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Piektdien, 1. jūnijā:
•  Nīkrācē atdzimst vecā 

skola.
•  Kafejnīcu terases vasarā.
•  Diena Žemaitijā.
•  Būvinženiere 

konstruktore Sintija 
Neščadima. 

 4 lpp.

 12.–13. lpp.

Kabiles skolā –

 5. lpp.

Kas toreiz tur bija rakstīts?
* Ināra Liepiņa (Vecais), tagad dzīvo Rīgā, atjaunojusi Latvijas 
Māsu asociāciju, par īpašiem nopelniem Latvijas labā saņēmusi 
Atzinības krustu: „Mēs, jaunie vanagi, mums pieder gaiss/ Un 
plašums, tāles vilinošas…”
* Elga Vēberste (Vītoliņa):  „Kad klusās novakarēs debess zilgmē 
zvaigznes mirdzēs, domās atpakaļ uz veco skolu došos.”
* Irēna Grauda (Beķere): „Skola, tu mūsu mīļā skola! Nekad es 
neesmu izjutusi Tevi tik mīļu un tuvu kā šodien, kad no tevis ir 
jāšķiras. Tikai tagad, aizejot no tevis, es saprotu, cik daudz tu 
man esi devusi.”
* Strauja Volmane, kabilniece:„Ceļš uz manu skolu vienmēr būs 
tas mīļākais.”

Kā partijas rosās pirms Saeimas vēlēšanām? 
Kurzemnieks aptaujāja 11 partiju pārstāvjus.

Populārais skeitbordists Madars Apse kopā 
ar draugiem pagājušonedēļ Latvijas tūrē 
piestāja arī savā dzimtajā Kuldīgā. Viesi rādīja 
paraugdemonstrējumus, kas tika filmēti kanālam 
Redbull TV, un skeitoja kopā ar jauno paaudzi. 

Vai zinājāt, ka pēc ķērpjiem var 
noteikt gaisa piesārņojumu?

SAEIMAS VĒLĒŠANAS 
tuvojas

ar stipriem 
pavedieniemZ.A.Meierovica Kabiles pamatskolas 160. jubilejas 

salidojumā bija ieradušās arī četras 1948. gada 
absolventes.

Lai gan salidots ir diezgan bieži, arī šoreiz visām absolventēm, kas beigušas septiņu 
klašu pamatskolu, bija, ko pārrunāt, jo līdzi paķērusies kladīte ar nedaudz nobružātiem 
vāciņiem. Tai interesants nosaukums Atsveikas. Uz līniju lapām glītos rokrakstos ierakstīti 
visu 28 klasesbiedru vēlējumi, ar kuriem dāmas 
labprāt iepazīstināja jauno paaudzi. 

1948. gada absolventes Irēna Grauda (bijusī Beķere), 
Elga Vēberste (Vītoliņa), Strauja Volmane ar atmiņu 

kladi Atsveikas un Ināra Liepiņa (Vecais) jaunajai 
paaudzei Henitai Podkalnei, Norgitai Līgai Horstei 
un Markusam Zagorskim rāda savu klasesbiedru 

vēlējumus. 

Eduarda Skabja 
teksts un foto

Turpinājums

Kāds 
ģērbšanās stils 
Kuldīgas ielās 
sastaptajiem? 

„Tas ir kaut kas brīnumains, 
jo atlūzušais ābeles zars ir iesakņojies 
un dzen spēcīgas atvases,” 
saka Sandra Brantevica. 

Noticis ceturtais plenērs Ciemgaļu mežābeles 
performance pie 300 gadu vecā dižkoka Turlavā.

 3. lpp.

„Mana vēlme ir iedvesmot vietējos un arī tos, 
kuri ar to vēl nenodarbojas,” sacīja Madars.
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Andris Andersons, lauksaimniecības inženieris: – Jūtu, ka 
valstī ir labas pārmaiņas. Daudzi sapratuši, ka tās nevar ie-
viest no augšas, ja nekas nemainās apakšā. Visas revolūcijas 
tā sākušās. Par politiku un Latvijas nākotni domā arī jauni 
cilvēki. Tas priecē. Esmu nosliecies Mamikina pusē, jo viņš 
prot saliedēt. Tas ir svarīgi, jo Latvijā daudz kas notiktu 
labāk, ja mēs prastu būt saliedēti un kādā jautājumā spēkus 
ieguldītu kopā, nevis sadalītu, lai cīnītos savā starpā. Katrā 
partijā taču ir daudz labu, gaišu cilvēku.
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No kārtības sargātāju ikdieNas

Stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors dzintars Pakalns.

Sūknē ūdeni Ventā, izliek daudzbērnu ģimeni

aktuālais jautājums

Uldis Grīnbergs, strādā kokapstrādē: – Es neinteresējos, 
bet šur tur var redzēt, ka kāda partija kaut ko jau reklamē. 
Balsošu par to, kurā ir man pazīstamais kuldīdznieks Artis 
Gustovskis. Es zinu, ka ir kārtīgs cilvēks, tādēļ Saeimā 
var strādāt.

Inga Blāķe, vecmāte: – Televīzijā mazliet ir jūtams. Par 
politiku vairāk neinteresējos, nekā interesējos, bet vēlēšanās 
gan piedalīšos. Skatīšos, kurās partijās būs vietējie cilvēki, 
pēc tā arī izlemšu, par ko atdot balsi. 

Linda Formuleviča, mācās, pašlaik bezdarbniece: – Dažus 
reklāmas bukletus pastkastītē esmu saņēmusi. Īpaši nepētu, 
bet interesējos, kas notiek pašvaldībā, valdībā. Kad vēlēša-
nas nāks tuvāk, painteresēšos, kādi cilvēki un kuru partiju 
pārstāv, izvērtēšu, ko viņi darījuši, lai saprastu, par kuru 
balsot. Parasti izvēle krīt par labu tiem, kuri ir pazīstami. 

Aleksandrs Točelovskis, strādājošs pensionārs: – Jūtu, 
ka tuvojas, pirms pāris dienām biju Saskaņas kongresā. 
Iepriekš balsoju par šo partiju, bet nu šaubos. Tāpēc gāju, 
klausījos, bet īstas pārliecības vairs nav – man viņu politika 
vairs nepatīk. Ir sajūta, ka jābalso par citiem, bet, par ku-
riem, vēl par agru spriest. Pagaidām nav neviena politiskā 
spēka, pret kuru ir simpātijas. Varbūt kļūdos, bet liekas, ka 
par tautu neviens īsti nedomā – katrs spēlē savos vārtos.

Gundars Rozentāls, tālbraucējs: – Vēl nejūtu. Ja būšu 
mājās, tad piedalīšos, bet pagājušajā reizē neiznāca. Man 
darbs tāds, ka divas trīs dienas esmu mājās, divas nedēļas 
ceļā. Par ko balsot, izdomāšu, kad tuvosies vēlēšanas, bet 
par politiku īpaši neinteresējos un nezinu, kādi cilvēki un 
partijas kandidē.

vai jūtat, ka tuvojas saeimas vēlēšanas? 
vai zināt, par ko balsosiet? 

Ziņo Skrundas PP inspektors Ģirts Miksons.

Sūdzas par kaimiņiem

21. maijs. Dzeldā, skolas teritorijā, jaunieši, iespē-
jams, lieto alkoholu, bet tos vairs nesastopam. Skrundā 
pagalma krūmos atrodam vīrieti un sievieti, kuri, izrā-
dās, tikai ēd pusdienas.

 22. maijs. Sūdzība par problēmām ģimenē Sieksātē. 
Aizbraucam un atrisinām.  

23. maijs. Skrundā, Ventas ielā, divi skolēni ložņā pa 
svešu īpašumu. Sūdzas par kādas Kalpaka ielas daudz-
dzīvokļu mājas kaimiņiem. Mūs informē par vīrieti, 
kurš sabiedriskā vietā urinējis. Vainīgais noskaidrots. 
Veikalā Aibe alkohola zagšanas mēģinājumā vainīgais 
noskaidrots. 

24. maijs. Uzrakstām protokolu par neatļautu tirdz-
niecību Skrundā.

25. maijs. Iedzīvotāji ziņo, ka Ciecerē vīrietis guļ uz 
ceļa, – vīrs stiprā reibumā. Skrundā uzraugām satiksmi 
bērnu deju svētku gājiena laikā un kārtību koncerta 
laikā. 

Uzklausīja Iveta Grīniņa

maNuPrāt

26. maijā Kuldīgas 2. vidusskola skais-
ti nosvinējusi 140. gadskārtu, kurā 
ieradušies 174 absolventi. 

Valdīja atkalredzēšanās prieks, kultū-
ras centrā varēja noklausīties koncertu, 
tika sveikti tagadējie un bijušie skolotāji. 
Sanākušie tika aicināti aplūkot skolas 
izremontētās telpas un jauno korpusu. 
Vakarā varēja ballēties kopā ar grupu 
Liepavots. 

Laila Liepiņa
Aivara Vētrāja foto

Vairāk foto: www.kurzemnieks.lv.

Jolanta Hercenberga, Andras Ālītes foto

Z.a.Meierovica kabiles 
pamatskolas 160. gadadienas 
salidojuma gājiens.

21. maijs. Rīta pusē Rendas pagasta pārvalde 
lūdz palīgā apskatīt kādu īpašumu. Pie vecā 
Ventas tilta nobraucis traktors un no upes sūknē 
mucā ūdeni. Tik vienkārši nav – jāsaskaņo ar 
pašvaldību, jo tur ir lieguma zona. Slimnīcas 
uzņemšanas nodaļa lūdz nogādāt mājās 80 gadus 
vecu kundzi – izdarām. Pievakarē sieviete ziņo, 
ka pie dēla atbraukušas divas nepilngadīgas 
meitenes, varbūt no Tukuma bērnunama. Tā arī 
ir – meitenes nogādājam Valsts policijā (VP). 
Anonīms zvans, ka Padurē māte ir reibumā, klāt 
divi bērni. Tā kā esam izsaukumā, ziņojam VP. 

22. maijs. No rīta pārbaudām, vai Pelčos 
čipēti suņi. Pārkāpumu nav. Sociālā darbiniece 
lūdz pārbaudīt ģimeni Padurē. Pārbaudām, vai 
Kuldīgā suņi čipēti Alsungas, Īvandes un Zemeņu 
ielā, – pārkāpumu nav. Anonīms zvans, ka nav 
nopļauts aplis ceļā uz Skrundu. Dodam Kuldī-
gas komunālajiem pakalpojumiem divas nedēļas 

laika. Vakarpusē patruļa pamana, ka Krasta ielā 
gar maksas tualetes durvīm darbojas jaunieši. 
Savācam un atdodam vecākiem, ierosinām ad-
ministratīvo lietvedību. Kaļķu ielā kaimiņiem 
domstarpības par robežām, iesakām doties uz 
pašvaldību. Vakarā Vidus ielā kūp ugunskurs, 
sētā neviena, vēlāk tas nodzēsts. Pēc desmitiem 
tehnikuma kopmītņu dežurants ziņo, ka audzēkne 
ieradusies reibumā. Faktu konstatējam, bet tālāk 
viss skolas ziņā. 

23. maijs. Planīcas ielā pie veikala nesakopta 
teritorija. Tajā pašā dienā vieta tiek sakopta. 
Kuldīgā, Ķiršu alejā, jauns pāris lietojot alkoholu, 
bet blakus mazs bērns. Izrādās, ka bērnu pieskata 
pilngadīga persona. Pie veikala Rimi sēž cilvēks, 
kuram esot slikti ar veselību. Mums pazīstamais 
ir reibumā, bet uz slimnīcu nogādājam. Aizputes 
ielā uz soliņa redzam guļošu cilvēku, bet viņš 
aiziet. Kāds guļ Liepājas ielā – mums pazīstams, 

ievietojam izolatorā, uzrakstām proto-
kolu. Invalīdu stāvvietā auto bez kartes, 
bet 1905. gada ielas stāvvietā – bez 
laika norādes. Vakarpusē no Mežval-
des ziņo, ka pa Riežupes ielu braukā 
oranžs motocikls, pārsniedzot ātrumu. 
Ziņojam VP. Slimnīcā ievietots cilvēks, 
kas reibumā gulējis Kalpaka ielā, – tas 
pats, kuram slikti bija pa dienu. Šoreiz 
izolators un protokols. 

24. maijs. Pēc 7.00 pilnīgi tukšā 
laukumā auto tieši invalīdu stāvvietā: 
protokols. 

25. maijs. Divos naktī VP ziņo, ka 
pazudusi sieviete, kurai problēmas ar 
atmiņu. Izbraucam pa pilsētu, bet ne-
atrodam. Pustrijos VP vajag palīdzību, 
lai no dzīvokļa Ventspils ielā izdzītu 
dzērājus. Aizbraucam, bet tur nevienam 

vairs nav pretenziju. Auto Liepājas ielā 
uz ietves – protokols. 

26. maijs. Naktī zvana, ka pie laimē-
tavas Fenikss trokšņo. Cilvēks reibumā 
izsitis logu, bet notikuma vietā jau bija 
VP. Trijos naktī zvana, ka Klondaikā, 
iespējams, konflikts, bet apsargi tiek 
galā paši. Ap deviņiem Annas ielā kai-
miņi pa logu izmetuši atkritumus, bet 
tie jau bija savākti. Dzelzceļa un Avotu 
ielas krustojumā guļ sieviete – dzīvo 
netālu, palīdzam nokļūt. Kāds dzī-
vokļa īpašnieks liek izvākties ģimenei 
ar sešiem bērniem. Paskaidrojam, kā 
rīkoties, un ziņojam bāriņtiesai. Kāds 
ziņo, ka Rātskunga ielā kāds otram 
sitis ar paštaisītu steku. Ziņojam VP 
par vardarbību, bet aizbraucam un ar 
abiem izrunājamies. Mucenieku ielā 

pie ozola guļ vīrietis, kurš jānogādā VP. 
Pie Mežvaldes grāvī vīrietis, kurš pa 
dienu gulēja uz soliņa Mucenieku ielā. 
Ticis gandrīz līdz mājām, palīdzam tur 
nokļūt. Nodrošinām kārtību velodienā. 

27. maijs. Pēc pusnakts Skrundas 
ielā kaujoties kaimiņi. Iesakām zvanīt 
VP, jo slēdzam apvedceļu nakts velo-
braucienam. 11.00 ziņo, ka Kalna kapu 
konteineros tiek mesti sadzīves atkri-
tumi, bet vainīgie jau prom. Atkritumi 
tiek izkrauti arī Aizputes ielas īpašumā: 
fiksējam, tiks rakstīts iesniegums. 
Vakara ielā pie katlumājas guļ vīrietis, 
bet aiziet. Vakarā zvana no Rātskunga 
ielas: kaimiņš pīpējot pie loga un dūmi 
otram traucē. To nekonstatējam un ar 
iedzīvotājiem runājam par nepamato-
tām sūdzībām.

Ligzda, kurā atgriezties – šādu devīzi izvē-
lējās Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas                  
160. jubilejas salidojuma organizētāji. 

Tik daudz talantu!
Gadu pa gadam tika šķetināts vēstures pavediens 
no Kabiles skolas pirmsākumiem līdz mūsdie-
nām. Hronikas lappuses mijās ar pašdarbnieku 
priekšnesumiem. Un absolventi, kuriem sarma 
jau matos, vien nebeidza brīnīties, kur mazā 
skoliņā tik daudz dziedātāju skanīgām balsīm, 
tik liels bērnu dejotāju pulks. Un skolai arī ir, 
ar ko lepoties! Ansambļi piedalījušies novada 
pasākumos, dejotāji – pat trijos Skolēnu dzies-
mu un deju svētkos. Šoreiz skolotājai Silvijai 
Bergmanei izdevies uz dažām dejām sasaukt pat 
iepriekšējo gadu dancotājus. 

Par jauku tradīciju kļuvušas skolas Dzejas 
dienas, kurās jau 21 gadu jauni talanti tiek at-
rasti pašu vidū. Vai tas nav pārsteigums – pēc 
vairākiem gadiem izdzirdēt savu skolā radīto 
dzejoli svētku koncertā teātra pulciņa iestudē-
jumā? Kurš gan nepazīst skolas avīzi Kabata? 
Tai šajā mācību gadā 20. jubileja, un redakcijas 
darbinieku skaits mērāms jau daudzos desmitos! 
Skolotāji un pulciņu vadītāji kopā ar vēlējumu 
vārdiem varēja iesiet stiprinājuma pavedienus 
skolas simboliskajā ligzdā. 

Tie bija jāiesien gan vidusskolas pirmā izlaidu-
ma pārstāvjiem (no divdesmit septiņiem 1958. ga-                                                                                                

da absolventiem atlidojuši pat 12), gan direktorei 
Līgai Bergmanei, kura šo skolu uzskata par savu 
visīstāko, jo šeit mācījušies gan vecāki, gan viņa 
pati, gan bērni un tagad – mazbērni. Vai vairs jā-
piemin patriotisms, ja šeit par pedagogiem strādā 
astoņi Kabiles vidusskolas absolventi? 

Sveicienus bija atveduši kaimiņi, absolventi, 
pedagogi, pagasta vadība. Kuldīgas novada 
domes izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga 
sirsnīgajā uzrunā šo skolu salīdzināja ar krāšņu 
puķu pušķi un novēlēja tai saules mūžu tāpat kā 
Latvijai. Saviļņojošajā noslēgumā skolotāju kora 
dziesmai pievienojās visi. 

Pusnakts pārsteigums
Uz saieta namu vairāk nekā 200 dalībnieku devās 
organizētā putnu kāsī, atpakaļ – bariņiem vien. 
Un atmiņu pavedieni varēja šķetināties tālāk, jo 
klasēs varēja satikties un ar savējiem tā kārtīgi 
izrunāties. Pusnakts pārsteigumu tradicionālā 
salūta vietā bija sagādājis absolvents un skolas 
draugs Aivars Bergmanis. Ugunīgiem burtiem 
Kabiles skolai – 160 tika izgaismots sporta 
laukums. Svētku gaismiņas bija saskatāmas vēl 
ilgi un tālu. Gluži kā atmiņas par šo pasākumu. 
Paldies visiem, kuri ieradās godināt savu skolu 
jubilejā! 

Eduarda Skabja, 
Kabiles vidusskolas 1972. gada absolventa, 

teksts un foto

„Šogad esam sadraudzējušies ar 
citām vietām, kurās ir dižkoki, kā 
Pankoku mežābele Skrundā un 
Krūkļu mežābele Krotē,” tā Turlavas 
bibliotēkas vadītāja un pasākuma 
organizatore Sandra Brantevica 
saka par ceturto plenēru Ciemgaļu 
mežābeles performance pie 300 gadu 
vecā dižkoka.

Dabas brīnums
S.Brantevica: „Tā ir dižošanās nevis 
ar mūsu roku darbu, bet gan dabas 
brīnumu. Tāpēc skandinām, lai sadzird 
pārdeviņi novadiņi. Tas ir kaut kas 
brīnumains, jo atlūzušais ābeles zars ir 
iesakņojies un dzen spēcīgas atvases. 
Mēs gribam, lai mežābeli godina, jo ar 
to lepojamies. Mūsu mērķis ir iemūži-
nāt to daiļdarbos un popularizēt. Varbūt 
pasākuma desmitgadē varēsim izdot 
brošūriņu par savu mežābeli. Galvenais 
ir palaist vējos informāciju, lai zied-
lapiņas iet arvien tālāk. Paldies tiem, 
kuri palīdzēja ar padomu un darbiem! 
Pasākumu veidojam paši – domubiedru 

grupa, tas nav no pagasta budžeta.”

Prieks par tradīciju
Laimdota Vištarte-Leimante no Sal-
dus nolasīja jau agrāk sacerēto dzejoli 
par mežābeli. 

Uzstājās Kuldīgas folkloras kopa 
Nārbuļi. Senatnīgu noskaņu pasāku-
mam piešķīra Rumbas pagasta kolek-
cionārs Atis Bērtiņš, kurš ar patafonu 
atskaņoja plates. Kabiles skolotājs 
Rihards Lasmanis mācīja koka karotēs 
iegriezt rakstu. Ja tas izdarīts pareizi, 
pie karotes vai koka lāpstiņas varēja 
tikt bez maksas. Mārtiņš Lastovskis 
no Jūrkalnes to izmēģināja pirmo reizi. 

