streipu. 20.40
Preses klubs.
21.10
Rampas ugunis.
Ziņu Top 5.*
21.45
Vēlais ar Streipu.*
Kur tas suns
23.35
aprakts?*
0.40
La dolce vita ar
1.35
Roberto.*
2.00
Dienas personība.* 2.45
Preses klubs.*
3.10

TV6 nakts mūzika.
Nozieguma skelets 10. Seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Pēdējais cilvēks uz zemes. Ser.
Comedy Club. Krievijas humora raidījums.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Lielā sprādziena teorija 3. ASV seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Gāzi grīdā! No A līdz Z.
Kas notiek krēslā. Jaunzēlandes un ASV
komiska šausmu filma.
Greislenda. ASV seriāls.
TV6 nakts mūzika.
Karamba!
Ticīgo uzvaras balss.
Bernards 2. Anim. seriāls.
900 sekundes.
Apsolītā. Indijas seriāls.
Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls.
Televīzijas veikals.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
Bērni un vecāki 4. ASV seriāls.
Valentīndienas randiņš. ASV komēdija.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls.
Daktere Kvinna 2. ASV seriāls.
Mīlestības vīns. Meksikas seriāls.
Mani remonta noteikumi.
Austrālijas realitātes šovs.
Ziņas sešos.
Mani remonta noteikumi. Turpinājums.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Mūzikas ierakstu gada balva. Zelta
mikrofons 2018. Dienasgrāmata.
Mīlestība starp vīnogulājiem.
ASV melodrāma.
Tirāns 3. ASV seriāls.
Mīlas dēka 2. ASV seriāls.
„Dzīvīte” brīvdienās 2.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
Degpunktā.*
900 sekundes.*

trešdiena, 21. februāris

10 TV programma
5.00
5.30
6.02
6.30
8.35
9.35
10.35
10.50
11.15
13.35
13.50
14.20
14.50
15.05
16.00
17.00
18.00
18.29
18.42
18.53
18.56
19.27
19.30
20.00
20.30
20.59
21.08
21.13
21.20
22.30

23.05
23.15
23.25
23.30
1.15

Ceturtā studija.*
Es – savai zemītei.*
Province.*
Rīta panorāma.
Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
Televeikala skatlogs.
Ceturtā studija.*
Supernova 2018.*
Televeikala skatlogs.
Vides fakti.*
Kas te? Es te!*
Televeikala skatlogs.
Lēna, mana mūža mīlestība.
Seriāls.
Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls.
Mīlas viesulis 12.
Vācijas seriāls.
Dienas ziņas.
Kultūras ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Ceturtā studija.
Laika ziņas.
Zemes stāsti.
Pasaules panorāma.
Raidījums par ārpolitiku.
Panorāma.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Latvijas Loto izlozes.
Tieša runa.
Latviešu jaunie režisori.
Dita Celmiņa. Mažora
dienas, minora naktis.
Latvijas muzikāla drāma.
Nakts ziņas.
Olimpisko spēļu ziņas.
Laika ziņas.
Debesu vārdā 2.
Vācijas daudzsēriju drāma.
Kareivji kopš bērnības.
Dokumentāla filma.

humoriņš

6.00
7.30

9.35
12.00
13.00
14.05
16.30
17.00
17.15
18.00
19.00
19.14
19.18
19.20
20.20
21.00
21.10
21.40
22.10
0.05
1.40
2.40
3.10
5.05

– Mēs atkal gaidām bērnu! Nu
jau no naktskluba.

Hokejs.
Ceturtdaļfināls.
Daiļslidošana.
Īsā programma
sieviešu
vienslidojumos.
Hokejs.
Ceturtdaļfināls vīriešiem.
Distanču slēpošana.
Komandu sprints vīriešiem
un sievietēm.
Frīstails.
Krosa fināli vīriešiem.
Hokejs.
Ceturtdaļfināls vīriešiem.
Frīstails.
Krosa fināli vīriešiem.
Olimpisko spēļu ziņas.
Bobslejs.
3. un 4. brauciens
sievietēm.
Kalnu slēpošana.
Nobrauciens sievietēm.
Šovakar. Ziņas
(krievu val.).
Sporta ziņas (krievu val.).
Laika ziņas (krievu val.).
Ātrslidošana.
Komandu stafete. Fināli.
Daiļslidošana.*
Īsā programma sieviešu
vienslidojumos.
Olimpisko spēļu ziņas.
Olimpisko spēļu studija.
Olimpisko spēļu
dienasgrāmata.
Hokejs.*
Ceturtdaļfināls vīriešiem.
Frīstails.*
Krosa fināli vīriešiem.
Ātrslidošana.*
Komandu stafete. Fināli.
Olimpisko spēļu
dienasgrāmata.*
Kalnu slēpošana.
Slaloms vīriešiem.
1. brauciens.
Hokejs.*
Ceturtdaļfināls vīriešiem.

5.00
5.55
7.00
7.20
7.40
8.10
9.10
10.05
11.05
11.20
12.25
13.25
13.50
14.15
14.45
15.45
16.55
17.55
19.00
19.35
20.20
21.00
22.30
23.10
0.10
1.05
2.00
2.40
3.45
4.15

Papucīši.
6.00
ASV seriāls.
Uzvarētājas
un zaudētājas.
6.30
Austrālijas seriāls.
Zigs un Šarko.
Animācijas seriāls.
7.30
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
8.00
Simpsoni 2.
8.30
Animācijas seriāls.
9.00
Bruklina 99. ASV seriāls.
Īpašo uzdevumu
vienība „Hawaii 5-0” 3.
9.30
ASV seriāls.
10.00
Zibsnis 2. ASV spraiga
10.30
sižeta seriāls.
Televeikala skatlogs.
Uzvarētājas un zaudētājas.11.00
Austrālijas seriāls.
Bruklina 99. ASV seriāls. 12.00
Lieliskais Zirnekļcilvēks.
Animācijas seriāls.
13.00
Septiņi rūķi.
Animācijas seriāls.
Simpsoni 2.
14.00
Animācijas seriāls.
14.30
Darma un Gregs 3.
ASV seriāls.
15.00
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
Īpašo uzdevumu vienība 15.30
„Hawaii 5-0” 3. ASV ser.
Māmiņas 2.
16.00
Krievijas seriāls.
16.30
TV3 ziņas.
17.00
Bez tabu.
18.30
Svešā seja 2.
Latvijas seriāls.
19.30
Tēta nedienas Latvijā 3. 20.30
Realitātes šovs.
21.00
Gatava pārvērtībām 2.
22.00
Karaliskie grēki.
22.30
ASV seriāls.
24.00
Skorpions.
1.00
ASV detektīvseriāls.
1.30
Papucīši. ASV seriāls.
2.00
Svešā seja 2. Seriāls.
3.00
UgunsGrēks 4. Seriāls.
TV3 ziņas.*
4.00
Bez tabu.*
4.30

Pieci
novadi
Latvijā.
Current
Time programma
Amerika.*
Pieci novadi
Latvijā.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Dīvainākie un
interesantākie
virsraksti 2017.
Dienas personība.
Ziņu Top 5.*
Dīvainākie un
interesantākie
virsraksti 2017.
Kur tas suns
aprakts?*
La dolce vita ar
Roberto.
Current Time
programma
Amerika.
Vēlais ar Streipu.*
Ceļotājam pa
pēdām.*
Dīvainākie un
interesantākie
virsraksti 2017.
Apkārt pasaulei –
fakti un analīze.
Dienas personība.
Ziņu Top 5.
Preses klubs.
La dolce vita ar
Roberto.
Rampas ugunis.
Ziņu Top 5.
Latvijas labums.
Vēlais ar Streipu.
Preses klubs.
Rampas ugunis.
Ziņu Top 5.*
Vēlais ar Streipu.*
Latvijas labums.*
La dolce vita ar
Roberto.*
Dienas personība.*
Preses klubs.*

5.00
7.25
9.25
10.25
11.25
12.25
13.30
15.25
17.05
18.00
19.00
20.00
21.00
21.30
23.40
1.40
5.00
5.25
5.55
6.00
8.15
9.10
10.20
10.35
10.40
11.50
13.45
14.00
14.20
15.30
16.30
17.40
17.50
18.00
18.55
20.00
20.40
21.10
21.25
22.35
0.35
1.05
1.50
2.30
2.55
4.45

TV6 nakts mūzika.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Naša Russia. Krievijas humora raidījums.
Comedy Club. Krievijas humora raidījums.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Nozieguma skelets 10. ASV seriāls.
Interni 5. Krievijas seriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Makgaivers 4. ASV seriāls.
Lielā sprādziena teorija 3.
ASV komēdijseriāls.
Simpsoni 15. Animācijas seriāls.
Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs.
UEFA Čempionu līga 2017./2018.
Amerikāņu šausmu stāsts 5. ASV seriāls.
TV6 nakts mūzika.
Karamba! Humora raidījums.
Ticīgo uzvaras balss.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
900 sekundes.
Apsolītā. Indijas seriāls.
Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls.
Televīzijas veikals.
Bernards 2. Animācijas seriāls.
Bērni un vecāki 4. ASV seriāls.
Mīlestība starp vīnogulājiem.
ASV melodrāma.
Televīzijas veikals.
LNT dienas ziņas.
Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls.
Daktere Kvinna 2. ASV seriāls.
Mīlestības vīns. Meksikas seriāls.
Mani remonta noteikumi. Austrālijas šovs.
Ziņas sešos.
Mani remonta noteikumi. Turpinājums.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
LNT ziņas.
Degpunktā.
Zebra 2.
Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls.
Džekija. Francijas un ASV drāma.
Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas
komēdijseriāls.
Drosme un skaistums. Turcijas seriāls.
Bērni un vecāki 4. ASV seriāls.
Degpunktā.*
900 sekundes.*
Karamba! Humora raidījums.