Ziepju darbnīcas vadītāja Sanita 
Lūciņa no Liepājas pie Ciemgaļu 
mežābeles ciemojas trešo gadu: „Man 
pasākums iepaticies. Šodien ziepes tai-
sīsim no tā, ko var atrast dabā, – nebūs 
ne smaržas, nedz krāsas. To mēģināsim 
dabūt, izmantojot ceriņus un papardes, 
lai cilvēki saprastu, cik labi var smar-
žot dabīgas lietas. Mūsdienās cilvēki 
meklē ko dabīgāku, tomēr grib, lai ir 

Kuldīgas 
2. vidusskolai  

kuldīgas 2. vidusskolas salidojumā 
piepildījās karlsona karstākā vēlēšanās –
lai būtu 140 kūkas un viena svece. Par to 
priecājās arī skolotāji un svētku dalībnieki.

140

iemūžināt daiļdarbos un skandināt

izteiksmīga smarža.” 
Pasākumā bija arī viesi no Apriķu muzeja. 

Tā vadītāja Aina Cērmane saka: „Būsim 
smēlušas enerģiju un spēku. Spriedām, ka 
iesim meklēt arī savas mežābeles, jo viena 
otra ir cienījama un droši vien diezgan veca. 
Prieks, ka tādi koki tiek atrasti un ka te šo 

vietu tur godā.” 
Iepriekš dzejoli dižkokam veltījis Dainis 

Šmits no Grobiņas, kurš kopā ar komponistu 
un diriģentu Edgaru Račevski radījis arī dzies-
mu Dižā Ciemgaļu mežābele.

Lāsmas Reimanes teksts un foto

Pie vairāk nekā 300 gadus 
vecās Ciemgaļu mežābeles 

turlavā jau ceturto gadu 
maijā pulcējas dažādi radoši 

cilvēki, lai to godinātu. 

Kabiles skolā – ar 
stipriem pavedieniem

Salidojums: atskaite sev pašam
Klāt izlaidumu laiks, kad skolā pavadītie gadi tiek rezumēti svinīgā pa-
sākumā un nosvinēti jautrā ballītē. Tālāk katrs dodas tajā virzienā, kas 
tīkams tieši viņam. Laimīgs tas, kurš apzinās, cik šis brīdis ir atbildīgs, 
jo izvēle šajās krustcelēs noteiks ļoti daudz ko. Diemžēl instrukcija, 
kurš ceļš piemērotākais, līdz ar atestātu netiek izsniegta, un katrs pats 
tikai pēc gadiem var saprast, kura izvēle bijusi derīga, kura ne. Labi 
tas jūtams skolu salidojumos, kad satiekam tos, ar kuriem pie lielā 
starta līnijas esam stāvējuši līdzās un kuriem iespējas bijušas samērā 
līdzīgas. Viens mans paziņa no Kuldīgas 2. vidusskolas salidojuma 
atgriezies ar vairākām atziņām. Pirmkārt, sapratis, ka ir atpalicis no 
pāris klasesbiedriem, kuri piecos gados kopš iepriekšējās tikšanās 
paspējuši trešo reizi apprecēties. Tas nozīmējot, ka mīlā vecumam 
nav nozīmes. Otrkārt, kopā sanākšana ļāvusi atgriezties jaunības 
dienu izjūtās un mudinājusi domāt, par ko viņš reiz sapņojis, bet nav 
realizējis. Tikšanās mudinājusi pie sapņiem atgriezties, un tas esot 
vērtīgākais, ko tur guvis.

Jolanta Hercenberga, tālr. 63350568,
jolantah99@gmail.com

(sākums 1. lpp.)
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Lappuse tapusi ar Kuldīgas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu.

poLitiKa

Deputāta kandidātu sarakstus 
Centrālajā vēlēšanu komisijā 
(CVK) varēs iesniegt no 18. jū-
lija līdz 7. augustam. Vēlēšanas 
notiks sestdien, 6. oktobrī, no 
7.00 līdz 20.00. Varēs nobalsot 
arī trīs dienas iepriekš – no 3. līdz                                                                    
5. oktobrim. Vajadzīga pilsoņa 
pase, bet tiem, kuriem ir tikai eID 
karte, jāsaņem vēlētāja apliecība 
Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdē. Tā prognozē, ka vēlēšanu 
laikā pases nebūs ap 60 000 pil-
soņu, bet būs identifikācijas karte.

Pirms četriem gadiem par 
vietām Saeimā cīnījās 13 partijas 
vai to apvienības, bet iekļuva 
septiņas.

Nacionālā apvienība 
(NA)
Kuldīgas nodaļas vadītāja Kristī-
na Rūtenberga pastāstīja, ka Kur-
zemes vēlēšanu apgabalā partijas 
pirmais numurs būs partijas līdz-
priekšsēdis Gaidis Bērziņš, bet 
par pārējiem vēl nemākot teikt. 
„Runāts ir, vai kāds no Kuldīgas 
nodaļas varētu iet sarakstā, bet, 
kamēr cilvēks pats nav izlēmis, 
konkrētus uzvārdus saukt nevaru. 
Viss ir procesā.”

NA valde nolēmusi par Minis-
tru prezidenta amata kandidātu 
izvirzīt Eiropas Parlamenta (EP) 
deputātu Robertu Zīli. 

Jaunā vienotība
Tā būs partiju apvienība, kurā 
bez Vienotības ietilpst partijas 
Tukuma pilsētai un novadam, 
Valmierai un Vidzemei, kā arī 
Kuldīgas novadam. 

„Sadarbība ar Vienotību bijusi 

četrus gadus,” saka partijas Kul-
dīgas novadam priekšsēde Inga 
Bērziņa. „Kopā mums izdevās ie-
stāties par slimnīcas saglabāšanu, 
viņu atbalsts bijis arī citos jautāju-
mos. Tāpēc loģiski, ka turpinām 
sadarbību, kas būs jaunā kvalitātē 
un ar lielāku līdzatbildību.” Sa-
raksti vēl topot, bet jau skaidrs, ka 
no partijas Kuldīgas novadam tiks 
izvirzīts Artis Gustovskis, kurš 
jau ir Saeimas deputāts, vispirms 
par to lemjot savas partijas valdē. 

Tikšanās ar iedzīvotājiem Jau-
najai Vienotībai jau notiekot: 
bijusi gan ar senioriem, gan uzņē-
mējiem. Tās turpināšoties, turklāt 
aktīvas sarunas notiek sociālajos 
tīklos. Par Ministru prezidenta 
kandidātu apvienība nosaukusi 
Eiropas Parlamenta deputātu 
Krišjāni Kariņu. 

Zaļo un zemnieku 
savienība (ZZS) 
Latvijas Zemnieku savienības 
(LZS) Kurzemes koordinatore 
Vineta Ķine pastāstīja, ka ar ZZS 
nosaukumu startēs četras parti-
jas: LZS, Latvijas Zaļā partija, 
Latvijai un Ventspilij un Liepājas 
partija. Esot zināms gan saraksta 
līderis Kurzemē, gan kandidāts 
kuldīdznieks, bet koordinatore vēl 
neesot pilnvarota izpaust. „Pie-
zvanījāt nedaudz par agru – pēc 
divām nedēļām varēšu teikt.” Bet 
viņa droši zinot, ka noteikti būs ne 
vien tikšanās ar vēlētājiem, bet arī 
partijas uzsaukti koncerti – tāpat 
kā pirms iepriekšējām vēlēšanām. 
ZZS premjerministra kandidāts ir 
līdzšinējais – Māris Kučinskis.

Saskaņa 
Kurzemes vēlēšanu apgabala 
koordinators Valērijs Agešins pēc 
partijas kongresa, kas notika                 
26. maijā, informēja, ka Kurze-
mē būs saraksts ar nosaukumu 
„Saskaņa”. Sociāldemokrātiskā 
partija. „Startēsim patstāvīgi, 
jo Saskaņa ir spēcīga partija, ko 
atšķir spēja izdarīt secinājumus, 
kritiski novērtēt sevi un pēc vaja-
dzības izvirzīt jaunus, konkrētus 
mērķus,” uzsvēra saraksta 1. nu-
murs Kurzemē V.Agešins. Pārējie 
kandidāti tikšot apstiprināti līdz 
18. jūlijam.

Latvijas Reģionu 
apvienība (LRA)
Partiju apvienības LRA Saeimas 
frakcijas vadītāja Nellija Klein-
berga skaidro, ka tāpat kā uz                 
12. Saeimu sarakstus veidošot 
trīs politiskie spēki: Vidzemes 
partija, Reģionu alianse un par-
tija Ogres novadam. Kurzemē ar                                   
1. numuru startēs N.Kleinberga 
pati, kandidēt uzrunāti trīs četri 
cilvēki no mūsu novadiem, bet 
uzvārdi tikšot izpausti īsi pirms 
sarakstu iesniegšanas datuma – 
18. jūlija. 

LRA nesen forumā par prem-
jera kandidātu izvirzījusi pašrei-
zējās Saeimas neatkarīgo, bijušo 
Vienotības deputātu Edvardu 
Smiltēnu. Noteikti būšot tikša-
nās ar iedzīvotājiem, visticamāk, 
septembrī, jo vasarā lauku ļaudis 
esot aizņemti un par politiku 
diez vai interesēšoties, sacīja 
N.Kleinberga. Īpašu kampaņu 
LRA nerīkos, tāpat necer, ka par 
to interesēsies nacionālie mediji, 

jo tie vairāk stāstot par varas par-
tijām: „Taču ticu, ka vēlētāji spēs 
novērtēt mūsu darbu opozīcijā, –                                                                  
nepilnos četros gados Saeimā 
esam iesnieguši 600 priekšliku-
mus.”

KPV.LV
Partija KPV.LV 13. Saeimas vē-
lēšanās, arī Kurzemes apgabalā, 
startēs ar atsevišķu sarakstu, 
informēja līdzpriekšsēdis Atis 
Zakatistovs. Kandidātu saraksts 
tiek veidots, taču 1. numurs ir zi-
nāms – tas būs pats A.Zakatistovs. 
Partijas darbu Kurzemē koordinē 
KPV.LV pašvaldību deputāti Ēriks 
Pucens Kuldīgā un Ramona Petra-
viča Saldū. Tikšanās ar vēlētājiem 
Kurzemē tiekot plānotas.  

Gods kalpot mūsu 
Latvijai
Partijas Gods kalpot mūsu Latvi-
jai valdes loceklis un Kurzemes 
koordinators Lauris Gruntma-
nis apstiprina, ka saraksts būs. 
Martā nolemts to veidot kopā 
ar vēl divām partijām: Kristīgo 
demokrātu savienību un Latvijas 
Sociāldemokrātisko strādnieku 
partiju. „Bet vēl kāda partija 
var pievienoties, jo izskatām 
vairākus sadarbības piedāvāju-
mus.” Saraksta pirmo numuru 
L.Gruntmanis vēl nenosauc, bet 
atklāj, ka divi trīs kuldīdznieki 
uz Saeimu kandidēšot. Kuldīgā 
plānota arī tikšanās ar vēlētājiem.

Jaunā konservatīvā 
partija 
Decembrī Kuldīgā nodibināta 
Jaunās konservatīvās partijas 

nodaļa. Tās vadītāja Evita Pēter-
sone pastāstīja, ka te esot desmit 
biedru un ka jūnijā paredzēta 
pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem, 
uz kuru, iespējams, atbraukšot 
partijas vadītājs Jānis Bordāns. 
Kandidātu saraksts Kurzemes 
vēlēšanu apgabalam top, bet par 
to informēšot vēlāk – neilgi pirms 
iesniegšanas CVK.

Progresīvie
Partija Progresīvie Kurzemē 
noteikti startēs, un pašlaik valdes 
lēmums paredz to darīt atsevišķi, 
informē ģenerālsekretārs Roberts 
Putnis: „Neatkarībai no šaurām 
naudas interesēm, sociāldemo-
krātiskajai un zaļajai programmai 
neesam atraduši līdzvērtīgu poli-
tisko spēku, ar kuru kopā veidot 
sarakstu.” To paredzēts pabeigt 
jūlija sākumā, bet Kurzemes                    
1. numurs varētu tikt apstiprināts 
jau jūnija sākumā. No Kurzemes 
pašvaldībām Progresīvie ir pār-
stāvēti Aizputē.

Kampaņas aktivitātes tiekot 
plānotas. „Tā kā nerēķināmies ar 
lielu naudu reklāmai, domāsim 
par pasākumiem klātienē un 
tikšanos ar vēlētājiem,” sacīja 
R.Putnis.

No sirds Latvijai 
Arī tai būs deputātu kandidātu sa-
raksts Kurzemē – tas pašlaik top. 

Kustība „Par”
Līdz publikācijas brīdim redak-
cija vēl nebija saņēmusi atbildes 
par šīs partijas plāniem vēlēšanās.

Daiga Bitiniece

Par Krievijas televīzijas kanā-
liem, drošību, KNAB, ekono-
miku un citiem jautājumiem 
ar kuldīdzniekiem runāja poli-
tiskās apvienības Jaunā Vieno-
tība nākamo vēlēšanu deputātu 
kandidāti. 

Koprades telpā Coworking 
Kuldiga Liepājas ielā ap 20 cil-
vēku bija ieradušies uz tikšanos 
ar ekonomikas ministru Arvilu 
Ašeradenu, Saeimas deputātiem 
Inesi Lībiņu-Egneri, Arti Gustov-
ski un Edgaru Ikstenu. 

A.Gustovskis skaidroja, ka 
viņa aktualitāte ir inovāciju jeb 
mākslas un zinātnes centra izvei-
de Kuldīgā. Tā būtu kā platforma, 
uz kuras zinātnieki realizētu 
jaunāko tehnoloģiju izgudro-
jumus. I.Lībiņa-Egnere, kura 
Saeimā vada Nacionālās drošības 
komisiju, kā savas prioritārās 
jomas minēja iecerēto Kremļa 

propagandas ierobežošanu TV 
kanālos Latvijā un vajadzību ie-
viest reformas tieslietās.  Uz Ilzes 
Dambītes-Dambergas jautājumu, 
vai drošības dienesti domā, kā 
ierobežot to, ka politiskie spēki 
priekšvēlēšanu laikā izmanto 
feisbuku, I.Lībiņa-Egnere atbildē-
ja, ka jautājums tiek risināts, bet 
konkrētāk to nedrīkstot komentēt.

Agris Kimbors vaicāja, kā 
deputāti vērtē KNAB vadītāja 
Jēkaba Straumes darbu un vai 
šovs, Latvijas Bankas prezidentu 
Rimšēviču aizturot naktī, bija 
nepieciešams. I.Lībiņas-Egneres 
atbilde: šovs, protams, nebija 
vajadzīgs, jo patiesībā kaitēja 
Latvijas reputācijai, bet, vērtējot 
KNAB darbu kopumā, saprotams, 
ka J.Straume uz darāmo skatās 
stratēģiski un birojs strādā labi.  
Arī A.Ašeradenam J.Straume 
radot uzticību, tādēļ viņš ir pārlie-
cināts, ka KNAB darbu dara labi.

Partijas rosās un knosās
Lai arī Saeimas vēlēšanas būs vien 6. oktobrī un priekšvēlēšanu aģitācija, ko kontrolēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 
sāksies 120 dienas iepriekš, rosība jau sākusies. Kurzemnieks aptaujāja vairāku partiju pārstāvjus – potenciālos pretendentus uz Saeimu.

Jaunā Vienotība tiekas ar vēlētājiem
Jaunās Vienotības deputāta kandidāti kuldīdzniekiem 
izskaidroja partijas politiku.

Jautāts, kā vērtē Valsts kon-
troles darbību, A.Ašeradens at-
bildēja,  ka tai vairāk jākonsultē 
kā padomdevējai, nevis jābūt 
instancei, no kuras baidās. 

Uzņēmumu Kuldīgas komu-

nāliem pakalpojumi un Kuldīgas 
ūdens vadītāji, nosaucot apgrozī-
jumu un summu, kas jātērē, lai iz-
pildītu datu aizsardzības prasības, 
pauda neapmierinātību, ka tas ir 
nesamērīgi daudz. Turklāt līdz ar 

regulas ieviešanu uzņēmējiem iz-
devumi atkal palielinās. I.Lībiņa-
Egnere skaidroja, ka deputātiem 
bieži jāuzticas ierēdņiem, kuri 
likumiem sagatavo informāciju, 
bet ierēdņi nereti paredz bargākus 
nosacījumus, lai vieglāk kontro-
lēt, kaut gan nav vajadzības. Viņa 
minēja piemēru, ka nesen ierēdņi 
likumā iestrādājuši punktu, ka 
kontrolētājam ir tiesības slēgt 
iestādi uz 72 stundām, ja konstatē 
nepilnības datu aizsardzības ievē-
rošanā. Tas noraidīts, jo deputāti 
norādījuši, ka tādas vajadzības 
nav. A.Ašeradens uzskata, ka no 
nodokļu sloga pēc iespējas būtu 
jāatbrīvo mazie uzņēmēji, kuriem 
tas ir kā dzīvesveids. Konkrētas 
atbildes, kā mazināt normatīvo 
prasību izdevumus, deputātiem 
vēl nebija.

Jolanta Hercenberga
Aivara Vētrāja foto

SAEIMAS VĒLĒŠANAS 
tuvojas

SAEIMAS VĒLĒŠANAS 
tuvojas

Kurzemnieks turpina 
stāstīt par dažādu partiju 
pārstāvju tikšanos ar 
iedzīvotājiem.
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“Merida Cyclo Cross” 

Jaunas riepas – 60 eiro

Linda Kilevica

KritisKā robeža
Bioloģijas zinātņu doktore, Lie-

pājas Universitātes studiju pro-
rektore Māra Zeltiņa stāsta, ka 
gaisa kvalitātes rādītāju ir daudz, 
bet ir pieci, kurus kontrolē regu-
lāri: “Tie, ko automātiski mēra, ir 
sēra dioksīds, slāpekļa dioksīds, 
ozons, oglekļa dioksīds un divu 
izmēru cietās daļiņas, kuras apzī-
mē ar PM10 un PM2,5, kas nozīmē 
mikrometrus – daļiņu izmērus. Tie 
ir piesārņojuma veidi, kas visbū-
tiskāk var ietekmēt cilvēku vese-
lību un vidi.” 
Šie rādītāji ir normēti. Ir dien-

nakts, stundas, gada vērtības. 
Nav tā – ja vienā stundā ir bijis 
pārsniegums, tad tas jau ir kritiski 
un tūlīt kaut kas jādara. Normatīvi 
veidoti, balstoties ilgu gadu gaitā 
veiktos pētījumos par piesārņojo-
šo vielu ietekmi. “Izšķirošais ir, vai 
tās ietekmē cilvēka veselību. Ja 
ietekmē, tad kādas orgānu sistē-
mas. Piemēram, ultrasīkās cietās 
daļiņas var ietekmēt elpošanas 
orgānu sistēmu. Ekotoksikoloģija 
ir zinātnes nozare, kurā ķīmiķi, 
biologi un mediķi to visu ir pētījuši 
un nonākuši pie secinājuma par 
kritisko robežu,” saka M. Zeltiņa.

Vējš aizpūš
Doktore atzīst, ka cilvēkiem at-

šķiras jutīgums – viens varbūt ne-
jūt neko, bet otram jau ir slikti. 
“Par putekļiem un putekšņiem ru-
nājot, protams, ir cilvēki, kuriem 
pavasaros ir alerģija vai viņi jūt, 
ka kādu brīdi ir bijusi paaugsti-
nāta putekļu koncentrācija. Taču 
ES valstīs ir pieņemti vidējie lielu-

Gaisa masas kustas, 
ķērpji aug griezdamies

saulainās maija dienās tā vien gribas dziļāk ievilkt krūtīs ceriņu 
smaržu. taču kopā ar to visbiežāk tikpat dziļi ieelpojam maisījumu, 
kas sastāv no putekļiem, smirdīgām automašīnu izplūdes gāzēm un 
dažādām kaitīgām vielām. Lai arī dažkārt jūtam, ka gaiss ir nelabs, 
izrādās – nekāda piesārņojuma nav. Vēlāk lasām, ka gaisa kvalitātes 
rādītāji dienas, mēneša vai gada griezumā atbilst visām normām. Kas 
ir šie rādītāji, kāpēc mēra tieši tos, un kā par nekaitīgu un normām 
atbilstošu pieņemts noteikts gaisa piesārņojuma līmenis?

kāda veida piesārņojums ir ra-
dies. Arī to, vai pieļaujamā nor-
ma ir pārsniegta, ķērpis ciparos 
noteikt nevar. “To var izmantot 
sinerģiskā efekta mērīšanai – 
kā piesārņojošās vielas reaģē 
savā starpā. Mēs neieelpojam 
vienu sēra dioksīdu vai slāpek-
ļa oksīdu, bet šo vielu kokteili. 
Pašlaik pasaulē nav tādu instru-
mentu un metožu, kā sinerģisko 
efektu izmērīt. Ķērpji ir viens 
no šādiem instrumentiem. Tālāk 
jāizmanto matemātiskie modeļi 
un ķīmiskās analīzes,” stāsta V. 
Kalniņš. Dabīgi, ka ķērpis nav 
cilvēks, smej zinātnieks. Bet 
tas vismaz parāda, vai vispār ir 
sinerģiskais efekts. “Internetā 
ir mājaslapas, kur var uzzināt, 
kāds ķērpis aug kāda līmeņa 
piesārņojuma zonā. Tā katrs cil-
vēks bez speciālām zināšanām 
un bez finansēm var izvērtēt 
piesārņojumu savas dzīvesvie-
tas tuvumā. Aizej un apskaties, 
kas uz koka aug!”

puteKļu probLēma LieLa
Bioindikācijas metodi izmanto 

arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs (LVĢMC). 
“Rucavā monitoringa stacijā iz-
manto sūnas. Protams, lai pa-
teiktu, vai ir pārsniegta norma, 
šī metode vien neder, vajag zināt 
precīzu vērtību. Nevar nevienu 
sodīt, pamatojoties uz augstu vai 
zemu piesārņojumu. Bioindikācija 
nevar aizstāt monitoringu. Iet ar 
ķērpi rokā uz reģionālo vides pār-
valdi īsti nebūs jēgas. Iespēja ir 
tieši sabiedrības iesaistē. Jebkurš 
var vispirms paskatīties uz ķērpi, 
pirms sākt sūdzēties, ka kaut kur 
ir slikts gaiss,” atzīst zinātnieks. 
Liepājā ķērpji jūtoties labi. “Rī-

gas centrā gandrīz neviena nav, 
tur piesārņojuma līmenis ir daudz 
augstāks. Liepājā aug diezgan jutī-
gas sugas,” saka vides zinātnieks. 
Teritoriju ostas tuvumā viņš neesot 
pētījis, bet, tā kā pilsētā ķērpju ir 
daudz un sugu daudzveidība ir lie-
la, situācija arī tur nevarot būt tik 
slikta. “Putekļi un smakas ķērpjus 
neietekmē, tikai gāzveida piesār-
ņojums.” uzskata V.  Kalniņš. 
Ostas tuvumā dzīvojošie lie-

pājnieki pārliecinājušies, ka nav 

vērts mazgāt logus un auto, jo jau 
nākamajā dienā tos atkal segs 
putekļu kārta. “Normatīvi ir izstrā-
dāti smalkajiem putekļiem, kas ir 
kaitīgi un ko ar aci neredz. Tie, ko 
redz, nav tik kaitīgi, tos mēs filtrē-
jam caur degunu,” pretrunu starp 
normām un realitāti skaidro Lie-
pājas pilsētas pašvaldības Vides 
nodaļas vadītāja Dace Liepniece. 
Šogad Vides nodaļa nav saņēmusi 
nevienu sūdzību par gaisa kvali-
tāti Liepājā. Pērn tādas saņemtas 
vairākkārt. Gaisa kvalitātes no-
vērojumu stacijas dati gan pagā-
jušajā gadā, gan šogad rāda, ka 
piesārņojuma normas Liepājā un 
arī citviet, kur ir stacijas, netiek 
pārsniegtas. Līdere piesārņojuma 
ziņā ir Rīga. Gaisa kvalitātes novē-
rojumus Latvijā neveic visur, staci-
jas atrodas Rīgā, Ventspilī, Liepājā, 
Rucavā, Dobelē, Skrīveros, Jēkab-
pilī, Zosēnos, Rēzeknē un Alūksnē.
Piemēram, Kurzemes lielākajā 

pilsētā Liepājā šobrīd darbojas ti-
kai viena LVĢMC gaisa novērojumu 
stacija, kas O. Kalpaka un Flotes ie-
las stūrī uzstādīta 1999. gada bei-
gās. Tā seko autotransporta pie-
sārņojuma ietekmei. Ņemot vērā 
kustības intensitātes izmaiņas un 
nākotnes attīstību, pieņemts lē-
mums pārcelt staciju uz Ezerlīču 
ielu, stāsta LVĢMC Monitoringa da-
ļas vadītāja Iveta Indriksone. Viņa 
piebilst, ka jau pirms gada centrs 
plānoja Liepājā uzstādīt papildu 
gaisa kvalitātes mērierīces Ezerlī-
ču ielā 1 un Ganību ielā 106, tomēr 
iecerētie darbi vēl nav pat sākti. 
Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla 
modernizācijas un pilnveidošanas 
ieceres Latvijā joprojām gan esot 
spēkā. I. Indriksone pastāsta, ka 
pārmaiņas skars Liepāju, Rīgu un 
Rēzekni, šobrīd procesā ir iepir-
kumi mērījumu iekārtu piegādei 
un uzstādīšanai, ko veiks par ES 
Kohēzijas fonda finansējumu. 

Putekļu daļiņu diennakts 
normatīva pārsniegšanas 
reižu skaits 2018. gada 
pirmajos 4 mēnešos 
(pieļaujama 
35 reizes gadā)

“Ķērpji ir 
dabiski 

sensori,” 
stāsta vides 

zinātņu doktors 
Viesturs 

Kalniņš. tie 
nevar aizstāt 

mērierīces, 
taču ķērpja 

izskats sniedz 
priekšstatu 

par gaisa 
piesārņojumu. 

Egona Zīverta foto

 Informāciju par gaisa kvalitātes datiem 
var gūt vietnē www.meteo.lv.
  Par piesārņojumu var ziņot Valsts 
vides dienesta reģionālajās pārvaldēs un 
pašvaldībās.
 Transports rada aptuveni 70–80% gaisa 
piesārņojuma, galvenokārt paaugstinātu 
slāpekļa dioksīda (NO2) un cieto daļiņu 
(PM10, PM2,5) piesārņojumu.
 Svētku salūts gaisu piesārņo ar sēra 
dioksīdu un smalkajām pelnu daļiņām, 
kas satur metālus, ieskaitot veselībai 
bīstamos  – svinu, kadmiju un bāriju.

Avots: lvportals.lv

Uzziņai

mi.” Analizēt gaisu ir sarežģīti, jo 
gaisa masas nepārtraukti kustas. 
Piesārņojums, kas veidojies vie-
nā vietā, pēc brīža jau aizpūsts 
citur. “Tajā brīdī, kad cilvēks zva-
na, smaka ir jūtama, bet pēc brī-
ža, kad aizbrauc ņemt paraugus, 
vairs nekā nav, vējš visu jau aiz-
pūtis. Ir noteikts, pie kādiem rā-
dītājiem ir jāinformē iedzīvotāji. 
Tāpēc arī paši būtiskākie rādītāji 
tiek fiksēti automātiski. Vajadzī-
bas gadījumā analizē gaisa pa-
raugus,” pastāsta M. Zeltiņa. 
Arī klimatiskie apstākļi ietekmē 

gaisa kvalitāti. “Es domāju, ka 
mums tie ir labvēlīgi. Ir vējš, ne-
esam ielejā kalnu ielokā. Lai arī 
kā dažkārt liktos, Latvijā ir samē-
rā laba gaisa kvalitāte, atskaitot 
vietas, kur ir intensīva transporta 
kustība un daudz sastrēgumu,” 
saka zinātniece.

ieeLpojam KoKteiLi
Inženierzinātņu doktors vides 

zinātnē Viesturs Kalniņš pirms di-
viem gadiem aizstāvēja promoci-
jas darbu par gaisa piesārņojuma 
sinerģiskā efekta novērtējumu 
ar bioindikācijas un vides para-
metra metodēm. Viņa pētījumu 
objekts ir ķērpji. Tie ir sastopami 
visur – aug uz ēku sienām, akme-
ņiem, žogiem un kokiem. “Ķērpji 
var izdzīvot gandrīz visās klimata 
zonās, bet ir ļoti jutīgi pret gaisa 
piesārņojumu. Ja tie ir, tātad gaisa 
piesārņojums nav liels. Ja to nav, 
loģiski, ka piesārņojums ir lie-
lāks,” stāsta vides zinātnieks. Pie-
sārņotā gaisā ķērpis vienkārši no-
kalst. Katra to suga ir indikators 
noteiktam piesārņojuma līmenim.
Ķērpji diemžēl neprot parādīt, 

Materiāls tapis ar Latvijas Vides 
aizsardzības fonda finansiālu atbalstu



Trešdiena, 2018. gada 30. maijs

2. Vidukļa 
soma.  
Atkal                    

90. gadu atskaņas 
un karstākais 
stils, ko piedāvā 
faktiski visi modes nami no Gucci līdz Fendi un                    
zīmoli Zara, H&M, Mango.

1. Neglītie 
sporta 
apavi. 

Dīvainas formas 
krosenes uz 
platformas 
papildinās jebkuru apģērba komplektu no 
lietišķa uzvalka līdz vasarīgai kleitai.
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Pavasarī – plāns un ērts apģērbs
Pāris nedēļu laiks mūs lutina un silda, un stiliste Jevgeņija Maršalova dod stila padomus, kam būtu jāpievērš 
uzmanība un kas jāizvēlas. Kuldīgas ielās sastaptie stāsta par sava apģērba izvēli. 

„lai izskatītos 
stilīgi un moderni, 
nav nepieciešams 
tērēt milzīgu 
naudu jaunu 
apģērbu kolekciju 
iegādei. Dažreiz 
pietiek pareizi 
strādāt ar tām 
lietām, kas jau 
atrodas skapī –                                 
rezultātā 
saņemsiet tēlu 
kā no modes 
šoviem,” saka 
stiliste un modes 
blogere Jevgeņija 
Maršalova.

Modes pazinēja izvirza šī pavasara un vasaras modes tendences.

Kuldīgā sastaptie Dod priekšroku košām krāsām
daudziem – ziedu raksti
Draudzenes Undīne Roze un Sintija Strazdiņa 
modei līdzi nesekojot – mugurā velkot to, kas 
patīk. „Karstā laikā šortus un kleitas,” stāsta 
Undīne. „Noteikti izvēlos plānu audumu. 
Vasarā aktuālas ir gaišās krāsas, noteikti ne 
tumšās, jo tās pievelk sauli.” 

Sintija piebilst: „Manuprāt, šogad modē 
ir ziedu un svītru raksti. Ļoti daudzi staigā 
ar krekliem, kas izšūti vai apdrukāti ar ziedu 
rakstu. Es valkāju dažādu krāsu apģērbu. 
Visbiežāk velku šortus. Pašlaik neko jaunu 
neesmu iegādājusies, tikai ziemas drēbes ir 
noliktas malā, un vasaras drēbes izvilktas ārā.” 
Abām neatņemams aksesuārs ir saulesbrilles. 
Patīkot kedas un sandales. 

iedvesmojas 
no TV
Pārdevēja Natālija Za-
vicka stāsta: „Velku to, 
kas sirdij tuvāk. Man 
patīk kleitas un košas 
krāsas. Audumam no-
teikti ir nozīme – svarīgi, 
lai nav sintētisks un laiž 
cauri gaisu. Man patīk 
vaļējas kurpes ar ne pā-
rāk augstu papēdi. Ne-
atņemams aksesuārs ir 
auskari. Es iedvesmojos 
no krievu televīzijas rai-
dījuma Modes spriedums 
un latviešu raidījuma Ie-
vas pārvērtības. Tie dod 
drosmi paeksperimentēt 
arī savā garderobē.”

Kabi les  skolniece 
Sindija Žežulka: „Ne-
daudz skatos, kas ir 
modē. Iedvesmojos 
no draugiem un citiem 
apkārtējiem. Pēdējā 
laikā esmu iegādāju-
sies šortus un peldkos-
tīmu. Vasarai neizvēlos 
zīdu, biezu un pūkainu 
apģērbu. Man patīk 
ģērbties spilgtās krā-
sās – tā, lai vasarīgi. 
Velku kleitas, šortus, 
T-kreklus. Noteikti ne-
izvēlos tumšos toņus. 
No aksesuāriem nēsāju 
rokassprādzes, auska-
rus un saulesbrilles. 
No apaviem izvēlos 
kedas.”

Māris Pūris ar 
dēlu Kristoferu 
Robinu izvēlas 
ērtu apģērbu. 
„Modei līdzi ne-
sekojam – vel-
kam tādu, kas 
pašiem patīk un 
kurā ērti jūta-
mies. Vasarā –                          
gaišas krāsas 
džinsus, šortus 
un kreklus. Ja ir 
kāds pasākums, 
tad gan ko smal-

Ģērbjas 
sportiski
Kuldīgas viesi Ana Ta-
nasa un Lučjans Tan-
tanjans no Rumānijas 
stāsta, ka neesot ļoti 
modīgi cilvēki. Kā sa-
cīja Ana: „Mēs ģērbja-
mies krāsaini. Es kom-
binēju sarkanos toņus 
ar zilo un dzelteno – tās 
ir manas krāsas. Man 
patīk sportiskais stils, 
skeiteru stils. Vasarā iz-
vēlos šortus, T-kreklu, 
kleitu. Kājās visbiežāk 
ir kedas.”

Lāsma Reimane, Andras Ālītes foto

„tēls kā no 
modes šoviem”

6. Logomānija. logotipi 
uz apģērba – lielākais 
modes novirziens 

un 90. gadu stila pazīme. 
Zīmolu logotipi saskatāmi uz 
krekliņiem, siksnām, rotām, 
aksesuāriem un somām.

7. Violetais. 
Šīgada galvenā 
krāsa. Violets 

apģērbs nopērkams 
daudzās nokrāsas. 
lavandas tonis piestāvēs 
visām sievietēm.

5. Šauras, mazas 
saulesbrilles. līdzīgas 
Kianu Rīvsa varoņa 

brillēm filmā Matrikss. Krāsa 
var būt ne tikai melnā vien, bet 
arī dzeltena, sarkana un zila.

3. Visa baltā. Nav īsti praktiski, bet tik 
svaigi! Apģērbā var apvienot sniega, 
piena un papīra nokrāsu. Koptēlu 

var atšķaidīt ar kontrastējošam detaļām: 
košu rokassomu, spilgtām brillēm, krāsainām 
kurpēm.

4. Plastmasa. 
Savdabīga, 
interesanta 

tendence drosmīgajiem – 
caurspīdīgas plastmasas 
somas, apavi un pat apģērbs, 
kā arī lietusmēteļi un cepures.

Sintija Strazdiņa un Undīne Roze stāsta, ka vasarā visbiežāk izvēlas 
gaišas krāsas apģērbu. lučjans tantanjans un Ana tanasa no Rumānijas 

saka, ka viņiem tuvs ir ērts un sportisks stils.

„Vasarā velku kleitas košās krāsās,” 
stāsta Natālija Zavicka. 

Spilgtās krāsās patīk ģērbties  
Sindijai Žežulkai.

Lai ir vasarīgi Lai pašiem 
patīk

kāku,” stāsta Māris. „Svarīgi, lai apģērbs būtu 
ērti nēsājams un kopjams, viegli mazgājams. 
Man patīk vasaras apavi.” Kristofers Robins 
vasarā velkot botes un vienmēr – naģeni.



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

seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.35  Televīzijas veikals. 
10.50  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
11.50  Brauciens pretī laimei. Lasvegasa.                  

Vācijas melodrāma. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.20  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
16.20  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.15  Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 
22.40  Melu detektors. Ukrainas realitātes šovs. 
23.35  NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 
0.30  Melnais kods 2. ASV seriāls. 
1.10  Es pazinu savu slepkavu.                                               

ASV dokumentāls seriāls. 
1.30  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.15  Degpunktā.* 
2.40  900 sekundes.* 

 

ceturtdiena, 31. maijs

PieKtdiena, 1. jūnijs

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Vides fakti.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12.                 

Vācijas seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

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

Raidījums par ārpolitiku. 
13.50  Muks 2. Animācijas seriāls. 
14.20  Putnu dienas.                                

Murr-gi. Skudrulauva.                       
Animācijas filma. 

14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.                      

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 12.                         

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Izziņas impulss. 
20.00  Es mīlu ēdienu! 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Atslēgas.                               

Dokumentāls cikls. 
21.30  Būt latvietim. Īrija.* 

Dokumentāls cikls. 
22.10  Bez vainas.                        

Lielbritānijas seriāls. 
23.05  Nakts ziņas. 
23.14  Sporta ziņas. 
23.16  Laika ziņas. 
23.20  Personība.* 
0.20  Tieša runa.* 
1.25  V.I.P. – Veiksme.                  

Intuīcija. Prāts.* 

5.00  Nedēļas apskats.* 
5.30  Berberiem pa 

pēdām. Maroka.* 
6.03  Berberiem pa 

pēdām. Maroka.* 
6.30  Pie stūres. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Es – savai zemītei.* 
8.00  Vides fakti.* 
8.30  Bezbailīgie.                         

Gadsimta izaicinājums 2.   
Dokumentāls seriāls. 

9.30  Zemes stāsti.* 
10.00  Neprāta cena.                

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                  

Krievijas seriāls. 
11.55  Tieša runa.* 
13.05  Bezceļu tūrisms. Altajs. 

Dokumentāls seriāls. 
14.30  Zemes stāsti.* 
15.30  Projekts „Nākotne”. 
16.00  Taisnību visiem.                     

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien (krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                      

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Punkti uz i. 
21.10  Taisnību visiem.                     

Vācijas seriāls. 
22.10  Sporta studija.* 
23.00  Patiesība par HIV. 

Dokumentāla filma. 
24.00  Nacionālie dārgumi.* 
0.45  Personība.* 
1.40  Projekts „Nākotne”. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu   
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Latvijas labums.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Nu ko, 

gatavosim!* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Apkārt pasaulei – 

fakti un analīze. 
16.00  Dienas  

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

Roberto. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini. 
21.30  Nākotnes 

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

Streipu.* 
2.00  Nākotnes 

medicīna.* 
2.30  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini.* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
8.30  Naša Russia. Humora raidījums. 
9.30  Kobra 11–10. Vācijas seriāls. 
10.35  Vokers. Teksasas reindžers. Seriāls. 
11.40  Nāvējošais loms 7. Realitātes šovs. 
12.40  Dullās sacensības Neiespējamā misija 2. 
14.00  Comedy Club. Krievijas humora raidījums. 
15.00  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
16.05  Naša Russia. Krievijas humora raidījums. 
17.05  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Nāvējošais loms 7. Realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
21.00  Iespējams tikai pasaulē 2. Humora raidījums. 
21.35  Borodačs. Krievijas komēdijseriāls. 
22.05  Nāvējošais ierocis 4. ASV trilleris. 
0.35  Boba burgeri 4. Animācijas seriāls. 
2.00  TV6 nakts mūzika.

5.00  Bulta 3. Ser. 
5.50  Saša                   

Taņa 2. 
Seriāls. 

6.20  Kika un Bobs.              
Animācijas seriāls. 

6.55  Grizijs un lemingi. 
Animācijas seriāls. 

7.10  Simpsoni 4.                 
Animācijas seriāls. 

7.40  Pilna māja 3.                         
ASV komēdijseriāls. 

8.40  Amerikāņu nindzjas.     
ASV realitātes šovs. 

9.40  Īpašo uzdevumu vienība 
„Hawaii 5-0” 7. Seriāls. 