radio programma

Ceturtdiena, 15. februāris

Pirmdiena, 19. februāris

6.00 Labrīt! 8.07 Korejas studija. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07
Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons.
13.07 Krustpunktā. 14.07 Ģimenes studija. 15.06 Talantu galerija. 15.36 Radio mazā lasītava. 16.05
Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.20 Korejas studija. 18.45 Ziņas vieglajā valodā.
19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05
Ielūdz radioteātris. J.Trifonova garstāsta Māja krastmalā radiouzvedums. 1982. g. ieraksts. 1. daļa.
23.03 Dienas notikumu apskats. 23.20 Korejas studija. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 8.07 Korejas studija. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07
Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons.
13.07 Krustpunktā. 14.07 Ģimenes studija. 15.06 Latvijas dienasgrāmata. 15.36 Dienas vidū. 16.05
Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.20 Korejas studija. 18.45 Ziņas vieglajā valodā.
19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. 22.05
Benefice. Kasparam Zemītim – 45. Atk. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.20 Korejas studija.
24.00 Nakts programma.

Piektdiena, 16. februāris

Otrdiena, 20. februāris

6.00 Labrīt! 8.07 Korejas studija. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras
rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07
Krustpunktā. 14.07 Ģimenes studija. 15.06 XXI gadsimta latvietis. Atk. 15.36 Dienas vidū. 16.05
Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.20 Korejas studija. 18.45 Ziņas vieglajā valodā.
19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05
Ielūdz radioteātris. J.Trifonova garstāsta Māja krastmalā radiouzvedums. 1982. g. ieraksts. 2. daļa.
23.03 Dienas notikumu apskats. 23.20 Korejas studija. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 8.07 Korejas studija. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā.
11.07 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 Ģimenes studija. 15.06 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. Atk. 15.36
Latvijas pērles. Atk. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.20 Korejas studija.
18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti!
21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. A.Kuprina romāna Divkauja radiovariants. 1981. g.
ieraksts. 1. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.20 Korejas studija. 24.00 Nakts programma.

Sestdiena, 17. februāris

Trešdiena, 21. februāris

6.02 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 7.00 Labrīt! 8.07 Korejas studija. 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 10.06 Burtu burvis.
10.27 Greizie rati. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.17 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Piespēle.
14.07 Zaļais vilnis. 14.39 Dienas vidū. Balle ar orķestri. 15.06 Augstāk par zemi. 15.36 Cienījamie
lasītāji. Etīdes par literatūru. 16.07 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 16.39 Dienas vidū. 17.05 Ielūdz
radioteātris. A.Birbele. Tāda es esmu. Z.Daudziņas monoizrāde J.Rijnieka režijā. 2011. g. ieraksts.
1. daļa. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.20 Korejas studija. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05
Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. 22.05
Ielūdz radioteātris. J.Trifonova garstāsta Māja krastmalā radiouzvedums. 1982. g. ieraksts. 3. daļa.
23.03 Dienas notikumu apskats. 23.20 Korejas studija. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 8.07 Korejas studija. 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07
Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons.
13.07 Krustpunktā. 14.36 Ģimenes studija. 15.06 Šīs dienas acīm. Atk. 15.36 Cienījamie lasītāji.
16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.20 Korejas studija. 18.45 Ziņas vieglajā
valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā.
Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. A.Kuprina romāna Divkauja radiovariants. 1981. g. ieraksts. 2. daļa.
23.03 Dienas notikumu apskats. 23.20 Korejas studija. 24.00 Nakts programma.

Svētdiena, 18. februāris
6.02 Zaļais vilnis. Atk. 7.00 Labrīt! 8.07 Korejas studija. 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. 9.06 Svētrīts. 9.31 Latvijas pērles. 10.05
Faktu mednieki. 10.35 Radioteātris bērniem. Projekts Re! Starts. Starpbrīži. R.Bugavičutes un
Z.Neimaņa seriāls. 3. daļa. Atk. 10.55 Mūzika. 11.05 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.16 Dzīves
ritmi mūzikā. 13.06 XXI gadsimta latvietis. 13.36 Dienas vidū. 14.06 Lieliskais piecnieks. 14.47 Saldie
astoņdesmitie. 15.05 Šīsdienas acīm. 15.36 Dienas vidū. 16.05 Talantu galerija. 16.36 Laika rata
riti. 17.05 Ielūdz radioteātris. A.Birbele. Tāda es esmu. Z.Daudziņas monoizrāde J.Rijnieka režijā.
2011. g. ieraksts. 2. daļa. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.20 Korejas studija. Atk. 18.45 Ziņas
vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05
Augstāk par zemi. Atk. 22.05 Pāri mums pašiem. 23.00 Ziņas. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.20
Korejas studija. 24.00 Nakts programma.

tv skrunda programma kanālā RE:tv
Ceturtdiena, 15. februāris
19.00 Sveicināti Viduskurzemē!
(Atk. 16. februārī 2.00, 10.00.)
Otrdiena, 20. februāris
19.00 Kuldīgas novada vēstis.
(Atk. 21. februārī 2.00, 10.00.)

Trešdiena, 21. februāris
19.30 Sveicināti Viduskurzemē!
(Atk. 22. februārī 2.30, 10.30.)

kuldīgas ielu stāsti

trešdiena, 2018. gada 14. februāris
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Planīcas
iela.
Agrāk partizāna vārdā,
tagad kā senāk
Padomju gados Planīcas iela
dēvēta padomju partizāna, vienības
Sarkanā bulta vadītāja Andreja
Macpāna vārdā. Pēc Latvijas brīvības
atgūšanas tai atdots Planīcas
vārds. Ilgāk šeit dzīvojošie domā, ka
nosaukums cēlies no tā, ka šis bijis
ceļš uz apdzīvotu vietu Planīcas.

Ielai raksturīgi arī tas, ka tās malā, īpaši sniegotā laikā, grūti atrast vietu, kur nolikt automašīnu. Vilnis Beņķis, kura ģimene Planīcas
ielā dzīvo jau gadu desmitus, atradis izeju – vārtus pārcēlis dziļāk sētā, lai mašīna nav jāatstāj bīstamā vietā ielas malā. „Neko daudz no
dārza nezaudēju, bet pašiem un ciemiņiem ērti,” viņš secina.

Stabos kāpa salā un vējā

Beņķu kaimiņš Imants Kalniņš
Kurzemniekam laipni atļauj auto
atstāt pie saviem vārtiem. Pensionārs būdams, nekur tagad
nebraukšot – pagalmā darāmā
pietiek. Desmitos no rīta pēc lielās snigšanas pagalms jau iztīrīts,
paveicies, ka gar māju nav ietves
un par to galva nav jālauza. Pagalmā stāv traktors: „Kad vajag,
atvedu malku; kad vajag, izeju
apskati, nomaksāju nodevas.
Gadā brauc trīs dienas, pārējo

laiku stāv.
Es šeit dzīvoju gadus 40. Sievastēvs māju cēla 1968. gadā.
Mani no Aizputes ceļa puses
atveda sieva,” smejas Imanta
kungs. „Te arī nav slikti, pierasts.
Kur vairs skraidīsi? Bērni Rīgā,
mēs ar sievu tagad divatā.”
I.Kalniņš visu mūžu bijis elektriķis: „Talsu PMK strādāju, vilku lielās līnijas. Kā pārnācu no
armijas, izmācījos, tā arī citu
neko darījis neesmu. Maksāja

ļoti labi, bet stabos jākāpj arī
salā. Piedzīvotas vētras, kad jāstrādā diena vai nakts. Mūsu
iecirknis apkalpoja Kuldīgas
rajonu, Ventspili. Visur bija ražošana, cēla fermas, elektriķiem
darba pietika. Piedzīvojumu arī.”
Kundze Valda vēl strādājot veikalā, ko vietējie sauc par Sarmu.
Pārdevēja bijusi visu mūžu. Ne
viens, ne otrs neesot no apkārtstaigātājiem.

Imants Kalniņš: „Pie savas mājas darāmais ir vienmēr. Kaut kas nolietojas, jāatjauno, bet viss ir savs, nevis kā dzīvoklī.”

Viens otru
netraucē
Beņķu dzimtas nams aizsācies no
Viļņa tēva Viļa celtas divistabu mājiņas. Ģimenei pieaugot, Vilnis būvējis klāt. Tagad mājā ērti var justies trīs ģimenes. Otrajā stāvā dzīvo
dēls ar sievu un meitu. Viļņa sieva
Biruta stāsta, ka 26 gadus vecā
mazmeita nāks uz pirmo stāvu, kur
atsevišķa virtuvīte un istaba veido
dzīvoklīti ar savu ieeju. „Dzīvojam
kopā, bet viens otru netraucējam.
Kas ciemos nāk, nevērojam un katlā neskatāmies. Pagalmā gan visu
darām, kopā esam arī svētkos,”
viņa apmierināta ar tādu kārtību.