10.40  Televeikala skatlogs. 
10.55  Uzvarētājas un 

zaudētājas 4                  
Austrālijas seriāls. 

11.55  Meitenes 4.                   
Krievijas seriāls. 

13.05  Kika un Bobs.               
Animācijas seriāls. 

13.30  Madagaskaras pingvīni. 
Animācijas seriāls. 

13.50  Simpsoni 9.                
Animācijas seriāls. 

14.20  Pilna māja 3.                       
ASV komēdijseriāls. 

15.20  Viņas melo labāk 6. 
Seriāls. 

16.35  Radu būšana 2. Seriāls. 
17.50  Viesnīca „Eleon”.                          

Krievijas un Ukrainas 
seriāls. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. Ser. 
21.00  Rezidents. ASV seriāls. 
22.00  Ne/sevī.                                  

ASV fantastikas trilleris. 
0.20  Ekstrasensu cīņas 16. 

Krievijas realitātes šovs. 
1.55  Viņas melo labāk 6. 

Seriāls. 
2.30  UgunsGrēks 6.                    

Latvijas seriāls. 
3.35  TV3 ziņas.* 
4.05  Bez tabu.* 

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Saknes debesīs.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Alpu dakteris 10. Seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 
12.15  V.I.P. – Veiksme.                

Intuīcija. Prāts.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Saknes debesīs.* 
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un 

Mūna. Animācijas seriāls. 
14.20  Uzmanību, 

gatavību, kosmosā!                          
Animācijas seriāls. 

14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena. Latvijas 

seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.05  Alpu dakteris 10.                        

Seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.42  Sporta ziņas. 
18.51  Laika ziņas. 
18.55  Kultūršoks. 
19.05  Saulessvece. Rīgas 

kinostudijas ģimenes filma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  Broukenvuda 4. 

Jaunzēlandes seriāls. 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.15  Latvijas sirdsdziesma.* 
0.10  Bez vainas.                     

Lielbritānijas seriāls. 
1.05  Dzeguze.                                         

Slovākijas seriāls. 
2.05  Musketieri 3.                              

Lielbritānijas seriāls. 
4.05  Sporta studija.* 
4.50  Dzintara puse.* 

5.00  Es – savai zemītei.* 
5.30  Berberiem pa 

pēdām. Maroka.* 
6.03  700 pasaules 

brīnumi. Izraēla.* 
6.30  Labākais no „Euromaxx”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  Aculiecinieks.* 
7.50  Mikrofona dziesmas.* 
9.30  Zemes stāsti.* 
10.00  Neprāta cena.                     

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                  

Krievijas seriāls. 
11.55  1:1. Aktuālā intervija.* 
12.45  Nacionālie dārgumi.* 
13.30  Personība.* 
14.30  Zemes stāsti.* 
15.30  Pie stūres. 
16.00  Taisnību visiem.                    

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien (krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                     

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas (krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Personīgā lieta. 
20.05  Rezervāts. Politiskā satīra. 
20.20  Šokējošā Ķīna: orgānu 

tirgus. Dokumentāla filma. 
21.25  Eiropa koncertos. 
22.20  Sešpadsmit ozoli.                    

Vācijas trilleris. 
0.05  Raimonda Paula un 

Agneses Rakovskas 
koncerts Neaizmirsti mani.* 

2.20  Mākslas pulss. 
Dokumentālu filmu cikls. 

2.50  Vakars ar Renāru Zeltiņu.* 
3.45  SeMS. Laboratorija.* 
4.15  Rezervāts. Politiskā satīra. 
4.30  Bez aizvainojuma.* 

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

Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
11.40  Brauciens pretī laimei. Barselona.                  

Vācijas melodrāma. 
13.45  Televeikala skatlogs. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.30  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
16.30  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.40  Mani remonta noteikumi 3.                           

Austrālijas realitātes šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Auroras Tīgārdenas mistērijas.                                      

Ko sēsi, to pļausi. ASV detektīvfilma. 
23.05  Dr. T un sievietes. ASV romantiska drāma. 
1.25  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.10  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
2.30  Degpunktā.* 
2.55  900 sekundes.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
8.30  Naša Russia.                                     

Krievijas humora raidījums. 
9.30  Kobra 11–10. Vācijas seriāls. 
10.35  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Nāvējošais loms 7. Realitātes šovs. 
12.40  Dullās sacensības Neiespējamā misija 2. 
14.00  Comedy Club. Krievijas humora raidījums. 
15.00  Kobra 11–10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
16.00  Naša Russia. Krievijas humora raidījums. 
17.05  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
20.00  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
21.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
22.05  Meklēju draugu pasaules galam.                          

ASV komiska drāma. 
0.05  Rouzvuds 2. ASV seriāls. 
2.45  TV6 nakts mūzika.

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu                  
Top 5.* 

7.00  Dienas personība.* 
7.30  Pieci novadi Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Dzīvesstils. 
11.30  Nākotnes 

medicīna.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Ko, notiek? Rīgā. 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Apkārt pasaulei – 

fakti un analīze. 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

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

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

humoriņš
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5.00  Bulta 3. Ser. 
5.50  Saša Taņa 2.                        

Krievijas 
seriāls. 

6.20  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

6.55  Grizijs un lemingi. 
Animācijas seriāls. 

7.10  Simpsoni 9.                  
Animācijas seriāls. 

7.40  Pilna māja 3.                         
ASV komēdijseriāls. 

8.40 Pasaules smieklīgāko 
videokuriozu Top 10 2. 

9.10  Sīči dara trakas lietas. 
ASV amatiervideo 
raidījums. 

9.40  Rezidents. ASV seriāls. 
10.50  Televeikala skatlogs. 
11.05  Uzvarētājas un 

zaudētājas 4.                 
Austrālijas seriāls. 

12.00  Meitenes 4.                     
Krievijas seriāls. 

13.05  Kika un Bobs.                       
Animācijas seriāls. 

13.50  Madagaskaras pingvīni. 
Animācijas seriāls. 

14.10  Simpsoni 9.                     
Animācijas seriāls. 

14.40  Sīči dara trakas lietas. 
ASV amatiervideo 
raidījums. 

15.10  Pilna māja 4. Seriāls. 
17.20  Gulivera ceļojumi.                     

ASV komiska 
piedzīvojumu filma. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  LDM: Lielais draudzīgais 

milzis. ASV  filma. 
22.40  Brīnišķais Bērts 

Vanderstouns.                     
ASV komēdija. 

0.40  Kā izbēgt no soda 
par slepkavību 3.                        
ASV seriāls. 

1.35  UgunsGrēks 6. Seriāls. 
3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.* 

Grozi kā gribi, bet 
vislabākais drēbju 
skapis  tomēr  i r 
krēsls.

Vīrs: – Ko tu darītu, ja es 
vinnētu loterijā?

Sieva: – Paņemtu pusi un tevi 
pamestu.

Vīrs:  – Super,  vinnēju 
desmitnieku, še piečuks, un 
lasies!

– Jums ir tik jauki dvīnīši!
– Patiesībā man ir viens puisītis. 

Tikai ļoti žiperīgs...

humoriņš



sestdiena, 2. jūnijs

svētdiena, 3. jūnijs

TV programma

5.20  Kultūršoks.* 
5.30  Province.* 
6.02  Personība.* Linda Leen. 
7.00  Astrozēns.                         

Animācijas seriāls. 
7.30  Millijas jaunkundzes 

jautājumi.                          
Animācijas seriāls. 

8.00  Muks 2. Animācijas seriāls. 
8.30  Bitīte Maija 2.                      

Animācijas seriāls. 
9.00  Bings. Animācijas seriāls. 
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un 

Mūna. Animācijas seriāls. 
10.00  Ķepa uz sirds.* 
10.30  Velns ar trim zelta matiem. 

Vācijas pasaku filma. 
11.40  Eņģeļu māja. LTV seriāls. 
12.40  Būt latvietim. Īrija.* 

Dokumentāls cikls. 
13.20  Savvaļas makšķernieki. 

Dokumentāla daudzsēriju 
filma. 

13.50  Izziņas impulss.* 
14.20  Es mīlu ēdienu!* 
14.50  Kultūršoks.* 
15.05  Piedzīvojums dabā.* 
15.35  Balss pavēlnieks.* Bērnu un 

jauniešu mūsdienu dziesmu 
izpildītāju konkurss. 

17.05  Savvaļas ilgdzīvotāji. 
Dokumentālu filmu cikls. 

18.00  Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Aculiecinieks. 
18.35  Ielas garumā. 
19.05  Vides fakti. 
19.35  Latvijas sirdsdziesma. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.25  Šekspīra un Hetavejs. 

Lielbritānijas detektīvseriāls. 
23.15 Sešpadsmit ozoli. Trilleris. 
0.55  Starptautiskais Eirovīzijas 

dziesmu konkurss.* Fināls. 
4.30  1:1. Aktuālā intervija.* 

5.00  Pie stūres. 
5.30  700 pasaules 

brīnumi. 
Izraēla.* 

6.03  Kas te? Es te!* 
7.00  Dzirdi balsis ar                 

Kārli Kazāku.* 
7.30  Province.* 
8.00  700 pasaules brīnumi. 

Malaizija.* 
8.30  Automoto raidījums nr. 2. 
9.00  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā. 
9.30  Aculiecinieks.* 
9.45  V.I.P. – Veiksme.  

Intuīcija. Prāts.* 
10.30  Neparastās profesijas. 

Dokumentāls seriāls. 
11.00  Sporta studija.* 
11.45  Ceļš uz FIFA                     

Pasaules kausu 2018. 
12.50  Pasaules 

meistarsacīkstes 
rallijkrosā.*                       
Pārraide no Lielbritānijas. 

14.50  Bezbailīgie. Gadsimta 
izaicinājums 2. 
Dokumentāls seriāls. 

15.50  Personība.* I.Vihrovs. 
16.45  Aculiecinieks.* 
17.05  Eiropa koncertos. 
18.00  Aizliegtais paņēmiens.* 
19.00  Šokējošā Ķīna: orgānu 

tirgus. Dokumentāla filma. 
20.05  Ekstrēmie ceļojumi. 

Dokumentāla filma. 
21.00  Midsomeras slepkavības 

10. Detektīvseriāls. 
22.50  Daudz laimes, jubilār!* 
0.15  Sporta deju festivāls 

Baltic Grand Prix.* 
1.20  700 pasaules brīnumi. 

Malaizija.* 
1.50  Dzirdi balsis ar Kārli 

Kazāku.* 
2.20  Mājas, kur atgriezties. 

Austrālijas seriāls. 
4.00  Veiksmīgs uzņēmējs 

Latvijā.* 
4.30  Automoto raidījums nr. 2.* 

5.00  Karamba! 
5.15  Bernards. Animācijas ser. 
5.30  Čikāga liesmās. ASV ser. 
6.10  Dzimuši policisti. ASV seriāls. 
6.55  Mans bērns var!? 2. TV šovs. 
7.55  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
8.30  Attīstības kods 4. 
9.00  LNT brokastis. 
10.00  „Dzīvīte” brīvdienās 2. 
10.30  Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 
11.15  Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas šovs. 
14.20  Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 
14.50  Tīģera acis. ASV drāma. 
16.40  Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Auroras Tīgārdenas mistērijas.                             

Ko sēsi, to pļausi. ASV detektīvfilma. 
20.00  LNT ziņas. 
20.35  „Degpunktā” sestdienā 6. 
21.05  Lieliskais gadsimts. Kosema.                      

Turcijas seriāls. 
23.00  Hičkoks. ASV biogrāfiska drāma. 
1.10  Brauciens pretī laimei. Lasvegasa.                

Vācijas melodrāma. 
2.40  Brauciens pretī laimei. Barselona.                   

Vācijas melodrāma. 
4.10  LNT brokastis.* 

5.00  Bulta 3.               
ASV seriāls. 

5.55  Uzvarētājas 
un 
zaudētājas 4.                                    
Austrālijas seriāls. 

6.50  Saša Taņa 2.                        
Krievijas seriāls. 

7.20  Transformeri: 
roboti maskējas 3.                 
Animācijas seriāls. 

7.50  Sofija Pirmā.                         
Animācijas seriāls. 

8.20  Lauvas sardze. 
Animācijas seriāls. 

9.10  Sīči dara trakas 
lietas. ASV 
amatiervideo 
raidījums. 

9.45  Televeikala 
skatlogs. 

10.00  Sveika, Rīga! 
10.35  Autoziņas. 
11.10  Virtuve 4.                       

Krievijas seriāls. 
13.00  Dullās sacensības 

Neiespējamā 
misija 7. 

14.00  Sapņu meitenes.                 
ASV muzikāla 
drāma. 

16.40  LDM: Lielais 
draudzīgais milzis.                                     
ASV fantāzijas 
filma. 

19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Ozijs un lielā 

bēgšana. Spānijas 
animācijas filma. 

21.30  Karalis Kongs. 
Jaunzēlandes,                      
ASV piedzīvojumu 
drāma. 

1.15  Ne/sevī.                              
ASV fantastikas 
trilleris. 

3.20  UgunsGrēks 6.                       
Latvijas seriāls. 

4.30  TV3 ziņas.* 

6.00  Ziņu                  
Top 5.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Nākotnes    
medicīna.* 

8.30  Pieci novadi Latvijā. 
9.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
10.00  Latvija šodien. 

Raidījums par 
Latvijas uzņēmumu 
aktualitātēm. 

10.30  Dzīvesstils. 
11.00  Notikumu skatlogā. 
11.30  Ko, notiek? Rīgā. 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
15.00  Nu ko,                          

gatavosim!* 
16.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
17.00  Globuss. 
18.00  Dzīvīte. 
18.30  Aktualitātes. 
19.00  Nodokļu labirinti. 
19.30  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini.* 
20.00  Dzīvīte. 
20.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
21.00  Spēkavīru 

čempionāts Saldū. 
Atskats. 

21.30  Dabas tops 2. 
22.00  Tete-a-Tete ar               

Rīgu. 
22.30  Rampas ugunis.* 
23.30  Globuss.* 
0.30  Dabas tops 2. 
1.00  La dolce vita ar 

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

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.* 

5.15  Nacionālie dārgumi.* 
6.02  Personība.* 
7.00  Astrozēns. Animācijas 

seriāls. 
7.30  Millijas jaunkundzes jautājumi. 

Animācijas seriāls. 
8.00  Muks 2. Animācijas seriāls. 
8.30  Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls. 
9.00  Kas te? Es te!* 
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. 

Animācijas seriāls. 
9.40  Ja es būtu dzīvnieks. 

Dokumentāls seriāls. 
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls. 
10.25  Garšas pasaule 2.                    

Dokumentāls seriāls. 
11.00  Jaunzēlandes plašumi. 

Dokumentāla filma. 
12.00  Dievkalpojums Rīgas Svētās 

Trijādības pareizticīgo katedrālē. 
13.00  Saknes debesīs. 
13.30  Aculiecinieks.* 
13.45  Atslēgas.* 
14.05  Likteņa līdumnieki.                           

LTV videofilma. 
15.05  Latvijas sirdsdziesma.* 
16.00  Nacionālie dārgumi. Latvijas 

Nacionālā opera un balets. 
16.45  Ķepa uz sirds.* 
17.15  Daudz laimes, jubilār!                       

Ēriks Hānbergs. 
18.00 Dienas ziņas. 
18.12  Sporta ziņas. 
18.16  Laika ziņas. 
18.20  Province. 
18.50  Nele Berlīnē. Vācijas komēdija. 
20.30  Panorāma. 
21.19  Sporta ziņas. 
21.29  Laika ziņas. 
20.46  De facto. 
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls. 
22.35  Trīs musketieri 3D.                

Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 
0.35  Broukenvuda 4.                     

Jaunzēlandes seriāls. 
2.15  Savvaļas ilgdzīvotāji. 

Dokumentālu filmu cikls. 
3.10  Šekspīra un Hetavejs. 

Lielbritānijas detektīvseriāls. 
4.50  Sāras mūzika 2. 

5.00  Province.* 
5.30  Neparastās 

profesijas. 
Dokumentāls 
seriāls. 

6.03  Kas te? Es te!* 
7.00  Dzirdi balsis ar                        

Kārli Kazāku.* 
7.30  Vides fakti.* 
8.00  Es – savai zemītei.* 
8.30  Reģionālā attīstība 

Latvijā. Agro 2018. 
9.00  Piedzīvojums dabā.* 
9.30  Izziņas impulss.* 
10.00  Nedēļas apskats. 
10.30  Mājas, kur atgriezties. 

Austrālijas seriāls. 
12.15  Velns ar trim 

zelta matiem.                           
Vācijas pasaku filma. 

13.25  XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un 
deju svētki. Tautas deju 
kolektīvu lielkoncerts 
Līdz varavīksnei tikt.* 

16.05  LTV – 60. Zelta arhīvs.* 
Talsu zvaniņi. 

16.20  Aculiecinieks.* 
16.35  Ekstrēmie ceļojumi. 

Dokumentāla 
daudzsēriju filma. 

17.35  SOKO Štutgarte. 
Seriāls. 

19.20  Rudens bērns.                     
Vācijas drāma. 

21.05  Eiropas sudraba 
līga volejbolā.                         
Maķedonija – Latvija. 

23.10  Ceļš uz FIFA Pasaules 
kausu 2018.* 

0.10  Sporta studija.* 
1.00  Latvijas sporta 

leģendas.*                           
Jānis Lūsis. 

2.05  Melu laboratorija.* 
3.05  Eiropa koncertos. 
4.00  Dzirdi balsis ar                      

Kārli Kazāku.* 
4.30  Nedēļas apskats.* 

5.00  Bulta 3.                  
ASV seriāls. 

5.55  Uzvarētājas un 
zaudētājas 4.                              
Austrālijas 
seriāls. 

6.50  Transformeri: 
roboti maskējas 3.                 
Animācijas seriāls. 

7.20  Sofija Pirmā.    
Animācijas seriāls. 

7.50  Mazie kaķi.               
Animācijas seriāls. 

8.30  Iebraucēji 2.                        
ASV 
komēdijseriāls. 

9.25  Piecas garšas 
iedvesmai. 

10.00  Superbingo. 
11.00  Gulivera ceļojumi.                  

ASV komiska 
piedzīvojumu 
filma. 

12.45  Gatava 
pārvērtībām 2. 
Realitātes šovs. 

13.25  Karalis Kongs. 
Jaunzēlandes,                       
ASV piedzīvojumu 
drāma. 

17.05  Ozijs un lielā 
bēgšana.                  
Spānijas 
animācijas filma. 

19.00  Nekā personīga. 
20.00  Transformeri: 

iznīcības laikmets.                               
ASV spraiga sižeta 
fantastikas filma. 

23.25  Klejotāja.                                  
ASV fantastikas 
drāma. 

1.50  Dullās sacensības 
Neiespējamā 
misija ASV 7. 

2.40  Tēta nedienas 2. 
Realitātes šovs. 

4.00  UgunsGrēks 6.                 
Latvijas seriāls. 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
8.35  Gāzi grīdā! 19. Lielbritānijas 

izklaidējošs raidījums. 
9.35  Motociklisti 4. TV šovs. 
10.10  Autoziņas. 
10.40  Laiks mājai 2. 
11.10  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
13.10  Zebra 2. 
13.25  Motorgalvas. Lielbritānijas raidījums. 
14.30  Pasaules smieklīgāko videokuriozu Top 10. 
15.00  1000 veidu, kā nomirt. 
17.00  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
17.30  Dullās sacensības Neiespējamā misija 2. 
20.00  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
21.00  Reiz Krievijā 3. Humora raidījums. 
23.15  Abrahams Linkolns: vampīru mednieks. 

ASV šausmu filma. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā.* 

6.30  Preses 
klubs.* 

8.00  Nodokļu 
labirinti.* 

8.30  Nedēļa novados. 
9.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
10.00  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
10.30  Dabas tops 2.* 
11.00  Rampas ugunis.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Latvijas labums.* 
15.00  Nākotnes 

medicīna.* 
15.30  Kas te tik 

laikmetīgs?* 
16.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
17.00 Nacionālo 

interešu kluba 
diskusija.* 

18.00  Mana balss. 
19.00  Nu ko, 

gatavosim! 
20.00  Kas te tik 

laikmetīgs?* 
20.30  Ziņu Top 5 

nedēļas atskats. 
21.00  Globuss.* 
22.00  Vēlais ar Streipu. 

Nedēļas atskats. 
23.00  Mana balss. 
24.00  Ziņu Top 5 

nedēļas atskats. 
0.30  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
1.00  La dolce vita ar 

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

Roberto.* 
4.30  Preses klubs.* 
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5.00  TV6 nakts mūzika. 
8.50  Comedy Club. Krievijas raidījums. 
9.50  Pasaules smieklīgāko 

videokuriozu Top 10. 
10.20  Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 
11.25  Iespējams tikai pasaulē 2.
12.00  Lielceļš cauri ellei. ASV šovs. 
13.05  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
14.15  „Paradīzes” kurjers. Krievijas komēdija. 
16.15  Zebra 2. 
16.30  Laiks mājai 2. 
17.05  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
18.05  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
20.00  Simpsoni 27. Animācijas seriāls. 
21.00  Motociklisti 4. TV šovs. 
21.00  Autoziņas. 
21.35  Autoziņas. 
22.05  Gāzi grīdā! 19. Lielbritānijas raidījums. 
23.15  Ēnu spēles. Latvijas detektīvseriāls. 
1.20  Nāvējošais ierocis 4. ASV trilleris. 
3.20  TV6 nakts mūzika.

5.00  Čikāga liesmās.                              
ASV seriāls. 

5.40  Melnais kods 2. ASV 
seriāls. 

6.20  Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju. 
6.50  Doktors Mārtins 6.                                

Lielbritānijas seriāls. 
7.40  30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
8.45  Zebra 2. 
9.00  LNT brokastis. 
10.00  „Dzīvīte” brīvdienās 2. 
10.30  Atspēriens izaugsmei 2. 
11.00  Mani remonta noteikumi 3.                     

Austrālijas realitātes šovs. 
15.10  Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 
16.40  Ekstrasensi – detektīvi.                              

Krievijas realitātes šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Hūberts un Štallers 6.                                

Vācijas detektīvseriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.10  LNT ziņu Top 10. 
21.05  Lieliskais gadsimts. Kosema.                            

Turcijas seriāls. 
23.15  Rozamunde Pilčere. Laimes spēle. 

Vācijas melodrāma. 
1.10  Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 
1.50  Hūberts un Štallers 6.                               

Vācijas detektīvseriāls. 
3.30  Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 
4.00  LNT brokastis.* 



 
pirmdiena, 4. jūnijs

otrdiena, 5. jūnijs

TV programma

5.05  LTV – 60. Zelta 
arhīvs. Liepājas 
dzintars.* 

5.30  Karaliste.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12. Seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ķepa uz sirds.* 
11.20  Nele Berlīnē.                

Vācijas komēdija. 
13.05  Televeikala skatlogs. 
13.20  Ielas garumā.* 
13.50  Millijas jaunkundzes 

jautājumi.                     
Animācijas seriāls. 

14.20  Henrijs iepazīst pasauli. 
Animācijas seriāls. 

14.30  Ja es būtu dzīvnieks. 
Dokumentāls seriāls. 

14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.                

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 12. Seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Aizliegtais paņēmiens. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  V.I.P. – Veiksme. 

Intuīcija. Prāts. 
22.00  Sporta studija. 
22.45  Atslēgas.* 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.20  De facto.* 
23.55  Nacionālie dārgumi.* 
0.40  Pasaules panorāma.* 
1.10  Aculiecinieks.* 
1.30  Adreses.* 

5.00  Veiksmīgs 
uzņēmējs 
Latvijā.* 

5.30  Automoto 
raidījums nr. 2.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Izraēla.* 

6.30  Vienmēr formā! 
7.00  Garšu skola.                 

Kulinārijas raidījums. 
8.05  Melu laboratorija.* 
9.05  Latvijas sirdsdziesma.* 
10.00  Neprāta cena.                 

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                 

Krievijas seriāls. 
11.55  Eiropas sudraba 

līga volejbolā.*                        
Austrija – Latvija. 

14.10  Labākais no „Euromaxx”. 
14.40  Bez aizvainojuma.* 
15.20  Punkti uz i.* 
17.00  Dzīve šodien (krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                     

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29 Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Bez aizvainojuma. 
20.10  Nemiera gars 4.                              

Dokumentāla             
daudzsēriju filma. 

21.05  Taisnību visiem.                    
Vācijas seriāls. 

22.05  SOKO Štutgarte. Seriāls. 
23.45  Midsomeras                

slepkavības 10. 
Detektīvseriāls. 

1.30  Labākais no „Euromaxx”. 

5.00  Bulta 3.                       
ASV seriāls. 

5.55  Grizijs un lemingi. 
Animācijas seriāls. 

6.15  Simpsoni 9. 
Animācijas seriāls. 

6.45  Transformeri: iznīcības 
laikmets. ASV spraiga sižeta 
fantastikas filma. 

10.05  Piecas garšas iedvesmai. 
10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un zaudētājas 4. 

Austrālijas seriāls. 
12.00  Meitenes 4. Krievijas seriāls. 
13.10  Kika un Bobs.                    

Animācijas seriāls. 
13.30  Madagaskaras pingvīni 2. 

Animācijas seriāls. 
13.55  Simpsoni 9.                     

Animācijas seriāls. 
14.25  Pilna māja 4.                                         

ASV komēdijseriāls. 
15.30  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
21.00  Kobra 11–22. Seriāls. 
22.05  Skorpions.                                    

ASV detektīvseriāls. 
23.05  Kā izbēgt no soda par 

slepkavību 3. ASV seriāls. 
0.05  Nekā personīga.* 
1.00  Sveika, Rīga!* 
1.30  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
2.05  UgunsGrēks 6.                         

Latvijas seriāls. 
3.45  TV3 ziņas.* 
4.15  Bez tabu.* 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Globuss.* 
7.30  Pieci novadi 

Latvijā. 
8.00  Dzīvīte. 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Kas Lācītim 

vēderā? 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Ārsts.lv kopā ar 

Pēteri Apini. 
11.30  Nodokļu labirinti.* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Kas Lācītim 

vēderā? 
14.30  Dzīvīte. 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Spēkavīru 

meistarsacīkstes 
Saldū.* 

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

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Nacionālo 

interešu kluba 
diskusija. 

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

interešu kluba 
diskusija.* 

3.00  La dolce vita ar 
Roberto.* 

4.00  Dienas 
personība.* 

4.30  Preses klubs.* 

5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Citādi latviskais.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12. 

Vācijas seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Latvijas 

sirdsdziesma.* 
12.15  Daudz laimes, jubilār!* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Province.* 
13.50  Millijas jaunkundzes 

jautājumi.                  
Animācijas seriāls. 

14.20  Oktonauti.               
Animācijas seriāls. 

14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.      

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 12. 

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Personība. Lauris 

Dzelzītis. 
20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.15  1:1. Aktuālā intervija. 
22.05  Žistēns Trido. 

Cita Amerika. 
Dokumentāla filma. 

23.05  Nakts ziņas. 
23.14  Sporta ziņas. 
23.16  Laika ziņas. 
23.25  Viktorija 2. 

Lielbritānijas seriāls. 
0.20  Trīs musketieri 

3D. Lielbritānijas 
piedzīvojumu filma. 

5.00  Automoto 
raidījums nr. 2.* 

5.30  700 pasaules 
brīnumi. 
Izraēla.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Izraēla.* 

6.30  Eiropa fokusā. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un 
deju svētki. Folkloras 
konkursu uzvarētāju 
koncerts Gudru ņēmu 
padomiņu.* 

9.30  Zemes stāsti.* 
10.00  Neprāta cena.                   

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                 

Krievijas seriāls. 
11.55  Aizliegtais paņēmiens.* 
12.50  Skaņusaite Latvijā.* 
13.15  Eiropas sudraba līga.* 

Maķedonija – Latvija. 
15.30  Vienmēr formā! 
16.00  Taisnību visiem.                   

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien (krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                   

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas                   

(krievu val.). 
19.25  Sporta ziņas (krievu val.). 
19.29  Laika ziņas (krievu val.). 
19.35  Garšas pasaule 2.                              

Dokumentāla             
daudzsēriju filma. 

20.10  Jaunzēlandes plašumi. 
Dokumentāla filma. 

21.10  Taisnību visiem.                 
Vācijas seriāls. 

22.10  Rudens bērns.                   
Vācijas drāma. 

23.55  LTV – 60.                               
Zelta arhīvs.                                
Oldies Rock.                            
Credo un Līvi. 

1.00  Vienas dienas restorāns.* 
1.30  Vienmēr formā! 

5.00  Bulta 3.                     
ASV seriāls. 

5.55  Radu būšana 3. 
Seriāls. 

7.05  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

7.25  Grizijs un lemingi.  
Animācijas seriāls. 

7.50  Pilna māja 4. ASV 
komēdijseriāls. 

8.50  Suns, kurš izglāba vasaru. 
ASV ģimenes filma. 

10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un zaudētājas 4. 

Austrālijas seriāls. 
12.00  Meitenes 4. Krievijas seriāls. 
13.10  Kika un Bobs.                   

Animācijas seriāls. 
13.30  Madagaskaras pingvīni 2. 

Animācijas seriāls. 
13.55  Simpsoni 9.                     

Animācijas seriāls. 
14.25  Pilna māja 4.                                

ASV komēdijseriāls. 
15.30  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
21.00  Īpašo uzdevumu vienība 

„Hawaii 5-0” 7. ASV seriāls. 
22.00  Makgaivers. ASV spraiga 

sižeta seriāls. 
23.00  Aklā zona. ASV seriāls. 
24.00  Impērija 2. ASV seriāls. 
1.00  Simpsoni 9.                            

Animācijas seriāls. 
1.25  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
2.00  UgunsGrēks 6.                            

Latvijas seriāls. 
3.45  TV3 ziņas.* 
4.15  Bez tabu.* 

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
7.40  Fizruks. Krievijas seriāls. 
8.40  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
9.40  Kobra 10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
10.40  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
12.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
14.00  Fizruks. Krievijas seriāls. 
15.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
16.00  Kobra 10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Motorgalvas. Lielbritānijas raidījums. 
22.05  Gāzi grīdā! Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 
0.05  Greislenda. ASV seriāls. 
1.50  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
2.30  TV6 nakts mūzika.

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu   
Top 5.* 

7.00  Dienas 
personība.* 

7.30  Pieci novadi 
Latvijā. 

8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas   

personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Nacionālo 

interešu kluba 
diskusija.* 

12.00  La dolce vita ar 
Roberto. 

13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Tete-a-Tete ar 

Rīgu.* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Kur tas suns 

aprakts? 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
3.00  La dolce vita ar 

Roberto.* 
4.00  Dienas 

personība.* 
4.30  Preses klubs.* 
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humoriņš

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
7.40  Fizruks. Krievijas seriāls. 
8.40  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
9.40  Kobra 10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
10.40  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
12.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
14.00  Fizruks. Krievijas seriāls. 
15.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
16.00  Kobra 10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 9. Animācijas seriāls. 
20.30  Simpsoni 24. Animācijas seriāls. 
21.00  Lielceļš cauri ellei. ASV šovs. 
22.05  Jūras sirdī. ASV, Spānijas un Austrālijas drāma. 
0.35  CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 
2.15  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
2.55  TV6 nakts mūzika.

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televīzijas veikals. 
10.40  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
11.40  Citas svarīgākas lietas. Vācijas melodrāma. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.30  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
16.30  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.40  Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Mīlestības tvērienā. ASV melodrāma. 
23.05  Šķiršanās padomi draudzenēm 3. ASV seriāls. 
24.00  Apmierini mani 2. ASV seriāls. 
0.50  „Dzīvīte” brīvdienās 2.* 
1.15  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.00  Paradīze. Krievijas seriāls. 
2.45  Degpunktā.* 
3.10  900 sekundes.* 

5.00  Karamba! Humora raidījums. 
5.25  Ticīgo uzvaras balss. 
5.55  Bernards 2. Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.20  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televeikala skatlogs. 
10.40  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
11.50  Tīģera acis. ASV drāma. 
13.45 Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.30  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
16.30  Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 
17.40  Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas  šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Šerloks Holmss un doktors Vatsons. Iepazīšanās.  
22.45  Okšķeris 3. Krievijas detektīvseriāls. 
23.55  Es pazinu savu slepkavu. ASV dok. seriāls. 
0.25  LNT ziņu Top 10.* 
1.10  „Dzīvīte” brīvdienās 2.* 
1.35  Attīstības kods 4.* 
2.00  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.40  Degpunktā.* 
3.10  900 sekundes.* 

humoriņš

Čalis mašīnu atstāj sētā ar 
zīmīti logā: – Atskaņotāja nav, 
akumulators nozagts, motors 
nestrādā.

No rīta atnāk, blakus zīmīte: 
– Tad priekš kam tev riepas?

– Vai  a lus  bārs  no 
šejienes ir tālu?

– Grūti pateikt – desmit 
minūtes turp, un apmēram 
stunda atpakaļ.

– Odiem ir baigā aizmugure: 
nosit vienu – atnāks vesels 
bars.



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

Animācijas seriāls. 
6.00  900 sekundes. 
8.15  Paradīze. Krievijas seriāls. 
9.10  Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 
10.25  Televīzijas veikals. 
10.40  Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 
11.40  Mīlestības tvērienā. ASV melodrāma. 
13.45  Televīzijas veikals. 
14.00  LNT dienas ziņas. 
14.20  15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. 
14.55  Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls. 
15.55  Daktere Kvinna. ASV seriāls. 
16.55  Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas šovs. 
17.50  Ziņas sešos. 
18.00  Mani remonta noteikumi 3. Turpinājums. 
18.55  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
20.00  LNT ziņas. 
20.40  Degpunktā. 
21.10  Zebra 2. 
21.25  Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 
22.30  Juras laikmeta parks. ASV fantastikas filma. 
1.00  Es pazinu savu slepkavu.                                     

ASV dokumentāls seriāls. 
1.25  Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 
2.10  Mans bērns var!? 2. TV šovs. 
2.50  Degpunktā.* 
3.10  900 sekundes.* 

Sestdiena, 2. jūnijS

Ceturtdiena, 31. maijS

Svētdiena, 3. jūnijS

Pirmdiena, 4. jūnijS

Piektdiena, 1. jūnijS

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 
Pusdiena. 12.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 12.45 Brīvais mikrofons. 13.07 Krustpunktā. 14.07 
Ģimenes studija. 15.06 Divas puslodes. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 
Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk 
dzīvot. Atk. 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 Ielūdz radioteātris. S.Gailīte. Romāna Viens vienīgs elpas 
vilciens fragmenti. Režisore I.Cērmane. 2000. g. ieraksts. 1. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 
23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma. 

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 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 XXI gadsimta latvietis. Atk. 15.36 Dienas vidū. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 
Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 
19.07 Monopola viesis. 20.05 Kā labāk dzīvot. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Krustpunktā. Atk. 22.05 
Ielūdz radioteātris. S.Gailīte. Romāna Viens vienīgs elpas vilciens fragmenti. Režisore I.Cērmane. 
2000. g. ieraksts. 2. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 
24.00 Nakts programma. 

6.02 Latvijas stāsti Latvijas simtgadei. 7.00 Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ziņas, laika ziņas. 10.06 Burtu burvis. 10.27 Greizie 
rati. 11.07 Kultūras rondo. 12.00 Pusdiena. 12.17 Dzīves ritmi mūzikā. 13.07 Piespēle. 14.07 Divas 
puslodes. 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. Sveicam režisori Irēnu Cērmani 
jubilejā! Par Vaidu – bagāto lielkungu, par viņa sievu skaistuli Ružu un par to, kas notika ar viņiem 
un pirms viņiem. Romu folklora. Stāsta H.Spanovskis. Režisore I.Cērmane. 2000. g. ieraksts. 18.00 
Dienas notikumu apskats. 18.15 Kolnasāta. 18.45 Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 
20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu nakti! 21.05 Džeza klubs. 22.05 Ielūdz radioteātris. 
*G.Janovska humoreskas un feļetoni. Lasa E.Freibergs. 1997. g. ieraksts. *Brencītis. Lasa L.Krivāns. 
1990. g. ieraksts. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. 24.00 Nakts programma. 

7.00 Labrīt! 9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.06 Svētrīts. 9.31 Latvijas pērles. 10.05 Faktu mednieki. 10.35 Radioteātris bēr-
niem. Projekts Re! Starts. L.Pastores sērijas Mākslas detektīvi ceturtās grāmatas Maska 1. lasījums. 
Režisors J.Jonelis. 2018. g. ieraksts. 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 Radio mazā lasītava. V.Šklovskis. Sentimentāls 
ceļojums. Atmiņas 1917–1922. Saruna ar vēsturnieku J.Ciganovu no Kara muzeja. 16.05 Talantu 
galerija. 16.36 Skaņu raksti. 17.05 Ielūdz radioteātris. Sveicam režisori I.Cērmani jubilejā! *Ziņkārī-
gais zilonēns. R.Kiplinga pasakas radioiestudējums. 1997. g. ieraksts. *Parīze Ķīpsalā. U.Ausekļa 
dzejas kompozīcija. 1995. g. ieraksts. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.15 Piespēle. Atk. 18.45 
Ziņas vieglajā valodā. 19.05 Monopola viesis. Atk. 20.05 Zināmais nezināmajā. Atk. 20.45 Labu 
nakti! 21.05 Augstāk par zemi. Atk. 22.05 Pāri mums pašiem. 23.00 Ziņas. 23.03 Dienas notikumu 
apskats. 23.15 Dzīves ritmi mūzikā. Atk. 24.00 Nakts programma.

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 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. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 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 Dziesmusvētki. 
Lai sasaucamies, lai dziedam! Atk. 23.03 Dienas notikumu apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 
minūtēs. 24.00 Nakts programma. 

Otrdiena, 5. jūnijS
6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 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 Latvijas pērles. Atk. 16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Die-
nas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 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. Sveicam režisori un pedagoģi Ainu Matīsu 80. jubilejā! Ā.Kērtesa luga Atraitnes. Reži-
sore A.Matīsa. 1980. g. ieraksts. 1. daļa. 23.03 Dienas notikumu apskats. 24.00 Nakts programma. 

Trešdiena, 6. jūnijS

tv skrunda programma kanālā rE:tv

trešdiena, 6. jūnijs
5.00  Ceturtā studija.* 
5.30  Ielas garumā.* 
6.02  Mans zaļais dārzs.* 
6.30  Rīta panorāma. 
8.35  Mīlas viesulis 12.                  

Vācijas seriāls. 
9.35  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
10.35  Televeikala skatlogs. 
10.50  Ceturtā studija.* 
11.15  Nacionālie dārgumi.* 
12.00  Personība.* 
13.00  Televeikala skatlogs. 
13.15  Vides fakti.* 
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls. 
14.20  Bings. Animācijas seriāls. 
14.50  Televeikala skatlogs. 
15.05  Neprāta cena.                    

Latvijas seriāls. 
16.05  Mans mīļais Ramons. 

Meksikas seriāls. 
17.00  Mīlas viesulis 12.                   

Vācijas seriāls. 
18.00  Dienas ziņas. 
18.29  Kultūras ziņas. 
18.44  Sporta ziņas. 
18.53  Laika ziņas. 
18.56  Ceturtā studija. 
19.27  Laika ziņas. 
19.30  Savvaļas makšķernieki. 

Dokumentāla daudzsēriju 
filma. 

20.00  Pasaules panorāma. 
Raidījums par ārpolitiku. 

20.30  Panorāma. 
20.59  Sporta ziņas. 
21.08  Laika ziņas. 
21.13  Latvijas Loto izlozes. 
21.20  Tieša runa. 
22.30  Piedzīvojums dabā. 
23.00  Nakts ziņas. 
23.09  Sporta ziņas. 
23.11  Laika ziņas. 
23.15  Musketieri 3.                 

Lielbritānijas seriāls. 
1.15  Žistēns Trido.                           