Noskatīja pa logu

Birutas kundze rēķina, cik ilgi jau
Planīcas ielā mīt. Vismaz 50 gadu
sanākot. „Ārzemēs no radiem dzīvo tikai māsasmeita. Abi mūsu bērni un mazbērni saņēmuši labu izglītību, atraduši darbu Latvijā. Meitai
ir trīs bērni, dēlam – divi. Mazbērni
aiziet uz Rīgu mācīties, un, ja dod
stipendiju, tad var izdzīvot, bet, ja
ne, omai ar opi jāpalīdz. Kas tad
mums nekaiš – zeme privatizēta,
māja pašu!” Vilnis ir mazrunīgāks:
„Nekā jauna Planīcas ielā nav. Dzīve te labu labā, īpaši kopš ūdensvads un kanalizācija pievilkta.”
Biruta nākusi no Smārdes: „Tur
padomju saimniecībā tēvs bija kalējs un mamma dārzniece. Pārcēlā-

Vilnis Beņķis pārliecināts, ka Planīcas
iela ir laba un mierīga: „Tīrīju šķūnīti,
sanāca kaudzīte ar krāsaino metālu.
Pašam netika vest, noliku aiz žoga pie
vārtiņiem – cerēju, ka kāds savāks. Pēc
divām nedēļām nācās nodot pašam –
neviens nebija ķēries klāt.”

Sniegu pie vārtiņiem tīra Birutas
un Viļņa Beņķu dēls Kaspars.

mies uz Laidzes tehnikumu. Modē
bija skaitļotāji – tehnikumā varēja
tos apgūt. 1964. gadā nonācu Kuldīgas skaitļošanas stacijā. Esmu
beigusi arī Lauksaimniecības
ekonomikas tehnikumu Rīgā. No
skaitļošanas centra mani nozīmēja
rajona patērētāju biedrības bāzē.
Atnāca noliktavu pārziņi, nokrāva
ar roku rakstītus rēķinus. Tos visus
vajadzēja sarakstīt ar mašīnu, ielaist
skaitļotājā. 35 gadus pa karjeras
kāpnēm kāpu tā, ka pensijā aizgāju
kā ekonomiste inženiere statistikā.
Vilnis bija šoferis – pa logu mani
noskatīja, garām staigādams. Visādas darīšanas sanāca, kā jau jaunībā: te meijas uz Jāņiem jāved, te
vēl kaut kur. Sākumā Kuldīgā īrēju
istabiņu. Gāju uz 1905. gada parku
pie Anniņas (strūklakas) uz soliņa
lasīt grāmatas un mācīties. Viņš tur

tādā baltā mētelī staigāja
garām.”

Dārziņš varētu pārdot. Bet sāka nākt
iekšā no poļiem,
no Holandes. Vēl
arī zagļi kartupeļus
laukumiem noraka,
cilvēki no kolhozu
laikiem bija pieraduši zagt,” Biruta atminas, kādēļ
saimniekot pārtraukuši.

Sapnis par
lauksaimniecību

1996. gadā Biruta aizgājusi pensijā. Izveidota
zemnieku saimniecība.
„Tēvam mantojumā bija
zeme, piepirkām klāt.
Pasakaini! Sāksim zemniekot – māja ir, pagrabs
arī. Tad nu ņēmāmies:
kartupeļi, bietes. Stāvēju ar dēlu sējmašīnai
aizmugurē. Tad uznāca
labie laiki, kad nevienam nevajadzēja ne manus burkānus, ne bietes,
ne sīpolus. Kaudzēm
dārzeņus šķirojām, lai
kaut mūsu veikaliņā

Rada skaisto
Birutas Beņķes
tamborējumi rotā arī
pagalmu. Saimniece
piebilst, ka noslinkojusi –
vēl nav noņēmusi
Ziemassvētkiem
domātos.

Beņķu pagalmu
un krāšņo dārzu
sargā
milzīgais
suns Robis, kuram
mantots
kaukāzieša augums un
labradora dvēsele.
Saimnieks, ierau-

got Kurzemnieku savās mājās,
jautā, kā mēs Robim tikuši garām.
Iekšā svešus nelaižot – biedējot gan
ar zobiem, gan raženo augumu. Bet
tos, kurus saimnieki ieved, sveic no
visas sirds.
Birutas kundze rāda skaistā dārza
fotogrāfijas, par to saņemtas godalgas sakopto sētu konkursos. Viņas
ūdensrožu stādi augot vismaz desmit dīķos: Kuldīgā 1905. gada parkā, pie kafejnīcas Pīlādzītis, Māras
dīķī, pirms tas iztīrīts, tad Aizputes
ielas privātmājā, Turlavā, Dobelē,
Vilcē, arī pašas dārzā. „Mūsu zemē
bija tāda plančka, uztaisījām dīķīti.
Tas regulāri pieauga pilns ar ūdensrozēm, es tik plēsu ārā un visiem
devu,” saimniece stāsta.
Pensijā Birutas kundze aizrāvusies ar rokdarbiem. Tie ir istabās un
pat pagalmā. Tikko beigusi tamborētu glezniņu, kurā redzama jūra un
tas, ko izskalo vētras. Vedīšot dāvanā uz Jūrkalnes Vētru muzeju.
Inguna Spuleniece
Aivara Vētrāja foto
Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada
pašvaldības līdzfinansējumu.
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Sporta kalendārs no 14. līdz 20. februārim
 17.II 10.00 Kuldīgas hallē – Kurzemes ziemas tūre
TELPU FUTBOLĀ U-9 grupai.
 17.II 12.00 Skrundas vidusskolas zālē – Latvijas
jaunatnes čempionāts VOLEJBOLĀ U-15 grupas
meitenēm.
 17.II 15.00, 18.II 11.30 Kuldīgas manēžā – Latvijas
čempionāts VIEGLATLĒTIKĀ.
 17.II 16.30 Kuldīgas hallē – novada atklātais
čempionāts TELPU FUTBOLĀ.

trešdiena, 2018. gada 14. februāris

trešdiena, 2018. gada 14. februāris

trešdienas viesis

Dzīves brauciens maršrutā Kuldīga–Buenosairesa

vieglatlētika

Rīgā tiek pie sudraba
Latvijas ziemas čempionātā U-14 grupai no Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētiem vislabāk veicies Janitai Antipinai, kura 60 metru barjerskrējienā (9,82)
izcīnījusi sudraba medaļu un 4. vietu tāllēkšanā (4,65 m).
Annai Āboliņai 7. vieta augstlēkšanā (1,40 m). Sanija Robežniece bija sestā 60 m/b
(10,08) un devītā 300 m (48,09). Deilai Kristelai Cēbergai 10. vieta 60 m/b (10,37).
Aleksis Gailītis ierindojās 11. vietā gan 60 m (8,67), gan tāllēkšanā (4,37 m). Kristīnei
Duburei 12. vieta 300 m (48,72), Raineram Freibergam 13. vieta tāllēkšanā (4,31 m).
Svētdien Rīgā startēja tie, kuri Kurzemes atlasē Kuldīgā ierindojās 1.–5. vietā.

ziemas olimpiskās spēles

9.–25. februāris

Pagājušajā vasarā Normunds strādāja kafejnīcā Engurē.

Kuldīdznieks Jānis Miņins, kurš trenē Polijas bobslejistus, cik spēj, Kurzemnieka lasītājus informē par ziemas olimpiskajām spēlēm Phjončhanā,
Dienvidkorejā, kas notiek no 9. līdz 25. februārim.

9. februāris

„Šodien svinīgā atklāšana. Ciematā varēja redzēt, ka visi gatavojas ceremonijai.
Arī mūsu komandā tika sniegtas instrukcijas, kas jāvelk, kāda atklāšanā būs kārtība.
Kā jau ierasts, stadiona pakājē speciālajā uzgaidāmajā telpā (gigantiskā teltī)
komandas sāka ierasties laikus un diezgan
organizēti, pateicoties izbraukšanas grafikam – tas katrai komandai savs. Divas
stundas iepriekš uz stadionu sāka ar autobusiem vest pirmo komandu, un ik pēc
desmit minūtēm izbrauca nākamo valstu
komandas – korejiešu alfabēta kārtībā.
Pusstundu pirms pasākuma visas bija uzgaidāmajā teltī, kur tika izveidota gara rinda
tādā kārtībā, kādā jāiesoļo stadionā. Televizorā skatoties, atklāšanu var vērot pilnvērtīgāk, bet kā ceremonijas dalībnieki daļu pasākuma pavadām, gaidot savu kārtu. Protams,
klātienē izbaudīt atmosfēru un to redzēt ir
pavisam kas cits – tas ir lieliski. Olimpiskajās spēlēs esot ne jau pirmo reizi, tik un tā
viss ir kā liels piedzīvojums – nav pieraduma
vai mazāk emociju. Katra rīkotājvalsts cenšas ar kaut ko izcelties, parādīt ko nebijušu,
tāpēc katrs pasākums ir aizraujošs.
Pēc ceremonijas visi olimpiskā ciemata
ēdnīcas pavāri un darbinieki bija spiesti
skraidīt kā skudriņas, jo lielais sportistu pūlis devās ēst, un tik lielu daudzumu
pabarot vienlaikus nav viegli. Bija jāgaida, kamēr atbrīvosies vietas pie galdiem.
Acīmredzot tādam ēdāju vilnim ēdnīca
nebija gatava. Bet pēc tik pozitīva pasākuma neviens īpaši nepārdzīvoja, ja arī
nācās nedaudz pagaidīt. Pat otrādi – citi
izmantoja brīdi, lai apspriestu pasākumu,
jo visapkārt to vien dzirdēju, kā katrs dalās savos iespaidos.”