Cita Amerika.                     
Dokumentāla filma. 

6.00  Pieci 
novadi 
Latvijā. 

6.30  Ziņu  
Top 5.* 

7.00  Dienas personība.* 
7.30  Pieci novadi 

Latvijā. 
8.00  Ziņu Top 5.* 
8.30  Vēlais ar Streipu.* 
9.00  Mosties ar Ievu! 
9.30  Dienas personība. 
10.00  Ziņu Top 5.* 
10.30  Mosties ar Ievu! 
11.00  Kur tas suns 

aprakts?* 
12.00  La dolce vita ar 

Roberto. 
13.00  Rampas ugunis.* 
14.00  Vēlais ar Streipu.* 
14.30  Dabas tops 2.* 
15.00  Pusdieno ar Ievu! 
15.30  Kas Lācītim 

vēderā?* 
16.00  Dienas personība. 
16.30  Ziņu Top 5. 
17.00  Preses klubs. 
18.30  La dolce vita ar 

Roberto. 
19.30  Rampas ugunis. 
20.30  Ziņu Top 5. 
21.00  Latvijas labums. 
22.00  Vēlais ar Streipu. 
22.30  Preses klubs. 
24.00  Rampas ugunis. 
1.00  Ziņu Top 5.* 
1.30  Vēlais ar Streipu.* 
2.00  Latvijas labums.* 
3.00  La dolce vita ar 

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

radio programma

6.00 Labrīt! 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Ziņas, laika ziņas. 9.07 Kā labāk dzīvot. 10.07 Zināmais nezināmajā. 11.07 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. Etīdes par literatūru. 
16.05 Pēcpusdiena. 18.00 Dienas notikumu apskats. 18.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 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. Sveicam režisori un pedagoģi Ainu Matīsu 80. jubilejā! 
Ā.Kērtesa luga Atraitnes. Režisore A.Matīsa. 1980. g. ieraksts. 2. daļa. 23.03 Dienas notikumu 
apskats. 23.30 Īstenības izteiksme 15 minūtēs. 24.00 Nakts programma.

5.00  Bulta 3.                      
ASV seriāls. 

5.55  Radu būšana 3. 
Seriāls. 

7.05  Kika un Bobs. 
Animācijas seriāls. 

7.25  Grizijs un lemingi.   
Animācijas seriāls. 

7.50  Pilna māja 4.                              
ASV komēdijseriāls. 

8.20  Ceļojumi laikā: rubīna stāsts. 
Vācijas fantāzijas filma. 

10.45  Televeikala skatlogs. 
11.00  Uzvarētājas un zaudētājas 4. 

Austrālijas seriāls. 
12.00  Meitenes 4. Krievijas seriāls. 
13.10  Kika un Bobs.                   

Animācijas seriāls. 
13.30  Madagaskaras pingvīni 2. 

Animācijas seriāls. 
13.55  Simpsoni 9.                      

Animācijas seriāls. 
14.25  Pilna māja 4.                            

ASV komēdijseriāls. 
15.30  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
16.45  Radu būšana 3. Seriāls. 
17.50  Interni. Krievijas seriāls. 
19.00  TV3 ziņas. 
19.35  Bez tabu. 
20.20  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
21.00  Gatava pārvērtībām 2. 

Realitātes šovs. 
21.45  Tēta nedienas 5.                  

Ukrainas realitātes šovs. 
23.55  Karaliskie grēki 3.                  

ASV seriāls. 
0.55  Skorpions.                                  

ASV detektīvseriāls. 
1.50  Viņas melo labāk 6. Seriāls. 
2.15  UgunsGrēks 6.                       

Latvijas seriāls. 
3.50  TV3 ziņas.* 
4.20  Bez tabu.* 

TV programma10

humoriņš

5.00  TV6 nakts mūzika. 
6.40  Bitīt’ matos. Latvijas seriāls. 
7.40  Fizruks. Krievijas seriāls. 
8.40  Divarpus vīru 2. ASV eriāls. 
9.40  Kobra 10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
10.40  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
11.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
12.40  Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 
14.00  Fizruks. Krievijas seriāls. 
15.00  Divarpus vīru 2. ASV komēdijseriāls. 
16.00  Kobra 10. Vācijas spraiga sižeta seriāls. 
17.00  Simpsoni. Animācijas seriāls. 
17.30  Simpsoni 9. Animācijas seriāls. 
18.00  Vokers. Teksasas reindžers. ASV seriāls. 
19.00  Mītu grāvēji 6. ASV realitātes šovs. 
20.00  Simpsoni 28. Animācijas seriāls. 
21.00  Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 
22.05  Trakais Makss. Skarbais ceļš.                      

Austrālijas un ASV spraiga sižeta drāma. 
0.30  Jūras sirdī.                                                             

ASV, Spānijas un Austrālijas drāma. 
2.40  Lauku sēta. Latvijas realitātes šovs. 
3.20  TV6 nakts mūzika. 

Ceturtdiena, 31. maijs
19.00 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 1. jūnijā 2.00, 10.00.)
otrdiena, 5. jūnijs
19.00 Kuldīgas novada vēstis.  
(Atk. 6. jūnijā 2.00, 10.00.)

trešdiena, 6. jūnijs
19.30 Sveicināti Viduskurzemē! 
(Atk. 7. jūnijā 2.30, 10.30.)

5.00  Uzvelc 
tautastērpu!* 

5.30  700 pasaules 
brīnumi. 
Izraēla.* 

6.03  700 pasaules brīnumi. 
Izraēla.* 

6.30  Projekts „Nākotne”. 
7.00  Ceturtā studija.* 
7.30  De facto.* 
8.05  Province.* 
8.35  Citādi latviskais.* 
9.05  Skaņusaite Latvijā.* 
9.30  Ar vēju matos.                 

Ģirts Jakovļevs.* 
10.00  Neprāta cena.                

Latvijas seriāls. 
11.00  Kūrorta policija.                 

Krievijas seriāls. 
11.55  Iedziļinoties 

klimata pārmaiņās.    
Dokumentāla filma. 

12.25  Garšu skola. 
13.30  Automoto                    

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

Latvijā.* 
15.00  Personīgā lieta.* 
15.30  Eiropa fokusā. 
16.00  Taisnību visiem.               

Vācijas seriāls. 
17.00  Dzīve šodien                  

(krievu val.). 
18.05  Kūrorta policija.                

Krievijas seriāls. 
19.00  Šovakar. Ziņas               

(krievu val.). 
19.24  Sporta ziņas                    

(krievu val.). 
19.28  Laika ziņas (krievu val.). 
19.30  Eiropas sudraba 

līga volejbolā.                        
Latvija – Austrija. 

21.30  Taisnību visiem.                    
Vācijas seriāls. 

22.30  Nemiera gars 4.                             
Dokumentāla 
daudzsēriju filma. 

23.25  Personība.* 
0.25  LTV – 60. Zelta arhīvs. 

M.Naumovas koncerts. 
1.30  Eiropa fokusā.

– Kāpēc jūs pasūtījāt divas pusporcijas zupas, bet 
pēc tam salējāt tās kopā vienā šķīvī?

– Kā, jūs nesaprotat? Man tagad sanāk pilna zupas 
porcija ar divām porcijām krējuma!

No zoodārza aizmucis sargs.
Kaut gan, iespējams, lauvas kaut ko noklusē.

– Dārgā, juvelierveikals bija 
slēgts, es nopirku tev jogurtu!

humoriņš
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darbs ar labāku tehniku
Ģirts Jansons tehnikuma 
3. kursā apgūst automehāniķa 
profesiju un novembrī bijis prak-
sē Vācijā.

„Kopā ar kursabiedru Kristu 
Krūzēnu dzīvoju Šverīnē un strā-
dāju autoservisā. Tas bija laiks, 
kad mašīnām vasaras riepas mai-
nīja pret ziemas riepām. Vairāk vai 
mazāk to arī darījām. Vēl uzdevu-
mi bija eļļas maiņa un ģeneratora 

siksnas maiņa. Tur ir ļoti laba darba vide. Mums šeit reti 
kur serviss ir tik labs. Tajā, kurā strādāju, bija vien četri 
darbinieki, Latvijā būtu vismaz desmit. Iekārtojums un 
tehnika ir daudz modernāka. Vācieši ļoti laipni atbildēja 
uz visiem jautājumiem. 

Uzzināju daudz jauna par to, kā strādā citā valstī. To, 
ko šeit apguvu teorētiski, tur darīju praktiski. Ieguvu pat 
labu draugu un papildināju vācu valodas zināšanas. Dzī-
vojām kopmītnēs un vakarus pavadījām, spēlējot galda 
tenisu un biljardu. Vienīgais, kas man ne pārāk patika, 
bija garais ceļš no kopmītnes līdz darbavietai. Brīvajā 
laikā apskatījām tūrisma objektus Šverīnē, Berlīnē un 
Hamburgā. Manuprāt, iespēja piedalīties šādā projektā ir 
jāizmanto, jo viss arī tiek samaksāts.”

Strādā deviņu valstu uzņēmumos
kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā (kTTT) šajā mācību gadā īstenots programmas Eras-
mus+ projekts Pareizās prasmes nākotnes darba tirgum, kurā 35 audzēkņi bija praksē moder-
nos uzņēmumos ārvalstīs. Pieredzes apmaiņā devās arī četri profesionālo priekšmetu skolotāji.

Līdz ar jaunām prasmēm un zināšanām tehnikums ieguvis pieredzi, ko izmantot mācību uzlabošanai. Audzēkņi kļūst zinošāki, 
var droši piedalīties profesionālos konkursos gan mūsu valstī, gan ārpus tās. Ar jaunapgūto viņi spēj sekmīgi konkurēt darba tirgū. 
Praksē jaunieši varēja pārbaudīt savas vēlmes un iespēju izveidot uzņēmumu pašiem.

Audzēkņi devās praksē 
uz Igauniju, Somiju, Zviedriju, 

Vāciju, Dāniju, Slovākiju, Itāliju, 
Portugāli un Lielbritāniju. 

kuldīgas tehnikuma topošie galdnieki un mēbeļu dizaineri praksē Igaunijā: Gatis Smilgainis, mārtiņš raģelis, Sandis laumanis 
un Janeks rumbergs.

3. kursa audzēknis Mārtiņš 
raĢelis, topošais mēbeļu 
galdnieks, stāsta par pieredzi 
igaunijā.

„Tur oktobrī devos kopā ar vēl trim 
galdniekiem. Iepazinām Viru skolu 
(Võrumaa Kutsehariduskeskus), tās 
mācību korpusus, tehnoloģiju cen-
tru un kokapstrādes kompetenču 
centru. Prakse bija ļoti vērtīga – ie-
guvu daudz jauna. Piemēram, to, kā 
ar koku var strādāt moderni. Igaunijā tehnoloģijas ir daudz 
attīstītākas, tur strādā ar iekārtām, kādas Latvijā nav redzē-
tas. Nezināju, ka tādas ir. Darbs ar koku ir ātrāks, vieglāks 
un labāks. Piemēram, tur strādā ar printeri, kas uz koka pār-
nes jebkuru attēlu. Vēl redzēju, kā darbojas lāzers, kas griež 
saplāksni. 

Manuprāt, skolu sistēma tur ir daudz pārdomātāka: vairāk 
domāts par audzēkņiem, vide tiek radīta tāda, lai gribētos 
mācīties. Tur neviens nespiež uz skolu iet un nesaka: tev 
tas jādara. Audzēkņi grib paši, jo viņiem patīk tur atrasties. 

Vēl ļoti vērtīgu pieredzi ieguvu, nedēļu strādājot mēbeļu 
uzņēmumā Wermo. Redzēju, kā strādā ražotnē, kurā darbs 
ir pie konveijera. Pārliecinājos, ka tā nekad negribētu strā-
dāt, jo nevaru nosēdēt pie vienas mašīnas, visu dienu urbt 
detaļā caurumus vai krāsot. Bet zinu, ka noteikti strādāšu 
galdniecībā. 

Esmu draudzīgs, tāpēc iegūt jaunus draugus bija viegli. 
Igauņi ir daudz labsirdīgāki un pozitīvāki: viņi neiet pa ielu, 
skatoties telefonā, viņi iet un smaida. Mēs dzīvojām Viru 
skolas kopmītnēs un jutāmies ļoti labi. 

Ja rodas iespēja, iesaku arī citiem braukt Erasmus projek-
tos. Tā ir milzīga pieredze, jo var būt ārzemēs, būt ārpus 
komforta zonas. Es iemācījos darīt to, ko, iespējams, šeit 
nekad neizmēģinātu. Svarīgi saprast, kā ir būt svešā valstī, 
kurā ļoti maz saprot angļu un krievu valodu. Bija jāprot iziet 
no dažādām situācijām, saprasties, kaut vai rādot ar pirk-
stiem. Ja man piedāvātu braukt otrreiz, noteikti piekristu.” 

Ārpus komforta 
zonas – vērtīgi

Par tūrisma 
informācijas 
konsultanti 
pieaugušo 
program-
mā mācās 
aiga te-
tere, kura 
nozarē jau 
strādā. Viņa 
pastāstīja 

par mācību praksi Dānijā.
„Janvārī uz piecām nedēļām de-

vos uz Roskildi Dānijā. Ieguvu zi-
nāšanas par viesnīcu servisu: vies-
nīcas izveidi, iekārtojumu, tīrīšanu, 
viesmīlību, komunikāciju. Gala 
darbā bija jāuztaisa sava viesnīca: 
jāizdomā ne tikai tas, kāda tā iz-
skatīsies, bet arī kā darbosies. Bija 

gan teorijas mācības, gan praktis-
kās nodarbības. Mēs tīrījām telpas, 
izmēģinot dažādas mašīnas, apska-
tījām dāņu viesnīcas, iepazinām 
dažādas izklaides programmas. 
Salīdzinājām, kā strādā Latvijā un 
Dānijā. Mācījāmies galdu servē-
šanu jeb konferenču apkalpošanu. 
Tas bija ļoti vērtīgi, jo Kuldīgā dar-
bojos kā apartamentu menedžere. 
Mācījāmies arī par ergonomiku – tā 
Latvijā klibo, piemēram, tīrot logus 
vai mazgājot grīdas, nedomājam 
par muguru un locītavām. 

Dāņi ļoti rūpējas par vides aizsar-
dzību. Mēs parasti piegāžam pilnu 
spaini ar ūdeni un mazgājam grīdas, 
bet tur mikrošķiedras birsti piesūci-
na ar ūdeni, izmazgā grīdas un tad 
iemet veļasmašīnā. Tomēr intere-

Sargā vidi un arī sevi
santi, ka Dānija ir viena no lielāka-
jām atkritumu radītājām, tāpēc viņi 
par to domā. 

Mums mācīja arī pirmo palīdzī-
bu. Tur daudzās vietās, piemēram, 
skolās pieejams sirds defibrilators. 
Jebkuram dānim jāprot otram palī-
dzēt – to tur mācās visi. Roskildes 
vecpilsētu gan nevar salīdzināt ar 
Kuldīgu – tur ir tāds stilu sajau-
kums! Sapratu, cik vērtīga ir mū-
sējā. 

Secināju, ka pie mums daudz kas 
nemaz nav tik dārgi. Ļoti intere-
santi vēl ir tas, ka dāņi daudz ēd 
cūkgaļu, liekot klāt lakricu un anī-
su, un slimo mazāk. Runā, ka viņi 
esot laimīgāki. Mums vajadzētu no 
tā mācīties.” 

Uz Portugāli bija devušies automehāniķi un 
tūrisma speciālistes: aleksandrs Žukovs, 

Toms Ziemelis, skolotāja Gunita meiere, Signe 
Narnicka, Dafne Dafnija megne un Dita Brūvere.
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skeitbords boče

vieglatlētika Sporta kalendārS 
 no 30. maija līdz 5. jūnijam

spēkavīri

Cīnās Luksemburgā
Eiropas un Eirāzijas speciālās olimpiādes 

bočes sacensībās Luksemburgā piedalī-
jušies arī trīs Pelču speciālās internātpa-
matskolas-attīstības centra audzēkņi Kris-
tīne Adamane, Zigmunds Trams un Ralfs 
Uplejs, iegūstot arī godalgotas vietas.

Vēl Latviju pārstāvēja Ieva Letunova 
(Pamūšas internātpamatskola), Džūlija Su-
dare un Ārijs Bērziņš (Sveķu internātpamat-
skola). Kopskaitā ieradās 70 labākie bočes 
spēlētāji no 12 valstīm. 

Sacensības notika gan individuāli, gan du-
bultspēlēs. Individuāli: I.Letunovai (5. gru-
pa) – 2. vieta, Ā.Bērziņam (6. grupa) – 
4. vieta, Z.Tramam (10. grupa) – 5. vieta, 
R.Uplejam (12. grupa) – 5. vieta, Dž.Sudarei 
(12. grupa) – 3. vieta, K.Adamanei (13. gru-
pa) – 3. vieta. 

Dubultspēlēs pirmais pāris bija K.Adamane 
un Z.Trams – viņiem 1. vieta, otrajam pārim 

Finišē godam
Svētdien Romā ar 21. posma sacensībām bei-

dzās pirmā no trim riteņbraukšanas lielajām 
tūrēm – Giro d’ Italia. Pēdējā posmā kuldīdz-
nieks Krists Neilands finišu sasniedza 94. vietā, 
bet kopvērtējumā bija 73. vietā starp 175, kuri 
braucienu sāka.

Daudzdienu velobrauciens Giro d’ Italia, kas 

Pirmajā posmā – sudrabs
Betsafe spēkavīru čempionāta 1. posmā Saldū 

otro vietu izcīnījis Kuldīgas pārstāvis Jānis Šlec-
kus.

Par posma līderi kļuva Aivars Šmaukstelis, bet otrs 
mūsu pārstāvis Oskars Martužans ierindojās 5. vietā. 

Atlēti spēkiem mērojās sešās disciplīnās. 30 m bija 
jāvelk 14 tonnu smaga autocisterna. Īpaši jāuzteic Jā-
nis, jo šajā vingrinājumā viņš uzvarēja, 30 m pievei-
cot 18,9 sekundēs. Tikai par sekundes desmitdaļu no 
otrās vietas atpalika Oskars, ieņemot trešo pozīciju. 
Husqvarna raidera celšanā J.Šleckus to pacēla 18 rei-
žu un bija otrais. Stafetē, kurā 4 x 20 m jānes nēši, ot-
rais bija J.Šleckus, trešais – O.Martužans. Seifu Jānim 
izdevās pacelt deviņas reizes, tā ierindojoties trešajā 
vietā. Vairoga nešanā Jānim un Oskaram vienāds re-
zultāts (16,34 sek.) un dalītā otrā vieta. 

Nākamās sacensības būs 30. jūnijā Talsos. 

 30.V 16.00 Veckuldīgas pilskalnā – 
orIentĒŠanāS seriāla Taciņas 
8. kārta. 
 2.VI 11.00 Kuldīgas sporta namā 
(Virkas ielā 13) – BASKETBOLA 
turnīrs sievietēm. 
 5.VI 11.00 Kuldīgā, A.Grundmaņa 
stadionā – Kurzemes jaunatnes 
čempionāts FUtBolā U-10 grupai. 

Veselības nedēļa un skrējiens
Turlavā visu nedēļu notiek sportiski pasākumi, kas veicina aktīvu dzīvesveidu.
Pirmdien skolā stafetes maratonā dalībnieki startēja komandās – vienam bija jāpie-

veic 1000 m skrienot, soļojot vai nūjojot. Otrdien bija sacensības florbola metienos 
vārtos. 1. jūnijā 12.00 Dižgaiļu parka estrādē varēs izmēģināt trāpīt mērķī bumbiņu. 
Svētdien, 3. jūnijā, 12.00 estrādē sāksies tradicionālais Turlavas skrējiens astoņās 
vecuma grupās. Reģistrācija no 11.00. Pēc tam dalībnieki piedalās atraktīvajā tautas 
skrējienā (1,2 km), šīgada tēma – Skrējiens Latvijai. Interesantāko tērpu īpašniekiem 
organizatori sola pārsteiguma balvas.

Karstumā smiltis pa gaisu!
3. atklātajā Īvandes pludmales 

volejbola čempionātā sporta un 
tautas klasē 13 komandas arī no 
Kurmāles, Padures, Kuldīgas, Cī-
ravas un Liepājas sacentās 26 grā-
du karstumā.

Sportisko līmeni apliecināja vairāki 
Nacionālajā līgā un Skrundas čem-
pionātā rūdīti spēlētāji.

Tautas klasē par uzvarētājām kļuva 
meistarīgās viešņas Inga Čandere un 
Megija Ceirule no Cīravas, 2. vietā 
Jānis Junkers un Miks Zvirbulis (Pa-
dure), 3. vietā Emīls Birziņš un Toms 
Romānovs (Īvande). 

Sporta klasē otro gadu meistarību 
apliecināja Gints Bukāts, kurš šoreiz 
spēlēja kopā ar Ivo Laumani, 2. vietā 

Jānis Čanders (Cīrava) un Valdis Kalns 
(Īvande), 3. vieta Aldim Andersonam 
(Putnudārzs) un Ģirtam Pavlovam 
(Kurmāle).

Dalībnieki saka paldies pagasta 
pārvaldei par balvām, Kuldīgas no-
vada sporta skolai par laukumu in-
ventāru, bet Īvandes muižai par lie-
lisko sacensību vietu.

triki gaisā un brīvības izjūta
populārais skeitbordists Madars Apse kopā ar draugiem, tostarp pasaulē 
atzītiem šī sporta veida meistariem, pagājušonedēļ Latvijas tūrē piestāja 
arī savā dzimtajā Kuldīgā. 

ja pa lielajām trubām (Ventspils 
akvaparkā šļūca no pašas lielā-
kās),” skaidro M.Apse. „Biju ar 
viņu ceļojumā pa Gruziju, viņš ir 
jautrs, enerģijas pārpilns cilvēks, 
vienmēr gatavs taisīt trikus.” 

Par Gošu Koniševu no Krievi-
jas Madars saka: „Iepazināmies 
dienu pēc 21. jūnija, kas ir Vis-
pasaules skeiteru diena. Viņš ar 
dēli bija braucis visu nakti. Goša 
skeito ļoti daudz un ir neatlai-
dīgs, vienmēr sasniedz mērķi.” 
Ar Džozefu Skotu Džatu no 
Zviedrijas Madars pazīstams 
septiņus gadus, bieži ceļo kopā. 
Niks Garsija ir no ASV. „No-
pirku viņam biļeti uz šejieni, jo, 
kad esmu Kalifornijā, Longbīčā, 
vienmēr palieku pie viņa,” turpi-
na Madars. „Šodien nokavējām, 
un gaidītājiem atvainojos. Aiz-
kavējāmies Ventspilī – iepriekšē-
jā dienā Niks mēģināja sarežģītu 
triku, kas līdz galam neiznāca, 
tāpēc filmēšanu pabeidzām šo-
dien. Video gatavojam kanālam 
Redbull TV, aptuvenais skatītāju 
skaits tur esot 1,2 miljoni.”  

astoņas stundas dienā
No Rīgas ieradies Armands 

Baumanis, kurš Kuldīgā un 
skeitparkā bija pirmo reizi: „Vie-
tām rampas vajadzētu salabot – 
ir caurumi, pats dažas reizes aiz-
ķēros. Taču kopumā iespaids par 
skeitparku ir labs.” Viņš atzīstas, 
ka braukāt skeitparkos – tas īsti 
neaizrauj. „Braucu ielās, tad arī 
filmējam video. Man ir atbal- 
stītāji, kuri sarūpē apavus, dēļus, 
un man atliek skeitot un filmēt.” 

Armands to dara jau 17 gadus. 
Viņš novērojis, ka skeitparki vai 
vismaz vieta ar vienu rampu ir 
teju vai katrā Latvijas pilsētā. 
„Skeitbords dod brīvības izjūtu. 
Strādāju maz, taču katru dienu 
vismaz astoņas stundas skeitoju. 
Kā man tas izdodas? Strādāju pie 
projektiem, esmu režisora palīgs, 
tikko beidzu darbu pie krievu fil-
mas. Iznāk aptuveni tā: mēnesi 
strādāju, mēnesis brīvs – varu 
ceļot un skeitot.” 

Līdz 2. jūnijam skeitbordisti ap-
meklē skeitparkus, tiekas ar entu-
ziastiem un faniem. Viesi rādīja 
paraugdemonstrējumus, kas tika fil-
mēti kanālam Redbull TV, un skei-
toja kopā ar jauno paaudzi. „Galve-
nais, lai viss notiek brīvā gaisotnē: 
tie, kuri vēlas, skeito; kuri ne – ska-
tās, kā tas izdodas citiem. Mana vēl-
me ir iedvesmot vietējos un arī tos, 
kuri ar to vēl nenodarbojas,” skaidro 
Madars.

Savulaik viņš mācījies Kuldīgas 
Centra vidusskolā. Tagad braucot 
šurp no Ventspils, draugiem stās-
tījis par bērnības piedzīvojumiem 

un nedarbiem. „Pirmo reizi uz dēļa, 
kuru iedeva brālis, uzkāpu Padurē 
sešu gadu vecumā,” atmiņās dalās 
M.Apse. „Taču nopietnāk viss sākās 
2001. gadā, kad sapratu, ka skeitoša-
na ir mana nodarbe.”   

draugi no Visas Pasaules
Izmežģītās potītes dēļ Kuldīgā 

Madars uz dēļa kāpa maz – kā pats 
izteicās, „tikai viegli paripinājās”. 
Tāpēc trikus rādīja draugi, ar kuriem 
viņš kopā ceļo pa visu pasauli. 

Te viesojās Pats Dafijs no ASV, 
leģendārs skeiteris, kuram ir vairāk 
nekā 40 gadu. „Viņš pirmais skeito-

grib līdzināties lielajiem
Arī jaunie kuldīdznieki Kristaps Mūrnieks, Arians 

Jevdokimovs, Tonijs Moldovāns un Gabriels Grehovs 
dienās gribot izaugt par tikpat labiem skeitotājiem kā 
atbraukušie. Puiši uz skeitparku nāk katru dienu, mā-
coties trikus. Vieglākos varot iemācīties dienas laikā, 
sarežģītākiem vajagot vairākas dienas, pat mēnešus. 

Inta Jansone
Lāsmas Reimanes foto 

„Mana vēlme ir iedvesmot vietējos entuziastus un arī tos, kuri ar šo 
sportu vēl nenodarbojas,” saka Latvijā pazīstamais skeitbordists 
Madars Apse, mūsu novadnieks. 

trikus rāda rīdzinieks Armands Baumanis. 

Ieraugot Madaru, mazie kuldīdznieki stāvēja rindā, lai saņemtu autogrāfu. 

Filmēts tika arī kuldīdznieks Uģis Ķepulis. 

Mazie kuldīdznieki arī grib kļūt labi skeitbordisti: Gabriels Grehovs, Arians 
Jevdokimovs un Kristaps Mūrnieks, aizmugurē Daniels Mednis, rojs Brūvers. 

traumas dēļ šoreiz Madars pats skeitoja maz. 

riteņbraukšana

notika jau 103. reizi, beidzās svētdien Romas ielās ar 
115 km distanci. Komandas Israel Cycling Academy 
riteņbraucējs Krists soloizrāvienā devās 57 km pirms 
finiša, bet nedaudz vēlāk tika panākts. 

Kuldīdznieka debija jāvērtē pozitīvi, jo viņš bijis ak-
tīvs vairāku posmu atrāvienos, trīs reizes ierindojoties 
40 labāko skaitā. 

Luksemburgā bočes sacensībās startēja arī pelču speciālās internātpamat-
skolas-attīstības centra audzēkņi Zigmunds trams, Kristīne Adamane un ralfs 
Uplejs.

R.Uplejam un I.Letunovai – 1. vieta, trešajam pārim Ā.Bērziņam un 
Dž.Sudarei – 4. vieta.

Nadijas Strazdiņas arhīva foto

Kuldīdznieks Jānis Šleckus spēkavīru čempionātā saldū. 

pludmales volejbols

Īvandes atklātā pludmales volejbola čempionāta kopbilde. 
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kinopasākumi
Kuldīgas Kinozālē /30. maijs – 6. jūnijs/

baznīcu nakts

mūzikas konkurss

tradīcija

kurzemē

latvijas filma                     
1.VI 20.30, 2.VI 19.30, 4.VI 18.00, 
5.VI 20.30, 6.VI 18.00, 20.00 Blē-
ži (komēdija, rež. Andrejs Ēķis; 12+, stunda 28 min). Negodīga ierēdņa, 
ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša un ietekmīgas biznesa sievietes 
mīlas četrstūris. Lomās: Intars Rešetins, Rēzija Kalniņa, Ieva Florence, 
Ralfs Eilands, Jurģis Spulenieks u.c.

Citas filmas                                                                                
30., 31.V 16.00 Tārtiņa Tatiņa piedzīvojumi (anim. filma, Islande, Beļ-
ģija). Tatiņš iekuļas piedzīvojumos, kad ģimene kopā ar pārējiem gājput-
niem aizlido uz dienvidiem.
30.V 20.00, 31.V 18.00 Grāmatu klubiņš (komēdija, ASV, 12+). Četru 
draudzeņu dzīve sagriežas kājām gaisā, kad grāmatu klubiņā dāmas 
nolemj izlasīt populāro erotisko romānu Greja 50 nokrāsas.
31.V 20.00 Dedpūls 2 (komēdija, ASV, 16+, divas stundas). Dedpūlam 
nākas pārdomāt draudzības un ģimenes jēgu, kā arī to, kas jādara su-
pervaronim, kad ienaidnieku dibens jāsasper veselās 50 nokrāsās.
1.VI 18.00, 2.VI 17.00, 4.VI 20.00, 5.V 18.00 Hans Solo. Zvaigžņu karu 
stāsts (piedzīvojumu filma, ASV, 12+, divas stundas 15 min). Stāsts par 
ātrākā pilota Hana Solo jaunību, kad dzima viena no slavenākajām 
zvaigžņu karu leģendām.

BrīvdaBas Kino Pilsētas dārzā
2.V 23.30 režisora Ivara Selecka dok. filma Turpinājums (2018) par 
dažādu Latvijas novadu pieciem bērniem, kuri mācās 1. klasē.

Uz Menueta koncertu!
Divas biļetes uz grupas Menuets koncertu 8. jūnijā 19.00 Talsu Saules-
kalna estrādē (transports jāgādā pašiem) saņem Inna Bondare un 
Ausma Kreidere. Gaidām redakcijā pēc biļetēm (līdzi ņemt personas 
dokumentu).

Atbildes
1. Cik gadu jubileja šogad ir grupai Menuets?
50.
2. Nosauciet grupas tagadējo sastāvu! 
Juris Kulakovs, Juris Sējāns, Leons Sējāns, Raimonds Bartaševičs, Inese 
Pabērza, Adrians Kukuvass.
3. Kura komponista darbus grupa izpilda lielākoties?
Imanta Kalniņa.
4. Kura Menueta dziesma kļuvusi par teātra himnu (parasti to dzied pēc izrādes)?
Lilioma dziesma.

liePājā                                             
Teātrī 2.VI 18.00 pirmizrāde režisora 
Dž.Dž.Džilindžera komēdijai Paldies 
tev, draudziņ.

ventsPilī                                           
Pludmalē 2.VI 12.00 Zilā karoga pa-
celšana, grupa Otra puse ar Antru 
Stafecku.
Jūras vārtos 6.VI 19.00 Latvijas 

Nacionālais teātris aicina uz Teātra 
dienas koncertu Ideālā žurka.

talsos                                                 
Tiguļkalnā 2.VI 20.00 komponista 
Raimonda Tigula koncerts kopā ar 
vokālo grupu Schola Cantorum Riga 
un kamerorķestri Sinfonietta Rīga: 
R.Tigula un Pētera Vaska mūzika.
Tautas namā 2.VI 11.00 IX Latvijas 

novadu bērnu un jauniešu vokālistu 
konkurss Talsi uzdod toni, 17.00 fināls-
koncerts.

saldū                                                  
Sporta kompleksā 2.VI 10.00 Ghet-
to Games, radošas darbnīcas, skim-
bords, klinšu kāpšana, uzstāsies 
grupa Bermudu divstūris, Edavārdi, 
dīdžeji Vento un Ziggy.

Kuldīgas 
novadā

Kuldīgā                                             
Mārtiņsalā 1.VI Veselības diena pie 
ūdens: 17.00 Zilā karoga pacelšana, 
17.30 pārgājiens-piedzīvojumu spēle 
un zumba, 18.00 ūdens aerobika, 
miera joga, 19.00 diskusija Kāpēc 
dzīvot veselīgi?, 17.00–20.00 SUP jeb 
sērfa dēļu demonstrējumi un izmēģi-
nājumi, nodarbības bērniem, veselīgi 
kokteiļi un sulas.
Pilsētas dārzā 2.VI 12.00 Ģimenes 
svētki.
Muzejā 1.VI 17.00 ciklā Kā tur īsti 
bija? – sērkociņu kastīšu, etiķešu un 
fabrikas Vulkāns vēsture, kastīšu 
kolekcionāri.
Mākslinieku rezidencē līdz 8.VI iz-
stāde Starp diviem ezeriem.
Mākslas namā līdz 3.VI Kuldīgas 
mākslas skolas absolventu diplom-
darbi, Kabiles skolotāja Eduarda 
Skabja fotoizstāde Mūžam Latvijas 
debesīs.

KaBilē                                                 
Saieta nama pagalmā 1.VI 12.00 
Bērnu aizsardzības dienā bērniem 
dažādas nodarbes.

Kurmālē                                           
12.VI senioriem ekskursija uz Ķiploku 
pasauli, kaziņu fermu Līcīši Ozolnie-
kos un karameļu darbnīcu Jelgavā. 
Pieteikties līdz 8.VI pa tālr. 29257707.
Izstāžu zālē līdz 25.VI Silvijas Tete-
res izšūtie darbi.
Vēstures istabā no 1.VI izstāde Tā 
līgo Kurmālē.

laidos                                              
10.VI 11.00 velobrauciens Laidi–
Skrunda–Laidi (pulcēties 10.45 pie 
Bitītes): jaunais ugunsdzēsēju depo, 
Andžēnu stacija u.c. skaistas vietas 
Skrundā, atpūta Ventas kalnā.

Padurē                                             
Ķimales stadionā 2.VI 10.00 bērnu 

Sportiska diena jauniešiem
2. jūnijā Jauniešu diena Kuldīgā pulcēs ekstrēmo 

sporta veidu cienītājus un kustības Ghetto Games 
strītbola lietpratējus. 

No 11.00 skeitparkā – sacensības skeitborda, frīstaila, 
BMX, disciplīnu Inline un Scooter braucējiem amatieru 
un meistaru grupā. Piedalīties aicināti pusaudži un jau-
nieši no 12 līdz 18 gadiem. Visu dienu būs radošas no-
darbes, konkursi, pieredzes stāsti, improvizācijas teātra 
izrādes, kā arī muzikāli un deju priekšnesumi, darbosies 
kafejnīca. No 17.00 ģimnāzijas stadionā – Ghetto Games 
strītbola sacensības jauniešiem.

Klosteres Sv. Pētera baznīcā 
no 18.00:
• mācītāja Erlanda Lazdāna uzru-
na; 
• Aizputes mūzikas skolas audzēk-
ņu koncerts; 
• tikšanās ar rīdziniekiem Gintu un 
Raimondu Zalcmaņiem: Ginta 
strādā nacionālajā bibliotēkā un 
vada projektu Zudusī Latvija, ar 
kura palīdzību šis dievnams atgu-
vis vēsturisko altārgleznu, bet 
Raimonds rādīs fotogrāfijas no 
80. gadu baznīcu apceļošanas;
• pēc Tēvreizes 21.00 muzicēs 
Dieva slavēšanas grupa no Kuldī-
gas Zintas Dzintaras vadībā;
• pēc tam lūgšanas, meditācija.

Rendas baznīcā:
18.00 mācītāja pienākumu izpildī-
tājas Agritas Staško uzruna;
no 18.20 stāsts par dievnamu un 
draudzi (ar fotogrāfijām), nodarbī-
ba bērniem (baznīca no papīra un 
gaismas ķermeņi); 
19.30 dziedās Rendas ansamblis 
Zelta rasa Aigas Ķimenes vadībā ;
20.15 uzstāsies dziedātāja Monta 
Ķimene;
21.00 apcere un garīgā mūzika 
sveču gaismā;  
22.00 lūgšanas;  
23.00 klusums, mūzika.

Dina Poriņa

sporta diena un uzņēmumu sporta 
spēles.

Pelčos                                             
Bibliotēkā 1.VI 12.00 grāmatu spor-
ta spēles kopā ar Skrundas bērnu 
bibliotēku, 13.00–19.00 pie Pagrabi-
ņa – piepūšamās atrakcijas.
Jūnijā grāmatu izstāde Mākslas bau-
dītājiem.

rendā                                                 
8.VI tiek rīkots brauciens uz Salaspils 
botānisko dārzu un Bruknas muižu 
(8.30 no kultūras nama). Pieteikties 
līdz 4.VI pa tālr. 26181470.
9.VI velobrauciens Lai ripo simts (ceļi, 
bezceļi, ezers, pikniks), tikšanās 
11.00 pie kultūras nama. Pieteikties 
līdz 7.VI pa tālr. 26181470.
Pie kultūras nama 1.VI 12.00 pasā-
kums Droša vasara – tava vasara: 
runcis Rūdis un bebrs Bruno, VUGD, 
sejas apgleznošana, piepūšamā at-
rakcija, zīmēšana uz asfalta, salds 
pārsteigums.

rumBā                                              
Līdz 11.VI seniori var pieteikties ek-
skursijai 20.VI uz Zemgali: ziepju, 
karameļu un keramikas darbnīcu, 
Blankenfeldes muižu un Dobeles 
dai ļdārziem. Vairāk – pa tā lr. 
20251385.
Ventas ciema Bukaišos 31.V 15.00 
Čau, vasara! – bērniem pikniks ar 
spēlēm.

snēPelē                                             
Kultūras namā 30.V 15.00 cikla 
Radoši, praktiski, interesanti un arī 
sātīgi nodarbība Ko darīsim vasarā.
Estrādē 2.VI 19.00 kapelu sadziedā-
šanās Gadi skrien kā stirnas Eduarda 
Rozenštrauha simtgades un kapelas 
Kā ir, tā ir 5. jubilejā. Piedalās viesi 
no Kuldīgas, Lieģiem, Saldus, Brocē-
niem, Ventspils, Siguldas, Lietuvas. 
Pēc tam zaļumballe ar kapelām.

turlavā                                             
Dižgaiļu parka estrādē 1.VI 12.00 

Bērnu aizsardzības diena: dziesmas, 
dejas, spēles un iluzionista pārstei-
gums.

vārmē                                                   
Parkā Aizupītes 1.VI 11.00 šovs 
lieliem un maziem Zinātniskais teāt-
ris.
Estrādē Liepu birzs 2.VI 19.00 se-
zonas atklāšanas koncerts Liepu 
stāsti. Piedalās: Vārmes amatierteāt-
ris ar izrādi Šneiderienes, deju kolek-
tīvi Dimdari un Ducis (Mežotne), 
22.00 zaļumballe ar grupu Jūrkant.

sKrundas 
novadā

sKrundā                                          
Pie kultūras nama 1.VI 14.00 Bērnu 
svētki, 15.00 apvienības Teātris un es 
muzikāla izrāde.
Estrādē 2.VI 18.00 Kurzemes vīru 
koru 5. dižkoncerts (mākslinieciskais 
vadītājs Edgars Račevskis), 21.00 
zaļumballe ar grupu Tomēr jāpadomā 
(dalībniekiem bez maksas).

nīKrāCē                                             
Latvijas Veselības nedēļā: 30.V 15.00 
nūjošana (pulcēties pie atpūtas cen-
tra); 1.VI 15.00–17.00 Kopā ar bumbu 
skolas apkārtnē; 2.VI 11.00 pārgā-
jiens uz Vormsātas muižu (no atpūtas 
centra).

raņķos                                               
2.VI raņķenieku saiets Laiks atkal 
satikties: 15.00–18.00 sarunas un 
izklaide pie pārvaldes, 15.00–17.00 
reģistrācija, 19.00 atklāšana un kon-
certs Sudmalnieku birzī.

rudBāržos                               
Sporta laukumā Latvijas Veselības 
nedēļā: 31.V 18.00 basketbola soda 
metieni, darts, plankings, 1.VI 14.00 
bērnu skrējiens, 2.VI 12.00 fotoorien-
tēšanās, 3.VI 11.00 nūjošana ar ins-
truktori Dženetu Krūmiņliepu.

durvis atvērtas ikvienam
Divas mūspuses baznīcas – luterāņu dievnami Rendā un 

Turlavas pagasta Klosterē – ir iezīmētas Baznīcu nakts kartē 
un informē, ka piektdien, 1. jūnijā, no 17.50 viesus sagaidīs 
ar īpašu programmu.