12. februāris
„Bobsleja komandām pēc atklāšanas vēl
ir neliels pārtraukums trasē, jo oficiālie
treniņi sāksies tikai 15. februārī. Pašlaik

visi aizvada fiziskos treniņus, komandu
treneri un mehāniķi darbojas garāžās ar
bobiem, kur aktuālā tēma ir kamera on
board – jaunums: tieši olimpiskajām spēlēm paredzētas kameras, kas tiek iemontētas boba purnā. Un jau pirmajos oficiālajos treniņos tām jābūt iestiprinātām
visos bobos, lai to darbību var pārbaudīt
pirms sacensībām.
Organizatori izdalīja kameras katrai komandai, parādīja, kur aptuveni montēt,
un tālākais ir pašu ziņā, tāpēc katra atrod
savu veidu, kā iemontēt. Tā kā kameru
izvietošana rezultātu neietekmē, daudzu
komandu mehāniķi dalās informācijā, kā
kurš kameru ielicis un kā nevajag likt.
Tos, kuri mazāk zina par jaunumiem
bobslejā, varu painformēt, ka jau pāris
sezonas bobos tiek iemontētas speciālas ātruma ņemšanas kastītes, tā sauktās
Omegas kastes, kas brauciena laikā no
boba raida signālu, cik liels ātrums tiek
uzrādīts. Tāpēc arī uz bobu purna var redzēt mazas antenas. Tagad būs arī kameras, kas raidīs videosignālu.
Mūsu komandā šis ir brīdis, kad vēl
varam pastrādāt ar četrinieku stūmējiem
un izmēģināt sauso lēkšanu (garāžā atstrādāt ielēkšanas tehniku.) Parasti pirms
sacensībām to dara katra komanda.
Daudzi sportisti, ar ko runāju, jau nevar
sagaidīt, kad varēs sākt oficiālos treniņus
un kad viss notiks straujāk. Daži nervozē
un brīvajā laikā drudžaini staigā pa ciematu, bet citi, kas vairāk pieredzējuši,
laiku starp fiziskajiem treniņiem izmanto
tam, lai izbaudītu visu apkārt notiekošo.
Vēl viena interesanta lieta, ko šeit trasē var novērot arī kamanām, ir neprecīzs
ātrums trasē – tas mēdz atšķirties pat par
7 km/h. Sevišķi pēc 9. virāžas līkajā taisnē. Tas saistīts ar to, ka attālums starp
laika ņemšanas acīm ir diezgan īss un to
vietu var izbraukt pa īsāko vai pa garāko
ceļu, tāpēc var redzēt, ka braucēji, kuri
atsitas pret apmali, joprojām ir ātrāki, un
tie, kuri izbrauc tīri, pat ir lēnāki, bet, kad
skatāmies pēc sekundēm, viss ir otrādi.
Bet bobslejam būs nedaudz atšķirīgi, jo
ātrumu mērīs sensors, kas ievietots bobā
un ir precīzāks.”
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„Katram ir savs aicinājums, manējais ir
cilvēkiem palīdzēt,” saka riteņbraucējs
un misionārs Normunds Beika.

Kuldīdznieks NORMUNDS BEIKA ir viens no nesen dibinātā
riteņbraukšanas kluba Goldingen Cycling Club dalībniekiem.
Savulaik pats šajā sporta veidā trenējies, bet nu pienācis laiks
ieguldīt jauno riteņbraucēju attīstībā. Ideja par klubu pieder četriem riteņbraukšanas entuziastiem un lietpratējiem:
N.Beikam, Dzintaram Ausmanim (jaunās biedrības prezidentam), Viesturam Lukševicam un Kristam Neilandam.
 Kā šāda doma radās?
Pirms tam jau bija klubs Kuldīga, bet pēdējos gados tam nebija visai aktīva darbība.
Taču pēdējā laikā riteņbraukšana strauji attīstījusies gan pasaulē, gan Latvijā un Kuldīgā. Man šķiet, ka Kuldīga ir riteņbraukšanas galvaspilsēta, jo te izauguši daudzi labi
braucēji. Tikpat spēcīgi attīstījies amatieru
sports Latvijā. Piemēram, skriešanā ir pusmaratoni, maratoni, seriāli. Līdzīgi ir riteņbraukšanā.
Mēs, vecākie amatieri, braucam dažādās
Latvijas komandās. Gribētos, lai cilvēki
klubu nejauktu ar komandu, jo tās ir dažādas lietas. Klubā sanāk dažāda vecuma cilvēki, kuriem riteņbraukšana ir vaļasprieks
un līmenis var būt atšķirīgs: vieni grib piedalīties sacensībās, citi – braukt tikai treniņā veselības pēc. Savukārt komandai mērķis ir sacensībās izcīnīt labas vietas.
Kuldīgā bez amatieriem ir daudz profesionālu braucēju, piemēram, Krists Neilands,
Viesturs Lukševics, Mārcis Kalniņš un citi.
Arī amatieri ir spēcīgi: Ģirts Vēvers, Arvis
Sprude un citi. Pats amatieru līmenī esmu
sacensībās piedalījies arī Latīņamerikā.
 Kādi klubam mērķi?
Galvenais ir ieguldīt jaunajos riteņbrau-

cējos. Palīdzēt, lai viņi var tikt uz sezonas
sagatavošanas nometnēm. Atbalstām ar
inventāru, formastērpiem. Caur klubu sportisti var saņemt atbalstu no pašvaldības. Kā
minēju, mēs, vecākie, jau braucam komandās, tāpēc mums svarīgi palīdzēt izaugt
jaunajiem. Dzīvē tā iekārtots, ka katram
laikam ir savi cilvēki, katram vecuma posmam savs uzdevums.
 Cik jauno ir jūsu redzeslokā?
Visi, kuri trenējas Kuldīgas novada sporta
skolā.
 Kādu redzat darbību tālākā nākotnē?
Esam skaļi pasapņojuši – nezinu, vai nav
par agru stāstīt, bet ar laiku Kuldīgā varētu izveidot sezonālu kafejnīcu ar velonomu tūristiem. Vasarā viņus pa veloceliņu
izvadātu kāds jauns riteņbraucējs. Tā viņš
varētu arī naudiņu nopelnīt. Vēl uz lielā
ekrāna varētu skatīties lielākās riteņbraukšanas sacensības. Ir iecere ar laiku rīkot arī
sacensības.
Jau tagad divreiz nedēļā vingrojam, trešdienās fiziskās sagatavotības treniņus vada
Jānis Mūsiņš no Rīgas. Esam sadraudzējušies un vingrojam arī kopā ar skriešanas
kluba Katrīna dalībniekiem. Nedēļas nogalēs laukā ir garie treniņi no divām līdz

Riteņbraucēji Viesturs Lukševics un Normunds Beika sacensībās dzimtajā
Kuldīgā.

sešām stundām. Ikreiz tikšanās
vieta ir pie kafejnīcas Šarlote. Šis ir
pozitīvais piemērs, kad jaunais var
doties treniņā kopā ar pieredzējušiem braucējiem. Jaunajam parādās
motivācija strādāt. Vēl jau notiek
arī audzināšana, kas nav saistīta
ar riteņbraukšanu, piemēram, par
labām dzīves vērtībām. Jāklausa

dus trenējos boksā Ventspils klubā Viktorija. 1999. gadā Kuldīgā,
Lauktehnikas zālē, noorganizēju
lielas komercsacensības boksā.
 Kādi ir tavi augstākie sasniegumi riteņbraukšanā?
Amatieriem Latvijas čempionātā esmu bijis trešajā, otrajā vietā,
bet 2011. gadā – valsts čempions.
Daudz braucu
ar velosipēdu
„Jaunais var doties treniņā kopā
Latīņamerikā.
ar pieredzējušiem braucējiem, un
Kā misionārs
viņam rodas motivācija. Vēl notiek pabiju Argentīnā, Urugvajā,
audzināšana, piemēram, par labām Brazīlijā, Čīlē,
Kolumbijā. Vaidzīves vērtībām.”
rākās sacensībās
esmu startējis
treneris, vecāki, labi jāmācās, jāiz- Argentīnā, Buenosairesā. Turp novirza mērķi.
nācu, sadarbojoties ar organizāciju
 Skolas laikā pats biji audzēk- Jaunatne ar misiju.
nis riteņbraukšanas nodaļā.
 Kas pamudināja doties misijā?
Jā, mācījos toreizējās Kuldīgas
Kad kļuvu ticīgs cilvēks, jutu
3. vidusskolas sporta klasē, trenē- spēcīgu pamudinājumu turp dojos riteņbraukšanā. Tad Kuldīgas ties. Sāku mācīties spāņu valodu.
arodvidusskolā pabeidzu galdnie- Tad dzīve saveda kopā ar skolotākus. Pēc pamatskolas astoņus ga- jiem, kuri braukā pa misijas bāzēm.

Viens no viņiem bija atlidojis
no Buenosairesas. Mazai atkāpei: tur laukā plus 35 grādi, bet
Latvijā – mīnus 15, un viņam tā
bija krasa klimatiskā atšķirība.
Runājāmies kafejnīcā, pēkšņi
skolotājs uz salvetes kaut ko uzzīmēja un sacīja, ka redzot mani
kā kuģa kapteini un ka pienācis
laiks. Sākumā sacīto nesapratu.
Vēlāk saņēmu uzaicinājumu un
2004. gadā devos uz Buenosairesu, kur beidzu misionāru skolu. Pēc kāda laika pabeidzu vēl
vienu skolu un sāku pa misijas
bāzēm braukāt jau kā darbinieks.
Bet, kas attiecas uz kapteini, izmācījos par jahtas kapteini un
esmu burājis gan Baltijas jūrā,
gan Vidusjūrā.
 Tagad esi atgriezies Kuldīgā.
Jā, divus gadus. Esmu sācis studēt fizioterapiju Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā. Reiz jau
tur mācījos, kad man bija 18, pabeidzu 1. kursu, bet tad pametu.
Biju patīkami pārsteigts, kad bibliotēkā atradās mana vecā lasītāja
karte.
 Kāpēc par fizioterapeitu?
2015. gadā sacensībās Itālijā
smagi kritu: bija trīs skriemeļu lūzums, lauztas astoņas ribas, divas
caurdūra plaušas. Mani operēja
Itālijā, atgriezos Latvijā, vajadzēja iziet rehabilitācijas kursu. Sapratu, ka grūti ar sevi tikt galā ne
tik daudz fiziski, cik emocionāli.
Gribas cilvēkiem palīdzēt. Man šī
specialitāte patīk. Pavēroju jaunos
riteņbraucējus: viņiem veidojas
nepareiza stāja, ir līka mugura.
Iegūtās zināšanas noder, dodot
audzēkņiem papildvingrinājumus.
 Pagājušovasar paspēji pastrādāt kafejnīcā.
Esmu iepazinis Latīņamerikas kultūru un virtuvi. Ēdiena
gatavošana ir vaļasprieks. Reiz
kopā ar Arvi Sprudi devāmies
garākā treniņā uz Enguri, kur
skolas biedram Ģirtam Upītim ir
kafejnīca. Aizbraucām, apēdām
hamburgeru un braucām atpakaļ.
Ģirts vēlāk aicināja palīgā strādāt, jo trūka cilvēka, kas ēdienu
gatavotu uz grila. Tā visu vasaru
tur nostrādāju.
 Vai specialitātē esi strādājis?
Ļoti maz. Latīņamerikā vairākās misijas bāzēs atjaunoju logus. Kad ir pasūtījums, dodos uz
galdniecību Saldū.
 Vai esi te uz palikšanu?
Nezinu. Vai gribu braukt uz
Latīņameriku? Atbilde ir jā. Visu
laiku man raksta, zvana un jautā,
kad došos turp. Īstenībā ir labi,
kad var mazliet izkāpt no sistēmas un paskatīties no malas.
Taču viens gan – mazā Kuldīga
man patīk. Tā patīk arī tiem, kuri
šeit bijuši, viņiem tā asociējas ar
mazu pilsētiņu, kurā ir daudzas
kafejnīcas un var garšīgi paēst.
Inta Jansone
Normunda Beikas arhīva foto
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telpu futbols
Kuldīgas novada čempionāts
Nikers/KNSS – Sporta skola
16:2,
Alsunga – Snēpele 12:1,

Ēdole – Kabile 6:4,
Skrunda – Turlava 5:1,
Nikers/KNSS – Kabile 4:3.

kustības veselībai

Kā pareizi vingrināt kaklu
„Lai izvingrinātu kaklu, vispirms
jānoliek galva uz pleciem,” saka
fizioterapeite Vineta Baukše.

Ir vērts dienas laikā pāris reižu izkustināt kakla daļu, ja darbs pie datora ir vienā pozā. Parasti
cilvēkiem galva aizgājusi uz priekšu, un tad vingrinājumi tiek izpildīti nepareizi. Lai iemācītos pareizu galvas
stāvokli, jānostājas ar muguru pie sienas, lai pie tās pieskartos
gan papēži, gan dibens, gan pleci. Zods jāievelk uz iekšu un
jāiedomājas, ka kāds aiz matiem pakausi velk uz augšu. Sākumā var vingrot pie sienas, lai saprastu sajūtu, kā ir pareizi.
V.Baukše iesaka tempu saskaņot ar elpu un ieklausīties sevī.
Nevajag, lai galva sāk reibt, – viss jādara apdomīgi.

2.
1.

Cieši nostājoties pie sienas,
pakausis viegli jāpastiepj uz
augšu, it kā kāds vilktu aiz matiem.

3.

Galvu noliec pārmaiņus uz vienu un
otru pusi. Ieelpā galvu mazliet pastiepj uz augšu, izelpā noliec uz vienu pusi
tik, cik to var izdarīt brīvi. Nevajag liekt ar
varu. Parasti cilvēki uz vienu pusi galvu
var noliekt vairāk nekā uz otru. Jāpilda uz
abām pusēm vienādi, par pamatu ņemot
to, uz kuru var izdarīt mazāk.

Ar degunu it kā zīmē gaisā ciparus no 1 līdz 8 un atpakaļ. Amplitūda – cik
var nepārspīlējot.

4.

Ievelk zodu un atbrīvo. Tā dara
vairākas reizes, uzsvaru liekot
uz ievelkošo kustību. Uz priekšu
zodu nestiepj.

5.

Pusapļi ar zodu pa leju no viena
pleca līdz otram. Vingrojumu
saskaņo ar elpu.

Iveta Grīniņa
Lāsmas Reimanes foto

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

NEPALAID GARĀM!
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pasākumi

KULDĪGAS
NOVADĀ
Kuldīgā

Kultūras centrā 15.II 19.00 Mirage
Jazz Orchestra un solistes Vinetas
Elksnes koncerts Lai skan mana tēvu
zeme: latviešu, lietuviešu, igauņu un
somu tautasdziesmas džezā.
17.II 17.00 koncerts Čigānu mūzikas
virpulī, piedalās mūziķi no Vācijas,
Lietuvas, Zviedrijas, Ukrainas, Armēnijas un Baltkrievijas.
Vecajā rātsnamā līdz 16.II Indara
Vētrāja fotoizstāde.
15.II 18.30 nodarbību Galvenajā
lomā – ķiploks vada uztura speciāliste
Katrīna Spuleniece-Aišpure. Ir dalības
maksa, pieteikties pa tālr. 20371650.
22.II 18.00 mākslinieces Sanitas
Ābelītes darbnīca Porcelāna krūzīšu
liešana. Ir dalības maksa, pieteikties
līdz 20.II pa tālr. 20371650.
Mākslas namā līdz 25.II tautastērpu
un etnogrāfijas izstāde Latvijas dvēseles raksti.
Muzejā izstādes: Kuldīgas amatu
piederumi, Ziema kafijas krūzē (Ilzes
Riekstiņas fotogrāfijas), Kuldīga ziemā (gleznas, fotogrāfijas un priekšmeti no muzeja krājuma).
Jauniešu mājā 17.II 14.00 jauniešu
forums Te es.

Ēdolē

Kultūras namā februārī Kuldīgas
paletes izstāde.
14.II 17.00 bezmaksas vingrošanu
vada Malda Ruņeniece.
16.II 22.00 Valentīndienas ballīte ar
dīdžeju Kalvi.
Pie kultūras nama 18.II 12.00 Meteņu karnevāls ar rotaļām, dziesmām,
pankūku cepšanu un sveču liešanu.
Sporta hallē 24.II 10.00 ziemas sporta diena. Aicināti arī interesenti no
kaimiņu pagastiem.

Gudeniekos

Pagastmājā 15.II 19.00 bezmaksas
vingrošana ar treneri Lindu Vainovsku.
Kultūras namā 23.II 19.00 Apriķu
dramatiskā kolektīva Skabarga izrāde
Bezfilma (rež. un lugas autore Landra
Valdmane).

kino
Īvandē

Muižā 15.II 17.00 bezmaksas vingrošana ar Andi Upleju.

Kurmālē

28.II tiek organizēts brauciens uz izrādi Esi sveicināta, Bohēma! Liepājas
teātrī. Pieteikties līdz 15.II pa tālr.
29257707.
Pie Priedaines bibliotēkas 17.II
12.00 Meteņi.
Pagastmājā Vilgālē 14., 16.II 18.15
bezmaksas vingrošanu vada Sanita
Pujāte.
Vilgāles estrādē 16.II 14.00 Meteņi.

Laidos

Skolas sporta zālē 15., 19.II 19.00
bezmaksas vingrošana; izmaiņas un
trenera ieteikumi – www.laidi.lv, tālr.
29604482 (Kristai Ciekalei).
16.II 16.00–21.30 Valentīndienas
diskotēka skolēniem, absolventiem un
viņu draugiem.
Bitītē 25.II 10.00 pāru kāršu spēle
Aitas galva. Ir dalības maksa, pieteikties līdz 23.II pa tālr. 29604482 (Kristai
Ciekalei) vai 26499641 (Aldim Langem).