Piekto gadu pasākumu Latvijā rīko Baznīcu nakts fonds. Aicināts 
dievnamus rotāt ar valsts karogu, 17.50 zvanīt zvanus un 21.00 kopā 
lūgt Tēvreizi un nodziedāt Latvijas himnu – lūgšanu pēc Dieva svē-
tības un labklājības zemei un tautai. Pārējo laiku draudzes aizpilda 
ar ekskursijām, koncertiem u.tml. Šoreiz atsaukušies 170 dievnami: 
Kurzemē – 37, Vidzemē – 55, Zemgalē – 27, Latgalē – 17, Rīgā un 
tās apkārtnē – 34. Konkrētāk: Baznicunakts.lv.
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apsveikums

vajadzīgi

pērk

SIA Lāses AM par aug-
stu cenu iepērk LIEL-
LOPUS kautsvarā un 
CŪKAS  dz īvsvarā . 
Piedāvājam piemaksas 

par lopu skaitu. Transports bez maksas. 
Tālr. 29353243, e-pasts: lases@inbox.lv.

pateicība

zoobirža

līdzjūtības

dažādi

SIA Lateira

pērk cirsmas, 
mEža īpašumus.
• Palīdz noformēt 
  dokumentus,
• veic cirsmu iestigošanu, 
  dastošanu, novērtēšanu.

Tālr. 63428509, 27020562, 
29997742, fakss 63428523, 

e-pasts: info@lateira.lv.

maija erudīts

vēlas īrēt

PĀRVADĀ mēbeles u.c. Tālr. 22377474. 

JUMTA MAIŅA  (5,50 e i ro /m 2), 
SKĀRDNIEKA darbi, FASĀDES 
siltināšana. Tālr. 26269909. 

Visu veidu JUMTU un CELTNIECĪ-
BAS darbi. Tālr. 26844885. 

Veic IEKŠDARBUS, FLĪZĒ, veic arī 
JUMTA DARBUS. Tālr. 27182227. 

Sertif icēts MEŽA TAKSATORS – 
S T IGOŠA N A ,  DAS TOŠA N A . 
Tālr. 28358514.

SIA Bērzi plus notīra krūmu APAU-
GUMU no laukiem un grāvjiem. Pērk 
zarus šķeldošanai un cirsmas izstrādei. 
Tālr. 29150380, 26458900.

Z ā l e s  P Ļ AU Š A N A  a r  t r i m e r i . 
Tālr. 22363640. 

TRIMERA pakalpojumi. Tālr. 22302300.

Veic PĻAUŠANAS darbus visā novadā. 
Tālr. 28958135.

Tīra un remontē AKAS. Tālr. 27448331.

Ātri un lēti ierīko DZIĻURBUMU. 
Tālr. 29605105, 28205914.

Bez maksas savāc nolietotu ELEKTRO-
TEHNIKU. Tālr. 22377474. 

PIEMINEKĻI, FUTRĀĻI, SĒTI -
ŅAS Baložu ielā 6 (blakus pastam). 
Tālr. 28666270.

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

/S.Kaldupe./
Izsakām līdzjūtību Intai ar ģimeni, tēti, 
opi mūžības ceļā pavadot. 

Skaidrīte, Andris, Mareks, Gints 

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst;
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.

/A.Straube./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Saivai 
Auziņai, tēti mūžībā pavadot. 

Strazdiņu ģimene, Vikštrēmu ģimene

Skaistākos ziedus tev noplūktu dārzā,
Mīļākos vārdus tev sacītu vēl,
Ja tu šai vakarā, klusā un vēlā,
Atnāktu vēl ar mums parunāt.

/Ā.Elksne./
Skumjās esam kopā ar Aiju Puķīti, brāli 
ALFREDU zaudējot. 

Planīcas ielas 8. mājas trešās 
sekcijas kaimiņi 

Dārzā novīst zieds pēc zieda, 
Cilvēks aiziet viņiem līdz. 
Un bezgala skumjš un vientuļš 
Kādā mājā atnāk rīts.

/N.Dzirkale./
V isdz i ļākā l īdz jū t ī ba ALFREDA 
VALTERA sievai, meitai, mazbērniem 
un mazmazmeitiņām un pārējiem 
piederīgajiem, pavadot viņu mūžībā. 

Bijušie klasesbiedri 
no 1958. gada izlaiduma 

Jaukākie mirkļi,
ko dāvājam mēs viens otram,
nav sverami zeltā, nedz naudā,
bet Mūžības staru kāpnēs
krājas kā Gaisma,
kas nezūd.

/S.Upesleja./
Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Ilonai un 
tuviniekiem, ALFREDU VALTERU 
aizsaulē pavadot.

Kursa biedri

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un tava mūžā 
stāsts.

/J.Rūsiņš./
Izsakām līdzjūtību JĀŅA GLUŠKOVA 
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot. 

Mednieku klubs Rumbas mednieks 

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī 
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

/I.Mežnora./
Izsakām līdzjūtību Andim un Edgaram 
Gluškoviem, tēvu zaudējot.

Mednieku klubs Spāres mednieks

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

/E.Zālīte./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Intam 
Stengrevicam, māmuļu mūžībā pa-
vadot. 
SIA Pindstrup-Latvia – Vānes iecirkņa 

darba kolektīvs 

MĀJU  Kuldīgā, netālu no centra. 
Tālr. 29769813, 63322934 (vakaros). 

VW SHARAN, dīzelis, oriģinālais noskrē-
jiens. Tālr. 29217486. 

REZERVES DAĻĀS Golf III Variant, 
1994, 1,9 TDI. Tālr. 29439210. 

DZINĒJU Jumz, labā kārtībā; buldozeru 
DT 75 (Altajs) vai REZERVES DAĻĀS. 
Tālr. 26115027. 

LED, LCD TELEVIZORUS Philips: 
26’– 65 eiro, 23’– 45 eiro; Electrolux 
ledusskapjus, veļas mašīnas, radioapa-
ratūru. Veikals Retro. Tālr. 63322200. 

Pārdod PVC LOGUS un DURVIS, 
iebūvējamos skapjus, bīdāmās durvis, 
moduļu virtuves. Plašs žalūziju piedāvā-
jums . Mucenieku iela 25, tālr. 28448638, 
Gravas iela 1 (Elvi), tālr. 28378818.

Pārdod METĀLA JUMTUS un no-
teksistēmas no ražotāja. Cena no 
4,95 EUR/m2. Tālr. 20211377.

S I A  V ē v e r s 
pārdod 1000 l 
p l a s t m a s a s 
KONTEINE-
RUS  metāla 
režģī uz pale-
tes, iebūvēts 
k rāns.  Cena 
5 0  e i r o  bez 
PVN.   

     Tālr. 28635733.

CŪKGAĻU, 2,50 eiro/kg. Tālr. 25729801. 

TOMĀTU STĀDUS. Tālr. 29511510. 

MIEŽUS, AUZAS. Tālr. 28318706.

Skaldītu MALKU. Tālr. 27885688. 

Skaldītu meža MALKU. Tālr. 26544462. 

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

M A LK U  –  ska ld ī t u  un  k lu č os . 
Tālr. 27811870. 

Bērza k luču MALKU  ar piegādi. 
Tālr. 26262343. 

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

Piena BULLĪŠUS. Tālr. 26856986.

AUTOMAŠĪNAS. Tālr. 28330250. 

TRAKTORUS, PIEKABES, inventāru, 
vieglos auto. Tālr. 26104984. 

Craftwood PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS 
visā Latvijā, cena 1000–10 000 EUR/ha. 
Samaksa darījuma dienā. Atjaunojam 
taksācijas. Tālr. 26360308.

Privātpersona vēlas iegādāties MEŽU, 
MEŽA ZEMI. Izskatīšu visus variantus. 
Tālr. 28296700.  

Pērk ozola un oša ZĀĢBAĻĶUS, ozola 
un oša kamīnmalku (3 m). Tālr. 29997742.

Senlaicīgu DZINTARU. Tālr. 28758839, 
Jānis.

BRIEŽU RAGUS par labu cenu. Brau-
cam pakaļ. Tālr. 29886349.

VĪNGLIEMEŽUS no 3 cm diametrā, 
24/7, transports. Atļaujas nr. 16/2018-E. 
Tālr. 26284210. 

Pērk VĪNGLIEMEŽUS. Tālr. 29553683. 

Invalīde meklē īres DZĪVOKLI Kul-
dīgā, 1. stāvā, atlikušajai mūža daļai. 
Tālr. 20593331. 

L/s ZEMI Padurē, Īvandē, var būt neap-
strādāta. Tālr. 26284210. 

Vajadzīgs PAVĀRS vasaras sezonā māj-
ražošanai. Tālr. 28788295, Dainis Pīlēģis.

SIA Apdars (41203050077), paplašinoties 
darba apjomam, aicina darbā ŠOFERI 
ar C un E kategoriju. Ir divas vakances. 
Tālr. 25902900. 

SIA Apdars (41203050077) – KRĀVĒJS 
noliktavā. Tālr. 25902900. 

Darbs Vācijā GAĻAS KOMBINĀ-
TĀ. Stundas likme 8,85 eiro, nodro-
šina dzīvošanu (66 eiro mēnesī). Sī-
kāk pa tālr. 20227843, SIA ALMA M 
(40003543608, lic. nr. 22/2017).

Dāvinu 1,5 mēnešus vecu KUCĒNU 
(balts). Tālr. 24930337. 

Ar lakstīgalas dziesmu naktis vij
Un zelta ziedu dāvā katram rītam –
Un paldies saki visam, kas reiz bijis,
Ikkatram mirklim, dzīvē aizvadītam.

/A.Balode./
Kuldīgas Centra vidusskolas kolektīvs 
sirsnīgi sveic pensionēto skolotāju SILVI-
JU VIDOVSKU skaistajā dzīves jubilejā.

Vissirsnīgākā pateicība Kuldīgas 2. vi-
dusskolas kolektīvam par skaistajiem, 
neaizmirstamajiem mirkļiem tik pārdo-
mātajā svētku koncertā. Mīļš paldies par 
gaumīgi svētkiem saposto skolu. 

Kuldīgas 2. vidusskolas absolventi 

Mūsu līdzjūtība Edītei un ģimenei. 
Usmas Meķi

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

/V.Egle./
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam 
kopā ar Ojāru Leikartu, šķiroties no 
dzīvesbiedres. 

Kluba TOK Taka kolēģi 

Tu nenāksi.
Kaut kur būs tava elpa.
Bet tikai citā laikā, citā telpā.

/I.Auziņš./
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mairitai, 
māmiņu zaudējot. 

Ķirurģijas nodaļas kolektīvs

Ievu ziedi nobirst klusi,
Māmulīte aizmigusi, 
Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.

/N.Dzirkale./
Izsakām līdzjūtību Mairitai un Sanitai, 
no māmiņas atvadoties.

Filiāles Gudenieki kolektīvs 

Klusuma putns nolaižas uz zara,
Iestājas nakts.

/R.Bebre./
M ūsu l īdz jū t ī ba p ieder īga j iem, 
V ISVA LDI  POHE VICU pavadot 
smiltainē. 

Visi kaimiņi Kaltiķos

Ļoti pietrūkst tavu vārdu,
Pietrūkst tevis – roku dot.
It nekad neviens vairs tādu
Nespēs tevi atkārtot.

/L.Brīdaka./
Esam kopā skumju brīdī ar Gaļinu un 
Vinetu Pavļivām, dēlu un brāli pāragri 
zaudējot. 
Pelču speciālās internātpamatskolas-

attīstības centra kolektīvs 

Lēks saulīte citu rītu,
Meža galus zeltīdama,
Tu gulēsi mūža miegu
Baltā smilšu kalniņā.

/T.dz./
Izsakām l īdzjūtību piederīgajiem, 
ANDREJU UMBRAŠKU mūžībā pa-
vadot.

Nīkrāces Mednieks kolektīvs

Vēl siltums paliks, paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.

/P.Priede./
Visdziļākā līdzjūtība Dinai, mammu 
zaudējot.

Rendas top! kolēģi

Dziļās sērās esam kopā ar Ilonu Valteri, 
dzīvesbiedru mūžībā aizvadot.

Bijušie klasesbiedri un audzinātāja
 

Piedāvā SUNI lauku sētas sargāšanai. 
Tālr. 28217165.

Ko pēta numismātika?
Atbildes līdz 31. maija 12.00 
sūtīt e-pastā: redakcija@kurzemnieks. lv.

Atbilde: vēsturisks piemineklis Maztīreļa purva garajā kāpā 2,5 km no Babītes ezera 
ir Ložmetējkalns.
Pareizi atbildējuši: Velta Višņevska, Indra Ābelīte, Daina Gerente, Ingars Neimanis, 
Mārcis Kalējs.



trešdiena, 2018. gada 30. maijs

šodien, 30. maijā rīt, 31. maijā
Dienas garums – 17 st. 23 min.
Saule lec 4.40, riet 22.03.

laika ziņas

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

CMYK

reklāma. informācija. sports16
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Dienas garums – 17 st. 21 min.
Saule lec 4.41, riet 22.02.
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ghetto games

www.kurzemnieks.lv  Kurzemnieks @kurzemnieks_Kjaunais_kurzemnieks

joki

konkurss

florbols

Lasi 
www.kurzemnieks.lv!

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

     SIA «Vika Wood»

              kokzāģētava PĒRK
egles un priedes zāģbaļķus.

CETURTDIEN, 2016. GADA 17. NOVEMBRĪ

10. LAPPUSE

Par skābeņu izlietošanu
Ziemeļvācijā skābenes cienī kā ļoti vērtīgu ba-

rības augu, kuru kultivē visos apgabalos. Ja tās 
aug savvaļā, tad tās lasa pavasarī, kamēr vēl nav 
izauguši ziedu kātiņi. Austrumu Ziemeļvācijā 
skābenes vāra zupā ar miltu tumi un ieliktām 
cieti novārītām un nolobītām olām. Rietumvāci-
jā tās sagatavo spinātiem līdzīgi. Skābeņu lapi-
ņas nomazgā, iemet verdošā, viegli sālītā ūdenī, 
pavāra un izkāš caur smalku sietu. Pagatavo bal-
tu miltu mērci, kam pieliek skābeņu biezeni, sāli 
un labi daudz cukura. Šādas skābenes ir garda 
piedeva vārītai vērša gaļai. 

Kuldīgas Vēstnesis pirms 90 gadiem

Vārme – novada 
čempione

Par Kuldīgas novada čem-
pioni florbolā kļuvusi Vārmes 
komanda.

2. vietā Zibens, 3. – Nikers/
KNSS. Turnīrā par rezultatīvāko 
atzīts Rūdolfs Ķīvītis, par labā-
ko aizsargu – Roberts Bambāns 
(abi no Nikera/KNSS), par labā-
ko vārtsargu – Lauris Gurskis 
(Vārme), par uzlecošo zvaig-
zni – Toms Kairišs (Kurmāle 2). 
Čempionātā piedalījās deviņas 
komandas.

kuldīgā – 3x3 basketbols
Sacensību Ghetto Basket des-

mitās sezonas otrais 3x3 basket-
bola izbraukuma turnīrs notiks 
sestdien, 2. jūnijā, Kuldīgā, kur 
labākās Pro grupas komandas 
cīnīsies par ceļazīmi uz superfi-

nālu 30. augustā Rīgā. 
Spēles notiks ģimnāzijas sta-

dionā. Pieteikšanās 2. jūnijā no 
16.00 līdz 17.00, kad arī sāksies 
sacensības. 

Amatieru komandas krās vēr-

tīgos ranga punktus, lai preten-
dētu uz Andra Biedriņa balvu 
čempioniem. Spēles būs arī sie-
vietēm un dažāda vecuma jau-
niešu grupām.

Vairāk informācijas feisbukā.

ja grib āra trenažierus
Pašvaldības, kuras vēlas 

savā pilsētā izvietot āra tre-
nažierus, aicinātas līdz 8. jū-
nijam pieteikties programmai 
Par aktīvu dzīvesveidu.

Tā atbalstīs 11 multifunkcio-
nālu trenažieru izvietošanu Lat-
vijā. Pieteikumi jāsūta e-pastā: 
paraktivudzivesveidu@olim-

piade.lv. Latvijas Olimpiskā 
komiteja kopā ar Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas atbal-
stītāju uzņēmumu Coca-Cola 
turpina programmu Par aktīvu 
dzīvesveidu.

Mazkustība ir visas pasaules 
problēma, kas ietekmē veselību 
un nereti izraisa nopietnas sli-

mības. Pēc Veselības ministrijas 
un Slimību profilakses un kon-
troles centra datiem vien 33% 
Latvijas iedzīvotāju brīvo laiku 
pavada fiziski aktīvi. Turklāt 
50% no 24 gadiem ir vērojama 
aptaukošanās.  

Izmantojot divus attēlus un nelielu 
informāciju par kādu pasaules vie-
tu vai objektu, mēģini atpazīt, kā to 
sauc! 

82. kārta 
Kopš ierašanās šajā valstī 18. gadsimta 

sākumā, kad viņus turp aizvilināja droša 
patvēruma meklējumi no izrēķināšanās 
reliģiskās pārliecības dēļ, šīs kopienas 
savas gadsimtiem senās tradīcijas ir 
spējušas saglabāt nemainīgas. Šajā štatā 
ir viņu vislielākā kopiena pasaulē – 36 
tūkstoši. Visā valstī dzīvo ap 249 000 šo 
ļaužu. Raksturīga viņu iezīme ir nevē-
lēšanās pieņemt mūsdienu tehnoloģijas 
un ērtības, tajā skaitā arī apģērbā un 
sadzīvē – daudzi neizmanto elektrību, 
automašīnas, lauksaimniecības tehniku 
utt. Viņi apstrādā zemi, nedien armijā 
un nefotografējas pat pasei – viņiem pa-
redzētas īpašas pases bez fotogrāfijām. 
Daži nekad nelido ar lidmašīnu, neska-
tās TV un pārvietojas vienīgi zirgu pa-
jūgos.

Atbildes gaidām līdz 28. maija 11.00; 
tās sūtīt konkursam Pasaules pazinējs, 
Kurzemnieks, 1905. gada ielā 19, Kul-
dīgā, LV-3301, vai e-pastā: redakcija@
kurzemnieks.lv vai iemest redakcijas 
durvju pastkastē!

Kas tā par vietu pasaulē?

81.	kārtas	atbilde: pilsēta	Vieste	Apūlija,	Itālija.
Pareizi	nav	atbildējis	neviens.

iespēja

Divas blondīnes pastaigājoties atrod spoguli.
Viena no viņām paceļ to un domīgi saka:
– Hmm… Kaut kur es šo sievieti esmu redzējusi…
Otra blondīne paņem spoguli un saka:
– Protams, ka tu viņu esi redzējusi! Tā taču esmu es!

•••••••••
– Sakiet, vai šeit drīkst makšķerēt?
– It kā neviens nav aizliedzis.
– Arī laivā drīkst? Un ar tīkliem?
– Laipni lūdzam!
– Tātad, ja es noķeršu šeit kādu zivi, tas nebūs li-

kumpārkāpums?
– Nē. Tas būs brīnums!