Padurē

Skolas sporta zālē 16.II 17.30 bezmaksas vingrošana ar Maldu Ruņenieci.
Deksnes pasākumu zālē 17.II 18.00
Kuldīgas amatierteātra izrāde Kā mēs
viņus, 20.00 atpūtas vakars ar muzikantiem Gintu un Ojāru.

Pelčos

Kultūras namā 15.II 19.00 bezmaksas vingrošanu vada Malda Ruņeniece.
Bibliotēkā februārī Aivara Vētrāja
fotoizstāde Dzelzceļa ielas impresijas,
16.II 17.00 tikšanās ar autoru, portretu fotografēšana.

Rendā

Kultūras namā pirmdienās 19.00
bezmaksas vingrošanu vada Malda
Ruņeniece.
21.II 14.00 Gatavošanās pavasarim –
SIA Puķu lauki saimniece Sanita
Reinberga stāstīs par ziemciešu
šķirnēm.

Rumbā

Pārvaldes namā no 15.II Kārļa Dazarta gleznas.
Bukaišos 15.–21.II fotokonkursa Mīļbildītes izstāde.

Snēpelē

Muižā 15.II 17.30 bezmaksas vingrošana ar Sanitu Pujāti.
Kultūras namā 17.II 19.00 VPDK
Snēpele jautrā sadejošanās Īsa pamācība mīlēšanā, piedalās kolektīvi
no Rīgas, Ulbrokas, Liepājas, Kabiles,
arī pagasta amatierteātris.

Vārmē

Sporta hallē 15.II 19.00 bezmaksas
vingrošanu vada Ilze Druvaskalne.

SKRUNDAS
NOVADĀ
Skrundā

Kultūras namā 16.II 19.00 Skrundas
jauniešu amatierteātra izrāde – Artas
Dzīles Pagrabs (rež. Anda Stiba).
20.II 16.00 tikšanās ar gastroenterologu Anatoliju Danilānu un ceļotāju,
rakstnieku Pēteri Strubergu.

Nīkrācē

Atpūtas centrā 24.II 10.00 vaska
sveču meistarklase ar bitenieku Andi
Krieviņu no Auces. Pieteikties pa tālr.
22470402 (Ingai Ezerietei).

Rudbāržos

Sporta zālē 16.II 18.00 vilnas gleznu
darbnīca ar Kristīni Lieldaudzieti no
Saldus.

ALSUNGAS
NOVADĀ
Kultūras namā 17.II 18.00 Meteņdanču koncerts.
Tūrisma informācijas un vēsturiskā
mantojuma centrā februārī Gata Mārtiņa Bezdelīgas gleznu izstāde Armēnijas un Latvijas ainavas, seno kleitu un
aksesuāru izstāde Pie bagātās kundzes.
19.II 16.00 tikšanās ar mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem, arī topošajiem.

tradīcija

Restorānu nedēļā – bērnības garša
Kuldīgas restorāni un kafejnīcas, kā arī Ēdoles Pilskrogs no
12. līdz 18. martam aicinās uz
restorānu nedēļu, kurā varēs
atcerēties, kā garšoja bērnība.
„Tā būs improvizācija ar produktiem, noformējumu, asociācijām un laikmetu griežiem, lai
izveidotu katram tik īpašo bērnības garšu, kas silda, liek smaidīt
un justies laimīgam. Tiks veidoti
stāsti, kas katras vietas piedāvājumu personalizēs,” stāsta rīkotāju pārstāve Jana Bergmane.
Piedalīsies Kuldīgas restorāni Bangert’s, Goldingen Room,
Jēkaba sēta, Metropole, kafejnī-
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cas Pagrabiņš un
Tilts,
bārs-klubs
Stender’s, konditoreja Šarlote un arī
Ēdoles Pilskrogs.
Piedāvājumu cena:
par trim ēdieniem
12 eiro, par diviem – septiņi un
desmit, bet kafejnīcā
Šarlote – pieci eiro.
Notiks arī meistarklases, degustācija
un muzikālie vakari. Iesaistīsies
bibliotēka, muzejs, Ēdoles pils,
Maras muiža Turlavas pagastā un
citi. Vecajā rātsnamā būs izstāde

Pusdienu servīzes no
Rīgas Porcelāna muzeja, varēs apskatīt,
kas paveikts porcelāna
mākslinieces Sanitas
Ābelītes nodarbībās.
Tiks papildināta restorānu nedēļas suvenīru
sērija. Rīgas restorāna Entresol šefpavārs
Raimonds Zommers
atklāšanā kopā ar radošiem cilvēkiem pasniegs savas bērnības garšu.
Restorānu nedēļu rīko Kuldīgas
aktīvās atpūtas centrs kopā ar novada domi un kultūras centru.

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

Kuldīgas kinozālē /14.–21. februāris/
Latvijas kino
16.II 18.00, 18.II 14.00, 21.II 20.15 Nameja gredzens (vēsturiska filma,
rež. Aigars Grauba; 12+, stunda 50 min). Filma-leģenda, kurā 13. gs. pēc
Zemgales valdnieka Viestura nāves par karali kļūst jaunais Namejs.
Citas filmas
14.II 18.00, 20.15, 16.II 20.00, 18.II 16.00, 20.II 18.00 Brīvība piecdesmit nokrāsās (romantiska drāma, ASV, 16+, stunda 45 min). Triloģijas
Fifty Shades (Piecdesmit nokrāsas) nobeigums. Jaunlaulātie dodas
medusmēnesī, nenojaušot, ka briest tumši notikumi – sens Anastasijas
Stīlas ienaidnieks kaldina atriebības plānu, arī Kristjena Greja pagātnes
rēgi atgādinās par sevi.
18.II 18.00, 20.II 20.00, 21.II 17.50 Zagļu medības (trilleris, ASV, 16+,
divas stundas 20 min). Skarba kriminālsāga par Losandželosas apgabala šerifa departamenta elites vienības vīriem un trim slīpētākajiem
banku aplaupītājiem.

konkurss

Kas tā par vietu pasaulē?
67. kārta
1982. gadā šī
vieta atzīta par
konkrētās valsts
pirmo nacionālo meža parku (4810 ha).
Tā ir daļa no
daudz lielāka
(397,5
km2)
ainavu apgabala. 1992. gadā
tas atzīts par
UNESCO pasaules
mantojuma
vietu
un 2004. gadā
iekļauts šīs organizācijas sarakstā Global
Geopark. Visinteresantākais ģeogrāfiskais objekts ir pīlāra formas veidojumi, kas
redzami visā parkā. Tas ir daudzu gadu fiziskās erozijas rezultāts.
Atmosfēru tur veido ledus paplašināšanās un uz pīlāriem augošie
augi. Laiks ir mitrs visu gadu, tādēļ zaļumi ir ļoti blīvi.
Atbildes gaidām līdz 19. februāra 11.00; tās sūtīt konkursam Pasaules pazinējs,
Kurzemnieks, 1905. gada ielā 19, Kuldīgā, LV-3301, vai e-pastā: redakcija@
kurzemnieks.lv vai iemest redakcijas durvju pastkastē.
66. kārtas atbilde: Al-Khazneh Petrā, Jordānijā.
Pareizi atbildējuši: Ausma Kreidere, Linda Biteniece, Dagne Pabērza, Gunita
Riekstiņa, Velta Višņevska, Ingars Neimanis, Indra Ābelīte, Vilnis Bēniņš, Mārcis
Kalējs.

kurzemē
Liepājā

Lielajā dzintarā 17.II 16.00 Latvijas Radio koris un aktrise Guna
Zariņa dzejas koncertā-izrādē
Naktssardze.
Latviešu biedrības namā 16.II
12.00 bērnu teātra izrāde Kaķīša
dzirnavas pēc Kārļa Skalbes pasakas. 17.II 17.00 labdarības koncerts
Sadancojam Liepājā.
Olimpiskajā centrā 17.II 19.00
roka un folkroka dziedātājas Nargizas koncerts.
Muzejā līdz 25.II vizuālās mākslas
izstāde Liepājas māksla. 100 gadi.

Ventspilī

Jūras vārtos 16.II 19.00 koncerts
Čigānu mūzikas virpulī. 20.II 18.00
Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas studentu izstādes Plūsma
atklāšana. 21.II 19.00 Jaunā Rīgas
teātra izrāde Ciniķi (rež. Vladislavs

Nastavševs). 22.II 19.00 dziedātāja Dzintara Čīčas 25. jubilejas
koncerts.
Kultūras centrā 17.II 21.00 mīlestības balle ar grupu Lauku muzikanti.

Talsos

Tautas namā 18.II 16.00 tautas
dziesminieka Eduarda Rozenštrauha 100. jubileja Bij’ vasara
toreiz tik zaiga. 22.II 16.00 cirka
izrāde Troļļu piedzīvojums.
Muzejā 21.II 16.00 tikšanās ar
Ventspils dzejnieci Ilonu Krebsi.

Saldū

Mūzikas un mākslas skolā 21.II
19.00 dziedātājas Lindas Leen un
ģitārista Riharda Lībieša koncerts
Introversijas.
Kapelleru namā 18.II 12.00 filma
bērniem Sniega karaliene 3. Uguns
un ledus.

sludinājumi. reklāma
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pērk

pārdod

CETURTDIEN, 2016. GADA 17. NOVEMBRĪ

VW POLO CLASSIC, 1996, 1,8, benzīns,
TA 11.2018., 650 eiro. Tālr. 29331442.
LED, LCD TELEVIZORUS Philips,
LG – 26’ – 75 eiro, 23’ – 45 eiro, monitorus,
Sony Divx atskaņotājus – 10 eiro, audio
tehniku. Veikals Retro. Tālr. 63322200.
PVC LOGUS, DURVIS, PALODZES.
Mērīšana, montāža, piegāde. E-pasts:
imk@inbox.lv, tālr. 26441415.

Bērza MALKU maisos. Tālr. 26544462.
Sausu, skaldītu MALKU. Tālr. 27885688.
SIA AJG plus – sazāģētu lapkoku nomaļu
MALKU. Tālr. 29399939.
Ar piegādi pārdod skaldītu MALKU,
zāģētavas atgriezumus. Tālr. 29249578.
Sausu MALKU. Tālr. 28246888.
Sausu MALKU Tālr. 29254530.

līdzjūtības

dažādi

SIA Lāses AM par labu
cenu iepērk GOVIS,
BUĻĻUS, TELES
(kautsvarā) un CŪKAS
(dzīvsvarā). Transports
bez maksas. Ir piemaksas par nodoto
lopu daudzumu. Tālr. 29353243, e-pasts:
lases@inbox.lv.

KULDĪGAS AUTOSKOLA aicina
pieteikties B, BE, C, CE, 95. koda autovadītāju kursiem Kuldīgā, ir dienas un vakara grupas. Sākums 21. februārī. Sīkāka
informācija pa tālr. 29491388, 63322550.

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

Autoskola Universāls 19. februārī
18.00 Skrundas kultūras namā rīko autovadītāju kursus. Tālr. 26446270.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 28330250.

CŪKGAĻU, 2,50 EUR/kg.
Tālr. 25729801.

Vieglās AUTOMAŠĪNAS, TRAKTORUS, lauksaimniecības tehniku.
Tālr. 26104984.
GARĀŽU Lauktehnikā. Tālr. 28630316.
Par labu cenu pērk skujkoku, lapkoku
CIRSMAS, MEŽA ĪPAŠUMUS ar zemi.
Palīdzam izstrādāt un realizēt kokmateriālus. Tālr. 29682802.
Veco PAPĪRNAUDU, loterijas biļetes,
apbalvojumus. Tālr. 26499892.

SIA «Vika Wood»

kokzāģētava PĒRK

egles un priedes

zāģbaļķus.

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

Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)
pagarina konkursa uz vakanto SIA Kuldīgas slimnīca
valdes locekļa diviem amatiem
pieteikšanās termiņu līdz 2018. gada 1. marta 12.00.

Prasības:
(atsevišķās prasības katram valdes locekļa amatam)
 akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība:
 medicīnā,
 ekonomikā vai vadībzinībās,
(kopīgās prasības katram valdes locekļa amatam)
• vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina
kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai
profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā,
• valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas
lietošanas jomā noteiktajā apjomā,
• angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast
drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu, uzturēt dialogu,
orientējoties profesionālajā terminoloģijā,
• nevainojama reputācija,
• persona neatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā
norādītajiem aizliegumiem.
Konkursa pretendentiem jāiesniedz:
• motivēta pieteikuma vēstule,
• dzīves apraksts (CV), norādot arī kontakttālruņa numuru,
• augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā
eksemplārā,
• valsts valodas (ja izglītība nav iegūta valsts valodā) un
svešvalodu zināšanu apliecinoša/-u dokumenta/-u kopija/-as,
• pretendenta redzējums (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas) par
SIA Kuldīgas slimnīca darbību 2018.–2022. gadam,
• pretendentam ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kurus
viņš uzskata par svarīgiem.
Pieteikšanās termiņš līdz 2018. gada 1. marta 12.00.
Dokumentus slēgtā aploksnē ar norādi: „SIA „Kuldīgas slimnīca”
valdes locekļa amata konkursam” lūdzam iesniegt Kuldīgas novada
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā
(Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301) vai elektroniski, kas parakstīts
ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: dome@kuldiga.lv.
Konkursa nolikums publicēts Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē: www.kuldiga.lv.
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SALDUS AUTOSKOLĀ – B, C, CE,
95. KODS. Ē.Griģis. Tālr. 29194359.

Piedāvājam universālā iekrāvēja CASE
695 pakalpojumus, 25 EUR stundā.
Tālr. 26440069.
PĀRVADĀ mēbeles. Tālr. 22377474.
Veicu CELTNIECĪBAS un REMONTA
darbus. Ir liela pieredze. Tālr. 28451547.
Siltinām mājas ar EKOVATI, granulām
un termoputām. Tālr. 26748235.
TĪRĀM DĪVĀNUS, krēslus, paklājus. Izbraucam pie klienta uz mājām.
Tālr. 28134800.
SADZĪVES TEHNIK AS remonts
izbraukumā. Tālr. 27501427.
M E TI N U, braucu pie klienta.
Tālr. 26408198.
SIA Bērzi plus notīra krūmu APAUGUMU no laukiem un grāvjiem. Pērk
zarus šķeldošanai un cirsmas izstrādei.
Tālr. 29150380, 26458900.

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
/S.Kaldupe./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dzintrai
Tilgalei, no tuva cilvēka atvadoties.
Vēberu ģimene, Mēteļu ģimene
Ko gan sirdī izjūt skolotājs,
Kad tā klasei eksāmenu laiks?
Arī viņš pie kabineta stāj,
Norūpējies izskatās par bērniem vaigs.
Uzzināt, kad par atzīmēm trauc,
Priecīga par katru ir tam sirds.
Būt par draugu savai klasei ļauts –
Skolotāja acis mīlestībā mirdz.
Bet, kad labiem draugiem jāšķiras,
Skumjas sirdī snieg un asras līst.
Nebēdā, pie tevi viņi nāks,
Tavu sirdi nekad bērniem neaizmirst.
/A.Celma./
Tik mīlestības pilna, tik priecīga un tik
līdzjūtīga mūsu mīļā skolotāja IRMA
VASMUSE paliks mūsu sirdīs. Izsakām
visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar skolotājas tuviniekiem,
viņu mūžībā aizvadot.
1999./2000. māc. g. 9.b klase
Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs.
/N.Dzirkale./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību IRMAS
VASMUSES piederīgajiem, viņu mūžībā
pavadot.
1979. gada 11.d klase

Visdziļākā līdzjūtība IRMAS VASMUSES
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Mājas pirmās sekcijas kaimiņi
Ziemeli, pieklusti šobrīd mazliet,
Balts cilvēks uz baltu mūžību iet.
/V.Aizupe./
Visdziļākā līdzjūtība Zentai, Inārai un
pārējiem tuviniekiem, IRMU VASMUSI
mūžībā pavadot.
Sokolovsku ģimene
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
/S.Kaldupe./
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Alīdai un
pārējiem tuviniekiem, tēvu mūžības
ceļā pavadot.
Aija, Aivars
Pa mirdzošu staru
Sargeņģelis balto garu –
Dvēseli – aiznesa debesu kalnā.
/M.Čaklais./
Sirsnīga līdzjūtība Rutai Radumai, no
māsas atvadoties.
Māra, Pēteris, Ilona
Tāds klusums visapkārt,
Tāds miers, tikai sniegi kā atmiņas
snieg.
/A.Krūklis./
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Mārītei Ēķei,
māsu mūžības ceļā pavadot.
Alsungas Kalmes

Savāc ELEKTROTEHNIKU.
Tālr. 22377474.

vajadzīgi
SIA Energoparks (41203010464) piedāvā
darbu AUTOVADĪTĀJAM uz kokvedēja ar piekabi. Tālr. 29242783.
SIA Premium Wood (41203050927) –
AUTOPACĒLĀJA VADĪTĀJS (karists). Tālr. 29235649.

februāra erudīts
Šveices uzņēmums,
kas 18. gs. pirmais
sāka ražot gāzētu
minerālūdeni (nevis
gāzētu parasto ūdeni).
Uzņēmums darbojas vēl šodien.
Atbildes līdz 15. februāra 12.00 atsūtīt
e-pastā: redakcija@kurzemnieks.lv.
Atbilde: arhitektūrā plāksne, kas ir
kolonnas kapiteļa pati augšējā daļa, uz
kā balstās arka vai sija, ir abaks.
Pareizi atbildējuši: Velta Višņevska,
Daina Gerente, Ausma Kreidere, Indra
Ābelīte, Jana Zaļuma, Ingars Neimanis,
Mārcis Arājs.
SIA

Lateira

cirsmas,
mEža īpašumus.
pērk

• Palīdz noformēt
dokumentus,
• veic cirsmu iestigošanu,
dastošanu, novērtēšanu.
Tālr. 63428509, 27020562,
29997742, fakss 63428523,
e-pasts: info@lateira.lv.

20. FEBRUĀRĪ NO PLKST. 10: 00 - 17: 00

KULDĪGAS SLIMNĪCĀ
KONSULTĒS
UN PIEŅEMS
PACIENTUS ĀRSTE:
Dr. TATJANA ĻIŅOVA
’’Veselības centrs 4’’ ﬁliāles
’’Dermatoloģijas klīnika’’ dermatoveneroloģe

Meža īpašnieku biedrība MEŽA KONSULTANTS
meža īpašniekiem piedāvā:

 cirsmu stigošanu,
 augošu koku uzmērīšanu un vērtēšanu (dastošanu),
 cirsmu pārdošanu izsolē,
 meža inventarizāciju,
 aizaugušo lauksaimniecības zemju taksāciju,
 ES projektu dokumentācijas sagatavošanu,
 bezmaksas konsultācijas.

Smilšu iela 10, Kuldīga, tālr. 29103658, meza.konsultants@inbox.lv.

Latvijas mežsaimniecības uzņēmums
par ļoti labu samaksu nopirks MEŽA ĪPAŠUMU
vai arī augošus kokus jūsu īpašumā.
Cena līdz pat 10 000 EUR/ha. Sertificēts taksators izgatavos meža
inventarizācijas lietu, cirsmu skices, veiks koku uzmērīšanu, ja
nepieciešams, atjaunos robežstigas un kupicas.
Garantējam profesionālu un godīgu attieksmi.
■ Ja vēlaties pārdot īpašumu vai augošus kokus –
tālr. 28368838, 26129919.
■ Ja vēlaties izgatavot taksāciju, skices vai atjaunot robežstigas –
tālr. 29175345, e-pasts: info@lmu.lv.
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laika ziņas

joki

Draugi uz viena viļņa

Dārtmutas universitātes (Lielbritānija) neirozinātnieki atklājuši,
ka „būt uz viena viļņa” nav tikai tukšs izteiciens. Izrādās, ka tuvu
draugu smadzeņu viļņu garums sakrīt, piemēram, skatoties video
pat par dažādām tēmām: komēdiju, dokumentālo kino vai politiskas debates. Pētnieki uzskata, ka draudzības stiprumu var pat
izmērīt, salīdzinot neironu aktivitātes sinhronitāti. Smadzenes tika
skenētas tieši video skatīšanās laikā, jo tas sniedz priekšstatu par
dabisku, dinamisku un spontānu reakciju, ko skatītāji piedzīvo.
Pētījums rāda, ka tuvi draugi pasauli jūt līdzīgi. Neironu aktivitāte
visvairāk sakrita tieši tajās smadzeņu daļās, kas atbild par emocijām, uzmanības fokusēšanu un aprēķiniem. Pagaidām nav zināms,
vai izvēlamies sev tādus draugus, kuri reaģē līdzīgi kā mēs, vai arī
draudzība pamazām ietekmē veidu, kā uztveram pasauli.

Laukstrādnieku ievešana no
Lietuvas
Arī šinī pavasarī Latvijas Lauksaimniecības
Centrālsabiedrība ievedīs laukstrādniekus no
Lietuvas. Tikai izdalīšana lauksaimniekiem
notiks ar kopmoderniecību starpniecību, lai izbēgtu naudas lietās ar ārzemniekiem dažādus
konfliktus, kas sakarā ar grūto saimniecisko
stāvokli var nākt priekšā. Paredzēts noorganizēt īpašu šķīrējtiesu, kura kārtos saimnieku un
strādnieku strīdus lietas.
Kuldīgas Vēstnesis pirms 90 gadiem

rīt, 15. februārī

šodien, 14. februārī
Dienas garums – 9 st. 28 min.
Saule lec 7.54, riet 17.22.

Naktī

Dienas garums – 9 st. 32 min.
Saule lec 7.52, riet 17.24.
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sporta spēles

Ziemas spēles izdevušās
Olimpisko spēļu gaisotnē ar
tradicionālo dalībnieku parādi
sākās devītās Kuldīgas novada
atklātās ziemas sporta spēles.
Dalībnieki sacentās galda spēlēs, vieglatlētikas
disciplīnās, slēpošanā, hokejā un zemledus makšķerēšanā. Pirmo reizi programmā iekļauta peldēšana.
„Jāteic paldies dabas mātei par laika ap-stākļiem,”
smaidot teic galvenais organizators Ivo Solomahins.
„Mums izdevās sarīkot hokeju, slēpošanu un zemledus makšķerēšanu. Ja ir tik daudz disciplīnu, visās
nav iespējams piedalīties, tāpēc sportistiem bija jāizdomā, kurās startēt. Mazliet žēl, ka dalībnieku skaits
mazinājies. Taču to var saprast, jo klāt nāca vairākas
disciplīnas, kas iepriekš nenotika laika apstākļu dēļ,
un šoreiz dalībnieki sadalījās pa visiem sporta veidiem. Paldies visiem, kas bija iesaistīti organizēšanā,
arī pagastu sporta organizatoriem un sportistiem!”
Inta Jansone, Aivara Vētrāja foto

Hokeja laukumā tiekas Alsungas
un Kurmāles komanda.

basketbols

Kuldīgas novada
čempionāts
• Ošenieki – U-35+ 78:72,
• Vārme – MM Workshop
53:45,
• Kuldīgas VUGD –
Kuldīgas SS 73:51.

Zemledus
makšķerēšanas
dalībnieks
Guntars Tamsons
no Snēpeles.
Rezultāti
Šaušanā ar pneimatisko šauteni pirmā ir
Kabile (Mārtiņš Mazais, Atvars Polis, Karīna
Blinde); individuāli labākie Ilze Medniece
(Īvande) un Māris Līdaka (Snēpele).
Šautriņu mešanā līdere ir Snēpele (Artūrs
Jankovskis, kurš labākais arī vīriešiem, Uvis
Meisters, Rolands Bružāns); individuāli –
Aina Baumane (Laidi).
Novusā uzvara Kuldīgai, individuāli labākie:
Māris Bikse (Alsunga), Inese Mūrniece
(Ēdole).
Šahā uzvarēja Kuldīga; individuāli: Edmunds
Beks (Snēpele), Marta Kāne (Kuldīga).
Galda tenisā pirmie – Laidi, dubultspēlēs
Ieva Lepse un Edijs Atmats (Laidi), individuāli:
Ivars Šuvalovs (Kuldīga), I.Lepse (Laidi).
Svaru bumbu celšanā līdere ir Alsunga;
labākie virs 90 kg Kaspars Blinds (Kabile),
līdz 90 kg Toms Tumpelis (Alsunga).
Dambretē uzvara Turlavai; individuāli Jānim
Rūtiņam (Kurmāle), Zentai Jēgerei (Rumba).

Peldēšanā startē snēpelniece
Zane Zvirbule.

Hokejā uzvara Alsungai (Niks Matevičs,
Deniss Kateriničs, Tomašs Saušs, Edgars
Kukainis).
Peldēšanā uzvara Kuldīgai; individuāli:
Dainim Stepem (Turlava), Intai Lagzdiņai
(Rumba).
Slēpošanā uzvara Kuldīgai, individuāli:
Normundam Beikam (Kuldīga), Andai Uplejai
(Īvande).
Zemledus makšķerēšanā lielākais loms
(1929,1 g) Kabilei; labākais – Juris Trokšs
(Kabile, 1848 g).
Zolītē uzvara Turlavai; labākais spēlētājs
Raitis Gūtmanis (Īvande).
Ārmreslingā līdz 80 kg līderis ir Ritvars Sīlis
(Alsunga), kategorijā 80+ kg Gatis Moldovāns
(Ēdole), sievietēm Inga Robežniece (Turlava).
Tāllēkšanā pirmie Juris Budņikovs (Vārme,
6,46 m), Agnija Putniņa (Ēdole, 4,50 m),
grupā 35+ Guntars Žagariņš (Turlava,
4,80 m), Rūta Kociņa (Īvande, 4,00 m).

Kurzemnieks

Augstlēkšanā Edgars Ziņģis (Padure,
1,80 m), Anna Abersone (Kuldīga, 1,55 m).
Lodes grūšanā J.Budņikovs (11,45 m),
Auce Mūrniece (11,22 m, Kuldīga), grupā
35+ Uldis Putniņš (10,04 m, Ēdole), Una
Birzniece (9,16 m).
4 x 100 m stafetē uzvara Kuldīgai (51,06;
Kristaps Citlavs, Ērika Jēkabsone, Annija
Paula Ansone, Markuss Reivītis).
60 m A.P.Ansone (8,04), Kristers StebulisBabenko (Kuldīga, 7,15), 35+ Kristīne ČīmaAlsberga (Alsunga, 9,45), G.Žagariņš (8,03).
200 m Renāte Anete Martinsone (Ēdole,
29,69), K.Stebulis- Babenko (25,15),
grupā 35+ Džanita Freija (Turlava, 36,04),
G.Žagariņš (27,71).
1000 m Zane Zvirbule (Snēpele, 4:03,75),
Āris Brantevics (Turlava, 2:55,04), grupā
35+ Ludmila Joce (Turlava, 3:47,59), Kaspars
Stukuls (3:15,39).
Kopvērtējumā vieglatlētikā līdere – Kuldīga.

jaunais_kurzemnieks

www.kurzemnieks.lv

@kurzemnieks_K

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

